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Ki A İcra vekilleri heyeti Milli 
Hava yolile getiril~n ku~vetlerle Şefin riyasetinde toplandı 

Almanlar Tunus un Bızerte Ankara 14 (A.A) - İcra vekilleri heyeti bugün başvekôlelte saat 10 da 

limanını alma ğ a çalışıyorlar ··~-~-~~~-~~--~~-~:! .. !~~-~~-~~-~!~~::!~-~~!~~-~~ ... !?.!:~~-~-~·.~~~--_:_--·-··

Amiral Darlan'ın Şimali Afrikada bir nevi diktatör 
B a sv ek il Günijn başhca iki 

vaziyeti takınmış olduğu anlaşıhyor gazetecileri meselesi var ık 
Amerikahlar Rus 

generallerini Şiman 
Nevyork ıs (A.A.) - Şimali 

Afnka cepheainden alınan tel -
crafiar, Tunus topraklarında bu
lunan Fransız garnizonlarının, 

~akla getir:ilmif olan Mihver 
kuvvetleri ile çarpıpnakta olduk 
larını bil<linnektedir. Düşman, 
getirdiği bu kuvvetlerle Tunua 
ile Bizerle tehrini almak iste • 
mektedir. 

De,rlanm, şimali Aft"ikada, bir 
nevi eeki Romen prokonaülleri 
vaziyetini takmmıt olduğu anla. 
tılmaktadır. 

kabul etti ve g"si, şeker • • 
ışı 

Af rikaya çağınyorlar 
--

General Eiaenhower Amerikalı -
larla lngiliz.lerin burada ikinci 
cepheyi naaıl kurduklarıRı Ru .. 

ların görmeaini iatiyor 
Bujiye taarruz 

Nevyork 15 (A.A.) - 'buji li
mıı.mna Mihver hava kuvvetleri 
tiddetli bir hava hücumu yap • 
mı,lardır. Bu taarruz defedıl:ıliği 
cibi ı ı MihT« uçağı da alevbr 
içinde dütürülmü,tür. 

Londraya göre 
Londra ı5 (A.A.) - Şimali 

Afrika harb sahalarından bu sa· 
bah pek az haber ahnmıttır. Müt 
tefik kuvvetler şimali Afrikada 
aahil boyunca hem ,arktan, hem 
earbden ilerlemektedirler. 

Gazala geçilmittrr, Bingazi ü. 
zerine yürünmektedir. 

Amerika.hlar Tunus hududu _ 
na süratle yakla,maktadırlar. Ba 
zı haberlere göre birkaç nokta· 
dan Tunus hududunu ceçmitler· 

Berlin ıs (T.P.) - Amerikan 
kon.trolü altında olan bir Faa rad_ 
yo ıstaayonu bu aabahki neşriya
tında, General Eiaenhowerin Sov 
>:e~ R~~ay~ vukubulan bir dave
tını bıldırmııtir. General bu me
aajı ile, Sovyet reneraHerinden 
mürekkeb bir a&keri heyetin der
hal Fas ve Cezayire cönderilme. 
sin! ve Amerikalılar ile İngiliz _ 
lerm bu mühim asket"i üsleri el
lerine geçİnnekle, ikinci cephe • 
nin tesisi için büyük bir adım a· 
tıldığmı bizzat ceJip görmelerini 
taleb etıniş.tir. 

Amiral Darlan 
Berne ı5 (A.A.) Amiral dir. 

Tun usta Mihver kuvvetleri 
mukavemet ediyor 

Al ---1-t 1 
d Cezair açıklannda büyük bir deniz 

manya ve a ya a • · 
halk şaşkın bir muharebesı oluyor 
vaziyette imiş • 

Londra ıs ( A.A.) - Şimali 1 
Afrikadaki müttefik muvaff aki •

1 

$ 
yellerinden şaşkına dönmüş Al • l 
man halkı şu suali sormaktadır. , 
«Tathelbahirlerimiz ne yapıyor- • 
lar ?» 

ltalyada halk daha fa~lun bir 
\raziyettesir. Alakadar makam -
lar her feyİn henüz kaybc.lm:ld•· 
iını bildirmekte ve halkı sükü · -
nete davet etmektedirler. 

Dün günün en 
mühim meseleleri 

görüşüldü 

Ankara, ı4 (A.A.) - Batve
kil Şükrü Saracoilu bugün öğle. 
den sonra saat 15dc memleketin 
muhtelif mahallerinden gelen 
gazetecileri Halkevinde ı~abul e
derek kendilerile günün en ınÜ· 
him meseleleri, buğday, şeker, 
varlık verıisi kanunu, memur ve 
dar ıelirli memur ve müstah· 
demlere yapılacak yardımlarla. 
gazete kağıdı ve ilanat işleri Ü· 
zerinde • uzun uzadıya. görüşmüş 
ve muhtelif basın mümeasilleri 
tarafından tevcih edilen suallere 
cevab vermişlerdir. 

Gazeteciler Batvekile tetek
kilr ederek ayrılmıtılardır. 

Vergi 
kaçakçılığı 
inlenecek 
Maliye Vekaleti bir 

proje hazırlıyor 
Ankara, ı4 (Hususi) - Mali

ye Vekaletinde kurulan bir ko
misyon yeni mali yılda vergi ka
çakçılığım önliyecek tedbirleri 
bulmak için tetkikle" yapmakta
dır. Bulunacak tedbirler hüku
metçe bir proje halinde ve J 943 

Yazan: Mecdi S. Sayman 
Ankara, ı4 (Telefonla) -

Varlık vergisi kanununun tat. 
b ik.ine geçilm~ olına:n dolayı. 
sile ayni kanunun hükümleri
ne uyarak kuruian komisyon
lar bugün yurdun her tarafın
da çalışmalarına bcl<?lamışlar
dır. Dünyanın ırcçirmekte ol. 
duğu fevkaladelik ha vaaı için
de bu havaya uyıun olarak 
tedvin edilen bu fevkalade ver· 
gi kanunile kurulmuş bulunım 
komisyonların nazik ve nazik 
olduğu kadar çetin va.zif eler:. 
ne temas ederken kendilerine 
verilmiş bulunan çok geniş sa· 
lahlyetleri yeri°'le kullana. 
caklarına ve ancak vicdanh ve 
taraf sız bir ölçünün kendileri
ne hak:m olacağına tt"reddüd
süz inanmak isteri-z. 

Kanuna verilmit bulunan 
addan da anlaaılacağı vcçhile 
bu vergi zannedildiği gibi yRJ
nı:r. ikinci dünya hl\rbinin ya
rattığı ;ktısadi ve mali g.ıı.yri 

tabiilikler içinde şuursuzca 
yüksek paralar kaza nmnk hır· 

sına diışen spekülasyoncuların 
ve vurguncuların sinsi bir ruh. 
la hazineye kazançlarile mü. 
tenasib bir derecede ödeme
dikleri vergileri defatcn ve 
fazlasile almak maksadını is
tihdaf etmemektedir. Harbden 
evvel veya sonra talihin tesa
düfleri, i9güzarlıgın, biriktir· 
me kabiliyetinin ve buna ben. 
zer türlü sebeblerle varlık sa
hibi olanların bu varlıklarının 
büyük bir kısmını kalb huzu
rile muhafaza edebilmelerini, 
Türk hazinesinin itibarım ve 
Türk parasının sağlamlığını 
korumak maks dilf! varhk sa· 
bibi olan ve bahtla neticeye 
Türk toprakları üzerinde ka· 
vusan ve bu topraklar üzerin· 
de ·muhafaza eden müessese ve 
şahısların gene kendi menfaat· 
leri bakımından ha7.İneye bir 
hisse ödemeleri için alınmıı 
radikal bir tedbirdir. 

Tedavüldelti paranın 700 
milyona yaklaıt.mış bulunması 

(Devamı 2 nci sayfada 

Ayn Hatlarla ekmek satısma 
bu sabah başlandı 

Üniversite talebesine de ucuz karne verilecek, 
reisleri hariçde bulunan ailelerin karneleri 

hakkında vilayet bir tebliğ neşretti 
Almanlar 31 

gemi batırdıla~I 
bütçe projes;le beraber Büyiik Ayrı fiatla ekmek satııına bu sa. Ancak dün bir kısım fırınlarda öğ. 
ı.iillet Meclisine arzedilecektir. baht.an itibaren ba§lanmır,tır. leden sonra ekmek bulunamamıı • 

~· Berlin, 14 (A.A.) - Rcsmı 

tebliğ: ı 
9 İkinciteorin tarihli hu~uai 

tebliğdenberi Alman denizaltıla· h.~-
0

~--

rı Akdeniz ve Atlnntikte topye- Tepçu atefi altıncla bir aahile çıkanlan Amerikan 
kun 31 ticaret gem:si hatırmıf. at1kerleri çarprıırlarlren 
lardır. Bunların hacimleri yeku- Londra ı4 (A.A.) - Tunus topımeydanlıarı etrafında.ki Fransız pr· 

Amerikan, 
Japon 
liloları 

çarpıştılar :nu 2ıs.ıoo tondur. G ticaret g.e· raldarına ılren ni.ittctikler, Blzarte nl:zonları, TWlUsta Almanlara mu· 
misi de hasara uğrahlmı,tır. üzerine ilerle:n1ektedirler. Bu laıv • kavemet ~iner. Bu prtlar 
Bundan batka 2 fngiliz kruvazö- vcder tlmcfi baflıca bütün demir • altında Almenların daha uzun müd 
rü ve 4 İngiliz muhribi batırıl- )llOıllarının bakllmi o!muslardır, Ön. det tutunmaları lhtlmnl haricinde J J •• dd•d 
mıştır, bir uçak gemisi ile b~r de birinci fnga:X ordu.u y5rümeıkre göriimnektıedlr. Esaaen Ahnanlar, apon ar mutea 1 
muhrib ve bir korvet hasa ra ug- dlr. Mühiım ~kta!ar birbiri ardın- uçaklarla naldettlkleri hafif tanklara Amerikan kruvazör-
ratılmıttır. dmı ~llduin eline düpnelde - aabib bulunmaktadırlar. Bu silah - • 

dlr. Sahillere dW1nadıın takviye tarta müttdiderln ağır tank ve top. }erinin batırıldıklarını 
Ll•byada mı'hver kuvvetleri çıkarıbnakladır. Fransız. larına k:a!'fı müc.a.dele imkanı yok· bı.}diriyor}ar 

lar da nakliye i;lerinde müttefik • tur 

kuv tler 'ını•n ric'atı• lerlıe iŞbi.rliğl yapmaktedır!Ar. Hava °<Devamı 3 üncü ıaylada) Vatington, ı4 (A.A.) _ Salo-ve 1 ~~ mon adalarında bir sıra deniz 

devam edl·yor 1 Aske•i · t :J ~::~~~~::~r~:r~~11~a;~:ıe~!;~:~: 1- • vazıye Tokyo, ı4 (A.A.) - lmpara • 
Kalılr-e ı4 (AA.) - Orta,ark torluk ıanumi keNııır&hının tebliği: 

İngiliz kuvvet.lool umu:nıi kararga • Guadakanal açıklarında 12 Son 

~~;:;~i~nkü Cwnarteıi miifterek Maresaı Rom mel ne yapacak?. =:.:. ı::uı: ~m~~: 
Tobruk batısın.da çıçkihn dütm&. tedlr. 

nı takibe devam eden lwvvctle..imiz E k li G / K D Uçaklar yeni model bir 1'Tuvuör 
mihver kıt'alarını Gıualeye 'ka.dar Yazan : me enera . . batlllltllflardlr. Birinci sınıf 4 krL 
geril atmıflardır. Tobrukta bir mik. h inde blllıassa Tuaıne muharebelerin ehemmiyeti ayrıca var.ör, 3 nakliye ~I yakılmıtt 
tar Alman em alınmıttır. Şark cıep ~-...:. VIadikafkas a. bundan da anlqıbnaktadır. 90 uçak düfiirühnüıftü. 

Üslerimizin Slrenaikaya aaıkledü böpinde, ru-a• • h d Bm1unla beraber ,imali Afrika Japon harb lfe'l'l1.ileri g .ce yeni 
t . • Ul'- d Stallnerad sa asın a ' od.d 3 lm.rvezör ı..-·'·- .. b" ~es sayes~de harekat gl '"'çe ~- raaın a ve . et ve carbi Avrupa hadi&elerinin zl • n~. .. ve .,...,...... uÇ ~-

n~drtedır mütemadiyen takvıye alan ~~vy. bin dimaalarda husule getirdiği yük kruvazor ve bir torplto nıuhrı-
Alman tebliği kuvvetlerile Alman ve muttefık vel meld d ett' • ı b" ük bi ba.tırm14lardır. iki kruvazör ve 

. Berlin 14 (A.A.) - Resmi td>.. kuvvetleri arasında muharebeler e· ve ı:~ r e evamk ıhg 
1 

uy 3 torplto muhribi ağır hasara uğra 
lığ: . . ___ c..... bi tesln ızale edet"ek §Ar cep es mu- tıhnı•ır 

t bemn 1 etli fakat ibı tanuuall Ç· 1 '1 1 hl tt ·,..; ... al ~ ' Mannıarique'de bir Alman. ta.1 • 1 Y . ~. .. .. temin edeıniye. bıw-ehe erı e ~' 1 •• r sure e 1~... Japon kayA>ları tuıılardır: Bir 
Yan mub~Ht birliğ i, çöl.ele giinb-oe b1ine bır ~ etnıektedir. Sov. eylemek lmkinı hi.la bulunamamak zırhlı ağır hasara uğratıbnııtır. iki 
bilr yürüyüf yaptıktan soma mühim c surette evam . k tadır, torpllto muhribi batrnı§lır. 10 uçak 
nyaata uğramadan dilf.ırı.anın tak:-

1 
yet Ruayan.ın birçok ~~rlerı?.de ış Ger~~. batı Avrupn ve ı~nıa- ka.yıl>dır. 

binden kurtv mağa ve ~raberlndel~Tttk ıereii gibi kend~I gosterm~ li Ah-ika baci'leleri lıiç durmad&'n Bu maftffakly« neticeglnde düş 
bütün ağır si-lahlarını ve nakli V8$1.. ge batlamıftır ve Stahng.ırad dasaha J inkipRar l'Östermektedlrler man filo.unun yarısına yakın bir 
bılar!IM getİı1mef muvaffak oım.,.; stnda ffıl'.mometr• ~fırın tın o. yen . edfı...:.!. lntaktad 
tur. e tu derec:ev• kadar düpniiftür ve (Devamı 3 iincü •a.11laılıa) lcı.mJ ünlıia llUMf o ır. 

Sa.bit gelirlilere ntl\hsus karne tır. Buna da aebeb fırınların Lugün 
ile 600 gramlık ekmeğin beheri 17 fazla pahalı ekmek çıkarabilmek i. 
kıruıta. umumi kame ile de 27 ku· çln mı saklanır.k istemelerinden ile
rup atıhnaktadır. ri gelmiştir. Ali.kadarlar düu sıkı 

Belediye bütün fırınlarda yaptır. bir kontrol yaparak bu gibi fırın -
dığı teftltler neticesinde fırınlarda: ları teSblt ebniflerdir. 
ki un miktarını tesbit ettirmiJtir. (Devamı 2 inci saylacla) 

Vatandas yalmz kendi 
camm düşündükçe hiçb·r 
hükômet refah getiremez ! 
Umumi ve ferdi refahın biricik çaresi 
hükumetle milletin tam bir iş birliği<Air 

Yaz : Profesör doktor Sadi Irmak 
Muhterem Ba1vekilimiz, 

Türk idari hayatında an'a
ne haline gelmesini temenni 
etmemiz lazım gelen bir 
vuzuh ve samimiyetle ko
nuştu. 

Bu nutuk suçu muayyen 
bir hizbe yüklenıek, devleti 

layuhti ilin etmelc, istatis
t;klerin zulmetine bürün· 
mek gibi «hikmeti hükiimetn 
sayılan politika icnblnrın • 
dan uzak ve onlardan mü. 
tencffir bir edn taşıyor. 

Saracoğlu, bizzat lıükii
metin payına düşen kusur
ları birer birer sayıp dök-

müştür. İstatistik ve tahmin
lerde aldamlmış olduğunu, 

1 
evvelce alınmış olan tedbir. 
lerin menfi netice verdiğini, 
devlet tevziatında kusurlu 
noktalar bulunf\bildigini ka. 
bul ediyor. 

Kendisinde bu kuvvet ve 
cesareti bulan hükumet, bi.i
tün faaliyetler:nde milletten 
tam bir işbirliği isteyebilir 
ve bekliyebilir. 

Milletle d evlt>tin işbirliğ · 
yapmasına mit.ni olan başlı
ca engel, hükumetin k endi
sini layuhti kabul etme m esi 
ve tatbikattaki m enf; n oti
celerini gördüğü halde bir 
defa tuttuğu yolda n <lönme. 
meyi bir nevi <rhikmc ti hü 
k •"'"'f'b> sayma!ıdır. 
( n •. ı,....,, 3 Üncij ıırn·' ,.,.1") 



ı Sayn 

Günün başllca iki 
meselesi varlık 

vergisi, şeker işi 
( Baf tarafı 1 inci •ayfada) 

sibi bir mali hidiaenin Türk 
paraaının kıymeti üzerinde en
dİ§eler uyandırdığı bir sırada 
bu vaziyeti kar,ılamak için bu
lunmuı böyle bir çarenin do
iuracağı salahtan bu ,,ergiyi 

ödeyecek olan varlık sahibleri 
de §Üphesiz istifade edecekler
dir. Yalnız bugünlerde zihinler
de bir istifham halinde yer alan 
mukadder bir sual vardır ki, o 
da mükelleflerin vergilerini ka. 
nunun tayin eylediği 15 gün gi)>i 
kısa bir zamanda ödeyebiJmek 
için lüzumu 1'adar nakde sahih 
olup olmadıkları veya bunu ko
laylıkla temin edip edemiyecek
leridir. 

Var lığını mala, gayri menkule 
veya altın, mücevher, halı ve an
tika gibi menkul ınymetlere bağ
lamış olıın tücc r, kasasında ve
ya bankadaki hesabında nakdi 
bulunmayan irad nhiblcri ken
dilerine takdir edilecek vergi 
hisselerini ödemekte acaba mü~ 
külata uğramıyac.ıklar mıdır? 
Zira derhal isaret etmek lazım
dır ki, bu yeni vergi kanununun 
tatbiki kredi iptizalinin hayat 
pahahlıiınd müessir bir rol oy
namakta olduğu dütuncesile pi
yasalarımızda çalışan bütün ban
kaların kredilerinin tanzimine 
tevessül edildiği bir devreye te. 
sadüf etmiştir. 

Milli ve ecnebi bankalar kre
dilerini 1940 yılı içinde müşteri
lerinin filen kullandıkları en 
yüksek iakonto, i.ıira, borçlu he
sa.b riftleri yekunu üzerinde a
yarlamak üzeredirler. Bundan 
ba§ka bankalarca devlet ve milli 
bankalar tahvillerinden başka 
hiçbir tahvil üzerine avans veril
memesi ve verilmiş avansların bir 
ay iç:nde tasfiyesi de kararlaş. 
mış bulunmaktadıı-. 

Gayri menkul sahihlerinin ipo
tek yolile yüksek miktarda para 
tedarik edebilmeleri imkanları 
da kapanmıştır. Emlfık Bankası, 
sigorta şirketleri, Emniyet San
dığı ve Vakıflar İdaresi g:bi mü
esseseler esas kıymeti ne olursa 
olsun ipotek üzerine 1 O bin lira
d n fazla bir hesab açamıyacak
lardır. 

Şu halde iki iktısadi hadiseye 
intizar lazımdır: 

Biri, tacirlerin eller=nde bulu
nan malı ucuz fiatla satışa arzet. 
meleri ki, bu hayat pahalılığmı 
esaslı surette baltalamış olacak
tır. Diğeri de gayri menkul fiat
larının bugünkü yüksek haddin
den aşağıya doğru yuvarlanması. 

Satışa arzedilecek birçok gay· 
ri menkullerin bugünkü şartlar 
iç=nde kolaylıkla alıcı bulamıya. 
cağını tahmin zor d .. ğildir. Önü
müzdeki ayın başına kndar ko
misyonlar kararlarını vermiş bu
lunacaklarından vergi tahsilatı
na tesadüf edecek olan 15 gün
lük devrenin meraklı manzaralar 
ve safhalar arzedeceği şimdi. 
den kestirilebilir. 

* Günün ikinci mühim meselesi 
4eker davamızdır. Sayın Başve
kilimizin Mecliıı küraüsü de açık
ça ifade eylediği gibi bu yıl se
ker, istihsalimiz ancak 50 milyon 
kilo etrafındadır. Memleketin 
yıllık istihlaki 100 milyon kiloyu 
geçmiş bulunduğuna göre bu ye
ni k11ır rakam karşısında hüku· 
met meseleyi ehemmiyetle ele al. 
m"i!a ve s .. k .. r politikamıza yeni 

Tarihi tefrikamız: 9 

- Kusura balanan karında
tım. Taksir bizdedir ve cenabınız 
merdlik ittüniz. 

Hamza Bey de farkına varma
dan elini uzattı: 

- Ya, padişah aizi bostancı
lnra vermemiş mi idi Z 

Yeniçeri güldü: 
- Beli, vermiş idi. Ecel gel

meyince kula kaza eri,mez imi~! 
- Ya, ıeribanınızı na .. ı tah

lia ~ylediniz? 

SON POSTA 

RESiMLi MAKALE = Olünceye kadar ümit ve ölünceye kadar ihtiyat ::::: 

Hayat ba.z:an u.z:un, ba.z:an da kııa bir yoldur. Fakat dü.z: bir Hayatınızdan memnun değil•eni.z: memnun olacağınız günleri 
yol değildir. Hayat yolu kıaa ol•un uzun olaun birçok girinti, ölünceye lıaclar bekleyiniz.. Me•'ucl ue müreffeh bir ömür BÜ,... 
çıkıntılara, çultur ueya tepelere ayrılmıffır, yolun heyeti umu· mÜf•eni.z: fena günlerin de gelebileceğini daima hatırda tutunuz 
miyuını görebilmek için ondan u.z:aklaf'"ak la.z:ım.clır. ue ona göre hazırlıklı bulunanu;d .......... ..-............ -................. _.. .................... -.......................................................... ._ ....... --................................. _. ... _.... ....................... . 

f ' eh·r llaber er· l .. 
• 
lzmir limanında 

15 bin ton 
mal bekliyor 

1 avn fiatlarla ekmek satışma lr~-"'\ 
bu sabah başlandı J'f~~~~~I 

Şehrimiz tacirleri emrine tz
mirde bekliyen üzüm, pamuk, 
tütün, palamut, anason gibi bazı 
ticaret emtiası vapursuzluk yü
zünden §ehrimize getirilememi§· 
tir. Denizyolları İdaresi, bu va· 
ziyet karıııında malların aevke. 
dilebilmesini temin için Müna
kalat Vekaletine müracaat et
miştir. İzmir limanında bekliyen 
15 bin ton kadar emtiadan ancak 
270 tonu evvelki gün gelen f zmir 
vapurile getirilebilmi§tir. Kalan 
diğer mallaran sevki için Müna
kalat Vekaletinden Bakır vapu· 
runun tahsisi istenmektedir. 

bir istikamet vermcğc mecbur 
kalmıştır. 

Az ve değişmez gelir sahibi 
vatandaşlar için eski f:atla ve 
ayda muayyen miktarda şeker 

tevzii prensip olarak knrarlaş. 
mış bulunduğundan sc:rbcst pi
yasaya arzedilebilecek şeker ye-
kunu "28 ili. 30 milyon kilodnn 
ibaret kalacaktır. Bu vaziyet 
karşıaında eski fiatla şeker satı· 
şına devam ed:lecek olursn bu· 
günkü satış temposu bozulmadan 
devam ehe bile iki üç ay i-;:inde 
memleket şekersiz kaln1ağa ml\h 
kum e~ilmi4 bulunacaktır. Bu 
ıebeblerle ve şekerin serbest pi. 
yasada satışını tnhdid etmek 
maksadHe şekere muayyen bir 
fiat tcsbit eylemis bulunmakta. 
drr. Bu münaaebetle kaydet
mek lazımdır ki, şeker fiatını 
muayyen bir hadde çıkarmakla 
esasta iktıaadi bir tedbir almak 
zorunda kalınmıştır Ve ye 
ni şeker fiatından hasıl o
lacak 100 milyon lira kadar faz
la varidat varlık vergisinden te. 
min e<lilecek var:dat ıribi Cüm
huriyet Merkez BankAsına yatı-

rılacaktır. Bu suretle bugün te
davülde bulunan kağıd para nis-
beti yarıya indirilmiş olacaktır. 
Türk parasının kıymetini muha
faza bakımından bu iki tedbir 
de yet"indedir ve Saracoğlu hüku. 
metine muvaffakıyetler dilemek 
zevkli bir vazifedir. 

M~ccli S. Sayman 

Üniversite talebesine de ucuz karne verilecek, 
reisleri hariçde bulunan ailelerin karneleri 

hakkında vilayet bir tebliğ neşretti 

( Baf taralı 1 İnci aaylada) rin aile efradına İstanbuldau kame 
Diğer taraftan memurlar bari • verlhniyecektir. Karneler atle rels

clncfeki ta.bit gelirlilerin dç te.biti. lerinin bulunduklıarı ana.halden tevzi 
ne devam olurıınaktadır. Oniverai. edilecektir. Bu hiiWın haricinde mi.ı 
te tlelbe$lne de ucuz ekmek karnesi racaa.tlar yapılmıyacaktır. 
verilecdı.tlr. 2 - Bu tebliğ yalnJz fotoğraflı 

Vilayetin tebliği memur kamelerine ald ohıp tevzi 
1 - V&Zlfeleri betka mAhallerde ed'ilen ekmek kartları Lle alaka.ı 

bıdunup aileleri İstanbulda olanla. yoldur. 

Ovey kızım .. dağhyan kadın 1 ZeyJinyağ fiatları 
mkhkum oldu 120 ye kadar düşecek 

Üvey kızı Zarifeyi maıa ile 
vücudunun muhtelif yerlerinden 
dağlayarak lnzm cığır suretle ya
ralanmasına sebebiyet veren Ge. 
dikpatada oturan 5&fiye adında 
bir kadın, asliye G •ıncı cezada 1 
sene 2 ay müddetle hapse mah. 
kum olmuştur. ......... , .............. , .......................... . 

iRTiHAL 
Maliye Vekilet.I Hu .. uk MU.., viri Ba.y 

Süleyman Faik Ö.tkan'ın bemşlreza.tlesi, 
B:lş\ekilt"lt 1ı;a;ra.rıa.r J.U.~esı mılfüini Bay 
Enver Oıul'm byınvalldesi, Denizli cer. 
rahi hasta.ııa.nesi b.şe suba.yı MuhiWn, 
Fatih sulh hiklmi Cevıu! n Matbuat 
Umum Müdür Muavini iı.tt"ttln '1 ufnıl 
• bıv'm hemşirekrt Bayan l\lemduha 
~lşbayın ~vı Nllmekw oldtıtu llaıy. 

darpraşı b».iaba.neslnde Cum:ı geees;l 
Ydıı.t eUiti tttSSürle haber cılınnıışt.ır. 

Cemue ruunazı Dün Kıuhköyunde O<:_ 
m:ın:ı,ta cam n·J~ kıluı.dık.iıın sonrn tls. 
küd'ar Şebldttiindeii medrenbıe tn·di 
edilen nwiıutm'ye een:ı.bıhaktan mat. 
reret d"ler, kıed'm!Il .:ı.ilesine tıulye!t!6'1. 

mlzl bildbtr.lz. 

Son günlerde zeytinyağı fiat
larmda bariz bir durgunluk göze 
çarpmaktadır. Alakadarlara gÖ· 
re yeni mahsulün bol olarak is. 
tihsal mıntakası piyaaalarıha geL 
mesi ve ucuz fiatla satılması şeh
rimiz zeytinyağı fiatlarında bir 
durgunluk tevlid e(miştir. 

Haber aldığımıza göre Egede
ki İstihsal mıntakaları piyasasın
da zeytinyağı 130 kuruşa satıl
maktadır. 

Alakadarlar en iyi yağın 120 
kuruşa kadar düşebileceğini söy. 
lemektedirler. 

Besiktasta yanan evler 
Dün saat da Bes:ktaşt" Ab. 

basağada Bostan mahallesinde 
Betiktaş gazinosu sokağında 24 
numaralı Hilmi adıııda bir zata 
aid bulunan Üç katlı ahşab evin 
misafir odasından yangın çık
mıs, bu evle yanındaki 26 numa
ralı Nuriye aid ev tamamen yan
dıktan sonra ııöndlırülmüştür. 

'isTER iNAN, İSTER iNANMA! 
Bir arkadaf1mız anlattı: ra kurdurduk. Yedik ve eğlen
- Bir yıldönümünü kutla- dik. Fakat heaab pu•ulaşı ge

mak ar.z:uaile 8 arkadaş Bele- lince altındaki muaz.::anı ra
diye lokantaBtnda kendi hen. itam h~pimi.z:i fOfırttı: 
dimİ%e arifane bir ziyafet çe. 8 ki,inin yemeği tam 110 
kelim dedik, mütevazı bir sal. lira tutuyordu. 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
_) 

Kadıköyünde yeri değiştiri
len bir tramvay durağı 

yüzünden halk sıkıntı çekiyor 
Kadıköylü okuyuc:ularımız. 

dan biri yolladıiı mektubda 
diyor ki: 

(<Kadıköyünde, Bahariye 
cacldeainde Cevhlik tramvay 
durağı kaldınlıp infaatı he. 
nüz hitam bulmamıf olan 
Halkevinin önüne götürüldü. 
Aradaki me•afe 100 metre
den fazladır, Bu mıntakadaki 
tramvay yolcularının ekaeri
yetini Cevizlik halkı te§kil e· 
der. Halkevinin önünde bir 
durak te•İ•i zaruri iae bu lü
zum Ceuizlik ista•yonunun 
kaldırılmaaını icab ettirir mi 
idi? 

Bugünkü uaziyctte Ceviz.lik 
yolcuları fena hava §artları 

altında Halkeuinin önünde 
tramuaydan inip eahi tram. 
uay durağına kadar f Üzulcn 
yol yürümektedirler. 

Bu durağın )leniden ihdan 
Ü•küdar halk tramvayları 
uariclatının mühimce bir kı3-
mını temin eden Ceuiz.lik •a
kinlerine karıı yerinde bir 
kadirfina•lık olacaktır. 
Şayed bu değiıiklik tasar

ruf dÜfÜnce•inden ileri gr.li· 
yor•a, tramuay durağının hal
kın ekaeriyetinin ihtiyaçları. 
na ceuab uerecek fekilde tes~ 
biti lazım gelmez mi? Orta
da mühim ue makul bir •ebeb 
yokken bir durağın yerinden 
kaldırılmaaı ve yolcu olma
yan bir yere nakledilmesi hal
ka •ıkıntı uermekten bafka 
bir mana ifade etmez, kana
atindeyiz:. 

SON POSTA - Okuyucu. 
mu.z:un haklı olduğu aıikar. 
dır. A.lcikadarlann nazarı 
dikltatlerini celbccleriz. 

\.._~------------·-----) 
<<T a•viri Ef kaTD ga:.etesi 

Haber aldığımıza göre, «Tas
viri Efkarı> arkadaşımız Pazar
tesi gününden itibaren neşir va. 
zifesine devam edecektir. 
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Sabahtan Sabaha: 

Tarihin gidişi hiç 
Değişmiyor 
~ Burhan Cahid _J 

~arb dö~dü, dolaıtı, aene Ak. 
denıze geldı. 

Dört yıl önce harbi açanlar ar
tık gemi azıya aJan mücadelenin 
ac:yrine hakim değillerdir. Harb 
bır Danzig koridorundan çıktı. 
~ududlar aştı, ülkeler aştı, de· 
nızler attı, kıt'alar aştı, ve anla. 
tıldı ki dünyanın talihi gene bü· 
tün tarih boyunca devrimler açıp 
kapayan Akdenizde belli olacak. 
tır. 

Eski Mısır, eski Yunan, eski 
Roma, eski Osmanlı İmparator • 
lukları da Al<deniz hakimiyetini 
kazanıp kaybetmek mücadelesi. 
ne dü§mlişlerdi. Akdenizin coğ. 
rafi vaziyeti, üç kıt'ayı birbirin. 
den ayırmış olması iki engin de
nize knpısı olması ona tarih bo· 
yunca mücadele sahnesi olınak 
felaketini nasib etmiştir. 

Şövalyeler, cihangirler, inıpa • 
ratorluklar bu denizde batıp çık· 
talar. Napolyon macernları için· 
de bile Akdenizin hi:;sesi vardır. 

Beş kıt'ada eli olan fngiltcre 
İmparatorluğu tutmak için deni. 
ze hakimiyetine bağlanırken en 
çok değer verdiği deniz gene 
Akdenizd.i. Bu deni;dn iki kapı· 
•ma yerleştikten sonra tam orta· 
sında da Malta gibi ~etin bir ka. 
rakol kuran İngilterenin bu har
bin ba~ındanberi ana vatan ka· 
dar kıymet verdiği yer gene Ak
denizdir. Bu da pek tabHdir. 
Çünkü Akdenize hakim olmak 
müdafaa için olduğu kadar taar· 
ruz için de başta gelen şartlar • 
dand•\·· Rusya harbe başladığı 
ıünd \ beri tekrar edilen ikinci 
cephe filu-i herkesin gor.unu 
Mı::.nş kıyılarına çekiyordu. f ngi.. 
lizlerin o sahillere yaptıkları bir 
kaç çıkarma manevrası da bu ka
naati verebilirdi. Fakat tarihin, 
tecrübe~..:rin gösterdiği yol her • 
halde gene Akdeniz olmak ge • 
rekti. 

lngilterenin yanıbaşında di.in• 
ya davas1 için harbe giren Ame
rika da herhalde Atlantikler aşı. 
rı mesafelerden Avrupamn harb 
sahalarına erişemezdi. Boğuş • 
mak için ringe çıkmak şart oldu· 
ğuna göre idmanını yapıp formü. 
nü bulan Amerika da sahneye en 
yakın noktada, ~imali Afrikada 
boyunu gösterdi. 

Manzara artık aydınlanmıştır • 
Almanya da Üzerine aldığı 

kıt'a müdafaası için ihtiyat kuv
vetlerini Akdeni:ıe indirmiı bulu
nuyor. Yeni mücadelede en bü.. 
yük rolü oynayacak olan hava fi
loları Akdenizin karşılıklı iki kı· 
yılarınde toplanmıya başlamış -
tır. Rusya üzerindeki hava bas· 
kısının çok hafiflemesi gösteri • 
vor ki Almanya şark cephesinde. 
l<ı filolarını yeni cepheye çek • 
mektedir. 

Şimdi yorgun, fakat tecrübeli 
Alman havacılığı ile taze ve ke • 
sif Amerikan İngiliz havacılığı 
arasındaki korkunç mücadele bat 
lamıs demektir. Tarihin seyri de. 
ğişmedi, harb ve sulh gene Akde 
ııizde boğuşuyor. 

c23ul!han. ·Cahid .................................................. _ 
Yedek subay ve memorlarm 

yoklama!an 
Şcrhemhti Ask. Şubesinden: 

Şehreıniııt As, şubesine byıdlı Yel. 
Sb. rn As. memUTlvın sıhhi muayene. 
l<'ri ya.prlmn.k liwre iubcye müraca.a.Uan 
ııan oluntıT. 

Haydarı kerrar Ali efen. 
dimiz bizimle idi yoldaşım. 

dır ve konakta validec;ğimiz yo- za Bey taş duvarlı büyiık bir 
lumuzu gözler. bahçe önünde durdu· iç tarAftnn 

- Ya, geceyi geçüreceğinizi korkunç köpek sesleri ıeliyordu. 

- Sabah şerifleriniz hayır ol·• yuyan iri yarı yeniçui konuşma 

-! ... 
Burada hancı Hafız lakırdıya 

karıttı: 

- Hey ağalar, töy:e teşrif ey
len. [Yerdeki arkalıksız iskemle. 
leri işaret etti] istirahat eylen, 
cıcan ,) ademlere benzersiz. [Ye· 
niçeriler oturunca ocağa dönüp 
seslendi] Ağa yoldaşlara iki çı:ıy ! 

- Hay anana rahmet. 
- .... 
Çayları içerken esaı.h bir şey 

konuşmadılar. Hamza Bey Hafı
zın hanına geceyi geçirmek ve 
sabahleyin fafak sökerken '<Top. 
çulara» yollanmak fikrile cel
mi,ti, iki yeniçeri geldikten ıon· 
ra bu düşüncesinden vazgeçti. 
Kucağındaki kılıcını yanına sar
kıtarak ayaklandı. 

Hancı Hafız aia da kalkmıştı. 
Genç adamın önünde saygı ile 
ha, kesti: 

- Gidecek misiz Hamza Bey? 
- Beli aia, Topçular ıund._ 

söylemif idüniz. Genç adam iki kanadlı kapının 
- O zaman aöylemiı idük, tokmağını çabuk, çabuk vurdu. 

timdi vazgeldük! Çok geçmeden bir ayak sesi işi-
Burada, sarııın yeniçeri gü. tildi, ardından kapı aralandı. 

lümsedi: ................................. . . . 
- Beli Hafız aia, &öylemi~ i- ................................... . 

düler, biz garibleri gö.-dükte vaz ... Pencereden bol ve ılık bit 
geç tül er! güneş seli akıyordu. Sarışın ye. 

Hamza Bey kızardı: niçeri odanın ortalık yerine üst 
- Y anılursız ağa yolda,. [Az üste serilen kaba yatak içinde 

tereddüd etti] Dilel·aeniz huyu- gerine gerine gözlerini açtı: Ge
rın. Sizi konağımızda. misafir i· ceki korkunç bostancılardan ron. 
delim. ra çok tatlı ve yalancı bil' rüya 

- ! . . . gördüğünü sanıyordu. Gözlerini 
Delikanlı öfkeli öfkeli ısrar ovuştura ovuttura yatak içinde 

etti: oturup bön bön etrafına bakındı: 
- Buyurın, damımızda bir Oda, büyük, geniş ve apaydındı. 

göz odamız bulunur ve yoğurt Sıra pencerelerden çok canlı brr 
ve ayran eksik olmazi sabah güneşi doluyordu. 

- ! . . . Oda kapıaı usulla vuruluyor-
Y eniçeriler nazlanmaya lüzum du. İçeriye dört kaslı bir deli

gÖT'Jifeden, teklifsiz teklifsiz kalk ktnh girdi: Bir elinde buz lflbİ 
blar. kalaylı leğen, ötekinde parlak 

«Topçulara» gel.dikl•i za- kanalı bir ibrik tutuyordu, gü-
m~ a-ece tok ilerlemidi. Bam- liim•••• aülü:aueye sokuldu& 

sun ağa ef endimi.z:. 
Santın yeniçeri alıklaştı; 
- Eyvallah ... 
- Buyurun benim efendim, 

dest ve ruyu §erifinizi yumak is. 
temez misiz? 

- Biz mi? [Sırıttı] Madem ki 
getürmişsiz, yuyalım. [Ellerini 
ve yüzünü yıkamcığa başladı] 
Bunda Hamza Beyin evi midir 
yoldaşım? 

- Beli, ağa efendimiz. 
- Ya kendüsi kandedir? 
- Haremde, validecikleri nez 

dindedir. 
Yen içeri hayret iç.inde başını 

kaldırıp gözlerini1 açtı, t.arı bı
yıklarından ve traşlı çenesinden 
su damlaları sızıyordu: 

- Bre burası anın selamlığı 

mıdır? 
-falamlık ve konuk odasıdır. 

[Diz kırıp sol omuzu üzerindeki 
yumutak yüz yavlusunu uzı.ttı] 
Buyurun sultanım, pakcedir! 

- 1. .. 
ötede hll.& hioritya laorhya u• 

seslerine bir gözünü açmıth, bir. 
denbire sıçradı; 

- Hay yoldaşım kande ise 
ahşam olacak imif I [Teklibi7. 
teklifsiz leğen başına çöktü] 
ı(Abı> soğucak mıdır civanım? 
[Hizmetçi oğlanın elindeki ibri· 
ği yakalayıp ağız tarafından lık 
lık içmeğe bafladı.] Oh, soğucak 
imiş! [Ellerini yüzünü yıkadı] 
Ya Hamza Bey kand~dir? 

- Harcmdedir. 
- Ya, bunda gelmiyecek mi} 
Delikanlı leğen ve ibriği gö. 

türürken, kapı yanında durup 
cevab verdi: 

- Elbet gelürler. 
- Ya, ana kendüyi beklediği• 

mizi söyler misiz? 
- !. .. 
Hizmetçi çıkınca., ardından 

bir yaşlısı g;rdi, selam verip yer
deki yatakları toplıyarak karşı. 
sındaki büyük <ıyüklük» İçin• 
yerleıtirdi. 

(Ar kase var} , 



15 Ikincitqrin SON POSTA Sayfa 3 

e ele n Ve a e " ~----~~~~---~--------J 
Yağlar hakkında! Milli Sel Cidde elçimizi Kafkasya ve c Askeri vaziyet :ı 
Ticaret Vekale- Stalingradda 

Yemeg"e alakoydular (Baı taralı 1 inci •aylada) levvela El Ageda.bya, sonra da E( 

tl"nı"n teblı'gv "ı · çarp 1 Alnık 1 ~ • ltalyan kuvvetleri, nıemle. I Ageyla sahalarına ula~nbllmesi ve 1 ş m a ar -et nm batından ayrılmamı~ oldu- ayni uunanda Bingaziyi de tabiye - d d' ~ru:lamıy~ mare~aJ PetenJe ve talrrih ettlnnıesile kabil olabi11r. Ankara, 14 (A.A.) - Ticaret 
Vekaletinden tebli~ olunmu,tur: 

1 - İstihsal olunacak nebati 
yağlardan yüzde 15 inin bedeli 
mukabilinde hükumet tarafından 
mübayaa edilecej'i hakhndaki" 
14.11.942 gün ve 5257 sayılı Res. 
mi gazetede neş.rediJon 393 s&yılı 
koordi asyon kararı, 14.11.1942 
tarihinden itibareıı, muAmele 
vergisine tabi bilumum hak:ki 
ve hükmi ,ahıslar tarafından ge
rek kendilerine ve gerek batka
larına aid olmak Üzere, 

Anbra 14 (A.A.) - Cumbure-lmeğe alakoynıutlardır. Bn. (n.Onü- evam e tyor ~ ııa/enubı Frama v~ Korsi- Eğer Fas ve CeLayir lnıitlz-A-
illl İnönü, Cidde efıçlmlz Nızamt!'d. nün de iftirak ettiği bu yemek. • Fayı ıseslz l~gal ettıkleri ve mer.ikaİılar tarafın.dan işgal edilme 
dlln Ayaflı'yı kabul buyurınutlar ve ı te Bn. Ayq)ı da hazır bulunmuş. Berlin 14 (A.A.) Alman or- ransız _donanmasının Tulondan ay ydl T k ' d bu 
bir .iStiNıt eseri olarak kendliini ye· tur. dula.rı bafkum.andanlıiı tebliğ edi. rıJmadıgı tahakkuk eylediği Al se ve unus ıt ası a gene n. 

yOI': man kuvvetleri de bir cemi.: ola : la.r tarafından işgal edilmek üzere 

Tunus muharebesi 
Cenub doğu Kafka.syada birçok rak TuJonu İşgaJ etmedikleri halde ;alma!aydı marqal Romın~l l~ln en 

tepelerle düşmanın birçok barb mev §imali Amerlkadaki mihver kuv • yda!ı ha~~et .tarzının Uuncı fek.il 
zilerl hücumla zapt ve Tuapse bom vetlerinln vaziyetleri bü~bütün fe • ~ta,cagı fuphesızdi. Fakat, Tunus 
bardıman edllml,tlr. nal8fmlftlr. Esasen bu mihver kuv. ~as.', bin :tradar mütehassıs Alman 

Terek kesimlerinde Sovyetlerin vetlerinin, daha iki üç gün evvel ta ermin .bııtu.ç lriİn evvel nakliye 
·(Baf taralı 1 inci aayfoda) 20 kadar hüc~botu da liman. ılddedl taamızları püskürtülmüş • SoDum - Halfaya - Kapuz.zo mınta. 1ar7'~eler~ TlDlus .hava meydan -

Fran61zlar Almanlarla dan ayrılmıştır. tür kasında kuvvetli ardçılarla sekizinci d an . ne lnm11 ve bu mey -
çarpıfıyorlar Vatingtona göre Sı:alingradın cenubunda Sovyetle İngiliz Ol'dusunun kuvvetli hamle • ~'}an.zmt1 F etınllruf olnıw.ına ve Tu-

N _._ 1... (AA) F L ~..ı- __ ,_...~- •• J • 1 durd ~ l l k b. nu- ransız vvellerlnln v"~: evyora; ., . . - ransız ODUCa 14 (A.A.) _ Vafİngton rln yapını, oJd\lilUW"I meV211 taar • erın urmaga ça ııır ar en ır et eri • h .. • --.. 
pl"Jllzoı&.rının Tunus t.opraklaıın• i daki kanaate göre müttefikler Tu ruzlar muvaffak:iyetslzliğe uğramış- taraftan da Bardiya ve Tobruk Y ~ l'Uf1.d;:n~ me~ôk ohnasına 
daki Alman!ar1a çarpı~tıkları da Ög nusa biritaç gün 'zarfında bakın; tır. Stalingradda Ahnanlar, bir çok mevkilerini b~ltmıağa, buralarda. =~~i'ı 1 

hlf"s!eh?id 1~ltındadır. 
) İstihsal olunacak zeytinya

~ı, prina yağı ve pamuk yağlıı.rı 
ıle, 

b) taairi müteakıb tasfiyeye 
tabi tutulacak bilumum difer 
nebati yağlar hakkında cari ola
caktır. 

~ - 393 sayılı k~rar gereğin. 
ce yapılacak bilcümle miibayaa, 
nıuhafaza, İfleme ve tev:;ı;i işleri 
ile 1 zmir incir ve ü:ıüm tarım sa
tış kooperatifleri birliği tavzif 
edilm!ftİr. 

3 - Bu karara tevfikan l!lla
kadarların verecekleri beyanna· 
nıelerin vilay.etlerce nerelerde 
ve hangi te~kküllt!'re tevdi olu
nacaiı, Ticaret Vekaleti tarafın
dan tt!'abit edilerek ilcili '\·ilayet. 
lere teblii olunmuştur. 

Mareşal Petenin 
Amiral darlan·a 

1 

mesaıı 
Viıi, 14 (A.A.) - Mareıal 

Petain, amiral Darlana bir me
ıaj göndermi~ir. Mar-.al, bu 
mesajında am:ralin fima.li Afri... 
kadaki Fransız kıt'alarına atef 
bsme emrini vermMhrin hend:f. 
sinin ona tevdi etmi~ olduğu va
zifeye mugayir olduğunu bildir
mektedir. 

Mesajda, Mareş<1.lin Fran&anın 
felaketlerini bir ~at daha arttır
mamak için, şimali Afrikadaki 
F.ranuz lut'alarına Mihver kuv· 
vetleri ile çarpışmamalarını cm. 
retmelde olduğu ili-.e edilmek
tedir. 

İngilizler Ceno
vayı tekrar 
bombaladılar 

renl~dctedir. olacaklardır. evleri ellerloe ge9iflmİJlcr ve düşma ki erzak ve malzemeyi yakmağa uğ &Oru': Tı ar, hud ug~e ;nanından 
İyı haber alan kayna~n ee. Oç gün içind 140 b. ki;; nın karyı taarnız?arını pÜ~iİrtmüf- raıtıkları an1a.tıhyordu. Zaten, İn - b ';1ıus t huarbun .an 80 ve 

len telgoraflar, Alman hucum kıt'a- e m "' ! rdir glllzlctin daima kuplıcı bir şekilde meş ur zc e lımanından 
larmın Tunus ıehri dı,ındakl h:ıva çıkarıldı c Do~ cephesinde de düşmanın yapmakta oldukları taarruzlar kar- 200 Km .. mesafede bulunan Bone 
alanını dlerinde bulundurmalarına Nevyork 14 (A.A.) - N.ew • m r taarruzları tarded!lmlştir ıısında mihver kuvvetlerinin bura. §ehlr ve lı.ma~ı~ı da l•gal et:miflet 
rağmen FNmSızbrın Almanlarla çar York Herald Tri!bune gazetesi yıuı Ş":n'endifer jştasyonlarına lsab~li larda mukavemette ısrarları niha. ~e .Tıun:;s arazis'ıne doğru yürüyüf -
pıpıklarını te1uar etnıı::ktedir. yor: endahtlar yapı!mıı olduğu gibi ~ yet esaretlerinden başka bir netice erine ı:_'li&nl ~mek.tc bulu.nm ' r 
Ahnanların hava yoHle Tunusa .. 140:000 Amerikalı, iki veya 3 trakan ile Krasbyksny arasında bu- tern!n etmezdi. Bu s~beble, nıare - dır ve eger, nııhver. bir iki gün 

12 to~ ta~!ar lnıdiıdikleri ve de gun içinde tirnali Afrlkada karaya lwıan vagonlar da bomba yağmu • tal Rconmelln garbe doğru yaptığı lza.rfında Tunus kıt aı. na herlıa':'g 
nlz yolle kıt alarını takviye irin çıkmıttır. St 1, d t li -..ı..·ı 1 1 b .. })lr surette daha fazla asker get;re ... runa tutufnıupır a ln"1'a ın tar • uzun mesare ~ı me er n agun • 
ümid•i~ çareler aradıkları rivayet Şimali Alrikadaki Fransızlara koda 1 nal d ğwunda dii§mıan kü duruma göre en doğru birer ted. mezse Anterikal l:uın b.11 kıt'ayı dıı 
teri dolaımaktadır. yiyecek ve içecek verilcce.k ı ı•~~ f ık ı o l.ı'\lf olan di bir oldııııinı meydandadır Yalnız efie...line geç:reccıkleri ve onu mÜ't~ -

D . h . mevz ıterıne M'J yapı • -- . ''k b T bl oh •••• 
enr:z; mu arcbesı Vqlngbn 14 (A.A.) _ Reiı - h.. lar d.. - 1 zay:a.la bu çekilmeler dolayısile İng-llizlerı 1 ra usga~ e yuruyecekler, me,.· 

Londra, 14 (A .. A.) - Vichy Ruzvelt, mJ:hvere Wfl pmal Afıi. ~:~~.' ~a ag r Sollum, Halfaya, Kapuzzo, Bardi _ d.andadır. Sonra; Çad gölü havali -
radyosunun Lalenıadan alarak kacla yapılan mücadıeleye j..h~ak ı_ s t t bl · ~ · ya ve Tobruk mevki erini kolaylıkla ı sınden de Amer&.alıların bundan 
ver ıgı ır ~ ~~e l!ore c.ezayır çm Faa ve Cezayll'dıe IR.i.l altına a- MoSkova 14 (A.A.) - Sovyet ve sürat.le İfıgal eyleınlıler ve ayni evv savaıan ransı:ı.uırın ya?t~k-d ·-· b. h b .. . ı . ,.~ ovye e ıgı el F ~1-

açıklannda buyu_< bır denız nıu~ lınan çevreJe!'deki Fransızlara as • ··-ı tebliği ek· .tiratle Bingaz:i i.tilcaetlnde ilerle • 'farı gibi Fezan - Trabluscarb ıstı • 
har~esi _olmaktad1r. . • ile;«: ve sivil halk.• giyec.$, yl;eaık, og ~tallngrad 1~hrikalar mahallesin- meğe ı-.ıaınıf)ardır. kam.?~de ,ımaJıe doğru zırbl n 

Filhakıka bu haberı teyıd e- aılilı ve top veı1Üne5lni eımertınıit • de kuvvetleriml:;ı; Almanların 2 a. Acaba Roanmel ıimdl ne yapa - motorlu kuvvetlerle bir ak!n yap -
decek .. bazı maluma~ :vardır .. Dün tıir. Re-is Ruzv~ bu emrılni Atman lay piyade ile ;aptığı taan'Uzları caktır? Vaktlle İngilizlerin Dünkerk maları lhtl:11al haricinde değildir. 
Cebeluttarıktan fngıhz denız ve lar tarafından ıt«al edilen Fransa püskürtmürler ve dütmanın bir ak- te yapınıf ohnuldarı veçhlle Deme Onun lçın, ?Yed mihver yeni 
hav~ kuvvetleri hareke; etm:ştir. hölgesile keza mihver iwali altında fam evvel meydana getı:rdlği çıkın- veya Bingazi limanlarından birinde kuvvetlerle Tımus kıt'asını eline ge" 
~ün ~O b;»11ba u~ağıl.e .sa av- bu'~nan ve mUıttellkLer tarafından tıyı ortadan kaldırarak düşmanı bu kuvveti! bir köprüb~ı mevzii vücu. çlrerdc oradaki Fransız idareci ve 

c~ oğle uzen Akdenız ıstıkame- g'eTt alınacak olan bölgelere de tef. redan atmağa aav8.f1ll.ııJ.ardır. Kuv. da getlrerdk ve ağır malı.cmesin1 Ukerlerlle ltbirJiği yapamaz ve bu 
tinci.~ ~t~1k.ları g!hi bir av~r .kru. nfl edecek .,sıiıde yaızmıt bulun vedermıiz 900 diifmau subay v..ı tahrib veya feda ederek kuvvetli 1 kıt'ayı Amerlka1ılara terk ıztırarın-
vazörle ikı torpıdo muhrıbı ve maktadır. erini }'l::k ~er. 8 tank tahrib b:r hava himayesi altında ordusunu I da kalırsa artık Llbyada da barı -

Vafandaş-yal-nız -ke-ndı" canını d" il :~ı:~~:.r ve 
5 

bX>kbavz ele geçir. ::;:~:ı:~:·:~~:"m~c:~~~b~ ı~:~:giç~~:s~: :~y~::~:;: 
!J U ŞU n- NaJçlk cenub doğu.sunda kuvvet· edecek.tir, yoksa, Binı:azı 'ehir ve yapabileceği bir it kaltna7 .. Ancak, 

du .. kçe hı·çbı"r hu"'ku""met refah oetı·remnz ! leri<ıniz birçok dÜJman rnevzilerhıi limanının da mihver tarafınılan bir kuvvetlerinin bir kımıını çekmeğe il zaıptte>:ıınl-ıJerc'-:r iki gündenberl t.ahl;yesinc ba,Iandı. m~ olabilse dahi Sicilya tra • 
Tunp&c şimal d~und'll Sovy-et fına dair alii.metler ınevcud oldu • nalı eski ehenımlyetini kaybeder ve 

(Baı tarafı l inci •ayladu) da ondan acı acı ~ikiyet ediyo-
Saracoğlu kabinesin·n bu tip ruz. ııBenim tedarik ettig:m iki 

hükumetlerden büsbütün başka kilo kara borsa ~kerinden ne 
bir karakterde olması geçirdiği- çıkanı diyemeyiz. Çünkü ayni 
miz buhr.an~ı ve sıkıntılı .günleı - hareketi yüz bin vatandaıın yap
de hayatı bır z::ıruret halıne gel- maması için sebeb kalmaz ve 0 

mit olan iıbirliğini kuvv~tle tesis zaman derhal kıtlık baslar Farze 
edecek bi.r faktördür. 1 delim ki dizinde der~a~ olan-

Hükumetin bu samimiy l'i kar 1 ~•ı.:. .;yıkgözler b~tün ihtiyaçla
'ır.anda millete düten vazifeler rım bol bol kara borsadan te
üzerinde derin derin dÜJÜnmek clarik etainler. Fakat milyonlar. 
ve vazifelerimizi taıı:ı olarak ba. ca vatandaş sıkıntıy• ve ıztıra
ıarmaya ı:·alı§mak ~orundayız. ha düferse o bir avuç insan bu 

Günün en büyük zarureti, laü- koca kütlenin içinde nuıl bir 
kumeti muvaffak etmektir ~ah- aaadet ve refah tahayyül ede
&İ temayüllerimizi, günluk "e bilir? 

kuvvetler! bir mıktar arazi kazan - ğuna g,;İ1'e hundan evvelki hareke - AJcıdcnlzde Sicilya ve Sardunya da 
mıtlardır. tlndıc olduğu gil>i Sirt çölü ıark ke. !arının arasına llerleın~ v g~if 

Fransada İtalyanlarla 
Fransızlar arasında 
ç:rpışmalar olJyor 

Cenevre, 14 (A.A.) - Alman· 
lar ile halyanlar Fransız milleti
ne şimal Afrikada olup biten 
,eyler hakkmda hiçbir şey bil
dirmemektedirler. 

narıntWı.ki El Ageyla idtir ve ada· vazi ile Tmıus, cenuLi İWya lçlıı 
sına ~dar ~ekiler~. v~ ?ndan &0nra cfaimi ve emniyetli bir saldırış yu. 
da çe'kilmesınl ÖU çol ıçınde devam vası haline gelir. 
ettirerek Trablusgarb :-alıasında mı 
tutunmak ist.iyecektir? 

K. D. 

Fransız filosu 
Bu b~etllerden birincisi ancak 

İtalyan deniz kuvvetlerinin biitün 
b.eycl'ile bunu desteklemesile mürn
kürı olabilir. Halb~i, Alman deniz- Londra 14 (A.A.) - VI~! rad-
altılarile Alman hava kuvvcterin • !osu, Tulon.da berJeyln sakin old~
den mühim yardımlar görmelerine gunu ve yabancı kayn~an ven_ 
rağmen İtalyan deniz kuvvetleri • len bazı haberlere muhalif olaral< 

· d - Akd izdekl lngill:ı filo • hlçl:lir Fransız harb remislnln il . 
nın ogu en d lmad v ı.......::... .. ~ı 
sunun faaliy ve tesirini gözönüne man an ayrı _!~ını, .uuw1c1·'"' 1 og e-
alarak bütün heyetlle meydana çıka den soma ıreç v-.ıt, b' ırm ptlr. 

ferdi menfaat endi!'elerini' bir 
tarafa bırakarak hükümet ted
birlerine tam ve cônülden miiza
heret etmenin zamanı gelmi"tir. 

Mahdud ,bir zümrenin ,f!ke1 
re karşı gösterdiği açıkgözlülük 
yüzünden daha · şimd:den bir 
sürü Türk çocuğu ya§amak ve 
büyümek için muhtaç olduğu 
şekerden mahrum kalmıştır. 

Halbuki birçok evlerde şek~r 
s&ndıkları el sürülmemi~ bir hal
j~ '>eklemektedir. 

Lonch 14 (A.A.) - Resmi Milletle hükumet münasebetleri 
Dünkii C\d111& • Cwnarteai cecHI hususunda Oamaniı impantorlu

İn.gmz bava kırvvetlcrlne meıuuh &"unun izmihlal devirlerinden üs. 
homha uçelk:Jarı Cenovaya taanuz tümüzde kalmış son ı~leri silmek 
etınl,ıer v-e birçoiı büyiik yangtnlar zamanıdır. Devlet yasağını boz-
çık.ı1tnı,Jardır. Uçeldarımıtzın hepsi manın bir küçük zeka idmanı ol- Milli vicdan ve disiplin bunu 

Almanlarla İtalyanlar, şehir
lerdı: ki ve şehirler arasındaki bü. 
tün münakalat vasılalarına ha
kim bulunmaktadıl'lar. Fakat 
Fransanın her tarafında müstev
lilere karşı için için İaya{'I ali.imi 
belirmektedir. Şöyle böyle fikir 
istiklô.li tafıyan bütün gazeteler, 
hatta Vichy gazeteleri t atil ed 0 I· 
mişt:r. Rivierada sivillçrle İtal
yanlar arasında sık sık çarpıtma
lar vukua gelmektedir. A!man. 
lar, bu çarpışmalara tamamf'n 
lakA.vı.l kalmaktadırlar. 

bimtelerl pek 0 kadar muhtemel i Nevyodc 14. ~A.A.~ - Nf"~ 
görülmem.ektedir ve J>u takdirde bu Times gazetesiııhn İs.vıçredekl muha 
hareket ancak pek ağır tehlikeler birine göre ViJi'den verilen haber. 
kartı5ında ve tam manasae şansla· 1er hilafına olarak Toulonde.kli .Fran 
rın miis.aadeıSlne tabi kalınorak ya • sız donanmasının en elıemınıyetll 
pılabıur. İkincisi ise, Rommelln , parçaları timdi Cez.ayi.r sularında 
kuvvet1erlni fngiJizlenJen daha sü .. ve amiral Darlanın enırlnJ.e bulun. 
ratll bi" tarzda yürüterek sıraslle maktadır. 

~~-L---- ---------------~ 

,------------------------------hiçbl!r zaJ"V& uğı-amadan reri dön. mak itibarile belki me,'um bir tecviz edebilir mi? bulunanlar en derdli olanlardır. 
ntü,lerdlr. zevki vardır. Tahdid edilmiş eJ- İfin en ibreti.miz tarafı fUdur İşte ferdi saadet böyle olur. Ha-

Roma 14 (A.A.) - Reeımi teb. yaya sahih olabilmek, sulh za· ki kara borsayla en sıkı temasta kiki refali ve saad~t ancak ve 

• ŞARK SiNEMASINDA 1 
BEL AMİ filminin muharriri Guy de MaupM5Abt'in edebi 

liğ: manlarındaki hayat standarmı olan ve bu günlerini refahla ge-- ancak mes'ud bir cemiyet içinde, 
Birçok lng1llz bava tePcillerl. dün idame etmek bir çeşid hovarda- çiren]er atinin zulmetini ve sıkın. nimet ve külfetin ortaklaşa ta

Cen.ova'yı ~baırchınan et.mitler· lık sevki verebilir. Bu işleri yap. tılarını en acı olarak hissetmek- şındığı bir muhitte gerçekleşebi 
dir. Büyük ö~ has.ar olmuftur. ma.k, riişvet vererek ol&un veya le ve kendilerinin sebebiyet ver- lir. Vatandaşt yalnız kendi canı 
Bu buar, l:ıl!1bMısa febrin doğu v~ olmasın, ayni ~kilde seametliclir. dikleri buhrandan hükumeti nı düşündükçe h:çbir hükumet 
nıerlcez mahall«Jnde vaka ıelınlf Bilmeliyiz ki devlet . hepim;zin mes'ul tutarak acı acı derd yan- refah getiremez. Umumi ve fer
th-. Ölü 'ft yaralı adedi henüz belli başına lnr polia dikemez. Kara maktadırlar. di refahın biricik çaresi hüku-

Ah1&ki, içtimai eseri! 

FAHiŞE 
• 
1 KIZI 

(YVETIE) 
KATHE DO R SC H'in en sım ibdaı 

~~v~tld~l~r·~==:::ı:::::=======-=ı:ı=::sı-==--=;=:bor~7,sa~y~ı~k=e~n=d~im~iz~b~e~s=l=iy=o=r~,=s=o=n7r=a:==:=Y==:a=n=i~e~n=_zı_·y_a~d~e::!;r;e~fn~h~~iç~i~rı:d!e::::: ..... :;,:Pt~l~p~m:!,i1~):P~ti~n~t~a;m~b~i~r~İ~s~b~ir~l~ig~i~d~ir~.~~~~~~~PF~l~"~~~~+~a~~~~~~~AM~~~~~~~~~~~~~~ 
Edebi romanımız: 1 Halbuki o yalnız ve udece iyi dı etmekten ileri gilmemiıti. Nilüfer karımın liseden arka- Tabiatları birbirine bu kadar hiçbir mülahaza, hiçbir ten.ıayül 

Yazon: Cevad Peltmi 

Fakat ben eminim ki bunlar· 
dan hoılanaa bile ancak benim 
eserlerim olduiu için hoşlanırdı. 
Bunu bir vazife diye yapardı. 
Kitabla alakası burada keailir, 
artık bir daha yeni bir eaer ya
zıp da heyecanla ona okuyunca· 
Ya kadar bu alaka uyanıp diril-

mek bilmezdi. 
Bundan ha~ onun harici i.. 

lemle alakasızlığı da zaman za
man bu okumak :ı:evki olmayışı 
kadar beni üzerdi. Hül&s.a, çok 
okuyan, umumi malum.ı>.tı olan, 
hiraz boyalı, biraz hırçın, bira7 
tok sözlü 'bir aR:aclaş kadm ha
yalini öt;lediiinı an]ar olurdu. 

idi. Böyle iken onların yavaş yavaş daşı idi. Necla İ&e oldukça uzak. zıd iken onlar elbette birbirle. olmak&ızm arkadtışlık edebilir 
Daima cevabını veremediğim içimize &okulmağa ba~ladıklarını tan akrabası oluyordu. B;rincisi rinden hoşlanamazlardı. Fakat, miydit edemez miydi? Ona bir 

bir muadele olarak kalacaktır: ve bu hususta, Fitnatlan mü&a· kolejden mezundu. Okumuş ve ben, biz zaman geçtikçe ikisine erkek gibi bakın.ası, onunla er. 
Bu vaziyet bilahare birden nasıl maha, hatti. tetvik ~füdüklerini okuduğunu hazmetmi, idi. Öteki de daha fazla ısınıyorduk. Adeta kek bir arkadaf gibi senli benli 
deiifli? Hayatımızdaki bu ku- farkettim. Ba:an biri, hazan ö- yani Necla bu bakımdan çok "ja- onları hergün yanımızda arar ol. olması kabil miydi? 
ruluk kimin tarafından gideril- teki sık sık yemeie a!akonuhı- lınkattı, belki doğru dürüst bir mu~tuk. Karımın anlatmak iste- Tecrübem için hangisini seçme 
di? Fitnabn hususiyetlerinden yorlar, geceleri bizde kalıyorlar, diai .. ekilde söylü.rorum; Birisi 11• ı·dı"m? Nı'lu·'ferı· mı·, Necla~vı mı? 

1 d h ıd lise tahsili bile yoktu. Fakat ze- .. ... J 
biri de tatıP par ama ığı a ~ cezmelerimize i~tİraK ediyorlar- mehtaplı bir gece kadar sükun ka ,. .1 b·ı kisı, kuvvetli hafız4111 ve öğren. Mevzu basit, fakat tehlikeli idi. 
mevcud olduiunu t ıyet ı e ı - dı. Karımla ben ikisini de ayni me merak1 onun her bahse karı- verici ve derin, diğen &abah rüz. T b l ·d· A d d ecrü e ~ayet muvaffakıyetle ne 
diğim zekası ve an ayışı ı ı. ca. erece e severdik, fakat onlar .. acak kadar umumi malUmat sa- garları kadar hafif, yumu ak ve 

k d . • k ·k taraflarıl)t fark b. b. 1 · d h. h l ı ... • d• ticelenme:r.se sürat:e geri dönu··1-ba en ısı e sı ır ır erın en 1ç oş anmaz ar· hibi olmasına yardım etmişlerdi. serın ı. 

etti ve onları telafi etmek ü~c~e dı. İkisi de du] idiler. İki&i de gü.. Nilüfer ne kadar ağır, durgun, Fitnat, onlardan hoşland1ğ1mı, mesi ve hiçbir iz btrakmaması 
kasten ıni yaptı, yoksa bu te e • zel idiler. Bu müşterek v11.:nflRrı- adeta mağmum i&e Necla o ka- kendisinde bulamadıklarımı on- lazımdı. Nilüferi bunun için kafi 
d .. l tesadüf dediğimiz e&rarlı na ı:ağmen birbirlerinin bu kadar larla tamamladıg-ımı anlRmı .. , derecede müstaid bulmadım. Neo 

kuvv
u et•m mu·'dahaleai ile vukubul- zıddı iki .insan az bu~unur. dar hoppa, şen, şakacı idi. Hat- ,.. 

k 
ta bu yüzden aleyhinde birçok bunda hiçbir mahzur görmiyc- )adan daha kültürlü bir kadındı. 

du da Fitnat ta l•.a.er istemez a· Nilüfer siyah saçlı, uzun boy. Fakat daha f zl k d d · l. - ·d· dedikodular yapılıyordu. Her sö. rek, hatta neticeden bilô.ki.s mem a a a ın ı, ıç ıy· 

bul mu.. t•.ı? Na"ıl olduy&a oldu lu, Necla sarışın, ortn boylu ı ı. d. h h. k ki :~ " Niliifer hali vakti yeritlde bir a- zü bir nükte ile netice1endirme- nun ve müsterih olarak, her iki. ı, emen ıç er e cşmemişti ve 
bir aün mii§terek hayatımı~~ o- ilenin kızı idi. Kocagı evlendik. sini biliyordu, her hadiseyi ho.§ siyle de dostluğunu daha fazla kapalı tarafları çoktu. 
nun bu kwıurla.rııu öcten ikı ye. 1 d bir hikayeye bağlıyordu. Nilüfer arttırmağa baılamıştı . . Uzun bir düşünceden sonra 
ni almanın karı .. tıöını gördüm. terinin ikinci senesi ö müşt o a h. dd d 

... .. • k bir daha evlenmem:şti. NecJaya (Herkes bana bakıyor, herkes Aile hayatımız işte böyle bir ıç tere Ü süz Neclayı seçtim. 
Bunların ikui de Fıtnatııı ar a- b. b 1 d' h t • bana ne der?) dü,.üncesi ile ade- istihale geçirirken bir gün nasıl Tecrübemi yaptım ve muvaffa'
da•lan idiler. Nilüfer ile Neda... gelince 0 ır e e ıye ag anesı- ... n 

... • b h ·re·ı· idi Hayatını ta tebessüm etmekten çekinirken bir ilhamla vaki oldu bilmiyorum, oldum. Bugün Necla ile a"det• 
Onlarla pek e&kidenberi tanışır nın &f em•• " · .. 
ve sev~irdi. 1kieini de evde vaki kendi emeği ile kazanıyOTdu. Neda kahkaha ile gülmek için eskiden beri ortaya attığım iddi- kimsenin inanamıyacağı kadar 
olan teıadüflerde tanınu,tım. Fa- Dört sene önce evlendiği koca- kendisi veaileleT İcad ediyordu. ayı tecrübe ve tatbik sahasına dost ve arkadaşızdır. Tıpkı iki 
kat ita tanlfnla tkisi Ue de aelim- 1tndan henüz yeni ayrılmlf hulu. Bir kelime ile biriai insanı düşün- koymıya karar verdim. erkek gibi. 
laımektan ve dört bet c;ift 1'.Jar· •uvordu. dürüyor ve öteki eilendiriyordu. Bir erkek bir ka,Qınla cinsi ( Arkaaı '101') 
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Yazan: Spir.o Melis 

Tiiı1r.ıpeııj: A. Hacopııl °" 

tebligata mğmen ma.Jıkemeye gelmedi. 
tb:rden 1ı2ldtm:d:ı. gııyab kar:vı ittıih;ız ve 
pyab kıaıra.rının iti.nen tebliğine Vt' (&h. 
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lııbta del"am wı lca.b eden ka.ra.r tıtıtfhaa 

matillf'I 
15,31 ela 0ıunac.atı maMımu oınuk üzere ilin o. 
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m.ldlı.dır. · kuvntleso 500 Japon askeri! öldür-~-------------..:::. _______ "' 
EWdrt!k ,.. TNıllll"7ay idar•si bu ın.1ifl,erdrr. 1 

buaJdıa Nafta V~le tem.-. SANOLİNHALAN 
geçıını, ~tr. Yeniden Ganeral Keselring azledilmiş • 
3 kurut ram yapıbM.t katileıtfği 

Nezleye karıı en tesirli ilaçtır. 

BUTON MİKROPLARIN 
Büyük Humıdır. 

takdirde ima bit- niöd.det evwl ya. Lıondra 14 ( A.A.) - Akdenıiz 
p•Jan za.m1a blrolDdıe ~rik ücret. ve J~al Afrllca mibve.- bava kuv • 
lerl 5 """"" Al4ınııt olacaktır. vdten bafkıu.nıandaıw generaJ Ke -

sındaki suiistimal 

&elrlng'ln Alman gend. kunnayını, 

Cibali tütün fabrika- ::e~ber~=~::, v;:ıt": 
dlldtğlnl Mc:ııYova radyoı.u bildir -
melı.ted lr, 

İn1ti9arlar ldar~nin Çilı.11 tü • 

Temastan 5frayetlnl, ağız ve burun yolu 
ile vücuda girmesini meneder. Günde 2 • 3 
defa ele ve mendile damlatmak suretile kok
lanır ve teneffüs edilir. Böyle kuvvetli bir 
antiıeptik ilacı herkesin evinde ve cebinde 
bulundurubası taV3'1ye olunur. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

run ,fabriılr.aatnda genif mikyasta ya.. Biga Hafkev:nde temsHler 
ptlan eulltltınıa&ı tMılJ.j_lcıı.tı sona Biga (Huaual) - Geçen hafta 1 
erm"' ve suçlulardan Hu.eyin tev - -L-bnbe gelen <Kena c··ı .. : T u R A L ·~~ ..ıı.. ........... _.__ ~-1.. ~•---· ..._ı.._ı_ ,.,...., < n u er» ..... 
~ '-""'"lll.U""'f"'"" • r.ur-..u..ı.n .. 1-.. yatro topluluğu tefi, f6brlmlz Halk. 1 

Öksürük ve Bronşit 

~ memuru oılaın Hüaeyin, amele evinde Şeker BayramJ gün ve ge-1 
l~Jıarı.nı f-ı. ı~ek 1917 c~de v«dii'I teınıillcrin hasıla. 

Komprimeleri derhal geçirir. , lirayı ilmmet!.e &'t!Çinnl§fiır. Diiet'I tını tamamen sos.yal yardım için 
taraftim lııdJrikaaan muhtelif büro • Halke~!ne teberru ettiği gibi ayın ~------- KUTUSU 35 KURUŞTlıR. ------111 
larına meoıs:ub 14 kitl~in de vazl. yinnl birinci gecesi de cıYardım - ---- ---------------------

ileilerl..de göStıet1<1.l!kh,I J.&yd'loin Seveni« Cemiyetin namına bir mü- Yenı· Tramvay Durakları b bu , ... ~~ ..l<...~·-d • •-· 1d samett venn&J, bunun da bası]atını 
y u .. .....,."". """"".... ugu ani ~· •· ez'kUr cemiyete vermek suretile ha. 
gından onlar hal&:ı.nıda da niılMr • mJ en Mtemıqtir. Yirmi kitiden 

1ar miidüri~ tahkikat yapıı - m~l olan bu topluluk bedii İstanbul belediyesi elektrik, tramvay ve 
m-aktadır. zevlclnl olctayacak nezih temsiller 

- vennit n bl'rkaç gün önce Ayvalığa tünel işletmeleri umum müdürlüğünden: 
Gömleklik kumaş ihtikarı ırttm~. 16 İlııl.nc•teşrilı 1942 p~ saba.hılidan itiar~n tııamva.y du.ü yerleri a.'ja.. 

Sultanhamamında, Saka çef
mNİ aokağmda gömlekçilik ya
pan Alber Kaato .ı.dında biri dün 
kendiaine mal almak üzere mü-

------------ ğıdıa. gösterilmllfl.ir. 

, f staobul Borsası 
racaat ed.n taıralı tüccarlardan 14/11/1942 açıl&ş • ~ış fia.t.ıan 
Hüseyin Şene, 1 7 top gömleklik ı=-~-===-:===ı==----===-I 
kumatı 2186 liraya ve faturasız 
olarak satarken emn•yet kaçakçı 
lık bürosu memurları tarafından 
cürmü methud halinde yaka Jan. 
mıttır. 

Muhtekir eömlekçi dün milJi 
korunma mahkemesine ııevk.-dil
rıis, tevkif olunmuslul'. 
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Devlet demir yolları Adana 6 ıncı işletme 
A. E. komisyonu reisliğinden: 

Muıhaıııımen bedell 1111'11 Um ZO kuruş k.ıymetiınde ola.n '79t.OS mrtreküp 
ma'hte1if eb'8'!lıcJla oam kereste şa.rlna.mesi veçhile 8.12.942 Salı ı:-önü saat 16 
&ı. kapalı za.rf usultıe sa.tın alwa.ca.ktır, 

Bu işe girmek i.stcyen?ıerin G808 lira 56 kul1UŞ ımıııvaka.t teminat aıkoel.eri ve 
ya. tmnunununda. mua.ıllli tarif edllmiş ola.o kıymetli evrak iıe nüfus cfrzdan. 
taııi Ticaret Odası ve kanuni lkaınıetgah vesikalan ile 2490 numaralı kmunun 
eınret!tiği şdı!1de ba.zırl'a.yaea.kları teklif mekltıublart He birlilıite lhalıe sıaa.tliı:ıden 

btr sa.at evvel kıomisyona. miirar.aatıarı li.mndır. 

Şa.Jıtna.me ve muıkavele projolel"l Adaıı.ada.n 6 ncı 1$1etıme Ankara.da 2 ne; iş. 

ıetıme ve Bıcyda.rp~ıada.n blrincl işletme Müılütllükleri vemeleriııa 556 kuruş 
ınıabbillıııde sa.tıP aımba.itlr, (14~a> 

lkinci~rin 15 

Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLANI 
KEŞIDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

~~ 1943 İKRAMİYELERİ 

ı : 
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Türkiye lf Banka3tna para yatırmakla yalnız para biriktirmiı 
ve faiz almıı olmaz, ayni :zamanda talihinizi de denC!flliJ olur .. 
aunU%. 

Fen memuru ve desinatör alınacak 
Ankara belediyesi inıar nıüdürlüğünden: 

Ank:a.ra şehri l.mar müdürlüğü kadro1JUnda münhal bulunan vazifelere 3656 
n'11Jlla.ra'1 kanını mucibince ve aylık ücretle fen memuru ve desina.tör tayin 
edil~ekılıir. Askerlikle ili~riği obna.yMı ve ı> !an ve kadastro i!)Lerinde mümare • 
sesi bulunanların vesaiklle birlikte bnar miidürlüğiine müraeaa.tla.rı. (9'10) • 

Devlet demir yolları Adana 6 ıncı işletµıe 
A. E. komisyonu reisliğinden: 

Mtıh.ammen ooJ.eli (19575) lira tutwı muteıi! eb'a1ıta: 135 l\B kereste şart. 
namesi veçhile '7/12/91.ı Pazartesi günü sa.at 16 da Jın.-pa.tı ıa.rfla. Acbn.a. 6. İş. 
ıe~.me Müdürlüğü binasınd.ı eksilhnei!"e çıke.nl:mıştır. Bu işe ,:irrue.lı ıstry!"llle,. 
rln 14.68 fua 13 kuruŞ: muv:ıkk!l.t temin ü a.~Çt>leTiyle biıılikte kanuni ııuwne~ah 
ves1llmsı, Ticaret Oda.sı usi-kası. nüfus teUi:eresi ve 2490 numaralı ta.nımwı 
emre~itl şeklide haZ1rlaııııış oıdukıan telif mekıiuıblıaırnu a.yni gün ek.sötm'! sa.. ' 
aıtinden blr saat e"-vel komlsyun reisl"kbıe vermelt>ri liznuhr. 

Ru ~ilt:mt:;ı-e aJıd ~ır-tna.m<'ler Adana 6. İı;le'tme Müdütlüğünden teda.rüc ve 
gödierllebilir. 1421 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuru~ Carihl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aja.M a.dıedi: 265 

Zirai ve t:ca.ri her nevi ba.nka mıı:ımeleleri 

Ziraat Bankasında. kwnbaralı ve lhlıan>ız tasarruf hesablaruıda. f'n 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekileook kur'a Ue ~gıda.ki 

pıana göre ikra.nüye datıtıla.calı:tır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
Dikkat: Besa.blar:.nızda.lli ııaralar bir sene içinde 'lO liradan ~ 

düşmlyenlere ikramiye çıktığı takdllrııle % 20 fa.1:1.asi,&e wrilec-eıkttr. 
Kur'atam senede 4 defa., 11 Ma.rt, 11 Haziran, 11 Eylül, 11 Birin~· 

ka.nlm tarihlerlndı> çekilecektir. 


