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ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Yalnız (Mukların Değil, Büyüklerin de 

Ansiklopedisidir. 
FIYATI 8 LIRADIR ilk Kanun 

1 9 4 2 SEK1ZtNct Y1L - No. tm 
HALK GAZET,ESI 

TA.S idaresinden ve bütün kitapçılardan isteyhıi7 .. 

Zah.ire ve Hububat 
Karşılığı Olarak , 

1 icaret Ofisi Köglüge 

Siyasal 
Bilgiler 

Okulunda 
Okulun 86 ıncı Yıl 

Dönümü Parlak 
Şekilde Kutlandı 

Merasimde Millet Meclisi 
Reisi ile Baıweldl de 
Hazır Bulundular K. a:naş JI erecek 

Sı Ankara, 4 (TAN) - Bugün sa. 
, • 

1 
• .. • •• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • ••• at 18,30 da Siyasal Bilgiler oku-

l 
lbher lllcbl ...... slre, Tiaıret Ofisi, -- da teme tlbl tutacaktır. Bu usul sayesinde, tunun 88 mcı yıldönümü parlak 

ım. ~ olank mtidahail '" kiyUl7e si- müstahsilden külliyetli miktarda hububat ve bir 9'kilde kutlanmııtır. Okulun 
7ila ef7U1 ve 'bi"'-- k111mf ""8lek bere ha. zahire toplanacağı tahmin edilmektedir. Ofis, merasim salonunu dolduran yüz-
mzlddar ~-·Ofta, k.IJ"lfldea, hilldime- hiç bir müstahsile para mukabilinde kumaş lerce mezun arasında .Meclis 
iia lıer nevi mal İçİll t•blt etmif oldaiu fiyat- vermiyecek, bu müessesenin köylüye yapaca. Reisi Abdülhalik Renda ve Bat-

t hlrla zahire alaru ft brpbiuKla kamat vere.. ğı tevziat münhasıran mübadele esasına daya- kil Şük .. Sar .ır.ı d bul 

ı 
eıeidir. Bu suretle prek lmm•tfana, ıettkse nacaktır, ve ıa...:a•-ruVekilı:6 u di~,, un-d 
Jaababat ve -'L'-- __ ..a..a.-ı-a_z_ • f' ti . mut n.ıu. ve 6 er a-

_., -- .-mı ıy~ • Ticaret Ofisi Umum l\lüdürü Ahmet Cemil vetlileri Maarif Vekili Hasan 
il mflbedelede ftU tatm.eaktlr. o&, lhtıyaç Conk, dün akşam Ankaraya gitmiştir. Tev:ıiata Ali y.. 1 karşı.! uğurlL 
a&flldillfl takclirde, pl,..Jardan Ye Sümer- ait esa!'lların bugünlerde ilan edilmesi beklen- tice amıı ve 
b 4*"• tllier ptit k"' t'ar alarak hunlan ınektedir. mıttJr. 

\. 6 Okul müdürü Ali Fuat Bqgil 
•••••••••••••••••••••••••••••••• ... ••••••• .... •••••••••••••••••.,..••••••••_., bir kutlama söylevi verm~ ve 

TOULON'A 
KADAR VE 
TOULON'DAN 
SONRA •• 

l"ran ız donanmasına ansızın el
koymak ümidi, facia 11ahnesinin 
ıı;lrncll klmbilir ne kadar sakinleşen 
sularına gömilldükten sonra Mih
ver için Fransanın, arttk cazip bir 
tarafı kalmamış olsa gerektir, Fa_ 
kat bu Transa, ., Avrupa kalesi,. 
nln btr parçasıdır. Kale müdafaa
lıı.rt, içcrldckilcrln sıı.brma ve :rar
dımtna dayanır, Binaenaleyh, Al
manyıumı, Fran aya, tıerkesi hay_ 
rette bırakacak kadar iyi muame-
:Je eiü v .,nun, her GCYfi! ral- .. ~~·te' 
men, hattnru ve ~nHinfl almamıu 
beklemek doğrudur. 

bu söylevde mektebin tarih~i
ni yaparak Siyasal Bilfiler Oku
lu mezunlannın ~ete çok n- Devamı Sa. Z. Sil. 5 

LGtfi Kırdar'ın 
lstanbulda 
Beıinci Yıll 

1 

~ Tanklar tarafından ~~n --ıı- t.ı~ 
kızaklarla ileri hatlara- cvkcdi· 

len Sovyet askerleri 

........... ~ ----

ALMAN RESMi TEBtiGf jveni Sofya 
ORTA KAf KASY ADA Elçimiz 

Alman Kuvvetleri 
Yeniden irerledi 

Don Kavisinde Taarruzlar Devam Ediyor 
Berlin, 4 (A.A.) - Alman or- tir. Almanlar pek geniş bir saha

dulan başkumandanlığının teblL da ilerlemişler ve birkaç düşman 1 
ğinde bildırildigine gore, Tuap- birliğini yok etmişlerdir. Bu ara., 
sen'in şımalışarkisınde ve Terek da bir miktar esir alınmıştır. 

üzerınde Sovyet kıt'alan mühim Kalmuk bozkırlarında 8 Sovyet 
kuvvetlerle tarruza geçmi~e-rdir. tankı tahrip edilmiştir. Diişma

Alman mukabU taaI'fUz barcfeı,. ın eq m!mim muvasala yolu 
lera muvaffaklyetle etıcelenroi§- ~bevamı Sa. ı; ~ 1 

E:t•l'l1ilf1'1~1111~11tm 

Rjev' de Bir Alman 
Hatil Daha Yarlldı 

• 
75000 Kişilik Bir Alman Grupunun Çevrildiği 

Söyleniyor • Stalingrat Çevresinde 
Almanlar Karşı Hücuma Geçti 

Kral Boris Tarafından 
Kabul Edilerek 

ltimatnamesini Verdi 

Bulgar Kralı Bor. 
Sofya, 4 (EP.) - Türkiyenin 

yeni Sofya elçisi Vasfi Yentef; 
bugün saat 11,30 da Bulgar Krall 
Majeste Boris'e itimatnamesinı 
takdim etmiştir. Kabulde, Bq. 
vekil ve Hariciye Nazın Prof. 
Filof da hazır bulunmuştur. 
~ Devamı Sa. 2. Sil. l 



ı:~ı GELiNLiK -~J ::~;rt;.eri 
N o. 33 Yazan: Kerime Nadir 

- Ylne ona değil mi? B:ına neden 
rncktup gelmiyor? Diye şxmank 'iıma· 
rık ısrzlanıyordu. Sonra, büyük anne
sinin hakikaten kendisine- öfkelendiği. 
r.i anlayınca biraz duruldu: 

- Feyza bahçede oturuyor, dedi. 
Şuradan penc;ereden sesleneyim!. 

Bi:ıyle diyerek cama ko§tu, kaldırdı 
İk· elini ağzına siper eederk; . 

- Feyz:aal. Fcyd.il •• diye bağır. 
rr. ğa başladı. 
Nuran da pençerenin önıine &elmiş, 

kızına yardım ediyor; ayni avaz ile: 
- Feyzii!. Bellı:ısusL divr- <l":<;lc

r yordu. 
Güzide hanım: 
- Canım Belkısi ne diye çaiırıyor• 

ı;un? dedi. 
- Hanım Anne. o çifte kumrular 

daima bir arada bulunurlar .. Biri duy 
mazsa, öteki duyar da onun için! .. 

Güzide h:ınım. koca kadın olan Nu
ran'ın, kıskançlık ifade eden şu sözıo 

lcrine şa1'tı. Sonra oda pençercye yak
laşarak bahçeye bakmıya başladı. 

Çok ceçmeden Feyzantı~ cc-vabı du• 
ynlmustu. Koşarak köşke doğru gell· 
yor, elini sallıyarak: 

- Ne var?. Ne var?. diye soruyor• 
du. 

:ki kağıt çıkmıştı. Bu itina ona cesa• 
ret ve kuvvet verdiği için, sükiinetlc 
aşaiıdaki sık satırları okum:ıya buş

ladı: 

Gıda Maddelerine 
Azami Kar Konuldu 
İzmir (TAN) - Şehrimizde bele-

''Çok yükaek ve kıymetli Feyza ha· cliye daimi encUmen.i gıda maddeleri 
mm ı için toptancr ve perakendeci k1l.rları-

Bundan on beş sene evvel, bir Ra• nt tesbit etıni5lir. 
mazıınm kadir gecesinde, rnüsliiman 
ve derviş olan miitcvenim annem, cıon 
bir gayretle gdzlerini açmı~ ve su is
temişti. 

Gecenin ilerlemi~ ve karanlık saat~ 
!erinde, herkes odaııında tatlr rüya • 
lar ıörurken, ben gözlerimd0 yaşlarla 

a~ağa lı::.ılkmış ve - fçine mürşidinin 
mühüril şerifi ile süslü. şifalt b'.r ka .. 
irl batırılmrs olan • kiıçiık fincandaki 
ı('mzemdeıı bir çay kaşığı ile soluk du 
dııklan arasına bir kaç damla akır 
mıştım. 

Bunun iiıerine Annem t('krar ıözlt• 
r:ni açarak. bugiin hala sönük pırılt·· 

smı hatı rladıiım fersiz bakr~larla beni 
~eyretm!ş ve fif'vgiden titreyen halsiz 
biı sesle: 

''Çok !JÜkiir evlidım varmış! .. diy(' 
mırıldanmıştı. 

Ebediyete ıöc;erken söylediği bu 
cümle. onun o andaki analık hazmın 
acık bir ifadesi oldufu gibi, benim de 
bütün hayatımtn en hazin ve unutul-

Bu esas haricinde piyasada hiçbir 
suretle satı:i yaptlmıyacnktrr. Daimi 
encümenin kararına görf', şehirde 

zencir!eme sntışl:ınn tamamen önüne 
teçilmektedir, Hiçbir toptancı elin
deki ııı:ılı diğer bir toptancıya de,•rt> _ 
demlyeceıetir. Ancak. ınalı vil~yet 
haricine çtkarmnk şartile ba;ık~ top
foncıya sat:ıbllecektir. Encünmen top 
lnncı için ııznmt k~r haddi olarak yiiz 
ie yirnıi beş kabul etmiştir. Pera
~.endeci ktırı da ytizdt> 1 O u geçmiye
~<'ktir. Bu eı>aslar hı;riclnde sah11 ya
parak . kar temin etmek \'Urıı;unculuk 

>ayılacak ve yapanlar dogrudan doi{. 
tııya Milli konınma mahkt>ıncsine \"f'-
tile-<·<'ktir. 

Gümrüklerdeki eşya 

Cavidan alaycı bir t~vırla: 
- ~ekerim sana mektup 

Kos da knş kapmadan yeti:i!. 
i:ırdr. 

gelmiş!. maz hatırası olarak kalmıştır. 

Gilnırilklerde bulunmakta olan bin 
v:ıgonluk ithalat eşyasmın bir an e\'-
1'el çtkarılması içııı yeni bir emir gel
miştir. Bu emre göre. ithalıltçrlara 

fazla kolaylık gösterilmesi ve günı

ıüklerden milmk!ın mertebe süratle 
malların çıkarılmast için çalışılacak

tır. 

diye ba- (Devamı var-l 

Fcyı:ilnın sendelediiinl yalnız Güzi<ıı 

d"' hannn fark etmişti. 
- Kızı telişa düşürdün 1. dedi. Btı 

kadar yaygaraya ne lüzum vardi?. 

Osmanlı Bankası Umumi 
ij:eycti Toplantısı İstanbul Haricindeki 

l\femurların Aileleri Ekmek 
Karnelerini Nasıl Alacak 

TA~ 

Serseri Çocuklar 
Kurtarılıyor 

~-..,.~ ...... ...,.....;.._...,.......,.......,.......,......-.~...,....~ 

Bu Maksatla Yeşilköy Çocukları 
Kurtarma Yurdu Yeni Esaslara 
Göre Yeniden islah Ediliyor 

Belediye. YeşUköyde tesis edilmiş 
olan çocuklart kurtarma yurdunu e_ 
~slı surette genişletmek üzere, ha-
7rrlıklar yapmaktadır. Bu cümleden 
olarak, çocukları kurtarma yurdu 
mütehas,,ı.s doktorlıırmdan Necati A-
1:1'agun ile profesör doktor P<Jhrettirı 
Kerime yeni bir Uıllınatname hazır
latı1nıı~ttr. Bu talimatname ile. şeh
rimizdeki anormal Ç'O('Ukların ısl;ıht_ 

ıa ait ahnacak tedbirler ve Yeışilköy 
;ocukları kurtarma yurduna verilecek 
veni .şekil tesbit edilmiştir. 

Talimutnameye göre. Yc~ilköy ç:ı

~uklan kurtaıına yurdu, en son ilmt 
~saslara göre kurulacak ve bUtün a
not·mal çocuklnr buraya almartık ıs

lah edilecektir. Bu mak~atla mUesse
sede memleketin en k!ymetll nıtıte_ 
"ıassıslnrına vazife verilecektir. • 

rın büyüdükleri zaman tchlikelf birer 
ıerııeri haline ııelmelerinin de t.ma
rnen önüne geÇilmlş olacaktrr. 
Diğer taraftan Belediye, bu ınües

.,;esenin daha faal b!r hale gelebilmesi 
lr,in, bugünkü bütçe menuatile d:ır 

bir çerceı·e içine alınmıyarak, müte_ 
:Iavil sermaye suretile idare edilmesi 
ıçin de hazırlıklar yapmaktadfr, 

Müesseseye altnacak anorm:ıl ço
ruklar ayni zamanda ml.lesse:;e teşki
latında kendi kabiliyetleri dairesinde 
kıınduracılrk. demircilik, doğramacı" 

lık, , hayvancılık. nıeyvac!hk, ~eb:r.e

ci1!k ve diğer bir çok faydalr işlerde 

ça!1ştırılacak ve bunların yapııcak.la_ 

rı istihsalin semeresi dP. müe~~eı;enin 

milteda\·il semıayeslne ilave edilecek 
tir. Bu .suretle, müessesenin is16.h 'oıı

kımlndan memleltet için büytik fay
dalcır temin edeceği gibi, ayni zaman
da masrafların mühinı bir ktsmınm 
da kendi istihsa la tiyle karş'llaııacağr 

tahmin edilmektedir. 

,Çiçek 
Aşısı --Halka 

· Aşı 

ve Talebeye 
Yapılıyor 

Sur iye hududundan yurdumuza 
geçml~ ve pek mahdut olmamakla 
beraber, ;şehrimize kadar gelmi~ olan 
çiçek hastalığı.ntn sirayetine meydan 
bırakmamak için şehrimiz Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü çok 
esaslı tedbirler alnıtşhr. Bu cümleden 
olarak, her semtin belediye tabiplik
lerinde halka birkaç gündenberi ya_ 
pılınakta olan aş! devam etmektedir. 
Hergiln buralarda binlerce kişiye aşt 

yaptlmaktadır. Halktan müracaat e
decek olanlarm katiyen boş çevril
memesi ve aşL isinin difer işlere ter
cih edilınes! alakadarlara sıkı bir şe
kilde bildirilmiştir. Yabancı mem te_ 
lcetlerden yurdumuza geçmiş olan bu 
tehlikeli hastalı~rn sahasını geniıılet

m~mesi için btitiin halkııntzrn aşı

lanmasının bütün yıırd s<ığlığile ala
kadar buluııınast itibarile, aşılannıa

ğa gitmekle her vatandaş ta kendi 
sağll&ına riayet etmiş olacağı kadar, 
memleket sağhğtnı da korumuş ola_ 
•ıaktrr. 

Sıhhat ,.e ktimai Mua\•enet '.\fü
dürli.lğil. ilk. orta, lise ve yüksek 
dereceli bütün okularda da talebeye 
aşı y:ıpılması için l\Iaarl! miidürlilği.i 

ile müştereken tedbirler almıştn-. Bu 
itibarla dünden itibaren bütün okul" 
!arda talebeye aşt yapılınasmıı baş_ 

lanını~tır. Okularda aşıya bugün de 
clevmn edilecek, pazarteı;i gününe ka 
dar a~r yapılmıİmtş talebe kalmıya-

Yeni şekli alacak ol:ın yurt, anor
•mıl çocukları yalntr. ruhen ve bede
rıen ıslah etmekle kıılmıyat'ak. ayni 
ıamanda onları memlekete fnydalı bi
;er u:ıuv halıne getirmiye çalı~acak
ıtr. Alfik:ıdarlarin :söyledliinc gore, 
bu yurdun genişletilmesi Hı bütün a_ 
normal çocukları ıslah ile uğı·a:ıac:ık 

lı.ale getirilmesi memleket !<;'in bı.iyük 
{aydalar temin edecek, buglln sokak
larda mevcut anormnl çocuklaPm. ya-

Yeni hazrrlanan talimatnıımeyi tet 
kik etmek \"e buna göre müesseseye 
\erilecek yeni şekli tesbit etmek üze 
re biı-kaç giir.e kndar bc-lediyt" reısı 

mu;wini Rifat Yenal'!n bıışkanlıgın

da maarif ınüdiirli ve diğer nlfika
clarlarlardan müte~ekkil bir kom is

caktır. 
von tonlamıcakhr. 

, ..... DiKKAT : --~ 
Çocuklarm Şeker 

ihtiyacsları 
Şeker 530 kuruoa çlktıktan 

sonra lstfhl:lld naldı. Kazaner 
yerinde olanlar müstesna hiç· 
kimse çııy ve kahve için bile 
fOker iaUhllk edemiyor. Fakat 
bir de ıek~rln zaruri olarak iatlh· 
ilk edildi Ol yerler var. M eaelA; 
bir baba tanıriz: ki, dört aylık ço. 
euğunu mama lle büyütmektedir 
ve çocuğun doktoru mamalara 

f 
yü:ıı:de 15 şeker konulmaıını em· 
retmlıtir. 

Bu babanın aylığı net olarak 

l 
120 llradir. Sabit gelirlidir. Fakat 
devlet ve belediye müesseaelerln• • 
de çalışmadığı için, sabit gelirli • 
uyilmaz. 120 lira aylığı oldu!iu 

i 
için Vallnin ele bu adamı fakir : 
vatandaşlar meyanında gösterme- : 
sine imkan yoktur. ister lsteme:ı; • 

f 
9ekerl 530 kuruştan alacaktır. , 
Çocuğu gUnde bir l<llo mama ye· : 
dlğlne göre, her gün 150 gram ,e. • 

ı 
ker istHılAk edecek ~emektir. Bu, l 
ayda d!Jrt buçuk kllo eder. Para ! 
tutarı 24 lira demektir. Ayda 35 ~ 

ı 
lira ev klraa7 veren, südün kilo· 
sunu 50 kuruşa, pirinç ununun , 
kilosunu 500 kurusa alan bu ba· ~ 

ı ba, ayda yalnız ço~uğu için 24 il· ( 
f ra 9eker parası verince ve dliler ! 

i muraflar da çıkınca 120 llradan l 
geriye kalan 50 llra ile aiti nüfus- ~ 

lu alletinl nasil geçindirir? 1 
Bu vaziyette olan ve huaual 1 

S'onra dı~anya çılmuık için kapıya 
ı'!oğrutdu. 

Bu sırada Feyzi nefes ncfcıe :ner
d'venleri çıkıyor, bir eliyle göğsünü 
b stırarak basamaklarda sık sıkiinteni. 
)ordu. 

Bu sene Londrada toplanacnk olan 
Osmanlı Bank:ısı umumi meclisine 
hükı1metimiz 11amına da iştirak ,.di~ 

lecektir Borsa komiseri İhsan Ri!a
tın QU maksatla Londraya gidecı:!ği 

haber almmrştrr. Toplantı İkincikfı
nunun yirmi üçünde yaptlac;ıktir. 

Vlliyetln tebltği: 
1 - Vazifeleri İstanbul Belediye 

hududu haricinde bulunan memur ve 

Münakalat VekCiletğ Türk - Rumen Ticaret Yeni Sof ya Elçimiz 

müeueııelerde aylıkla çalı,an vtı. l 
tandaıılarrn sabit gellrlller meya• j 
nı na ithali kabil olmuyorsa hiç j 
olmazsa böyle doktor nezareti al· 
tinda ve mama tre ya§'Iyan çocuk· 
lal ıçln ueuz: ıeker tedarikini 
mümkün kılmak l~zımdır. eunl<tl 
şeker, burada lüks değil, tıpkf ek
mek gibi hayati bir gıda mahiye• 

Sofada Güzide hanımla lıfarşrla• 
,ınca, bir hamlede ona doirtı atıldr: 

- Bu ne zaman geldi Büyük Anne? 
diye sordu. 

Fakat, Giizide hanımın cevabım dııy 
>namışb. Zarfın üstündeki 1uıyı tanır 
t2nımaz: birden kulakları tıkanm15 ve 
kısa bir an gözleri kararmıştı. Güç 
lıikle: 

- Bir arkada,ımdan olacak? diye 
!!oludu, Her ıcye rağmen ihtiyatı el• 
derı bırakmak istemiyordu. 

Buğday ve Demir Geldi 
Ankara, 4 (A.A.) - !skenderuna Yf• 

r.!den 4500 ton buğday ve 1500 ton de. 
ın!r gelmiştir. 

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

Altın Fiyatları 
Diin bir alttn 3280 kuruştan ve bir 

gr.ıın külc:e 434 kuruştan sııtıLmştır. 

Üst kat merdivenlerine doiruldu. BUGUNKU PROGRA'!\-1 
Dizleri titreyerek, adımları burkularak 7.30 Proırarn 1&.03 Orkestra 

1.9% Jimrıuti" 18.45 Cocult kl!lb!I 
basamakları atladı ve kendini odası• 7.40 Haberler 19 H Srrb•ts 
m: atlı. 7.55 M.iltilt (Pi.) 19.30 'Haberl~r 

P 19 ss Fuıı hcYttl 
Mektubu açamıyor, elleri tutmıyor- !~::~ s!::.;:~ 20.15 R•d ıımıuı 

ttid li · h f · 1 ııo 20.H T~rkQclr du, a ru mu ıı aza etmıye ça ıstısr 13.45 na,,.,.• 21 ,00 K~nuşm.C 
~alde kalbi şiddetle atıyor. idetı:ı ne- 11 ~.·~0° AJ.ftl1•ı:! •• warı ıı.ıs l• ekkr 

• ~ ll.~ S'" Köııu ma 
fesleri daralrydrda. 14 40 Temsil :: oo Orkuıra 

Nihayet z:arfr yırtmıya muvaffak ıs.so Orkestra >2 30 Ihbtrter 
,. • d d"" d b-k-ı .. lf 1 18.00 Prorrua "2.45 Kıpınıı oldu. :ıçın en or e u u muı zar 

1 GliC,~G,tlN H•BEAlEA 1 
Maden Mühendisliği İçin 
Tahsile Gönderilecekler 
~ara, 4 (TAN) - İktisat Veklıleti 

tarafmdan, maden mühendisi yet;..
tırılmek üzere llse m~unlnrt arastn
da açılmış olan imtihand:ı kazanan_ 
larm adlarını bild"riyorum: 

Niyaı.i Deliormanlt, Se1fıhi Diker, 
Hallln: Ü~er, Orhan Ural, Orhan Tl
rajan, Veli Aytekin, Ragrp Kulelloğ
lu, Mehmet 'Erdemir, Ahmet Ataman, 
Necati Öz!3ık, Nejat Köylüoğlu, Fer
ruh Kocataıkm, Ad.nan Odnk, Abdi.il" 
mecit Akıncı, Süleyman Bursaıt, 
Billent Kral, Turgut Bayraktar, Ya. 
c:ar Başkaya, Salôhattln Genç, Semih 
Gı.lren, Mehmet Yusur Dlzioğlu, Mus-

Meclis, Bu Ay 
Sonunda Fesih 
Kararı Verecek 

Ankara, 4 (TAN) Meclis Te1kllatı 
Eı;asiye Encümeni tarafından rnüzake. 
re sırasında ger! alınan Mebus secimi 
kanunu üzerinde, yeni bir takrm tacli
lat yapılmaktadır. Söylendiiine &'Ö re, 
bu tadıiat meyanında Meclisin kendi 
kendisini feshinden sonra, yeni mebus 
ıntihabr hakkmdaki müddet!n krsallıl · 
masr vardır. Meclisin bu ayın 16 sın• 
da değil, bayram tatilinden sonra tek• 
rar toplanarak konu5malara devam c• 
de~ii ve ayın 26 smda fesh kararı ve. 
receği söylenmektedir. 

'Dii11kü .lf ecliste 
Ankara, 4 (A.A.) - Büyük ?.tillet 

Meclisi bugün toplnruntştır. Meclis, 
bu toplantıda Da1ıillye Vekdleti me_ 
murlormdan Saldhatt'n Esatla Reşit 
Bankır hnkkll)d:ı.kl arzuhal encümeni 
mazoatası üzerinde gec;-en milzakere
cen sonra Dahiliye encümeı1ine ha
vale eylemiş ve 3 Mayi! 1941 tarihli 
Tiirklyo - Macaristan ticaret anlaş· 
ma tna bağlı a listesindekt barsak 
konten.ianıntn 150 bin Türk lirası ve 
amyant kontenjanrnm 50 bin ton tez_ 
ıı-idl 'l."e 'bu tezyitlerin adı geçen an
laşmanm ı IIaziran 1942 taribtnde 
bitecek olan ibir!nci merJyet senesi 1-
dn muteber olması !hakkında Tilrki
~e lle Macaristan aradnda te:ıti edi
lC'n mektuplartn tasdiki."le dafr kanun 
lbiha nm birinci müzakeresi~ yap_ 
ııoı~txr, 

tafa Yamaner, Münir Zekfıi Tanye
?oğlu, Mehmet Dundar Kalab:.lık, Ti
moı;in Kafab:ıhk, Mehmet Turan Ku
ral, Mehmet Şera!ettin Ergenç, Meh. 
tnet Yava~. Mustafa Zeki Doğan, Et
hem Tuğrul Türkdogan. Ve!ıı Aras, 
Kemal Ke~kin, Enver Kılıç, Gai'Ur 
Bilgin. Orh:ın Gener, Rasim Göksal, 
Aziz Erdemir, Sezal Arııbacıoğlu. İb
rahim .Meı-ey, Orhtın Göksel, Caı:it 

Erkinsoy,' Mirza hgô.r, Ali Ünlüer. 
Sadrettin Alpaıı. Cehil H:ıs:ın oglu, 
t'uı1ıon NeJat Çetinkale. Semih ü
ze], HaUI Bengi, HaHl Sıırnr;, Necati 
Güran, llalUk Nami Önacar. 

Toulon'da Batan 
Fransız Gemileri 
Çıkarılamıyor 

Zi.ırih, 4 (A.A.) - inanılır kay
lı.aktan öğrenildiğine göre, batmlan 
Fransız gemllerini cıkartmnk imkan
larını incelemek maksadiyle bir Al
ınan heyeti Çar~~ımba günü Toulon'a 
gelmigiir. 

Toulon'da, yaptlı<n tetkiklerin ta_ 
mamiyle menfi netiep vordiği ve he
vetin şimdiden geri dönmeyi dı.işün

düğü ri\·ayetleri dolnımakladir. He
yet, yapıl:ıcak i§lerln devamh mütte
fik ha\·a hücumlarına maruz kalabil_ 
mesi bakımından, hattlı tek (emi bi
le çıkartmıınm teknik gliclüklerle 
kar;jılaşacağınt müı;ahede etmiştir. 

400 Kişi Taşıyacak 
Olan Yeni Uçaklar 

Nevyork, 4 (A. A.) - Maden ve 
ocak fabriktı1art ~eti M. Tom Gird
ler, "B. 42,. tipinde fevknllde büytik 
bir uçağın bnzı tadllatla inşa edilmiş 
bulunduğunu bild.irmistir. 

Bu model uçaklar 400 ki~i almakla 
veyahut bu ağrrlığa muadil bomba 
yükliyebilmektcdlr. Bunlar Atlantik 
Okyanusu birkaç saat zarfında asa
bilen uçaklardır. 

M. Girdler bu muazzam uçakların 
ben1Jn almaltEbın Avrupııya gidip 
~elebi1P.<:"eklerint ticaret odcı~ında ~Y
leuıi;tlr, 

'ubitandıın, aileleri İstanbulda ika
met edenlerin Kanunusani - Şubat 
aylarma ait ekmek kortlarını alabil
meleri. için memur bulundukları ma
haldeki dairesi fımirliklerinden ala_ 
caklarl vesikaları o mahallin en bü
yük mülkiye amirl!ğine fa•dlk ettir
dikten sonr:ı İstanbulda oturan aile
lerine gönderıneleri liızıındlr. 

2 - Bu vesikalard:ı allesin:n İs

Yeni Tedbirler Aldı Müzakereler;ne 
İzmir. (TAN> - Münakalüt Ve

kaleti İzmir. Ayqın, Manisa, Denizli 
istasyonlarmda kiıllıyctli miktarda 
gıda ve yakacak maddeleri biriktiği

ni ve bunların muhtelif ı1ebeplerle sev 
kedilmediğirıi görmü~tür. Vekalet bu 

Jıu,,usta lüzumlu tedbirleri :ılıYıtş \'e 
istasyonlarda bek!iyen bu malları sev 
ketmek üıere, bunlar bitinciye kad:ır 

Ankarada BaşlandP 
l W Baş tarafı 1 incide 

Vasfi Menteş nutkunda, Bul- •;ndedfr. . 

garistan ile Türkiye arasındaki "-·--··~··--....1 

Belediye 
Saray·ı 

-o--

tanbulda oturduğu \"C büyUk ~uçilk naklcdil~1ek üzere mal kabul etme-

Ankara, 4 (TAN) - Romınya Tk;ı. 

ret heyetiyle müzakerelere bugün Hııri .. 
ciye Vakiletinde başlanmı~tır. Müza· 
kerelerin bir müddet devam edeceği 
anlaşılmaktadır. Türk heyetine Har·~ 
tiye Vekaleti Umumi Kat1plifi birinci 
Muavini Feridun Cemal Erkin riyaset 
etmektedir. 

dostluğun, her iki memleketin 
siyasi ve iktisadi sahalardaki 
müşterek menfaatlerine dayandı. 
ğım ,sulhü kendisine şiar edinen 
Türk iye ile Bulgaristan arac;ında 
en küçük bir anlaşmazlık bile bu
lunmadığını, bu itibarla arada Şehzad e ba şı n Cla 

nüfus miktarlarlyle aile ı·eisint> ora_ 
C'3 ekn,ek kartı verilmediği bildirile
cektir. 

miye karar \'ermiştir. Bu ltib:fflo bu 
i~onlarda on giln kadar mal k:ı_ 

bul edilmiyecektir. Bundan sonra da. 
trene verilen malların ai.inü 3linüne 
ı e>\•kine ~·alııtılacakt1r. 

Kız <'ku11arı Voleybol 

Kapalr Çay ve Kah,~e 
Satışları İçin Hazırhk 

mevcut itimat ve dostluğun da- y apıf ma s ı 
ima muhafaza olunabileceğini Kararlaştı 
. belirtmiştir. Belediye on. on beş gün sonra ".!\. 3 - Memuriyetleri Ankara ile hı

mirde olanlardan :ıilelerl i~tanbulda 
ikamet edenler, böyle bir vesika ge
llnniyerek doğrudan doğnıyıı Anka
ra ve hınire ait ekmek kartlarım lb_ 
raz edet'eklerqir Matlar• 

4 - All\kaHarlıırın ekmek kart- Kır ok~ aruında 1•111ıılı •oltybol 

İnhis:arlar idar('~i tar:.rından kapalı 
kaplar içinde ya11Jlacak çay ve kah\'e 
~ötısı için hazirlıklara de\'iim edil
mektedir. Bu şel{.in tatbik edileceği 

tarih henüz kat~ olarak belli olma_ 
ına)j;lıı beraber. j)__u .ay jçinde. satı lora 
b<ışlanabileceği tahmin edilmektedir. 

· Kral Boris cevabında, iki mem tatürk buh·artnın açılma törenin! ya· 
leket anısında mevcut dostane pEtcaktır. Şehircilik mütehass1Sl Prosl 
münasebe·tleri memnuniyetle bc-1 un Şehzadebaşına ait olan imar pro· 
lirtmiştir. jeı;!nde bir tadilat yapnmıs ve bul· 

Nutuklardan sonra yeni elçi ı·arın Seh:ıadeoa~mdaki cö:;eııine (Btk. 

Jarım zarnanmda alabilmeleri 1 . maclanna dnam cdılmi~ ve yapılan m~· 
çın nlıak.llı.r cesindt Kıı O/ireım~n okulu Fivatlar evve}('e tesbit edilmiş ol

duğu. için, yenid~n fiyat tesbit edil
mesine lüzum göriilnıemektedir. 

lediye sarayı) kurulınası münasip gö. 
kral ve başvekil ile dostane has. rUlmüştür. Bu hususta haztrlanaı 
bihalde bulunmuştur. Mülakat nroje Şelıir Meclisinin Şubat de>TeS 
birbuçuk saat sürmüştür . loplurıtılarında müzakere edilecektir 

~imdiden t~ebbllse geçmeleri ehem- Karıdilli tise ınc ıs$, 14·16, 15·2 Ercnköy 1 Ktz li•tsi de lnönu Kır lisesine 15-9, 10·15, 
mlyetle tebliğ olunur. ı s-ı 9 ı:•lip ırelmiılerdır. 

• 

SO'JVET TEBUGi 
l::f} (Baştarafı 1 incide) 

Her taraftan ve bilhassa Rjev 
çevresinde kar fırtınaları ve ka. 
ıırgalar hüküm sürmektedir. 

Moskova, 4 (A.A.) - Rus cephe_ 
sinden bu sabah alınan en mı.ihim 

haber, Rus kU\'vetlerinin Rjev ''ep
hcsinde bir başka dü~m;ın mlıdafa:ı 
iıa•unı yardıklandır. 

S talingrat çevreaincle 
Almaıı taarruzu 

Ankara, 4 (Radyo gazetffi) - Lon
ura radyosunun bugün verdiitl bir 
habere gore, Stalingrad çevrPsinde, 
Stalingrad ~ehrinden ba~ka bütün 
mıntakalaı:da Almanlar mukabil ta
arnız;ı gecmi~lerdir. Vukua gelen 
1'ıtrşı taarruzlarfn ne kadar tesir ya
pabildiği bilinmemekle beraber, bu 
l:ıarruzlara Roslof bölgesinden hare_ 
ket eden Alnınn motörlü ve :r.ırlılı 

kuv,•etlerinln de ittirak etmekte ol
duklar! muhtemeldir. 

Don ve Volga arasındaki Alman 
kılalarmın ıösterdigi mukavemet mü
him miktarda artmıştır. 

Merkez cephesinde, Stalingrad çeı.·

resinin aksine olarak cephenin he
men her noktastnda So\"yet ordulm-1 
taarruz halindedir. Rjev'deki Alman 
kıtaları iyi bir durumda bulunma_ 
mıktacilr. Sovyetler Rje\·'e giden her 
llei ikmal yolunun .keşilml: oldu(unu 
iddia etmektedir. Son bir habere gö
re. 75 bin ki~ilik bir kuvvete malik 
olan bir Alman istihkam grupu tcc
ı·it edilmi~ltr. Bu haber Londrıı rad
yosundan verilmiş. Almanlar tan:ıfın
dan ne teyit, ne de yalanltınını. tır. 

Londra gazetelerinde 
Londra, 4 (A.A.) - Şark cephe_ 

ı;indeki harekattan bahseden Daily 
Expr~s gazetesi, iki kold:ın yaprlan 
Rus taarrurunun yavaşlndığma ve 
Alman ınuk:ıvcımetlnin arttığfna Iııa

l'et ederek, son 48 saat Jçinde .Mo~
kova cephesinde havaların süratle 
bozulduğunu ve bu yiizderı llerlemi
ye hemen imkan kalmadıi,:fnı ve çı

kan !ırtmalarm belki de General Zu_ 
kof'un tam bir muvaffakıyet kazan
mastna m5.ni olduğunu, bu hııvanm 
Mare:ıal Von Kluge'e yeni Rus hü
cumlarına karşı koymak için nefes 
almak ve ihtiyaçların! getirmek jro
klnmt vereceğin! yazmaktadır. 

Daily Eıcpress runları il/ive etmek
tedir: 

"Şimdiki halde Rus1arın Rjev'1 ve 
Velikiluki'yi geri almrya foşebbüs et_ 
miyecekleri, fakat ele ~~çirdiklerl 
~imendifer hatlariylc yollarl muh:ıf:ı
~ ~eceltJ!.f_l_tajyW_n e@_el.ıiJk., 

Salomon Adaları 
Sularında 

Siyasal BilgLler 
Okulunda 

l2ff" Ba~taraf• 1 incide k!"'7 Baştarafı 1 incide 
Japonların 9 gemi kaybetme- hayırlı hizmetler yaptıklarını be .. 

lerine mukabil Amerikan kuv. lirtmiştir. Okul müdürüne göre 
vetleri bir kruvazör kaybetmiş- bu harpten sonra gelecek olan 
lerdir. Başka Amerikan gemileri devrede makam yer ine şahu;lar 
de hasara uğramıştır. mes'ul tutulacak ve şahıslardan 

Bütün bunlara rağmen dii:;ıman jş istenecektir. Enternasyonnl 
adaya asker çıkarma~a mu\·a{fak ı bir ilim yoktur. Ilmin de ınilli-
clamamıştır. '~·eti vardır. Nasıl ki meşrutiyet * İ ve daha evvelki devirlerde arap 

Tokyo, 4 (~PD.) - Japon 1<1dyosu tc-praklanndan bu ilmi besliye
bildiriyor: Japon sa\·aş uçakları bir rek: hata ettiysek. şimdi d e göz. 
Amt:!rikan gemi kafilesine hu~u": .. e.~ !er imizi başka ufuklara çevirme .. 
derek asker ':e harp malzeınesı yu,;lu miz hatadır. Ilim ihtiyaçlardan 
4: taşrt ıemi:=anden ibaret olup S~lo- . · · d 

d 1 ·ı kt 1 b"t" 1 cıkar ve bız ancak kendıınız e mon a a anna gı me e o an u un ~ . . . 
ka!ilcyi batırmışlardır. aramak şartıle ılmı bulur uz. 

Yeni Gine'cle Mlidürün sürekli olnral• alkışlanan 

Me.llıourne, 4 (A.A.) - Yeni Gine 
(!dasında, Buna - Gona bölscsindt> 
çarpışmalar devam etmektedir. Top" 
çu ve kara kll\'\·etleri miıttefik kııra 

k.U\·vetlerini desteklemektedir. 

Avam Kamarasında 
işçi Partisinin 

Reddedilen Teklifi 
Londra, 4 (A.A.) - Avam Kama

rası, Kralm nutkuna vedlece-k ce\•ap 
hakkmda ll!çi parti i tarafından ve
rilen tadil takrirlerini reddetml;itir. 
Parti, bu tııkı-irinde, Krnlrn nutkun. 
da l<;'timat müımvat~ızlıklorın orb
clnn kaldırılmast hakkında hi<.'b:r ka
nun ve Büyük Britanya ve Domin
yonlarda millet lehinde ,en.! hiçbir 
nizam derpiş etmemesi teCJısür ve te
essüfle karşılamaktadır. 

Başvekil muavini Attlee. fşçi par_ 
tisininprojesine ve.rdiği cevapta. bu 
parti ftzasmtn milletle hiçbir teması 
ol.madığmt bildlrıni~Ur. Eğer bu A
za halk hizmetlerinde bulunsaydt, 
bundan yalnı~ düpnanlar sevinird i. 
Milyonlarca kadın ve erkek vücutla
rmı harp hizmetine •erml:ı1erdir. Fa
kat bunlar işçi parLisi !lzası değildir. 

n\ltkundan sonrıı, eski bir mülkiyeli 
sıiatiyle Devlel Şurn~t Reisi İsmail 
JTaltkt bir konuşma yapmış, o da 
mülkiyelilerin baş:ırılarmt belirttikten 
ıonra, fahri mülkiyeliği kabul ettiğin_ 
den dolay! Milli Şefin en büyük mül
'kiy~li olduğunu söylemiştir, 

Devlet Şurası R"lc;lnden sonra son 
sını! talebeı;inden .\li Erkan davetli
lere hitap etmiş \'e nıülkiyelilerin va
tan hizmeti yemini ettiklerini aöyle
mi~ ve ezcümle demiıtir ki: 

''Kabul ı:!deceğimiz her vazifeyi na
muslu olarıık başaracağuı. Bir glin 
vatan bizi askeri hizmetlere çasını

cak otursa, bir Mchmetı;-lk olarak or
duya katılııcağtz ... 

Bundan ııonra dtıveililer kum ve 
ı;ulu yemeklerle izl:ı?. edilıni:;lcrdir 

TakBim belediye 
ga.zin~unda 

SiyHııl Bilgiler okulunun kurulu
şunun yı]dönilmü vesilesiyle dtin ak
eam Taksim gazinosunda bir toplantı 
nıptlmıştır. Toplantıda Vail L'Cıtfi 
Kırdar ve okulun eski Te yeni me_ 
runlarından b irçok güzide ;ıahsivetler 
bulunnıulitur. 

Yeni lir 

Tunus'ta 2 Gün Süren 
Tank Muharebesi 

t:ifr" Ha§tarafı 1 incide 
cc hava akınları yapılmıştır. Her 
iki hava alannda, bilhassa Tunus
takinde çok büyük tahribat ya. 
pılmıştır. Yerde bulunan büyük 
sayı da düşman uçakları tahrip o
lunmuştur. Av uçaklarıınz Gabes 
~evresini yaylım ateşine tutmuş. 
lar ve düşman ileri mevzilerine 
aknılar y11pmışlardrı. 6 düşman 
uçağr tahrip edilmiştir. 

Alman resmi tebliği 
Berl.in. 4 (A.A.) - "Re.smi tcb. 

liğ"- Tunusta Alman birlikleri 
mühim mcvzilc:·ri hücumla zap· 
totmişlerdir. İtalyanlar bir İngi
liz paraşütçü birliğini yok etmiş. 
lcrdir. Mihver kıta'ları 754 esir 
almışlardxr. Mihver hava kuvvet 
leri Bone limanı ile hava meyda
nına ve Cezayirde ikmal kollarına 
taarruz etmişlerdir. Alman avcı
ları 16 İngiliz .tayyaresi düşür. 
mü§lerdir. lki Alman tayyaresi 
dönmemi~ir. 

İngiliz hava kU\'\'etleri 21 i1e 30 
Sonteşrin arasında 111 tayy2re kay
~tnıişlerdir. Alman hava kuvvetleri 
ise ayni müddet içinde İnglltereye 
kır~ı yaptlan mücadelede 50 tayyare 
k:ıyb'.'tm işlerdir. 

Almanlar, alev makineleri 
kııllamyorlar 

I .011<lrıı, ( (A. A.) - Cezair rarl" 
vosunun bildirdi~ine ıöre, Tunustaki 
Alınan !çıtaları kumandanı General 
['qebring Tunus ı.•e Blzerte cephesin
de yapılan :şiddetli muharebelerde a_ 
lev makineleri kullanmaktadır. 

Cedeida boşaltıldı 

Arnavut Vatanperverleri 
Tiran'ı Bir Gün İşgalleri 

:Alunda Tutmuşlar 

Londra, 4 (A.A.) - " Reuter,.: Pa· 
?artesi günü erken, Alınanlar Cadtida• 
yı işgal eden milttefiklere karşı hücum 
yapmışlardır. Müttefik piyadesi bıı h U. 
cumu bir kac; saat püskürtınüue de 
sonradan topçunun faaliyete geçmesine 
imkin vermek için şehri t erk ederek 
batıya çekilmiıtir. Bunun üzerine baş· 

Londra, 4(A.A.)' - Televizyonu i• lıyan topçu düellosu bütün a:iln devam 
eat etmit olan İıkoçyalı mühen d.ls etmiştir ' 

Kudüs, \l (A.A.) - X udnsün Ar
navut mahfillerinde C5ğrenlldfilne ıö

re, Arnavutlufun m erkez! Tiran, 28 
Sonteşrinden 29 Sonteşrine kadar Ar_ 
navut vatanperverleri tarafından i~
~al edi1miştir, İtalyan nbbetc;ileri kaç 
mı~ardn; 

Balrd, karanlıkta c8rme.fe yanyan tıu· * 
111111111 b lr .sin bııılmuotar.Söylendiflne L"orıdra, ~ '(A.A.) - Ceıayir r a'cfyosu 
ıöre, İnıflb; müamtarr, ba kadı. fmdi Teburba keslminıfe mihver taarruzları 
•en kara, denlır '" han harelceUerin• n rn tlddetlendiğini bildirmektedir 
de t atb ik mevkiine lı;oymu,tardır. Balrd * 
m icat ettiği makinenin ismi "Mocto• Londra. 4 (A. A.) - Şimal Afri-
\'İıor .. dur. ve bilhassa ııece yapılan kodald müttefik h."UV\"etler umumt ka
deniz muharebelerinde iae yaram3kta· l rar~!ıhı sc'lzcüstinUn 'bllcllrciiğlne göre. 
dır, iki gün süren çolt :ıidd<;tli bir tnuk 

l:!f!" (Baştarafı 1 incide) 
kesilmiştir. 

Volga ile Don arasında yapılan 
şiddetli müdafaa muharebeleri 
devam etmektedir. Şiddetli Sov
yet taarruzları aklın bırakılmış.. 
clüşmanın 36 tankı tahrip qdil. 
miş ve birçok ganimetler alın· 
m1ştır. 

Büyük Don ka,·sinde Alman 
taarruzları inatlı Sovyet mukave. 
metine rağmen muvaffakiycile 
netice-lenmiştir. 

Kalinln kesiminde ve İlmen g!:llD 
üzerinde SovyeUerin ~iddetli taarruz• 
!arı yine akim kalıntlitır. Dilsmanm 
inısan ve m:ıb:emece kayıpları büyük· 
tür. Düşman bu arada 49 tank kay
bc:tmi:ıtir. 
Alm:ın hıı,va kuvvetleri 22 dU~man 

t:ıyyarcsi düşürmü§lcrdir. Bunlardan 
başka 4 tayyare de hava bataryaları 
tarıı!lndan tahnp edilmi~tir. 5 Alman 
tayyaresi kayıptır. 

muhıırebesl olmuştur ve bu muhar~ 
bede iki taraf aşağt yUkarı müsavi 
kayıplar vermiştir. 

SözcU, zaferin, kuvvetlerini en çıı. 
buk ~urettıı tophyacak olana ait bu• 
lunacıığınt ilave etmiştir. 

Tahminlere ~öre, Almanlarfn l.t 
bin a5kcri vardır, 

Bir toı·pida ile iki 
şilep batırıldı 

Lonclra, 4 (A. A.) - Çarı;amba 
~ecesi hafif İngili~ deniz birliklerinin 
Tunusun ;şarktnda bir İtatyan torpi• 
dosunu batrrdıkları resmen bildiril· 
ınektedir. 

Kahire, 4 (A.A.) - Resmt: Çar§am 
ba akşamı torpilli tngttiz tayyareleri 
Tunusun ~arktnda cenup istikametin
de ilerliyen bir kafileye taarruz ede
rek, en aşağı 2 ticaret ıemislni ba_ 
tırm1şlard1r. 

Bir lıastaluıne gemisi battı 
Romn, 4 (A.A.) - İtalyan resmt 

tclıllğlnde blldirildJğine göre, "Cidcfa 
dl Trapanl., ismindeki hastane geıni
ı;f torpillencrt!k batırtlmııJtır. Gemldo 
bulunhn 120 kişiden 104 U kurtarıl· 
mııttr. Bir İta)yan torpidosu bir dfü: .. 
ınan deniz:ıltısmı batırrn~trr. 

Fildişi sahilinde 
L"ondra, 4 (A.A.) Reuter a.Janıının 

İtalyan radyosundan aLrak verdi~i 
bir habere ııöre İngilfa ve Amerikan 
'ıcuvvetlcri dün Fransız b:ıh Afrik"• 
~rnda Fil dişi ~ahill sömürıı:eslnin hıı• 
'1utlarmı geçmişlerdir, 
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l:=I!IeJ•J~I 
Darlan Meselesinin 
Gec;&rdiği Safhalar 

Yazan: M, ANTEN 
Mr· Eden Avam Katnarasmda so-

rulan bir suale cevaben: Ami_ 
ral Darlanin sır! :iahsi teşebbüsiyle 
kendi kendisin! Mareşal Petain namı
na Ye onun yerine devlet şefi ilan et
tiğini ve İngiltere hükumetinln bu 
hususta hiçbir taahhüt altına girme
diğini söylemiştir. 

ŞimaU Afrikada müttefik kuvvet
leri umumi kumandanı Elsenhower 
ise Darlan ve Giraud'yu Fransayı 
kurtarmak için müttefiklere iltihak 
f'ttiklerinden dolayt tebrik etmiş ve 
Fransızların aralarındaki küçük ihti.. 
Hifları bırakarak mü;;terek düıımana 

karş? mücadele ettiklerini söylemi~

tlr. 
Biri İnglltereyf, diğeri Amerikayı 

temsil eden bu iki mühim ~ahsiyetin 
beyanatları arasında eöze çarpan bu 
ıı.ıddiyet, kanaatimizce ihokikl olmak
tc:n ziyade zahiridir, vaz.iyetin icap
ları ve askeri zaruretleri sevkiyle ay
ni gayeye varmek fçln iki ayn lisan 
kullanmak mecburiyetinde ileri gel
miştır. 

İki senedenberl MaieJal Petain'nin 
emri alUnda Alman - Fransız işbir
liğini tesise çallşan yahut çalı~lr gö
rünen, sava5an Fransa h:ıreketini 
baltaUynn, General de Gııulle'ü Fran
sız UıbUyetinden iskat ederek vatan 
baini fltın eden Vichy hükılmetinin 
en esaslı bir rilknü olan Amiral Dar_ 
lıınm hiç beklerunedik bir surette 
tnüttc!iklere iltihak etmest ve mütte
fiklerin kendisiyle bir anlaşmaya ra
ıı olmaları. tabii olarak savaşan Fran 
sa ~eflerinde ve bu harekete 1iilen ve 
ruhen iltihak etmiş olan bütün Fran
uzlarda şüphe ve endi~e uyandırmış
tır, 

Rooseveit, bu endl~eyi izale etmek 
ı:naksadiyle, bunun, ııırf askeri zaru_ 
retler neticesinde yapılan muvakkat 
\Te mahalü mahiyette bir anlaşmadan 
başka bir şey Qlmadığınr söylemi;;tir, 

Darlan Devlet Reisi 
Fakat Darlanın, Şlmalt ve Garbi 

AI.rikada l'.lihvere karııı FransLZ mu
kavemetini idare eden bir insan va
ziyetinde kalmakla iktifa etıniyerek, 
kendisine devlet reisi salahiyetlerini 
verdiğini ilfın etmesi ve bizzat Fran
•adn müstakil bir hükümet tesis e
dil!nciye kadar Fransız milleti namı
ıııı söz söylemek ve hareket etmek 
hak ve sal~hiyetini iki :;enelik mü
cadele faaliyetine istinaden kazanmış 
&lan "savaşan Fransa milli komitesi,, 
ni hiçe Bayarak yeni bir hükümet te
ı;ls -etmesi, yatışmış gibi görünen en_ 

d;~elcrl tekrar uyandtrmt§tır. 
İngntcre hukümetinin, 1ngilterenin 

\'e Fransarun en kora vcı ümit.siz 
ı;Unlcrinde, müttefikler dav-asını be• 
ıumsiyerek Fransu mukavemetini or
ganize eden, bütün Hattı Üstüva Af
rikasmı ve Pasifikteki mühim ada
lan müşterek mücadeleye i§tiı-ak et_ 
tiren General de Gaulle'ün ve onun 
idaresi altında t~kkül ederek Sov
yet Ruşya da dahil olduğu halde, he
ınen bütlin blrleşmi~ milletlerin hü
kümeticrl tarafından resmen tanınmış 
nlan "Fransız milll komitesi,, nln oto
tlte51nl, nüfuz ve itibarını azaltacak 
hareketlerde bulunması müml<ün de_ 
ğıldl. Eden'in dün Avam Kamarasın
daki beyanatının nıiinası budur. 

TAN 

Vali Beşinci Yll 
Çahşmalarına 
Başlarken .. 

Dr. Kırdar'ın Geçen 4 Yıl içinde 
Bütün lmkansızlaklara Rağmen 
Başarılan Şehir İşlerini Ve Bundan 
Sonra Yapacaklarını Anlatıyor 
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Yazıda Lüzumlu 
Alet: Makas 

Yazan: ULUNAY 
"R omanın istih~le,, si bakkmda 

bir gazetenin "tetklk ve ten• 
kit., sütununda yaztlrnı~ ve birdcnbi• 
re gayet IStrlahlara bo~lmuş zannc .. 
dilen acaip b ir yazt okudum. Celalet .. 
tin Ezine imzasrnı ta~ıyan bu malca_ 
leden bazı fikirleri dlycmtyecel:lm, 
fnkat bazı satırlan nltyorum: 

"Cemiyet ı:örU~UnDn daha reel euılac 
ilıerlne tece•ıü•D, ferdin ibtira •• icatların 
~ctllo•l•rı ,reni ufuklar urealnde 1'araU de· 
l<rmlnizm den ampirik hakikate a:•Cl§I, 
yeni yeni l:ıt'ılann k~~filo bu lrrt'al1ra 
bağlı mOıtemlcke 1i5tcmitıin ve bunun ne-- ''Milli Şefimi_ çin çalışmaktan da 

ziu dahiyane ida· r- Y AZAN:-9\ geri kalmamak ıa . 
resi sayesinde, 1 • zrmdı. Bunun için 

ticesi olarak dllnya lmparatorluklannıT\ 
, kuruluolan Tomınm bü:vük hamlesini lcap 

ettiren sebepler oldu," 

Bu iddia ortaya konulduktan son .. 
ra artık imparatorluk kurmryan dev .. 
leUerin romanları olarnıyaca:ızıa i
nanmak icap ediyor. Bu halde b~ 
t·arlığm edebiyatt, romancılı~ı onun 
istılA siyasetiyle yürümesi lAznndtr; 
'ııöylc olunca da makale muharririnin 
cihangir bir devlet kuramadı~mt söy
lediği Almanlar da "Hermnnn ve 
Dorothe,. , "Wilhelm Melstre,. ''Eg ... 
mont,, \'e "Faust,; gibi eserler yazan 
"Goeuthe,, yi inkar etmeli ''Schlllcr,. 
in ise mevcut bile olduğuna inan; 
mamalı. 

diinya "aziyetinin 1 SAIT KESLER ·ı' dört senede neler 
Pek buhranlı cart· J yapmak mümkün ise 
Inr ve hemen" he. ------------! onları yapmıya ça
ınen büyük devletlerin hcp-ı lr§tım.,, 
sinin karışmı, olduğu hil' ci· 11- .._ 
dal içinde bulunmasına rağmen ya.Ü dört s:ne içinde 1~tanbu~.a ka• 
biz sulh ve emniyet ]ıavsı için· zandırdıgı eserlen şoylece 
d B h · ı· hülba ediyordu: 

Geçen 
tcsljm 

Cihan Harbinin sonunda yapılan miitarcke mucibince Alman donanması 1919da lngiüzlere 
edilmiş ve Scapa Flow limanına götilriilmüştü. Resimde o zamanki Alman donanmasını 

intihar etmeden önce limanda toplu halde iken görüyoruz. 

B~. ük~aşıŞy~~.' bu ~ıaz a~ıyc 1 
lST ANBUL YAKASINDA : Emin-

uy e ımıze orç uyuz... 'Önü mcydam, Yenicami parkı, Mısır 

1 arihte Donanmaların 
intihar Hô.diseleri 

23 Yll Önce Bir İngiliz Limanında-AlmGn 
Donanması da Kendi Kendini Batırmıştı 

.8a haftanın en öne,mli olayı 
Toıtlon'un Almanlar tarafından 
işgali sırasında Fxansız bahriye
lilerinin limanda bulıman 100 
parça kadar gemiden mürekkep 
Fransız filosunu babrnuş olma.. 
!arıdır. Bu hareket Almanları hay 
rete düşürmüş olmamalıdu; çün
kü onlar böyle bir hareketin ya. 
bancısı değildir. Bundan 23 sene 
kadar evvel, onlar da, 7 4 parça
dan mürekkep bir filolarını bir 
lngiliz limanında "\'e Ingilizlcrin 
gözii önünde denizin J:!ibine yol
lamışlardL Belki hatırlarsınız, 

1>akıntz nasıl? 

** 1919 senesi haziranının 21 inci 
~nü idi. Harp biteli ve AI• 

manya ile itilaf DevleUerl araatnda 
bir mütareke imza edileli 7 ayı geç
mişti, Alman donanması mütareke
den iki ay sonra mütareke şartları 

mucibinct İngiltere sularına gelmiş, 
Birinci kinunda Amiral Reader'in 
kumandası altında Rosyth önünde 
lngiltere sularına girmişti. Orada 

r-YAZAN:-, 
i Faik Sabri DURAN l 

"Pragraph Ilvom heutlgen 'l'age, 
Bestat!gen" ki" bugünkü tebliğin Il 
numaralı paragrafı. Almdığmm bil• 
dirilmesi,, demeti. Bunun üzerine 
bütün Alman gemileri bu i1jaretc yi• 
ne işaretlerle cevap vermiye başla• 
mışlardı. Biraz SQnra Friedric der 
Grosse zırhlısmırı merdivenlerinden 
aşağı bir gemici blabahğı inmiye 
ve Qrada sıralannu3 olan ııandallara 
girmiye batladıklannı gördüm, d aha 
uzakta başlı:a bir v,emiden de sandat 
lara bir takım şey'er aWıyordu, ha• 
sılı umumi bir haTeket olduğunu fark 
ettim. Hemen kaptan yerine çıkarak 
nöbetçi subaya gördüklerimi anlar 
tım ve: "Almanların karaya çıkma. 
sma izi.o mi verildi?,, diye sordum. 
''Hayır, böyle bir şey yok, timdi an
larız,,, dedi ~e gem.isiııi hemen en 
yakin Alman zırhlısına doğru iler• 
lettl. 

** Amiral Bcatty'nin idaresinde bir 9u sırada. baktım, karaya yakin 
lngiHz filosu iki sıra oluyor ve ara• olan gemilerden de bahriye· 

yaz bayraiı indirerek yerine Al
manya bayraiıru asmıya nğra~an bir 
Alman bahriyelisi işini bitirmek Ü• 

zere iken bilmem ne taraftan gelen 
bir ktır5unla vurulmu~, sulara gömül• 
müştü. O gün manevrasından dönen 
Amiral Frcmantle idaresindeki İngi
liz filosunda bulananlar Scapa Flow 
ya girdikten sonra Alman donanma• 
sından bir eser aörmiyerek şaşrrmı~ 
lardr. 

Ertesi giin esir olan Alman bah• 
riyelileri karaya çıkanl·nazdan evvel 
Revell.i"e zırhlısının gii ertesine di-
zilmişlerdi. Amiral Vo Reader de 
başlann'1a itil. ' 

İngiliz Amiralı bi~ nutuk eöyli• 
yerek Alman Amirahm takbih et-o 
mek ve bu hareketi gemicilik şanına 
yakışmıyacağınt söylemek istemişti. 

Bu uzun beyanata Amiral Reader: 
"Mesu1iyeti ben üzerime alıyorum,,, 
demekle iktifa etmi~ti 

9atan gemilerden bir kaçr sonra 
c;rlı:ardığı, bu arada Emden'in de 

kumandanının kamarasında iki vr• 
sika bulunmuftu; bunlardan biri Al• 
manya hükOmetinin Mayıs 9 tarihli 
emri idi: Bahriye N:ızırı Amiral Von 
Trothanın imzaımt ta~syan bu emir. 
de bükilmet Amiral Reader'c Alman 
fi1os"'1u düıımanlara tcılim etmek
ten ise batırılmasını emrediyorda. İ· 
kincJ vesika "emri ycvtninin II inci 

. parairafı,. İ§aretini almca gemilerin 
hep birden batınlacağma dair Ami• 
ral Reader'in gemi ııüvarilcrine ver• 
diği emirdi. Birinci emir Almanya .. 
dan bir ekmek içinde gelmişti, İkinci 
emri de bir Alman bihriyelisi gece
nin karanlıiında iCmidcn (eıniye 
yÜzmek suretiyle da,tıtmlş ve böy• 
lece İngilizler bu kadar sıkr kontrol• 
larma rağmen bir ıcyin farkında Ql• 
mamrşlar ve pek gafil avlarunışlar• 

dı... 

]arına aldıkları Alman gemilerini liler denize aUıyor ,,e ,ıi::e yiizee 
lngllterenin şimalinde ve Orkad a- karaya çdcmıya çalışıyorlardı. Ge• 
dalarının cenubunda en ehemmiyet• milerin hepsi birer birer ,yan yatırnya 
li İngiliz limanı ııayılan S.:apa ve yaralı ca.navarlar ıibi birden bi
Flow'a aötürüyordu. Mütareke şart re sulara gömülmiye başlamı:ılardı, 
ları mucibince gemilıırdo Alman Karakol gemiler! birer birer iemi• 
bahriyelileri bulunuyordu, Bu ge• ıere yaklaljıyor ve .sandallardaki ie· 
miler bir emanet olarak bir İngiliz miciler üzerine ateı açarak onları 
]imanma götürülmüşlerdi, Paris'te gen1ilerlnc dönmiye davet ediyordu: 
toplanmakta olan sulh konferansı Fakat bu emri dinliyen yoktu. 
Alman filosunun İtilaf Devletleri Bir takım İngiliz romörkörleri de 
arasında ne suretle taksim edilece- Almnn gemilerinin bir ktıımmı kıyr• 
ıiine karar verilecekti. Bu karara in• ya çekerek karaya oturtmıya çalııı:
tizaren 74 parçadan mürekkep olan yQrladı. bu sırada dikkat -ettim, deni• 
bu filo Scapa Flow'da bulunuyor ze çoktan gömülmüş olan Hinden~ 
ve gemilerdekilerin yiyecekleri, içe· burg zırhhsmm mdan attı kadem 
cekleri ve diğer bütün ihtiyaçları dışarıda kalmış olan direğindeki bC1I 
Almanyadan gönderiliyordu. Amewı -------------------------------

rika bahriyesi Bemard Gribb!e iri l••••••· ... ~~··•••••••••llllll••••
minde tanmmı~ bir ressamı Alman ' """"'"""'""""""" 
filosunun resimlerini yapmak üıo:ere TA K S İ M B E L E D İ Y E 
Scıpa Flow'ya göndermi~ti. Bu su• 
retle ba hadiseye şahit olan Mr. 
Gribble bakınız vakayı nasıl anlatı-

Gazinosu Müdüriyeti 
yor: 

ıngilirlerin birinci harp rnosun• 

MeşlılU' lspanyol Şantözü 

JULİA RA YES'in 
Bu Akşamdan İtilıaren 

Lakanta • . Paviyon 
Ve Matinelerde 

* * çar. ısının istimlaki, Ankara co.ddesi 

y ali Lütfi Kırdar ile konuşuyor-
dum, Ziyaretimin sebebi, !stan• 

bul Valilifinde be§inci yılınt idrak etııı 
aıesi dolayısiyle ihtisaslarını kaydet• 
mekti. Geçen dört yılını, dünya harw 
binin doiurduğu büyük güçlüklere 
raimcn gerek şehrin iman, gerek en 
1>üyük bir vilayetin idare ve iase i~leri 
ni tanzim bakımından fevkalade bir 
muvaffakıyetle arkada bırakan Vali· 
ınizin elbet yeni tasavvurları, yahut da 
yapmak isteyip te içinde bulunduiiu• 
muz güçlükler yüzünden başlayamadı· 
iı iııler bulunacaktı. İlk öğrenmek js. 

tediklerim bunlardı. 
Vali, hem belediyenin, hem vilaye• 

tin işlerini yapmakla kalmıyor, bu• 
günün icaplarmdan olan hayati işlerle 
de uğra§lyordıı. Bu kadar yüklil bir 
ı:alı~ma yorğunluğu arasında konu• 
ıabilmek için zaman istemek biraz in• 
ıafsızca hareket olacaktı. Fakat, en 
ı:nirli zamanlarında bile aynlmadığı 
nezaketi ve her vakit gülen yüzü bana 
üzüntümü unutturdu. Suallerimi sıra• 
ladığım zaman, söze yukarıdaki cüm• 
lelerle baııladı ve şöyle devam etti: 
"- Bu dört harp yılında memleke

tin umumi hayab çok müşkUl şartlara 
rağmen inkitap hızı, yükselme ve inki· 
~af seyri içinde gçnnştir. '.Mllli hayat 
ve emniyetimizin hiç bir suretle sar• 
stlmasma imkan vcrm~ek baş hed~ 
fimizdir. Bunun için vatan müdafaa• 
5ma hazırlıklı bıtlunmaY?, faaliyet[mi
Tin irk plandaki en ehemmiyetli işi ola 
rak tam ve kamil bir surette gözönün• 
cie tutmaktayız Fakat bizim ve bi
r.inı olarak kalacak olan Türk vatanı• 
~t güzelleştirmek, yükseltmek ve mil• 
!etimizin yaşayışım kolaylaştırmak j-

volları, Belediye binasının önündeki 
-park, Topkapt parkı ve civarı, Bayazit 
meydanı, Koska yolu, inkilap müzesi, 
Aksaray ve Fatih yollarındaki refüj 
ve tretuarlar, Aksarayda Sütlübostan 
ııarkı, Gazi bulvarının birinci kısmı 
ve Cerrahpaııa hastahanesinde yeni 
pavyon. 

BEYOGLU YAKASINDA: Taksim 
ıazinosu ve parkr, Taksim meydam, 
1nönii gezgisi, Taksim vo Harbiye 
halaları, Taksim• Harbiye yolu asfaltı 
ve refüjleri, Vali konağı caddesi ve 
parkı, Şişli Osmanbey caddesi, Harbi• 
ye caddesinin tevsii, Mecidiyeköyü me 
ıarlığı. Feriköy mezarlığı, Sürpagop 
tenis yeri, Maçka • Akaretler cadde
s!nin tevsii, Maçka - Dolmabahçe yo
lu, Asker ocağ-I yolu, Mete caddesi, 
Aı.ker ocağı • Dolmabahçe yolu, Mü
hendis mektebinin önü, Stadyum önü 
parkı. Barbaros meydam, Abbas ağa 
parkı, Kabataş iskelesinin tevsii, Ka
bataş parkı ve çeşmesi~epebaşı bah
çe ve yollan, Refik Saydıım yolu. itfa• 
iye önü parkı, Kasımpaşa yola, Şi'}ha• 
n~ - Gazi ve köprüsü yolu. 

'OSKÜDAR YAKASI VE DlGER 
SEMTLER : Kadıköy meydanı ve 
Altıyolaizı. Boğazic;inde Anadolu ya• 
kasının yollan, Üsküdar meydanı. 

~ Devamı Sa. 4 Sü. 3 ______ , 
Cemal Nadir Güler'jn 

AMCABEV 
1\liıali Gazetesi 

Bugün ~ıkh? , ______ ,, 
B U G 0 N •-----~ 

TAKSİM SINEMASINDA 
Söhreti bütihı dünyaya ysıyılan beste ve nağmeleri horkesin 
• ağzında dolaşan : 

BÜYÜK ROMANSLAR •• SERENADLAR ŞAHESERi 

ı .. K .. A .. R .. M .. E .. N. ·1 
~ ........ ~t•••tıı••oo••oe'O 

Frü;kÇ;SöziÜ ~ı 1~j,~;y;;.~~ .. ô~iii~~·i Şa·;.;; .. ~ı 
~ ....................... t I ••.•.................... ~t 
Baş roJdc: Bütün dünya sinema severlerinin biricik 

mahbub~i ateşli yıldız 

iMPERiO ARJANTINA 
Endülüsün şiir ve füsun dolu güzellikleri arasında geçen 

ôlmez bir a~kın hikayesi .. Yaşanan bir sevginin hatırasr> kadın 
entrikaları, gönül maceraları, kin ve intikam sahnelerile dolu 

bir şaheser- , 

' i Ki YÜZLÜ ADAM . 
Son Senelerin En Heyecanlı Filmi 

Artistleri-

SPENCER TRACY LANA TURNER 
ve Greta Garbo1nun yerini dolduran 

iNGRİD 
1 PEK 

BERGMAN 
Orijinal 
Kopyası MELEK 

Makale :rnuho.rririne g6re: 
'Devletlerin inkioafile, milletl.rhı ili• 

det devri buyük romınc1ların da tekltnııl. 
devri olmualardır." 
O halde Polonyanın istiklal nim~ 

linden mahrum olduğu devirde yeti"" 
şen ''çelik \•e ate~le .. "Ko Vadls,, gi ... 
bi edebiyat dü.nyastnı sarsan muaz... 
zam eserlerin sahibi Polonyalı "Han.. 
rik Siyenkiyeviç., i artık romancı 

kadrosuna soktntya hakkımız yoktur. 
HalbulCi edebiyat Abidesinin çeliJinl 
kuvvetlendiren ve öılendiren Amilin 
onun felaket çekici ile lStırap örsü~ 
nün arasmda döğülmesi olduğunu sa~ 
nrrdtk ve Tolstoy'ları, Gorki'lerf. 
Dostoyevski'lcrin tekAmülünü de bu-4 
na atrctml§tik, :\teğer böyle değilmi~ 

Yazıdan "realizm., de milliyete da~ 
yanan yeni tasniller öğrendik: Mesc-< 
ıa Fransızlar rasyonel rcalistlennl:t 
Slavlar mistik realisUerrniş; Ang~ 

Saksonlar ise pratik reallstlermiş. Bu 
tasnif iki asrın devir yapm111 en bil• 
yük romancııarım yetiştirmi~. Fran• 
ı;ır. realistler neden rasyonel'dlrıer1 
Mistik realizm nedir? Reallzmde 'Pra. 
tik §ekil ne ola ki? Bunlarm hlçbl~ 
rlnf öğrenemiyoruz. 1 

"Roman isUhtıle., sini lncell;yen ra.( 
tın bilhassa İskandinav edebiyatı 
hakkmdaki fikri parlaktır. Onca is• 
kandinavyalıların mim karakterler! 
SHlvlarlıı Anglo-SaksQnlar aragmCh 
bir halitadır ve verimleri orta ça11 
romancnar olmuştur. Zavallı !bsenl 
Ve biçare Bljomsonl Edebfynt do!« 
yalormda muhııfaza edilecek kada1 
parlak olnn şu cümleler! de kaydedi~ 
vorum: 

, 
"T!lrkiln cihan imparatorlutuna kurdu. 

tu 11ralarda hen!tw roman buııi)nlı:U ıekliad4 
mev~ut d~i!tldi. Nasıl ki Istııııya •e Por
teklrde muuıam bir edebiyata aıblıı v• 
diln:v• dcvlt\leri lıvrmıış olmalınna rafnıu 
iynl tecelliye ııbit olu:voruı." 

Dünyantn en büyük eserini yazaıı 
Servantes İspanyol değü miydi? Son 
asrın en ikuvvetli romancılarından 

biri olan "Blasko İbanez,, hangi mil• 
lele mensuptur:' 

Bizde de en büyük romancı olarali 
llalit Ziya Usşaklrgil ile Mehmet Rau1 
~österiliyor. Edebiyatımııl'n bu iki e .. 
dibin vücudiyle iftihar ettflino §ilphı 
yoktur. Fakat Türk romancilığı yal
nıı: bu iki ~tinat ne ayakta duramaz; 
ben romancı olarak l{üseyin Rahmı,. 
yi elbette bu iki ediblın.izden ev\cl 
~ikrederlni, 

Tilrk romancılığın! yirmi senede 
kıymetli olarak ancak yedi romana 
inhisar ettirmek ve bu iddiayı henÜJ 
tenkit va münakaşasl çok su g!Stürüı: 
eserlerin üstilne kurmak kendine bi· 
raz f;ı:z.la güveni:;tir. 

Yazının en doğru kısmı sonudur: 
Makale muharriri çok ktymctll mfi .. 

clinerlmlzln masalarının ilstllııde ka
ıem ,kAğrt, hokka gibi yazı AleUerl 
'llevcut olduğu halde, en lüzumlusu 
1>lan makrun füinal eylediklerini söy., 
lüyor. 

Ben de bu :!ikirdeyim~ HattA bayle 
ı<eskin bir makasın müclll.nerden zt
vade bilhassa gazete tahrir mOdürle
rinin m<1$alarmdan eksik edllmc:mc
.,ine ~raılarırrı. Zira makaleden an
ladım kt. nna çok defo pek mO.hl.m 
"<ı?:ifeler foretlUo edecek! 

ö L o M 

Fakat, Merkez! Akdenizde Mkimi
yet!nl temin edecek olan Tunus ve 
nfzertenln henüı: :taptcdilmediği ve 
Frank.onun Mihver hesabına hareke
te geçmek: fütlmall ortadan kalkma_ 
dığı bir zamanda, Amiral Darlan, Ge
neral Giraud ve diger Fransız gene
ralleriyle ihtilaf ~ararak Şimal ve 
Garbi Afriktıda henil.ı yerleşrniye baş 
lryan müttefik kuvvetlerini tehlikeli 
'azlyeUere .sokmanın da doğru olrnı
yacağı muhakkaktır. İşte Eisenhower 
in sözleri de bu maksatla ısöylcnmiş
tir. Yoltaa ne İngiltere, ne do Ame_ 
t1ka lıilkôınel.inln, henü:ı: malfun ol
tnıyan sebeplerle son dakikada ilti
hak eden Amiral Darlaru General de 
Gualle'e tercih etmeleri bahis mev
ıruu Qlamaz. 

da Amiral gcmiıi olan Rl:'Ve
n&"e mhlmnda mieafir edilrniıUm. 
Haziranın 21 inci günü bu filonun 
manevralar yapmo.k için dc:niıe açı• 
Jacaimt öi:renince işimi bitirmek 
için limanda. kalmak istedim. Beni 
Sochosin isminde küı;ük bir kara
kol gemisine gönderdiler. Sochosin 
gibi daha birçok küçük gemiler altı 
aydanbcri Scapa Flow llmamnda 
gilndilz, gece dört dönüyor, Alman 
filosunıı bekliyor, bir şeyi gözden 
kaçırmıyordu. Limanda 10 zırhlı, beş 
aiır ve sekiz hafif kruvazör, 51 muh
rip ,,ardı. Almanların Jutland har
binde bUyi,ik hi7.111etlcri &örülmılş 
olan Kaiser, Markgraf zırhlıları do. 
bunların arasında idi Muhripler ik:• 
ser ikişer olmak üzere karaya' yakin 
demirlemişler, zırhlılar ve diğer ge
mller daha uzak bir yarım daire 
teşkil etmişlerdi. Bn güzel yaz :saba• 
hmda gemller limanda :sakin bir uyku 
da gibi görünüyorlardı. Birden Ami
ral Reader'in içinde bulunduğu Em• 
ıfeıı gemisinden hcliogro.fla işaret
ler gördüm. bu İ!jaretleri takip ettim 
ve tiÖYle okudum~ 

Yeni ve zengin bir Repertuarla seans
larnıa başlıyac.ağuu sayın mü~nr 

bildirir. 1 sinemalarında 
Bugün Seanslar: 12. - 14. - 16.15 - 18.30 ve tam 21 de 

Y cdikule İplik Fabrikası 
• Türk Anonim Şirketinden 

Şirketimizin İdare Meclisi ReisJ 
C' Hariciye VekAletl sabık Mils~:u 
fmıvini Franco'nun Nutku 

Frank.o, dün Madritte verdiği bir 
nutukta: İspanyanın iki ate:ı arasında 
kaldiğtİı? ve Demokrasilerin Avrupa 
krtasınd:ı. ikinci cepheyi açmalı:: m.ak
sacllyle cvvelA Portekiz! sonra İspan_ 
yayı istila etmeleri llitlmaUne karGl 
:;efcrbcrllk yapıldıı;1nı söylemesinden 
'.Amerjkan ve İngiliz hiıkumeUeri ta
rafından verilen te~ninata itimat et
rnediğl ve daha ziyade l\ijhverle be
raber müttefiklere karşı harbctmek 
rnakaadiy1e seferberlik ;yaptılt ma
nası çıkanlabildiğl gibi. Almanyayı 
tatmin etmek istediği mAnast da çı_ 
karılabillr. Fakat Almanların Tunus 
ve DlzC'rtcdc tutuntnak için büy~ik 
r.:ıyrcller ~arlcbnelcri .Frnnkoya ırü
•~sıllikJ.·i ~~ni :y_q,ıncktc!l_!.ç 

, Uzun Senelerin ... Son llaftalann En Büyük Zaferi ... ' - ti , ' T 

KANLI 
0 R K Ç E 

SALTANAT 
Bugün LALE Sinemasında 

Sonsu10 bir heyecan, e§Siz bir ~dirle alkışlanıyor. Bu şaheseri 
gürmiyenler son günlerden istifade etsinler. 

Diklmt: Bu Film Ayni Zamanda lzmirde LA.Le ve 

TAN Sinemalarında Göstcrilrnekteclir. , ................... ______ ... __ , 

Bugün SÜMER Sinemasmda 
Büyük ve Kuvvetli Filmlerin Dehakar Yıldızı 

lngrid Bergman'ın 

Baxter ile 

Warner 

Beraber Yarattığı 

SONSUZ AŞK 
Emsalsiz a§k l'e ihtiras filmi mutlaka görii11üz. 

• " 

Bay İbrahim Halil :Arnod 
•ızun zamandanberi mustarJp olduğu 
'ıaetalıktan trurtulamryarak irtihal et.. 
mistir. Cenazesi bugün Taksimde Sı· 
raserviler caddesinde Alman hastaha
nesinden saat 12 de kaldfrllıırak ~ 
naze namazı öğle vakti Be~lkta§ İs. 
kele caıniinde eda edilecclt ''e hu· 
~st motörfo ÜskUdara ceçirllere~ 
l(aracanhmettekJ Aile tnakbereslnı 
idnedilecekUr. Kendisin} seven do•t· 
larınm ve ahbaplarmm cenaze me· 
rasimlne lstırak etmeleri rica olunur, 

Şelılr Tfyatroıu Komedi Kısmı 

20.30 da (ASRİLEŞEN BABA) 
Cu nartesi, Pazar g 'ınlC'.r' 1!!,30 d~ 

Matinl" 



ASKERİ VAZIYET Toulon'a Kadar ve 
ur (Baştarafı ı incide> Toulon'dan Sonra 

mevzi muharebelerini tekrar bir 
.hareket ve manevra muharebele- ~ Baş tanlı 1 incide 

n safhasına çevirdi. Almanlar da gayet sıkı ve müddetBiz bir 
ıçın oldukça buhranlı geçen ilk müdafaaya çekilerek, Anglo-Sak. 
gunlerin şaşkınlıgından sonra sonlara ,bu harbin netice:Pz bina. 
yetiştirilen takviye kuvetlerile enaleyh lüzumsuz bir mücadele 
girişilen şiddetli müdafaa muha- olduğunu isbat edeceğini umu
reıbelen ve karştlık taarruzlar sa. yordu. 

E L E R 1 yesinde Rus taarruzunun şiddeti Şimal Afrikası darbesi gelince, 
kırılarak her !iki taraf için vazi- mihver bir kere Tunus ve Kor- B A s D 1 ~ 
yet yine mevzi muharebeleri şek- sika'yı 'işgal ederek, "Avrupa ka- 1 ~I 

K A Ş 

NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
line döküldü. Bu vaziyetin, iki lesi" nin Orta Akdeniz cenahını 
taraftan birinin yeni bir sevkuL emniyete aldı. Ayni zamanda, 
ceyşı hamle için lazımgelen yeni Fransayı işgal ederek, Avrupa
hazırlık ve tahşidatı yapıp biti- nın bir kıyı parçasını daha neza
rmciye ltadar devam edeceği kuv reti altına koydu. Ve Toulon'a 
vetle tahmin edilebilir. Bizım ka- doğru sokularak, donanmaya kar. 
naatimizce böyle bir harekete şı olan baskını hazırladı. 
yme Rus ordusu teşebüs edecek. Eğer mihver, donanmayı eline 
tir. !'.a:kat Rus ordusunun bu ha- .geçirebilseydi, Orta Akdenizdeki 
reket.e teşebüsündcn evvel batı- gediği kapamak için, burada bir 

y. bitin "'""'" ürluıl ... 
Sıhhiye V eklletlnin ruhsatım halr.dfr. leablnda ıtlnde 8 iap alınabilir. 

Yalı Beıinci Yıl Çalış-} 
malarına Baılarken.. 

DENİZCiLERE iLAN 
Karadeniz Ereğlld Limanı vaziyeti Baklanda 

lstanbul Mıntaka Llm• Reislğinclen 
da müttefiklerin yeni bir hareke. büyük deniz harbine dahi baş Çamlrca •onan, Erenkay yollan, Fe
ti görülecektir. Esasen Şimali vuracak bir vaziyete girecekti. nerbahçe parkı, Bebek - tıtlnye yoha, 

lan Florya ıazinon ve Floryadaki yeni 
Afrikaya yapı müttefik ibra- Fakat Vichy ile müzakere, do- tesisat ve ineaat, Yıldız parkı, Nişanta 
cı nasıl Stalingratta Rus taarru- nanmayı temin etmemişti. Vichy ,, mektebi parla. 
zunıı kolaylaştırdıysa, Rus taar- her nedense, her şartı kabul et- Bunlardan baılra ıeçen dlSrt yıl ı
nızmıa karşılamak için Alınan- tiği halde bunu kabul et. c;inde tehir haricinde 127 buçuk kiloo 
ann gösterdikleri gayret ve sar- memişti. Her nedense değil, mih. metre ufalt ve katranlı 909e, ı25 bt111 
fettikleri kuvvet de batıda yeni vere karşı, bir dereceye kadar söz çuk kilometre de makadam şoıe yaprt
bır müttefik !hareketini kolaylaş- yürütebilmek için, Vichy'nin e- mıııtı. Ayrıca fehir içinde 55 kllomet. 
tıracaktır. v~ bu müttefik hare- linde bir otorite gölgesi olarak, re ldi kaldırım, 22 kilometre parke kal 
ketini de ikinci Gif Rus taarruzu bir bu donanma kalmıştı. dınm, 8 kilometre bitüm betonu, 3 

1 - Erel!! Babebumu De Boztıane d&thıttl mftntehanna TUll o
lunan hattın fimal lusmmda ve dört kulaç İskandil hattına kadar olan 
bQy(lk aemDere malısm sahada batılı: ıemDertn ltlffesl e!karıhntt olup 
yalnız Bababurnunun ıoı derece hald1d cihetinde .. a~ buçuk ~ine 
mesafede "Semperclvani,, De yine Bababumunun 108, 1/2 dettee haklld 

cihetinde " U ıomlne menfede (Ahi)oo Sptridon) ııemflerlnin tava• 
lan ve yakmlarma döktUitp laÇl1an Aç parçalan blm1'hr. Bu fki ~ 

"Bu Yen'i Keş.it Beni 10 
Yaş Gençleştirdi." 

fılrler1ndei\" Dr. 
•steJakal tarafın
dan keşf ve ke'
ma 11 itina lle se'
çllmiş genç hay'. 
va.ııların clld htir 

kilometre asfalt, 21 kilometre katran. 
takip edecektir. Binaenaleyh, mihver için, ya- b, 35 Jı:ilometre makadam, 2 buçuk 1ı:ı-

Zaten bundan sonra Alınan or- pılacak yegane şey, bu daınanma.. lometre mozayik parke, 1'1 kilom,.trf" 
dnlanndan bir sevk~lceyşi taar. ya an.sızın el koymaktı. mecra, kanal vesaire, 4 buçuk Jı:itomrı~ 
ruz beklenmez. Çüıik.u Alman or- TOULON'DAN SONRA: Mib. re de davar fnt• edllmlttlr. 
dosu için taar.ruz mevsimi geç- ıverin bu ümidi, facia sahnesinin Vali bunlın sayarken ldeta : 
m.iştiz. Onlar., yaza kadar ancak şimdi kiınbllir ne kadar sakinle- - tıtanbullutara maateıef dııhn mfl. 
cephe hatlarında mesela Don dir. şen sularına gömülmüştür. hlm Herler veremedim. der gihl ftrlln· 
~·~ n· 'deki R +ft....... artık tülü b'r hal alıyor, çimento hutuna• se~ JCV us ._..u uz- Mihver için Fransanın, 

. mamasına, in,aat malzemesinin orta 
lan neticesinde kendileri için cazip bir tarafı kalmanw: olsa ge. 

s dan Jı:alkmıs. ame!le yevmiyelerinin en 
çok tehlikeli 'bir hal alan vaziyet- rektir. az dat mlıH ytikselmlı o'mıııınıı rıoh 
leri mümkün olduğu kadar dü. Bir kere; Şimal Afrikasından men ,.. J"llbnda sayılan isleri azım"' 
ııeltmek ve tehlikenin önüne buğday, zeytinyağı, demir cevhe- ııyordu. 

tJlııi'ÇllM?k için mevzii tabiye taar- ri v .s. geılemiyeceğine göre, Fran-
~arile :ikiüaya mecburdurlar. sa, büsbütün yük olmuştur. 
Bu ki§ için Alınan Qrdusu hesa- İkincisi, Fransadaki Fransızla.. 
1>ma TaZİJ'eL böyle olmakla bera.. nn akıllan, büsbütün Anglo -
bar ÖıDÜJilü.zdeki baharda da va- Saksonlar lehine yatmağa başla-
ad,ettu Ahnan ordusuna daha mı§tlıl'. -.. 
caüsait prUar ıihdas edeceği ümit Uçüncüsü, mihverle Anglo • 
~ilemm. Geçen sene. kışın h,er- Saksonlar arasında, husu.sile har
m•Bu,ş ordulannm mahvını in- bin nihayetsiz bir şekilde uzadı· 
taç edecek büşük Alman bahar ğını ileri sürerek ve Avrupa kül. 
*8anumDdan bahsederken biz tür tarihindeki nüfuzlu mevki

sütm>larda ba bahar taarru- inden istifade ederek bir barış 
lllD1lll ~ çünkü tavassutunda bulunabilecek olan 
4lmuı taar.nmmun Moskova et- Fransa, artık mevcut de~ldir. Bi
._ı.Ma tınJmasnıcle kış mevsL J.akis, biraz öncekinden daha aç 
mlr•Jen D;Jade B118 ordulannm ve daha !intikamcı bir F.ransa vü. 
am1mprnetinin en esaslı im.il ol- cut. bulmak üzeredir. 
dnltmn 88 bu~ brfıamd& J'.akat. bu Fransa, "Avrupa ka
AJmenlann ba'h•rda B.ua ordula- lesi" nin bir parçasıdır. Kale mü

:lmhQa matuf sevkulceyşi dafaları, içerdekilerin sabnna ve 
~ ~ çok yardımına dayanır. Binaenaleyh 

b1r ihtimal olduğunu ileri lıu Fransanm bir çaresine bak. 
lılb'mıişliük.. Bir senelik hadiseler mak lizımdır. Bu sebeple, Alman 
bunJarı teyi1 etmiştir.. Alman yanın, Franaaya, herke.si hay.ret
ta~mmun durmasında Amil ol. te bırakacak kadar iyi muamele 
dubı iddia edilen kıt bitmiş, Y~ etmesini ve onun, her şeye rağ
m bir lkış gelmi§ w bu iki kış men, hatınnı ve gönlünü alınası. 
arasındaki uzun devrede Alman m beklem~ doğrudur. 
ordusunun yapmağa teşebüs et- Mihver ve bilhassa Almanya, 
tiği şey Rusya~ cenuptan tec. böyle bir şeyi yapmakla, kendisl
rit ebnek ve petrole kavuşmak. ne mukavemet etmek filini işli· 
için Stallngrat Te Kafkasyaya yen bütün diğes- Avrupalılara da 
ta.r:ruz etmek olmu§tur. Fakat birkaç gün önceye kadarki haşi!ı 
bu ta.ar.ruz :için yapılan hesapla- muamelelerini .uııutturmağa baş. 
ı:mm da Sta1ingrat önünde ne ka- lamış olacaktır. 
dar yanlış çıktığını gördiik Alınan Binaenaleyh denilebilir ki: 
ordnJan, Vronej'den cenup doğu. TOULON'D~~ SONRA: Mih-
J& doğ.Tu çark ettikleri gün yaz.. ver, prk cephesi ile Afrika cep
dıiunız bir yazıda bu hareketin helerinde beliren tehlikeleri de 
ll&ked mantık ile kabili telif ol- nazan itibara alarak, bütün Av
DıadığıDl ve orta kesimdeki Rus rupalılarla, çok daha mütevazı 
ardulan sağlam durdukça bq yan bir tavırla konuşacak ve bu har
}Jf hareketin za.ran her zaman bin sonu, bunlarla olsun, tatlıya 
oeJtD.eceğinl okuyuculara anlat. bağlamağa cehdedecektir. 
uıala çalışmıştık. Son Rus taar-

ıuzu bu fikrimizde ne kadar ha!t 1 
h olduğumlJ,ZU meydana koymuş.. ASKERLiK 
tur ve kış mevsimi ilerledikçe 

iŞLERi 1 
daha da koyacaktır. 

~us'taki Harekit 
fanusta, muttefiklerin Tunus 

f!iıEi ile Bizerte harp limanı et
eatmda ayn ayrı kapamağa baş

PATIH ASKERLiK IUBESJICDEN -
MılOI pl,.ade Dıtclmen (J21·SS\ lalı Sert· 
ltayannı tubc,.• mDrıcaU. • • • 

Be7ant Aılıerllk pbeaİDdea• '4 11ra11..._ 
lı&J'tth (41124)) .. uı aır11mda kaJ'ttll 

140·1 ılcil " 'ayıt aumırah ıaba,. " me
marva ıulıemue mllr..:aatlan. 

lıadıklan nwhasara çemberinin HALKEVLIFtlNDI: 
~-1"'" mani olınak için 8BHRlt111Jfl HALJı:EVt!f'DD - Kallı• 
~-- ntnıbc• laer - tHiı edılmekt• olan ama· 
Almanlann yaptıklan, muhtelif ıerıenı matı..• raetm •• ıototraı ıerırtai ba 

• ik" ecne blr!nclı.tnann 22 inci ulı silnQ acı· 
p tanklarla desteklenmış ı ıacaıı ,,. bir baha 10ııra 1ı&pan1cla1ıtır. 

&aan'UZ da müttefikler tarafından EllJNONU HAt:~INDEN - lanat
~ıaküı- rtülınüştür. Ayni zamanda kir I. Galip. Arcaa puancal sana (U) de 

(Artlat ncdır?\ mnauuada bir lıonuama ,. •• 
üttefik hafif deniz birlikleri pacalıtır. 
unus ile Sicilya ve İtalya liman ----------

an arasındaki mihver nakliya. YENi NEtRIYAT 

tına taarruza başlamışlardır. Bu TAPI - oıızeı ıaaattar Rlttr " Ulttır 
nıretle bu nakliyat yollan üstün- ~claidir. 26 nıcı 1&71cı ı.uabatda caluaıt-

ie ilk deniz muharebesi vukua noou - Ba,.oıı 011ıt1 saıretnldır. &.. ıı: .. 
-ı..r.;c bı·rtr.- ırulıver tacnt gemi-. naıııu'rn -.ri,.•t mlldOrl0"8 altrncla Zon. 
p•n•-:r ""''.I' s· pldılıta aqredllmlıtır. Birind ..,._ iki 
... ve bir de müttefik destroyerı renkli .. reaimll olaralı ,,ıuru,ıır. ıc1-. de-
.. terfi ,...,ıar, filr, ıar!b " edebl,..t ftnlır. 

tmıştır. Biz mihverin Tunusta POTO MAGAZiN - .. - ._,.. I• 

mun müddet tutunabileceğini hiç :ı..::.~ru~ :=-. ~ :: 
iimit etmiyoruz. Hatta bu zama. dır. 

kadar tutunmasına neden fır· m!!!!!!!!ll!!!!!!!!l!! ___ !!!!!!Bl!!!!l!!!!!!!!9 

** - önllmlsdeki J"ll için dahı tiaıka 
Ye 7eDl tuavvurlannız var 

mı? di7e tordum. 
Eline- verdltfmls tamtakır beledl7e 

bsaaı ile pek fakir Belediye bütçesi• 
D! ı&terecek ve bir İltanbultu ııfıltile 
bana: 

- Ne veriyornnuz iri ne fıteyece~ 
ıinia? diyecek undımdı. Billklı: 

- Elbette. dedi, paramızın azlrftna. 
veaait ve iıçl nrkunlıtına raJmen bu 
ıüıel ıehrln llyık oldutu imar hızmı 
arttırmaktan faril olmıyacatız. tld 
batta ıonra apht t&mfnl yapacatnnız 
Gazi hJnnnm J>lrincl lnım1r1ı1an IOD 

n hemen Aksarayda Muıtafa ~~al 
Pıt• caddesi ile birleşecek olan ikinci 
lnımmın inpıına baslıyacalrz •e ıe
lecek J"ll ba nkltler de ikinci lnmıın 
İqall da tJmamlamnı, olacaJrttr. s,.ı.. 

rin bu biricik Bulvan tamımlandtlı:taıı 
10nra da siklet merkezi t.tanbuhın bu 
dhettne intikal edecektir. 

Yeni servise konacak o1an otobfüıler, 
bu ıteniı bulvardan faydalanmalı: ı'lt' 

retiyle İıtanbulun nakit y11ıta11 lhtiya 
rını bir havli azaltmrs olacaktır. 

Önlmüzdelri yas M111r canıııı dıo 

tamıml:ınmı~ ve hll olarak açdmıı bu. 
lunacaktrT. 
Takıim~en Dotmabahcedeki t""önn 

~diliyor, doldurula10r. Burası ti Tıılr
Jtadını kadar uzanan vldt lltimllk 
timden deniz lnJ"lııfna kadar muıo,..nm 
ve amurnt bir park haline konulauh 
tır. 

DemfT tedank Pdlll!ftledHH için tn
patı dunnat otan tn&n6 ıtadının da 
lneaatına batlryoruz. tcıp eden mıııl• 
P.eme tfflıı"'lr f'(filmf,ttr Re~i d~511,.. .. 
bile mfihim bir 1rf!lmt bq vıt tamııfT'l•• 

nacak ve yine önllml!zde1tl yaz ıt;ıdrn 

m bbfllı: lmımı ıpor hareketlerine 
tahail edilecektir. 

** ..,aman zaman, yer Jet' rl'rt!tm lrr 
.. labahkJar. ha:nırnzhılrlar hııt. 

1nn beledi?e iflerfne tnı"" llubnMI~ 
lntb:amıızhktar, J)flrklar w blhc;elerin 
t:ıhn"bl, beledi talimata aylnn11'r •etı• 
lre a1bi ıebe,>lert!en dollvt f"'tllnlm"" 
!ara karşı Valinin n1111 hfr hlı beıte
~iflnl ele a1renmek istedim: 

- Sehir halktnc!an pelr memmmam. 
dedi, hm11erfterlnlsden ~ bir ıilı:b., 
tim yok, Billldı tehirtlt!e beledr it! .. 
rin baflntma11 balnmın4an tetTflı:lrlr 
bir tnrT 16rlyonnn. Baaıen battı 

Mnn Şef olmak lztte mesaimde ıereJr 
hiiHmetten. aıerek halktan btl7Blı: bfr 
yardım ıardllm. tdabul matbaan da· 
ima bana mlbaheret ıöıterdi. Yalna 
tııtanbattutardan bir tek ricam, mllDI 
lı:iln o1dufu kadar belediye talimatına 
rfa,.etllr olamlanthr. Traıawa"ırdae 

1d IS41111amr halk bn4t bac1lne hlt" 
yebmr. Sıcleee terbtyetklr tesiri otmn 
dilllncetfle tr.mnva:ylara aftlYUllarcbn 
flzüle lbille ft tclmis 91Slrya lftlJW 
cesa ahJOnlS. Ayda S • 4 bin .. tfclen 
cen atchfmuE hıılc!e ?ine tramn7'an 
atl•malı:t.u kendUertnl el••QN'der. ... 
s ........ + ....... 

- ~ PCILlttl. Vahla .ntJet ...._. ~ Wecll-

minin ,fmdikl vaziyeti ııeyriııeff!l'e mlnl olmaytp t.u mevkilere demirle
rnlye mtıııalt olmadıltndan bunlarm ilzerler:ine birer 11JVUlak ıamandD'B 
konmuttur. 

2 - Limamn ktlc;Ok ıremnere mahllUI dmıfr yerinde ,am dört kulac; 
iskandil hattı ieerı.lncle "Mırfana .. "Ayancık" •e "Millet,, prnfleriyle 
!18hile yakm kumlukta '"Kartal., "Latftye,. «emnerf kalmıttır. Bunlardan 
"Mariana .. ldsmen çıklr1'1mıı. bir ktıımı ııuyun Qsertnde görQlmekteclir 
"Ayancık,, dinamitle parçalıınmıı lsede parçat .. hentlz toplanmamıştır. 
Üzerine bir şamıındrra konmu,tur. "Millet,. vsıpunmttn baş tarafı 1Uyun 
Qzerinde gllrQnmektedlt', "Llltfiye., "Kartal,, 18hflde olduklartndan sey_ 
rlsefer ile alAkalan yoktur. 

3 - Limantn tamamlyle temizlenmesi iti kll huldttı dotayıalyle ilk
bahara Ulfk edilmiştir. 

4 - Mahazi: Eretll Liman Riyasetinin 11/11/942 ,ano ve 955 ayılı 
yazısı, 

1 - Milracaat olunacak harita: 12U numaralı Erelll portolonu. 
(2030) 

FiKRi T. KARDEŞ 
OT0'9t081L ve MAK-1Nt9T OKULU 

Bomontı tramvay l!unlt kaTttSJ - Ştsll 
Veni devre 7 lıkkAttun MI de ~flao.lct1r. 

>kuldan makinist fOf&r dlplomuı alanlar. otomo. 
bflcllflde btıvilk ba1&nlar pterdiklerl tlbl 11-

kerJfk caihndı bulunanlar motörlQ tı:ıt'alarda mu-
vaffakıyetle çahımaktadtr. Okulun 18 yt!lık hayah, fOOO 1 bulan mesun
ıart bu 8&:derln nrant111ldir Kıtbut sartlarını ve diler uıhııtı okulun retı· 
mt tallmatrwneainde bııla~kıııntt. Bh~den l~nlz ,,. 791"lerinizl ılmdl_ 

den temin ediniz. Tel : 80259 

A - Yaşlıın otuz beşi pçmemiıı olmak, • 
B - Fiili askerlillnl yapbtll olniak. 

C - Boylan 1.70 ten atalı olmanaalı:; 
D - VOımek. ctalmak, 1rllre'k e@lmtemt bflme'k. 
( AskerlfJlnl dounmlMla yapm1' olanlar ~ en n bl!' MM denls 

hayatındıı c.ıtşmw bulunanlarla, ellerinde ~hık. teekectUk ve
saire ıtfbl bfr sanat ıelenler tercih edilir.) 

Taliplerin dBekçe, ukerlftt veıdltas! ve nMuw !rlıviyet cOzdantartyle 
14.12.942 Paurtesl l(lmhle kadat' ftletrnemlz Jıb'ı elJUll,.t mOdQrlOtf\ 
ta'llllslye teflltıne mtıracaatlan. (1937) 

Yüksek Mühencls Oku.. Satan 
Komisyonundan Alma 

kine llboratuarbıda ,...,arıtacak olan aeafldakf itler: . Ma 
lksltt"'• 

Ketlf bedel! lttN NIY't tık temlftatıı ıona Saati 

2155,l o Ura Elektrik tesisat! 1n 11.12.942 10,30 
90 .. Su test.atı u 11. • 10.45 195. 

Açı k eksiltmeye konulnn11tur. Fasla btıal Jcin okaJa bat vunılmaaı. 
(1859) -

MEMUR ARANIYOR 
Güzel Sanatlar Akademili Mildilrltttbden 

G o.ı Sanatlar Akademisinde iki idare rnemurlulu mtınhaldir. Or
mezunlan da olmak Ozft'e kanun! naatı haiz olanlarm vesika. ta okul 

larlyle birlikte ldar@1e mtıraeaatlm. (1984) 

le yoğlu Yeri Askera $ ... sinden 
Yet. 

IU 

P. Tim. il. Batna olhı Anlan ı.tanbal llO (4llOI) in lcOen 
bembe mGnıcaatı. (1131 - 180'1) 

Dl', ............ . ----U'rolol -Operata• ---

ö 
rnaea 

KAVI P: Dntıe&nı" )lalmOdGl'lQGD

aldlla rısa Ula numara b. 
1DA111 c:Qsladınt kd"..cltlm. To-

den 
11tk 
nlstnl aı.catnndan ıao•• 1ı:almnq,.
tir. A7 .. 8~1o Yq .. 

Dr. SUPHI ARIN 
tdrar .. tenadl 7011ut halta. 

1*lan mOteha .. . 
,.._..,. .............. d ... No. 

- "· Tolefotı : 4111" , 

iHTiRA ILANI 
...,.... ~ awwııdlt'tbl.t*' 

hemur ..,. .......... 11 ...... eWmJe.. 
rt llul ..... bakbndakl 11/2/lMO 
te9cfl ltbdl w lHT •"1! ihtira mO-

Valiala ...,,.. mahll. "" ~ ..... = .:.~.=::. ~ 
............. A8CÜ !Mm v .. t1Duı1!91m talip olllnJarm Galat.da 

ll7l ~ .._ .. Vallnla WrWlll t.._. .. _.., ....-& ,._.,,. mtı
~ Wlılı • ._ '°'* 1-,.r1118 ı a.t ...... 1ılr tok 

1ııa ................ ..,,. L ........ ----..----
wltrlfıa 
bMHr& DOILW • 

Bir 
t verilmiştir. Bu sualin cevabı p yanlıf hesaplara bem:er yan

okuyucularca henüz li.yıkile 1ış bir hesapla Tunusta tutunabL 
azıh değildir. Fakat yakında vu- Ieceğine kani olur ve oraya daha 

a gelecek hadiseler bu sualle.. fazla kuvvetler sevkine karar 
rln cevaplanm verecektir. Maa- verirse bunun zararını da yine 
~ıuw.ı;ı., mihver ~I olduğu bir keDcBti ~ec:*til; 

yedekf mabnnna ıftmetf, fabt tlalal 
en-el ele pek tabR olarak hmmr do
JUnnat llna&. 8MU.rta. ona C9ht 
mama as sıelcliffnl bl1i1'0f'Urclam. Ko. ___ ................. 

pelktirm 
teMrft u ı t ... •""'"' ... 

.,.. ~ obaak ...... .. 
kabahat otar•. Ba t!ll~• ~ 

tim" V•lbt bewlnd,,. -
•lllaımk ... -- bir* 

IBl7I lı:eıı 
..ı.m. 

SUPHI -SES 

• 

Bayan Plmard JUIJ()r:f cKen- ~'1'etertnden latlh~ edilen bu 
dimi genc:le•mi,, bu donuk ve çir- cevhu ıtmcn BİOOBL namı altında 
kin tenden kurtulmut ve daha 15 clld gıdaaı olan pembe renktekl 
eün eneliaine tadar yiızQmil tap- Tokalon tremı terkibine lth3f edll· 
ıayan llyab noktalarla buru,uk- m1'ttr. Bu kremi her aqamfJa~ 
luklanm tamamen kaybolm114 ol· maıdan enet kullanınız. Siz uyur. 
dutunu görmekle mea'ud vo aynı ten clldlnil bu -kıymetli unsurlaıı 
zamanda hayranım. Burtın cildim, muaecter, her ıabah daha aç~ 
bütün arkadaşlarımın gıpta na- daha rumutak. daha tu~· ve da· 
ıarlannı çekecek derecede açık. ha renç btr clld ne •rait?·sıru.i 
yumuşak Ye caziptir. Clldl genç- OltndOzlert için de (beyaz· J&laıı) 
leştlrmek için meıhur bir doktor Tokaion kremlnl kllllanmm • .,. 

tarafında'\ keşfedilen yeni bir ceY- Tımlnıtlr, •unffılrlJllll ıeticeltr.• 
her hakkında yazılan makaleyi ilk 
dela okuduıtum vakit bizza\ ten- Bu butt ve tcı:ı7 tarzı 'tedaTt 
dlmde şayanı hayret bP' tesir ve sayesinde bugün her Kadın ~O :vaı 
semere görecelimi uıa tasavvur kadar ıençlqeblllr, ve genç -tıı-
edemlyordum.• ların ppta nazarlartle bakac:ıl\ 

Siz dı blyfı yapabdlrsl•lz. nermln "' JUD'lutak blr cUd ~bir, 
CUd h6ceyrelerlnden lltlhrac ten temtn'~deblllr: YegAne clld 

edilen bu yeni n kıymetli cevher 11dası olaıa Tokaloll kremlerinin 
sıhhatli ve genç bir kızın cildinin muvaffaklyetD netlcelert 'k~"tyeg 
senrın Ye tabH •nsurlanna mO..•· rarantutdlr. Akıl takdirde. .eara1; 
blhtlr. Viya:ıa ünıverslteıl Profe- nız blll ıual iade olunur. 

PARASIZ Gtm..ı.IK KUTUSU - Denınanda (beyaz ve pembe), 
rentıerd4!Jd '1'9kalon kremleri Ue muhtelit renklerde Tokalon pud: 
"UUUn ntımunelertnl hatldtT: 

AmbalaJ n aen mıuı""'' ,,,.,.~'t 1.0 turut1ut blr pulu qatıdald 
adrese gönderlnla : • 

Tokalon 8erTt8l a. L Potta ~ııtun 822, İstanbul. 
-"• 

r .. ~~::: :~~~iS!~==~~~: "":i~~:~:· .. i . ...................................... : ......... . 
2910 adet soba borusu 8tO adet soba satın alınacaktır Beherlne 200 

k~ fiyat tahmiiı edilmittfr. İhalesi 7/12/942 günQ saat 15 de Salıpa
ıarında M. M. V. Bir No. lu sat1n alma Ko. da yapılacakUr. fstekUJe.. 
rin belli vakitte Ko, na ıehnelerl, (330 - 2008) ..,.., 

Pa:ı:Rrhkla 200 ton odun alınacaktır. Bir kilosuna 5 kunıı fiyat tah• 
mln edllmlıtir. Teminatı 1500 liradır. İhalesi 7/12/942 f(lnQ saat 15 de 
Sahpazannda M, M. V. Bir No. lu aattn alma Ko, da yapılacakttr, t-
teklllerin Ko. na müracaattan, (321 - 20091 -30 ton havuç alınacaktır. Bir kilo1Una 32 kunıı fiyat tahmin edll

miştfr. Teminatı 840 liradır. Şartnamesi ölleden evvel Ko. da ,enıı... 
b!lir. İhalesi 7 /ı2/942 .Ona ıaat 14 de pazarlıkla Salıpezannda M, M. 
V. Bir No. lu uUn alma Ko. da nnılacakttr Talin olanların ıto. na mil. 
racaatlan. '927 - 2010) --14 ton m~ k&mQrQ satm alınacaktlr. Beher kilosuna 11 kanıt sa 
santim fiyat tahmin edilmiştir. Teminatı 284 liradır. !balesi T/12/MI 
ırtınQ saat 15.30 da yapilaeakttr. Taltp olanlarm temtnatlarfy)e blrıtkte 

Saltpuarmda M. M. V. Bir No. hı utm abna ıto. m mOnıcaatlan. 

t.ıutı - Ultl ... 
70 ton pman almıcaktır. Beher kfl08UD8 20 lrunJt fiyat bbm&ı ._ 

dllml,tlr. Teminab 2100 llradtr. Şartnamesi fttleden wve1 lto, da ~ 
leblHr. İhalesi 7 /12/P42 ırtınO nat 15 de pasarbkla Salıpuarmda M. il,; 
V. Bir No. hı satın alına Ko. ela 7apılacaktır. Taliv olaııJann ıto. na 
milracaatlan,, (iM - JOWr' ...., 

. ~ 
200 ton odun 1atm almıcaktno.Beber 1dlceuna bet lnmls tbat tt6oe 

mln edllmlttir. Teminatı 1500 Uradn', İhalesi 8/12/M2 f(lntı ııaat 15 d9 
Saltpuartnda M. il. V. Bir No. lu utın alma Ko. a. yapılacakbr, Ta-
Hp olanlann Ko. na mtıraeaatlan. (335 - 20'10) 

KARAR HOLASASIDIR 
thtlklr' 942/53'7 - Mmt korunma lcammuna muhaletetten ~t.i 

eski Saraehanede il numarada köeete •tİdhlı tfcaretlyle lnenul Kod 
oııu Mat>ko hakkında tıtanbal Ddnel Mlll! korunma mahkemesinde ~ 
re:yan eden muhakem..t nettce.tnde muelunun ftilf ubft oldufundan M!ı.. 
ll korunma kammanun 12/A, 11,11 ft 81 Onctı. T. C. K . 51 mtı1 tnadde-ı 
teri macfblnce d&rt Ura on lrurut para cesasr ödemesine n yedi ıtın 

mttddetle de dQkklıunm kapatdmaana ve h61dhn kattleştflfnde Oıcretl 
suçluya alt olmak Ozen lı:arar hO'IAeasm!n Tan pzeteslnde neıredll~ 
sine 31,9.942 tarfh~e karar verildi, (2000) 

Toprak Mahsulerl Ofisi Müdürlüğünden 
ı'.>eTtnee ırflolıun4an dolnma eem@klntt antre ve kap!SI ve örttlsO, ati.. 

tll,P 2 oda, nhtım 191tele tamiratı, merdfftn, kuyu taş duvar bahçe par-ı 
makllk tamiri panrllkla yaptn11acatmdan talip olanların şeraiti &~ 
melle o. .. 10.12.M2 dntbie 1raclar Silo lf!flilfne mQracaatlan ilAn oıu~ 
nar. • / (2049) 

ARAHIYQR -
• .. tleNtte 1ıı1r aed ..,_. a1ımıelkbr, ftılek1llerln Kartal llal

tepe91nde uked pcıMa '950 laımutanl1.,,.. mttracut etmeleri • 
(1837-1908 

8lılalp Ye NetrlJat llUll• llalll Lttfl Dardtlnea 
n trn'kwx..b'•~&r.&UllM• a 


