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Mini Olmak için 
Her nevi ticari kredi miktarları 

• 
tanzım 

FRANSANIN 
HAKiKi 

üURUMU ---
~asil GörünÜ\'Or? 

Laval'in bir Alman iıbirli· 
ğine ve cukeri ittilakına 
hemen gideceği artık kat'i· 
yetle anlCı§ılıyor •• 

Ycucın: ŞUKRU AHMED 

V
işi Fransasının durumu ar
tık tamamilc anlaş lmış sa· 
y.labilir. Laval, Mareşaldan 

1' .. ransa ana vatnmın sevk ve idre 
salahiyetini tam bir diktatör ifa· 
desi =çmde aldıktan sonra hemen 
Alman salahiyetli mümessilleri ile 
temasa geçmiştir. 
Şahsan büyük harp mütareke

~indenberi Fransız devletinin si
yasi mukadderatını lngilteredcn 
ayırmak isteyen ve it11lyan - Ha
beş harbinde b'lbassa cezri tedbir
ler s rasmda bu niyef n: açığa vu
ran Laval artık ideali ile başbaşa 
kalmıp-tr. Fakat, iş işten geçmiş, 
el'ne aldığı anavatan Fransası bin 
bir rahneli hale gelmiştir. İşgal, 
açlık, işsizl"k, fikir teıettiitii, muh
telif siyasi kanaat ve taraftarlık· 
lar Fransız milletini dcrma dağın 
bir hale so-kmuş, birlik v-e İ05İyatif 
ten mahrum etmiştir. Bu hal için
de Laval'i.n Fransa iç:nde bir sem· 
pati ve dirlik yaratması çok güçtür. 
Belki tedhiş ve tazy:klt! ve bu ara
da propagandaya bttyül. ölçüde e
hemmiyet vermek, Fraasada 
halk etkir .nı muayyen bir hedef il 
sürüklemiye çalııacaktır. Eğer, bu 1 
gayreti semereı: b'r nl'tice OTta
ya ç.ıkarırsa Almanya ve Fransa 
için vazil·et tamamiyle detişik b:r 
mahiyet çerçevesi içine per. 
Almanyanın Franıadı.n istediği 

işbh-liii, askeri ittifaktır. Laval'in 
de istediği budur. O halde kalbi~ 
·karşı karşıyadır. Arada halloluna
cak, kazanılacak tek mini Fransız 
m"llet:nin kalbidir. işte, bu nokta ·ı 
balkılununca ve Afrikadaki müt
tefikler işgali Fransız efkarı umu· 
mlyesinde aleyhte b ·r hava ile is
tismar olunmak fırsatına erince 
Laval, biç ftipbeıiz•Avıupa birliği. 
ve .Fansanm kurtuluşu. adına 
müttef'klere harp iliıı edecektiT. 

Laval şlmd"den Alman sanayi. 
inde çalışan Fransız iş!ilerinin a
ded:ni 87.000 e çıkarmıştır. Fraa.s:z 
• Alman =ıblrl'ği ve ittifakı Fran
sız milli blrliiiue dayımırsa ana 
vatan Fransan umumi bir sefer· 
berl:lkle yeniden 3 • 4 m "Jyonluk 
bfr orduyu ortaya çıka.rabllir, Al
mauyadaki 1.500.000 kiı'Uk esir 
kfttleıi orduya ve fabrikalara 
aevkolunab'lir, bUttln J'rannz sa
nayi· harp ima il tına tnhssis olu· 
nur, donanma Almanya emrine 
ıeçer. Böyle bir lkf!.darı kazan 
mak Almanyanın itini V# bugilne 
kadar olan kayıplannı biTdenbire 
tdifi eder ve dtizenitıc koyar. 

Yine, böyle b"r duıum mütte
aı haausundak mtifkülltı bir 
sı husmundaki miifkiilit nı bir 
dereceye kadar arttırır. Fakat, a
na vatan Fransasının bu hale so
kulabilmesi. Fansızların Alman. 
Jarla hak 1d ve samimi bir iıbera
berlitine sevkedilmesi ümidi bir 
hay)· azd r. Laval dahi bu yolda 
pek ümitli değ'ldlı'. 

Ana vatan dı§llldaki Fransaya 
gelince, ıimdiki halde bunlaruı 
hemen hepsi müttefiklerle bera
borabor olmakla beraber keudi •· 

(De\raım ' ü.aı'1 $Üifede} 

ve tah.dit edildi 
---------------··----------------

Gayri menkul 
bin liradan 

1 pot e!~ 1 er i n c e 10 
fazla alınamıyacak 1 l 

Ankarad.sn vertlen malumata I . Şimali Afrikada işgnl edildiği bildirilcu Sfak şchriniu hudut kalelerini göstereu temsili resim. 
göre, fiyat ter.effüüne mani olmak 1 

~l;~i~~~f~~~~; 
1 

T u N u s·h~ve·i~filtiE R'i°ien ô if f Rl'N'.D E 
günUn ihtiyaçlarma uygun ilk ka _ _ 

:r~:~i~:;;·~:e::t~~~~~:a~:: ·JAlm an lstı.hka ....... mlarına ikalı müesseselere teıbliğ olunmuş 
tur. 

Derhal tatibikiııe geç:len bu c-

' saslara göre iskonto. vesikasız iş- Karşı Ta a r ruz Başladı tira, bi1fımum kefalet, senedat, 
mütenevvi teminat ve k.tıbulü 

--------------------·--------menedilmemiş bulunan mahsul 
ve emtia mukaıbiU açılmış veya 
açılacak cari krecliler anccJc 1940 
ta~nr'm yılı içinde muayyen ban
ka ile bu nevi muame1clerde bu
lunmuş -0lanlare inhisar edecek 
ve miktarları alakadarların mez
kur yıl içinde f len kul1andık1art 
en yük5ek risk yekununu tPca
vüz etmiy.ccektir. Bu risklerin 
tay'ııinde kefil, kfa1~ mektubu 

Almanlar yeni takviyeler aldı 

Şark cephesinde biitiin kesimler- ve ycddkminlikten doğan kredi 
de taarruza geçen Sovyet prdu- rjskleri göz ğ11ii.nde tutulmıya-

h • b k t ca'ktır. 
sunun cenup cep csı aş onıu aııı (~ d. dil ü h'f d ) • 

M lT
. ko ~n~ ~ m uıee 

areşa ımoçeıı __ 

Sovyetler Bütün j 
Cephe Boyunca 

Taarruza Geçtiler. 
Hücuma maruz bu·u:-an nokta'arı çen' tr 
~ç·ne almak gayesını geden taa r rczların 
pü~kürtüldüğünü Berlin bildiriyor 

Stokholm, 22 (A.A.) - Havas, ı 
•Telemondial• ajansır.!n hususi 
rnuhab.rinden 

Sovyet kumandanlığı, cenub - 1 

batı cephesinde Hk kış taarruızuna 
kalkmıştır. 

Ayni zamaııdo. Stal ngradın gc 
rek şimalinde gerek cenu.bur.da 1 
bulunmakta olaıı birl:k~er de şe
hirde mümkün olduğu kadar faz
la miktarda düşman askeıı.n1 tut-1 
mak için taalrruza geçrn şlerdir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Şmalı Afı .. k,c; Amerikan ınnumi 
karargahı, 22 (A.A.) - Ha'ber ve
rild!ğ'ne gröe 21, Someşrin gecesi 
müttef'k orduya mensup 'bazı un
SUl'lar, Tunus ve Bizerleyı himaye 
eden Alman tahkimatına hücum 
ctm:~crdir. Bu hücum, bu tsıhki
matın mukavemet deı'Ceesini tec
rüıbe etmek \in yapılmışır. Diğer 
taraftan Amerikan ve İngiliz lkuv 
vetl:erı cephlryc doğru ilerlemek
d 'rler. Ayni zamanda Fransız ve 
Amer'kan k:~Jarı Alman zırlhlı 
kollarının müdafaa ettiği bir noJc
ta da dahil o1mak üzere Tunusa 
48 kilometre mesafede !bulunan 
mühim k.c~uşn .{ noktatarını işgal 
e tm · ş1eııdir. 

Tunus ve Bizertedeki Alman 
mervzileri ark~sında zırlhlı Alman 
kuvvet1 e,.i dolaşma'ktadu·. Alman 
1ar. bir Fransız kıva:nınclıın endi 
şeetmckt'('d'rler. Cenumıt Fran-

s z';ar, Rommel kuvvetlerile Tu· 
nustaki mibver ordu'arı arasında 
irt'ibatı tesis etme!'~ isteven Almm 
gavıret'r.e nığmcn Gabes'i muha
faza etm<>ktedirler. Resmi sö7.CÜ, 
Ce.,avirdeki A1man hava kayıp
lr.r:nın pek faz1a oldu~unu söy
lemiştir. Ga!fude Casablanca g:lbi 
uzak verlel"den do~uva do~ru 
müttef'k ileri hareketini destek-s Çok geniş bir mikyasta yapıl

ması tekarrür ettiTiln,iş olan bu 
harekatır.. gayesi, pek ziyade hü
cuma maruz •bulunan iki ~oktayı 
ayni zamanda çember içine almk- ı 
tır: Kramskaya ile pek az Alman 
'birl gin.:n bulur.makta olduğu Ka
tehalino arasında Don nehrillin 
dirseği. Stalingradın cenubundıı 
Zaza le Kras - Noarnıski arasın
daki saha ve Kalmouk stepleri ... 1 

==[ AMIRiKADAN MfJŞABIDELER 3-

ITALYA'da 1 
• 

istilaya karşı 
• 

planlar 
tecrübe e .. 'ildi 

l.'uhtemel b r 
fahryeye kartı 

bütün nakil vası· 
talaı ına et kondu 
Stokholım, 22 (A.A.) - Alınan 

son haberlere göre, Sic lyada ve 
cneubi İtalyada bir sflaya karşı 
yapılan planlar tecrübe edilmiştir. 
Faş' st partisi genel sekreteri Vi
cüzoni, mudafaa tertib<ıtını teftiş 
tıı:ıek Uz.ere Sicilyaya. göı:der·l

(Dovamı' i1Dd1 aayfada) 

. 

West Point Harb 
Okulunu Ziyaret 

--~----~~~-.. ------~---
Burası insanları makineleştiren 
bir müessese .gibidir, fakat 
subaylar bir otomat değildir 

Yazan: ABiDIN DAVIB 

Nevyork, (TeWzlc) - Nev-
Yorktan takriben 160 kilometre rr.e
~efede bulunan «Vesi. Polnb harp 
oku!mıu ziyaret ettik. Okul Boğaziçi 
kad.;: ıcn~ olan Hudson neh.'1 kıyı- \ 

nnd ki yal'ların \berine !tunılmu~
ıı..:. 10 mU Jta.re araz ~ va.."'<ilr. Bir 1 

tek b!na~ değil yüzle!'cc binadan 
m~ildlr. Hocalar da kcndUc-
ı~ c tahsis od!.:cn köşklerde o+..unn:ık
tedıı:!ar BU! .:ıda dört sene olan tah- . 
.. ! .. uddci. n! mdi h:ırp doln'Yı.s ıs 
üç yıla ind ~rdll". Oku'da bizi 
pek n:ız k b r ~başı kam,:adı w 
mek<!ıebın her tarafını gczdird'i. sı
:n:!larda bindfn ta la talebe o!duğ' .. 
halde her ç bede ,aınız 12 k l var
dlx. Böylece rnuaJ n r ta ebe ıJc ta.m 
ve d ım! b r tem halindcd ·Ic.. Bu, 
., r gü."I ~nr.. z ya t o~itimız P ın
ccton univcı'SO~dc de b{jj; e id. 
Her •ubodc ~ r.:: 5-10 talebe vardı. 
Amct.ken millct.l hü."'r~\.lılıc ~ık ve 

kv.kançtır. Avrupa.dakı mlnası ile 
diı!pllnlı değJdir. Büyük oehirlcrdc 
hizmet ve kışla dışında er~r subay
ları &clAmlamıyoriar, Eğlenee ycr!c
rindc bıl' er b!r ~er.era!lc yan;ra.na 
dan.s ede:. Fa.kat «W cst Polnb harp 
okulunda Almanyada bile görül~
m ş mutlı!ş b~ disıplın va'rdır, Her 
sın:! Uııdindcn büyi.ı:k 6mıfın em1r
beı. i b.U r, Mck'tdl!n 1.!.k sınıfına ye-
n g xn ta:·cbc üç ay bir yl.'rden bıı§-
k b1r yere g dcrkon yurümcğc de
ğil koşırra, rneeburdur, BU1.'ll4ı- ye
mekte b:lş arını knldırı:p yukarf!'ba
ka;r.azl:ı Yerr: kte, suııtta, ist rahat 
ha mie ot n.ı:rk n ı; ya ayakta her 
an h z : ~ y ~de dtmd k durma·, 
ğn la:. 5:ıbahleyln kalk 1 
bo m z, tal be 20 da.ki-

.is. yık a, tıraş olma~ gıyin-

rnc~ v·c dı ~tağım yapmap 
(Deva.mı' iiaci 511iada) 

qemek üzer-e devamlı surette ta'k
v?ye kuvvetleri gelmektedir. O
randa Arom-iktJılar, kendilerile iş 
b'rliği yapabilmelıeri için Fransız 
askerlerine mütte-Hk silı8h~arının 
kullanılmasını öğretmekted!r1€1'. 

Amerikalılar bundan bEşka Fran 
sız seferberl!<ğini kolaylaştırmak 
maksad'te benz:n vermekted:rler. 

ı~----...... 

(Devamı 4 UncU sayfada) 

KABiNESiNDE , 
OECIŞIKLIK. 

-------
Krips Ka"Jineden 
çeki' di • Eden ka· 
marac'a hükOmet 
• ö z c ü • ü o 1 du 

Londra, 22 (A.A.) - Siı· Staf-
ford Cripps, harp kabinesinJen 
çekilm ştir. Herbert Morrison, 
harp kabinesi azası olaıs.lr Cripps
in yerine geçm'ştir. Mcırrison da-
hiliye ve dahili emrJyct nazırlık -
•larmı da muhafaza etmektecL.r. 

Cripps, uçak istihsaK: 'Jlaz:rı ol
maktadır. Cripps. yeni anevkiı nde 
fa.zla teknik işlerle uğraşacağın
dan harp kabir.es.nde k&lmak is
tememiştir. 

M. Anthony Eden, burıdan böy
le Avam kamarasında icra edile
cek müzakerelerde hükumet ~a
mma muhatap olacak, fakat ayni 
zmanda har. <:iye nazırlığını da mu 
hafaza edecektir. 

Level!:n' Vaş·r.ıg~nd& mukim 
olmak üzere levazım işleriyle 

(llevamı 4 Uııcü Hyfada) 

1 

M ısı R'da 
Agedabya'da 

Almanlarla 
Temasa geçildi 

-------
Berlin, Rommel 
der:nuğ:ne hazır· 

lanmış hatlara 
y E r etti, d i yor 

Kud.us, 22 (Radyo) - Bugün nıe§· 
ı'Cd·1cn Ka'hıre tebl ğinde iler ingJiz 
ıut'ala.rırun Agedebyaaa dUşma.nle tek
rar temasa geçtiklerınl ve Bıngaz de 
eV\ıc:ce esır edlhnış müttefik askerle
rin kurt.ardı:ltln.rını, bomba uçakları· 
nın Trab!~arb:ı. hucum ettiklerini, 
yangın ye illfilak bombaları atı.dığı."U 
b ldiııncklcdir. 

iTAL'l'AN TEB.İÇİNE GÖU: 
Roma, 22 (A.A.) - İla-O'an tebl ğ.: 
Sirenıı:ka cephes:nde her iki ta.rafta 

keşi! kol.ıı.nn.n !n:ı.liyetı gö:-Ulmüıftür. 
Fena havil &artları bu ııare~tlcre en
gel olanakta id • 

Trablusgarba kartrı yaptıklan bi:- ha. 
\"a akınında ingliz uçakları mah:hıd 
ölçüd~ ha. ar kııydctm ~lir. Libya aha.. 
1 si a.rasınaa birkaç k' ölmliş, birkaç 
kl§i de yaralanm:ıstıı-. 

Bir gece taarruzu esrıasınd& L.ava
lette limanı havn t şklllerimiz tamın
~ muvafia~etle b<Xmbaı.~ edil
m ıstr 

BERL1NiN VERDİ~İ 
TAFS1LAT 

Ber1in, 22 (A.A.) - Ş.ımal Af
ı-ikad.aki vaziyet hı!ıltkında a!idke

<Devamı 4 ttnc~l aayfada) 

Beşiktaş Feneri 2 - 1 geneli 
------·--------

Galataıara, da lıtanba~ıpora a. ı 1111.U 

---
Bc§ikta§ bleoisi kuvvetL bir goW kurtarmap çalı§ yor 

(Spor haberl«i Z iDci ..,ıada) 
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5AYFA - 1 

SULTAN 
VE 
RIEŞAT 

1 T T i H A T ·c 1 L A R 
1 Yazan: z 1 y A ş AK i R N o. 63 1 

Bunu ben kbul etmedim. Fakat 
•büyük bir memnuniyetle kabul 
edenler bulunabilir. Kendinize 
dikkat ediniz, ded; 

Sulun Hamit, bu sözleri ınoo
den 'nceye tahlil etti. Reşad Efen 
dinin ne kadar korkak olduğunu 
bJdiği için, böyle bir teklifte bu
lunmasına 'mkan g6remedi. Bu 
kadının çok büyük b'r tehlike 
teşkil edeblleceğme hü~th ... 
Fakat onu blrdenıbire ürkütmE\k 
'steınedi: 

- Pekfıla madam... O teklifi 
reddetmekle, hrç bir ~ey kE•Y"bet
mış olmacLnız. Belki, daha fazla 
mü<aıfata na'l olacaksınız ... Yal
nız size bir şey tavsiye edece!! m. 
'.Bu v~J<.'adan, hiç kimseye balı
setın'yeceks'n:z... Ş ~d • k şunu 
alınız. 

Diye madam Marıye beş yüz 
lira verdi. 

Madam Mar! b'.r taarf a,., vel -
ahd Reş~d Efend.den 'nt kam al
mış olmak... D:ğer tı: aft " pö
d'şah:n tevettühünü kaza"mak
tan müteveı.tn b r tevirc ile Yıl-

mişti. Fakat bu dalaverecı kadı
nın entrikası, bundan dzha '!eri 
gidemed' .. Hatta; 

Diye ikincı b r iddiaya g n,,tı 
Buna da k nıs ei _mmi<yct verme 
di. . Bu mesele de bir müdıdet 
ded' kodu mevzuu teşkiL ettikten 
sonra, sönüp gitti. 

SULTAN HA.\.1İDİN HAL'İ 
ve 

REŞAD EFENDİJ'.1N İCI.ASI 
Şu başlıığt okur O.:nımaz, derh:ı' 

aklınıu (14 Nisan 1325) arıhi ge 
Jecek. 

Falkat, bayır .. 
Biz, ~:ze, tan1 ;~17 s r.es ı~t-

nuru<::ni yı"'"' 1P. =nci gününe 

1 
c": t b-r h.1J sedc'l •'· 1ı;edc c'"' z. 
l' ı:,- c:üph-es'? •.· l 1~· -lı..:C:u:- J7 st' 

l ~ ·rl sat:r:1 d.l ı-:. yreı. cd cek~:r.:z. 

-~--~~~~~{lloha v~ 

1 Gündq 5DD cuv_ / 

i U~r· !~~~~~! ·e~il~'. I 
d:z sarayını terkeıti ... Faı<at o da , 1 

ha saray kapıs:ndan çıkmadan ham ön!eniyor ı 
Sultan Hamit: 

- Bu kadını ş'ddetle tartısısud 
altına alın:z. Almanya sefirini de 
bana çağırınız. 

Diye emir verdı. 
• •• 

Entı"kacı kad:nın etrafı, derhal 
•bir tarassıid şebekesi ile çevrild •. 
ALmanya sefir Baron Mareşal 
Fon Bfriştayn da, pad'ş"ılun da
vetine icabet ederek saraya geldi. 

Sultan Hamit ile Bamn mare
. al, pek sevişirlerd". Hün~iır, Al· 
m~.nya sefirine mcse!e)"i naklet
t:kten sonra; 

- Bu kadının derhal ihudut ha
ric'ne çıkarılması için yardımını
zı rica ederim. 

Dedi. 
Sefir, del1hal muvafakat gös

terdi. Vakt·le Alman pasaportu 
ile Osman! hududları dahillne gri 
miş olan madam Mari Zibold o 
gece tevkI edildi. Ertesi gün, İs
kcnderiyeden gelere:C Köstnce 
!imanına g'dccek oaln (Kobra) 
ismindeki yandz.n çark!• Ruman
ya vapuruna bindir'lerek hudut 
haricine tardedildi. 

İstanbulda bulunduğı.. müddet 
zarfında b'r Jıayl; par lbiri·k.tiı· 

ımiş olan madam M i, doğruca 
Parise gilt:. Orada (Aksiyon) is· 

' Şelırirnzin bazı fırınlarında dün 
de zdham görülmüştür. Verilen ! 
zahata göre bu izdihamın sebep- . 

Ieı· şunlardır: ı 
Belediye .fırıı:ların kontrolünü 

şiddetlendi<rmi§ Ye bu kon h-ol ne- 1 
ticesinde talimata aykırı hareket 
eden yedi fırının unu kesilmiştir. 
Bundan başka b lhassa Beyoğlu. 
Şişli ve Beşiktaş semtlerinde ba
zı fırınların noksan tartılı ekmek 
çıkarttıklari tefti.< net:ces nde tes
bit edilmiş ve bu ekmekler f>rın· 1 

!arda ve .mahalle bakkallarır.da 
satıluken müsadere e<limiş11 r. 

B'r kaç gün evvelki fırtına. yü
züı:den denizde nakliyat güçleş- , 
miş, Toprak of'si fırınlara geç un 
verebilmiş• r. Bütün bl! sebepler- ' 
den dolayı, !bazı semtlede halkın 
ekmek almak iç'n fırııılar önünde 
toplar.<lığı görülmüştür. Bir iki 
güne kadar bu vaziyetin önlenece
ğı. uımulmaktadır. 

500 Çuval Un Tasarruf Ed'ldi 
Lokantalara, birahanelere resen 

ekmek verilmemesi ve beledi
yenin ~iddetli kontroHı net cesı n· 
de, lstanbulun günlük sarfiyatın -
dan beş yüz çuval un tasarruf e
dilmiştir. 

Tiva~rodan dönecekler 
1 

m'n<leki Fr ns;z gazel.es le bir İÇ;D tramvay ve OİO• 
yazı neşrettiıui. Bu yazı'.arın mün b M t . edilecek 1 
dericatına nazaran; (Jön Türk) / US . eırın 

1 !er -yani, Avrupa İttihadcıları- Şehır Tiyat.ro.;u temslleıı'rulen 
Reşad Efendi ile g'zlice birleşmiş sonra geceleri de her tarafa ka-
ler ... Kendi vasıatsile,•Sultan Ha fi tram\·ay bulur.madığı ve bu yüz. 
midi zehirlctmcı< •stemişler .. Pa- den müşkülat ~kldiği şikayet o-
dişah bunu haıber almış .. ve kcn- lurımuıştı.ır. 
dislni, cebren hudut har' cine çı- Gece tems'!l ·ne uzak yocler-
karmış... de oturar.lann da işt'rak edebil-

Madam Mui böylece hakikati melen ic n tiyatrolarm ç1k•ş sa-
ıa'hrif etm ş .. ve kendisıne poz atler'ndE! her tarafa üçer araba 
vererek bir şöhret yapmak iste- tahs's olur.ması hususunda çalışıl-

- ------

'. 

·~--~ ......... '---~~ 
1SEHiR O __ _ 
~Davaları 

1 
Dünkü ~a~t~ ~e_şikta~ 

, __ - -# Fener ı 2 n· 1 yen d ı 
Tramvay 
meselesi 

Kapalı durak ye·lerini 
çoğaltmalı ve bazı yer
lerde tramvay durmalı! 

Bugün, üzerinde en çok durulan 
mesele (tramvay) dır Tramvay, 
gerek Jıtiyari duraklıırıı: kaldırıl
ması, gerek biletler ne zam yapıl
ması ihtimali ile şeht in en önde 
gelen mevzuu olmuştur. F lhakıka 
tramvay, dağnık İstanbulun er. ı 
mühim bir nakil vasıtası olduğu 

1

: 
için üzerinde durulması lazım ge
len en müh m mevzudur da. 

Bugüı: bu sütunda durak yerle
r' bilet ü.cretleri ve tamvay adab~ 
)Tluaşereti üzrerinde durrnağı 
faydalı buluyoruz. 

B'zc kahsa; li'zurnsuz ih:yari 1 
duraklann kaklmlmasiylc tram
vay (elektki1: - kağnı) olmaktan 
kurtulmuştur. 

Fakat ibaz, durakların yer'nde bı 
rr:k!'rr.a:-;ı luz...;m 1 1,~ · .ı. i en süre.,.ken 
de bu görü.5'iimüzder. caydığımu 
hatıra gelmesin. Hastaların yürü
me kabiliyeti ve harket takatleri 
hesaba katılırsa Haseki durağının, 
Ş şli Çocuk Hstahanesi durağının 
ve buna her.zer durak yerlerinin 
tekrar ihdasi zarureti kendiliğin . 
"ı nevd, na çı~rncaktır. 
Üzer nde duraca.,.mız ><ne' bı. 

nokta da kapalı durak yerleri za
ruretidir. Yağmurlu, karlı, poy· 
razlı güı:lerde ve gecelerde Eminı
önü ve Taksim g]bi büyük mer
kezlerde yolcuları açıkta bırak· 
mak hatalı b er göruşfö. mahsulü 
olsa gerektir. (Prost), b€ iki şehlT 
mütehassısı sıfatiyle ve estetik bir 
zihn yetle buralarda kepalı yerler 
yapılmasını doğru bu1mıyabilir. 

"' 
Maç çok zevksiz, heyecansız geçti 

Lik Jnaçla. nın <f.'n rnüh rr kaı ıw 

ına::ı dün Ft'm:'rlınhÇt! ~tadını doldur n 
o~dukça müıhinı bir k.eLaba.lığın önünde 
a.ş·ıctaşıa Fenerliler yaptılar. Muay· 
yen tıattc muayyen scı-emonider.. son
ra iki takım şu kadrola•ile yer alml,1 
b~unuyorlard .. 

B~ikta~: M• rnne.t Al - Hı"'5to, Feya 
zl - Hüseyin. Ömer, Hacı - S~im, 
Hll>kln. ibrm"1ı Şeref, Şiikrı:; -

F\•neı ~hçe; Cıhad - Murad, Muan1· 
mer - Esad, Ali füza, Öın<r - B. Fil<
r"t. Rebil, :\Ielih, Nac, K. Fik:·et -

Oyuna. Sam\nin h!ıtoemllğl altında 
Fener i)er baı;ladılat'. İl.k dak;kala>r bii
yilk bir heyecanla c!n..'ha ta.zln Fenıcrin
hücı.mnile geç yordu. Bu hücuml~r m
h.ayet yedinci d '.tikad.a scmeıc "nt ver
di ve sağdan Herl,yen ~;r t'eııer hü· 
C'ltrnırr.tla ~ bir fı ·sa.t yakalayan RP
bfi ust:ıcrı bı: wr• ~ takmnının b r 1n
ei golü11ü yaptı. Bunu ınütt•akip Deşık
taışL :aı• hc!ncn hücTn .ı G tılt-t', ve •. 
kr-.Li!lC do~ ~aı:!:ı Şiıkruden Hakkıya #
·rn 'bir paı;ı liaik:kt b': kafa vunışıle 
$ert1'e ge-çirili. ş ref fe'\'kal3:d bit· vole 
\·u~i • Beşiktajln ~r'" t y~ını 

JI ,tı. 

Biıi>i•"'n· takip oc.h:·n .:;yı:.ıvr oyuuu 
ı;~ k Jı."rt: <111)1 bı'l' halt! ıSOknı~ bulunu
yoı.du Buı gc .J.cır wnrn Bt'Şfk~u~lar 
F r.c ın g ı 0 ıldnu lıo~nrağa nıu· 

' r·· t od 31:' \ l iıctıırn [', 1 onlara 
..,t 

ııı laızyi. l dt.'\B:lll. 

ortad,'l.n. n..1c 
l:T' 28 

i <den bir 
huc~unun<la Cihadın top a

y. ,\.l n u.<aocl ·ınAl .. n J::;tifadt:. e::lıen Bc
..k~ sqg a<·!gı S:Lını ik nco gı.;ilıl dt: yap· 
n nuvn! faık o.dr. Bttıııdrul F nerli
t. a t 1e.n:rbbili oıdulu ve :nru'kıabil hü-

a (~i:.h· ool cln. htan) gl!Çti~'l' 

f a.Kıat bı.; hiıcWl\ t>oP.rı ı.:zun üırnıed1 

yc·n dtın E L:taş tla • Fener ~esin 

zor!, ml.lg:ı ıwy" dul...r. Fak t başka Sil· 

yı rıka.mna!."3 ınuv.affllık ol ınadılar -ve 
bı " rıcı devıP 2-1 Beş...kl.ış leıhine bit1i. 

Ik ncl dt•vıoeye B~iı\.la:şın. hilcumilt:: 
b dı. i k bıarcı.a tıpkı bi ıııc· dev· 

c o,dugu g!b F lerlı!cr çok gayretli 
oynuyorl;.ıtd.ı. Bu gayııf't bir an Beıtiik
la;;ı a c·tınış idi. Fenıe.rli!c!" büıuıt hız-ı 

İk r.a devı·Nk başd.an nihaY"te ktıdar 
hMcim oynayanı GıJatasa.ra:ylılat- b"'i 
~ayı daha yaparak mattan 8 - 1 gibi 
çok yüksek bh· sayı far n .. ga1ip olarak 
~rıildılar. 

StlLt:l'lllANİYI: - KASIMPAŞA 

s - 3 

~'•neıt>ah<;< sta.dıru:ıe. gUrıün ilk kar
§ı1aşmasın1 Sü.l<")'maniye ile Ka ırnps.
t;;a ha'kıe.ın Reşdın jdaı"<"Slnde Y.:Plnıştı.r. 
İk taratın ~k <,-etin mUeade!esi halin
d~ geçen bu maç dün de ;~a•r;)t ettiği· 

m'İ:ı neticeyi vermiş ve ta.ktmlaı• 3--3 
be,.,.~ kalmışlardır. 

TAKSİ!ll - DAVUTPAŞA 

3 - 1 

$toııef şladunda o-ynarıan ilknıu.çı 'Tak-ı 
sinl Davutpn;a takını1arı yaptıla.'l·. Ta.<· 
suul"!e. <.'Ok can ı \c (·nerj k çalış.arak l 
kUV\·\:tll r.akipll:'riıb 3-1 yı•İıntt•ğe 111\l· J 
v<.ıffa1{ olrnuşla"'"'Clır 

llEl'KOZ -· 'lffA 

4 - 1 

lkİllCt nıaçı lil").k.Oı \'C Vef~ı 

Jl ·ı yoptıu.ı· 
W ıın-

BL ı ·~\- ı Vefa luhiı c bilm t.a.b ı 
.,cıı buyi.ik bir slırı r·.z olm.aı; ~"' \--<>!< 

t•. Jİil O)!l..i. "an Beyk02.lul:ı.. Uıni in 

h LiLnıa ~ ~ a. \ \'t:•:ıi. rak pıerin ın 

t b r oy ı:ıdaıı soı .r 4 - ı tfbi ac;::k 
b • lağlüp t:1 n lcrCi IlPykOZ· 
,..ı,arı b ... m va!.takı,;: ... Lı.:rln !en dolayı 
tebıik etmek b r y..,ifıodlr. 

Ankara at yarışları 
An ·a ô 2'.! ('l'eıı:f ı ) - Sonbahar 

at yc"'lıŞl .J:n!l. bugUn d·· ıpodıroındn biı
yiı.k :... · bal ... öıı.l •de <lot.Y\'1llllı e-dil
ınl;,tir. 

Ne ·<'e (;r .şunlardl:I"· 

Bi:·ir. ko,ş-._. · I Gülcan ga.,..ymı 

105. 

İkinc kvşu: ı - CcylanLfk, 2 - Boz 
kurt, 3-05 ganyan, p asel-cı• 115, 

Üçimcü ·oşu: ı Davlıaoı"O •2 -
Konca g .... nyan 20!5, plase 100, Yctı.ş 

iCO§nladı. 

l)ôrdtincü koşu: 1 tiu.ipa, 2 - iz, 
Fakat !bir estetik meselesi yü· 

ziinden şehir halkını dC'?ldunnıya, 
hasta ctnıeğe, sokağa çıktığı.r.a 
p şman bırakmağa ne hakkıınmı 

\-ardır? 

• 1arıle & iklan k .'l ini ı·ınış h~ hal-J 
de- 1d:}4 r 15 inci dak k dmı itib: .. :ı.'11 cı. , 
:yı.ı.n ya\'ll y '"l! açıloı ğa başlııdı. 

3 -•va.rad G1n.>·an 510, p~cler J-tO, 
185, 150. 

Düşüııülecek son bi: nokat da 
,udur : 

Biletlere zam yapılt,kcn ilind 
mevkilere binmekte olar.ların ha
:; at pahalıhğı karsısındak! duru· 
m~nu göz önünde tutmak ve bu 
me\'kilcre yapılması mutasavver 
~anıları tünel biletleı' ı•~ eklemek 
daha doğru olsa gerektir. 

Bu ili,; nuktaı:ın göz önüne aluı
nıaoı ve bu yolda müsbet kararlar 
verilmesi sehir halkını her halde 1 

• .. ~ntıı:..nu'l edPrr!.;Ji;.·. 

maktadır. 

Diğer taraıftan verilen maluma· 
ta göre; Amerikadan gönder len 
otobü ler şehrimizde nıon te edil
<lıkten sonra iki otobüs Şefi r Ti
yatrosu yolcularıı:ı İstanbula na
kil ~ine taıhsis ed·. Iec.-ek tir. 

l!C'Ştnci ku~u: 1 - Y•hrı.a . Gaııya!ı 
120. Fidan ~n<ırlı. 

Bu aradn Bealk:t:ıtlılar ım.ıkabll hu- Ceylüntek - Ifası>:ı. ar"JıSuıdaki çııtc 
1.:wnla.ı:a -lroyu!d~ı·. 25 inci <lıak:.kad'1 • b ı.s de (126Q) kurw1 Veıl'lniştlr. 
Şiılor•i ilıı: Ç'- cinin b: •bırile c;aırpışmGsı 

t. et> Be:· k~ b!r •n l.ddr·l H,;in do
" oyuncu ile k.'tld:. Uu . ıı aa FefX." 

l er bti.1iln ku· \ -ıılcnlt· B ·'ritaş kııl-.c

in.c yüklcıuli: . 1'~ kJ.L bir serr.erı.: f ldc 
cdıt nt..-dı.CL 30 UllCLI d klka ~:ine ta.-ın 
kactı·o · ~ .1aya:ı He ta ıiı..la~ Fener 
hibe ıl an yr.ln uı" h lde ;ıı:. 

Gıda maddeleri 
satış fiatları 

.(ı <}vu ııı ıı rla k~ laruıd.t bülti.., 

,.~ · · ,, ~" lıı . raıu.t " \io• cı.: Belediye 
retli \ ,. ull mıolı ' ıııııç ct duırnl cu·· men ., 

Daimi en· 
y~ mızd . aıı 'L M.t c. rtız gıb ctiz'ı bıc 

ra .ı ~ 1 ll<::i'.<ı 111 galelx l mho- kikler 
yt:llt.:r. 1. 

GALATASAR/\\' - İ>;T,\NBl'L!'POlt 

8 1 

I~ Ji u c ıınçt.uı ı.: \"vcJ yap1Jan Galu
t, rJ.y i ta.ntn.cl-por maçıı hakenı Şaız.•. 
nin id esindı.: oynandı. Oy başln.r 
b<. 'n-:naz. h!\kım y ... ti lcS li'.C nıuvı&iffak 
o'an • rı kı.romılılnr birnci dcvrı·de 
yaptı:<k. ·ı üç gqlc mıJ<abU bir golle 

\-Te.rı 3--1 bitirdiler. 

- -----------

tet· gene 
yapıyor 
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- Sizi mahkemeye gönderecek 

kadarını biliyorum. Dostlarınız
dan bir kaçı sıksık burada ıl>ulu• 
§U.)ll'rlar. Alt katta, tuııç kapının 
arkasındki hususi' salonda ... 

Bded ye D, mi Encumcııi, pı· 

yasadaki anormal fiyat yükseli~ -
kri.ııc mi'ır..i ol:rnak i.çin iktısat mü
dürlügli \·e terı,; heyetı müırakıp
lorinin ';,'Ünlük roporlarını incele
mektedir. Her por~be gü:11ü ,,,. 
tihsal bölgelerindeki l•elediycler· 
der.. gelen sat'§ fiyatlarını de ince
leyen Da\ıni Encümen bugüın.leırde 
bazı gıda maddeloriı;;in normal sa
tış Li(yatlannı llıalka b ldiı'Ecektir. 

Y a.:ı.ao -== l"urlı.çe)e <;eVİrtlll: 

A ıost s MU.il __ _ 

Beliti de tanıyamazdım. Salı'den 
~"<>k güzel kız! Hatta Sebastiycne 
bmıkılırm:ıyacak kadar güzel kız .• 
Evet, Jüd.-t hakikate" büyük bi:r 
hata · şlemiş. 

Pol Sebastiyen o ar&.lık yerin
den kalktı, yumruğunu msaya vu 
rarak, bir küfür savu•rou. Sa.nkl 
Kacimlr •n r.e dü~ündüğünü anla
mış gibi: 

- Jüdit bir hata m• işlemış a
caba? djye bağırdı. S2e l>ir şey 
söyleyeyim m ? Artık iş işten 
geçmiştir. Elen Stanhop bu evde 
oturmaktadır ve daima blll'ada o
tw-a<:aktır. 

- Anlıyorum, anlıyorum. 
- Eğer anlıy0rsanız şu sözlerı 

Sankı ben tedbirlerim almadım 
mı za.nned.yorsunuz? Küçük par
mağımı kaldırsam, s>z:n hepiı:ıiıı 
de nıahvetmeğe kifaye! eder. Yal
n.z Elenin, Fransis Stanhof'un to
ruı:u olduğunu adamcağıza bild.ır
mek kaf dir. 
Kısa boylıı adam, y:ınm dakika 'j 

kadar h ç sasiııi ç.rnrmadan Sel>ts 
tij~ne baktı. Sonra iç:ni çekti: j 

- Evet, ded, siz Jücliti müşkül 
vaz.iyete sokabilirs.niz Fakat be
ni asla! Fakat Jüditin sze vadet
tiği ·beş b:T. İngiliz lirasını da 
kaybeders.in z. 

- Ben icabında üstelik beş bin 
İngiliz Drası daha feda edebilirim. 

- Vay ,vay, vay! 
Ka.zimir müstehziyane , gülüm

sedi: 

m r ALATUR 

söylem 'jtlm, 
- Bu nas:hat ıyi. Fakat maıhke 

melerde hakikat daha uzur. müd· 
det g.zlenmeğe tEıbammül edebil'r 
!er mi? 

Bu sözde hafif bir tehdit havası 
varclı: 

- Mahkemelerle bizim İiimz 
ne? 

- Olur ya!. Siz:.n gelir kaynak
larınızı SOrll'Şturmak ıstiyeıbilirler. 
Başkalarının bazı kötü itıyatları • 
r.ı alet ederek, ticarete kalkmak
tan daha kötü bir şey olab lir mi? 

Sebastiyen gözlerini yarı kapa
dı. Cevap verecekti. Fakat Kaz'
mir sözlerine sür'atle d~vam etti: 

- Ne kadaır zamandanberı siz 
büyük bir tehlike geçir.yorsunuz • 
Bu 'şi.n cezası en az on senedir. 
Buııu sn de ben de iyı biliriz. 
Yani sizin cBeyaz klüp. denilen 
küçük teşklatır.ıOOan bahsediyo
rum. 

Sdbastiyen du<l.c.kl.arını ısıı-dı. 

Kazimir devam ediyordu: 
- Bu dosllaruı kokain muptela

sı olduklarım biliyorn!'l. '.Buraya 
geliyorlar. Çünkü siz onlara ko
kain tedar k ve temin ediyorsu
nuz. Par ste, NL5te prens gibi sarf 
ettiğiniz paraların nereden geldi
ğ r.J bilmiyıorum m ıı zannediyor
sunuz? 
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Kaz:ırtıirin bu ithamı bir dakika 

kadar cevapsız kaldı, Sebastiyen 
hafif tin..,,meler geçirdi, fakat •k1!n
diı.inıi topladı. 
Kısa boylu adam, yüzü sapsa

rı kesilen muhatabına dilkkatle 
bakıyordu. 

- Bakıyorum, sözlerimi teluı p 
etmcdir.iız, dedi. 

Sebastiyen eliyle terleyen alnı
m sldi, cBeyaz klü.ı» hakkındaki 
'bu iddiaları inkar etmenin fay
dasız olacağını anlamıştı. 

Sebastiyen ellerini ımasaya, da
yadı: 

- Bunları sze Jüdit ınıi söyle
di? 

Belediye Müdürlükle-
binaları 

. . 
rının 

. 
yenı 

iktısnt müdürlüğü 

tefi~ heyet· ve zat ~!eri :bütün 
kadırolariylc eski fen i~leri müdür
lüğü bir.asına ta~ınmaktadırlar. 
Taşınma i~i b tmi~, odaların dü

zenlenmesine başlanmıştır. Fen 
işleri ile beraber, imaı müdib:lü
ğü de Beyoğlunda Sokor.ıi Vakum 
b;ııasuıa taş:nınaktadır. 

Ansiklopedisi 

STALIN 
Bi .ı\merikalı gaızı tec.iy • Akınan-

i<&eyan ittil!:>kJn!ll l.>oıtulmak üı.ere ol
duğunu <öyl('Yfn So,"Yetlcr Birliği dev 
l.ct r • B. josd Sta.lın. ı879 da Ti!' 
fı•hrhıdc do~tur, A•tl isn~ C<eya

vuııgıli'd r ,.e G cü olduğu "'1.Ykwr. 
Bir köylü ç~. 

1900 da k"'1l>liınllıt P• rtl5ln gı ve 
Provda • g~Ultll b.lşmuharr·rl ğın 
Y apırnıştır, 

Amerikanınl'Şi
malinden Avru- · 
panın ortasına 

- Ali Kemal Sunman 

Harbin ~imali Afrikadaki in
kişafı devanı ederken başka 
taraflarda da vukuat eksik 

olmamakta, haberler gelmekte· 
dlr. Hidişat vakıt nkıt sanki 
durmuş gibi oluyor, sonra tekrar 
tazelenerek hararetle birbirini ta· 
kip ediy11r. Hele vekayjln biT ta
raftan da harp sahnelexindeki ha
rekatla beraber ehemmiyet al
nıası gözden uzak kalır gibi değil
dir. Mesela Sırbistandaki müca
dele faaliyetine dair bugünlerde 
verilen haberler dünyıı matbua
tında Şimali Afrika harekatına 
aynlan sütunların yanı başında 
yer tutmaktadır. Demek ki birbi
rine müvazi giden bidi•eleır var. 
Geleceği kestirmek iddiasınııı pek 
lüzumsuz ve fazla olacağı besbel
lidir, Fakat büyük bir iddiaya gi
ri~ınemckle beraber söylenebiliyor 
ki Sırbistan ergeç kendinden 
balı.s.cttireqek bir yer ll'lacaktır .. 
Şimdiye kadar Subistandaki mu· 
kavcıııet ve mücadele hareketine 
dair yazılanlar az olmodı. Orada
ki faaliyet etrafında belli basL 
ınalimınt \·aı-. Lakin daha ıner;k 
edilecek cihet şimdi neler cereyan 
ettiğinden ziyade, sonrn neler o· 
lacağıdır. Bu sualin cvabıııı ver
mekte zihin yoranlar Sırbistan· 
daki ha:reketi ileride orta Avru
paya yapılacak harp sahasında o
lacakların bir hazırlığı gibi g()r. 
mek istenıi..,ıerdir. Fakat harbin 
istikbaline talli\k edcu meseleler
de bir kat'iyet aranamıyaeağı için 
bu da cevabını vekayiden bekli· 
yor. Şu var ki bahsi daha ge~le
terek geçen harpten sonra gelecek 
harbe dair yürütülmüs kehanetleri 
de bu sıralarda Sırbi:tandaki çe
te harek8tiyle beraber hatırla
mak da mümkiindfu. 

Geçen harbin son devrelerinde 
müttefiklerin Balkanlarda bi:r 
cephesi ofdıığu malumdur. O 
cephede de harekatın idaresi bir 
çok değişi·kliklerden sonra nilıa-
y et Fransız generali Franşe Des
per'ye verilmişti. Gene malll.m oJ. 
duğu üzere bu general harbin so
nuna kadar o cephede kalını~, 
ıııiitnreke için gelen Bulgar nıu
rahlıaslarıııa galip tarafın sartla
rını siiylemi~ti. Fran~c Desper, 
giiııün birinde tekrar A•Tllpada 
harp olur da yine Fransa ve tngil. 
tercniıı karşısına Almanyanııı 
~ık!ığı görülürse kat'i neticenin ne 
rede alıııabileceği ıııe~<'lc>inu de 
ili)mcdcn olnıaını~tır. Geıleraıl 
• sonradan mareşal • Fraıışe Des· 
ı>crc hu lıarbi görmeden ölenler
deııdir. Öhııeden evvel 11 da is. 
!ikbal için tahminlerde bııluınnak 
merakından kendini alamamış o
lacak ki geçen harbin harekatın. 
dan gelecek için de bir hüküın • 
çıkarmak istemiştir. 

Franşe Dcsper, o zaman Bulgar· 
Tar Almanyadan aynlarak mü· 
tareke i tediJde&r zaman müttefik 
orduların neden Belgtad üzerine 
gihııeılikleıiııe, Belgrattan da Vi
yanaya yörilınedlkJerin... hııyret 
ed"': görtlnüyordu. Kendisine bay. 
le brr emir verilmemişti. Yoksa 11 
zamanki Avusturya • Macaristan 
iıııparatorlıığunun paytahtı ll'lan 
Viyanayp .ı<adar gidilerek harp 
sahasını oda A vrupayo da yayıl
mış olsaydı o generalin fikrince 
vekayi dahn ba,ka bir çelıre arz. 
edecekti. 

Sırbistıın o zaman d~ işgal al
tında bııltlfluyor, mcnıfo:ketlerln
den kaçan Sırplar kurtuluş mil· 
cadelcsini başu.rıuık için miltt.efik 
ar~ularla beraber harekete geç
mış bulunuyorlardı. O safhalarla 
bugünküteır aıruıııda belki daha 
başka benzeyiş noldalırn. da var
dır. Fakat bıı harbin bir gUn Av
rupa kıtasında biteceği filrııincıe 

olanlu için kıtanın ortasındaki 
bnrekAt Sırbstanda 9tl bahltrlll· 
dan beri işgl ve istiıa ile beraber 
başlamış ve devam ehııekte olan 
mnkaveııM?t ile pek bağlı olacak· 
tır. 

En bütYillt rııklbı o,an Tı"91<1 
e ôoco Mcksikada in tro; · 

mı de dinleyiniz. Ben silin ne 
düşündüklerini gözlerinizden an
laıdı.m. S 2 hem kendi kendinize, 
hem de >bu işe beni karıştırdığı 
için Jüdite kızıyorsur.uz. Elen 
Stanhop bana tamamiylc itimat 
giidtarmekte<Ur. Tehl ıke .. S:ıı:in 
için işt~ burada galiba l Ç.i.iaık;ü 
bütün hilelerin\zi allak bullak e
decek 'bir vaziyette bulunuyorum. ! 

- Anladını, dedi, hem beş bin 
l rnya tenezzül etııniyoın;unuz, hem 
de üstelik beş bin liı'a .• Bu değir
menin suyu nereden geliyor? A
kadem nin geLıri azaldı diyen siz- Sebastiyen, dil ile kuruyan du

daklarını ıslattı: 

Kazimirin hayret ~'<icı ;gibi bir 
tavır takındı: 

raguıcuı L ur'<> en :r:ı
ç ~ ı:ı, 923 de 
' c bcra.'lıcr mcm

r dan öldiiJoülın6ı'! · · 
sini:z. . a 

- Ben size işlerime burnunu
zu ookıııayınız diyen daha evvel 

~ 

- Siz, de<lı, bu klüp hakkında 
ne biliyorsunw ? 

- Ne münasebet! dedi, yoksa 
Jüdit As da Beyaz kli!pte iızamı? 

(Daha var) 

Bugün, So'yetlc r Bir!Jğınfn ldaresı, 
m r Daha halk komiser eri r .si v~ komım~ par 

36 da ı uıw.::111 ıt.b otan 'B lln'on 
l'ltl<lao ell\>d i'd ı. 
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Unkapanında Modern Memlekette 
Bir Fırın Açıldı 

............................ -._.. ~-- .. -~-----
lstanbul Levazım Amirli§ind~n ~;;ri· 

len askeri kıtaat ilanları 
_________________ .. ______________ __ 

. flIKDAMI 
Günde 8000 ekmek çıkarabılecek E k. h' d 

~-ağıda y<&ılıı kuma~ \"e batta.niye leriııı paıadth-ila cksilfırr..~Jıerl 27 /11/942 
cuıma günü saat 15 ve 15.30 da A.nka:rada. M. M. V, 3 No. lu sırtın airnaı komi.!
yonwıda yapılacaktır, Her kıa1t•.mi a;rrı ayrı talipleı-.e de veıil(?bÜl.r, ist.eıJ'lıcrin Cis)ercinin felsefesi 
belli va.kittp kanil.s:Y\:>n<ı gclmeleri, 

olan bu fırın şubeler de kuracak ş ış~ ır e 
800 yoksul çocuğa 

an.si Mktaırıı 

K. ellbi&>Uk k'Ullla.Ş 
M~ 

60,000 

Tutarı 

Lira 
100.000 

Temi:nat.ı 
Liraı 

471,000 
45,180 

168,000 
19,300 

443,400 

Adanı ciğerci ile ciğer ııazar-
1ık ediyor ''c ciğorcin;n is

tedi[,ri fi~·atı pahalı bıılurak. diyor 
ki: 

Memurlar kooperatifi muhtelit semt• 
lerde dağıtma merkezleri tesis ediyor 

Memurlara ucuz f: atlarlaı eraek, 
yakacak ve sair t.Emin etm-ek 
maksad·iy le ıkw·ulan memUT lar ko
operat.ifine Emniyet Sm:.dığı mü
dii:r muavini umumi mecl s aza
sından Va.kı!f Çakmur müışavir 
olarak tayiın edilmiştir. 
Vakıf Çakmw· şu '.zaihat1 ver

m.ştir: 
,._ Kooperatif, içinde yaşadı.ğı

mız fevkalftıde zamaı:· ibbariyle
hakikaten büyrük b zmetler göre 
-<!ek gayıe ve ımak.satlar etrafında 
kurulmuştur. Kooperatif, memur
ların ve ıalelfunum muayyen irat j 
sahpilerinıin hayat ve maıişet1eı1 ni 
kolayla.;ıtumak gaıy.esir.i gütmek
tedir. ıBu uğurda çok faydalı adım 
lar atılmasına başlanrn;ştı.r. 
Ş mdiye kadar ortak adedi 18 

bini gcçmi~tir. Kooperatif, ortak 
müracaatlarını karşılamak 19in 
gece, gündüz çalışmaktadır. İç·n
de bulur..duğumuz mevsim Wlba
riy le hç :şüphe yok ele alınacak 
ilk madde, odwı ve köm.ürdüır. 

Mahrukat ODi•siyle yapılan an
laşma muıc"lbince _ ofisçe fh.a:zırla
nan odur.ların müılıim bir kısmı k0-
operatif ortaklarına taıhsiıs edıiıl
ıniştir. Bu tev~ia·t hararetle yapıl
mıştır. 

Kooperatifin tahakkıık ett:ırdiiği 1 
memnuniyet ven ci bir iş de 

menıleketıimzde ilk defa olarak 
modern .br fırır.. tesisine mlWaffak 
olmasıdır. Unkaıpanıncla açılan: bu 
fırrn, memleketimizde temlrı ve 
sıhhi ekmek yapmak gayesini d!lk 
defa tahakkuk ettiren müessese -
dir. Bu fırının ekmekle1 i yalnız a.
zaya maıhsus değildir. Yoksuzlu
ğu .göl'ülüp de Belediyece unu 
kesilen fırınlardan dolayı ekmek 
darlığı görüloo mıntakalara da 
ekmek gönıder~lmektedir. Fırın, 

tam rar.ıdıımanla çalıştığı zaman 
ekmekleri iher tarafta kolaylıkla 
bulunacak ve güınde seki"z h.i:n. ek
mek çıkarabilecektir. 

Kooperatiıf, hiılen oı·takları.na 

p r inç dağıtmaktadır. Beklenen 
yeı:i parthlerle bu tevziat bütün 
ortaklara teşmil edilecektir. 

Şehrin mu:hteJı'f yerlerinde da
ğıtma merkezleıt kurmak niyetin
deyiz. Memurların iıhtiyacı, buı 

merkezlerden mutemeUeri vası -
tasile alır.acak ve dairelerinde 
bunlar tarafından dağıtılacaktır. 
Bu suretle ortakların kooperatife 
kadar gelmek zahmetleri de ön
lenmiş olacaktır. Di.ğer gıda ınad
delerinin tıedari.kıi .'çin de hCIZ!lrlık
lar devam ed:yor. Pek yakında bu 
tevziat listesin n geni§l·emesi me
muldür.11 

o. Damir Yollan i~tetma u. M. ilan l a rı 
Muhammen bedeli 18750 Fra oı:ın 15 ~on amıbal[ıj çemberi 8/12/942 

s3lı günü saat l5 de kapalı zarf usulü ile Anıkarada. i:dare binasında bop
lcınan merk€"t .9 uncu komisyonca s at:n alınacaktır. 

Bu işe gi.nnek istiyenledn (140 6.25) !Jralık muvakkat temina.t ile 
kanununun tayin ettiği ves;kaları v c teıkliflerini ayni gün saat 14 de ka
dar c:dı geçen komsyon re;sliğine ve rmelel"i lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzcıme dairesinden, Hc:~-
dr.rpaşada .Tesellüm ve sev~ şefliğinden temin olunur. (1520) 

* :i\lu'.hanı;m~ıı lıcdl'li {5G5-1) beş bin }lltı yüz elli dorl lil'a (2~) -yhım.i diöı t 
ku:ıı.ı~ olan ın.uıh.tcl'if eb'atıta (3934) üç ıbin doJruq; Y'Uz otuz dört adet.. mayi 
ic;n cam d.;:ıpak11 şİ.';C (7/1liırinci kanun 1942) paz:a;rtı.'6i günü s~t (15,30) da 
c'll. bet; btıl"l.lik!...'1. Ha.ydappaşa.cb Gaıı· bln:ı ı dalıilind"ki .komisyon ~ı·a:fından ika
p:tlı ı.a:i ı: l 1°() ,,,atı ı tıhnacaikla·. 

BLı i.ıe s•rme1<: lsteycrı]ı ı·n (424)· dört :vüz yirmi dart 1 r.ı (7) kuı~ıılk ınu
\ru<:.mt kmimıl, kaıııınıuın tayin ettiği vesikeı'url.a. tek~ Dednr muhtevi zarll.arım 
:ı.yrı. gün saat ( 14,30) oıı dört otu•za k.atl::ıı· ikomisyon reisligine verıncleri Jıa. 

zı ı dı.-. 

13u iı-c ıtit ~iı1name:lı•t• fkomlisyondan p;ıı·asız olarak dagılıl~r. 1571 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
ltletmeleri Umum Müdürlüğü Memur ve 
MUstahdemleri Yardım Cemiyetinden 

Ta dikli cem;yet nizamnamesin :n 15 inci maddesii muc;bince top
!;rnması icap eden umumi heyet 5 i Jkkanun 1942 cumartesi günü saat 
l:.! de cemiyetin idare mE:rkezi ol.:n Beyoğlunda Tünei üstünde Umum 
:Müdüdil'k ibinasında alelade t.oplan <ıc:aktır. 

MÜZAKERE R UZNAM!ESİ 
1 - Muvakkat maddeye jstiııa c~en teşekkül etımiş ida.ı.·-e heyeti ra

porunun okunması. 
2 - Nizamnamenin 16 ıncı madcl~sinin Ç bendi mudbince yeni ve 

ılk idare heyetnin inliıho!bı. 
3 - Eski muvakkat idare heye tinin ilbra::ıı. 
Yukarıda yazılı maddelerin mü zakcre ve karara bağlıanmak üzere 

azanın hazır bulunm<ıları ilan olun ur. 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden : 

:m İkinciteşrin 1330 tarfüli Ecneıb; Anonim ve sermayesi eshama. 
rnüııkasim ~irketlcı· kanunu hü&üın krinc göre Tüı kiycd<' iş yapma;;ma 
iz'n v<?rilmi~ ol.an ecnebi .şirketlerin dı n (Doyçe Lufthanza) Aksiyenge
zcl_ı;aft - DeutS-Ohe Luff'hanss· A'ktieı;,ge.scllsehaft) şir~eti bu kere mü
rac-aat1a i:stanbul şuıbesi müdürü W altcr Lux'un iııfikaki dolayısi!e ye
ı·ine İstanbul Beyoğlu Dördüncü Nof'ı·ligince 5/10/942 tar:ıh ve 11958/ 
2778 ve 11959/2779 sayı ile t~dikli Vl:kiıktnamelerdck.i şanlaı· dalhiJ.in
de :;irket n~ımın;u yapacakları ~erden doğ<.cuk davalarda ~ava eden, 
edilen ve üçüncü şaihıs sıfatlarlyle hazır \bulunmak üzere Istanlbukla 
oturan Türkiye Cümıhuriyeti t.ebaaS!ııdan Mehmet Kenan Buıya.n ilıe 
yme istan'bu1da olııran Alman Wba asından Erwin Book ~ Haker'i Tür
kiye vekWğine tayin ettiğini• bileli lmş ve lazım gelen vesi1kalz.rı veı-
n1L~.ir. 

Kcy.fiyct tetki!t edilerek kanun hükünılcr;ne U)g'Un göri.ilmü~ !!l
n1aıkla ilan olunur. 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Faıbrikalarımızıdan ve İstan bnldı::n şiımdiye k>tı.dar en nz on lbeş 
tonluk lbir vagon üzerinden şe .~er sa.tılmakta idi. 

Fiyatın yükseltilmesi üzerin 2 asgari satış miktarları bir ton 
küp veya .k.ristat olarak te....tj})it edilmiştir. 

lstanbul P. T. T . Müdürlüğünden 
l\Iuvazu.ı:f '1Skıorllk h"ranetini .if.a için idat'"-'Cicn ayrılan vıc fil!" hizmetlerini 

::ıJ eıd.P.nı P. T. T, ımcrnurl:ırı mUıracaa:tları. halinde d; m:ı:ı tarv:ınt edilecek· 
l1:~m vihiyet P. T. T. müdu;r ıü1fü ve t • ;cf'ffii' e ;t eylıeınelL-ri 
Uzumuu ,an olunur. (1481) 

yardım için bir · 
liste aslldı 

K.apuıtlıuk kı.ııı.naş 

Ba&ıni'ye. Adet 

15,000 30,00-0 

10,000 30,000 

Eskişehir, (İkdam) -- Vilayeti- Kilioı. A~t 
mi.z çocuk Esirgeme kurumu kış 
~.alışmaları.na başlamıştır. Merkez-
deki 800 yokmtl çocuğun y:ıyecek 

20,00<1 • 60,000 
42,97{) 

325,800 
32,&6·1 

(1724-15-05) 

ve glyccek ihtiyaçlarını karşı1amak 
için açılanı yardım listesine şıehı(
miz Tahal pazarı ve Taçbaşı esnaf 
ve tüıccarları ilk günde 250 lıiıra ile 
· şti.rak etmşilerdir. Bundan başkıa 
elbised Lbrabim ÖZpoyraz 98 ta
kım ellbise, Yusuf Sivircio.ğlu 100 
lira kıyımetıi:nde b'ı· kazan, .Kara.
çay köyüınder:ı Veli Ayçekıenı 60 
kilo ıbuğday, Fevziye köytiınden 
Settar Aıtay 100 kilo soğan, Çu
kurhi.sar, Yeşildon, Gökçeoğlu, 
Kar~ay, Fevziıyıe köyler:: de aıyrı
ca bugünkıü piyasanın yan fiya· 
tır.a altı ton buğdap vErmişlerdiır. 
Yardım devam etmektedir. 

Antepliler bir lise 

Bt~ll.(!l' ne 685 kuruş tahmin edilen 2000 .adet s.ahtiyan w t::ıneS!nc 550 ku
ruş tahmin edilen: 1250 adi!t 33t&"lık ile tan.sine 40!} kurtıŞ t:ılımln >t>dilcn 1300 
adet kıyı.ilk meşin k.G.palı z:arll.a eksiltmeye konmU\~UT. İhatt'IS· 30/11/942 pa
zartesi günü rn.at 15 de Ankara.da M. M. V. 3 No. luı satın mm.:ı looınisyomm· 
da yapılacaktır. Hepsinln tahmin bedeli 5775 lira ~Ik teminatı H>33 ilnra 33 ku
ruştur. Tul plerJ.n kanuni vesika.'larlle t{:k]i! mektuplarını ih:ı.le saatinden bir 
saat cn"e] koıni. ... -yonnı gelmeleı-1. . (168f>--1374) * -· "\',!' ... ~,. "!'" "# 

20{) tonı !turu· soğan kapaıl.ı za!fla ıeksilt.1\ll~~ 'koı'l.muşlur. İıhale~i 7 /12/942 
güni.i sıa.at 14 de Ankanııda M. :M. V, Biı· No. lu ~atın alınıa komi~nı.mda y.a
pılacauctıı'. Talh.ın'n •bcde1~ 45,01)() lira: il.k temin.atı 3375 Ji;::ad·ı:r TaliP.lıeriu ka· 
'lluni ve.sika1a~·ile teklif mektuplarını ~ha]oe ~ut>nclen b ı· saa't ~vvel komisyona 
"'eı·meleri. · (1714-1467) 

Mütea:hhit nanı \'c lıe:::albınıa 2,500.<lOO det 'Yeııa :fabrik.r.sı canu~ı mumua 
boş aiınpııl pazau-lıkla satın alınacaktı.r. İh'.llesi 27 /11/942 cu..-na günü s; at 15 de 
Anikatada M. M. V, 5 No. lu saıtın alına komisyonunda y:ıpılııcaktı:. ficpsjııfn 
tahınin bedel 33,910 lira k~ti teminatı 5X'i liı·a 50 kurl.l!Ştur. Ta-1.ipLP.rin belli 
vakitte ko:mi·.)'Onn ~!eri. - (1734-1539) 

* binası istiyorlar Bilumum malzeme::.i ciheti ask uiyedcn vcrilım€'k şc:.rt•ıe iki anbar 
Gaziantep (İkdam) _ Şe'hri· i~a ettirilecektir. İşçiliği1lin tah:ın in bedeli :.W49 lira 'bir kuruştur. İlk 

mizdeki lisenin talıeıbe sa) ısı, lisesi teminatı 228 lira 68 ku~tur. Açık eksiltmesi 30/11/942 pazartesi gü
o1mıyan ve Mara~ ve Urfadan ge- nü saat 16 d::ı. Geliıb.oluda asl'ıieri sa tm alma komisyıonuntj.a yapıl.acak-
len talebelerle duırmadan art- tır. Taliplerin l>cll.i vcıkit'f.e kol"!lisyo na gchn.cleri. (1690 - 1402) 
maktadır. G~.iantebin Maardıf Vıe- * 
kfılelinden ·bir isLeği, bu kültür Beıhcr metres: ne 560 kuru.ş taJ1 min edifon 20,000 metre kaputluık 
merkczinı'n okumıya gösterd1·ği ·rnırrıa5 pazarJıkı,a satın alınacaktır. ihı:Jesi 27/11/942 cuma günü saat 
alaka ile ö'.çü'.ü pLaa-ak güzel l:>'r 16 da Ankarada M. M. V. 3 No. lu satın alma komis-:>onunda yıpaı1acak
yapıya sal:Up olı:na~ıdır. ~ ~ünkü 1 ' ır. Kat.'i temim.,tı 13.700 liradır. T a!ipler·n belli vaı.1<!t't€ kmnisyona 
mc\ cut bina ihtıyaca kafı gel- 1 ~e'ımeleri. (1698 - 1410) 
men'flktecı:r. Aralarında çok zer.- lıf-. 

g n ve iyilik scverleri lbuluınan 1 3'97.124 lira 85 'kurus kesif bedel 'i Kücük Y<>zgatta w Kırıkkalede 
Antep tüccarları ve ile:i gelenleri \ :'.l ç:ft ev ve üc pavvon in~sı kapa 11 z~rlia cks:ıt~eye konmu!'ıf.ur. İıha
böyle bir yapıya, malı yardımda :e<:· 26111 /942 Pf'rselnlhe günü saat 16 da Ankaada M. M. V. 4 Nıo. ]u 
ıbulunmıya ~az.r oldukların ıda 13atın alma komisyonunda ~·apılıacı:ık tır. İJk t<?rn'natı 19.643 lira 9 ilru~ 
söylemektedıa-ler. ru~tur. Ta1iP. erin kanuni vesikalar 'le teklif me.\tupk.rını iha1e saatin-

Meraşta kız enstitüsü den bir saat evveı: kornisıyıona verm ~eri. (1624 _ 1206> 

açıldı Beherine 120 kuru~ fiyat tahmin edilen 10-0,000 adet saplı :p yular 
Maraş, (İkdam) - Şehrinriıl: kız başlığı He ooherine 40 kuruş tabımi 11 edilen 50,000 adet ip yular S2ıpı 

er.stibüsü açılmış ve derslere ba§- p:ı.zarlııkla satın alımacaktır. İha1€S 25/11/942 çarşam'baı günü saat 15 
lanımı:şhr. Açılış töreninde vali, de Anlkarada M. M. V. 3 No. lu sa tın alfl}.a komisyonunda yapılacak
parti başkam, belediye reisi, ıvila- ın-. Ayrı 2.yrı talip1ere de ihale edil t:bHir. Yuf.arın ikat'i teminau 14,500 
yet erkanı ve diğer davetliler ha- i:ra. yular sapının kat'i teminatı 3 000 liraclır. Taliplerin belli vakitte 
zır bulunmuştur. Bandonun işti'- ~omisy.ona geLmeler.i · (1669 - 1337) 

rnkiyle talebeler tarafmdan söy- * . 
lenen ist1klal Marşındaı: sonra (1000) t.on muhtelı'f mev;;<l nak lettirilt:cektir. Kapalı zarfla ~~i1t-
En.stitü müdürü Cemile Devrim mesi. 7/12/942 pazartesi ,günü saat. 16 da ~rzurum. Ası{eri s~tm ~ma 

t
·..:,_.. d ~ . . :1 tan bfr konrsynnundr. yapılacaktır. Tahm· n bedelı 71.600 !ıra ilık temmatı 3830 

ens ı ........ uın e5erını a r.:. a ı· d T 1' 1 · k · k " il k.. kt l .,. 1 · 
ıhit bed ibultmım.u~ bunu müıtea- ,ıl'a ır. a ıp er•n anunı ves aıar e te uf me up arını :ıına e saatin-
kipaı val~ kudrel.8.y;'keserek ensti- j den bir sa·~·t ~vvel komi-sy.ona veıını eleri. (1721 - 1502) 

tüyü açmıştır. • 
22,360 kilo 1<,Qyun eti kaıpalı zarf la eksiltmeye lkoım:ıu.ştur. İhalesi 

İstnbu1 .&:ilıi~"C 4 üncü Tioaret ınıah- 3/12/'942 perşemlbe günü saat 16 da Busa Askeri satın alım&. komi.syo-
'.kıeme'Sindcn: 942/178 nunda yapılacaktır. Talhmin 'bed.eli 31,3-04 l;ra il'k teminatı 2935 liradır. 

İslLJnbull:ckı .Aın:Jwı"lll caddesinde 111 Taliplerin kı~ınuni vesikalarile telkli f ınektupl.al"lnı ihale saatinden b;r 
No. hı Afi1'ııp mağa.z,ın;ı s:.ııiıl:bi Mch· saat evvel komisyıona vermeleri. (1722 - 150.'3) 
met S:ıdlkıu istruıbul® T~~~lc * 
de P.ııcvu~Y:dın hanlllda muktm JO· ~ } kJ ks'lt ] . h. } 1 . ' Vi'"'-1J llır-..ı _. ,,_. Aşagıda yazılı mevadm w.zar ı - a e ı me erı ıza arında yazı 1 
zer O;a:.:\ o ve 111\. :ır "''"'""""' am §UiNl - .. • • 
tırı.den m.übayaa d .. tiği cınti.a.yı ticari- gun ve saablerde Çorl.uda Askerı s,~.tn alına komısyonunda yapılacak-
yıc b<Xlieline ka~-şı. ~en verdiği 1 tır. Taliplerin 'belli valkitte komisyo na gelmeleri.. 
<ııval'lSta ruıtictıi muıhasebElde k!en" ı Cinsi Miktaır Teminatı 11ıaıe gün ve 
di:iinc rcd vıe ;ad.esi tahaıkkiuk eden kilo lira sooti 
(1372) lira (-i3) kuruşa mı.Jk.ab 1 1?3'" Çavdar sa,pı. 50000 300 1/12/942 14 
yi fırmad':111 Mehmet ~ ~.ı.n.e Ay çı'rPg"i yagwı. 3.000 450 1/12/942 15 
taı:clın ecliilını..; ve ~·ınanlı Bankıası. y- • 
J:,;tanıbul. Yeni cami şuıbesi üızı~rine ( (1678 - 1366) 
keşi.del : 30/5/942 tarih ve (E. 262126) Jf. 
No. }u çekin ziyaından. dola1y1 iptal.ine 40 ton laJhana, 40 ton ıspanak., 5 O ton pırasa kapalı zarfla ekısiltme-
.kıarar verihmıesi ta2~~~le !"1ethm~~: ye konmuştur. İhıeılesi 30/11/942 salı günü saat 10 da Samsun Askeri 
d~k taraıf'ından ınau"'"""'"emı.ııe aç.ı....ı.. - . . . . . 
vaıcı:an dJolıı~ı kcyfiyıelin t ca<ı'et kan'll· satın alma Iromısyonunda yapılacaktır. He;pısının tahırnın bedelı 20,500 
nunun 638 inci madıd<'$inC' tev.ı:ilmn on lira ilk teminatı 1557 lira 50 Uturuş.tu r. Talpler:n kanuni vesikalarile tek
b~eı· giln aı-a ile kırk ·b~ gün müd- lif m~ktuplarını ihale saatinden bir saat evıvel komisyona vermeleri.· 
,ıctlc iMnı tensip ktlınuıu,şw.. · (1680 _ 1368) 

İşbu ilıfın tarih nd-cn ilil>aııeıı o.n be- lıf-. 
,.,-er a{in ara ile ~pılacak kıı<k lbe§ gün· . lük ~iin. mıü'd.dcti zal'iında. yulmrda ad' Aşağıda yazılı 6 lkalem ecz.:., paz artıkla satın alınacaktır. !halesi 30/ 
re.sl•eri yuzılt jo-L€f Oj.ah"O ve viktor 11/942 paı.::ırte.si günü saat 11 de An karada M. l\1. V. 5 No. lu satın alma 
Me;;ıı.ul:am şiım;w,dcn ivI0h:tn •t Sadı1t'a. komisyonunda yapıalcaktır. Talmıi n bedeli 13.625 1ir.:: kat'i tem:natı 
W~l'ilcn 0$rnaıılı .Bankas; :CS:t.anl>ul Y:nı 2044 Ji.ııadır. A vrı ayrı tal~plere de i ha le edilebih·. Taliplerin }:)elli va
C:ım §ubeı:ıi i.i:zerı.nc k{'§h.lclı (1372) ~- k't k · · 1 l · 
ıra (43) kut'Lı)u muhtevi <:ekin !hamili 1 tc omı::;~on.a geme .erı. 
taıaıın<lnn ıımlhlwmı:yc &bl"afZ ed!l.me- ı Cmsı 
d; g i l::ıkdiı·M göster1Jen ınüddeliıı h ta-
m ıııd.ıı ipuılin" lro.ı;:ıı· v.t~ıilcccği ilan 
olu:ımt', (6594) 

İHTİRA BERATI DEVRİ 

~-----------------------
As;t pikriık. 
Formol. 
Lizıol. 

·Pudre doroglis. 
Onganmeı kuryel deuıble. 
Ongan vezingatuar. 

* 

Miktarı 

150 
50 

500 
600 
600 
500 

kilo 
,. 
> 
> 

- Yüz yirmiye bunu <ılncuğıma 
kilosu kırk kuruşa kayımı!.. gibi 
torik ı.Jınnı daha iyi! 

Ciğerci gülünısiycrek Cl''3J> l C· 

riyor ; 
_ Torik alır m kırkn ammn. to-

rik başka, ciğer ba~kıı: 
- Ba~kası ne? O da et lokruu· 

sı, öteki de ... Üstelik torrk ~ nğ da 
"'stemez. 

- Orası övle amına torik çıkar 
denizd~n! • • 

- Nl' olur dc.niıden çık!'rsa'? 

- NE: oluru \'ar ını? Tt;rik e-
fendime söyle,\·eyim, saman l>s· 
tcmez, kepek istemez, ot istmnez. 
Ona sehcp torik iıcuı.dul'. Halbuki 
he bu ciğeri taşıyan ha~ van sa· 
nıaıı ister, kcı>ck isler, ot ister, e· 
fendime söyleyeyim, mandıra ı:.. · 
ter çoban i. ter ve ... ister oğlu h,. 

ter. 
Ciğercinin çırağı lafo knrışı~or: 
- Ustn be, bn torik nasıl doyu· 

ruyor kanunı denizde ? 
- Ne nasıl d6)"Uiacak, ~utar 

bedava uskumruları! 
- Ya uskumrular utı!'.>ıl do,\ ıı· 

nır karınlarını? 
- Onlar da yutar l:uınsiJeıri! 

- Ya hamsiler? 
- Onlar da ~ utaı· daha kii· 

çükleri! (i\Iüşteı·i;rn dönerek) ~ a 
i~te böyle hem~chrinı. torik sa· 
man yemez, kepek yemez, ot ye
mez. Halbuki ise bu ciğerin sahi
bi ot yer, kepek yer, sı.man yer! 

- Bu ciğerin sahibi değil mi 
yer onlan! 

- Evet bu ciğerin ~ehibi yer' 
- Afiyetle ycs:n! Brıı ı,.>'ideyim 

de bir kilo torik alııy.ın ~urndan! 
- Onu da sen bH;r::-i11! 
Mil 11tcri oradaıı dfrıldıktan son

ra ciğncinin aklı baıJ•n.ı ~t:lli ve 
bana c.'fü1e.rek : 

- Vay köpeoğlu heril dedi, ba· 
na ot, kepek, saman ~·e<lirdi be! 

Sordum: 
- Ne münasebet? 

- Bu ciğerin sahibi eskiden 
dört ayaklı bir hayvandı amma, 
şimdi benim yahu! 

Ovnan Cemal Kaygılı 

Vilayet Kadastro 
müdürlü ğ ü 

Vilayctimirzin skı t::.pu \'e ka
dastro ınili:ücllüklerindc . uzun 
müddet çalışıp biLiliare Hatayın a
na \'ata.na ' ltı"ihakı üzerine orar.m 
kadastrosunu yapmak için terfian 
Htay kadastro müdürlüğüne tayin 
olur.an Faile Selçni bu kere yeni
den bir derece t.er.f ile şehnimirz: 
kadastro anüdürlüğüne tayin olun 
mu;."1.ur • 

İstanb11l Merkez Hali .Müdiirli'
ğünden: 

Ha1de 108 No. lu kal'puz sergisı
n;n müstedrleri Mehmet Toprı:ık
scven ve Ömer Meral'ı n ıerki tioo-
1·et etfiklerinden mum::ı.ilı yhimada 
al::ı.c2.ğı o1anmüsta:hsi1'ı· n bır a) 
zarfında müı•acaatları. (758) 

Askerlik . işleri 

Emekli yedek 
subaylar 

Be§İkltct§ Askcrlık şııb~~mde11. 
Şu·bcmizde k,~.vıt 1 ı cmd~1i ve )C-

dıek sulbaylann )ıa~ ha,ldine uğr. -
);anlar har·ç olmak üzere diğe.rlc.ı:ı 
gı:h!hi durumları tcsb 1 edilmek 
için şulbemize nıfüaca tları ilfın o
lunur. 

<ı:Korosiona ve hararete mıiitehaanmil 
Krom ıtabakalaı•L ihzarı ameUy~i, hak· 
kında iınılh-o ic·iı1 İkti::-.aıt Vekaletinden 
alınnn;;; olan 2-0/son t.c§rin/1940 tarih 
ve 3iN-O numaralı ıhtira beratmın iht>
\'a Pttiğl hukuk bu k-ıerı-e başka:>ına 

deviı· veyalh.uıt icadı Tfı:rkiJ"t..><le mcvk.li 
fiUc k%1ıru::k lçin dahi mı1zuniyet veri
le(."(.·ği t.ekllif •edilmı•ktc olmakla bu hu
rıı.ıı;a futla m.alunlı<lt edinmek ~"'ley-en-

1-c Ga) to.da, Aslan Han 5 nci kaıt 
1--8 No. larıı ınilracaat eylemeleri ilfuı 
olunuır. 

A.l}agıxla yc.Ll}1 me\'Mın 
mis~ronlarm:ckl ya,pılac~ktır. 

pazadlk'!a tik.b'i ıı.nıclt!l" lıiz:ı aı·ında ya:zıU ~ün, ı.aat ve ıııatuıll: rdcki · \il ı ~at r 
Talip:enn belli v:wtlt.lıwtıe a.it olduğu kom~nb'd.a bu:l.ıurunalan. 

a1n 

İHTİRA BERATI DEVRİ 

Korosoııu •C hararete mütt:fuıııırnnil 
Krom t:rbakalan •hzarı amel yesi» ha.k 
k.ında Lht]ra iç.ın İktisat V.ekfıletiııden 
a.ımrnış olan 20/Sonteyin/19% tarih ve 
3040 nruımıradı iht ra bCratmm iihtivaı 
cttiğı huftwk bu ke ·r başka::mıa deviır 

vıeıyahuıt ıoadı Türk ~ede mevroi fiile ! 
kaymak 'çiıı dahi mezuniyet vcrıı.eceğ 
teklif edilmekte olnklkla bu bl.llSl.löa ~z.. 
lıı. m, lUınat edınmck isteyıe.nley n Gala-
lad.ı., A.slon H 5 neı )tat 1-3 ınuma.. 

la , milracaat eylemeleri i~ olunur, 

Cinsi 
Stgır et: 
Odrı.m 
Su<:Uk imali 
Bllğ'cla{y öğütülme11 

S.."lbuın 

Miktaırı Tutarı Teminatı 
Kilo , Lirm Liraı İhall.c gun, saat \ e maılı.aıı 
10,-000 9000 1350 

3-00,000 7800 1170 
25,000 5(),000 7500 

45<>,000 14,850 2228 
18,725 20,597,50 1544,81 

* 

26/ll/JH2 
26/11/942 
30/11/942 
30/11/942 
23/11/942 

• 

16 Gclibolu 
ı5 na :.ı,y r 
11 Ça.n:ıkkıaLt' 
15 Çanaklaılc 
15,3{) Rami '.fupcular. 

(l 752 - 1587) 

Aşa;ğttl.ald nı<Waıdı.ıı p.1zal'!ı:cl.a -eksiltıncltmi cr1ıuı..arınçia ')ıazı.11 ı;i.iin, ısa.at \"e mallıaller<lekl ~on salın il ıı 

yynıkt11nd3 ynpll'1Jcl<.iır, TafL'1:>.l•eıt.İ:nı !belli vaık.itJerdJC oil OJdugu lklc:ımİS;Y').nJaıı'da bU!unmW'laTJ, 

Cim 
K~-to 

Sığı ı · eti. 5 prurıti 
Kuru ot 
s ğı.r el. 

Koyun -eti 
n ~ ogutilRm 

Miktan T\ıtarı Tcınnıatıı 
Kilo Lira Li.roı llı.::ue gün, saut ,.e m.:JıaH. 

27 /11/942 11 Bu:r.sa. 000 M3 

5-09.000 
00;000 

G0,000 
200.000 

2500 
45,000 
42,000 

48.000 
20,-000 

6300) 

24/11/942 15,3{) Rami Topçular. 
26/11 942 10 ~r. 

7200) 30/ll 942 15.30 Erzuı wn. 
3000 30/11/942 15 Er-zu.rum 

(1764-1650) 

koııı s-



SAYFA -f · iKDAM 23 tıdNclTEŞRİN - 1142 ---·--------------------- ·--------~ --- --- -· ------------
T U~us ve Bizertaı TORK GAZETECİLERİ s o N Fransanın hakiki 

durumu önlerinde • .. 
iki gazeteci dün DA K ı K .4 {Baf tarafı 1 İncide) 

Ş'mali Afrika müttefik'e. urnu
kararga!ıı, 22 (A.A.) - Resmen 
:bildirildiğ"ne göre 30 to.ııktan mü

rel<'kep bir Alman teşkilinden 11 
tank ta!ır'p edilmistir. 

Almanlar müttefik hava kuvvet 
]erinin devamlı hücumlanna rağ
men akın hıJinde takvl~ ııetiri
yorlar. Bu talTv•velerin cıkanlma
sından önce A ''"'anlan p7lnek ma'\r 
sad•v1e mütt~'k1!'1' taraf•ndrn ~n 
'he hatt·na a 1e1AC(!le muattam rn'k 
tard,o. kuvvet ve malzeme gönde
r:Jmı,tir. 

I.o"'Cln. ?? ( A..A.) - Fas "ad~'OOU. 
şi\'-•1 ,. iJ~kter1ir: 

İnelJ z v,. A-.Prı 1 ... a., ko1}ıı·ı oı:o1.,...til 
Tımrı".Ct""' ?'>O wır..,nıP.'f'rp Cf"t"" hıf">d· bn

lun--ı C:"~ Hr-ıatıt"1n !"'""' 1 ı..~tt-n~ .. 
'iri ",.,.,, -vnı,, hı:ıttr"l.., 'kn-'ı"""l'}'ii..-,ü eııe 
rir'" .. 1_..,-= ._,.1 .... ,...., ... ,,.t .. ,.:ır ... 1q,. 

Tahrip eılôl.~n Almatı fan\.lnn 
T ,l'\.,M.,...., ?" ( A A ) - ~:"'8 '1 ,..._""1"'Z 

).'f-.,,.~ııı·~"''r· fT'llft,..tıl,. ,..,,,,..,,..., rrqr. 
ı"fo...,t"..f,...., eh.....,.., l<ıl .. lı-"'_..ııı. oYV--tı f~~-. 

T'l"7 ,,.,1-. "n ~lrr11n tankınd0n 11 f tıh· 
rin •""'ı..,..~t:.,. 

M'lıveT J.-,.,...,..,.,.,.f1•..t Cttzavf1'i 
bombaladı 

V'...; '>? f A 4 ' - 11:~ j~t'l•ih--t ~1-n 
sı 1'-f~h:,•P... t~vvq.,.olp .. ; ... :n ,.....,..~:n~~ 9~. 

t:11'""'1 r~'"'lr'e akın ~tti"klerin" bilıdir· 
~tMl:r • r nTIArı ?? ( A A ) - p .. ı<: T'"':l"'""'""C::•ı 

hu-''- ~.c:ı~~.21\·d F:-annz tP!b'.i.:ı:nı neş. 
rrtrrı!~=t-· 

Tr~·h'•~:t""""f'>.., t7°"1--n A1rr~Tt ~ .... .n-r .. ııı-. 
7'11'1~· 7' ... .,,.,. ıt-. .. ...ı .. ~...... • '"'~l""l"'··~· .. _ 
n...,t~ ".,.. w ........... ~ ' t:ı-~"""IP-i; ... de r:e b311 

'diko ....... y, \oııvv•~l.flrı c:17"""'1.c:t•r ... 

1i1P'l11c:1t.n l!""m r-·•'"•~.A V'l?'l ... ıon 

tt" ,.., t n;n +.,~...,.,..,. li'_..,01..,. t.-ı•~1s_, t~

r2'fl.T't""~""' ""''"" ""':.:"trn --t'ı:ı,..,..;;.ı:t;ı ... nı:t~
~.s.n 4 t·•-rılr k"rvh•frıytfı:tı ftl"" rrı;t,..fıı_r 

,,.. aı1 1TJ"l'Pıeti.r Btmlıırın araısı~ bil· 
tJl>l!<Y vardır. 

Kahireye gerd·rer 
KEhire, 22 (A.A.) - Hususi Mu

habirômiz b!ld'riyor: 
Hüseyin Cah:t Yalçın ve Ahmet 

Em:n Yalman dün öğle vakti 
Kah'reye ge'm'şler ve Türk'ye 
Elcisi ile Ame,.i1<a ve fng'liz mü
mes..>lle1" tarafından <arşılanmış 
1~,rdır 

Hii<e-v'ıı Cah't Yalcın hu •a.lıah
ııeakla Adenav2. h•rPket P<'lec!'k. 
Ahm<>t F.m'ıı y,ı..,.,.,, b'r hafta ka 
da• Nl'ısırdL kal~<'aktır 

n:~<"r Ü(' Tür""' rrPı:f'+"l"''s; Ame
r'ı•adaki ikametlerini 3 hafta uzat 
m•slardır. 

,ITALYA'da 
<Ba~ tarafı 1 in~'<lP) 

,.,..,ır-f:,. 1\ır .. ı-.+ ..... .....,"1 h: ... t'!lı.ı:"'•e:ı harP
lrPti :c;n biitihı Jt-ür:;ı,. rakil vası 
ta l~rı müeop~p,.p rftil?TI~c:tir. 

ftalv~n bpeolrnT""'~~ıi~.,. "len ,,p._ 
li::ıhcl n?"Ptı~ '!Trnı-. 0,.trı, ı"·n·.,.rıri ve 
Keserling ile göril•m~ktedir, 

fng"fjz h::.~u l·~f-: ...... ; 
(Bas ta~afı 1 ;,..-ifp) 

,:~finale JYIPT'Y'PT r.~7'T fll~r~lrttr. 

Oliv~r ı:::tonlev, Vır l ("ro,.ih<ır

TIP'nnn yer!rıe ,.,.,iic:tP'Tll"lr"T"'"r nR. 
211·~·,,a tqvir edil1·rPc:trj Fc:k" miis 
te,,.,IP'lt<>lor nazırı mühi'lı>• Loı-ı'u 
tRvln prJ'lm'o İ<P r'fe harp ka
b'n••ino <'l•hil dPi'il<'l'r. 

v~eoiy ~('lf'lrl~ T ... rvPl;lp'1 VP?ifo~i. 

isti:h<:~l:.t n::ı71r·T11n fcıRrvPt ~Rlıı:t~ı 

ra 1oHJ \'!'rlP~rle ~u nazın temsil 
etmek olacaktır. 

rKara~, JŞcisi · 
De.vlet- L~man•Etr~ fs'ıı:atm.e Umum 

IVU""ür'ijöünf'fe ... : 
' 

İ•letme atl'.lbarlama serv's:nde çalıştırıltl'ak üz~re 
naca1<tır. 

kara işçisi alı-

Evvelce tal'p r>l;.n!arın (~) <tün ?arfında me~ktır s•-v's şeflııpne 

müraca••'.arı lazımdır. A ksl takrFrd o hakları •a1<:t n'aca1<+ı•. 
Yen'den bu Jşe talip olaca.klar, dilekçe!ede derha.ı müracaat et-

meHd'rler. 
1 - Yası 18 den A•aliı ve 45 den vukan oımarnak. 
2 - Bu i•lere sıhhat ve bünve ce rnii•a't bulunmak. • 
3 - Zabıtadan mu•<dilak bfr h üsnilh•l '<ağıdı, aşı ve sılmat rapo-

ru. ik'adet fotoğrafı bulunmak, (1590) 

,.,--~,------~~----------~~~----, 

l 
stanllul LevaZ'ım Am;r'if;inden 

Veri'E»n .ll ,:;lfert Kı~~at rıanla.-ı ) 
30 ton vazeı· pazarıkla satın alınac<ktır. İhalesi 26/11/942 per

şemlbe günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 5'No. ]u satın al>Y'a komis
yonunda yapılr.ca·ktır Tahm'n fya tı 400 kuru~ 'k~,t'i tem natı 14.500 L
radır. 10 tondan aşa~ı olmamak üz ere ayrı ayn t<Ji!Jlere rle :hael ed'
leb'lir, İsteklilerin belli vakitte ko mi•)"orİa gelme'.eri, (1762 - 1648) 

* Komisyonda mevcut evsafına g ii•e .kümü!atörde kullan•lmak üze-
re aşağ:da vazıh şartlar dah'linde 500 kilo potas kost'ik pazar'Jkla sa
tın zJınacaktır. İsteklilerin 23/11/94 2 tarih'nden 't'·ba,-en 10 gün iç:nde 
An karada M. M. V. 5 Na. lu satın alma komisyonuna tekl:flerlni verme
leri. 

SERAİT: 
' H~rmet"k sekilde kapalJ be<;er kilnluk madeni kutuhı- icer's'nde 

bıJunacaktır. Bunlardan 10 kutusu muhkem kenarla•ı cembe•'e ba~

lanmış içerisinde su nüfuz etmeyecek derecede muntazam yepılmış 

t:.!ıta sandıkl.arda bulunaca:ktır. (1759 - 1608) 

Divarbakırda göste:-ile<-ek yerde b r elektrik ks'satı hpalı zan
la ekslltmeve kor.mu~tur. İhalesi 2/12'/942' car.amh• gı1nü saat 11 de 
Ankarada M. M. V. 4 No. lu satın alma k.omkyonu~da ypılacaktır. 
kesif bedeli 8022 lira 50 kuruş, tık teminatı 601 lira 7~ kunı~tur. Ta· 
l'pler'n kanurJ veslkalarivle teklif mektupannı ihale saatinden bir 
saat evve komisyOııa Vfmeleri. (1628 - 1210) 

* B"' t<-ıı a•ıt <ii1f'r'1< P•~•·ı,ı.ı. satın a1ınocaktır. vermek 'stiven
lerin teklif mektnı:ıbnr.ı 19/111942 t.ırfiıır<l,n it'b>rorı 10 o;fr. zarfırı- , 
da An.Karada M. M. V. 5 No. lu s:ıtıı:: alma komlsyonıına vnmelerl. 

(1719 - 1500) 

+ 
B<?-he!TI,. 4~ ıı .. to"m'n •il'l•n ~•o adet knmnle s""a" hevbes-i mü

tPao;t.•t ,,,,.,., Vf' h<><P'lıııı• a~k ek«1•nıev•1.nn'Tl\JS!ur Th•'~' 11 /1? 1942 
cu....,f\ ı:rOT'lü ~öı:ıt 11 d~ .Ar!f::s ... ;;rfa M M ,, 2 N'o ·ı,, !=;:>tın ~1,,,, lrrım~c:-v.()

nı>nd• ''?n•1•r•ktı~. tı.'lc l•minatı 11•1 l'•a 2!' kııruştu . Talipler'n be!l' 
vak'tte knm1"'7on• llP'melerl. (1768 - 16'4) 

+ 
'l'>~orM<la ın fon ilnır,plo• ••l•ası satın alına~•ktır. 'E,·•af ve hu

"',"' c9rfl11""1 lrn,.,..;oı:vn,..r~ ,,nrl11~bilf ... ın tt"n •.~•,..'! t ... ,...,,.,., h:,. ;c:-io1r1'vts 

il-ole ,rın .. ıın ...... ıtı vlhi rloha az m kt.l"na t•l'n c•'lctı~ bkıfrdP ile 
:'hı:ıT~ ~~~'""''"'~1 1 .,. 'P!,.. tr'1ne"T~-n,., ,.,.,,, hammrn fiv:ıtı 12~ lt,,r,•c::tur.: Th::.
lesl ?~1111!142 r•.,o-bo ırilnı1 •••t (10) da vanıl••a!!•r.ılar. '<tok1'l<'
r·n 'kat' tı .. ,.,ln•t!.rlvl.. 'F•rı.ı.-...ıe eski yedek sul-•'' ,,TtuJı;,,ilaki satın 
alma komlsvonuna rr.ü .. acntları. (1728 - 1~33) 

• 
E~,.,,.,. lı-11rıcu M ,,.,,,,~ ... t,n sn tnrı ar11n ıtR.bU1"1,1 na7=tT111rl; ~ıt1n p. 

lın•••lrtıT. thaı,..,· 2~1111!1'? r•r<•,.,,b• ıriinü <>at l~ .ı~ Ank.raila ~~ M. 
V. 2 No. 111 sııt.r •1"1a kn?ni•w•· nıında v•nıl•r•ı.t1r A''T'I avrı taHn
lerP ıle il-al~ pdflph;Jir. R•t'i t1>minatı 3600 liradır. lst,.l<Fler n beUI 
vakitte komlsvona gelmeleri. (1733 -- 1538) 

* 2111/"J" tcı .... f"h! ....... ~ .... f\ ..... k~ .. ,"1 ., ... ,, -d Tp.., ~ilin .,,ı"t k"'lnt'"l">ıı,~h ·~ 1 :.., r1P•-
d1~~.,,.,. tt'k-~.,. T"l"~" ... l1~A ~ ... ,..~.ı""",l" 4l•'" ""P'....._ııt '"" lı1·..-. ... , c..,rln.,.,,., .. t,. .. pe k-'"'~-

ff 'k-o'tıi~ .. '°'"' .,._.T"fi1..,..=1fT" fl-. ... ı_,: '.tı/11 /t'ı.4' ,-,P"!"'"it"' ..... M p-i; ... f1 c-p:ıwt 11'\ d'l ... .,.,,,,,. 
cağ"'Mıın• fct .. kPt~•,, k-"ıt 1 t t"'fTli-n•tlq....: 1,. b .. Tikte Ha:-bry-ede Yerl~K- ~,.,...,.,u O'tu-

1\Inda satınalma kıo:n!!yonuıu mlt:'.c .. t'.arı (1767-16~3) 
lt 

A•a~da va~lı ~rular ,.,,To•lı'lc!.: satın a1ınacaktır. tha~es• 30111/942 
V :; o. hı satın alına ko-

Ruslar Stalingrad 
önünde A'man 

hatıa·ını yardıllr -KALAÇ ŞEHRi 
G'ERI ALINDI 

•ı---
13,COO Esir a·ındı ve 
14,COO Alman askeri 

öldiirüldü 
Moskova. 22 (A.A.) - Sovyet 

habe.ler b!lrosunun tebl'g·ıin met-. 

(Baş tarafı 1 incide) 
ralarmdaki aynlığı iza]p edebil
miş değillerdir. Darlaıı ve Dögol 
ayrı ayrı iki Fransayı temsil eder 
halded'rler, Fakat ,bunun realite
de büyük bir ehemmiyeti olma
mak gerektir, Zira, her iki taraf 
arasında b'-ı:. uzlaşma temin oluna· 
ca~ı nasıl ol•a mukadder ve gaye
leri de birdir. Fransavı işgalden 
ve esaretten kurtamak. Bu ne ka
da açık bir hakikat ise ana vatan 
Fransasının da Laval'"ı bayrak -
tar! ğı altında tıpkı Hırvat'stan, 
Slovakya şu ve bu harp içinde do
l!an devletler gibi Alman birliğ:. 
ne katılacağı ve pek kısa b'!I' za. 
man me•afesi 'çinde Almanya ile 
bir arada müttefiklere karşı harp 
edeceği de yine açık b•r hakikat. 
fr. 

ni: 1 SOKRO AHMED 
Bu son bir kaç gün kinde Sta-

ı:r.grad kapılarında kuvvetler.imrz, F" t .. k I . 
faoist Alrnn kuvvetlerine karşı ta- ıya YU Se me!:.ıne 
arruza gecmi•lerdir. tler' hareket, mani C lmak için 
şehrn cenubund"n V!' ~imal batıs:n
dan· ve s'm"l batıs:ndan olmak ü
zere iki'stikametten yapılmıştır. 
Sima! b~tıda Ser~nimo"iç cevrere
sinde dfürr.an müdafaa hattını 30 
k lrmetrelik bir cenhe i!zerine ve 
Stı; linırrad ·n cenubundaki müda
faa hattının 25 kilometrelik bir 
cenhe üzerinde varan kuvvelterl· 
miz üç ııiin •Üren s · dddlimuhare
be!er netiresin<le dü•rr.an mukave 
m 0 tine Q'alebe <;almı•lar \'e 65 ila 80 
k'lrY'T'tre kadar ilerleı::·,işlerd'r. 

Kuvvetleimiz. Don nPhrinin do
l!u ıvısında bulunan Kalaç şehri-

r.i Privuminskasyasovtsk g3rın1, Ab 
ııonerov ı<ar ve sehrin i~ııal etmiş
lerdir. Bövle!ikle Don tıPhrinin do
~u kıyısında bulunar. "Ed üüşman 
kuvvetlerine iase ııötüren iki de
m;!"\·olu isııal edilmiş bulunmakta
d•r. Kuvvetlerimizin 'lrrı hareketi 
netice~inde 6 düsmar."J:•Yade tüme 
ni ve bir tantümeni tamamile boz
guna ui!ratılmıst•r. Dü~manın 7 pi
yade, 2 motC\ı'lü tümerine ai!ır ka
yıplar verdirilm~tir. Üe ı;rün süren 
çarnısrr>alar net'cesinde 15.000 e<ir 
alınmı,t•r. 30 top elimiz0 ırecmi.•tri. 
Avni zamanda kuvv~tl•rimiz mü
him m "ktarda mitralvfz, ·havan 
tonu. tüfek. kamvoı:: mühimmat de
pcsu ve küllivetli eı-z~k i~'nam 
etmisl~rdir. Gan'metl"':' sayılmak
tadır. DDü•man muh~rebe ~ahası 
üzernide rubay ve er oJa,rak 14 bin 
k;si ölübırakmıst•r. Kı;n·etlerimiz 

!uiipeneral Romahenko: ur. idaresin 
de bulunmaktadıT. Tul(eeneral Kav 
bukin, vümgeneral Troranw ve 
Bokhov bu carpmnahıda ker.dile
rini pöstermislerd;r, Kuvvetleri
mi- n harekatı devam (!mektedir. 

(Baş tarafı 1 incide) 

Mukabilinde avans verilmesi 
mened len emt'a ve menkul kıy
metler de ıeSbit ediLmiş bulun
ın.!ktadır. İthal edilm'ıj ve ed!le
cek emtia, ~rli sanayi memula
tı, her nevi hububat ve bakliyat, 
bilümum yemeklik yağlar, nebati 
ve hayavni yağla, peynirler, sa
bun, şeker, yün ve yapağı, devlet 
tahvil bonolar'le a:~an-uf bonola
r. milli ban,kaların hisse s~~et1~-
rile tah\·i1!eri hariç olmak üzere 
'l lu!nı' rn menkul >.ıymetler üze
r.n~ ~·''3. .. 1J ver:!~ıı:yecektir. 

1940 yılı içinde bankalarla bu 
türlü muameleler y.ı.pmamış o
lanlara kredi aç;lması !'cari kre
dileri tanzim komitesince verile
cek mezunyete bağlı tutulmuştur. 
Endüst~' ye maden müessesele
rine 1941 İ'~inclkaııunu ile 1942 
31 Birinciteşr n arruııııda filen kul
landıkları en yüksek miktar ka
dar kredi açılabilecektir. Banka
larc.;, altın mwkab'linde yapJa
cak avan~lar Cümhuriycl Mer
kez Bankasının teSbit eyi.emiş 

bulunduğu 925 kuruşluk fiyatın 

fevkinde olmıyacııktıı-. 
Mukabilinde avans verilmesi 

ID\...>.ffillU emt:a ve ırıahsulat ile ımcn 
kul kıymetler gaı-aııt; olarak ka
bul ~'<iilmemck ';Klrt·ıe teminat ve 
kefalet mektubu serbest bıraıkılc 
mıştır. 

Gayri menkul ipoteği mukabil'n
de kredi açan müesseseler ipofek 
edilece.k gayri menkul kıyımti ne 
olursa olsun on bin liradan ıfazla 
kredi ~çamıyu:aklardır. 

Sovyet er taar- graC.da Sovyct kuv_w_t!-cr-.-&3.ll%-,-. -bö-lge-• J sinrie bu~unıa.11 RUt:i müdafaa halla.ruıa r u z a Q" e ç t ı e r nutuz etme~ çalışan iki Alman gru· 
punu çevh'Cl'ek inlha etrrı..Qtir, 

(Baş tarafı l incide) 
Bi•rtıc, 22 (A,A.) - Ra ~phcsindPn 

a1ınan ga.beı·~r göre, Sovyet· · r her kc 
• moc ş;ddct'.e t:r.ırruza geç:nlşlcı-diı', 

A 'n1an!ar bu taarruzlnrın pUısltüT· 
tü1:-'t1günı"'f·n bshs~tmekwdirleı·. 

Mo:;kova, 22 (A.A.) - Kızılordu11un 
o- n "tehrl üııer nde ve stal"r..graduı ce ... 
nı;ıbund.a cr.·eyaın eôen harcklit h:ıkku1 .. 

ki sükün.a rağmen Bcrlin, Ru. !n·rın 
n:lıhim bir taarruz ba:-ekıet tıJ. ink~ 
•t-rnıek\3 olduk'a"ını habcl' Hrı:ndt 
n'eoburiyelini hissetmlşUr, 

St:ılirg:-adın cenubunda ~'.dck-tli bir 
m'lL'°ı3t1:·be ceteya.ıi etrrıt>ktedir. Ve Her-
i· n, sadece RtJSl.aruı i!k d.aı~.,l,la:rının pt.ıı; 
kürtfl.milş olöuğunu bilclirmekted;r, 
Rus!aır li1nan1n ~varında btıyük b na .. 
• ra tahaSE1un etmiş olduklaırından No. 
vo~k e'.varlaırını L·llrrtOOıe bu 'un... 
durm ktadırlar Btt ?iman, Rus- bata.r. 
ys,larının at.eşi yüzündı,:n feke uğra

m!ı71ıT, 
M"!_kova, 22 (A.A.l - Dün Stalin-

Mlldafller. geceley<n faa.I :yet göS!cı·· 

mış:.,dir. Bull'!IU', ınütcaddid çıkl;;lar 
eıınasında bıı• çok wıman ml\ciıı.faa ook· 
ıalal'lnı lahrip et.ınişlerdlr, 

Berl n, 22 (AA.) - Alman tebı.g;; 
Naltolük ke.>ianincle Alın.an ıut.aıarı, 

mUhlnı miJctard.a ha-tb ın~ iğli .. 
n:ım clm!şlerdOr. 

Te:u kesminde dilşıııaınuı ikı grupu 
9()Jıb.."'l' ;çine alınaıak )"<lkecklnılı,t>r. 

Staıitngradın ve Don nelui diı'Segin.in 

cent.J:nmda nıüda.faa. savaş ve a.v uçak. 
farı tara.lından d"tokl~J~ kaq1 taa,r. 
ruzt..· yapıl.nıış!ır. 

Stal ngrad'da ycn,dcıı bir takwı nıüs
tı.hkem istinad noktaları zıtptedHımi,ı ve 
c1·ğer bcr t3kJ.m yerlerde Rı.ısların taar
ruz'..a.rı p ü;;k ürtll:lımüı. tür. 

Voronej kesiminde kuvvetli bir dllf
man grupu ınha edilan4ıtlr. 
İlmen gölUnde Sovyelletin taa.rnız. 

!arı püskü:-tü:rnlJııtilr. 
Soovy'(;Uerin Neva nehrloi g<çmek te. 

ş~bbüskrl tardeclilm~llr. 

m'.syonunda yapı!aca~tır. Her kaLe mi o\Yl'ı tal ~oe verilebilir. Tahmin 
bedeli 8685 lira kat'i teminatı 1312 iira 75 kuruştur. Taliplerin belLi va
k.tte komisyona gelmeleri. 

Cinsi 
Pedur do potasyom. 
Kafein. 
Pudur do kinkina. 
Klor al 
Kükürt. 
N:drad darjon fondu. 
Neva.ka'n kolr h:drat 
Permanganat, de potas. 
Sulfat de zen~ . 
Subl me past.! brut. 
Tannoform. 
So:osion g:mza,. 

Miktarı 

70 kilo 
25 

320 
100 
200 

20 
2 

50 
20 

• 
• 
> 

• 
• 
• 
• 
• 

50 • 
100 • 

1 • 
(1 758 - 1607) 

• 

• 

50 ton sığır eti kapalı zarfla ek s'ltmeye konmu~ur. İhalesi 9/12/421 
günü saat 15 de Ankarada M. M. V . bir No. lu so.tın al.ma kom'syonun
da yap.!aca'<tır. Tahmin bedeli 35, · 000 l.ira ilk teminatı 2625 hadır. Ta
tp:er~ kanuni ves:kalarile tekLf m cktuplz.rını ihale saatinden b'.r saat 
ovvel kom syona vermeleri. (1763 - 1649) • Beher metres'ne 560 kuruş fiyat tahmin edilen 5000 metre kaput-
:uk ~umaş pazarlıkla satın al.nacaktır. Tut<.-ı 28,000 liradır. Talplerin l 
28/11/942 cumartes' günü saat 11. de Ankarad:ı M. M. V. 3 No. !~ sa~n 

alma koııı!syonuna müracasdarile g clıneleti, (1715 - 1468) 

iki karne 
satıcısı 
yakalandı 

• 
Birisi sahte, diğeri 
hakiki karneleri sa
tan kaçakçılar 
adliyeye verildi 

Dün Arnavutköyünde oturan. 
All sminde bir şahsın üzeinde 
pek fazla suretle ekmek karnesi 
'bulur.muştur. Alinin bu karnele
ri müteaddit '<1,mselere sattığı an
l~ılmışt r. Al' nezaret altına alm 
mış tahkil<;ı .ta başlanmıştır. 

KÜÇÜKPAZARDA 

Küçükpazarda köftecilik eden 
Fevzin'n üzerinde kend's'ne ait 
oltl'avzn b'r rok ekmek 'karnesi 
bulıınmn<tur Fe'"'' zab:tanın taz 
"'"'ki Üzfl•ire bıı ka,.neleTi Uınesi 

6~0 lr1 1,.11c-+2n Kürü°kl"'ı:.7~'"'da k.ı:th

v~: 1\ıf Ph'T'<PıidPn a'dıö-1f\1 ~övlp... 

rrı;"tir. 'l\ıfcı.h.fl"'erl ve:ı Frv-r· f'IP..,.?~t 

a1tma a"~ııı·•'a·<l•r. TıJık'ikata 

flovRm f'dl1me'lttedh'. 

Dt>ğerH hir p;..., ;t~a
mtnı k<>vhettik 

Pıvıf~ör Dr E•·'l<l ~e-r-ctlt•dııi n KÖU· 

.-.fifilrPn .-:li1"1 so'h~h U'l.11.., '1ı(~rlPfWn

"'°'r; nı-İi"l"\t.elJı ('ı1~\l~" h~~t~ 1 1ktan ltu.··tu
~ıntvo;a "'&'c: vef:M çı,tt i~n.l tee!Süırle hn

............ Ql-dık. 

ren?zesi bı~ufrn ~.ut 10 d!'l Eı-..nl.rrrv 

'T' ... 1lkwakt<:\ 17 N~>. lu (>'\ırıdC'll kaldı· 
rılar~k tıaınıP7~ Be-v"Z't c:J.ını.. d~ 'k-l
hl"'"El<'"k vf>: 'ron'k-:ıın 1 daki n le kaıbrista.
tıln9 df>"fnrıdil~ktiı~. 

l\Pfıınıail<-vh:in VPfntile manr.e'kı ~ bil· 
:viik h'r rı<>b-atst Altmi dE'ğerl bir p~
fe .. öı· ka~etm çHT A · es ne t iyeUerl 
nıizi bi!dr.tı iz. 

MISIR'DA 
(Baş tBTafı 1 ine' de) 

ri kaynaklardan su tafsilat ve
r:lmi~tir: 

Maresal Rommel tarafın<lıNı 

Sontesrinin ilk !!Ünlerlnde ba~la
nan cesurane harekele simd; ni
havet bulmuş göz'·yle bakıbbildr. 
Kend:~inden m lzt·nıP ve savıca 
müte"d<lit defa yül{sek bulunan 
b'r r]ii-<man karşısında ıki hafta 

kadar iııadcı b'r !T'Ücadelede bu
lunı2-n bir m!·hvcr kıts~ınıiı save
s'nde hu hareket düsınanın gö
zünden saklarunışlır. 

Biitün savas kud1·etini .,ıd,ıliu 
g'ıb' mtıhafazu C'den Alma•1 İtal" 
van zırh1ı oı-dusu. uzun ~ınıandan 
beri ;tinalı bir suretk ve l'Ok de
r:nliğ'ne h'1i'ır'1anan mevzilere sim 
di verlc~m s bulunuyor 

Amerikadan 
Miişahede!er 

(Baş tarafı 1 incide) 

mccburduT. Yemek te dua ve lru· 
manda il~ başlar. 20 dekik&dan • bir 
ee.mye fazla sürmez. Bü1ılln bu uaul· 
J.erc en ufak ria.yetsiz!ik cezayı mu. 
cip oıur. Ceza spor ve -eğlence saat. 
lcrir.Jc durmadan talim clın.-.ıctir. 
•W Point> bu d~mfr gibi dlsipli
nl ııc atlct:a .nsanları 1nakint"'l~ircn 
lbir rr.UessNiıe ~bid~r. Bur~ rağmen 

Arncrlk:ın subayı bir otom.at değtl
<lır. An?m;ı!·yor k· c~Trst Point> de
ki .!t'rt d~;plin daha ziyade an-ancvi

dir ve Amf>rlkarun hür ve serazat ru· 
1 huna askerlik ruhunu vçı l*=kerllıl'ln 

ı at. feraı:a-t ve kdakl'>rlık, her ttirlii 
muddi ,.,, n1an~i zahmet ve rr.-OŞf.ık:.-. 

kate t.2h~mıııül gi-bi mczfyctlcrlnt aşı. 

la.rrı.ak i<''n bu ~-ert dislol!ıı Prı.aıı.psinc 

,.;avct cdn!ll'okle<:l'r. "'O<t Point h"1-p 
o'ku unda da bütün 1tnivcn:ite1.,rdc 
o dı u ıı b' sooı""A frvk9l!ıd-e chc-m. .. 
mvct '~"ill'Yl .... lı:tc-d':r. R<:\.ı:ıt ~'ıı son... 
'"11 d rsı .. 1 ı• bitiyor ve ttıl"hc caaıtlcrcc 
~tv}ı' y~n•11."0r Yalnız c~ı:ıı1• 1 "r ~001" 
vır ne t~l'ın yıı°"mk rıı....,..bın'ivıoiln. 

~r..ı:,.l,_ ("_,......ıc:ı r.~vır1er"'.q v;17l,.. .. ro 
~l'ltqn't 1'1'ft:t.,'")ı ve c:ı.af .. ı:trt'"" .,,.,,,:'11 l<f. 
.,..q...,l<ll'"'I V~'"'"..ıt('P-., c:ı-g,,,.,...1<:J~ı;I d'q 

'tv-k..- ,rll~ ih,..,..,::..-tıtc- "'" c:ıııl;l"Vr M1-

11c:ıı!' P""r.:ç 1c~ f1'~l1k. c:::·~<""l; ...,, drlu 

rrq~t ... ,.rr'..,...,., nı .. "'ıii?:"11,r hı:v•ı..,,•,...,.:ıa p-+

l""rrı1l '1.., ı.,..,....., , ... rlo1,,..1c: O~i"'-"k ... .,,.. kur· 

tar-:ın ~'"Tl~'.p•"rı-rl,..~ ,,.~ ~rı.c:lgn 

v'"n'vor'qrciı ~·1vo:1.. ,-o t.""""' sı...,~f

laı ırıs ordı1ııd11 Phn V"''"':"'l rrninr el. 

rrı.: '"'ı>"'I' ·ır ı-a.:jm,.,.. h1ni,..=t~ ta'·~

ı,.,. 9"")~ ı :'Vt•~tJ. f< 7lf" 'ln<'l.ctrhO r!PZ

d~ ~ubrıy T•j:rk , .. v1 , .... ,, VP haro 

~1<1 ~ı b tkrnQ-q 'jıı~lıimııt i~i K.PTI· 

d ~f11f' m ~•><:ıl{•rı ta+min ~--ı-k ına'rı. 

?Y' •ı V<'ı"Cf·k Bu ar.ı<la 'rii ·k a.-.:kr-'1 

l -.ll"'r''"''~"" ,.e hR1.,1 ~kıılı.mfla ta:lebr

n ~ bıJof.t.'""l tc-·hızıt• ile Boqıı'Z'i~.ttı.in 

dc-Mn \~ kll"'1·11 sul-arınd-a viitfH.i:k

,f-rinı ıov!~ilZmlı zanı?n h&Tr,..t ve 

1: kı;:1 1rin ,:!'tilflnıcd1 . Amcrr1\aın-ll1 ve-
,< sub v 7 ı:ırı iinivl',o.ı.:ltelı~ro~ yctırş.. 

"'C ~· • tWı·st P.oınt d~n sonıra 

·'vil .. cf cttliıırıiz p .. ıııt-eton üu~vcrıi ... 

.......,·, d•..? tal'ıf'bPn n ns-k<.'l"i re1ı nıa'Çı"ını 

....,K • göıı:lüK. tin'ivPı.s:t.cııcroc 
...,: lt.,.l' • gene ı:ı."Ub::ıv olnıak üzer~ sıkı 

'ıiı· l!.ıı11 ve tc-rbiy; gönn~ktcdtr. 
nr1n:~ton ünivcı'Sit.Psi me.tpmA'tik ders 

1et·indı.: en kLLV\"t!tlı olıdtT!u it;ı"n topçu 

V'Ctlck &ııb"yl~rı :yetıi$tirmcktcciir. O· 
•ada. bu~ cnıckli yarbay askr.rl: <len;.. 

1-crı ıda;ü edıyor. Omm söylcdl~nc 

Ç!Qrc bu üı ·,,.<:-4,~ "tedP yeti~ topçu 

vC<lek suby'aı•n .,,,rr,.t Poınt> da.n 

~tl~an topçı..t wbaylarrndan da.ha "ils

tlindu ·kr Çllırıkü yal11ız t.oJ)t;'l>l'llk-la 

h\J•'3.> yapıı <tad1"'1'3r, Ha ]buk! 

West Pl>int'dakilPr her sınıfm dcrıs
ı erini görrnck1ıcd i rlc r. tin ı V'f' rs i-tclcr
dcn çLn:an talcl>ey1• mo.s1ck1 ihtisas ve. 

ren yükst"k ıncktcplıerin hc-psl şimdi 
ordurya. 5ubay yc.-tişth~yorla.r Bı;g\l'n 4 

nwson1.uk. ya:ı:Ln 8 milyunluit b'T' or· 

dunttn rubaylarL ("Ok sıkı ve st~ bir 
c;alı:şn1><.ı ile hazır}antJ1ektadı't'. Amc
ı·ı bUtun kll\'V('fni h.aırp terazisinin 

gôtÜIX' otn::aga karar vermiftir 

Abidin DAVER ,_ __________________ , ..... , 
DENİZ YOLLARI DEVLE 

23·11 942-29-11-942 tarihlerine kadar 
muhtelif hafarımıza kalkacak vapu ların 
isimleri ve k a kış gün ve saatl~ri ve 

kaikacakları nht.mlar 

Karadeniz hattı 

Barlln hatı.ı 

Mudanya hattı 

B>nclırına hatlı 

• 

Karab;ıa b.a.ttı 

İmroz hattı. 

AyValık h•ttı 

İz.mir Sür'at 

iskeııderon hattı 

NOT· 

- Sol~ 4,00 d~ (Ege) cwna 4,00 de (K•· 
raCrri.,.) G:ı.laıta nhtımı.ıx!an. 

- Cu,~i 13,00 ' (Kadq) Slrkıeci 

•ıhtım~:ı 

- P&Ul:·tesi 9,00 d.a (Jl!ara,;caz). çaı'§llJtl 
ba ve cuma 9,00 da (Tra.k) Galata 
nJıtı.nmd.an 

- Pazartesi 8,1~ ele (Trak). çarşamba 
ve cu."Il& 8,15 de (l\Ia.rıı.ltu) Galata 
rıl:rtımmd.:n, :ıyrıca çarşamba vp cu 
m:ırte:;i 20,00 de (Anafa4'ta) Tophane 
rıhtıı."11llld'l!l. 

- Salı ve cuma 19,,lO ria (Ba.-tını Top
hane r..htunındanı 

- PzaT 9 00 da Ctlı.o..n) Toplı.ane rıh· 
tımuıcla:ı. 

• - Çaorşamba 12,00 de (Buna) cumorleıı 
12,00 de (A.'1\alyal S!rkıeci nhtı..'lllnda.n. 

- Pazar 10,00 da <İzmir) P<nemb ıo.oo 
cta (Tı.."han) Galata rıhtıııiıl>!a.n. 

- C-:ma 18,00 de (KoDJ"a) Sirkeci nht> 
m.ın'!e.n 

Vapur ıPferleri hnk'lı:ııı 'b tU•lü ma!Omat aı•l>da telefon 
numara1al'1 yazılı &cPDt Crlm;u!en otmıiJrbiJ;nır, 

Bas Acente Galata -O lata nhtım 1 Lbnanlar umum mü-

Şube acrntel't! Galata 

Sube acentt"'!ıtı 

Lrlilğll b """' eıl'.nda 42382 
- Ca. .ata rıhttmı mıntaka liman 

t.nası alLında 

- Si lo:>ci Yolcu ialonu 

reis,il't 
40133 

22740 

l)ahıbı.: E. 1 Z :Z F T •. 'esri,·aı Direktöni: Cevdet lurabilıuı 

Basıld;ğı yer: (Marifet) matbaası 

• 


