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..nefis bir" kalemle çevirdiği 
PARLAK B1B ISTIKBAL NASIL KAZANil.IR1 

Y. BAHAR'ın 17 inci basılıştan çevirdiği 
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Katil 20 Yaşında Bir Fransııdir • Müttefikler, H "'disede 
Mihvercilerin Tahriki Bulunabileceğini, Berlin ise Cin11yetin 
ln9ilizler Tarafından Tertipten ·ğini iddia E iyor 

,,..._..,....,_ 

..J' KURU$ 
Sekizinci Yıl 2639 

Karaköyde birinci smıf 

S A R A Y Lokant sı No. 31 
Beğenilen Uç lmp yemek 

150 Kuruşa Fevkalade Tabldot 

Aynca alakart Balık, Av etleri ve turfanda sebzeler 

Ba)dkat bir daha meydan
dadtr. Bu vatanda herkesten ev
~ ve herkesten ziyade hakiki ve 
txıilli fktlsadı kuracak olan ve mil
ll servet tcloıe=ıine am-lzırdır en 
bQyfik uru atmı Türk kö7lQ· 
llD:Dibı ~ k8%.ancs ~ iol ko
~-K.~ "'° loJrmet
~ muhtaçtır. 

Roosevelt, Cinayeti 
Şiddetli Bir Lisanla 

Takbih Et+; 

Şark cephesinden resimler: Kalk asynnm yüksek dağ geçitlerindeki nehirleri geçen So\'yet tanklan J 

Feozl. L. Karaosmanoğl11 

1 arlık vergisi mükellefleri
Din listeleri vntanm her ta

rafmda artık 1lfuı edilmiş bulww 
yor .Bu verginin, devletin Elll lÜ

mmlu :Dıtiyaçlarmı karşılaması, 
lçtimn! adalete uygun olması, mil 
ü i.ktisadiyatım:ımı icap ettirdiği 
tedbirlerin neticesini teşkil et
mesi gibi en tnkıl!pçı. fayda ve 
zararctlerlni §ÖY'lece ve birer ha
kiknt olarak kaydetmekle bera· 
ber biz, bu yazımmia bu vergi 
nı.'kamlnrı vesflesile gözümüzün 
önünde tekrar omlanan ve insanı 
evvel! iıildltıen sonra dn hayret
ten donduran ve Sçfmlırle derin 
bir yci.* beraber ilerisi ~ 
ltat'i bnmleler alm8k ihti:yacmı 
bir kere daha belirten iktisadl 

l-t•l1UIN•1~11H:ll@I 

Kafkas yada 
Taarruzu Ba 

s 

Sovyef Hariciye Komiseri, Sovyet or· 
Ukraynaya Girdiklerini Resmen ilan 

tarının 
tti 

4 ve mılll bir h~ işaret ede
E tiz. 

Y cr yer.. her şchrln ll&telcrln1 
bu labildigmılZ bdnr gör.den ge-
u-ıyo.nız. Milyonlardan başlayıp 

be§ yüz rakamına kadar inen 
vergilerin arkasında bu vergil~ r 
nn tarlı edilmesine sebep olan ,. 
vtuiıklnr gözümüzün önüne gell.. 
yor. Türk vatnnında. tek bir şe
hir ternzinin bir gözünde, bütün P 
vatan parçası öbür gözünde da- • 
nıyor, faknt tek şehir tarafı yine 1 
~~~:sahİbi.T~~= ı eyanatı 
f:ıbriknt.öı:, tek obtr ithalit.çı veya 1 
tek bir komisyoncu terazinin bir 

gözüı>de. ~ ~d~ Amiral Adeta Bir 
bir vilayet merlre2i 'bütün ınu- a 1 

keııeflerile OO:aber 4ernzinin ö- ı1 Müdafaaname O 1 an 
bür gözünde. Yme tok tüccar ta- o . d r- . k" 
rafı. tek f.abrlkatfu' ıtarafı. tek ı eme cm e '"' . y ) r ı: 
W1ı:ıl.a1çl veya komisyonce tarafı 
ağır bw mJŞ vaziyette.. Yani koca "M -ıob· i s 
b" ~ bir kasabanın serveti, ı ag IYf:_ hm onra 
ts~ulda veya lzmirde, şura.da Bir Kuvvet Siyasetine 
veya bumda herhangi bir iş ada- Kadir Olmadığ ımız için 
ımnm ,bir tü~ bir fabrika- 1 Müzakereye Girdik 
törün v~ eml3k sahıöinin var-

11 

lığını ,ıutam.ıyor. Bu ne hazin bir Londra, 25 (A.A.) - Olümt..~ 
ltlsbet. bu ne feci bir :iktisat öl· den birkaç saat önce Ami:ra1 
çüsü..... Darlan, Marcel Sauvage'a Tun~ 

Geçenlerde büyGk bir muhar- Cezair - Fas adındaki mecmuada 
tirin bir makalesinde şuna yakın intişar eden aşağıdaki demeçte 
bir cüınle okumuştum: bulunmuştur: 

.. _ Bir Anadolu köyüniin ka- "'Harp muha1.-'kak kazanılma
zanc:! ve vaı:hğı. Ayaspaşadaki hdır. Bazı güçlükler hatta beliti 
bir apartnınnm gelirini tuta- de bazı muhalefetler olacaktır. 
anaz.." Harp bakanından gösterdiğimiz 
Şimdi bu hnkiknt daha geniş- kuvveti, zayıflatacak mahiyette 

liyor: Herhangi bir vilayet hal- olan her şeyin hiç acımadan or
lomn ~ti, tek bir tüccarın tadan kaldırılması lfızmdır. 
veya Avrupa komisyoncusunun 
kazancına yetişemez ve hemen 
ilave edelim ki bu da böyle de-

~ Devamı Sa. 2, Su. 3 

\ am edemez ve edcmiyecektir. K t 1 d 
Yeni ve milli bir iktisat kur. ranSIZ 1 a arı G 

ınağa çalışan ve asıl serveti köy- CenuptGn Trablus 
li.ınun tarlası. çüçınin ve işçinin • • • . • 
emeği ve cehdi olan Türk vata- Uzerınde Herhyor 
runm bünyesinde bu nisbetsiz te.. Londrn, 25 (A.A.) - Fransız 

Bu Harp e Dünyanın 
En Meraklı Yeri: Lizbon 

Londra Büyük Elçimiz 
Ankaraya Geliyor 

Ankara, 25 (TAN) - Londn. 
büyük elçimiz Rauf Orbay'm 
yakında meızunen Ankaraya gel
mesi beklenmektedir. 

zat süriıp gittikçe yeni ve mılli Hattı üstüvasmda savaşan Fran
iktisat n"zamını ve millet refa- sız kıt'a1an Trablusgarb'in cenu· 
bııu t~mın €decdt olan büyük bt:.-nda'ki nuntnka olan Fizan'da 
yarının fecrini gormc.ık mümkün mihver k"Uvvetlerile bir muhare-1 
olamaz. Ha "kat bir kere daha beye girişmişlerdir. Bu harp 
nyıı.ndır. Bu vatanda artık her- çevresi., 8 inci ordunun Trab1us
kestcn evvel ve herkesten ziyade garp i,stikametinde Rommel'i ta
bakiki ve milli .iktisadı lk~- kip etmekte olduğ~ çevredir. Bn 
cak olan ve milli servet teknesı· yeni hareket kafi miktarda kuv- MaaıBar Ydbaıından 
ııe asırladır en büy\M hamuru vetler tarafından yapr~ Evvel Verilecek 

atan Türk koylüsunun emeği, Rommel'in ricat halindeki kıt'a-lmıı-ııilii~~i;;;;;~ Ankara, 25 <TAN> - Yılbaşı lc.azancı ve işi korunacaktır. Ko- lan için büyük bir tehlike teş· dolayısile memur maaşlan bu a-
runmdğa W!: kıymetlendirilmeğe kil edebilir. ym 29 ve 30 uncu günlerinde ve· 
ınuhtaçtır. Tİ-ablus ve Tunus'ta yeni bir rilecekür. Alakadarlata tebligat 

fQiJ .. Devamı Sa. ,.%, Sil. ;ı~ olmam~ ;;;;;;;;;;;;;~.. ı ya_pııbm§tır.; • • 

Almanlar Yeni Takviye 
Kuvvetleri ile Karş1 
T i!arruzlara Gecsti 

Bu harbin öngünlerinde bir Fransız cenerali, 
R E f 1 K yazdığı nskerl bir eserde şöyle demiş: 

"Tanklann tam manasile ifüıs edeceklerini şiın
H AL 1 D diden tahmin mümkündür" Ne derin bir aldanış! 
K A R A y İşin tahafı Mareşal Petain gibi ünlü bir kuman-

..... ___ ~ danın, bu eserde bir önsözü varmış; o cenerali 
öğüyor, fikirlerine tamamile ortak ç.ıkıyormuş. Şaşılacak şey! Za.. 
ten bütün ünüormalı erkan, birkaçı ayırdedilince, motörize ordu 
fikrme ve yeniliğin her çeşidine nleyhdar bulunuyorlarmiş; 
"bunlar gaz€'teciler ve mebuslar gibi amatörlerin işidir'' diyerek 
aksini ileri sürenlerle alay bile ediyorlannış, hep.sinin de Ma· 
jino hattı arkasında Fransanm ibir daha istila görmiycceğine inan· 
malan caba! En nkıl ermez ndkta şudur: Almanlar 1937 yılında 
F'rıır.,-;ız havacılık şefini Berlin'e çağırmışlar, bir gösteri törenin· 
den ~onra ona açıkça demişler kL "Biz ayda 360 uçak yapıyo
ruz." Fransızlar o tarihte ve o muddet içinde ancak 30 uçak 
çıkarabiliyorlarmış. Yani senede 7200 uçağa karşı 360! Fransaya 
taarruz başladığı sırada Alınan ordusunun elinde 10.000 uçk bu
lunuyormuş; karşı tarafta ise lngilizlcrinki de hesaba katılırsa 
bir kısmı eski si,stem yalnız 575! Fransa iki milyon esir vermiş 
ve kuvvetinin yüzde doksanını zayi etmiş ki daha hiç bir ordu.. 
nun tarihir.de böyle bir vak'a kaydedilmiş değildir. 

Bize bunlan ve bu gıöi inamlmaz hMiseleri öğreten kaymtk, 
Üniversite kitabeı."inin çıkardığı (llcinci Dünya Harbi ve tçyüzü) 
başlıklı, S. Ergün tarafından dilimize pÜI"Ü.7$ÜZ çevrilmiş bir 
eserdl.r. Bu eserin asıl kıymeti harp başmdaki "alaminüt" diye
bileceğimiz mağlubiyeilerle galebeleri örten esrar perdesini us
taca srymnasmda, realiteyi !keskin ve lüzümlu çizgilerile, hiç 
bir tarafı incitmeden karşımıza sermesinde, ele avuca srğdır
ma:nndadu. Hele şu noktaya dikkati çekerim: Muharrir, ikinci 
Cihan Harbindeki ilk safhanın "sannyi memleoketlerile ziraat 
memleketleri arasında denk olmayan sil.Mılarla yapılan bir mü
cadele" olduğu hükmüne vanyor. !kinci safha ise ild sanayici 
memlelketi.n, Rusya ile Alınanyanın boğuşması, yani yıldıran 
harbin:..ı. sonudur. tl'çüncii safhaya gelince bu. Birleşik Amerika 
sı..nayiinin bütün kudretile meydana atılışı olacakbr. Demekki 
dünya, şimdi. 1943 yılma girerken üçüncü safhasının ibaşlangıcmda 
bulunmaktadır. 

Bunun sonuncu safha olmasını dilerken yann devleti :idare 
edeceğini bildiğimiz bugünkü gençliffin elinde, ibret del'S'lerile 
dolu böyle <'iddi eserleri daha çok görmek ist...ı;,.;...,.;.,t ı:ıöylemek 
de vazifemizdir! - """"6~ .. 
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Ynzıın: M. A~EN 

Siman Afrika )'flkıd: komiııcrı A• 
~ mlral Darlan; hthi1cti b,.nllı: 

'llal\lın olnuynn bir sen; Frnıwu: ta• 
tıtfmdnn 8!dlirfilmU~tür. Amiral ö'ü 
ltıündcn bir kaç uat evvel ~ mealde 
bir nutcl:: ı;67lem0 

tl: 
"VıuUe, Fransa 1930 dan CTVelld 

~tıdutlarıı:ıı ı;eri ııldıb zamım bitcce1:. 
tir. lngillılcr Tc Amerikalılar bucu 
'l>ııdruni-lcrdir. .Ben Altruınfann e 
tinde esir olan Mareıal Petain namı. 
tıa hareket edı1orum Te Fransanın 
lı:ukadderntınm ha.na tcvdl edildiğine 
\;ıni bulunmııkta:vırn. Fr nsa, kendini 
dare edec 1ı: inıanlan hürriyet ve is. 
' kltillni g rı altlıktan ~onra bir:zat 
~~ndiai tayin edecektir. MGttcf kler 
llr~ya herhangi bir içtima! nlr:nmı 
z rla kabul ettlrcmiyecel:lerdir. Bııg{ln 
anan Afrika b!r tek dt\'}Ct defll, fa 
at hakiln bir fcderns1ondur. Ttlı: ~ 
~enıiı: ı:afcri kazanmaktır. Bıınıın f'1n 
~iltlln Fransrı:lnnıı dü~ ruıı mU. 
t<ıdcledc b•rleımcleri lazımdır. Bıı bir 
t~meni:n benim ı:ıllhaım et.rafında va. 
~a gC'lmc:si zn.rııri değildir.,, 

Müttefik kaynaklanndan celcn bir 
h·bcro cöre: Darlana kartı bu sııikas 
!!in Alm!!.D ve 1ta11an tc~ilı:: ve tl1h 
til-t ile 1 pılmrs olma ı muhtemeldir. 
lıondra :redyoım Dırlamn yerlnc 

Gcncıııl Giraud'ıı:ı11n eetAfğinl lılld~r
'l'ı ktedir. Hlç bcklenmiycn hareketi i 

Şim ll ve Garbi Afnk:ı.run müttc 
.,. l:uvvetler tarafmd.uı farla 'k n d3-
:llmcl: izin ve süratle ir linl müm 

\un kılmak suretiyle mlltte!ikler da 
"ııtına yaptı· ı hizmeti inkar edilcmi
"en Amiral Darlarun öinmünUn de 
a•kıı bir bakımclım faydah olması 

lhııbtmıclclir. 
Filhakika iki bııÇUk ~edenberi 

ltılittefiklerle beraber Almanyaya kar. 
h mllcalele1c devam eden Framrılan 
t-ıcııniz:c Tc temsil eden General de 
Gauııe ve Franııu: milli komitesi, ti 
'lıali Afrikn hareklltınm baıılangıcınd:ı 
'un!ral Dadana k2r ı .yakm maıbl 
olayı i7le.. ılddeUi b r cephe ıı.lmııtı. 

'le bu keyfiyet, cskldenbcri Mihvere 
~r~ı ı;ava:i:m Fransı:ı:larla mı ııaTagtı 
Dıırlıınm müttefiklere iltihakından 
•onrıı. hitinı.lı: eden Fransır:lar arasında 
bir ayrılık tevlit etmesinden endlıe c 
~liyordu. Darlanm ölümil netkesl ye. 

tine bütün Frnnsızlann ve müttefik. 
erin itimadım kar:anmış olıı.n General 
Cilrnud'nun geçmesi bıı aynhğı orta 
dan lı::aldırablllr. General Giraııd'nun 
da i5tirakiyle gen15llyecck olan Fnın.. 
tıt milli komitesi, bütün Fransızları 

trafında tophyacıık kuVTctli b!r te,. 
ltilat, Fransa hllrriyet ve istiklUllne 
~vıışunc:ıya kadıır F ransır: millet! na 
l?ıınıı. söz 11öyllyecek ve lı:ıırarlar ve. 
t l!k muvakkat bir b!ikf1met )laline 

ele bilir. 

Şark Cephesinde 
Sovyet ve diğer mlittefik kaynakla. 

tından gelen ve Berlln tarafmdan 
tthip cdilmi7en h.:ıbcrlcrc g8re: Orta 
i>onclalci kuılordu taarruzu muvaffa. 
~7etle ~af etmektedir. Voronej • 
~ostof demiryolıı muhtellf noktala. 
l'lrıdan kesilmi5tir, Milblm demlryohı 
l'e DOIC Jı:a~ak noktası olıın, Alman. 
lırın cenup orduları için iaoe mcrkc
t' nı:ifeıinl ~orc:ı MWcrovo ilı; ta... 
taftan kuııatılmrı;tır. Kuılordıı bu ıch 
t; uptcttJ~ takdirde ~tof • Stal.in. 
trat dcmiqolunu da kesmlı olacaktır. 
Sovyctlcrln bıı taarrıızlariylo, Voroıl 
lofCTat ve Rostoru i:ıgal ederek Ro . 
lof • Stallnırat hattının u~da ka 
lin biltiln Alman ordıılanna yiyecek 
llıaddelerl. harp malzcmt5i ve tal:vl. 
>e kuvvetleri almalarına m:mı olarak 
tııikdan yarım milyon tahmin edilen 
bu kuvvetleri lınha VQ'a edr etmclı: 
t~ye!fııi iıt!Mnf ett.Dtlcrt cittikı;e da 
~ vuih bir gurette a.ıılaıılrııakt4Cır. 

Kı.:ılordıı 8 gWı içinde takriben 190 
~lomctre Uerlcmi 50.000 Alınan .,.. 
~er ve subayı öldürmü:ı, 43.000 c:dr 
"e pek tok mikdarda harp malıemcııi 
tlmıştır. 

MoskOVlld blldlrltdl!iııe g6re 
tcıvyetler bu seneki kt1 tnıırruz1arı 
tıınnsınd:ı 250.000 Alınan imha ctmi1-
lcrdir. 

Don taıırnızu inkişaf ederken ktt.:ıl 
ı:ırdu Kafkasya cephesinde de taunızn 
tecnıla ve Nalçık'm cemıbu şarldmnde 
'Uman müdafa h:ıtl:ırmı yararak 20 
\:iJometre k ibr ilerl~ TC ba ıc?ıre 
ao lu1omctre mesafede bııhın:ın ve 
ll'llihim blr ı;!mcnd"fcr lstasyoı:ı.u olan 
~lacir'l işgal etm! tir. 

Bıı yeni Sovvn tnrnmımm. tırıl 
~?damın Rostof'a dofnı ilerleme ! ne. 
'ecsi çember içine ;irmelı: tchUke!.l 

ile manu kalen Kafbs Ahrıan OTdu 
ltrmm Roıtof"a doITTıı rlcat etmcleri 
htim U ile de al bdar olabilir. 

ooau.., - Rft.,-,tı T 
lıtz çnro u olmuı ve S 
l'ilıni. tir 

ak rn 

Da kar ve 

Fransamn 

Bugüne 

Şimal Afrika Müstemleke f mparatorluğu 
Buralardan 

Ediyordu 1 
Eline 

Kadar 

Nasıl 

Ne 

Geçti ve 

Suretle 

Fransa 

istifade 

G:ırbi AfrOOı Fransız. mü tcmkl.csinin başşehri olıın Dakar limanında bir Fransız Z1rbll81 

Fransız: 1m921ratorlofunu. teşkil em _ y _ A merlkalılann İngilizlerle beraber 

~ den müs~~ekcler birer birer ~ AZAN ! ' Şimali Afrtkaya büilik bir kuv• 
dafıbyor: Çinbindmln Japcnlara bırıı.. ~ vctle cel:ni, olmalan gösteriyor ki, 

kıldıfınd.anberl De GanU~'ist Franıırz. Faik Sabri DURAN i Birl~K Devletler Akdcnlı: tııkrl ne 
lar hattusUv:ı Fransız mustf'mleltcsln : fazla ıılakalanmaktadır. Hem bu alaka 
de ycrleıtiler. Madagaskıır ve Manri • • yeni bir ııe1 de de@ldir: Geçen XIX 
tiuı :ıdalnn derken Şimali Afrika, en ıeı;ırfndye ve demir7olunu In a edin. ' onca asrın başlarında Cezair gemileri 
ıon olamk da Garbi Afrikad:ı Dakar ceye kadar acndercc aat zenci kabile. Akdeni:ı:de dola.,an cmilerl rah:ı.t bı 
milltefllderin eline geçti: Bu milatem leri ve Anıp ınarabutlıı.n ile uğrafmı rııkmadığı ztl!DAnlarda Amerlkn do: 
lekenin umumi vall5J Boisson Cezair'de ra mecbur oldıılar. Nijerin ıol a.ahl!İl'\. nenmasmdao bir kaç parça remi Ce: 
toplanan İmparatorluk meclisinde ve. de Doktor Bayol ile Timbo imamı a. bcl!tank'tan !çeri girmiş ve bu denir:de 
rilen k:ırar mucibince Amcrih .. hlan rnmda yapılan anla~rna halk arasm.. t'OUslfk l~l ırlirerek Amcrlli deniz 
Oakar {islerinden lstedtltlcri ~ibi men da süldlntı temin t~1 1886 da Gal. t!c:ıretin! l:onım:ık i:;tcm!ı;tt. Bn asır . 
f&atleneb!leceklerini bildirdi. Dün ac liCııl Generalllie cıkarrlinJ1 'l'e Fran ~ fse Amen"ka Birleşik DC't"lt"t!erlnln 
ten bir hnberden de öğrendik ki Vi 6U Sndazu müstcmlekcsinin temelleri bıı içdcnlzl çeTircn me:nlclı;rilerln pct.. 

chy hUktlmcU Bolııson•a Fre.nsır; tabi atılmıotı. Böylece Fransızlar bir aaır roT!erlrıde bfiyill:: bir biss~i vardır. 
ıyetlndc:ı çıkarmı . Vaktiyle De kadar evvel Amerika kıt.asında kay. RoınatıYn ~troTierl ~15ylc dıırran İrak 
Ga'Dlle kuvvetleri b!r iki İngiliz ı:eml bcttlklcrl btiyilk uutnm 7crin1 tutıı.. 
ı1 ile birlı"kte Dıkara gelmişler, fakat bUecek bir ı:CDl:fnllkte bir ülkcYi ele 

petrol ~!etmelerine Amerfkahlnr mn_ 
Yonlıırca dolar yatmnışlardır, Ama. 
ntluk petrollerine de m e<rVCl allika -nubvemetle k:ı~lasmı:ılardı. geçlmı!J ohı1orlttrdr. 

Dıılmrm chcmmly~ti Afrib.nm 
garptc en çıkmtıh nol..'t.:ıs1 ot:ı.n 

Ycşilbtının cmrmd btılunmas1drr. 

1:ıhver brvvetleri buraya yerleııc:cek 
Dlurl:ınıa Atlas Oltyanutunnn cenu. 
bundaki deniz ollarını kolayca teb. 
dit edcbllece~teıi r:ilr. cenubi Amcrl 
tara lı:nrp yapıl:ıc:ıl: taarra::l3r için 
!e mrıhlın bir üs elde t!tml olacak
ardrr. 

Filh:ıltll:a Brcınya kıyılan Danr. 
dan 1800 mil me::afcde bulunuyor. 
royyare ile 10 saatlik bir yol. D~kar 
karadan A!ribmn içeıilerine doğru 

ı;iden mühim b:r demlryolunun d ba... 
~ıdıt-. Bu bat NJger iittrlnde Damako 
:vn vamı.:ılctadrr. Mareşal Pctalne iki 
Bene kadıır evvel Sc.-ıegal ve Niger 
C!emiryollannı Ellyill: oabranm "im . 
lindc Cczair hatları ile bkleştirmek ii 
ı:crc ötedenberi dıişünülen Tr.ınsaba.. 
riycn battmın !n~3&ma ba~lımıış ve 
bunun fçtn Fransannı o ra:nan irgal 
ıltm<h bulunmıyan yerler!nin a:aJ: 
n: tenha lı:5ıccJe-rf nde l:almış ot:ın de. 
-nlrJollan raylarırun ~5kfi!erek Simsli 
A.frikaya geçirilmesini emretmi~ti. 

ffattS bu Transahariyen hattınm ilk 
şebekesi Ccrnirln cenubunda Ko1omb
Be ır'dan Bon Arifa • Kanad.ra 'k:srnr 

1 

'1Uyük :meraslmle aÇ'llmış!ı. l 
* * Franııı:lar e:ı İ)'1 mllstemleke as 1 

kerlericl bu Gıırbt AfrSkan1n 
Ni}ct ve Senegal yerlileri ara81lld:ı 
bıılu7orlar. 1871 Fransız • Alman hır 
biı:ı.i müteakip 1874 tc Anvenı'te top 
l:ımuı Beynelmilel Birinci Cofrnfy:ı 
konzrcıi vo bunn takip eden 1875 P:ı. 
rf~ koncrcsi XVI mcı asrın büyük kc. 
şlflcrlndcn beri Barth, Vogel, Rholfı, 
Living ton, Burton, Speekc. Stanlcy 
ve Camcron gıöi bir çok seyyahların 
himmeti i1c A frilı:ada çok bürllk saha 
larm Avrupalılara açı'k btılunddımıın 
6frcnllrıreslne Tedle olmuşta. 18.54 
tc:ı 1865 c kadar G:ırbT Afrlkıd& ke>o 
ıiflerde buiuı:ıan Fa\dlıeabCT' Sudan 
:varllilınncla vo S'enea:al memleketinde 
nasıl 7crl~ilcbllcceiini tetld\ etmI:;U. 

lf. "'" ti'.>stercnler onlar ol:mı lardr. B;rlnd 
cih3n harbinden ııoı:ıra Amerlkadan 
cc lı:odnr uzak olcraa olsun biltiin dün 

Dekar Garbt Ain"ka Fransu: müı
temlekesinhı BalŞC]ılrldir. Ba 

mllztcmlcke Sadan, SCn~gal, Dabottı6, 
Mauret«nla eibl bfr takım ktaımlara ya petrol işletmelerinde Ameri'kıt !"!'!:' 

maycsfnt fl!$ik1! bnlundamuı adet ot 
ıımbr, Te bunların bir arada :yüz:öl_ 
cümil 4.701.375 km::. Ji bulırr, Ar. yer mnsta. 1920 de San Remo 'l:onfc:ran. 
mi? Bu geni, memleketin nUfusu sınd:t yakın şark petrollerlnin işleti1• 
14.703.000 1 geçct", halk P!!'l.: muhtellf mcsl bahis mevZUll oldnğu vakit Amc 
clnslcre ayrılır, en blab:ıhk oinntıın rllı:ıı ısrarla hisse istemişti. Daha ev. 
nfifcstm ,. 20 dnf ~I eden Fııibc vet 1:ım pctroUertnden do hisse almrtt 
rencı1er1 ile nüfmnn % ıs lnl bollan tı. Dıı 11efer de tralr: pctrollerlnd!?ll 
Bıımbaralardrr, bunlardan baGka 14 bicsc ist!yorda: DC!nyanm eıı ço'k pct_ 

-nuhtelif cins hı.l'k n.rdır ki lı::lml nQ. rol elde eden memleketinin böylece 
fusıın % b!rl, ldmlsi ~ :? si kadar, her petrol pe~inde 'koııuşnnun sebebi ney 
birinin dili b:ışb. ndet ve ahtakı baıı di? ÇUnkü Amen1ı::ı petrollerinin ıtiin 
l:a, nlı:ı.n: müşterek lir nokta var: O den gilne arnldıfr töylenlyordu: H::ıt 
1a dinleri: Hep:si ır.ilslilıruın, Marabnt fJ buı ilim adamlnrınm fikrine cöre 
:fcni1cn din nlutıınnın niifuı:n ııttmda otu l:adar sene sonra bu kııyularda 
bulu~uyorlar: Fransızlar bıı Marabut. b!r tfamla petrol l:nlmıyauktt. 1r.te A 
lıın oflerlno ı:cçlrdll:lerl idn h lk li- mcn"'Jc:ı b6yle bir ihtimale ka~ı biz:ı;: 
~cr!nde l:olayhl:la btll:mediycnlar. hkh bulunmak !stfyordu. 

10 Dakı1mhk Walt Disncy'c 

Doyama yanlan 

2 Saatlik W ALT Disn 
ile ~tm1n ctmclrtcdlr. Bu hafta baştanb~ renkli, 

baştanbaşa musikili : 

CA L 1 BEBE 
(P t N O C C Il t O ~ 
Şaheserini mntlnb g(Srftnfiz 

D!KKAT: Bagün (Saat ı matinesi yarınki Pazar gün{l 12,3C' 
matinesi tcnzilfttlıdır). Pll%31' günü ilk matine saat 10,30 da , ______ _ 

b:ı~tnr. w p:• • , ....................................... ~ 
Senenin En Büyük Muvaffakıycti 

Asrın En l\luazzam Şaheseri 
Sinemaalığrır. ~z zaferi. olan renkli 

A L O M 
DOROTHY LAMOUR -JOHN HALL'un 

9erl!ıı antıı3ması (1883) Arrikanm Şeref destnıudrr • 
Avrupa Devletle:ri araıımda tak.. Bu Şaheser L A- L E s·memasmd 

stml içl:ı yeni bir formül bıılrnu~til. a 
Kıyılar hııngi devletin cclinde lşo içe. Gimlcrdenberi bütün lstanbulu yerinden oynatan bir ZE?\.1k 
n1crl de o devletin olacak, fak t bir 'IQ••••••••••fırtması oldu. •••••••••111'~ 
şartla hangi devletin miss!ycnu ha 

evvel varır da o n>Ulctln ba:vraiını di. ••••••• Kadın Bolluğu Yoktur!._ .. •••••111ı ~ene. B5ylcce Fransulıır dn Nijcr ve ~ ., 
Kongo •!idilerindc ilerlemiye calrşı n-:-- k J • tı ·'-'- ---' ~ aş ... ve uruma u ~_r TIUUll'-
yorlardı. De Fre:vclııet htitt\meU Se 
nopl nehri Cizcrlnde Mcdnc l!e Ni. 
"icr llzcrinde Bam.üo arumd:ı bir dc
mlryolu yaptırıyordu. Knpiten Gatueru 
l-amatıt!" mda s ·er! blr heyet :rcr11· 
lt.re Franaanm hlmayoılni kabul et 
t:innekle mcıırul6il. Bıı tıeyet Da:m".lar 
raların mcmlclcetlnclcn ctıha ıt~ri (.İt• 
rcl", Segn'da Suit.ın Ahmadıı il bir 
tnuahcde imı:: lamır munffak olmn , 
bôylece Yuka ı N Jerc aol:tıl•na tu. }ia. 

, kı.t Fran!ızlar bJtün Scocg1li ellerine 

Lucille Ball - .Ann 1\-Iiller \'C Richard Carlson 

bırafrrıdan yaratılan eglencell ve çok güze.1 

KADIN BOLLUG 
Filıni bu Salı ak~amındn.n itibaren 

-s Ü M ER SiNEMASINDA-

•• 
unyanın 

n Merakll Bit" 
eri! LIZBOM 

:<arikatür 
Yaznn: ULUNAY 

"Mizah ıalon• larma bir bs:ş!an,, 
~ç olacııtmı fimtt ettl!imb 

"lı.arlkatıtt ıergilcrl,, col:tanbcr1 73P11 
au7m. Bımu eanat vuJıtımu:da bir 
ookun olarak tclSkki edeblllru. Zira 
karikatllr, baılı bqma bir llemdir; 
bem de tıfuklan çolı: geniş blr ilemdir. 

C•• k B M h Bizde ise bu vfüiinin mevcut sanath!r. 
~un Ü, uraya i verciler ae lan mizah! zevk1mhle n1ıbet tabut 

M••tt f"'-1 d G"' b·ı· S I e~iyccelı: kadar udrr. Sark sı"b1 efil. u e llt er e ıra 1 ıyor .. .. e ıir muini bilen, her ıeylıı incclilinl c~ 

B • C y t ""' H ı• d r~ anhynıı \ir Alcm!n çi~ allkto-rr asus a agı a '" e ve d:ınlıfı mahdut bir dclrcde kalmı:m., 

Herkes Birbirini Kontrol Ediyor 
111:~ itibarla birae bıı ÇC$!t 11uıu ıııw 

Garbi Afr!kada - r AZAN:_, AmcribJI bar Yal'• besini zenginleştirecek ıırUstJerlıı J'O. 

üç gilndenberl r ' dı. Bann uf ve tişmesine karlkatilr ııergncrlnln colı: 
bulundu~:ntız La 1 M .,. .... k • 1 ı;ol [ki iskemlesine faydası olacaktır. Zira bir çok gençler 
~~ Gchrini bir la • .ti.\: erıya Sertel fld cllzel tadm o cesaretle e::erlcrini teşhir edecekler ve 
b3.b erl:en ıaar.t döt tarın~ barda lı;. bu sa.yede kudret ve hünerlerini tanıt 
te terkettilı:. Ortıılık kt içenlerle ahbp.p mak frrs:ıtnıı elde e~ bn1ıınuü. 
oidukç:ı karanlık. otomobnJerimil olmı7a '81r~orlarch. Bia b11 tachn ıı:rdrr. 
hiıt uykıı&ı bulunan ııehtin ~a ıo. lan sabablc;ylıı barda bıraktık, ak. 
kııkl.anndan geçirerek dcnis kenarın.. am, döndüiQmli:s &amali hil& :rer. 
daki t yyarc mey&ınma setirdi. lcrlnl mubaf:ıza edlyorlardL Barm f 

Dlğer yolculan da orada bulduk. d de bizim tayyare yolaılarlylo dolw 
T::ınarc:mlı: deni:de IŞıkları söndil idt Heıkes tçi1M, erbestçe toııu:u 
riilmüı bir !lalde y.ıtJ,.or vo ma~:an :ror, bu kadınlar d:ı btıt!hı l:omışu. 
r.Uç hal ile farkcdiliyorda. Yanları f~iUyorJardı. Dfitün Ltzbon 

!sta::ycnda b!let!erhnic ve pasa.. bar •e kahvehancle.rlnln bu 'kabil l 
portlarrma mııaycne edildi. Nihayet ki uranı casullarla dotıı oldu!'llnU 
tayyareye b!nmck zaı::am cc!dl Yolo !Öy?cdiler. 

Karikatiiriin hakiki ııunumı eok .. 
dam anlamaz. Yıılntt biıı:de defil CUP. 
te bile ''karlkatfirl' çlrktnl~tirmek 
zannedilir. Halbuki 1ı:arlkatar, sadec 
bh ~sın karukterinl ı:östcrcn c:sult 
hatlannı tcsblt etmckt.lr. Onan bi1tlli2 
benliğinin jçindcn bu nrltltmı H~P 

almak o kadar bUyiik bir kudrettir kiw 
CC71'edenler bu nnıvaHakıyetln karlı. 

ıında ıfilmckten ziyade takdir h1saln• 
kapılırlar. Biz ılmdi phn brlkat!r. 
cflOf{indc çolr nyıfı:r;. Mevcut ımat. 
l:Srtıınmrz vah Te badiselerl tn'ldp ~ 
den cazete karlkatl1rlstlerldir. Yam 'ita. 
rikatürün b!zdekl ııekll. rreçcn etin Ce. 
ma.l Nadirin dediği ı;ıöl "Cümlel~ 
rnml§ çizgilerdir,.. 

cular sır:ın lirdilcr, b!r motör ~izt Lizbon hem mihver, hem milttcfik 
deniıde bekUyen açan remJ:re ca. devletlerle mtlnuebettcrfnl mubafa 
tiirdU. Tam ıaaı dörtte banlandrk, aa " idame ettlf 1 fçln lktıudctı n. 
tem on iki saat htç irmıekalıln uç. hat bir nıi,-e~ c!Srllnn:vor. Dtıkkln. 
tuktan Eonra Dakar~ altnıda kOcüJr tar ..-e ~ arif, tık •e gilıel 
bir tncU!r mf!ııkmlek~ olan Bat eşya ile dola. İııailterede bulamadı 
htım bminık bir ;,ere ~eldili. hava fmn e~yayı baroda tedarik edebilir 
kanıalık. Denlz k.orlı:utiç, ortalık ea. 11inis. Fl,atltt nlıbcten Jlbck, fa. 
hennem ltibl nenlı:. tık defa Afrika bt bizdeki ile Jıcıyu cdiJem!7'ccek Sanatta en mühlm rol s8rtıştec!!r, 
cehennemine rtriJ'Onız. O kadar o der~ aGa. Me:rn bol. Gıda mad karlkatürde ıse röz kavvetli bir obJek.. 
ca.t ti, &cM.1 ııeres alamryonu:. Bn- deleri Yesihya baib değil. Şehrin u. tiftlr. Hcmc:ı bir çchrenln tamh'etini 
taklık, hastabl::h, ıntmah berbat ,,,r mmni manzarasında bir bolluk cörü belirten· taraflannı dlmata rıbett!rlr. 

lüyor: Belli ki müttefikler Porteltlz:l Ondan aonra bir ilham ile unatklr-.. 
elden bçmnamak için bura,a her nu eserine intlka1 ettirir. 

yer. Manmafih fns:mlar her ,eye a. 
hııyorlar. Bizi bura&ı !ıtnı:bal eden 
fnıiJiz istihbarat memurunıı 11eaktan 
şiklyct ett!iüniz uman cütdft: 

- Alışılıyor n ondan eonra d& 
scvlllyor, dedL 

ac1 ırOnderlrorbr. Mi&Tercllcr de el Bu vldide btıtlln <iiln:vayr hihıerl. 
Jerirıdcn relen nrdnm eılrcemi3'or. nin 6nllııde mestedcn Sem ohmı$ta. 
tar. Bll:rük üstadın en ufnlı: bir çizgisi bUc 

Hayretle :yüzüne baktık. tnıan b11 
rasmı da Kvebildı"lrten scnra ubcn
nmıe rahat rahat cidebUir. 

Beı-eket Yuı;iıs burada ancak blt' 
ı:aat kaldrl:. Vakit kaybetmeden tay. 
yare?nb: tekrar Jı3valaa~t. :8u dcfa 
ertcıtl ııabah scklıı:e kı:dar bütlin ce.. 
ce yolda kaldık. Tayyarede yatakla. 
rımııı:n uzanarak u:nıduk. Sabah da 
Portekiz: sahillerine Te Lizbon• 
vardık. 

Lir:bon, bıı fısrpte dttnyannı en 
mcrd:iı yerlerlnc!eıı biri. Çün. 

l:ll buraya mihvcrcller de, mtıtteflk. 
kr de girebiliyor. Şehir bir casu:ı ya. 
tafı halinde. Herkes blrb1rini 1ı:on!rol 
ediyor. Ve ıüpb \a ti Almanlar. 1n.. 
tı'iliılerin bura.ya selen "• buradan 
kalkan tnnrarclcrinin hareket 11aatla. 
rini muntasnman ~cniyorlar. Ona 
rafmtn ~mdln kadar ba yola& b 
tlye11 mtittefik u,,.are!erlnı blç 'b!r 
düşman hilC'11m11 lı:aydedllmc:nıtstfr. 

L!zbonda sefirimiz .,,. sefaret er
Hnı biz.i tayyare lltnanmdan hrşı. 
1adrlar. Sefaret.h nede bir ölle ~. 
ıııefl verdiler. Ö!leden sonra da ıe. 
farethaı:ıeıtln otomobili ilo chlr d
•nnnda bfr gezinti ,aptılc. 

Portekiziı:ı siyasl vuiyetl fevka· 
tide na.::k olduğu iQıı, Li.ıbonun da 
ehemmiyeti bilrllktür. Porteklıde 
bslk tıımamcn mUttcfiklcrln lehinde. 
Fakat hlikftm~in başm4a, l'isttml ba
lmmndım totaliter rejime mer.m bir 
ıfıktatöT nr. 

Hill:(bı:~t b'Q iti cerel'UD uamıda 
rnüvueneyi bulm'IZf, ne b!r t&nfa, ne 
öbür tarafa 1ıarb"Yor. Bmnı gı"bi bt 
taraflığrm mııbafııı:a,.., ,.. 1larbe 
r;lrmeden ını1ha .srmrya ea111170f', fa.. 
kat Lb:bcm iç!nd~ d8r.en cntrlkanm 
had hesabı yok. tndii!!mi: otelin 
altmcb ayak BstOnde fçld 'ttf'at bir 

* * L iıbond& sıkı bir rejlm nr. Pa. 
bt bll llktlık m!t!dtklcrin 

?e m:Dm:t'c!le:tln bıı tdılrdo acrbcstce 
fıli71:tler.ne manı &11D1lyor, Porte 
ki::, f1ı:1 tarafı da kırmamak, iki tua. 
fm da cönlüntı ,..pmak 117asetinl ta. 
tıp ettlll için. etrafta iki tarafın da 
propıpndasma tahlt olu1omınur.. 
Gazeteler bu i1d taraflı ılyasatln par. 
lak •111&11 haliııde cıkı10r. 

Biahn 18reşt!mbe gi5ı'e Lhboııda. 

k1 ıefarethanemls fena calıanuTOr. 
Sefir olauan ve tetkik eden b1r nt. 
ATtllpaJ'I •e Porteldzl i:Jj biliyor. 
Sefirin refıkııss Ba.JU Melek ince vo 
zarif b!r ıcfir hanımı. Lhbon AT. 
nıpa He 4cnıoluaııiltrlıı tcllkl nokta
sı oldabı i,in de buradaki sefaret 
hunenin rolü mlihim. Bııranm ehem. 
mbeU ile mllterıHip kı7Snctli bir 11c. 
firle karııtqmıık bu balamdan biıl 
H~lnı'frdi. 

Potte1dr:de 111'1cat ıı eut bldık 
Tanoaremiıe ccce nnsr J"Ola ~ktı. 
Yuıe lriitiln geceyi ta,.,..rede ceç!r& 
rd: saba.il 7ediı!e trlanda,a nrdık. 
Ya1mı Lhbondan bir çok :ren! yol
cular aldık. Tayyaremfzdekl yolca 1. 

dedi a1tım11 buldu. Ba biabalılı: ı. 
dnde yatakların açılması mUınküı:ı. 
olmadı. Bir çok yolco.tar :rcmek w.. 
?onunda yerde }'attılar. Baler de 
koltukla.nırırr:da plneklet!ik darc!a'k 
TAY18r• kalabalık w aiır Jiili11e 
blr llacı Dawt •aııanma t\önmtl,ıtı. 
Sabah yedl'2e trtmcJa ıahllme çıkb 
i:ınns nman bepim.b pertıaa b!r 
haldeydı"lı:., İndijlnıla bir lı:ilçülı: JWy 
dii. Tanare t!rkcttnin Jokantaamda 
ı.acak TC ~ bir ltamalb yaptık, 
Tekrar tayyareye bfnenlı: luı;ll~eyc 
rectik. 

Bu IUT'ctlt yola çıktıimurdan on 
ıün aonra İnKUtctcye Tanntf bulu 
mı10rdıık. , ______________ , 

TAKSI M Sinemasında 
Tilrkçe sötlü - Türkçe F'klh 

KAHiRE SOK AKLA RINDA 
Filıni daha btrkaç gün gösterilecektir. 

'9 Şarkıla.n okuyanlar: MtlZEYYEN SENAR - SUAD Gt)N ti 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
Mü..<rtabdemlıı tein iplik, 1topca dıtğme ve buna mthnasil d!kfD mnlze

mesl müteahbldı! ait olmak n kumaşı tdorcce vcrllmek fhe:re a.lU blıı 
tane pclerlrı knpalr zarf uruliyle ekstltmcn konulmuftur. l'ltıhmnmcn 

bedeli on fkt bln ıltı ,.U7 l'rn oltrı) muvalı:bt temtn;tı 0411 Uradır thıılr 
y1rmJ sekb Bfrfnclkdmm 942 tarihine milsadtf PuarteBt ınnu 1aat o:ı altıd::ı 
Ankarada P. T. T. UmumJ mOdflrıtık blatııd'nda mtıtaıe.kldl alım ft ..._ 

tmı komfsyontmda ,-aptlacaktır. Buna aft ~ame?e:r btımbu14a Yeni 

Velde hanm~ P. T. T. u:nmrıt depo ayniyat muhas!p!!ğlnden bedelsi:r 
.,lank almabill1'. ("23M'\ 

I \ ~~~~~~~• !~~~~nn!•~~~~~N!~ oub-
rmm 26.12Jıt2 Cumartesi aUnundco ltib ı en dört ~n k d r ~kecfl 

ı n o:unur. (2592) 

bütün bir 5mrii hülba eder. Atbom'· 
lan birer aanat ncfttclertdir. Sanat 
dünyasmr 81Umll1le ımatcmlerc prb 
d'?: bu bll:rük artist daha çocallafım,. 
da nıenı:iııler u.:rfiyesl" olan (lH:ırlu) 
te kundura boyac:ıhiı {le ha}'&tınT b., 
zenırkon tanımmş &lmalarm brikao 
tUrlerlni raparmı$. 

Bib , Fontn gtb! '.blt cok kıui'bte.. 
rl&tler de Sem'in yolmıc!a yl!rlhntt$1C1' 
dlr. Pakırt o Perte't' Patamn: •aaı 
denir her cftle amm:ı, ~at .!. dbl baş. 
ka,, beytin! batJrlat?t. 

Birde Albff Gırlllımme'a, Oaerb1't, 
Vr.rc:'n hatırlatacak topa topu t1d at'• 
füıtimiz var: Rimi:le Cem 1 Nadlr. 
Rimuin siyasi brlbıtürlert (O~ bT 
vctlid!r; geçenlerde Sekizinci ordunun 
mııvaffaltıyctlne tclımn içtn ıekh: a
dedine bir l:tsknç sckllnl vcnncı1i pt:°k 
cüzel bir buluşlıı. 

Yalnı:z dedleim gfb! M çtçckle 1U 
olma:. 

Sanat bahislerinde bnnııt1ı:trh1r blı 
noksan teşlcı1 eder. Burada aç gtjzl!P 
1\ik tazrmdır. 

Voleybol l'tlfüıabakalan 

Ka: okullan arasmda tertip ecınen 
\-Olcybol müsabakalarına dQn de E
min5n0 Helke"; jimnastik salonunda 
dC\·am edilmiş ve bu mQs:ıbakalllt' so
nunda lnönU Kfz lisesi Kandilli kız 
fücslnl 15-'7, 15-7 Ercnk1S1 ktz 11· 
sesi Boğaziçi fü:eslnl 15-:l, 15-~ 
remnlştlr. 

VEFAT 
P. T. T. Ynksek Fen h~eti bn!°! 
~ f stanbul tclslilerl mIDıendl~ Rah
m! Oktaym ~ Bayan Hafız Sclıer 
Oktav uzun zamnndanbtlrl mtlpte~ 
olduğu hastalıktan kurtulnmıyarak 
vefat etmiştir. Cennze:ıl bugQnktl Cu· 
martcsl günQ Fransız hastanesinden 
kaldinlarnk ~itle namazı TCŞ\ikiye 
cnınll §crlfindc ktlmdıktan sonra Fe-
l"ikay kabrlstnntndnld ebedl ısttnıhat-

lhma terkediteecktlr. Mevll rahmtft 
1!)'1<$1n. 

ACIKLI BlR OLtThf 
Sehritnlz milcevhcr tüccarlarmdan 

tUınU Nnrin'in refikası 

ZEHRA NARIN 

doiutti esnnsTnc!:ı pek genç ,.~da 
vefat etmiştir. 

Cc.'U1%csl bugQn Zeynep ıtamn has
tancsln~en knldır11nnık cenaze na· 
mru:ı öslo nnmnzmı mütenkıp Kadı· 
lı~ytınde Osmannğa cnmil şcrtflnde 
kfitndık4..::ın sonra Knr:ıcnc.hmct me
F. r1ıf?ma dcfnt'dflef'el:tir, 

D şl ş 
Kocanızı Nasıl Muhafaza 

Edebilirsiniz? 
ıı:a&nıann be endi~ kitap ~o Kı 

Şehir Tiyatrosu DRAM Kı•mı 

~o.so da (BOVOK iHTiLAL) 
Komedi Krımı (YC! KÜRKÜM YI!) 
Cumartc:;l, Pazar gOnlert 15,30 da 

Mııtln• 
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• i 
ıs m al arın 
atlarında 
lük Görüldü 

#:!fi" Baş tarafı 1 inciıle 

amclelerine başlamıştır. Bazı ti
caret erbabının da .stok malları
nı piyasaya çıkarmağa başladtk
lan bildiriliyor. Perakendeciler 
arasmrla tenzilatlı satışlar yap
mağa 'ba§lıyanlar vardır. 

Bankaların şimrliye kadar ta
cirlere açtığı krediler için yılda 
yüzde 8,5 faiz alı.n.trdr. Hü.ktime
tin mükelleflere gösterdiği ko· 
layiık neticesi btı miktar yalnız 
varlı!k vergisi ödem.ek için kredi 
istiyenlere ayda yüzde yarım, 
yani senede yüz.de altıya indiril
~ir. 

Piyasamızda vaziyet 
lst:anCmi ~ son vaz.iyetinl 

kx:ıllıyan Anadolu tacirleri :fiyatların 
claeağı qekle intizaren piyasamtza 
mal telffi! w sevkini geciktirmekte
dirler. Bazı ~clrlerin de İstanbul pi
yasasmda aı:uzluk başlıyacağinı tah
inin ederclt çeşitli mallar almak üze
re ş.eh.ı.-imize gwllklerl anlaştlmt5tır, 
Satış tekliflerine piyasada mUsbet ce
vap vcr:llınDi'nektedir. Mal satmak is
tiyenlerln miktan gün geçtikçe art
makta olmastna rağmen alıcılar ihti
yatlı davnı.nınıcy1 tercih etmektedir -
ler. İthaliı.t tliclrlm varlık vergifori
ni öd~ kadm- ithalat sipariş
lerini gcdktirmeyi nıııva:fık bulmuş
lardır. İhracat muameleleri normal 
olarak deu:am etmektedir. Ticaret O
dasında bu muamelelerde hiçbir dur
gunluk görfilmemektedir. Dün zahire 
l:ıors:!smda eskiden yaptlmtş birkaç 
satış kaydt!dllmiifu". 

:fmrlrclen gelen haberlere göre, o
ırada da piyasanuı. durumu İstanbul 
piy~ gibidlı:. 

Edi1'"1Wde Darlık Dergisi 
Edirne, 24 (TAN) - Vil!yetimis 

varllk vergisi evvelce sekiz yüz biD 
lira olarak tesbit edfünlv iken Uzun
köprüde 15395, Keşanda 132550 lira 
olarak yeniden yapılan tarh.iyat ne
ticesinde v.ilı\yet yekfuıunun 95G.~ 
lirayı bulduğu haber alıımıışbr. 

Kütahyada 1 milyon lira 
Kütahya, 25 (A.A.) - Burada ası

lan varllk vergisi listesine göre meT
kez ve kazalardaki mükellefler için 
tarhedilen vergi mik:tan bir milyon 
lirayı bulmaktadır. 

Miliistald mükellefler 
MilAs, 22 (TAN) - Kaı..amuda 

\•arlık vergisi yekünu 323300 liradır. 
Mükellef sayıst 162 dir. Ticaret kıs
mı: Muis İlyeşen 30 bin, Nesi.tni Ta
lika veresesi 25 bin, Ratael ve Nesim 
Uygun 15 bin, Buhrranyil 10 bin. 
Ypsuf Elbrek 10 bin, İlye İğci Hl bin, 
tiUüncü ve fabrikac:ı Mustafa Zeki 
Terzioğlu 9500, Nalbantoğlu sabun 
fabrikası 5 bin., Marko İşbilir 5 bin. 
Bunlardan başka 3 mükellefe üçer 
bin, iki kişiye 2500 er, doku:ı: kişiye 
iki biner, 4 kişiye 1500 er, bir kişi
ye 1300, 19 kişiye bin, 109 kişiye de 
500 - 800 tarholunmuştur. 

Çiftçilere gelince: Murat E.c;kihisar 
30 bin., Behi:ye Eskihisar 10 bin, Mu
rat Salih Menteşe 21500, Mehmet Ali 
Aka"rca 10 bin., Cemil Menteş 5000, 
Güllüklü Mehmet Emin veresesi 5()00 
liradır, 

A. Darlan Katledildi 
~ Baş tarafı 1 incide 

tam bir sükfuı ve nizam hüküm 
'iiürmektedir. 

Katilin Alınan ve ltalyanlar 
tarafndan tahrik edilmiş bulun
ma.sının mümkün olduğu resmen 
~öylenmektedir. 

61 yaşında bulunan Amiral 
Darlan, Şimal Afrikada mülteci 
bir Fransız hükfuneti lk:urmak 
tasavvurunda olmadığı hakkın 

!laki beyanatından bi.rkac saat 
çonra öldürülmüştür. 

B u L MACA 
1 2 3 4 5 

ı 

2 
3t--.ı= 

4 
s 6.._ . .__. 

6 ' 8 9 

BUG0NK0 BULMACA 
BOLDAN BAGAı l - Doibu ol-. 1 -

Afrilcada bh- ~ce. 1 - Teni: bir _.,.. 
mu - Cama yoııcu1d1T - Tersi nce pa
nld'u, 4 - Terıdt a.leUde - Denldn kar• 
ıurtıııdalcl - Tersi: ae,imde ..... rııen. 1 -
ya ilerle)'ff!, 5 - lt.tııdemeli, 1 - Çoballlll 
Terai: bir Jq,..,amın ,.UYan - Bir aonı -
Terai: ntn, 1 - DOrbiln ....-, t - lUcCL 

YUKARJDA.lf ASA.Gl: l - Cahilce dcffl, 
2 - Edebf711ta ait J - Bir blı:ambU ktli'ı
<h - Jl'aınla - Bir renk, 4 - Çlllde bulu
nur - Tavır, 1 - Kuıuııt ,eknde 61dtınnek 
IS - Kalmalı:tuı 1B111ir - Bir laim, 7 -
L5.lma - Bir içki - Bir uvum..s, a - Bir 
ırJylm qyaın. t - Knder olank. 

DÜNKÜ BULMACANIN HALLf 
SOLDAN SA.GA: 1 - Tamıe be7f, 2 -

fm•m - Eınel, 1 - Jllta - !le, 4 - Ot.-
:ıtaı - Er, 5 - V11sat 5 - Ek - Ram -
Re, 7 - Nan - Mam, 1 - Kua - N'me, 
9 - Oturmalı. 

TUKARDA1' AŞAOI: 1 - Tbnes;cnloo 2 -
tJmut - Kllıt, 1 - Nas - Nea. 4 - u
Kar - Af"' 5 - Keu.11, il - Be - Sam -
An, ' - Erm - Nim, 1 - Yele - R9na, 
9 - ilerlemek. 

YENi NEŞRiYAT 

HAVALARDA. SctOO KILOMETRE S'ltYA· 
HAT - ATk.ad.a$rtntt Ahmet Emhı Yalman 
tarafından Afrika. !ftliltere, Amuika .-e Ka
ııadad.a "'pdln merıı:lı:b aeyahatlıı hlkl:reai
dlr. a tt 4 1lnc11. f.otomlm oeşredilm\wtlT. 

ÇIGlR - Edebiyat n fikir mecmuau4rr. 
ı ı 9 uncu aayıaı ....,karada ç>kmrftrr. 

YENI ADAM - Haftalık m:u cueteal
d.ir. 417 bd -- IatanbUlda çıkm1~JT". 

HAREKET - Aı>ld: 61ı:lr °" qnat mec
muu:ıdır. 4 Andl .. ırur lata.obulcla rılmHı
tır. 

BELLltTJClll' - T9r1t Tarih 1C11nllft'llmlb 
ı&tlr.ilı:lerilll. mG""*lanm neıred.er. ti ıru:.ı 

eildl 21-l!ı •:rı:lan bir a.rada roaimıi w ba
rhah old..,.. lıtlde çlnııııtır. 

ISTATTSTYX T.AHULl.NB GlRIS - Baı 
yeldi.et llıu.tlatilı: aaıum m6dtlrlllıfil 'llef'l'b&· 
tılll1! 11 1mCll ~- tqkil etınelrt.:dir. Pa
rk ihı!n'l'Ott.-ai ıatatlıtilı: e ... titOellnde profe. 
ır6r LeY Duce cı. Benıoville'in eseridir. Zeki 
Zeybelroğla tardmdan liaaıımrra ,evrilm lftit", 

SiYASI iLiMLER MECMUASI - Siyaaf 
&lhllleır M.ecmtıa.•mm 137, US, 139 unc:u ... 
yılan pkmııur. Ba ~larmda :<İyaal ilimle
~ ait muhtelif menular üzerinde miltefek
ıcirlerimizin etiltleri ...., kittp tetkikleri •ll!'
drr. 6fm ______ , 

Eczacı Kalfası 
ARANIYOR 

TÜRKiYE CÜMHURİVET1 
ZiRAAT BANf(ASI 

Kuralui 'J'arlhi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 TüTk Una 

Şube ve Ajans Adedi! 265 
Z"'ırat ve 'ncari Her N evıi Banka Muameleleri 

SENEDE 28.SGO URA iKRAMiYE 

. ' Zıraat Bankası da kumbaraJı ve ihbarsız tasarruf hesapla-
rmda en az 50 lirası bu1nnanlara bir sene içinde aşağıdaki plana 
göre ikranıiye verilecektir. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 " 

2,000 ,, 
4 ,, 250 " 

1,000 ,, 
40 

" 
100 " 

4~000 ,, 
100 

" 
50 ,,. 5,000 

" 120 
" 

40 ,, 4,800 
" 160 

" 
20 • 3,200 

" 
Kur'alara senede 4 defa, 11 Mart. 11 Haziran, 11 EylCU ve 

11 Birincikanun tarihinde çekilecektir. 
DiKKAT: Hesaplannızdaki paralar bir sene içinde 50 li

radan aşai!ı dfü:mi:venlerin ikramiyeleri % 20 fazlalaştıracaktı:r. 

ince Talaş Satılacak 
Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden 

:Riyasa a&ımlarmm mntaıaaıarfna 
göre, şehrimiz ckpo.lartnda her çeşit 
maldım bol m!ktarda mevcut okluğu 
ve bunların ~ yavaş piyasaya ar
zedileceği anlaşılryor. MaınQl mallar 
üzerinde 1'l.yat düşüklüğü yavaş yavao 
kendini gösterm.iye başlamıştır, Bil
hassa tuvalet eşyası, ev eşyası, süs 
eşyast, ~aşıra ve giyime ait çeşitli 
mallarm !iyailaımda düşiiklük gö
rülmektedir. Yünlii ve wekll k:umaş-
1.arda da itiyat teneztülü başlamıştır. 

Roosevel(in sözleri 
V11§ington. 25 (A.A.) - Reis Roose 1 

velt, Amiral Darl.aıı.m inümii haberini 

İstanbal'mı muu.f bir eczane- 1ş1etmeıniz:in Cami altında kAln yeni atelyesinde birikmiş olan tak-
sinde çalıtmalt ibere Tilrk ve rıben (40) ton miktarında ince talaş arttnnıa ile sattlacaktı:r. 

Pbasada ,y;wtığımız tetltlklere gö
re, bazı maddelerin dtlnkti tiyatları 

§U ~d!de~ 
Urfa yağt 458 dmı m, pekmez tmı 

dan un, patmes 55 den 25, mercimek 
121 den 8.1, nohırl 90 dan 60, %ey'lin
ya.ğt 205 den 115. sabun 115 den 85 
ve kuru 1iziim ll.O dan 80 ~ düş
ınüsttü:.. 

Btuıknlar larafmdan 
avanslar nasıl yapılacak? 
Ankara, 25 (TAN) - Varlık yergi. 

si mükelleflerine yapılacak tediye ko.. 
laylıklaı:r Ye bunlar meyanında ban. 
kalar tarafından menkul ve gaJrl men
kullere '9erilecd: avansların şart v~ 
yollan hakkmda gerek Mali]l'e Vek1. 
teti. gerek millt bankalar ve Osmanlı 
tanka.lan merkezleri tarafından Tazım 
geleı:ılere icap eden talimat ha.gün gi)n 
derilml:itir 

Öğrendiğimize göı:ıe, gayd menkul
lere emlak bankası tarafından yapı

lacak avans, banka.um esas nizamna. 
ınesi mucı"lıinee !fU. ~artlar dahilinde 0-

laciı.khr. Banka, eksperleri -.asl'tasiyle 
bir gayri menkulün bugilnkii fiyatını 

teslıit ettirecek ve bu kıymetin % 50 
sine kadar obrn mıltdanm, vadık ver. 
gisinc mahsnp edı1mek p.rtiyle avans 
olarak~r. 

Arsalara gelhıce, bımlara bugünkü 
fiyai1armm ancak % 20 s.i avans ola.. 
rak Verilebilecektir. 

öğrenince, JU demeçte bulunmuştur: I 
"Amiral Darlan'm katli, nefret u. 

yandmcı bir cinayettir. Bütün Bir j 
leşmiş Milletlerin bütüıı zimamdarları 
bu demeç üzerlnde müttefiktirler. Yat 
ruz Nazilik, Faşistlik ,,e .askeri istib 
dat, başka tiirfil düşünilı:, Darlan'm 
katm veya katillerine süratle adatetlıı 
tatbik edileceihıe ftipbe ,.oldur.., 

Konsey toplamyor 
Londra, 25 (A.A.) - Amiral Dar. 

lan tarafmdan lmnılan Ş"ımaH Afrika 
Fransu: milli konse:vl yamı toplanarak 
•ariyeti tctkilı: edecektir. General No
rues ve General Boisson'un Cezı.lre 

telmelerl bekleniyor. Milll lı:<ınsey ... 
ta!Indan General Bergeret Cezair rad 
yosunda halkı aüldl.nete davet eden 
bir mesaj n~retmiş ve Dartanm va:ı;i.. 

te başında Fransı~ mı11ctini tcmsn e
derken öldürüldüğünü söyliyerelı: de 

miştir ki: 
" Bu dnayet, memleketitnlı:i lı:nrta.r .. 

ıııak buııundaki annimizde biç bir &eyi 
değiştirmlyecektir. Ba cinayet bizi a.. 
,ırmak şöyle ~ tersine olarak 
bütün Fransu1an bugünün en önemli 
işi olan tek mücadelede bizi sadece 
lıl r leııtirecelrtir .,, 

m\lsltlman birime eczaCi kalfası- Muhammen bedeli (2000 - ilci bin) ve muvakkat teıninatt (150 -
na ihtiyag vardır. Talip olanla- y\tz elli) liradır. İhalesi 11/1/943 tarilıine müsadi:t Pazart.esi günü saat 
rfn L'İJD<ii~ kadar çalışttkları 16 da Galata rıhtımındaki Umum Müdürlük bina.c;mda toplanacak komis-
yerlerle bonservisleri hakkında- yonda yap1lacaktı:r. (2594) 
ki m-alfunatları muhtevi bir 
mektupla ve (S. B.) rumuziyle \ ~---•&ED~m!ml912:E!':CEii3ilii!B!!liSli!allli:mll'iBlıa!IED!!D!lil:ıı 
İstanl:ml 176 numaralı posta k:u- J 

tu.sana müracaatları. , ______ ,. Muamele Ver ..,"sine Tabi Olarr 
MQes!eselertn tutacakları bütlln defter nQ.munelert tem:b ve itinalı 
sekllde birinci hamur kAğıda basflmış hazırdır. Defterlerimizi bl.r lı:e
re görmeden karar vennemenlzi tavs1ye ederiz, 

" 'Jmumt satfş merl<ezl: INKILAP KiTABEVi lstanbul, Anl<ara caddesi ti 
fatanbul Birinci Tıcaret Mahkeme

sinden: 941./409 - İstanbul limanına 
bağlı ve Osman Slner kaptanın silvar 
oldulU 90 rilıRmı tonluk Kırlangtç 
motma.ncm 14112/94% tarihinde geçir-1----------------------------
diğt deniz bnshıa alt raponın alın
ması mezldlr motar kaptanının vekili 
avukat Faruk Hamedar tarafmdan 
istida ne mtemne~ ıınotör ve yCikle 
alAkalt ve oo tşten zararlı herkesin 
raporun almaca~ 30/121942 Çaraın
ba günü saat 10 da mahkemede ha
zır buhınabileceği ilAn ohınur. 

An bar T aracalar1 Asf altlandırılacak 
Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden 
Keşif bedeli (15735 - on beş bin yedi yüz otuz beş) liradan ibaret 

ambaT taraçalarmm asfaltlanmasi işi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
Muvakkat teminat1 (1180,13 - bin yüz seksen lira on Uç) kuruştur. 
İhalesi 11/1/943 tarihine milsadif Pf!zariesi günü saat 15 de Galata 

~-- l!ıııı. nhtrmmdaki Umlun Münürlük binnstnda topl:ınacak sntm alma komisyo-
!.troloğ - Operatör --"'~ıa nunda yaptlacaktrr. Şartname ve teferrüatt her gün sözü geçen komis-

Dr. SUPHI ARIN 1 yonda görülebilir. (2595) 

İdrar ve tenasru ::rollaı1 hasta 

.,:abfm :r:~:b:::~ No.- Oaktilo emur Aranıyor 
~-'>9, Telefon: 49284 , 

KAYIP: l915Mlll yılında Sankt 
Georg A1marı lisesi ilk ldsınmt biti
rerek koilej kısmı birinci sınıfından 
aldığtm tasdikna.nıeyı kaybettim Ye
nJsiDi alacağmıdan htllana yok~. 

J-cltef t>avanzo ,-Dr. WSAN SAMl-1\ 

1 GONOKOK AŞISI 1 
Belsoğukluğu ve thtl.lAtlarına 

E tesirli ve taze ~dır. ı 
bı Sultaıımahmud tD:r 

besi No. 113 ~ 

Tıp FakGltesi ilçüncü iç basfaltkları kliniği için arşiv, kGtüphane ve 
daktilo memuruna ihtiyaç vardır . İngilizce veya almanca dillerinden bi
rini, Daktilo ve Stenoğl'afiyi iyi bilmesi şarttrr. İstek:lilerin serıe başına 
kadar Tıp Fakültesi dekanlı~na müracaatlım. (2591) 

DENİZCİLERE İLAN 
Devlet Limanlan İşletme Umum :Müdürlüğünden 
Heybeliada ve Bost~mct mendirekleri iizerine konulan sabit kırmızı 

fenerlerin faaliyete geçtikleri alakadarlara ilan olunur, (2593) 

Sabip ve Neş.rıyat Müdürü: Halil Ltıtfi Oöl'duncü 
Gazetedltl!C ve Neşriyat T. L. Ş. TAN MathaBSI 

A &llU 

Babacığım, bana Ç A P A pirillc unu aetirdin mi?. 
Evet yavrum. 

ÇAPAMARKA tan1ıi tesisi: 1915 

• 

Aksaı-ayda Çakn·ağa mahallesinin Manastırll Rtfat sokagmda 75 lııcl 
adada 44,60 metre murabbaı sahalı arsa satılmak üzere aç.ık arttırma
ya konulmuştur. Tahmin bedeli (267) lira (60) kuruş ve ilk teınlnatl 
(20) lira (07) kuruştur. 

. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdür1üğt1 knleminde göriflebillr. b:ı~ 
lesı 5/1/943 Salı günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuJ)lan ve kanunen· R:ına 
lAzım gelen diğeT vesikalariyle ihale günü muayyen saatte Daimi En~ 
mende bulunmalar!. (2427) 

Belediye hudutım1 dahilinde Mayıs 943 sonuna kadırr vefat edecetıı 
fukaraya ait cenazelerin teçhiz, tekfin ve tedfin işi temdiden açık~ 
meye konulmuştur. ' 

Tahmin bedeli 3900 lira ve ilk teminatı 292 1tra !51) kurutur. Şartmto<t 
me Zabıt ::e Muamelat Müd?rli1ğü kaleminde görülebilir. İhalesi 5/~ 
943 Salı gunü saat 14 de Daım! Encümende :vapılacakttr 1 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplıırt ve kanunen ibra# 
!Azım gelen diğer vesikalariyle lhale günü muayyen saatte Daim.1 Encü .. 
rl"ende bulunmaları. (2600) 

l'S:W:WWW H •+ *AAW ''AAM» es 

TÜRKİYE iŞ BANKASJ 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 n !• L E R: 

l Şubat 3 Mayıs. Z Ağustos J. lltinciteşrin tarilılerlnde j9pıbr , 1943 iKRAMiYELERi ' l adet 1999 Lirahk - 1999.- lira 
1 ., 999 ., - 999.- • 
1 • 888 • == 888.- • 1 • 777 ,, = 777.- • 
1 

" 
666 ., == 666.- • 

1 
" 

555 
" s:= 555.- • 

1 " 4« • == 444- • 
2 " 333 

" == 666.- • 
10 

" 
222 n == 2220.- • 30 

" 
99 

" == 2970.-
" 

I 
60 

" 44 ,, = 2640.- • 
I 

250 
" 

22 " = 5500.- • 334 
" 

11 • = 3674.- ~ '· ...... •• •• •• •• a• •• .............. ,; 
fftr~ye iş Ban.kasmtıı para flf;ırmııkla yalnb: para bırik11mJ~ 
ve faı:ı alınış ol:mn, ıtyni zamanda tal:~-=-" d d _s ı.uıu.e e encuu11) o. 

\\... z "HfMi•MWMwt•,uıwwaı:ee' r .,.J 

!
~~ ........................................ ~ ............ ··1 

M. M. V. ISTANBUL 1 NUMARALI • 
SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI: f ........ ' .......................................... •" 
Aşağıda cins ve rniktarlariyle tahinin bedelleri ve teminat miktar

ları: yazılı olan maddelerin ihaleleri hizalarında gösterilen gOnlerde Sa
lrpazarmda M. M. V. İst. I. No. lu Satm alına korr.isyc>nunda panrlıkla 
yapıl~cak_t!.r. Şartnamesi öğleden evvel her gün komisyonda göı-illebilir. 
İsteklılerın muayyen vaktinde müracaatları. 
clNsl Miktarı Tahmin flyab Teminatı 1 tı a ı e 

K. S. L, K. GUnD Sa11tl 

Odun 500,000 4 80 3225 18-12-942 19 
(408 - 2590) 
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