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Mutlu bir Yıldönümü 

Milli Şefimizin Devlet 
Reisliğinin 4üncü yılı 

• • 
Bugün ismet lnönünün Cum· 
bur Reisliğine intihabının 

dördüncü yılını kutluyoruz 
Bugün muUu bir günün 

yıldönümüdür: Dört yıl e:v
vel bugün İnönü kahramam 

' ve Lozan gal>bi İsmet İnönü 
Türk milletinin Milli Şef'i ve 
dejfüınez Başkanı olarak Re
isicumhur seçilmişti. 

Bu geçen dört yıl içinde 
dünyanın bürünm~ olduğu 
kıorku.nç manzara gözlerimi
zin önündedir. Bununla ·be
rırber Türk milleti kendi va
tanının çelikleşmiş lıudutlan 
:~•ni!e her ıamanki gibi va
kur ve nefsine tam i.t"'1at 

\ sannbi olarak, ka.pılarma ka-
dar dayanmış olan !büyük 
yangının kn'llcLmlarından 

kendisini korumasını ll>ilmiş 

"e her zamanki gayretile kır 
yulduğu memleketin refahı 

işlerine dört elle sarılmış bir 
halde daima ileriye mütevec
cih olan hamles'nden bir zer-

ı re kuvvet ka;'lıetmemi§ti:r. 

Mili ŞefiııW: t-et İnöllil (~Vamt Sa: 3, Sü: 5 de) -

HER 
A 

illet teşekkülünün, Milleti çer
~iveleyen Devlet teşekkülünün 
mutlaka hür, mutlaka müstakil, 

utlaka kendi irade ve hakimi
yetine sahip bulunması birinci 
şarttır. 

ETEM iZZET BENiCE 

bıı;anlık tarihi 1Uc dda bciyle 
bir harp devresi yaşıyor. Beş an 
lut'ası ve bütün diin:·a deni:z.lm 
harbin ateşi içind.,dir. 

Medeniyetin tekimülii, beşer fi. 
kir seviyesinin yükselişi, her tür
lü te.knii ,·erim.i:n başdöndüriicü l 
bir sür'atle hızlanması muöaloluık 
ki, hugünün iıaı'bindo Nl oynu- . 

JO~ • 
Harbi doğuran mad.de sebeplen 

ne olursa olsun bütün jnsanbJı; ye
ni bir ruh kaynaşmasınıo ~e
dir ve beşeriyet kendisi için kendi• 
hakkındaki tasavvurlarının tahak
kuku isteğindedir. 

Devletler, baclıedebilicler. Dev
letler, dünyayı kendi imparator
luklannı kurmak veya kcod.i iıu
puıatorluklarını muhafaza etmek 
bakımından kendi gayret tasarla
rına uydurmak istiyebilirler. 
Devletler, dünyayı yeniden nizam· 
J~n1ak, yeııiden b'.ır harta, siyaset, 
ııü(uz, istismar tııksimi.ne uğrat

mak istiyebilirler. 
t'akat bir kül halinde beşeriyet, 

tiizü' halinde insan tam bir insan 
olarak yaşamak isteğinde ve ka
rarıııdadır. Böyle bir cemiyette, 
bôı le külli \e cüz'i bir devrimde 
ise millet teşekkülünün, milleti 
çerçeveli~ en devlet teşekJı;ülünün 
mutlaka hür, mutlaka müstakil, 
mutlaka kendi irade ve hakimi
~ eline sahip bulunma>l birinci 
şarttır. 

Yüksek Şef inönü, işte insanlı· 
ğın bugünkü topyekim kaynaş· 
ması içinde bütün bu mücadelen.in 
hedef ve ''asrflarını keskiu delıi
sında tarlı) a vurarak cesaretle 
konu,ıu: , 
•- Bütün küreyi kaplamış olan. 

harbin ş:ındiye kaA!ar olan ink.İ§r.fı 
neticesi olarak yeryöıriinde bir 
tarafı,, hıikiıuiyetine dayanan bir 
siyasot yapısıınn kalmıyacaıı veya 
Jrurularuıya<:ai'ı anlaşıhruya baş
lanm'lştır, denilebilir .•• 

Şefin, dünya hacmi içindeki &ö
rüşii derJıal dünya bası.ııında, rad
yolan.nda \'e neşir mii~eselerin
de, politika mahiilleriıııde akisleri 
ni göstermiştir. Şefin teşhisi taraf
SI'L memleketlerde. mu·harip dev
letl~r arasında ade.e farklarlll:ı 

göre bala da izah ve tahlil ınevımu 
olmaktadır. 

Her taral, Şefin bu bahis iize
rindeJ<' demec:ru kend· adesesi 
ile muhakeme ve tahlil eylemek 
üze.e se~bestt.ir. Bu hususta hiç 
kimseye ne isabet, ne isabctsrzlik 
atfed.cek veya hiç bir kimseyi 
diişiindüğiindcn ötürü takdirli ve· 
ya tak<Ersiz addecek değiliz. 

B'ı.i:ııı görüşümüz, sadece milli 
görüşiimüz, Şefin adesesi ile gö
rüştür. Ne tarihe dönerek, ne gü
ne bakarak, ne şu veya bu tarafa 
meylederek düşünınüyorw:. 
Şefin izinde bir Türk gibi dü

şünüyorn:ı ve her Türk böyle dü
şünüyor: 

•- Milletl,,rin, küçük büyük, 
bepsi j.çin yeryü'Ziinde istiklal ve 
ha) siye:Ie yaşamak imkanı sa.bit 
ol..,aktu. Bizim milletlerazası siya 
seti.ode daima esas prensipimiz ol
muş olan bu :;ııyenin en insafsız 
nıücodelclerden sonra olsun kabul 
edilmesinden büyük sevinç duya
cağız •. • 

Şef bu sözleri ile yalruz Türle; 
milletimn kalbi hislerine ve filttt 
inanma mümessillik etmiı olmak

(Dfval'u Sn: 3, Su: 2 del 

6aşvekil bu 
• 
ıçın 

• yenmek 
sabah 
alınan 

Mecliste pahalılığı 
kararları izah etti 

• 

Darlık Çeken 1,600,000 vatandaşa 
Hükumet yardım kararları aldı 

Yeni mühim layihalar Meclise sevkedildi 
"Halktan olsun, Memurdan olsun, dar ve sabit gelirli aileleri paha
hhğın yükünden kurtarmak kanaatine bir kere daha vasıl olduk,, 

Memurlara ve mahdut gelirli vatandaşlara Kumaş, Ayak
kabı, Bulgur, Pirinç, Yağ, Şeker tevzi olunacak 

Çok kazananlardan varlık vergisi alınacak 

• 

Bugün Mecliste n u1uk sö~ liyctt 
Basvekilimiz Şükrü Snr.ı<"Oğlıı 

Ankara 11 (Telef'Ollla)- Büyülk 
Millet MEclisi ıbu sabah tarihi cel
seleruıden ıbirin daha a.kıdetti. 

bir fiat kıpırtısı başladı. Bu ıkıpırtı 
dar bir zam::.nılaı )"Ürüyüşe ın.kı liıp 
etti ve bu yürüyüş bir k<ışll§'!Il11ya 
tahavvül etti ve böylece fiatlar 
aklı, yii'rüıdü. ÖyJe::Wıe al<lı yü11üdü 
ki her s2ibah :yatağından kalkan 
her vataa:ıdaş eşile, dostile lııonu
şara.k gazetelerde okuyarak yeni 
:tat artışları ile karşı karşıya ka
lıyor ve ık endi kendi ne soruyordu: 

ırne\!n hi'Çbi:r şey yapma<IJığmı, se- ı --- -;, 
yirci g<;re:ek soruı;,or~u: PARIS RADYOSUNA GÖRE: 

- Hüktımet nerede.. =-=====---.... --~--..-.... -;..-_:..:..._:,.--::..:..~.::......::.....;::.;:=.:. 
Meclis tam saat onda ar;"ldı ve 

Başvckıil Şükrü Saracoğlu salonu 
hıocaıhı.nç dolduran meb'utslarm 
a1kış.ları arasında k'irsüıye gelerek 
çok mühim bir nu.Luk söyliıyerek 
ezıcümle dedi 11 1: 

Bizi ve işle.rJm tL; yakından ta-

kip edenler bizim fırka proğraını.- H · t I e r 0 r d I 
na ne kadar bağh olduğumuzu an ı , . u a r ı n a 

•- Mfusaadan:tzle hemen işe gi
rişiyorum. S::Zler Ankaradan zy
rıhrlı:en her tarafta ve heı:iıa.lde 

lamakta güçlük çekmezler. Esa-

sen i.şe 'başlarker. mmılelretiımlz:in 1 ı-şgal altında bulunmı-
en büyülk m~lü olan hububata 
fiat tedııit eden, pamuğa ve yÜlle 

- •Nereye gidiJyorUll.?• 
Gôya lblr kum halle da hükü-

elk.oyan k.arar.Lı!runıız ı,; .. m hangi yan Fransa ya 
(Devamı Sa: 3. SU; 3 de) 

Rommele k . vvetler gö • 
l 

Darül.beda açıklarında 
Fransız f·ıosunun da 

mukavemetine son verild. 
Amerikan kuvvetleri 9 milyona çıkarılıyor 
Loaı>ı<ı, il (A,A,) - S\li<l:zincl ar

cı.. i!e<ı...ndcte beı'devamdır. Mütte
fik bomba uı;aklnrı lroçmakta olen 
~na ııf!ır k>.yıp!ar verdirmekte
dir. G.,,.;leroe temizleme aıınellyft;inıe 
dlevwn cdilnwiıtedir. Aılmao esirlora 
çoJ:u, ~arıd>r. 

EILUmANLARA l't'ıLsEK 
NİŞANLAR 

Londra, 11 (A.A) - General Al.ek· 
sarı<l<'r ile General M-0ntgomery yiiit
sıek nişfm.[~Ja, Kr,:ıl t&rafınOan mU
tçAfaeıandJ 1'1 \m1şla.rd ı r. 

AMERİKAN KV\'ETI.Eıti 9 
MİL\'ONA CIKARILIYOıt 

Landn., il (A.A.) - Biol4« A· 
mcrb E.('i<>'cu.'Tllw_ru M. Ruzvelt, A-

Ruslara Göre : 

Stalingrad 'da 
Alman taar

ruzu durdu 
Ruslar inisiyativi 

ele almışlar 
'Moskova, 11 (A.A.) - Cephe

den alınan bir telıgrafa göre, Svv

:yet ordusu, Nalclıik bölgesinde 
İnisyativi eline almış ve bu ~
rin Lenup doğusunda düşmana 

şiddetle taarruz etmiştir. 

Stalingrad'dan alınan son ra
porlar Alman taarruzunun bitkın 

bir hale gelerek tevakktl'f ebruş 

olduğunu ve şimdık.i halde zaman 

zaman münferid ufak çarpışmalar 
yapılmakta buıunduğunu •bild:r
mektedir. 

meı"kan 1ru'IN(l(kı"ni'fl 9.700,000 klşi-ı Londnı, ıı (A,A,) - Akdıım<t böl-
ye çıi<an!nıası ıç;.ı 90\.,.ıcııcmı bild>r- ,..., ~ Umumi Kararg{ıbıllvı 

m6<itedir. t;:bliğ;: (Devamı Sa: 3. Sil: 8 dıı) 

ATATÜRK'E DAiR 

Cevdet Kerim ince
dayı çok mühim 

bir konferans verdi 
Ankara Halkevinde verilen bu kon

feransı aynen neşrediyoruz 
S'nop ınOOusu Cevdet Kerim 

İncedayı, Atatürk'ün dördüncü &
ilim yıldönümü münasabe<tıle, dün 
Ankara Halkevınde çok kıymetli 
ıbır konu~ma yapmıştır. 

Değerli hatibin 'bu konuşuması
nı aynen okuyuculanmıza ver
meği çok faydalı ve yerinde bır 
~nmet saydık. 

Konferansın tamamını bir gün
de neşretmek, sayfalarımızın 

mahdut olm2sı dolayısile kalbıl ol
madığından, bu yazıya 'bir kaç 
gün devam edeceği.ı.. 

Konferans aşağıdadır: 

- Sayın arkadaşlar; 

On gı.in var ki Türkiye Cum
ihuriyeti 20 yaşına girm~ bulun
maktadır. B liriz kı 20 yaş kemal 
çağıdır, bu yaşta vatan 90CUklan 
va tan müda!aası, hak ve ödevini 

•rıe-·a.= Sa: 3, S6: 6 ~l 

Sinop meb'usu C<!'Vdet K~riın 

.lııceda)'l 

ürüyüş emri verd· 
Londra, 11 (A.A.) - Alınanla

rın kontrolü .!.tında bulunan Fa
ris radyoou, Hıtlerin Alman or
dusuna işgal altında bulunmıyan 
Fransa arazis!ne yürümesi için 
emir verdiğ:ni ·bildirmiştir. 

(SON TELGRAF - Bu mühim 

1ÇERÇEVE1 

haberi, gazetemlzi m;.kiııeye \'e

rineıye kader t<'y;t ,-eya tf'kzöp 
eden, diğer kaynaklardan hiç b'.r 
başka haıber alır.amamı;tır. Bu 
noktayı, okuyuculaımızın gözü 
önünde butundurmağı yerinde ve 
faydalı addettik.) 

TopyekQn ifade 
l\lıstr önleTinde, mih\·cr ümidi. 

nin (Elalemeyn) isimli bz vehim 
hattı vardı. Bu hattın İngilizler 
tarafından çökertildiği gün anla· 
cbğım ve söylediğ'.ın gibi, bence 
bütün Afrika da\'BSt kökünden 
halledilmi~tir. Artık Septe, Süveyş 
ve Kap noktala~• arasındaki mu
azzam müselles ) alnız demokras· 
y alaruı:dır. 

• 
Mısır önlerl.n.de m 'lı ver ümidi

nin (Elalemeyn) isimli vdıim 
hallı çökcrlilir çökertilmez anla· 
dığım ve söylediğim gibi, şimdi 
dünya kıyameti dcmokrasyalann 
kat'i taarru:z ,.e teşebbüs safha
sını gösteren n'.hai bir de"'Teye 
girm~tir. Bu devrenin başlangıc• 
olan Afrika hareketi, muazzam 
Afrika müselles.inin şimal ve şi· 
mal doğusunda İngilll, şimal ve 
şimal batı.-ında Amerikan hamle· 
sile, demokrasyaların artık ayağa 
kalkma ve dünya kaderini teslim 
alma devre&İni göz kaınaştır>eı bir 
il:ı tiŞllDI içinde açı) or. 

• Tam üç sene tall'l'Tuza, tttavüze, 
kısım kısım parçalannııya, öbek 
ö<bek telııcÖt allına ginneğe dayan
dtlar •. Sustular, susturdular, iına.a 
ları.111 w üm!tluHıi kaybetmedi
ler; en nnik anlarda sağa, sola, 
ö.ne, arkaya harela!t ederek müt
hiş bir çe,ik.Hkle kendilerini ko
rumayı bildiler ... P~ştikltti ceMll
neoı içlnde hastalıklı bünyelerinf 
ıslah edecek bir ruh bütünlüğüne 
ulaştılar; u;ra~ılar, savaştılar, 

didindiler, çalıştılar ve nihayet 
lılll:ünii do,ii:urdular. 

NECiP F AZiL KISAKÜREK 

Teşhisimi erken bulma~ ınııı; fa
kat bugün, haı~bin son devr·ı~ine 

ait ilk gündür. Dcmokrasyaların, 
bütün d:rrl>elcri sa\·d ğı, kcnlC.ini 
k-0rumayı b;ldiği, artık dar'ıe i'1· 

direcek hale gcldiğiı ayağa kalk
tığı V<: karşı tarafın bu da ·1elerc 
kar~ı kendisini kuru~·anı ~·acağı 

de\ renin ilk günü ... 

• 
Harp Afrikada nas . .ı bir mecra 

takip eder, ne ıanıan biteı., ıtıih· 

ver ordusu nas•l çekilir \ c~a Dl' 

'J"k ide esir dü~er, Fran..,,.,ardan 
ne m k~·asta multa ·eınıt"t gor.ü.hiT, 
Afr~ka Jıangi zam.an ~e .ueka11 şart 

lan \e safhaları 'çinde dcuıukras· 
~ alar eJrne geçeı; bütün 1 :.ınları 
diişünntt:.rn bile... lliitün bunlar, 
hiıd .deri, iskambil kaf: tları g bi 

her çekilişte gören , .• bir1ı;.· ne 
bağlıyaını~·nn gtirüılcr:n hare· .. 
Benim ze,·kim ve iht"ra!:in1, :i:? J;;S .. 
ğıt içind-e oyunun bütiınifo:l, ru
hunu, k:.nu'lllarını \C usullerini 

anlamıya çal:~ak ... Bu bakımdan 
Afrika davasında alaka~·a değecek 
olan Afrika değil, Ahikadan öte. 
ıiİdJr. 

Afrilıa, demokrasyalann ilk 
milıvtt hamlesi önünd-e ka;;y~t

tikleri bir sermaye parça.ıydı. 

Denıokra.syal&T bu ~.ruınyeyi geri 
alır almaz, o noktada bekl<mi~c· 

t:ek, düşmanların n biitün sernıa· 
yesini de söküp almak üzere ha• 
nkeU. geçecektir. 

Hamlenin istikameti, bence Gt. 
rit adası, Yunanistan. Balkanlar 
ve bunun hemen önünden \ eya 
arkasıııdaıı ı:a~bi A\'rupadu 
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HALK FiLOZOFU 

PİYASANIN KONTROLÜ 

Yiyeeek maddeleri fiatliı.rı üze
riııdeki m:rlısfıs iyiliği, bir kas 
giindüa- gazeteler ~heıııııı8yet.lo 

kayded'yorlur. Devletin aldığı ve 
bi taaftau almakta b:ıluııdui:'ll ted
t.irlcr ve daha ceui btr hareket 
tauı takip edileceği yol.ıı.ııdaltl e· 
nıareler, lıakılkaten, l'iyasada Jıis.. 

sedlHr bir te,,ir husule get~tir. 
Bu hf.ıhe, bizun öledenberi id· 

dia edegeld'ğiınR bi.r nolda)"l İl· 

bat etmdı.tediı:; Fiatlann ~ 
oluşu, kL'.nıen harp ekonom\:,inin 
zarurı ııetictti afmal.la beTaber, 
anorıı.al bir pahJllılık nisbeti oldu
ğu da muhakk.aktır. 

Ve hugfin i91enen şry, normal 
piJnsı> ve oormal fN·ahlık değil

d:r. i,ıenmi•yen şey de, kara bol'6a 

RESAT FEYZi 

fiatlauclır. Çlbılı:ü, narına! pİy•· 

58'J'I istemek harı> ekonomisi şart· 
larrnı i;nlrar etmek olur ki, bu, an
cak bir bu.dala iptir. 

Der 1Jllnıan telcnııır ettiğimi$ gihi, 
piy~ tanzim ve ı.c.ı.ıroıüıı.de 

biri°"i derecede rol oyuıyan şe,', 

devlet t<§kilitı ile birlikte biitW> 

vı>tll!lldaşlttrn aıami hüsnüniyet 
dola alıikas:dır. Halktan yanlmı 
gömıiyccek h~ bK ted.birin mü
essir olma~:na imkin yoert:ıır. 

Çünkü, piyasa kont.-olü öyle bir 
movrınulur ki, bu, aııcak, bizZGt a
lıcının da yakın dikkat ve alakası 
ile cid<li mahiyet alabilir .. 

Devlrt tcşlııilatına yar<l.ım, her 
vafandaş'n ,·a:ı:ife.<1i ölmalıdır, 

-~"&:..I 1 Milli Piyango 
~::;:::~~ ! Talihlile~i 

lj;.ıııtııı;:l&Jtıl Milli pjy.t,ng1>nun 2.9 ıı..ıcteşr.n 

FRAı'iSA DA 
HARPTE 

Şimali Afr'ka barek1\tından hah· 
..,diyorıluk. Bir arkadaş, 
~ Bu suretle, ve i!k.i yıl soıııra, 

l'ransa da tekr&r harbe girmiş ol
du, ded:ô. 

Bizim Osman Cemal ~u cevabı 
verd·: 

- Kanbcrsi. düğün olur wu,. 
bu i i o tadı büyle çıkar. 

OKL YL'CU ILE 
• rL 'ASEBETLER 

B zim T,'llzclocİ arkadaşl:rrdan 
Sıı·ı Ke;ler, yazdıi:ı bir röportaja 
~" lıaşl.-ğı ku)"llllq! •Gazeteci ile 
ckuy ucu ırrası:ıı.da.ki ıuünase'!ıet

ler . 

!evkaı!Me çek.J~inde büy ı.k ik
rami'Yeyı kazanan taliJıliler lbeJ.li 
olmuştur. Bu çekiL'şin büyük ilr:
ramiıyesi olan 5<l.OCO Lira An.ke:
rada Rıza Bcşkoc;ara çıkmşıtır. 
Bu zat Samanpazarında Öııgen 
ma;hallesinde İ.ğrföucak sokağında 
19 numarada 3!urm•tlrtadı.r. Tır 

lihlı, kala.balık bir ailenin ge
çimini güçlükle temin edEllıiliyor 
ve seı•best iş yapıyordu. Kcndist 
i'uam lyesini alıırkC'n: •On ·beş 
yldır bilet ell')"Orum, tal!h nlha
yet na da güldü, bun<lan soııno. 
yapı<:ağıl!' ben bilir m• demiştir. 

Yine bu çekilişin büyük kra
mıyeler •. <-<n 20.00-0 lirayı İstan
bulda Ortaköyde gaz deposunda 
a,a,,,..\Lk y::;pıı:n R.zet,i Salım Çe
t'ntaş kazanmıştır. 

llerstnll llayaalarıa 
aaıeı kararı 

&r .i:Zl ie oe <*udum; M«sin ba.
i)'&r>i a.-ı l<ıp'sıqı gö<·~ vt ŞUlltl 

idaır•'t" \'Ei'ıı~.eor: B\.Cl.&rı sonrd, ka.t'iry

yen hiç w ;Jılluı ~· tıullaotm!)aca.k-
J.ooıı· .•. 

Bu ıcrnenn.,., bir çolt ıneslekd•şh<r 
dlıı ~ı-dik edeyor, w Is!Aı>tıul ba~~ 
la.nrıın. b" bahıts etrafmd<> ne fııiur& 
oldt.Jdıan ti..'t:ııı.a:aı m«~'<I soruh . .,.or. 
~ aawLede, bir aır.kAdıaCjl, bayanı.. 

l::ı.rın &ia ve H.da$ ~rwıı& Dl! harauhk.
lıı.ıum bior Uııi gUıı c-vvei IJ2IUn uz::d:ı.ya 
~ı. M1!SCJO •p<ılı: ı;ıorop!a.r iç'llde 
6 - 7 Juraya ol::ıQI "1'l ,.,... ve bunla'!' ,._ 

'= ı;r;,y,,,.. işaı •••lıa.tı. 11'""'*' oı><* 
ı;ıorap:.,ı·, lıefil'l"n r-vve.lnı>leroıın o<ılr 

daha çüıW ve ışe yaranını tıa..Ot>. Bir 
l'k• g>Wı;: ol<.ı~'Or, lrullım1lmıız bele i<l
lıj·or. 

Buı;'-\'.ı ir.'<ı lliks eşya lle utra:;a<>* 
ıı..: dıe <ile il' ! ... v ~ bu ır..cvı:tı ile k"7U:li
rrıUt yon.;ı\lyoruz. ÇU.dkii, lıMus e:ı;ya 

bEw.aıy.•L-i zanırıycdt•n değildir, Gen~ 

"" ı.e..r hatt «ıiiı!lr"""'1 mü.tıı't.m. itıVi.. 
yaçat.ı'\ atasında oLnL~t'tan çak uzaktt.lr. 
Pımw obın, çdt l<.W:..l.!l3ll bu nı6<lrle ,.,, 
eşyayı a.ıır, 1-.."'\.lll.:ını!'; ~ olmJO"All 
irullaaur.a... 

FıW<aL, bn- kısom lill<s mıtdde ve ~ 
fı;ıtJ.er,, bu altıkıısızl.ıt doi"O'Sy[-e, O 
kadac ~ırı g~ k', inran hayret.. 
l~e dilşüş'o:, Bug(ln, pat-.ıt;ı~ k3a'(;ll
sınıcta cidden rr~<:ftül vBlliyetıt.e Q!aı:ıl•r 

buJ~u gC>i, QOk tooa.:ınao, ;r1l1li soo.
ıedan zenı:fn o!tmuş, bf.r !)<ılr osan.Ia.r d'a 
va.r. İş<e bu lnsııruaı:-, 8U ıı.t>ı para. h.ar
crytn'lar Ve pa.~ oo,.le pahalı 

"*6 ewaya ver>;roıUr, 
BiihaıP, h:ıqı iQOnde, bu, bılr ııev< 

ierattı.r. 1',alk.at, pa.n:ın.wı .. ~: 
- Paıram l)Olt. naaıl öıllereem öy Je 
~ ederim, ldm ne ıoıı.=, derse, lıO. 
zim ııöyo\lyec<!k söoıwr üz ,...,_ur. :eıo.., 

ya!nıLZ mlltressir olmflk!loa Jcab.ı.-z. 

Lln ewa w madaeA>rin ik"ııoi l>Q
mahrmıru fU o!uyor. Bunlan ıı.~am~an 
b."I ı.ı genç k.tz ve k.a.d'ln laır üzü'I U(Yor, 'o
l-erini çe".ıi.1yor 1:ar. 113.~i.ll!ô ~ 

!&r ki, he-.t'.-~n madet va.0.yıot.i bir ol
ml}'Wlt!ıı ;ç;,. bi~b', -n glyeoe. 
tı ~şyuun ka!.te ,.., cinsi oe bir Olma~ 
mnk Mzımdır. 

Hu~t.sa, Hll<s etY• ~ de, c:ıan oı lıııo 
!ıir mesclıo halindeık. 

V~, )aıısm<Ja, mulıte\İ( okuyu• 
cıılara mul.te}İf meı&eleler hak
kında ce\Oplar veri~<>r. 
])U~ündük! Acaba, okuyucularla 

oram'2daki münasebrtler, yalıu>ı 

cundan ibaret ın'.dir?. 

10.000 lıraltk ikram;ye Bursada !=============== 
llıüviyetinln ilan•nı Jstemi5oen ,b.. Parasız sıcak 
taLhliye çi<mışt:r. 
Bc·yoğlunda Kum!:ıan;cı yoku- k •ı 

şur.da 8 numarada Gülsüm Ca- yeme verJ e-
TİYATRO 

TERBİYESi 

roodan, Kadıköyünde ŞiJ'a cadd~ cek fakı•rıer 
sinde Bakl.a sokıa·kta 30 numarada 

Bir muharnre göre, bayanlaırda 
tiyatro terbiyesi, baylan. -
daha ileridir. Tiyatroda, piyes 
seyretmesini onlar, bi:ııden daha 
iyi biliyorlırr. 

Faka.t, bu&ÜD dünya bir tiyatro 
haliudA; bn muauam ~yi ,.... 
hırla seyretmesini ba d8ha ~bil
m: y-or muyuz?. 

I{ALJWALIK 

TRA.-UV AYLAJU>A 

Kıymetli karikatürcü Cemal 

Hüseyin Fahri Dii "€Clen, Kırşe

hirde Me~ köyünde Tahir oğlu 
Kazım adındaki talihHer de /be
şer bin !.'Ta kauınmışlardı.r. 

lzmir Barları saat 24 
te kapanıyor 

İzmir, 11 (Telefonla) - Şeh
~imizde lbarlar badema geceleri 
saat 24 te kapanacaktır. D ğer fa. 
ra.Han 'beledi~ lokanta ve a-ıçt• 

larda ekmek satışını menebmiştir. 
Yemek çeş tlerini de tahdit ede
cektir. 

Nadir, yaptığı bir kımıka1ürde, I~============ 
ka!abalrk tramvaylara binen ba.
yıınlar için, etrafından sivri uçlu 
kamalar ç.ıkan bir kemer tavsiye 
edi~ ı>rdu. 

Bir arka<laş: 
- Ne malum, de>ıli, böyle bir 

kemeri istiyen varclır, istcıniyen 

vardır. 

A.HMET RAUF 

Eminönu'Halkevi 
Reisliği 

Eminönü Haikevi reisi Y<WUZ 
Abaclanın istifası ü:retine Did Ta
r h ve temsil kolları reiııleri de i.5-
tiıfa etmişlerdir. 

Yavuz Ab:ul.erun yerine Feridun 
Dırimtekiııin getiriWıceği söylen
mektedir. 

sır balık b.kAyeıı 
Evvelki gün çok güzel ib:r balık 

havası vardı. Lod<lstu. Ve Boğaz
içi suları balık oolu td'. Kaç za
mandır balık çok tu tul.uyor. Fa
kat, bu bahsettiğimiz gün, balık
çılar avlanmağa çıkmad;lar. 

Mera.k ett'k, alakadar lbalık_çı
lara sorduk. 5unu öğrendik: Eğer 
o gün de balı,!;a çıkıl~ e>lsaydl, 
mü.b.im m kta;rda balık tutulacak
tı. Ve fiatlar dii§ecekti. Fiatlan 
düşürm~mek için balık tutulma· 
mı.ş. 

Siz, bu ~ ne dersiniz?. 
BURHAN CEVAT 

r- Mizahi ve milli roman No. 26 

BİR PALYAÇO DÖRT CAN
BAZ BİR DE HOKKABAZ 

Mubarriri: NEZİHE MUHİDDİN 

moıoe boc y u V1 ""'7ad!4mı ... İııter.ıe 1 
ayda &<li lira ol8Ull. M ru kere şu 

b:zLre [>Clıxın ~f 1Jrbian (.t'Allae t· 
v J11, ""Oı:t"C..m heps.i. sen n! ... Feda ol
sun &i.i lıB!. .. 
Mtı • .!kıa :ışağıdan gelen gfi<iittıü:yü 

d·ıyı ca ~reele ac! e J~.ıb<_ sarı.114) 
bit ıoer-c <iOha opl'-'l:ten ııonn d.ıFl 

tı:fadı: 
R top Jr.ıpının önünde önce dorumıt 

eib rcaı1a x:a- 1 dı.. Üç yrnieJ:ıJ:i 0ıtln kan&t-. 
;:ınıp 1>Çlll ası k<>lay elet idi ... Elmi l»
ğa"""1 Et> uı'<'r& bogucan ıııosnl QI· 
ıra '!r~}'8 ~l .. tı: 

- S.."'1' iU bı0m el~ b>ralc la 
öyle g:t ... 

F <at boğ22ınde. dilt!im ~ kı
ıdan sesini ıcıeodl bi"•• ducımuyordu ... 

ll.rUr:ı çrldtım .. gib1 od.aon orta. 
oıncı:ı t<plmni Y'{l bJış: dı... BotıızJ

s:ı.:m 4 "1d uğu bCı. P"'l'Ç"-' "" l..""Op& ra
T'&k boymırı.dnn ~"""' eti>. Ö!lce..irıi 
l>lr tıilrlü ~mu.yordu. Pi~ 

~ sırı..-. ~ loolu panm 
ııo.rva oldu. Bu basına kı Jtında, ıı.. 
züğüırtilllde )'>l'tıJmı pij:ımamrı peri:lllD 
hali h;,aleı;.,, kDl>Okledi. 

Al'tl!ı: ye.ır.dıl durarn.,,.,rö.ı. ~ 

~ ir<nı •le &ııasllll bit" ıı-3oıet P'"--- ~. - Vert'm o!-! Vl'n!m olazalt ... 
Fl'ııırdi ol ria göreyim kallteılc! Diye b., 
kı.ı:!!ür bas:1'Mllı: ya 90b1r çt'İmllİye başl11r 
dl ... Odanın iç<ııde beli« otllt lal<ımet
reiik sok ııOım lı01' toovu yG.pın!Ştı.. .. Ar
lllı: l<"'1 ı..-r ;çla:le kaJmıe "" balakalıen 
ba.ıtalti1lUUŞll .. , Nihay('t ya.tağm,a gi,-. 
tr#ye laıre: \e"dl, De.'kl bu yo:,:onlıılc· 
1& bİrlıııt U!P'\S', k.ederi1ıi ve acılarınıt uı.. 
nulurdU ... aı .. bah n,uthıl<a ta-.. ta. 
ı<'tl•n blkm'f olae•lı.tı, . Musibc\ler 
lıirıblr.~I tnltip f'di,p ö""""1'd.ı... Al· 
!:atı b<1ıe!Yıden ~!... 

Tom "1tala gjrooefl sliNld:a dıç:ırı ~ 
lalı: k9b&:ttı ... T1cıe me.:dl.vendcn bi
ri çık.cyCl(tiu, 

Parti ıemt ocakları 
bunları tesbite başladı 

Kızılay ve evkaf tarafından fa
kir baılıka parasız sıcak yemek 
tevzi etmek üzere şehrimirzde a
çJ.mas:ı ıkararlaı;t1r1lan c.Aşe«.rleri• 

lhazırhkları çok ilerlemişti:r. Her 
kazada Cunmuriyet Hallc R~tiııi 

semt ocakları mtılı.itler:ıt:ıdelti ha
ık;Si f\akirl.cri tesbit eıtııneğe lbaş

:tamışlardır. Hıa2ırlanaıeak listeler 
nı:hiyeler vasıtasile kaza idare 
heyetlerine göndecl.ecektir. Afr 
evleri önümüzdeki ay zarfında fa
aliyete geç<-reklerd'r. 

Şetı.zadc"oaşındaki :iıbra:him Pa
şa medt'Cselermde de bir cAşevı.. 
a.çılaca:k tır. 

8 TAKViM e 
Rum! 135,B 1 KASIM H'crl 1361 -
ı. TEŞRiNi ı ZİLKADE 

29 4 2!f 

Vasa.ll ' Yıl 942 A:r 11 Vakit Ezan! 

2 ci teşrin 
o. s. o. s 
7 43 ~ t 48 

11 
1258 Öfle 70~ 
ıs 38 iltindi 943 
17 55 Ak:pm 1200 

~arşam~a 1 29 Yall!ı 134 
602 im.de 1'! 06 

- Yin., m ooıı -0'"8 o;..ıeraı;, .... 
Çtp dudal< , • .._ b!laıınüjıt(l, •• Amma da 
ıu!u ~haf .•. 

Evet ta 4<1\llldi<ılydi, Kıırııt11 looodilııe 
ıoolleuo bir tım-cıo ile Vu.ı1ll'lllr: ....ıen0-
yordu: 

- Al; b,>.-yı Ra.t<pl ... 
Rat.p ı:Grlıedi: 
- Açm:ım! 

- Aç v'ı·eı SQna bir reır söyleze.. ,.,,.,. 
- AQınam dedim ya ..• ÇdıjJ orada.n 
~var benim .•. 

- Kaı.. aç ... 8ııisi ııelmlş ... 
- Padır'Jı: Ef..mı ge ~" yne aQITlam!. 
- Sonra p8nen olaulıısın. Bir gar. 

800 gelımls ... 
Ra'.op bu eder cev.., ''El'me<lırn cb

:>3 rı kulak verdl. Sahiden kapıının ö
oiliı.dflld y<ılırt:z İriı:ı< değildi. f\'s pel'

deden kalın bir eı'lrok SC<i İ<'lnl'nin 
yayga.1'lQ!la l<anş>;rordı.ı. 

Ratip p!W'mlll}:!nı ıool<:a.ı)ıına dıeidire
rek: 

- Hıı,yır o!a! -Ded>- Hla!Y'di aça. 
hm ... .!.<?er İr'..rıi'nin t1J2ağıııa düşer
sElı: """ geldi b0ŞU1ııza! ... 

Raöp ~IYl :IQlnca lıa\Yret etti. 
Kıuvııoınd:ı c.!gılı ~ meŞ>ur 

1ıi:pl ganıoo Mlg1'l' ıülürr~u: 
- Ka şunun (11.lr:ıs'.ır.da llç buçı;Jt .,._ 1 

dh ckzlıe!i:ııe rano. tizmol!aır in<!!... Ne \ 
(Davamı Var) 

·Hare Vaziyeti. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-...=İıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiii---l 

Akdeniz havzasında Mihver 
tarafının yeni harp pilinı ne 
olabilir? Taarruz mu yoksa 

müdafaa mı? 
Yazan : 1. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 

ŞİMALİ AFRI'K.ADA HARP 
VAZİYETİ: 

Mısır ~!ünde mfrtteıfı"k kuvıvet· 
ter süratle ilerliyerek Mısır -
L'lbya hududuna varmış, Sidıı1ı,._ 

rani ve Sollımı'd&k.i nıibıver art
çı kuvvetlerile mııiharebeye tutış
muşlarclır, İng'liz kumandanı, or
dunun büyük kısmile durmadan 
takibe devam edecektir. Mi:lıver 
ordusu bakiyesinin Mısır - Ll!bya 
hududundaki kalelere dayanarak 
bir oopbe tu.lım.ası. mümkün gö
rüneınmekted'ir. Hatta Tobruk 
kales'ne çekil>p kapanması da 
stratejik bir fayda temın efıntiıy~ 
eelotir. 

italyan tebliği, İtat'•n • Al· 
man birliklerinin yenı bir yayıl· 
ma hareketi yaıptıkJannı ve İn -
giliz ba•kısıııın şiddetli çarp1ş
ma1arla durdurulduğunu bildir -
miştir. Müttefik takiıp hareketi -
nin sona erdiğine ve milhverin 
M:ı<nr - Libya hududunda tutun
duğuna hükmetmek mümkün de
ğildir. Sununla beraber, müttefik 
ordusu kumandam mihver ordusu 
bak;yesinin ·bir yerde durup mu
lharebeyi kaıbul e1ııneGini arzu e
der. Zira yeni bir meydan m uha
rdbesile mihver •bakiyesini de 
mağlfı,p etmek 'çin bu fırsattan 
istiiad edP<.-ektir. Mlhver taraf 
büyük takviyeler almadıkça müt
tefik ordusuna dayanması kabil 
değ:.ldir. B. Çörçil beyar.atında 
nıilhvere karşt müttef.klerin mal
zeme üstünlüğünii. ele aldıklarını 
ve bunun henin il>ir başlaııg;ç ol
duğunu söylemiştir; bu iddia doğ
rudur. Miıhver ordusu, müttefik 
ordunun tayyaresill<?, tankına ve 
topuna dayanam~. 

Şimalt A,trikada Cezair ve Fas
ta, hemen bütün stratejik nokta
lar Amerikan ordusu tarafından 
işgal edilmiştir. Taımin ettiğim'z 
veÇhile bu ordu Tunus üzerinden 
Tra'blusgarlb':a yfuüyeceıı.tir. Bir 
lhalbere göre, Tunus Beyi Ameri· 
kan ordusunun geçişine müsaade 
etmiş ve Amerikan kuvvetleri de 
B:zerta - Tunus şehirleri istika
metinde yürüyüı;e başlamışlardır. 

.Mihver tarafı., art>k Cerzaıir ve 
Faıs tDpraklal'ma karşı deıUzıdoo 
ve Kar adar. .büyü.k taarruz !harekıi
tına g r.ışecck hakie değilll&r. 

Tra.Oluat'a~bı nıüıdafaa için Tumıs 
topraklarında rr.uıharabe vc-~ımık 

de müımküırı görünmemE'.:ıotedir. 

Mihver bu şeloil müdalıalade dıe 
geç kalmı:ı<lır. '.l'urms Beyinin mü
saade ettiği doğru ıse, bugüın ya
~Jcrı Amer kan kııt'alarının cenuıpta 
Gales Jıiınaınına kadar ilerledil<le
rfoc ve Tımus • Trabl~aııp hu• 
dıudur..a var.diklarına dair haıbei-

ler gelecekt.r. 
Hulasa, !lf,sırdan Lıbyı.ya geç

mek ü:zcre buhıınan n"1tıa5k 01"

d~u Bingaz:ye b.lar ilerh:ınıiye 
gayret edecektir. Cerzaiıdeı:: Tun.u
sa g.roıgi haber vec·.le.1 Amerı1<an 
ordusu da sür'atle T:ablusgaı1ba 
yfuüyeeeMir. MüttefiklCI':n Hk 

· dii.,.,;Jndüğü şey, mihvtri Afıika

dan ~armak, bmürı ş mali Afri
ka sahillerinoc'ki üslerde ve 1.'
manlarda A"'-leniz h.ikmiiyetıi har
bi iç r. yen.den harrn·lı>nmaktı·r. 

Ahleniz l•awasında mihveTden 
taarruz değil, <meak teda.fill ıbir 

hareket beklenebilir; Hitler - Mu
ool :ıı' • Lava! g6rii~mes;nde ıbir 1 
müdafra harekatı plaru te.sbit ~ 
dilın~9. Mulıtemeldiır, 

MAil~EMELERDE: 

Kendi arabasına 
benzetmişl 

'Maznun da :ıcııför, davacı da şo
fördü. Davacı :i<>för, maznun ŞO
l"ôr hakkında.ki dansım şöyle an
latıyordu: 

- Bir müşteri götfüdliın,. Müş
teri kadındı. Y wında lbir de ufallo 
90Cuk vard L Müşterinin, 'bir de 
büyücek bavulu var<lı. Otomobil 
aparnı-run önünde d.urlllK!a, 

ıııiişieri: 
- Kurum, dedi, rica ederim. 

Bll'Vlllu yukBnya ben çıkazamıy.,,.. 
cağım. Dördünı:ü katta oturuyo
ruz. Ne olur? çıl<ıanver. Parası 'kaç 
para ise vereyim. 

Ben bavulu alııp yukanya çıkar· 
clım. Hanım, bir lira da bahşiş 
verdL Dönüp aljağı •ndiın. Kapı
mn önünde ot.oınobil-i bulamadım. 
Oraya kaştııın, buraya koştum. 
Sordum, 50ruştırrdum; kimse far
kında değildi. P<ılisc bıdıer ver· 
dim. Bir saat kadar sonra, J'llaslalıı 
y<>lunda y akala'l'lllŞlar. Bu şeref 
idare ediyormuş. Sarhoşma~. Oto
mobilimi kaçırdığı için. gkendisin
den <lavıreıyıın. 

Maznun şoför Şeref, müdafaa· 
6lDl şöyle yaptı: 

- Gündüzden bir kıtç duble bi
ra içmiştim. Akşam da gidip mey
hanede oturdıık. Arkadaşlarla be· 
r.aıber içmeğe ~ladı'k. İ-çerkeıı 
hatırıma geldi, Belki faz!,. sarhoş 
olurum da olıom<>bili Wll'fe ede
mem. Götürüp gamja çekeyim, 
öyle geüp içeyim, dedim. Arkac!Jış 
!ardan müsaade aldım. Ot.omo'lı.ili 

garajaj çektim. Tekrar gelip otur
dum. İçmeğe ~ladun. Pek ç.oJı: 
içtik; hepim'z, kendimi'Zİ kay'ibe
decek gibiydik. Eve giıtmek için 
kalktım . .)leyhaneden çıkınca, k,.... 
pm•n önüınde, beniın otonı.o'biliıı 

yerinde bir otomObil gördiim. Te· 
sadüıe bakın ki, ayni marka, ayni 
model Benim otomobili garaja çek 
tiğinıi unuttum. Kendi otomobi
lim diye sıtladmı. Biraz gittikten 
sonra, şöyle, Hacıosman bayırına 
doğru uzanayım dedim. Yolda ı:-
virdiler. O vakit aklım başıma 
geldi. 

Yapılan muayenesinde, Şerefin 
pek fazla sar'lı~ olduğunun görül 

(Dev•mı Sa: 3. Sü: 5 <i•.} 

Silah1-
Arasmda 

l\lukayese 

Fr z frikas n yap 1 Yazan: 
HAMİT 
NURi 
IRMAK ihraçta hava, deniz kuvvetleri 

Şİ?l1!!l•\i Aıfrikadaki Fransız müs
temlekesi sallıillerine yapılan A
merikan asker! kırvvetlori ihracr, 
l~1'tere ile Birleş•'!< Amerikada 
donanma cüzütamlarile havıaı 
kllVVetlerinin iŞbirliği yapmaları 

lüzıımlarıne goöre sarllolunan gll',Y
ret1erin müsait nefa:elcrini gös
terıli. 

1941 yılı :Vfayıs ayında Akdeııı

z:n J!:€e'dc veya Şark ta<af'ı.arında 
lbuLunan Yunan ı;ıdalannın, bil -
hassa Gind adasının Alman kıt

aları taraıJ'mdan «ali b:ırp ge
milerinin h'mayesinde ve refaka
tin<le olan nakllyat vapurluırına 
lb"ndirilmiş •askeri kuvvetkrin 
ihraçlarile olmamış, bu ada!.ardan 
Qn fa-zlıı> Girid'i müdafaa eden İn
giL'-z donanmasın•n 1rnvvetH cü
zütamıa.rınm mevcudiyetine rağ

men h,.va s;.tablarile himaye e>lu
nan hava yolu vasııtasile taşınan 
ve indirilen Alman askeri kuvvet
lel'i Ege adı<<annı •al ve ıstili 
evleıni-şlerdi. 

Gir d. adası Umaııla.rt geril.erin· 
de 'bulun.an İngiltere donanması 
Alınım bava siliı!ılannın yaptığı 
'hücuımlııiTdan dk>layı zayiat ver -
miş, adaya Mısırdan ikmal kuv
vetleri getirip ihraca, müdafaada 
'bulunan Yunan ve İngi!,iz kı1.Q.,. 
tını takviyeye muıva!fak olama

mıştı. ' 
Bu g'lbi hareke'tler, yine 1941 

yılı Birincikiinunun 7 si ile Ha· 
zi1'an arasında Singapur müstah
ikcm mevkiinin etrafındaki sular
da, Fdemenk Hindista-nı ve Fi
lipin adaları, Tiıınor, Yeni Gine; 
Salomon adalan g!ıi büyük Ok
yanus sahalarında dııhi hava si
Lithları üstünlüğüne daynıbrak 
J aıponlar tarafından dah gen;ş 

ölçüde başarılmıştı. 
!Şirl~ik Amerika ve İıı.giltere 

de harp sefinelerinin adalan, sa
lhilleri ve müstahkem mevkileri 
müdafaada tes'rli ku.vvet okıtru
meleri .için hava silaıı.Jarile hima
yeleri lüzumunu isıbat eyi.emişti. 

* t:k.ineiteşrin ayının 8 inci günü 
salbaha kıLJrşı Şimali Afrikadaki 
Fransız müstemlekelerinin Akde
nôzdeki Cezaiı-, Oran gibi sah'IJc-

rine, .müstahkem mevl<'ıleri yan
ların..., Atlilnt•k denizi sahille~in
de Kaııablanka, Safili, Rabat sa
hil kısımlarna Amerikan kıt'ala

rının ihraç oldundu.gu anda nakli· 
yat vapuciarını harp gemileri ru.. 
maye eylem'ş harp gemilerini ~ 
Amerikan, İngiliz hava kuvvetleri 
h mayelerinde bulu.ndurmU§lar -
dır. 

IBu vaziyet ve elde edilen mu
vaffakiyet, 'harekatın ve ihracın 
hazırlanmasından evvel Bırleyk 
Amerika. ile İngilterenin h.arp se-
11 r.ıeleı:i1', mraca mahsuıs ına~~ 
yat vapurlarını himaye eyliye • 
cek hava silahlarını lüzumu mik
tarda tı.a2ırlamağa muva;ffak o;,. 
duklannın delilmi teşkil eyler. 

Amerikan askeri ku.vvetlerinin 
ihracının ya,pılanasıındalti gün<Jıe 
Amerikan hava kuıvvetleri için 
cebelüttarık müstahkem mevki
indeki hava meydanlarından lb~ 
ka karalarda uçuş anlanlan bu
lund'lJi!u roylen~m<.'2. 

iMısır'da ve ilıkenderiye ı;ma· 
nındaki hava alan.lraırı.ndan Arn~ 
rikan ve İngiliz tayyareiıeriniıı 
havalanarak, CezaiT, Oran ve Ka
zıfulanka, Saıfü gillıİ Atlfurtik d~ 
nizi limanları sularındaki İngiliz 
ve Anıerikıan gemilerini himaye
leri dfu;ünülemez. Çünkü M:ısır
da:ki hava limanla.n ihraç yapılan 
sahlllerin açıklarındaki sulıara u
zak mesafeded'r. 
Mısır'daki hava meydanlannda 

bulun.an Amerikan ve İngiliz ha
va kuvvetleri, 8 inci ordunun ta· 
arruz &le.rekatını desteklemekle 
meşguldl!r. Cezair ve Oran ile 
Fas'm AtıantıJ< sahillerinde ihraç 
ktJVVetlerinin vaıha alaınları ~al 

oey!ıemeleı'inden evvel Amerik.an 
ve İngiliz tayyarelerinin tayyare 
gem'lenle tayyare ana gemilıerin
den hıaıvalanarak harekata iştirak 
etmiş ibulunduklan anlaşılı~r. 

Mıstr'da esasen Amerikan ve 
İngiliz hava kuvvetlcxinin üstün
lük temin eylemeleri Ail<deni7Jn 
şarkmdan !başka ort.ail.a.nnda da
hi önemli net>celer husule .getir
miş, garp çiihlnde Alman ve İtal
yan müdafaa ha.tlGrının yarılma
sında, mihver deovletierinin Ş'ma-

il Afri:kada·ki başkumandanlığmın 
acele ve lüzumu miktarda takviye 
ve hıaırp sila:hla.rile tankları geti-
rememcsinde mezkur hava üstün
lüğünün !büyük rolü ve ıtesirı ol· 
muştur. 

Bu önemlı rol ve tesirler, gar
bi Akdenizdc1ti ;hraç hareketleri
le Fas'ın Atl.1nt;k sahilindeki ı;,. 

manla.ra çıkartma :<:•reketler'nde 
de anlaşılmıştır. 

Filhakika Vişi Fransasırun Şi

mali Airiloodaki lhava kuvvetleri
nin 1000 kad 1r tayyareden ibaret 
·bulur.duğu tah.mın edilmektcd'r. 
Almanlar ve İtalyanlar, mütııı>re
ilreye rağmen Vişi Fransasının 
mezkur bin kadar ta-yyareyi Şi

mali Afrika miL..+emlelrelerinde 
'bulundurmasına müsaade eyle
mişlerd'r. Fakat mezkur Frım<nz 
tayyareleri üçte ikiden d~ faz
!.a m;ırtarda eski sistem ta:yyare
lerdir. Bu sebeple önm]( müdafaa 
ve ta.anıız hareketi.erinde bulu• 
namaz1.ar ve lbulunam~lardır. 

* iF~nı.sanın deniz kuvvetleri de 
Amerikan ve İngi:lizleriıı ihraç ha
reketini lltimaye eden harp sefi
neleTini püskürtecek miktarda ve 
kl.W'ltte değildir. Fransız deniz 
kuvvetleri daıhi tayyare gem.il~ 
rınden havalanacak üstün hav& 
srlahlarile desteklenmeden mab-
Tumdur, 

Fransanın iki ta'Yyare gem;,;in
den birisi İng'ltere donoomasının 
941 mütarekesinden saora ş;ma
ll Afrika Frasız sahilindeki 
Mers'elkebir limanına yaptığı ta
arruzundıa· b,.tırılmış. diğer; de 
'.Martenik adasında Arnt'rikalıfa,. 

rın ]rontrolleri altına konmuştu. 
Harekat yapan ve ihraç kuv -

vetLeıini himaye eden Amerika.o 
donanması, İ~llerenin Akde -
nizle anavatan donanınıası cüzü
tamlar'le herhalde takviye olun· 
muştur. 

Fransrnın Toiondan denize a
çılan donanması Dünkerk, Stras
'bourg zırhlı-a"ile 22 muhrip, 12 
torpido, 20 denizaltı, ! tayyare a· 
D« gemisinden mürekkeptir. 
Kaııolb~anka limanındoı ise Fran-

1918 ve 1942 .. 
Yazan: Ali Kcmol SUNMAl'I 

Bİi: çeyrek asır evvel birinci 
dünya harıbine nitıayet veren mli
tareke 1918 sene;iıı:ıı ik:ucitc'ı'iıı 
eymın 11 inde inualanmı.ştı. t;ııu· 
tulınıyan bir tesaditf: Senenin ıı 
inci ayı olaıı ik~nciteşrinin il illcİ 
güııü ve saat 11 de aktcdilcn mü· 
tareke ile Kayser Almauyası ar· 
tık ınağlübiyeti kabul etnı.ş, ga· 
liplerle müzakereye g:r~mek iste
diğini bildirmişti. Kayser Almaı>
ya<.ı dert seno dürt ay süren n 
harpte hep parlak zaferler kazan· 
mı.ş, fal;at hubi kısa kesmiye m,.. 
vaffak olaıruyarak istediği yerde 
knt'i ııetic .. yi elde edemeden kal· 
mışl.ır. Harp m.adı ve nihayet yıp 
ranma lıaııbi haline girdi. 

11 ikinciteşin 1918 mütarekesi
nin meşhur simalarından çoğu bu· 
gün sağ degildir ve bu cferki i• 
kinci dünya haırQıini görıueden öl
~lerd..r, Onlaı:dan ~" 'bel!Jıaş· 
hlan galip müttefikle! tarafında 
alare~aı roş, Kayser Almanyası ta 
alında da Mare, 1 llindenbu11: , .• 
General Lüdendorftur. Lüdendorl 
Alınan ordularmm mağlup oldu
ğunu kabul etmek istemi) onlu, O 
na göre asıl. mağlubiyet ccpıhedo 

değil, cephe arkasında o~uştur. 
Cephenin ııri<aısı bozıılm~, Kay· 
9"rin galip ordulan habin sonuna 
kadar dayanamamı~ardı. Bundan 
istilııbal için şu dersler çlı.anl yor
du: 1- Gelecek Avrupa harlıi.ııde 
Almanya evvela cephenin gerisini 
iyide.o iyiye sağlanılaştırocaktır. 

Bu da huıbi menıleketin her salı a
sma ya-ymakıla ve millet:n her ta.· 
bakası &r asına •maletmekle• ola
calrlır. Cephe geri si başka, c cplı" 
başka olmamalı. Gelecek i:nt' ·am 
.haaıbiue bütün Almtın nıille ti bir 
vücut olaralıı giııııeli; 2- Darhi 
en seri v10Sıtalarla çabuk bifam&
ğe ve karşı tarafı şaŞ".riarak, keıı· 
dini toplııınaia vakit bırakınıya
uk kazanmalı. 

Fakat ne olarsa olsnn 11.Jnre~al 
Hindenbıq, arUk emri'Vakii ka· 
bul etmekten 'başka çare göremi
yordu. Balkanlaır cepılıesinin bo
znldll'ğunu ve Bulıı:a.rlanrı. müta
reke istediltleriııi öğTendii:ri zaman 
garp cephesinden imparat.or:ı mil· 
ra.caat eden Mareşal Bindenburıı: 

- Art>k h1111> bitti, demiştir; ı:a
liplerle .konuşmanın çaresin\ llTllı 
y.uuz. 

Kayser için memleketi bıralop 
gitmesi daha nygun. görülüyordu. 
Berliude başka bir hülrumet, baş
ka bİ'r siyasel zümresi iş ba~pıta 
gelirse galiplerle daba iyi anl•ş• 
nıak mümkün olabilir diye dü•ü
nülmüş ve Ameriks Cunılıur~cisi 
Vilsonun müstakbel dünya r,i,a
mı i~in koyduğu on do.rt m• de 
dahil:nJe bir barı~ma istem!ii'; bil
dirilmi~ti. Dört ~ene şu kadar ay 
büyük muvafiakiyetlı:.ı ıe ııımıare
be t.tınİş olan Alruaıı ordula rın ıı> 
.başında !Jıılll'1anla.cdan h ça·ıi 
rrıfüareke istemek gibi bir mağ
!Cıbiyet itirafını üzerine almamış
tır. Onun için gal'p ıuiitt.efik °"'" 
duları.ıı lbaşılruımwdanı generıtl 
• sonradan mareşal . Foşa müta
reke müzakeresi için gönderılen 
murahhas bir sosyali.t "'sivil na 
Z1l' olan Emıbergerd:r. Ga:ıpleriıl 
istediklenin.i kabul eden od ur, 
mütarekenameyi imzalıyll.l1 odur, 
Bundan şu auLışılıy·ordııı: Almam 
ordusu hi:r gün yine haz.rlana.,ak, 
intikam har'b:n.i ynpKakıın. Al

man ordusu dört buçuk seneye 
yakm uzun hir zamanda ka:ıanıb
ğı zaferleri asla unntmıyaea.kttr. 
Onun için mağlMıiyelj kabul et· 
memıştir. Fakat hazul.1. iç:n za
man J;hZanmak Hlz.ımd1. 

O vakitten!ıed yirmi dört';ene 
geçmiştir·. 11\fazönin bug-ün derin 
de~in düşündiireceği böyle hatıra• 
lan ver. 

sanın 9 kruvazöru varaı. :1.lütarı
ke esnasında kaçan Rişelyo ve 
Jan Bart zırhllarınoon b'risi da
hi Kazaıiılanka'da bulunuyordu. 
Fransanın bütün ·bu Jcn.z kuV' 

vellerinhı biNrnssa m-0dem L'.:!)"' 
yarelede tayyare gemiler'nden 
mahrum bulunması hasebi!e gar 
bi Akdenrzdeki İngiliz ve Ame 
r;kan donanma 1mvvetlcrinln üs
tünlüğü yüzünden y.ııJnız başıa 

muvaffakiyetler elde edeceğini 

sö;leme~e müsait olamaz. 
Akdenizde Fransa ve İtalya do

nanmaları birlikte har kı-t eder
ler<ıe -0 zaman vaziyet ~ı; . r ve 
müttefik deniz ku\'vetlcri icin da. 
ha ciddi hale l!Clir. 
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Başvekilimizin Mecliste Bu Sabahk. Nu ku Cevdet Keı~im ince
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:yokin yolcusu olduğunu kıôii de
r~de ptemüp. Soru.lan <lrii
kümet nerede?. sualine cevalbı ve 
büktimet.in her an ô1>ırşında okill'
ğunu iUndı vereceğim cı.ha•t ve 
almakta o)duğumu.z ·kararla gös
Lcrecektır. 

Arka<l~şlar, bugün memleketi
m ' muharip devletlerle tama -
mm çevri'.m;ş bir haldedir. İşle-
. nı.:we ve kararlarımıula lbu ha

k kati gö-ld.en kaçırıı-,;ak alacağı

m~ te®irltlde ve ver<.-<:e!iııniz 
kdrarlarda büyük hatalara diişe
~ız. Rlrneliyiz ki harp yaşlandık
ça fanlıklannı ölçüsüz arttıran 

Muz r b'r malılı:.ktur ..• 
Demi~ ve: 
c - H ,rp uzadıkça sıkıntılan

mr1.ın, darlıklarrnızın çoğal.acat;<ını 
tıob.i görmek ve ona göre hazır-
1.Klı bulunmak lazımd.r.• dedik
te. Jnra haı·bin ilk yılıcı az, çok 
ra'u•t geç:rc'. gim;zi ç.!.nkü mem
leket miz an.barlarınc•a it'!ıal.l.t, ıh
ral:at ın~üarı meV'C'ut o1duğu için 1 

r. " .miyetın o kadar kendis ni 
,t. , tt rn:~diğini söyled•ktcn wn
ra ıneZ~ilır yılın en büyük da·1be-
s n:n Türk bütçesi üııerinde gö
riildüğünü beyan etmiş ve: 

•- Çlickü sulhumwu korumak 
:iç n kıookoca bir oroayu derhal si
:ıa.h altına alrn~a ve sıiliih altında 
tutmağa medbur kaWık. 
Ha~bin ikinci, üçüncü yılında 

yer yer darlıklar görüldü. Çünkü 
mJI ihracı ııorla.,-ımı~tı ve memle
ket çocuklarmın ısiliiılı altında tu
tuloca.sı iStihsaJ n<lalttı .• diyerek 
Ecfı:.: S::ıydam hü.kumetinin aklı
ğı tcllb;deri, kararları ve lbunla
r.rı net ·esini ~ edip ezcümle 
dem~-ıir Jd: 

•- Mom~ket dahilinde !bir çok 
mallara el kıonulrna le kadar ilerrye 
g>dikiı. Bu karar herkesin bekle
J '1 r.ı!töıceyi vcr~dıi. Baı.ı malla
rı resmi ' atla bulmak iım~lcans.z 
oMu ve ~a bir kara boru 
me:ı dana geld'. Bu vaziyet kar
ş~~., .da h(lJJ:miz evvelfı kendi ken 
d · '.l' '.ze, sonra da bı rlbirim ıze sor
an~ğa başladıkı: 

• - Acaba bu kararlar veya ba
zı.!rıa alınmamış olsaydı daılıa iyi 
Vlrr.c.1Z dıydt,.> 

Ar ~dan çok geçmedi hüloüm ver 
meğe 'bnşledık ve l>u hükııne göre 
.b:; kararlar alınm:ıcıaydı daha iyi 
olurdu. 

4te lbu coreyan ve kanaat.in 
caniandığı günlerde Saraıcıoğlu hü 
kun:cti iU dar mevkiin.e geldi ve 
gelir gelmez evvelki sıkı kararla
rır. büyük ·bir kısmını ortadan kal
<Lroı. Bazilarını da değ.ştirdi ve 
tatbiki daha kolay, daha ç<>k im- 1 
k n dahilinde gıöıillen yenıi ka.rar
lar aldı ve bu meyanda ukımrzın 
başlıca g"'1ası alması iLilıarile 
memleket.miztn en büyük anese
les r.i teşkil eden hububat 'hakkın 
da ~o 25 kararını aWık. Bu suretle 1 
hem ordular.ıımzın ve hem 'biiyük 
sc · ,irJeriıınizin iıışa;ini <>mn yet al
lına aldık ve tanrlJim snti>jları yaı>
rnlk huı.msunda kafi deı·ecede 
kı.:•vvell olacağımıa: kana,,t.r.e sa
hiptık. 

Arkadaşlar görüyN"SUnurı: ki hü 
kUmeUmiz'n hıriıaı>g, bir karacı 
al~k.en il!Zerindc hassasiyetle dur 
duğu citıe-t 3ıd"1 olm- ve taUbilı: 
kabiliyet nıi ilıa.iz bulunmasıdır. , 
•- Gıda madde-leri fiaUannda

ki lbu ölçüsüz tereffüde muhte -
kir den ;len sınılm tC6iri yok
tur veya yok dene<:ek ık-recede 
azdıT. Çüknü fiatlar artarken hu
ıbuıootın tamamı. köylünün eLinde 
idi. Eğer bu tar!daki lereffüler 
makul bir had dahil'nde kalımış 
olsaydı bunu hoş görmek heHti 
de mümkün olacaktı. Çünkü ev
vela hüktimet bile res.ıni fıa tla
rile böyle bir yol tutmuş bulunu
yordu.• 
Başvekilimiz bundan sonra; gı

da .rnaddderi fiatlarınd1ki tere{\. 
füünde amil olan mes'uliyeti yal
nız köylii,ve yükleıneııin doğru 
olmıyacağına da i.~aret etm;ş ve 
hubuıbat temininde belcd'yelere 
verilen vazifeden b:.h9dcrck: 

c- Yüzlerce belediye 'buğday 
satılan yerlere hücum etti. Her
kes'n kaf:~ında kendi Ş-Ohri için 
bir ;ni1L1<: stok yapmak gaycs var
dı, Böylece bir fiat yarı.şı l>a.şladı. 
Bu suretle hıibıııbat ve gıda madr 
deleri fiatları artarak 'bu-günkü 
mübalağalı raddelere eri~'ll. 

Anl&şıLyor ki ihtikar yalnrz bir 
sımfın inhisarı altında değildi.r. 
Bu işin birinci cephesi.d'.r. İkinci 
ccphesl de belediyelerin bu ~i 
beceremiycekLerini evvelden gör
memiş olmamızd:r. Bu sahada göS
ter'1cn faaliyetler her 'F'fe rağ -
lY'er. mııSbet bir neticıey yaklaş
tırmıştır: Bugün elimizde hiçbir 

Her illete 
Hayat Hakkı.~ 

(Basmak!l•_-den Dı•\·am) 

la kalmıyor, bütün insanlığın da 
duyı:u ,.e dileğine tiınsallik edi

~'<>r. 

Taraflar kınanabilir, kaybocie
bilir. Şu ve bu devlet harbin so
nunda ınaf:liip veya mu'Zaffer o
labilir. Fakat, bugünden inaumak 
liwm liı, 
•- Yeryiizüncle bir 14rafın hi

kimiyetiııe dayanan bir siyaset 
yapısıo!n kalm.ıyataf:ı veya lrurı>
lamıyacağı ...• 

Şimdi.den H bit olın~lw:. Kü
çük ve büyük her millete hakkı, 
hiir.riyeti, istiklfıli ve haysiyeti ve
rilmez, beşerin saadet baklan ta
nınmazsa 1914 de başlıyan 1939 la 
dünyaya yayılan madde ve mana 
mücadelesi zaman ve mekan öl
çülerine girmeksi7,in süriip gide.r. 

Bu harbin ve harplerin hakikat
te bitmesi insanlık ve hiiküınran
lık haklarının peşin tamnma ve 
teslim edilmes'ne bağlanmrştıır 
ve .. Türk Şmi bunu en mükemmel 
teşhis v<' iııah kadrosile sulhun 
ilk teke\ vün şartının ruhu halin
de bütiin insanlığa rıefilıetrui5tir. 

İnsanlık ve be~cr saadeti için 
hundan daha yüksek hangi karar 
ve fiil arzu.su olabilir?. 

ETEM iZLET BENiCE 
---- ------ ı 
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SÜMER Sinemasında 
l'lfütlı.İş bi .. adli hatanın ta rilııçesin i musın-ver 

BIRAKIN 
YAŞAYALIM 

Beşeri, ihtirasla ve ç<>k alıiikah filmi takd im ediyor. 
Baş Rı>l!erde: 

llENRYFONDA - l\IAUR BEN O' SULLİV AN 

ve RALPll BAL.LAMY g•bi dchakar art:stler vanlıı. 
Bu hafta herkesin ağzında dolaşacak müstesna bi~ filmdir. 

Q.CID•Güıılcrdenberi bütün istanbulu ~·erinden O) na tan 

Türkçe DEMiR TAÇ 
Bugiin bütün ocanslarda ve yarın yalnız gündüz 

son defa olarak 

LALE SİNEM ASI DA 
gösterilecektir. Fırsattan istifade edinb:. 

YAR l N AKŞAM 

DOROTIIY LAMOLR - BİNG GROSBY - BOB llOPE'İlı 
son zaferi olau 

ZANZİBAR YOLU 
LALE.)i şt"rcfc götüren biı- zafer yolu 

Suareler için nwnaralı y&ler şimdiden 

olacaktır. 

kfliP" Ulmahd.ır, 
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zaman malik olmadığımız lbüyü.iı: 
!bir hı.ı.bubıt stoku mvcult.ur. 
Korkwnuı tamamen zail olın~ 
ttR. 
YAP'l'lGIMIZ i.ŞLliın.1 AÇIX BİR 

YÜREKLE ORTAYA 
DÖKÜYORUZ 

Bazı memleketlerde doh-ı.ı:z gö- 1 

bek. dede611 · ijan:t edenle.re asil . 
derlermşi. Bilim mi!Jetimi.z lbUtün · 
tar.i'hi boyuıxa böyle bir ~t as
la tanımadı. B <u.m tanı.dığmrz ırıu
hi asalt>l:tir ki o da; yapt;ğ.ırnı.z iş
lerin aıçık ıbir yfuelcle, cesaretle 
ortaya dökülmesini emreder. O
nun için bll!.,">Ü'r.kıü fnıt torcl'fuun
da ibiiküınet n h: 'esi bukınd~
nu söyicmckle duyduğum ırtırc.bın 
yanında bir lıaz hi.-;eıme!oteyian. 

Ümit ediyo~um k bu sözlerimi 
bizim hale ki asalcıt tc~iikk.imiıze 
uygu-n bıılaocaksın.z. (Albşlar). 

YÜZDE YÜZ iSTUISAL 
BiHüıare Başvckilirwz tahditle

rin muvakkat tcdıbirler oldu{;'Ullu 
ve 'buhranı kat'i oiarak j,;1Jlısali 
artt.rmakla yenebileceğim.ızi ve 
b~lıyan büyük faaliyetle geçen 
yılki istiıhsaifıtin yti:>Xle yüz fazla
sını eldP cdel1 Jeceğirr.i:z' ümit et
tiğini söylemiş ve Türk işçil~r'.r.ı n 
ihtisaslarının arttU'llma-sı, sıllihi, 

.çt.mai dUTumlarınııı. dü:zeltilip re 
!ahlarının arttmlmasın;ıı hiikit
metimizi çok yakır..dıın ilgilendir
diğini ve ~ kanunu caplarını ta
mamlamak çin Cum.'ıu.r1y<>t <hüku
metinin tedl:ıi.rJerinde her ı;ün da
ha gayre-tl olaıcağı:r.J: tebariiız ettıt 
miştir. 

MEJMURLAR 
Şükııü Sarapğlu bi!Mıare 

• - Harıp yıll~rınm -vatan 
çocuklarındar.. beklcd:ği fe -
daka•lığı en iyi anlıyan ınemu:r
larımız olmuştur. Ç<:k ,y ça ışan
lar oldu~u g:.b. f • l ralı.şanlan da 
vartl.r. İyiler: mG'ufıtl dırınfu< 
ve feraları cez..~\rn,lınna:C i<,~n 
doha h•ssas olacagı;; •• 

Demi§ ye suiıst malleri berta
raf etmek için alakJdar Vek~iet
lerin dikkati'n;n bu mevzu üre
rinde çekilan.iş buulnduğunu ilave 
etmi§tir. 
Başvdtılim:z gıda ımıddo!cri !<•tit

ri pahalııhgı kaırç ııxla hwuimı>tin 

hattı3 1 !e.ırca tüten tf'~...k !.et' yap'.Jt:.'UUı 

ve yükü mütPs..v~ycn. ~imuc*, çc.ıv.. 

tinnelt için biJWn \cdbırıen alrn&iot& 
kwur fdC!n'y.ecegin beyan 00.,..,it: 

- cZCng'.n ve paralı ad...""m!Jr iQio. 
bJr n:.'Elıle!~ n ... vcut değl,di.r. Aıne'A 

'~ ıt.'nll!l!m bi.r k~mı da y .,,~~ 
d:'"i).l E."V'Vt: I d•'n yıcı~ı §a r:.bra i:ıt;()~Jt 

e"..(lııır.ş:_,.r<i\r ıı-tr<t•n oasuo, me
mu.f'Ckın o!ıısun dlr \·ı• ıab!ıt gel•rli ai.
lıelcıfl pa.ba~~ın yl:kfırdetı rni&nkıiln 

old'l.Jiu kadar kııria..!ı:ırl' lı.tızımdlr 
lı..-arnr ve :k~· aıtıaı~ bir kere darha va ... 
sı.l oıd'u'kı. V:c llk.n1tn hl"JUC'n b.~Jcnı 

~·h.i.rlerd!· oturan bu h~:ık tıaiJakaa":nı 
dlılıa ytkl!l<k n •<>'•'<ik Mtllt. gömük ki 
niifusu on bıntlıt'!ı f .. z ı. o~ ~·ıh :er
de bunl;iaırm .)'it.:· ün~ 2 lllıl;tyt.ın 6ôı6 bin 
IW;j:idir.> Drrn ~ \'P Lı.ntl3!.' >-al /u~a

ra, is~. i~~ro · zoo - 600 b;eı k.ı
ştnt.n yarch:nC&n., ılrt y .:.Qı nluarra. 
o'5~ığu krınrı:tıtue yar dı.t ... L, diğt·r 

yr 1(! dı*ilcr de dr~Lir l ·"'::IOc 1 mi:,Yon 
600 bin nüfu-IL -ı y 1a muht.aç 
o::ı.;"" t t.e.$>it ıedi .ı.ı EiJ.'fl')~.err« dc

mJ~ir ki: 
_ ~JYl+ <."e biır tar~· ll<ta daT vıe sn

bit gelirli y.c;ıt.Jnd'- . ara yardım ı;aıha

ctı çİ.1Jbri'A~n bu vrutand.c:ş; ra na!'d ve 
ne suııc-.tt'2 yaırrum ci~hı ... t.: _..1.:zi aril§
ttruı.ı,ya. ba.;.kidıat ve şun.l.:1'1 ~bi.t: et
lik: 

1 - Efoiselik kum~, ayakkabı, 
2 : J!ı:llmbat, :ı : Bulgur, 4 ; Pırinç, 
5 : Yağ. 6 ; Ş,.ker, 7 : Kum~, 8 ; 
Kömür, 9 : Variık yergisi. 

ELBİSELİK Kl'l\L"ı.Ş YE 
AYAKKABl 

Umumi ve husll.\l bütçeleri<! 'be
lıedlyelertlen ,-e iktıs<.ıdi deovlet 
teşekküllerinden maaışları tutarı 

140 liraya kadar olanların hem 
kendilerine ve hem karılarına bi
r.,,, kat e1biselik kumaş vereceğiz. 
Bu maaştan yüksek alanlara· da 
s'dece birer e'ibisclik kumaş ver
mek :stiyoruz. Bundan maada ge
lirleri 75 liradan az olan memur
lara da ayrıoa O:ı'rer ç ft ayakkaibı 
vermek niyct.ndeyiz. Gere.1<: ~u

maşla:, gerek ayakkabılar parasız 
verı\e«kt:r ve süratlc hazırlan -

Şalı eseri 
Görülmemiş bir muvaifaki
yetle devam cdiyo.r. 

Katalin Karady'nin 

1 
Gördüğü eşsi'Z rağbetle giş&
ler çok kalabalık olduğundan 
gece seansları !çin yerl~rin.izi 

1 

evvelden alıniz. 
_ L Telefon; 49369 

mahdut insanlara ra<.>d r. Verdik
leri söze ra.ğmen bunu yapmış -
Lardır. Her halde bunu unutma
mağa çalı('2<:ağız. 

Devletin muamele vergisi ola
r;<k almakta bulurduğu '; 12,5 
la• badema ııeytınyağı olarak a-

maktadır. Tevzi, taksim için tali
matlaı ~y:qıılmışlır. Ay;:.h.ka<ıı tev
ziatı bur,,fan . .ki uy oon~a t>a,Juya
cak, kadın kum~lan tevzıi 8 ay
da, ayakkıı.bı ~ni on ayda ikmal 
e<ı,..."C<?ğiz. Bu taksim ve tevzide 
İstanbul, İzmir, An:kara en sona 
'bırakı~mışlardır. ' lacağız. Zeyt.iny ğı ve pamuk yağı

nın ,.'o 15 ini k'loou sek:;cn ku<uş
tan sahn alrr.llğa karar· wrdiler. 
Bu suretle elmıize 28 milyon kilo 

Hut;u~t: Yazın .lk güıı;l'e'r içe
risinde hı.ııbıioat sıkıntısı içinde 
'bulur..uyocduk. Ön~deki yılın 
:hububat sıkuııtısını bertaraf ede
bilmek için muılıtelif st.kametler I 
de çalışmağa baŞladık. 

1 A; İngiful.ere, Amerikalıl8:1"a 

müracaat ederek hubı.:ili~t i6tediık. I 
B: Har~en hubu'boıt ger rmek 

için her taraftan n.a!cil vasıtaları 

aradık. 1 
C: Yüzde 25 lerin hüktime'le tes 1 

!imi için k3l"ar aldık. 

İnıgilız ve Amcr J<.a sefirleri ta- ı 
rafııı<lnn viiıdolunan on lb~er hin 
tonluk q;uığday !ar teslim olundu. ! 
İı:.gilı:zler 7800 tx>n arpa da v-<idet
tiler. Bur.un yaırıt;ltlldan fa.lası gel 
miştir. Amer.ka iare vl! icar ka
nununa te\.fikan a.l:'.ı bin t'Or.. buğ
dayı em6m.>ze ama:ıe bulundwu
yor. B . .r v.,.pı.>ru:muz b~ünlenle 

.bunu aln:aga gidccektır. 
Bundar. avvel olduğu glbı bun

dan sonraki İrıg liz ve Amerikan 
yardımının devam edaceğ'ne ina
r.ıyo.ruız.. demiş ve başka memle
keUerden vapur tcdarikınd>eki zor 
luk:.arı ar.latt,ktan sonra: 

yağ geçecektir, Bunlarla ordurnu
zı.ın ihtiyacın karşılıy::.cak ve b'T 
mılyon 600 hin mı:hdut gelirli va
tandaşı da yağ sıkıntısından kur 
tarır.ağa ça~acağız .• 

Baş\'<;k:!iııı!z soo yı:Jaı'<la m<m'!ıo-
kıe:.te şdcrr is" .. iiılfıkiciı-: yü:z: ' mıqnn 
it.doyu gıe~t;ğt=.ni, istthsahn • ıe 11 ~lI 
'"nı.,oo kil.oyu buiduğurıu ve ba.rıQten 
şt k.er ı: ... •·. me ~ z3yı!• :'1~ 
nı söylcn1~ v(': 

- cMai>d\ıt g('{irli vr.<larıd:ı;ıJıTa bu
g\ınk(j f'3.ı c''Lt) htol' ay nilfuo; başına 
600 gı'aılı i>t.t.<.'e!' "t"t't'nH\k ~ıyoruz. 

Bı:.r.:::.<J.n ınu.MJ.a ~l'CLk yıl pAlCEft" 
n.tkıtarUlil ara.rınak ı)Con bu yll )"ÜZ 

k Q panca:r ıt""1el>e bi1• lulo ~ 
v~r-~.cegıı.. Bıınlardıın gt""ri kal~n mık.

tar ot.uz ır..:~·on kllodur. Bu n~+k.1.ar 
ancak .b"..yac:n uçııe b•rkhr. is;n bu 
dl•f;t.in .... ;ı ıı~~ı.nı bt:. ar.e k&JA.r çö
"''~ U<rai t dıyoruz lu bu bllb
ır:mlı \"Cl.ıc;y(!""'ı..i ımı~JJ1y c& yen.t. bir 
t.e<ıb!!'> yakında me;cleke;ıe iliiıı fnııa
tllll bu..arağıe_> 

Bo>,vdul bundlın soma ltwne~ ve 
könıü.ır ~~erini anl2.1.mıt.) Vt' İC.ri'bırda 
kömür &a.rfiya.tJDı.n tahdit olunaca!ını 
~len»@ ve s~ini hu.ta.sa ı.-.d-eı~: 

(l ınci s. l': lt'd.t u~-,·aml 

alırlar. 'Bu anda Türkiye Cumhu
riyeti de artık kendi i<endisini 
koruy3"a.k. Jrollayacü csnan 
haddine varmış ve kemEI eağına 
ermiş bulunmaktadır. 

L;te şu dak'kada bütün Türki
ye bu muazzam eserin banisi o
lan büyük Ata.türk"ün kutsal hu
zurı.:nd.ı minnet ve tazim iJe aya
ğa kallonış bulunuyor. 

Bence her on İkinciteşrinde ya
ptlan bu milli tezaılıür ve kalk§ı
manın rninası as~a !bir matem tö
ren; değildir. Bu; en korkunç 
günlerde, hayat ve hatırasiyle 
dün) ayı dolduran Türklüğün ı;öç-
mek Üze'l'e olduğu bir zamanda, 
m:.li hayat ve tarihe yeniden ışrlı: 

ve vüeut veren büyük Atatürk'ün 
hatır2sını tazelemek, onun kalb 
ve v:cdanımızdak.i atcşinı arttır
mak ve tarihten sonraya kadar 
Türk'ü şerefle y~tmak iç'n k\lr
duğu inkılap, vatanperv€rlik, •n
sanlık esaslarını ,·efa ,.e sndaka
tim,zi te'yid eylemektedir 

Biz burada 'bir c~.n olan Ata
türk'ü yeniden tarı! ve talhl<l edip 
öğrenecek değili'Z. Ancak vicdan 
!huzuru, ıgönül rahatlığı, iman ta
zeLği j,çin onun hnyat ve hatıra 
hlzmE't ve kahramanlıklarından 
!binde birini tekrarlamış olacağız. 

1 

1 

Hl"pinize b;r "n içın '.\foP<i!"OS 
müt.-rekesi hükümlcrinı, bu hÜ• 
kümlerin ta'tıbik şc-.k.il ve süıılerı.nıi 
ve Sev-' hatırlatı)"orum. 

Tüırkiyeniı:ı de b~raiber bulı.n

"duğu müıttefikler grupu ma~liıp 
olduıl<t:ırı 6Cll1Ta o cihan h<trJ run 
enbüyü'k ıınes'ul Ye gürıaıiııkôrı Tür 
kiye imi.1 gibi o harp :ıonur.u Türk 
tarihinin de sonu olacağı ~ıltk:nü 
vecilt"rek 'llüTk vatanllllll parçala
rup .S.ağ, tıl:ınası, Türk m .Jetin n 
esiT ve peri<;ıaın e"Jilmesi l.rnı a al
tına almınış ve ta~':ıT,;,ala g ·i 
OOl.ıınuyordu. 

işte ibu kadar hüyiiık · felaket 
çmde y ıne bahth ve bü<ytik bir 
ırjlJet olmanın saadetıJoe kan !:ış
t.ıık. Bir..z sanıra Türklük bağrın
dan Mustafa Keomal adlı bir k::'ı
raınan, bir yJklr~ giıbl doğı:lı;, ':>:il' 
guıı'l<:Ş oklu, bugü:nkü şerdli, 'loıw
vcn. ®kur..ulamaz Ti)rkiyeoyi 
ıneydana getirdi.. 

Uondros mütarekcs· ak' nın ve 
.maıdıdelerinin OsmznL bük!'.; ..-Etin 
ce ordul::ra ve viByellere ttbJiğö, 
itil8I devl~ri donar.rna ve 1<uv
vetlel\':ııi:n lstantxıla gelişi mcmle-
kette 'birden bfryiik b ~ saTS·rıtı ve 
umumi bir şaşkınlık hU5tUe getir
diği anda ilk irade olarak M tafa 
Kemali görüyoruz. 

(Ya rm devam ooeot'e'k) 
-----Esı...en J:ıiiltiin b.e.;apla.nm.ıı:ı 

yZ<!·dıınlarrn yapılmaması, vapur
larır. buiunmanıa5ı üzerine yap
tık. V c bun.elan dolıryı h isse<lece
ğimlı h~yük >bir ızıtı.rap mevcut 
el eğildir ... 

- cıtiart&iaroa ra!'C'Jl m~ÜttırE:lec"'
r.ıi.00,e a..:i,a....et, e..no-J'rt vıe ta"tb.Qt kııl
bi;,iyıe:t4. b1*\ı.moUD:.z.e l"ehb<. rl~ C~Jl1$

tir.> Demiş: \'e bl.l"ahare Vtill"!.kı<. \"('l'

,( irıc.'\:n b.atıscder(iit ktıı.:t.">Cl ç(j( o!ao 
til.~!c.J:ı"hw-le. a.:ı:tı:k.la.rı >· 1.t!.lk kira yekO.
nu :l;;QO !!':'ayı t0<.-a.vü:l ruen ~ 
~ ve hiç IH if~ h~k'l 
venru.~.2-k ınutt.ıy.e dcta:uı 500 ,ıra 
'\-e"rebll'eCCk Wyi.ll<. çt!Lç1'tı-dıen c.Var
]'llı: VE•l:\Sl> atımıoağ>lli! ve bu \ ı'gi
n.zı nıU.tarın:ın v.llye:Jıe1·1ıc ~ .-d:ı 
6 k :ıil:t<: l«llno."!;)'OOtıı· taı-~ ltö

b' edckceğn ve ıs g\in lçindr. k<ıclS
yon ka..~1ı:ın 1.lll.n ea.L.cp mt.ıt,;...:.":.4) 15 
gü.r4 cie ve"I1: Oın Ü Jn.i.n Ş""..:rıl ko
şu!d· ... t:~iJ beyan t'Y:ıt:m~-tir. 

Rommele kuvvetler gönderildi 

Başn :, U miız bil:J.h are yüızde 25 
:ı.er n:to Ec 'i?s.ne g«;mıış ve ıı;tatislik 
]ere go.c 'l'ü.r.kıiye huıbcfuatmın 7-
8 ınılyon ton o!ara.· lıe""p edildi
ğ.r; >c i'"ahsulün /o 25 ir..in tes
Jım meobu.riyel. ke.raril.e huküme
tin eline 1,5 milyon ton geç«eği
nin taılını 11 olur.duıiunu :lfüve ede
rek: •- .Fakat evdeki pazar çar
şıya uymc.dı ve neticede gördük ki 
ılrüWmetin eli.ne geçen mahsul 
600 bin !Nnu zor buWu .• 

Dedikler. sonra bu farkın ista
tistiklerin mUbalô,galı olmasından 
neş'et etmedığini, su.başkrrun ~ 

çiyi k()Mlm:>k a.rzooı.ından da ilerl 
geldiğir..i te'baırüz ettirerek şunları 
:ıave etm;ştir: 

- Köylü iboııc;lan<lığı mıkıtacı bi 
ıti memnun edici bir tarzda mun
tazaman ödemekrtedir. Borçlandı
ğı mi.k.ların a.zlığıadan dl:J>ğn.t> en
dıişeyi muntazaman ödemekte ol
ması izale etrrtı;fti'I", Son ll>ir kaç 
a'j'da ılıaıriçten 50 bin tema yalan 
ibuğd<tY getirilerek hılbulbat vazi
yetindekıi eııdi.şelerimı:zi kısmen 
teLl.fi ettik. Bel«tiyelerin ölçüsüıı: 
talepler• yüzünden de buğday fiat 
J<rı ahp y\l.rümüıştıür .• 

Şı ıcrü Sarucoglu hükı1meUıı:, 
eldekı hufP a<tı da~ıa kara gümler 
için s~~:lamayı tere.ıı ederek 'bu,ğ 
dJy p!yasc.~ına müdahale etmedl
ğ ni rorlt'Wk-l(·n sonra <lem~1ir ki: 

,_ Şayet haril:-'l bize buğday 
yardımı devam eder ve kıöylü dıe 
makt•ıl t aıtla satar.;a yılı az eıkıntı 
il·e geçirm_ k ta.mrunen imka,r., da
hilinde olacaktır. Fakat şayet tıın 
silcllc m~ü!M olta· veya haridn 
·buğday yardımı c!evam etmez ve 
cLğer yeni ihtiyaçlarla kal'§t kar
ş>ya kalacak o!ııruak en ->eııt. ted
birl&!>e .~vum.aktan çekinrniye 
oeğiz. Heı,hal ve k:ıirda 'bu· dar ve 
sabit geLrli vatandaşları asla sı
kıntıya düşürnı>ye<:l'ğie.. 

BULGUR VE PİRİNÇ 
Buhranın en ağır yükünü taşı· 

yan sabit gelirli vatantaşlara 15, 
16 milyon k.iJo bulgur verecaj'iz. 
Beş nüfuslu bir aileye her ay beş 
kilo bulgur vermek imk.'ını Jı.a.sıl 
olacaktır. Da.hiideki p rinein 7c de 
15 ini tayin ettiğimiz !atla satın 
almaktayız. Bunların br kısmını 
orduya ve m"hdut gelirli vatan -
daşlara mal olduğu Eatla dağıt 
mak J<:ararındayız. 

ZEYTTh'YAG! NİÇİN 
PAHALILAŞTI? 

Y •ğ: daıha dün memlekette e -
herr.miye•!i bil- zeytinyağ stoku 
bulundt•ğunu herkes biliyordu. 
Yak:aşan yeni yıl mahsulünün de 
fena addedilmemesi tazım geldiği 
söylenyordu. Böyle oldugu halde 
zeytiyağı falları birdenlbırc arttı. 

Bunun günJıını hu'buıbata ve dı
ğer maddelerin f.at1arına ylikle
mek ısteyenler vardır. Fckat bu 
<kığru olsaydı üzüm ve fındık ta 
fırlaması icap e<lerdi. Onun için 
ze'ytiny.:ğı r atlarının mübalagalı 

fırlayışının g,ünahı sadece lbu işin 
ı;eniş mikyasta ticaretini yapan 

BaşveJciJ.ıniz bu i-za;hatından son 
..a sü.:;erirJ alk.şlar arasında şu. 

cümle ile lb tirmiştir: 
•-Yarılım ve tadilleriıu<1e r.a.

sanet "" klllV'Vet kazanacak olan 
tcd'trirlerin:ıizin bu mi!ca.deleden 
IDU'llaka galip çıkacğınô. kat'iyyen 
.ııı=ıycıruın. Çü.noldi vatanımızın 
bugimkü ıÇOCUkları yalnız büyükı 
b r nesliı:. evlirtları değil 8b'I» rı:a
manda ölçüısüz düşmaıiları yenen 
büyü'k •bir neslin ta kendi9dir .• 

Mut lu bir gün 
(1 inci S'lh'CedPn f"f•vam) 

Dü!l'Ya badiTesinin içi.nde bu
.gün kendimizi böyle mes'ut b'r 
durumda bulınam1zı, Milli Şefi
mizin kiyasetli sevk ve idare»ine 
!borçluyuz. 

Böylece büyük Türk milleti yü
ce BaŞbuğu, Se'l.'l!ili ismet inönü
nün idaresi altında clamıa muvaf
fak olacak, dalına ıdah ve inki
ş«f yolunda yürüyüp g decektir. 

Bu mutlu yı.ldfü~ümünde bütün 
Türk milletine saadetler ve aziz 
Mılli Şefimiz, Cwrihurreisimiz İs
met İnönüne çok uzun yıllar ba
şarılar dileriz. 

Kendi arabacına 
benzetmiş! 

(2 inci S01hi!ed<o?n Devam) 

düğü bildir;Jiyordu. Rapor okuıı- ı 
duli:tan so1tra Şeref: 

- Göl'tiyorsıımuz ya, efendim, 
dedi; kendimi bilmiyecelt kadar 
sariıaştum. Benim arabam da Bü
ik, bu d .... K endi arabama lben.ze~ 
mişim .. 

l\fu:lıakeme karar için başka gü

ne bırakıld>. 
Mahkemeden çıkan davacı to

för: 
- Olıır, d iyordu. O da olur. 

Sarhoşluk b u, arab:wılık değil, !ben 
kendi hesabıma, davamdan vazo 
geçiyor um. 

HÜSEYİN BEHÇET 

ZA1i - Fatih MkerV.<t Şul>rsince 
ta.ocl<lı: ~ilmek üwrc Beykoz K•yu51-
k1l<nhğınd•n aldtğım 10.9.942 taı'İtı 961 
....,.ı.ıı teZl<Pre,ye bağlı iki leci! ~lrıi 
za:>« ctt~m. Yenösl"l.l aı:ıcat>m<Un e&
k~in!n 11ı=v. y<>kt\ll' 

Sürn.Cr J'.ank Dl!'rl ''il Kunclura Sa
nayil :r.L~si Tica!'et Şı fi Stil 

AKIN 

(1 i<l<S S-e<! n D<'\"Mı) 

Ceııoir ,,.rn\'tt gl-m l\llittl'.f•k lru\·
v.rtleı'ini ~ .yi karşıl1l'!:n~.ır. Ce
z.a tr- körtt:zı W:ıe.rinde, in; .. l'Z, av u çıak
la r de~ uı;~aıı y-...,,,,ak'.adıı.ı'lcır. 

Oran İt.G". l~z dt>o3..'1!11a6llllll yardımı 
ile :zr,p'.t'd<lmştir. 

Da'"iilbeda ı:ıok.tası l>\'"klarınd-&. 
Fr=2 °""3nmll'.ırım muta~ 
SOn ,..,,..ımışı.,., 

UEZAİR DD>IİZ ÜSSÜ Dil 
A:ıll.RİKALILARIN ELİNDE 

Loodı'O, 11 (A.ı\.) - G<!ru'ral Eln
oohovar, diln ölle O""ri Cı'zıı>r tiııeü
nilıı .Amer~ tl<ne e~'!oğ'.ııi bil-
ı:Jl<nnjştır. • 

Get>tn.l, ,,._ fUl'lJ.ıı.n oöyl<mi§lir: 
<B'ü!Yült b>r mulıard:>e kııızaı>ıWl d;.. 
~ ciı'ğ;\ im. Bu oda.mb rı. a.rlı:a-
dbşımu. <>!"-röle tel.Jrlcki ed:i)'Ol'L1t. Şim

di ~·cal< IPI'. ,...,;yoı; iı>t'-na 
~. On4r, aamuslarJN. lr.oru
ımılı: için bi%irnlıe 1:&ı;>lllldn' 

TUNUSA GİllDİLEll Mİ, 
GİBnIEDİLEK MİT. 

ae,..., 11 (A,A.) - ~ Lca
dra ııaı<ı:teler~ .Amed<:ın 1oııvwot1.,.;... 
nin TUlllUl> eyaletine ıti.OOAdıerio ve 
Doğu ;,;t'~ iler!edikl!>rioi )'11!l

cr.Gl<imlırler. 
F.-, bu haberi, heııilz ne V'fı ne 

de .Aıneriltan Umwnl K..-~ tey-1* 
ofm4lı;r, 

MiııYEC KLLLİ KV VETLJ:r. H.J: 
llE.'iÜZ TEMAS OL:ı!A: ti'; 

Be.rne, 11 (&A.) - a."'liııdr:n lJh. 
mm b!' babe:-e ..,,..,. Iııııo!.>z S&: nci 
ordu.'Wllcı ~nı.'bo o.acı A~u.:ı ve 
itaJıyan kuvvell••,..:ı-n kımı• k'-- e 
inbat 1'eas elm.1< 'ÇIC yap' u'tilA 
1"(1'reı. . bı:ıQa çıkm:.şt.r 

l:OMMEL"E vuıt Kt:YVE'.fLf.11. 
GÖNDJ:RİLDİ 

Benııo, 11 {A.A,) L1b7a ceııı-
ııO<>io l"rl çı:idlım<ı<te olan Romrnel 
kuıv.vetlıerme taıcvı,,., kMl:ı.rı ıond~

rildiili ve bu lnta.Jm>m ""4>l>e')>e var
<W<ılan söy'~r. 

TUNUSA KARŞI HAREKET 
OL'M.AMlŞ 

Benıe, 11 (A.A.) - Fransadan 
alınan haberleTe göre, Tunus& 
karşı hiç bir &ıareket olmamıştır. 
General Barre1'in 'Cmrinde bulu
nan Fransız kuvvetleri, Ma!tMial 
!>etenin emri mll1!1>ince, ır.üdafaa 
için hazır bıtluıımıoi<ta<l:rkr 
MIOGADOAR'A VE AGADlR'E 

ASKER ÇIKMULMA.MIŞ 
Berne, 11 (A.A.) - Fransızlar 

Agadir ile Mogadora asker çıka
.n~ hakkında ki hal:i•rleri 

tekzip etmek:l'edirler. 

Büyük merakla bek.len en dünyanm 8 inci harikası 

CUNRAD WEIDT 
SABU- YUNE DUPREZ 

BAG 
tarafından çevrilen 

AT 
HIRSIZI 

Filmi bu akşam Büyük Gala müsanereoıi olarak 

tpekveNl.elek: 
Sinemalarında a}'lli zamanda gösteril~. Yerlermm 

evvelden temin ediniz. 
Telef.on: İPEK: 44289 MELEK: 40868 

ÇENBERLİT AŞ SiNEMASINDA 
Bugün 11 den itibaren 

j Senenin Z Fevlıalide Filmi bir den 1 

STBAUWS'un şaheseri, !letlenin en mubeşcm mus'ki abidesi 
bu sene Şark sinemasında 3 hafta ı:;öo'terilen 

1- WIENER BLUT 
Şa'şaal.ı sab.nelcrile göz.ler kamaş tmın, aumet ve ihtİ:jamile 
başları döndüren, aşk şatıulan, n ağıneleri, valsları müstesna 
danslarile herkesi mc:;tcdecek azametli eseri. 

Rej söt WİLL Y FORST:un sanat ~arikası 
MARİA l-IOLST-WILL Y FRITCH 
THEOLİNG~N - HANS MOSER .. ...................... , l\lii~terekcn yanttıltlan lbüyii'k nı'za.menli Opeı-et 

2 - KADIN ENTRİKALARI VEFA T 
İstanhul Barosu avııkatlanndau 

PLATON Kti.'1ANOOLU 
vefat etmiştir. 

Cena'Ze merasiminin 11 ikinci 
teşri.n 1942 Çarşamba günü saat 
13 de Taksim Ayia Triada kilis<>
sinde icra olwrncağı tee:<sür\e ilan 
olunur. (C<'naze levazımatı: 

P. ANGELIDİS) ................. ~ 

KAY FRANCİS MİLDRED CC LES'in 
tam bir alhenklc yarattıkları meraklı aşk ve Ohtiras filmi 

EHEMMiYETLE Görmekte olduğumu• ]l(~ ~nar-
. tan rağbet karşısında: 11u;:undrn 

DiKKAT itibaren her gün 11 den \"e Pawr 

A R 
günleri 10 <lan it.ibaren <le\ amlı 

N A Z A seaııslar. 
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r . .) .. __ 
__.._C Harp içinde Milletler -J -

Japon harp makinesi 
karşısında 

Birleşik Amerika 
~~~~~~~~~ ... ı~~~~~~~~~ 

Jepon deniz 
donanmayı 

kayıpları ordukça ağırdır, 
büyük ölçüde sarsmıştlr 

-2 
Bilhassa ikinci c:han hal'bı biz

lere ısba·t etmıŞ' bulunuıyor .;o nü
fusça çokluk mi-Let'er, lbrllha~ 
modem isl.ıhsal metod.ları üzerine 
çalışmak şa.rtile ·birer muazzam 
lh:>rp m•·kinesi vüeu.de get'rmke 
ımkanlarına darma maliktirler. 
Japonyayı asker\:t,';: ve askeri 

kudre-t bakımından Almany~ ya
a.ut &.,·yet Rusya g'ibi devletlerin 
lb:r>le mukayese ederek hangisi -
n·n ô:Jlıa kuvetL yal:ıut 17u.nlar a
r, smda kuvvet n:.-.beti aramak 
yanlış olur. Çünkü kuvvet mev
<·udü 'hır ayrı mesele, bu kuv'"'\reti 
muayyen bir zaman '~ m<lhalde 
ve muayyen b:r gaye uğrunda is
iımal yine ve tamamiie a)rrı bir 
meseledir. Fakat Japony<JHn b'
rinci derecede bir askeri devlet 
olduğuna da asli şüphe yoktur. 
Japorryanın Rusya, Almanya ve 

hatta müttefik dev'i:tlertlen ayırt 
ed:ci bir vasfı da Japonyanın ay
ni zamanda hem a!l:{eri, hem de 
•b1'hri bir devlet olu.şudur. 
A'manyanın y<ıhut Rusyanın 

ibüvilk bır donanma sah'lbi olma
ıra"!arına mukaıbil İn.giHeren:n 
~;;hut Amer.kanın da büyük hr 
ra ku,vvetleri ~skmed:kleri ma
lüındur. Fa<at Japonlar fbun!a
rm aksine olaraı'.< ordl'Y~ wrdik
:Ni etıemm'yet d<:reoesinde do
ı anmaya da gayret etmi.~'erdir. 

Bu da taıb:i Jaıpon askerlik poten
s'yelini çok arttıran bir am.l 
olmuştur 

Ja.pon donanması ne kadar 
kuvvetlid r? Tam bir bı!araf göz
le ve en s.:ın i;;tatist.kierc göre Ja

n' a 1940 h'<tcşr:n•n.de ·~ağı
dak; deniz kuvvetlerine sa.lıcp bu
lı nmakta :di. 

JO zırhlı. 8 bJyük tayyare ge
misi, 6 deniz ta~yore gemisi, 6 
se.ohıl müdafaa krU\", .zörü, 32 ağır 
kruva21Ör 3 ha.M kruvazör, 94 bi
r.ı:ci sınıf muh.rip, ~6 'kinci sınıf 
mu:hr:p, 72 denizaltıd:r. 

Ayni tanhte hali inşada. bu
lunan gemıler de şunlE·rd:r: 

5 zır!lılı, 2 tayyare gemis , 5 ağır 
kruvaı.ör, 6 ·bi.rincı sınıf muhr'ıp, 
7 denizaltı. 

Bunlara gizli tu{ulan \'e hfili 
in.~ada bulunan 'b.ızı deniz eüzü
tam!arını da H;lve pei< yanlış ol
maz. Japonlar evvelce de söyiedi
g;miz g::bi ya.phk'arı işleri g:zli 
tutmakta. çok mahirdirler. 

Daha muvaıhhar, yani Şuıbat 

1941 tarihli tahminlerde jse Ja
pon donanma.sının mevcudü şu 
cüzütamları lhtiıva etmekte idi: 

f: Yazan: ' 

iN'OZBET BABAi 

hatibi verm<.Ş bır çok kayıpla.raı 
doüçar o1ml<Ş'~w-. Buna mukab>~ 
Pearl H:wboun baskını hariç 
Amerikan kayrp'.arı nisbeten a.z 
olmuıştur. 

Ja,ponlar uçak gemi>erinın yüzde 
sc;csen beşini ka:>'betm4erdir 
ki Pasifikt.:ı:<i harckiıtıta bu:ann 
atıemm;yeti fevkaLidedir. Ş'mdl 

Salomonlardaki muhakka..lı: ka -
y•p'arı da bunlara ilave edecek 
o!u"sak, Japon den'.z kuvvet:.erine 
büyük darbeler ind'rf'lıniş oldu -
ğunu ka,bul gerekli<. Ağır kru\'a
zörlerden ve bir'nci sınıf muhı->p-
1"rden de kayıpiarı üçte bir ıtis

,betindedir. 50 den fazia da Japon 
nokliye gemisi batırılmıştır_ 

Bu kayıplarla ve muva:nhor ha
rekatın da gösterd'gi g:'bi Japon 
donanması AmC'ri.ka donanması 
karşısınd:.• eski dururrıunu kay
metmiş, hattiı oldukça dun bir 
mE"Vkie dü;müşlür Bt:giın Pas:
f:ktc, ıb''tıas.;a •'<arad~ ve dcn'zde 
teştlbbüsün Amer: <a'ılara ge.;m:ş 
olması d y:ne bu kayıplarla tzah 
olunaıbilir. 

Japonyanın Uzak~arkta Rusya 
ile sili.ıh'. bir an'.;ı~mazlığa düş -

meklen kaçınmr.sı da b r bakıma 
keza yine üstün durumunu ıkay

betmiş olmasile kı·li.li izahtır. Vla
diıvostok'tan m4ada Rusların baş
k., üsleri Japon ada!au i'Lin. bil
hassa hava ak:n:1,, b~•.mr.ınd~n 
'büyük bir tehl:ke arzeder. Japon 

sanayi merkezlerin:n karada fu.
lenen uçaklarla bombardımanı 

halinde Japon •arın ÇQk kısa b' r 
zam,.nda en kötü b:r duruı;ıa düş

meleri ih1:mali ç:ı'.ı ku'V'Vetlidir. 
Ja·ponyada binaların yüzde yet

m'şi tahtadan<!.r. M Jyonluk ke -
s'f nüfus kiıtlesi barındıran şe

ılıirleri ise pE-'.< çoktur. 

Japony• Ş:rr:d:)·e kadar muhak· 
kak ıki girışt'!:i oldukça büyük 
askeri 'harekatta bazı kayıplara 

dii<;ar olmuştur. Pasif'kte, S:ııga
purdzı Birmanyada ve<iair kara 
harekatı epey zedele~n Ja
ponya; Çinde d;rha büyüık kayıp
lara uğramıştır. Fakat bütün bu 
kayıpların Japon kara 0rdularını 
deri·ndcn sarsacak derecede olma
dığı da ;işikiirdır. 

J&pon deniz kaytplanna gelin
ce bunlar oldukça büyüktür. Ve 
Ja,pon donfomasını büyüık ölçüde 
sarsacak mı>hiyetled'r. 

Hl zırhlı, 10 tı&.yyare gemisi, 5 
deniz tayyare muavin gemis', 18 
ağır kruvazör, 19 hafıf kruvazör, 
l::?.2 muhrip ve yine 100 den fazla 
denizaltı gemisi. 

·-~~~~~~~~~~~~~-

Bu tahmine de hali in.ş<da bu
lunan ve diğer tahmınde zikro
lunan miktar gemi ilave olunmak 
gero.{tir. 

Bu donanma şimdiye kadar üçü 
,büyük olmak üzere b'r çok denrz 

ZABITA ROMANI· 

'.ııa dokununca b;r ip ucu eline 
g<-'Çti. İpin adamın boynuna do'a
uar' •.t, ıb0yun etine gömü1ürces:
n.,, vaıh.şüce sıkılmış olduğu gö
rü:dü. 

Milfettış Brumle}': 
Hakikaten bir cinayet ol()u

ğuna şüphe yok, de-di. 

- Hayır, bir intH1ar bahis mev
zuu olama·z. Asıl şaşılaoııık cihet, 
hiç bır iır.dadı sı!hhiyesinin işitil

m;ş o!mamasıdır. 

Haddon şaşkın ş::şkın tıakan iJı· 
tıyar Metrdotel'e döndü: 

- Heyyyy, Meteriıı.gton, sen 
geceleyin hiç bir şeyler işitmed:n 
mi? 

Jıhtiyar k"[asnı salladı: 
- Öı.dü, ded', otuz senenin so

~und<ı öldü .• Hizmetini vapmak 

i KIBALIK ----. 

l ' Kod~~~~~~2~2 ~~-
1 rsl1 4 ~ \·ı• hrrr nevi konfo:-u 1 
1 

h' ; Ape t:<l!an ~ loriiJl<t". İçin-
dıJl<ıl..,re .' .c:ınt . 

Tt:frika 1'o: l l 

çok güç bir ad~rndı. Hatta 'kendi
s'nden neft€\ edec~ğ:m gelirdi. 
Fa!-;:at ne de olsa, otuz sene bu! 
Haddıon ı;rarlı; sordu: 
- Sen g<:celeyin hiç b r şey i

şitmedin mi? 
f'ht!yar y:ne b~ını sallad:: 
- Bir şey iş:tmedim, ded, 

şimdi kulak!aı'im pek ağır ... 
Doktor komiser Brumley'e 

döndü: 

- Anlıyamıyorum dedi, bura
da heııhalde ba.ıka h'zmetçiler de 
oLcak. 

- Doktor, onlar sabaha doğru 
gelir. Şimdiki halde burada bu 
ihtiyardan ba~ka k:mse yok. Ri
kardo'nun ga}'btub'yetı esn•~ında 

ev kapalı idi. Kasabamıza ancak 
dün akşam gelmişti. Bütün oda-

jBULMACAı 
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BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal 
İCı\BD< DA GÜNi'E S KAŞJ; ALINA 'BİLİB. 

Keser 

11 2nciteşrin 1'42 
18.00 

l 8,03 
18,45 
19,30 

19,45 
20.15 
20,45 

Pı'OI!•·= ve Memi'*~' s.aı 
Ay3f'ı. 

Mtiz.k: Faeı! l"Iey"t•ti. 
Mtiı>I<. Rıı.:lyo D,,,,,. Oı~o*a
M~'1. Saat .A;yıa n ve Ajool 
Ha be r~e!'i. 
M'Üll:i<. Yu'"ban $<>.<le'. 
Rad')"U Gazetf's~. 

Müeı!<: B r Jıai< "fürku.sı.ı Öi:' 
rcniyoruz.. 
K<>nuf;m<> (Ev'<l 5~'111>), 

Müm<: Bn.C\ Moc;:ı CPI.) 

l - Himayr. Rnek, 2 - T•·l~ 

da söy:rur. 3 - Dt:<' l>ir. i<m·im. 4 - ı 
K<rad<'n<z uo"ot>. D>m» )'KUı., 5 - So
rıınıa N .!iıva;>yle b<l')''bo>, Mal, 6 -

Sah:p ve .Ba'°1uharri:i Etem İzzet 
Bfn)ce - Neşriyat Direktörü 

Crvdc·t KARABİLGİN 

Bebekte Satılık Arsa 
R1ht.mCe: den.ille nhz.;r 817 M2 fı··~:.de bi.r aıma erJ.ıl·dlctır. Ctım.aırıt.e

si. Pa:.:ı;·':"'tian, .rnaada saıst 12 - 17fı.ı ... c:ı:slr..rla. 23758 e te'.~.la nl'Ür3c3/lt. 

21.00 
21,15 
21,30 
21,50 

22,30 

Tt'lJl"lll9l - Ki.nıgıl A ·~. 
Mı'ıı.-k: F' ·-,~··1 <'a·rıhur Bi.• 
dost1. (Şef: İM:ın Klir.o;< : J 
~I~ ~t .•.• !:>- ...... "· ,,.;- ..., Aj2111 
Ho·b<l:-l."'!\ ve B<>r.-akı·r 

SON TELOllA.F MATBAASI İrairlrlakl ciıne ınl(2l~ıp1 Üç ha.'"'f yow..- 2~45,.' 22ı50 Y.::~ıicı P:ogn.m ,., Ka 

yaoo-, 7 - E·k. .. k ı 1, 8 - Sıöız, 9 - ı==================================================""=n=•=-ı.========= 
Bıı,-ma D .liı:v<&ylt: ;daın ııeıhp<ı•l. 

Yukarıdan -.atı: 

ı _ sm, 2 - Baı~ı. a - DonU
""da bir çl'j:t oyun, ~ - Haıbeş Plreıı.

si, Göz rer.gi, 5 - !\.~ \!ıt't, Ç~-< :.tfu

~ t-..ıU'k.Uımct. .ı.nt-... :kt·'Zi, 6 -

~. Yaprrı.Lk, 7 - NrusQba.tlı· yola 

''"'ırr.e!t, 8 - Omı:n tqr.·•ı.darm.
dan., 9 - A~ Y'I"~ ıüz at (:İlo 
lrel:m•). 

Dünkü bulmaun>11 balledilmiı 
teJı:lı: 

123'.567~' 

1 S ~ L A1TjA Ilı_(\ S 
2ELEMlllllEZA 
3 L 113 V A,KıA BAM 
4 AIR A S 1 RAB A 
s MIA li y ş E B t iN 
f: DÜADNAMl'I 
7 T!ll S il K A T AIR 
l AIM E LIE A Lı~ 
S._K!t,RA

1
LJJK ,Z 

Sümer Bank 

YERLi MA LAR 
PAZARLARI 

Müe:ssesesi Müdürlüfünden: 

ŞEF l\1EKANOGRAF 
ARANIYOR 

M~ ~rv~ ku:J.lo;.ru'<?-n l!o.:ıer•):h M!ih;l~.'be n~nelcl"l 

~ do '!gu.., ü.oı·~ıt! e ınti.1.Pha.:.·ıs ü.ı• şı:i" rr.l·~ :<'ll)g:·:ı. r al!"l:;.caıkttr. 

~..ıbr \'(' ilrt ... ·~ ro.h.b: \"<? bu ~t...m: ~r· ·t:dCO .. <"("c.< hLı.l~yet.t,;• bu .. 

lulır,a..laırı Y<? )·o:ba..'\Cı dl!crd('n b'.r..,..?:ıe rr.:ıJık.ı mın.e:~n Viıkt! o:mala.r1 

<'!,.U,r. 

Bcı "~~yet' 1rl h:Jıi1 o~!l.nl"lı!"ın 21 ~(!Jcit<-!i~<" 1<. ôa .. Katı~o.glu hi

nı:ııJa 1\1 ·ııessesc Za.!. İş'..t· r: Şcfl'ğSnr n~ii' :er ~t:o 

• *' 
İLAN 

&d 

İstan·bul İkinci İcra Memu.riu- dıan akümii•!atör, şa;j vıc w.ımir'.r.Jf.kn a:n1 :crı:tt ve ~lip u~.ac<ilt~a-ı·ın Tu~rt o~ 
ğuudan: 

l\Ia.lıınutpaşnW. Beuiler sokak 
27 No. da ike.n halen ikaıue~atıı 
meçhul IJaeı Emin Özel'c: 

Jnc.ıs.ı -ecneb: b~r ~ıc- il•' evli oJıa1.:.an.aa, a·.ı~r.ıi(r,ıl. yıpnuş oınıes: ş:.ı~~·. 

İs:t:Pkl;i.J.er.n t'lldi.ytt-;.eu~~ •rtnl, rr.r:ı:.ı~cp d-:~~eım'l~-:l':·ıını, n•Jrı:s ci...1.zd..ın.ı srure
ti, ~erl.ic ve-Sık.a ve y.'lklamalnı:-ı, hWmıüh:.ı 1 lt:'ı.g;ıdıı., ~ıJ""ıı1ııut raporu, 8 ad("'t io:..oğ

J'(l.f~ur.ı V('. Ç'\:~~1.lkıları. ı.\}ts~ıE't"ll\-ııl :ılrnı:~ old'l..iklan bon·r-rv s . .eı<yJe 24/11/ 
942 günü Kaırtall Ma·~tc pes!nde K1-.. :e. Korn<.ı.ta..")]::ğı:na bizza.t murat"" ... a.t etme'ıeri 

l\lchmct Al'nin bir kıt'a resmi >I<ın oluooır. (1659 _ 1295) 
senetle alacal:"ı olan :ıso lironın _ ~ 

maala.iız ve n1asarifle tem.ini zım· ı 
nınd:> ikametgalunıza tebliğ için 

gönderilen tera emri p&sta tebliğ 

meniuru tar,afından ikametgMu.nı
zın ıneçhul <>ld"'b"'u bildırilm 'ş ve 
İstanbul icra hiil<iınl i i;'in:n 27/10/ 
9·12 tarih \ e 4!>/4027 No. lı kara

rile ic.ra emrin'.n 'bir ay müdd<0tlc 
ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
Bu miiddct za.dında borcu ödeme
ni< veya. borca kar~ı mal beyanın
da bulunmanız lazımdır. Aksi tak
dirde .icra kanununun mamdei m.ah 
susası mu.:ibin.,e hapsen tazyik o
lıınacağınız icra emri tebl:ği ma· 
kamına kaim olnrnk üzere ilanen 
teblii olunur. 42/2291 

YENl Nl:.ŞRIYA'f: 

Mal Sötı.ip!Jl::-ı - Kir~ 

KİRACILAR NE ZAMAN 
VE NASIL THLİYE 

ETrİRİLİR?. 
1 - :M.ı>l ı.ah;(ıi \'C k.:ı'OC!lan .ı. 

ciJ.ım>nr. 
2 - Son l<idi!.Jer• !:Ör<! il1EU e

<lil·.'11.işiir. 

3 - Eo Son Tı_tnYiz kararları 
eklt-nm:.;;~r. 

Y1'Z'Bn: Ce.nıl At.c;ın: ist Ha-
zıne İcra Mımuıı.ı. . 

ll<ıtış Yer.: İni<+p Kc1-p Evi. 

İSLAM _ TÜRK A."SİKLOPEDİSİ . 
Bu pek kıymtill1 <:'l!<lrin 'lf'lg;,. J 

nıi.'tıoorrcııJ::a. 42 inci o<su ÇJ1omlbtı.n 1 

lır kapalı idi. Mdbilyaların tozu 
b'ie alınmamı:;,tı. 

- Yaaa! Bu dönüş acaip bazı 
şartlar ıçinde vukua ge!.iyor de
mek. 

- R kardo zaten ~caip bir a
damdı. Gidişleri, gel'~lcri !belli ol
mazdı. Llk'n bu sefer b',;s: gel
d'.ğ:ni hab~r a~dı ga':ma. s·zcc, ö
lümü ne ~ man vukua geldi?. 

- En aşağı yor'1Y! ı.aat, en çok 
bir saat evvel. .. 

------=--~----mlaimlillll!IZm&!llB--~ 

TE VIKIY 
Teşvikiyede Emlak caddesi 
üzerinde her türlü bina yap .. 
maia müsait iki arsa satıhyor 
Emlak ve Eytam Bankasından 
Eu.ô No. 

3!!9 

401 

Yt.'l'i. 

Tı•şviı'kfı}•c V~Ji Konı3-lg1 

n~halı~i Boohın \.-e 
Em1[A{ cadde!t1 t•i 9cı 

8/4 yeni 23 numaı:-alı 

a:~ 

Teışv•·yr llarbiye 
VaL KD'IY..CI mahalJes. 
&:>::t:.an ve E.nlnk. caö. 
arieı e!t<l 8/6 yen; 27 

Kıyrmet.ı Temitu.o\ 

21.;ı25 L-."11 426,50 M2 2133 l..!t'G. 

namJ.ra.lı i.U'Sa. 30.130 Lira 567 M2 3013 Lira 
izaıtwtı )'lukarıda )"3ız:rlı ga.y-cıi ~•:iı<.Wle-ı• ~n. ı>atra ilır ve at;J•k aırt

tı·rnH', u:stJ.iy .. r 83ıtı :Q-calk:.t~r. 
Müzıa.yeje 3-0,11942 Pazart.e6i gilrrü s;ııaıt. 14 dft Baır:fkaırruz W.a.n-

bul Şube-il!. Satış Kon\is;yontl hu:z...ıı:.ı.ıodıa :yap:aı:C<'~ \"e en ~ bedel 
meıic"2l' biiıdı'rileeeır ve haddi J<ly1<: görü ıtiiğ\i toi<diı'Cle Mali-ye Vı'ltiı!e
t:OOl-n t·ı;ı.:.za.n f'.d' le::eık. mu-vtııf'nkat cevabı a~ındlıtrt..an fıJOI.ıt'a k'.aı'i ııha.lıe6i 

ya.-pıaB<'ak.Ur. 
satllŞ t~ntiJ. vı·ı-61-en bedel mu\.{•.ldde.r bnl~·Lı (0ıçt.ig ~. tıe

nı:tıa.ıt d<("C'.si d.o;:iı'il aı·tt~~-lneyocak i.ba:l· 1t=n-.fın uhd~ icra tılili.ı~ 

:-~ı'3d'aki fa-~'ık ondan tahsil edih 1cekttr. 
ır~:yl"'tl-ey·ı ·~ ·&.\. c•.ıı 'CCk:eN1 n~U>.Mdcr Kıtymetin yim:it' oou 

r. lısbM ';:1d~ tı mi::oo L yaıt.ıı,,- a 1'J'l"l J..:ı.z:ı.-r..;.. tı- kl!ek.ıli-:t:ı-m tenf.n&lt aCrçı .>İ, 
ıı.ıtı...6 b- A:-t,·resi v .. üç adet tot-ograf:a. b:ı-1..1<1.e bilJJ.rikn gün ve ~ıaatp 
imdar 6~z Emk.lc Sı1 t"\..Z..-.ine nıii-:·ac:ıat. e!.m~eı. m('rcudur. ( 1309) 

~~ormu.ş. 

- O da bir şey işitmemiş mı? 
- Civada b'r otomobil motö-

rünün harekete f:el:rildiğini işit
miş. Fakat bu iki h~d'se arasında 
b;r münase!:ıçi olup olmadığı ma
lüm değl. Hatta oı.omcıbilin hare
l:et ettiğini dahi iş'tmemiş. 

Haddon güllimsedi. 

- Brand'on'un evi karıa.nlııklar 
içindeydi. Buırasını temıin edebHıi.-
ri m ..• 

Komiser acele acele natlar ah
:; ordu. 

- Ben bütün mahalli karaloolie 
ra bu otcıırıd'oıil n geQIYICGi ilit.ona
Lini tıelefona ett.m. Bütü."1 yollac 
nezaret altı.na alındı. 

Doktor, komiserin bir kııl.ı da!lı" 
oyn.amıyan yüzüne baktı. 

- Şu halde tahminlerin.ize gö

1~1J1211:~ıı:--:ı:rııııızı••••~•r••11111n11111~"'5ıı:c..:2~:.~m.:.:~ 

:~Gayri Menkul ve"1 

~:çivi Fabrikası Satışı:: 1 

~: !Beyoğlu Dördıincü Su1h Hukuk Hiı:kimhğınde11: 935/30 
Terekes'ne mahkemece etkonulup ta.sfiyesine korar verii"n 

~ölü Madenci Mcıhmet Arif uhtesinde bulunan Halıcıoğlu Has- ı 
! k~ caddesi 139, 139/1, 139/2 numaralı faıbrika ve binası açık ı1 f.! arttırma surefle m.Jıkemcm iz t.:-a!ından 10/12/94.2 tar.lıine ı 
~ müsadi.f Perşemlbe günü saat 10 dan 12 ye kadar satı!:eaktır. ı, 
f. Arttırma bedeli yüzde yetmiş ıbe,,Jni 'bulmadğı ta!<d:Xde ik'nc1 f.' 

ı arttırması 22/12/942 'tar'ıtı'ne müsadif Sa'• günü saat 10 den 12 
ı ye kadar kra edilecekti.r. Gayri menkul ve f<:Jbrikanın tamamı- f. 

ı nın kıymeti 87969 liradır Te ll:aliye resmi ihale pu!u taviz be- ~ 
!ı d<'li müş!erisine ve satrş gün üne kadar vcıgiler terekey aittir. 
ı Arttırmaya g'ı'bilmek için yüzde yedi buçuk n;çbetinde pey a•:;,.. 
çası yatırmak lazımdır. 

! 'l'<ı!s" . .lt gayrimenkul kısmı: Cephesi Hasköy cadJesi, ar- ~ 
• kası den'o Hal:cıoğlu iskelesi yan'nda o'.an bu mahal 4046 met-

ı' re murc.bbaı olup derununda 83 metre murabbaı üzer nde :k :! 
katlı k.tıgir yı:.uhane 585 metre murwbba: üzerinde '-.r kat!r 

f. 
kiırgir ve çatısı a.hş:.p galvenizle örtülü te~ dolapları binJ;;ı 

1 1050 metre üzerinde etraıfı kiırg'r çatı ahşap haddehane n ç:-
ı 

f. vi fabrikası bin~sı 307 metre M. üzerin.de etrafı k.ilgır v~ üs-
! tü demir makaslı çat~ı olan kak imaliıtiııhanesi, 134 metre mu- ~ 

! raıl:ıobaı üzerinde eski yaz;iıane biçsın 28 metre M. üzcr'ndc ah- 1 

şı:.p b:r oda 36 metre M. ü ııerinde bir ah.şap iskele, 22 metre 1 

ı M. sahasında aıh.;jı>p ihela vardır. • ! 

Çivi faıbrikasnın tal-silatı: B'r adet dikenl' tel imalır.c " :ıh 
sus makine ile muharriki elektrik motörü tiresmisyon b:ra•i<ct- 1 

leıi, 7 adet grup halinde ç'vi imaline m<.ıhsus ç:vi kesme mak:- ~ 
1 eleri ve tderriiatından olan tira.smı>siyon, ıbiraket ve mo:ifrü 

5 adet tel çekme haddeleri, 13 adet çivi dolaplurı m<ı'.ÖrÜ t.:ns- 1 
mis;~n ile b;rJikte, J büyük dekk te~gı5;hı, l adet demir_ pu
lanya te21E:~hı, 1 demir torna tezıfc.Jhı, 1 tdet demir t~~ere tez- ı1 
gfilır, 1 dem·r makkap tezgahı, 3 adet zimpara taşı tezgahı, 1 ! 
adet a/tır demir torna tezgahı, grup h•·linde tamir h~neye a·t 

! e!ektrik mot.örü trasmisyon ve teferrüatı, 1 adet demir ağır
d !ık kaldırıcı seyyar cerri eskal, grup halinde kok imal ne mah.
~sus be-ş adet fmn, 4 adet çivi ta~ımğ:a mahsus arı>ıba, 1 ba;
~ '~ül, 1 adet çivi amlbalajıntla kuUanı!an kantar, 2 adet terazi, 
~ 1 adet ·•yak terazk>i, takriben 00 metre tel ha!at, 1 adet üzerin- ı 
~~ de iki demirci mengenesi l:ıu lunan ıbango, 1 adet demir ayyay ~ 
'-ı pileyiti, 3 ağaçtan mamiıl tel sargı makası, muteferrik mahal- ~4 
~! de bulunan hurda demir kır pıntıla<ından >bareltir. ~ 
1 İpotekli alacaklar ve diğer her alıikadaran:n irt'f<.k hakkı ~ 

saJ-ıipleıirtin gayrimenkul üzerindeki >hakları hususile faiz ve ~! 
masrafa dair olrn idd'alarını evrakı mü.9biteleri:e birl:kte 'atıs ~ 
güünden evvel mahkemeye bi'dırmleri kap eder, aksi takd r- 1 
de hakları tapu sicilile sdıit olmadıkça satı.ş bedelınin P".''"" ,. 
masından har'ç kalacaklardır. İsteki:lerın yuı'<arıda Q<i;;t~r.:ı.n ~ 
gün ve saatte &>yoğlu Dördü r.cü ŞuLh Hukuk Hıikımliğine gel-

1 
meleri, görmek isteyenler fabrika bekçıs'rıe müracact r.tmr!~ri 
ilan olunur. (6665) 

tstanbul Defterdarhğından: 
Mutıaınrnen 

Bı·del Tı·m"""' 

51217-1114/29 

37 

38 

53 

55 

93 

99 

Mecidôyt'1<öJ'ÜndO 3 petla, ı.:; od>, ı pa.r.;rl 
No. lu 446 metre murabba< ar». 

Meci<ı.ytitö;'>ift!e 3 pa(t.o, 17 ad'a, 5 p<ı·rsel 

No 1279 metne munıüıaı arsa. 
Mecid')·<~ü.od~ 3 !>"fe>, 1i ad.l, 5 p;ır.•l 
No. !o 2466 metre tmJl'Qbba> arsa. 
Mt..,.ı,iyekÖ)'!ii:ııdC 4 p:rfta, 2 ada, H pııı\.""1 
No. lı..ı 214 nı.-t.:e mJrabbaı aı• a. 
Me'-'<liyclköyünde 4 pa.f:a., 2 ada. 16/ 1 p;l'l-

S<:·l No. lu 476 metre mu. :.ıo.oo. ~. 
Mec;d!.y<ilı.Qı>ü.ı:ıde O pa{:a. 61 """• 2 pa Ot'! 
No. '1ı 1162 metre muTtt.baıı. area.. 

Mccid~ıkeyüıııde 9 paCLa. 62 ad'a, 3 paı""I 
No. lu 1560 met.N' murabbaı a-rsa. 
Mccklıy<C~)ıUr.d~ 9 pa!ıa, 62 a<l:.ı, 2 P""..cl 
No. 1 u 1922 mcıt.rr mu :-<:.bb:.a a·~1. 

Mroo~'<l'•cy.üıı~ 9 patı .... 63 ada, 15 p~l 
No. )u 2897 mt•J'lc Ollli<ıtA>"° aıw. 

669 51 

1~79 96 

ll466 185 

49 

1428 108 

302,12 23 

1550 ll7 

2733 206 

1 53,oO 

Y•u...\oa.ı~ ~tınlı gayri menkuller açı~ a:.,.~tı:-n1f\. l~e satı.t? f:J.;.. ı:-ı.lmı 
'Lp zı.Aı..ur etcnooı.ğ:ı<.ıdfn 6/11/94.2. ta•··itu.-~dl·n ·~~"l. l.Mr <V'f lıç'-ı- ,c p· 

b ıı«e· l ırr ...ıştJ:r. 

r de 

İ;ııbe~d.;:.ef"ln ~ ~t makb:ız~e·•ı w rA..ifuıs hı.i\. ... .ıy("t c .zı~ t r y e 
bh-1'1<1.e bir ;ı.y içinde h:4taaıın Pı;rıa.rt.csi ve ÇarşaınOO gC.:ıler• ;;ı.ot. ı4 t<>ı ıG ya 
loa.daır MC!iı 'ElınCl'ık Mü:l'üo'ügüne murııcaatları (12&6) 

Komiser düşünceli bir tavırla 
not defte~ni açarak sordu: 

Demek kıi loc>ndisi M;~ Detmar ' 
ile beraber eV'den ta.m zamanır.cfa 

çııkıp g.1ımişlıerdi. Fakat hiı.diise
nfa bu küıçük saflhas:nı gizlemek 
gerekleşiyorou. 

re bir:Si~n şiiıphe edıi:yocsıınm. ı ------

- Daha sara.hz tle tayin ede
m<'z misin'z acaıba? 

Haddon ·başını salladı: 

- Hayır. dedi, kimse hı>'ber ver
mediğine göre, siz cim\}'et oldu
ğunu ne:eden anladınız?. 

- Peneerenin biri açık bırakıl
mıştı. Polis Duk devriye gezerken, 
:>çık peneere d1kkatini ce:ıbetmiş. 
Evvela kapıya vurmuş, sonra i
çeı ıye girmiş. He"halde bir hır

sızla k:ır;.iaş•cağını zanncd'yor
muş. Fakat böyle bir cinayetle 
karşıl~acıığın hiç aklına getirmi-. 

- Demek ki maiyetinizdek• polis 
memu.-u tam katil:n kııçmaki.a oL
duğu sıırı:.ıcla eve girmiş bulun.u
yo.rdu. Bu da takrfüen Ü<; çeyrek 
saat e'Vl\-el vukua gel.:\}'or. Berim 
de kayııital:ıii h~bi<' şey'n dlkıka

t:ıın:i çelmı eımesi tutıaf ! . Çünkü hen 
de kıarljılci fırıncıdan hemen aız 

evvel çıkmış bulur.uyocdum. Yani 
saat ikiye doğru. 

Kom.se<" alaka ile baktı: 

- İŞ'le burası miınıım! dledi. Her 
halde bir >'iz.•te için g~niışıtirıi.7-

Doktor baş le 
0 

t.asdlik etıü; 

- Ev-et. Başkalıarır.ın da benımd 
tahminime varacaklann1 zannede
rim. Bu ikıi le i'k:iyi cemeder gibi 
kolay J:iırşeycliır 

- O halde şu tahminleriınınJ bl 
tıaı: d<ıha aydınla tıaıız. 

Komi.ser tıered'düt etti 
- Doktıor, s lzıirı er.ıİ:I:Iİrl.xie heır 

hakle •bi:r radyo vardıır w son ha 
lberlm dinleın-şıin.iı'.rl! r. 

Hadtlaı b~mı salladı: 
- Hayıır, dinlemedim, ded, çüın 

kü ıbir d'oğurlına amelt'w' için 
iber.ıi ııaiiırt~ardı. Benim heır 

(Dıevanıı varı . 

Tasfiye halind~ 

Şirketi Ticariye, 
Sınaiye ve 

Maliye T.A.Ş. den: 
ŞIJitt"t b1-1&Tl"1rl um..mıl hqy'eli, 

aşağ'.da ycıb bueu.sla.rı görüşmek Ü,. 

2l'll'<O 28 &ciocikılo.m 942 ParııartCSi .,._ 
..ı 15 ~ Gaıleıta.ııa Karaco<;nıo.ı .. ta 1 
}laılka ~ it.qy2?1ladııı kairı 1 
daörei. m«lısıaıdıaı fe\i<1ıll!lde o!<nıllr 

4ııpl~. Şi~tio esas mıJoawe- 1 

lamı6i muciönce en ae y..,,,. ~ ı 
eene<tioe mai'k ol"" hiaı<dar:aır 118a-

1"'..en \'E!Ya vc(ııı1Jetcn mü:ııakl'l'e· 

rın topl!anma tu•ı::Jı-ndıı:·n t•n aı. en gü!Qı 

eıvvel h«1P rer..et~1'ini nıa·,l ır .. drtre

se1 r~ h"'vd-: ı -dt rd.t nıı.:f.(':b°1 "ıı7.:' ala.. 

C'al~< 1 <!'r"l mantlblJZ~ 

zımdııt· .. 

Rl'Z)>; \ME 

i·aporliii:ır-ıınn o'kuon-ml6ı, 

2 - Taefiy e.nıin h;t:tl11nn 

n:•hai ve k..:·l'i b '.Ull(;-o:ıı, n ~<f!l-C 

3 - T'iie;fyE: :\te.n ru~ rı,.·a.·1 ve 
~ üo:-•,.tJe1·:..n:~1 toob~Ll. 

TASFİYE ME~ll'P.U 


