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KARARLAR Mesailar Gönderiliyor T iirk gazetecileri, lııgiltere hava nnz.ırlığrnda açılan fotoğraf .,, .... 
Londra, 19 (Radyo, 19.45) - gisini ziyaret ettik leri sırada Lo ndra biiyiik clçimiı. Rauf Orl.nıy, 

Türkıyenin Londra büyük elçisi kah in e iıza~rndıuı Hurofd Halfour ile görii.,iirkcn 
ekselans Rauf Orbay, Ingılterc --

Valimiz, Ankaradaki 
Temaslarında Memnun 
Olduğunu Söylüyor 

!;r~~=~~:z~~ ~~~~::re~~ v~~~ iM an ş Kıyı I arı ı· y 1'1 e 
mıştır. Zıyafette, ıaşe nazırı ve 
zevcesi, imalat nazırı, hariciye ne 

Ankara, 19 (TAN) - Vekiller 
Heyeti, bugün öğleden sonra saat 
üçte Başvekil Saraçoğlunun reis
liğinde toplanmıştır. Müzakerele
rin iaşe meselele r i üzerinde cere
yan ettiği kuvvetle tahmin edil -
mekted ir. Oğrendiğimize göre Da 
biliye. Maliye ve Ticaret Vekille 
rinden mürekkep bir tfıli komis
yon, iaşe meseleleri hakkında mü 
zakerelerde bulunmuştur. Müza -
kere neticeleri yakında Vekiller 
Heyetine sevkedilecek ve kat'i ka 
rarlar alınacaktır. 

zareti erkınından bazıları, Ingıl- T h k • Ed • ı • 
terenin eski Türkiye sefiri Sir a 1 m 1 1 yor 
Persi Lorain. ko:diplomatik ~a~ı 
na Belçika sefin, Sovyet buyuk 
elçisi M. Maıski, Çek ve Iran si -
yasi mümessilleri hazır bulun -
muşlardır. 

Londra radyosunun Türk 
milletine mesajı 

Almanların Fransa Sahillerine Ağ!r Toplar 
Yerleştirdikleri ve Müstahkem evziler 
Ve Kaleler İnşa Ettikleri Bildirilmekted;r 

Fransız İşçileri Almanyaya Zorla Gidecek 

Şnrl. ccplıcsindcn r esimler: Bir Sovyet zırhlı treni, gece , Alın.an mcn;ilerine a teş aı;ıyor. 

NİN VE j 
ELS'İN 
LARI 

.'ALMAN ·::RESMl~·TEBL-iGf 

Günün en mühim meseleleri 
me\·ı:mında olan Ankara. İstan -
bur I zmir gibi büyük <::ehirlerin 
ekmek me.c;elesi bir neticeye bağ 
lan mak üzC'redir. Prensip itibariy 

Londra, 19 (A.A.) - Bugün, 
fürk - Ingiliz münasebetleri ta
rihinde büyük bir olayın yıldünü 
müd ür. 19 ilkteşrin 1939 tarihin 
de Türk - lngiliz ittifakı muha· 
hedesi imzalanmıştır. Muahede -
nin imzasındanberi birçok ~eyler 
vukubuldu. Akitlerden Fransa yı 
kıldı .. Bugünkü vaziyette 3 sene 
evvelki vaziyete benzemiyor. Fa 
kat Ingiltere ilı:. Türkiye arasın-

Londra, 19 (A.A) - Oğrenildı r
ğine göre Hitler ~imal Fransada l l'"' 
yapılan tahkimatla bızza~ alaka
dar olmaktadır. Bu tahkimat cüm 
lesinden olarak kı)111nra çok mu
hafazalı bir şekilde :ığ'ır toplar 
yerleştirilmiştir. Eu toplar hrr 
tarafa döndürülebilmelrte oldu

Bata Kaf kasyada 
liarbed. n her devletin kazanç 
t;:ınslannı kendisinde görmesi ga
yet tabiidir. Fakat realitede mev
cut hfidisclcrl bitaraf bir gözle sı
:ralıynrıık bir büküm vermek, ha
kikate ynklaşın:ık için daha doğru 
pl.r yol olur. Avrupadaki asker ve 
gıda mem'balannt tiikctmekte olıı.n 

'.Almanyanın, Sovyetlerle müttefik
leri tarafından uzun bir harbin so
nunda geriletilmesi imkflnlnriyle 
Sovyctlc.rle müttefiklerin uzun bir 
harbe mukavemet imktınlan bir 
kantara konulduğu zaman, ikinci
sinin d::ıha ağır Ç1?ktiği görülür. 
Fakat, iki tnrnf için mevcut şans
lartn hakikatte ne netice verece
ğini ancak !Snümüzdcki b(ıdiseler 

gösterecektir. 

Müstalikem Bir Dağ İle 
Yeni Mevziler lınd 

·s+alingr~t'ın Son Defa Zapt edilen ~1ahalleleri 
Dağmık Rus Kuvvetlerinden Temizlendi 

-, Berlin , 19 (A.A .) - Alman or
~~.ılan başkuınandan1ıgının tehli-

1 
gı: .. . 
Kafkasvanın batı kesiminde 

ovyet Sosyalist Cümhuri -
yetlcri Birliğinin yüksek 

ttlrası başkanı Kolinin Şark cep
hesindekı durumun geçen seneye 
tıisbetle daha iyi olduğunu bildi
ren ve harbi kazanmak ihtimalle 
tinin. Sovyetler için daha ~üyck 
§anslar taşıdğmı gösteren bır de
bıeçte bulundu. 

taarruz devam elmektedır. Piya
de, yeni tepeler işgal etmtş ve mu 
harebelere devamı bakımından e
hemmiyeti olan ve 6 mustahkem 
mevzı ıle tahkim edilen bir dağı 
sarp yamaçları urmanmak sure
tiyle ele geçirmişlerdır. 

Stalingratta son muharebe!er
de zaptedilen şehir dahilındeki 
mahaller ile endüstri mahallele -
ri dağınık diişman kuvvetlPrın -
den temizlenmiştir. Hava kuv -
vetlerimiz şehir içinde ve civa -
rında hedeflere, nakil vasıtaları
na ve Volga'nın doğusunda S°'·
yet demi!Yoll°:rı te~i~lerinc hü -
cum etmışlerdır. lkısı sarnıç tre
n i olmak üzere 11 yiik treni tah
rip edilmiştir. 

Merkez kesiminde savaş, bom -

Alman Propaganda Nazn:ı Gö~b: 
beıs de, Alınanyanın istikbalın_ı 
te?nin için bugünkünden daha -;!1u 
Sa.it bir fırsatı bir daha kat ıy
Yen elde cdemiyeceğini, şimdi
~e kadar muhayyel ideolojiler, 
liabsburglnr veya Bavyeralı~r, 
nurjuvazi veya Proleterya ıçın 

G. Ach·ınleck b a ve pike ~ça~arından :nü~k
kep teşkillerımız hareket hahn -
de düşman krtalarına mU\•affa -
kıyetle hücum etmişlerdir. roplu harbettiklerini fakat bu sefer ma -o-

den kömürü, petroı, demir ve bil Yakanda . Müliim Bir 
hassa buğday yani günlük ekmek 
tneselesi için dövüştükl~ni, bu Vazifeye Getirilecek 
geçen feci yıllan ve askerı olay- Yeni Delhi, l fl (Ar~-) - Gene
lan bu bakımdan mütalea :.ı:orun ral . Auchinle<:k iıı ehemmiyetli 
da olduklarını bildirdi. ' b ir vazi!eyc tayıni yakında bildi 

Goebbcls'e göre Alınany~ şim- rileektir . Bir ayl ık i7.nini bitirmi§ 
diye kadar dof,ruda, Alrilianya, lpn.general ş;mdi Yeni Delhi'<le 
l<'ransa ve Ingiftere toprakhırı 'Jf, unmaktadrr. 
lıepsinin mesahasmqımuadi~ l[!ft _ _,_-~---;----
ıi işgal etmiştir. Bu w~razı . Japonlar· Esir Düşen 
stratejik bakımdan degıl, A1riı 
~a için işgaı ettiğini söylüyOl". . . Pilotlara Ağır 
''Siz bu toprağı yalnız t~a~f 
lt;in işgaı ctmiyı>ruz, kendımız. ı- Ceza Tatbik Edecek 
Çın teşkilatlandırmak maksadıy- Tokvo 19 (A ,A.) _ Memleket 

b ir hücum esnasında büyük bir 
Sovyet iaşe deposuna ağır jsabet 
ler kaydedilmiştir. 
J şgal edilen mahallele1·de 
luUa rarpışmalar oluyor 
Berlin, 19 ( A.A.) - Stalingratta 

yeni işgal edilen mahal!er düşmandan 
tembc\enirken bnıt mulrnvemet mcrke7• 
ferinin müdafileri !le çarpışmalar ol• 

cnuştur. • 
Beton binaların harabelen tedricen 

kat kat uptedllmi~ ve bundan so.nra 
\cindckilerdcn temidenmiştlr. Bu bına· 
lımn biri,,dc Alman!nr ilk kata ve 

~ ';ii? Devamı Sn. 2, Sü. 7 
le kazanıyoruz.,, müdaiaa~ı başkumandanı gener~J 

Almanya işgal ettiği bu muaz- Prens Higashikuni .• T:ıpc!n &ran: r·• "'"'"'"'"'"'"'"'"' 411 
••"' • •• • • .. , 

tarn araziyi teşkilatlandırdıktan, sinde yahut Japony<ınm .<ontro1u t G Eli N Li K ti 
~1de ettiği ham madde, ı>;tt?l ve altında bulunan topraklarda ysp- l l 
tı:l.adenleri işler hale getırdıkten tıklan hava .taarruzları esnasm-
~~nra artık çevrilmiş bir ~elde de da gayri insani hareket~_erde bu -
ı:.'11, çeviren bir belde h?lıne gele l unmaktan sul'lu esir duşman tay KIZ 
tektir Bu itibarla harbın ikazarul varesi mi.irettebatmtn bir harp l 
l"llnsı fhtimallrinde en büyük şa divanına vPrilerek idama mah - ('Edebt Roman) 
lar Almanlardadır. k um edilecek lerini. yahut şiddet !..-

Alman taarruzu Şimdi bir par- le cezala.ndmlacaklarını pazar - YAZAN : 
Ça zayıflamışsa bunun' Sı ~ l. de :te~i ı:ı:üni.i hilcHrmiştir. Kerime Nadir t 

D~vaını S:ı. 2, Sıi. 1 

Ticaret Vekili D r. U7. 

da d ostluk , .snygı ve itimat değiş
mem i.stir. lki memleket arasında 

,. menfaat benzerlikleri ve miıteka 
bil anlaşma mı:vcuttur. lngiltere 
sadık ve dost müttefiki Türki -
vcy1 candan se~amlar. 

lskenderun'da 
İnönü Günü 

Iskenderun, 19 ıA.A.) - Milli 
Şefimiz Inönü'nün lskenderun'u 
şereflendirdikleri günün ~.irmci 
yıldönümü coşkun tezahuı·utla 
kutlanmıştır. Törene. başta gene
ral Şükrü Kanatlı olmak üzere ~s 
keri ye mülki erkan i.le mektcplı
ler , .e büyük bir halk lciitlcsi iş
tirak etmis. istiklal marşınöan 
sonra bu inutıu günün önemini 
belirten nutuklar söytenmiştir. 
Şehir baştan başa süslenmiştir. 

1-!•Wil9E~llH;Jf[$ 
·Almanlar, Tuapse'ye 
Doğru Rus Hatlarında 

Bir Gedik Açtı 
Londradan Alınan Haberler, Devamlı ve 
Şiddetli Hava T aarruzlarınm Stalingrat'ta Rus 
Mukavemetini Sarsmıya Başladığını Bildiriyor 

ğu i~in icabında :ırka tarafa c!ıı 
ateş edebilecektir. Bundan başka 
FranSlz sahillerinde piyade kıtn
lan için kaleler de yapılmıştır. 
Müdafaa sistemi müstak!l müda
faa noktalan es:ısınn istinat etti
rilmiştir. Ağır "tool:ı,.la •.ankı::avar 
batarvalarına ve ma!tineli tüfek
lere ~ahsus bir.;ok müstahkem 
mevziler vücud~ getirilmişUr. Bu 
silahlar, lüzumu halinde t'apraz
lama ateş edebile"ck surette ycr
leırtirilmiştir. 

Framnz işrileri meselesi 
Vichy, 19 (A.A.) -- Propagan

da memuru Jncques Cryssel, 
Fransız işçilerine radyoda bir ih
tarda bulunarak içlerinden li50 
bin mutahassısın muayyen müd
det zarfında Alınanyadu çalış -
mağa gitmedikleri tak".iirCe Al -
manların Fransn işçilerini :ıorla 
sevkedeceklerini söylemiştir. Haf 
ta tatili esnasında propaganda ser 
visi grevler yap:lan fabrikalarda 
bug'unkü pazartesi günü tekrar 
işe başlamaları i<;nı amı:leyi rad
yo vasıtasiyle tazyik etmiştir. 

Elektriğe 2 
Kuruş Zam 

Elektrik fiyatlarına şehr:mizôt 
kilovat başına 2 kuruş pahalılık 
zammı yapılacağı :·ıılaşılmnkta -
dır. Nafta Vekaletı. bu talebi pren 
sip itibariyle itabul eıtıği için 
elektrik, tramvay ve tünel işlet -
mesi umum müdürü Hulki Erem 
bu hususta temnslardn bulunmak 
üzere dün akşam Ankaraya git -
miştir. 

Moskova 19 (A.A.) - Sovyet ,-
öğle tebliğine ektir: . . r···· ............................... ' ..... ···-·· .. '.' ......... , 

Stalingratta Almanlar, şıddetlı 1 ' 1 r d K Fırt 

~~~~~~a:ı:~:~~~iş~:~~~~- ~~ t.~}~~~!.~. ?~? ... • ~!~. !~. • ~~ ... • ~~~~ • ·~ • .. • .'~) 
va taarruzlarında dokuz düşman 
uçağı tahrip olunm~ştur. 

Stalingrat çevresınde kıtalnn
mız düşman taak ve piyad" kuv
vetlerinin hücumlaI'Tnı püskürt -
müşlerdir. J8 tank, 8 top, 8 batar 
ya havan ıtopu ve 8 .kamyon tah 
rip ve 3 düşman pıynde ta~uru 
yokedilmi!;tir. Stalmgradın şımal 
batısında ~evzii ehemmi~·ctte !la 
vaşlar olmak~nd.~r. ~i.isman hü -
~umlan püskurtulmuş ve 300 Al
man öldürülmüştür. 

Mozdok çevresinde miiteaddi t 
h ücumlar tardedi1m iş 600 düş -
man askeri öldiiriilmüştiir. 

Novorosisk'in cen up - do~ -
sunda kanlı bir meydan muhn -
rebesinden sonra düşman nna yo 
la kadar bir gedik açmıştır. K1ta
larımız siddetle mukaveme~ et -
mekte ve karşı hücumlar yapmak 
\adır. 

EL cu • 

Ingilizlcrin lıakkuıda harp csıri 
muamelesi tatbik ettikleri 

ROUDOLF ımss 

PRAVDA 
GAZETESİ 
SORUYOR 

' 
11Hess Bir Cani midir~ 

Yoksa İngilterede 
Resmi Mümessil mi? .. 

Moskova, Hess'in Bir An 
Evvel Muhakemesinde 

lsrar Ediyor. 
Moskova, 19 (A.A.J - .Pravda 

gazetesi baş yazısında, Rudolf 
Hess'in, bu iş için kurulacak bey 
nelmilel bir mahkeme tarafından 
derhal muhakeme edilmesini is
temektedir. 

Pravda gazetesi diyor ki: 
"Nazi zimaındar1annın mesuli· 

):eti hakkındaki son detneçler ve 
bilhassa M. Roosevelt'in sözleri, 
evvela, şimdiden ele geçirilmiş o
lan Alınan mesullerine tatbık e· 
dılmek gerektir. Hess'in harp so
nundan evvel muhakeme edilmi• 
yece~ini söylemek, bile bile Hess 
in cinayetlerine göz yummak de-. 
mektir.,, 

Pravda gazetesi, bundan son
ra, Bayan Hess'in kocasının ya • 
nına gitmek üzere bir talebmi ih 
tiva eden bir mektup yazmış oldu 
ğunu hatırlatmakta ve bas yazı .. -
sını şöyle bitirmektedir: 

"Hess bir cani midir, yoksa 
Almnnyanın lngiltcrede resmi bir 
mümessili midir, bunu nihayet 
tesbit etmek lfızımdır ... 

1 ngiltere parliimenfosunda 
bu mesele görüşülecek 

Ankara, 19 (Radyo Gszetesi)-

Goebbels'e göre d'!r: • ' '* .. Tokyo. 19 (A.A.) - 18 Nisanda t 
1 
"E~er simdi yuttugt! Jokm~ ~aponvava hücum ettikleri sıra - Pek vakında' i 

nrı kısmen hazm~trne C,.'"'lue. da esti- düşen Amerikan tayyare- T VA N 
'isC'k tabii bu hazım harcl<et ır cileri J?ayri in sani hareketlerin - t Sütunlarında 
Ctin sona ermiş olacaktır. "°Y!l.ni den cİol "'VT ı:;: .:.!~ :1i c~za1ara çarp- l 

Almanların gayretleri 
Mo-skova, 19 (A,A.) - Cepheden 

gelen son h~berler egö~c, Stalingradın 
(imal kısmındaki Sovyct müdafıuısında 

1.,!ir., Dc\'runı Sa. 21 Sü. 6 

Amerika n kuvvetlerjnin Lihcrya •ya çıkarılm~ı mihver ~atbua~n 
da derin akisler uynndırmı tır. Y~anki .ha~ta~a, Afrik.~nın ~ı· 
mal battsmda bulunan bu k üçiik Cümhunyetın ı~gal ettigi ar a· 
ziyi n L ibcrya'.nrn Dakar'a olan ~-a~lığını görüyoruz. Bu me· 

seleye dair , elen haberler,, ikintı sayfamızdadır. 

Harp mücrimlerini derhal muha-. 
keme etmek veya etmemek me • 
selesi hakkında bir kat'ar wrmek 
üzere İngiltere parlamentosunun 
bir toplantı yapması tasarlan ... 
maktadır. - -

,.~ Devamı Su. 2, Sii. 3 tırı1mıştll1 '-•••• ••••••--••• ••••••-' 
j\("'..t.J -
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Az Gelirlilere de Ucuz !Mühendis 
Ekmek Verilebilecek Mektebi 

-1Bir Kısım Bakkallarda IYağ işinde • 
Seker T • t B I d Yeni Kararlar 

r- DIKK AT ~ -"'\ 
Kadın Memurlar 
Neden istisnai 

Muamele Görüyor 1 
~ Baştarafı 1 incide 

le karne ~ulünün bu üç şehirde 
kalkınmıyacağı malumdur. Anka 
ra, Istanbul, lzmirin iaşesi için ı.a 
zım olan buğdayın ne suretle, ki
min tarafından tedarik edileceği 
hir lki güne kadar belli olacak -
tır. Bugün serbest satılan buğda
va ve hububata da azami bir fiyat 
tavin edileceği kuvvetle rivayet 
edilmektedir. 

Geç vakit ıörüştüğüm İstanbul 
Valisi Lütfi Ktrdar, şunları söyle
mistir: • 

Dün Merasimle Yeni 
Ders Yılına Başladı 

· e VZI a I a Ş a I Fiyatlar~Düşürmek 
için Tedbir Aranıyor Bazı devlet d•lreterlnde me· 

murl•ra ucuz f1yatla yiyecek, gl· 
yecek ve yakacak daöıtılıyor. Fı· 
kat öğrendik ki, buralarda blr 
garip tasnif yapthyor, aile relat 
vasfını tapmıy•n kadın memur· 
lar bu tevzlıttan Y• bUıbDtUn 
ma'1rum edlllyor, yahut da bir 
kfşllllıc hrt.ltıkaka tlbl tutuluyor· 
larmrş. Yani, bir kadın memur; 
~ijer babaıı veya anası varaa; ılle 
relıf anası veya babasr oldu5u I· 
cin, tev2lattan hıkklyle istifade 
"demlyormu,. Erkekler bu kıyda 
tibl de§lllermlt. Hatta bekJr ol· 
'!alar ve alle aatıfbl olmaıalır b11e 
tıpkı aile reisi gibi muamele gH· 
,.Uyorlarmıı. 

Üzüm ve Tahin Helvası Fiyatları 
,.rBirdenbire Yükselmeğe Başladı 

ZeytinyaA:larmm fiyatıarmı düşür

ınek maksadiyle susam, pamuk çekir
deği, ayçiçeği yağlarının halk tarafln-

Dün bir kısrm bakkallardcı karne teli! şekilde imalAta tahsis edilerek, dan daha fazla istihl..'l.kint arttırmak 
mukabilinde ;i:eker tevziatrna başlan- kilosu 4 - 5 liradan satılacak ve bu 1 ıçin bazı tedbirler düşünülmektedir. 1 
mıştır büyük stok halkın zararına olarak ı Bu maksatla yağlı tohumlartn gelie~ 

- 11n.,,, 1 1;1r~kttr llilzel ihracınm__ bJle tahdit edilmesi 

Memurlarla eytam ve eramildn 
başka serbest meslek erbabının 
~kmeği daha pahalıya yiyecekleri 
stanbul, Ankara ve lzmirde ek -
•ıeğin hangi fiyata satılacağı rla 
>enüz tesbit edilememiştir. 

"- İki (ilndenberi yaptığım &örÜş
melerden memnunum. tstanbulun iaşe 
iılerJyle bHhassa ekmek l~lnln iyi bir 
neticeye bağlenecağma mutlak suret
te eminim, Ekmek meselesinde daha 
şJmdidt"n aldığını neticeler iyidir. HU
ltflmet fstanbulun ekmek işini hallet
mek icin elinden geleni yapıyor ve 
yapacaktır. Bir ikf güne kadar fstan
bula tamamen mUsterih olarak avdet 
t-deceğime kaniim ,, 

Şehrimizde beyannameler 
dağıtılmağa başlandı 

Mühendis mektebi açılış merasimi 
dün sabah yapdmıştır. Bu merasimde 
okulun biltlln profesörleri hazır bu
lunmuştur. Rektör Tevfik Taylan 
kürsüye gelip nutuk ·verml!}, bundan 
~onra g~en ders yıltnı pek iyi dere
ce ile bitirenlerin isimleri okunmuş, 

daha sonra profesör Salim Murat ilk 
fl(,"l~ der~inl vermiş, bu münıtsebetle 
Nuri Dcmlrait tnyyarf'leri okulun il-
7erinde ucarak mera!itlme iştirık et
mi!:tir Ru tayyareler mektep talebe
!!.İnden pilotluk bröve~i Alan talebe 
tnrnf1ndan idare ediliyordu. Pnot ta
lf"bf' mektPbtn üstüne şu beyanneme
v! rıtmıslardır· 

EczahanelPrin ilic;lar için şekere o
tan ihtiyaçları te-1bit edllmis ve yap
tıkları iş bakımından üç smıfa ayrı

lan e!'zahanelere birer aylık ihtiyac;
lartna tekabül edecek derecede şe
kerln derhal \•eri1meşi kararlastırıl-
mıştrr. 

Kahvehane, gazino. ıokanta v~ em
sali gibi yerlC"re ne miktar \'C ne $e
ktlde !':eker \'erilebileC'e~I hakkınd~ 

henfiz katt bir karar ver!lmemioı:ti r 

c;tok icin F.skisehirdım 200 ton şeker 

Üzüm v~ tahin helvası ıa.nn ıelditl hakkında bazı dü10nce
ter vardır. Nebatı yağların arttrrıl

ma!:lyle sadeyağ noksanını telAfl et• 
mek imkftnlarmın da arttırılacağı ka· 
bul e-dilmektedir. Ticnret Vekllllğinin 
hulfilnlerde bu işlere dair yeni karar
lar vermesi ve bazı yağh tohumların 
hracınm ttıhdit Pdilmpc:- i hPklenmek-

fiyatları yükseliyor 
!)iğer Uıratt:ıın ~on gi.ınlerde kuru 

~zOm flyathırı yük~elmiye başlamış

tır, Buna sebep. yurdun şeker lstih
"311 ile umuınt isUhlAki karııhyabl1-
mek için sekerin vesika ile tevziine 
haslanacaJ1 hakkındak i hnberdir. U
.,ümün ekml'"lte karıf:'trrtıması ve vai!:lı 
~ohuml11rm kiishelerivle tl7Umden blr 

Diğert erattan memurlar, mütekait. 
·tam ve aramilden ba~ka kazancı 

,ahdut ve muayyen diler bazı sTnıf
ara da UCU7. ekmek temin edilmesi 
, !JVVrtle mevzuu bah~olmakta ve 
pr tik çareler aranmaktadır. Bu hu
U$ta henOı: kati bir prendp kararı 

~erilmemiş olmakla bEıraber bu vA-
dekl tetkikler bfr hayli tlerlf'!Tliştir. 

:liiyle bir karar verildill takdirde on
: n bilhac!"a ameleler ve ııeliri az 

,, ~ler Jst i!a r1 e edect'klerd ir 

lif emurlara tevzi edilecek 
iaşe maddeleri 

Ankara ı9 (TA.") - Maliyede ku
... ılan bir komisyon. memur, eytam, 
oramiJ VP mütekaitlere verilecek u
~uz ekmekten baıka, zahire işini de 
rr. izakere etmjş ve raporunu t3nzlm 
ederek neticeyi Vekiller Heyetine ar

tetmiştir. Bunlara da~rtıl;ı,cak ı.ehire 

arnsmda fasulye, nohut. mercimek, 
ri rlnc; patatesten başka şekerin de 
m,.vcut ol~cnğı söylenmektedir. Bu 
n addelerin kaça ve ne m iktarda ve
ri!ecefi hakkında bu dakikaya kadar 
b r malômat almamam1ş olmakla be
raber bugünkü piyasadan çok u<'uz 
ı vatla verileceklori muhakkak clbl
dlr. 

Ayrica dün Ankaraya gelen İstan
bul Valisi LOtfl Kırdar, Pazar günü 
ve bugün b irc;ok temaslar yapmıştD', 
Ltltfi Kırdar bugün Dahiliye Vekili 
P..eC"ep Peker tarafından kabul edil
m i.$tir. İstanbul Valisjnden ba1ka Bur
sa, İzmir, Kastamonu valileri de An
karaya getmJş1er ve Dahiliye Vekili 
tarafmdan kabul edilmişlerdir. Anka
T'a Vallıl ve ıehrimizde bulunan Va
lilerin IJt!rakiyle bugün Dahlliye Ve
kfiletlnde yapılacak toplantı yarına 

kalmqttr. Toprak Oflol tara!mdan 
ban yerlerde yapılan ve timdi kaldı
rılması mevzuu bahsolan tanzim sa
t!şınn bazı mahallerde daha blT' mQd
det devam etmesi lmktın dahilinde
dir. 

Belediye dunden itibaren memur
larla Ut'uz ekmek: alabileceklere be
yanname dağıtmıya ba,lamtştır. DaJ
re tnutemeUeri Belediyeden ellerinde
ki tasdikli miktara göre beyanname 
olmıştrr. Geç vakte karlar verJlt-n be-
yanname m1ktnrı 45.300 U bulmu!5'tur. 
Tevziat Uç gün IOnra devam edecek 
\•e ayın 2'J ~m .1 kadar bOtOn beyan
nameler doldurnlmu$ olarak kazalara 
adP t'dilecektir. 

Dun Belediyp 1\.feclisi salonunda ek
mek ve bPvanname tevıii ile karne 
da~ıtrmı f'trartnda bir toplaf"tr yapıl
mı :trr. Toplantıya Bele-diye Rri~ ıvru
gvini R l ftı t Yenal b:ıs'".an lık Ptmiştlr. 

Belediye İktisa t 1\füdi.iri.L TPft i1 he
yeti rei si, Dalmi Encümen Aza~ı ve 
d iğer a13kadarlar ekmek mevzuunu 
'ncelemlsler m ahnllP h h•liklerinden 
~zami ölc:Ode fayd .;ı lı:ı.nmak lc;in miJza 
kerelerde bulunmu ·lar w t~v% ~tm 

~ al im esasL ra ·~tlnpı.t Ptttril"TIPSt ic in 
lOzumlu tedbirler' kararl~ttrnı ı!; 1 ar

dır. 

Gazi Li~esi '!'alı-heleri 

Zonguldakta 
Zonguldak. ı9 (A.A.) - Karabuk 

bulunmak üzere öğretmenlerin i n baş 

kanlııtı altmda Ankara Gazi Lfsesi ta
lebelerinden 60 kişili !:: bir tmıo. ('11-

martesl günü sa ôi t 10.30 dı:ı K arabiik
ttn Zonguldala a-elmi şlerdir. 

7.30 Pro•ram 
7 .Jl Spor 
7.40 Ha!:ıerler 
7.5.S Mtbik c Pi.\ 

12.,0 Proram 
12.JS Mildk (PL) 
12.45 HaMrleı
l J.01) Tılrkü ler 
18. 00 Proınım 
11.0l S.alon orke11raaı 

PR0'1RA!\1 
ıı 45 Fasıl he:vetl 
ı9.SO Haberler 
19.4S Mil.ıilr. 

10 15 Radyo ıı:ateıeııi 
.l0.-45 MiJı-ilc 
11.IS Mllzik (Pi.) 
ıı.ıo Koı:ııuıtır1a 

21. 45 Turk müıifl 
2 2.30 Haberler 
22.-45 Kapanmı• 

'GE:.C~ G'-l'-M H•BE.RlEA 1 
Liberya'nın İşgalinden 

Kopan Fırtına 
Londra, 19 (A.A.) - Alman rad

yosu, Liberya'nm merkezi Monrovi· 
ye'ye asker çıkardık1an için Ameri -
kalılara at.ş püskürtnektedlr. Ameri
kan kuvvetler~ bu ruretle Dakar'a 
1100 kilometre kadar yaklaşmıs bu· 
Iurunakt.dır. 

Liberya'ya Amerikan kıtala.rtnın 

gelme.si haberini Fransız batı Afri
kasmı mılte!iklerfn işgal etmek iste
diklerine bir delil olarak göste-nnek 
!~iyen ?..1ihver propagandası hakkm
da Tim.es gazetesinin siyasi muhar
riri diyor ki: 

"Amerikan kıtalarmın Liberya•ya 
geldiği hab<>ri yeni l•e de bu kıtala
rın oraya geliş i yenl değildir. Ba tı 
Afrika sahili açıklarında Alman de
nizaltılarına kariı haTeketlerde bu -
ı~nan İngiliz hava kuvvetlertyle bu 
Amerikan kıtaları esasen bir müd· 
detfenberi iıtbirlili yapmaktadır. 

Dakar'a müttefiklerin karadan ta
arruz etmek ihtimaline dair Mihve
rin yaydt~ı şayialar gülünçtür, Çün
kı1 Lı'berya ile Afrik.ıı.nın dijer par
eaları arasmda hiçbir muvasala yok
tur,,, 

Daily Telegr-aph gazetesi de, mev
cudiyetini A.merikaya borçlu olan Li
berya ile Amerika Birleşik devletleri 
Ara11nda ötedenberi sıkı dostluk mü
nasebetleri bulunduğunu hatalattık
tan sonra ,öyle diyor: 
"Llberya'nın Amerlkalı1ar taraO"n

dan işgalinin umumt h~diselerle- ne 
dettceye kadar llgill olduilımu açık
('a kestirmek henüz mümkün değil
dir. Ancak bu işgalin bir ihtiyat ted
biri olarak zarurlllği AşlkArdır. Ge
çen umumi harpte mOttelikler mü -
dahale ed.inciye kadar Liberya iste ... 
ır..lyerek Alman tahrikAtma merkez 
olmuştu. Bu harpte de düşman Da
kar'dan yaptığı casu:luiun şebek~l
ne I.Jberya Cümhuriyetini de sok
mak yolunu bulmustur,., 

· ~lmanlara göre 
BerUn, 19 (A. A.) - Roosevelt"in 

söıcüsil olduğunu bildiren Amerikan 
l\Iüste1an ~I. Berle, Birleşik devlet· 
terin yabancı bir memleket fethet
rnl'lc: fstemedllini ve hic:bir su1hs4?\'"er 
1nnlctin Amerlkadan korkmaması lA
' gcldi~lnl iddia ettiği bir sırada. 
t.!bPrya"nm lşıal edilmesi bir. kamcı 
darbesi olmuıtur, 

Fransız ve Portek i7. ın ü ı:tııamleke1e

rine yapılan tecavüzden sarfın a zar, 

İzlanda, İran ve Trak'a y11pılan taar
ruzlardan sonra Ame-rikanın bitnraf 
bir nvemlekete kar$ı bu yeni c:iddet 
hareketleri, R~evelt ve Churchill'i 
plAnlarına dahli edilmek için bir FP

bep çıktığı takdirde hiçb!r rle\'lrtin 
lc;ttklll emniyeti i('inde kend "s ini a 
vutamzyacağmın bir teyidi m:ııhiyr t i n

dedir. 

Salomon'larda 
Guadalcanal'a Karşı 

Japon Tazyiki 
Gittik5e Fazlalaşıyor 
Vaşington. lJ :A.A. ı ""Teb-

liğ,, Japonlar Guadalkanal adafü 
sahillerindeki hava meydanımızı 
ve mevzilerimlzi bombabmağa 
devam etmektedirlPr. l~•üşnıanın, 
kıtalannı ve malzemesini mezkur 
hava meydanına mühım bir ta -
arruzda bulunmak iizere hazırla
dığı anlaŞllmaktadır. 

15 ilkteşrindenbcri Japonlar 
Guadalcanal'a yeniden asker çı
karmamışlardır. Buna mukabil 
büyük düşman ~emileri :ahşidatı 
müşahede edilmiştir 

16 ilkteşrinde ordunun uçan 
kaleleriyle bahriye silahendaz 
kuvvetlerinin tayyareleri Guadal 
oanal'ın simali garbi ucunda bulu 
nan büyük dfü;man kıtR ve mal
zeme toplulukl~rını bırkaç kere 
bombalamışlartl•r. 

Hırvat Ba~vekiline 

Suikast Y apdmış ! 
Londra, 19 (A.A.) - Alman hudu

dundan alınon gilvenllmlye değer ha
berlere göre, 29 Eylftlde Zagrep'de 
Hırvat Başvekili M. Paveliç'ln büro
su önünde, Başvekil dışarı çıkmak 

Uzere bulunduğu bir ~nrada gaatli bir 
bomba patlamışttr. Paveliç'in son 
dakikada suikasttan habordar edildi
iti ve katmak ü:ıı:ere iken bombanın 

patladığı zannedilmektedir 

"Mühendis n1ektebi talebesi, kry
metli arkada$1arımıza derf:' yıltmaın 
birinci günü kutlu ohun. Su anda U
ıerlnJzde dolaşan Türk yapısı tayya
reler en yakın arkadaşlarmız tara
fından idare ediliyor. Yeşilköy Nuri 
DemiraR" tayyare alanında 2 ay ıtbi 
kısa bir zamandrı tayyareciliğimizi fi
lo U('Uşu yapacak kadar ilerletmiş 
buJunuyoruz. Hava!'ılJ.iın bu kadar 
terakki Pttll:i bir devirde biz TUrk 
'eneler! de bu yolda bütün gayreti· 
niıle cahsmalıyız. 

İçinizde bugüne kadaı uçuculuk ve 
yapıcılık yolunda ('tılışmıya rır~at bu
lamtyan <ırkadaşları bu yolda c:alı!J

mrya davet edin. Memleketin ten ve 
irfan '.'t<lha,rnda bUyük muvaffakıyet
ler bac:aran Y. M, M. kıymetli hoca
ta rrmızı. ~iz '.'tt"\•ıili 

h ünnf"tlf" .. eı~rılarr~ .. ; 
arkadn~larımızı 

eetirildikttn ~onr:'\. bu me!'ele hir h;-ı l ·ıevi paıtt!'! vaoılma~ı gibl dil"üncell'"
"eklinf' batlanabilecektir. rin dE" bıı yUkıteli,tE" tesir i olmakta-

Tah:ın. c;ikol"ta ve ~ekerleme fah- -iır Bundan ba ıı:.k e tahin helvaf;t da pa
rikatörleri dün ~ekf'r ıtlrketi mUdti- 'ıalılı:ı"mı .. ttr Fakat ıı:.eker ve~ikaya 

rUnO zivarpt f'de,.ek kf'ndilerlne vf'- ~i'ıbl tutulunra tnhinrilere. şekerle

nirlen ıı:.pkf"r \'Prilmpc:lni iştemf-.1,.rdir 'Tle<'ilere Şf'kf'lr VP.rilmf'ıııinln dta Fot:>kPr 
Fak:ıt he~ti1 kf"nriilerinP kati bir ce- lc:tlhlAkinl arttıracai?ı ,öıönünde tu
\•ap vrrilmPm lc:tir CUnkli :vnpılAn in- •utdu~undıın , tahin helvast ve çeşitli 
f't'l<'mPlerp rröre. her ""kerci. tahanrı nastR Vf' sekt>rlPmelPrin lmallnp mil
\"e p:ı~hıcT dilitkAnlarıoda Pn asat!ı cı aade edilmiyece!i tahmin edilmek -
onar c:Rnd'k \'P onar ruval .::ekrr ıı:.to- 'edir Dün İımirin C'ekerdeksh: ilzilm
ku bııhınduPıı 11nlst::flm: .. tır E ıi Pr btı ,,.rfnrtPn rloktr'! numara tıtAndard tip 
cıf"kerle-re hirkac vnn lr\·ı1r elkonul- "- ıırsamf7da kllnsu fi2 v~ on numara 

Cümhuriyet Bayramı 
cektır. Tak~im rnt-ydanı oparlörlerle 
çevrilert;ak ve- ~ünıin muhtelif saatlt-
rinde plAklar c;ahnarak halkın mil· 
.. ik i hti:'-'acı kıır$ılanacaktır Birçok 
kururnl:ı.rın haztrl~dık1Rrı Cümhurlyet 
rrr11fiJ.dtri ve tarih! hftdl!l"rleri '?Öste-

Fasulya fiyatları 
Bu ~enek! fa-nılye rekoltesi hakkTn

ria hen07. tam malUm::ıt almamamıs

tır, Sam~un ve Car1J2mba mıntakasm
da fasulye fiyaUarı ıimdiden çok yük 
selmiştir. Dağ m":\lı fasulyeleri mUs
tahsU euvalsız olarak kilosunu elli 
vedt kuruştan ve çalı fasulyelerini de 
altmış. ik1 kurustan aşağt ıııatmamak
tadn", 

ithalat malları 
Ticaret Veki11iğinden bankalara ve· 

ı-ilen bir emirde, bundan böyle biltiln 
ithaIAt mallarının bir hatta zarfında 

cümrilklerden çekilmesi zarurt oldu
i!tından, bu gibi malların bankalarca 
vnpılncak muameolelerinin de ona gö
r" - ·;,.t:ıt1"" hitirilMM MiliHrllııı! ~tır 

ViUiyetlerden gelen tacirler 
Samsun, Adana. İzmir ve Mersin 

ııı.erkezlerinden bir('ok ~'l.cirler şe;hri

mh:e gPlmfşlPrdir. Bu t~cirler piya
camfı-ın hareketlerini, mal alış veri-
1dnin mahiyetini tncellyecek ve şehri
mlı tAelrler!ne ona l(Öre Katıs teklif-

Bakırköyünde 1 Kişi 

Ezilerek Öldürüldü re-n re- i·l'lt-r husus:! vltrinlerd~ tf'!:hir ,..,_:..,f'i,. ~"h 1".,!'Rkl~rchr 

•rlile<e•tır Ticaret Odaııının salahiyeti 

nr.yet olmus, Mümin Kocu isminde 
bir köylü knfa'lı taşla ezilerek öldü
rOlmiiştür. H3dl~e •öyl.- olmu$tur: 

Bayram 28 Birinciteşrin Çarşamba 

e:Unü saat 13 de başhyJcak \'f" 30 Bi
rincitec:rin Cuma ~tini.\ akşamına ka
dar devtım cderektir. Cumartrsl gü-

R::ıvramm birinC'i J?ünü Tak!iim mey 
ıianındtı biiviik bir st"ecft resmi yapı
htrrı J.r VE> ıı;r.ce bir balo verilt-cektir 

Basın Birliği Azalarına 
Basın Blrll(ll lıtanbul mıntakaaT 

1\1ilmin Kocu "abahleyin Bakırkö

.vüne ik i küff' üzüm j?"etirmls. satmıs; 
FOnra da evi lc;in öğüttOrdU~ü bu~

day unl:-trınT atına yUkUyerek köye 
rtrıtnı yoln fıkmıshr. Biraz stCÇ cıktı· 

nü yarım '{Ün oldujtu ic;in o gOn de Rrlsll~lnden: 

tatil yaoTla!'~k ve- bütün resmi ve hu
ru~t müesı::ese ve okullar P;ı7.art~i 

t ından ve her taraf da tenha oldu- ~ünü ıı:.abahı çalısmabırnın clpı.·n:n e

Günün ihtiya çları üzerinde arka-
.-1ac:lar nraıttnda toplanıp konuşmıya 

Fizum ,li!örhlri:li;ünden Birlik Azasının 

.vın .,1 inrl Car<<ımbıı l(Unil sant l:i ğıındAn, bir aralık yolda saklanan ve rlf'c-ektir. 
henü1: hüvi~ıf"tleri anlaşılamıyan bir- B:ıvrnm l!iinlerindP birrok halk h ::ı - httclıkt~ F.minöni.i H;-:ı.lkevi salonuna 

kar ki~i ::\filıninin üzerine c;ullanmrs- lir,.Jeri Cliınhurivf'tin önPm ,.,. anlrı

lardır. Milminin başını tnslnrla eze- mmı belirte!'f"k c:nvtevlt-r VPreı:-Pkttr 
rek ölriüren katiller, köylüyü de so· c;,.hrin Pn l~lpk cl\dde1Pri verb:ele-r v;ı,
varnk ka!'mtdarchr Hıi.di$e dün ıs- Ftlı dövi71f'rle sflırlPnPcektlr BOtiln 
bah yol bel;;cial raftndon haber v~ müf' lfl!' e1eM:trlk1 t nkl.Ar var.ı 

rilmi ti r . Müddeiumumi tahkikata racaktrr Sehir bandoc:ıu. ş,.hrimiıin 

bn"lamı,tır. muhtelit f'"mtlerlndt:> konıı:erler VPl"'f"· 

Gizli Gemici Feneri 
Oı·o.:dıbcık mağazasında yApJlan bir 

aro,tu-mada 37 sandık ııomici fenerl 
saklı bulunırı u tur. Müessese bu ıu~
tıı adliyeye verilmi~tlr 

Piyasaların nan durumu Ozertne. 
Ticaret Odasının daha geniş faaliyet
l~rde bulunmasmı tf"m,n tı::ln Odsının 

l)fltün ~ali\hfyptJf"rİ te\~{ olunACRktrr 
"-nkRraya dönen Ticaret Müst~arı bu 
'ıuırust:ı Vf"killii!ln müı::aade~tnl it::tl"\'P
C'f"ktir 

le:'"'" ••• 
M Slt"O 

• ...... ,,. .. +· 
Cağırddı 

f\.Yı-.ır futbol fPdPrasyonundan vlk; 
1-lir tPk1ifle f,ı::tnnbul muhtt>liti ik: 
mac vı:ı.nmak iizerP KahircyC' d;1vet e· 
-lilmekle«iir. Bu teklife henüz bh· c-e
""" VPri1mf'mi .. tlr, Anlac:ma haf:'ll o
'n.r~a f tanbuJ .ınuhtPllti yılbaşında 

l{~hirede olncak ve iki mrı(' yap::ıcak

tır . 

Bu usul hem yanlı,, hem ııklm· 
dlr. Öyle kadınlar var ki, aldık· 
lan mıasla sadece ana ve bıba· 
larına deqll, kocalarını, kırdeıle
,.lne. hatt.I karde, cocuklarina bl· 
'" bakmakta, evlerinin geclmlerl
nl bu P•r• ile temin etmektedir
ler •. Böyle olunca kadı" memur· 
!arı lndt bir taınlfe t.lbl tutmak 
tfoöru deölldlr. Kadı" memur ~a 
~11lrede erkek arkadattnın yıph§ı 
ıstn aynlnl yapb5ına gHre, bpkt 
.-rkek memur gibi muameleye 
tJbl tutulmalı, ayni haklardan la· 
t1faıde etmelfdlr 

\..,,,,,,,,,,,,,,,,, ••• ,..1 

Lodos 
Fırtınasi 

iki Motör Battı,·~ 
Bir Kişi Öldü . 

Evvelki gece başhyan lodos :tırt!"" 
nası dün durmuştur. Fatma denizler
de epeyce hasara sebebiyet vermfstlr. 

Bilhassa Halit kaptan idaresindeki 
meyva motöril fslRnbula gelirken 
Yassıada civarında fırtınaya tutularak 
hasara uğramıştır, Motörün 4 klşlllk 
mürettebatından 3 kişi kurtarılm?J, 
hlr kişi boğulmuştur . Boğulan kabzı
mal Arap Osman tı:;minde bir ıahıs
hr. Kaza7edeler dün sabah saat 7,40 
'1.n Hcybeliadadan kalkan Ulev vapu .. 
ru tarafından kurtar11m1şt!r, 

Ayrıca Marmarada seyreden kaptaıı 
\.fustafanm idahesindeki Camlk tno
~;;ru de Kumkapı ile Yenikapr. ara• 
~mrla k::ıynlnr:ı ('arparak parealan• 
'Tiıştrr. f,,Mnrn %ayiat olmamfsttr 

Altın Fiyattan 
Dün bir altın 3650 kuruştan ve 5lı 

a,.am kült'e 495 kuruştan sati'lmıştır. 

Kalinin ve Goebbels' • 

in Nutukları 

mılletını doyurmakıadır. muzlarında taş1maktad.r. wut 
Alrnanyanın ıehını: goruncn, Sovyetlerın aleyhine olan bu llf!.ı§wf!1~1.'!,:J,.C1M 

dıbu hadıseıerın bır de ıç tarafı var durum. Sovyetleri büyük müş - ıt"T Baştarafı 1 incide Ş;gr Baştarafı ı incide 
r. Almanya ışgal ettığı bu top· küller karsısında bırakmakla be-

,....· u L 1 1 
·d ~ açtığı gediği geni!)letmiyc muvaffak mahzenlere yerleşmiş oldukları halde 

ıı.'11' uas aru 1 ıncı c raklara muı;tevıı olara.K gırd.,ıı raber,, bu müşkülleri yenmek hu Dog· uda g0··zettı·g·ı·mı"z hedefle \'"' o1:ımıyan Alman kumandanhit şimdi Ro~şcvikler yukan katları işıal etmeb r • - ıçın, ıstiklal ve hürrıyetinı kay • susundaki ıimillerde büyüktür. 
kcr teker tahakkuk etmek U··zer rııyade ve tank kuvvetleri vasıtasfyle teyöilcr. Geniş ınğınaktar haline getiri• 

beden mılletlerin sabotaj ve ısvurı Tecrübe Sovyet ordusunun teçhı-bulun ak.t dı J şc:hr~n batI mahallelerinde yoklama ha· len bir kaç mahzende fabrikayı: mUda. 

K im , a r.,, p hareket.eri karşısındadır. Çete zat bakımından, nskerinin şuurla, r~ketlerine ha!'IO!amı,,tır faa eden Sovyet askerleri enkaım a!ı 
a inin in nutku ise ropagarı lıarplerı, infilaklar, daha Ş"'1dı -, imanla inkılabı kurtarmak için sa 

da Nazırının sözlerine adeta bir den Almlı.nyanın bu toprıklara vaşması bakımından. Alman ordu Vaziyet çok nazik tında kalmıs olduklan baldo milcadel.-
cevap teşkil etmektedir. Kalini- yerleşmesine miıni olmakt . .dır 'stındaıı aşağı olmadığını göster - Londıa, 19 (A.A.) - Yen, Alman ye devam için kendilerin! kartarmıya 
ne göre "gayet büyük toprak ka- Avrupa amelesınin cebren \.!maıı miştir Sovyeller müdafaa vazi- piyade alayları. bir çok toplarla ve utramıakta idileı:. Tanksavar avcılarly 
yıplarına rağmen durum geçen ya hesabına istihsale sevkedilmJ yetinde btılundukları için Alman dalga dalıı:a ıelen bomba uç.aklariyle I 10 .. p:ya.de ve mayın tarayıcı k;taıarı 
seneye nazaran daha müsaittir. si de amele arasındaki hoşnutsuz !ara nisbetle daha az malzeme ve desreklenerek Volgaya müv•zl bir ha' j "'.~nferıt mu~a~emetlerl bolnıuş.ar ve 
Stalingrat ve Mozdok hadiseleri- luğu günden güne arttırmaktadır. inRan kaybetmekte. bozulan ordu boyunca ilerllyor!ar Bu alaylar, Sov- du~manı bu ıstınat. nokt~arından dina• 
ni n de gösterdiği gibi Sovyet or- Fnınsada, Danımarkada, Eel~ika !arı yenilemek imkanlarına daha Yet hatlarına tehlik~l! bir uç sokmıya mıtle ve alev makın~lenyle çıkarmışo 
dusu bu sene daha azimle ve da- da, Polonyada meydana gel~n ha- cok sahip bulunmaktadırlar. Sov ıeşeohüs etmektedirler. Ve bu har.. !ardır ~uharebe hcnuz devam e~'."eto: 
ha tesirli surette dövüşmkte - reketler bunun delilidir. .\iman vetler Birliğinin en büyük ağır ket, Rusıarm dedifine göre, haftalar. te oldd·uıııu !ehin taAlh".'.'.'n tetmıelkkullber'. 
dır. Düşmanın başlıca sanayi ·ıı t" . d ak . · o, · . . d k d h d <Bpte ı en sa ayı Mm e ye, u 
merkezlerini zaptettiği hakkında mıd e mı ~ylır;:' 1 ıç~n vr~ - sa~~yı fabrıkal~ı ved ma b~n 1 ~y ·~ er;_ e;"':: ed;;: Stall_n~;~t muh;" ralarda mevziler vücude getinnlye, aı. 
ki iddiası hililfına Sovyet malze· pa1·~·Aışlga sa a arınkl~n mb.aı·· - n~ arı harp ~a asın Ma~ hıı: elr e 1 re e,~ınıkn dat ı sa aya c-ır. gi. sırı\ a rah ve cephane getinniye ve çarpııma. 

su un manyaya na ı, u un kılometre uzaktodır. ıısa ıt e - vap<.ma la ır. Durum, nazok bır nolr ı d ._, k tal 1 tml 
mesi istihsali günden güne art - Avrupa halkını aç bıraktığı nisbet rin beyanatına göre. Sovyetlcrin 1 tada bulunuyor. Bununla beraber Sov• va , evaml ı,,.dn At adrını tanz m e yı.e 
maktadır, ve ordu ilk cihan har- t Al . . b" d 

1 
d d k" k t 11 36 . .. 1 b" baı;.amış ar ır. ra an ııeçen zaman 

binde oldugu· gibi silah yoklugwun eak. maı:ya ıçın 
1 

ır yar ımdc~ o ku re~i ~u)h zamanın a ıne a Yt- er, saatı mutccav z ır ıaman• ;inde hava sartıarı hissedilir derecede 
m tan zıyade A manyaya uş - kat faıktır, danberi toprak to:rketmediklerlnı söylü. b 1 t · B b 1 ta !eri 

dan şikayet edef11iyecektir. Sov - man bir Avrupa yaratmaktkdır. yor!ar. Fakat şüphesiz Sovyet mulc:a• ~zumu$ ur. u se epe yyare • 
yet harp sanayii yeni model tay- Bugün Almanya için lehte go- Bir harp vukuunda Sovyetler .•em•tl ne kadar şiddetli olursa olsun, "'~z Volga~m şark kıyısına yerleştiril· 
Yare, tank ve top bakımından ol- .. b ti h b" . Bı"rlı"g"ı"nde çıkması beklenen ih- moş olan duşman topçusuna kar., malı. 
d 

_ .b. t t 1 . . t ıl runen u şar arın. ar ın seyn il.iman hava ordusunun zaafa düşen f r ö b"l .• 1 dl 
ugu gı ı, op a eş erı'!:ın art .u· ve uzaması nisbetinde Almanva _ tilfıl olmamıştrr Birliğe dahi1 bi..l ~vyet tayyareleri tarafından durdu· dut bir aı:ı ıyet ı .stere ı mı3 er r. 

ması bakımından da mutemadı te n 1 h" d"· g·ı·nı· tah • tün cümhuriyetler vatan toprak - Bu vaziyet karşmnda Alman topçusu 
kk .1 k d t kt d" ın a ey ıne onece mın - k""tl rulamıyan fasılasız darbeleri altında . . tt k k , . ra ı er ay eme e ır.,, d d h b"" .. k b" . abet d !arını müdafaa irin tek bir u e L gayrebnı ar ırara mltıkteşrln o ııı. K I' . , .. S tl . b.. e a a uyu ır ıs var tr. ""' lllırılmak ı"tirtadı ıtö~termektedlr d dil .1 rf da 

k atınınake gkore, 
1
ovye er.ın u- ı Goebbels'in tabiri ile Almanya halinde savaşmaktadırlar. Stalin.f!rat'a takviyeler his.re ebn. son k ş8man mevzı e nl v 

yu opr ayıp arına gore sa- tt ki h . ile 1 müş ve ır ço ovyet batarya!annı 
nayi istihsali durmamış, bilakis r;.u u banhnı . azfı~lini b.mes~du Ingiltere ve Amerika ile yaptı- nasıl görıderildi? •ushırmuştur. 
artmıştır, Sovyetler bu harpte si feend, u adzım ıı cağnını ıtr hmı e ğı ittifak da, Sovyetlerin bugün B" k b t dildi 
ı•h 1 

buh d d ğ"l sa ı uyan ırmıya a mın deg-nse yarın müttefiklerinden bü Moskova, ı9 (A.A.) - Stallngrat ır asa a zap e 
" ve ma zeme ranın a e ı .. ı·· H 1 . 1 it ndak" ·1 h b . ı d tt.iğ k" d A k (R d lesi) d" 1 d . . l\ guç ur. e e ışga a ı ı mı - yük yardımlar görmesini temin mu are esın n evam e i i ı ay •D• n ara, ı9 a yo ıaze 
ır er, kor dununkazımtvl.ed~maBm ~t~ Jetlerin Al.manyaya karŞl yapacak edecektir. Bu itibarla Sovyetle • beri dorumun bugünkü kadar nazik b!ı Tuap<e'ye doğru ilerleıniye çalqan 

zaman ın en uvve ı ır. u ı ı 1 . tikı•• h . bu fe 1 . fh .. t d"'I . S t b ·ıı Al ku ti rl b ı t"· tte 1 
b 1 S ti . . b" h arı ıs aı cep esı za r erı rin uzun bir harbe mukavemeti ıa a gos erme '• "' ovye asını ı • man vve e u s ~anı• yo -
ar a ovye er ıçın uzun ır ar t hl"k d"" .. ek • ı·ıı d f t kt d" ı k k kt 1 ç "- s b t h .. 1 d"" t ki e ı eye uşurec «m er en daha fazladır. ra • me e ır. arm avı• no ası o an em~o -
e a ammu 1 uşmanı opra a - en mühimmidir.Almanlann..Avru Rus ııazetela'l, Volganm dolu ktY"' '<ava kasabasını ele geçirmişlerdir. 
~mdan çıkahrıncb~yka kadar _ha:~e patla asker tedariki bakımından Bu sebepledir ki, ufak bir mağ •ına takviye kuvvetleri ve malzeme re. 

1 
eva~ ve ti ar. ı 

1 
ah~ndmd~ ım an mevkileri de çok müşkiildür. Sov lı'.ıbiyet Almanyada ve işgali al - ;lrmek hususunda Sovyet kumandan!r ihavet 

1 
Kansere 

arı ovye enn e ın e ır. yet cephesindeki kayıplarını Al - tındaki memleketlerde tamir ka- iının uiradığı güçlükler üzerinde bil· * * manya uzun zaman doldurmak bul etmez bir yıkılış ve dağılışı hassa ısrar etmektedirler. Krasn•ya Çare Bulunuyor mu? 
Harbeden her devletin kazanç kabillyetinde değildir. İkinci bir mucip olabilir. Sovyet R~ys.da Svesda gazetesi, bu hareketin ı8 l!'.y• ndra. ı9 (A. A.) _ Tanİnnue 

şanslarını kendisinde gör- kış harbi Almanya için büyük büyük bir muvaffakıyetsizlik Sov !Qldcnberi nehrin iki kıyısını birblrlııet'lı.Jlibır!ardan Lord Herder radyoda 
ınesi gayet tabiidir. Fakat realite tehlikeler taşımaktadır. Mükerre yeller Birliğinin mücadeleye de - bağlıyan aiaç kütüklerinden ve 100 nutuk ııöyl!yerek ilmin kansere 
de mevcut hadiseleri bitaraf bır ren imha ettiğini bildirdiği Sov - vam azmini sarsamaz. Sovyet or- litrelik boş benzin bidonlarından yapıl. karşı yaptığı mücadeleyi ka .. nınak 
gözle sıralıyarak bir hüküm ver- yet ordusu hala taarruz kabiliye- dusu çekildiği zaman, düşmana mış köpril sıyes!nde ancık ıeceleri Y•• ozore olduğunu söylemiş ve demlıtir 
mek, hakikate yaklaşmak için tini muhafaza etmektedir. İngil- yeniden saldırmak imkanlarına nıl•bildifinl söy!ilyor. ki: 
daha doğru bir yol olur. Her iki tere ve Amerika bugün istihsal sahiptir. Fakat Alman ordusu çe- Bu köprü, düşm.aın müthiş bir bom "Kanserin sebebini öğrenmek Qzere 
tarafın leh ve aleyhine olan hil- bakunmdan Almanyaya üstün bir kilmiye başladığı gün, galebe Ü - bardomanı altında üç gün zarfında ya· bulunuyoruz. Dilnyayı bu Afett.n 
diseleri şöylece sıralıyabilirfa: mevkidedir. Bütün bu hadiseler mitlerini kaybetıruş demektir. ptlmış olup ancak bir metre genişli- ··,,rt•r"'"" ilmH;nrl•viz .. 

Almanyanm lehinde olan ha- Almanyanın aleyhinedir. Avnıpadaki asker ve gıda sa- ğlnde ve bir buçuk kilometre uzunlu• 
diseler: * * nayiini tüketmekte olan Alınan- ğundadır. Köprü, kullanılmaz halde !ar ve 28.000 ıivll l!e binlerce yaralı 

1 - Bütün Avrupayı, Sovyet 5 ovyetlerin aleyhine olan ha- yanın, Sovyet Rusya ve mütte _ motllrlerle traktör aksamiyle ve d•h• ~ene bu suretle tabliye edilmişlerdir 
topraklarının büyük bir kısmını diseler: fikleri tarafından uzun bir har _ batka hurda demrl parça!ariyle 1111yıın Duhalar ve seribotlar bu hayat! yolu 
işgal etmiştir. 1 - Topraklarının büyük bir bin sonunda geriletilmesi imkan- dibine teıbit edilmlı kalın bir ç•lik hmamlamaktadır. 

2 - Bütün Avrupa amelesini kısmı işgal altına girmiştir. lan ile Sovyetlerin ve müttefik- kabloya merbut 52 parçadan mürekkep Bu vasıta \!e General Rodlncev~• 
ve istihsal makanizmasını kendi 2 - Büyu .. k zira! mıntakalarmı tir. Bu sayede tamiri kolaydır. Ve l"'• <arar•lhına •itmek mUsaadesJ alan 

!erin uzun bir harbe mukave - • • lehine kullanmaktadır. kaybetmesi yu .. zünden, Yiyecek pıldıih gündenberı düşman tayyareleri. hlr Sovyet muhabiri f<'neralin eı•n 11~ , - metleri imkanları bir kantara kon • 3 - Müttefik sıfatiyle yanma buhranına marurour. nin ve düşman topçusunun ancak iki hatlardan 300 metre meaafed• bulun• 
duğu zaman ikincisinin daha ağır b ti aldığı birçok Avnıpa devletleri 3 - Harp cephelerinde büyük ısa < ue maruz kalm~tır. Her ı.ıc· ~ufunu söylüyor. Savaş o kodar ,ııt 
Çektiği görülmektedir. d Almanya hesabına dövü~mekte - zayiat vermiştir. rin e de 12 saat sonra tamir edil• detlidir ti. Alman tankları bazan R .. 

dir. 4 - Bütün bu harp müşkülle- Bu imkan ve ihtimalleri, şans- miştlr. neral R ncev'in lrnm•nda mcvkllnl" 
4 - İşgal ettiği sahalardan ge- rine müttefiklerinden gördüğii lar1 önümüzdeki hadiseler göste- 27 ırece ,.rlında 7 tabur asker tec- hulund·ı~·ı nk•io "'~" ..,ı;~.r., ~ıt• 

tirdiği mahsul ile ve bu mah'lllün az bir yardımla mukavemet et - recektir h'ntiyle beraber bu köprüden ıı<ccrok r.oı yarıp geçmiye muvaffak olmu,.. 
tevziatındaki teşkilat ile Alman mekte, harbin bütün yükünü o- .. TAN Stalingrada girmlye muvaffak olmu« hrdtr 
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liberya'ya Yapllan 
Çıkarmanın ManSsı 

Yazan: JI. ANTEN 
aır kaç ciin evvel çok aıikdarda 

ler Du··şu··nu··ıu··yor .. ve ~e rozete~:~~b:~:~~u~~rdb~;umı:~.1: 
" ldd., fıkraıı hakkında, dikkatimi ceı. 

hetmek nezaketinde bu!unu10r. Fıkra 

Gibi Hazırhk Y apdmahdır? ;~g~~~~;~~r.: .. ~.= 
tenkitler birbirinin ayni olmuyor ile" 
•eli filin münekkit artlıtlerl beleni. 
YOr, fakat piyesi beienmlyor: filin da 
plyell methediyor; artistlerin m11Vaf. 
fak olamadr1dannı söylüyor. O halde 
,oranm ılze ey aziz okuyucular! tıd 
tiyatro tenkidi ar111ndakl bu tuat 
yrftm neyi tfade eder? Belld bir cok 
şeyleri... Fakat ben bir tanutni .a,. 
'fJ'eylm: Bu, iki muharrirden birinlD• 

Amerikan askerleriyle dolu gt
htilerin D kar iıtllrametinde hareket 
ettilderlne d ir Madrld'den gelen bir 
haberi bü ün Franıız cazete!erl, lhtioo 
,.at kaydı Ue ve hiç bir tefsir yapm 
ht:ıbızın, yazmı,ıardı, 

Y ..,......._ ntam 1aarlm •.W 
O ıUD blitiln lıtanbuttul~r. r a % a ft : \ botan büylik kumandanlar ortacai 

- 2 -

Turl Oilmhurlyetf hudu.~lerı 1 1 harp 'IUltalarl:rle fttaawlan sapba9 
Jcftıde balumak aaadc&i1!e miılııiz S A M 1 T E Z 1 C ırı:ettlfi cfiçlliklert ve bunun bllyft 
bfr mazhari7ete ermiş bulunan Tilrlı ~ htr 41ehlnm m11ftffak e19r1 oldu-
ıehirlerfllin mlmealillerl •• Tlrlı , _____________ _. •-'" 

huduttan dışında bile Tllrkltilil l.&nP elbette ld herktlteıa IJ'I 1-lllrl•. s .. r Bundan ilci ınn sonra da Amerikan 
kuvvetlerinin Liberyaya ıeldlklerl bil. 
d rilmlştir. 

yıp ve .tayıp anci ve btlrmet hi ... t. duna celen cemiler bii7iik ve ~- ba anQ711 izhar ve bbe 76rilyecefimlı 
me;yi bl!ecek lradar isabetli g!Sriiıleri ti. Bizimkiler davullannı, dflmbelekl~ YOiu ı .. ret ettfk!eri saman bu vldide 
old~a orta7a dökmlf olan ve _. rlni calarak hücuma seçtiler. Baltalar bfr b ç proje shterebdınft olaa7hk 

Ll'berya, Slmalt Amerikıc!a esaret- vincimiz! payl11111ak lçia t tanbul p.. mızraklar, ltledl, oklar atı!clı •e top muhakkik lr1 lıacllrtinaehtr cluypla"' 
ten kurtulmuş zencilerin Afrika yerli- m selnılı olan TUrlr doe;ları B 

1
i z- lar sürledi. Borda bordaya. söttia söe mısm lrlklepniı bfr tuahtlrtl olan 1m 

lt>rl De beraber 1822 de teslı ettikleri keseoni ıez:mclldir 
0 1 

tuse kanlı bir mllcadele oldu, Dtitman olay lrarpımcla kendilerini daha cak 
•e 1847 4e (Serbest ve mthıtatd1 Lf. Toplar ıtırlertt'en Marmara afıı~!a• yübtkten çarpıtmak ıib\ btt,uk bir "\emnıuı etmı, olardulr Nitekim Bar 
berya cUmhuriyetf) olarak nan ettikoı nnda belirecek Türk donanm111, mayi avantaja mıllktf. Çarpııa çarpqa Sa· h!lt'O!'uft heykeli ilzerlndekl cah,matır 
·~rt bir zenci cümbnrlyetidlr. Mesa• ıulan beyaz bir köpük deryasına çe- rayburnu önlerine bclar dilttfller. Ce. lnı1"1tmıda tetlrilder ya,.rlrew b9 b6 
hası takriben 100.000 kilometre ma- virerek ıtizülüp boiızı dolru akmalı. nup rfissln dtlpntlf, Venedlk blJOll" yflll ,,. muaffer Ttirk Amiralinin 
f'abbır ve nüfusu 2 m lyondur. HilkG- blenio önüne gelip Hiıarm ıiıtllnde larmm yellrenlft'i pönlimilttil. Amiral <"elueo Jfadeıi lrarıtrsındı "Tam bir Türlr 
b\et merkezi olan Monrovia'nm ntlfa• clalsa!mlan pnh Türk bayraiını ve Bıltaof!u gemileri eline ıecmi, hr- ~hl.. diyerelr du-.daklın hlzıl fhus 
50oo dlr Firuaiaıun kahramanMehmetçiklerlnl zedlyordu. Fatih bu kanlı savası Top. etmlcler. Namık Kemı'ln bllıttl tw• 

Lond;a kayıialdanndan Yerilen _. Hllmlamabdır. O ıünden ııonrı l:stın hane uhiUnclen clillrat •e ıllka fit lnncb maltmıt alarak her lkfat hak• 
IGınata cöre: Amerikalılar bu tetebıt blllu flk, orta, liae ve ylllı:ıek olcul!a- takip ediyordu. lcmdP kıymetli direktifler y-=,ter.ı•-
bU rmdakl münevver Ttirk yavruıu ve ....... uu 
~lttiyle Fransız Ginninfn odum4a Türk sençlifl Hisarı ziyaret etmelidir Bir aralık rüzslnn tekrar •miye n Fatihin heykeli n81rı olmalıdır ve 
•...-letmfı Ye Dalrara 1000 1d1oawtre Her gün bir veya birkaç mektep bll yelkenlerin ,ı,ıp kalyonların Halice nereye dilrftmelldfr. ba bir fhtf1tı ;1ı. 
h\lqmıı oluyorlar. LiberJa 11man1 .. din bclroSiyle muayyen bir proır:ımı dotnı ıüzülmi7e batladıtmı sördü O clir ıre bunu en ıtüzel npa~k Ye en 
?t, cenubl At!antlkte mDwer a.nı.aı. alr9 Hisara seleblllr. Burada vatanın zamıın FatDt ahnı malımuladı •e •ısrt u'Plrda yeri ncecelr elemaalanmu ur 
hlırma karıı mtlcıdele ec!*1 mitten rarmkl mıaııetçi!erl, ,anlı mazimi• ve rıala denize ıllrdii, o kadar ilerledi dır. 
!eniz kuvvetleri ve a'J'lll saman4'I .,. lltar:bulun zaptı llaldaada, bunun dün. ki "ıeniı ht!'at lnin uçlan aada afi,._ Fabt ben latanı..tun fetlıt yıldlnü· 
tırktaki m6ttefllr or4alarma harp ..ı.ı 7a tarihindeki ve Türk bünye1indekl nUyordu... Maiyetinde bulunan koma. mllne kadaf ya!nıs l'ıtihln defll, U• 
teıııe.ı cöndermek fcin a. ft.111..t 1'9 tesirleri ve nihayet Hl•rln ın1111 etra tanlar , senellrannay h.,.ti ye yaYerlr lulbtdlı Haaanm ,,, nralı asap nefe
receltlerdir. Llberyac!a tm ..Uecek fında etraflı ıpaldmat öfrenirler. Bir ri de hülriimdarı ayarak ıtlarmı cl.U.e rinln ele heykellerinin yapılm111 IU.. 
bllYa Uslert IQelinc!e ba l&JdDerta tP utip yavnalıra ve ıençlere yaıılan ye sllrdiiler.,. nımuna lranllm. 
eıklarmda faaliyette bıalann ._..,_ smyel«i ıösiniinde twatu!ırak hani"' Eier bir be)'kel c!aba Jbımu Fatle * * 
hlarma daha 11n191ffakıJeCU bir_,. lanmıt maltmatJ oalarm hama1i b1'le- hin " arbaındald lıahramulana 4• 
te ta&rrulır npaıak ....,.... D dnl inldpf ettlnollr flldlcle anlatır. nize clolra atıbtlannclül harikallcle 
!:aktır Burada balandaralelak ıehber!er lr6ıt ah __, __ , 

• fiik snıp!ara anılan taltbeye Hl11nn 1 n.,r• ıanıanclınn MI' he,lre! ,aprl-
Btr Vlchy telcnfma car. Dl1ıın' •ö~sin!, bucalrm ca.terlr. Erkek tal~ malı ...e bu tarihi hac11ıenfn cereyan et.ı 

ılındı harp mrntıkaıı !cine ırfnnlt .... w, dedelerinin npttlını CStrenerek Ye tili yere diktlmellcllr. 
ltaını10r. l&'erek yurdu lconııuk bu vaziyette Bundan IOftra ftJI '" helecltye reıf" 

Ö,.le hiuec1iliyor ki bu hareket, miit• kendisinin neler yapmaa1 lhımse!dili Iİmizln ele temu ettlll dlhlyıne P"Oo 
lerıkterln ıırbi ve şimali ıarbi Afriıı ni düıiinür. Kanının yurt aevclaiyle Jenln, cemıterin karadan ytiriltt!ltlp 
k.cla npnıa.,ı taaarladıklan tefebbü.. carı>:ımdald nıenbauı ner~lere lr.ıdar Halice lndlrOmeaf s'bi busln dahi imi• 

1-ın bir başlansıcım tqkit etmektedir. davı:ndifı ve neden Tllrlriln kadir 'f't! aazam bir batan olarak mtltaleı edften 
'• te,ebbüsledn sa}'eli, tnıilıtered"n kah!r oldııpnQ ular. Kız talebe yamı tarihi olayın canlanclınlmaaı lhımdır. 
.. Amerilradan Umltbarnu •e prbl 1:ıeıılrte ""1'0111n& .Syliyeoell nlmai • Bunun iefn Fatihin semt!erlnt ~rlt
~frib yotlariyle orta tarh, Sovyet nin. yum•lı: el!! bebeiine anlatacalr tfltfl 70l11D en ~belı: mmtfne, ~rllıt 
lt1117a Hlnc11 t Ava tn' a- te1lerin ilham kıynalrnı ötrentr • e tUlen ıremllden bll'lnln 'htr eti yaprt' 

ya, 1 aııa •e 1 .y ,. ec&ıcba Jnulrft " travvetlnl tanıyarak !!ker •e harp m.alzeme.•i sötiiren ka- k .. bramınhk du·-11lınna taı>an bir a· malıdır. ıs - 22 lrlreldı olan ba ce-
'llll-'- bu-·n. b t alt nda ha• ... - minin içinde oturaklınnı otunnut Ye 

.... u ,... ır enuuye 1 na olarak arslan yürekli Mehmetçi • 
~~\et etmelerini temln maksadiyle Da. ğinl, Ululbld'h Hasan'ın, Kostantinl ktireltlerlne aarılmış lriirekçlter, rilr• 
...... v~ Xazablank.a ~ibi stra., .tınma afliz ..... ,.....ıı .... aefuiı- clrla şlşmi~ yelkenler ve ko,uıaralr 
tefUı: mevld1erfn ifplidlr. ni yetlıtlrmlye ~alı11r. ,.,. pmr ldsmetlerfaf JllJIU tQfalu.,. ... 

lııslllzter evvelce Dalcara brp, hae 4 • l&h!ı lı:avYetler btahanmabclrr. TlW Pıt 
t!rlıbıı: olduia için muvaffakr7'etalP mllerin 7ilr&ttlldltl noktadan ıtn.ren 
lflı:!e neticelenen bir teıebbilste bQJallll a· ft fcİll tuJlm edilecek Runıelfııı ilerliyen H"8Jı kaflleat ba elik JOW 
ıtıaıtarcb. Fakat ılmdi, Dabrdan 1000 hiaan, l.tanMıl müze1i ve Fatih şu tamamladıktan sonra karııaın&ı 
lı:iloınetre uzaktalıcl Liberyada hava üs- mfizesl halinde amabafazı edilmiye en a11ının ben.seri, hiç olmazsa bir tek 
lert tniı edecek olan müttefikler, A• e!veriııli bir ::verdfr. Müzeler idaresi, ıemlnin hakllrfıine eon yakm bir mode
lrıertbn deniz, hava ve kara 1mvvetle- ta::-'.hçilerimlz ve Maarif Vekillitı bu lini cörme:ri ve sonra katettiJi arazi-
l'l'lf d b k .. h. 1 hususta neler yapılmak lhnnseldltini nln o zamanki hallni dütünüp ve Hali• 

n yar nnı ile u ço mu ım o an b--.1-- · f ...e~ı 1 .. __ .aı.. 
"'" d ı u n n '- 1 1·'-1 H - ne ICIUI ,, ... ar e u.ı - ce dofru cWrleıen sahaya bakıp bu ta. 
t 
• .1 a ve en • 111 n • 0 ay "' a zapm !ecelini elbette ti, d ha iyi takdir ~der ""t'blll ı- 8 nra .ı- ......_ __ ... __ • - rihl valra11 11111lrayeıeye imkln bulabll· 

r -. o u., u~uau 1 - 1et' E14eti imklnlan ıeferber ec!ttek 
~ aelds Jiiz kilometre uzakta olan dört bet ay da ba. mııuum Hiaan m"tldlr. Bu ıtmi eler tahtadan yapı• 

u!ulbatlı Raun mahaearanm son 
ı&nlncle .._. hleam ..... 

da ilk enel ıarlarm ilıtilne çılrmıya 
muYaffak olan Yeniceridir. Usun boylu 
Vf! fevkaJlde kunetll olan ba Türk er> 

kalkanım bapna aiper edip pal11ınr 

çekerek hücuma ka'lan". sUnetin ziya. 
ıını kapayacak kadar atılan ok yap 
nnaruna, lrale bedenlerinden fırlattlan 

tatlara. dökülen kaynar ıu ve yailna 
ralmen merdiYen daya7ıp ıurlırı ttr
manmııtır. 

Ulalbad'lı71 otu kahraman arkada,ı 
takip etmi• ve bepıl c!e kale bedenleri 
ilı:erinde carpı•a cırpqa can •ermit
lerdir. 

Bu bahadırlardan on sekizi bir an· 
da laıl• Weoleriad• qaiı nnr!aDt 
mıt. ba arada Wb1llr Wr tat laabetılyle 
MDclellyn Raaan .. 'bedelııclen 8f•lr 
dUpnittilr. Alır yaralarına ntmen 
lıalkanmı ılper ederek cllslerf beriııc!e 
dotnılan Hasan arbc!a,lannı .t8'vik 
ve teşdde deovam etmi' ve nihayet 
yaralanndan akan kan kuvvet Ye hd• 
retin; ahl> g8tilrdilttlnc!en kalkanmı da 
elinden düşürmü,tür. Bu suretle bir 
müdafaa ılllhındın da mahrum kılan 
Hasamn kaleden atı!an oklarla vUcu• 
dl delik dtfllr olmuı ve ba muazzez 
bhre .. un ceHCli atılan ok yıiınlır1o 
nm altında sörilnmes olmuştur. 

İltaabahı z-eden tıbraman Türk 
~Devamı Sa. 4 Sil. 2 

•eıfl'burau ac!a!armın i1eall ıüç olmr- nıabada ,&'Öre hazırlamak mUmkün • lır ve l"1te manlren!er konuluraı de
hca\tır. Mnttefikler Portetizle arala• dlir. Hattl bunu t.tanbutan anllmür nlı: mhenıbe naldl ve mahafua da 
tnıda bir ihtillf çıkarmamak için bu de~! 490 mncı )'thna tamamlamak çok miinıkün4tlr, la79t harici te1lrden bQıt 
•4&11 fıpl etmeseler dahi onun Al• laydah olur. Unatmamak !lmııc!ır ti, zulmıyacak •tr maclcleclen yapıldılı 
"'-tar tarafından itsalinl lmlclnııız o zaman henliı: 21 ya,ında bulanan takdirde oldala )'9l'cle •• bir anıt haıo 
bir hale ıctırecelderdlr, Müttefikle. Turlı kumandanı, inıaatın devamı müd llnde lıalmuı elbette ki daha dolru ------------==""' 
tlıa l>abrda kuvvetle ::verteıtilrten son. detlnce bu ın,aatr yapnıafa mtD1111' bir olar, 
ta buradan takriben 1800 kilometre mühendiı ıibl, hattl bir utta ..,.. laıl 
._eaaıeae 'b ı ve mlihim bir deniz fa l\bi çalqmlltır. Daha ileri siclerek 

BUG U M _., 

Hoı vakit geçirmek, gu.z 

~. 1aa u anan k lktncl Mehmedlıı kollarnu sı.-ayıp • 
t. •• ii11ü olan Xuablanlra'YI arıı meJeyl tepik Ye tefçi fçin biszat ca!ıı 

laar8et etme!m inıkln dahiline ıire tJiım iddia eden mllverrlhler de ~a~ 
~r. Müttefiklerin burac1a. yerleımoo dır. Suraıı muhakkak ki, ordanun bll
-q, Cebelltank'ın emnfye'tı batmnnı. rik ümer111 ve paplar, arabalarla taı 
e.ıı 'b6yiik faydalar temin edecelctfr taısımıılar, biszat hart yapıp ıetırmi.
'«ltttefiltler bundan sonra Kazablank• !erdir. HaUl pıea!ar, Zatnoı ve Kara· 
e.ıı 1800 kilometre asakta bulunan •• ca pqalar, btiyllk «inlet ricali •• e:va
~ Atlantiiln trtumc!a butunmw let valileri ya kalenin btiyiik burçların 
~la7ıayle çok mtlhim bir stratejik dan birinin veya muayyen bir ıur la• 
~ tetkil eden Aıor ada!annı c!a m\nın inıa11nı tberlne ıtmıı ve herllel 
"'-ı eclebilcUklerl talrclirde, mUITer dee kendi mmtalr11uun lnta masrafım ken 
~tılarma brtı mttca41lec1e cok d1 lceseslnclen 64emiıtlr, 
~etil bir iltinat noktaaı kuaıuıuı Bi%de her birhnb ve bllb11aa f1tanıo 
O'!ıcQI .ı- bıdda otunap ba ,U.el •atan parça1111 

S ar-. nm hava11ndan 111Ytlftdan faydalanan. 
talinnrat Harbi · ba mmı1nı ttcaret merke.ıncıe para ... 

* * M llll 8ef son t.taabala slyaretleri 
aırumda OIHl Sanatlar Akr 

demlıini cuerlerm •eykeltrqlamm. 
sa Fatihin h97kel7le mepl olanına· 
anı emir buyurdular. Simdi limit edi• 
yinım iri cenç T ür• mlmarlan w .. 
ke1enin mehlp aillletine. kllometre!ere 
ce uamp ıtdm mauam Bisana aar
laıma, latanlıula aliüi)'en muhtqem 
kubbeli, sarif mlnarell sanat eaerlerine 
sözlerini clUdp Mitin ı. " llqb ._ 
ualardan i!ham alarak b ir proje ba• 
nrlamalda mqpldürler, 

Türk vatamm bütiln bir •'cDwu h1111 
nmet" e brp mtlclafu ~ lıabp 

bir caz dinlemek istenen ı.ı 

Sinem.ama p!fntz 

Çalalınt Da11ıeclell111 
filmtnaı SWDIG • CAZ heı· 
keşi cotturuyor, 8 0 8 CROS
BY bq rolde nefis prkılar 
söylüyor. •telefon- 48369 

':ili zanıp dünya nimetlerinden bo! bol n• 
... ~ Perşembedenberi Staıincracbn dan vatandaııtar ye mUesee1eler; bu i.. yarın Akıam "İntermezzo,, Şaheaerinin 
.::._~ dclc!tlepniftlr, Aaked mite" teri yatma c!evletten •e l1tan1nıl hele- Unatulmal Yıldw 
~ Btalincnt harblnln IOll ye diyeslnfn ••J'lf •• kifa)'etlls Mltçe • M E L E K 
... tt aafhuına cfrdlll mtltaleasındadır stnc!en bekleml79relr ko!lan 9ft'll'Y1P .. AmerikaDJn yeni 
"'· Bir hafta kadar ..,,,el bu kesimde aeye dawanmah •• hl ... lerine cltlten Sinemasında "GRETA GARBO,, IU 
~ pyelerine erlıtiklerlnl •• "manrifi tenlY ... etmellcllrler. Parası 
h1arı pfyad tank kuvvetleriyle ta- olmayıp da yurdan irfan ocatlannclan 1 N ~ R 1 O B E R ~ .. J A N 
'trtaa.

11 
...:z;~ert!k alır toplarla talı- aldıiı fe,a.le ''bir Tttrk bl!slni,, olmak • "7 \:i1 IVI 

il, ._ klerf 
1 

.a 1' Almanlar a:udetlne eren prof118rlerimls, miınar Tandrntlan ,.,,.,. Mr .,,,-effe __,,,_ 
it e n Y ıyen larmu• mühendiılerimb, reallllllarr • BtU--· 
'tr.fltttf. lren4ilerlnl tebip etmektedir. mıs, ecİisılerlmfz, pirlerinm Ye bitin ı• ş K E N c 
~ Almanlar ıehrln şimalinde entelelrtllel Tttrk sftmre1i ba itte .,... 
~ 1ılr mtldafu al.teml telld1 .. dfe n re! a1ftlt'hc!lf, 
,.. fa'brfblar ~tıeslne Jrarıı çok bit İltaüalaa saptllllD 500 UDcl ~tda ıfslmli büyüle mm teMlm ..nJeoeMlr. DllW rollerde: 

llllkdarda tank Yt tanare!erle tam JlpıÜllll llsrmıltJeıı it'• o bdar R b l. J ~ S d 
~ etnıe~edirler. Yalm• bir ble11nı. çok ve harcınmaaı thımce1en para O ert MOngomery • "780r98 an ers 
.::::-r ıso tank kaybetımlllerdlr. o bdar mll1dmcedll"ti. herllw • eok Numanb koltuklar bugilnd~n aldırılması rica olunur. 

tlla askeri mahablrl, Ahnanla- it dllıecekdr. MaamafUı bd eort-4a ' ı 
tbaı lelds haftalık 111119affalayetllslllı:le. bfl' tutam tanllJ1lS butanabi!mek fına- -
,_ ortadan ıllmek için en aon 1mnet" b bin •eriHrae banc!an lreadhnlze bir -- Barinin- Harp Tarihinin- En Be1eeanlı --... 
.._... ~erini 'blldirmektedir. .... " ....., lal-' QU'lll&lı>'ı•. y.. ~ 
~tteflr lıa'J'llaktanndan celen haber pı!at'Ü l•ler bir fec1atrlrldı: c!elU, b!r I ıvü'alarmdan ,aratılan. .. 
• liSreı ltaıtnsntta 'ftlli)'et tok cklt bdlfthııMhll 1torcu6ar itte o bdar... L l 21 o N G ~ c E L E 1 
lt..L 0~a beraber tlmitafz delildir. * * 1 

IC 
~ ıniidafaa eden So9Ytt ...... u yau PaGta atıteacıc!iı herketterı. MADELEINE CARROLL - FRED MAC MUB.A Y 
t lerlne ıiSnderdiil cUndellk emir- Din cllkllmeal bah1a memıu oı. PATRICIA HORISON'mı 
S:,,1 "019Cefiı:, fakat Stalin&r&cb ..,.,_ dui1IDll bi14iri7or. Ba 1ae1btıerclell bl. en u...n1. llUft'af•-'"-AI , 

htetl." demiıtlr. rlnin yeri ve şekli ta tarihi o1a)'la a• uu;yua ~--;r-
"llı...c IUetesl Dqena Nyter'e s&re: Wrah olmalıdır. 1452 MDeal Nlaanııt L A L E • 1 n 
., 1ltını mulradderatı StaUnırradın • nı:ı yirminci sUntl diSrt Lltln ve Bi· ft 
._::.e 'balbc!ır. Ba ıehlr düşecek o" sana bl10nu Marmarada söribamtlş, PERŞEMBE ak'8mt gölıterecetl en plfilmidir. 

E 

t yatrodan ınlamadıtını .. Hih .• " 

AMiRAL KING 

Sayın okuyucuma bu fıkraYı o Si' 
reteden keıip ıönderd'llndm dolayı 
teşelrkilr ederim. Cünkü evvell bu m.
calıtı misalln.i okumus olmıyıcalrtnn; 
sonra bu, bana tenlritteki göril• farlDe 
'an hakkında bir yan yamıakhlım• 
frrut verdi. Tiyatro ten1ı:"dı yazanların 
mnltklerinde ne dereceye kadar .al~ 
hintli olup olmadıklarını b 'mlyonım; 
fakat bu fıkrayı yazanın tenkit hat
lrmcfıki malOmatmın çok nakıs oldı» 
tana şilphe yoktur. Herhımci bir m~ 
raa. her muharrir, her nitineklrft. her 
re1111m ayni çerçeveden mi cöriir? ıı:. 
'"in esaslı kıymetlerini veyahut lnl
surunu tebarüı ettiren ba ıörilş f rb 
!ardır. Mehtaplı bir geceyi romınt b 
ler başka türlü. realistler başka tftrUl, 
ıenbolistler baskı tür!ü tasvir edtt"' 
ter. Esatire ait bir çok mevzulan bile 
muhtelif ressamlar büsbütün ayrı bir 
~öriıtle muı mbıy n kletml terdir, 
R r piye1i her münekkit bir tiirlli ter» 
lt"t eder: meseli b r inin tellkk s ne 
r:ö e mın yer kusurludur: b r bı b 
münekkit orasmı pek belenir: blrfn
c:isl kusurlu ır:ördü~ noltt vı ınlatnw 
lı:f'n bir çok fık r!er serdeder a·ıert 
de belenmesinln sebeplerini sayar f p 
te münekkide kıymet veren bu ırBrilt 

Pasifikte Salomon adalarmda' hal y pılmalıdn 
cünlerden ve bilhaua Guadal· U:r.un boylu, derın b kışlı bir adam 
kanalda Amerikan ve Japon, olan "donanma lrumındınr bu sertlili· 
hava, denb ve kara kuvvetlerı ne rıimen adamlan tarafından ıon 
arasında mühim bir muharebe <lerece sevılmelrte ve hürmet edllmeb 
cereyan etmektedir. Bu muha · tf'd r Amerika harbe l~tiralr etmezdeon 
rebede biDıaua her iki tarafın •vvel Amiral Kıng fng lir. donanm111y. 
hava kuvvetleri mühim rol oy· 'e bırlıkte Atlant i dolaşmıt ; dUem .. 
namaktadır. Amerikan Birleşik nı y kından gormu,, f Irat bitaraf bir 
hava kuvvetleri kumandanhfı ılt'·ltteo mensııt> oldutu için h r&ket• 
na tayin edildilindenberi muh gec;ememlıstl 
telif cep helerde esası. varbk 
lar aröstermektedir. Bu itibarla 
bu arada Guadalkanalda da A • 
merlka hava kuvvetleri esash 
surette çalışmaktadır. Bu mıi · 
nasbetle kumandan Eamest 
King' in hayatını ')azıyoruz: 

* * 

* * Amerika harbe ılrer ılrmez, Kına 
derhal faaliyete ıeçti Zaten o 

" amandanberi bugünü bekliyordu 

f rkı ve bu suretle f"kr n mlidafaa etti 
l' nmın ileri silrdu u "icap ettirici 
sebepler" dlr. 

T y troda bir piyes temsil edlldilt 
raman ertesi gün bütün mtinekldtlerln 
bır toplantı yaparak uzun uzadıya m6I 
nılı:a11ılırdan ıonra bir noktada mut.. 
hık k hndığı ve yarılan tenkitlerde 
aytu teranenın terennüm edild"tı ftn
v3nm hiç bir yerinde görülmem\fdr, 
Baıı temı!Uerde meslelrta,!arnmı:la 
~rdf' ıralarmda buluştufunnu samaa 
hile p yes hakkında pek üstünk8rit 6o 
ldrlft' beyan ederiz Eserde cördtttil" 
rnüz dıkkıtı çekecek noktalana tetrtbi 

A merib Blrlqik Dnletlert ha-.ı 
amirali tayin ecll1dift andan ftt. 

baren, Amiral Earnnt Ktnı. bilt6n 
dikbani, babrt tayyarecilile verdi 
Bu vazife Amerikan donanmasına mton 
ıup bir tabla ııimdiye kadar verılmış 
olan en yüksek rütbe idi. 

ıtonanma ve hava kuvvetlerı arasıncb okuyucularımuıa sakladıtımız b zc:e 
ı ·1 k tem n ıııyasetıni giltmilstilr ıtıyınetl fıkir zJyafetlerid r . Nqrindea 

Daha çok seneler evvel onun gele 
cck harp hakkındaki tasavvurları 

B"rlt ik Amerika .h rp inşaatmd yeni 
b r safha acmııtı O gemilerinizi milm 
ltün olduiu kadar hava hiıcumlınndan 
m111un yapınız; ıelecek harbin en a. 
ma ıırz 1 Ahları t yyare'er olacak di• 
yordu Kendis Am ral otar olmaz d 

Kinı tıyyareciliğln t'hliyetnameılnl 

20 sene ene!, 40 yaşındayken aldı 44 
yıpna ıtrdlii zaman, yani 16 .ene 
n·vel hava kuvvetleriyle saffıharp c,.. 
miler! ara1ındakı mün11ebeti yakından 
tetlrike bıeladr. 

Bacün Amiral Kine hem Birletlk 
Ameribnm bahri hareketler ıefi, hem 
de Birletilı: Amerika donanmaıının baıt 
lrıunandamdır. Kfns, havı kuvvetleri 
lnunarıdanJıftna ıetlrildili zaman dOıll 
'l&oma erkim onun hava me1elea1ni 
de halletmekte büyük bir kabiliyet 
ıöıtereceilnden emindiler. 

Klnll'fn en büyilk huıull7ft!erfndton 
biri ciddi işler bahia menaa oldufu 
zaman btiyen ıab blchrmayııııllrr 
htedifl iş onun hıte .. lf! lffhl ve .cı..,.. 

Amerıkan donan'tla ve hava kuvvet. 
lerıne kum nda eden bu ad m dbny • 
nrn en tecrübeı· adamlarından biridir 
O tvveli saffıharp gemilerinde, knı• 
vazorlerde. destroyerlerde dolışmıs 
deniz harbini öğrtnıniş ıonra da uc
-nuştur. Hem hava hem deniz hubl• 
n n ustasıdır. 

T yyarelet'e bu kadar büyflk bir tuy. 
"'et veren Kine mesulf1et!i varifelf'l'İ 
nuivetıne vermekten çekinmez. O t11t" 

•utunu koparın bir adam olınık tı· 

nınmııtır Bu vaziyetin en iyi mlv• 
ı n= df' bugün Amerikan havı ~e deniz 
kuvvetlerinin aldıfı yeni halden anlı· 
vo'"llz. Nitekim son Pasifik mahııreo 
beolerinde bu "ki kavvern Amerik ı· 

amıralın iıtedll" cib\ beraber çahttr 
"'"! vnriıvonıı: 

evvel anlan doyumluk del 1 tadımt 
'ık olarak b le kımseye veremeyiz. Ha. 
yattn afak olsun buytik olsun hak"lrat 
ıvılcımlarını parlat cak olan b87le 

tezatlar. çarpışmalardır. 
Fikir lleminde herkes ayni ıeyl 46-

sllnüne ortada fikir kalmaz. Sahıım le 
tlbıriyle münekkit arkada,lamnm 
munıif o•nlariyle muanz bulunc!1ae 
lam eser!er vardır. Hiç birimiz: ''Yok 
azıı:ım. bis milnelrlridiz, ayn ayn 4&,. 
sllneme,U. Ya siz l>ana. 7• ben sls• 
ııyacatıml'' cibl "türrehat" ıöyl~ 

i 1k 
Tiyatro bahiılerfnde vakti,.le beni 

1(•)3~[]~1~ 

bqlı bapna bir ııallhıyet gibi b'bal 
ettitini muhtelif yazılariyle ilin ec1en 
b r arbclat da aon samanlarda bilm• 
d il bir bahis tizerfnM beni tecbile 
.atkmııu: ''K1' maMlı" anı "Schabe 
peare" in "K11kan~lık" seria\ne c!abll 
e1er!erinden olduluna kabul etmiyor, 
böyle bir şeyin vtlcuditnl lnklr edle 
yordu. Halbuki ba arkadat eler b11 
JUlyı yazmadan evvel bku tetkilt 
r.ahmetlne katlanıp ''Françola Charles 
Victor Huıo" tarafındın terctlme • 
dilen on 1etiz ciltlik Schabpeare kflı
l i yıtmı okumak deiil. fakat biraz aı. 
rııtımnş ol11yd1, dördüncti cl1c!in ''L• 
jaloas" yani ''Kıskançlar" namı altın. 
da taınlf ed idilin! ıöriir ve 1859 11 .. 
vıııncla Hautevi!le • Houe'da yazılall 
hır makalede buna dair tafıd!ltı 01mt11 
dıı Schabpear'in yalmz bu eserleri 
de~I dllerleri de "Les Farca", ''La 

50<\UKTA HASTALIK ARTAR... 
Niçin?,. tık hatıra celen 1ebep mir 

rop1ann ıolalrta, fena tesirlerini aı
dırmalandır. Ha!buki mllrroplamı en 
ziyad~ bo1land1klan ııcaldık derecesi 
otus yedidir. Vlkıl mikroplardan ba. 
zdan ııfırdan a .. iı derecelere kıclar 
tahammül ederlerse de, bil tabammill 
onlann daha si7ade fenahk yapmılan 
demek 4eii!dir, Onun aofukta hu~ • 
hklarm coialmuına ıcbep olarak. mik 
ropbtnn fena tesirlerini arttırmalan 
ıösterUemu. 

Solakta en ı:i7ade ,olalan nefea bo
rulan butalıklarıclır. Bundan dolayı, 
sof11ktan havanın nefn boruları be· 
rine fena teafr ederek mikroplann te
sirini arttınna11 hatıra ıellr •. Vlkıa 
aof11kta nefes bonı!annın iç taraf• 
dairi ince urlar tlzerfnde bayllce 4e
l'ılklik olur. Hele, solukta tnsanın 
bamu tıkalı oharda afnn~ nefes ıl• 
mm mecbar oluna sof11lıtan han bo
tuda Ye calUıte fena tesir eder. 

Fakat bu da loftakta haatahklann 
çof9lmH1111 tsah ecleıcek kadar lnmret. 
1i 4eiilc11r. Zaten solakta colalan yat. 
nm •ef• bona!armın haıtahklan 4h
tildir. lotalr hava ile hiç mttnaaebet· 
lerf bulamnıyan unvlarc!a ela eolalı 
m..-lmcle haatablrlar çoiahr. 

cinıl, tablt halinde şarbon balt&lıfmı 
hiç tutulmadılr halde, PaltiSr tavulrl .. 
rm ayalrlanm ıa içinde tatarak on
lan fi•ütm6t Ye tavuklar prbon haa
tılıltna tatulnnııta. Put8r'den ıonra 
dı. baska ilim ıdamlan bir cok tecrti
~ .. lerde. bQYanlarf ıotafun tesiri al• 
tındR tutarak on!ann tflrltı tllrlü hu· 
talıklara tatulduklarmı siSıtermlşle"' 

dir. Patrle" tibi ba•hlclarla seri olarak .,.. 
Soluk ricadll mikroplara kırp mu• rılm1'tır. Fakat ne demellT 

travemet ettiren, kındald beyaz lrilreııı Tubafdır bll·l·"lem bllmenıa lfpter, wı.a 
clkleri ualtır. Bunc!an ba,lra, yine o ııl ~J 
mulravemtl temin eden hormonların rih'-.. 7' ._ ...... ..._ 

L-- 1 10 42 ta ._e cı .. aıt ,....... _.,... _.. 
mtıvaı:en..tni _ _.. ... Onun lcfn so- tanftllCIH nrt1 .. ceoraııı .. ~ •• 

fulrta her tiri& hastalık colabr.. Bır aırtar arlradapm, okuc!un tmlt 
Sofulmt ba fena tesirini c!aymamak tnanay 7fne aana catmıf, c!edi. Tak" 

çfn, ilk hatıra selen care. tabil ıolak .nmden bir yal)rak ba,lıtı altındı ıt.. 
menimde llt&mekten kendini kanama~ ~ ~ ... "'' Sa 4 Sft. 1 
Ut'. Fakat lnaan keac!talnl solaktaa ar 
imı konıyamu. Hele lıalmca e!YMel 
ve odunla k&ntlrlln s-hah oldalta b 
zamanda. aohkta 1renc11nl lroramık "" 
~f' 1rt11'!V ,,,., fe .. df, ... 9' 

OLUM 
Merhum Amiral Hafız HQ8eyin'IP 

Jobann STRAUSS'un 
nef"ıs ve şahane opereti 

WIENER BLUT 
Filınl bu hafta 

ş A R K 

tııt.ı. Alınanlar bu kesimdeki hava ve Türk donanmaeı banlarla harbe tatar DiKKAT: DENiZLER ASLANI yalnız 3 gün daha ot1'ıqtP.riJecek-
'- 1tu......etleTinin bir lr1amını Afrilr.. matt-. Türk fil01ana teflıi.! eden k.. '9 tir. latifade ediniz ' 

-~-----~5!gklmliz.. ______ _ı dircalar lrilsD •• alcü. Bıaanaa nre 

lolüta baatalıklann çofalmaaına 
en bbllı ......_ eol*ta IMamD mlk" 
roplara lrarp mulaıvemetlnln azalma• 
mır •• Sotôta. mikroplan kaf1J tabf1 
makavemetla u oldulıı pa çok te«» 
rtibeler!e aab&t ohml•tur. .. En lSnce, 
Putk'iD meebar tccriibeai: Tavak 

reflkaııı ve tnıaml Htbe11D P818 ile 
~ayan Anenln valideleri salihatı nl11 
vandan QOlnn Dirim mtıptell olclu
!hl hastalıktan tnırtuıamıyarak G6z 
•epedeki lı:Blfdbule vefat etmiıtlr. Ce 
nar.esi bultln 1Ut 12 de Sümer cad 
desinde ı No. 1t k!Sşkünclen kalduihy 
namazı ~tleyin Göztepe camisinde kı 
lmdıktan 10nra a le kabristanına def
neclllcıcektir, Meva rahmet eylesin, 

Sinemasında fevkalAde bfr 
muvaffakıyetle gösterılmc 

tedir .. Baş Rollerde
WILLY FR'J'SCH, 
MARIA HOLOS, 

Beji. WILLY FOliS'J 
V'iyanamn danslarını g " y 

nüz ve şen şarJr•l 
dinleyin· 



' Takvimden Bir 
Yaprak 

llfJ'- Baıtarafı 3 illıeildo 

hiundan çıkan kestane serllvhah U• 
hnay imzasını taşıyan Jı:oca bir sütun 
benim Türk Tiyatro mecmuasında JU• 
lıttm bir yazıyı ttnlı:it ediyordu. 

Eneli şunu söyliyeyim ki: Ben 
memleketimde Schakespear ayannda 
1ur müellif olduiuma iddia etmedim. 
Çü:ıkil hiç yeri olmıyan yazınıza ma
ftrfak olmaı bir piyes müel!ifl olarılı: 
bbul etmeditim bir zatın, diye baıll" 
~rsunw:. 

Ben ılzin ıibı Tiyatrota 11zattan 
eeyretmedim, içinde çalıştım. Ama ıiz 
bana nereden bileceksiniz; benim sahe 
Dede çalrştıtrm seneler ııllba siz TM 

tanda deflldinlz. Blr münekkidin va• 
sifealnl bilmiyerek yapması affedilecek 
bir bata def ildir. Tenkide esas tetlı:ib 
tir. Benim yazanı banıi ıerait içinde 
olrudatunw:u bilmem. Siz bir müneh 
kit defilsinlz ve olamazsınız da •• Çiin. 
H tenkit ettiiiniz yazımın nıb11n11 
anhyamamıısmız. Ben orada: Çoca .. 
tlyatro~annm lüzumundan bahsedere 
lren, eski sünlert hatırhyaraJı: kendi 
eocuJı:Jutumda böyle tiyatro!ann olm .. 
71$11'1 teessürle anmı~ım. Ve bizim 
eocuklufumaz karaıöz perdesi önllno 
ile geçti ve ba perde bize bir teY 6p 
retmedi, dl7e yazdıtrm yazıda bugilne 
:kil çocultlarunızın diier medeni m~ 
leketlerde oldaiu cibl çocuk tiyatroo 
larınm mevcudiyetin! ıörerek sevindi. 
liml ifade etmek istemlıtim. Siz bu 
1Carag6:1 bizi Yflnn ıüldürdü, bise bir 
fe7 atretmedi, dememden hiddetlene
rek bunu maziye blr hakaret tellktd 
etmlye ka!luııyonunaz. Kıraı8z ter
biye bakımından çocuklar üzerinde bir 
"ymetl olmıyan sadece bir oyundur. 
Ba~n'lrii çocuk Mlkimauz varken. ık 
1tema. tiyatro dururken hall Karacı» 
dl seyreder mi acaba? Ananeyi tek• 
rar etmek muasır medeniyetin aklın

chn seçmiyor. Dün çarpf, şalvar, fe1 
ırfyiyordulc, bucün medeniyetin icap 

ettlrdiii kisveyi kullanmak mecburiye. 
tindeyla. Bucünldl cemiyet dünküleri 
latemiyor, Buıün çocuk mikimauzdan 
sevk duyuyor, sinemadan boılanıyor, 
Karaıözden çok Lorel • Hardlyi tanJO 
7or. Buıünün çncufu artık düz bir 
perdenin önünde deve derisinden ya. 
pdmıı bir hayali ıeyretmiyecelı:tlr. O. 
mnı için tiyatro daha hareketli ve cane 
lıdır. Karqöz buıün bir tarihtir artık. 
Onan Çeklrıe'de mezannı bile yap. 
tılar. Ö!üler diyarında Y3taml70rm. 
O df'Vrini yaptı, tıpkı deTrini yapmış 
uıntlar ıibl. Buıün ne Renaissance 
ne sotik, ne de romantik aanatlarm 
eemi7ette 7eri vardır. Bucünlin sanat• 
Un içinde yaşadıfı cemiyetin icap ve 
lhtlyıı.çlarına ıöre yeni mektepler bot 
lacaktU'. ~ 

Ben bütUn liunlarla l>era'ber seçen 
leYirlerl küçük ı6nnüt detilim. Her 
devir kendi asırları içinde ıilzel ve 
ınakaldür.Milli olsun ciiye eskiyi tekrar 
Ja..,,ak, dünü hatır!amak büyük bir ıı. 
tadır. Milli sanat dünkü ıanatm teb 
ran olamaz.Buıünltü cemiyet blzlerdea 
ae iıtiyona buıünün milli sanatı o 
olacaktır. Bütün bunlara rafmen ben 
t iyarto yazıyorum diye, Karaıözü baa 
tırmak aklımdan ıeçmez. O bir mazi• 
dir Karaıöz devrini yapmıı bir u. 
mttr:. Hürmet ede'l'im. Hem Kararö:r: 
.ı~ tiyatro tarihini okarıanız yalmz 
bf:r:fm sanatımız da delildir. Asırlarca 
enet Cava'da, Slyam'da bir kı11m Are 
ya milleUeri Karaıöz oynatıyor!ardı. 
Bilmem Ansiklopedik maHunatını:r: a
ras ,.Afa Karaıözün baıka memlekete 

lstanbulun Zaptı 
l:lfT Baştarafı 3 üncüde 

ordusudur. Ba büyük zaferde büyilk 
kumandanın da, mehlp Türk topçusu· 
nıL'l, ıahlı Türk donanmaamın ve cet 
sur Türk piyadesinin ve her sımfbn 
Tür ... erinin hissesi vardır. 

Ulıılbld1ı Hasan ctsaretin müşahhas 
timsali, fedaklrlıim ömeii ve kahrae 
manlann fistadı Mehmetçiiin tl k~ne 
disidir. Biz ona bir heykel dikerbn 
tarihin karanlık devirlerinden baı!ıya. 
rak .lı:anlarını alutmı, ve canlarını fe
da etmlı olan bütün Mehmetçiklere ve 
nihayet bacünlrii ıanlı ve kahraman 
ordum11Z11n milyonluk Mehmetçiklerlne 
şükran borcumuzu da ifade etmiı ola• 
cai'tz. Uluibad'lı Hannın heykelinin 
yeri köhne Bizans ıurlannın üstüdür. 
Nitekim Mehmetçifin yeri ıöklere ba, 
dayıyan tarihin şahikaları o!dutu c!· 
bi... -

k * Heykeli dikilmesi ltınn ıelenltn 
den biri de on üçüncü Kostan

tln Paleolos Drasoaa (Constantin 
Pal~looq11e Dracoses) nın öldürmek 
iıtediji yaralı azıp neferidir. 

Tiirk kuvvetleri Edirnekapı ve Top. 
kapı arasındaki hasara utrayan sur 
kısrmlanndan hücuma seçip şehre ılr 
mlye baıladıit sıralarda Haliç 111rla
rından aşan diler kuvvetler de ıehri 
iıtillya batlamışlardı. İ!k s:irenlerden 
ismi bllinmiyen bir azap neferi Vefa 
semtinde yaralanarak yere düımüı ve 
hu sırada Edfmekapıdan Ayaaofyaya 
dotr11 kaçan imparator hıncını yolda 
ra•tlachfı ba yarah azaptan çıkarmak 
sevdasma kapılmrıtrr. 

Solabade diyor ki: 
"Yol berinde azap tayfaımc!an bir 

mecruhu natüvane müaadif oldu, bir 
kaıeye dUıüp kalmıı .ve zahmrndan 
cari olan hun içinde ıarkolup elemi 
cerahati lfeUn almııtr. Tekilr'un (Telrıo 
fur11n - lmparator11ıı) nazarı o! ble 
çar~ye eriılnce bir tiiltiz ile derdmen. 
di telef •e klrını bertaraf eylemeyi 
arzu ettl. Ol natüvan dahi can hav
liyle hemen yerinden sıçrayıp TekUrü 
mezbarun belinden sarılarak kendisini 
attan ayırdı ve anı zemine n1lı:şlle fil· 
hal serini katederek kendisini cihana 
ıelmediie döndürdü ... 

lıte ba azap neferiyle at üstündeki 
imparator arasındaki mücadeleYi can
landıracak bir heykelin önünde dura• 
cak olan zair, ba manzarayı ibretle 
seyredecektir. 

Tarihimiz bizi arkadan ve kimlzden 
vuran!arm sebep oldukları kanlı hail"' 
!erle doludur. Fatihe cUcü yetmiyf!'ft 
İmparator da utrıdıft mathiblyetin 
actsım yaralı azap neferinden çıkar 
makta çahım1'tır. 

Fakat kahraman azap, yaralı iken 
ilaht bu merdane olmıyan hücumu d~ 
fetmiı ve zebankeı dilşmanmı dünyaya 
celmeditine döndürmüştür. 

!erde bizden daha evvel oynadıtr yo!Po 
sa ıi:r:e (Joseph Greıor'un Welt Gee 
ıchicbte des Theaters) isimli kitabını 
okumanızı tavsiye ederim. Orada re
simleriyle beraber bu mesele hakkrn• 
da mufusal malQmat bulacaksınız. Ya. 
:r:cıu bitirirken bir vecize söy!emeden 
kendimi alamıyacafım: Atalar sözler'• 
nin kıymetlerin! takctir etmekle beu
ber onların bazı taraflarını tenkit et• 
mek de benim hakkımdır, mesel& yine 
şa mqhur kestane blkiyesi. Üstadım, 
kestaneye hak 'Yeriyorum, eter o çıke 
tıktın aonra kabutuna beienmemlşıe. 
Çünkü kestanenin kabutuna 7alnız 

lrestane ddil ke.taneyi sevenler de 
sevmez. 

Sabih GÖZEM --,.._ ______________________________________ __ 

tlıranıl,. 
Jıl ılıtan Lira 

l 50,000 50,000 
1 2!>,000 20,000 
1 10,000 10.000 
4 5,000 20,000 

10 2,000 20,000 
40 1,000 40,000 
80 500 40,000 

400 100 40,000 
800 50 40,000 

~.000 10 40,000 
80,000 2 180.000 
85,337 "'Vık On 480,000 

Tam bilat ı lira Yanm ltllet 1 liradır. 

KARAR HOLASASIDIR 
c 942/1330 - Milll Konınma kanununa muhalefetten KQre'nln Ev

rekle; köyünden Sara1 mahallesinden Beyazıt Ordu caddesi 413 nwna
rab tatlıcı dükklntncla çıraklıkla me,ıul Armutçu otlu Cemal hakkında 
İstanbul Asliye ikinci ceza mahkemesinde cereyan eden muhakemesi ne
ticesinde suçlunun filli sabit oldutundan Milll Korunma kanununun 31/2, 
19/3 maddeleri mucibince yirmi beı lira para cezası ödemesine ve yedi 
f(ln milddetle dükkAnının kapatılmasına ve hilküm katlleştiğlnde ücreti 
suçluya aıt olmak üzere karar hülA.sasmm Tan ıazetesinde ne~edilmesi-
ne 28.4.942 tarihinde karar verildi. (619) 

T"N 
: .. 

lAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralii'- Kınklık ve Bütün Ağnlannm Derhal Keser 1 
· ....,..... " ' ·· .... "'· icabında Günde 3 Kaee AhnabOir. 1 

G .. -eı lrı Tiirk Basın Birliği ve Ortaklan-
~ UZ . RE s M i i LA N LA R 

Buyuk Annef er xoLLEKTlF stRKETtNnEN: · 

Genç ve Taze görUn• 
mek için Bu basit ve 
~olay usulU tecrUbe 

ediniz •. , 

I 

t 
__.,1 Sat ve hazmeıtlrllmlf sQt. kre-
maaı ve zeytin yatı: •dl~er Cizll 
cevherlerle kanştınlara1' ı beyaz 
renkte <yatsızı Tokalon kremlnln 
ıstıhzarında ytrınl ~ aenedenberl 
kullanılmakta olan• mqhur for
müle it.hal edllmlttlr. Bu krem. 
clldln)zl serian bealer ve gençlq-

l tlrlr. rTenln çlzli ve buru,ukluk~ 
•tarını ve gayrl saf ,maddelerini 11-
derlr ve cildi tazeleştlrlr ve nefll 
bir koku Ue Utlr eder. Fazla lal
,ıann netvünemasına sebebiyet ver-
me~. Mal6mdur ki l'Tansıs kadın
ları bugün bir taç sena evvelltJ· 
lerine nazaran umumiyetle daha 
güzeldirler. M'üt.ehas'sıslar bunun 
sebebini Tokalon kremlnln' nal 
istimaline atfedlyÔrlar. • Aylık sa
tışı hemen blr milyonu bulmakta
dır. Siz de bugünden itibaren bu 
kremi kullanmata ba,laJtnts ve 
her sabah daha•ıaeeı görününtıa. 
Tokalon kreminin müsmir netice
leri garantilidir. Aksi • takdirde 
paranız iade edlllr. 

KAYIP ARANIYOR 

İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu
nun 1904 numarastna kayıtlı ve Çi
nenln Şevketlye mahallesinden Sarı 

MP.hmet oğlu Rlfat Öztürk Teşrlnlev-
velin dokuzunda yurttan ayrrlmtı ve 
bugüne kadar da avdet etmemiştir. 

Kendisini tanı;yanlarm veya nerede 
bulundutuno bilenlerin İstanbul An-

kara caddesi İstanbul Palu otelinde 
eniştesi Rmnuamf>evi'ye bildirildiği 

takdirde memnun edileceğini ilin e- İ 
derim. 

KAYIP: Mapavri nahf7esi ilkoku
lundan 931 - 932 ders y!lmda aon aı
mttan aldıltrn phadetnameml ka7-
betfün. Yenisini alacağımdan h1lkm0 
kalmamışta'. All Ziya Yıl"'•• 

KAYIP: Rlzenln Yenipazar nilfus 
memurlutundan hüviyet cüzdantmla 
Fatih ıtraiye kumandanhtında!T' aldr
ttm talim vesikamı kaybettim. Ye
nilerini alacağımdan bilkümleri yok-

tur. Ayvanaaray Bo.tlln aokml• No. 1 
Recep Ali oOlu M ultafa Seylan. 

KAVIP: 12/9/941 tar.lhlnde Meraln
den gelen 820 teneke vapur boyasuım 
Gilmrük irsaliyesi lhnerıdifer evra
kiyle berabel' zayi olmuştur. Suretle
rini alacıı~undan eskisinin hükmü 

kalmadıj! ilin olunur. ••tıçekapı•n· 
da, Anadolu tıan 7 No. da D. Somel& 
ve Mıtıdumu flrmı•. 

KAYIP: İstanbul seyriiseferinden 
aldfğrm 3223 numaralı şoförlük ehli-
7etnameml kaybettim. Yenisini çrka
pcatımdan hükmü kalmamıttrr. 

Bedrettın Organ 

Dr. ,!:'~.._~!~Alı 
fstabul Ol•aıtJGla Tel: ... 

~-----~ 

&taıı'bul Sicilli Ticaret dairesinin 28733 sicil namarasmda 
makaned ve Iatanbulan biltiln yevml .pzetelerinin hissedar 
olduta Şirketimizin makavcleshıbı 6 ncı madde.inde prketi . 
mlzin mevzuu iştigali: 

Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin ve mi
esıeaelerln ticari mahiyette olmıyan ilinlannın ra
zete ve mecmualarda vesair ilin yapılan yerlerde nepi 
için kabul ye neelr vuıtalanna sevkedip nepine ta-
YUıuttur. . . 

Ba itibarla RESMi D.AmELER, bMlln pzete1enle ft mee. 
maalarü neşrini istedikleri Ulnlannr bundan böyle:: 

I atanbul Ankara Catltleal No. 80 de bulıuaan 

Türk · Basın BirDql ve Ortaklan 

Resmi i ı a n ı ar Sirketi 
ne clnderilmeslnl " nanlarm gtln8 «Ontlne Depinl temin eL 

tltimlzl llln eyterts. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Karacaahmet ve Billbllldere mezarltldartnda bulunan 85,239 metre 

mikAbı 120 adet lrunı servi a~ık arttırma ile satılacaktır. Tahmin bedeli 
783 lira ve ilk teminatı 58 lira 73 lruruıtur, İhale 26/10/942 Pazartesi 111-
nil saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameleri Zabıt ve 
MuamelAt MlldQrlOlil kaleminde görlllebilir. Taliplerin ilk teminat mak-
buı: veya mektuplan ve kanunen ibrazı lizfm ıeıen diler vesikalariyle i-
hale günil muanen saatte Daimi Encümende bulunmalan (538) -HesaJ) tılert MOdürllllQ kadrosuncŞa mQnhal bulunan 15, 20 lira ma-
aıh ve 50 lira ileretli seyyar memurluklar için 22/10/942 tarihine müsa-
dlf Pertembe gQnll saat 14 de lise ve 23/10/942 tarihine müsadi1 ~a 
ıo.n11 saat 14 de de or.tamektep mezunu erkekler arasında milaabaka ım
Uharu yapılacaktır. 

Apltda yazıtı evsafı haiz o1an1aı1n 21/10/942 c.,-ıamba ıilnil alqa
mtna bd8r Bel8dln-~ ı.tt4a u... ~~~~ ~il ve
saiki vanneleri ve tayin edilen gün ve saatte Belediye~ M!rlCez oınasmôa 

hazır bulunmalan llınndır. 
1 _ TQrk olmak. 2 - 18 7asnu ikmal etmiı bulunmak, 3 - Asker

likle alAkası buluemamak. 4 - 30 7aşıruian yukan olmamak, 5 - Her 
hanıi bir yüksek mektepte ka,.Ult bulunmamak. 

İstenilen vesaik: 1 - Hilviyet cüıdanı. 2 - Askerliıt vesfkast, 3 -
Mektep diploman, 4 - Doğruluk kAJıdı, 5 - 8 X 4,5 eb'admda dl.\rt kıta 
fotograt. (702) 

........ 
bugi.ın •" zengin roo. 
manto. bluz v. a. kollek· 
•vonunu havı vOksel< 
diki• maoazasını açtt• 
oın• savın m0$terilerln• 
arz eder. . . 

Hayclarpaıa Uıesl Alım 
Komisyonundan 

Satmı 

•· 
Haydarpaşa Uııe!dftde yaptırılacak otan 5197 lira 74 kuruı ke,lf tiede1Il 

tamirat işi açık e]cSiltmeye konulmuştur. 
Ekafltme 5 tldncfteırln 942 Perternbe Wontl saat ıs ct.ı BeJOlhı t.

tlklll caddesi Karlman matazası karşısmda Liseler Muhasebecillli bina
sında yapılacaktır. 

Eksiltme: Genel, hususi '" fftınl prtnmrıeleri ve keşif hOtlslısb-le 
buna milteferri diler enak mektepte g6rülebflir. ___ _ 

Muvakkat temlnat 390 liradır. 
tıtek1i1er en a• bir taahhütte 3500 liralık 1'u. ite benzer ı. yaptıtına 

dair idarelerinden alm!f oldutu vesikalar'a istinaden tatabul ·Viliyetlne 
müracaatla tatil gOnleri hariç 4 giin evvel almmıw ehliyet "Ve 142- yılına 
ait Ticaret Odaal 'W8Sikalariyle ıelmelert. (706) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
Alma Komisyonundan 

Saktrkny emrur akll79 '" nabtye haataneslncle ın~cut 18 aclet .. -
ki otomobil lAstıti ile 588 adet bOJ teneke açık arttırmaya konulmuştur. 

1 _ Arttırma 23.10.942 Cuina ıünü saat 15 de mezkOr hastanede 
yapTlaca1dır. 1 

2 _ Baki 0 tomobR lAstilderinln behertne 80 Ura "• bot tenekelerin 
beherlne 35 kurut muhammen fiyat tahm(n olunmuıtul". 

3 _ lstekllltt 7Qzde on bet katt teminat akçelenne aft makbuzla 
bh'likt; belli ıo.n& bastaned• bulamıalan ve !bd71 milteektp )'U118nda 
yazdı tlstlk ve teneke bedellerinin derhal hastane baı tabipllline veya İs
tanbul aıbhl mQaıieseler mubaRbecluttne )'8.t!nlması lbınıdır. (378) 

Beyoğlu Yeri Ask_. Şubesinden 
Subebrlsd• ka)'iaı ~ ~ tdmlllli f lllriall otlu M. MIUıat Er

c!em 50742 acele fUbe7e mtıraeaab. ıehmdlll takcllnte hakkında 1078 
sayılı 'kanunun macldel mahsusu hükmünce cesa tatbik edileeetl. 

(1471 - 895) 

8aldp " flleptpı atldartlı llaW a.uw uorcabdi 
GueteeDlk ye Nqri7at T. L. Ş. TAN Matbua 

20. 10. 942 

Bayanlar: 
Çocuklannrzın Sıhhatini Koruyunuı. 

Her te7den evvel, difleriaia n11am ve dit etlerinin kuvvetli ol· 

D 
Şifalı 

...... temin edhab. 

1 ş 
Hassası 

MACUNU"' 
ve Bol Köpüğü ile 

Bu bapta sizi menman ettee• ,.&ne dit macunum. 

S A N 1 N Dişleri Beyazlatır~ 
S A N 1 N Dil Etlerini Kuvvetlenairir. 

S A N 1 N Ağzın Hdzıssıbhasını Korur. 
Bütan ecunelenle .e Parfibnörilerde arayınız. 

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

~ ·~ ~w. . itAiü,\<Aw. 

•t. "ı.~~(M. ~~ ... .eM 
1' \J N GSiAM t<1t·,,10M 
~~~ "w~·· o.\1t.~iA 

J 
ı·;.:-;.:v:i;;:;;;s:.-;.· Ahı: "i:.i:;.:.~·i;;;:;;ı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

139,365 Ura 19 kunq be4eDe 985,620 adet muhtelif makara almacak~ 
tU'. Pazarlıkla ekailtmesi 28/10/942 Pazartesi ıilnil saat 15,30 da Topha~ 
nede M. :M. V. İstanbul aattn alma komJsyonunda 7apılacakttr. Talip!~ 
rln belli vakitte komiayona plmelerri. (237) ~686) --Beher kllowna 45 lrunq tahmin edilen aOoo 'kllo yQnlil pasteki ktr-
pmtısı satılacaktır. Aç!k artttnnan 1/11/942 Penernbe ıünil saat H de 
Tophanede M. M. V. latanbul aatm alma komisJonunda ::,apılacaktır. 
Katt teminatı IKO liradır. KJrptntdar Tophanede iki No, lu diklmevinde 
16rillür. Taliplerin belli vakitte komlQona ıelmelert. (235) (8") .... 

10 ton k01UD vera ilin' ett almacntır. Puarhkla ekalltırtesl 21/10/, 
942 Çarpmba ıün11 saat M,SO da Tophanede M. M. V. fııtanbul Bir No. 
lu aatın alma komlayonunda yapılacaktır. Koyun etinin tabmhı bedeli 
15,000 lira, ilk teminat! 4IOO llrad!r. Sriır etinin tahmin bedeli 55,000 
Ura, ilk teminatı 4000 llradlr. Taliplerin belli vakitte komlayona gelme-
ler1' " (234). (883) --Ciheti aıkerl;,.eden verlleeek n No. 111 pl!lluk lplllfnden 10,000 a• 
det fanill ;,.aptınlacaktlr. Puarlık1a eblltmest 21/10/942 Pazartesi ıcıno 
saat 15 de Tophanede M. M. V. ı.tanbul atın abna komisyonunda )'apı
lacalı:ttr. Tahmin bedeli 1750 lira, Dk teminat! 281 Ura 25 kunıtlar. ım
muneal komlqonda '6rlllilr. Taliplerin beW ~at.itte komisyona ıetme-
leri. . ,.~.... (238) (181) - ., 

Beherlne bir kurul IO -.n,tlnl tirat tabınln edilen 100,000 adet dDah 
toka alınacaktır. Puarhlda ekalltmeal 26/101142 Puarted ıono saat 
14,30 da Tophanede M. il, V. İstanbul Satnı alma komllYODUDcla ::,apıla
caktır. tık teminatı 112 Ura 10 kunqtur. Nilmunesi komlayonda 16r11lür, 
Taliplerin belli vakitte komta7GM ıelmeleri. '(231) (18S). --Hepsine 2701 Ura 18 kunıı tahmin edilen iki ton çivi 
Pazarlıkla ekliltmesl 21/10/842 CUI amba g1lDO saat H de 
M. M. V. İstanbul aatm alma komls J'OllUDcla ;yapılacaktır. 
belli vakitte komlSJ'Oft• ıebnelerl. (239) 

alınacaktır. 
Tophaned~ 

Taliplerlıı 

<•> 

ASETILOPIRIN NEŞ'ET 
~RIP ·NEZLE • IA$ ve DIŞ AGRILARI 

ıoc\UIC ALQtNLtitNA KARii TlllRI KATiDiR:· 
l ilk Arf .... ilk taplert ............. UQlftlS., , .............................. ,..,, 

Be1trat DeYlet 0. ınan lflel11wsi 
Revir imlrlğinclen 

l ..:. fsletmllnbln Ba!aııcYI ~ Ylme1erde llleftUt tul -
(080) Dl. a.t.ae tamrula .......... t..ıbD edflmek enr. açık arttanna• 
,.. eıtcanınuttn'. • 4" 

ı - BeUr ..... tıaDrAia ....... -- (il) Jlradır. ~ 
teminat (92) llradr. 

ı - Artttnna 21.10.to Cmna dntl tut 11 da BO;rtl'kdere R891r '; 
mlrlllfnde ::,apd8eütlr. 

4 - Bu ahla alt ........ " tcımru1dm aGrmek 1;ia ilJearıe m~ 
kealne mtıraoaat edf1meal. ' 14'80) 

i 


