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GÖZ YAŞLARI 

Büyük edip ve güzıde roımancmıız 

ETHEM lZZET BENlCE'nin 
Bu Iavemut eserinin 

UÇUNCU BASKISI ÇIKTI 
Tanesi 125 Kuruş. İNKILAP KTTABEVl 

Trablus Yolu · Açılıyor 
Rommel'fn, Tunus'a Doğru 
Çekilme.k istediği Anlaşı~dı 

r... ' 
Libya Cephesinde f 
Libya cephesine dair son gelen 
haberler İngiliz taa1T11%tll1un de· 

vam ettiğini Ye çekilen mihver 

Varlık Vergis:ne Ait 
Son Listeler Asılıyor 

AKDENİZ 
HARBi 

kuvvetlerinin Ela.geyla'dau 64 • 
14'4 kilometre uzakta bir noktaya 
vardığmı bildirmektedir. Rommel• 

I in esaslı bir muharebe vermeden 

ı 
Mayin T ariaları Sekizinci Ordunun ilerleyişini ricatine devam ettiği anlaşılıyor. 

Bu Vergiyi Vaktinde Ödemiyen Mükelleflerin Yol inşaatında 
Çahştırllacakları Bölgeler Tesbit Edi!di -

Antakyada Tahakkuk Eden Vergi Miktarı 3.235.140 Liradır 
Bazı haberlere göre, bu çekilişin 

A... r t or B ı·n M ff k etr Elalemeyn'de uğranılan ağır zayiat 
gır aş ırıy • er ı • uva a 1Y 1 J doıayisiyte b'tbildne geçilmiş ye-

Miıttetlkler, İJkbahııra kadar AJt
denizde tam bir 1htihılük temin 
etmek azmindedirler. Akderıls ,ol
larmı tamamen açznak. Avru~ 
tstilA için yeni atlama taşlan kur
mak istiyorlar. Bu sebeple Afri
ka harbi biter bltmeı: Altdeniz 
harbine başlıyacak, belki Sicilya
yı, belki Sardenyayt, belki Glrldi, 
belki de her Qçün(l birden işgale 
ıe~bbüs edeceklerdir. Bütün ha
zırlıklar Akdeniz harbi içindir. 

Karşı Taarruzlardan Bahsetmektedir ni bir Alman plAnınrn icanlRrmrlırn * olması dı mümkür dür. * 
• 

A ·~--==il:> aJ: ~ • lir----' 
ç=======.S /R TE KÖRFEZİ _ ___, 

M. Zekeriya SERTEL. 

Libyada ve Tunusta cereyan 
eden muharebeler ,bir Af

rika harbi değil, bir Akdeniz 
harbidir. Gerek General Mont
gomery'nin Elageyla'yı alarak 
General Romm.el kuvvetlerini 
l'rablusa d'Oığru sürmesi, ve ge
tek Tum.}$ta cereyan eden muha-

<:::=' /tft"h VP. 

+. Müll~Fı"kleı 
J'El 'AGfYLA -Bir crgı" 

rebeler, Akdeniz harbinin birer Kahire, 15 (A.A.) _ Ortaşark !-
Parçası ve belki de birer başlan- tebliği: Mihver kuvvetleri Ela-ı .. Et•ımesut Tayyare 
gıcı sayılabilir. gey~ ~evziinden itibaren sı:ri 

Filhalkika müttefiklerin hede- çekilmege devam etnıektedır. 
fi Alınanlan Afrikadan çıkar- Düşman, hafü bir mukavemet F b • k y • 
rnatkan ibaret değildir. Asıl ga- gösteren avcı kuvvetleri bulun- a r 1 as 1 n a en 1 
Ye Afrikayı i§gal etmek suretile durmaktadır. neri hareıketimize 1 

t>tmek ve Akdeniz harbine bi:r yin konulmaktadır. Bu mayin-Akdcnizde bir üstünlük temin m3.ni olmak gayesHe birçok ma- ı·ıa~ ve!er Yapılıyor 
basamak bazı; fa.maldır. Ier, öncü tkıt'alaruruz tarafından 

Müttefiklerin tasavvurlarına toplanmaktadır. 
göre Afrika harbi bu ay sonuna Gece avcılarımızın şiddetli hü
kadar tasfiye edilmek icap eder. cwnliirndan sonra bomba avcııa:. 
Lıbyada General Rommel ordu- nn:uz batıya doğru yol alan dü:_r 
!arının artık mukavemet ve mü- man nakliye vasıtalarına karşı 
d ıhale kudretini dahi muhafaza taarruzlarına devam etmişlerdir. 

Halkımızm Geni-ş Yardımları Sayesinde 
Hava Kurumunun Bu Seneki Geliri 

Birçok vilayetlerde varhk ver-\ 
gisi listeleri asılmış bulunmakta
dır. Haber aldığımıza göre, var
lık vergilerini muayyen müddet 
i'inde ödemiyenler kanunun a
çık hükümlerine uyularak yol 
inşaatında çalıştırılacaklardır. Bu 
gibilcrin çalıştınlacaklan yerler 
suralarıdır: 

Zigana, Deveboynu, Van, Bit
lis. Elazığ, Diyarbakır, Siirt, Pa
lo, Kop dağlan yol ve geçitleri. 

Antakya.da listeler asıldı 
Antakya, 15 (A.A.) - Varh!k 

vergisi l~steleri bugün vilayetin 
bütün kazalannda asılmıştır. 3 
milyon 235,140 lira tutan bu ver-

i ginin kazalara göre taksimi şu
dur: İskenderun 1,002,200 lira, 
Antakya 947,850 lira, Kırıkhan 

764.800 lira, Reyhaniye 333.590 
lira, Dörtyol 171,100 lira, Yayla
dağı 8.000 lira, Hassa 7,600 lira. 

Ankarada bugün asılacak 
Ankara, 15 (TAN) - Şehrim.iz. 

de varlık vergisi neticeleri yarın 
(bugün) ilan olunacaktır. Vergi 
mükelleflerine ait listeler maliye 
tahakkuk şubelerinin kapılarına 
asılacak, bu listelerin birer su
retleri de hükumet konağı ıle 
defterdarlık, belediye ve Çanka
ya kaymaıkamlığında bulunu;.Ir•ı
lacaktır. 

PartiGrupu 
Toplandı 

M. Lehrun, harbin bidayetınde RuzveJt'in miimessili ol81'ak 
Avrupa memleketlerini zi~·aret eden Hariciye nazır mU!l\.inİ 

Swnner Welles ile bir arada 

Eski Cumhurreisi 
M. Leb un'da 

Fransa'dan Kaçll 
Reislik Sıf atmı Ku!landığı Takdirde 
M. [ebrun'un 
Barıştarabileceği 

Vaşington ,15 (A.A.J- Buraya 

Fransız 

Öne 
Şeflerini 

Sürülüyor 
9 Ay içinde 4.044.179 Lirayı Buldu 

demediği görülüyor. Ela;ı,eyla Bir mühimmat deposuna, düzine. 
t t · id" Al Ankara, 15 (A.A.) - Türk Ha-~-
abü bir rtu unma yen ı. - !erle nakliye vasıtasına isabetler e· .. ı-'"l•!lil]lllllll .. ı••!lı 

tnan kuvvetlerinin burada hiç kaydedilmiştir. Hafif bir düşman ~-a· ~.-.~u:e.ub~=~el ;;:r;:~ h~~;:! :ı ?: fi~ 71 ~ 
1 k. r··+·· gelen haberlere göre Fransız 
Ç 1 Ve U un Cümhurreisi Albert Lebrun 

r·······-... --.......... -............. , 
1 FRANSADA 

olmazsa İngilizleri yormağa ve tt!iJ"' Devamı Sa. 2: Su. 3 _ --=-- .lt-----11....İlll 
Vakit kazanmağa çalışacakları Duzguner'ın başkanlıgında top-

İstihlakinin Artması Fransadan kaçarak bitaraf bir 
memlekete iltica etmiştir. Va-

İşİ Görüşüldü şington resmi mahfilleri henüz sFabrikalar Kapanıyor. tahmin olunuyordu. Halbuki bir A .k 1 lanmıştır. Geçen devre hesaplan ş .• d det ı ·ı 
darbede bu mühim mevki lngi- merı a dar yeni incelendikten ve 1943 bütçesi tas- --o--- teyit edilmemiş olan bu haber 

Almanyaya 15.000 
işçi Daha Gidecek 

lızler tarafından zapted.ildi ve Gine 'de B ' dilk edildikten ,sonra ~eçen devre 1 s 
Una VI çalışmaları göz-.de_n ~eçirilm\ş ve avaşlar 

Ziraı:ı+ y k·r d Ek' üzerinde büyük bir alaka göster-
• • ~ I R e . hıı1 mektedirler. Çünkü Lebrun muh-

General Rommel kuvvetleri ta 1 • 
'l'rablusa doğru süratle çekilme- da işgal Etti ç<ılışmalardan ıyı nctıceler alındı-
ğe mecbur kaldı. Bu hat üzerin- Melbourne, 15 (A.A.) - Geme- ğı iÖrülmüştür. Yapılıyor 

Yazıyehnın Memnunıyet telif Fransız hiziplerini, Darlan 
Verici Olduğunu Söyledi ve de Gaulle gibi şefleri barıştı-

Ankara, 15 (A.A.) - C. H. P. rabilecek bir mevkidedir. Ken
Medis Grupu umumi heyeti bu- disinin Cümhurreisliği sıfatı hiç 
gün 15.12.1942 saat 15 de Reis bir vakit bahis mevzuu olamaz. 
Velkili Trabzooı mebusu Hasan Çünkü Lebrun istifa etmemiş 
f:~ka ·nm reisliğinde toplandı. yalnız Alman tazyikı altında iş-

.M. Laval'in M. Hitlerıel 
SGörüşeceği Bildiriliyor i de Trablusa ıvarmadan baŞka bir ral Mac Arthur kuvvetlerinin Okunan rapora göre, 1942 yılı , 

noktada ~utunup tutunamıyaca~ Yeni Ginede Buna'yı i~gal ettik- için tahmin edilen üç milyon lira 
-

Berline Göre, Merkez 
ğı da şüphelidir. Görfınüşe göre leri resmen bildirilmiştir. Harp g=l~e karşı, !ürk milletinin iyi 
General Romm.el için ya kuvvet- gemilerinin himayesinde bulu- zoruş ve sezışle hareket ederek 
lerini biran evvel Trablustan va- nan bir japon kafilesi karadaki yaptığı geniş yardımları sayesin
Purlara yükleyip kaçırmak veya Japon kıt'alarına iaşe maddesi de varidatın 9 ayda 4.044,179 li
'l'mmstaki Alman kuvvetlerile ve takviye kuvvetleri getirmek raya ulaştığı anlaşılmıştır. 
birleşerek müşterek bir müda- için ümitsizce çalışmışsa da da- Raporda, Milli Şefin, Başvekil 
faa sistemi kurmaktan !başka ya- ğıtılmıştır. İki gemi batırılmış- Şükrü Saracoğlunun Etinıes'ut'
Pacak lbirşey kalmamıştır. tir. Şimdi Japonların elinde llki tdki hava meydanındaki iyi ça-

Cephesinde Sovyet 
Kuvvetleri Sarıldı 

Stalincırat'ta Ruslnr 
Tekrar ilerledi 

Celse açıldıktan ve geçen top- ten uz~laşt~nlmı~tır. Reislik s:
l11ntıya ait zabıt hu15sası okun- fatıru Şımali Afriikada veya dı
duktan sonra ruznameye geçildi. ?er bir yerde te~~ kullaıı:na~ 

Ruznamenin birinci maddesini ısterse bu hareketının nıeşruıyetı 
Bursa mebusu Nevzat Ayas'ın is- hiçbir suretle Fransız hizipleri 

Ankara, 15 (Radyo gazetesi) -
Paris radyosunun bildirdiğine 

göre, M. Laval M. Hitlerle gö
rüşmek istemiştir. Bu görüşme 
yakında yap:laca'ktır. Görüşmede 

Mareşal Petain'in de bulunması 
muhtemeldir. 

Tunustaki vaziyetıe gelince, çıkıntı kalmıştır. l:tff' D~vamı Sa. 2, Su. 1 lt7fr Devamı Sa. 2, Su. 6 4..W Devamı Sa. 2, Sü. 7 1:tff2 Devamı Sa. 2, Sü. 'l 

rtıüttefiltler burada vakit kaybe.. __....,...~ rw 
der gıoi görünüyorlar. Şimali Af.. • • ı Berlin, 15 (A.A.) - Alınan or-
tikaya asker çıkaralı otuz beş lnnı tere ve dulan başkomutaplığının tebli-
gün olduğu hitde ha.JA T.unu,;ta "':3111 ği: Tua~'nin şimal-doğusunda 
kayde leğer bir muvaffakiyet A m e r·ı ka 1-n t .1baIar

1 
bir Alman dağ tümenine mensup 

elde edememişlerdir. Bunun se- kıt'alar karşı: taarruzla düşmanı 
bebi basittir .Tunus harbi bir ka- harelket mevzilerine atmışlar ve 
ra harbi olmaktan ziyade bir tay. ( Yazan: M. Zekeriya Sertel ) ağır kayıplara uğratmışlardır. 
Yare 'harbidir. Almanlar Sicilya- ' Terek'in şimalinde düşman pi-
dan Tun.usa sü:ratle ve kolaylıkla e Ajanslar bize harbin yalnız günlük hadiselerini ve dış kısım- yade ve süvari kuvvetlerinin 
hava kuvvetleri getirebiliyw ve larını haber verir. Hadiselerin arkasındaki hakikatleri gö- tankların yardımı ile yaptıkları 
Si01.iya üslerini kullanarak Tunus ırüp öğrenmek hayJi güçtür. Muhaberat bin güçlük içinde taarruzlar Alman kıt'alarmın şid. 
Üzerinde harp edebiliyorlar. Müt cereyan ediyor. Yollar kapandığı için muharip memJefket;.. detli mukavemeti önünde akiın 
tefikler ise ilkönce işgal ettikleri leri dolaşmak imkansız bir hale girmiış bulunuyor. Bu kalnuştır. 

Almanlara 
Göre Yeni 

Avrupa 
Milletlerin 

Büyükler 
Ede~elc 

Küçük 
Rollerini 

Tayin 
' Şimali Afrbda işe yarar. geni§ şartlar içinde bir gazetecinin binlerce kilometre mesafe Volga _Don çevresinde piyade 

hava üsleri kurmak, mevcut ha- kat'ederck cepheleri ve cephe arkalarım dolaşması :im- ve zırhlı kuvvetlerimiz düşman "'- ~ ·--"' 
\la üslerini yeni !ihtiyaçlara göre kansa olmuştur. tarılk:larının taarruzlarını şiddetli Nazi Partisinin Gazetesi 
tanzim etmek mecburiyetinde-- * * muharebeler neticesinde kırmış- Yeni Nizama Dair Bir 
dirler. Ayni zamanda arkadan • lar ve düşmanı geri atmışlardır. M k 1 N tt• 
"eni hava kuvveUeri getirmek e lngilteTe ve Amerika ht1k1'.lmetlerinin dı ·vetlisi olarak bu mem- ll . d.. ~ O G e eıre 1 
J leketleri do!as_an, ve oradaki vaziyeti yakından görmek Alınan teşki erı uşmana agır B r 15 (NP) Al 
lhtiyacındadırlar. Bu hazırlık kayıplar verdiı:roişler ve 67 tank er ın, - manyanın 
devresi devam ettigıw. müddetçe fırsatını bulan Türk gazetecileri arasında başmuh.arri- tarhı'p etmı'şlerdir. hür ve müstakil devletlere yeni 

Timiz de vardır. Oradaki müsahedelerine ait olarak ma- A · d ı b' 1 ""ü.d' afaada ka1--yı + ..... elli edi- · Don u··zerı"nde İtalyan kıt'alan vrupa nızamın a nası ır ro ""' uıut ~ hallinden gönderdiği telgraflar dış-ı:rıda, iiç buç-rık ay siL 
3'orlar. Şimdi bu hazırlık son ren seyahat intibalarım bir seri makale halinde yakınria diişmanın şiddetli taarruzlarınt venneği düşündüğü haklk5ında .ıevresı"ne gelmiş gıibidir. lngiliz k Türk mebusu Necmeddi.n ada-
" ne§Te bCL§lıyaca tır. ~ Devamı Sa. 2, Su. 5 k d w b' 1 ı·v··lk· 
'le bilhassa Amerikalılar son bir Ai:& ın sor ugu ır sua e o ı-
ay içinde buraya külliyetli kuv- * * seher Beobahter" gazet~i şöyle 
"et ve malzeme yığmışlardır. e Baş:nm1'arririmiz İngiltere ve Amerikada, dünyayı idare eden Dört lngiliz Parl&mento cevap veriyor: 
Ueneral Montgomeryn'in ileri devl('t adam.lan ile, bellibaşlı tanınnuş muharrirlerle, "Müstakbel Avrupa birliğinde 
b.areketine muvazi olarak Tunus.. bet snnf insanlarla görüşmüş, bu ilci memleketin harp Azası Türkiyeye Geliyor küçük milletlerin üzerine düşe-
ta da bir müttefik taarruzu bek- gayretle-rini yakından tetkik fırsatını bulmuştur. Bayram- Yeni Delhi ,15 (A.A.) - Reu- cek rol ve bu miUetlere verile-
l~nebilir. etresi ııeşrine başlıyacağı.nuz bu notlar bize lngiltere ve ter: Çin'i ziyaret ettikten sonra cek haklara dair verilecek her 

Bu takdirde iki ateş arasında Amerikanın harp ve sulh gayretlerini ,hadiselerin içyüzü- İngiltereye dönmekte olan dört samimi ve dürü.~t izahatın başın-
. nü anlatacaktır. t T d .. l b 1 k kt" Itaıacak olan mihv~et.l~ri- ngiliz parlame'l'lt<? azası, ürki- a ŞU cum e u unma gere ır: 

"' d "'d ve......,,t Bayramcrtcsi Tan'da bu seriyi takip etmenizi tavsi- yede bir müdd.et kalmaları hak- Son sözü söyliyen ötedenberi bü-
•ıin ne ka aI,;u. . -·· ~~ d · H · · d b derec merakl b" ro··portaJ· ~ ..,,, ~ ye e enz. arp ıçın e u e 1 ır kında Türkiye hükumeti tarafın- yük devletler olmuştur ve bu yı·-~ebilecekle ibi - .r ~t okun:ıtmı~sınızdır. 
llırası muf.a~tı~ ıfilhııer dan yapılan daveti kabul etmiş- ne böyle olacaktır.'' 

D S~ ., ~.bu. 6 Ll,.__....__ .. --1111_ .. -ııııı ... --.. _ ........... u111711111•_.'ı#'d~~ !erdir, ~ Devamı Sa. 2, Su. " EJJr evamı ir.' .,,, -,~,f4 ,~"" ~ ':& 

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

(Günler Geçerken 1 
"SUNMAK .. SÖZÜ HAKKIND~ 

Son yıllarda hepimizin ağız ve kalem aJıştır
dığımız kelimelerden biri de "sunmak"tır. RE F t K 

HALI D Şimdi sayın iki me.s1ekdaş arasında bu bahis ya
zısılıyor. Biri "bilmem kim bana kitabını sun· 

K ARA Y 1
' dıi" diye yazmış, öbürü '.olmaz, demiş. o yer 

de vermek, göndermek masdarlannı kullanma 
lıdır." Acaba hangi.sı haklı? Hüküm vermeden önce meseleyi ince
leı'Jek daha iyi ederiz. Bizim divan edebiyatı ile ayni çağdaki halis 
edebiyatı ve lisanı "sunmak" filini daima içi su veya içki dolu 
kadeh haıl{kında kullanmıştır. Hatta "bir dolu sun!" da dediği
miz vakit bu cümlenin içinde kadeh sözü saklıdır. (Mev1t1d) daki: 
'·Sundular bir cam dolusu şerbeti" ve Nefi divanındaki "Saki 
meded! Sun cam-u-cem!" misallerinde olduğu gibi hep su kas
d.ofonur. Zaten "sunmak" sözünde "su", apaçık duruyor; kelime
nin aslı şüphesiz ki "su" dandır. 

Fakat :rrırkcemizde,, "sunmak"ın yine "su" yun bir halinE 
işaret olarak başka manası vardır: Uzamak! ",servi'' ağacına uzur 
oJduğ'.: için "suna" deriz; evlerin önündeki üstü kapalı uzun yer· 
lere de yine bundan dolayı "sundurma" demişiz. Bu bakımdan 
"sunmak", uzatmak, vermek manalarını da taşır nitekim. "suba", 
"uzunluğunıı." demesine gelen btr kelimedir; ocak demek olan 
"soba" nm ayni asıldan olması pek mümkündür. 

Şimdi bunları, böylece bildi!kten sonra "sunmak" filini uzat
mak. vermek karşılığı olarak kabul ederek hem kitap, hem su, 
hem r' · saygı ve sevgi hakkında kullanmakta hiçbir zarar votur. 
Kelime pek aziz bır unsur olan su, yahut keyif vericı i('kiden do-
layı "ikram. takdim" manalarını da almıştır. Hatta dile bu ma
nalarla geçerek ayni kelimeden Türlrçemizde "hediye" ve ' 1ihsan" 
demelerine gelen "sunu" ve "sungu" sözleri de üremiştir. "Bar" 
ve ·'meyhane" yerine 'sunak" kelimesi pek güzel kullanılabilir. 
O halde kitap hakkında 'sunmak" kelimesini kullanan meslekda· 
şımız pek yerindf' hareket etmiş, bunu yersiz bulan sayın dostu
muz tenh. 't için yeter derece de lııceleme yapmadığını meydana 
koyJl?,uştur. 



No. 41 Ya:ıan: Kerime Nadir 

- Onıı hiı; btr zaman almıya~l!ım şatmrştı, 

Peyzl ablat. Hem onun istedifl renkli FeyzS. yine yerinden sıçradı. Kapı• 
uslu kağıtlar buralarda bulunmaz lrl. nın pervazına tutunarak gelen! ı:örmelc 
Sonra, Feyzanın konu~masın:ı. mey• itin uzandı: 

i n bırakmadan tel!şla illve etti: Ohl Nihayet bu dcra o idi . .Evet ol. 
- .. - Çiçekleri anlona koyacaksınız 1 .. te ll'iclvert kostümü ve ayni renkte· 

Tefil mi?. Size öyle çok toplıyacafım ki şmpkastyle bahcenin çakıl dö,eli 
ı_ l yolunda duruyor, zinclrini koparacak 
Birden Ucrl fırladı. Fnbt Feyzi o- gibi flerl atılarak havlıyan "Kunduz"a 

c.n Yolunu kesmeğe muvaffak olmu • korkak nazarlarla bakıyordu. llerleme-
•ıı: ye çekindiği muhakkaktı. Bunu !!ezen 

- Sakın o kadar cok toplattıat. Pi. Feyzfi. bıısını bira:: daha uzattı ve: 
• a:ıomın ve kilcuk ııehp:ılanıı fistline - Korkmayın. gcllyorumf. Diye 
konacak kadar elverir.- seslendi. 

- Ben b'liyoram Fcyzl abla!. Göılcri bir 8n ka~tla$m! ve iki~· 
Feyza, onun !si huyunu Jtaate meeo nin de dudaklım enndan bir gülümse· 

l ur etmek lçin bnkışlannı biraz sert.. yi~lc anlanmışu. 
't'ştİrerek: Fey.:A merd:ven1crl yıldırım sünıtiy• 

- Dediğim ıtlbi 1ap Rehll Dedi. le indi. Kapının çıntırağmı doyan 
Sonra. tatlı b·r serkeşlikle sallanan hizmetçi kadın nlt k8t sofada idi. Onu 

.üçü\:: ba$1 yakahyarnk avuçlan are• geçerek koştu, bizzat kapıyı r ı;tı 
s nda sıkıştırdı: - Devamı va!' -

çıc;; klcrin sahibi yalnız biz deiillz .. Ekmek Knrtlarm··n Tevzii ne 
Herke~n hiıısesine hürmetimiz bal'l:n. • "' 
walt .• Büyük babamdan dayak mı yf. 
yelim? 

Böyle dlyerelı: çocuğun toparlak ya• 
ruklarından tekrar tekrar liplü_ 

Öiledcn ıonra büyük bir tağnak 
kopmuştu. Feyzi bir yandan saate b.ı. 
ryor~ b1r yandan camlan döven iri 
vağmu~r tanelerinin ııesini dinliyordu. 

Salon çolc loştu. Ağn kad fe perde• 
~ri aı;tı. lstorlan tamnmcn k:ıldrrdı. 
Fakat. ne yapsa ruhundaki kanetl 
gıdercmlyordu. Günlerdenberi yasadı. 
Ct rilyn ilcnıf buıün tamamen te!lrai.z 
lralm~. benliğini garip b!r sinir krld 
~rmı;tı. 

Bir aralık yağmanın dindiflnl h1t• 
ııctli. Salon. mevsim ç.!çeklerinin ba,. 
gııı kokusiylc dolmuotu. Bıı havayı bl. 
raz def!ltirmelı: ve ferahlamak iı;in 

salonun terasa bakan büyiik camlı k~· 
ınlannı nçtı. Derh~ temiz bir toprak 
kokusu ile karıılasmt$tt. Yapraklar• 
dan, dallıırdıın Mlll ya"1nur katreler! 
damlıyor. Bahçenin §urıısmda bura
smıfa birikml~ gölcükler sık sık ba 
katrclcrln muziplıJ;inc yliı!inil buru~· 
turuyorda. 

Arkasını kapıya dayadı ve l'iylecc 
dalgın kaldı. E• halkı aşağıdaki büyük 
edada toplnnmı~ı. Misafiri cvvclfl 
Feyz:S karşılayıp salona nlac:ık ve di· 
gerleri sonradan yanma geleceklerdi. 

Saat iiı: buçuiu vurdıığıı zamaa, 

Ait Ilir Tamim 
Anknra, 15 (TAN) - Tfcaret Vc

ktılcti, hütqlmet~e ekmek ve ckmek
Jlk hubub:ıt ves:ılr ~:rn 'c mnddelc
r!n datıtılmnsmn do.il' t:ıllmntn:ıme 
ı.;nmulüno ılren mahdut gellrlllcrfo 
!'>unların bc•lcdiklerl kim elerc veril
mekte ol n e'anek karU:ırtrün kull:ı
nılm !ınd:ı. hasıl olnn bnzl tcrcddüUeri 
giderme:.. üzere lıaztrlndığı bir bıml
mı vaHılderc gi'Snderm1şllr. Bu tami
tnc göre mahdut gclirllll'rden d3frni 
olarak aile rclslndcn ayrı bir de otu
tnnlııra talimntnnmeyc uygun şcltll

de göndcrllcn dtmek knrUarI kart 
sahiplt'ri ınranı dan bulundukları ye
tln en yakm be1ed1ye daire inde vize 
ettireceklcrtlir. Bir ıehlrdım dl· t>r 

:cbre resmt vey:ı. diğer sebeplerle 
muvn'k:katcn glden tn:ıhdul gcllrlilerin 
ekmek cart1:ırını bulundukları yerde 
~yal~ beled'yc c1nlre"!nde vize <'lUr 
dikten sonra kal:ıc:ıltJıırı gune tnUn
hnsır olmak nzcre lrendıilcrlne mu
Vllkk:ıt e1onek knrtı -.·criler.e'ttir, Bu
nn mukabil ekmek k:ırllıu1ndan verl
len rnuv:ıkknt k:ırt mukabllfndo ku
pon kesilecektir. Muvakkat ~.cyuh~tin 
uzaması halinde ayni ~oklkk muame
leye deı,·ıım o1unacakltr. 

babte kapısınm ~ağr öttU. Bu ,,!O Proırım 
1.ııı Jiınnastllc 

(ıngırak, öğlcdcnbcrl k:ıç Befa Feyza: 1.40 U.berler 
ı:m yüreği.nl hoplatın~ benli~ .. , he-o 7 ~~ O:testn 

10 30 llı!ırr1•r 
ıtı ~5 KonU\'lıa 
20 00 Yurttan uı•er 
20. 15 Rad azetui 
.11.u Rir m•rı 
21.00 Evin aaıtı 
.:ı .15 Mfıılc 

• ~ .. '4 ı:ı SO Proıraın 
1ecanlı sarsıntılara uğrattmetı. Ve, her ıt.:u Mtır.ılc (Pl.) 
~-• .ıı. d ''b kl " d b ı:ı.H Haberler .-.ur.ıua a oruı, e enen en a~ u oo ı.ıa 11ı he:retl 
kasrnm geldiğin} Cl'İrtnekkn dol'!an U\· J il t~ Protrlın 

ki "'-(i fi d l .il-•-·•-] 18.03 Şarlııı..r sar ve ı.u nt o u U<l.llı11u lU' 711>1 ı S.45 Orlıecua 

21.30 Ternsil 
2ı.ıso Bant o 
22.30 Habtr!er 
22.4 S Kapar. ' 

1 G'O~G5.L5.M H•BE.Öli.R 1 
ETİMESUT FABRİKASI 

--Kurbanlık 
Düşmesi 

Koyun farın 
Bekleniyor 

Sön ı:ünl~rde piyasamtza önemli 
mlkd:ırda hiç bir mal getlrilmemi~tlr. 
Yalnız bir mlkd:ır patates ile porta
lcal ve mnnd:ırlna gclmilitir. Karndc
nlzdcn kuru fasulyn beklemektedir. 
Hatay \•e Antalya bölgelerinden çel
tik gclmlştir, PJyasnda pirinç bollaş
mnktadıl". İhracat talepleri ı:ırnsmda 
en ziyade ftndık, yer fıstııtı. ny çite· 
iti \"e susnm bulunmaktadır Fakat 
bütün talepler husus! taka la. ''e is
\ lcre Jçin \•aki olmakt.ldtr. 
f(urlxmlık ko!Jlm fiyat/an 
Şehrimize kurbanlık olarak 'l'nık

yndın bir mlkd:ır kıvırcık. Karade
rı zden kornynkıı ve Anadoludnn da 
Karall"nn koyun gctirilmi tir. Kur
b:ınlıltl rrn t'n U('UZ\J 30 lirııdrr. Fnknt 
bu hay\'nnLır .,ıJızd.ır. Er iyi kurban
lı' lar GO - 65 lira arasındadır, 

Gaze tecilerimizden 
Bir Heyet 

~indistana Gidiyor 
İngiliz hür."ümetinin dc>.veti Ü· 

zerine gazetecilerimizdPn nıürek
kcp bir heyetin yakında Hindis
tana gidecekleri h:ıber :ılın
mıştır. Heyet, Ulus başmuharriri 
Falih Rıfkı Atay, Anadolu Ajan
sı müdiirü MuvaiCak McnemcncL 
oğlu, Ak~ gazetesi başmuhar
riri Necmeddln Sndak, gazetemiz 
muharrirlerinden arkadaşımız 
Burhan Belge ve Burhan Fclc'k'
ten teşekkül edecektir. Heyetin 
bu ay sonunda hareketi muhte
meldir. Seyahat bir ay kadar sii
r~eldlr. 

Ila,·a Sınıfı 1\fensuplarrna 
Ait Yeni nir Layiha 

Anktıra ıs (TAN) - Hnva sınrfı 
menrop1arına alt r:am •c ttıı:mlnler 

hoi:lcındaki bnıınan liç nı:ıddeslni de
tl5tiren bir laylha meclis ruzn;ımesl• 
ne alınmıatır. Bu ISyihaya ~öre h:ı~ 
ritaer, telsizci ve doktor subııylz.rın 

her bÇU$ santinc maıı~ ve ücretlerin• 
den b:ışka i!çer lira verilecektir. Bu 
tıara b'r ayda 40 lirayı geçmiyecektir, 

Bir Japon Heyeti 
Ankara ıs (TAN) - Bir 'Japon ge

neralinin rcis11~1 altınd: 10 l.:i$"lik bir 
J:?pon lıcyeti bııgün şehrimize gelmi~· 
dr. Heyet ll:tllsı ara11nda Bertin -.~ 

Bud:ıpcştc ata:;:emititerleri de bulnn • 
maktadır. Heyet bu ayın l!) unda 
Rusya tarikiyle Japonyaya tideccktir. 

Trablus Yolu Açıhyor 
l2lf' Baş tarafı 1 inc·ide 

hava faaliyeti olmuşttıt. 
Dün gece, Tunus ve Lagulct 

limanları bombardınıan edilmiş
tir. Bu taarruz şimcliye kadar 

~ B~ tamı 1 incide Rııt>btdA bufidnn ba~kn, tayyare ve yaptlanlarm en muvnffakiyctlisi 
~~alan tetıtik eyl~iklcri kay .. motör endiistrtslııde S:Unanıl:ıctılc yer• Qlmuştur. Uçaklar, hedefler üzc
dı.llunmakta ve denilmektedir ki: il lıam mıı6de1er üzerinde tecrübeler rinde 4 ;saat kalmışlardır. Gemi-

"Etlmesut tayyare fabrikamız, yapılı:nakt~ <>1tlttt'l1, 100 kllove.Uıl: ta· lere isabetler kaydedUmi' dolk
Aınerlko, İngiltere, !sv~, lsviçrc kette bir elektrik cantrıılmu1 kurul• 13:-dn yangın çıkanlmıştır.' 
ve Danlı:ruıtll,,<n'ya ısma.rlnnmı' o- dula, tedarikinde t:ot1ıık tel:ilen bir 
lan malzeme gelir gelmez plinlt ço'lt maddı:lerln fnbrlkAnuı teshılerln~ Almatı resmi teblği 
çalışmalarıttıı2a başlıyabilmek i· de yapılması Içln ha:ıırlıklatın· t:ıtnam• Berlin, 15 (A.A.) - "Resmi 
çl,n hazırlıklarını ve eksiklerini landığı, benzin Rrfiy;ıtını aıaltn1ak tcbli!r': Strcnııkia'rıın b:ıtısında 
tamamlamnğa uğraşmakta, bir icin .!irieileh .tec.riıbcl.erin iyi netice dünkü gün sayıca üstün İngiliz 
)'at1dan da Milli Müdafaa veka- ver'1:".1 kaydec1ılmektedır. Rapor, şöy• kuvvetlerine knrşı şiddetli muha.. 
letine ait rcviziycından geçetek le bıtı.yor: rebeler olmu§tur. Muvaffakiyetle 
tayyarelerle liavacıllk dairetn!zin "Son a)'12n doldutıın olaylAr, k:ı• neticelenen bu mıvaşta 22 düşman 
tayyare motörlerinin umlitni mu- nı:ıtlonnn tnilleUer c:ı!tmtın ya;adtğmın:ı tankı tahrip edilmiştir. 10 düş-
ayene ve ta.miti işleri üzerinde daha açık belirti!er~e ~ydar:8 çıkaı- nuın uçnğı düşürülmüştilr. 
çalışılmaktadır. Fabrikamn yeni mıştır. Kıtalar bırbırlerıne gol:lerden 1 0·· Tunus' da Alman avcıları 
yapılarla genişletilme:;ine başlan. b;ığlarunıı, disill, erkekli. b!itün ç~lı• hiçb~; kayba uğramaksı1.ın üç 

6:m ko)lar hııvalarda vıızıfe :ılmı .ır. ~ d.. .. - 1 d" 
ml§t:r:r. 94a sonbaharında tanısın• Biltün korunma -ve yenme kuvvetler"• diışman UÇOı;• uşurmuş er ır. 
lanncağını umuyoruz. Bu inŞant nin &ük1 re tatındıiı bir dünya iı;in· Bola'ya !karşı dalgalar hnlimie 
bitince fabrikamızın işgal ettiği dr, çalısmalanmm daima yetmez gör yapılan gece hava taarruzlarında 
yOzölçünıü taknôi olarak 5.300 tnek ve hamielcrlmW trnıcanm ostfinc limanda pek büyük basarlnr ol· 

mette ktı.reden 12.500 metre ka-ı Çlkaracalı: kadar çoğaltmak zorundıı muştur. 
reye çıkacektır." mıtandufutmızu bir an unutmuyaruz.,, AlınClfi denitaltıları Otan ya-

kınlarında altı bfo tonilfıtoluk 
bir mudiye gemisini batırmışlar 
\'C torpille bir Amerikan torpito 
mubribiru yara1atruşlatdır. 

ltalyan Şehirlerinin 
intikamı Ahnacak 
Bedin 15 (A.A.) - Alman radyosu 

bugünkü nc~riyatmıla ıırası geldiği 
vaktt ln;ll"zlcr tarafından ltalyaya 
brşı yapılan bava hilc:umtannid in· 
tilwnuu Almıuıyamn lngtltereye M.• 
vadm taarruz etmek saretlyle alaca• 
~nı 5Öy1emişür. 

Napol~gc akın 
Roma, ıs (A.A.) - ''Resmi tebliğ" 

Geçen gece düşman uçakları, Nnpoll 
Eehrine hUctım etmıstcr "e bit kac 
düzine bomba atmışlardır. Simdiye 
kadar biç b!r ısın h:ıbctl verilrnemele 
t-dir. 

~--.. ...... -..-c>-...-~----
Hnbeşistatr da l\lihvere 

Harp tıan Etti 
Londra ıs (A.A.) - Habeıistan, 

Almanya. İtalya ve Japonyaya harp 

ilin etmiıitlr. ----+----
Yeni Gine'den Avustralyayn 

Götürülen Albnlar 
"•lbourne ıs (A.A.) - Japonluın 

Port Morcııby"7e do~ru ilerleıııetcrf 
ıerine Yeni Oinc'de topra~ll g8mU-

1cn ao.ooo altın ıterllnc Avastralyaya 
p};lcd\lı:r.i~tir, 

ispanya Hariciye 
Nazırı Lizbon'da 

Ankarıı1 ıs (Radyo Guctesi) -
İspanya Hariciye Nnztn '.Lizbon:ı cit• 
mİ§Ür. Bu hareketin, İspanya yarım 
adasınm emniyeti için Portek1zle mUı;. 
terek tedbirler alınması mescleeiyle 
alakadar bUlunduiu 5:ımlıyor. 

* Madrlt 15 (A.A.) - "Kabine, General 
Pranco'nun reisliil altında, toplanfı• 
ların:ı devam etmi~tir. Siındiye kadar 
yapılan Te ulı iünG de dewtn eden 
btitün bu. toııtantılll hakkında he• 
nOt hlı; bir resmi tebllf nesreaJlme· 
tı".1vtir. 

Porteklz kablncıln'de 
Lizbon ıs (A.A.) - Portekiz ka• 

btııesl, bucün Bıııvekilin reisliği aı
tmd:ı !evkalide bir toplantı yapmııbr. 
Bu toplantır.ı Portcklzin Madrit bü• 
yük elcisi :M. :Pereira da iştirak ct
mi3tir. 

~I. Knox Çekilecekmi§ ı 
CenCTte ıs (A.A.) - NC'fYorktıuı 

bllclltildlğin gl5re, NCTYorh: Nem g2• 
zcteıl, M. Knox'un önilmUzdelrl Odn• 

Şiddetli hava akttıları 
Kııhitc, 16 (A,A.) - Cepheden ge

len telgrnflnra g~rc, General Mon~ 
gomery ordusunun öncü birlikleri. 
mtt1lhlnr1a doldunl1müt artıtl70 rtı!
men rlcat halinde bulunıın Rommel 
laM"ctıctlne k.ııt r;ok :ıruwctli bir 
bnskı fatb!k ttmcktcdfrlcr, Amerikan 
\•e İı:ıg.illz uç:ıkla:rı, kaçan dUşrmıru, 

durmadan bomb:ıl:ımaktndır. 

~tayin tarlal.an arasmda 
Kahire, 15 (A.A.) - Dircok mayın 

tntlalanndan ihUynlla geçmek :nru• 
rctl 7UzQndcn dan bütiln gün devam 
cd.c:n Elaı:cyla b:ıtıs1ndnki müttefik 
kuv..•eUcr yÜrl)yilşfi nlsb~tcn tnnhdut 
bir sOratle de'\'am cttnlsUr. 

Eti tıob gı!len h:ıbcrlete göre, gerl 
çckil.-nclcte bulunan tnlh\•ct kuv\•t:t· 
letınin bQy!lk kısmı. ttrkedilen Ela• 
geyla mevzllerl battsmdı 64 nrı 144 
kilometre uuıklıktul:l noktnl:ırn kadıır 
ubşmlşlardn". 

Tunus • Trablu~ liudmlu 
boyunca lıazrrlrklar 

dkirııuı a)'tnda Bahriye Namlığından :Madrlt, 15 (A.A.) - Şlmalt Afrl
'~k.fü.ceiini haber. ve~e~le~ır. j dal! gelen hnber'lcr son 48 net zar• 

TAN 

ucu z· 
$EKE R 

Parti Vilayet 
Kongresi 

l<i-12-94:! 

Okuyucuların ...... , , ..... • 
Şikayetleri 1 

' Bütün Hazırlıklar i *Adresi bizde aaklı bir oku- ı 
yucumuz yaztyor: • 

L
• ,. Sona Erdi "Polla V• telgraf ldarul me- ı 
ıstede Y azıll Yerlerden Emek 11 • murll!'ından bir ıoamı poata ve• 

Dul Ve Yet=mlerle Memurlara Bu ayın 22 sinde Eminönü j telgraf yardim ııandıöına yUzde t- ! 
ı Halkcvinde toplanacak olan C. ki aicfıt vererek ortaktırlar. eu • 

Bugünden itibaren Dag"' ıtılayor H. Partisi vilayet kongresi için • sandık AnkıradadTr, lstınbulda ı 
gerekli hazırlıklar tamamlanın1ş- İ da 600 kıdar, belkl daha faz.la • 

lstanbul vlflyetlnden teblll edll-ı 11 -: Tahsin Teke, §ekerci: Kıısnn- tır. Kaza kongrelerinde :;eçilen f ortağı vardır. Fakat ortaklar rıan· j 
mlftfr: paşa ZıncJrlilmyu cad, 7 . delegeler, kongreye bildircceklc-- • dıktan pek de fa:ı:la istifade edo- : 

l - Memur ve mnstahdemlerlc dul, 12 - Kemal GQrııy, şekercı: Dcılh:- . h Ik d'l kl • ... l • mczler, Bazı mUeaseselerde meseli ! 
yetim ve miltcknltlcrin Kdnunuev· taş trnmvay cad. n a 1 c crınc aıı. rnpor arı t Vakıfla" idaresinde bu sandık bir f 
,.-eı Jsllhknklrırı fçin nU!us ba:mn ya- 13 - Kemal Fadıl, şekerci Bc§ikta:ı hazırlnmışlardır. • nevi lstlhl~k kooperatifi haline 
pılacalc 500 ı,rr:ım şeker tev7.lıılı ts· Orlabahçe c:ıd 31 C H p ti l v·ı· t td • konulmuıtur Ortaklartna Urfa . . ar s ı aye arc • x ti • # 
lımbul mnıur1nr Jstlhl~k kooperatifi l4 - Hasan Alptekin, şekCTcl: Üs- • • . • .. • Y•v•, zey nyaöT, sabun, klSmDr, o- • 
n ımtna scmtl<'ri ns:ığrdn gösterilen !didar Çuşlboyu, Hcyctı Reısı Suat Hayrı Vrgup- • dun vesaire tedarik eder aatollk : 
t-ııyiicrce icra olunncakttr. 15 - Şevki Kara, ~ekcrci: Kadıköy 1~ ~e;11disile şö:üşc~ bir muhar-• i de .bunlar gayet ueu:ıı: bİr fiyata ~ 

2 - Al~ ·nlılar ellerinde bulunaan SötntıOçcştne cad. rırunıze demı~tır kı: mal olur. Bu ııı yapııbllmek 1'1n J 
ekmek knrtl:'ırını bu bayilere Jl:ıraz e- 16 - H:ılit Ziya: Maçkad:ı Maçkn "K d iki 1l k • posta idaresinin elinde çek datıa ı 
dC'rck knrtlarm sol üst köşesini tcş· paıarı. ongre e, son yı 1

•• ça- $ genlf lmUn vardır. Acaba posta ı 
kil eden O. B. c'rmck knrtI İkinci· 17 - öı:ncr Ulll!I" Ş! 1i O mıınbcy lışm~ ve başarı r~p~r]~.n g?~dc~ $ve telgraf yardım aandıaı bu mev- • 
teşrin. aı .. nclkı'ınun) ibnN"slnl taı;ı- Rumeli c:ıddc~i. gcçlrılecek ve onumuzde.itı On i zu ile me§gul olaa memur ortak· % 
ran mOstatllın tevdiı mukııbllinde a- Reçel fiyatlan yıla nit y€1ıi iş progranu, kaza lan için -bilhassa bu umıında-

1
. 

lacı:ı.klnrdrr. delegelerinin getirecekleri lınlk daha faydalı olamaz mı7 

3 K t ·~ t Şeker :fiy:ıthlrı ıırtmııdıın lince yn- clilcklerı"ne go·rc hazırlaııac-,·tır. : * Fatihte Hasan Halife mahal-
- oop"ra il dağıtma ,.,.ni in i~ ptlan rc>ÇCllc:rln co't p:ıhalı !ly:ıtl sn- UA t 

tar ve izd"h:ıma meydan \'enncmck 1- tılmn'kt:ı olması nazatı dikknH ccl- "Son iki yıllı:'k çalışmalara ait • fesinde Ballpaıa ı:aJdealnde otu• • 
cin re!;cn ynp\lncnğt gibi dnlre ve bctmlş \"e belediye teftiş heyeti hn- mufassal raporumuzda halkn : ren bir okuyucumuz yaztyor: i 
mUe~sc-~el<'r de vilayet mnkamınm mU • "Bizim caddede terkoı euyu 

rckctc gcçm!ş!lr. karşı son derece açık konuşma- • k H lb ki 200 t b 
ımıdl'l!lyle m<'murıannın jstfhknkhı· Ynpılruı ilk tctkikkr birçol;; rcc~l~ ğa ve yerine "Ctirebildiğimlz halk ~ yo • bal uk dmd e re oru dlS· • 
rını mtıtt-mctlt'ri ''Mrtr.!i,•le nldrrabi• 1 «> "' ,ense r oca ca e baetan ba- i 

" lerln yaı c Sim nde yııptldıgı hl\· dileklerini ve yurd <Javasında ya- • cu k k 8 .. dd d .-Urlcr, Şu kadnr kt ekmek J:artlıı.rln- . 1 k · • ya avuıacıı • u ca c e 2Z 
dnn kc&llC"n mfistatllin toplnnarak •O- ti<' bugOtıkQ !ıyat· Clzerlndcu satı mo - pablldlğimiz ödevleri göstermcğc • evde derhal abon ol k ı ı 

.1 tıı oldu"unu göstennlştlr rnrcttlşler • ı e ma ç n eıa· • 
ıcr ve elli~rll.k pııftnlar halinde ko- ... t 

1 
h 

1 11 
k • ki. c çalışacagız. • lar ldı:ırestno mOraı:aat ctmlı ve .t .... on ro c ns ııymco ç e • ve • ı ıız r - # 

oper:ıtlfe te\•dil kap eder: çellerlnln ortadan kllyboldu~ gö- "Halk Bilekleri ve yard menf:ıa~lca $ taahhUde glrmlf vaziyette balu· • 
"4 - D:ığltmn merkezleri vnsıtasiylı:? rülmO~ür. Belediye teftlış hl'yt'tl re- rinden millhem olarak yapılmış olan $ nuyorlıı~. Dlfter taraftan 8arrııD· $ 

perakende ol!ırok k ~e kfığıtlnrı it:ln- 1 f" t1 • t bl' 11 1 ti .t :rel cadueslnde -bu kadar abon• o-1 
de ıın:cdılecek kesme şekerlerin be- lçe ıyn arınlı 

1 
csb'' ve jreçch "r

1 
p• iki yıllık ça1ı:şmnda kanaatimce mu• '• lacak ev bulunmama:ıını raDmen· 

lrr kilosu 155 kuru~ur. ere nyırma ç n .r pro c nzır ı:ımı- vaffak olunmuştur. Bu müddet zar 
ya mecbur katını~t.ır Bu prnj~ bu- fındn parti, yurdun kalkınma davaıım• ı &u vermek Ozcre pik boru dl!te-

5 - Kooperatif tnr:ıfından mute• günlerde- dalmt cnccimcne scvkcdıle- da kendine dü.,en bütün ödevi yapma• : nıfyor. Blu caddeye boru daıenm .. 
metlere bir sandıktan aşağı olm:ım:lk ktl .. t a n dem yoruır, Demek latedl§lml:ıı: t 
Ozerc doğrudıın do!nıya teslim cdllc- cc r. ğa çalışmış, bilhassa sosyal yayım ata· l oraya olduğu gibi 22 abonesi olaa 1# 
~k şekerlerin beher kilosu 150 ku- r.ında miıhlm b35arılar gS,tcrmJştir. + bl:r.lm caddeye do 200 metro bo1'9 
1"\lş iit. rinden h :ıp edllcceklir. Bu Tramvayların 1 y dda ''Partinin sonal yardım calışrııası • dtsıenerck blstm de auevzlutct.11 
knlıil §Ckerlcrln beher kilosu 150 ku- iki kısımdan teşekkül ed~r. 1 - Doğ· J kurtulmamız dlle!ıldlr. Kıymetti 
n.ışu geçmemek rızere n u dairelerce Taşıdıg"' ı yolcular rud:ın aofruya partinin yaptıi1 yardım i beıecııye reısımızın bu d11onımıı1 t 
tesbıt ve tcvziutın bun1ıır tarn.fındon lnr; 2 - llalkcvleri vasıt:ısiyle ya• ı;ıl!zl>nUne alarak sular darcaln• e- i 
v;ıp'l:ıbll 1 i tebllğ olunur. Geçen yıl zarlmds •ehir dahllln- p1lan yardımlar. mi" vereceğini umuyol'U:ıı:.,. 

1 - Kfızllll ve Mehmet kardeşler deki ruıldl Vll!!ltalnrıntn taşıdtltr yolcu "Partinin son bir yıl :lçind: yaptıfı l:J. • • • • • • ·~· 
(Hiliıl şeker fnb, s::;tış mağazası) Tııh- adedi geçen senelere ni;betle çok faz- to!yal yard:m miktarı 500 b!n Uradır. 
takrıle No. 07. ln ıırtnıışt r. Trrunvny fd3 te!d şirk"t Bu yardımın ytizde doksanı talebe ve 

2 - Ua!ız Mu !ala mı:ıhdumu Co- ı:ıımıınındnn l•aılım 2113 romork vo gençliğin yefü:tirllmet.i ve korunm:ısı 
mil: BahçeJ.t:ıpı, ınotristen anc:ık ı 74 anU çaJ.ıştırabH- için sarfedılmistir. Parti, TUrk nıUlc-

Üniversitede 

Yaptlacak 

Bugül'I 

Tören 3 - SeUm Kantmen, ,ekerci, Sir- dltl halde 85 mU1on 5CO bin, Kadı- tinin yarınını teşkil edecek 0ıan bu· 
kcci Hamldiye Ced. l k6.r 1.rıımvaylatt M arobadon 32 sini gilnkü gençleri yetiştlrebilmE:lc için 

4 - Rıza Uygur: Şe!cerci Di"anyolu. çalışttrabilml5, 10 milyon 100 bln, de- bütün gayretini sarfetmektcdir. 
5 - Hilmi sel: Şekerci Beyıızıt Or· nizyollıırtnm şehir dahilinde çalışan 

Tasam.ıf ve Yerli Mallar Ha.-tasl 
rnUnasebetlyle lktısat fakfiltcsfnln tcıw 
tip ettiği tören. bugUnkQ Çarşanı.ı,. 

gUnU s:ıat 16 da ilnlvcrsltc merkes 
du cnd. 17 \"tlpurundan altısı tamire çekilmls, 

6 - Faik Baştıran, şekerci, chzr· cerl kalan 11 vnpUr :ile 13,5 milyon, 
dcb:ışı camii knrşıst. Şirketi Hnyrl;re 20 vapurdan 13 1i i-

7 - Rec~ Fundo, LAlell Pnzan le 12 rnOyOn yo1Mı t:ısnnrşlordtr. 
LtıTe11 Ordu cnd. 263 Bu yeki'ınun bu ytı &onunda daha 

8 - l:ı:üsnfi TunçbUek Şekerci, Ak· !azln artne::ıi:'l muhakkak snyılmak-
saray Ordu ca<I. 35R tadır. • 

9 - A.hmnt Flkrl. ~ker-cl: Beyo~- .o------
lu B:ıhkpaznrt. Altın J1'iyat1an 

10 - İS"mnil Hal· ı, Şekerci: I'atl• Dnn bir altın 2000 kunıştan ve bir 
caltl. tram ltnl~e 402 kuruştan s:ıtılınısttr. 

Almanlara Göre 

Yeni Avrupa 
naı tatarı ı hfcide 

G:ıtete 1izahııbntt de\·atnla di
yor ki: 

"Yeni Avtupadn küçfık millet· 
lcr nrasındıı. kavgalar ve ihtilaf
lar olnııyactıktır. Yeni Aviupada 
artık küçi.~ ve ikinci derecedeki 
devletler arasında fütilaflar yü
zünden yangınlar çıkmayacaktır. 
Yeni Avrupada, küçük milletler 
ezeli 'ihtilafların tehdit edici gir
dabından lkurtulacaklardır." 

N asyonal sosyalist partisinin 
sözcücii olan "Volkischcr Bco
bahtc?"'1 Almanya safında çarpı
şan milletlerden b3hsed~rkcn 
şöyle diyor: 

"Almanya, Avtupa kü~ük tnllletıe· 
rltıdetı hiçbirisini tor1a harbe sokma• 
mı~tır. llngffn bidınle omw: omuz:a 
tatt>t an milletler kendi dllei:lcri 1le 
hatbe ritrm terdir. Çil1lkQ onlat bUl9 
7orlar ki onlar i~ln dahi v:ır 6lınalc 
vcy;a var olmam:ık hükmil Şarktaki 
ı;avaıı meydanlarında verilecektir. On
ların da dünyayı cörüıt hususunda 
kendi diledikleri gibl br:htiyar olma· 
larıruı kimse e~el olmıyacalcttt. Eh: 
orta büyüklükte ve k!içUI:: de"Vledetln 
itimat dolu yardın1ıha trtahtacı!, nasıl 
ki onların da bize ihtiyacı ,.ardır; ve 
blz bıltlltikü mlittdiltlerlmiz çnre • 
ılnde devamlı blr sulh ifblrlifinln .,. 
ni hnk1ara ıahlp ertaklarmı ııürmek" 

te1ı. • ., 

fttıdn babes blllgesiııde Mihver krta .. 
ıarın!Ii b{lyilk bareltcUer yaptığml 
bildirmektedir. Bundan ba&!tn Tr:ıb
lus'dnn da Gabese bircok nakliye ge
milc::-1 gclınlcfu. SahU boyunca mil
teaddlt krunyonlar is1emcktôdlr. Blr 
çok Almnn k61lati Oafsa'da daniryo
ıun:ı hfüdm bulurum tepelerde mevzi
ler :itegııl ctmiş1crdlr. Bu bnrc1tetfor 
evvelce btldlrilcıı ba.rekeUerden çok 
dah:ı milhlm ve bQyükttlr. Rornmcl'ln 
bil suretle ıternerlnl Tunusa doğnı 
g tıişlettiği <re fl.ındl ileri hnrcketlıtl 
hulandırtn21 o'lan Scklzlnd tn~liz 
ordumına tnuka-vc:mct edcmcdlğl bık
dirdo Tunusun ccnubundakt d~itlık 
mtnbıkaya sığınmak istiyccefl anln-

-=Ilmalttadır. Ilotnmel, İngi!itl(dn Ül· 

l.ibind"n kurtulara'k Tr:ıblus'a varmak 
\"C Trııbht" Jıudufüınu ~c~erck Tunu
s:ı girmek ümidindedir. 

· SARK· CEPHESi . 
l'tif' Baş farafı 1 incide 

kanlı kayıplar verdirerek püs
kÜ::-tm üş l erdir. 

Merkez cephe&indc, bir gedik a~· 

mak için Sovyetlerin yaptıkları bUtiın 
teşebbüsler ıılmdiyc kadar olduğu gibi 
yen!tlcn aklın bıılmıatır. Bu uarnı.a· 
!ardan daha hıı:!ırhk mevzilerinde k• 
rılmamış olonlar Alman mevkileri ö
nünde mUtemerJ.:ir: müdafaa ateşimiz 
altında kırılmı3trr. 
Tropez'in cenup doiıısunda kuıiatılmış 
olan düşman kuvvetleri 3lddctle kurt~r 
rna taarruzları ile beraber olarak çem 
beri yarmala bos yere tıfrtısmı3l:ı.rClır. 
Karer Alman taarnıı:u ile çember daha 
ziyade daraltılmı&tır. 

Tropez'in batı kesiminde Alınan kı• 
talarınm taarrur:lor1 mayin ve tel Ör" 

ıülcrle kuwetli bir surette korunan 
bir düşman mevziinin yarılması ile 
nMieelenmiştlr. 

S ov11et rettmi tebliği 
Moskova IS (A.A.) - Bug-ünkii 

Sovyet tebliği: 
14 • 15 ilkkanun gecesi kıtıı.larımız 

Stalingrad ı;cvrealnde •e merkez cepıo 
hesinde evvelki i;Et:;ımetlcr8e taarnız 
muh:ırebeleri yap:ı11$lardır. 

Sovyet kıtnları Stalingradm endfürt 
ri mahallesinde ta:ırruz ederek mtt· 
tenddit binaları ele geçirmişlerdir. 

Stallngrad'm Glnıal b:ıhsınc1a tor
çularıınıt bir Almıın taburunu kıamrn 
~ketml&lcrclir. 

Diler l>!r k~simde blrliklertmiz dlie• 
manın mlltcaddit karsı tanrttızlal'tru 
plbklirtt!iktcn sonr!ı diiııman slpcrk 
ritıi hticumla ıaptetinl~ler "e 200 A1• 
man euba7 ve erini öldürmilslcrdir. 

Merkez "Moskova,. cephesinde Jıu· 
talanmn: düıman karşı taarruzlarını 
püskürtmekle nıttıul olmutlardrt. 
Rjev'in batısrııda dilsman yeni tank 
ve pi73de tak'Ylyoltrl setirmt, 't'e bttır 
l:ırlıı karışı taarruzlarôa batunmuıtur. 
Altı kar,ı taarnııı püskfirtülmüs n 
düemaı\a aftr kıı.ytple.r •erdirilmiştir. 

!Jlulıtelif kesimlerde 
Ankara, lS (Rad:ro Gal':etcsi) -

Son gelen haberlere röre, Stalingrnt• 
ta Alman1ar kar,r taarnıılarint tki 
defa tckrarlamı,tardır, Bıı tllarnııtarı 
dan biri stannrradın batı kanadına, 
difcrl de Kotet Nftı:o-vaya y8nc • 
dlrtıitth'. Taan-=tar~ •enı ba~lı 
bir ıeli~e yoktur. 

Sovyetlcr de Don ile Volıa arasın
da 81ddetli taarrıızlar yarımakt:ı.drr 
Bu t!!.arruı:le.r Almıml•tın <lutıımuııu 

~üc;lc~Unnckteclir. 
So't'}'etlcrin Staliruırad vo Voronejde 

taarruza ba~ladığı hakkmdaki Londra 

"Yeni tesblt edetcğlmlz is progn:• 
ır.ında, bfitlin faaliyet alanlarımızı 

daha fazla cenlıletmcğe çalıı:ııcafız. 
Bu programda tulacnfanız esas, ruı• 
zari olmaktan dalma kaçınmnk ve Mil· 
li Şefin yapıcılık prensibl üzerinde 
bütün hızımızla yürtimektir. Bu yol• 
da kııdret lcaynalhmı~ umumt efkir oa 
l:ıcaktır. Ödevimizi y:ıpabildifimirt u· 
mumi efklrda görmek, ç:ılışma oevld• 
ml:ıi arttır:ıcalttır, 

Parti Grupu Toplandı 

blnasmdn yapı1ııcaktır. 
• 

Töreni Rektör Cemil Bllsel eçacal: 
ve Ulusal Ekonomi ve Arlltrma Ku
rumu Başkanı K~zım Özalp c!uygu
lartnı söyllycc:cktJr. Aynca Oç pro!e
slSrle talebe de söı: alnenktır. Tl5reP 
fakülte Dekanının bir söylevi fle tı:a~ 
pnnacaktır. 

Fransa da 
~ Baş tarafı 1 incido 

"Daily Tele-graph" gazetesi, 
Laval'in Almanyaya yararunalc 
için Fransnyı tamamen feda et
mekten de çekinmiycceğini yaz
maktadır. 

Almanyaycı 15.000 i§çi 
dalıa oöndeı-üiyor 

l!2if' B:ı~ tarafı l incide 
pirtolu içkiler ile tütün istihln
kinin artması sebeplerinin neler 
'>l<luğuna dair takriri teşkil edi
yordu. Cevap vermek üzere ldir
süyc gelen Cümruk ve İnhisar
lar, Sıhhat ve lçtin1ai Mua\·enct 
ve Menrlf ,·eki:ıerinin bu husus
taki beyan lnrt ile bu nr:ıda söz 
ıılnn hatiplerin mUtalcaları din· 
lcndikten sonra Diyarbakır mc- , Bc:lin, 15 (A.A.) - İşgal ~ .. 
hm;ıı General Kfiıım Sevüktc- memı§ Fransa lnsnundan 15 bill 
kin'in ekilmiş veya d!dlccck hu~ a~e~~nin gelmek ~e old~ 
bubat miktarına ve istilısalın faz- b~ldırılmektedir. Vıchy'~ şun .. 
l 1Mtmlmnsı için hilkfunetçe ne dıye kadar yalnız 110 bm amele 
g~biı.: tedbirler alınmakta olduğu· gittiğini ~ildirmiş olmasına ra~ 
n dair takririnin müuıkeresina men hakikatte Almanynya eeleıı 
., a ·ıa·ı Fransız amelesinin yeküııu 225 
1,cçı . . . 

Taktir sahibini mll!cakip Ziraat hını bulmuştur. 
VeklU Şevket Rfı:şil Hntipoğlu kürsi.l
ye gelerek ekim \•az!yctlnin memnu
niyete $!1.Yfin olduğünu ve istihsalin 
arttırılması içiu nlmnn ve aıtnı:cnk o
lan tedbirleri ctrafiyle izah ettikten 
ve bu mevzua dair so:-ulnn bir suale 
ccvııp vcrdllrlcn sonra Vekilin bcyn
mılı umumt hııyelçe tasvip olunoralt 
sant 17 .50 de toplııntıya son verildi. 

Fransız f abrikalan blr 
müddet için kapalı kaüıcak 
Ankara, 15 (Radyo gazetesi) -

Vi§idcn gelen bir ·habere göre, 
Fransız endüstrisi kömü.rsüzlü1' 
sıkıntısı çekmôktedir, Bu ~ 
den f abrikalnr 23 birincik:Anun
druı 3 iltincikfınuna kadar çalı:-

Akdenİz Harbi tınlmıyacaktır. 
• • Fransız cndüstrlsinln bir mftd· 

a2fr Baş tarafı 1 ıncıdc d tt b . k- •· sık t ..1L.a.1 
· · t k Af 'k d t ak • e en en omur ın ısı çuıs.ı..ı· ıçın ar ı rl a a tu unm ım- ~. ·-'-ft•.ı-ak , __ L,_ b ah 
1<t: bl h ı ım· ti M" tt gı mwıUAA OuWU\oUI er c;r, 

r"akn,lsı~ tr ha~ ~e 'b~ş Arf. :ku .e: bu de!ald tedbirlerin Alınanyaya 
ı erın a uunı gı ı rı ·a ışı • . .. d ek ind il ı' 

b k d f . d .1 ışçı gon erm gnyes en er 
u ay sonunn a nr tns ıye e ı · ldi ~. nı1 ,...ünl.-ü Fr 

mcso bil~. bu :tnlhvcrcilerin Af- gc gı sa ıyor. v ~-
rjkııdan çekilmeleri nrtık gün dan Almnnynya. yeniden 15 bıD 
meselesi sayılabilir. amele davet cdılmlştir. 

Fakat Akdeniz harbi ,asıl Af- lsveç ajansı, yapılan büttıı1 
rika harbi bittikten sonra başlı- gayretlere rağmen toplanabiletJ 
yacalktır. Müttefikler ilkbnhnra amelenin ümidin çok altında ol" 
kadar Akdenizde tam bir üstün- duğunu btldirnıeattedlr. 
H.ik temin etmek azmindedirler. 
Akdeniz yollarını tnmamen aç
mak, Avrupayı istila için yeni M. LEBRUN 
atlama taşlan kurmak istiyorlar. t:!fr Baş tarafı ı incide 
Bu sebeple Afrika harbi biter tnrafıntlan 1.nk!tr edilemez. J'3tl 
bitmez A~den~z harbine _başlı- V'aş.ington rcsmt nuıh!illcrinıtı 
yac•, bclkı Sicıly?yı,. bclkl ~ar- ynn resmi olarak ileri sütdükle
dunyayı, belki Gıridı, belki de ri bir mütalcadır. 
her UçUnil birden .. 1şgnlc teşeb- bladagaskai"ın kontrolü 
büs edeceklerdir. Dutün hazırlık- • 
ı.nr Akdeniz harbi içindir. SavCl§an Fransızlara verildı 

Lon4ra ıs (A.A.) - Madapstııl 
haberi tceyy{lt etmemi,ur. BugUn a• adasının kontrolli fngiltz hUkfunctS 
sıt taarruzlar RJcvde vuku bulmaktn· l{lrııfınd!ln de Oaulle'cülere devredil' 
dır Burada Alm:ınların l:ar:~ı taar • mtetir. • 
ruı:lan iddetle devam i.'diyor ve iki J Eden \le de Gaullc arasında d~11 

taraf da cep1ıc10 tank ve motorl:ıc \ bıı mesele hakkında bir anlaşma !mzll' 
kuwctler yığmaktadır. , liinını~tır, 
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ikramiye haamtye lkNmlye 

Adedi Mlkd.an Tutarf 

Ura Lira 

1 100. 000 100.000 
1 8Q. 000 60. 000 

1 50.000 50.000 
:'ı! 40.000 80.000 
2 30. 000 60.000 

5 20.000 100.000 
:20 ıo. ooo 200.000 

50 5.000 250. 000 
100 2. 000 200.000 

500 1.000 500.000 

1. 000 500 500.000 

4. 000 100 400.000 

5. ()(X) 50 250.000 

50.000 6 250. 000 

60,682 Ye~n 8.000.000 

Tam bilet 10 lira. yanın bilet '. 'ı liradır, 

O• I• 81 el I• al il il il le •••••••••••••• ae eı il il il ıe il ••• 

l M. M. Y. ISTANBUL 1 NUMARALI ı 
t SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI : 
ı ıa il IG il il ee il il il eı il il il •• •• •• •• •••• il il •• il il il 

Muhtelif ve hurda dikiş makinaları satılacaktır. Eksiltmesi 22/12/ 

942 Salı günO. saat 10 da Tophanede M. M. V. Bir Numaralı sattn alma 
komisyonunda açtk eksllt.me ile yapılacaktrr. Katt teminatı 145 lira 56 

kunı~tur. :Makina1ar Tophanede 2 No. lu dildmevinde görülür, Talip
lilerin belli vakitte komisyona gelmeleri., 

(328 - 2011) -Aşnğtda cins ve mikdarlarly1e tahmin bedeTierl ve teminat mfkdar
lart yazılı olan maddelerin ihaleleri hizalarında gösterilen günlerde Sa
lıpazarında M. M. V. !st. I. No. lı Sattn ahna komisyonunda pazarlıkla 
yaptlacaktır, Şartnamesi ağledeı:ı. evvel her gOn komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin mnnyyeı:ı vaktinde müracaatıan. 
Clnar Uikdarf Tahmin flatı Teminatı hı ate 

had KIJo ~ S, L. K. GDnO 

100 %2-12-90 D 
(390 - 2394) 

CiL TCi ARANIYOR 
SilleymmıJ:yedcld askerl matbaaya 45 lira aylık ik:retn fki ciltçi ah

nacakttr. İmtihan 25/12/942 de matbaada yapılacağından isteklilerin şart-

ta:d öğrenmek Qzere 22/121942 a~amma kadar matbaa müdürlüğüne 
rntıracaa&:cr. (1965 - 2377) 

Üni ersite A. E. P. Komisyonundan 
Fizik'. enstı"tüsü için 70 adet büyük ve küçük masa ile 120 adet ta
~ 22.12..942 Sah günü saat 15 te rektörlükte pazarllkla ihale edile
cektir. klıeklner 4573 lira muhammen bedelJn teminatı olan 69 liralık 
makhm.fu gclmelerl, Resim. ;ıartruıme, rektörlO.kte gôrülflr. (2404) 

~SELEN, FAYANS 

KERAMIKTEN 

BiBLOLAR 
Masa Lambaları 

AViZELER 
GELMiŞTiR. 

Sarls depom: Galata Perşembe 
Pasarı Yoğurtçu han. 3 ' ,, 

~.-..mm ____ , 
T A N Gazetesi 

1LAN FIYAnARI 
Kı ,,_ 

Başblt ;,alttu olarai 750 
ı inci sayfa santimi 600 
2 • • • 40lı 
8 • • • 1.60 

Babaeski Sulh hukuk mahkemesi 
942/35: Babaeskinin Mandrra köyün
den İbrahim kızt Fatma, Rahime ve 
Murat vekilleri Hamdi Erem tarafın
dan. ayni köyden Ahmet çavuş kızı 
Fatma ve Hayriye ve Cemile aleyhle
rine Babaeski sulh hukuk mahkeme
sinde açılan iza1ei şuyu davasının ic
ra ktlman muhakemesi sonunda: 

Müddefler tara.tından ibraz olunan 
ve Babaeski tapu kütüğünün 46/ 47 ve 
~9 numaralarında mukayyet bulunan 
davalı üç gayri menkulün taraflar a
rasında taksimine ve ayni dairenin 
'l0/ 48 ve 51 numaralnnnda kııyrtlı üç 
gayri menkulün de gayri kabili tak
<;İm bulunduğund:ın bunhırın da bil
müzayede satılarak bedellerinin hisse
darlar arastnda paylaştfrılmasına 10 

Haziran 1942 tarilıinde M. A. Jar
dan Fatmanın vicahmda '1'e diğer 
müddeaaleyh Hayriye ve Oom.fienl:n 
ı;ıyabında karar ver.ilmiş ve Daunet
dhlarınm meçhulfyetl hasebiyle &y 
riye ve Cemile baklanda tebligat 

makamına kaim olmak üzere nan o
lunur. 

Sahip ve Neşriyat MfldilrQ: Halil 
LO.tfl Dördüncü. Gazetecilik ve 
Nc.srin.ı '.t. ı... S. T.AX Matbaasa 

1 Al\ ..... ----~~~-~----::-----.....~~----.. 

SODALI LiKOJI • • • JKRAM ~oını% 
Ticaret VekCileti iç Ticaret 

Umum Müdürlüğünden 
30 İk:inclteşrln 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama 

Mftnka~im Şirketler K~unu hükümlerine tevfikan 'l'ürkiyede çalışması
na izin ven'1miş olan ecnebt ~irketlerinden (Şell Kompınri Of Turkey) 
Şirketinin Türkiye Umumi Vekili Dayid Allen Barry bu defa müracaatla 
haiz oldu~ sallhiyete binaen, Beyoğlu Dördüncü Noterliği hururmıda 
yeniden tanzim etmiş olduğu 9,10,1942 tarın ve 12307 - 1418 saytlı 
vekiiletname ile 22 Temmuz 1941 tarihli vekaletname ile Hugh Lfonel 
Frederlck Ew:ln. Kadri Cenan!. M117el Vüçetiç, Kudret Doygar, Ni:zamet
tin Orhon '" .Torj Mlhnlopulos'a ~rmiş olduğu vekaletnamelerde bazı 
tadınt yapddtl;nf bfldiTmi~lr. Şöyle ki: 

a) Mum.eileyoh David ATien BınTY de dahil olmak tızet"e HUJ(h Lio
ııel P'rederlck Ewin. Kadri C-enanl, Mişel Vilçetiç ve Kudret Doygar bun
dan böyle ııirketln mnur ve muamelAtmr Türkiye Cüm'httrlyeti dahilin
de tedvir 'l'e teşmiyet.e münferiden salılbiyettardırlar. Ya1nı7 malt sal~
htyetler harl~ 'Ye müstesnadrr. Bunlardan Kadri Cenani, Mişel Vüçetiç 
ve Kudret Doygar hakk.ında başkastm tevkil salAhiyeti de keza hariç ve 
mOstemadtr. 

b) Nb:amettin Orhon, Jorj Vasfh>~lu ~ J'orj Mihalopuloc matı sa11-
~er ve başkaınm tevkil salAhiyeti de haric olmak üzere şirketin bfl
dlmle umur ve muameıatım mOşt.ereken ve müçtemian ifaya mezun ve 
sa!Mrlyettmdırlar. 

e) Malt hususlara gıel!nce şirkete ait bileü:mle mırl! bususatta iki im
xanm buhmmas! matl(iptur. 

Mmnaileyh David ADen Barry de dahil oldui!n halde Hugh IJonel 
Prederlclı:: Ewiıı, Kadri Cenan!. Mlşel Vüçetiç ~ Kudret Doygııırr•iJ:mı her 
hangi ikisi 'Yey'a bu b~ş kişiden her hangf birisi Niza:mettln Orhon, .Torj 
Vas11oğlu ve Jorj Mfbalopulos'dan her hangi blrile müştereken malt salAhi
yetlerl itaya me'Ztm ve saltıhiyettardır1ar.,, 

İşbu yenl salAhiyetler, Dıwit Allen Barry tarafınd:uı Beyoğlu Dör
düncü Noteri huzurunda 23 Mayts 1941 tarih ve 57331791 sayılı vekAlet
naıne muclbtnce Jfrkctin İzmir şubesi namına Saki Kıılyoncu ve Peter 
Gak1ies'in müştereken -.e müçtemian inı7.a salMtiyetlerini hiç bir suretlP 
ihJ1ll etmiyecektir. 

Keyfiyet 'betk.Ik edilerek kanuni hilkümlere u;ygım gt;ıiilmüş olmak
la ilAn olunur. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeler~ Umum 
Müdürlüğü :1\Iemur ve Müstahdemleri 

Yardım Cemiyetinden: 

Tasdikll nizamnamesinin 15 ind maddesi mucibince flkkAnun aymm 
beşinci Cumartesi gilrrll saat 13 te adiyen toplanması icap eden ve usul.en 
gazete ile davetnemesi ilan olunan umumt heyette ekseriyet nJsabı basıl 
olmadtğ'ından yine nizamname mudbince 15 gün sonra davete icabet e
den aza. ile karar ittihaz!: 1Azmı. gelmiştir, 

Buna göre: --.. 
1 - Muvakkat maddeye istinaden teşekkül etmiş idare he,-et! rapo

runun okunması. 

1GüZEi.lıir'
1

VE 
BAHTİYARLIGI 

bulmuş 

~ 
cAllenln çtrklnce blr uzvu 

teh\kkl olunmakla ~ber, 
blitün llmtdlmi kaybetmiş

ken otuz yaşlarımda evlen
dlın. Zevclm diyor lı:l: Mu
vaffakJyetimJn we onu t.ea
hlr edlşlmln yeglne lmlll 
şaya.nı hayret tenim oldu. 
Onu da evlet.ımeden bir kaç 
batta evvel lı:ullanmah baş
ladığım <Beyaz renkte yağ

sızı Tok.alon kremine med
yunutn. O çtrk:lo ve donuk 
cildimi 6.deta yeflt bir şekle 
Urağ ve bıt.na yenJ bir se
vlmlillk · .bahşettt, Tok.alon 
kreminin cUdim Ozerlndekl 
tesiri 4.det.a _mucizeye ben
zer.> 

. 

~ Ptyalsanm her tarafı bana demir pamı.akbk olcla, ba ne 
hal? .. 

- Temiz ve dürüst çalışmayı (kendine şiar edin, haVllDI fıeı. 
m.izle-r, hayalini ttngİnleşti:ıirsin! ... 

BELEDiYE SULAR iDARESİNDEN 
İda!'etJlh::fn m~ dattesl feJn barem kam:rmı bIDdlmlert ııtabes+n

de ·ve azam! 75 lira i1cretle bir memur almacaktır. 
Münbake fmtlham 25.12.942 Cuma g0n1l saat lf <!e İdare merke.. 

'zinde 78:Pııaeakttr. 
İmtihana girmek lstiyeoler mektep ~ed. askerl!!ı: wsDca.. 

larfyle beraber bir istida ile idare merkezinde maamelM şıefHğ!ne mftra,o 

l'aııt etmeleri flAn olunur. (2379) 

SAYIN 
BAYAN: 

Türk bilgisi, Türk ~

sinin eseri olan "Asın

maz maden iskarpin

ler,. imizle az kösele, 
az deri sarfederek yurt 
ekonomisine hizmet, 
şoson, !Astık, pençe 
masraf ve kültetlerin

den kurtararak yuvanı
zın ekonomisine yar

dım etm.iıı olmaktan 
zevk duyuyoruz. A2 bir 
masrafla yalntz yürlini1 
değiştir.erek senelerce 
kullanabileceğiniz A
Mİ maden iskarpinleri
mizln muhtelif nıodel
lerini büyük kundura 1 
mağazalarından ve sa
lonumuxdan temin e
debilirsiniz 

l-· i;ıiic.ıi·ı ~:ci:ı:;i ·365· .;~r:ı:,;~:ı· A.~ ... N~. ·4 · ....... ·ı J 
Beyoğlu - Karlman karşısı -
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lktısat Fakültesi Dekanbğından 
F::ılt:ültede 20 lira asil maaşlı bir kAtiplik açtkttr. Memurin kanuna .. 

nun .dördüncü maddesinde gösten1en şartlarl haiz istekliler ara$lllda 
24.12.942 perşembe gilnü saat 9 da müsabaka imtihanı yapılacakttr. İstek• 
lilerin 23.12.942 Çarşamba akşamına kadar vesikalariyle Faküıt.e Dek.anoı 
1rl!ma mi.lracaatlan ' (220!rı 

, ...... ı ........... ._ .... ._ ..... l!ml!m' 

1 AŞI VE SERUM SATIŞI 
KIZILAY CEMiYETi 

UMUMİ MERKEZiNDEN , 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha müessesesinde 

yapılan aşı ve serumların Cemiyetimizin lstanbnlda 
Yeni Postane civarında Kızılay hanındaki depomuzda 
satılmakta olduğunu ve lüzumunda mezkur depo mü. 

' rfürlüğüne müracaatları ilan olunur. 1 

K A R 
Yabancı memlekete tirardan maznun As. Posta 617 K lığı erlerinden 

Reyhaniyenin Bayİr mılhallesinden 330 doğumlu Hamdi oğlu Hasan Gille-

rin T!lrkiye dahilindeki . mallarlnm, maznun gelinceye veya tutuluncaya 
kadar haczine As. M. U. K. nun 216 ve müteakip maddelerine tev!ikan 
karar verdim. 10.12,942 

Müstantik . 

As. Ad. Haklın 
Nafi Ba~k • . 

Amiri a~ 
As. Pos. 818 l5.,. 

2 - Nizamnamenin 16 mcı maddesinin C. bendi mucibinoe yeni ve 
ilk idare heyetinin intihabı. 

3 - Eski muvakkat idare heyetinin ibrası. 
Ruznamesi müzakere ve bir karara b ai!lanmak üzere azanfn 29.12.942 

Salı günü saat 16 da Beyoğlunda Tünel Üstünde Umum Müdürlük bi
nasfnda Cemiyet merkezinde h:mr bulunmaları ve e.k.:ıerjyet hasıl olmasr 

BAŞ. DIŞ, 
K A ş 

NEZL.E, GRIP1 

1 
ROMA IZMA 

Ve bütün ağir,ları "ikr'/ial kea.... 

~ ltıırR ijJ.ibaz alunaca~ nan olunur.. '24.Qll Sıhlii~ Vekiletinin 1'1lhsatını haizdir. icabında günde 8 lta§e alınabilir~ 


