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Mektep kitabı kadar r7e belki de daha muhı111 •Jluı 

COCUK ANSIKLOPEDISl 
Yalnız Cocuklarm Değil, Büyüklerin de 

Ansiklopedisidir. 
FIYATI 8 LIRADIR ilk Kanun 

1 9 4 2 SEklZtNct YIL - NG. %622 • GONLOK SiYASi 'HALK GAZETESi · TAN ·tdaresinden ve bütün kitapçılardan ieteyf.nfz. 

. Tun us.ta Şiddetli 
arpışma · Oluypr 

Mihver Tebliğleri, Mühim Bir İltisak 
Noktasının Alındığını 

funtiStaltl Amerikan kuvvetleri ıoynandanı General Clarck (Min} ile 
rglliz deniz kuvvetleri kumandatiı Cunnlngham ve General Anderson. 

u resim Cezair'de nlbımrş, radyofoto ile Londradıın Nevyorka ve ora
dan ayni aekildeTürkiyeye verilmiştir.) 

Bildir iyor 
Berlin. 5 (A.A.) - Tunus'ta 

şiddetli muharebeler cereyan et. 
hıektedir. Birkaç gün süren çar
pışmalardan sonra mühim bir yol 
ve demiryolu iltisak noktasi hü
cumla zaptedilmiştir. Bu müna. 
sebetle epey bir mesafe üzerinde 
ilerlemiş ()lan ve Tunus'a karşı 
düşman yayılma hareketini örte. 
cek olan mühim bir İngiliz -
Amerikan kuvveti hemen hemen 
imha edilmiştir. Düşman insan
ca ve malzemece ağır kayıplara 
uğramıştır. 

Savaş ve pike bomba uçakla. 
rından mürekkep mühim teşkil
ter, çarpışmalara t~irli surette 
iştirak etmtşlerdir. Fazla olarak 
bataryalar, asker ve tank toplu. 
lukları birkaç kere taarruza uğ
f"amış ve 100 den fazla motörlü 
taşıt tahrip edilmiştir. 

ltalyan ve Alman hava kuv. 
vetlerine mensup teşkiller, Bo
ne limanına taarruz etmişlerdir. 
Bir taşıta tam isabet vaki oL 
mu~ ve başka birçoıt taşıtlar da 

----------------------- y.ıkılrnıştır. Alman ~~· uçakları 3 

M • t r E d n ' • ı ~::~~:~kiu;:f~ı d~:~:;;~?~~4~ 1 s e e 1 n uçak tahrıp ~tmişlerdir. Uçak
hmmızdan 5 ı kayıptır. 

Son Nutku JWDevamıS~1.Sü.5 

N APOLİ 
Şiddetle 

Bombalandı 

lier harbin sonunda ynpılnn Dartname, iktisadı ve içtima! ınrU:ınn 
ta:r;ylld karııısmda mHletlerhı boynuna takıl.n\1§ birer efsun hamayllsi 
olmaktan kurtulmadı, Bu harp sonunda da bir efsun hnmayllsl ile, 
asrı yııralıira dokunmadan verilect'k laı;arlar, on veya yirmi sene son
ra tnsanhğı bundan daha feci bir buhrana sfirükllyecek midir? Bu
güne kadar ne dahW, ne harici r.ıddiyetlerr halledemiycn beşeriyet 

da!rnt sulbc hangi :roldan glde~ktlr? Ne Mister Eden'ln nutku, ne de 
Wntiam Bevriç'in raporu insanlığı tatmine kAfi değildir. 

FRANSANIN 'Merkez Kesiminde -
İşgalinden 
Çık.an 

Bir ihtilaf 
Bütün Akdeniz 

Sahilini Almanlar 
işgal Etti 

ltalyan lıgalindeki 
Şehlrler Zorla 

Tahliye Ettlrilmiı ! 
Nevyork, 5 (A.A.) - Fransa

nın Akdeniz sahilini i~gal etmek 
hu.susunda Alınanlarla İtalyanlar 
arasında ciddi bi.r ihtilaf çıkmış. 
tır. Fransız filosunun ziyaından 
SQI1ra General Von Runstedt, hiç 
bir mesuliyet kabul etmiyeceğini 
ileri .sürmüş ve işgalin tamamile 
Alman kıt'alan tarafından yapıl
masını istemiştir. Nazi orduları 
yüksek şefinin vermiş olduğu 

müsaadeden sonra İtalyanlar ta.. 
rafından işgal edilmiş olan şe
hirler, zorla tahliye ettirilmiş 
ve Almanların kontrolü altma 
girmiştir. Faşistler, yalnız !tal 
yan hududuna pek yakın olan 
Driancon'da kalmışlardır. 

Kuşatılan B ızı Alman 
Kuvvetleri imha Edildi . . 

Riev Batısı"da Bütün Alman M~vzilerinin işgal Edildiği, 
Almanların Bütün ihtiyatlarını Sürerek KarJı Taarruzlar 
Yaptıkları, Smolensk'in Tehdit Altına Alındığı Bildiriliyor 

' 

Bir· Kazak' niilf~e~esi hayvanlannı da yatırarak düşmanı beklemektedir. 

ALMAN RESMi TEBLiGi • 

KALININ :KESiMiNDE 
,.Şiddetli .· Rus ,Taarruzu 

Akamete ·Uğratıldı 

Moskova, 5 (A.A.) - Sovyell 
iece yarısı tebliği: 5 Ilkkanun 
gnünde kuvvetlerimiz Stalingrat 
şehri içinde ilerlemişler ve bir 
çoık mahalli işgal etmiflerdir. 
Bunlar arasında Votki, Tavşi. 
Leşvink. Kuşki ve Diyev bulun
maktadır. 

Merkez kesiminde Rus kuvvet 
leri ayni istikamette ilerlemişler. 
dir. Birçok muknvemet noktalan 
işgal edilmiştir. 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 5 (A.A.) - Sovyet 

gece yarısı tebliğine yapılan ek: 
Rus hava kuvvetleri son birkaç 
gün içinde 14 Alman tankını, 3 
toupçu bataryasını ve bir tabu. 
runu tamamile imha etmi§lcrdir. 

l2fj" Devanu Sa. 2. Sil. 3 

Kendinizin ve Yurdu11 
Sağhğını Korumak 

için Aşılanınız ! 

corum'da lii 
Yer Sarsıntısı 

.. 
· ·· . Charlie Chaplin . 

SARLO 
' 

Istanbul Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet l\lüdürliiğü, yaban. 
cı memleketlerden yurdumuza 
geçerek şehrimize de mahdut 
bir şekilde gelmiş olan çiçek 
hastalığına karşı şiddetli mil· 
cadeleye girişmiş bulunmakta. 
dır. Şimdiye kadar şehrimizde 
huduttan gelen birkaç aile 
ile temas halinde bulunan ve 
bu da f'atihte olmak üzere se
kiz kil}ide çiçek vak'ası görüL 
müştür. Hastalık salgın halin
de olmamakla beraber, ihtiyati 
bir tedbir olmak iizere, şehir. 
deki bütün halkın aşılanması 
zaruri ve elzemdir • 

Son altı ay zarfında, aşılana· 
rak aşısi tutmuş olanlardan 
başka genç ihtiyar, herkcc;in 
aplanması hem ferden berk~
sin ve hem de şehrin ve yur· 
dun sağlığı bakımından zaruri. · 
dir. Esasen hu kanuni bu mec
buriyettir de. Müracaat edecek 
herkese aşı belediye tabipleri 
tarafından meccanen tatbike.. 
dilmektedir. 

Doktoru bulunan daire, mii· 
essese, okul, fabrika ve benzeri 
yerlordeki bütün talebe, me:. 
mnr. müstahdemler ve işçiler 
kendi doktorlanna müracaat. 
la aşılanmalıdır. 

Gazetecilerimiz 
Kahireden 

Hareket Etti 
Kahlrc, 5 (A.A.) - l'ürk gazete

eilerlndcn Abidin Daver, Ahmet Şük_ 
ril Esmer ve Zekeriya Sertelle Bir
leşiK Amerikanın Ankara Bfiyilk El
çisi Mister Stelnhardt buraya gel
mişlerdir ve bugün Anknraya hnre
kct etmfalerdir, 



~I GELiNLiK Kıi] 
.& o. 34 Yazan: Kerime Nadir 

Elim ıuç vararak anla~b"ldii:m bu onu yapan kıymeti elleri düııinmeic 
maddi ııyrılık sahnesinı meğer büyük başlıyordum. 
rolı:sulla:Umun başlıınfıç noktası imiş!, Eserdeki incelikler, bir erkciin 
İlk mektuplarımdan birinde de bahı 5ert parmaklarından d~iil. cenç bir 
cttif m gibi • mt-icr ben annemin, lcı.zın taze sanat dchaıından süzülüyor 
varlıiımı kup.tan ıefkat ve muhabbeti gibi idi. Hayli uzun süren "Ve beni çok 
ıle teneffuı ed11or, onan mevcud!y~ h:ızh blr Alemde :raıatan bu temqa. 
t n n damarlarıma sert ettifi n~'e ile mevzauaun aahlbl:rle mülibt yapauf 
1ıııyormu,uml.. kadar ruhumu heyecan ve ıaıdet için. 

Matemimin anormal safhaııı reçin- de bunaltnnıtı. Kendl kendime: "1ıte 
cc bu halcik tf acı acı hlS11etmiye 2radıiım bu idi, ona buldum!., diyor
bt lamıştım. Ne babam, ne brdetim, dum. 

e arlrada,ıarım, ve ne de bilrik An• Fakat, eseri ıoslerimden usakla,t111 
mı; h·ç. b ç b r ferd, beni Annedi·· ran "kapan11., cilnll, iMi tatlı riı)'&mı 

n buyukluiü ile ihata edemiyor, en kahbar ve imanaız bir celllt (ibi 
ıonlumde o un boı bıraktıtı 7eri dol" kesti bitirdi. Artık adan cıkmıı balık. 
duramryorda. l:ır ıibl çırpınmafa, onun sUinen ba· 

Seneler ıcı;miyc baıladı.. K~ndinli yaU pqinde kofDl&ia bastamıttmL 
tahııl n çetin mucadelesine verdim. Bu kudretli hayalle, dah9 dotrua, 
Artık f 1 z dci l. dallanıp budaklana~ o büyük "varlık., la hakiki hayatta bir 

len duyırulara s:ıhip bir dellkanh lrtJbatım balunmaııı, eserin seyrinden 
ıdım. çok daha hazlı ve yiıksck bir saadet 

HHlç unutmam: Akademinin son aı• olacaktır .. 

Postahanedeki 
Hırsızhk 

Kolileri Aşıran Şebeke 
Yakalandı 

Son günlerde paket postahanestnde 
bazı hlrsızllklar oldugu görülmUş ve 
:rnbrta işe vaz.iyet eLmliU, 

Bu ilin a,dınlatılmısı için vazife 
tılan memurlar gece ,yarw postaba· 
neden bir adamm ııtrtınclıı bir çuvalla 
çlktıiuıı ve KOcükpa.zara doğru iler
lediğini gönnüşlerdir. Adının Galip 
oldufu anlaşılan bu ~ahıs. KüçUkpa
ıerda bir ev&m i~l ıirerken yaka• 
lanmıştk. Galib n polıa tarahndan 
sorgusu yapılmı• ve maznun çuvalı_ 
nin içindeki paketlerln poslnhanenin 
ıe<-e bekcısr olan enı tesl Osman ta
nt:ından kendisine vmldil'ini sl}Jle
miştfr. Osman ,akal.anmıı, evi aran
mış ve 130 koli bulunmuştur. 

Tahkikat Herletllince Osmana ve 
Galibe nakliye memuru Muhlttinle 
idare hamallanndan Haanm da 7ar
cftm •ettlfı le.bit edihlıiftlr. Tahldka
ta de9am tttlmettell!i'. 

I' AL' 
~, ~ ..... 

Daireler ve Okullar-da 
Yeni Çalışma Saati 

. 
Bu Maksatla Faaliyete Baılıyan 
Komls~on, Haıırlıyacağı Raporu 
VekDler Heyetine Yerecektir 

Ankaradan alman haberlere göre, 1 yeni it programının tatbikine başla· 
kömür tasarrufu için res~i dahcler- ııtnca orta tedrisat h müesseseleri~e 
de v~ okullarda tatbik cdılccek 01:.n öğleden sonrnki mutalaa saaUerhun 
ıilnlük yenl iı proıramınt teııb"t et- kaldırılması icap edeceğini 'e illco
rnek üzere, İktisat Vekaletinde bir ı kullarda da tllnde yalnız dört ıaat 
komisyon kurulmıJştar. Bu komi yon. ders okuna'blleceiinl söylenıektedlr
memlekettc fazla klSmQr aarflyatı ya- ler. Bu suretle, hartılık ders proıra_ 
pan bölgeler, bu arada bilhassa şcll_ mı 24 saatlik ol:\rak teab.t edilecek
rimiz :için bir gilnltık it prozramı ha· tir. Komi~yon, vilAyetlerden ıelecclt 
zırlamak esaslarını tetkik etmektedir. raporlara görcz memleket dahilindeki 

Bu maksaUn komisyon, bOtlın vi- büıiln resml dairelerle. okullardaki 
IA.rctlerin ve Vl1Ayet1erdcki re mi cünlilk ~attıınıa proıramını teablt e
dalrelerin ve bllluısan MnariC mUdUr- den bir rapor hazırlryacak ve bu rn
ll!!'lnin mütalllasını 11ormu,tur. öt- poru Vekillj!r He,ye,ine verecektir. 
rendiğimize &öre, ıchtimla murl! Vekiller He1eti. teıblt «!ilen e.tas
mUdUrHlf(1. nnl esaıılan g!Sreo hazır_ laTı muvattk ıördıl!il takdlrdt-. çalış. 
ladıft fş prcSıramma ait raporu An- ma saatlerine ait karan kt!lll bir 1.A-r.ıfında balandatum bir llk bahar &ece Mektuplar: :raidırmaia baaladmı. 

ı . evimizin clvanndakl bahçelerin bi" İllı: ıarem, eserlneJle tatulur bir hl• 
re c;olr nkin olan •taçlarından birin- trrasma lalllp olmak isin. •natklttn voaa 
e b r bulbtit talı:rak nafnıelerle arun bir fototrafrnı lıtemektf. Bu mabat Qk•·U-- & --· 

karaya görıdettniştir. Allkadarlar. nuında vlllyetlere blldl,.cektlr. 

azun lHnıtiı .. eben onu 1l%1ID uan din haaal olanca, irtibabn artık keailiY• lllRll" ....-uat 
mıiıtiın .. rae•it korka•t171• IU'lılrmttım. Fa .... u...ı- Ticaret Odası, Tacirleri 

Toplantıya Çağırdı 
0 .samankı Jı:tlc;iilı: bir not defterime Zira, aldıtım cnaplar, nlataanln ~l'lllıll ı 

de '8ret ettlflrn bu blcll ... nalnamda marazi derecelne TUH teceulltlerl'" Okul J'utrol ~ 4b. Seref 
büyiUı: tiyakın bnt .. ı oldu: O &Jle ni tasnin edemf:ror, mltelrabll bir ,... ve J'atlb at.dlatlbda clevam ec1Dmlş. 

• nuıl :raıadıtmu Ye ne lıteclllfml Jmıhlı:tan kati~ -1n olmak tein ber Ud 8'8dda blabeldc bir talebe 
b lmeden. ldeta bir HTld tabii ile ıttrtlk kulak ıanlbln delbametlal lati,...._ pupu macJan aWra ile taldp etmlt
'"ıten ha:ratnma, Annemin ölllmttyle Bnt, mektaplar ba .,.._ 1abaı. ttr. 
açılan bothıpna • onıan .. fbtlnc1ea lnabna blanet ~ Ye .,.,. S )'il • ba"n• • 1DOblm m•rf Şe. 

s olmr:racak kadr.ıte lftfi tatfJID • kedar ltirta na 1dr lllııat a..ral nır ...._.., na'• ..,..,,.._ • lfık 
'taze bir Yarlık .• m doldarabilecefhıi ılrc!L " &:ıledcf ~ ~ liseleri a-

Bu T oplanhda Ticaret Eıya11na 
Azami Kir Haddi T esbit Edilecek 

11 lamqtsm... Ben, bir ilk .... r .-.f, 1ılr tıllMll ruında npillmıftw. Öolimuzdeki hafta içinde ıehrlmiz ınamrştır. Yalniz b"r m ktar kaplıca, 
ııatmairl• nabllmta tlteM..... itim 8eNf ..... faüml taat 'raca- Tkaret Oclıwnda toptancı tAcirlerln çeltik. plrlnç, tasulye, nohut \"e 1curu 
yalan, Mı taWon• tn'll•llln6a laldıı ma 1daf:ltllıte ,.,n.n Bolulol • iftlrakiyle büyük bir toplantr yapıla- bnkla tıattlmıştır. Fiyatlardı yeni. bir 
.. , adacellnl Ye 'lııtl lnllmld ......., .. ~ mep Bolult1n1n llflra caktır. 8u toplıntıJa muhteltf tlca• düıWtlilk olmamııtır. Yalnız gelesiye 
ıaanatm .atanı olen laJmetll 1lqa • tarp O. 91ıı1 71p11uıal~le aetlcelen~ ret mtrka•lerlnct.n toptancı tlclrler l>larak dokuz numaralı kuru üzümün 
bip olabllmelda ..._ ............ mttUr. dahi lıtirak •dtceklerdtr. Bir hafta 1~i1oıu 69 kuru,tan \'e hazır mallar 

Mınl mini mU.l11enfn kouerı laUio 
den tam altı Hne ıecti. Oldukça ana 
ıuren ba 11llar ıUsllell, nrblımda 

• llll bir tec:eullı ricade set1rl10rda. 
Ba hali ben, "çekinlenlilı,. diye tanlf 
rtmekte. ve ılttilı:ce lltenerek, WW. 

itminana lraftf&c:aial ...._ 1ıı11r 0eoen ,.ı. B9,Ju ldhne tampl)oo- kadar ııOrecek olan ıoplantılarda bU- 70 71 kuruştan satll nıştrr. 
da?.. ııu elan JIQdarpqa talı:Jmı ile ,.tne tün ithaJAt ve 19rli 1n&llanınwn • • 

erek, nefret ederek "insan,, ların 
blabahltnda c1olatmüta iclim. 

Fakat. ıaman seçtilsce Ye ~ Qnt em111la lmmJd küme tamPIJ'o- toptan f119tlaı:1;na ıöre klr hadleri B~ktlıgenbı pl.gaMUlakı 
tilktt un ıenltltdlkce. ....,.._ • eıan faik 11..ı IDlll haftanlıı a .. tesblt edilecektir. Haıırlanacık otan kontrt>l.kri 

Mıattuıl babıı)'or, ıea41.nnl19r:ft 
ve b taı da llrkerelı: aratlt)'Ordmn. u· 
saktan ve ıorüniııte "mllıemmel,, U• 
habmı uyandıran mevcudi:ret1erin, b'• 
rer hotb nden Ye enerl1a )'&ldızdan 
ıbatet eahal:reUerdea baıılı:a bir ~ 
ohnadrtını od ~aılt bldiHler nıe1dr 
na ko71110rdll. 

attıyor, ona bllbltla _.... ... .., llbk ~ •u .tlnlltir. klr U.telttl Ticaret VekllUlfne J6nde Beledıye t~tlş heyetı eski fen mU· 
metini blldıiyen rast rele bir erkete lN tnac bir ınfrr Haydarpaıartın ıa_ 1 rllerek taııdfk edildikten sonra ,.enı 'ttürlQlü binasına tat1nmaktadrt Bir 
mal ttmek korlıaıutle tlttelbele ı.;. libq~le bl&mlftlr. sene satışlal'hlcla b\.f kir hadlerine iki ,Une kadar bu tatınma ifl ta~am-
lr)'ordum. Faüh stadyomundaki maçlar ha- llÖre rnuamet. ;,apOaoaktll', 1 • 

lleı A .a_._._ ... ___._. Dfltt taraftan sana t birliklerinin ana~alı:, bundan sonra beledı.ro ıı: 

B r ıUn ( ..• ) mektepte açılan ..... 
ıı:ri ıuerken, röslerim hayretle bilıe 
ytidl. duvarları ıüıle1en tablolar ara· ::~ :::::::- (ili.) 

11nc1a "bahar,. adınclalı:I tablon ha,. Uf Klrilr 
ranhlrla bakakalmıı idetf afatlamı- ıuo Proıram 

' r J:l.U JIOallr (Pi.) 
hrD. 12.45 H•berler 

Gtnlerce terıi:re Clttam ettim Ye o- u oo Ttırı.aı.r 
ıs.30 Ottwtr• 

rada, aaatlerce a1alrta ''behar,. 1 ae:r- ıa.oo ....,_ 
re daldım. ıa.tı Orlretra 
&aktıkça ıe.kim derinleti:por 'ff tl.U Fuıı IM,.tl 

ıt Ol llfaat ... tı 
ll>Ull ... 
ıt,10 Hlkrlw 
l t.SS Sarlıılar 
20.ıs * ....... 
20.IO llOdk 
21,00 lh·in -11 
il.ti 'l'Jô01• 
ll ... Al \ollllan 
tı 00 Mhllr fPI. \ 
22 ao Jl911«1n 
214' L•pınıt 

• ~ ........ uıue OJ'nanmtş Y nlı bir taramaya ıeçerek normal .Cı 
t.tlltW t-.r .. Mele llı'etmen oku- kurulmuı bakh•da banrlanmıı olan ., u "·tünd t "' 1 le 1• baDa TaJmlrn tl9aıf _ lcararnam.,.. llfe 18)mlda eni t _ 3 a ar ... e aa Jf yapan .. c r ı· n 

4-l, de Şişli Te ıhı 1 ., faali7etlne son vermiye çalışacaktır 
rakki lİ"il'!linl 4-1 ;yanmiılerdir. ~~A maba~ ~=~:k Emniyet müdürtulfinde kurulan be~ 

,,,,WI nuJflar U.sere Mlltt liilı& Wrılll \im 1 kA- ltdtye iılm mild(lrlilto n'Oraklplerl 
Liı ~ bot haftan olan Llbl Hellt OOlet,tıi AnbranU:tmı • ile lşb!rliği yapacak olan belediye 

bulün, lin.-ııee ~ Şeref ltedındı tir ıtau,uk fllıtDlalanna wrlllfttı !- "'Utettışlcrl bundan ence oldutu lfbl 
tehtr edften !tt mı~ ~acakttr. la~ ,.. labrtbllnta tlkl1etlnl celbe.. ylnt tlch-lerin faturalarmı ve muha
~ atadfnda B@liktaş - Taksim, den Mil fb"atlan baklanda da lkıl- bere evra~ınI ıösden .ıetirereok be

~enerbllhçe 'itlıclıDda ela Fenerbahçe tat Vlldlllll n91dlnde tfllbbOılerde ledJ7e7e pıyasa hakldnda raporlar 
•1'.Blıltoz taıamlatı ~. bulun~. \•erecektir. 
H• fld tnaçı da saat 14.IO da 'batla- nı ~ ~--- ı..ı.. Beledl,enin hazırlıyacalı tarama 
nacak ve bustlnktl O)'Unlarla ~ tnaç ra .. 18&8 ~,.,. ._ proırammda ilk o1atak toptancı tA-
Ja~ dk *ft'lll 1ıttmıf oJaü.tar. Dllll Pb ••a öa..&l~r ol- cirler buluaaaak \'e bunların civar 

IGr_jC~~~•~r~ 1 Merkeı K..ıtnincle Napol Tunus'ta Şiddeti 
il: .. ~~-." .. .....,. 1 lad.. 8o ..... _. d M ha -L 1 

---------------- - -----· Don neluiııin aol yakaaında, ....... 1 u rave er 

Barem Kanununda Bir 
Maddenin Tef 

lu Hususta Meclise y ...... a.. 

Pazartesi Günü Müzallere 

• • 
ırı 

dilpan bıriepeden atılmtfbr. l2B9 e..tarafı 1 incide tDr ma.tarafı l inekle) 
Bu kesimde 600 Alman öldürül- limanına tlddetlt bir aktn 1•prnı'1ar· l~.al altında bulunan garp 
müştür. clır. Bornbttdrinanıar n~e!fnde ıt_ k;yıln:-ı üzerinde İngiliz hava 

Merkez cephede; Vellki Luld manda bir zırhh !le iki kruv11.ör bat- kuV\'~tltti dün 6 uçak kaybet. 

k
_ ........ _... ....._. ,_.. bul mıstır. ı mi.,terıt·r. 
-1.qye .. ..,.-1...,.... unan Eaaııen İtal:ra. ııon samanlarda 1a- ' '16 

birçok Alman kuvvetleri imha e. pılan bu bombardımanlar kU'fıstnda Almanlar Teburba'ga girdi 
dilmlfUr. durmaksısın koruDIW\a ttdblrlert al- Londra. & (A.A.) _ Müttefik 

Bjev cen\ıbwiaa birkaç nokta. maktadır. 
işgal edilm1'tir· Bunda 300 Al- Rotnadan bildirildiline göre, Muı;- ltuvveUui Teburba'ya hakim te-
man öldüriilmtlftür. 11 tank ve ııolini valilere bir tamim göndererek pelerde bulunmaktadırlar. Bir-
5" m"tral,&& .ıe seçJrilm1ftlr bOyQlc ııehlrlerfn intizamla boplta1.. kaç Alman motörlU ve piyade 

det Be .-.dlr. Hw ne mntıe ohar- 'R·~ _._ileri 17 elemi "oı masını bildJrmlftir. 'lfrlili Teburba'ya girmiştir. 
1a olnn bir cıencecr. fala terfi ca· ,,_ 119 ~-..~ ey u MUIBOllnl bu &amimlnde valilere 
la WUcllr. Blltce Zac:timml 1ııll _.. k~~ 46l kamyonu tahrip "derhal faaliyete geçiniz, bti7Wt ııe- J tolgan ıebliği 
dmia ..,_t uriJa ol4111a •• telllre etmi1lerdir • hlrler boplhlacakltr. Kaiatf19Clllle Roma,5 (A.A.) - ttat,.n teblltl: 
ıaahtac "'•muıdıis braraaa ftrmlP JI~ 1t01"alar aJıntlı mabal bırakmaymıı. Zira kırtul,ecl- Tamsı ""°elinde tlddetli nauısa-
tsr.llacUM .... rip n1ılna erdD.. Molkon, s (A.A.) - S6v,et ötle llk l'8flzmin de nıhU1'a uymu. ı:>-r• rehltr olmtlı Ye tlbl:re bakıau,ndan 
IUPlanntln Tlrkl'9Pa iltica ....._ tk teblili : bal iee bqlaymız ve 7apılan ııler feftallde ehemmf,.etl haiz olan ye bir 

a. .. u .. -ad fabrikalar ot•reainde bakkmda bana malllmat verlntz,, ele· lrac liadeberi iki tarafın ele ıecirmek 
bakkmfald 4104 •Jlb Jran- 4 il. ~- mekted' • · IMdWnla NI~ dalt t1e JNneUeriıni& müteaddit taamular ır. * için utrattıJı bir kara ve demır:rohı 

6-12.942 

Sigara ve içki , ..... DiKKAT: __ , 

Kaçakçlları ı' Vatandaşların Ka-
bahatli Oldukları 

Beyanname Yermiyen Meseleler 
Kaçakçılar yakalandı : "Aluıtoa •onlarına doOru 

j ı 1 Kumkaptda &araç lahak ına· nhisar ar ldare!i kııçakçtlık büro-
su yaptıjı ııkı takip ve ara~tırmalıır hailesi 2 numaralı da~ıtma bir. 

llOinden almı, olduOumuı: kok klS· sonunda inhisar maddelerine yapllan 
zam e1naarnda eskiden ucuz flJıı.tla mürU beyannamealnl EylQIUn cır· 
aldıkları sigara, tütün ve Jçldlerl sak·! tatarına dolru Kuruçıımede t•v· 
tıyan bA,Uerden yeniden basılartnı zl mahılllnt gftllrDp verdik. Mu· 

k 1 tır B 1 11 t 1 1 1 kablltnde elimize bir numara pu• 
ya a aınış . un arm s es n ver - ıulaaı verdiler 
~rur. . . 
SalıpuarI yokuşunda Fehminln 3

1 
Uç aydanberl bizlere •ra geUp 

numaralı evinde 11 slıe 1çltl, 31 pa.. henUs parayl yabramadık ve bir 
ket sipra, ıoo kutu Jdbrlt, Büyüka• tonluk kok kllmUrOnll alamadık, 
dada Yorgi Foçonun dükklnında 278. Bir ay evvel rnahallemlse Mahru-
şişe içki. lstıkl!ıl caddesinde Harlla• i kat Oflılnden o~un ve mangal 
osun 184 numaralı dQkkAnında 216 k8mUrU ffı1crl daOıbldı. 4 çeki o· 
p:ıket tütün ve si&ara; Beyazttta Or- dunla iki yUz kilo mangal kllmU· 
du caddesinde Ahmet Ouliln, Beyot- rO ver~ek1er. Bu flıl•r da eli• 
lunda Bekir sokağında a numaralı f mlade duruyor. Tevziat h•nO• 
Tay!urun. ayni sokakta ı ,ıumarndıı bıtlamadı. Yaz ~.eldlk:cn ıonra 
Nesim Sarfatinin, tstiklll caddesin- mı odun ve kömur dagıh1aoak?., 
de Multat:a Mnm .. ın, Kulotlu so- Kumkapıda .. ,.9 lehak ırıa. 
kairnda Vehblnin, İstiklal caddesinde halleılndı 12 numarada oturan 
Lanrlnln, B'1)1lkadada Blrlpı tn.,_ Afi va la*"tre lrtlrk'Gn yutak• 
danmdı C&la'nın, BaJUteı aaMM•n44 lll'f mektup •Ntlıtl yalcart)'8 q• 
Karlomuı ve MatlJcama, Karliafl1 eo- Mit lco~uk. •u lll•ldupta •ini• 
kaimdi Alelııo Xlnannnı dOkldala• ~·ta"" henla tevalat yapıla•• 
rmcla, TaJralmde AJ4e4t apatlrnanın- 11t1t allllUIHall flklyetlerl "•le• 
da oturan Yani ~ dalrealn. frdır. AıtMk ••• ıteld8 dikkatimi• 
de bf7anname barlcl ICkt bulunmut· al 11lltf: au ftlaa ....... hem 1ce1t 
tur. lcllMll'I, it• ıllrl teki odutt, ladt 

A7rlca M10tluncla !t'lktai '1raha• fe • kite .,. .... , klmDrD br• 
nesi ..ıübl Ydl. Balkan lobntur neet .... ........ •utm ... u. 
~ahal Aleko. awn.ıt bbaPClll Sallh .,, ~,. k6k ........... ,alctltr 
de lqtl uJrl•dllı baJdanncla ta• YI o4un yalalıP, ,a 1"&npl ki• 
kıb ta ...... nm1fhr. miri. 

Pllvllcl ltıelc ~.... ..,.. ... .................... ,... ,... .... 
iti• 111e ..... lllMDrJae da 1M1J1t 
....................... ki ..... .. 
IOO lcHe ınanpl lclMDPlıtı ..... . 
De1t1elc ki, m•ltalla •lrllklll'ln• 
....... trltealleft ....... ,.... ,.. ............. 

Haber aldllamuıa ıDM. ıbolhk fe
derasnnu, dan b1SJıtc1e avcılar ara• 
sında bir mtlabaka acmıttar Bu tnG. 
tabakalar .. ıeceır .,la S ft t tDOI 
CumartMI ve Pazar ıtınlert 71pda• 
caktır. MUUbakalann tertip edUdJll • iM,._,..'",..,.._... ... ,..~~ 
bölpler panlardır: 

Balıkesir, lnnir, Manisa Sam
sun. Konya, t~parta. Bur~ur, Malat
ya, Di)'arbak1e vt Wzri. 

Mueabakalar mahalli Adetlere ıö

re elde bulunan ııillhlarla yapılacaı.. 

br. Federasyon derece alacaklara 
muhtelif hediY.eler verecektir. 

Yeni Ekmek Karneleri 
Ekmek karnelerinin Irk sik taklit 

edıldilfnln ıörülıntsl üaerlne Vlllı 
bu hususta yt-nl kararlar vennl:ştlr. 

Bu kararlar" gore ekmf'k karneleri 
bundan sonra Damıa matbautnda 
basılacak ,.e ga1rt kabtll taklit ola• 
caktır. 

\iJAyeUerle olan a1ıt 'Verl;,lerinl g~ 
den ıeçirecektlr. 

Çorumdaki Yet 
Sar11ntu• 

Tnklf Edilen Bir lhtllll 
Suçlusu 

Sama~a Hava Kurwnu muha•b&ll 
clııı Sadettin Metenln, bir llıtllAstd 
tevkif edlldijinl yumqtdı:. Sama~ 
Kunımu bu hadilenin uç sene evvel 
vukubuldutunu ve kendisine el çek .. 
tirllerck hakJdnda tahkikat açtldrld 
bildirmektedir. 

Tahkfkatımtza lfire, Sadettin. Mtı
T .H.K. müt•ttlşl l:min Au taratındatl 
yapılan tahkıkat üzerine 6/11/942 ~ 
müddeiumumiliğe vcrlbnlş, ve 18/11~ 
942 de tevkif edllmittlr. 

Albn Fiyatları 
DQn bir altın UiO lN...,._ "9'e ~ 

ıram killçe 434 kuru~tan ntılmıftır• 

ALMAN TEBliGi 

l:iir Bat tarafı l incide Calmouk bozkırlarında, ilerl 

yıkılıtuf. 15 ev de oturulamıya- hareket düşmanın arkasına dolrU 
cak derecede ıarar görmüıtün de;lnlemesine .devam etm~§tlr. 
Patak köyünde ise oturulabtlecek Duşmanın, büyiik tank tamır a• 
bir ev kalmarmıtır. Bütün bu tölyelerl bulunan bir istinat nok.a 
mıntıkada • ·:-.hit edilen ölü mik. tası tahrip edllmi§tlr. 
tan 5 ve '.ralı miktan da 9 Don ile Volga arasında~ 
dur. Hay\"c.ın zayiatına eelince, Ier 4 ilkkinunda yeniden bel 
dlger yerlerdeki zayiata mukabil, y~ taarruz etmişlerdir. B11 ta
Korr. t.a köyündeki hayvan zayi- arruzda mühim miktarda ıad 
atı 'llulıimdlr. kullanılmıştır. 71 tank tahrip • 

Mühim M•tarcla 
ithalat Eıyası 

Gel yor 

dilmif, 13 ü kmuldamaz bir hale 
getirilmif ve düpı>ana imanca 
ve ıiWıca alır kayıplar verdiril. 
mittir. 

Ankara; 5 (TAN) Meclilin pa.zır
ttti &tinkil runıamealnde devlrt me
merlan a:rhklarmın tevh d •e teaaa
line dair olan sese 1a71lr lrln1Ul111l 
7 lncl maddetlnla tefairi büktnda 
llapelı:ltet teslı:eresl ve bütçe encüme. 
mnia tefsiri mllsakere eclllecektlt. »a 
teftite ıore Jllkan der1eqe terfi Je 
cin - .. dört Hile bir derecede bal•n 
ımaı Ye ba kadar mildclet o derece ma· 
atı filim almıı olmak prttır. Yilbek 
mektepten mezan olanlar lcin bu mGd. 

; J8PU8k 35 blokhava w mu.tabUm a)'l'ıbk noktuı, mihver Jntaları tarafın 
ır lbDaa ftdlmlftlr ... .,.. c1a saoktayı bava,.. uçurmllflar ve 800 Kahire, S (Londra, 19.45) - Do- dan hllcumla sabtedllmlıtir. Dilşman, Ankara, 5 (TAN) - Memlekeie 

pa.ıartell llDI mlnkere ............ ~an ukerl öldünnijflerdir, kusuncu Amerlt•n hava kuvvetlerine lnun •e malzmece mühim zay!ata a .. ton ıonlerc1e hariçten birçok ithalat 

Zırhh kuvvetlerimizin 1•Ptıl' 
Jlddetll bir taarruz neticesinde, 
düşmanın zırhh kuvvetleri ve sil
varlsi dılıtılmııı, 2000 etlr alın
mıı ve bu meyanda ganalm ola• 
rak 14 top ele geçirilml§tlr. --------------------- stalingracl 1ımal batıstnda Don lneftSUP uÇAklar ftal7ada NaPoll ıeh- ramııtır. ..yası ıelmlıtir. Bir klirnı da yolda-

M e h h•ıı ı• i nehri sol kı71a1nda kıtalarfrnıs taar. rlM tiddetlt btr •km 111pm1,ıar, harp Bir cok bombardıman ve pılle ~ drr. Yalntz İskenderun limanına A-
• UrC 1 tr ru hareltetleriM devam etmlflerdlr. ve ticaret 1emllerl7Je liman tesisleri- bardrftlan -ea1r1afı ba muafferant merlka ve tnıtttereden ve fnıUlz tm- Don cephulnde ltalJQ ve ~ 

kiir Biat tarafı 
1 

iaci.. Şiddetli bir eatmlmada bir SoY7tt bir- Dl bombalamlllın'Cl\r. 80,ok bir harp lıarelı•Utre iıtiraı.: etmtılerdlr. Diler paratorlulu memleketlerinden her car ketif kuvvetlerinin yaptıklari 

ı--ı-:-: bı"r arava ıe•:-... ,..;., 1~ r1eceb1nlll~~~ M llem, bitin millet' flti düpruını mtlltahk- aoktalardan ~ Od Jmıva&aN tam lllbeUer bl( ~ kanetler han tetkllleri, *" 20 bin tona :rakın Uhaltt .. ,_ te-bbüsler, malllmat almak ba· 
~uuu.ı ., .uıu- - er ro .,..uu 0711&1D&k için birleetiıı. ka-.i-~..._ı t• 1--~....a1r •...-. 1 rda t k ..._ ır-ve betonla mltral)'Ö& korunakl&nrıclan rucuuuı ı ır. t0pç9 ..-sllerine, cJOımanrn tecemıo ,..,......,.. • ovu aJ a • en ... run ı..0---~-- hn .. eticeler V"""';••ir. 
zımchr. Ve tesadüf aeri aılarak Jeri ve btltün partilerin Ye ıuııflann et. U anındaki tahmil tahllJe t,lerl ""ııuuuau AJ• - --,• 

ayı haberler alacak olursa)c, bun tedbiı.le.r• •e telMlitlere taıaamm~l et· :=:r.Takrtben 300 
Alman il- 1""'1an ıao.ıu.u rNJZigeti =~ ::ı=~~:U: ::ı:e 1':t~ d: daha MUlı bir .. ~ sokulmutlur Kalinin ile Ilmen aölil arum

ian memnun olmahyız; fakat lllek ıçı~. :raptıbtan gibi .raf•ın ~e- Bqka bir mimde Jruwetlertrnls Lonfra. 5 (A.A.) - lliittefilderln DJft ıoo bdar mot8rll TUltasler taı.- Alma07& ve Orta Avrupa meınleket~ daki böJcede Jmmen top •tefi. 
beyle ,eylere ıüvenmememiz li· merelennı toplamak lnmlnnda bırıı dilşman taarruaunu pGskürtmilller ve s!matt Afrfta1t tamami:rle i11al ettlb rlp etmitler ,.. 78 u.ara qratnn,. terinden de bilJ{llıc partide eaa bek. kısmen de zırhh ve AVllf uçak· 
zandır. blrlarinl t1attaldan .sanıaa dalla idil, d\lt181dl ,,.n çekilmek ıorunda bı- ten soma !taınn n,pmaluı mahtr brdır l•nmektfdlr. Bunların mhdan 40 bin lan tarafından desteklenen ıid· 

"Çörçil bundan sonra IÖzü Şi. daha mesut bir llem olacütır. rakmftlardır. mel lıflclldlJar dela71.ı,te !taban · tonu apeaktır, Bunlar al'Mfnda de- detli dilfman taarruzları dü11 de 
mall Afrika hareütma intikal Düımanlanmu, QOt bneflidirler. stall.qa4 cıen11p batıaında SGYJet filon, lıareket llılerl .Nqıoli •e Tı· Alman para.filtf#Uerl rniryolarma ait mUhlm miktarda mal- akamete ujratıhmfbr. Kısa me-

Binlerce ulrerltri Yar~ kıtalan taatnız1artııa devamla blrcok ranto olmak O.zere ikiye •Jnlmı,tır. etlr etllldi ıeme ve bu zamanda ~hemmiyeti A- af lercl 
ttirmif, Atlaa Okyanusundan "'""--nla-·l', 11ethet~, _ ..... Ltan dn-.. - W*Jmatı eJe ..o...4rm1•1erdlr. h a:rrrı. etmenin ıebebf, mtttteflktr tiklr olan bin tObdan fula vaıon 1 

e en cereyan eden çarpıf" 
.a.1..1-:.:- tu k-~ 1 .. 1\/\ ........... ...... ,, m' .,..._ .... _.. asv• ... Nev:rork, 5 (A.A.) - Faı radyoıu, t malar ea .. ••ında ın.a • .. -1.. tahrıp 
~™1 or ına .uar 'SVU bir takan ıensin arube maliktirler. Bu kesimde tahmlnen 1,500 Alman rin lair biauncla lıtalanmalan ltorkr Jlatınr cnnatnde alddetll bir ClfPll" bandaJt vardır. A)'l'sca birçok mıkine u.g V"K ..._ 

kilometre melafe katedildiğiu H"L'-•-•--r -•t-..._ bı"r _,.L _.._ 70k olmlJftur. sudu, ttalJQa bqı ,..mw .... ve aluairıı da beklenmektedir. edilmif ve 6 uçak ordu kuvvetle-
lpret ederek demiştir ki: t&it-=uc-;:& v:dır~~;,= Merkez cephesiwle cliişman muta- takhtl \le h,._ ltalJ&n fDon te :.:ı-:::.;e =ı~~:::~ ri Wafuıdan dilfürülmilftür. Sorı 

"Deha kateaecejimiz 32 kilo- kendilerine hls blr prensipleri nr4ır vemet!ftf kfmı ~lz. Rje\P çln "* alWa elan 1ııll lld 1111 lw rtaln •er .. J ele ıeclrlt41klerial 'bildir- ıerte miiHllesinde toplanmıı olan ltaı tO gün içinde cereyan eden te-
metre vardır. B\I ufak .me- ha prenılp, ıuıpbla iıtinat .!en Y; ~tınnda Uer1eml1e dnatn etmekte.. def ............. _,.Umıhlr tn. mittir. 1an Ye Alman kuneUerine 1rarp 789 dafüi çarpıpnalar eanannda 78 
safe katedilmeden, düpnanın al- b! t k dama 1n blkiml__.. 1 dır. Bu çevn«Wd baraketlff eoftUll• silis •e Am.a.a ............ -"' lnnda kat'i btlcama ıeçme1tni mum- tncl piyade tümeni kendi bapa 

t b
r e ti'rmfa • ıreliln bi ta._"'111

'
1n .. da ı.ıoo Alman ukerl aldilrObnO,. lan, itaba fil.._. bt, Wr carpıı ~ lam~ te6lllf kert utveti tunamile ıııağlüp e ıe ı ve z r .. rm pres" tOr nuı !ela la cılaul 1 im adacelıf kile "iması rnahtemel4ir. En l!Qn 1'111 169 d" ta 1r tahri t 

edıhocden ve düpnan kuvveL tiıkltlann mabet derecesine çıbrchl. ,;. ....._ 
1 

dl acı a c Loac1ra, 5 (A.A.) - 8bnal Afrika porlara ıiSre, Almanlann Tanasan upnann ını P e • 
!eri denize dokülmeden evvel çok ları hfr adama taab1riltte balan Mut • aarrıu N - r ,_,.ra er r. p,.... teblill: batıtmdül hiltiln taarruzları pillldlr miıtir. Mihver kuvvetleri, düş-
çetin muharebeler olacaktır. El- prenıibiclir. Dittmanı.n.s. Jradra, e-. Londra, S (A.A.) - 11.tcwa racı- /ifil,,,.,,.. ,.,,.,..,,,, lla'ıa 111~1ıatllallda llcli tBlmUı ohlp Jfbde 25 ı Amerikalılar- nıan kuvvetlerinin toplanmam~ 
de edilecek neticeden kat'i en ak ferdi ntanc1att ort8illn blcllnnk Jom bu tabah ertm ,...tıılı J'Qb• lldea MI. ...... ••1••• mltteflk kdalar dan mürekkep olan •e lçlerinc!o Fren- zileriııi ve nakil vasıtası kollarını 

hem -'-tur YY ioaanlarr aadece makinenin •e devletbl da. Şo'l)'.t blrUlderlntn balaa t.r. ~- ile 19 'ben\11111 J&fUl kawttlerl- ııs birlikleri de bahman müttefik 1nıv- dattmıflardır Av uçak teşkille-
fUP ;yua • elln4le eva ınableai. haUne ı•tireif" nmı ~ak aure&i7le BJn babauı- Cenffl'e, S (A. AJ - len.I ele a, Bn..U Wr 41tman meTSllnl llU· vetleri DJeılelda • Toboarba • Vatnr t1 kendll r11-: ___ .. ,. adan 59 

Ba dava, bllrrl1et Ye ad.alet davaeı, ludlr. Diftmanlarımız, biz\ majltlp 111 da bir kesimde bütün Alınan meni- Gen"8 7Ul10f: tamla eı. PClnnltler •• Wl:rlk ks11111 hattı bo:rmıdald tepelerde klln mn- e ......ra .. "'"6~ 
a7Jfın kaviye brt• d&Taa, kanıuıun demeaeler bile 71pratacaklarını tabo ltrini ele ıeçirdDderiaJ bilcllrmelcte- Şlmall ita1"tla blnlm'ce t~ Aı.a olmak .... 100 ctea futa·c1ı .. zllerfat tatmakta4rrlar. dilpan uçağım du§Ül'llluıler ıv• 

tiddete lrarll davw, merhalut '" mbı edi70rlar. Şimdi Unıltlerl. atlar dlr. halloe da t ..... ~ altlnda mu ulserl .. alımtlanln". l'rUll• lnm'etlerbdn ilci Boul4 uçaksavar bataryalan da 3 uça-
mllUD&lsanm f)ehlmlıet •• lh!Phia ve mlttefik1er araadC!a fhtillfttr cık- ıtacb'o. sew,,et bnetleriııJn bir• lınln•nelda ... ,.ams SnOle')a ~ llPtetmeled 1* Pruıas lı tahrip etmfflerdlr. 
hrwr clnasıctrr. B11 ,._, a1rnc1a car manaa ft Jdleft s3n1ftlerf _._ oolr meektn "'•"Deri -1 .Wklerl telıaellm •ıllfltı._. .,,,,,_ ~ ""'1 Amerlllla ~ oı..tar. Şimal cephesinde hilcum ıaı•.-
pıpnalrta ol4atmnuz bir. c1nadrr. Ba "ra.rter hlrfıılrfne sfrmetine biat- .. al llMe ~. 8IMICll kar flr- Bir ı..w nJM urlrl .,.... ... lım•r, S (A.A.; - 8laD Aftbra Ba 1-aba, lfu'a 120 Jdlom.trede'" 1armm '8Ptıklan •-bbOal et-
tafto 7"11 admıtarta Ye ıstir•P Jclncle caclefl7I aatllmJıttr. tmaıan ~ _.. 'hale .ıetir- tlrlllnllUr. l'llllııGllta ,.e, '911ftı11t • ahua - Wlnllara dn. o.. ........ kimdir. Buı lllmetlere ıısre -r er 

!emektedir Palrat her halde •• ..- mittir. Alnım Jcuınen&mblr bütün halka bltabee Wr natuk •u,.a .A•I ' unn 1ıllfad ordanna mtiJaiın miittofilı lnmretlerl ne LJble nuında 80 den fazla •tef noktr 
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l<at'i Neticenin 
Alınacağı Cephe 

Yuan: M. ANTEN 

Tunus cephesi iki taraf fçın de, 
kat't neticenin alınacafı cephe 

clırııı,tur. 
Libya cepbelinfıs artık ikinci deo 

rtcede ehemmiyeti vardır. 
Muttefıklcr, Hava ve deniz kuvvet• 

lerfyle mihvercllerin takviye kuvvet
leri almalarına mini olmaktadırlar. 
.\Iınan.ıar 1ıc, Tunuı ite Bizcrte ar .. 
llndald arad7e nilfuz etmefe •e bu 
1lti lımarun irtıbatını kesmeğc mUTaf• 
fak olan muttefik kuvvetleri tarder 
lrıelc için rsiddt-tli mukabil taarruzlar 
>'lPrnaktadırlar. 

MUttdiklerin bu iki limanın hariç. 
le ırtibatını kestikleri aiin, mlhverci• 
lcr;.n burada tutunmaları imklnı .1ıta1· 
llııyacaktır. 

Cezayir ve Fasla beraber Tunusun 
ltıutteflklerln eline &e!ömesi ı;ok büyük 
••iter! ve iktıaadi faydalar tcmln edc:ıo 
c ittir. 

Bu üç mcmlckeUn mahsulatı olan 
\tbze, patates, meyve, ınrap, buğday; 
lllliln, zeytın yağı, pamuk, yun, deri; 
alrrr, foıfat, demir, kurıun, kobalt; 
tımuvan ı bl Jdymetli maddeler bir• 

'tnuı mlllcUerln harp iktlaadiyatr 
1 Jnıvvetlendirmeie blımet oedeceb 

tır 1940 hasınranmdanberi bu üç 
llıttnlekettn mahsullerinin yüzde 
'elt11ni Alman1aya "• 1\alya,.a si
d 1ordu. Fransa bunlardan ancak cuıl 
lt\.lktuda istifade ediyordu. Bilhaaaa 
"nede 4 milyon tonu balan fosfat. 
ltatyanın ve Almanyanrn fakirl~ınit 
Otıraklarını 2englnlcştiriyordu. 

l't!Utteflkler, 3 milyon kilometre 
ihayı kaphyan Akdenlzin giriıı Ye çı• 
kıt kapılarını eller nde tutmakla be· 
tnber Alman hava kuvvetlerinin cenubi 
ltal1ada ve Lıbyada yctlcıtiklcn H• 

lııtııdanberl bu denizin • bılhassa mcr 
~e. kısmında - kontrolunii lı:aybetıniı• 
1trdi. 1skcnderlye ve Sıüveyş, Roınmcl 
n, Ccbelıtank • İspanyanın meııkük 
~l&ıyeti dolayısiyle • Almanların tch
'1İdi altında bulunuyordu. Bu vaziyet 
llıllttcfıklerin en kısa .olan Akdeniz 
oha ile orta ıarka takvıye kuvvetleri 
~, harp malrcmesl göndermelerini, 
~tayı mudnfaası için muhtaç oldı:• 
il av tayyarelerinl ve benzin cöndcr-
llıclerinı pek çok ıiiçl~Urlyordu 

Değişen Vaziyet 
l?akat 1kincit~rln ayındaki askeri 

lıa~kit bu vaziyeti esasından deflıtir 
llıelttedir. 8 inci ordunun taarruzu su· 
v,1~l tehditten kurtarmı,ttr. Şimal Af• 
tı\adaki müttefik kuvvetlerin mııvaf• 
faJıryctleri ise Ccbclitarıkı tehhkeden 
\,ırtarmak üscredir. Müttefik kuvvet" 
ltd Tunus ve Blzertcyi ellerine geçir• 
d kten aonra rn hv~dlerin Trablııs· 
tarııta tutunmaları imkinı lmlmıya· 
ak, 3.500 kilometre uzunluiundakl 
~fr ka sahilleri müttchklerin blltimi• 
:Jeti altına ıirccelıc ve bunun neticesi 
tılarak müttefik kafıleleri Cebel!tarıkıo 
tlll tsltenderiyeye,hatti Be7nıta kadar, 
'alılllcrdeki hava meydanlarından ve 
80'/yet Rusyaya en kısa yoldan harp 
"'-Izemcsl ve takviye kuvvetleri ıön• 
dereblleceklcrdir. 

Bu nsi7et, tnııltere ve Amerika Ue 
Orta ,ark arumdakl yolıı takriben Uç 
le ıki nisbeUnde krıaltacalltır, Filha• 
~tka Londradan Umit burna •aııtasly. 
le Süvene kadar 11.000 mil mesafe 
Oldufu halde Cebelitarılıc yohı ile bu 
llleaafe 3,000 mile inmektedir. Umit 
burnu 'V'tllıtaal7le Nevyork ile Sllve7J 
"rumdakl mesafe 1 t.500 mildir. Ce
heııtanlr •aııtaaiyle ise bu mesafe 
s.ıoo mlle inmektedir. 

e Yapılın bir heaaba ıöre bu 111· 

tetıe 6 milyonluk bir tona; tasarrufu 
\tınia eclilecektir. • 

e 1ta17an ve Balkanlara karıı bir 
ttıama tahtuı olarak kullamlacak oe 
lın Şimal Afrika,.a harp malzeme'li 
"' takvfJ'e kunetlerlnl ~ok miktarda 
~l:iuk ve niıbl bir emniyet içinde CÖDıt 
dtrmck mUmkiln ol&caktn-. 

Beliren ihtimaller 
e Yolun lnaalmuından Sovyet R~s 

>a da istlfa4e edecektir. 
Dıfer yollara illvekn bu yoldan 4a 

tönderilecek harp malzemesi Kr~l or
dllQun taarruz kudretini bir kat daha 
lrttuacalttır. O suretle ki, bir kaç ay 
'Onra müttefikler, cenuptan ltalya,.a 
.,, Balkanlara asker ,ıkara.caklan ve 
tırpta Fransada ,.ahut her hanıl blr 
>ere ikinci cepheyi açacaktan zaman 
ltızıı orda da prktan bü,.Uk bir taar
l'lı.ıa ceçecek ve esasen J'ıpranmıı olan 
~lınan harp makinesi Uç atq altında 
~alacaktır 

Müttefikler Tanas n Buerteyi .. 
lırıusa. Kıııl ordıa da taarnısuna Ros 
l~a kadar inkip.f ettirerek Don ile 
'l olıa aramda •c Kafkasya bölıesin· 
4tki Alman JnıvveUerlnl çenber içine 
•1ınaia muvaffak olurlarsa. önümtiza 
~tlri son bahardan evvel de Avrupa 
lıtrbinln sona ennnı çok µıuhtcmel• 
~. 

i l Kaz Ayı ••••• 
Ahmak 

Aile 
Adamın Senbolü Olarak Seçtiğimiz Kazlarda 

Mefhumu Pek ileri 
vanların En Zekallsıdır 

Kendi Aralarında Konuıtukları Bile 

Hay· Kazlar. Kanatlı 

Hatta Kazların 

Meydana Çıkmııtır 

Kaz bahsine, yazıya konu 

bulamadığım için çaresiz- r YAZAN : ' 
Bwıa bir, hatta birkaç sebep var !Refik HaOd KARAY 
likten giriştiğimi sanmayınız. i 1 
dır: Avrupa bakımından birin- 1------------
cikimuna (kb ayı) dense ı;eza· altında en az ezilen mahlUk kaz. 
dır; zira bu ay, harpten önceki 
yıllarda, hele İngiltere ve Al- dır. Kaz sağını, :;olunu gayet iyi 
manyayı düşünürsek bir kaz k~lar, ayrıca ' üude bir uzak
katliamı, kaz kırnnı manasına Jara bakarak ytlrür. Vak'u kar. 
gelirdi; Noel ve yılba§ı gecele- §ısında teli,a dil§mez; hele yo
ri bu memleketlerde kaz yemL lunu büabütün Pfirtacak, yan· 
yen, sofr&Jında kaz bulundur- lış manevr~aptıracak.hareket. 

aileye rastlamak pek lerde hiç bu unmaz. Alır, he-
mıyan saplı, ölçülı.i adımlarla en el-
güçtü. 

1942 Birinclkftnununda ise verişli. emniyetli tarafa sapar. 
kaz, Ziimrüdüanga gibi bir ma. Bir kaz sürlilü, başlar yerde 
sal kuşundan farksız ve bulun- otlarken yine emniyettedir. Zi
maz olsa gerektir. Bulunsa da, .ra içlerinden bir taDfSi göı.cü· 
beliti yemesi suçtur hatta bazı lük ederek tehlikeyi vaktınde 
yerlerde kaz kesenin kafasını arkadaşlanna haber verır. Ye
balta ile uçurmaları bile müm· nilen şey ne kadar lezzetli olsa 
kündür! bu gözcü, nöbetten bir an ay. 

Noel ve yılbaşı sofralannda rılmaz; kaz cemiyetine ol:ın ö
kaz yenilmesi adeti, sanrrım, bu devini hakkUe yapar. 
kümes hayvanının eski :zaman. Işte biz, insanlar böyle üstün 
lardanberi Mısır, Yunanlstan bir mahluku ahmaklık senbolü 
ve Roma'da kutlu bir kuş olma· diye seçmişizdir. Bana öyle ge
aından ileri gelir. Roma şehri, lir ki kazlar, işin farkındadır
biliriz ki (Kapitol kazları) run lar, kendileri hakkuıda insanla-
uyanıklığı sayesinde düşman bas ~n ne düşündüğünü pek iyi bi
kınından kurtulmuştur. Fakat lirler; fakat .aldırmazlar, kayıL 
orada kaJ sürülerinin bulunması sızca kanat silker, olsa olsa tıa· 
ibu vak'adan önce Romalılarca !ayıp geçerler. 

zaten kazlann hem din, hem aş- * * 
çılık bakımlarından el üstündt K az ~ulunan kfun~e sansar 
tutulduğunu meydana koymak. gıremez. 

tadır. Horace "iri incirle pişi- Zira kaz geceleyin etrafı gö-
rilmlt kaz ciğeri yemeilnden'' rür ,bUtün manevra yetktnliğL 
büyük övgü ile bahseder. Bü· ne sahiptir. Aync~ yılan gibi .u: 
tün frenk yemek kitaplarında zanan boynu, yıne yılan gıbı 
kaza ayrılan sayfalar çok yer tıslayan ağzile hem korkunç~~· 
tuttuğu gibi tarifleri de pek hem de doğuştan atılgan, YJi" 
candan, okunurken imrendire- ve korkusuadur. Çocukluğumuz 
cek kadar parlak yazılmıştır. da hep birden kafalarını u~ata-

Nedense bizler, hele İstanbul. fak, kanatlarını çırparak, bır sa. 
lular bu nefasetli ete karşı is- vaş havasına benzlyen trampe
t.eksiz, çekingen davranırız. Yıl teli sesler çıkararak üzerimize 
lar ömürler geçer, bazı Istan· saldıran bir kaz sürüsünden na-

incelemiş, ömrünü bu lfe ver
ml~ bir Alman bilgininın var. 
dığı neticeye göre kazlar, çıkar
dıklan çeşıtli seslerle kiiçiık bir 
''sôıluk" meydana getirmltler 
zengın sayılabilecek bir dille 
birbırlerine meramlarını anlat· 
mak imkanını bulmuşlardır. 

Aile kavramı ise kazlarda bil 
tün kümes hayvanlarından ve 
butiin kanatlılardan daha ileri· 
ye gitmlıtir; ilk inıanlannkin· 
den daha "mütekamil" dir. AL. 
le ~i, büyuk salahiyetlere 8a
hiptir; emniyeti ve göl'E'Jlekle
ri şiddetle korur; di§ilere, yav· 
rulara birörnek muamelede bu· 
lunur ve kazlar arasındaki ka
nunların zerre kadar dışına çık-
maz. 

Hatta - yukanda bahsi ge· 
çcn bilginin anlattığına bakı
lırsa - büyük çiftliklerde kaz· 
ların kendi usullerince bir dü
ğün törenleri de vardır: Vakti 
gelince, baba ile ana kaz, dişi 
yavrulannı sıra ile bir yere di
zerler; çiftleşme çağına enni~ 
erkek yavrular, bunların kar
§ısına geçlp başlarlar birbirleri. 
le güreşmeğe! Yenen delikanlı 
ıkız kadarın önünde azametle 
durur, bakar, bekler, nihayet 
taze bir difi sıradan aynlır, er
lilini isbat etmiş olan gencin 
yanına gider. o harek~tin ma
nası "seni belendim, sevdim, 
evlenmeğe razıyım" demektir. 
lklsl beraberce silı1lden uzakla
şırllr, öbürlerinin sevinç sesleri 
havayı sarsarken çayırlar, çi
menler ara.,ında uzaklapp göz
den stltnirler. Bu suretle yeni 
bir kaz ailesi kurulmu' olur! 

İşte bizim ahmak adama ben· 
zettiğimiz kaz, bö1le bir mah· 
llıktur ve görülüyor ki ~sılsız 
isbatsız ıuna buna dil uzatan 
insanlann - ahmaklığına de-' ..... 

bullunun kursağına kaz eti gir· sıl korktuğumuzu ve surunun miyeliın - haksızlıklarına hu-
mez. Hatta bizim yanımızda önünden ağlaya haykıra na!ıl dut yoktur. 
kazdan bahsedilince hatırımıza kaçtığımızı pek iyi hatırlama- _ __ 

gelen şey bildiğimiz kanatlı ga- mız liızımgellr. . . l 

GENÇLiKTEKi BOKS HEVESiNiN 
KARŞILIGINI VERMEK LAZIM 

Geçen harbin ıo. r- r AZAN: -... F.&ref Şcf"k'ln Ön 
nunda. , çckki • sö:r:ündeki temina. • 

bir hal alarak, büyllk ! 1 tına rağmen, aca· 
allta doğuran hare- ı FÜRUZAN TEKiL baa nizamname hü• 
ketlerden biri de kilm veya ruhuna ar 
bokstur. Garplrlann km düşen t"raflar 
astl sanat dedikleri her tUrlU atletik ı hiç yok mudur veyn çok mudur? Bu• 
ve manevi meziyetleri kendinde top. nu bilmiyoruz. Klavuz, bir komitee 
lıyao bu spor nedense birdenbire yüı run bılfi ve dikkat siız&ecinden geçi· 
iistil kaldı vı: beden terblycsl ieıkill· rilmlş midir? O da b'zce meçhul. 
tı kurulduktan 11onra, daha 7.iyade Tll" Her halde geçırllm.iştir,, dıye du5ün 
zife icabı biraı iltifat rördil rnek, beden terbiyesi işl!rimizdc çok 

Son günlerde Boks klh canlanan ve defa lııabetlı davrandığımıza inandı· 
biiyUlc &cnçlik küUelcrinl heyecanlan- iımu:ı gösterecektir. 
dıran, kih sönüp tahassilr dofurau bir * * 
tiporumuzdur.:Fakat gençlik daimn orta 
beih, ı;ok zaman da baıı hmallor yu 
zünden maddeten uzaktır. 

Boks kavga deiildir ki, ilgi ve b~ilı
lıklarrnı göı;termek lçm gençler her 
gün kapı ıp tutuşıunlar. ve ıokakl:ırda 
spor tcfkilitrnın hakemliiıni pol s yap 
Eın. Boks ıörilnu,Undcki dürüst edaya 
raimen en ince sporlardan biridır. Hiç 
clmazaa eskrim kadar incedir. 

Bokl'u çok aeven genı;liiin elinden 
tutmak, bulamadıiı teşekkullerı hazır. 
lamak yapılı5mı kolaylaııtrrmak da ge. 

rektir: 
Geçenlerde posl.acınrn getırdıcl ta

ahbutlü blr urf Jçinden yeni hazırı. 

ltnnnı bo'lrs rcbben ile mus baka ta· 
limatnanıni bir kitap halinde çıktı. 

BuıUne kadar oku1amamış. her an 
ihmal ediyorum, geç kalıyorum, de
!lllStlm. llumınla beraber, boks hare
ketleri benim okumamdan daha ııcçc 
kaldıiı ıçin pek mahcup deiılım. 

Bıa boks klavuunu o vadıde en ııa· 

JShlyetll adaniımııı Eoref Şefik hazır• 
lamı•. Beynelmilel nizamname buküm 
terine aykırı ~Usmeden etraflı bir isah 
~ olıle heveslilere ofretilen bokı mrv
zuatı gerçekten kolay antaıılacak •e 
nizamnamelerdcki kuru ve fazla dıi• 

ıündUrticO ırldlden kurtulup zevkle O• 

kunacak bir hale konalonıs. Ancak, 

Bir çok ııporlard , hususiyle Boks 
da, beynelmilel nizamname 

beynelmilel mU1abakalarda veya ec:ne
b: temaslarında kııllanılmakta, mahalli 
federasyonlar hususi talimatnamelerle 
ş gormektedirlcr. Kitabın sonuna k0o 

nul n musabaka talimatnamesi de 
bunlardan bıridir. 
Yalnız boks &porunu tekrar eski hı· 

line getirmek, eskiden kaldığımız o 
tmdudu dn aşmak, bu asil ıı>0run en· 
Ginlerine açılmak için ilk olarak, mu• 
h .. kkaktır ki faydalı olan bu talimat• 
name mi yoksa bu spora ait hareket.. 
!er mı lazımdır? 

MalCımdur ki tallmatnnmelcr, mcV" 
cut kuUelt-ri idare etmek, hevesleri 
desteklemek, bir kullnnmayı dUzene 
.. okmak için yapılır. Bir talimatname 
ytopmak çin bir varlık olması şarttır. 
Halbuki boks hevesi bizde bir vnrlık 
isede, boks hareketi bu isteklerimizin 
hcıı özlediği bir istir. Temennilerimi• 
ı:e aizlenmiş kalmıı. bir türlil kendi· 
ı ! ıstcdifı gibi iOstercmcmiştir. 

Spor i~leri devlete verildıkten son· 
ra her harket beden terbiyesi k~kl• 
Jatından beklemeye, onlar munra 
zaftır yapıın denilmeie baılandı. Hal 
1 eki Beden Terbiyesi Tcşkılitı b!r ta· 
raftan ıırıoru teıvılt etmek, yapmak 

(Dc\'antl Sa. 4, Sü. 2 de) 

insan Kıymeti 
Yazan: ULUNAY 

ıır fen adamı, tam ha :ramana ar 
cun bir tetkik yapmıı: Bir inıa. 

nın kaç para edecciinl hesap etmiı. 

Bunu nakleden gazete, insanın deged 
hakkında sanki şarkta bundan parlağr 
söylenmemiı ııbi, yaz11ına "Sbakes• 
peare,. in: "Bu ne ıah aerdirJ., aözOr 
le b şlıyor. Halbuki bizde kendimW 
tarU için oyle canlı, öyle güzel tabire 
ler vardır ki insanın onları iptip de 
insnnlıktan gurur duymamaıı kabil do 
ğ!ldlr. İnsana "Allah blnaıı,, •e henı 
cinsini 61dUrene ''Allahrn blnasmı yık
tı.,, derler. Fakat fen adamının b!P 
de buldufu kıymet bUtUn bu :J{lber 
t>ıfatları birden hiçe indirl10r; çllnkfl 
o, inunrn maddeten iıtlrade kabJI oe 
lan unsurlarını tahlil etmiş ve bu ıu• 
retle ortaya, iineden ipllie kadar he~ 
,ey satılan ufak bir "köy pazarı,, nll• 
munesi çıkarmıs oluyor. Bu 1e773r 
insan p:uar1nda bakınız ne mallaQ 
varmıt: 

Ktrk litre su, yedi çivllilı: C!emir. 
yirmi kahve kaşıftı tuz, yirmi metret 
murabbaı bir sahayı badana edecelı: 
kadar kireı;, bir sobalık kömUr, iki ~ 
dort 7İls kibrite yetecek kadar fosfor .. 
yirmi ıram magnezlyom, yedi aabuo. 
kalıbına yetecek kadar yaf, Jirmi 711• 
murtA akı kadar alborni1', beı tana ıe"' 
ker, bir kilo jelitin, yuz ıram ldlkürt. 
bir miktar da maden. 

:Bu maddeler geı;er akı;e7e talnll 
cdlllncc bütlln bıı seyyar bakkaliye v«& 
nttariyenin acrmayesi 7Ur altmıı ku• 
ıu$ tutuyor. Dünyanın ıörilıüne .... 
mamak kabil deiil. O derece machU-
1 ie dofru gidiliyor k1 insan kıymeti 
artık zeki, akıl, his, fıkir gibi paha 
yeUımlyen manevi kıymetlerden tecrit 
edıliyor ve ancak beıcrİyetin elite doıt 
kanır yerlerine kıymet veriliyor. 

Bu itibarla Ta11aı: deli Beldrln lo:a
raı8ıll ''bumbannı bir tarafa. barıa .. 
lını bir \arara ayırırım,, tehdlctiıuı 
karaıöılln .. u'ba etimden de lı:filbam. 
yı unutmar,, mukabelesi tam ,.erindo 
söylsnmiı bir ıiSz demektir. 

Demelc mahalle karılanmn byp 
caerlerken birbirtcrlne: • haydi ora4an 
dörtlükf., diye savurdukları tahkir haa 
sımlarının iptidai maddelerhıe b1çtik"' 

i;;;;:;~~~~=-~~~~~~-=~~-=~----.. lerl paydan ileri 1ell10nnus. Bundan: 

T A. K S 1 M • E L E D 1 Y E sonra blrlıi Jnııp da dileriıı• "'aeııt 

Gazinosu Müdüriyeti 

~ JÜLiAJspRAYES·in . 
• Her akşam 

Lokanta • Paviyon 
Ve Matinelerde 

(eni ve zengin bir Repertuarla aeana
lnrına devam ettigini sayın müşterile-

•••• rine bildirir. 

Türkiyede 10 senetlenberi eşi görülmemiş bir şaheser 

ALTIN ŞEHiR 

1 
kaç paraya alırrml., dırae nnıhatabıw 
nın hemen "yliı allmıt bcı 1naraıal,. 
diye cevap vermesi lizrm ıeli10r. BI• 
risi hakkında methüsenida bulunmak; 
l~in ''kıymetli adamdır., aözünc!e "mad 
deten., yahut "mln~n,; kaydını na ... 
etmeuek bir şey sö1teml1 olmaJU. 
Bana atalarımız bildikleri için .tlGlıt 
alırlılınt kıymete bir ölçil aibi tatmuı 
lar: ''Olcb cek. l»atman u)'llDlarr. 
~miıler. Bu ıuretl• bandan ıonra 
illide birde dilimize dolaılıitmu •a• 
dam kıymeti bilelim,, tabirine de ha'" 
cet kalmıyor. 

Ba mevzua temn etmesi 1tiban1l• 
~arkın en bUylik tilozof ve ıalrlerlflden 
Şeyh .. Ferid - U <1dlrt Attar,. m ba
yatı 11e Medlii, adam kıymeti halduo .. 
da'ki fıkratmr 711zıyorum: 

galu. uzun boyunlu, gösterişli Kazlar c~tı~ruı:~er ve .bu 1 - ş AR K'da • 
hayvandan ve bunun dipdiri, cessurluk gasterış~ vu~utlerınc • ' 
bembeyaz, etinden fazla tanıdık ıkeskin testereli dışlerıne ,sert B U G Ü N ı KRISTINA SÖDERBAUM 
lanmızdan veya tanımadıklan- kanat,çarpılarına da yaraşmak;- Renkli Film Teknlğınln en son Zafer abide.si 

lanmızdan biri, muhakkak bir tadır. Aynca kaz, yumupk; ~e. - '-• ••••••••• • • ••••••••••" adamdır. yaz, köpilldü ve kabank tüy- ı Yüksek heyecanlar, eon- 1 

Cenıl• Han ordulannın 11tilbmd& 
Şeyh Attar Mofollara tsir dUpnO.UI 
')~yhc 11hip olan Mogol, bir 1ıe JIU&. 
mıyan bu 7Ü.Z yatında ihti7arr bopuıa 
be&lememck için öldiirmek istemlı. 
bunu gSren diğer bir Mogot ''111 iht.t. 
yarı öldürme, sana bin dirhem nrr 
yfm!,. demi~; Seyh bunu tıltince sahi
bine: "Beni ba fiyata nrme. Daha 
çok paraya alırlar!,, der. Sahibi bu 
söııe tama ederek Attar'ı bin dirheme 
vermez. Bir müddet ıonra e1irinin 
yind para etmedifinl aörünce tekrar 
öldilnnek ister; bu seferde bir baıka 
M'.0101: "Öldürme! Sana bir torba sa. 
man vereyim!,, der. O zaman Attar: 
''Hemen •ermele baki Pula et.. 
man..... t!eylnce sahı"bi ltlc!ı!ttlmlr 
ve Seyhi ~ldütllr. 

lerile ,sapasn gagası ve yine sa· suz tztiraplar, şaheseri, 1 , Bı.itün güzelliği ve şıklığı Ue .•. Bütün yeni dansları ve ~ 
-- Şu ~aza bak! .. n renkte ayaklarile, masmavi, •ı aşkı için her şeyini feda 1 1 pyanı hayret şarkılarilc .•• 
Denildı mi gözilmuz gerçek- b zan da silt mavisine yakın eden ,sevgisine sadık ka- ı Anna Neagle'yi Ray Bolger ve John CaroU 

ten kaz değil, ~hm~~ığile ta· p:rlak gözleriııin solUkkazılı, : lan bir kalbin romam. ! ile beraber yarattığı 
nınmı~, ~aklığı yuzilnden a.. zalim bakışlarile, azametli yü. • • 

kan bır cınadaşımw arar. rüyüşü, cihangirce duruşile ~ik DAG G U N E Ş 1 N K 1 Z 1 * * kat çekici, süsleyici, fotojenik, 

Kaz kelimesini - bugiin şu heykeli yapılmağa elverişli, kı· ( Sunny ) 
ko,nu§mamızda olduğu sacası güzel bir hayvandır. Filminde önümüzdeki salı ak§aıntndan itibaren 

glbl - 'btr yatı bapnda veya Hele kaz yavnılan, hiçbir ar.: K 1 z 1 s u·. M E R 
içinde görünce do dudakları· tistin hayalinde vOcut vemnt-
mızda mlnalı ~andığımız bir yeceği derecede hOf, pek ~~ Görecek ve a1lu§layacaksınız. Mest edici muslld ve şarkılar 
gülümseıtte belirir. Aramızda 11 mahliikcuklardır. Kaz s s la dolu olan bu zengin ve seçkin film SUMER SINE.MASI 
yılı§anlar dahl vardır. Zira hah· nün dola'1ığı bir çayır, kazl~nn BElDE MABIE _ 

Sinemasında Attar bununla hem dlln;ralar bclai' 
d~eri olan manevi kıJ"D1etlne, hem ae 
bir torba 11mana blle deiml7en mad
-fi kıymetine iıaret etmiıtir. 

sin kazdan ziyade kaz kafalı yıkandığı bir çeşmebaşı veya fi·! HATHEYEB ve WİNNİE ' NIN yeni bir zaferi olacaktır 
dE.diğimiz adamlarla münasebe- Io halinde yüzdükleri göl ve de-1 MARKUS ,----••••••••••••ı----•'\ 1 _ , 
ti olduğuna hükmeder, btr ta- re, başlıbaşına bir tablo haline -'-'--- M A K s 1 M 1 de Saray s·ınemasınd( 
kmı cinaslar, soğuk ve kaba şa· giriverir. Şınldayan U"Dl--.UL .. 

kalar, iğnelemeler ve incitme. z1a Cıvıldayan kuşların... M A T I N E HaklkJ ve Yapnmıı bir Tarlhlrı 
Güret bakımUıdan da ka • Meleven tuzu ve'--. H E R p A Z A R ı fh ler bekleriz. k ~ .av3wu aOyUk, Hluf ve MO ... r u •· 

nnki büsbütün başkadır; ÇO 1 ... -. u,.c:uz buca1·-ız ı t d 
Halbuki kaz, kiimes hayvan· ira ~·~ 11'"" - "M o Z E Y Y E N S E N A R uınl taav r e en meraklı ve heyecanlıdır. Z ovalardan dikleşerek bu- 1 • 

ıannın, belki başka çeşit hay- pehlivan kazlar dövüşürken her ıuııan aıan sisu ve karh Çöl Dev erı 
vanlam da en akllısı, çok güze. ikisinin dişileri ,erkeklerinin ar. d .. ~lann yamaçlarında Keman! NECATİ TOKYAY ve 24 kişilik SAZ HEYETi 
li gayet cesaretli ve - asıl o- , ___ ........ dWllp bir ağızdan kav- ~ btr ... 1r1 .. dramı Aynca: Büyük muvaffaklyetler kazanan Renkli ve muazza"' fllmlnd•k 

' ih t pek il ri b" ~ e-r--· ~ mlzaneenln gUze11161 ve 1htlraı1 
nemli c· e - e ır ce· gayı -vldendirirle<r, 0 ür-nle- . . E F E N 1 N A Ş K 1 'L..- 1--ıd T" • _.... '--"nizi ld mevzuu ile eeyl!'Cllt!'lnlr• takd 
nıiyet hayatı ~~~111 Oıa.u ır. ri bağırarak yüreklendirıneiE' Gece için yer.-.. evve en rlnl ku•nıyer. 

Öyle olduğunu düşünmeden, çabalarlar ve - ..ı ehemmi. ~ aldırum. Telefon.. 40380 B tr y t)' K M t L L I B E V U aaı Roıte"de: 
akıl ermez bir haWı görilş ıve yetll cihet - yentlent ortada Te1:!! ~~ iÇKiSiZ MATiNE RANDOLPH scorr -
büyük bir haksızlıkla 0 mükem. bırakır, taknnlle yenenin arka· lmnbul ikinci lfla. Memurlulun· ROBERT YOUNG 
mel kaz, bizler için ahmaklık sına dilfer, bir zafer alayı teşkil ••n: 142/21 - MOflls Amasra mm- vtaGINİA GİLMORE 
senbolüdür. Kolayca aldatılan, edip ldeta güle oynap ~er· takan klhntır ~tftn'ıe stı'bttnln hııll· But11Jn aaat 16.80 da •:••••••111111 Mefhur Atm.n R•Jl.aro: FRIT2 
hiç bir sözü kavramıyan ve da- ler. Hiçbiri bapnı çevirip de haın- tasfiye vulyetiyte basit tasf!ye 

1 1 LANG'ın cevltdlll b11 emulal:r 
ima alay edilen adam, kazdır. düşkünün ~e balanaz.~e ciheti tetkik ve .,ır karara bağlanmak STANBUL GAZ NOSUNDA tllml •1• de gidip aısrunoz. 
"Kaz gibi yüzüme ne bakıyor- bir avutma kelimesi olsun soy. or- alacaklılaTln 29/12/942 Dat 11 ~---------.1 
sun'? Kaz gibi durma! Kaz gibi """" İçkisiz Matine 

lcmcz. de dairede ha.zır bulunmaları flln o· 
yoldular!" sözleri Joğu:::ı._uzun Kazlar, zafer mefhumunu ve l (7344) A L D 1 R M A 
ağzından düpnez. e§E' unu. icaplarını insanlar kadar, tıpkı unur_. ---- ----
na, e§eie yaptıjtmız hakstzlık· b.rd.ır 
laıdan birini de kaza ka111 ya· insan zibniyetile anlamlf • ZA vl - ıcaramerseı Umarıtna bal. 

panz. * * b 11 rOIUtn tonluk Ytldm bahri mo-
Kaz gerçelden mi pek zekalı K azlar konuşur mu! törOnQn mesaha p.badetnames!ni za-

ve kavrayışlıdır? · Evet! Onların yaşayış yl ettim. yenls!ni çıkaracajıından cs-
Evet. tarzını ve cemiyet hayatını yıl- kısının hilklnU yoktur. Sahipleri: Re· 
Bir istatistiğe göre otomobil larca l'akından Ve pek dikkatle aul Çepo§ıu ve llyaı Değerbıllr. 

Yazan: Ekrem Refit - Müzik: Cemal Reıit 
12 Tablo Fantazi büyük revü 

Revü gece tam 22.30 da başlar, Telefon: 40574 , _______________________ , 

ZA vl - Kangal nruus memurıu.. 
tundan aldıiım nüfus t-üzdanımı za
yi ettim, Jtn.isinl al&caltmdMı cakill 
nln htıkmü ~ktur. Mehmet All oÖIU 
loso Hnm ... Kanıal kasaeı Çlnar· 
oılSsU kClyUnden 1S33 doöumlu, 

Ş•hl!' Tlyatroıu Komedi Kıamı 
ı:ıo,3o da (ASRiLEŞEN BABA) 

Bugün 15,30 d M Unt 



--- 4. 

Mister Eden'in 
Son Nutku 

.llfj- (Baştaratı ı ıneide) 

: - lştirak. eden devletlerin 
ittihaz edilen kararlan müsbet 
bir surette tatbik azminde olma-
ları. . 

3 - Bu kararları icra ınevkii
nc koyabilmek için iktıza eden 
kuvvetleri emirlerinde bulabil

BOKSA DAİR 1 
l:!fr Baıı;tara.fı 3 finciide Terbl7esl •~ttı- pek lll Jll.paM. 

varifeslni dii« taraftan da spor ter Ur.. 
killerine, hareketlerine bir düzen ver• 
mek, onları müralı:a.be etmek ga7esi
ni güden bir ödevi başarmalı: zonınıt 
dadır ve, teslim etmek llzımcbr kl Be. 
den Terbiyesi Teşkilatı hemen her 
ııporda her yıl bir çok müsabakalar 
tertip etmektedir. 

Ancak bu gibi vazifelerin ifasmda. 

9on mDubeka talimatnamesi, tanı 

* * heı spor için gerek t~vik ve gerek 

B t kt d
. d'W• • • birincilikler mahiyetinde yaptırılan 

n..-.eleri.. 

bir ay 10nra y!rür1tfe circ
cektlr. Buna dair olup, U'mttm Mücfl!
ı:iin imzasmt taŞ1Y1111 tebltide, ba t8oo 
limatıwnenin, iyice mnt~lea edilttek. 
tatbikatta tesadüf edilecek buınısl1.l"ftl 

da iki sene ıı:arfmdi U~um MUdiirlüfe 
hlldirilmetıi iatenmekte oldulıma CÖıo 

U .nu U an e ~ ıgımız ın- 1 müsabakalar, istenilen büyu-ıt hareket" 
tıba şudur: Bır Alman te- Jcr olmaktan uzaktır. Bilhasııa boks 

~vüzünün tekerrürüne mani ol- sporunda, binleriaşan seyirci a~le-

re, en az ilı:i. yd 6mrll vardn. 
B.-na kahra, talimatname denil-

meden önce bu yanlara proJe halinde 
kalıp tat't>ikattalri mahzurlan esasen 
bazı ali.bdarlann mütaleast alındık
tan 90nra merkeıı: isti:ıare hayerince 
tasdilı: edilmeliydi. 

mak ,dünyayı ikide bir harplere rini bir araya toplamak için. ufak sa• 
sürükliyerek milyonlarla insanın !onlarda yapılan müsabakalar c;ok ha
ve insan kudretinin yarattığı hari fif kalır. Boks organizasyon işidir. 
kalarm yıkılmasına mani olmak Bunun Jçin de bölgenin yapacağı en 
için esasJı sulh tedbirleri almak- iyj iş tüccar kafalı organizatörler bul. 

mak, davletin koyduğu ufak tahsi.,at 
tır. Bütün dünyanın dilediği de öl~ülcıinin hudutlarını boylecc aşmal·· 

Bu 1ekil her halde daha !aydah olur, 
hiç olmazsa içinde birbirinin telıcrartr• 
dan başka bir 1ey olmıyan m addeler 
arka a.rlı:aya. sıralanmaz ve hususi 
müsabakalar için epey kırtasi tarafr 
olan· hükümler konmazdı, 

budur. Fakat bu müşterek dile- tır. • 

~e hangi yoldan gideceğiz? Mis- Öyle tahmin ediyorum ki, böyle oı
Leı: Eden'in nutku bir sulh şart- ganizasyonl:ır yapmak her halde mliın. 
n~i degildir. Olsa dahi, gaye- kündür .ve E,ref Şefik gibi boks 2• Resmi müsabakalar, kulüp lı:arıılaır 
yi temin etmiyecek olan şartları, damlanmrı: bunların icaplarını iyi malan için lisansın ne kadar lüzumlu 
cemiyetlerin içinde kıvrandıkları bilirler. old°utunu timdiye kadar yazıp durduk. 

tik b h I k l Fakat boks '"bi bir sporun husiyer bahran rve tazyiklerin nasıl par- ve son a ann ı ı zaman arınoı ... 
.. _ tad 1 d hl b. k h teri D'özöniinde tutulup, difcr ıporl < • 

Çalayıp geçti~ini gördük. Her "" s yum ar a ç ır açı ava • 
ı:. boks organizasyonu göremedik. Kışın, nn husust maçlarında bile aramadıir 

harbin sonunda yapılan şartna- bir Balkan güreş eampiyonaııı büyük• mız lisansı, teşvik edecefimiz boksöı
me, iktısadi ve içtimai şartların lüğiindc bir boks hareketi, ecrıebi tc• lerimlzden aramak her halde beves
tazyikı karşısında milletlerin ması görebil~ckmiyiz acaba? Böyle teri fazla sıkıp daraltmak demektir. 
boynuna takılmış birer efsun hareketler, bok:sörlere :saha göster Hususi organizaıyon ya.pan şahıs
hamayilisi olmaktan kurtulmadı. mck. ümit vermek gibi işlerdir ki, biz. lann, gazete ve mecmuaların Beden 

Bu harbin sonunda da bir ef- deki bok! heyecanmı körükler, ümitle. Terbiyesi -Müdürlüğündn miisaade al-
• f • k l k b tb. Jlk d · I"-1 · malan ve yalnrz lisanslı boksör karş·. sun hamayili.si ile, asıl yaralara rım zı aran ı e ın enn ı" enrr 

d alı "-b" 1"- a.1.lkala d l••tınnaları, aksi takdirde bu m{babıı. :iokwunadan verilecek kararlar, CD p, nu• ın"" i"""' nn a gezıo -
dirir. 1ulıınn tıiti\ e dileceti m"erkezind,.lı: 

ı>.a veya yirmi sene sonra uı.san- Usuldendir diyerek yaprlau kücülı: hüküm fazla müstebit ve ~leri n-

lığı bnudan daha feci bir buhra.. ve belirsiz çarpışmaların bir çoiu zatan bir edaya maliktir. 
na sürüklemiyecek mid\r? ;terine iyice hazırlan.aralı: bir büyük Resmi hakemler idaresinde ve bôt-

Milletleri mütemadiyen harp- müsabaka tertip etsek, bu büyük mi'• genin kontrolü altında. olabilir! Fakat 
lcre sürükliyen sebepler neler- sabaka ba&iin yaptığımız gibilcri ken- boksta açık müsabakalar , cazip orga .. 
:lir? dilii;inden, hem de fazlasiyle doğu• ııizasyonlar yapmak yolundaki bu fr• 

:11-lf.. 

Pekala biliyoruz ki dünyanın 
içinde bulunduğu buhran 

;iyasi değil, iktisadidir. On do
<ı.tzuncu asırdan bugüne kadar 
~apılan harplür, Ratibnalize 
:xiilmiş modern, yüksek teknikli, 
iev gibi sanayi müesseselerinin 
~mtia ve mali sermaye ihracı için 
Jazarlara ve ham maddeye· olan 
htiyaçları sebebile yapılmıştır. 
Bu ihtiyaç büyük sanayi devlet
.erini başkalarının hudutlarına 

tecavüze, rakip inhisarcı grupla
nn rekabetinde üstünlük kazan
mak için, mü,steınlekeleri harp
lerle elde etmeğe sevketmiştir. 
lilintia istihsali ve serbest reka
betin inhisara tahavvülile mey
dana gelen zıddiyet ,dünya tak
)iminden az hisse alanlarla çok 
hisse alanlar arasındaki rekabet, 
bu harpleri doğurmuştur. Em
peryalist münasebetleri içinde 
hiç bir harp bu zıddiyet ve buh
ranları halledememiştir. Harbin 
;onunda yapılan muahedeler ye
ni bir harbin toıhumunu ekmek
ten dünya mikyasında yeni buh. 
ranlara, mücadelelere yol açmak 
tan başka bir netice vermemiş
tir. Birinci Cihan Harbinden i
ıtinci cihan harbine kadar olan 
:lev.re bir sulh devresi değil, i
kinci bir cihan harbinin hazırlığı 
:!evresidir. Bu devre içinde irili 
ııfakh 38 harp ve çarpışına ol
aıu§tur. Kelİoğ misaklan, siliıh
;ızlanma konferansları, iktisadi 
ıtonferanslar bu zıddiyetlerin 
~arpışması ve telif edilememesi 
vüziınden akiın kalmıştır. 

İktisadi inkişaf öyle kuvvetli 
)ir temerküz ve inhisara sürü.k
.enmiştir ki, her devlet bu zıddi
y-eti harpten başka çare ile hal
ledememiştir. Bunlara bağlı Ôla
rak dahili zıddiyetler keskinleş
miş, iktisadi buhranlar görülme. 
ıniş şekilde uzamış, eski refah 
:levrine dönülemcmiş, işsizük ço
ğalmış, para kararsızlık.lan, kre
:li müşkülatı, istihsal ve ticaretin 
hudutlar altına alnıma51, 1939 
uifesindeki buhran, mihver dev
letlerinin evvela dahilde faşizm 
sistemine geçmeleri ve nihayet 
;ilahlı mücadelelerileı neticelen-
miştir. 

** 

rur. nli lisans {$1eri. bu engel, hı%!mızt 

Ajanlar nihayet mütebu~rs adam• drırdı:ıru1or. tiri ıenel!k mühletin ilk 
!ar olm:ık gerektir. tşl~ri düşünmeli, ıününde bunu i:aldıralnn. Benim \t" 

bütün tefcrrüatla meşgul olmalı ve za!ıt görü, lerimc bu, hemen t';ırnıyor
m"hayet! ajanların idaresine vcrmeU-ı du; daha yakında olanlıır "....-: bunu 
yiz. Bunu da çalışkan memurlardan daha iyi cörecckler hem d" h-:ıq1<alart• 
mürekkep bir spor servisi olan Beden na işaret edeceklerdir !lıınırırn. 

1943 AY 
GÜN Cep T k •m•ı Aylık muhtmıh a vı ve he!!ap cetvelli 

Vapur, tren, telefon sa-hlfelerln! muhtevi, rlrnt 'f'e takvim malümatmr 

cami en doğru tanlmdir. Fiyatı 15. Muhttra defterleri 75 lrunış, Kil

çüklerl 60 - 80 kunış. lstanbul A nkara Caddeaf M EM DUH AYGÜ N 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
Umum MüdürUiijünden işletmeleri 

ı - J!ıtubtellf cins ampul mektupla tekl!! We.aıok suretiyle satın a--: 
lmacaktır. 

2 - Muvakkat temJnat 1952.- Llradtr. ' 
3 - Tekliflerin, Levazımdan parasız olarak tedan1c edflecek $Drt-

nmneslodeki tarifata uygun olarak 1 7 /121942 Pff~embe günd saat 1 T ye 
kadar Metro han Levazım servisine imza mukatımnde verilmt1 olması 
lftzrmcltr. (20l!9) 

Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürlüijüıtden 
Derince sfiosundan doğrama camek~nlt antre ve kapısı ve 6rtn~. ah_ 

sap 2 oda, rıhtım icıkele tamiratı, merdiven, kuyu taş duvar bahçe par
maklık tamiri pazarhkla yaptn11acağmdan talip olanlann ~eraiti öÇen
mek O.Zere 10.12.942 gününe kadar Silo ~tliğine müracaatları illn olu

nur. ('2M9) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüijünden 
İdaremize ait 5 sayılt deniz motörii tekne tamiratı keşifnamesi da

hilinde açrk eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 9/12/942 Çarşamba günü 
saat 15 de B. postııhane binası birinci katta idari Muavinlik odasında 
toplanacak Müdürlük AlTm satım komisyonunda yapılacakhr. 

Keşif bedeli 1850 lira, muvakkat "teminat 138 lira 75 kunı~tur. 
Taliplerin olbaptnki keşif ve şartnamelerini görmek ve muvakkat 

teminatlannt yatırmak üzere çalışma günlerinde Müdürlük İdarl kalem 
Levaznn kısmına eksiltme gün ve saatinde de 942 senesi için muteber 
Ticaret Odast vesikası., muvakkat teminat makbuzu, kapalı ve izgarah 
kızak mahalli bulunduğuna dair vesaikle komisyona müracaaUart. (1:164) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
Şubemizde kayrtıt bulunan emekli ve yedek subay v e askeri me

murlardan henüz şubemize mıira~aat etmlyenler!n 11hh1 muayeneleri ya
pılacağından ikişer adet !otogra!lariyle birlikte acele subcye müracaat_ 
lan. (1890 - 2123) 

O halde harbin önüne geç
mek için evvela milletler 

arasındaki bu iktisadi rekabet, 
temerküz, ve inhisarın önüne 
geçmek lazımdır. Mister Eden'
in nutku bir sulh şartnamesi ol
madığı için bütün bu meselele
r;n teferrüatım ve hal şeklini bu 
nutukta bulamayız. Fak.3t Al
manyanın bir daha tecavüzüne 
mani olmak için ortaya sürülen 
esas ve tedbirler, şimdilik insan- !edilecektir. Her fert ihtiyarlık, 
lığı tatmin edecek mahiyette d e- işsizlik, açlık sigortalarile h ima
ğildir. _ ye edilecektir... Güzel fikir ler .... 

Ingiltere radyosu geçen gun Fakat bugüne kadar bilhassa 
bir Villiam Beveriç raporundan medeni memleketlerde bunun çe
bahsetti. Bu raporun parl~en- şit ve çeşidini gördük. Bunlar esa 
toda da konuşulacağını söyledi. sa dokunmadan insanların ağzına 
Bu rapora göre dünyanın içinde sürülen birer parmak bal gi~idir. 
bulunduğu ikti,sadi ve iç~imai Bugün ortaya sürülen tedbırler, 
bWıran içtimai sigortalarla hal-: Proudhon'un ebedi adaleti "Ster-

nell Justice" gibi hayal hududun 
dan ileriye geçmiyor. 

Bugüne kadar bu dahilt ZJ.ddi. 
yetleri, ha.ricl zrddiyetleri h.alle
demiyen beşeriyet ba d.aimt sul. 
ha hangi yoldan gidecektir? Ne 
Mister Eden'in nu~ ne de 
Villiam Beveriç'in raporu insan 
lrğx tatmine kili değildir. 
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MEYVA MERAKLILARINA:'' 
Yttrc!umıızun -.e Avrupanm aeçktn nevilertnden teksir eddmta 1 

KAYISI - ELMA - ARMUT ve AYVA 
fldımlanm ETİK.ETL1 ve İZAHATLI olarak bu ,n da satıp arzetıl-

ğimiıi güzide meraklılara Ob ederi~.: • 

" Af'yoa : ÖMER LÔTF I T IR YA KIOGLL' , 

Roket Mürettebatı Ahnacak 
Devlet Limanlan İşletme Umum l\füdürlüi'ünden 

A - Yq!an otuz beşi g~memi.ş olmale 
B - Fiill askerliğini yapmı:ş olmak. 

C - Boylan 1:70 ten aşağı olmamak; 
D - Yilımek, dalmak, kürek çekmesini bilmek. 
(Askerliğini donanmada yapmtş olanlar veya en az bir sene deniz 

hayatında çal!sm~ bulunanlarla, ellerinde marangozluk, tenekecilik ve
saire gibi bir sanat ıelenler tercih edntr.) 

Taliplerin dilekçe, askerlik vesikaııt ve nüfus hüviyet cüzdaiılarlyle 
14.12.942 Pazarte~i gününe kadar işletmemiz ktyı emniyet müdürlüğü 
tahlisiye ~iğlne müracaatları. (1937) 

TÜR KiYE C UMH URi YETi 
ZiRAAT B ANK ASI 

K11r11lns TRrihi· 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türb Lirası 

Sube ve Ajans Adedi: 265 
Zirai ve Ticari Her Ne,; Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 l ira 
iKRA MiY E VERiYOR 

!lrut Banıtaat11ch. kıımtıaraft ,,, lhbram la••rTVf ne .. oterııtcta ett n 5• 
"-ıt bulu1tanta,.. .,.,.ede 4 deh oek 11-1r icar'• Rt a...O · claı.• .:ıı • " 

llOrt llr1'tıM•~• ll•O" rl11o.ektlr. 
4 Adlıl ,,ooe ~lraı 4.000 L tra 

• • eoe • e.ooe • • 
• • ... • 1.aao • 

40 • '°' • 4.ool • 
tOO • M • t.ool • 
'" • 40 • ...... • 
,. • 19 • l.20CI • 

•I K ıc A T MenptH•ıttdakt oaretar otr .. _ tqltııf• ile ~•dar. "" •"' ıfw. 

... ıye,. ıe,.. lkreıııny. qı~ takdirde .,. le '•lnıvt• "'"'-ek'ttt Kur• 
•r _.nede • et.- 0 l!ylOt. f1 81rttt•H~tnuft. tt -..,.. ft 1' Muf r • 

t.rlt•I~"'""• --ı.ıı~,.~"''' 

MAKİNİST ARANIYOR 
Kayseri a~kerl dikim e~ne 350 nA 400 kuruş yevmiye ile dü7. ve 

Spesiyal makinelerden anlar bir makinist allnacaktır. İmtihanı Ankara 
dikim evinde yapılmak üzere talip okırılarm istida ile An~rads M . M 
V . levaztm dairesi riyaı:etine müracaııtl~n (1R!i7 - <>nı o\ ,__. .......................... w•• ... .._, 

Muamele Yer9isine Tabi Olan 
Mileı:seselerin tutacakları bütün defter nümunelerl temiz ve itinalı 
~ekllde birinci hamur kAğıda basılmış haztrdrr. ~!terlerimizi bir ker

re görmeden karar vermemenizi tavsiye ecleriz. 

Umumf aatı, merkew:l: INKILAP KİTAPEVI lırtanbul Ankara Cad. ... -- , 
Havdarpaşa Lisesi Allm Satım 

Komisyonundan 
Haydarpaşa lisesi pansiyonu yatılı talebesinin Mayfs 1943 sonuna ka

dar 178000 muhtelif parça çamaşrrmtn yıkattırılması kapalı zart usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 15.12.942 Salı günü saat 15 te Be
rotlu. İstiklAl caddesi Karlman karştı:mda li~eler muhasebeciliği binası 
içinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. Tahmini bedel 13865 lira ve 
nk teminat 1040 liradır. İsteklller şartnameyi okulda ı:örebllirler . . Ek
silbneye girmek isteyenlerin sartname~inde yurlı vesalk, ilk temlnat mak
buzu veya banka mektubu ile birlikte teklif mektuplarmt eksiltme !laa
tinden en ııon bir saat evveline kadar m;kbuz mukabilinde komisyon re
isliğine vermeleri. 

Zarfların kanuni tıekilde kapahlmıt olma.<;f ve posta ile gönderllecek 
teklif mektuplarının zamanında gelmiş olın.alan lfıznndtr. (1695) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
Subemizd.e kayttlı sicil numaralan vazıl1 yed.ek subula.rın acele su

beyc mfiraeaatları. 
&I CI L VEYA KAYIT No. 

49199 48224 9S&--3 
43707 48S39 328--78 
30998 41326 71-323 
50233 57227 
49405 37793 S-930 
2-4423 1844 
3 0187 1131 

0 889 - 212.2) 

- .. _ ----..... _ 

AŞINMAZ MADEN iSKARPiNLER 
Bayn m Ye yeni ıone lçbı ctınlln kar.lan na ecı. uYı:un w fudalı bir hedi;pe 

o1"bilir. Cllnk11: 
H.,,- sün. h... ,._ aiJ'ilebilec:ek hda< ırard, orljlne.1 Ye aafı•mdtr. Y•fmur 

ç•mur ft karda k•t'lnen boırulmadan ıooonsa, Ye ,irmeıiz aiyilebili.r. Ayaklan 
•lltubettea muhdara eder. Yalnn J'(lıll; &iTii edlldili zama.n az bir muraCLa. de· 
fieerek heyeti uınumlyui J'Uileılr 

Krtaca: Saflanı, rarif. ııhhf ve ekonomiktir. Tabtmadaki( A M ı ) marka· 
ınıa dikkat ederek bllyi!k kundura maj!aralanndın talep etmcnlıi diler, .. ıonu
mı,.da en son modellerimizi Ye orijinal modeller üzerine yilkııelı; bir ifçl?\kle ta· 
taarlıma ıerviaimiıi emirlerinize Sruade bulacatrnrn arıederlı. 

D i k k • t : Yalnu ( A M 1 ) marhlılan hakiki Ye saraııtllidir. 
Slatrt merknl: Beyojlu lıtlklil c•dd<'•İ, Karlm"n ka,..ur: No, 366 Tom-tom 

Apartmanı No.. 4 , ................................. ~ı 
r .. ~~~;:: :f ~~iS!~~~~~~~: .. ~~~~:~:- = 1 
••••••• •••• ••• • •••• •••• •••••••• •••••••••••••• •••••• 

50 ton Slğır etine verilen fiyat pahalı görüldüğünden ihalesi ll/ 
12/ 942 günü !<aat 15 de Salrpıızarmda M. M. V. Bir No. lu satın alma 
Ko. da yapnacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel Ko. da görülür_ 

Bir kilosuna 120 kunış fiyat tahmin edilmiştir. İsteklilerin belli vakitte 
8500 lira katı teminatlariyle Ko. na gelmeleri. (340 - 2101' -4000 çift deri eldiven pazarlrkla, sattn alınacaktır. Bir çiftine 450 JCn.... 
rus tiyat tahmin edilmiştir. Teminatı 2700 lira olup ihalesi 10/12/942 
günü saat 14 de Sahpazarmda M. M. V. 1 No. lu satm alma komisy~ 

nunda yaptlacaktır. Talip olanlar komisyona miiracaaUan. (345-21Qlt -Pazarlıkla 30 bin kilo havuç alınacaktır. Be-her kilosuna 30 kmaf 
fiyat tahmin edilmiştir, Kati temlnatt 1440 liradır. Şartnamesi hu gQn 

K. da görülür. İhalesi 10/12/942 günü saat 11 de Salıpazarmda M. M.. 
V, Bir No. lu satın alına Ko. da yaptlacakbr, İsteklilerin belU vakitta 
Ko. na gelmeleri. (349 - 2105) -500 ton odun alınacaktır. Pazarlrkla eksiltmesi 9/12/942 g!lntı saa 
15,30 da Salıpazarında M. M. V. Bir No. ıu sattn alma Ko. da yapılac.ak_ 

tır. Şartnamesi Ko. da görülür. Bir kilosuna bes kuruş fiyat tahmin .., 
dilmi~tir. İ"tcklilerin belli vakitte 3750 lira katı teminatlariyle bell1 
vakitte Ko. na gelmeleri. (350 - 2100) -20 ton havuç alınacaktır. Bir kiloruna 32 kunış fiyat tahmin ediJ,.t 
mistir. Teminatt 640 lircıdır . Şartnamesi öğleden evvel Ko. da göriilttr. 

thalesi 9/12/942 günü saat 15 de pazarlıkla Salıpazarında M. M. V. 
Rir No. lu satın alma Ko. da yapılacaktır. T alip olanlarm Ko. na milra~ 
~,,,ıtları (348 - 2104) , ................................. , 

TÜRKiYE iŞ 
Küçük C ari Hesaplar 

1943 i KRAMiYE PLA.NI 
KEŞ 1 c 

• $ubat. 3 Mayıs. Z Ağu~to~ l İkinciteşrin tannlerlnde Y111nb. 

iKRAMiYELERi '\ 
UJ99 Lıratık 1999.

g~9.-

888.-

~ra ı 

! 
10 
30 
60 

2.50 
:-134 

,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

999 

888 
777 
666 
555 
444 
3.63,q 

222 
99 
44 
2'2 
11 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" ,, 

= 

= 

= 
= 
= 

777.-
666.-
555.-
444.-

,, 

" ,, 

" 
666.- .. 

2220.-
2970 .-
2640.-
5500.-
3674-

" 
" .. 
• 

ı 

'-· •••• .••••• •••••• •• ••••.••••• •• •• ..1 
ltlJ'kiye l~ Rankaınna f\8nl ntırmakla ya1D.12 para biri.ktrn:U~ 

ve talı abnış olmaı., ıtYni uıııand.a taliinfzl de denflmls o.. 

... .. ................................... ~ 
KARAR H OLASASIDIR 

Mevcut manifatura esyasmı satışa arzetmemek suretiyle Milli ko-o 
ruma kanununa muhalefetten maznun Üsküdar İcadiye Çamlıca cad.. 
desi 13 No. da mukim ve Mahmutpa!Ja Şekerci han zemin kat 3 No. da 
manifaturacı Sinekrimyan oğlu Leon Sinekrimyan Üsküdar Mill! koruma 

mahkemsinin 20/7/ 942 gün ve 107/153 sayılı karariyle 2 ay on beş gün 
hapsine, 83 lira 30 kuruş ağır para, 25 gün dükkan kapatma ve bu müd .. 

det ticarette-n men ve manifatura eşyasmtn müsaderesi cezalariyle mah"' 
kum edilmiştir. 

KA RAR HOLASASIDIR 
Fazla fiyatla kaşar peyniri satmak suretiyle Milli korunma kanunun 

muhalefetten suçlu Pendik Hatboyu No. 42 de bakkal çırağ? Mehmet ol
lu Kadri Özdemir Üsküdar Milli korunma mahkemesinin 12/6/942 gün 
ve 132/109 ~ayfiı karariyle beş lira ağxr para, yedi gün dükk~n kapat
ma ve bu müddet ticaretten men cezalariyle mah~m edllmiıstlr. 

KARAR HOL A S ASIDIR 
Fazla fiyatla peynir satmak suretiyle Milll korunma kanununa mo_ 

halefetten suçlu Pendik Ihlamur caddesi 7 numarada bakkal Tahir oğlu 

306 doğumlu Murat Tok Üsküdar Milll korunma mahkemesinin 12/6/ 
942 gün ve 132/ 109 sayılı karariyle beş lira ağır para, yedi gün dükkfuı 
kapatma ve bu müddet tlcnretten men ceznl:ıriyle mahkt1m edilmiştir. 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden 

tstanmıı. tzı:nir, Trabzon Liman İşletme tarifelerinin bu kerre ta.dit 
oltllW1 bazı maddeleriyle ücret cetvellerinin İstanbul ve İzmir için 15/ 
12/942 ve Trabzon içinde 28/12/942 tarihinden itibaren tatbik olunacağı 

ilAn olunur. (201!6) 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil Ldtfl Dördünc8 
Gazet.ecilik ve Neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 
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