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Ucuz l:kn~ek için ı 
Yapilan Tekl~f 

Ekmek Tevziatı 
Devi.et Bar~mine TCibi Memurlarla Uç Aylık Maaş 
Sahipleri Ekmeği Bugünkü Fiyattan Alacaklar 

Devlet Baremine Dahil Olmıyan Bir Kısım l 
f Müesseseler Mensupları İle Sabit Gelirlilerin 
f "'fe Karardan İstifadeleri İmkanı Araştırıhyor • 

Bunun Haricinde Kalan Halk 
Y apllacak - Bu Vaziyette 

için Belediyece Temin 
Narhın Otuz Kuruşu 

Edilecek Undan Ekmek 
Aşacağı Hesaplanıyor 

1 Ekmek meselesi etrafında Ankara, Istan. oldukça müsait cevaplar a lınmıştır. i 
ı bul ve Iımir gibi üç büyük şehrimizi alaka. 1 Bu meselade nıüsbet bir neticeye ,-arıld ığı ! 
1 !andıran son karar, ucuz ekmek sat ı şından t~kdirde, devlet barem ine dah il olmıyan bele. • 
I yalnız iiç aylık maaş sahipleri ile devlet hare- dıye memur ve miistahdeınleri ile ilkokul öğ- i 
: nıine dahil ve mi.iesseselerdcki nlemurl arı n retntenleri, Ofisler mem urları , t r a m vay, tüne: t 
1 faydalanabileceklerini gösteriyor. Menınuni. ve elektrik idaresi memur ve m üstahdemleri ı 
1 retle öğrendiğimize göre devlet barem ine ve daha bazı müessese mensupları da hiikı'.ı. • 

1
1 dahıt olmıyan bir kısım ;,,üesse5elerdeki me. metın yardımından faydala~mak im.kan ına ! 

.. . . . kavuşaca klardır. A ncak, tatb ı ka tta karşıl aşı 
ı1 mnr ve mustahılemlerle sabıt gelırh vata n- lacak b ı·ı· .,··k zorluk! d ı . ı b k · 

d b k d 
· · d b· ı . ~ ı · ar o a~ ısıv e, u ar ar ın 

1 
daşlann a u a~a~ an. ıstıfade e e 1 mesı sabit gelirli diğer vatandaşl a;a teşmili me-
ıçin Ankarada salahıyetlı makamlar nezdın. setcsl etrabnda şimdil ik hiçbir tahmin yürü ! 

ı de bazı teşebbüsler yapılmış, ve bu yolda tülınüyor. · • 
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7 Birinci 
Kanun 1941 

Bu, Japon - Amerikan harbinin 
basladığı, dünya buhranınln en 
keskin düzene girdiji, kurulmuş 
temelleri kôkünden sarstıj:ı tarih
tir. Bugün artık Şark cephesi1 

Garp cephesi, Afrika, Asya, Av
rupa, Avustralya, Amerika, beş 
krta ve bir cihan harbediyor. Beş 
kıtanın karaları., denizleri, &ökleı-ı 
§imdi müthiş bir buhranla sarsı

Uyorsa. suç tarihin değil. tarihin 
seyrine, tekAmillün zikzak yürü
yü;ıüne, doğuş. oluş ve ölüş sey
rine tanklarla set çekip tarihin is
tikametini deQ;i~tirmek .bLiyenle
rindir. 

• 

f,,;.\ 
..... ·""' ?r 

' r 

1 
I 
l 

CeDup Afrika Birliği Bn1vek ili Uareşo l Sınul6 , Or tasarkta bir 
teftiş seya hati ·esnasında 

Dünkü Toplantı 
Vali, Karerı Tacirlere Tebliğ Ederek Belediye 
İle İşbir li ğ i Yapmalarını istedi - Ucuz Ekmek 
Alacaklar İçin Beyannameler Hazırlanıyor 
Toprak Mahsulleri Ofisinın 

büyuk vıliıyaetlerde ve bu ara. 
da şehrıın1zcıe tanzım satışına nı .. 
hayet vermesı kat·ı oıarak k;rar
laştırılmı~ ,-e bu husustakı Ka. 
rar dün vilayete teblıg eciı.nı.~
tir. Bu karara gcire, bareme cıa
hı.I olan bütun daire ve muesse. 
!er, memur ve mustahdemlerı ıle 
devletteıı üç aylık dul. yetim ve 
emekli maaşı almakta bulunan. 
!arın ekmek~ık unları yıne 1op
rak Mabsullerı Ofisi tarafından 
temın edılecek ve fırınlara mu. 
ayyen esaslar dahilinde verilecek 
tir. Bu unlarla pi ;irılecek ek. 
ınekler kararda vasıfları yazılı 
baremP tabi kimselerle üç aylık 
maaş sahiplerıııe bugünkü fiyat 
üzerinden ve gene karne rnuka-~ 
L imde verilecektir. 

Bunun haricınde kalan halkın 
ekmek ihtiyacını belediyeler te. 

Şark Cephesi nden Resimler: Alman askerleri bir nehir 
'izerinde köp rü kuruyor 

A1LN1AN .RESMi TEBLiGi 
·Alman Kıtaları 

min edecektir. Belediye1Prin Vali Dr. Lı'.ıtfi Kırdar 

delaletiyle tedarik olunaiak un- _ Kafkasyada Mu··s+ahkem 
[ardan yapılarak ekmekler >ele. r . 
diye Daimi Encümeninin koya. j M 1 R 1 cağı narh üzerinde~ VP gene kar r omme Bazı 
ne ile satılacaktır. Al3kadarlarrn • Mevzileri Alda BU., oır '-d.LULLU'. Japon - .t\.. 

merıkan harbının u.ışıadıgı 
tarih. Dunya buhranuıın en ke~. 
ltin devresıne gircııgı, kuruunu~ 
temelleri kökunden sarsııgı ta.. 
tih ... Mançukoya ilk Japon neferı 
Çıktığı gun bu harp başlamıştı. 
~ıaswn Çinhyi uyKusundan u. 
Yandıran sılah, Amerikan sana
yıinin ta can evıne sıkilınıQtı. 
Şımdi Hawaıi, Manila, Filıpın, 
bır::ıırinin kuyruğuna bağlanmış 
sıra adalar, ve bu adaların mavı 
donlu yerlilerı de gökten kafala. 
tına inen aynı bomba ile can ve. 

Mr. Willkie ikinci 
Cephe Bahsinde 

Gene ısrar Ediyor 

hesaplparına göre, bu vaziyette 
narhın 30 kuru•tan aşağı Jü~me- I 
si ihtimali zayıftır. 
Beµaıınameler ha:ırlanıyor 

Afrikada 
Stalingrat 'ta Şiddetli Rus Mukavemeti 

Daha Giri ldi 

tıyorlar. • • 
Şark cephesi, garp cephesi, AL 

tika, Asya, Avrupa, Avu.stural
Ya, Amerika, beş kıt'a, ve bir ci. 
han harbediyor. Alim, fılozof, 
diiomat, sebepleri ve neticelerı 
İ>lçe dursunlar. 

Tarih yürüyor. Dünkü alimin 
emir buyurduğu gibi mücerred 
'Ve münferit hadiselerin değil, 
birbirine bağlı iç ve dış münase. 
betlerin, birbirıne bağlı olu~tarm 
getirdiği tarih, tekamül ve hare. 
ket kanunların1n elinde, cemi
;ı>etleri bel kemiklerinden yaka. 
lamış birer birer ateşin içine fır. 
latıyor. 

Artık dünyayı taksim etmek i. 
Çin harp etmiyorlar. Düııyalar3 
hakim olmak için harp ediyorlar. 
Bu geniş iştihayı doyurmak için, 
ne dört yüz milyonluk Çın, ne Ta 
hiland, ne Çin Hindistanı, ne de 
l\fogolistan kiıfidir. Dünyalara ha 
kim olmak isteyen cihangirlere 
kıt'alar dar geliyor. 

+ + 
Bu, yürüyen tarihin emri mi. 

dir? Bu, tarih içinde yürü. 
yen hadiselerin, çarpışan zıddL 
yetlerin, keskinleşen buhranların 
en son patladığı noktadır. 1914 
harbi bu zıddiyetleri, buhranları 
halletmeden bittiği içindir ki, bu
gün beşeriyet bu kanlı badireye 
bir daha boyun büktü, ve beş 
kıtayı birden ateş sardı. 

içten gelen, bütün cemiyet!e. 
rln bünyelerini sarsan buhr~nı, 
he alimlerin gölgeli izahları, ne 
iktısatçının kafasından uydurdu. 
ğu prensipler, ne cliplnmHtın 
planlı plansız tedbirleri ne de 
fikirlerin boynuna geçirilen taz. 
yik halkaları boğahildi. Boğa
mazdı, çünkü insanlı~ı buhrana 
sürükliyen kafalarındaki fikir) 
değildi, fikirler. reali nin· içi;1,\ 
deki buhranların i. • 

Şimdi. be$ kıt'ım . karaları, 
denizleri, gökle · buhranla 
sarsılıyorsa, suç in ;~!'!il, 
tarihin sevrine. tek miilüıİ:dik-
2ak vürü~üne, doğus. oluş ve olü~ 
ıevrine tanklarla sed çekip. tari. 
hi;, istikametini değiştirmek isti
yeıılerdir. Bu. tarihin emri d_eıtp 
tarihin seyridir TA..V 

Vilayet. bareme dahil o1an1ar. Malta 
la devietten vardım ~'>ren !erin 
miktarını Defterdarlıktan ve dL 
i(er tesekküller Müdürlüklerin. 
den öğrenmektedir. Bu maksatla 

Üzerinde Bir Kı r ıl arak Şehrin Bir Kısmına 

l:lJT Devamı Sa. 2. Sü. 4 

Berlin, 15 (A.A.) - Alman or. 
Günde 23 Mihver duları başkomutanlığının tebliği: 

U - o ;::; u''r"u' ldu" Kafkasyada Alınan ve Slovak kı. 
çag ı .. 

3 
taları dağlık ve kesif ormanlik 

-o-- arazide şiddetli çarpışmalarla 

Berline Göre, lngilizlerin yeni düşman mevzilerini delmiş
ler ve 500 den fazla istinat nok. 

Salomon 
Adalarında 

Smuts'un Londra Ziyareti Vesilesile Müttefik 
Taarruzunun Yaklaştığı, Ölçüsüz Fedak)rlıkları 

Göze Almak Lazım Geldiği Belirtiliyor --1 Vaşington, 15 ( A.A.l _ Mr. Guadalkanal'a Yeni 

Kayıbı 25 Uçaktır ~ Bir tası ile müstahkem mevkileri hü. 
ltalyan Genera li Öldü cumla ele geçirmışlerdir. 

Kahıre, 15 lA.A.J _ Barı rad. Terek kesiminde düşman kuv· 
yosu, Rommelin şimali Afrikaya vetleri püskürtülmüştür. 
döndüğünü bildirmektedir. Stalingratta piyade ve tal)k 

.. . . teşkilleri düşmanın inatlı muka 
Malta ıızer111de faalıyct vemetini kırarak evlerin gerıle . 
Berlin, 15 \A.A.J - .. R.,snıi J rindeki barikatları atrruşlar vP 

Tebliğ" Malta müstahkem kale- şehrin bir kısmına derinliğine gir 
sindeki Ingiliz hava uslero ctuı mişlerdir. 

B •ırleş•ık Wendell Willkie, C::ü.mhıırr~isiyle Japon Kuvvetler'ı 

1 

hır buçuk saat goruşmuştur. Bu 
müzakereden sonra Mr. Willkie, Ç k ld 

gündüz ve gece Alman sava~ u. Pike ve savaş uçakları filo
raklarının ağır çapta bombala. tillaları müteakip dalgalar ha 
rına hedef olmuştur. Alman ve !inde hücumlar yaparak. düş!na" 1 
Italyan av ve refakat uçakları kazamat ve topçu menilermı 
müştereken 25 Ingilı>. uça.~ı dü- yok etmişlerdir. Düşmanın şaşrr• Amer•ıka \ikinci cepheyi bir an evvel teşkil ı arı 1 

etmek luzwnunu tekrar etmış _,,__ 
ve "Alınanların Rusyayı hiçbir y k d B"" "'k a· 

O rd U S U 
z~~an zap~edemiyeceklerine ka. a ın a. uyu ır 

Önümüzdeki Yıl 7 ,5 
Milyona Çıkarılıyor 

Uçak imalatı Ayda 
5000 i Bu!clu - Orta 
Şarka U~akla Top 
Sevkiyatına Başlandı 
Vaşington, 15 (A.A.l - Harbi. 

ye Nazın Albay Stimson, Birle
şik Amerika ordusu mevrutla. 
rrnın halen 4.250.000 olduğunu 
ve 1943 yıhnda 7.5 mılyona <:ı: 
karılacağıni mümessiller meclisı 
askerlik işleri encümeni:ıe bi}. 
dirilmiştir. Albay Stim;on, hava 
kuvvetleri mevrııtlarının g~IPcek 
sene sonunda 2.200.000 olacağını 
ilave etmiştir. 

Diğer taraftan, askrrlik ya~ını 
20 den 18 e indiren bir konun 
layihası hazrrlanmıştır. Harbıye 

zırt. bu kanunun °hPrnnüveti. 
elirterek sövle demistir: 

sen~i icin dü,ünülen ra
hava kuvvf"'tleri lcin 2.200.000. 
in 3.30~'100 • ı~._,, l~in 
.000 askerdir. Ame-rikrı Bi:-
evlrtleri 1943 de- iınrılAt ve 
tın müsaade ettiği niabette en 

bUy hava kuv\·etine ı;:ahip olmak 
1s\iyor. Hava kuvvetleri icin gösteri-

ıtJir Devamı Sa. 2. S ü . 7. 

(t1ff' Devamı Sa. 2. Sii. 1 ıtJi? Devamı Sa. 2. Sü. 5 

nıım" demıştır. MuharebeBekleniyor 
kı~~· ~~~~~~a~~~n~e~::ıı:~eo~a;. Pasifik Donanması Umumi ka. ~ı-1ı2 :1 •!l~~-~1.•;i~.r31 

Mozdok Bölgesinde Çok ı 
Çetin Muharebeler 

ğu demeci şiddetle müdafaa et- rargahından: 15 (A.A.) - Ha· 
miştir. Mr. Willkie, aynı zaman. ber alındığına göre, kara ordusu. 
da hadiselerin Moskovayı bu de. nun hava kuvvetleri Guadalca • 
meci yapmak bakımından haklT nal'da donanmayı ve bahriye si
gösterdiğini söylemiş, ziyaret liı)ıendaz kıtalarını himaye et. 
ettiği bütün milletlere mtnsup mektedir. Eksperlerin kanaatine 
askeri mütehassısların fıkirleı·i • göre, Guadalcanalda yeni bir 
ne elinden geld;ği kadar değer muharebe başlamak üzeredir. 
biçmeğe çalıştığını ve ikinci cPp hafta sonunda yaptıkları son ka
heyi teşkil etmeııh mümkün ol. raya çıkış hareketlerinde Japon- Stalingrat'ta 6 Alman Hücumu Püskürtüldü · 
duğu kanaatini taşıyarak mem. !ar ~ört harı' .gemisiyle. birhç .. • -· . . 
ıckete döndüğünü na.ve etmiş- nakııye gemısı kaybet_mışıerdır. Taarruzdan Mudafaaya Ger:ılecegıne Daır 

Bunlar Amerıkan denız kuvvet. > 
tir. ıt.;;?" DPvAmı Sa. 2 Sü. 3. peri tarafından batırılmıştır. 1 Olan Berlin Haberleri Doğru Addediliyor 
__________ _::_j l:Şj'f" Devamı Sa. 2. Sü. 2. L Moskova, 15 (A.A.) - Sovye 
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Cenup batı Pasifikte Salomon 

- -. .--
(7. -·- _:Jh?lona'<>__:::SAN l(Rı5T08AL --

- v VA()AL!(ANAL ___ ···---< 
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takım adalarıııl ve Guadalcan al 'ı gösterir haritı 

1 gece yarısı tebliği: 14 iikteşrııı 
1 günü cephelerde önemli hiçbir 
değişiklik olmamıstır 

.... 
Moskova, 15 CA.A.) - Oğle 

vakti neşredilen ek rebliğ, AL 
man P~.yade \'e tankları ile yapı-l la~ ~~~!'~er taarrnztarın piis. 
kurtuldugunıi ve düşmana ağır 
kayılar verdirildığ•ni bildirmek. 
tedir. 

Tebliğ eki, Stalingrat şimal ba 
tısında beş Alman taarruzunun 
geri atıldığını ve 300 Almanın öl 
dürüldüğünü ::ave etn.ütedir 
12 atış mevzi! ve 14 blokhavz 
tahrip olunmı·~tu~. 
Başka bir kes•mde bir Scvyet 

~rubu Alman menılerine girmı~ 
ve göğüs göliiise çarpışmalarla 
büyük sayıda Alman nskeri öl
dürülmüştür . 

ızr Devamı Sa. 2. Sü. 6. 

r---·-----""' 
1 Moskovada 
1 

1 
Ne~redilen 

Tebliğ 

1-f arp Mücrimlerinin 
r esbiti İşine Ruslar 
da İlt i hak Ediyor 

Moskovaya Göre, Bu I~ 
için Beynelmilel 

.oAahkemeler Kurulma lı 1 

1\1. i\lolotof 

Londra, 15 (Radyo, 19 451 -
harp esnasında işlenen cinayetler 
hakkında tahkikat yapmak üzere 
en kısa bir zamanda, Birle~m~ 
milletler mümessillerinden mü
rekkep bir komisyon kurulması 
yolundaki karara Sovyet Rusya 
da iltihak etmektedir. 

Bu hususta hazırlanan ve 
Moskova radyo~u tarafından oıl
dirilen deklarasyona göre. Sov. 
y~t S:diği, başta ~imdıden ·sını. 
leri bilinen Nazı şeflerini mP' ul 
tutmakta ve tesbit olunacak 11-
f(er mücrimlerin beynelmilel r 
mahkeme huzuruna sevkedilrne . 
lPri lüzumuna işaret etmektPrlı~. 
Bu deklarasyonu, Stalin namına 
Molotof imzalamı~tır 
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CYLümDEN BETER Lastik 
Tevziatı 

• • 
Işı 

Hayat Pah~lılıgı Zeytinyağı 
Ve Pirinç 

.. r- DİKKAT: -"\ 
S Bir Gardiyanın Çok 

Garip Zihniyeti No. 135 Yazan: MAHMUT YESAR1 

Bu Defa da Acentalara 

Verilmesi Düşünülüyor 

DÜN TiCARET ODASINDA Bir Hafta Zarfında 
YAPILAN BiR TOPLANTIDA B V ·ı k 

. I EDiLDi eyanname erı ece 
YENiDEN TETK K Ellerinde salmak maksadiyle çel-

Şehrimizde incelemeler yapmakta 
olan Ticaret Müsteşarı Cahit Zaman
gilin reisliğinde dün Ticaret Odasm
da bir toplantı yaptlmı:,;tır, Toplantt
da şehrin hayat pahalılığı ve fiyat 
yük~elişleri hakkında fikir teati e
dildikten sonra, gümrüklerde bulunan 
lthalcit nuıllarının süratle cıkartlması 

için alAkaltlara direktifler verilmiştir, 
Söylend;ğine göre, gümrüklerde 5118 

Kal'a liste meselesi 
Ticaret Oda~tnda toplanmakta olan 

yeni nizamname komiteleri mesaisini 
bitirmiştir. Kara liste meselesi etra
finda da görüşmeler yapılmış ve tağ
şişatı mE"n kanunu hükmüne göre Tl
caret Odasmın bu hususta prensip ka
rarı vermesi muvohk olacağı neti
cesine varılmtştrr. Kara listeye kim
lerin gireceği ve ticaret yapmaktan 
kimlerin menedileceği henüz karar
laşınış olmamakla beraber, aliı.kah 
makamlar bu i~e önem verdiklerin -
den bugünlerde kara liste meselesi
nin günün en mühim lkti~adt mev
zuları arasına alınması beklenmek
tedir, 

tik, pirinç ve zeytinyağ! bulunduran 
tüccar ve fabrikatörler bu malların 
miktarını ve bulunduğu yeri gösteren 
bir beyannameyi Belediye Reisliğine 
vermiye mecbur tutulmuşlardır, Be
yannamelerin bugünden itibaren bir 
hafta zarfında verilmesi lAzımdır. 
Şehrimize getirilecek çeltik, pirlnç 

ve zeytinyağlar dahi ayni suretle be
yannameye tAbi tutulmllitur. Bu hu
susta dördüncU sayfamızda ta!:--ıUAt 
bulacakslnız, 

Memul'lar kooperatifi 
pirinç dağıhgor 

Bir kalem slirçmcsl netlceılnde 
t>mrünün blrkaı; gUnUnU tevkif .. 
hanede geçirmek vaziyetinde ka
tan bir arkadaoımızla bayram• 
laımak Tıtedlk. Bayram otduöu 
için, tevklfhoane rnUdUrU yoktu. 
Fakat tevkifhane idaresi açıktf, 

idareden - hem de yaztlr ola
rak - arkıdatımızla kalem oda• 
SJnda ve ki.tipler muvacehesinde 
bayr•unlaşmak mUıaadeslnl al
dık. Fakat - adıntn Abdutlah 
olduAunu öğrendiğimiz - bir 
gardiyan: 

- Ben, dedi; mUdürden bıtka· 
ıını tanimam. Binaenaleyh bu f 
kliöidın bence hükmU yoktur. 

Bu vaziyetten müteeaılren d<5-
nerken vurgunculuk suçundan 1-
çerl glrmlı olan bir mevkufun 
daha ziyaretçisi geldi ve ayni 
gardiyan hiç kimseye aormadan 
bu mevkufla ziyaretçisinin Uıt 

balya \'e sandık ithalfıt eşyası bulun
maktadır. Ayrıca avaryalı 118 balya 
ve İnhisarlar İdareslne ait sigara kfı
ğıthırt da dahil olduğu hoılde beş yüz 
ton muhtelif kAğıtlar vardır. Bunla
rın önümüzdeki hafta içinde çıkarıl

masına batılanacaktfl'. Kağıtlardan bir 
kısmt gazetelere ait matban kftğıdıdrr. 

Çime11to tevziatı 
Vil.iyet emrine bin ton çimento 

kontenjanı gelmiştir. Resmi daire ve 
müesseselE"rin ihtiyaçları karşılandık
tan sonra halka da teviat yaprlacak
trr. Eylül aymda çimento alamıyan
lara ayrıC"a çimento veril~ekttr. 

Vır11da uao rm.'ır61ııJ 
Van. (TAN) - Şehrimiz ve civarı 

bol yağ çıkaran bir mmtaka olduğu 
halde, bazı tüccarların köylünün is
tihsa !ini inhisar altına almış olmala
rtndan yağ buhranı cekilmektedir. 
Vll~yet bu husustcl tedbirler alınak
tadır. 

Diğer taraftan yeni kurulan vılA
yet memur ve müstahdemler koope
rntifi bugün biltün ortaklarına kilosu 
120 kuruştan pirinç tevziinc başlıya
caktır. İlk parti tevziat üçer kilodan 
ibaret olacak ''e yalnız ortaklara ve
rilecektir. 

Her ortağtn taahhütlerini ifa etti
(ine dair elindeki makbuzlarınt koo
~ratit merkezine göstermeleri k3Ci-

l 
kat salonda yapayalnız ve batba
şa konuşmalarina mUıaade ettl. 
Kendisine bu latlınat muamele· -
nln sebebini eorduk: 

- o, dedi; vurgunculuktan 
geldi; muteber bir tUccardır. 

Beşiktaş Yangınında Hamalların Kesilen 

Kast İhtimali Var Paraları Verilecek 
Gec,,.enlerde kısnıen yanmlş olan Yıllarca önce limanda çalışan ha-

dir. 

Romanyadan 200 

Bandai Geldi 

Halkın rızkinı çalmak, ylyeceöl 
ile oynamak gibi en bUyük ve en 
clnat bir suç töhmeti ile g1den 
mevkufun itibari tıe bir kalem 
aahlblnln vaziyeti arasındaki fark 
bizi cidden mUteesslr etti. 

Oıtarida herkeıln nefretini ka• 
zanan vurguncu tevkifhanede mu 
teber tüccar sayılıyor da, hSIA 
her gün binlerce vatandaşa fik
rini okutan bir kalem sahibinden 
ayrf muameleye tSbl tutuluyor. 
Gardiyanın zihniyetine ne buyu
rutur? 

Be~iktaştaki Sebat değirmeni yangını malJartn kazançlarından Liman İda
hakkındaki tahkikata devam edil- j resince ke~ilen 100.300 liranın tekrar 
ınektedir. Yangının zuhurundrın bir- hamallara verilmesi Maliye Vekaleti 
kac: !":aat sonra haber \•erilmiş olma!\ı ttıraftndan ŞOrayı Dtvlet kararı ola
keyfiyeti, değirmenin 150 bin liraya rak Defterdarllğa bildirilmiştir. 
sigortalı bulunma~r \•e ayrıca i('eri - Değnekçi Salih Sakarya Ankarada 
de kütıiyetli miktarda cuval halinde bu işi neticelendirerek şehrimize gel
unun mevcut olması yangında bir ka- mist:r. E\'\·elce paraları kesilen ha
~ıt bulunma!\ı şüphelerini doğurmuı:;- mallar teker teker Defterdarlığa mü
tur Bununla beraber henüz kati bir rac;:ıot rderek para1arlnı alacaklardır, 

Romanyadan 200 tramvay bandajı 
gelmiştir. Bu bandajların gümrük 
muamelesi bugünlerde bitecektir. Ge
len bandajlarla ancak mevcut vazi
yet idame ettlrilcbflecektlr. 

Bayramda tramvaylarda günde 
280,000 bllet kesilmiştir, Bir günde 
tünele binenlerin sayısı da 48.000 i 
bulmu;ttur. 

\-.,,,,,,,,,,,,, .••••••• .1 

1 Gf;C~f G~LE.N H4B~ALE.R 1 
Amerikaya Karşı Şili ve 

Ariantinin Durumu 
Bir Vaşington Gazetesi "Bütün Milletlerin 
Vaziyet Alması Zamanı Gelmiştir,, Diyor 

'" k ıs (AA) _ "Wa ;hini{- rına doğrudan doğruya veya dolayt
J.'levyor ' . . 1 'd" k a 

ton post,. gazetesi, Amerika Hariciye !':iyle yardrrp ~ecek er mı ır, yo s 
~tüsteıarı 1\t. Welles'in nutku üzerine onlarla münasebetlerini kesecekler 
ş ll ve Arjant:nin n1drğt vaz1yeU teb rnidlr? Bunu kati olarak tayin etme-
kik ederek diyor ki: teri zaruridir_., ı . -

•Amerika kılasmda tarafsız kalan ~ 
bu iki milletle olan münasebetleri- v3 şiogton. ıs (A.A.) - M. Rol')se• 
mlze dair, ~teri açıkça konuşmak za- velt, Şili cümhurreisi M, Rios'a bir 
mantnm artık geldiğini söyler~ek mü mesaj göndererek kendisinin Va,ing• 
baliı:la etmiş olmayız. Son hadiseler ton'a yapmayı tasar1ad1f1 ziyareti b~ı:ı· 
gösterm.iıtir ki, bu iki memleketin k.a. ı:amana brrakma!ltndan dolayr te· 
kararsız gjyaseti Amerika Birlesik easürünü ifade etm~ ve bu ziyar~tin 
devletlerinin tahammülünü tüketmiş-
tir Biltiln milletlerin vaziyet alması ilerde yapılacağı ümid:ni izhar etmiş
ıa~anı gelmiştir. Hürriyet düşmanla- tir. 

Rommel Afrikada Salomon Adaları 
tJfj" Baştarafı 1 in~ide ~ Baştarafı l incide 

ssrmüşlerdir. Bunlardan 18 ~ . .AI- Amerikan mah!i.llerinde .• Ta. man avcıları tarafından duşu- ponlar karaya çıkmak hareket:e. 
rülmüştür. !ki Alı:ıaı:ı savaş uça: rini tamamlamağa muvaffak ol. 
ğı üssüne dönmemıştır. _ dukları takdirde hadiselerin va. 

Ingiltere kıyıları .. açıgın~a 4 ' him bir şekil alacağını gizlenıe
düşman ticaret gemısı hatırı. mış. mektedirler. Fakat resmi mal;fiL 
tır. Hızlı botlarımızın hepsı us- terde Amiral Nimitz'in son eyim. 
!erine dönmüşlerdir. ser beyanatına itimat edi!tl'ekte-

/ ngiliz tebliğine göre dir. 
Kahlre, 15 (A.A.) - Resmi tebliğ: Japon!arın tankl.!r ve ağır sil.ihl~rı 

AlTr bomba ucaltlarnnız gece T.0 b1:'k d:ı k3raya çrkardlkları tahmin olun• 
limanrndaki düşman ticaret g~mı:erıne maktadır. Resmi tebtiilerde karada ve 
taarruz etmişlerdir. Büyük bır tıcaret denizde hareket l"debilen tanklardi\n 
ı;emislne iki tam tsabet olmuştur. bahsedilmektedir. Simd'.ye kadar kara• 
Düşmanın Malta adasına ~ap~ıiı ta- da iiııleri bulunan Amerikan tayyarc

arruzlara dün de devam edılmı,se d~ teri taarruz etmek ve ıemiler batır 
mütearrızlar adaya ulasamadan gerı mak suretiyle Japon taarruzlarını bü
cevrilmlşlerdir. Avcılarnnı.~ .~2 ~~mba yük müskülita uğratmaktadırlar. 
•e 11 düşman av uçağt duıurmuşl~r- * 

. B' . kayıplarımız bes Spıtfıre dır, ızım 

""ağından ibarettir. • 

Ölen f tal yan Ge11eralı 
Roma, ı5 (A.A.) - Tebliğ: Bres

tcia tümeninin kumandanı olan gene
ral Aleksandro 10 ilkteşrinde ~ı.sır 
cephesinde tümeninin emir mevklinde 
tnaktül dilşmüşlür 

va~ngton, ıs (A.A.) - Bahrtye 
nazırlığının tebliğine göre. Japon de• 
n!z kuvvetleri Guadalcanal'daki Ame· 
rikan uçak meydanlan ile kara tesi .. 
lerinf topa tutma~tur. 15 İ1i:te,rin ıa• 
baht erkenden nakl'.ye gemileri ite ııe• 
tirllen düşman askerleri dtniz birlik
lerinin himayesi altında adanın 1imıl 
&ahilinde mavzilerimizin batTsına. çıka• 
rılmıştır, 

netİce ede edilmiş de~ildir, Tahkika- ERLER ı 
ta devam ed:lmektedir. ' " 11AB 

Mr. 
ıt'i·~ Baştarafı 1 incid~ Jt.r, Bastarafı 1 ıncide ~ 8astaratı ı ın~ıde 

Mr. Willkie, ikinci cephpenın alakadarlara bire~ beyanname ve. ma taarruzları ağır ve kanlı ka. 
önümüzdeki ilkbaharda açılma. rilecektir. Bunlar harcirah beyan yıplar verdirılmek suretiyle pus
sı halinde Stalin'in memnun o. nameleri doldurdukları vakit bil- kürtülmüştür. Düşman taşıt ha: 
lup olmıyacağını söylemek iste- dirmeğe mecbur oldukları mallı- ceketlerine ve Volga üstündekı 
memiştir. matı, bu arada glaeçindi~meKle k~1ü münakalata karşı da tesirli hava 

lkellef bulundıık rı nü us il"· a. taarruzları yapılmıştır. Bır pet. 
Jlfr. Smuts, Lo11drada rınr, yaşlarına göre bey&.,ıı•m,•- rol gemisi ile iki büyük mavna 

b. t k .. ligecek !erine yazacaklar ve beyanname. tutuşturulmuş ve tahrip olun-
ıl' llU U SOY . !eri sür'atle kaymakamlıklara 

Londra, 15 (A.A.) - Başvekıı teslim edeceklerdir. Vi!'ıyet bu muştur. 
Churchill, Londraya gelmış ola. n maksatla on bin be·•anname ttt. Don cephe.inde Rumen kıtal•rı ma-

b k 1 ~ halli dü$man taarruzlarını püskürt-Cenubi Afrika birliği aşve .1 ı beltirmektedir. Bir iki güne ka. 
' k k müşlerdir. mareşal Sm~ts un pe ya. ınaa dar tab işi bitecek ve derhal &. Cephenin merkez kesiminde Alman 

her iki meclıs huzurunda hır nu. lakalılara tev7i ed:lecektır. hücum krtalarmın hareketleri düşnıan 
tuk söyliyeceğini Avam Kamara Belediyeler de. ,ehrin mütebaki nü· birçok blokha,:zlariyle mü!tRhkem 
sına bildirmiştir. {u~ mikdarına göre mahalli karneler mevzilerinin yok edilme!'liyle netice-

Mareıa! Smuts'un beyanatını d:nle• t.:bettirecekler ve ay batına kad_ar bu lenmiştir. 
mek için Lordlar ve Avam Kamar<1la· karneleri halka tevzi edeceklerdır, . [ Savaş uc;aklart önemll demiryoll~
rının birleşmesi merak uyan.~ır~n t~· Simdi ye kadar yeprlan karne te~~~: 1 rmı bombalamuşlar ve düşmana _,m~ı
rihi bir hadise olacaktır. Çunku bır atın.a göre belediye hudutları dahi ın teharrik malzeme bakrmTndan buyük 
dominyon başvekili hiç bir zaman rle i23.160 büyük. 64.854 c~~uk, 84.3~7 kayıplar verdirrı:işlerdir. Kısa irtifa
böyle bir heyet kan;rsında nutuk sOy• ağır işçi bulunmaktadır. Vılayete ~~~lı dan uçan avctlarrrnız Finlanda kör
lenıemiştir. ka1alarda ise 20.815 büyük. ı96l CO• rezinde bir Sovyet htzlt hücumbotu-

İngitiz gazeteleri, l\'lareşalin Londra cuk, 3809 aitr işçi mevcuttur. nu ateşp vermişlerdir. 
ziyareti ile meşguldür. Time•. Mare- Belediyede miiteaddit Stali11qratta bir fabl'ika 

1 Smuts'un bu !\ey:ıhatıne harbın en · 
:ı':ühim dönüm noktasına yaklaşıldığı içtimalar yapıldı hücumla almdı 
manasını veriyor. "Daily Telegraph., Vali ve belediye reisi, dün sabah ti- Bcrlin, 15 (A.A.) - D. N. B. a-
fÖyle diyor; taret ve zahire borsasma giderek hu.- jan~ınrn bildirdiğine göre. stalingrad-

"Müttefik taarruzu, itina ile hazır- hubıt temini işi ic;in borsa idare he• daki Dzerzinski ziraat traktörleri fab
lanmahdlr. Hareket birliği ve iyi yeti ve tacirlerle cörüımüştür, :;eh· rikaı:ıı bu sabah hOcumla almmı.ştır. 
ı;:tratejik prensipler muvatfaktyetin rımlzin günlük ihtiyacı olan butdayın * 
zaruri şartlarıdır .. , . mantazam bir şekilde ıetirilmesi ,çin Berlin, 15 (A, A.) - Beynelmilel 

Bu gaztte, müşterek hareketın~ ne~ a'1r:mas1 gerekli tedbirler üzerinde te· istihbarat bürosu. Stalinerad cephe-
redt yapdması muhtemel oldugun mastar yapılmııtır. sindeki hususi muhabirinden aşağt-
araşttrmakta ve he~a~s.ız ~e~.akArltk- Öğleden sonra da beledi~e daimi daki telsiz haberini almıştır: 
Jar istenecegi tahmınını yurutmekte- encümeninde ayni mevzu üzerındc mü.. Bir Alman hücum kıtası. traktör 
dir. h.;m bir toplantı olmuştur. Valinin re- fabrikalarını hücumla Z:;lptettikten 

MI'. Roosevelt'in sorı 
nutku etrafında 

Vaşington, ıs (A.A.) - Siyasi mü
şahitlerin umumt mütallastna göre, 
~1 Roosevell'in nutkunda ikinci cep
he~e telmih eden sözler Amerikanm 
içinde ve dışında iyi tesirler yapa
~aktır. 

Filhakika, M. Roosevelt Rusyadan 
\•e Çinden düşman kuvvetlerinin baş
ka tarafa çekilmesi lüzumundan bah
~etmiştir. Bu sözler htc; şUphe~iz i
kinci cepheye bir telmih tir. 

1.1. Roosevelt bundan başka su ih
tarda bulunmuştur: "Askeri plAnlartn 
hazırlanmastnı asktr! şeflere bırak
makta devam edeceiiz ... Bu demektir 
ki, ikinci cephenin nerede ve ne za"' 
man ac;ılacağıntn tayini hususunda 
asktrt şeflerin karan ilztrinde hiçbir 
ba.,kı müessir olamtyacaktır. 

lsliğinde yapılan toplantıda belec!?ye sonra üç kilometrelik blr cephede 
rei'i muavini Rifat Yenal, ikttsat mti• Vol,q:a kıyısına gelmiştir, Şimal ucun
di.trü Saffet Sezen, teftiş heyeti rt'isi da traktör fabrikalarmtn Ustündekl 
Necatı Çiller, be~ediye hesap isleri ev grupu da zaptcdilmi~ir. $imal 
rr:üdürü ve dlier ali.kahlar hazır bu· kesiminin Sovyetlerin işgali altında 
lunmuştur. Uzun sUren &örüşmele!'den bulunan bakiyesi Çarşamba sabahı 
sonra verilen kararlar hakkında mllQ• yapılan taarruzdan sonra kısın.en Al
rratına müracaat ettiğimiz vali ve be• manların eline geçmiştir. Sovyctler 
tediyr reisi henüz söyliyecek hiç bir artık yalnız traktör .fabrikalarının ce
şey olmadıfını bi!dinnlştir, . nubundaki fabrikalartn harabeleri 1-

Daimi encümende yapılan lçtı~a.. çinde bulunan mevzileri ve yanmış 
dan sonra hemen saat 18 ~e bel~diye olan petrol tasfiyehanesinin üstünde
mcclis salonunda tekrar bır top1anb ki demiryolu dirseğini müdafaa et
yaptlmıştır. Bu toplantı~a ~ehrimtzde:- m~ktedirler. 
ki zahire tacir ı erinin ı 1 erı &e 1 enle rı .,,,,,,,,,,,, ___ ..,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,..,,....,.,,..,,.!!! 

ka1mıyacaklarını bildirmişlerdir. 
Bugün bu mevzu Uzerlnde kat'i bir 

karara varılacaiı umulmaktadır. Diler 
taraftan valinin Ankarayı clderek •c-o 
ki.Jetlerle temas edece-ti haber veril
mektedir. 

\'ekiller Heyeti Toplandı 
Ankara. ıs (A..A.) _ tcra VekiHe:i 

.. tl bnıı;iln •aat lS.30 da Başv•kıl 
,-,eye ' · l·~· d t 
SJ.kTil S; racoğlunun reıs l5:n e op. 

laamıstır, 

l~eımon bildirildii:ne göre, Gu3dal• 
canal açıfınd:ı bir Japon zırhh!!:ı ha• 
'!iara uğratılmıs ve b!r destroyere üç 
isabet kaydedilmiştir. 1 

Bu sözler Rusyayt Birleşik millet
lerin fikirleri hakkında tatmin ~e
crk m:thiyettedir. Ancak Sovyet rf
ccıline karşı bir mUlAhazayt da ihtiva 
rtmektedir: Hic::bir propAganda ikinci 
cephe hakkındaki Amerikan pllnla
rtnı deği§tiremez 

borsa idare heyeti azası ve belediye 
iktııat teftiş ve hesap işler! mildür
~eri 1,iirak etmiştir. Vali. talirl.er~ hli• 
\dlmetin kararını bildirmiş, datmı en. 
cümende varılan neticeleri anlatmış ve 
belediyenin noktai naıarını izah el'"' 
nıl,tır Vali tacirlerin bir birlik te11r11 
ederek 1ehrin buidaY ihtiyaetnı aU• 
ratle ve muntazaman temin etmclt~ 
'üzumunu öne sürerek bu sahada bele
diye ile lşbirliii yapmalarını jsteml,tir 
T.l.cirler, buiday tstihsa! bölgelerinde .. 
ki Lyatlarla istihsal mikdart etrahn· 
d:J bazı rakamlar vermişler ve kendi• 
lerine düşen vazifeyi yapmaktan rıerl 

Bu meselede beliren kanaat, beledi
yeler dellletiyle tedarik edilmeli ıe
reken bufday ve unun temininde ba11 
&ilc;lüklerle karşıla1dacafı merkezinde .. 
dlr Aynt zamanda buiday fl:rat1annın 
yiikse!mesi de ekmek narhının eıırı 
bir niıbette artmaıı ı:bi bir netice •t• 
rebileceklir. 

" 
Ankaranın Hükumet 

Merkezi Oluşunun 
Yıldönümü 

r.rr Baştarafı 1 incide 
Mozdok bü!yesind~ So,,yct 

müdaCaalarını bır noktada yar. 
mağa muvaffak cıion bir Alman 
tank grupunu imha ıcin muha. 
rebeler yapılm~ktadır. 

Novorosisk'in cenup doğu. 
sunda Sovyet topçusu iki Alman 
mühimmat trenini tahrip etmiş. 
tir . 

Yeni taaı·ruz /ıazıl'lığı 
Londra. ı5 (A. A.) - Stalingrad 

çevresinde Almanlar birkaç gündür 
hicbir ileri harekette bulunamamış
lardır DüfmRn şimdi durdurulmuş
tur Zann~dildiğtne göre, Almanlar 
ııı.on. bir deffl daha, talihlerini dene
mek için. kuvvetlerini tophyarak ta
arru1' '""<'reklerdir, 

111 ozdok muharebesi 
~fosko\'a, 15 (A, A.) - Mozdok 

cevresinde Almanlar kuvvetlerini yr
niden topladıktan ı:;onra mliteaddit 
ke!\imlerde taarruza geçmişlerdir. tlc 
Alman taburunun altmt11 tanka da -
yanarak yaptttı taarruzlar netice!\in
d~ şidrfnfli rntıh~rebe]f'r olm~ktadrr. 

Londrarıın kanaati 
Londra, 15 (A. A.) - Almanlar, 

Rusyada taarruzdan müdafaaya a:eç
mek Ozere oldukları şaylasmt yay
mıya baslamtslardrr. Fakat Londra
da buna inanılmaktadtr. Filhakika 
Alman radyosunun spikerleri son za
manlarda hep dahitt işlerden bah!\et
mektedir Fakat bunun ~ebebi Don tle 
Volga a;asmdaki korkunç kayıplar~ 
anlamıya başltyan dahil! ccphedekı 
endişeyi teskindir. Kaldı ki. taarruz
dan müdafaaya geçme i~lnln başart
lrp başarılamtyaeağı meraka deJer 
bir meseledir. 

::.....;. ___ _ 
Almanlar, Karadenizdeki 

Tezgahlarda Denizaltı 
Gemisi İnşa Ediyor 

Londra, 15 (A. A.) - Ekonomik 
har·p nazın şu beyanatta bulunmuş
tur: Alman deniz tezgAhlarmda çalı· 
san işcilerden bir kısmı, makinele· 
riyle birlikte Rusyaya nakledilmiştir 
Şimdi bunlar Karadenlzdekl Rus de
niz tezıAhlarıtıda denizaltılar Y•P'-
yorlar, ____ ..,_ ___ _ 

Amerikadaki İtalyanlar 
Nevyork, ıs CA. A.) - Müddeiu

mumi Riddle, ı9,ıo dan !tlbaren B!r
lesik Atnerlkada mukim ltalyanlarm 
dü~m•n ecnebiler addedllml eflni 
-...ndirmfştir. 
Yapılan dC'rfn tahkikata ~ör , Bir

lf'şfk Amerikı1d~ oturr.n 500,000 ff.al
Y•ndan ancak 239 kişi enterne edll
mistir. 

Belediye 
Seçimi Bitti 

Şehir l\'Ieclisi intihap neticeleri tM .. 
bit edilmiştir. Asli iızalıklara setilen .. 
tere Parti tarafından tebligat yapıla .. 
cak ve Şehir Meclisi ~zası olduklar! 
bildirilecektir. Şehir l\1eclisi 1 İkin .. 
citPŞrinde toplan;:ıcakirr. 

Eminönü kazastn~a 40456, Sanyer
de 12449, Eyüpte H599, Fatihte 96802, 

Beykozda 1622. Kadıköyünde 6397, 
Kartalda 1351, Silivride 851, Yalo
\tada 1320 rey 41tflmıshr . 

Edirnede seçim işleri 
Edirne, (TAN) - Bir haftalık se• 

cim müddetinin sona ermiş olmastna 
rağmen atılan rey miktarmm. nis~bt 
temin edemediğinden Edirne Beledıye 
intihabı daha bir hafta müddetle u
zattlmlştır, 

l stilısal rekorlar, 
Vaşington, 15 (A. A,) - Hava ti

caret odası, ayda 5000 e yakın tay
yare inşa edilmekte oldul?;unu b1ldfr .. 
mektpdjr Amerikan fabrikası simdi 
bir hafta' z~r,fında eskiden bir !l.eneıde 
vapılan miktarda uçak imal etmek .. 
todlr. . 

Deniz komisyonu Amerikan te-zgAh 
lartntn Liberty gemileri tnıaatında 
yeni rekorlar krrıldığmı haber verr
yor. Her biri şimdiye kadar olduku;ı
dan daha az giln zarfında inşa ~ıl
mek üzere 67 Liberty vapuru da.ha 
yaptlmtştır. 

Birlcsik Amerika filosu mürette
battnın antrenmanı ic;ln yapılmış o
lan sunı göl, evvelce tesbit edilen ta .. 
rlhten 17 ay evvel ac;tl;:ıC'akttr. Bu ıö
lün in$3~1 50 milyon clolara mal ol .. 
mu$tı1r İtinde dC'nizcilerln kullan
masını · ölrenme1eri gerekli bütün 
harp t\letlcri bulunmaktadır. 

JJ.tısıra uçaklarla ,t<ftJ 
11aklediliyo1 

Ankara, ı5 (Radyo gazetesi) - il.• 
merikan a~ır nakliye uçakları Mısı
ra top ve her türlü malzeme taıı
maktadtr. Vapurlarla nakledilen A
merikan zırhll birliklerinin de l\.'llstr 
cephe~lnde vazife almak üzere olduk .. 
lflrı anlaşılmaktadır. 

Hitlerle Mussolini 

Buluşacaklarmış! 
Vaşington, ıs (A.A.) - Hitler ile 

Musso!in.i'nin Bremıer geçidinde bulu· 
şı.cakları haber alınmıştır. Gestapo 
şefi Himmler, İtalyada RomaJ Mi11no 
Torino, Cenova şehirlerinde ilç gün 
kalmıştır. Hfmm!er, Massolini ve Kont 
Ciano, propaganda nazırı A1essandro 
Pavollni ve siyah gömlekliler kuman• 
danı general Enzo Galbiati ile ıörüı
mU~tür. 

~---..... ----
~lanşta Bir Deniz 
Çarpışması Oldu 

Londra, ıs (A.A.) - Amirallik 4ı• 
ktalnln bir teb!I ne göre, h•lil d•ni> 
birlikleri Ma denitinde dü1manın 
hmaye altında g:den btr laıe ve mat· 
zeme remlıı:I batınnı~tır 0\"'er ~if 
çarp11mada bir dUşm1rı tor'(:"'lidosıı h::t• 
~!'lra ufratılmıı, bir hücum botu ba•ı• 
rılmt5ttr. 
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Yazan: M. ANTEN 

A merikarun askeri muharrirlerin-
den Major Elllot Alman bava 

Kuvvetlerınin son vaziyeti hakkında 
şu mutaleada bulunmustur: "Almanlar 
h va kuvvetlerini Stalingrat üzerinde 
teksif edebilmek için dığer ceph-.:leri 
bo altmak zorunda kalmııılardır. Müt• 
tefikler Akden.iide ve garp cephesinde 
t m hava hakimiyetini kazanmı§lardır. 
At'antlk ilzerlnde uçan uzun menzilli 
Alınan bombardıman tayyarelerinden 
artık bahsedilmemektedir. Almanyaya 
ve isgal altındaki Alman askeri hedef• 
lerJne karşı yapılan hava taarnızların· 
da pek az Alman av tayyaresi ke:ıdi• 
n· göstermektedir. Bir çok Alman tar 
yarelerinin harp dışı kalmış olmaları 
ve diğerlerinin de ikinci cephe teıeb
büsüne karliı koymak maksadiy!e ibLi
y<>t olarak saklanmııı bulunmalan müm 
l:ündür. Bundan ba:,;ka bir çok Alman 
tayyarecilerinin, önümüzdekl kış İngi· 
lız :,;ehlrlcrini bombardıman edecek 
ye:ıl tip tayyarelerle tecrübeler ve 
mümarescler yapmakla me;ıgul olma• 
tarı da muhtemeldir. Almanlar, en bü
yük kuvveUcriııi bir nokta flzerlııde 
teksif ederek burada gayelerine eri,ın· 
teyc kadar diğer cephelerde müdafaa• 
da kalmak taktiklerine sadık kalarak 
hava stratejilerlni, hadiselerin zorlyle, 
deği~irmi:,;lerdir.,, 

Elllot•nun bu noktal na%arı haklka· 
te UYi:Un görünmektedir. Fakat onun, 
hava kuvvetlerini S'talingrat ve Kaf• 
knsya bölge!-crinde toplıyan Almanla· 
rm hedeflerine erişmelerine mani ol' 
mak mnksadiylc müttcfıklerln almıya 
mecbur oldukları tedbirler hakkındaki 
ınutaleasını da öğrenmek isterdik. 

Harbin mukadderatı ve devam müd• 
deti üzerinde az ı;ok kat'i mahlyette 
tes"rler yapacak hadiselerin cereyan 
ettiği ve edeceği bir zamanda yaııı,yo· 
ruz. Almanyanın önümüzdeki haftalare 
ia, bütün kuvvet ve enerjisini toplr 
yarak, müttefiklere dnrbe!er indirmi.
ye hazırlandığı hissediliyor. 

Bu vaziyet karııısında müttefikler, 
fimdlye kad:ır takip etükleri müdafaa 
'iitratejlsinden taarnız stratejisine get
aıek mecburlyetlndedlrler. Nasıl ki A· 
u:erikahlar, ikinci derecede ehemmi• 
yetll tellkki ettikleri Pasifik cephes.in
d.c bazırlıklannı tamamlamadan •Japon 
hrın Avustralyayı fsti!ilarına mani 
olmak maksadiyle- Salomon adalarına 
asker çıkarmak gibi hem tehlikeli ve 
güç bir teşebbüste bulunmu:,;lardır: 
b rincl derecede ehemmiyetli olarak 
t "akkl ettikleri Avrupa cephesinde de 
nV"ll taarruz zihniyeti ile hareket cdee 
l'ck, ve hazırhklarmın tamam o!maı;ını 
beHemeden, ikinci cepheyi açmak gibi 
l:akikaten güç ve tehlikeli teliebbüsü 
y:lpmak zorundadırlar. 

Harbin Mukadderat. 
Alman • Sovyet harbinin, hatta bü· 

tün Avrupa harbinin mukadderatı, ge• 
cıiş ölçude, Murmansk'tan Kafkasyaya 
kadaı uzanan cephenin ancak otuzda 
b rinJ teııkil eden Don ile Volga ara• 
ıandaki cephede yapılan kanlı muhare· 
belerin neticesine göre taayyün ede• 
cektJr. 

76 gündenberi herkesi ııaııırtan, hay• 
rnn eden bir kahramanlıkla dayanan 
Stalingradın ikıbeti, Sovyet Rusyada 
cnümüzdeld hafta!arda yapılacak haree 
l-cilerln istikamet ve mahiyetini tayin 
edecektir. Stnlingradın dört beli hafta 
daha dayanması Alman planlarını alt 
list edecek ve Alman kuvvetlerini çok 
fena maddi ve manevi ınrtlar içinde 
bir kı:,;r daha Rus steplerinde geçirmt· 
ye ve kmlordunun taarruzlarına kar• 
GI koymıya mecbur edecektir. Bu mü• 
h m stratejik mevkiin düsmcsi Alman. 
lara Kafkasyadakl hedeflerine erişmek 
hususunda daha büyilk imklinlar temin 
edecek ve Cjark cephesindeki kara ve 
b:ıva kuvveUerlnden bir kısmını Lib· 
yaya ve garp cephesine gönderme~eri• 
ne müsaade edecektir. 

Lcniııgrat keslınlndeki kızılordu ta· 
arnızunun bundan baDka bir hedefi de 
olduğu hissedillyor. Hatırlardadır ki 
Lcninırrat bir ısene evvel zaptedilmek 
te."ı!.ikeslne maruz kalmııtı. Mareşal 
Loeb ktıvveUeri 8 EylQt 1941 de, La• 
doga gölünün kenarında mühim blr 
stratejik mevki olan Şluscnburg'o i~ 
cal etmlııler, Fin kuvvetleri de Kareli 
berzahından a:,;ağıya doğru sarkarak 
Leningrat etrafındaki muhasara çe:n• 
berilli kapatmışlardL Buna rağn~n. 
SovyeUerln Baltık denizindeki tek de· 
nız üssii olan Kronstad Umanı dola• 
yısiy!-e çok stratejik bir mevki, ayni 
zamanda büyük bir harp sanayii mer• 
k~i olan Leningrat zaptolunmak teh· 
likesi:ıl atlatmı;ı ve bugüne kadar da~ 
yanmrıtır. Sovyetler, geçen Jcı;ıın do
oan Ladoga ırölli fizerlnde kurdukları 
demlryollan sayesinde ııehrln irUbatı• 
nı muhafazaya muvaffak olmuslar, nü· 
fusun mUdafa:ıya yanyan kısmını cı• 
kıırmı~lar ve dışardan yardım almıya 
devam etml$1erdir. Bu kesimdeki Sov• 
yet taarruzlarının hedeflerinden biri 
A ımanlarm Stali~at ve Kafkas lı:ca 

6tmtcrine ııöndermek istedikleri 1cuv
\"et1eri çekmek ise, difer.i Leningrat -
Vo!odı;a dcnıiryolunu geri alarak şth• 
rln memleketin d fer ktsıntlariyle nor. 
mal irtlbatmı tekrar te6is etmek oldu• 
ğu anlasılmaktadır 

(~skerô TetkDkler _) 
Stalingrat· 
Muharebelerinden 
Alınan Miihim Dersler 

'\ 

Leyleğin 
Yavrular 

Attığı. 

Yazan: ULUNAY 
ıasın birliği hakkında blr taç &Ült 

evvel yazdığım bir yazı meslel:a 
taıilanmın muhitinde hakir olarak lmv. 
vetll bir makes buldu Rdık Halit de 
dUM:ü fıkrasında bu mevzua temas 

Harp dünya kadar esk dır. Dev-

? • 
Hele muayyen bir kavml veya din 

erbabını kanun harici yapmak, teh· 
clre mahkQm etmek ve ezcümle mü!• 
tedleri iltica ettikleri mağlQp mem
leketlerden zorla a!mak gibi harekete 
!er !üç bir suretle Devletler Huku· 
kunca kabul ve tecviz edilemezdi. 

Stalingrat şehrin-
de muharebeler 

devam ediyor. Stal!n• 
grada, artık 939 -
42 harbinin Verdun'u 
olarak tarihin malı 

r-YAZAN:-'\ 

1 NECATI YAŞMUT 1 

olmuıı bir şehir nazariyle bakabUirlz. 
Her tarafı kana bulanmış harap sokak 
lan, yıkık, perişan blnalan ve enku 
dolu meydanlariyle, muazzam toz ve 
duman bulut!an altmdn kaybolmuş 
bu şehirde, başları açık, elbiseleri par• 
ça p~rça, yüzleri kan içinde bir çok ın· 
sanlı:r, ellerinde otomatik silahlar ve 
bombalarla, bodrum yollarından, yan· 
gın merdivenlerinden, yıkık duvarlıınn 
arasından bir binadan öbür blnayıı 
sn!dırıyorlar Bazan yorgun yorgun s0o 
!uyan ve kesilecekmış gibi gon.inen 
nefesiyle, hazan ağırlaşıp duracakmış 
gibi sekte yapan yüreğ"yle her gün 
yeniden ayaklanıp şahlanan bu şehir. 
Tıirk kurtuluş mücadelesinde Tüı\ı; 

millr tinin, dünya milletleri önüne ser• 
miş olduğu hakikati 942 yılında tek· 
rar teyit etmiş o'du. Bu hakikat '11-
dur: 

kı ile Isliyen mefkQ• 
re'.'lin harekele getir• 
diği bileğin kullandı• 
iı silah daima m~ 
zaffer olmak şansına 
sahip olacaktır. 

ediyor ve biz gazetecilerin ma!ik ol• 
ruaları icap eden bazı haklardan hah• 
sediyor. Bunlahn birer "açık bak" ol
duJıunu kabul etmekle beraber mlibe 
rem ihtiyac;lar karşısında evvelS daha 
mfihlmlerlnl hatırlamayı ve hatırlat
:nayı faydalı buluyorum. Mesel&: 

letler Hukuku prensıplerı de 
1'..:ırple berab~r o taya çıkmışlardır. 
meselli, harbe girişılecel'bni mutlaka 
merasim ile illin etmek, elı;"ye zeval 
""rmemek, tes!im olan halka ve ah• 
nan eslr!cre fena muamelede bulun
mamak, buıılıırı vatan ve milletleri
n!n aleyhinde kullanmıım,ık, hasta ve 
yaralıları tedavl etmek ve nih:ıyet 
ınfüareke ve muahedelere sadık kal
mok, lmzasmın h:ıkkını ve şerefini 
kollamak vesaire gıbl Devletler Hu• 
lukuna alt bir çok kaideler var 

Bu kaideler önceden tcamill!e baş
ladıkları halde sonrad:ın bir sürü mu. 
ahede ve mukaveleler ile tesblt ve 
tevsik edildi. Böylece bugünkü müs· 
bet ve mukaveleye dayanan Devlet• 
ler Hukuku ortaya çıkmııi bulundu 

Hele şu deniz muharebelerınde 
Devletler Hukuku prensip!erlne asır• 
lardanberi her muharip ve bitaraf 
riayet etmektedir. Fakat her harp
ten ziyade bu İkinci Umumi Harote 
bir takım muhariplerin Devletler Hu• 
kukuna riayet etmedikleri defalarla 
gürüldü. O kadar ki bazı kimsel"'r 
-artık Devletler Hukuku diye bir şey 
kalmadı, maddi kuvvet hukuka iale• 
be çaldı, herkes baııının çaresine 
bahm demlye basladı. 

Eğer harbı kazanıp da lchınde iyi 
bir su!h muah!dcsj akd•ne muvaffak 
olursa ışgal eden Devlet o yeri res· 
nıcn ve ahden ilhak eder, y:ınl o ye• 
rln asıl sah bı olur Bu suretle artık 
eski sahıbinin hakim yetinden çıkan 
o işgal edılen mem!eket yeni sah·bi. 
nin ülkesine ilhak olunur ve yeni hS• 
kırr.iyet orada hiıkıim surmiyc başlar. 

Fakat ilhak edilmeden bic; bir ls
gal o!unan yer işgal eden tarafından 
ktndi mülkü imiş glb idare edtlc· 
mcz. Bu böyle fken işgal altı:ıda 
bulunan Alssas - Lorralne ıle Lehi 
tanın bazı garp v Jliyetlerl c;oktanb~ 
ri sanki ilhak olunmuşlar gıbi Alman 
hakimiyeti altına cirmiıı bulundyoı!ar 
ki bu hal Devletler Hukuku prensip. 
!erine uymuyor. Bir de gerek ~nal 
clunan yerlerin sivil ha!kını ve gerek 
esir edilen düşman askerlerini gal!p 
devlet hiç bir veçhile harbe yaraya
cak işlerde mese~a. harp sanayiindc, 
harp sahnelerinde, demiryollannda 
kullanamaz. Ve bu ~lrler ile sivll• 
leri katiyyen askere alamaz. 

Dahili ve hususi hukukta da ba• 
zan böyle adalet ve nısfete, 

kar.un ve nizama muhalif fiil ve ha• 
reketler görü!ür ve h:ıtta c;ok def:ı 
bazı suçlar cezasız kalır. Fakat bu 
imkansızlıklar hiç bir vakit dahili ve 
1-ususi hukukun mevcut olmadıf!na 
hiıkmettirmez. ' 

Devletler Hukukunda da böyledir. 
B zan kuvvetine fazla güvenen ve is
tikbalin müeyyidelerinden korlcmak 
fs emiyen muharip Devlet!erin mil• 
J,.,tler arası teamiıllere ve muahed~lc
re muhalif harketlerde bulundukları 
görülürse de bununla artık Devletler 
Hukukunun if!h ettiği ve hlc; bir ise 
yar~madığı, veya zayıfların hukuku• 
nu koruyamadığı manası c;ıkarıbıa• 
malıdır. 

- Silahlar ne kadar tekemmül e
ders" etsin, ne kadu ezici ve yıkıcı 
bir hale gelirse gelsin, lstikUI aşkı Ue 
orpışan milletin enerjjsi karşısında 

onların tesiri daimJ ikinci planda ka• 
lacnktır.-

Snde istatistik mütehassısı bazı 11· 
ı:ıcılar, geçen sene Rus ordusunun kay. 
l:ıetmış olduğu ml!zeme ve insan mik• 
darmın birer listesini her elin gazr• 
te sütunlarında tertip ettiler ve bu 
listelere nazaran 94:? senesinde Rus 
crdusunun mukavemetini sıfır obralr 
cbstermlye çalıştılar. 

* * 5taljngrat muharebelerinin önümü
ze ıerdiil ba:ıka hakilı:atler de 

vardır: 

Evveli, iddia edi!dlii ıılbi. bir çolc 
sanayi mıntakalarını elinden çıkaran 
Rusya silih,ız ve malzemesiz kalma• 
mış, saniyen, muhtelif cephelerde bir 
bııçuk senedenberl büyük muharebf'ler 
veren, büyük ricaUer yapan Ruıı or
dularının mukavtmet ve muharebe lra• 
bıliyetlcri hiç de zannedild"ğ: gibi &• 

zalmamıs, tfikenmcmiş, bilil:is Stalin" 
(;r atta Rım ordu'arr modern harbin 
en yüksek bir müdafaa muharebesi 
örneğini göstermlslerdır. Hem öyle bir 
brntk ki, bir müddet daha ayni :d, 
dctle devam ettiÇi takd1rde bu harbin 
seyrine bir dönüm noktası teşkil ede• 
ceğı muhakkak gibid' r. 

Stalingrat muharebeleri çok mühım 
b!r hakikati daha teyit etmiştir. Al• 
oıan ordusu yalnız yıldırım harbi için 
hazırlanmıştır. Avrupada senelerce ıü• 
recek bir harbi idame edecek bir or"' 
dunıır. dört beş senede hazırlanmaı.ın3 
!mitin yoktu. Almanların Rusyada Qc; 
yüz elü tümenle muharebe ettik~rl 
tarzında ya7.ılar birer hayaldi. Alman• 
lar bu harpte hiç bir zaman blitiln 
Avrupada tam teçhizatlı üc; yüz tü:nc
ne malik olamadılar Biz bunu ve sc• 
beplerinl geçen sene bu sütunlarda 
ar.latmıya çalışmış ve büyük itirazlara 

"Kı, baba'• nin soğuk nefeslen hisse
dilmJye bas!andı: çoğumuzda ne kömür 
var, ne odun. Bu müthiş ıhtiyacın v:ı• 
nmda tiyatroya, sinemaya tenzlliUı 
bir biletle girmek hakkını ıtmd:Uk 
düşünmesem de olur! .• 

Basın birlığınden ise bu bapta bir 
"mt<let" ummak tereyağ çıkarmak için 
yayıkta su dövmcğe benzer Hem o 
meşguldür; elli sene evvel yazı yazan• 
tara "jübile" yapmak mecburlyetlnd~ 
dlr. Bu mühim "vecibe" ifa edilirken 
gazetecilerin kömürü, odunu dü5ıınu11 
lür mü? 
Pahalılığa karşı alınacak tedbirler. 

duşunulecek çareler var. Bunlan dl~ 
ğer meslek erbabı elb rliğiyle hall:d,. 
yorlar: kooperatifler kuruyorlar; sağa 
sola baş vurarak zamanında biraz er
zak tedarik ediyorlar; azar azar da
ğıtıyorlar; ekmek meselesinde keodl
lerine muvafık ge!en usuliı temln edi• 
yorlar: velhasıl "tes:ınüd'' {in emrete 
tifi şekilde birbirlerine elden geldiğ~ 
lcadıır faydalı olmıya çalışıyorlar. 

Bizde böyle şeyler yoktur. Biz ıra• 
zetr.ciler, hele bu Unvana tam mana• 
siyle hak knzanan!ar, Basın birliği ;çi:ı 
"Leyleğin yuvadan attığı yavnılar"dln 
ibarettir. Leylek, yuvasından attıft 
yavrunun hayatiyle yahut ölümlyle a
lakadar olur mu? B1z de öyleyiz. is
tersek donalım, istersek ölelim. İs nl• 
havct bir "cenaze çelengiııln" baıma 
patlar. 

Hattfi mektepte Devlet!er Hukuku 
öerEini okulmıya baııtadığımız zaman 
bazı talebemizin -artık böyle bir 
hukuk kaldı mı?- Diye sordufuna 
çok defa ınhit oluyoruz. 

İ~e Devletler Hukuku prensipleri 
ga!ibin bu arzularına tamamıyle :na• 
ni oluğu halde biz bugiin bu ikinci 
Urr:umi Harpte Bolşevizmi yok etmek 
çin mihverc!lcrin işgal ett klerl yer• 

ler ahalisinden ve esir askerlerinden 
yabii böyle bir hukuk kaldı, ber b!r çok gönüllü alayları, yüz binler-

Suçlu yakalanmadı, cezasını gör
medi d'ye ceza kanunun yırtacak, 
mahkeme kapılarını kapatacak, cezo 
ev!edni liiğvedecek dtğlllz Bunun 
gfüi Devletler Hukukuna bir muharip 
riayet etmedi dıye b"z artık asırlar
ca devam edip tatbik ed"len Dev!et• 
!er Hukuku prensiplerinin lüzumsuz• 
!uğuna inanamayız. Biz hukuka mu• 
h lif harektlerin mutlaka bir gün "nÜ• 
evyidesl bulunur kanaatindeyiz Mü· 
eyyidest gecikmekle hukuk kaidesinin 
artık hükmü ve zamanı geçmiş ol-

uğramıştık. 

1stikınt mücadelesinde, milli hüldl- Stallngrat muhaı•·bc!erinln devam 
nıetımızin elindekı derme çama kuvvet.. ettiii kırk ı:ünün, Almanlar lc;in {'Ok 
!eri ve bu kuvvetlerin :zavallı teçh!zat kıymetli ı:ünler olması lazımdı. Har
membalarını hesap eden iııtatiıtik mil bin neticesine mühim tesiri dokuna· 
t.cha!sısları da İstiklal mücadelesine cak bu lnymetU günlerin yalnız Sta• 
bir çılırınlık na:z:ariyle bakmamı$1ar llngrat etrafında Tiyan olup gitmesi 
mıydı? Biz bu satırları. bugün modern çok yanlıştı. Fakat Almanlar için bat• 
harhin, silah~ız ve vesaitl;iz başarıla" ka yapılacak bir 1jey de yoktu. Çtin. 
bileceği tarzında sakat bir fikri mü• kfi cephenin d'ier kmm!arında -Ksf
dafııa etmek için y, zmıyoruz. Faka!, k~s cephesi müstesna olmak lizere 
eski silahları asır!ar~anbcrı nasıl. bi· ancak müdofaa muharebelerine yetilic-

Biz böyle nlunca "!-cylcğin yuvadan 
atmadığı yavrular., kimlerdir? 

Bunlar o zcvattır ki hayatlarını g2• 
zetccllikten kazanmamaktadırlar. Ara• 
d:ı eğlence için bir makale yazarlar, 
bazm da b!r yahut iki nüsha bir mec
mua çıkarmıştır. Bunlann asıl meslek• 
Jerl kendilerine ayrıca bir toplu!uk bak 
kını verdlıt\, yahut hal ve vakitleri 
yerlnde olduğu için odun, kömür, enı 
zak, basma glbl sebeplerle Basın bin 
!iğini rahatsız etmezler. O da tKedifl 
gtbt jübilelcrlyle, balolariylc, çe\cnb 
!eriyle meşgul olur. 

zaman DevleUer Hukuku var- ce harp sanayii ame!esi tedarik et
dı ve ylnc de devam edecektir. Çün• t'ğini görüyoruz. Çünkü şimdiye ka• 
lcü insanlar arasında olduğu gıbl dar bildiğimiz ve inandığımız De\•let~ maz. 
Devletler arasında da" cemiyet h.tlin• ler Hukuku prensiplerinde böyle bid. 
de ve hep biri kte yaşamak mecbu• atler yoktu. Bizce işrrnl ile ilhak ny
riyeti var. Devletler arasındaki ınıi• ni sey değildi, slvJI ahaliye dokunul
nasebetleri tanzim ve idare eden hu· mazdı, hele esir cdi!en askerlere vic
kuka Devlet!er Hukuku derler. danlarina ve vatanlarına karşı bir iş 

Bu Devletler Hu!rnkunu tatbik e- gôrdürülmek istenemezdi. 
denlerin baıımda her ne kadar harici• 

Şu halde hukuk vardır, Dcvle•kr 
Hukuku vardır, fakat harp g bi anor. 
mal zamanlard tatbiki zordur, sulh 
masasına oturulurken hemen hukuk 
olanca incelik ve kudretly!e tekrar 
ıırzı endam eder. 

lek kullandı ise ycnı sılihı da bllek k k d k ti · dı B"t"" ,... . . " . cc a ar uvve erı var . u un o 
l:ullanacaktır. Ve ıslıkla! ateşıyle c;ar• I 

ye vekilleri ve elçiler gibi diplo:ıınt• l ~Rn yüreğine kan verdlÇI, hürriyet aş'" ~ Devamı Sa 4 Sii. l Bununla beraber bu zevat mukad• 
des mesleğimizin sercfi ile ıöğsünli 
kabartan, mahrumiyeti ile ctğerlni mz• 
latan bizler kadar ı-azctecili.lin hak 
<1e imtiyazına maliktirler. Meselfl. .hlil• 
ya bu ya. gazetecilerin nakil vasrta• 
larmdan istifade hakkı tasdik ve kabul 
edıl~ mi? Onlar da vakit vakit et• 
ukdırdık!arı bir kaç ııattr, yahut bir 
ıkl kere Blbıii.li yokuşunda "Cc'I" di• 
ye 1törünen mecmunlarının yürü guyu 
bUrmctlne bundan belki bizden fazla 
lstifadc edeccklt-r, çorbıınm baıına. 
tdckeyJ bckliyenlerdcn evvel ı;5Jı:e .. 
ceklerdir. 

lar bulunuyorsa da hakimler, menıur• l #:1 1 
' 

lar ve h ttll generaller ve amiraller Yarı al . J· ~t"b B -ı f "k]"] dd · d de kabına gore ayni prensiplere ri• n iŞ,llllC an l 1 aren eyog U Stı . 8 Ca CSln e 

= 

• ayet etmek!e mlikelleftirler. ,. s T 
Hele harp hali gibi anormal zaman 

tarda bitaraflar ve mağlQplarca Dev
letler Hukukuna daha fazla ehemmi-
yet verildiği ve prensiplerine daha ~ ' 

ZI 
Yalmz 15 gün için 

s YEMEKLER ARASINDA NISBET 
ziyade sadlkat ve riayet edilmesi 
ist enildlği görülüyor. 

Bitaraflar kcndilcrfni mcsullyctten 
kurtarmak için Dev'etler Hukuku 
prensiplerini tatbik ettiklerini müıc.. 
madiyen lsbat etmek zaruretindedir• 
ler. Mağlupların yegane istinat nok
taları da budur. 

Eski harpler başlarken muhakkak 
muharipler buna resmen ve nle~cn 
illin ederlerdi. Bu teamülün dini kay
nakları da vardı. 

Mesela bugun bile denizlerin nerc
!er!ne mayın dökıildüğunun lllln e
dilmesi ve serseri mayınlar kullanıl• 
maır.ası ınuahedeler ile temin edılmlş 
iken her neden ise bazı muharipler 
imzalannı unutmu~ ı:lbl görünüyor· 
far. 

Muhariplere alt harp gemilerinin 
bitaraflarrn kara sularında ve limana 
larında blrblrlerly!e savaıımamaları 
ve tamir bahanesiyle lür.umundan 
fazla kalmamaları icap ediyor. 

j • 

Umumi istek üzerine 

A 
_ rcvmmne aYdct ccliyoı 

tık defa olarak Nihad Rolünde 

s L • 
1 

ue Rw· m1 Reis 

İstanbul Festival heyetinin Kastamonu ckiblndf'n meşhur 
D<wulr.u: 1'1All/R KARA YİLAN 

Kemani NOBAR. Kanuni AHMET YATMAN. Cünhiis CE. 
MAL • Klarnet SALiH - Kcınani MAKSUT • Darbuka FERiT 
Okuyucular: Ağyazar • l"ARUK ALTIN • Ba,·anlar FAIDE • 
bmirli l\IELAHAT • BIRSI:N SANIYE. CAHIDl~. NER:MIN 
SEHER 
Pek yakmda Ekrem ıvc Cemal Reşit Karele lerin yazrp beste. 

Çocukların yed.klerJ yemeklerin çe-

l şitler. arasında nisbet bulunması rn. 
:ı:umlu olduğunu bilirsiniz. Gıdaların 

ı 
çeşitleri arasında nisbet ıözetllmezse 
~ocuğun sıhhatı bozulur .. En yeni ne• 
sıplı.rıı ır;ore, ikı yaşla beş yaş ara• 
sındaki çocuk vücudüne lüzumlu c1an 
kaloriler, üç türlu uzvi maddelerden 
şu n:sbettc gelmelidir: 

Yüzde 17 albüminden, 

Yuzde 32, yağlı maddelerden, 
Yuzde 51, şeker olacak maddelerden. 
Seker olac.ık gıdaların en ziyade ıli• 

1 umlı. o!ması, o ııdaların vucudü i • 
ı~tecek ve hareket ettirecek kalorileri 
vermes ndendir. Y ğh maddeler vilcu· 
du ısıtan kalorileri verirler. Albilm!nli 
maddeler de vücudün eskiyen pa~ça. 
larını yenlle3tlririE'r, hem de çocuk 
vücudünü büyütürler. 
Şrker olacak madde!erin vücudün i• 

<;ersindeki işlerini ıörmek için suya 
ıhtiyacı olur. Onun ıcin cocuk hizumlu 
nisbetten fazla ,eker yeyince vücudun. 
de fnzla toplanır, çocuğun vücud!lnii 

Cemal Tekeli'nin 

Hele harp uçaklarının bitaraflarm 
toprakları üzerinden geçmeleri ve 
bomba atmaları hlç de caiz değildir. 
Bundan baııka Devletler Hukukunun 
harp zamanında tatbik edilmesi ge
"l eken bir çok bi prensipleri var. .... lecliklcri Revü??? Telefon: 40574 1 Ölümü 

ezcümle ŞU lşcal İle ilhakın far-
.. kında ve esir o!an siviller ile 

askerlere reva görülen muameleler 
hakkında Devletler Hukukunun bazı 
mühim hükümlerini hatırlntmıık is
terdik. 

Muharebede bir ordu bir düşman 
toprağını lsgal edebll!r Fııkat bu f~ 
gııl olunan yerde o ordu ancak bir 
ır..isafirdlr ve yalnız kendi emniyetini 

~ ................................ ~ 
RAŞIT RIZA TIYAT OSU 

HALiDE P}ŞK/N BERABER 
KADİKÖY S Ü R E Y Y A SİNEl\IASİNDA 

Sonbahar temsilleri (Üçüncü Hafta); 
BU AK ŞAl\f 

B E N I Ö P Ü N Ü Z 
(' 

Divanı Muhasebat ikinci reisliğin
den mutekait Cemal Tekeli, Ama· 
vutkoytinde Çeşme sokağtnda kfıln e
vinde vefat ederek Allahın rahmeti
ne kavu:imustur. Merhum mektebi 
mülkiyenin en eski mczunlarmdnn o
lup, Selanik idadisi müdilrlüğUnde ve 
Darülrnualliminl aliye mualllmlikte-

temin ile mükellertlr. Yoksa o verin 
idaresi eski sahibine alt olup haki
miyet değişmemiştir. 

'9!;:edi·--3•--•P•c•rd•c-l"•n•za•n•:-B-ed•i•n-l' on Sfrttzer , 

1 
rinde memleket irfanma uzun yıllar 
hızmet ettiği gibi, Mesrutlyetl müte
akip maliyede dahi mühlmme ve 
memurin mildürlilklerinde ve Divanı 
Muhasebat lızalığı ile ikinci reisliğin· 
de bulunarak memlekete mühim ve 
faydalı hizmetler görmüs ve son za-S A R K Sinemasında Bu Akşam 9 da 

Senenin en hiiyiik müzikal şaheseri ~erefine ~AJJA MÜ8Al\fERESf ----Şaşaalı sahneleriyle gözler kamaştıracak ... Azamet ve ıhtışamı yle başları don. 
dürecek ... Aşk şarkıları ... Nağmeli Valslan ... Müstesna danslariyle herkesi meste. 
dccek ... Viyananın en güzel =tadınları ... Cazip tuvaletleri. tebessümü ve sevim.. 

lilikleriyle, seyredenleri meftun edecek 

Senenin ('n 1 J O H A N N 
muhteşem S T R A U S S 

- Musiki abid~i 
._ ____ . ın şaheseri: 

w i E N E R 

Senenin en büyiiJ. 

San'at 
Harikalar harikası 

--~------it' L 
~ 

u 
-

T 

• mantarda "Nabedit,, lmzaslyle edebi
yat sahasında dahi g(lz.ide eserler bı
rakmıştır. 

Merhum, sabık üçilncü umumt mtı
fetUş rahmetli Tahsin Uzer'in enl§
tcsi, Türk Hava Kurumu milfetUşle
rinden Kemal Tekell'nln ağabeysi. 
tüccardan Fahrettln Tekeli'nln amca· 
ıt, avukat Emin Drama'm kaympcde-

1 rl ve Gemlik Sunğfpek fabrikası mil-

i 
iilril kimyager yüksek mühendis Os
'tlan Şükrll Edirne'nin büyük kayın
">ederiydi. 

Cenazesi buaün ıaat 11 buçukta 
Amawtköyilpdeki evinden kaldırıla
~ak namazı Cuma namaztnı miltea
kıp Bebek camimde kılınacak ve Ru
melibisarmdaki aile kabristanına dcf
'lcd.ilccektir. 

eii.: WILLY FORST • MARIA HOLTS
İLLY FRISCH-THEO LINGEN-HANS MOSER Cenabı Hak kendisine gani gani 

- m mü§terckcn yarattıkları en azametli eserleri. Yerleriniz. i evvelden aldırinız. Telefon: 40380 __ ,.,,. rahmetler ve kederli ıılleslne bllf(1k 
sabırlar llısan eylesin, 

ger~ckten ıılşmanlamaz. şişkin olur ••. 
rakat ııekerli maddeler lüzumundan 
aı olursa, o vakit yağlı ve azotlu macr 
delerin vücut içcrsindekı iş!erl geri 
kalır... Çocuğa verilen ır;ıdaları birer 
hirer ölc;erek aralarındaki niıbeti ta
yı.n etinek güç bir iş olduğundan, ik.i 
Y<'Sll. beş yaş arasında çocuklara lü• 
2'.Um!U Seken, VÜCUt ağır!ığmın her iri• 
losuna nlsbetle 6, 7 gram olarak gös
terirler. 
Şu kadar ki çocuğa verilecek şekerin 

cinsl de eheınmlyelslz değt!dtr. En ivi
sl üzüm ljekeri, yani vücudiln te:-kl• 
bınöE'lci şekere en yakın olan şeker dn· 
s dir ... Pancardan çıkanlan kahve ee
ked çocuklar için daha az faydalı o
lur .•• Pekmezdeki 5ekerln de üzüm ıc
kcrl oldufunu bilirsiniz. 

İki yaşla be, yas arasındaki çoculc
lara, ötedenberl, kuru sebzelerden ye
dlrmr"yl tavsiye ederlerdi. Halbukl ku· 
ru ıebzelerin diilerin çürümesine ıc
bep olduklarına dikkat edllmittlr. Ço. 
c':Jl<!ara kuru sebzelerden a.ı yedirmek 
t!;ıh:ı iyi olur .. 

~12fjı 
Seylrcflerl klAsik musikiden 
Modern musikiye, Şopen'den 
Zenci Tam - Tam'ma çeken Bol 

Şarkılı, Bol çalgıil bir film : 

Çalahm, Dans Edelim!. 
Şen. Şuh, ktvrak, oynak, Duyul
mamts; g8rillmemiı bir c A z 

Orkestrası, Şef ve tatlı sesli 
sarkıcı: 

BOB CROSBY 

Herkes Basın birliği azası olablUr~ 
fakat herkes gazeteci olamu. Ben ıc
refll mes!efimin daima bana prur ve
ren manevi Gahs1yetlne herkesi kola7 
kolay iştirak ettiremem: bu hususta 
olraz kıskancım. Ve pek çok meslek
taşlarım da öyledir. Buna rafmcn &a 
nümüze gelenle "can ciğer, kuzu ur• 
ması,. olmıya mecburuz. 

Halbuki bunun için ellmizde cayet 
:ıc;ık bir "mihek tası,, da vardır. Ga
zeteci: "Sanatından ve kaleminden 
bl~ka ge'im vasıtası olmıyan., adam. 
dır Ve bir kere bUtUn meslektaslan
mı~ı bu haddeden geçlrlnce "ıazetcc!,. 
Unvanına hak kazananlanmızııı ııaruı 
yetm1$İ, sekseni ıecmcz. 

hte nakit vasıta~anna beda•a bin• 
mek, sinema ve tiyatrolara yarı &c• 
retle girmek: kooperatiften fayd:ılan• 
malı:· devlet ticari milesseseterfncleıı 
yiyecek, yakacak tedarik edebilmek gi• 
hl yardımlar bu bir avuç fedakir, 
sabırlı ve mesleklerine candan bağlı 
ad,mlar için olmalı. 

Bu, kaleminden bıska geçim! olmP 
yan biz gazeteci'er ic;ln milnakaşa tal• 

Bayan Mesrure Akev, e§I ve evlitlan 
Bay Hasan Akif Akev, eşi ve evlAtlan 
Bayan Fatma Hilmü Eden ve evlAUan 
Bayan Melek Muhlis Ertem ve evltıt
ları 

Bayan Sabire Akif Eden ve oğl1.... 
Bay ve Bayan Şadi Erduman ve ev
Ultları 

Bay ve Bayan Abdi Fuad Akev ve 
Tangolar - Rumbalar - Eksan- evlAUarı 

1 trlk danslar. DiKKAT: SES Bay ve Bayan Akif Fuad ve ofl 
Beyoğlunda Şehir Tiyatrosunuıı Bay Hikmet Seyrnan ve evlAtlnn 

eski komedi ktsmtndadrr B:ıy ve Bayan Arslan Hikmet Berkel 
,_ Tell"fon · 49369 ~, Bay ve Bayan Mazhar Hikmet Berkel 

TEŞEKKÜR 
Ani ölüınQ ile bizleri derin tees· 

sOrler fı:lnde bırakan sevglll Kızım 
merhum Tekirdağ Meb'usu CelAl Nu
ri İleri'nln esi Bayan 

NiMET iLERi 

Babalıırt, kalnbabalnn, kardeşleri 
dayıları. yeğenleri, enişteleri maruf 
tiltün tOccanndan 

Nuri Akif AKEV. 
in kısa ve amansız bir hastamdan 
sonra vefat ettiğini teessürle bildirir• 
ler. Cenazesi Vali konağı caddesinde 

nin cenaze merasimine ııelen; çelenk Refah apartmanmm 9 numaralı dal· 
mektup ve teJara;f ırllndermek sure-- resinden bugünkü Cuma günO, saat 
tiyle ac!la.rımıza kalben fşt!rak eyli- 15 de kaldırılarak Tesvikfye cami· 
ven muhterem akraba ve doatlarırnı- ~tnde namazı eda kılındtktan sonra 
2a sonsuz minnet ve lfila'anlartnnzı 4,r;rl mezarlıktaki aile mnkberesinP 
ayrt ayn blldlrmlye teessürlerlmb "'"'' '""'"•r .. ı..tır 
mftnl olduğundan. muhterem ıazete· 

nb:ln tavassutunu rica ederb. ŞEt11R fl\'ATROSl. DRAM KISMI 
Annesi: Sadrazam Avlonyalı Ferit Saat 20.30 dn KIŞ MASALI 

Pap Vfora Eti Refet Vlora. 
Merhmun kızı: Feride Emin 
Merhuınenln kardeılerT 

KOMEDi KISMI 
'YALANCI 



BAŞ, DİŞ. NEZLE, GRİP, ROMATİ7~ Ai · 
(eser 

POKE 

16 • 10 . 942 ===::::::= 

'
1 Aslan ve Eskihisar Mütt'ehit Çimento ve 

R Su Kireci Fabrikaları Anonim Şirketinden 
TRAŞ BIÇAKLARt Sermaye tezyidine iştirake daveti mutazammın hissedaran 

ile müessis ltisseleri ashabına ilan 
Cildi tahriş etmez, 

cildi yumuşatır. 

Her yerde P O K E J · 

t l'flJ bıçaklann1 araym17-. 

Nevra!it Kırıklık ve Bütün Aijrllarınızi Derhar 
İcabında <iüncl<> 3 Jl ~~" A,Jımıhilir. 

A K Sİ M'de-
•ilı l TÜRKiYE CUMHURiYETi 
.~ Z 1 R A A T B A N K A S I· 

t r Çimento ve su kireci ve sair inşaat levaZimI yapmak ve sa1r 
mak mak.sadıyle altmış sene müddetle teşekkül etmiş ve mevcu. 
diyeti 10 teşrınievvel 1336 (1920} tarihinden itibaren hükumetçe 
tasdik edilmiş ve filhal sermayesi beş lira kıymeti itibariyesinde 
ll2 bin hisse senedine münkasım 560 bm !ıradan ibaret olup her 
ameki temettüatı safiyesinden evvela bedeli tesviye edilmiş set. 
.nayeye yüzde 6 itasına kifayet edecek meblağ ve saniyen ihti.. 
fat akçesine yüzde 10 tefrik edildikten sonra mütebakisinin yüz
le 5, yüzde 10 ve yüzde 85 nısbetlerinde Meclisı Idare azasına, 
nüessis hisse senedatı sahiplerine ve hisse senedatı ashabına tev. 
d ve taksimi meşrut bulunmuş olan (Aslan ve Eskihisar mütte. 
·1it çimento ve su kireci fabrikaları anonim şirketi) nin 8 tem.. 
muz 1942 tarihinde fevkalaade surette toplanan hissedaran he
yeti umumıyesince ittihazz olunup 24 temmuz 1942 tarihli ve 
4689 numaralı Sicilli Ticaret gazetesiyle neşir ve ilan olunuan 
Kararlar m ucıbince, beheri beşer lira kıymeti itibariyesinde 186 
oin adedine kadar yeni hisse senedatı ihracx suretiyle filhal 560 
oin liradan ibaret olan şirket sermayesinin, buna ilaveten daha 

\ 
HER AK$AM 

ii .. E Y Y E N S E N A R 
N E C A T 1 T O K Y AY ve A R K A D A Ş LA R 1 

E .. ~ E N i N A Ş K 1 
60 kışılık MiLLi REVU - saat 21 de kapılar kapanıyor. 
HER PAZ~\R saat 15 te İÇKİSİZ aile matinesi 

MUZEYYEN SEN"AR - NECATI TOKYAY SAZ HEYE- 1 
TiYLE ''e EFENI:S AS Ki MTLLI REVU .............................. , ............... --................................... , 

(938 ve 1939 Yıllarında Otomobil ve Kamyon Yedek Parça ve 

~Aüteferri Malzemesi İtha f Etmiş Olanların Dikkat Nazarma: 

ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri Umumi Katipliğinden 
. ~ütüı; Türkiyede müesses bilumum otomobil ve kamvon yed€'k parça ve müteferri malzeme

sı ıthalatçıları~ın, hale~ birliğimiz iı.zasr olsun veya olmasın, 1938 ve 1919 yıllarında bu mad. 
del~rden A~erıkadan fılen ne ~~et~e ithalat vapmış olduklarını, her iki yıl ic;in birer vekun 
~a~ın?e v~ c.if kıymet olarak 31 bırıncıteşrin 1942 tarihinden evvel bir mektupla Umumi Katip 
lığımıze bıldırmeleri chemmıyetle rica olunur. · 

·------~---------·------------------' lskeri Tetkikler 
{tifr Baştarafı 3 Üi.ıcüd~ 

t!ıılarmm sıklet merkezi Stalingrat et• 
rafında toplanmıştı. Ancak Stalingra• 
dın zaptından sonra serbest kalacak 
biiyük kuvvetleri, bu sene için plan• 
larında hazırlanmış yeni harekat Hha• 
sına nakle teşebbüs edebilirlerdi. Bu 
her zaman böy!e oldu, Geçen s~ne, 

S:nolensk'e doğru büyük taarruzlar 
yanarken cenupta büyük bir taarruza 
teşebbüs edemediler. Sonra cenupta 
Kief meydan muharebesini yaparken 
Smolensk'te müdafaa vaıiyetinde idi 
ler. Moskova muharebelerini yaparken 
Ro tofta mağlup oldular. Balkarlara 
inerken Rus seferini tehir ederek bir 
oydan fazla zaman kaybettiler. 

Dunkerque muharebesini yap:ırk~n 
cmuptaki Fransız ordularına taarruz 
edemiyerek on beş gün kaybettihr. 
Cenuba döndükleri zaman ayni anda 
fr.gi!tereye karııı taarruzu idame ede
miyen:k İngilereıün kendini toplaması• 
nı ve bu suretle harb1n seyrinin bir 
yıldırım harbinden bambaşka bir Şl"e 

ki1 ve istikamet almasına imkan bı-ı 
ralcnlar. 

:VENi NEŞRIYA't; 

TERCltME - Maarif Vekillifince nure· ı 
dilmekıe oları TercUme Derkisinin 14 Uncil 
oyısr c;tkmı~tır. lçinde ıu tcrcume ve maka- 1 
leler va.rdır: ı 

Konfuç)'ua'un aöı:Jeri - Eski httka.,,a 
huret (Dıderot) - Corneille'in R•doııune'ıi 
( Lessinıı:) - Kahramanlara dair (T. Clrlylel 
- Cinııeneler (Puıkin\ - Oımınlt devletı 
Jtuvveılrinin aaslatı (L. Von Ranke) - An- 1 drea del Sarto (A. de Mu~aet) - Tenkidi 
trnklt (Halide Edip) - Edebi eserlerin fi
lim diline tercHme~l (Erol Gliney) - Nanı 
(Süreyya ll~n\ - Salavın•in ruznamesi 

1 

(LQtfi Ay) - Yabancı dıllerdekı derııiler. 
KLiNiK - Uç ayda bir çıkar. Yeni se· 

rinin 2 inci numarası htınbulda cılrnu1ıır. 
KARıKATUR ALBUMU - Renkli bir 

kapak içinde ıtünün nükteli hrikatürlerini 
havidir. Orhan Uralın eseridir. 

ADLiYE CERIDESI - Adliye Vekilliği 1 
tralınılan her ay neı;rolunur. 33 ıincü ı.enc-
aınln 7 ve 8 inci saydan çılrmı,tır. 1 

ENDUSTRI - Her ay •onunda (ıkar tek· • 
nilc i1ti derı~iı;dır. 28 inci yılının birinci ı•· ı 
yısı resimli olarak Iımirde netredilmi1tir. 

SARIYER HALKEVINDEN. 
Cumutesl uat 17 de Profe1ör Suı>hl Nu- 1 

ri İleti tarafındın (Boğariçlnin iktısadiya-
tı\ adh bir konferans verilecek. 1 

• HTi RA ·-iL.A Nİ ~., 
"Hamil Frenkanslı dört telli 1 

nihai irtibata bir Telefon abone 
istasyonunun irtibatım degiştir. 1 meğe uygun tertip" hakkındaki 

13. 11. 1940 tescil günü ve 139641 
sayılı ihtira müracaatr, "Hamil 

1 

Frenkaslı nihai irtibatlı uzak hat. 1 

larına mahsus uzak me\·ki irtiba. I 
tı" hakkındaki 13. 11. 1940 tescil 
günü ve 13965 sayılı ihtira mü. 
racaatı ve "Hamil Frenkansı am
plifikatörlerinin otomatik ker. 
teriz tanztıni" hakkındaki 13. 11. 

Pendik Bakteriyoloii Enstitüsü 
Müdürlüijünden 

' 

1 - Pendik Bakteriyoloji Em:Mlisü için yüzde onu hfls~as olmak ü
zere l 80 baş yerli danıı kapalı zarf u~uliyle ekı:iltmeye konulmuştur. 

2 - 180 baş dananm t<ıhmini b-·deli 14040 liradır 
3 - Eksiltmeye iştirak edecek olanlarm münakasa~a girme şartla· 

rmı haiz vesaikle birlikte 1053 liralık teminat bedelini veyahut mektu
bunu münakıısadan bir saat evvel \'eıneye yatırmış ve mühürlü mek· 
tupların! satm alma komisyonuna ihaleden bir saat evvel vermiş bulu
nacakt!r. 

4 - İhale 27.10.942 Salı günü sııat 16 da İ«tıınbulda Cağaloğlunda 
Erkek lisesi yanmda Yiık~ek Mektepler Muhasebeciliğinde Pendik Bak· 
teriyoloji Emtıtüsü ı:.atın alma komi~yonunca yapılacaktır. 

5 - 180 baş yerli ,.e hassas dananin husm;i şartnamc!'İni görmek ve 
bu husU!<ta i7.ahat almak istiyenler her gi.ın mi.le<se!le mildürlü~üne m!l-
racaat edebilir. (532) 

~. • .. ' • • , ·, •• ' • - .. 1 • • • ~ ; • 

OS M ANLI BA N KASI 
TÜRK ANONİM ŞiRKETİ 

rEsis TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cürphuriyeti ile münakit mukavelena. 
mesi 2292 numaralr 10/ 6/1933 tarihli kanunla tasdik edil. 

miştir. (24/6/1933 tarihli 2435 numaralı Resmi Gazete' 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 

1.250.000 
---;;;;;;;:;;--..-..------

İngiliz Lirası 

İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlcrinde 

PARİS, MARSİLYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISffi, KIBRIS, YUNANİSTAN, İRAN, İRAK, FİLİSTİN 
ve MAVERA Y1 ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri: 

YUGOSLAVYA. ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE 
LÜBNAN, Filyalleri ve bütür. Dünyada Acenta ve 

muhabirleri vardır. 

Her nevi Jl<ınka lUuamelelerl ya~ı(
Hesah1 cari ve m<'vdı• ıt ı."c:ımları küşadı. 
Ticari krediler ve \!esaikli krediler küşadı . . 
Tiirki;ve ve Ecncbı memlekctıer üzerinde keşide senedat 
iı;konto.,u. 
Borsa emirl<'rİ. 
E-.ham tahvilat alttn ve emtıııı üzerine avans. 
Senedat tahcıilatı ve saire. 

--~ 
En vüksek emniyet şartlarını ba]z kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanr.n en müsait şartlariyle (Kumbaralı 

T<umbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

~ !1 1111 1 1 1 11 1 1 1 1 111111111111111111 111 1 11 1111 1 111 1 1 11111111111111 1 11111 1 11ııı. , 
1940 tescil günü ve 13966 sayılı _ "'9 

ihtira müracaatı bu defa mevki : y • M •• f • B 1 k S t -
fiile konmak üzere ahere d~vrü = enı us erı u ma ana 1 = =· ferağ veya icar edileceğinden t~- _ Dr. Gasson diyor ki: : 

"lJ er tacir bu kitapta ~östcrdi2'im usuller f tatbik E -lıp olanların Galatada, Ikti.;;at -
h;ınında, Robert Fcrri'ye mür~ 

: etmek suretiyle bir iki sene ı.t"ibi kum bir zaman içinde :,: caatları ilfın olunur. 

ı-------·~ : müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bo E 
1 T A N Gazetesi 1 J ~ kitabımda size hu ıumntı öiretiyorum_ ~ 

LAN FIY ATLARI : Fiyatı 50 Kuruş § 
: 8nf18 f!Pri: T4N mnfhnmn ı~ırmh1'1 :: 

Haşlıli maktu olar ak 750 

l inci sayfa santimi 50l1 

2 • • • 401 
g ., 15tı 

~Cl~lllBl:l-----ı 
.-. • 

~ıııııııı ııı ı ı ıııııııııııııııııı ıı ı ıı ıııııı ı ıı ıı ııı ~ ııı ı ıı ı ıııı ırıı ı ııı.I' 

KAYIP: Pertevniyal l isesinden 934~ '" p _, 

935 der~ yrltnda aldığrm ııahad:tna· ı Or. HAFIZ CEMAL 1 
memi kaybettim. Yenl~ini alacflgm1-

(Dah lllye mOletıHıllt) 
dan hükmü &.almamıştır. ı ...... -·•ınh11 "'~"""',,,,,,, r"'ı · 22~Q~ .ı 

'Jenap Gi.ilgör ~ p 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk LiraSJ 

Şube ve Ajans Adedi: 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka MuameleJerl 

-!lre et 

·••eat 

Para Biriktirenlere 
IKRAMIY~ 

28,800 Lira 
VERiYOR 

81 11 w.••n•dı. lcu mberah "'' '"""•in t ... ,,...rt ,. ... pıe,..ncsı en 
butunenlıre ... ned e 4 dtrt~ o•ıc••-· .. ur'' - ." H • O•d•ICI 
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.. rt• •• ... ı,.... .. ... t • . .. . _,. .. 

lstanbul · ihracat ve ithalat Türk 

Anonim Sirketinde~ 

·~-

516 lf!42 T;ırih ve 2/180R'$ ııunıara ile Ali t:ı~rlike il.·tir"n vP """Hl 

~icil numarasına kayrt ve llA.n ednnı;s olan "t~tanbul İhracat ve İthalAt 

Tiirk Anonim şirketi.. e•ac; mulo;ın-eleııame~inin 10 uncu maddesi muci

bince hissedaran tarafmd::ın taahhüt ,-e rub'u tesviye edilmiş olan sirket 

hiı;~o.>lerin bakiyıoleri bulıın::ın dliif'r üç rubu hi!<~e bedellerinin def::ıten 

tarihi ilA.ndıın itibaren rn gün :r;arfıııia ~irket veımesine um.ılü dııire!'in

de tesviyesi şirket mecfüi idare~inin 9/10/94? tarih ve 2 No. lu karflrl 

''fü;asından olmakl;ı keyfiy~t ilA.n o lunur. , __ 
Kiralik Depo Yeri Aranıyor 

f «tanbuldıı, deniz lcel":mnda. hmana ~ok uza'k; olmıyan bir mahal. 

de mavuna ve motörlerin van:l!ma~ina f'herısli • üç ila beş bin metre 
rnurabbal meı;ahasında depoya elverişli bir arsa kira ile aranmaktadır. 
l';:ıllnlttrln: "Depo" r!iınuzlyle t:stanbul 176 postııı kutuıruna yazılması ' ._ . 

is tanb ul Be lediyes.i " İ .lanlaf., . 
Haseki, Cerrahpaşa.' Beyoğlu ve .lührevı n.istaltkiaı • h11stanelerıyle 

Zeynep Kamil Doğumevi, Edirnekapl Sıhhat Merkezi ve Üskiidar Çocuk 
Bflkiıne\•inin yıllık ihtiyacı için alınarak (21466) kilo beyıız karaman eti 
ı·e ( 1969) kılo sı~ır eti kapalı zarf usuliy!P ekı;iltmeye konulmuştur_ 

Beyaz karaman etinin beher kilosunun .nuhammen bedeli (150) ku· 
ruş ve sığır etinin (120) kuru;:ı o1up mecm•ıunun ilk teminatt (2592) li
ra (13) kuru~tur. 

Şartname Zabıt ve Muamelat MildürlU.i!'' 
19/10/942 Pazartesi günü saat 15 de Daim; 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya nı 
laı.im gelen diğer ·vesikalariyle (2490) !'" 

sinde hazırlıyacakları tekli! mektupları 
Daiml Encümene ·venneleri lazımaır. 

kaleminde görülebilir. İhale 
:ncümende yapılacaktır. 

ıpları ve kanunen ibrazı 

lu kanuQ.un tarifatı çevre-
ıale günü saat 14 de kadar 

(276) 

ıyrıca 930 bin liraya kadar tezyidine karar verilmiştir. , 
Dördüncü tertip olarak ihraç edilecek bu 186 bin adet yeıli his. 

se senetlerinin beherine 6.- \altı) lira ihraç fiyatı tayin olun. 
muştur. 

Şirket dahili nizamnamesinin 13 üncü maddesine ve kanuna 
tevfikan işbu 186 bin yeni hisse senedinin yüzde 80 i olan 148 
800 adet hisse senedine yazılmak hakkı tercihan şirket hissedara. 
nına ve yüzde 20 si olan 37 .200 adet hisse senedine yazılmak 
hakkı da yine tercihan şirket müessis hisse senedatı sahiplerine 
aittir. Binaenaleyh, şirket lıissedaranı ellerinde bulunan 10 (on) 
eski hisse senedine mukabil 13 (on üç) yeni hisse senedine ve 
şirket müessis hisse senedatı sahipleri ellerinde bulunan 5 (beş) 
müessis hisse senedine mukabil 31 (otuz bir) yeni hisse senedi. 
ne yazılıp bunları almak hakKnU haizdirler. 1 

Bu itibarla yukarıdaki hakkı rüçhanı kullanmak isteyen his. 
sedaran ile müessis hisse senedatı sahippleri 19 birinciteşrin 1942 
günü sabahından 20 ikinciteşrin 1942 günü akşamına kadar, iş 
günlerinde, her gün 9.30 dan 12 ye ve 14 ten 16 ya kadar olan 
saatler arasında Istanbulda Bahçekapısında Taşhanda Türk Tica • 
ret bankası gişelerine müracaat ederek, buradan kendilerine ve~ 
rilecek olan bordroları doldurup pullu ve imzalı olarak vermeğe 
ve yine burada hazır bulundurulacak (sermaye tezyidine iştirak 
taahhütnamesi) ndEln iki nüshasını pullu olarak imza ve ita etme-
ğe ve ellerindeki hisse senedatiyle müessis hisse senetlerini, dör. 
düncü tertip yeni hisse sene~lerme iştirak ve kayıt haklarım ku1. 
lanmış olduklanna dair, clamgalatmağa ve yukarıdaki nisbet dcıhl. 
linde yazılıp almağa talip oldukları yeni hisse senetlel'inin, brı 
heri için ihraç fiyatı olan 6.- liranın birinci rub'u olan bir :o'I, 
çuk lirayı, birinci taksit olarak tesviye etmeğe davet oluıııırl"r 

Bu suretle birinci taksıt olan bir buçuk liraı>ı tediye eden er. 
bilahare şirket tarafından ayrıca yapılacak ilanlarda tayin olunn. 
cak müddetlerde, altı lirayı ikmal edinceye kadar, mütebaki tak. 
sitleri de ödemeğe mecburdurlar. Şu kadar ki, ikinci rub'un talep 
edilmesi hakkmdaki ilan, tezyidi sermaye muamelesinin tekem· 
ınülünden itibaren bir ayd~n evvel vaki o1mryacaktır. · 

Her taksit tediye olundukça ashabına birer makbuz senedi ve • 
rilecek ve bu makbuz senetle!"i. beher yeni hisse senedi için 6.
Iira kamilen tediye edildikten sonra, ayrıca yapılacak ilan veçhile'" 
hisse senedatry1e tebdil olunacaktır. 

Yeni çıkarılacak hisse senPdatı tezyif' ·~rmaye muamelesinin 
tekemmülünü takip eden ticari seneden .>aren eskileriyle bir. 
tikte sirketin karlarına iştir:~~ ·'decektir 

Istanbul, 15 teşrinievvel 1942 :Meclisi Idara. 

T. iŞ 
ANKA S I 

<. TASARRUF 
H!8Ar-u:1.R1 
f lk lnclt!!grln 

'"'ı;ldecılnr ayrüan 
lkramlyeler: 
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istanbul Belediyesi Daimi Encümeninden 
Uan numar-ası: 1 Neşir tarihi- 16/10/942 
ı - Elinde veya fabrika, dükkAn, depo, mağaza, ardiye ve bank:ı 

ardiyelerinde vesair yerlerde ve herhangi bir sekilde satılmak üzere 
bağlanmış bulunsun veya bulunmasın çeltik, p!rinç ve zeytinyağı bulun-

duranlar, bunlarm mevcudunu, maltn bulunduğu mahalli ve kime ait ol
duklannt gösterir bir beyanname ile işbu HA.nın ne~ri tarihinden itibaren 
m geç bir harta içinde Vali ve Belediye Reisliğine bildireceklerdir. 

2 - İşbu ilanın nesri tarihinden itibaren İstanula eelPcek olan zey-
tinyağı, çeltık ve pirinçler; vürudundan itibaren 48 saat zarfında Vali 
ve Belediye Rei!diğine beyan ed!lecı>ktir. 

3 - İstihsal mmtakalarından gelecek çeltik, pirinç ve zeytinyağı fa
turalarının mahallt belediyelerince tasdik edilmiş bulunması Iaztmdn-. 

4 - Her fabrikatör, mahallinde ınübayaa ettiği ve edeceği malların 
miktarrru muntazaman ve her hafta sonunda bildirecektir. 

5 - Çeltik fabrikalarında başkalarına ait kırılacak mal bulunduğu 
takdirde bunlartn da ayrıca bildirilmesi laznndtr, 

6 - Ayni umanda müstahsil olan faorlkatörlerin istihsal ve tstan· 
bula maliyet fiYfttlarmin keza bildirilmesi mecburidir. 

'f{Jlafmda hareket edenler hakldnda MilU Korunma Kanununa göre 
takibat yapılacağt llAn olunur. (583) 

---.--------------------------·-------------------------------·------------
Sahip ve Neşriyat Müdürü; Bam Lütfi Dördünc6 

Gazetecilik ve .Neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 


