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SEKiZiNCi YIL-Jlfe. !1Z5 
GONl.OK SiYASi HALK GAZETESf .. f AN İdaresinden ve bütün kita~ılardan i11tt>vlnfz 

Parti Grupunda 3 
Vekilin İzahatı 

-
Sırrı Day, Havzadaki Müessif 

Kazada Olenlerin Ailelerine Derhal 
Tazminat Verileceğini Bildirdi 

KiMSESiZ 
ÇOCUKLAR 

MESELESi 

Hükumetçe Esaslı 
Bir Surette Tetkik 

Edilecek 
Ankara, 8 (A.A.) - Cümhuri

yet Halk Partisi Meclis Grupu 
heyeti bugün sat 15 de reis ve
kıli Seyhan mebusu Hilmı U. 
rım'm reisliğinde toplandı. Celse 
açıldıktan ve geçen toplantı zaptı 
hulisası okunduktan sonra ~ür
&üye gelen İktisat Vekili Sırn 

Recep Peker 

------.--------, Day, ibu ayın üçünde Zonguldak lerl hilifına olarak bu elim 

it 1 d k• maden havzasında Çamlı ocağın. vak'ada §imdiye kadar 63 ame-
G ya G 1 c1a i§tial eden grizo yüzünden lenin maatteessüf öldüiü tesbit 

'"uzursuzluk bir çöküntü hUıl olduğıuıu ve edilmİf olup aramalara ·devam rw alınan tekmil kurtarma tedbir- klr o..... s.. z. se. ' 

Slınaı Afr nda <:erC78D eden 
'9akalardanbed. tta'qada. bR m
batsWık b Um sürmektecllr.. ~ 
talyanın lç durumu hakkında tn
glliz radyosu tarafından 90D gtln
lerde verilen haberler, milbalAlab. 
hattA uydurma olablllr, ztra. ~ 
paganda, belki A.1manlarm iıekem
m.W. ettirdik! rl, fakat haddi za
tfnda İngilizler tarafmdan lıCllt o
lunmuş bir sanattır. ll'akat oa var 
ki, İtalya, artık oo gıöi nkalann 
da hAdls obnasfna milsatt blr mem 
leket ohnt$.ır. Hem de bir ~ 
hafta~. 

Don Kavsindeki' 
Muharebe Kanlı 
Bir Safhaya Girdi 
Alman Tebliği, Büyük Zırhlı Tıeıkillerle 
Tekrarlanan Şiddetli Rus T aarruzlarınan 

Müdafaa 
ihtiyaçları 
Karı ılığı -. . 

&o.000.000 Liralık 
Fevkallde Tahsisat 
Ven1mesi isteniyor 

L.tylha, llylk Millet 
Mecllıl• Verllcll 

Ankara, 8 (TAM) - BilJil.t 
Millet e)lcllatne ftrilen Jeni ka
nan Jlylhalan anmnda, Kll1f 
MOdafaa ihtf7açlan için bu ve
kalete 80 milJOD liralık fevka
IAcle taıJsilat nrilmeli ve Milli 
•4üdafaa Vetlletl tarafından ha. 
riçten getirtilecek ve Milll Mü· 
dafa fhtfyaçlanna sarfedilecek 
maddelerin gilmrillt resminden 
muaf tutulmam hakbndakt layi
halar da vardır. Bu aon llyiha 
maliye ve bütçe enciinıenlerine 

sevkedilmif bulunmaktadır. 
Bunlardan başka Maliye Vekl

leti tarafından bazırlanan ve 
Türk parasının kıymetini koru
ma kanunile allkah biz' kanun 
layihası da vardır. Bu llyjhaya 
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YilCiyetin 
Yeni Bir 
Kararı 

Mahalle Birliklerindeki 
Kayitlar Yenilenecek 

f ., •• 
M••n• Ft~ •lar Ta•sJs 
Ecllleceğl Anlaııhyor 
Kaçak ekmek 1&tışlarını önle

mek maksadile viliyeıçe alman 
yeni bir karar yakın4a yürürlü. 
je girecektir. Bu karara göre, 
mahalle birliklerine yazılı olan 
bütün vatandJ§lann kayitlerl ye
nilenecek ve bu muamele sıra
smda ekmek karnelerinin arka
sına mühür ve numara vurula-

Burhan BELGE , Tesirsiz Kaldıg"' ını Bildiriyor caktır. Her ma_halle birliği ay~ 
bir numara serisi takip edeceği 

C
hurchllfin geçen haftaki ------- 1 Berlin, 8 (A.A.) .:- Alman or. için, bütün semtler halkının han· 
nutkundan daha doğrusu duları başkumandanlıtının ~ gi fmn1ardan elmıe& alacajıııı 

Şiınaı Afrikasında cereyan eden llği: Kafkasyada yapılan hareklt teıılblt etmek ve bu usulün tatbi· 
~ ftk'alardanberi, ltalyada, esnasında Alman ve Rumen hü- kına geçmek kolaylqacaktır. 

Lib7a eephllHea .,. ıealıııJer:, l!laJemep tammuıdan Deri hatlarda taama topçasa 

Sekizinci 
1 aarruza 

Ordu da 
Geçiyor 

G. Monfgomery, Harbin Neticesini Tayin Edeeek 
Olan Bu Muharebede Rommel'i Yeneceğiz, Dedi 

. 
Küttefiklerin emriııe giren Dakar'dan .bir prUno, 

Tunus'ta 
T eburba Etrafında 

Siddetfice Mevzii 
Çarpıımalar Oldu 
Londra, 8 (Radyo, 19."5) -

Asaosıeted Press muhabirine • 
yanatta bulunan saldzinct İngiliz 
ordusu bafkumandanı General 
Montıomery demiftir ki: 

"Yakmda baflıyacak olan mu
harebe, tarihin en kat't mubare. 
lerinden biri olacaktır. Bu muha
rebe harbin neticesini tayin ede
cek ve bizim Jebimim neticele. 
necektlr." 

Noel yeme~ Trablusta yi
yeceklerine dair askerlerin bir. 
bjrlerile bah8e tutuştukları yo
lundaki suale karp da genenl 

fUP)an söylemiftir • 
B8 Dev~ SL Z. Stl. 7 bir rahatsızlık hüküm aürınekte- cum unsurlan dilpnaıun ~ton Dağıtma birlilderindekı kayıt· 

dİl'. İngiliz radyosunun verdiği aığınaklannı ve isti1*Am sistem. lann nasıl yenileneceğine dair D k ı• · • r-:::::-.------~---------... -
loıı haberlere göre, Ahnaııyadan lerini zaptemişlerdir. Vürt.enburg yakında bir tebliğ neşri muh. a ar ç 1 nıı r G. u·· n ler Geçerken 1 
ltaıyaya geçen asker trenlerine bombacılan düşmanın .şiddetli temeldir. 
8reımerde .............. at:ılnu .......... .& .... _ taar.ruzların• rağmen yeni .zap- --------- Son Yapılan -ır-"' -r--· ~ t ikl · b · haf Zincire Vurulan Esirler · · 11ca, İtalyan seneto AzasJndazı bir ett en ir mevzıi mu aza · 
kıaa. ft biJh_.. generaller '" etmişlerdir. Terek kesiminde d• Meselesinde Son Safha A ı Y E ft I M 1 K 1 T S E R V E T 
- · .., ltal L-1·-- b' ari vam eden muharebelerde bir Al. Bern, 1 (A.A. - Rnmf mahfillere n. aş~ a 
=-=~ ~~,_.1:_ .. :_ G- gun-, Ktzı1__,_ 18 bin wn~·la -'-- uı.u.~ ~"" __ man zırhlı kolu son 7 gün lçfnde ıelen haberlere ı&re lıviçre hami --y-·· -3 &&A .,~.ıutu ~ 
L--ı~- __ ,.uf ftw-.... bir 6670 esir almış, 46 tank, 94 top devlet nf•. tiyle Alına. n •e lncilis e9il'I • R E F t K yemek datıtmak surettle yaptığı baFh 
-.MAw YUA. u ~Jan za- w d 11 wnn..!- 1 ini 11 rl 1r 1 t'""- B M li . ' bımıetten bah9ederken sözü Evkaf idares'-- -.... _ .... ,. ı· ıs...... 6-..1.edfl en e UIAICI ve birçok piyade silahını jMinam er n zınc re mn cı ın m111 ti&'' u u·· "ım Deru"z ve HAL D UK' -~ 
-, ~- .m.USllC)l"I J'"' ~· - 6 " alllradar hükflmetlere teıbtt etmff oJ. tirerek bu dairenin daha verimli, daha 6nemli, 
Dıif olmasnıdan, ~ fa§ist w·.ıık·ıe ve ~ Deva~ı Sa. ı. SU.· 3 duta tarihi bildirmlttir. Hava Üssu·· l'.1.u••tte' fi'- K·AR·AY ~üsbütün yeni tarzda, çah~anlıklan ve .. ___ 
Put;isinden fikiyet etmi§lerdir. ıı;;ıı ıı;;ıı IVI K neı lrudretlerile en fazla tanınmıı şah.siy;r;; 

Ba :Jd haber• bmılara yakın Kıtaların Emrine Geçti tandıiıdan ifletilrı>esi lüzumuna da dokunmuştum Bilirsiniz ki 
bir Atide katdaealı: olan bu nevi- H ı •t 1 ıı;;ıı • fhtiyaci olan halka bedava yemek datıtılma11 iştnf, eskiden. se. 
den diğer haberler mübalegalı, a 1 a X 1 n tatm camiler yanmdakl koca koca imarethaneler göriirdil. Za-
batta uydurma obbi!'.ır. Zira ~ Fra1111z Flloıa••• Devri mania bu halk ocülannı eönd6rdük; Abdülhamit, ocatı Yıldız 
Papnda, beDd Ahnanlarm te.. Nutukları itin de Mbaker•ı .. r· 18J'aymd'a a('ti ft saray mutfağında ptpm yemeklerle Beşfkt8f 
kemmül ettirdikleri ,fakat haddi • M. h e T s't _il! seinthide oturan "kullannı doyurmak yolunu tuttu; tmaretban~ 

tmmt ın 1 V r · Un U a Yapddığı Bllcllnllyor ıer yavaı yavaş kapandı. Şimdi öğreniyoruz ki bunlar ve btrçot 
la gillz1er tarafmdmı icat Arn ik 1 o· 1 Şimall Afrika müttefik umu- . :amflerle medreselet yaltll% kapanmakla kalmamı,, lmllamlmas 
cıılnrmp.q bir sanattır. Şu 'ftr ki, erı a 1 lp omat, bale -el~ ginntş .. G1t2eteler yazdı: "Kızılay, qhaneleri lfletmek 
ltaıya, bu gibi haberlerin yayıl- 1 Tutunamaz ml karargiiu: 

8 
(A.A.) - Gene. i--'n yerle..tı.ıı.: ·cami. medre.e ve imarethaneleri bakımsızlıktan ~. L.-...1- b Harp G.a.yelerı" cı"nde ·al Ei:Jenhower Dak•'"'n BirJ.e. ... "" 6

' IDasına oldu6 ... ;ıuauu- u gibi ıı;;ıı ıı;;ıı 'S ~- banp hatde bulduğu için tamir zorunda 'kalmış. bu su.retle de 
~'alann da bidise olmasına 1 1 O tik milletlerin enuine verildlğjni o eski, de~rlt 6'el'lert ytkrlmaktan konımuştur ... 
ln.üaait bir memleket olmuştur. srar a uruyor söylemifti.r. Dakara ait laaklaJ, . t ..... 1:"..1.-f idaresi böyle bir va-'-ttedir; halka SJCak, batta 

Amiral Darlan ile bır' likte ... _ "'"° "'~ ••;ıç 
liem de bitkaç hafta içinde! I d 1 "il ~ soğuk yem~k veJ'IJ)ek nerede, öyle btr te•ne yarayacak blnalan 

Akdenlzin karşı kıyılarmdaki Büyük Elç • IHJ1 z Tunus'a Dayanarak Miitteflderl Şimal kete~ Fransız garbi Afrika.; bile yılumdıtn koruyamamaktadır. Ama diyeceksiniz ki: .. Beyot-
~yet, İtalya balammdan, bu imparatorluğu Fikrini .&frilr ela Ç k ak N arl si sı umumi valisi Boisson tarafın- lundakf Ağacamiinf süslü püslü muhafaza eden bu Evkattır; yine 
aon haftalarda, gerçekten tehli. Şiddetle Müdafaa Etti " G n. ' 1 llnll az ye dan Birleşik milletlere vertımı,. ~d~~;b:ddı:~~~in~~:n~!~~_!1~ '= 
keli bir hal almıştır. Tunus'un Baltbnore, 8 <A.A.) - lngilte- de .Hay~lden ileri Geçemez tir. larını dotrultııyor: şurada, burada birkaç eski eeert de tamirden 
henüz elde tutulması, tehlikenin ~in Vaşington büyük elçiıri Dakar'tl•kl gemiler gP.ri almıyor!'' Evet bunları yapıyor. ll'akat yaptıtım delfl, 
tnevcut olmadığını değil, bilakis Vikont Halifax, bilhassa Alman- G Yazan: Emekli Deniz Subayl -) Cıezair, 8 (A.A.) - ViChy ra. daha neler y.apabileçek kudrette olduğunu dOfOnmeliyfz; hele 
tnevcut olduğunu isbat eder. Zira yanın Sovyetlere taarruzundarı · · · I Jlmi altında 'iken ~48 .afer- azla avunmak ve kanmak yolunu bırakmalıyız. Bir ton bulday 
~vrupada iki cepheden korkan ve Amerikanın harbe girmesin- N 1 C AT YA$ MUT ne edllmif oı.n bÜtO.n ınütt4tttk pJmewi icap eden yerden elimize bir çuval aman geçti ve kay-
ın.ihvere, şimdi karşı kıyılarda, den IODJ'8 Inıi1iz t.biyesinin . ıemlleri 1erbeat -bıntrlacaktlr. ınü beldedflbnlz .Otten bir tas ayran çıktı dı,e le'Vinmek veili 
'l'unu,s'u elde tutmak gayretleri, mihveri çember içine alınalı ve Müttefiklerin;. CeZair w. l'aa san 'V'Ulyeti ve Akdeniz hlkbni.. Son babeırleı:ıe ,c;ref Dakfr fL Tilrltiyenbı ~ Pfeııslptne, mkıllpçı, tnıarcı ruhuna avkmdır. 
ile §Üphe ki, yalnız Afrikada, l· müttefiklerin elinde mevcut mal- topraldannı igJJ ~erek tuDuA 19tt bakımındaa ıtratejik -ehem- loeu la bin tıon haem1nde olaD . ~Q\Ce hOkUmetln harp tonu kalnnma. hı%1anma daha 
deta üç cephede birden harp et- zeme ve bı.'Jan sayı. arttıkça bu dotr:u ;rüribiıete ~.nılh.'Vertn d,e rDftett hakkında ~ JUl)ar ve UNO da denize n,,.iirilen at-. dibıe: •. -~ ve yenileşme siyuetınde Evkaf m.eselesı en 
inek külfetini yüklemektedir. Ve çemberi daratlmalı hedef tuttu- Tunusu daha evvel tutmak içln yazıldı ve her iki tarifin da Tu-= chBeU 'zırhbm ile· 1935 MllMID- baft9 .. ı-ı.tır ve gelmelidir. En zengin kaynakları ehnde tutan 
bütün Italya, birdenbire ,bir cep.. ğunu söylemiştir. Halifax demiş. havadan ve de.nizden k~e!t·sevp nusu elde bulundurmak için ya_. de ~~ize fndtrllq ve biri Gloiı ~: ~~~ıyan 1Ev~~~~ :r~i~ 
be gerisi olmuştur. Yani, Afrika tir ki: kine başladıjı gündenberi·Tu. pacalı ve yapması lAzım ,elen laminf tapyan ve her biri T.BOQ ~;:1 m:mı-::: yepyeni b':ı, manzara v~ll~ eS: ~1 her 
kryıiannda elde tutulmasma gay- ''Mihver ilk defa olarak !nilda- nusta cereyan ~en ~ldis~terin şeyler için de birçok fikirler ile- ton bacminde olan iki kruvazör. müdürl~ benzfyen bir Evkaf tdaresl detll, bu daire'de b::· dev. 
&et sarfedilea cephe, elden bir faada kalıyor. Mihverciler ilk alınış olduJu ehemmiyet mey· rt silriildü. Hatıl bazı yazıcılar, deJl, 1933. eerıesinde d~i7.e ineli: rinı yapacak olan bir Evkaf mekanizması lhmıdlr. Kızılay gtbl 
~ p.-. ._ « Si. 1 k1fr Devamı Sa. Z. SU. 5 dandadır. Bu münulebc9tle Tuna. 0- Devamı Sa. ' Sti. Z 6tr_ Devama Sa. .2. .Si. 1 çalıpbilecek mekanizma da biqük bir (Vakıflar Bankau)I 
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(Devamı var) 

Balıkeaırdeki zelzeleden zarar gö
renlere yardım ıçln ilk olarak devlef 
limanlarI umum müdürlUğü memur
ları tarafından 1212 lira 14 kunıı top. 
lanmqtır. 

::. RADYO 

H+BEA(&pl 

Suikast Davasına Bugün 
Devam Edilecek 

Kesilen Hayvan 
Miktarı Azaltılacak· 

Lokantalaı ela Haflacla Ü~ 
Yerilecek Gün Et Yemeği 

Yİl/ecek naldi11tıtı için 
tedbir tıluııılor 

Denl.,-ollart Umum Mtıdllrü Halim 
Babacan Karadeniz limanlarında ter
t,lşlere çıkmtştır. Bu limanlardan yük
lenecek maddelerin tercihan yiyecek 
maddeleri olmuı için tedbirler alma
caktır. Umuın Müdür fehrimiu dihı
•'ükten sonra uııi ınakAU. Akdenlı 
1 •anlarına da gidecektir. Denizyol
larının Karadeniz için bir sefer daha 
UAve etmesi ihtimali vardtr. 

Ucıa pbr 
Bakkallar vasıtasıle memur ve mah 

dut gelirli vatandaşlan yapılacak ~
ker tevzii Jçln Ticaret Vekll•tl Mütte-
11rhfmdan emir beklenmektedir. Tev 
Zfatın geçllunesi, herhangi bk Mllistı
mAll önliyec:elı: tedbirlerin alıntnuı için 
7apılmakta olan hazırmtların bitme
mesinden ileri gelmektedir. 

e- <Battenfı 1 iacWe) bir ı>urette etüt ederek tekrar 
edildiğini ve h&dbe üzerine adli, Partiye daha huırlklı olarak gel
idarl, ve teknik tetkik ve tahkik· rneaine fırsat ve imkin verilmesi 
lere devam ediln:ıekte oldujunu Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
ve vazifeleri uğrunda hayatlarım tarafından teklif edilmi§ ve Grup 
kaybeden i1Çilerin ailelerine hü. u mum! heyeti hilluıniet tarafın
kumetçe derhal tazminat veril· dan yapılan bu teklifi memnu
mesinin talkarrür e.ttilini ve bu r-Jyttle ve ittifakla tuvjp et· 
kabil hadiselerin tekerrür etme- rnJftlr. 
meıi tedbirlerinin de alınacağını llwm.mede bqka madde ol-
bildirmlıtir. mıGlı için reialikçe ... t 18 ı O 

İktisat vekilinin bu izahını da ceı.e,e nihayet verilmlftir. 
r.1üteakrp ruznameye geçilmiş-
tir . l ' aralıların aa11ı•ı YI ye 

R uznamede lıtanbul mebusu 11Wt.eldl 
General Kizım Karabekirin mem A nkar a, 8 (TAN) - Şehrimize 

Ankara. 1 (TAN) - Suikast dava· leketin bazı yerlerinde görülen gelen son malumata göre, Zon-
sına nnn sabah ıaat 9,30 da Ankara k.:mc:ıesız· -nçı- ve t"ftruklıır ld k h nd uk ı ,. e-· .. .(" y- gu a avzası a v ua ge en 
altr cen mahkemesinde dewam edile• h Jkk nd h""k. ·b· ed 
cektir ltaı:pan sefaret kapscııı Kona- E ı a u umetçe ne aı ı t - elim kazanın bilinço.su 63 ölü ile 
tantin ba ceINde ..ıııt olarak dinlene- birler alınmuta oklujuna dair kapannu!tır. Yalnız yaralı milt
cektir. Yarm mahkeme, tahkikatm te\·• takriri vardı. Takririn okunmacıı- rı 27 ye çıkmıştır. Kazanın vu
ıiine ilham ılSrmezıe iddia makamı- nı ve hükumet namnıa takrire kubulduğu kuyunun ;ünlük is
nm lddlumı •erdetmeli ihtimali, hat• cevap veren Dahiliye Vekili Re- tihsall '80 tondur, bu itibarla bu 
tS mildafaaların :npılma11 muhtemel- cep Peker'in dinlenmesini müte- kuyunun fuliyett.en kalması u. 

d 7• ' • -. akıp birçctA: hatipler söz almıı vt "tumi istihsalita tesir etmiyecek-
Vatan Guetal Ka.,.tıldt mevzuun içtimai bünyemizdekı tir. 

Dostluk Kupası 
Maf ı Yapılııor 
Fenerle G. Saray Bu 
Pazara Karıılaııyor 
Bqiktq, Fenerbahçe ve Galataaa

ray klüplerl eski dosUuklannı bir ke
re daha tebarüz ettirmek düşüncesiyle 
üç tatil gününde bltırilecek bir tur
nuva tertip etmifler ve ortaya, bu maç 
ların ıonuncla en c;ok muvattak olan 
taknna verilmek üzere dostluk kupası 
adı altında bir de kupa koymuılardır. 
Üçü de Şeref Stadtnda yapılacak olan 
bu maçlnrın birincisi bu pazar Gala
ta•rll)' n,. renerahçe arumda lkin
clll banamın birinci cuma ıünll Fener 
bahçe ile Beflktaş, üeQncO.ü de bayra 
mın üçüncü pazar gilnü n~·ktaş ile 
Galatasaray arasında oynanacaktır. 

Her Oç klObün iyi niyetlerle boyle 
faytt kısa süren bir tek toplantıda 
hemen aıılaıdmıı oldutu cihetle, Qala
tasarayın llg rnaçlartna iştirak edece
ği de tahmin edılmektedir. 

y ole16ol mtirları 
Dün yapılan erkek okulları voleybol 

ma~lan neticesinde Ha1"iye llseıf, Pcr 
tevnl7al 1 sesini 15-2, l!H4, fst.nbul 
erkek lisesi Işık lisesini 15-8, 15-10 
Yüca 'Ülkü liaesi İstiklAl lise.ini 15-3. 
15-9 Boğaılçl lisesi de Darllşşefekn 

lisesini 15-2, 15-3 ;,enmlılerdlr. 

Mahkemeye Yerilen 
Vurguncular 

Galatada, Fermenecllerdı 145 nu
marada ticaret yapan Ekseneron mi
mar Şerife alt olup nakletmek üzere 
ordinosunu aldığı 200 çuval çimento
yu ba,kasma satarken suç ortakları 
Ligor ve Perlkli ile birlikte yakalan
mış, dün milli korunma mahkemesine 
\·er!len suçluların heps[ de te\ kif e
dilmiştir. 

TUHAFiYE VURGUNCUSU - Çi
cekpazarındn 26 numarada Alber 
Kasoto tuhafiye eşyasını yüzde 110 
ktırla satarken yakalanmış ve milll 
korunma mahkemesince tevkif edll
mfıtır. 

RAKI Vl!RINE SU VUtMll -
Arnavutköyilnde Ankara meyhanesln 
de milşierf7e rakt yerine IU verlldlii 
için meyhaneçl Andon milli korunma 
mahkemesine verilml§tir. 

EKMEK VURGUNCULARI - E
ınlnönOnde Aziziye mahallesinde otu
ran Cafer elfndekl dokuE ekmeli '70 
er kunı a, yine Emlnönilnde Mustafa 
adında biri Cazla fiyatla ekmek satar 
ken yakalanmııl:ır ve milli korunma 
mahkemeeine \'erlbnlfı.rdlr. 

Ankara. 1 (A.A) - Açıkça 'kııkn" 

tıcı :pa711Dmdan dola)'? tıtanbulch çı
karı Vatan ıuetesl iki a7 bpatrlmı1-
trr. 

ehemmiyeti tebaniz ettirilmi§tfr. 
Hatiplerin bu beyanatına hükıl
metln de iştirak ettili ve alAkab 
vekaletlerin bu mevzuu eaaslı 

Albn Fiyatları 
KadıköyOnde Kurbağalıderede otu

ran Ayşe Aydının e\ ine misafir gc
Diln bir altın 3250 kunııtan ve bir len Suzan evden bir knç ekmek kar

gram k01ce 42f lrunqtan satıımııtır. ı nesi çalarken yakalanmııtır. 

Don Kavıindeld 
Muharebe 

Müdafaa ihtiyaçları Wilkie ve Ha&fax'ın Dakar için Son 
Karııllğt Nutuklan Yaptlan Anlaıma 

e- Bqtarafı 1 incide 1:1f.r Bil§ tarah 1 incide 1:1iJ» Raştanfı 1 iMide 9'" Baştarafı l incide 

~•ikada iki j MareıalGöring 
Günde 77 ltalyada 

veya tahrip etmiştir. Av tayya- göre, Türk paTasuun kıymetinin defa olarak istediklerini yallA- rilmiş olan Le Fantasque, Le Ma
relerimiz alçaktan uçarak düş- korunması hilkkında 12 numaralı mamıılar ve irademizin öniinde Un ve Le Terrible adlarını taşı· 
manın demiryolu tesislerine ve kararname hükümlerine aykın eğilmek zorunda kalnuıiarctır. yan ve her biri 2,569 ton hRcmin. 
k:mnyonlarma taarruz etmişler. hareket edenltrin muhakemesi Tetebbils ve teşebbüsü ifade c- de olan destroyerlerdım, 12 de 
dir. tçın iki komisyon kuruhcak ve den her şey elimizdedir. nizatısından, 3 mayin tarayıcısı 

Gemi indirildi lulunuyormuı ! Büyük Doın lı:a,vsinde Sovyet- bu kararnamenin tatbikatından Bü7ük elçi, çeuret ve basiretle h~- gemiden, 1 O korvetten ve diğer 
ler dün bilyiik zırhlı te§killerle dc~abilecek bütüıı döv!z c!avalan ı eket eden Reiı Rooıevelt ve Chuı• lı::fif gemilerden mürekkeptir. 
tfddetll taarruzlanna devam et- Anlcarada yenldea kuruhcak bu chill'den ıitayl,u bir U.anla bahsede- Richlieu zırhlısı 8 temmuz 1940 
mişlerdir. Bu taarruzlar kıt'ala. üd komisyonda göu' (>\.c>kt.r. Ko- rek ıunları ıiSylemf,tir: da İngilizler tarafından yapılan 
nmrzın müdafaası lcar~ında a- m:,:,, onlardan biri :> temyız ma- "MalOmat!arı .enik olan baıı kim• bir akında b1,9ara utramı§tı. Fa
kim kalmıştır. Kıt'alarmz Alman ~amında olmak üzere ıkiı.:tisi de 1eler1in t~~ll raüimk,.ttt&•~eı. R?<'• kat a zamandan bugüne kadar 

Japon Donanmasına 
da Yeni Gemiler 
Kattlmış Bulunuyor 

Ankara, 8 (Radyo Oueteııi) - P2e 
zar '" Puartelf dn1erl Amerilraa 
tesdhlarmclan 77 semi indlrilmiştir. 
Bunlann lcinc1e Hewcene~ harp ıemt
ı;,.ıe 2 açık ıemlai, 3 torpido, bir 
destro,., 8 mayın semial, 2 himaJe 

......... ı deals ·~· 3 tqıt, s .k6t 
çllk ..... s-nlli de .ardır. 

l>Jter ıemilerfn dmleri bilaırtlmc
•ektedir. 

'Japon Unanmtuırula 
Tok10, 8 (A.A.) - Bahri7e töscüıll 

:reni sırhlılann denize fndirildlflnl 
bUclJrmlftlr. Ba ıemller ve aca\: ır 
.. u.ı timdi bareklta i,tlrak e~kte-
~~ . 

Bir HMlik ~ 
Tobo, a (A.A.) - Japan:panın 

hu'be sfr"indenberi Japon hnetlerl 
ı mdf" bclar 202 dlifftWl harp pmial 
batnmq, 150 harp ıemlll ha•r• ai• 
ratnuı ve 9 uda ele geçirlbniftlr. Bun 
daa llqka 416 dipnan ticaret semiai 
ltatınbmt ve,.. huarı airatılmı,, 503 
....ı •l• seçirilmlf, 3798 acak tahrip 
edilmlıtir. 

.JaJ*llllarm liarp ıemiıi .u1l•tı 62, 
ııçat A)'iatı 550 clır. Japon ülll ve 
yarablan 21615 616, 42577 Jaralıdır. 

Bana rmabbtt Japontann 331.000 
diltman 6lc1tlrdillderl ve 433000 nir 
alclr\:lın bılc1i~edir. 

~ft11paTeAmerilWunl942 

Y dındaki Bufday i stihsali ti 
V.,tnıton. 1 (A.A.J - Ziraat u

nrhlr, blltlln A•rupuun Ru1a bark. 
1912 eaeclnha buidaY latim.Jltlftlll 
15.000.000 hektolitl'e:ve balli olcftaPıo 
n tahmin etmektedir. Ba ınikdar, 941 
sen•ın·nkinden 15 000.000 hektolitre 
ıattar aacbr. 

B rJqtlr milletlerin 344.400.000 heb 
lfohtre n Kanac1anrn da 112 800.000 
ltektolıtreye baUt olan bafday iıtlhta• 
ıatı. 'blı'C( ı;çk9' ıe)til etmcktcc11r. 

Nazilerle Faşistler 
Arasında isyan 

Hareketleri Olmuıl 
:NeyYork. 1 (A.A.) - Vaılnctondan 

ılınan bir telsrafa söre. Ooerinı, Al• 
man !11al kıtalırının manevi lnıvvel• 
lerlnJ 7ifkleltmek için cenubi !talya 
ne SiciIJac!a ynpmrş o1clağu ıeri bir 
turneden ıonra gec;en hafta nihayetin• 
de Roma:pa aelmiıtir. Mühim m:kdar
da phsi muhafıslarrn refakat etme'kle 
olchtiu Goerinı, bü,.Uk çapta Oc; 11• 

çabnar topa ile milcehhez ıırhb bir 
otomobllde seyahat etmlıtir. Goerintr, 
Munolinl'Yi derhal umumi kararıt· 
hına da•et etmiı ~ Duçenin kanel 
aıanmJelİni 1'ibeltmek için onula 
hararetli bir ıllrltme :papanıtrr Ba 
rarilımenln tonuna dotnı kont Ciano 
De eliler 71lbek hilkimet erklnı, M• 
rnatı midlkl olnnltlardn-. Dılce'nln 
inamı ıı .... nv..etleri tarafındın •ııe 
ha 11rtfrllml1 olan hnarlan rörmek 
Dltte llilano1t1 :riyaret etmesi l~n 
Goer1nı neıdinde ısrarda bıılanmeı, 
oldllfe alylenınektedir. 

Cenubi 1tal7ach ve hattl Padoace 
bölıeııine kadar olan yerlerde :Nui
lerle Faıiıtler aleyhinde nkuı ıelen 
ıenfı l•11D hareketleri hakkmch mll• 
teınadlyen raporlar ıelmektedlr. 

Franco, A•nanyaY.a 
Geçit V enniyeceğini 

Resmen llcli miı ! 

uh ı . r. • • 1 wt 19" t 'le ........ .-....1 • uncue lıltnne ·ımı lm uht ı 
ve Rumen m arebekl ~~are en ,lk, f.:!~dan .milre'!L.rıl? o ad 1 1~. de ... m etmiılerdir. Hariciye nuaretl t~ir edı f o ası m eme. 
tarafından deste enmiştır. ınrı komısyond ı ~urayı ev eı., ele onlann itleri Uztrinde ,UrUmU, .,. dır • 

Kallnln kesiminde ve İlmen gölQn- divanı muhasebat ve temyiz mah a7lardanberi takip ettiii siyaset mü!'e Toulon Uma11ında 
de Alman kltalart tankların 7al'd.ı- l·Prıwsi nalan da vaıo.if~ alacak. tefiklerfn timall Afrlkada ılriemek ı11• 
mi7Je mukabil taarruza ~işlerdir. lar ~t:ı mdlyeden de bir aza bu- tedflı:lerf a1kerl harekltın muVJff•ln• 
Kıtalarurıız c}Qşman mevzılerlne 15 ~unarc.r~ır. BirinC'I komisyonda "tine pniı Blctide lnıil olmattar. Hı 
kilometre derlnlllinde yararak dilş- ise M:ı!iye Vekaletinden, milli zır olaa ct?&br •ftlllek miimlriiıı iken 
manm iaıse ve ikmal yollarını iıgal b • larda .... _... bank bana :papmaıbn ttnkitlerin tıarıı11ncb anAa n ve .ıueı-aez a-
etmlşlerdir. . ıaıanak •e ıilktnetl nnıhafua etmeli 

Geçen 25 sonteşrinde baıltyan mil- sından bırer aza bulunacaktır. hl,. ıüphe 7ot._ L: b. d L t 1 . 
B ı· ='-- d iktisat adli " • ILl ır emo .. ra ıer nı 

da!aa muharebeslndenber! bir ordu- ~ ay.wc.. a .. • ~e, dlfer seflerden a)'lrt eden bir meziyet, 
nun k..ımınde 2500 esır almmıı, malıye ve butçe encumenlerıne .,ni umanda ıiafn 1.nerinble bizim
bundan başka bir tok top ve piyade havale edilmlştir. kilerin muqffak;vetle ırtdrdlldcri b'r 
allAhı tahrip edilmiş veya elimize Med~<$in yannki ruznameainde imtihaHır. 
geçmiıtir. d,. e\"velce hük6met tarafmdan * 

.I.adoga ginilnün cenubunda Bol- f - k ,.d 1r --'·• h '-ln L clra ı ("' A) t ..ı • şeviJderfn clab eok a,!f ku tıer- ev a.a eaunç • ._8 ._a-n- oa , "· . - n •• ıterenın 
le yaptıkaln ~arru%lar büta:V-silAh- -Oıı ev\•elce Mecllle .wk~ V~ bb&k el~ Lord Halifalcs, 
lann mukavemeti karşmnda Alman kanun liyihasmm geri verilmesi dflnlrii n~tlnmda Brıtan71 fmparat?r· 

Uertne ad akim kalnu - haklmıdlkl B•-kllet tezkeresi lufu fikrın.i ffddetle mu•rıa etıalttıı. :,en varm an 1 -s•- Lord demlttir ld: 

. SoV'""t resmi tebli'ği okunacaktır. "Brltan:ra fmpııratorlata. aıan sr• 
~ C L: --·L bele MlerdMberL mi{7onlarca inun jçin 

.Mo.kova, 1 (A.A.) - Öğle üzeri enuptalW "'""are r 7&Pbklarmdan iftihar duJ"tnaktıdrr. 
neşredilen SovJet teblliinin eki: Ankara, 8 (R8419 ..,.ı.l) - Don fm119rato!'1bk la)'lllS insanı emniyet 

V111ington, 8 (A.A,) - Bahriye 
nazırt alba7 Knox, yapılan hava ke
şifierlnden sonra tanzim edilen rapor 
lardan ve diler haberlerden Toulon' 
daki Fransız donanma11ndan 50 harp 
ıem!slnin ve ticaret taşıtının batmış 

veya ha111ra ufrainıt oldulu ve 15 
harp gemlsl \ e 5 sarnrç gemisinin de 
satlam kaldıtı antaıttdıtmı aö7le
mi1tlr. 

Knox. Dunkerque ve Strasburg 
saftıharp ıemilerlnin tekrar 7ilsdilr
übnek vaziyetinde Qlduklarau iltıve 
etmiştir, 

Londra, 8 (A,A.) - AUnan haber
lere ~öre, Dakar hakl<tnda General 
Eisenhower ile M. Bol11on arasında 

aktedilmf.tı olan ltlllfın belli baılı 
noktalanndan biri. batı J'ranıb Alr -
kasmda bulunan harp ve ticaret gemi 
lerlni blrletlk milletlerln emrine l
made kılabilmek için bunlanlan isti
fade edllmttlne mütealllk bir plAn 
vOcude ,etırlbneai mıkaad!yle der-
11al Amerikan teknl~lnfn g6nde 
rllmesldir. :ır 

Stallngradtn fabrikalar mahallesin- Volga kestmhrlncleld kanll •ftllar ,,. laa,11. aaalet, ıerbest dllıünce •e 
de kıtalar1mız men:Uerlni tahkim et- durmadan devam edip gitmektedir. terbat ibadet hakkı •ennlıtir. Bri· 
ml~ler ve c1Qpnan Jdtalarlyle atıet Her iki taraf ela bu çarplfD\&larcia tan:ra ile milstemlekeler ıranndıkl 
teatisi etmltlmlir. T~us ve kU- katı bir netice e1cle edememil ollnak- a~t. WtWrlne inanma fikrine 
eük piyıade ~plannııa 14 müatah- la beraber şimdiden kuvvetle tahmin da7&nıyor. B1711k Britan~a mlJeteme 
kem noktayı. 40 sahra istihkAmmı edilen bJr te7 vana o ela. Don ka'laln Jebkre kendi mah ı11,. ~u. on· 
tahrip etmişler ve 200 Alman öldilr- de her iki tarafın da sonuna kadar ları!an bir lnlr'flt bite nrtclat temin et• Almnaya, Ruıyaya Harp 
mOşlerdir. bu durumda kalmıyacaııctlr. önG- mu.,, tlinı İçin Balgaristam 

Stalinıradın ılmali prblsinc1e Sov- mt1zdeki g(lnlerde bu,nnkt1 dunun WUlkk'nln k 
yet ıataıarl dilşmının makabil taar- birinin lehinde, cQv\Din ale7hlnde nut .,, Tazyik Edi)'l'OmUŞ ! 
nızJannı aifr ka71plarla pri püsldirt düzeltflmJs olacaktır. Ankara, 1 (Jtac!)ro Ouet•I) - NCY Londra, ı (A.A.) - Brltanovı: 
müşlerdir. Yalnu bir kesimde iki dOş RJevden İlmen t6lilne kadar uu- 70l'ktan ıelen bir habere ılSre, JaPon mlhvttcOerfn Şimal Afrlkadakl utra 
man lxmıtn yok edilmiştir. nan 600 kflometrellk cephe üserlnde taarnmuuın ~Janlaıll mGnaıebetiyle dıklan muvaffald;J'etstzlikler w Rus 

Merkez cephesinde kıtalanhnz dOt muharebler her an ı!c!dethı! arfıtır- lnwtHs 11t1Uetine hita'ben. Mr m~Jmc!a tann lld4ftll taamızlan 7QzOnden 
Londra. 8 (A.A.) - Fu radyc. manm mukabil taamızlarınt geri makta denin .U,.or. ~an tebUll. lfr, Willldı blirp aonraa muelılerin· Bulpriltanda Jenfc1en kartapbklar 

S11Dan bildirdijine ıöre, Genttal Fran· atarak taarnız1ar!na deovam etmfıter- zırhlı ~ ~ tlar- elen büleclerek dtmiftfr ki: ve baltalama hareketleri baılanııı
oo !aP9Q01 topraklannclan ıecmü dlr. ruza aeem AJmanlll'tn ~ bat.. "Plkıim 1Dc1ur ki. eler maJiarebe dr. ordudan kiltMı halinde vaki olan 
bamnnaa :paprtacalc olan her tBrlU B.jeTID .-ıtmıc1a bir 8"1et blrUll, 1annı ıs Jdlometre derinlikler. dol- c!"am ec!erbn !larp 11,,.Jerfmls idi firarlar, hnkQmetı end1ll'1'e dtışQrmek 
teıebbllae maııI olacaiım Alman ora... dflpnanm bir kao ımıkabll taarruzu- ru nnlıtmı blldlrmektedlr. Sov,et- rinde •nlatan7a n~ 1larp biter tedlr. Dr. Oberr. m~tasfzl.IJI 
tan baıbmandanhfma b!Jclirmlttlr. na gıerl püıkQrtmOflilr. Ahnan kayıp ler de Rjev - Vla:ırmada bütün Alman bitmez ba ıa1tler etrafmda b1rbln· ortadan ka1dırmala ,.an,.aealı: teı-
Fu rallyosu, Alman baı'kumanc!anlrtr• lan &n n yaralı olarak 800 kişidir. ikmal Yoll~tn kesfldttfnl haber ve- mi•den •J"'1faealu... lcUAh yapmak O.ere Butıarbtanı 
nm tua't"IUt'larını evvelce bildlrmiı RJe-r - Vlyazma ıirnendifer hattı rlyorlar. ı!u kesimde de ~t ta- ıllnderllml,tır. Sotya halkına 24 saat. 
olduianu ilin eylemektedir. General boynca faaliyette bulunan kıt- arruzlan t!'hetnmi,etll btr pli~• Mıaır'ın Ank'ara Sefiri ikametıthlarfndı kalmılan emri ve-
Franco'nan cevabr ıferlcle bir te1Yt7e alanm1Z f1rl Alman. 1'fyRde böluğllnQ g&stennernii\fr. CilnkO RjeT. Vlazma, Kahire, 1 (A.A.). - Mııınn Ankara rllmittlr. Almanya, Bulgaristanm nu 
nrett bulmak iaıklnmı ortadan kal·! yok etmişler ve seklz t.reni havayıı Vellki - Luki gibi biç biri henüz zab- sertr1iiine Mehmet Kl'mal Abdurra• yayıı i!Anı hıırp ~tmesl fçln Kral nn· 
clınaıütıd.ı.r uı;urmuııar= l.edllml& dejilclli bim Be7 t17in edilmiıtlr. rlsl ciddi surette tazyik etmektedir~ 

-- DiKKAT:• 
Tarih Vesikaları 
Ve Çinilere Y 

Değil mi7 
alr mDH•lletle, Te1tka1 

rayında on b•ı glln kadır 
prak inceleme yapın bir ar 
ıımrz anlattı: 

"Topkıın urıyınln lnı 

dalreılnde çılııtlm, ve u 
devrinin Maarif nezaretin 
defterlerlnl inceledim. Oze 
çalıftıOımız defterler nihayet 
70 •nelik idi. BugDn için 1 
vealkı hallne gelen bu tef 
dıtıı tlmdlden çürUınUt. mı 
laf'llıttır. •u ,.kilde bıra 
Uç ıa., Hnı ıonra bunlardan 
da eaer kılmıyacaktlr. 

"Yine bu fırsattan lstlfıd 

derek, urayrn bazı krsıml 

gezdim. •u sarayda bulunan, 
yanın en kıymeti! çlnUerlnde 
kısmi yerlere dlSkülmU,; bu 
bazııtrı ktrık dlkük bir hald 
tarafı 110ılm1t. lllr kısmı 1 
toprıık yıOlnı hıllne gel 
Sarayın içindeki klymetll t 
etYI 41 •t•lı yukarı, 9DrUr 
lftlhlcGı•uluP,., 

BugUn arbk, tarlht birer J 
ka hallne gılmlı elan bu d 

ı ler, ve helı artk Y9tt•lmııına 
$ kan olmıyaıt mlllt aanıt ... ,ı 
• çiniler llu hale mi .. lffıktlf 

.................... , 
Olcullarcla 

Bayram ve 

Tatllleri 
Bu yıl rami okullarda ıı6m 

tni ile ~am tatlllniıi bir ar 
pılma•tna kırar verllmiııtlr.Bu 
b!ltQn okullar 11 blrinclklnun 
birinclklnuna kadar kapalı kal 
Yıl bap tatili de ay!n 31 in 
öğleden ıonra bapıyacak 4 
nun sabahına kadar ıOrecektlr. 
taraftan maatlar da 711 başindA 
ce dalıtılıcaktlr. 

Doh 1'f Yapacak Tak 
Ad&.~ Baıına 45 Kur 

Alacak 

rasmda sabahlarl 7 - 10 ve 
larI 17 - 20 arasında 7a~ld 
ferler için dnimt encümen ad~ 
şma 4~ kuruş fiyat teabit etmlı 

Jlu lfln tatbikatına al' 
bi- knc gilnl\ kadar Emniyet 
şube mildürlillil teıblt edecek 
tomoblller derhal 'alıımıya 
cakbr. 

Sekizinci Ordu 1 

Taar ruza Geçly 
kllr Bq tarafı 111 

"Askerlerimizin kuvvei 
vi:-r·<-s~ yüksektir. Bu hldl 
onu teyit ediyor. Mmat 
lan muharebe meydanında 
m1::ırt.ir. Alınanlar iyi 8$l 
t,: ~ çarpıpcaklardır.. Dü~ 

lıir kere yere çalınınca ~ 
çı. olduğu doğru ise de on 
harcbe meydanında yenm 
zımdır. Romınel büyük b 
kerdir. Fakat, biz kendisini 
llın cıdeceğiz." 

Taa"uz beklenl11or 
Ankara, 8 (Radyo gaz~ 

L;tlyae'l ileri unsurlann 
ian §iddetini arttırmı,m 
harta içinde sekizinci o 
kari hamlesi ba§ltmaSı 
bılir. 

1'unua'talıi ~Jlllmfll4 
Londra, 8 (A.A.) - Teburb 

vartnda müttefik ve mihver _, 
arasındaki ılddetll çarpffma 
etmektedir. Tunustakl en 
vaı Tunusla Blzerte aruınd 
üçpnln cenubunda çölde 71p 
tadır. 

Vlchy rady0$U, bu ild Jiln zaı 
General Anderıonun b(lyük m 
da piyade ve topçu takviyeleri 
tını ve bunların büyük kumhı 
burbaya ulaıtıtını bllditme 
Rommelln phıan Tunuataıd 
kuvveUerlJ\11 kumanda et.till 
olarak tnah\mdur. 

Londra, 8 (A.A.) - Şimatı 
umumt karargAhının teblill: 

8 İlk Klnunda yapılan bir ta 
netlceıılnde dOeman bir mevzi 
ılrmistlr, Zırhlı blrllklerimiz, si 
karsı taarrus :yapmtılardır, 
geceleyin geri çekUıni Ur. 

'Alman remıi tebliğ 
Berlln. 8 (A.A.) - '"Resmi 

llll,.: Slranalk cephesinde topçj 
düpnan kam7on kollarlyle ba 
meviller!nl ateJ altlna abn~tı 

Tunusta, tnUnferlt d{lşman gr 

rıyla 7apılao çarplfDlalar dev~ 
miıtlr. Fillpvlle'e karp :rapnan 
detll hava taarrmlan eımann 

manda demiri! bulunan ~ 
bm tesislerine ve hanprl!ıra m1 
rer laabetler .ka)'dedllmlttlr, ., 
bir miktar dilşman tayyaresi t 
edllmiııtlr. Şimali Afrika 'ökleı 
Alman ve İtalyan tanklarının at 
le 8 düşman taY.1aresJ d(I Urlıl 
tilr, Bir tanaremfz kayıptıı: 
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T A N "' 
TDrklye Ecnebi 

ABON!! 9EDELf 

1400 K,, 1 Sene 1800 Kr. 
750 "" 8 Ay 11500 • 
400 .. a 11 800 • 
150 • 1 ft aoo • 
Adreıı d .. ıır.nrmek (25) kuruıtur. 

l=I•©!l~I 
Finlandanın Durumu 

Yazan: M. ANTEN 

Flnl!ndanın fstlkllllnin 25 fncl yıl 
dönümü münasebetiyle Cümhur 

reisi verdiği bir nutukta ıunları &6:1"" 
lcmi~tir: 

"Finllnda hem kendi varhft, bem 
de bütUn dünya. için harbediyor. Fin• 
linda, aarktaıı cclecck tchilkeyc kar~ı 
en ileri karakol ve bekçi vazifesini 
cörmektedir. Harb!n mesuliyeU, !O 
Sonte:irin 1939 da Finlindaya taarruz 
eden Sovyetlere nfttlr. Evvelce Rusoı 

yaya karıı mUcadelemizde bize 7ar 
dım eden bUy\ik dcvleUer timdi onun 
müttefikleri olm~lardır. FlnHlnda yal 
nu; mUmkiln olan deiil doğru olan 
yolu tutmnştur. Almıınyanın ıtalip ge. 
lcceğlne imanımız vardır. Fin milleti 
sonuna kadar mücadolcıye devam edoo 
cektir.,, 

Bu sözlerin İ11gilterede ve Amerlk:.>• 
da uyandırdığı akisler hakkında he
nilz b:r haber gelmemiş. Fakat, bu nu
tuk 1939da geçen hadiseleri bir kere 
daha hntırlamıya fırsat vermi:iUr. 

Lcn1n&rat ıarnlıonu SO S'onteırlnde 
Mannerhcim kuvvetlerine karşı hare· 
kete geı;tlil uman. bu hadise, dünya 
efkirr umumiyesindc muhtelif ııekil• 

!erde tefsirlere tabi tutulrnu:ıtur, 
Sovyet Rusyayi idare edenler, mu• 

hakkak surette vuku bulacak olan Al· 
man taarruzunda Finlindanm oynın
cafr rolü evvelden keı;tirdiklerlnden, 

Lcninı:radın top menzilinde bulunan 
Msn."lcrhcim, istihkimlanrun yıktırıl· 
ması prtlyle Finlindanın istiklal ve 
toprak biltünlüfünü garanti edecekle· 
ı·!ni o ıaman Fin hUkt'ımetine bildir• 
mi~lerdir. Fakat, Flnlinda bunıı topa 
rak bUtilnlüfüne blr tecavilz sayarak 
talepleri reddedince Sovyetler şimal 
hudutlarını ve mndafu sistemlerinl 
uranU altına almak maltııadiyle ha· 
rck!ta baljlamııılar ve Mannerheim 
hattını ellerine geçirmi~lerdlr, Fin or. 
dusu mağlUp edildikten sonra, Sovyet• 
lcr, hudutların emniyeti fçm lbım o· 
len yerleri muhafaza ederek i:ıgııl et• 
tl'J9 oldukları Petaamo gibl askeri Te 
lktısadi ehemmiyeti büyilk olan mevki· 
leri bırakmışlardır. Sovyetler yine ar 
n: stratejik müdafaa endişesi iledir Jı:I 

•Almanya ile .zahiri dosUuklarından 
lııtifade edercb Baltık memleketleri 
Uzerinde kontrollerini temin etmtıler" 
<lir. Polonya Alman tazyikl altında 
maddeten ve manen inhili.1 ettiği sı• 
ralarda 1ı:ızı1ordunun bu memleketin 
şark kısnnlannı işgal etmesinde de ar 
ni gayenin hedef tutulduğu ıörülmü,_ 
tür. 

1939 hadiseleri hakkmdıı verilecek 
hilküm ne olur&& olsun, ıurnsı mu
hakkaktır ki, Sovyetler Birlifinc kartı 
Alman taarruzu dofrudan doğruya P0ı 
lonya ve Baltık devletleri hududun· 
dan ve .Mannerheim istihk5.mlarından 
ba~lamq olsaydı, Lcninırat ve Moı;. 

kovanın kısa bir .zamanda Almanların 
eline düintesi ihtimalinin kuvveUI oı.. 
duğunu sonraki hadlıelcr ı6stermişt!r. 

Hatırlardadır ki bundan bir müddet 
evvel Amerikanın Flnllndanın istiictaı 
ve toprak bütünlüğünü garanti ederek 
Sovyctlerlc ayrı bir sulh yapmasını ve 
Almanya.dan a7nlmasmı temin maksa· 
diyle yaptığı t~ebbllsler aklın kal• 
mı=tır. Fin Cümhur reisinin ıon nut
kunda Atma.nyanın ıalebeslnJ temenni 
etmesi ve Flnllndanm ayni zamand3 
Bo!şevi.zm te.hllkulne karst mücadele 
ettifini ıöylcme&l, Almanyamn muvaf· 
faltlyetl iı;in çalıştıimı teyit etmek. 
ted!r, Bu nutuk, hırb ive ınlhll ka~ 

zanmak için birle~miı olan İngiltere, 
Amerika u Sovyet Rıııya bloka kar
ti•sında Finlfindanın hakiki cephesini 
gayet açık biı' surette taYiıı etmekte 
ve Amerika tarafından o ıaman 71• 
pılan tekliflerin niı;in reddedildiiinl de 
izaha 7aramaktadır. 
lıı~tere harp isUhsalit mfist~an 

ltalyarun vubeU hakkında ~ dikka• 
ti çeken malihnatı vermiı;tlr: "Almruı
lar harpten evvel büyük &toklar npa 
mı~ardır ve i~•al ettikleri memleket
lerdeki stokları da cllerme ıeçirmir' 
]erdir, Bu vaziyet bizim iDimUi ıilçw 
lerıtirmekte ve uzatmaktadır. l~akt.t t~ 
ıtalya, Fransız hczimeUnden sonra 
harbin çabuk biteceğini sanarak, har
be hazırlık111z olarak girmlotir. İtalya 
muhtaç olduğu bam maddelerin, gıda 
maddelerinin % 75 ini denlza$trı ~ 
lekeUerden almaktadır. Biz, ltalyaDI' 
lan Akdcnizdm istifade etmelerine 
mani olmak ve batı Almanyaıım mU
ııakale hatlıınnı tahrip etmek aureti,
le Italya etrafındaki abloka çemberini 
daha ziyade daraltacaf1z. İtalyan mil
leti hazırlıksız olnralı: memleketi har 
be sokan fa~iıt hükametinin bü)'{ik me 
sullyetini tamamiyle anlıyacaktır.,. 

Bu beyanat da mllttefilclcrin. ablo
lta ve ha.va taamızlarblo İtalyayı a,
n bir .ulha meebur edec.elclerl hak" 
Jondalrl bnaatill ıtttikçe kuvvetlen 
111ekte oldufunu göı;termektedlr. 

* lTIZARı DClnkQ )'&ı:ımtıda JıtııO!I tiııbm 
t.rfhl tılr ,,.nbılttc nerl ola.rllr, 7 blrlncl• 
tlou~ :rerlnc 6 YI! birlnd 71ld!ioOrnl1 t>"aıo~ 
•ır el J'lldiiajlnıtl ot&ra.k tLnlınııu.r!.- c~ 
tiaMıı 
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Kooperatiflere Karşı 
Umumi Emniyetsizliği 

-- a 

Yine Kuyruk ihtiyacı 
Yazan: ULUNAY 

1 emayüllerimiz 
Çığrından Çıkınca ... 

• IDo<lUrmamak Lazım MrmlekettekI "ı;!ı;ek ııalgmma" 
kar11ı belediye, halkın derhal 

~ılanmaıu lüzumunu jllln etti. Gaze
telerde ı;rhhiye müdilrİl!ğllnlln bu ft' 
le ııkı bir surette meşgul oldu~nn 
ve bu tehlikeli hastalı&ıı karşı imar .. 
11:ı: bir mücadele açmış balıınduğuna 
dair ya:ı:ılar var; hattl bütün halkı
mızın da bu mücadelede resmt ma• 
kamlarıı yardım etmesinin yurduıı 

Cemiyet Düzenini Kaybedince T emayüllerimizle itikatlarımız 

Arasındaki Ahenk Yıkılır. Bunun Alameti Sinir Sistemi ve 

Bünyedeki Umumi Bozukluktur ki, Neticede Asıl Sevki 

Tabiinin Vasıflara Bozulur. Sevki T abiilerle Temayüller 

Ve içtimai Yasakf.ar Arasmda Devamlı Bir Çatışma Olur 
Bize 1'Cmekte, içmekte, gündelik 

içtimai i~lerimizi görmekte, dil• 
tünmekte kUUe halinde berekete gel• 
mekte, kütleleri idare etmekte rehber 
lik eden en feyJzli , en bUylik kuvveti• 
mlz temayüllerimiz değil midir? Te
mayüllerimize yine ba~ka temayülle· 
rimlzle djzgln vura vura onları besler, 
yetiştirir, inceltiriz. En kabalarından 
ea. ince eserler yaparız. Onlarla çocuk 
!arımız ve dostlanmır: için ferağnt sa• 
h:bı oluraz, onlarla düıımanlarımızı 
tanırız. Onlarla allaha, tabiata, kütle
nin büyük ideallerine 7ilkıellriz,Blitün 
lstediklerimlzden vazgeçmemiz, istedik 
lcrimid ıincire vıırmamız yine onlarla 
değil rni~r7 

Bununla beraber !~imiş düzenini 
kaybetUği ve cemlyct üzerimizde za• 
rarh bir yük haline geldiği znman ay 
ııi temayüller tehlikeli bir hale s-elivcoo 
rir. Temayüllerimiz ı;ıirından çıkınca 
crtık kcnd!mlz ve etrafımız lı;in çe• 
kilmcz insanlar oluruz. Çığrrndan çıkı 
şr ııahlanan büyük: temayüllerden ta• 
mamen nyırmalı: 11.nmdır. 

Büytik muhtcriııler yardımcı insan• 
tardır: Ahlik kahramanları, din ııehit
leri, ilim ve felsefe dehllarr, ıanat 
z!rveleri büJ1ük mµbterisler içinden ye 
tİ$İr, bunlar cemiyetin orta seviyesini 
a~tığr için ananenin ve itiyadın mu• 
kavemetine uğrarlar, fena karoılanıre 
lar. Falı:ı:t bu korkulan insanlar sonun 
da hayran olunan ve sevilen insanlar 
haline ;ellrler. Cemiyet onlara güç
lükle katlanır; fnkat nihayet hatırası• 
na borcunu ~ilkranlarla öder. 

,,. lf 
H•lbukl temayüllerimiz çığrından 

r-YAZAN :-, 

İ Hi mi Ziya ÜLKEN 1 
fi, muhafazakir, tedafili bir miniye 
kart:ı. tamakirlıkta müsbet, taarruzi, 
cüretkir bir rnlni ııöriilllr. 

Kumar lptllbı bazı muvazeneslzler 
de şu anomıılllorJn birleşmesinden do 
ğar: Bir cihetten müsrinik ve tama· 
klirlık, öteden baııirelsi:ı:lik, tehlike zev 
ki, h~yecan iştibası, nihayet karakte· 
rln ikailif 1, 

] - Şahsiyet hiı;si: Ferdin inki:ıa-
frna alt olan bu temayül taklit 

ve oyun insiyaklarına bağhdır. Bu in· 
a.fyakın azfın derecede inkiliafı tefahür 
ve gurur ıibi marazi hislerin doğması 
na sebep olur. Bununln beraber bu 
§ahsiyet dalilctlerinl urvi bozuklukla 
rn doğrudan doiruya baf lamalı: imklin 
sızdır. Bunları ancak içtimai hııyaUa 
uzviyet arasındaki münasebetleri tet... 
kik ederken halledeb!leceğiz.Bunlardan 
kendi kendini ittiham, tefsir maniai, 
paranoia, yalan ipUlasını (mythoma· 
nie) burada hatırlamalıyız. 

4 - Cinsiyet temayülü: Cinsi sevki 

ler ayrı bir nevi te:ıkil edecek kadar 
çoktur. Buna ısoleyan tiri derler.Erotis 
ıne'ın mllhtclif nevileri hemen daima 
tmnsllli faaliyetteki bozuklukla bera· 
beı cereyan eder. 

Hedef bakımından cins? temayülün 
tn mlihim daliletlerindenbiri homosex
ualit6 ve seviciliktir. MüMm bir kısmı 
içtimai hayatın tarzı ve lieklinden do· 
far. bu hastalıklar kıı;men de 7inc iç• 
tfmai tesirler neticesinde uzvi bünye· 
deki fonksiyon bozukluğundan ileri 
gelmektedir. Bu arada guddclerin anor 
mal faaliyetini söylemellyl:ı:, CinsiY,et 
dalS.teUerl içerisinde hayvanlara tema• 
yül (bestinlit~). naa:ilara temayill 
(vamprlsme) gibi nevileri de saynb!• 
liriz. Cinısiyet hntalıklarının diğer noo 
vilcri, cinst alakanın hakiki mevru ye· 
rine ona ait olan bir parça}'l (elbise, 
kundura, ilah ... ) iknme etmesinden j.. 

baret olan feti~izm, bir nevi iktidar. 
sızhk alimetl olmak üzere ten:ıslll 

hasmı te,hirden ibaret olan (exhibi• 
tionnlsme), clnsi hazzı kendi kendine 
tatminden ibaret olan (onan isme), i
liıh.. dır. Teşhir hastalığının daha 
mutedil :tekilleri hayasızlık, fuhş i~ 
tllbt. ve matbuat yüuüzliifü ~tkillc
rindc: tecelli eder. ______ , 
TAKSİM 
eledjye Gazinos" 

Paviyorı koktey partileri 

Ilc.r akşam 18 - ?.O 

Bu Gibi Müesseseleri Yeni Bir Ruh 

ile Memleketin içtimai Bünyesinde 

1 sııilrfr bakımından bir borı: oldulu 
Sağlam Temellere stinat Ettirmer da hatırlatılıyor. 

Avrupada themml r- y AZAN:-, 
7eU ıittlkc;e l 

Bu yolda teşebbüa. 

tere halkın cöster 
diğl rağbet bunan 
açıkça bir delilidir. 
Fakat, maalesef hal 
kın hu rafbet ve 

artarak memleketin ,. İ 
iktıaadl bünyesinde CAFER SENO 1 
gertk mUstahsll ve 
gerek müstehlik leh!- • 
ne çok büyük fayda ve kolaylıklar teo 
mln eden kooperatifçilik, biz:de h$li 
müııbet bir tatbik sahası bulnmamıstır. 

Halbuki, kooperatif tecrübelrrlne 
baıladığımız umumi harptenberl bu 
mevzu üıerindc,ki neıriyat. kitap ve 
makale itibariyle oldukça nıühlm bir 
yekiln tutar. Bunn rafnıen bu i~in hl· 
11 aksayan yarım tecrllbtler halinde 
dCTım edip gitmesi üzerinıle e!lemmla 
1ctle durulması taam gelen bir mP.sC" 

ltdlr. 
Bir fikir, bir nazariye olarn'k lüzum 

ve faydalarını hararetle mUdnfaa etti~ 
ğlmiz kooperatlfçiliiin pratik sabada 
muvaffak olamamasınrn sebepleri ne· 
terdir? Bu her hılde iıin lazım olduğu 
kadar ciddiyetle bcnimsenmemcslnden 
ileri geliyor. 

Hu~uslyle, memlelcetlmlr.in iktıs:u1i 
tt~killttan mahrum bulunması, halkın 
faklr oluıu. sermaye teralı:Umü nokt.,. 
sından kooı>tratifin bizde inldşlfrnr. 

bilha&sa zaruri lnlacak lmiller ar:ısın· 
da oldui:u halde tatbikatta buna ehem
miyet verilmemiştir. 

Evet, bu mesele bizde iktısadi hlr 
edebiyat mevıuu, belki de b!r nazari
ye olarak hakh b!r davadır. Hakı"luıtte 
!se gelip ıeçici bir takım mııvakkat 

lt$ebbüslcr halinden ileriye ceçeme
.,.,ışttr. 

itlmadr ı;imdiyo kadar dalma fena 
kııllanılmı:ıtır. 

Halkın gündelik nafaltnındın kese
rek verdiği paratarr, onun menfaat vt 
fhtiyacrnı karşılayacak yollarda kı.ıl• 
lenmak icap ederken. fena idare, te1-
kiUl.tsızhk, lüks merakı gaye ve malı:. 
s.:ıttan uz:ıklaşmak yüzünden israf ve 
heder edilmiş. Ortada klmseyo fayda· 
11 olmıyan !dl hisse senetlerinden ba•• 
ka bir şey lcatmamıılır. 
V~kta, kooperatifçilifc alt oldukça 

:ı:enııln, kuvvetli naııriyelerle dola bir 
edebiyatımız var. Fnkat, bu kiri de.. 
fildlr. Nazariye ne kadar kuvvetll o· 
lursa olsun •• Fiiliyatta görülecek mu• 
\•affakryet&izlikler ileri zamanın bıı en 
Faydalı müesşeşelerini balkın naza• 
rında sllpheli bir vaziyete dü~ürebllir. 

** Efcr, 1ilmc1iye kadar cördiiğümllz 
fena misallere rafmen, halk hA

ll ba yolda teııebbllslere allka ve mü• 
r.sheret gösteriyorsa, :ıüpheslz, bu on• 
dnki iyi nlyct ve !Uma.dm güzel btr 
eseridir. Ancak ba itimat sonıaz de· 
mek delildir. Muvalf\ı.kıyetslzlikler 
devam ettikçe, halkın kooperatif te
şebbüslerine karıı umumt bir itimata 
sıılık hasıl etmesi tehlikesi dalma var. 
dır. 

Buna meydan vermemek ic;in de"" 
letin bu gibi te~bbllsleri ı;olı: sıkı tecı
blrlerle takip etmesi, bu 1$1erde g6ra 
mek t lislzliğlnde bulundufumw: eaho 

Halkımızın bu mücadelede yardımı. 
cazr:-telcrde daveti g6rür clirmez h~ 
men belediye dairesine, yahut nahty~ 
merkezine kQ:iarnk kend!ni aıılatm:• 
sıdır. 

Halkımız vaziCcsinJ yapmııı~ fakat 
bu hareketi, intizamsız bir izdllıaın 
denlzlntn kendi vllcudiyle biraz daha 
kabaran eo:ıkun dalgalan aruında. 

lı:aybolup ıltmlıtlr. 

Baıka yerleri bilmlyaram. Fakat 
Beyoğlu daireslndeld aşı muamelcsl 
müracaat edenleri bezdirecek bir karı. 
;asalık nümıınesi idi. 

Bir gün evvel müracaat ei1enler 
bcldememek isterlene sabah uat s 
lı:lzde gelmeleri s6ylenm!ı; aaat se 
Koridorlarda bir ayak, bin blr ayak 
Dokuzda aıı mahalllnln karoısınc!ak 
rmis bir odanın kapıaı, dı,anya eq~ 
bir m(J'asma lı::okuau hohlı.ya.ralc açılr..j 
yor; Uı; dört klıi uıun donlannm u~ 
kurlarını ınllıya ııalhya yataklarm~ 
kalkıyorlar: çapaklı gözlerin! oğaştu 

m>k, ••dno g«i••, ...ı1• .. , 
ylniyorlar. Afız ı:rı, ıöz ~:5t, 
!~inde ııe baıılı1orlır. 

Saat dokuz bııçıık .•. Doktor ıell701' 
- Nedir bu hııl1 Cılı:arm bun 

drljanya •• 
İtme, kakalama, anla liasmi, li~ 

rııma, dlaşma, fena fena balca~ 
homurdanma; öfkelenme ill.h.. J 

- Eğer dııarrya çıkmaz8UU2 $~ 
nltıya kadar burnda duracaltm ve ki~ 
ecyl aııılamıyacağım. İ~lnlı: 701tsa 'bmj 
rada bekleyiniz. ~ 

Ufalı: blr tcrec!diltten sonra. litr · 
k~ çıkar • 

çıkınca blzi iradesiz, perişan 

bir hale koyarlar. Cemiyet düzenini 
kıiybettifi yani istihsal sistemi bozol• 
duğu zaman temayüllerimlzle itikat· 
lcrımız arasındaki bütün ahenk yrkı• 
lır. Bu yıkılı,ın en mühim alameti ola .. 
ralı:: sinir sistemi ve bünyedeki umumi 
bozukluk temayüllerin sahnesi olan 
irsi otomatizrnleri sarsarak, bu suret
le asıl sevki tabiinin bir veya bütün 
vasıflarını bozabilir. Diğer c:ihetten 
sevki tabiller, temayüller ve arzularla 
içtimai yasaklar orasında devamlı bir 
çatışma olduğu ıı;in, onların normal 
faaliyetleri yolundan çevrilir ve bunun 
netlccslnde ba:ıı ruhi bozukluklar ve 
ııncoisse halleri doğar. Her iki halde 
de marazi temayüller karııısındayı:ı: ki 
bunlara sevki tabit dal&lelleri (perver• 
sions • instinctives) deyebilirlz. 

tabii, 6nce müfrit veyıı kifayet. 
siz olabilir. Bunun mUfrit , hali veya 
erotisme bünyevi ve daimi olduğu gibi, 
geçici ve sonrad:ın kazanılmıı da ola. 
bilir. Erotisme'i, asii mahalli olan tc
nasülü tenbihten yani mymphomanfe' 
den tıylrmak llzımdır. Bazr 9artlar 
altında erotisme ask sarho lulı:ları, RESMi KÜŞAT : 
cinsi hiddet halinde tecelli eder. Bu· 9 K. Evvel Çarsamba 
nun erkekle tahakküm suretinde ıö. ~ • ~ •• 
riinenine sadisme; tersine olarıık ta:ı:al ı Hususı davetlıler ırın 
lilm ve hrrpalanmaktan zevk almak 10 K. Evvel persembeder 
&uretinde g~rüncnine masoch!smo de• ' • • .. J/11 
nlr.Cinsiyet dalalelindm doğan cürüm - ltıbarcn umuma_ .. 

Herhanri bir malı:sat •ltahndı bir 
kac; kişinin ttşebbüslyle koopcratff kır 
rulur. Ortak kaydedilir, ıerrnayc top
lıımr, müdebdtb bir biiro tutulur, bol 
mna~lt müdürler, memurlar, hatt!I mü· 
-:avfrler tayin edilir. Bir takım parlak 

1 

v~adler, dostlıır ahs verişte görsUn ka. 
h:Unden ölçüsll::, hesapsız geJişi giizd 
bnı yanm ve yanll!I te ebbüıler ... Son 
ra, evet, eonra, beklenilen faydadan 

- Aıı111 oailamali için lies ıe 
miyenler nafile beklcmcslnler1._ 

Ga:ı:etelerin dedikleri gıbi: •Ba ~ 
nın faydasının bütün )'Urt Te mflle 

st ıhtlra~ ve macera heveslori~e to~ rnfkyasında büyük oldu~nu,, htı; bt 
yek(ln n·hayet vcrmı:sl elzemdır. BıJ· nman unutmuyontt .• Fakat acaba 
husa bvsünl:U ~ekliyle ortak azanın ca'k dokuzda don pa~ uyanan bade 
kontrol n sör: ealAhiye'ti J'Oktur, Bti• me bSyle mtıhlm S{lnler fçl!l ıekiı~ 
tün salahiyet müesses aıa denilen bir uyansa ahaliyi ku:mılt gib1 blrbirin 
kaç sahsm elinde Te hatta ctorlte- ardına' sıralasa hcrkeıe birer nama 
sinde toplanmaktadır. Bu ıslah edil- dokt~r "'eldir.: zaman b!rc 

Sevki tabii ile cemiyet arasındaki 
çntrşmıdan dofnn ruhl buhranları tc
kevvilni nıhiyata bırakarak burada 
birinci kısım üzerinde duralım: Bun• 
!ardan yemek, e:ıyaya tasarruf etmek. 
eahsi;vet, clnsi:p:et, analık, içtim~ilik 

temayüllerinin umıısından dofan has
ta hkları gözden ceçirellm. 

lf 'f 
1 - Yemek temayülü: Evvela a~ 

lık hıai:rakına ballı olup, bllhns 
sa zihnI dermansız:larda rastlan n da· 
l!ileUcrl görüyoruz, bunlar da doymak 
bilmezlik (voracltc:), obıırluk, acele ye 
mek (tachyphaeie), ifrat derecede kö
pek oı;lrft veya açgözlülük (boullmie) 
dlr. Bazan da hakiki vey.:ı ı;ahte iştiha.. 
gızlık (a.ııorexie), zevk fesadı, aşyir. 
mc. ecııebl cisimlerin hazmı, pislik 
yermk (coprophagie) i:ibi şekillerde 
tecelli. eder, i~tiha dnliletlerl arasında 
oburluğa hususi bir yer ayırmalıdır. 

Susuzluk temayülüne bağlı dallletlerln 
deı ba~lrcaları son derecede susuzluk 
(polydipsie). !\Jsuzluk duyğasund&n 
mahrum olmalı: (adlpıie), ilah ... - dır. 
1çkl iptilial (dipsomanie) ve aarho~ 
lıık da yemek, içmek tenıaytilüne alt da 
lileUerdendir. Dipsomane içmemek 
için ycminler tdcr, kendini odaya bap. 
scttriı \ fakat her cıeye rajfmen kendi
ne hiklm olamaz. ve gece penc:ereden 
atlı::rarak imkansız yerlerden cldip iç
ki bulnr. 

2 - Eşya edinmek temayülü: Gı.. 
de edinmek temayülilne bailı oa 

lan bu tema)'{il ilerisi için bir parça 
g-rda vtya maddeyi saklamaktan iba.. 
rettir. Tasarruf ve mülk temııyülünün 
dal.iletleri ya müsriflik. 7a koneksyon 
minlsi, yahut hasislik Te pintllik ıse
killerinde gllrllnür. Milsriflik çok de
f & ruhi zaaf ve dc:rmansızlriın eseri· 
dir. Milsriflllı: en dyada kibirlt, lllks 
merılclm. &österiş budalaar insanlar
da ıörünür. Satm alınalı: fptllhı, be 
diye lptilisı, illh.. 1mım1str ve masal· 
tat karakteriyle müsrifliiln muhtelif 
manzualandır. Pintililı:: bunan aksidir 
Birçolı: bArine yapan ~ilenciler• rastlan 
mışt!r, Niha::ret bu ı:ıevkt tabUnln son 
mzrad şekli de hını ve tamakarlık 
(cup!dite) diı-. :Bununla Mi hasislik a. 
tasında faklar vardır. Hnsisliktc mm-

""' .................................. . 
BU AKŞA111 Büyük Bir Aşkın Romanı ... 

Güzelliği Kadar Zarafetfü.• 

de Gözleri K ama~t1ran 
MELEK 

Sinemasında 

JOAN BENEn'in GEORGE 
RAFT ve WALTER PIDGEON 

Ue 'beraber vücude getirdikleri emsalsiz bir film 

TEHLiKELİ YOL 
Ytrlcrinizi evvelden temin ediniz. Telefon: 40668 ... ~ ........................................... ,, 

, ........... mm ...... _._.. ....... ~ 

Yarın Akşam S AY Sinema sanda 
Aşk ilme !eda edilebilir mi?... Bir iişıkın... bir Doktorun •. Bir 
adamın aktl ve vicdanı Otabul edebileceği en büyük mesele .. 

lştc böyle kuvvetli bir mevzuun 

LEW A YRES ROBERT YOUNG 
LARRAINE DA Y - LİONEL BARRYMORE 

gibi 4 dehakar artistin müştereken yarattıklnn 

Doktor Kildar Şüpheleniyor!. 
~ilinindc bu meseleler gözünüz önünde canlandınlacaklardır. 

'- Kildar'ın meşhur serisinden en mükemmel bir macera _, , 
CAZ ... DANS ... AŞK .•. TC İHTiRAS FİL1'1l 

Yarın Akşam LA.LE Sinemas1nda 

VEDA BUSESİ 
Amerikanın en meşhur radyo yıldızı: 

MARY MART!N'i Sinema göklerine yükselten büyük: zafer ... 
Biıtün gençliğin bayıldığı altm se.sli: 

CON'NİE UOSWELL'i Dünyaya alkı~tan en e§Siz Film
En çok beğenilen DON AMECHE'e Sayısız aşıklar kazandıran 

en güzel bir harikadır. 
DlKKAT: Az kalan yerlerden lutfcn erkenden istüade ediniz. 

' Telefon: 43595 fi ,: __ INGRID BERGMAN'ın-• 
En Büyük MuvafCakıyeti 

·soNSUZ AŞK 
ikinci zafer lıaftası olarak 

SÜMER SinemasınCla 
Büyük bir nıuı·aff nkrge.tlc acoom ediyor 

'------------------.... ---~ 

rd· vene ve .. •• 
yan ba§lar ve kooperatif kavıolara ka• me 1 ır. birer içeriye bıraksa fena mı olur? ~ 
vtizıle birini bile temin etmeden zi• 

rııırr ... 

** ll"u hal bir dciildir. İkl dtiildir. 
U Kooperatif te~ebbüslerimlı:ln 

hemen ekserisi böyle hazin bir macc· 
ranın kurbanı olmuştur, 

Kabul etmtk liınn gelir kl, lia"1n.. BSyle şöylüyonu, ama galiba "lnıt 
kil haynt ı;arUan ic;indc gün geçtikçe tiıam,, denilen şeyc!e görillmlrcıı. bi.J 
ehemmiyet} artan kooperatifçili~ e'!t' liıımjyen, farkını varılmryan g{lclIDı.q 
kisinden ı;olı: farklı ve milsbet usul• ter var ki yapılamıyor- O baldo bo~ 
terle idare ve inkiıaf ettirmek zorun• na ısrar etmiyellm. 
daytz., Bu gibi müe!seselcd yeni bir 

Knfa mekanizmamızın bu işe kabili· 
vetsir.lifl hatıra gelemez, çünk6 bu. 
pek saçma bir ~ey olar. Ancak bu ci" 
bi sivil teşebbiislerde vazife ve mcoo 
•uli:ret fikrine müstenit idare ve tcs• 
kilılt şuurunun bh:de benüz olgun bir 
1 ıııle gelmediğini düfünebiliriz. 

tvten anlamıyan bir takım unsurla 
un yüksek h!mmttlerlylel kuruyan 
ba müesseseler, lüks Te israf yolları
na giderek pek c;abuk içinden çürü· 
miyı.- başlıyorlar. Adam kayırmak yil
ıünden ehil olmıyanlann \atfllsıruı ai
rayan bu milessescleri sahıılarm in· 
t!fa' vaaıtau olmaktan çıkarmalı:: ıa· 

-nanr gelmiştir. Onlarr iı;t!mıı.i birer 
fayda halinde inlı:isaf ettirmek iı;in 
'ievleün csuh mudabaleşj ve garan• 
•isi lltrmchr. 

Memnuniyetle kaydetmeliyiz lrl 
'talk, kooPetatlfin IUııım ve ehemınl
"'etini kfiFi derecede tııkdir etmtstlr 

ruh, ycnl bir hamle He memleketin 
içtimai bünyesinde ısaflam temellere 
istinat ett:rmelı: !şi, bııgilnkü ctmfyet 
vııı.Uelerimiıln ilk plllnında geliyor. 

İktıeadi devletçilik • sistemine yeni 
bir eleman olıırak kablmaııı Hrtlri o· 
tan bu müesseseler, içtimat tesanüt 
fikrinin k'ltVVctlenmeslne de yardım h 

derek vatandaşlara daha iyi, daha e
min yaşama imkanları temin etmek so· 
,.etiyle memleketi umumi rdah ve in• 
\isafına hizmet edebilir .• 

ti TELEFON --
Santral Memuru 

Aranıyor 
' taaş 35 Uradrr, Kısa terctımel

hal ve açtk adres yanlmtş mel:· 
tunla fstıınbul posta kutusu 

'-'406) ya mtıracaat , 

.................................................. * 

il ~Atı~· A~MA15!~~~:~oN1u ~~~~::,L: ! ..•••.•.......•.••..•.......•.........•• ._........ ...... . 
CiO ton sığır etine verilen fiyat pnhah görllldUğllnden ihalesi 11/ 

12/942 g(lntl saat 15 de Salıpnzarmda M. M. V. Bir No. lu ııatm nlma 
Ko. da yapnncaktır. Şıırtnnmesl her gün llğleden evvel Ko. da glSrQl!lr. 

Bir kflosunn 120 kuruş fiyat tahmin edilml tir. fstcklilerin belll vakitte 
8500 lira kati tcm!notlarlyle Ko. na gclmelcrf (3~0 - 2101) 

:Asalfda cins ve tnlkOalariyle tahm!n bedelleri \"C teminat H'liltdarları 
yazbı otan maddelerin 1halclerl hl.ımlarmda gösterilen '°nlcrde Salıpa
zarmda M. M. V. 1st. B!r No. h satın almn ]\om!syonunda yapılacaktır. 
Şartname.si ~ğlcden evvel her gQn komiaonda J.?örillebllir. İsteklilerin 
muayyen vaktinde müracaatlar!, 

Tahmin 
Cinııl Mlkdarı fiyatı Teminatı 

... -K, tıznm 13000 85 1500 
İncir 14000 92 1932 
Pelanez 12000 155 1860 
Ktmı.ızı b.!ber 3000 160 '120 

lstanbul Vali ve Belediye 

İhale 
Günü 

11.12.942 
11.12.942 
11.12,042 
11.12.04'2 

SaaU 

1t 
14,30 
15 
15.30 

(355- 2186) 

Reis6ğinden 
Yıprlan c!namb takiplere ~en bazı ooförlerln Mld tarife harl

clnc!e para tstcdlklerl ve pazarllğa girlstlklerl gl§rQlmcktcdlr, 

Bu gibOerin ~ddeUc taldbi Emniyet mtıdllrlilğ{lne emreınmısttr. 
B<5ylc bir hale maruz knlan hCT vatandaşın en yakın polis noktıısma 

~ karakolutıa veyahut Emniyet G mc:l ıube müdGrlOl?One (42154, 
(217'0) telcfonlarma malCımat vermeleri r icn olunur, (2190) 

Sahip ._ N9§rlyat MUdilrl1: Halil LQtfi Dördüncil 
·~netttilikne Neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

YE FA T 
Bahriye binbııııı1ığından 1nUtelti~ 

Merhum Abdullah Zl.hn.l kizı ve Mtı1 
te:ıbhit Nuri Demirağ, ve Sivas M:J 
busu Abdu?Tahman N:ıcl Demiral 
OskQdar ı.tmtakası Talısmt müd~ 
Şefik Demirağ ycğml \'C yOksek ma .. 
hendfs Şahap Demirağ n~tuılısı Dlll:IS' 
de slyon mezunlarından ' 

VECAHAT DEMlRAG 
tedavi edilmekte olduğu Haydarpa 
numune hastahıınesindc 8.12.942 &t 
,•efat etml~. Cenazesl 0,12.94! Çar 
cıamba g{lntl snat 11 de Hastahaned~ 
lnl1dtrılarak Te3Vfklye camllnc!e naı 
man lulmddttan sonro Ferlk6yQnde-oo 
ki Jile me:ı:arıtJına tevdi edilecek~ 

ö L Ü M 
Mlllga harbiye nezareU ıevuımati; 

blrlnel 111be mndnrlOğünden ve b!
rlncl menzil umum mtihasebecjliğln 
den mütekait, sabık Darilffııfaka mu ... 
hru;el:ıecisl ve öğrctınenlalmlzden Ra
gıp Nurettin Eğe ve ~rlmiz tüccar
lnrindan Hüsrev Mllnif Kocaolcum'un. 
knym pederleri CQmhurlyet ve Ulwt 
gazeteleri ınuharrlrlerindcn Nezaret 
Nurettin E e ve muhQrrJr Mefhare~ 
El'!ln'ln pcderlcrl 

Bay l\lnstafa Nazmi Erstn 
kalp sektesinden vefat ctm1 tir, 

Cenazesi bugünkü Cnronmba g(lııtı 
Cerrııhpap camii ynnmdald anest.ntn 
evinden kaldırılarak SQmbfil Efendi 
camimde öğle namaz! kılınarak Sey
yit Nizamdaki allo knbrlstanına de!
.,edfltıcektir. 

Çelenk ı:önderllmemesl hassa~ 
~ıcıı olunur, 

o -

iRTiHAL: 
Maarife bir cok hlımeUer etm4; ve 

-:ıek cok vatan evl .. dı yet!ştirmf~ olan 
·abık Galatasaray tnualllmlerlndcn '' 
'Tlaarif umumi ınUfe>ttl$lerlndC.'t\ E at 
~umı Özknn kısa bir hııstnltktan son
!'8 vefat eylemlstlr. Cenazesi ayın o
.,una müsadif Perşembe gUnQ Bınb -
ilrek meydanmdakl hanesinden kal· 
iınlarak Beyuıt camllnde namazı 

l<ılfndıktan sonra çehltl!kteld 11110 

..,.,ı-h,..-ln" tPVıil "'"'""'N'ldlr 

Şehir Tlyatroıu Komedi l<•sm 
20,30 da (YE KÜRKÜM VE) 

Çarşamba gllnü saat 14 t e Ço~ıc 

Yt'Si Dram kısmı yıırın a!< 'T'd n ti• 
bııren bn lıyacnkU· 

P· 
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ltalyadaki ASKERİ VAZIYET BULMACA ••-·----s OM ER BAN 1-----r-~ 
Huzursuzluk 

1 
2 

ldif> (Baştarafı 1 incide) 1 üstünlüğü temin etti ise bu üs
m'fhverln Tunuta müttefiklere I tünlük, Tunusta ve Bizertede bü.. 

ftli:r Baş tarab ı incide karşı şiddetli bir ~üdafandan tun tesisatile beraber hazır bu. 
sonra karşılık taar.ruza da geçe- lunan Fransız hava meydanları 

gitti mi, harp, İtalyanın üzerinde ceik. derecede kafi kuvvet tnhşi. ve bunları yakın mesafeden bes- R 

1 % 3 4 5 6 1 8 9 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESi MODORIYETINDEN 

ve içindedir. dine muvaffak oluşu keyfiyeti !iyen Sicilyndaki hava meydan-* * nazan itibara alarak, mihverin lan sayesinde olmuştur. Bugün 
Ml1teka.icDn, mal:Ol, dul w yetimlere Oc ~ maq daJıtlmı emaaında verllmiı olan mcnsucnt tevzi 

Mussolini, son nutkunda, Tunustan yapacağı büyük bir ta- Tunusta, müttefik ordunun elin. 
rt!art mukablllnde maiar.alarmuzc:a ' 

• 
Churchill'den ziyade, ltal- arruzla müttefik kuvvetleri Af- de, cepheye yakın kafi miktarda 

yadaki bazı kimselerin mütalca.. rikadan söküp çıkarmak ihtimali hava meydanı ydktur. Buradaki 
lanna cevap vermekte olduğunu üzerinde bile mütalealar beyan harekata iştirak eden hava kuv
açikça söylemiştir. Hakikat da, ettiler. vetleri bu cepheye uzak meydan
bu merkezde olsa gerektir .ltal- Mihveriru Tunusta kuvvet tah. lardan uzun mesafeler aşıp mu. 

Pamuklu Mensucat Dağıtımına Başlanmıştır 
1 - Her tevzi kartı mukabilinde 20 metre pamuklu mensucat verilecektir. 
2 - İstihkak sahipleri tevzi kart.ıariyle beraber maaıı cQzdanlannı da ibraza mecburdur. 

yada, her düşünen kafa, şu sual- şidine neden ve nasıl fırsat ve- harebelere iştirak etmek zarurc- DÜNKO BULMACANIN HALLI 

3 - Mağazalarimızda bulunabilen pamuklu mensucat çeııiUerindcn intihap hakkı lstlhkak sahlblne 
ittir. 

lere cwap bulmağa mecburdur: cilmiştir? Cezair ve Fa,sı iki giin- tindedir~r. Bu halde kara kuv- SOLDAN SAGA: ı - Maraton. 2 _ E 4 - Her tevzi kartı mukabili olan 20 metre pamu'kltı merımıcatm btr defada alınmnsı prttır. 
Miltekaldin, n·ul ve Yetimlere mahsus olan kuponlart hflmil bulunanlarm bu esaslar dahilinde ml!ğa

'lanmıza mürncant ederek istfhkaklannI n1abileceklerf IlAn olunur. 
1 - Hava bombardımanlarının de işgal eden müttefik kuvvetler vetile lazım gelen tam işbirliği. ~·"_: H°:~· .3 r-;;ı, L:z..:. T:c~. ~ =. ~~~:~: 

birdenbire birkaç kere daha şi<L müteakip ~irkaç gun- içinde Tu- nin temınine manidir. Cephede, g - K~f,., !> - Ona - merd. 
YUKARIDAN ASAGı: 1 - Me11hat, 2 -

detleneceği muhakkaktır. İtalya, nusu işgal edemez miydiler? Bir hava kuvvetinin ,ordunun hare- Atsı.a • ıa. s - Rezalet. 4 - Ak . aıcak. 
1 alt d ile "d 5 - Ay • elrm. 6 - On • ar . kefe, 1 -

bu zarar arın ın an rı e na- çok limanlara ayni zamanda çı- katile tam işbirliğini temin için Nota • &'llbor, a - Tarz, 9 - ı. . mı. 

sıl kalkar? ı kartına yapan müttefikler, ayni cephenin arkasında yakın mesafe BUGÜNKÜ BULMACA 
Cevap: Zafer sayesinde. günde Tunus topraklarına daha ı.len, mihver hava kuvvetine üs. SOLDAN sAGA: ı _ Taıır eıda • bir 
2- lyl ama ,acaba zaferde bir yakın limanlara mesela Bone li- tün hava kuvveti tahşit ve ba- ;0'=' ı:'ı!Y:~~· ~;;: 4Yiyec~e~k ·~"~l!~t~!~ 

ümit lkalmıc: mıdır? l Ç~artma y pamaz mıy d ğ 1 h t - l "" oyr.amr, 5 - Ulak tefek konur. 15 - Ama-
li' • • man na ~ a - nn ırma a ve on ann er ur u vutluk•a bir l iınan . nota, ' - Oruc ayt. 

Unutmamak liızımdır ki, İtal- dılar? Bu limanların Sardunya ihtiyacını temine kafi gelecek! ıı - . Dır <anh, 9 - Senem • haynn 7i· 
yadaki rejim Almanyadaki gibi ve Sicilyaya yakınlığı yüzünden hava meydanları t es ;si liız mdır. 1 re~~~ARiDAN ASAGI: 

1 
_ Gemiler baf

değildir. İtalyada devleti temsil mihverin hava taarruzile uğra- Sekizinci İngiliz ordusu günde anır, 2 - Sonsuz baal&naıç . Hind prenu. 
cd b • kral b d d " .. . . J .1. J - Sehir huid · lı:eı:ıale umlı. 4 - M Qf. en ır ve ir e ünya yacakları zayiat, bundan sonra yuz kılometre ılerlcrkc~ ngı ız reze • dıkenll oı. s - Alrikada bir n~hir. 
k tolildl"ğını" . 4-~msil ed b 0 T uh b 1 . d • h k tl . k t "b 6 - l:OcUI; lıman • dlve, 7 - nuıacr tul a ıoe;; en ır pa- unus m are e erın e ugrnya- ava uvve en oınu anının u ıanır . bir musıır.ı ileti, 1 _ eoır. defil _ 
pa vardır. Parti ile parti şefinin, caklan zayiattan daha mı fazla kadar cürntle ilerliyen bir orudu- ""•" rilzı:lr · <ıersi l illve, 9 - Tavıa " pynanır - kurdell. 
Almanyada olduğu gibi, bütün olacaktı? Bahusus, Tunusun iş. ya hava müzahereti yapmn!k p 0 k 

KAYIP - Eyilp orta okulundan al
dığim No. 24 ve 23 Mayıs 928 tarihli 
tasdiknamemi kaybettim. Yenisini a
lııcağımdan hükmü yoktur. Nakşlye 
Recep 

kudret ve saltıhiyct dizginlerini galini geciktirecek surette eksik güçtür" diye yaptığı beyanatı 
tamamile eline alınası, ltalyada tedbirlerle işe başladıkları za- hatırlıyabiliriz. Bu demek değıl
bir ti'"trlü tahakkuk. edememiştir. man bu halden mihverin istifade riir ki, tayyare <»'duya yetjşmi
Binaenalcyh Duçe, işler artık ederek ve Sicilya adasının Tunu- yor. Bir tayyare ordunun bir gün 
sokaktaki adamın da kolaylıkla sa nazaran coğrafi vaziyetinin de katettiği yüz kilometreyi on 
tesbit edeceği kadar fena gitme- bahşettiği müsait durumdan fay. beş dakikada kateder. Fakat t ay· 
ğe başladı mı, bir hC$ap vermeğe dalanarak mihverin Tunustu kuv yarenin cephede ordu hare\ • ~ 
ve, İtalyanın şimdiye !kadarki za- 'vetle yerleşebileceğini hesap ~t- na iştirak etmesi için cepheı ıı 
radarını haydi bir Aterıara hıra miş miydiler? hemen gerisinde Utendisine :a 

, ....................................... ~ 
kalıfu. fakat bundan sonraki za- Bu suallerin hiç birinin cevabı zım iniş ve çıkış meydanlarını, 
radarını sineye çektirecek bir za. hakkında müS'bct bir maltın'ıatı· gizli benzin ve mühimmat depo 
fer ümidi var mıdır yoksa kal- mız yoktur. Binaenaleyh mütte.. Jannı, bunların etrafında düşman 
mamış mıdır, bunu iBbat etmcğe fıklerin Tunusu işgal için neden hava taarruzunu karşılayacak ha
mecburdur.. geç kalmış oldukları henüz biz- \.'a dnfi batnryalarını yedc-lk mal. 

MussWi.ni'nin son nutku, ne ce meçhuldür. Bu mesele üzerin- zcme ve tamirat atölyeleı im bul 1 
şüphe ki, bu uıruretten doğmuş- de müsbet bir mütalea yürütmek ması lazımdır. 
tur. Ve, çok tuhaftır, Mussolini için müttefiklerin Şimali Afrilka Binaenaleyh Tunus~ ı. mih 
bu nutkunda İtalyan ordusunda- harekatı etrafın<la kendi gaycle. verin mevzii ha\•a ust unl 
ki telefat rakamlannı hem hu- rine göre hazırlnınış oldukları ğü, müttefikleırin Şimali Afrika 

1 susi bir .itina ile vererek bunla. planı ve bu planın teferrüatı iis- da hava kuvvetlerınin nokımnı. 
rm hiç de yüksek olmadığını te- tünde bilhassa Rusya ile muta- ııa delalet etmez. Bu hal 5::ıcl ccc 
barüz etti.rmelk: istemiş, hem de, blik kaldıkları noktaları bilmek müttefiklerin bu havn kuvvetın 
ltalyamn, telefat listelerini oldu- icap eder. Onun için biz bu ya. harekete geçirecek imkanları he 
ğu gibi neşreden ibir memleket zumı.da ancak Tunusta her illti nüz temin edemediklerine dcliı 
olduğunu işaret etmiştir. TubaL tarafın bugünkü vaziyetine na· let eder. O halde müttefik!er 
lık, Mussolini'nin bunları söyle- zaran mihveri Tunusta tutunup kendi hava kuvvetlerini hare '.cele 1 
mesinde değil, nuflturum bu par- t.ı.rtunamıyacağı, Tunusta hakim geçirmek ve bu hareketı ıdamt· 
~ın Alman gazetelerinde ve olduğu toprak parçasını bir mes. etmek imkanlarını hazırladıklur 1 

radyolarında inti§ar .sahası bul. et yaparak müttefikleri Afr.i. zaman Tunus meselesinin hn 'li 
manuş olmasındadır.. kadan çıkarmağa matuf bi.r taal" ancak birkaç gün devam edebi-

Massolini, nutkunda bu nok- ruza girişip girişemiyeceği mese- lir. 
taya ehemmiyet vermekle, ltal- lesini mütalea edeceğiz. Taarruz imkii11ları: 
yanın şimdiye kadar öyle yapı- Hava üstünlüğii meselesi: Tunustaki mihver km v !tıe t"i · 

TÜRKİYE .1 ş BANl<ASI 
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Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
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Uzunluk Kalınlık 

lan şikfıyet ve tarizlere sebep o- Arkasını Tunusun büyük bir ni., burasını bir mesnet yap:ıı· ık ı 
lacak: nisbette kayıplara uğrama- kısmile geniş Cezair topraklarına büyUk bir taarruzla, miltt cf k · 
d:ığını söylemek istemiştir. Fakat dayayan müttefik kuvvetlere kuvvetleri Af.rikadnn atmrık ıht ı- ! 
bu, gösterse gösterse., ya _ıtaı?'a.. karşı mihverin Tunusta bugün mali üstündeki mütalealar.ı g ·• 1 

nın mihver saflannda uzenne işgal ettiği yer 120 kilome·tre lince: Bunun için mihverin ev
fazla yük almadığım ynhut İt3:~- genişliğinde ve 40-50 kilometre vela bütün Tunus toprakların• 
yan ordulnnnm. telef atsız ao. derinliğinde bir toprak parçası- bir hafta irinde müttefik kuvv<·l 1 
ğüşmek için gayretsiz ve gevşek dır. Mihver, bu toprak parça,-:;ını !erden te~izlemeleri kap ede 
d.öğüştüklerini gösterir. Duçe, bu ne kadar tahkim ederse etsin Ancak 0 zaman mihver Tunust 
tehlikeli müdafaa tarzına neden hatta isterse burasını lkanş karış mütcfik kuvvetlere karşı büy uk 
lüzum görmüştür? Besbelli bir bir istihkam şebekesi haline ge- bir taarruza girişecek ordu lnrı 
şey Bd, bu tarz beyanattan, bü- tirsin ,kafi derinliğe malik olmı. bütün malzeme ve t1..>chizati:e 
yük ortak, yani Almanya, hoş- yan ve etrafı denizle çevrilmiş 'l'unusta tahşit edebilecek suret
lanmayacnktır. O büyük ortalk ki olan bu müdafaa manzumesi, btr te geniş ve emniyetli bir :saha el_ 
bu harpte de, en büy~ ?.'ük .ve gün üstün bava ve kara kuvvet- de etmiş olur. Ondan sonra dn 
telefatı, tek başına kendı uzerıne lerinin müşterek şiddetli bir ta bu sahada en az yarım milyon- Meşe fıçı t htası 70- 80 s/m 

120-125 .. 
35-40 m/ m 
40-45 " 
5n-80 " 
30 45 
50-80 

5 M3 
20 .. 
10 

almıştır. arruzu karşısında yıkılacaktır. luk bir orduyu tahşit edebilmesi 
Bu lbeyanafı :iie, acaba Musso- Elalemeyn hattında derinliğine, icap eder. Akdenizdc mihvPr n 

lini, Alınan milletini mi ikaz et- aylarca tahkim edilmiş bir cep. elindeki nakliyat yolu ve m ah
mck istemiştir? Kırk küsur b~ henin, iistün hava ve zı.rhlı kuv· dut nakliyat vasıtalnrının vazL 
ölüden bahsettiğine göre, bu mık veUer tarafından nasıl yıkıldığı- yetine nazarmı böyle büyük bir 
tar telefatı, şark cephesinde, yal- nı gördrık. Mihver, 'bu cepheyi kuvveti bütün malzeme ve siltı
mz şu birkaç hafta içinde veren tutabilmek için, burada mütte. hile Tunusa nakletmclk aylara 
Almanyaf bu ihtiyatsızca ifşaata fik orduya denk kara ve hava ihtiyaç gösterir. Ayni zamanda 
ne desin Ba şekilde bir beyanat kuvveti bulundunnnğa mecbur- bu bal Rusya cephesinin tehlikeli 
zarfa lkonup doğrudan doğruya dur. Genişliği ve derinliği böyle surette zayıflamasına sebep o 
~analarına gö~deri~~ bir mahdut bir toprak üstünde bu lur. Yoksa bugün Tunustı:ıki mnh 
nevı gammazlı'k degıl mıdır· kadar kuvveti bütün malzeme ve dut Alman birlikleri ve bunlara 

Mussolin:i, 'böyle bir şeyin lrom. techizatile tahşit etmeğe ve bun- ilave olunacak yine mahdut nak
şa ve müttefik memleket üze- lara hareket serbestisi vernıeğe tivc birliklerile müttefikleri Şi
riDdeki tesirlerini hcsaplıyacak imkan ycı'ktur. Eğe.r bugün bura- ~ali Afrikadan çılkarmak nazari
bir lhükfunet şeficfır. Şu halde ne. da mihver muvakkat bir hava yesi bir hayalden ileri geçmi. 
den bunu yapmıştır? Bunun an- yen bir mütalea olarak kalır. 
cak bir tek sebebi olabilir: İtal- . . .. .. 

adan el t ik' İtalyan mil- dcnızdeki son durum yuzunden, feti ~t: :e: ~lde pek bez. b~i de .s~~ı;~a~ı. Fakat, bir 
m.iş olacak ki, Duçe, kendisıne mf ıl_letb, "gırkıştıgı tbl_ır ~.atvtafdikakı za
"bu kadar ş'1tayete hakkın yok- erın ır uvve ı mu e tnra-

tur Z. k l h uz·· ıa..:ev- fmdan kazanılacağından ba~a 
• ıra ayıp arın en " • b" d l"l l"k b 1 dtr'" d ckted" ır e ı e ma ı u unmazsa ve 
• em ;* bundan başka da, ayni da~a~n 

Fakat mesele, Duçe'nin haklı sadık l kaı:ğanın r:ık te~~ğı~e~~ ··~ır 
ohıp olmaması değil, kendi ş:y o tnkak~. ıü.knı, adet ı lı o u e.l 

nı t
. . :ik • · b d e rın pe uç sayı a o up ası m e mı na ıçın u erec . 1 . 

hlik li 
. '· A d lill e esir sayısının yüksek bu umruısı-

KAVIP - 1340 senesinde sabık 
Ortaköy Darüleytam mektebinden al
dığını altı senelik sahadet;nameml 
kaybctUiın. Yenisini alacağtmdnn 
h!lkmü yoktur. Muharrem Bircan 

KAYIP - 1184 numaralı bisiklet 
plflkamı z:ıyl ettim. HOkilmsü:ı oldu
ğu ilan olunur. Vl.ktor Gorsteln. Tak
sim, .Şehltmuhtar Bey cnd. Kader 
ı:ıp. No. 2 

te e ve gndxryn ysıy~ı let 
1 

er le izah ederse ve tesellisini bun-
baş vurması • anı, a yan 1 k h • 1 

. . h :ı..- k menfi da bulur;;a, o mem e ette a en im n• ld resi 
mılletinde, arU1:. ~ zafere olan itimadın pek kuv- KAYIP - Taks nı.u.us a n-
denecek ruhi tepkilerın başlamış ••etlı" "lmadıgvına hükmetmek, zan den aldığım nüfus cü:ıdanımı zayi et-

d ' u tim. Yenislni alacağ1mdan eskisinin 
bulunması akıır. d Lo d d ediyoruz ki, pek yanlış bir hare- hükmü yoktur. Enver oğlu Yusuf 

İşte bu 'b m an, n ra ra - t . . 1 y~un verdiği ha~leri, yaba-k -~e=d_e..;;ğil::......d~ır~·=~======~~~T::o::kb::a':'y::la .. r_, ,..B_u_lg-.a_rfs __ ta_n_l3_3_8_d_o_ğu_m_u 
na atmak, doğru değildir. Kaldı 
ki, 1talyadan, jsyanı:ns1 bazı ha
reketler beklemek lazım gelece
ğini ayrıca Amerika Hariciye 
Na~ Cordell Hull le işaret et. 

miştir. 
Eğer ttalya, Almanya gibi, z~-

f ere olan ümidini doğrudan dog
ruya kendi !kudretinden istintaç 
edçıı b" ~.e~~ olşa:dı"" Ak.. 

i s t ~ n b u 1 Be 1 e d i y. es ·i ~;~,:.~i' I a 'n 1 el r ,ı 
Karaağaç mücssesatı Paça.hane kısmındn bir sene zarflnda birjkecek 

İşkembe kazıntılnrmın satışı temd!den açık eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli (300) llra ve ilk teminatı (22) llrn (50) kuruştur. 
Şıırtname zabtt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 

22.12.942 S:ılı günü saat 14 te dnimi Encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplar! ve kanunen ibrıız.ı 

Jk.mn gelen diğer vesikalarlyle !hnle günü D\WJ.YS'Cn saatte Daimi Encü-
~ AAl\ınmPJın (219?J 

.. 
" 

" 

" 

" 

" 

200-230 ;, 
35- 80 :, 

15!}-230 ~ 

130--145 ~ 

150-230 " 
50-80 
5!}-80 " 

" 

!i 
10 

10 " 
10 

70 .. 
1 - Yuknrda eb'adı ya7.ılı cem' n 70 l.\'13 fiçı t:ıhtası 8-16 sim ge

n şlikte ve birinci nevi me~den balta n kesilmiş olmak üzere pazarlık
la s: tm lın cakttr. 

2 - Pazarl ık 25.12 n'2 Ctıma g{ln!l sant 10,30 da Kabatnşta lcva:ıım 
şubesi ııl1m komisyonunna yapılacaktrr. 

3 - htf'lı:: lil"r 'n TJ!l7.!lrhlc: idi" t-ıy!n olunnn ıtiin vP snııtte % 7.5 gil
venme paraslyle birlikte ndı geçen komisyona gelmeleri ilfın olunıır. 

(2162) 

ISTANIUL. DEFTERDARLIGlt~DAN 
Başvekfılet arşiv dairesine alt defterdarlık binası alt katındaki mah

zenlerde yaptlı:ıcak elektrik• tcsı~atı 23.12.942 Ça~mba f'Onü ~aııt 15 te 
Mlllt Ernllık Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda paz.arlıkla ihale edi
lecektir. 

Keşll bedeli (340~~6) teminatı (25) lira 53 kuruştur. Keşif ve şart
namesi her gün görülcblllr. 

1stek1!1erin muvııkkııt teminat mokbuzlan ve nOfuıı hüviyet cOzdan
laTtvle birlikte mezkClr gün ve saatte MJllt Emlak müdürlüğüne mfira-

• cnatlan. (2079) 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden 
Ankara ve İstanbul telefon santrallannda staj görilp yetiştirOdikten 

sonra lüzum görlilecek yerlere gönderilm<'k üzere mOsabaka ile bölge sa
nat okulı.. mezunlarından makinist almncaktxr. 

Müsabaka 30.1:2,942 Çarşamba gilnil saat 9 da Ankara, İstanbul ve 
İzmir telefon mOdürUlklerlylc Aydtn, Diyarbakır, Konya ~e Sivas P. 
T T müdürlüklerinde yaptlacaktır. 

· ~klllerln bu müdfirlüklere mOracaatlarl Oln olunur. {2195) 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden 
Maarif Veknliği LOleburgaz - Kcplrtepe köy enstıtOsilne 800 tane 

Battıınjye 3803 sayılt köy cnstitQ!cri kanununun 22. maddesine tevfikan 
pa:ıarlıkln sntm alınacaktrr. Beherinin muhammen kıymeti 21, tutan 
12roo lira temlnatt 1890 llrndır. Paıar1ığt 12.XII.1942 Cumartesi günü 
sruıt 11 de Maarif müdilrlüğil binasında toplanacak s:rtmalma komisyo. 
nunda yapılacağı ll&n olunuı: (2160) 

• 

ADEMi iKTİDAR 
VE BEL GEVŞEKLİGİNE 

KARŞ~ 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA 1l 228 

UCITI tte suıua 

Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir Amirliğinden 

Meşe: Kayin 
Ağaçları 

ve Çam 
Nakil ve 

ve Gürgen 
istif işi 

1 - Devlet orman işletmesi Knrabfilı:: revir Amirliğine bağh ova Car 
ma Mlgesinin Kala altı. Sarp dere salavat. Buğadağı amaarkası, Uhı P9f 

nnr Daşdlkmen, ~l\yükdlkmen, Saz ve Ulu yayla ormanlarmm muhtelfl 
'llahııl ve maktalarmda dnmgalıınan ve kesilmiş ve damgalanmcld.a olan 
11000 metre mflcılp meşe, kayın ve gürgen ve çam maden dircklfğl ile 
'iOO metremlktıp kaytn tomruğu rcvlrce depo ittıha:ı edilen yerlere nakil 
ve istif efmE.'k ve verilecek olan ölçl\lere göre taksim olunmak şarUyle 
30. 10.943 tarihine kadar lkrnal olunmak il:ıere açtk eksiltmeye ~rıl
rrııştrr. 

2 - Acık l'ksntme 111 12.942 tarihine rac:tlıyan Çarşamb:ı gOntı saat 
t4 de Dc\•let Orman işletmesi. Karab!lk revir dmirliğl binasında tcşekldll 
.. decek olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede ya7.rh şnrtlar rl aireslnde işbu emvalin nııld1 ve 
qtlt ve vcrllN'l.'k lilcü.vc göre tııksim işinin beher metre mlkAbtnın mu.. 

·· ~ mmen bcdc-ll 8 liradır. 
4 - Teminat akçesi % 7,5 h,,.. · 
5 - Bu işe alt açık eksiltme • -

'11Üdür10Ç.flnde ve Zonguldak ormıın ç. 
"n :ın rt'vlr ~mlrlf!Hnde glkOlebilir. 

· fi'l90 llracllr. 
.. ıerl Ankarada Orman umum 

rge müdUrlüğü ile Knrabtık or_ 

6 - İst,.klil,.rln ckslltm" ~nnannc temin:ıt nkc-elcriyle birlikte revir 
imirtıı;ı,,,. .,,,O,.:>r,.,,..f efrn,.J,.rl 111.,..,,ıı 11!\n nıı .,mr (21~'3) 

KARAR 
fn:ı:eretsiz olorak trıımva:v c:lrkı>t"ndekl Mnl terketmek suretiyle 

,..illi korunm:ı kanun11nıı muh le1ett n suc-1u İhsıı nlye köpriilO soknk 2 

numarada Kcmııl o~lu Hilmi Kanıkar Uskiidar milli korunma mahke
mesinin 9 10.fl12 gün ve 2381242 sa\1lı kıırariylc 66 lira 60 kuruş ağır 
-ı;ı ra cr7a lvle rn ııhlrum cdilmlstfr 

KARAR HüLASASIDI 
Fazın fiyatı., l<föniir c:atmak ımrl'ıfyle milli korunma kanununa muha

lnfcft<'n wçlu ü~kü :ır Top ::ı ı;t cadd si "56 numarada mukim iken halen 
<ıskrr1 °'"' b 318 tabur kararg:ihında er: f!lmail oğlu Ml'hmet Yılmaz Us
küd<ır milli korunma mahl«•meslnln19.8 94? ırtın V<' 6/ 173 sayılı karnrl:y
IP hC"' llr:ı ... ı;!r nııra ce:ı:aııın" m'lh'·t•m Prl'lmlıtir 

KARAR H Ü L-"A S AS 1 D 1 R 
Fa7.la flvı>tlıı ekmrk ııatmnk suretiyle milli korunma kanununa muha

le!ttl'n suçlu K"dıköv fbrııhim ağa Brhicbey sokak 67 numıırada ve dev
let dcmlryolları Haydarpaşa istasyonunda mnkıısçt Dursun oğlu Ali Akay 
Osküclar milli korunmıı mahkemesinin 11.11.942 gün ve 282/ 430 s:ıyfu 

kıırnrlylc yedi ay haplıı. üç yüz lira ağır p.:ıra cezaslyle mahkfun edil
miştir. 

ICARAR HÜLASASIDIR 
Unlu maddeden Şam tatlısı yapmak suretiyle milli korunma kamı

numı muhnlefetten suçlu OskUdıır Tabnklnr mahallesi Şair Zati ııokak 

49 numarada seyyar tatltcı Ömer oğlu Hasan Bozkur Üsküdar mlllt ko
runma mahkemesinin 11. .942 giln ve 284/265 sayılı ilAmlyle on altı 

lira altmış kuruş ağtr para cezasına mahkilm cdllmlstir. 

KARAR HüLASASIDIR 
Fazla fiyatlrı şeker satmak surellvle milll korunma kanununn mu .. 

halcrctten suçlu Pendik Gazipaşa caddesi 80 numarada manav Rashn oğ• 
lu Remzi Pamuk: Usküd:ır milli korunma mahkemesinin 19.10.942 g{ln 
\'e 2891249 sayılı knrarlyle iiç ay hapse ve yüz lira ağır para cezııstna 

mahkCım edilmiştir. 

Kc:d·köy Askerlik Subesinden 
"' 

Aşağıda As. kayıt No. lan ya.ıılT Yd. Sb. lnnn en geç 9/12/942 Çar
~amba gün!.\ !'abah saat 9,30 da şubede bulunmaları, aksi halde geciken-
ler hakkında As rru kanununun 64. c1l maddesinin tatbik edileceği ı .. 
llln olunur. 

49907 
49687 
49920 
16813 
50128 
41772 
49611 
50077 
50373 

49678 
50317 
49484 
50862 
49841 
503138 
49892 
49266 

50218 
50198 
49583 
44839 
43802 
50968 
38372 
33358 

37214 
16784 
14954 
34649 
821-50 
322-80 
83298 
324-4 

(1895 - 2144) 

latanbul ikinci lf1• •emurlul:lundan: 942/29 -
Milnls Gzem Eskeııd<:ı .legrin Limited Şirlretl İflAs işinde idare aza .. 

larm.ın mQnferlden masayı temsil sallhlyeti verilmcst istenmektedir. A-. 
lacaklılar:ın bu ciheti tetkik ve icap eden kararlart vermek üzere 26.12. 
942 ewnartesi ıün!l saat 11 de dairede hazır bulunmaları i1An olunur. 

(7893) 

BULANA MÜKAFAT 
Bir çanta d~nınunda ırQmrlllr komlıyoncuıu U54 No. h M. Burhanettln taralmı!an 

imralt ıtllmrUfe ait tlcarl benıınanı~ler. Ordino, fatura, tahadetname, ırQmrl1k •eJ:nulne 
7atınlan mcbaliı'!in makbuılın. hhalhçı blrllflnln makbuzlln. liman makburlan, cfim
rülr tarifesi •e aalr evralıı Cumartesi ak1amı Kalyoncukullukla Aynahçctm<ı arasında 
siyi ettim. nulln için bu e..ralnn hiçbir kıymeti yoktur. In11nlyet namına bulln ıu&ı• 
da 7lzılı adrcaime &etirirae nya haber verirle yüksek bir JU<lklfat verilecektir. 

Galata 'llfalımalllya 5, A. Topuzoi!la Ltd. 
llrketlnde ı OS No h nımltro S tavdd.ia. 

Telefon: 4904 


