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Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 
Dr. GASSON DiYOR Ki : 

"Ber tacir •• kitapta ca.tenllltm asullert tatbik etmek 
suretiyle bir Od 1ene slbi klA bir aman içinde milşterilc
riaia .dedinl bir misU utbnıbilir. Ben bu kitabımda size 

SON KANUN 

1 9 4 2 
YEDINct YIL - No. ZZH 

5 IC U R U $ 
GONLOW stvac;f WALK GAZETESi bu aanati ölretiyorum ... Fl:r•tı 50 kunq. 

Ekmek Karneleri Bugün 1 

Evlere Dagıtılıyor 
Karnelerle Yalnız Şehir Dahilinde Değil Yurdun Her Tarafında, 
Fırın, Bakkal, Bayi ve TablakCirlardan Ekmek Almak Mümkün 

Olacaktır. Hiçbir Vatanda§ Karnesiz Bırakllmıyac:aktır 
Ekmek karneleri bqünden itibaren evlere daptdacaktııı. 

IWıat bu bir hazırlıktır. Ekmeğin karne ile satılması usulüne 
aaık •1 bapnda bqlanacaktır. Bir kısım halkın karnesiz kal
mak korkas11le teılit etmesine lüzum yoktur. Çünkü kamele
rba evlere daiıtılma11 işl •ittikten sonra karnesiz kimle kabp 
blnwhiJ tetkik edilecek ve bunlaa.n miiracaat edip kame 
ahnal•n ilin olunacaıktlr. AJ hapna kadar da karnesiz kiımıe 
lllnlalmlyacaktır. Bqibı, yamı, daha öbür IÜD karne alma
_, olanlanıı telqa düpnemeleri, ıükbetle yapılacak illm 
dinlemeleri JAz1mdlr. Ekmek karneleri her yerde mateber ola
aktır. Yahm tehir dahilinde delil, bütün Türkiyede herkes 
elbMleld bnıeyi ıCS.tereNk dilediii yerden ekmek alabilecek
tir. Her fırın en u fiç tevzi yeri açacak, aynca tiç seyyar tab 
leklr kuJJamcak, bundan bafka semtindeki ekmek satan bil
tla 'bakkallara da ekmek verecektir. Bu suretle halk elindeki 
kame ile istene ekmeli eviııbı kap11ma kadar ıetinn tahle
khün, istene tfmdiye kadar aksata ettiii bakkaldan, isterse 
lteie•diil fıruMlan ve arını ettiil semtteki ekmek satıı yerin
._ allıcakflr. 

ŞlmdlJe b4ar bir elnnek -...tın obnacbiı sibl bundan 
._.da ekmek llkmtm olmıyacaktır. Ballun fmnlara hücu
•• 7enla ve lüzumam Wr llkuata havaa 1aratmaktan ba§ka 

bir şeye yaramamakta, billlds abtanın ve belediyenin tıi"i, 
çabşmasını ıüçleştirmektedir. Fınnlar her ctinldl randıman
lan ile çalışmaktadır. Un ve ekmek boldur. Karne usulu -.
dece halkm kolayc• ve dilediji takdirde ~ oturdulta 
)'l'rde tablekhdan alabilmesi için tatbik edilmektedir. 

Karneleri taklit etmek vatan biyaneti kadar büyfik bir 
suç sayılacaktır. Hakiki nüfusundan fula nüfus ıösterip hak
kından fazla karne alanlarla karneleri tahrif •e yahut taklit 
edenler örft idare mahkemelerine verilecekler ve ıayet aiu' 
ceza ıöreceklerdlr. 

Bu sebeple vatand8flann, devlet ve beledl1enln ıisterdi· 
ği itimadı suiistimal etmiyerek haklanndan fazla karne alma
malan, aldrldan karneleri de ay bapna kadar iyi muhafa1.a e. 
derek kaybetmemeleri, bu ıuretle yeniden kame almak için 
müracaat ederek iıi çotaltmamalan lbımdır. 

Karne ile ekmek almak usalti tatbik etlilditi uman ek· 
mek narhında iki, üç kuruı kadar da bir ucuzluk 1apalaeak. 
ekmelin tanesi şimdi on bet buçuk kurasa satılırken, o zaman 
12.5 veya 13 kurup satılacaktır. 

Götültıyor ki, karne mulü vatandaşın lehine olarak tatbik 
edilmekte olan bir usuldür ve hiçbir zaman vatandap aduntl 
ya diişürmiyeceldir • 

~-------------------------------------------------------------------_.., 
Rusıaıa 
Yardım 

Son rftnlerde Şark rephesinde bft!iik faaliyet llfÖAteren Sovyet ıtıvarileri 

KOÇUK SANATLAR 

lktısat Vekaleti Bir 
Proi9 Hazırladı 

1 SARK CEPHESi 

Proiecle Usta ve Çırak Olmak Vasıflan 
Ayn Ayn Gösterllmekteclr 

ı 
Ankara, 10 (TAN) - tktısat 

Vekileti yeni bır küçük saruatler 
kanunu projeaı hazırlamıştır. Pro 
je, küçük sanatı usta, kalfa ve çı
ra.klarm ayn ayn tarifini yap • 
nıakıta.; usta, bJfa ve çırak olma 
nın fa1'ÜanDı da göstermektedır. 
MahalU belediyeler, usta, kalfa 
ve çırakların 1.iıeilini tutacaklar -
dır. Bu lidllerin bir sureti. if 
kanununa ıore hazırlanan bir nı. 
umn~me ile turulacak olan t4..f 
bölme bürasu na verllecetnr. 

Projeye gore çırak olabilmek 
için 15 Y8f1Dl bitirmif, bastalık
sız ve Türk vatandaşı olmak ge. 
rektir. Dıikk•mnda çırak ve kal
fa kn11anan ustalar bu çırak ve 
kalfalarla bir mukavele yspmak 

1 

mecburiyetındedir. 
Proje, ayn olarak ustalann 

çıraklara karıı olan ödevleriıll de 
sayrnütadır Küçük sanat sahıp 
leri kendi aralannda kooperatif 
de kurabileceklerdir. 

1 Sovyetlerin 
ilerleyişi 
Gelişiyor 

Ruslar Yeniden Birçok 
Şehir Aldıklarını 

Bildiriyorlar 
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GULEn GözLER ffiilli.J~eai 
Roman 

No. 51 Yazatı. MEHMET ABCJ1 

lngilizler 
Mal Alacak 
Buna Karşılık ithalat 
Eşyası Getirtilecek 

Koyun 
Kurus 

Eti Narhı 10 
Yukseltildi • He delil röıtereb'Jirdi? O, aıkmdan bir mam cibi ,.vaı yavaı eriyor. 

batb hiçbir ıey bilmiyor ki... Salı- Halbuki onu itham eden muhit elleri 
hama ruhundan baıka hiçbir ıey ta- kollan bafh, baıtanm aönmeainl belr
mmayor ki.. Yazık., O olruduta ki- llyor., Onu üflemek, Ona bir an evvel 
taplara... Halrakta reçen o uzan dört ıöndllrmek isteyenler de var, faku İngiltere ve Dominyonla" için pf- Karaman 77,5 Kmrcık 82.S Kuruıtur 
seneye,. Banlar ne kadar boımaı me çekmiyorlar.. • :yasalarmuzdan çl!f!W ve ıenlı ölçü-

er. Mham bir insan nasıl mudafaa N hayet bu öldilrilcü vaziyeti b.r de toprak ve hayvan mahsulleri satm 
edilirl Nasıl kartardabilirl Bu bir cim bir yabancı doktor söriıyor, on:ı almacatı anlaıtımaktadrr, İntilizler 
ders olarak öirenilmemiı Ba TUiyet ac17or; bir baıta balacı retirtiyor •. Ve görllpnelere ba1lam11lardır Yeni sa
h çblr kitapta bahlnmamıı. Zihnini top kadının yqayab lmeal için yardım e- tın almalar lerbest dövizle' ve karşı
ıam.,. çahıryor dudaklarına relen ilk diyor. Göz yaılannı karatayor, oft.1 lıkb takaı usulüne atSre yapılacaktD", 
elimle: "Ona. seviyoraml,, dan ibaret teaelll veriyor, Bu suretle sterlin temin edilecek, 
kahyorda. Onan yükünü hafifletebl- Aylardan ber! bdm baTa almamı,- bu da )'enlden ithalat mallan ıetir
lecelr bir •ab hatırlayamıyor. Ni- tır. Ona yamn saat içın otomobil ile t"lmeslne yanyacaktır, 
hayet dfittiıuneden: rezdinyor. Bu bir cürüm mU Acaba Bu y o 1 d a k 1 ıörilşmelerln 

- Panedelim ki, dedi. Doktor De hancı iyi bipli b r erkek bana yap- bir hattaya kadar sona erecetl Anıl
ol Jl ba macera bir bakı"bt olıun mu. Kadının batında anatalan bir maktadtr, tthallt ve ihracatçılara ve
B11DU1a ctirml mubalrlıak onun ..;~ mendil, o muhit tarafmdan dedılto- ya birliklere karplıkb olarak açıla

lemeli llnm relfrl dalara 1ebep oluyor. Eter o kadm calı: akredltlflerle birçok eva n mad 

Et narhmm kilo başma 10 - 11 
kurut arumda ,.Ukııelttlecetinl 70-
mıştık. Fiyat Mürakabe Komisyonu
nun bu karannı VilAyet Ankaraya 
bildlrmilti. DQn Ticaret Vekllllğinin 
raptırdıfı incelemeler Qzerine kara
man eti esu tutularak perakende et 
sattşlarmda narhın kilo başına on ku
ruı yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. 
Vekilliğin kararı Vlllrettea Fiyat 
Mürakabe)'e bildirilmiştir. Milrakabe 
Bürosu canlı hayvanın dert. barsak 
ve sakatlarmm fiyatlarını hesaphya-

$imdi hatırl17or. KonQf&calr.. lıte hak katen aoyledıkleri rıbi bir kadırı deler retlrllmfı olacakta", Bunlar yur
b r lp aca. Seal 7ilbeldl, na~arları olA:rdı . ., Eter doktoru ıeneydl, ba- dun en çok muhtaç oldutu maddeler-
claha canlı 0rtaya ıa .adi ıırıattı· ,mda o menc111 ne ba•tanm oc1:11uuı den 01.a.caktD'··· Belediye Kara Kartı 

- Ba clrmln içinde belki bir beı- rirmiyecekti, Hele böyle bir melrtuba 
1ra 1a1ce •ar .. Belki u1anr c1ettıtiren bırakmasına imkan Tal" m17ctı1 o ıra- 7 Komur y 
b r bqb .. T81', Ba ihtimallere ne cima doktor hayrandır. Sevebilir, aı- urguncusu Tedbirler Alıyor 
d rainls? Size ba ıenc kadım hakir ,.re lanı itiraf etmek için bir iki 1atır ,.. MahkAm Edil• tanıtmalr için evdelri hayatından bah- zabilir de Bundan ne çıkarP o, ba il 1 Belediye ileride yağacak karların 
ıedellm: !.trene muhit iç·nde yapayalnu al- derhal temizlenmeai için ıimdiden 

O, daha ne adım attrfı rUndenberl auı kadına bir limit, bir ııdr vere- KJJ )'QzQnden tehre kömQr gelme- mevcut temizlik kadrolunu lı:uvvet-
mublti ondan ıtlphelencll. Çilnlrii bilmek için diyor ki: "Sen hayatta mesinl hl'lat bılerek fazla fiyatla kö- lendirmfye başlamıştır Kar temizle-
1 çtl, ctlnldl; balbalri babam yatlı yalım delilsin. istikbalde kocan i>lllr n:ı~ aatanla~~ ... ,;edtsi yakalanmış, me kadrosunda kimlerİn Ye nasıl ~
d O mahlt renç bdnun her hare- !H lrcmalacak.. Ba evden tekme ile a- a eye ve '9W&. Asliye ikinci lışacaklan ve kar yajar yağmaz ne

ketinde fena bir dBtUnce aradı. o. n- tdacabın., Ondan emıniml o zaman ceza U:.athkemesl dQn bunlardan Ko- relerde neler :yapacaklan teıblt edil-
sıyetlnl l&ftl'llUI. .. Konıqmalrtan bile bpmın i>nünde seni bekllyen bir er- ;~~nh apapd: AKhmet Dolu ve miştir. 
r~. Babama kartı hepimizden kek bulacabm.. Bet eene on MM amamm a aınn ve Haaanr " 

daha mfltfilr ... daha ya1rm r6rtlntlyor- Ölünceye bclar bekliyecek bir erkek.. yetmft beter lira para cezuı ödemi- Yağlı Tohum Küsbelerlne 
ela " halrilıaten de ona baih ıc11. Slmd! me. kimsnu bir iradını mu: 19 ve dOktlnlarınt yirmi btr ıOn •- Sat F" K 1 cak 
Ban klmH inlı:lr edemes. dafaa etmek iıteyen bir tahit ııfat!y- çamamıya ma~kQm etmiıtir. Yine iŞ ıyatı ODU a 

Babama ant bir buhran reliYor Sat le ıorayoram, mektaban taribi nedırl fazla fiyatla kömür satan Sultanha- Ticaret Veklllfll t>amuk çeklrdetl 

rak Vlllyete bfldlrmlttfr. Bunun O. 
aırine kasaplara tebligat yaJ)llmtwtır. 
Koyun etleri bugünden itibaren kilo 
bqma on kuruş fazlasiyle sattlacak
lD". Bazı kasaplar evvelce verdllı:lerl 

s& ve yeminlerine aykm olarak eti 
on beş kuruş fazluiyle sattıklan gi
bi, dün de çok az hayv.an kestirmiş
lerdir, Karaman eti Vtgünden itiba -
ren canU 39 kuruş. toptan 67,5; pera-

' kende 77,5, datlıç ve kıvırcık canh 
41 kuru,, toptan 72,5, perakende ~.5 
kuruşa satılacaktır. 

Pirini Satıı Yerleri 
Araıtırıldı 

Fiyat Milrakabe memurları dün pi
rinç satan mağazalarda, bakkallarda 
umumi bir araştlrma yapmışlardır 
Bazı zahire toptancdarı Mürakabe 
BQrosundan ıt.ndilerlne de, b•kkal
lara verildiği gibi pirinç verilmesini 
lstemislerdir. Büro, bu müracaatı in
celemektedir, Bakkallar cemlye -
tine verilen iki ,.Uz çuval pirincin 
bakkallara dalıtılmasma devam edil
mektedir. Cemiyet pirinç verdiği bak
kallarm adreslerini 'MQrakabe BQro
<nına bildirmektedir, 

tarafına nlizul fAbet ediyor. Muhit Bakınız mammd~ kömürcü MevlOt ve Meh- küsbeslnln azami tlyatmı tesblt ede
buna bir ıebep anyor ve rine ona it- Hikim. rözliilderlnl çıkardı, ubıt meU~ Hüseyin ve Makbule ylnnl be- ~k Fiyat Mürakabeye bildirmiştir, 
bam edi7or: "0 iradın.. o kadının kitibine ıorda: &~ lıra para cezasına mahkOm edil- Bu fiyat esas tutularak Mürakabe Bursada Odun ve Kömlir 

Fazla Ekim 
Yapılacak 

Müstahsile Çeıitli 
Tohum Dağıtılacak 

fstanbul Ziraat Odası, VilAyet Böl
ıesi içinde fazla ekim yapılm mı 
teşvik etmlye karar vermiştır, Oda
da dün fevkalAde bir toplanb yapı
larak, muhtaç veya tohumluk tedarik 
edemiyen müatahsillere tohumluk te
min ve tevzi edecektir, Odanın da ı
tacağı tohumluklar telblt edilmlstir 
Bu· işi başarmalı: için üç kişılık b r 
heyet ayrtlmıştır. Dağıtılacak tohum
luldar kuraklarda yetişen mısır, Trab 
zon cinsi patates, Blıa nohudu ve kır 
fasulreıldir. Oda, d tıtacatı tohum
luklann ekilip ekilmedlğ nl ve ziraat 
usullerinin tatbikını kendi Azaslyle 
kontrol ettirecektir, 

Pasif Korunma 
Kontrolleri 

Seferberlik müdürliltü bugünlerde 
bütün reıml dairelerde, huaust müeı
ııe1elerde imallthane. at61ye, apartı
man ve evlerde kontroller yaptıra
cak, puit 'konınma tedbirlerinin ah
nrp alınmadtiınr tesbit edecekUr. Pa
sif korunma tedbirleri almmıyan yer 
\erin Amirleri hakkında takibata baı
lanacaktır, 

/' 

111 DIKKA T - ~ 
1 

1 KENDi KENDiMiZi 
İ YiNE TENKiT ıenclltll •• O kadının rtLıeUiiiln Hat- - Tarih kaçtır.. mıstir. Bunlarm da dülı:kAnlan birer Komisyonu susam, haşhaş, keten, ay- Fiyatlan Yükseldi 

ba1ri o kadın hastanm baımda Ha- - Y.rmi doku Ma71a.. hafta kapatılacaktır, elçeği küsbelerlne fiyat koyacaktır. yatın btltiin zevklerini anatmaİ- Ka· Suavi, cülümsedi: Cerrahpaıada bakkal Nazmi kon- Yann toplanacak olan Komtsyond:ı. B\lrsa, (TAN) - Bu sene kqa rat- 1 Ekmek ıne•leel etrafında bir· 
d lıfm manaemı bile hatırlamt70r'" - Hadiseden bir (fl'1 evvel yazıl- serve, Galatada tünel karşısında tü- nyatlar kararlaştn11acaktn-. Dış mem men tnudata k11 sporlan için ilden- birini tutmıyan haberler nevin· 

Barada iddia malramı Saavlnln 
16

_ mııl Babam otazanda öldü. Ve maz- tüncü Tahmas kurşun kalem, Heybe- leketlerden her nevi kQsbe fçln aık ler çok olmuştur, tnuda4da karm de dev•m ediyol'UZ, BugUn ekme· 
sfinii keserek ba tafs llta lüzum rö- nan ba mektuba açmadan kaybettiıı- lladada bakkal Yani sabun vurgun- nk istekler ıetmekte ile 4e, vaııta yüksekllii aiti metreyi geçml tir. Oln karne ile daQıtılmaeı için ha· 
riilmecltiıü .ay edi. Reli .OzlnB la- nl ıoylemftti. Şu halde biraz evvel culufundan yirmi beıer Ura para ce- bulunmadtlmclan 16nderilememekte- Kışm basbnnaslyle ellerinde odun zırlıkların blttlOlnl ve Pazar ve11 
l~ ~tar etti. Suavi devam bahsedilen anlaımalar, beraber düıün zaııı ödemlye ve dQkkAnlarmı birer dlr, ve kömQr bulunan aattcdar hemen ! ya Pazartesinden itibaren karne 

eyledi: meler, karar vermeler De zaman ol- hafta açamamıya mahk1lm edilmiı- ============== fi:yatlan yükseltmişlerdir. Odunun ki-;• ile ekmek verlleoetlnl y.zıyoruz, 
- Her dn Jiiziiniin rencf biraz dul. lerdlr. r.. 'llillııı.. IMU 1,1 - 2,5 kunıslan 3,5 - 4,5 Ert ... gDn d•ha bu muamelenln 

daha 10hık., Her dn çehresi b ru da- Suavi, ıofalr: Tarakçftarcla bakırcı Bedrinin dük- ' kuruta: kömür 15 - 17,5 kuruş ara- İ tamaml•nmadıOfnı blldlrlyoruz. 
ha çökillr.. Çllrilyor.. Eri:yor. Dud k- - Halam ilk tahkikatta hadl,enln kAnmda çalıtan Natide Uygurer ne VerUen Pamuk l sında satılmaktadır. Evvelce köylü- .i Halk .. ıınyor, teıı .. dD9Dyor ve 

rmda en ufak b r ıilı:bet rok Has- aktammda ba mektuba ele ceçirdlti- tezgAhtar Rafael fazla fiyatla bakır den ucuz fiyatla alman odun ve kö- fınnlara hDcum ederek IDzumauz ı 
tanın baımda., Onan bembeyaz sa~- ni aöylü:yor. Mektubun henüz açılma- tencere sattıklarından elli beşer lira lp&ICJwl•llt• Salanlar tamd~.şlmdl yüzde yüz kArla satılmak- bir buhrana 19beblyet veriyor. 
Janm en mBıfık bir ana aılrı ile ok- auı oldafuna inklr ecleb lir mil Ye- para cezasına mabkOm edilmişler ve .. Halbuki hakikat 111dur: Hazır· 

7or •• Jtn samimi •e temiz ya tar 
1
_ min etıin, O trendi eli:yle açmadı rm dükkAnın bir hafta kapatılmasma ka- ' C I d I k lanan karneler evlere daOıtılacak, 

le ba lnmımuı elleri yıkıyor" Bu fe- ba mektuba.. rar verilmiştir, eza an ırı aca Nazillide Portakal ve Vekiller Heyetinden bir karar 
d klrlılt ~ile takdir edilmiyor, Di- (A"!faef var} Haliç Fenerinde demirci Sava vasll Vlllyetten tebH• edllm•-•r: Ağaçlan Dondu bekleneoektlr, timdi yapıl•n it 
:rorlar ki: Cebini Odur sebep!, Hal-

1 
demir çember, Fatihte manav İsmail " - udece Veklller Heyeti tarafından .._Lı b ba ._..1• 1111111111 1 d d cul Yazma dokuma, yeni latanbul Nazilll. (TAN) Slddetll ao••kl rll k k ı ı bl h ı k -~ a m •"'""'6'tiini lakin, sairin ı •... ~ ~ r. e may anoz vurgu utundan tevkif - ... ar ve eoe arar 9 " r uır ı • seçırmiı bl~ adam deiildi. Yoralmalr , '-.:.. .. 1 ~ &. e edilmiJlerdlr. el tuolhlan dokumacılar ve ço· bötıemlzln ıellr kaynaklan Ozertnde tan ibarettir. Daha kerneler ev· 

bilmeyen bır atla, kadınlara kartt • - l'aptrlar koopel'atlfl ile Halk hn· bQyQk zararlar yapmlfbr. Ataçlar O- lere datıtnın•chlı ve Veklller He· 

il . ı 

Duff Cooper Ge 
Çağu-ddı 

Londra, 10 (A,A.) - Bqyelrlle 
ten bildlrib7or: General Wav~n· 
Buyuk Okyanusun cenubu rar 
de bqkwnandanlrp tay ile 
dar Vaıınaton anlaflD&l ı netie•in 
Duff Cooper'in Sınr purcla ka 
n sırı olarak Yazffesi nihayet bnlnuı 
tur. B naenaleyh Duff Cooper lnrU 
tere hüldlmetince, YU fea ne ni 
Yererek lnciltereye döomqe daTet 
dilmiıtır. 

S. Rusya - Pololl)'a 
Münasebetleri 

Bem, 10 (A.A,) - B r Lonclra 
&etnmin mulaabırine dre o.....ı 8 
korski taJ'J'llr• ile lloekovadan 
dra:va donmüıtur. Stalin, Alman - P 

J lonya muh rebesi eanaııncla ~ 
1 tarafından laral edilen aruldeıı 

1 ıeçmiıtlr. Londrada haaıl olan lruaate r 
General 8 korlki nerede oll4'11faa• 
ıorlenmek iıtenılmi~en ban bölcel 
rln tavizat olarak Polonya,. Yeril 
celine dair bir vud almqbr, 

Yeni Deniıyollan Um · 
Müdürüü 

Ankara, 10 (TAN) - Dwlet 
nlz yollan iıletıne mnum miidllrl 
tüne Tafbayhktan emek1179 a 
olan Abdfllbal m Babacanın 
bakkmclalri kararname basQn1d1 
mi ruetede çılmuştu. 

do:rmalr bllme791l bir hını nrdı,, Yıp BUG'ONKC PROGRAM Altın Ffyatlan dflı ve IDmerbank moe .... le· zerindeki portakallar donmu.ıur. Por- yetinden bir karar 9lkmadrlı hal· 

r·-·ıtı D-'-- 1r rlnden tevzi edilen pımuk lpllk· ta'kal ala"lannm -"zde doksa-... m de Paza e a Paz•rt ... nden iti 
........ -· - ÇO senç iken yo- • 31 Pro-am ıa .... JPaal Altm ıatıstan devam ediyor, Bir ... 

3

"" IUJI • r v )' • nalmaıhl. Her tBrHl zevki, bütün ef- a.u 
11 

•Üt <Pi.) 
11 

;o Heberlel' altın 
2915 

kuruş ve bir ıram kOlçe lerl, lpll61n tahefı edlldlOI itte dondan zarar 18recell ve kuruyacatı b•ren ekmetln karne ile datıtıl•· Ankara, 10 (TAN) - Yllade 7 
lenc:eleri tatmqtı, Falrat bil& kendini L45 Habenlr ıt 45 lerbfft altm 411 Iruruttur. kullanıln11yaNk b•tk•ların• ... sandmaktadır, catını yazmak, ınevılmelz heber lirli 1954 sı ... - Bnanam latikr 
tatmta eclememiett. ; ~: =vi~lk .. !:-> 

19 55 11 
dk (Pi.) tınlar hakkında derhal takibata Nazilli, Sultanhisar, Etçe ve laa- vermektir. birinci tert p tahvillertnin 7 nıamıU11il 

• ..Wik ele 61erlmln --1u- • JO .. allı (P1.) 20.U Konutma Bı"r ı,,..·nı"n Kolu Kınldı geçlleceOI ve Mlllt Korunma Ka· berlidekl bahcelerde de kıl bürük Kaldı ki, hallan da teli•"· 10· kaponlannın Tadul bqtln plmietlr. ··-det -~u 12 39 Prosruıı 20 ıo Tarı. ı.r ~ nunu ile onu tadll eden 4151 aa· -zartrJara sebep olm ...... . - etmes mil Ben muwu u u su -ıer1 
21 00 

Ko.utma ,.. .... • zum yoktur, ÇDnkD karne ueulD, y rd S nl ~ ... -:-
bl luam Jınutarabllmelr için Ql'lttot· 11.45 Haberler U.10 Samlar Tra.may 1Jçf8t Şaban Otuz Belik• yılı klftUllUft derplf eyledlll •iır hallctt 1nulltat oldulu ekınell ver· 8 im eVO er VCllllJe 
~. o kadarl Ben Allalun haza- ~= ~ b~~~::: 21 u ~Oıılk taşta \ramvaya kum yüklerken ka- c•alar tatbik edlleceOlnl allka- Bir Otomobil Kazası ınek ı.tn •uhıror, ~ka •!!u Ankara. lO (TAN) _ latan 
iiüadab ~ cibi 1ra-. .. oıwı. 

8 
~~ ~~ H::rl:rıı.111 lasm üzerinden düşınüt ve kolu kJ- lann mal Omu bulunmak Dzere Bursa, (TAN) - Mudanya yolun- ekmedlnden mahrıım etme"'ıc lçln fnllte$ekk (H ytt Seve ıer Cemi 

cim, hutanm lıq aama clHrihnf, ,., oo Prosnm ıa •• '"" rılmJtbr. Şaban baatane7e kaldJrd- tebllf olunıır, da bir otomobD kuuı olmut. Uç kiti deilılt menafıi amamiye:ye b!dim cımd 
- 1103 Dana onUdll 22 55 Papamı --- •--------·-----' t ________________________ __:...:_.:.:.:,:_:.::::_:=::_..:.::::..:::::_ ____ ..;. ..... :::-::_· ______________________ ~=-==================-====::...:~y~ara~la~nmtetır~~~·----------------_:::::::=::::::::::::::::::::::::~m~e~:y~anmaitbal edilmittir. 

1 G'c 1 

lampar civannda daiınık bir lnlde Leninırat cephesinde Stokholm'a l1111ı•ltere 1 r Gr l r ~ bulunan dilfDWl lra'Vvetlerlni • ddetle gelen emin blr kaynaktan alınma ha- •• ":J ran 
~ 1:. I:." HABE.AlE.A ~ bombardıman etmltlerdlr 23 vac.,!'ltu bertere töre. Ruılar haftalarca ıri1ren Sovyetler 

•· _________________ ....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=====.J iki tren ve bir lıam)'on tahrip edil· + gayretlerden sonra Volşov'u en az Qç 
gösteren daha başka alAmetler 11111tir, ptke tayyareleri Sivastopol ve noktasından aşınıya muvaffak olmu$- ,,,., incide 

AFRiKA CEPHESi 
vardır. Düpnanın hava fuliye- Difer cihetten bir Jatton han te- Feodoeia açılında 4 bin tonluk lar, bu suretle ıelecek taarruzlannda "' 
ti yine keşif uçuşlarına in1a\sar •eklrillü .dfln ıece Slnppunın aakerl bir nakliye aemlaini batlnnış • kullanılmak üzere köprü basları te- harp devam ettiği muddetçe 

17-T' ti ~· r ., d etmi.§tir. Dün .Mindanao sahili hedeflerini. mUeutr nrette bombar- lar, orta hacimde iki ticareı va- sil edebllmlslerdlr Arnt zamanda gılız - Rus kıtalanmn lranda b 
Aredabia bölceainde ilri taraf ara- açılında ~~yet1:1 miktaı:da düş dnnan etmiıtır, purunu ve bir hafif kruvazörü Şuserburg'a karşı yapılan Sovyet la- lunması musaadesini ve~rec:elr:üıl 

p- B " .,elde ımda lretif faabyeti olmaıtur. man gemısmın gozükmesı bu a- n/GER HABERLER: bombalarla hasara uğratmışlar- lalan baskıst artmaktadft', İran, Rus ve İngiliz Ord•IUlll'IDllll 
~ya Ş~ cephesinde kay Malta adasınm han meydanlan n- daya Japonların Yenden asker dır. Karadenizin §8l'k sahili açı.. Moskova cephesbıde Rlev, Vlyaz- himayeeini kabul etmektedir. 

bettiii ~restijini kurtarmak ıçin zerine yapılan taarruzlara muvaffaln- çıkannalan im kin mı gostermek Valfngton, 10 (A A ) - "Bahriye x-.nda başk b • ti t ma, Kaluga ve Mojalsk arumd kf Şah §lllllan tasrih etmi§tır: 

Mnanya• Orta ı 
Şark Planı 

ı.......1... bir -~-da k la ı d tedir • N 1.a- • • &• a ır care vapurun.. bölıeyt tamamen ku tınıya matuf B .1r .. d -'---'l harp d 
.-,.. nuıa:... o y ve seri yete evam edilmlttir. • azıruauıtn teblllf,, Holanda Htndil· da yangın çıkanlmıftır Sovyet lnlkacmın ayaklan birbirin- ay-a emutUWN er O 
il' hareket yapmak mecburiye _ Jttd t bli ~~ Diğer bölplerden verilecek tanı aulannda blr düıman tayyaTMl· • den ancak 100 kilometre uzaktır u- yısiyle bazı haklan tahdit IH.llru:m 

tincledir. İktl88t bakmundan da 1/tlll e g& haber yoktur. nln hOC?Umuna utrvan Rupt Alexan- Cephenin orta kısmında ve şi- uk şimalde Ruslar bundan ıekiz' gün mecburiyetinde kal.mlflarken 
Almanya petrole, deriye ve hu- Roma, ıo (A.A.) - İtalyan orclll- Japonlar bir yere daha :r:.;apuru tıerkedllmlf, tayfalarmdan mal kwnınm bir keaimind@ baş evveline ıellncl)'e tı:adar ınkutu mu- ran bazı serbestlikleri ihya et 
bubata muhtaçtır. Rusyada iste- lan amaml lıararctıunın 587 munaralı ölmill, dlterleri ttyrtanim..ıır. lıyan çetin müdafaa muharebele hakkak atSrilnen Rlev &nOnde yerin- mek ımkanmı bulmll§tur. Bu 
dilini bulamamıt. Kafkulara i· ~~lifi: Sollmn - Halfaya cephe.uıde pktılar Merkez! Palftikte düşman dentzal- rı şiddetlerini kaybetmeden de • de saymırkt dırlar, Buna mukabil u- bestlilderin tatbiki parlAmeııto 
neret Rua petrollerini eline ge. le~=il~~1!8Ya ve deniz lrunet- Tokyo, 10 (A.A.) - D. N. B. tdanna karşt hareklt devam ediyor, vam etmektedirler. uak cenupta Ruslar lilratle llerlemlı da uzun müzakerelere yola 
çlrememiftir. Rostof ve Kafkas dımam tebif ~ ~ bombar- Japon aal8hlı kuvvetleri :iün Fi. Havai bölaeainde aükQnet vardır, At- görünmektedirler. Ruı mukabl! taar- ve muahedenm imzasını pcik 
-1 ..... ıa ..;..1-... u~ petrollere A edab" , 1 ..... r lipinlerde Manilanm takriben 400 lantikte bir dQaırnan denlzaltunnın Almanlar g~nl lıatt• ruzu 10n nokta otarak Maullk a var- -ı.1t1 .. 
Jv-.7 •-~ r ıa nm cenauu ıarbislnde lre- faaliyeti h be a1mm da mıştır Bu mahal Tula'nm 170 kilo- ~..u.. ==~· litmek mec ıif faaliyeti olımattur. kilo~etre doğu cenubunda Mas- arattırma~ ~O.bet :ce al::!f- felcildiler metre" uulfnda~. Ruslarm bu b6l- lranm Raya ile mtlna•Wl..t ıtaı,._ bava tetelrlrlilled dlifmaJllll bate ye çıkmışlar ve muh~ • mqttr, Ukrayna cepheli, 10 (A.A.) - "()- gedekl uzak hedefi Jerpıov olduJu ::.=::. :: bmd= * * hava meydanlanna taarruz ederek blr ~ başlangıcında orada goz hap fi" İki gQndenberl Kll"lln cepheeinde anlaşdıyor, datana 6 be )'Oktar laail 

Alnım ı:ok _.., ,.,. bhrip -hıler 8Ul8 ahımuf olan mihver devlet laponlanı gÖN Ka,.... puan hllıaestnde Alman - 30 hk......., Kaluıa.,. ıuaı e- ,.. ...:.ı:, "" bal<la • _ı: 
ked!8~rdŞarkaen bırı'sevde- veya hasara utratmıılardır Refaka; leri tebauından 85 kişiyi tabii. Müttefiklerin kagı .. ı- Rumen kuvvetleriyle Sovyet piyade den kuvvetler ayni hedefi gözetmek- cek .!.dclel~ aldık. Y 

av ta11areleri adetçe n.taıi diiıman ye etmlflerdir. ,_.. • krtalan arasında fiddeW muharebe- 1ıedlr.Kmlı:açlarm lkf ayalınm blrlep- #'t .-ı-L-f .ı 
Buraya mmek ihtiyacıdır. Bas- tqekkillleriyle yaptıklan tidcletli ma- - Tokyo, 10 (A,A.) - imparatorluk ter cwe)'8D etmektedir, celi noktayı teekil eden MoJailk'de U~ lllBnncM: aa•lld 
l'AJa inmekle hem İngilizlerin barebeler neticesinde dört •cart1u l ALEZY ADA: umumi karaıwlhı deniz pıbeelnln cephe Sovyetlerin milke ,,. hücum- '•blrlllf 
Sovyetlere bu yoldan yardım dü1iirme79 ve bir lıac tanareJ'f .,;; teblllf: Sudak'ı taııu,.. eden Alman kuv- 1arma raJmen istikrar k zanm11 slbi ._. 

79pna11na mini olmUf olacak halara utratm&Ja 11U1Taffak obnaı- Stnppar, 10 (A.A.) - -Reater Honıkonı b6Iıesinde 8 Sonklnu vetletl takriben 
18 

ldlometN daha gf}rilnOyor, ı.m de Mısıra yapılan sevk'-at~ lardır. Bir İtal7an tanareai dönme- muhablrl blldirlyo. r,,: Malan. da Ku.- ıca.1-- d"-anln bir •-ldo m··L_.bl,na cenupta bafka blr mukavemet nok- Stokholm'a plen ıant resmi ha-• ., mlştir alambllnn -'--1 delrl ı Us ~ _.. _,, uıuı taama nrlesmltlercllr. Burada Kara- berter Orel üzerine almalden yapılan 
~ geçecektir. ' ...- ın ncı mtftl• ' topçelı:erl, 7 torpidosu. 2 ma:rln bf aırtlarmm teşkil eltili tabii mQda- taarruzlann aon ıtınlenle ten.kldl 

Bir hamlede hem Irak ve İran Diin llaltamn bitin mTa •e denls laine kartı ya~lan Japon btic:mn ıid dlSkme ıemı.t, 8 karakol aemJsi ve faa hattmdan istifade etmektedll'ler, kaydettllfnl ve .__tleıin Mizenl 
_.,_.11--:_, ,_ • h iilleri il di detle dnam edi7er, İki tarafm ela 1 petrol -111 b tınlrrl'.- Bu ırt1 rd it -· ,_..,,. .. .--v~&W. e1e ~ırmek, em m tema ~- ımnaffalrı"'1e ka71Plan atırdır, Bul'3da da Japon- Orta _:·;:;...nı. a._a•da-.-

1
•
10 

U--' ı a an arasu puan ve 1.u• b6lpaindekl Oka nehrini ~elerl-
Smiye, Irak v' Uaıım iktısat bombalanmqtır. lan blitln ___., rlni f tiLI rt ..,,.. .... .,....... -· ı .. -...~ a1ı:'a ilden arazt19 nezal'et etmek im- ne lmlı:An verd•ıw-• -atermektedir byDak1aruıa k Ki>,:.melrt~l'•..we Ar et & e remlsl zaptedllmlttfr. J'aponlann yal- ki alfk bulu lal' aauu •" 

omUk, hem de Mtdtaya l/flpılan lıikıunlar 'ftn-... 10-"12 T-........ ~-'-•-- .._,_ nız bir kOçOk nakllye ıemiai bat.- nma m nU10r • KUklıt lçinlln ıl!. teçhiz edllmif Sovyet bir-
ek Almanyanın gö • uu...- ıı;nuU& Ulll&&IK ..uı Göt'lhıtlP! göre, Sov:vet kumandan- er ..... tarafından ıam avlanan 

ak derecede buyük Mal~ 10 (A.A.) - Netredilea rea- lalll)'or. Bundan enel liri ldtilik afalr mıştD', ırtıntn ilk hedefi bütün KJl'llll 18hil- Alman krtalarma kartı tam zamanm-
faıdalardu' • mi tebliide tö:rle denilmektedir: Baı tanklar lm1Janl7Qrdll. Ba afa1r tantt:ar Yeıtl 6lr /flllOll terini tna1 etmektir Rua1ar flmdl- da harekete geçmlye muvaffak olma-

taım llaltaya yalrlqmıı ile de han top atetlnclen pek m&t .... tr ola7orda. 19 kadar ııabllin ~ tıete birini tan keyfi~ Rualann muvaffala.1et• 
lfte bu 1ebep]e AJmanyanm diitman baTa tıetekkillii perpmbe alı:- Biiylllr tanlrlar anca1r toRl•rden side- 111111Jf111alagell ffıal etrnqlenllr Sov7et1er Teodosla- terini izah etmektedir Svenaka Dea· 

1*DNia b8flıyacağım ilin ettiği bataryalarmm ıicldetlıl atetl lrarttamdl bilmelrte ve tnsWs t~dan ate- Sanıba~. 10 (A.A.) _ Saeme la- nm lfmall ıarblllnde Salar nehri _ bladet muhabiri bunu yazdıktan ıon-
,eni daıbe Orta !lit .. ..1r .. mütevec derhal ualrlaemqtır, Bir lıac bomba tinden lnuta1amamalrtadır. Bu care111- pon kıtalan Lmaft adumda Arnert _ ilin qa1ı mecr&1mı aeeerek Canköy rıı diyor ki: "Hldlaeleıin inldph ta
-n. -•- , ...-- atılmııtır. malardaa bir kere daha anl•tılm .. , llmll yeni Rus lhtf7at efradı ıettre.,_ - aereiatir'·ıı.. kan latalal'lrun Batıean J&l'llll&dum tlmendif• blr1efme DOlduma tatrt- bllm-L ve ı-p eden ha ... ma•-e-

lon -. hafta 1-'_ .. _ .. _ ... _ - .. d ki, lnciUs latalan ha•a misaberetin- dalrt dk m--"--'-• hG-la el _: ...__ 20 Jd1 .-A.. _...._ ........ - - ·., ,._,,. J'alr.at Adalar Akd -. ,,...uc -- MN eıı den münam bahmclalrca mabnmette _.__ ~ ....... e ··- .,... om....-. m~- uua .. nan ıiyle mQc:ehhez yeni blrltklerl sefer-
l'Jnclen Orta a...~- ~üze- f~ hava hiicıumına maruz kalmııtır, riicltllı cek!:ror " ba Hbeple de Ja- ;=~~ ft mGhlm bir 7erde :redet- Sarık kuabaana kadar ıehnlllerdlr, bel' etmlre mOaalt ve klti kadro mn 

...-- &eçeb~ B ardan 90 ı stlndib ve 120 den pon1arm ileri hamleleri daha aiyade -~. SovJetler Öpatol'la'nm cenubuna ye- cudu bulunup bulumnadıtmf blbl\ek 
için Fransız donanmasına ihtı~a- fuluı ~ece.:rapdmııtır. Yalnu ile ıe- ~. Şimdi clOllDan 1Mft1Jer11161.W a- niden uker çrkarmlflardır. Öpatoria- hususundaki Rua lmklnma ballr4rr 
eı vardır. llaıep1 Petaln henuz c:e teblilre ... reti •erllmem1ttir. B• ,,.....,,,,. &.1- .. LJ tef altmdadlr, nfn IU'kında tfddetll muharebeler ol· Ruılarm aavaı usulleri 1939 - llMO 
dmummayı vermiye razı ohnıl - secelw Setm hafta iciDdedfr. ....- u..- w-nn maktadr, Alman talm19 latalan kıemdak,J l'ln1aDda harbinde kullanı .mlf&U'· Taarrulanllll basılan bitin 'SWt ,,_ ,,,.,_. Ç,,. ,.,,,,,, ..ıctlldıen IODl'a ba kellmde muhare- tan ayul usullerdir Gece pdüz dal· 

basılan clolru 1Ut denm etmiftir, Tobo. 
10 

(AA.) _ llaleQa cep- Cunılt'nl, 10 (A.A.) _ Cin Ub1u- ~=e bir mınume hulule ıelmlt ma yenilenen kıtalarla toplu hGemnla 
19 bkHnan•n itibara seeen Be bealnden alman· bJr lla be mi brarlllunm tebllll: _.., • yapılmaktadır. SQnl'f ve Jtayaqr ~ 

mtlrahate bvupmwnı:ftır. Al hafta lclnde 17 4t1tman tanareli ._. birlWeri din re Pln Ja- 1>oDeb klllmlnde Tllnoeento cırdu- talan belli bqb hareket oarat lı:u 
ordu1anmn kıt pliıılan mii- ba1rlıa1r olarak, 12 al llllllatemel olarak :::...,.. 

11 
.....::.!': b~ula- Ranan .,.ı.tlnde emqan iden bir IUJl11D .. cenabma bllh- Barkof ma bareketlel'l yapmalrtadD"lar 

~mııll Sovyet hücumlan karp- tahrip edilmit •• 20 tanar• halan uhde IMll.....ııta idil• J :-- bava mulmeblel netiCellDde Cin taı- a.1m1Dc1e faarrm1anm tlddetı.ncllr· Kaaltltınn bı11aıu1ıJı imıda bozulmUf, Sovyet cephesi atratıbmttır. 24 IUtte ,. ......... • n.::Dı: Jan1erl ' lapon tanareıdnl dGtıllr • mttUr. Bu bllmde febrfn il - 41 tat .. dMate :ran b 
Wr türlii ı.tikrar kazanamamıı - AlıMnlıo- lwnl -·"'-' ~. Baeb Japon blrUMeri mQfler " • tanwe.rl hllll'a ulrat- ldJametre ı:':: bir muharebe 

01
• fe ...,,._ çıbut elem ç 

Bu cephede vuiyet miista • _,,_ tlmaB IU'bldln Uerlbw* Rawm'I 1ftlllarchr. ~~: muuam P7Mt- ICulbllef. to (A A.) - AJmanlen aolUk .,,ıar ,... ı w u 1onta.• 
.. bir tekil aJmwlın Almanya- döktüler al,..._ MllN lqWa ....Uedne ta• Ruara ulro'la Dd Cin tananat- O&rlnOte aere, ... Dert hareketi •ta' za,.ıata ulratan modem " 8abat aylan tçıadeki • t ba 

...... --....... cep - ~ 11 (A.A.) - - - --· ... ,_ ........ --""""""",_ ........ - ı.rm tatbik - - ,,_.,_ - dohll ........ Abu ~~ PH- ı... ..._. ....,..,_ .,...,. ,. muvaffak Glmm1ardlr • da bazı mah\mat elde edllrnletlr it - b11planm tellf ec1ec r 
de harekete ,eçmesi. pek m tealniA JUdJimt Slke. ...... nm Llb- K••• ı m'a ...,,_ ......._. IMk- ~· ,,,,,,.,. n _.__, rfrl zalı:lar ldlçllk O'UPlar halinde bllbu- lrln1an Tardır Çtldtl Almu endihtll 

delfldlr. yadald bbflk lmnetlcrle Aaedabla'- J--'tıılf. "wr- • -r-AD' • pee ~ buhmmaktadD'lar .ı tahrip edlbnemittlr Ve henla 
Onun için bütün bu !ıqrlıkJa c1a kalchlı mld4etce:~•dan iatl- Baa ......,,,.,_,.,... • ltl .... tnf ltDldıolm, 10 <A.A.> - Oneıa IG- Bunlar karardhlarl71e telalzle muha- anam taım79 TUlta1a 

ntmen Almanyaıım Orta fad~ ederek pek Colr ma71m da- Be line J>ladll lOnden Kırana tactv blltQn prk cep bere etmekte. fakat tnanun haricinde Alman,. flkı..harcla 7 
tatbike tefebb et temııtir. Ba m&7JD tarlatan, onar Tobot 10 (A.A.) - llahıQ&llan r beli faali.7et tetndedlr OOnleree .o- tamam(7le mOataldJ blrU ter halinde seçmek lat 70 1rıı 

aha ha li JA kqnetlertmla cm fena mndan Ye- bir Japon tlufinden bildirilclitine s6 · Berlin, ıo (A.A.) - Almaıt R ıl ren kararınzbktan aıi-a durum u- faaliyet ı&termektedlrl• 1 inı teçhis 
7 zaman - yalnat Rommel artçı! nndaa *lla del- re lrara orclan lle ltb1rllil ~ Ja- ciJ'e MDn V• ltlltbeatrop. 8'ıda- muml bJr hOklm ~JY& kiti Bu atıl "commanclol,, ıft bmı- ._lar ~ nef 

fikrindeyiz. dl bir ensel tqkil etmektedlr. pon tanarelerl 9 Sonklnunda Kuala- pe1teden bu alqam Berllne ıelmitt!r, gelecek kadar vuzuh kazamnllhr. petrol kaftlelerlnl tahripte ı - ya umetm bal1UIQOl'lar 
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T A N 
ABON E BEDELi 

TOrklye Ecnebi 
(HAFTA K o N u ~ M ASI J IJ!!JlllWlJ.W.&iiiıs--ıiriilliii .... 

Bugün~Ü Harp İçin Ne Tesçi~ ve Müsab~ka 
1400 Kr. , Sene 2800 Kr. 
760 il 1 Ay 1100 .. 
400 .. 8 Ay 800 ~ 

160 • , Ay 800 • 
A.dres deftlstlrmek <25) kurustur 

1 :JlfillJ~I Dediler? Ne Çıktı ? T alımatnamelerı 
Uzak Şark Vaziyeti r • • • • -, ikinci Devre LiCJ Maçları Bugün Başlıyor 

Yazan: M. ANTEN ! İçinde bulunduğumuz dünya harbi, şüphesiz ki eskisinden yakıcı, yıkıcı, kanlı ve İ 
Japonya Bahriye Nezareti matbu- İ korkunçtur, fakat olacağı sanılandan çok daha hafif, daha az zararlı geçmektedir Zira İ 

at bürosu şefi radyoda söyledi- • • 
iı bir nutukta: İnglllz ve Amerikan i fen ve teknik, ilim adamlarının hayalini kurdukları dereceye henüz ulaşamamıştır ! ! 
donanmalarını Japon donanmasiyle \. ~ 
b y ölçüşmiye davet etmiştir. Fakat, °" • • • • - -·"'' 
JıPOnyanm kazandığı ezici muvaffa- içinde ve uçiincü yılında bu. ni harplerin başlangıcı bu ola· 
kıyetıere rağmen faı.la nikbinliğe ka- lunduğumuz şu cihan har. r yazan : ' cak!,, 
~ı:·~:e~~;~:!~ı~sa~ue::~~~ binden önceydi; gazetelerde ge. Nitekim de böyle oldu! 
bır yıpratma harbi olduğunu ve mil- lecek harpler hakkında bir sürü 1 Refik Hal•ıd KARAYİ * * . 
lettıı butUn azim ve metanetini mu- yazılar çıkar, ortaya bir takım • Başka bir askerin fikrine 
hafaza etmesi !Azım geldiğini söyle- fikirler atılırdı. Başa gelecegi. • "" ... 00

•
00
-· ... _: gore uçaklar ve motörıu 

iniştir, ni biliyormuşum ve bir gim kar vasıtalar harbin devamı sırasın 
Domei aJansr, ademi tecavQz Wtk- şılaştırıp doğruluklariyle iğrilik katliam - türkçe tabirle - bir kı da biteviye çoğaltılacak ve yeni 

t Yle tanzim edilmiş olan iki memle- lerini meydana koyacakmışım rımdır!,, yeni ilerlemeler göstererek za. 
ket arasındaki milnasebetlerde bir ·b· k··t·· b. · Halbuki her tarafta görmek f b 1 b k 
d ğışı·klik olmadı,,mı, Sovyet ve Ja- gı ı - o u ır sezınmeye kapı- t . k. . er un an aşaraca taralta ka 
ı>on askerleri ar~mda hudut çarpış- larak - bunlardan merak verici eyız ı, pıyade, hala, ônemli lacaktır. Savaş başladığı zaman 

1 1 d:ı_k t d - b ı rolünü kaybetmemiştir; harp _ · · h l b l ki rnaıarı vukua geldiği hakkındaki ha- o an annı ve = a e eger u - en ıyı azrı nmış u unm a 
berlerln, ecnebi kaynaklar tarafından duklarımı kesip saklamışım. lerin temel taşı, demirbaş kuv • ancak geçıcı kazançlar elde edı· 
Japonyayt tahrik etmek maksadiyle Oysaki, ne üzerine olursa oL veti yine piyadedir ... Tank di- lir; sona doğru en çok makınc 
tı anldığmı bildirmektedir. sun yazı toplamak, sıralamak, zilerine, uçak sürülerine, maki· yapabilenler ve yapma kudreti· 
Diğer cihetten Tokyo; .Taponlarm biriktirmek adetim değıldır. ne üstünlüğüne karşı bile! ne hız verebilenler, bu yeterliğı 

M nilada beyaz ırktan olanlara kar- Dün, çekmeleri yerleştirirken, Yine bu general süvari kıtala gösteremiyeceklerin sırtını ye -
' husust bir muamele ve zulilm ya- önüme, alışmadığım bir tomar rı için de şöyle diyor: "Bir za - re getiracektir. Zira o derece u. 
ıldrğı hakkındaki haberleri tekzip gazete kesilclerinin düşüverme- manlar ad, san, dehşet salan at. çak, tank ve motörlü taşıt har • 

ederek, Japonların bu harbi beyaz uh lı kuvvetler - tıpkı piyadeler gi- · 
!rkı imha etmek için değil, belki tn- si t afuna gitti; göz atınca şa- canacaktır ki, onların yerlerıııı 

k ld akı k bi - ortadan kalkacak, müzelere d ld l ·· d k r Here ve Amerikanın Pasifikteki ta- şıra a un ve mer a o umıya o uramıyan ar, once en azan 
hakkümlerine son vermek için yap- başladım: "Gelecek harplerde konacak, modası geçmiş bir kı dıklarını geri vermek zorunda 
tıkıarını söylemektedir. neler olacak?,, sorusuna cevap. yafet örneği olacaktır!,, kalacaklardır. 

Buton bu beyanat .Taponlarm ant Iar... Motörlü vasıtaların lök gibi "Yeni harplerin askerleri kış 
b skmm kendilerine temin ettiği mu- karlara saplanıp benzinleri C.o • lalardan fazla fabrika ve garaJ-
"atfaluyeUere rağmen, istikbal hak- O sırada uzak bir ihtimalle narak işlemez, ilerlemez olduğu ı d t" t· ·ı kt· b' 
kında büyük endı".,eler beslediklerini " 1 k d ·1 h · t k ar a ye ış ırı ece ır.,, ır ge· ,, ge ece ,, enı en arp ış e, ço nu ve süvarinin ise sıfıraltı yir ral b .. le d. 0 e şunu eklı 
«ostermektedir. Alınanların Sovyet t 1. t t 1 t d ne oy ıy r v -
ll.usyada kazanacaklarına kani olduk- an ge ıp ça mış ır, ço.;c an ır mi beş derecede har sarıp har - yor: "Zira geçen cihan harbin -
l rr muvaffakıyetlerln tahakkuk et- dünyayı altüst ediyor, beş kıta. man savurduğunu gözümüzle de anlaşıldı ki, en iyi asker, şö
llıernesl, Japonyayt büyük bir hayal ya da bulaştı; tam civcivli zama görmüş gibi bildiğimiz için förler, fabrika işçileri, makine· 
BUkutuna uğratmıştır. Japonya, kuv- nındayız. Bakalım, harp işlerin Fuller'in aldandığında kimsenin ye eli yatanlar ve makineye do. 

l•tanbul bölgesine teblii edilen 
teıçil ve futbol müaabaka tali· 

matnamelerf klilp idarecileri tanfın· 

dan alika ile kartılanmıştır. 
Tesçil ve müsabaks talimatnamele· 

rinin yeni bir düzen vereceği mese· 
lelerin ilki. talebe sporcuların vazlve
tine dokunmaktadır. Tesçil tali
matnamesini hazırlayan merkez is
tişare heyeti azasından bir u
tm söylediğine göre bundan böy
le talebe sporcular hakkındaki zor· 
luklar devam etmiyecelrtir Beden ter
biyesi umum müdürlüğü kurulduktan 
biraz ıonra yani 1038 ıenesi nlh!lye
tlnde vaptığı bir tamimle talebe ı;por
cularm klüpleri temsil edemiyecelcle
rinl bildirmişti O vakit büyük bir ıü
rültü ve hoşnutsuzlukla karısılıman 
bu karar, bittabi tatbilır' edilmiı v~ 
klüplerin faal üyelerinin sayısı çok ıu 
bir hadlit! inmişti. İs bununla da kal 
mamıı. klüpler OYIJncu yeti~tireoııe· 
mek yüzünden birbirlerinden adam a
yartmıya başlamışlardı Bu da oyun
cu alış veriıi ve ırlzU profesyonellik 
tohumlarının geliımeılne ve spor oto
ritesi namma ortaıiı hiç bir şey lral
mımaBTna sebep olmuıta. 

Yeni teııçil talimatnamesindt taleb,. 
sporcularm klüpler namrna tesç.il e
dllem!yecekleri hakkında açık bir ka
yıt yoktur. Bu itibarla talebe eğer 
hakikaten ıpor klüplerinde yer ahbı
lirse büyük bir dava halledilmiş ola
cak ve bazı idarecilerin biltiln ~yt ni
yetlerine raimen başaramadıklan bu 
iş, bazı ııporculann eleman yokluğunu 
fırsat bilerek kurdutu hegemonyanın 
Ytktlması ile- dür:elecektir 

Klüplerin mlapnaaı 
\teUertnln on binlerce kilometrelik den anlıyanlar sekiz, oh yıl ön- şüphesi kalmamıştır, sanının! ğuştan eğimli olanlardır. Bun -
bır sahaya dağılmış olduğu bir sıra- ce neler buyurmuşlar? Gelece - dan ötürü yeni harbi makme a- Gizli profes1onelliği önlemeot 
da Sovyet Rusyanm ant müdahale- ği, olacağı kestirmek bakımın - * * melesi ve fabrika ustalan yapa- bunun için de birbirlerinden 
·nden endişe etmektedir. Tokyo 15n- dan ne derece yeterlik göster • G ek d ·d k .. b.. sporcu almamak için ldüplerin kend' 

lerfnde Japon gemilerinin batrrılma- mi.şler? Ne kadar üzerine bas • er ergı e, gere 0 ur caktır!,, aralarında yapıp beden terbiyeıt u-
aı, Japon.yaya dilşmanm zannettiği gazete parçalarında uçak Birkaç kişi, gelecek harpler- mum mlldürliifilne tasdik ettirdiklerı 
kadar uzağında olmadığfnı Jhtar et- mışlar lar, yeni kopacak harplerin en de elektriğin büyük rolu ola • anla,ma üç ııene muteber olmak üzere 
in.ektedir. Japon militaristleri, bu se- * * keskin, önlenmez, göğüs geril • cağı ve telsızle, hava dalgalarını yapılmı,tı. 
rıe içinde Amerlkanm yapacağı 60,000 o• • nümdeki yazıların birın • .nıez bir silihı olarak öne sürül- kullanarak içinde adam bulun • Yürürlüie giren bu yeni talJmatn-ı-
tan-arenin Japon şehirlerini cehen- de (What would be the mektedir; herkes bu yönde bir mı~an büyük silahların, tankla- medt buna ayktn bir noktanın mevcut 

müdürlüfü tarafmdan konulan mev· 
zuata uymıyan anlaşmalarm yapılma· 
sına cevu verilmediii hakkuıda uı.v
cut bir ibarenin bu gibi anlaşmaları 
hükümsiU ktlacait. diier taraftan da 
yapılmış ve resmen tasd'k edilmie bir 
anlaımanın bu talimatname- ile alikah 
bulunmadığı iddia edilmektedir 

Bu mevzu alakadarlan daha ciddi 
surette me,gul ettiıii vakit beden ter
biyesi umum müdürlütünün bir lzah
name ile işi aydmlatacaimr ltmtt et
mekle beraber, herhanri bir talimat· 
namenin daha evelki itlere tamu ola
nayacaiına da işaret etmek latiynrur 
Kaldı ki ıporu kemiren gizli profes
yonellikle mücadele etmek icin J'lll''· 
lan ve iyi muvaffak olan bu anlıım1111 
beden terbiyesi umum müdürlüiil tak
dir ve- sevinçle karşılamrttı A:rnl tet
kilitın herhııngi bir talimatname ile 
böyle (iizel bir eseri hükümsüz kıla
caiını münaltaıa değil dü,ünmek blle 
zait olur. kanaatindeyiz 

Lig Maçları 
ikinci devre lie maçlanna iki haf

ta evvel başlanacak iken havanır. 
müsait olmayı:µ yijzünden oyunlar te
hir edilmiştir. Geri bırakılan OJUnlaı 
lig sonuna bıraktldıiı için ikinci d.,,. 
re maçlarına proıramda bugüne tl!sa
düf eden müsabakalarla yalnız Fe
nerbahçe stadında ba,la!lacak ve Şe
ref atadmdaki maçlar tehir edilecek· 
tir. 

(Devamı 4 fincll tayfada l 

Sinemasmda Yarın Akşam 

neı:n ate3i altına aldıklarını görür gi- character of a new war) başlık.. !eşiyor. 1914 yılının başında on. nn: denilzaltılarnıın, uçakların ~fm:~~adi~;t, ı bu Ktinlerde münakaşa 
hl odukları hissedilmektedir. lı bir eserden bahsediliyor. Bu, lardan beklenen fayda düşman çok uzaktaki düşman üzerıne s

1 
al Bir taraftan beden terbiyeli umum K O N S E R 1 

MÜNiR 
NUREDDiN 

• A merlkanm eski Sofya Sefiri 

Tekzibi ı: Londrada basılmış bir dergi hareketıeri hakkında haber a1 - dırııabueceğini söy1eme.1ctedir er -~=::~:;::;;:;:;:::~;:;""":~~;;~:.::::iim:ii:ii: 
imiş; içi Avrupalı, Amerikalı maktan, düşman hazırlıklarını Bir uçak filosu, kediliğinden ha , ___ İstanbul sinemacılığının en büyük rekoru 
Jayonyalı on sekiz tane yüksek kollamaktan başka bir şey de • valanacak, istenilen yere gide 

Earle, Roosevelt'in Rene ka
i:i~ bütün Avnıpanm Sovyetler ta
l'lfından işgal edileceği ve BulgaP.ls
tantıı haritadan sfllnecelt kanaatin
de olduğu hakkında Popolo d'Italia 
Razetesı tarafmdan kendisine !.mat e-

askerin, bilginin, kimya üstadı. ğil iken, harp sonunda uçakla.. cek, bombalarını boşaltacak ve .M. E L E K, -t e 

e 

dilen sözleri katı bir surette yalanla
lnl§tır 

Anı~rikanin ınilletlerln istikW ve 
hurrıyeUerinl korumak ve Nazi ta
b kkümünü yıkmak için harbettiği
lli birçok defalar resmen ve alenen 
BISyUyen ve buna llA~ten komünizm 
l'eJlnıine de taraftar olmadığı muhak
kak olan Roosevelt'in, böyle bir dü
Olltlce beslemedijine kanaat getirmek 
1dn_ Earle'nin tekzibine bile ihtiyaç 
:toktu. Diğer cihetten harpten evvelki 
leneierde bütün memleketlerdeki ko
bltlnist partilerinin, bu mantıksızlık 
,._ adaletsizlik zihniyetiyle hazırlanan 
...,. Almanyaya zorla kabul ettirilen 
,._ b(lyük mikyasta Nazizm hareketi
llb:ı. ınuvaffaktyetine hlmıet eden Ver
aanı. muahedesinin değlştirihnesi 
ltlzu;unc1a ısrar ettiklerini hatD"lat
~k faydalı olur. 

Peşte Mülakatı ı 
8 lr Bodapeste telgrafı, Macmistan 

nın • biribırinden habersw:esL rın silah olarak da yüksek kıy. dönecek ... Hiçbirinde, bir tek in 
ne - yazdıkları makalelerle dolu meti anlaşılmıştı: Yarınki harp san olmadığı halde! Bunun, şim 
imiş. Kitabı okurken insanı bir havalarda olacak! En çok tay- dilik, gerçekleşmediğini görü -
kasvet, bir korku, br ümitsizlik, yaresi ıibulunan harbi kazana • yoruz. Elektrik, daha insan ye
bir karamsamadır basıyormuş. cak! İşte verilen hüküm bu • rini tutmuyor; ancak onun işini 
Ve asıl kötü tesir yapan nokta dur. kolaylaştırıyor. 
0 bilginlerin takındıklan son Diyorlar ki: "Düşman, uçak. * * 
derece soğukkanlı, donuk, vur • 
dum duymaz halleri, bilgiçliğe lariyle yalnız ordu teşkillerine, 

Yakışır objektif görüş ve anlatış kalelere, demiryollarma ve istas 
yonlara saldırmakla kalmıya -

tarzlan imiş! caktır. Fabrikalara, maden ocak 
Anlıyorum, meraktasmız: "A- larına, değirmenlere, bütün ha 

caba harp, dedikleri gibi mi yat kaynaklarına sataştıktan 
çıktı? Olacağı sezmişler mi? başka, daha korkuncu, cephe 
Yoksa bir sürü falcılık etmişler, 
işin içinden yüzlerinin akı ile gerisine, sivillere, açık şehirlere 
sıyrılıp Çıkamamışlar mı?" de bombalar yağdıracaktır. Zi

** Fikirler arasında gerçeğe u
yan da var, uymayan 

da ... 
İngiliz generali Fuller'e göre, 

piyade kuvvetlerinin rolü, ge. 
lecek savaşta • yani şimdiye ka 
dar bulaşmadan seyircisi bulu~
duğumuz bu~ü cihan harbın 
de - sıfıra inecektir. Tanklar 
karşısında piyade kolay yutulur, 
eritilir bir yemden başka bir şey 
değildir. "Zira, diyor, 1918 yılı.. 
mn 24 nisanında, topu topu 21 
subay ve erin kullandığı yedi İn 
giliz tankı 3 tabur düşmanı ka
çmnış ve 400 kişiyi ölü olarak 
yere sermiştir. Piyadeye karşı 
tank? Bu, bir harp sayılmaz, bir 

ra, harbin sona ermesi, kazanıL 
ması üzerinde asıl tesir yapa • 
cak olan yer cephe gerisidll"; si-
vil halkın kolunu kanadını kır 
maltla üstünlük elde edilecek -
tir. Bu sebepledir ki, yannm 
harbinde en fazla öli. verecek, 
feliket görecek olan meydan, 
cephe önü değildir, gerisidir; sa 
vaş alanından uzakta bulunan 
şehirlerdir.,, 

Bu fikirlerin doğruluğuna 
hiç diyecek yok. Fakat daha 
doğru çıkan fikir şudur: "Ya. 
nnki büyük savaşın, harp ilan 
edilmeden, önceden hazırlanmış 
bir hava kuvvetini ve motörlü 
vasıtalan ileri sürerek baskın 
şeklinde yapılacağını taamla • 
mak lamndır. Baskın ... İşte ye-

O• · nümcieki yazılar her şey
den fazla, gelecek harp -

lerde eczalı bomba, zehirli gaz 
ve mikrobun insanlığa yapacak 
lan zarardan bahsetmektedir -
ler. Bugüne kadar el atılmayan 
o en keskin ve amansız silah, 
anlattıklarına göre, dünyanın yı 
kımı olacak ... Madam Wolker a
dındaki bir kimya üstadına ba· 
kılırsa öyle dehşetli eczalar kul. 
lanılacaktır ki, bunlarla doldu • 
rumuş sekiz, on bomba, birkaç 
uçağa yükletilip 3 milyonluk 
bir şehre atılabi1di mi o şehir, 
birkaç dakika içinde yanıp kav
ruluverecektir. "Arz bile tutu • 
şabilir!,, kimyagerin fikri bu -
dur. 

Profesör Langevin, meslekta 
şına kıyas edilirse biraz daha a
şağıdan atıyor, "böyle bir şehrı 
yakmıya 100 uçak 18.zımdır,, di. 
yor. Alınan generali Altrok'a ba 
karsanız: "Y annki harpte yal
nız sivil balkı yok etmek yolu
na gidilecek; cephelerde rahat 
edilecektir!,, Amerikalı gene • 

(Devamı 4 üncıı ıuıvtad· 

gösterilmekte olan 

LAKONGA 
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,_ ve orkstralan Bupn saat 11 de tenzilitlı matine _, 
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İPEK Muazzam bir fllmln IOJl l(lnQ 

yalım Matinelerde 
Sinemasmda 

Başvekilinin Budapeşteyi ziya
tet eden Alman Hariciye Namı ıe-
~ verdlil ziyafette verdiği nu
tukta; Avrupa camiası kadrosu için
de emniyetleri için mücadele eden 
lrıilletıerln lstikl!llert üzerinde ısrar 
etın..mı tebarüz ettirerek, bunun 
~lfinıton mQfterek beyannamesinde 
~ya ne bfrleşinlJ devletlerin 
hUrriyet n iltiklAllerinlıı Almanya 
lılratmdan ayaklar altma almacağı 
~ karşı bir tekzip mahiyetin
de teıAkkt edllmesl 1Azmı geldiiinl 

:S:~=~~ı:r;ıettaı~~~' AA~ ROO 'EYE' J'in Hihiı!J.eleri 1 ~ istlkl!llerinl ve hürriyetlerini ~ rl 1. 
kaJibedecekleri hakkmda ziyadeleeen L-...::....;~~~-...;.------------------~~=~=~~=:ı--~ teskin etmek ve bu mil- Yazan: Rita Weiman 

HARUNORRESID'in 
GöİDESI 

Yeni şarktlar ve Muslld Yeni ve nefts earkı!ar 

Sadettin Kaynak t Müzeyyen Sena1 ~ askeri yardımlarını temin et- Tefrika N o. 19 
bıeJı: maksadiyle J'Sp.ıldıiı ;t:ı.i.ssedil
lrıeırt.edlr. 

Finlandada c 
F hılandanm h11kt'.\nı:et Merbd o-

lan Helsinld tıntventtesi rek
~ vaziyet dolaymlyle muhtellf fa
fttııteıerm tedrisata devam edemlye
-klerinl bildirmiştir, Bu keyfiyet, 
l'inıandan!n eok mOıkül bir vaziyet 
lctnde bulundutn ve yakında sulh 
hpmak mecburiyetinde kalacağı hak
kındaki tahminleri teyit etmektedir. 

IVLENMI - Evkaf Umum MQ
~lQtU Teftiı Heyeti reisllllnden e
b:ı.ekll Hayri Otacı'nm kerimesi Şeh
~ Otacı ile BQfV9kAlet Muhasebe 
b:ı.O.dilrü Ceıpal Yorulmaz'm nikAhla-
1'1 dUn Ankara Belediye salonunda ve 
8Yleıune törenleri de yine dün akşam 
1ar pzlnosunda 7apıbruftır. Mesut 
OlauDiar. 
~ ...................•.. 

ŞElltR TJY ATROSU 
to111:nı ıcIBKiı Saat 11,10 .. ııo,11 da 

O ltADIN 
DJtA.11 KISlliı Buatln nat 15,SO Ye 20,SO da 

OYUN iÇiNDE OYU1'1 

........................ 

Tika bu hazinenin bqka herhangi 
bir kadnıa geçmesine mAnl olmalıy
d.c Jim'!n Charlotte ile birlikte ka
ça0bilmeleri için izlerini gizlediğine 
emindi. Bu sebeple Jim'in arkasına 
detektif koymak istemiyordu. Zira, 
eğer Jim şüphelenirse, bu detektifle
rin hepsini satm alabilirdi. 

o, kendisinin kocasmdan daha kur
naz oldutunu isbat edecekti. Onu e
min bir mesafeden takip edecek, böy
lece onun ıüphelerinl uyandtrmıya
cak, kendisi detektif rolünü oynıya
caktı. Oyunun bu kısmı pek hoşuna 
gidiyordu. Onu Charlotte ile yaka
lamak zamanı geldiği vakit, para ile 
ikinci bir phit elde etmek basit bir 
işti, Tika bunlan düıünerek g(ildü. 
Bu bir kere oldu mu, artık boşanma 
ıartlarmı istediği gibi konup.bilirdi, 

Otomobilin içindeki adam, takip e
dlldiğnden habersiz, otomobili orma
nın içine ırilrcHl. Yanmda Blake'm o
tomoblllerlnden birine ait bir numa
ra tabelisı vardt. Bu numarayı oto
mobile takıp kendi izini tamamiyle 
kaybedecekti. Fakat arkasmdan, var
lığmdan kurtulmak istedili maziden 
bir gölge; Tika geliyordu. Tika'nm 
önündeki otomobilin izini asla kay
betıniyen kurnaz gözlerini ufak siyah 

bir maske kapatıyordu, Ve Jim aradıtı yeri lylce görebil-
Dönemeçler dönüyor, iJrl bülril mek için ba~ pencereden dışarıya, Bugün saat 11 de tenılltitlı matine 

köy yolannda ilerliyorlardı. Tika kl- gecenin içine çıkardı. Arkasından, e- •·---------------------------• fi tlerecede emin bir mesafeden iell- min bir mesafeden avcısı geliyordu, 
yordu. nev&st ataçlarm dalları b&1· böylece bu ümitsiz çift tehlikeye doğ. Bu Akıam Saat 9 da Yeni Film 
larmın üzerine düşüyor, ytldız ışık- ru koşuyorlardı. C H A. R L 1 E C H A. N 
lan yolun üzerinde tektük gözükü- Dağ kenarındaki tehlikeli dl5neme-

yordu. ce dogru giderlerken, hava fevkallde K A R A N L 1 K ş E H ı R Gizli bir dönemeçte adamın oto- ııerindi, Soiu~ insanin iliklerine 11-
mobill yavaşladı; birden döndQ ve liyordu. Önle?11de bir köprü.~
ormanın. içinde kayboldu. ciye ka~ar bırçok d~falar küçük te-

Jim Blake, içinde tahakküm edeme peler inip çıktılar. Jım köprüyQ geç
diği. bir korku, onu hasta eden bir mtye başlamıştı. ltöp~ün keııa.rm
endişe ile sahte &ahsiYetll cesedi, ye- da bir iki metre genışlltinde, etra· 
şn otomobilden, ilzerinde Blake'm tında ne bir demir parmaklık, ne de 
numarası olan otomobile taph, iten- bir bekçi b~lunnuyan bir 18l'de u
disi direksiyona geçti ve cesedi ya- sızm otomobili . durdurdu: Para dolu 

1 ...... , •. ,n Artık lylce karan1tk çantayı ve yeşil otomobilin numara
nma yer .,..... ..... sını aldt, bunları paltosuna sararak 
olmu§tu, Yeşil otomobili hiçbir insan yolun fidanlarla örtWQ blr kenarma 
oğlunun keşfedemiyecetınt umduğu götürüp attı Sonra tekrar köprü ü
bu tenha köşede bırakmak icap edi- erine, otom~bllin yanına döndü, Ba
yordu. Eter birf.aı tesadWeo buna tıda siyah bulutlar dola~U. Va
rastıarsa bile, Ozerlnde hiçbir numıı• r:ifesinl bitirmek lAzmıdı, 
ra bulamıyacakb, O num!'1'a lal ve Cesedi otomobilin dlrelı:Btyon J'erl-
lll1l iki kişinin içinde birlikte yol al- oturttu Otomobilin vitealnl BJ'le 
m~ . ~lduklan otomobilin arka :kti ki ~at, arabanm 70 kilometre 
mındennın üzerindeydi, silratle gittiğini kaydediyordu, lten-

.Tlm'in otomobili, içinde saklandığı disi otomobilin içinden çıktı ve ke
ormandan çıkar çıkmazı yol Palnted narına bastı. Otomobilden atladı ve 
Post'a çıkmakta olan yokuşun başın- kapıyı ardına kadar açtı. 
da tehlikeli bir dönemeç yaptyordu. (Arkad varl' 

Bu harbin başlarında Pariste ıeoen tnQthiş bir macera ••• 
-.._ ..... '+IEVl='CA N -, 

Bugün SOMER Sinemasında 
Mutlaka g6rmenfz llzmı ıelen çok gQze1 bir fllDl ı 

CENUBi ADALARIN llHRAMIZ G0ZILLl61NI ••• 
GÖK VOZONON ve KADINLARININ G0ZELLlcllNI 

Havay'fn musDtiafnl, ıarkdanm. ıttaralarmı ft af)am ı&tertn 

Havay Geceleri 
Baı Rollerde : 

JOHNY DROWNSveMARY CARLISL! 
..... '9J••••:aı•~ Bugün saaı 11 de tenzilitır tnatlr 
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TAKYiMDEN 
BiA YAPDAll 

Fransız Edebiyatına 

indirilen Sille! 
Yazan: ULUN AY 

Bütiln cllin:nca taıunauı Fransu 
ediplerinden Gi1 dö Mopalan

ın "Gü•el doet,, adb bir romem nr
dır Ba eser. müellifin "Piyer ve Jan,, 
"Bir ha1at,. kadar derin Ye bnetli 
eserleri ayarında olmamakla beraber 
şöhreti belki onlardan fazladır ÇOn
kü, ıahtur. ne~lWir. karakter tahlil· 
lerf etlendlrlcldlr. "Gfhel dost•. D!r 
çok Hunlara tercUme edilc!ill ılbl 
bilim de diliml:ı:e nakledtldi. Eaeriu 
son samanda ıtnema11 alrndrpm itft
tlnı. Geçenlerde bir doıt1UD 10rd11: 

- Sinemada "Gfhel dost,, • tartl• 
nü mili' .. 

- Mopaıaan'ın "Gii&el dott'" Ul11 
mu 1 Eter onu marad ediyoraanuı 
görmedim Ye IÖrmİyeceifm. Çütıkii 
romanın mtifekkiremde bıraktıiı lez
ıetl kaybetmek istemem. .. 

- Hakhsrrm, fakat mbill çok cil• 
zel ... 

- GU.el dostun blr ele bıstetıl mi 
varT .• 

Bu mülakattan sonra "GiizeJ ı!oıt. 
an lrocaman resimlerle rekllmt ,.._ 
pılan bir sinemanın aniinden pçtlm. 
"Olizel dotıt., oldala elindeki alllzadiı 
şapkaırnm kenanna oturan. nvan 
elbiseli miııl mini kachnlardarı uı1ap .. 
lan "da1,, kafal., bokkabu tam'h bit: 
tip ıördüm. 

O (Mopasaan) lll romanmda süıel 
ytiaiinün batlari1le bir "lu,. r....t 
arasında münasebet cöriilen cflsol 
dost bu mu? 

Zavallı Mopaal8111 Zavallı cQse1 
doıtr 

Avrupa millttlerfnln coh. lıitiılk 
komıu olduktan halde birbirlerini ta• 
nıyamamıılardır. Hattı lrilltirlcrl 
belki bir olduia halde, meseli blr Av
nıpa milleti Franaa71 biı' Türk kadar 
tanryamr1or, anllJ'RDU)'Or. Bunclan 
dola:rı bia 1&rkhlarm seki ltibari7le 
ıarpldardan çok ribek olc!ataman 
her saman iddia ederim. Ej'er ellmia• 
de bi.se fahaerler meydana ptinn4k 
imktnım verecek vaartalamnu ol~ 
dı, Mopauan'm ırtızel dostuna, körtl 
körllne bir •zampara" yapmudık, Ve 
ona Pransanm yeglne dekora um
lan, Malen Raj'mı "Prenç Kankan,. 
aabnealyle atlalemeecUk Franuda drıoo 
ha baıka •• pek risol ıe71• ftr
drr. 

Mopa11an'm; a4mı ,_tına wreeel 
kadar ıevdift bu eaerf btlıbllttla bat
lca incelilrlerle doludar. Ona tatma• 
mak Ye tattırmamak n anbla:UV 
Yokıallaiundan ileri ırelir -ki o sa
man buna yapanm kablliyetllldfiine 
vermeli- veyahut bir bade malua
dur. O zaman da meseli Franaaam 
ablllr ve içtimaboatmı takbih lclll ~ 
ber mektebinin en :viibeJı: bir edib'~ 
ve onan eserini buna ilet etmek cloinl 
olamaz •• 

Sinemama altm cencelln!n aıaltıt. 
her btl)'lllr aere paranın mac!dl sa. 
rtiıllntın nl!fuz demyecefi br "'bttln· 
körtilfik,, var. Meseli daha lelafs film 
ler zamanında Hanrt Bata7'm tılhe
aerlertnden .. Çıplak Kadın,, aah ese
rinde: Prenıle evlenen Nlta Naldl'niil 
eteklerfn! toplanrak Çarlıton oyna. 
dıfmı hayretle seyretmiıtlk. JPraıwa 
edelll11tmm Jilzthıe inen bu alır to
katlann acıırm bizler cfbf o ec1ebfn.. 
tl sevenler biıaetn-üyor deiildlr ,,. . 

2'1/12/41 tarlfıll ............. ....,. 
Cffap olaralı: Vaı& Rıa Zoba'ılaa dlılıms 
-ltt11lnı •talın dercadlstanuı 
•ı- Maharrlrllie yeni .hnea etmltı 
~ LOtfet1 sayfayı ~ 

VEFAT 
Detterhalamt muhuebecfai mee 

bum Hacı HOsnO. Bttr refikası, Me
celle prihj merhum Baydar llloDa 
ve Avukat Hiln1in Sadettin Arel w 
İş Bılnkuı MOdQrlerlnden oııman 
Dardatan hemflresi ve t11ceardan 
Nurettin, Glresun mOddehmnmıtlt 
fzmtthı. aTUkat 6eref .,.. 1'nbf..dar 
mOlettlfl ~tt.tn Adormı'ID ...... 
lerl sallhatı nlnandan: 

(Behiye Adoraal 
ima bir hutalılı milteaıcıp wfat el
mittir. Naaş! malftret na1til 11/1/ld 
Puar f(ln11 ölleden evvel Slllide lh
ltıllp mtlz•l arkubıdakl Refik J1eJ 
aparhmanmdan kaldınlarak cenue 
namazı Teşvlklye camlinde kıbnaoak 
ve EyQp sultandaki aile kabrlstant
na defnedilecektir MevlA ıarfld rall• 
met eyu,.e, 

Celen'lt wHnderilmemesf rfea olufttlr 

TEllKKÜR - Seviili valid9ıilln 
irtihali dolaJaiyle cenue m...ımtD• 
de bulunmak, şifahen ve.:ra. tabrtrm 
tulyetlerfnl bildirmek 111retler1J'le 
t....arnmcıze ittirak 10.tfluıda bulu• 
nan muhterem znata, k~ ar
kadaşlara ve aile dostlarmuaa Al*• 
ld1r ederiz. 
Damadı: lamlr Vellel F .. d ,....., 
w ~·· IC evt!P.T' 'l\ı ksal 

WILLY FORSTu:t 
Nefti K9eli 

REL AM! 
ŞARK 
Slnanaıntla 

J:mpı'Ws bir muvaftald7etle 
sabıu doldurarak dnam 

etmektedir • 
RugQn saat 11 de tenznıtb ma• 
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Hafta Konuşması Tessil ve Müsabaka 
(Baş tarafı 3 üncıı sayfada) T r• 

ral Squier, düştüğü yerdeki in- a ımatnarnelerİ 
sanlan 24 saat mışıl mışıl uyu- (Baş tarafı 3 tincü sayfada) 
tan eczalı bır bombayı tavsiye Fener sahasının fazla çamurlu ol-
ediyor. Haniya, nerede? Bunu ması yuzünden yalnız Doğu - Kur-
kullanmanın sırası gelmedi tutuş maçı yapılmıyacak ve üç birinci 
mı? küme maçı oynanacaktır. 

Bu yazımda size, sözü geçen İlk olarak Taks'm ile Vefa karşı 
çeşit çeşit kotu gazların vucut.. karşıya geleceklerdir. Vefanın şlmdi
Jar tizerinde yapacağı gerçek _ ye kadar Taksimden dahn qstün bir 
t k k varlık halinde neticeler almış olrna-
en or unç zararları saymıya - sına rağmen Taksim takımının eski 
cağını. Tehlike büsbiıtim uzak _ oyuncularından bir çoğunu tekrar 
!aşmadan öyle bahislerin sırası kadrosuna almakla kuvvetlenmiş ol
deg~~! .~ıkrop meselesıne gelin- duğu muhakkaktır Bundan sonra Fe
ce, onumdeki makalelerden bi • nerbahçe ile Süleymaniye oynıyacak
rmde deniliyor :ki- "Yarınki tır. Fenerbahçe lehine tecelli edecek 
h 1 d h bir netice her halde normal olmakla 

Bt·~Ş. DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA , 
NEVilALJI, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESEi< 

ary er e şup e tok ki, bundan beraber Suleymanlyelılerln kuvveır 
lcahında Günde 3 K~ Alınabilir. Her Yerde PoDu Kutubn fsraı.la 

da yardım beklenecektir. Fa • rakipleri karşısında ne g"bi bir c.vıın 
kat 1914 harbınde yapılan bir- tutturacakları ve F~nerlılerin de tn
kaç deneme ıstenilen sonucu giliz maçlarından sonra ne halde ol
verememişti. Mikrobu tsntn - dukları merak edilmektedir 
mı§ has~lıklara karşı düşman, Günün en mühim karşıl~şma51 Bl'!
guç dahı olsa tedbirler alabilir. şiktaş ıle Jstanbulspor arasında ola
Bu sebeptendir ki, gelecek harp caktır. Şazi Tezcanm idare edeceğ' 
te k 11 im bu oyunla yalnız bu ki taltım değil. 

u anı ası lazımgelen mik şampfvonlukta gözü olan bütün takım 
rop, bilinmiyen, görülmemiş bir lar aU.kndar bulunmaktadırlar. 1stan
hastalıgınki olmalıdır; bu mik - bulspor bugün bir beraberlik eldo e
robun gayet kuvvetli, salg,nlı • decek olursa Fenel'bahçe ile Bcşiktı:ış 
ğa eğimli, lakin uzun zaman ya- Galatasaraydan iki sayı geride ve 
şıyamıyacak bir cinsten seçilm~ musavi vaziyette olacaklardır İhti
sı de gereklidır ki, yayılıp son _ mali az ~olmakla beraber BeSiktaşın 
radan öbür tarafa da zarar ver uğrıyacagı bir mağlQbiyet Fenerden 

• 
1 

geri kalmasını intaç edecektir. 
mesın . ., Bu ihtimalleri düşündıiren de Is-

Bu satırları yazanlar şun~ da tanbulsporun en iyi takımlardan bir: 
ekliyorlar: "Laboratuvarlarda olmasıdır. Bilhassa Beş'ktaş kıırşı
mikrop ve hastalık denemeleriy sında her zaman iy oyunlar çıkaran 
le de gece gunduz, durmadan San - Siyah takım bugün her zaman 
ugraşılmaktadır. Yarının har • soyled'ğimiz gibi b'd:ıyette işi sıkı 
bınde o zalim silahı hesaba kat tutar ve gol yemezse macın cereva'lı 

sıkı olab lir Çoktanberi gormediğimi:ı: 
mamak ise yanlıştır. Harbe atı- bu iki takım hakkında 5• did k • 
lan devletlerin sakın. insanlık ~ir fikir ller sürmek do~ ol~~ya:~~ 
duygusuna kapılıp vıcdansızca ı gından. Be$11ctaşm göhret ve eski kuv
hareketlerden sakınacaklanna veti hakkında bir p:ıy avrnvor ve ne
inanmayınız. Zira, geçen cihan ticeyi biz de meraklıı bekliyoruz. 
harbi bıze gösterdi ki, harbe - Füruzan TEKİT, 
den bir devlet için tek ·dtiştince B U L 
asker ve sivil, bütün düşmanı, M A C A 
nerede ve nasıl olursa olsnn yok 
etmektir!,, 

** Siz.inle bu konuşmaya bir 
avunma yolu bulmak jçın 

girdiğimi anlamış olsanız gerek 
tir: fçinde bulunduğumuz dun. 
ya harbi şüphesiz ki, eskisinden 
yakıcı, yıkıcı, altüst edıci, kan
lı ve korkunçtur. Fakat, olacağı 
sanılandan çok daha hafif, daha 
az zararlı geçmektedir. Zira fen 
ve teknik - Tanrıya bin şükür • 
ilim adamlarının kafalarında 
hayalini kurdukları dereceye 
henüz ırlaşamamıştır. 
Ulaşamaz olsun! 

.unatör olarak yazı yazanlardan değ:-
1 m.. İstanbulda. Anadolunun muhte
l f yerler nde ne red len ııanh, şerefh 
gazete ve mecmuaların bır çoklarınd:ı 
hesapsız yazılarım çıktı.. Yazmasuıa 
ttirak ettiğım altı piyesim de Şehıl" 

Tiyatrosu, Raşıt Rıza Heyeti ve Su-
re:vn operetinde oynandı.. Blitun 
bunlara rafmen kendime kıymet ve
rerek, en§ılmesi çok guç olan "nıu
harnrlik,, sanatını elde ettiıımi iddıa 
ederek kendımı beienm şlerden dcı· -
hm.. Yalnız ııurasını ifuharla kayde
derim ki: Yazdığım yazılardan dolavı 

1 2 ft ., ' 

SOLDAN SACA: 1 - Yıbla - F.~kl bir 
serpua 2 - Dır muharrirlmiz - B1<bının 
yarısı 3 - Dıyaıın:ıak 4 Şeni S - Bir 
Baltık memlelııleri 1chri Sarı edıtı 6 -
bır rilzelr 7 Musıbet, beli 8 - Sır -
Orta tahsil venr 9 - Büyük - Saklanan 
fCY 

YUKARDAN ASA.Ot: 1 Paruına oy. 
namık 'Bır ııaret aıfatı 2 - Rllyilk -
Evvdlrr ıs Ter•• Vı arlı Sıfat 7a1>• 
mafa yarar 4 Bir T rtı: •aferıle mc ur· 
dur 5 Coban ~alıısı 6 Tavlı tabıri 

Haftanın bir ırilnu 7 Konulı il Ka-
bile Boı, •ahı 9 Bir erkek itmi 
Bunamak. 

DUNKU BULMACA SOLDAN SAGA· 
ı Kasatura Z Allkuıı: 3 Bıhr • 
Zam 4 - Ay - Dama S K rcvı - Ad 
6 - Ulu - Elen• 7 Ter•· Hal - Tatil 
1 Alın Ni 9 Trra: Ak Alo -- ıi 

YUKARIDAN ASAGI : ı Kıb•kulık 2 
- Alıy llll 3 Sal - Ruhi 4 Akide 

Nı S Taravet 6 - Us M•l&no 7 
- R•za Etı 1 - Aza - Ahı 9 Middh. 

FRENGi I 
VE 

Belac>Gukh•Oun• 
tutulmamak için 

EN lvl iLAÇ : 

PROTEJIN dir 

Her Eczanede 50 Kr. Satılır , -
FOSFARIN ZIYA 
Ç O C U'K MAMA S 1 
Bebelerde kemiklerin muntazam 
teşekkulüne dişlerin kolay çık
masına yardım ederek, Yavrula
rın Hastalıksız büyümelerini, 
tonbul ve gürbüz olmalarını ve 
vaktinde yürümelerini temin e
der. Depo•u: Ecz. N. Zly• Ateı 
Ziya unları ve grd• mU.tahze· 
rab Fabrlka11; Voltohan No, 
2 - 6 Aamaaltı C•d. l1t•nbul ,_ , 
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Umum i heyet toplaı11tısı 

tthalôtçı ve ihracatçı 
Birlikleri Umumi 
Kôtipliğinden 

. Kağıt mukavva e tatbikatı 
Ithalatçılan Birliğinin 8/1/942 
Perşembe ~ünü icrası mukarrer 
senelik adi umumi heyeti toplan
tısı ekseriyet hasıl olamadıgından 
dolayı yapılamamıştır. 

Umumi heyet toplantısı Sta
tünün 15 inci maddesi mu~ibin _ 
ce, 19/1/942 Pazartesi gtinn saat 
14 e talik olundugundan, Bi.rlık 
azasının meikur gı.in ve saatte 
Galatada Ömer Abit Hanında Bir 
likler İçtima Salonunda ha4ır bu 
lunmaları rica olunur. 

Ruzname: 
1 - 1941 iş yılı için idare he

yeti ve miırakipler raporlarıyle 
bilançonun ıtetkiki ve idare heye. 
tınin ıbrası hakkınd~ karar itti -
hazı. 1 

2 - 1942 yılı bütçesi:ıin ka
bulü. 

3 - Hükfunctçe verilecek di
rektifler dahilinde birligin 1942 
yılı faaliyet programının tesbiti. 

4 - 1942 yılı için idare heyt:
ti intihabı. 

5 - 1942 yılı için mürakip 
intihabı. 

.. 
Beden Terbiyesi 

lstanbul Bölgesi 

Umum Müdürlüğü 

Başkanllijından : 

Pazarlıkla İnşaat ilanı 
A - ~apah zarf usulil ne 5.1.1942 de ihalesi mukarrer 14997 lira 35 

~ruş keşıf bed<'lli BC'ykoz Genelik kulubü inşaatına talip zuhur etme
dıginden pazarlık suretiyle yaptrrflmasına karar verilmiştir. 

~ - Pazarlık 17,1.1942 Cumartesi günü saat 11 de Taksimde Sıra 
servılerde İstanbul bölgesi binasında toplanacak hususi komisyonda ya
pılacaktır. 

C - Bu işe ait fennt evrak ve proje her gün 75 kuruş mukabilinde 
bölge muhasebe servisinden alınabilir 

D - İsteklilerin en nz bir taahhOtte 10 000 liralık yeni ve müsta
kil bir_ bin.~ işi yaptıklarına dair İstanbul viİAyetinden ihale gününden 
asgarl uç gun evvel milracaatla alacaktan ehliyet kAğıdı ile 1124 Ura 78 
kuruşluk teminat akçesi ve 1941 yılına alt Ticaret OdııSl vesikası ne 
birlikte teldiflerlni yukarda yeri ve saati yazılı gunde toplanacak komis

yona yapmnlan lüzumu ll!ın olunur. (112) 

cemıliie ve gaflete kapılarak Devle
tın ve mılletin zaranna hıç bır hare
kette bulunmamış, hiç bir takibata 
m ruz kalmamışımdır.. Bundan dola
yı bama kalıp nuktelerle yıikl~~ 
ıstedıaıniz aczı oldugu g~b1. size iade 
ediyorum.-

2 - Yucel mecmu sırun 82 num::ı
ralı nushasında yazdıgım ' Tiyatrod.ı 
edebi heyet olur mu? .. ., Ba,lıklı yazı 

__ A_s_k_e_rl_ik___,;::lş_I e_r_i _J 
IUBEYE DAVET 

FATiH ASKERLiK ŞUBESiNDEN· F' As 
Tefm Allettln of Sadeuın 311 (16lffi 
P. Teım. Recep of. Ne metıııı 45359 ubeye 
mUracaaıları. 

6 - Birliğin iştigal mevzuuna 1 
bazı maddelerin ilavesi hakkında 
karar ittihazı. ı 

Beyoğlu ÜçOncD 8. Hukuk Hlkim· 
fiğine: 942/462 - Hanife tarafından 
Şa7.lment ve Servet aleyhlenne açı
lan izalcyi şüyuu davasının muhake
mesinde: 

benim phsi duşuncelerimdir. İlen YENİ NEŞRİYAT: 
lllLLI TAKVlll - llll•llf 'ırt! tar!lıt nlıl 

H hadlaelerl cilnO ailnOne Jıaydetmiıtlr. Bun· 
dan baıka cvkau ıcr'iJrcal. Atalar 96zleriıu 
ve darbımes~tıerl baYid!r Ncırcden htaııbul 
da HOsnDtıblat matbauıdır. 

aurdüium fıkırlen beienmiyebilırsı
nız. Tenkit ve aksini iddia da hakkı
nızdır. Fakat ulu orta tecavuze, sızın 
decıl, sizden d ha kusursuz ınsanların 
bile hakkı yoktur. Takmdıfınız e<'!a, 
kullandıgnuz uılupla ben de muka- tNKILAP(I GENC'Li'K - Bu ıtaft tık n· 
bele edersem daha fazla sermaye ile ::;t~~~ 28·56 ncı aayısı lstanbulda ne3red•l· 

ka ıınıza çıkabılirıın. · -

Dava eclflenlerden Servetın ikamet
gAhı meçhul bulunduğundan talep 
veçhile on beş gun muddeUe llAnen 
tebligat icrasına muhakeınece karar 
verilmiş olduğundan, muhakeme kü
nil olan 24/1/942 saat 10 da mahke
mede haz!r bulunması veya bir vekil 
göndermesi aksi taltdlrde davanın gı
yabında göruleceğl davetiye maknını
na kaim olmak üzere ilAn olunur. 

3 T l
" ak BAYINDIRLtlt ISIJERt DERCilSt -

- U .. atçı torler ıerefli, na- Nafıa Veklletl tarafından bırı clte,r•ne ait 
masla ve haysiyetlı insanlardır. le;- (•darı kısmın) levlrallde aaym ells renl<li 
l d k k r k" 1 d bir kapak !cinde birçok yazı, reılm. kroki ve 
erın e ço ıymet ı sanat •r ar a haritaları havi olduiu halde Ankarada cık· 

'Vlll'dır .• Yazınızda, beni kuçültebimek mııur 

lçan -bende kusur, sızde espri noksa- i / HAVACILIK .., ~R _ 30:ı ı ıu 
nınclan olacak- mutcm diyen "tuluat- meslefe aıt resim e•e .vuılanl Ankar;c.da~ı· 
çı" tibirlııi kullanıyorsunuz .. Bana hü- redılnu,ıır. 

KAYIP: hıanbul ae:rrilaeferinden aldıfmı 
1311 numaralı ıof&rlllk ehliJrctnımeml kay· 
bettım. Yeni ini alacafundaıı hükmi! kılma• 

cam ederken, o durust ve fedakir in-
aanlan rene de ediyorsqnuz. Günah
lannızın ustune gunah katmak sizı 
hiç bır gün temıze çıkarmaz. 

4-- Muharr:rıen kaza, bent tramvay 
beygirine benzetmenizı, kullandığınız 
tabırleri, teşbıhlen pek çirkin bul
dmıl. Siun vaz yetinize duşmemek i
çın ayni tarzta mukabelede bulunn:u-
70rum. 

5 - "İlimde biraz,, değil; ,.çok za-
711" mı.. Bilmediklerim bıldiklerir-.in 
yanmda dağlar kadar heybetli kalır. 

Öireruneye, gorüp bilmeye daima gny 
ret gösteren bir adamım. Ama sızın 
otrenip, gorup bildiklerinizı rabbım 
bana goıtermesın .. Cemiyete muzır o
lan bir ukali de~l, z ran dokunma-
7aıl bir bılıisiz olayım, bu bana kafi 

6 - Beienmedifıniz sermayesi~ 
kafamdan savurduğum "tulüat,, lar!a 
11111diye kadar ne bır pot kırdım, ne 
de çam devirdim.. Sükur allaha ki; 
bqune kadar seylrcilerimden de b.r 
bo,nutsuzluk cormedım. Ama siz ~
ienmiyormu sunuz, bunun da benim 
içın h ç bir kıymeti yok .. Esasen yinru 
Uç senedenberl neyi tenkit ettiniz de 
'bak k zandmız; neyi m~thettiniz de 
,..şatabıldiniz ki: Tenk dınizden üzu-
1 yun, meth nizden hoşnut olayım .. 

7 - Ressam Engr hakkında söy
lenen keman hıkiyesi sizin hareki.tı
nıza pek yakııacak., Ben muharnrlik
te sanatımdan hariç ba1ıislere kanı;
mıyorum.. Bilmediılm ıeylere burnu
ma sokmuyorum.. Fakat zatı iliniz 
hiç bilmediğiniz, imzanızın üstundeki 
lı r malt lenızle bılıisızl iınizin b:r 
numunesini verd iiniz "T'yatro,.y:ı a
t ya ılarmızla, Ener' n keman -)ışı 
bd r deııl ,hurrlyet ve ıblif fırka
aının devletçiLig kadar acemı ve za
nrlı oluyonunıız., 

mııur. P17er Artu.ı1:of 

1 N ŞAAT 1LAN1 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden 
ı - Karabük Demir ve Çelik fabrlkalan sahasında yaprlaeak ihata 

duvarları in aatı kapalt zar! usullyle ve vahidi fiyat esasiyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İşbu inşaat ve ameliyatın muhammen keşif bedeli 51,226.14 li-

radır. 
3 - Eksiltme evrakı Ankarada Silmerbank Muamelfıt &ubesınden 3 

lira mukabilinde alınacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktan 3812 liradır. 
5 - Eksıltme 26/1/942 tarıhıne rı;ıüsadif Pazartesi gQnO saat 16 da 

Ank rada Sumerbank Umumi Mudürluğü inşaat şubesinde yapılacaktır. 
6 - İstekliler teklif evrakı meyanında. şırndıye kadar yapmış ol

dukları bu gıbi ı lere ve bunlartn bedellerine firmanın teknik teşkilAtl
nm kimlerden terekkilp etüğıne ve hangi bankalarla muamelede bulun· 
duklarma dair vesıkalar koyacaklardn-. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale g\intl saat 
15 e kadar makbuz mukabilınde Ankarada Swnerbank Umumi kfıüpllği-
ne teslrm olun caktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatlndeu 1 saat 
eTvelıne k dar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kaı>< tılmış olmıisı lfız.tm
dır. Po tada \ ki olabilecek gecikmeler nazan ıtibare alınmıyacaktır. 

9 - Banka ihaleyı icrada serbesttir. (159) ( 116) 

Selimiye Satın Alma Komisyonu Ucinlan 
Selimiyede ambara teslim ııartlyle 8000 kilo K. fasulye, 8000 kilo 

mercimek ve 10000 kilo nohut SJTl ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. l'a
sulyenln teminatı 300 lira, mercimefln 372 lira ve nohudun 300 liradır. 
Pazarlığı 13/1/942 Salı günU saat 11 de Selimiyede komisyonda yaptla-
c ktır (237) 

~ 

100 ton odun me..,cut ev f ve şartlan d hil'nde p z rlı la satın a-
lın tır. T ın tt 358 1 ra 50 kuru olup p zarlığı 12 1/942 P zarteai 
gilnu saat 10,5 da Selimıyede satınalma komlsyonunda yapılacaktır. 

TÜRKiYE iŞ 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plim 

" Ke~ldeler: 2 Şubat. 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 tk.lncıte5rln 
tarihlerinde yapıh~ . 

1942 ikramiyeleri 

ı adet 2000 llralık-2000.- Lira 40 adet 100 llraUk-4000,- Lira 
3 .. 1000 • -3000- • 
3 750 -1500,- 50 • 50 • ~500.- • • • • 
3 .. 500 • -1500..- • 200 .. 25 • --6000.- • 

10 . 250 --2500.- 200 . 10 --2000.- • 

• 
lstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden 

Fındık lhracatçllarına 
Şehrimizde kontrol ednecek natilrel iç ve kabuklu fındıklarda ufak 

fındık nisbetleri ile alelumum özurlü fındıklartn vasrfian bakımından, 
malın menşe'ıne göre muamele yapılması Vekalet yuksek makamınca 
kararlaştırılmıştı, 

Bu maksatla hazırlanan numunelerin 
dürlilğii!n,uz İhracat Ba&kontrolorlUğUnde 
olunur. 

Sırkecide Liman handaki Mi1-
teşhir edılmekte olduğu ilin 

(287) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
142 No lu ilAn: 
istanbuİ dahilinde muhtelif cins et canlı toptan ve perakende azami 

satış fiyatlan aşağıd ki şekilde tesbit edilml.ştir. Bu fiyatlardan faz\aya 
satış yapanlar h kktnda M W Korunma Kanununa göre takibat yapıla-
cağı ilfın olunur (308) 

Karaman 
Dağlıç kıvırcık 

C•nh Topu~ Penıkende 

39 
<U 

67,50 
72,50 

77,50 
82,50 

Universite A. E. P. Komisyoriuadan; 
Kadın ve doğum kllnlğine yaptırnacak 10758 Ural' muhammen be

delli tahta eşya 22.1.1942 Peraembe giınü saat 15 te rektörlükte kapalı 
zarfln ih le edile<"ekt r . 

Zarf! rm a t 14 te r.ektörlUje verilmesi lazımdır. Liste ve şarbıame 
rektörlükte görülür. (87) 

AYDA 10 LiRA TAKSiTLE 
Taşra ~ü~erl~ için pırlantalı ve elmaslı saailerin yeni mo

~e~erl gelmiştir, Emsalı g bl 15 seneteminııtlıdır. Taşradan sipariş etmek 
istıyenlere ~ataloğ gönderilir. Mektupla (İstanbul Posta Kutusu 184) 

·adresine müracaat. , 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden 
Güzel Sanatlar Akademisinde bir idare memurluğu münhaldir. :Me

murin kanununa göre evsafı lAtlmeyi haiz olanların vesikalariyle birlikte 
Akademi idaresine mUracaatlan. (28:5) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans Adedi : 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
VERiYOR iKRAMiYE 

Zlr•at Bank•ınd• kumbarah ve lhb•1"91Z taaarruf hesaplarında 811 u 50 
llr••t bulunanlar• Mnede 4 det. çekllec•k kur"• ile a .. Oıdakl pıt .. ~15· 

re ikramiye dağrblacaktır. 
4 Adet 1.000 Llr•lık 4,000 Llrı 
4 " 500 .. 2.000 • 
4 ,, 250 .. 1,000 .. 

40 .. 100 " 4.000 .. 
100 " 60 .. 6.000 • 
120 " 40 4,800 .. 
160 " 20 .. 3200 • 

DiKKAT: Heaplartnd•kl p•r•lar bir 1ene içinde 60 llr•d•n •Pi• dDtml• 
yenlere lkr•mlye çıktıllı takdirde % 20 fmzlaelyle verllecektlr. Kur'•l:ar 
senede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnı:lklnun. 11 Mart ve 11 Hazlr•n 

tarlhlerln:le çekllecektlr. 

1 
= 
1 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Evvelce 76361 lira keşif üzerinden eksiltmeye çıkarılın11 olan 

Ezine jandarma hastahanesi ıkmali inşaatı fıyatlarm hey'eti umumıye
sıne yapılan zamlar neticesinde lOllOI lira 21 llllruşu bulan keşfi üze
rinden ve vahıdi fıyat esasına göre yenıden kapalı zarf usuliyle eksilt
'1leye konmu~tur • 

2 - Bu işe ait evrak şunlardlr: 
a - Proje, 
b - Keşif hülAsa cetveli, 
c - Hususi fenni şartn me. 
d - Yapı işleri umumt fennt şartnamesi, 
e - Bayındırlık işleri genel şartnarneı:l, 
f - Sıhhi tesisat. elektrik tcsi atı fenni şartnamesi. 
g - Fıyat bordrosu, 
l - Eksiltme şartnamesi, 
i - Mukavele projesı, 
3 - istekliler bu evrakı bedelsiz olarak Çanakakle Nafia Müdürlil-

•unde gôrebılirler. 
4 - İhale 19.1.942 Pazartesi günu saat 15 de Çanakkale Nafia Mü-

durlüğü binasmda toplanacak komı yon huzurunda yapdacalttır. 
5 - Eksiltmeye gırebılmek için t llp'lerin 6305 lira 22 kuruşluk mu

vakkat teminat vermeleri ve ihale gününden (tatil g!lnlerl hariç olmak 
Ozere) en az ile gün evvel C nakkale Valilığine müracaatla alacaktan 
ehliyet vesikasiyle Ticaret Odası vesikasını komisyona ibraz etmeleri ll-

zımdır. 
6 - Teklif mektuplarmm 19/İkinclkAnun/942 suna saat 14 de ka-

dar makbuz mukabilinde komisyona verılmış olıtı ve posta ile g~nde
rilecek mektupların ihale g\inil saat 14 de kadar komisyona gelmiş bu
lunması şarttır. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edılmez. 

'1 - İnşaat ic;ın muktazi kereste serbest olarak pıyasada satılmadılı 
ve hükumetçe bunlara vaz'ı~d edlldıgi takdirde kere te temini için 
müteahhide yardlmda bulunulaca,Rı ~bl piyasadan tedarikıne mkAn bu
lunamıyan elektrik ve sıhhi te !sata a t malzemeye müteallik bır kJsım 
işlerden de sarfınazar edılecektır. 

8 - Müteahhide arzu etüti takdirde muhasebei umumiye kanunu
nun 83 üncü maddesi mucibince vereceti teminat mektubu karşılrğı o
larak ihale bedelinin üçte birini gec;memek ilzere avans verilebilecektir. 

9 - İnşaat müddeti 8 ay olup. 941 mali yılı içinde yapılan işlerin 
bedeli bu yıl bütçesinden ve 942 maU y!lı içinde yapılan işlerin bedeli 
942 yılı bütçesinden ödenecektir, (11556) 

• 
Sahip ve neşriyat mftdürO Halil Ltitfi DördilncU. 

Gazetecilik ve oqriyat T. L. Ş. TAN matbaası 


