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Mektep kitabı kadar ve belki de daha mühİl!ı ıııaı· ı 

ÇOCUK ANSiKLOPEDİSi 
Y al~rz Çocukların Değil, Büyüklerin de 

Ansiklopedisidir. 
FIYATI 8 LIRADIR 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi ~ ı\N İdaresinden ve bütün kitapçdardan isteyiniz. 
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f 4 Yıl, önce Bugü11 A. Darlan Esir Düştü 
• 
·ınönü, Türk Milletinin Milli Şeai Ve Değişmez 

Başkanı Olarak Cümhurreisi Seçilmişti Amerikalılar 1 unusa Girdi 
Dört yd evvel bu~ün İnönü kahramanı ve daha kuvvetli, Türk milletinin her zamanki gibi 

1 
Lozan'm muzaffer diplomatı İsmet İnönü Türk tek kütle halinde bulunması ~>nun yüksek sevk 
milletinin Milli Şefi ve değişmez b:ışkanı olarak ve idaresinin bir eseridir. 

Memleketimiz ve milletimiz hakkında bil • ı Cumhur Reisi seçilmişti. 

! Türk devletinin banisi eşsiz kahraman Ata. tün dünyaca izhar edilen hayranlık duyguları, 
+ türk'ün ölümile sonsuz bir acıya düşen Türk \•e dostluk ve sevgi tezahürleri elbette ki kudre. 

fi TL-4-S---~.,,,,...---

mi letıi. en çetin günlerde olduğu gibi en elemli tiınizin ve bu kudreti doğuran sa.l'sllmaz birlik 
gününde de yüksek seriş vasfi]e kendine en la. ve beraberliğimizin bir semeresidir. Büyük in 
vık başbuğu seçmekle yüksek kabiliyetini bir san, dört yıldır iıdare ve iradesile bizi layık ol. 
kere daha isbat etmiş bulunuyordu. Dört sene- duğumuz mevkiimize eriştirdi. Bütün Türk 
rlenberi bütün dünyayı kasıp kavuran harp afe nıilletine saadetler ve Milli Şefimiz aziz 
tine rağmen Türk ordusunun her zamankinden Cumhur Reisimize uzun yıllar başarılar dileriz . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yurl'ta ·ihtifaller 
Atamızın Aziz Hitırası 

Tizimle Anıldı 

Eminönü Halkevindeki ihtilalde n sonra toplu bir halde Sarayburnuna gidiliyor. (Yazısı 2 nci de) 

Şikayetçiler 
Kimlerdir? 

D l N İZ j-Tanca 

Yukarki haritada Franstz §imal 
A.frikasmda Amerikalılarm ihraç 
yapttkları ve tutundukları mev
kiler gösterilmiştir, Tunus'a gir-

diği bildirilen Amerikan kuvvet
leri Cezair'in Filipvil şehrine ya
pllan ihraç hareketini müteakip 

hududa doğru ilerlemiye başlıyan 
kuvvetlerdir. Amerikalıların Ce
zalr ile Oran arasında da irtibat 
tesisine çabşttklart haber veril-

mektedir. Vichy haberleri, da-ı 
hilden gelen Fransız kuvvetleri
nin Oran'a yürüdüğünü bildiri
yor. Mers-el-Kebir'deld vaziyet 
hakkında hiç bir haber yoktur. 

~ 
I 

Amerikan Kıtaları 
Oran'ı işgal Etti· 

Casablanca Şiddetle Dayanıyor, Oran Üzerine DahDden 
Fransız Kıtaları Gönderildi - Berlin Şimal Afrika Sulannda 

Birçok. Gemilerin Hasara Uğratıldığını Bildiriyor 
Müttefiklerin Afrilı::adaki u _ 

mumı karargahı 10 (A. A.) -
Fransız Fası'nın Atlantik sahilin. , 
deki Amerikan kuvvetleri, dur 
maksızın ilerlemişler ve biri Ca. 

~~f'*~~.t-'sabboica"'D.m şİilUlllnde, ~i~ C9 

nubunda olmak üzere iki mühim 
şehri zaptetmişlerdir. Akdeniz 
bölgesinde hücum, misli görül 
memiş bir süratle ilerlemektedir. 

MAREŞAL 
PETAİN 

... 
Baıkumandanbgı 

Üzerine Aldr 
Safi ile Fedhaleı, pazar sabahı 

Ple geçirilmiştir. Bütün hücuJ> 
kuvvetleri müthiş deniz, hava ve 
kara mukavemetine ırağmcn bu 
mahallerde karaya çıkmtşlardır. 
Burada hava mukavemeti, Şiına. 
li Afrikanın her hangi bir nokta
slndaki mukavemetten çok daha 

G. W eygand CezaİrE 
· Gitt-G. Girauc:' 

Fransız Kuvvetlerinin 
Kumandasını Ele Aldı Halkın sıkıntısı pahasına kesele

rini doldurmak istiyen, harp ka• 
zançlan ismi altmda büyük ser
vetler biriktirmeği ııiar edinen 
bu adamlar, devlet müdahalesi• 
ne ve kontrolüne karşı da.ima 

Başvekff Ahnacak 
Yeni Tedbirleri 

Partide izah Etti Şimal Afrikası hare.katını hazırlı yan Amerika.o generalleri plan
ları tetkik ederlerken 

öüyük olmuştur. Karaya çıkarı Londra 10, (A. A.) - - Resme.a 
lan askerlere karşı mitralyöz ate bildirildiğine göre, Amiral Dar • 
şi açılmış ve uçaklarla gemileri lan. Cezairde Amerikan ~encra 
bombardıman etmek teşebbüsün linm misafiridir. 

menfi bir rol oynamışlardır. "Tİ• Hükumetin Kararları Grup Umumi Heyetince ( Başmuharririmizde~) 
caretin ve iktisadi faaliyetlerin 
serbestliğini bahane ederek mil. Tasvip Olundu - Şükrü Saraçoğlu Bu Sab~h 
1eti soymak hakkını hiç kimseye, 1 k 
hiç bir zümreye tammamaliyiz., Mecliste Beyanatta Bu unaca 
diyen Milli Şefimizin işaret et. -~ Ankara 10 (A. A.) _ Cumhu 
tikleri adamlar, verilen serbesti- , ... ' riyet Halk Partisi •VJPcli;; gnıpu 
yj daima halk aleyhine kullanan 
bu ıütü bozuklardır. ş eker ·ı ç •• n 1 umumi heyeti bugün saat 15 de 

&eis Vekili Seyhan mebusu Hil 
mi Uıran 'ın reisliğinde toplan 

Harbin dördüncü sene~i:ı~e- mıştır. Celsenin açılmasım ve ge 
yiz. Bu harp devresı ıçın- Beyanname çen toplantı zabıt hülasasının o 

de harbin drşında oJ.makla be-

Afrika Harekatı 
ikinci Cephe için 

ilk Adımdır 
raber iktisadi mekanizmamıdzm Ver·ı ı ec ek ~=~üşt= k~aç:g-1~~ Dieppe Tecrübesi, Kıt aya ihracın Güçlüg" ünü 
sarsıldığı şüphesiı.dir. Harp • o- Y • ~ 
ıayjsiyıe istınsaıin ve ithalatın ilınis~dt ~~un. icap ettirdiği Ortaya Koymuştur, ilkbaharda Avrupamn 
azalması, hiç şüphe yok ki ger.ek tedbır silsil~ini ızah etmiş ve 
zaruri ihtiyaç maddeleri uzerın· SATIŞLAR CUMA bu husuısta söz alan hatiplerirı. istilasına Cenuptan Girişileceği Anlaşılıyor 
de ~erek diğer eşyada bir daral· .mütalaaları dinlendikten sonra N k 9 (Baş muh . . . 

ma meydana getirmiştir. Fakat SABAHINA KA.DAR h~funetçe ~8:11 tedbirler umu dene~~~~)_ tki gün8:
1

~~11M d k• 
buhrantn yegane sebepleri bun- mı heyetçe tasvıp olunarak. sa~t Amerika hakiki bir harp heye. 1 5 1 r a 1 
lar değildir. İstihsalde görülen : DURDURULDU , 1.9,45 de toplantıya son ıverilmiş canı içın' dedir. GM:etelerın· bırın· . · ı 
azalmanın yanında bir de tevzi 1 A 
şekillerinde meydana gelen bir l t;ir. • • • ci sahifeleri. şi.m.al Afrika sahil H k t 
bozukluk vardır ki. bunu, Milli Anka:ra 10,. (A: ~.) Başvekalet Mület Meclisı toplanıyor !erine yapılan çıkarma haberle.. a re a 
Sefimizin son nutuklarında ifa- ten tebliğ edilınıştır: Ankara 10 (TAN) - Büyük r11.e doludur. Aşağı yukarı bir 
de ettikleri gibi, bir kac batakçı 1 _Aşağıdaki maddede yazılı Mille<t Meclisi yarın sabah <bu yıldan beri etrafında hayli dedi 
ciftlik ağası, bir kısım tü~car, ve hakiki ve hükmi şahıslann 13- gün) saat onda toplanacaktır. kodu yapılan ikinci cephenin ni.. 
bu tevzi işinde alakalı bır kısım lLl942 cuma günü sabahına ka Bu içtimada Başvekil Ş~iK.rü Sa hayet şimali Afrikada Fransız 
tniiteahhit, komisyoncu, müraba. ğl "h b tta bul · hacı ve diğer unsurlar yarat - dar şeker r.;atmaları ıve~ şekeri Ta-;c u ,mu t~ . ey~n~ .. ~ müstemlekelerinın işgali ile baş 
maktadır. herhangi bir surette imal.8.tta kul n~c:ktır. ~e~lism onumuzdeiki ladığı ilan olunuy?r. Daha iki 

• Jıı !anmaları veya evvelce ~rbn1~ g~!" t-rde ~uh\ ""· !rnnu.:l.arı te~ • buçuk ay evvel bız, tayyare ile 

b b l U
-va olup ta henüz teslim etmediklerı kik edecegı haber verılmektedıır. Afrika üzerinden geçerken ind.L 

HükUınet u ozuan m • ' . Y• • ' 

· düzeltmek için ba. şekerleri teslim veya her hangı q• gunız her tayy~re meydanında, 
zeneyı . nak 1 r Mu·· ıaA kat bilh Am rikalıların b .. tik' 

21 iktisadi tedbirlere müraca~t bir sebeple diğer bır ye~e • :ıssa e uy 
etti Bunun birinci ssfhası Refık !etmeleri yasak edilmiştır. faaliyet sarfetmekte olduğunu, 
Savdam hüki.ımeti z~anıdır:. ~u 2 - Ticaretle iştigal eden 'bü Haberi geniş 'Ve yeni mey~anlar Y~pı~~l 
devirde alm~n . tedbıt'btc, huku- tün haki.ki ve hü.kmt şahıslarla ğını, meydanla~ ~zlerce buyük 
ınetin gerek ıstıhs~ gerek ~ev- ticaret maksadile nezdlerinde şe harp tayyarelerının doldurduğu 
zii kontrolü altına ~lm~sı: fıyat ker.iii.ulunduranlar ve şekeri i . Hitler Mussolini Ve nıu görmüş ve bu faaliyetin Af-
yükc:elmesine ~aı;ş!.r. ıstihs~le mal .. ettiği maddelerde kullanan Laval Romada rikayı istilA için bir hazırlık oı1.. 
tevzi arasında bir "muvazene e. . • - " duy hükmetmiştik. 
sisi esasına dayanıy,~r . Efifl:ı.e- bilt1mum hakikı ve h~ şahıs I ~ _ 
J?ın vesikaya bai?f• sı. ~atan· r.'U" 1~1111942 saıı günu akşa . Buluşuyor armış! tngııtereye vardıgı.~ zam~? 
d~lar arasında oi~ .. av~t te. ti.farcthane ,mağaza ,dükkan Frant>tz hududu 10 (A. A.) _ kendilerine bu müşahedemızı 
sis etmesi, fiyat yü · m'- epo, anbar, fabrika ve imalatha Hitler Mussoliıri ve Laval Roma söylediğinıiz salahiyettar kimse. 
ni olması bakımından ~ • U:·' nelerinde şube,. komisyoncu ve da bui~acaklardır. ~er bize, m~alı .te~~~ü~e şu 
ler çok faydalı oldu,. Hatta dı. acenteleri ne7ıclinde ve sair yer TAN· B haber henilz diğer JJ.nhl .. izahatı vermışlerdı: !kıncı cep 
ğer zaruri ında maddelerinin de> · u ' S .,. 

l2Jr Devamı Sa. 2~ Sü. _4 /tJir Devamı S~ Z., Si1. 3 kı\Jnaldauı ~~tiıt l:lir Devamı "' .. Sil. 3 

lngilizler Önemli 
Malzeme iğtinam 
Edildiğini Bildiriyor 

Sollum'da Mu·harebe 
Devaıi1 Etmektedir 

Kahire, 10 (A.A.) - Orta Şark İl'lll 
gillz kuvvetleri umumi karargahının 
sah müşterek tebliii: 

Dün Si<li Barrani ve So!lum'dald 
düşman ardcılariyle kuvvetlerimi% a• 
rasmda çarpışmalar olmustur. Harp 
~ahaıımm temizlenmesine devam edil• 
melrl~lr. Müttefikleri Almanlar ta
rafmdan terkedilen İtalyanlar eııir °" 
tarak elimize geçmektedir. Büyük 
~ııyrda düşman harp malzemesi top. 
lanmıştır. 8 - 9 aontesrln gecesi bu• 
c'ltıt c;eVTesfnde top atesi ve bombalar 
la taıırnız hareketlerimize devam o. 
h:umıQltm:. 

de bulunulmuştur. ı I"'giliz kıtalan ile Ingi! ;2 bwl 
~ Devamı Sa. 2, SU. 1 12fr Devamı Sa. 2, Sü. 6 

1 Günler Geçerken 1 
GÖSTERiLMESi LÜZUMLU HAKiKATLAR 

RE F l K 
H Ali D 
KARAY 

Aziz meslE'hta~ Sadri Ertem'in çrkardığı ild 
ciltlik f Propaganda) adındaki çok değerli 

eserini okumağs başladıktan sonra geçen gün 
bizde de bir prcıpaganda ,bürosu kurulması lüzu. 
mu hakkında tekrarlaiığım fikirde pek isabet etti 
ğimi daha iyi anladım. tnanrını kuvvetlendiren 
bn~ka sebepler de belirdi. Mesela kalem kuvveti

ne ye fiki;r hamlelerine eskiden beri hayran olduğum Falih 
Rıfkı. evvelki gün (Tan) sütunlarında da okuduğunuz bir yazı.. 
$mda bize şuıılan öğretti: İsviçre gazeteleri Fransız kara bor. 
sa,.ında bir -kilo tereyağının 7,5 lira, bir kilo çayın 66 lira, bir 
kilo kahvenin 42 lira, erkek papucunun 145, sabunun ve etin 
~ ~ar liraya sanldığını yazmışlar. Bir paket adi siga:ra 225, bir 
cılız tavuk 9 lira imiş! Yine bu gazeteler Almanyadaki iaşe 
durumundan bahsederlerken diyorlarmış ki: Henüz sonbahar 
iken lokantalarda zerze'lat bulunamıyor; zerzevatçı dükkanları 
önünde bir domates için kavgalar çıkıyor. Berlinde heır hafta 
kurşuna dızilrnlerin afiş list.eleri görülmesine rağmen orada 
bile kara borsı:ı hüküm '3Örmektedir. Isviçre gibi ahlakı sağlam 
bir memlekette 80 memur iaşe kartlarını aşırmak suçundan ya 
kalanmış, ahali haşlıca besin maddesi haline giıren ekmeğin 
adam başı.na 225 gram verilmesinden dolay~ sızlanmak şöyle 
dursun, bunu da bir nimet sayyY<rlarml§. 

(Ulus) da başka bir yazı daha okudum: Harp patladığından 
beri cephe dlşmda çeşidli sebeplerle ölenlerin sayısı 20 milyonu 
b~lmuş; halbu ki geçen harbin cephelerdeki kayıbı ancak 12 
milyondur!. Yine geçen harbin umum masrafı 1,200 milyar al. 
bn frangı geçmem.işken şimdi tek yılda bu rakamdan fazlası 
ıarfedilmekte ımiş. Daha neler ve neler! Oyle şeyler ki bunlan 
okuduktan ve kısa bir kıyas yaptıktan sonra in.sanın şapkasını 
havaya atıp sevincinden zıp zıp sıçrayacağı geliyor. 

lşte benim dileğim, bahsettiklerime benziyen aydınlatıc~ 
ve düşündürücü, yazı.tarın salahiyetli bir teşkil tarafından pro. 
gramla, düzenle ve broşür, afiş, radyo, dergi, söylev gibi vasıtalar 
la memlekete yayılmasını temindir .İstiyorum ki görmeyen gözle 
re görülmesi lizmı geleni gösteretiın, gizlemeği iş güç edinmiş gizli 
maksadlılara karşı koyalım; görmemeği meslek haline getirenle 
rin zorla gözlerini açalım. Saadet kendinden iyisini değil, kötü· 
sünü görüp nefsinde mukayese yapmakla mümkündür. Hele daha 
iyisinin hiç mevcut olmadığını anlarsak akan sular büsbütün 
durur. -
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J G~CE GE.LE.M H•BEALEA 1 
S. P. Lorraine Şeflerim~zi 

H.ayranlıkla Andı 

Eski lngiliz Elçisi Milli Şefin Ve Türk Milletinin 
Ye_ni T ecrübereri de Sükunet Ve Cesaretle 

~Önliyeceğine Emin Olduğu~u Belirtti 
Londra, 10 (A.A.) - İngilterenin 

eski Ankara bllyük elçisi S!r Percy 
Lorraine. Britanova ajansının muha
birine beyanatta bulunarak demiştir 
ki: 
"Şimdi zaman geçtiği jçin Ata

türk'ün milleti ve memleketi için yap 
tıklarınm geni,lik ve azameti daha f
Yi anlaşılmakta ve böylece onun de
hası gitgide daha büyük görünmek
tedir. 

BUyUk Britıınya bugün dpkı Tllr
klye gibi Atatilrk'iln hAtırasmı ta
ziz eylemektedir, 

Yarm Milli Şet tnönü'ni.in dördün
~n riyaset yılı kutlanııcaktır. BüyOk 
Rrttanyadaki birçok Türk dostlarl 
Türkiye Cümhurreisine tazim borçla
rını ödemek için bu fırsatı paylaşa-

caklardır. Atatürk'ün ölümilnden son 
ra Büyük Millet Mecllsi ''En ~yik 
mevkii en liyakatli intan,, olan ismet 
İnönn'ye tevdi etmiştir, lnönilnün 
dehası, bu mevkide Atntürk'On deha
smİ istihla! ediyor, ve bir seneden 
az blr müddet sonrn mtıthl, ve vahim 
buhran patladtfı sırada, Mlllt Şef 
kiyaset ve basiretin en muhteıem e
serini vermiş bulunuyordu. 

İsmet İnOnü, bütiln milletı etra
fında toplanmış ve birleşmiş olduğu 
halde demir gibi bir elle fırtınayı 
bertaraf etti. Belki daha kat'i mahi
yette yeni tecrübeler belirecktir. 

Milli Şef İnönünün ve Türk mille
t.inin yeni tecrübeleri de. sükOnet, 
cesaret ve lüzumunda hareketle önli
yeceklerine kani ve eminiz ... 

Amerikan Kıtaları 
Oran~• işgal Etti 

m- Baş tarafı 1 incide 
Muharebe, heyeti umumiyesi 

itibarile zannoJunduğwıdan daha 
ziyade süratlc ilerlemektedir. 
::::ezair şehrinin süratle işgal edil 
mesinin şimali Afrikanın her ta 
rafında muhasematın sona erme 
sıni in.taç etmesi mümkündür. 
Bununla beraber Oran bölgesin 
de şiddetli mukavemet devam et 
-nektedi.r. Esirlerin hattı hareket 
terinin mahiyeti ne olduğunu gös 
teren hiçbir alamet yoktur. Içe 
rilere girmiş olan Amerikan kuv 
vetle.ri ,birçok Fransız kıtaatının 
konakbmış olduğu kırlarda daha 
§iddetli bir mukavemete maruz 
kalmışlardır. 

Oran zapledildi 
Cezalr, 10 (A,A.) - Saat 11,45 te 

Amerikan tanklarının Oran'a girdi
ği öğrenilmi,tır. İhraç kuvvetleri bü
tün ~ehre hiık.lm bulunan Santa Crou
se kale ve- tepesini işgal etmişlerdir. 

TAN: Oran, Şlm•l Fransfz: Afrl· 
kasındaki en mUhlm deniz Oılerlnden 
biridir. Bu limanın hemen batısında 
ve yanıbatında bulunan Mera-el·Ke· 
bir Fransız harp llmanidır. Oran'ın 
ı,gall haberinden 15nee alınan talgrmf· 
lar Merıı·el-Keblr'ln Fransız kuvvet· 
!erinin ellndo bu?unduftunu blldlr
n11ıtlr, Oran'ın sukutundan aonrakl 
durum hakkında hiç bir haber gel· 
memlıtlr. 

Vichy'den gelen haberler 
Vlchy, 10 (A.A.) - yichy istihba

rat ajansına göre Fas'ta Port - Lyau
tey ve Mehdia Amerikalılar taraftn
dan işgal edilmiştir. 

Bugünkü Salı sabahı erkenden va
ziyeti hül~sa eden Vlchy istihbarat 
ajansı, bilhassa Oran ve Philippeville 
etrafında Cezair'in milda!aası hususu
nun gitgide mllşklllleşmekte olduğunu 
bildirmiştir. Fas'ta MogodarI Agadlr, 
Fcdhala ve Sari'de ihraç hareketleri 
dc\•am etmektedir. 

'Amerikan kıtaları iki 
koldan Tunusa yürüyor 

Lond.ra, 10 (A.A.) - Birleşik A
merika kl.1'\'Vetleri iki yoldan ve iki 
f5tikametten sUrat1e Tunus'a doğru i
lerlemektedir. MotörlU alayların da
ha şimdiden Tunus hududunu geçtik 
teri sanUıyor. 

Amerikan kıtnlnn Tunus hududun 
dan ancak 100 kilometre mesafede 
bulunan Filipevllle'e çıkarılm!şlardrr. 
Romn radyosuna göre. bir Fransız ta
buru Amerikalılara iltihak etmiştir. 

)(.. 

lib'': Savaş uçakları teşkilleri ve de
nizaltıları. Fransız ılınal Atrikası ö
nünde barekılt yapan Amerikan -
İngiliz harp gemileriyle nakliye ge
milerine karşt yeni muva!fakfyetler 
kazanmışlıırdır. 

Savaş u~aklarım1z bir kruvazörde 
yangın çıkarmrşlar ve diğer bir knıva 
zörü de bombalarla hasara uğratmrş
tardtr. Bundan ba5ka aralarmda 19 
bin tonUAtoluk bir vapur ve 10.000 
to~toluk bir cemi bulunan 8 bü
yük ticaret gemisine de ağır isabetler 
olmuştur. Denizaltılar asker taşımak
ta kullarulan 14.000 tonll!toluk bir 
gemi batırmz.slar ve yine asker taşt
makta kullanılan 18.000 tonilltoluk 
bir gemiyi hasara uğratmtşlardır. Bu 
son gemiye iki torpil isabet etmiştir. 
Bundan başka denizaltılarımız bir 
korvet himayesinde bulunan bir ka
fileye karşt yapılan bir gece hücu
munda iki dUşman harp gemisi torpll
lemiştir. Bunlardan biri infilAk et
mi,tir. Dilerlerlnin batıp batmadtlı 
kaltn duman tabaka~n yüzünden g0-
rı1lemerrıiştir. 

Fransız donanmtıBı 
Stokholm, 10 (A.A.) - Paristen 

salahlyetli bir kaynaktan alman bir 
telgraf, Fransız fllosunun Tulun'dan 
ayrıldığım ve şimdi Sardenya açtk
larmda bulunduğunu bildirmektedir. 
Filonun Tunusu müdafaaya te!jebbüs 
edeceği sanıJıyor. 

AFRiKA HAREKATI 
l:lff' Baş tarafı 1 incide 

he için artık Avrupaya bakmayı 
ruz. Gözlerinizi Afrikaya çeviri
niz. Ne çıkacaksa oradan çıka 
cakbr.,, 

Dieppe tecrübesinde nsonra 
Avrupaya asker ihracı teşebbüsü 
nün ne kadar güç olduğu anlaşıl 
mıştır. Fakat Afrikayı tamamen 
istila edip, Almanları Afrika ve 
Akdenizden çıkarınca cenuptan 
Avrupayı istila daha kolay ola 
ca.kıtrr. Aşağı yukarı bir seneden 
beri kararlaşan ve hazırlığı ya _ 
pılan bu fikir, şimdi iki nokta 
dan birden tatbik sahasıni.l kon 
muştur. Bir tranan Mısırdaki 

Ingiliz kuvvetleri general Rom. 
mel ordularını imha ile meşgul 
ilceın diğer taraftan Amerikan 
kuvvetleri şimalt Afrikayı işgale 
haşlamıştır. Maksat, bütün şima 
1i Afrikayı işgal ederek. mihver 
devletlerini Afrika ve Akdeniz • 

Yiyecek 
Maddeleri 
Fiyatlarda Devamla Bir 

Düşüklük Var 
Dün yiyecek maddeleri piyasala

rında devamıt bir gevşekllk görül
müştür. Eskl alıcılar mal almamak
tadır. Toptan 43 kuruşa satılan pa
tatesler 34 kuruşa dilşmilştUr. Bir 
parti iyf pirinç toptan kilosu ao 
kuruştan satılmıştır. Perakende 180 
kuruşa sattıan pirinçler dahi 155 ku
ru~ alınmaktadI!', Perakende pirfn
cin yüz yirmi kuruşa düşeceği söy
lenmektedir. Kuru fasulyalıır 65 - 68 
kuruş arasında satılırken dün çuval
lı olarak 60 ve çrplak 58 kuruıa alı
ct bulamamıştır. Diln nohut ve mer
cimek satışı olmamıetr. ZeytlnyAğla

nnm 125 kurusa kadar düşeceği tah
min edilmektedir. 
Diğer taraftan Anadolunun istihsal 

mmtakalarından piyasaml7.a bol pa
tates, kuru fasulya, nohut ve çeltik 
getirilmiştir. Vagon temin edildiği 
takdirde birçok Jstlhsal merkezlerin
den her türlü yiyecek maddesinin 
gönderilmek üzere haztrlandıJtı piya
saya bildirilmietir, lthal&t malı ge
tirtmek için de takas suretiyle susam, 
ayçiç~ ihracr yapılmaktadır. 

Mahkemeye verilen 
vurguncuların suçları 

Dün. yağ vurgunculuğu yaptıklan 

için milli korunma mahkemelerine 
verilen tacirlerin suçlar! şu şekilde 
tesbit edilmiştir. 

Sezai Ömer ve şürek~sı, Ayvalıktan 
getirdikleri zeytinyağlartnı 116 - 120 
kuruşa mal ettikleri halde haklı hiç 
bir sebep yokken ayni yağları 140 
kuru~Ia 190 kuruş arasmda satmışlar 
ve evvelce tesbit edilen fiyatı yUk
seltin1$lerlir. Yusuf Güler ticarethane
si de evvelce 123 kuru:ıa kadar sattık
tan yai]an 10.8.942 den sonra 185 
kuru~a çıkarmt,,,lardır. Rirat Sönmez 
kardeşler de evvelce 101 kuruşa mal 
ettiklerini bildirdikleri yağların ma
liyet fiyatını sonradan 175 kuruş gö~
tetmfşler ve 190 kuruştan satış yap
mtşlardrr. Cömertoğlu Yurur Cömert 
de evvelce 93 kuru!i malivet fiyatı U
-zerlnden satışa arzettikleri yajtlartn 
maliret hesab1nı 190 kuruşa kadar 
o;atış yapacak bir hadde yükseltmls
lerdir. 

D!ğer yağ vur.ıruncusu 4 tacirin de 
quçlart tesbit edilerek yarın ilfm eli
lecektir. 

Kemal Gedeleç Ankaraya 
Döndü 

Riyaseti Cümhur Umumt KAtlbl 
Kemal Gedeleç dün Ankaraya git
miştir. 

Şeker Beya nnamesi 
~ Baş tarafı 1 incide 

lerde mevcut şekerlerinin cinsle 
ri ve miktarlarını ve bulundukln 
n yerleri gösteren beyannamele 
ri 12/11/1942 perşembe ak~amı 
na kadar bulundukları y'i?rın cm 
büyük mülkiye memu:-t:na mak. 
buz mukabilinde verec<!klerdir. 

S. - lf•ll-1942 salı g-ünü akşamın 
d:ın evvel satılmış olup da henüz 
miişterHerine teslim veya g-österd lk!eri 
yerlere sevkedi~miyerek satıcı elinde 
k1lmış olan ~eker satıcı tarafından 
ver;leeek beyannameye dereolunaca~

tır. 

4 - ır,.11-1942 salı ak~mından ev 
vel satılmıı veya mü~terllerine tes.. 
lim edilmek üzere yola çıkarılmış ylni 
bayiin elinden çıkmış ve fakat miir• 
teri eline varmamış o!an ııekerler müıs 
ter!ye vardığı günü takip eden ıü
nün ııkşamına kadar ikinci maddrde 
y;zıldıiı ııekilde ayrı bir beyanname 
ile bildirilecektir. 

5. - Akide, lokum, çikolata , lebk• 
bi şekeri ve şaire ıibi şekerden ya
pılmış maddelerin ılım ve satımı ser 
be~t oldniıı gibi bunlar beyannameye 
•abi deği!dir. 

6. - Beyannameler münderecatı 
alakalı memurTRr tarafından yerinde 

Londra 10 (A.A.) - Reuter: AT• 
man radyosunun bildirdiğine göre, 
Tunus bey~ Amerikan kıtalarının Tu• 
nus topraklarmdın ıeçmesine müsa~ 
arie etmiştir, 

den çıkarmak. ilkbahara Avrupa ktır.trol edilecektir. 
da açılacak ilcinci cephe için bir 7. - 13-1 ı.t942 cuma sabahından 

Son Fransız tebliği 
Vichy, 1 (A,A,) - Haberler na

:o:~rlığının neşrettiği tebliğe göre, Fas
ta karaya çıkan düşman kuvvetleri 
Fransız kıtaları tarafndan tutulmak
tadır. Casablanca, şiddetli hücumlara 
maruzdur. Fransız kuvvetleri sehr!n 
doğusunda mukavemete devam et
mektedir, Şehir oiddetli bombardıman 
ediliyor. Sahil bııtaryalarfmız ve Jean 
Bart zırhlısı şiddetli surette cevap 

vermektedir. 
DünkU haberlerin aksine olarak 

Mogadar, ve Agadir'de hiç bir ihraç 
hareketi yapılmamııstrr. 

Memleket içinden gelen mOfreze
lerimlz Oran Uzerine yürllmektedlr. 

Fas'dn Mehdin kasabaııına yaptlan 
tıiic'umlar 3 defa pUskUrttilmüştür, 
Dilşman bu mevkide her tilrlü ihraç 
l)sırPlcctirıı- cıon vermiştir. 

!ti üttefik gemilerine karşı 
Alman lıiicumları 

J!erlın, ıo (A.A.) - "Resmi teb-

atlama tahtası hazırlamaktır. itibaren :,elr:erin satışr İerbesttir. 

Amerikanm A!riknyı lstıııı. teşeb

btlsil, birçok bakımlardan ehemmiye
ti haizdir. EvvelA bu hareket, mütte
fiklerin taarruza geçmesi ve teıtebbü
sü ellerine almaları demektir. Sonra 
Almaitlarln Afrika ve Akdenlıden 
r;ıkarılınasr demek. Akdeniz yolunun 
açılması demektir. 

Şimdi Mısıra akser ve mllhlmmat 
taşımak için 13.000 mit mesafe kate
ederek, ve U Afrikantn cenubundan 
dola$8Hk giden gemiler ic:in mesafe, 
yed.ide bire inecektir. inılltereden 
ŞimaliAfrikaya olan mesafe ancak iki 
üç bin mildir, Amerika cümhurrelsi 
muavini Wallace'm dün bir topalnb
da söylediği ifbl, Akdenlzin açılması, 
Sovyet Rusyaya yapılan yardımı ko
layla~tıracak, Rusyaya yeni ve ldsa 
bir yol açacaktlr, Fakat, bunların hep 
sinden mUhlm olan nokta, bu hare
ketin Avrupayı lstllA teşebbUsünOn 
başlangtcı olmasıdır. Milttelikler ar
tık, 1943 ytlından itibaren müdafaa 
pl!runt bırakarak, taarruz siyaseti ta
kip edecekler, demektir, 

Bu taarruz hareketinde en büyük 

pay, Amerikanmdır. Çilnki.i Afrikayı 

lstil~ya tetebbils eden kuvvetler, A
merikan askerlerinden mllrekkeptir. 

İngiliz ordularfnı Mrstrda muval
fak eden, Amerikan tayyare ve tec:
hizatıdır. Halbuki Amerika, henüz 
istihsal kudretini tamamen ku11anmı
ya başlamamıştır. Gelecek sene istih
sal mikdarı iki misllne çtkacak, yetiş
tirilen yeni askerler cephele-re sevke
dilecek ve ancak ondan sonra Ame
rika bütün kuvvetiyle harbe girebi
lecektir. Bugtınden kendinde taarruz 
kabiliyeti g!Srmesl ve ıimdlden Av
rupayı isti1Aya hazırlanmast, harbin 
1943 yılı içinde nasıl bir ııekll alaca
ğını anlamamıza yardım edebilir. 

Onun için. Amerikanın Afrikayı iş
gal teşebbüsü, bu harbin en mllhim ve 
esaslı dönüm noktalarından birini teş
kil edecektir. Bu itibarla Afrikadan 
~elen haberler. burada büyük bir he
yecanla takip edilmekte ve sevinçle 
kargılanmııktııdır. 

111. Zekeriua SERTEL 

ll. 11. U4Z 

Yurtta Ihtif aller , .._.. DiKKAT:--
· ılZMIT CEZAEVİNE 

Ankara 10 (A. A.> - Ebe'H 
f$f fin ölümünün 4 üncü yıldönü 
mü dolayısile bnı~tlıı y:.ırtta de 
rin bir yas havu.:;, iı;iniıe ihtifal 
h•r vapılmıştır. 

Afa.türkün hayata gözlerini ka 
padığı dakikada yani saat 9,05 
de, beşer dakika süren tazim sü. 
kl1tlarile başlıyan bu ihtilallerde 
Tür.!l ulusu, Milli Şefinin en gU 
zel surette ifade ettiği gibi, "dev 
letimizin banisi, milletimizin fe 
dakar ve sadık hadimi, insanılk 
idealinin aşık ve mümtaz siması 
eşsiz kahraman Atatürkc karşı 

sonsuz minnetini ve onun aziz 
hatırasına karşı sarsılmaz bağlı 
lığını bir defa daha teyit., etmiş 
tir. 

Ankarada, ihtifal saatinden 
çok evvel, her ~ınıftan kabbalık 
bir halk kütlesi, biraz sonra bü 
tün gün devam etmek üzere her 
kesin ziyaretine açılacak olan 
Atatürkün muvakkat kabirleri 
nin bulunduğu etnografya müze 
sine giden yollara dökülmüştü. 

' 
Milli Şef İnönü, Atatiirk'ün h11%Ur

l:ınnda bir tazim vakfesinde bulun • 
mak üzere, saat tam 9 da, mııvıkkat 
kabrin bı.ilunduğu Etnolrafya müze. 
sine geldikleri zaman, Büyük Millet 
Meclisi reisi AbdilJhalik Reııda, Ba~· 

veki! Şükrü Saraçoğlu, Genel Kurmay 
Başkam Maresal Fevzi Çakmak, ;. 
kinci başkan Orgl'neral Asım GUndüz 
bütün vekiller, Cümhurlyet Halk 'Par 
ti~: genel sekreteri Memduh Sevlcet 

Esend;ıl ile Parti idare, heyeti az~· 

lcırı, Parti meclis grubu reis ve mü~ta 
kil grup reisi tarafından karşılan • 
mı!llar ve saat 9,05 de hep birlikte 
iceri girerek Ebedi Sefin huzurlarır• 
da eği!mi$1erdir. 

Saat 10,30 da. ırtilı...er ıde\'.&ri 
büviik ve orta elçileri, Etnoğrafya 

mü:resine gelerek, Atatilrk'iln muvab 
kat kabri önünde ihtlramla dilmiı 
ler ve defne dallarından yıpılmıt ve 
blitün bu devlet!erin bayraklariyle 
sütdenmlş bir c;elenk koymuşlardır. 

A:mınya büyük elı;;iı;l Von Papen, bu 
c;eff'ngi muvakkat kabre koyarken :ııı 

hitabede bulunmu:ıtur: 
"BiiyUk devlet adamı Atatilrlı:'iln 

silinmez hatırasrm taziz için, mihver 
df'Vletleri ve onların dostları nftmma 
bu çelenri koymak!a şeref duyuyo • 
rum.,, 

Bu ziyaretlerin akabinde, Fransa 
büyük elçisi M. Berrery de Atatür
kün kabirleri önünde eğitmiş ve ayn• 
ca bir çelenk koymustar. Milteı\tibert 

ıı~keri merasim yapılm1ııttr. 

Şehı:imizdeki lhtif aller 
Ebed! Şef Atatürk'ün öll.lmi.lnün 4 

Uncü ytldönüm!i müneııebetlyle şeh

rimizdeki bütün Halkevlerlnde, füıl

verslte ve yüksek okullardR, bfltOn 
re.mlf. hususi. yabancı ve azlık okul
larında ihtifaller yaptlaralt dahi Ş~ 
tin aziz hatrrası sav.ın ile anılm1ş ve 
im müna~ebetle Milli Şefin ('trafmda 
"elik bir kale gibi bulunulduğu belir
tllmlştlr. 

Üniversitede toplanan binlerce gene 
Ebedi Şefin acfstnı yüreklerinde du
varak günün erken saatlerinde Ünl
vPrsiteye gitmis ve ihtifal yerinde hıı
,.ır bulunmustur. Saat 't:ım ti da kür
c:üve gelen Rektör Profeı;ör Cemil 
lli1c:P1 trmlsmtrvı ac:ırak dl'mic:tlr ki: 

"Adı <liJimi7.de. siması gönlümüzde 
•Pvıl!i~i yQrei;imh~de ebedi olan E:bedl 
c;e~i her yıl bugün eksilml:ven bir 
'l('! ve ıut:ın bir 59:9'"1 ne sntvoruz 
R.!lsta bil:vlik halefi Milli Sef1m17. ve 
-llinvanin b11 7ôr VP retln 11ünlerinr'IP 
-lııvıınr.,mr,. fc:met frılinil nMııiu hııl-

-ı., biitiiıı 'l'ürk mi11Ptı c:lrrıdi nv:ıktıı 

""R !''lv"'ı sunuvor H;:ıvatıı 11/hlerinl 
1•nnao1ıı. bırn ~"ııt 9.05 te heoinlzi a-

Milli Şef ile Büyük Millet Meclisi ..,.:ıkta hP• ıh•kika saygı sumıastnıı 
Rtiıi, Başvekil, Genel Kurmav Ba•• 
kanı kabre menekşe demetleri koy. 
maşlar ve be.Ş dakika süren bu tazim 
ıiyaref;nden sonra Etnoğra{ya m\i• 
zc-o;İndf'n ayrılmışlardır. 

Mi'li Sd İnönü'ye Ebrdi Sef Alr• 
türkiin kab\rltrini ılvartt ic;İn ge~iş. 
iP.rinde ve gidişlerinde. bir kıta asker 
tıır~fından ihtiram reıımi ifa edilmif• 
tir. 

Mütekaiben. halkevinde vııoılan 1h 

cifalde bulunanlar, hep birlikte Ata. 
türkün kabri önünde eğilmislerdlr. 

Saat tam 10 da en kırlemli eki ~ı
ratiyle Polonya büyük elcisi Atııtilr
kiin kab~'ni zbaret ederek bir iht:. 

ram vakf~inde bulunmu~ ve lı:abre 
ınlıhleşem blr çelenk koymuıotur. 

Şikciyetçiler 
Kimlerdir? 

12fr Baş taralı 1 incide 
bu suretle vesikaya ba~lanması 
arzuları, halkın en samimi arzu
larıydı. 

Fakat hükumetin bu havırlı 
tesebbüsü bazı büyük müstah -
sillerin, zirai mahsuller üzerinde 
ticaret yapanların itiraıına u~. 
radı. Bunlar, vesika usulünü cü
riitmek, fivat kontrolünü kal
riırmak. devlet miirlahalesine 
karşı koymak için, biılfiil muka_ 
vemete gectiler. Ekmediler. ek
tiklerini sakladılar. mahsuli.i ı.?iz. 
li ellerden kacırmağa calıştılar. 
Hü!asa devletin müdahalesin . 
den kurtulmak icin ellerinden 
geleni yaptılar. Bu buhranın i
cJııde en büyük sika;vet avim~si 
bu soy_guna doymayan müstah. 
sillerden ~eldi. 

Bu devirde iktisadi mekaniz -
m"lda güçlük yaratan diğer bir 
un~ur da bir kıstm tüccarlardı. 
Hi.ikfımetin el koyduE!u her mail
de. bir sihirbazın değneği dei!
m:s eibi hemen ort::ıdan ~ır ol
du. kara borsaya aktı. Umumi 
refah senelerine nüıbetlP mahsul 
az. harlden ithal edilen em
tea mahdut olmakla bcnıber. 
mevcut miktartn devlPt miida -
halesi He tevziine doğru ilk a. 
dımlar atılırken hükumete bu 
yolda geniş ölcüde mi.izaherE>t 
c~fürterilmek lazım .'!elirdi. 

Fakat devlet kontrolü altında. 
nisbetsiz kar etmek imk~nı ol
madığı icin, devlPt müdahalesi
ne karst en hüvük !=lik~vet bir 
kı!'am tüccarl:ırdıın ve mutavas. 
s1t1ardan eeldi. "Hiikumet az da
ha teneffüs ed.ecej!imiz havaya 
el koyacak., teranesiyle ortaya 
c1kt1lar. bu teşebbüsleri akatnetP 
ıığratmak için ellerinden geleni 
vııl'tılar. 

Ücüncü bir kısım şikayetciler 
de bazı politikacıhır arasında 
vükseldi. Bunlar da mevcut sı
ktntllanmızı istismar ederek. 
menfi propa~anda için bir vası. 
ta olarak kullandılar. 

Bu stk:Avetlerin yanında hal
kın sikaveti en normali, en hak. 
lısı idi. İstismarcı zümrelerin e

"''"'"t Nilvorum ... 
Relctör!ln bu daveti üzerine bütün 

"'encllk dimdik durarak ayakta bes 
'iııkiM:ıı <:<'!ver l'Usmıısmdq durmu .. tur. 
'qıın{!~n "onrıı nrofecınr Dr. Yavur. A
ı.,,.<l::ırı bir nutıık c:livlemis ve Ata
tfirl<'ii lmmııTtrlan. $ef VP insan ola
~ıı 1' i7ııh etmis ve ezciimle deml~
tlr ki: 

"AtııHlrk'ii~ tıı"tdıFı yükııek insan' 
'"' m"nevi krvm,.tler !$:ah.,ınıı ve- mil
lt>tine kıır•ı c:ıntrlRrnnız iısındıı da be
'lren enııln hayranlık ve ııev~i duv
.,,,,.,,.mtn en eı:ı-c:Jı k::ıvnaih olmul!tur. 
'.fili! vP he«erl <leeerlerin e,.,.ll A«ıkı 
..,lıın 1.-ıılhi. mi11Ptlnln <:aaclett ve ln
•ıınlıMn ic:tlkbali !cin ~n tf'miz du:v
"tılarla dopdolu idi. :Mllletinin şeref 

Bu devrede hükumet müs
tahsili istihsale sevketmek kin 
bu~ilaya verilen 8 kuruş fiyatı 
20 ye çrkardı. Devlete vereceği 
vfızde 25 haric köylünün elin -
deki malı serbest bıraktı. Fakat 
zın.ıi büyük işlatmelere sahip 
olan bir takım köv abları. mem. 
leketin gecirdi~i · nazik devreyi 
hk hP.saba katmadan (zaten ken
dilerinden böyle bir hes"So bek
kncmezdi) hükumete kilosunu 
20 kuruşa verecekleri buğdaya 
mukabil mallarını serbest oaznr
dn 120 kurıı~a satmak imkanını 
buldular. Devlete olan borcları
nı dahi Önf'mekten cekinme vo
ltına saotıbr. 

Bu devrede hüktımet piyasa
yı sC'rbest bırnktr. Hükumetin el 
koyıiuP'u maddelerden e1ini cek
ti. Bunun neticesi olarak e;izle
nC'n m;ı.lfann meydana cıkaca~ı 
üm!t Pdildi. F:ıkat meydanfl cr
k::ın mal. eskiden k::ıra horsa fl 
ynt1arının d1sında vük~Pldi. fiyat 
:ır.nr•isi arttı. müstehlikin altm 
l{j{hilivptf naldı. muavvPn ı.?elir. 
1i vabüldac;lar sıkıntıyı daha faz. 
la hiı;settiler. Buna rdmen en 
hiiviik sikayet vine o hir kısım 
tücc-arlardan vükseldi. Bu sefer 
rle "cipvlet her ııün aldı~ı yeni 
kararlarla ticaretin ahenıdni bo 
7Uvor.. teranesiyle ortaya cıktı
lnr 

Hülasa her iki devrede de. 
halkın sıkıntısı paha~rna. kese . 
l~rini doldurmak istiycn. harp 
kazancları ismi altında bUviik 
!Jervetler biriktirmei?i şiar edi
nen bu adamlar. devlet rniidaha. 
lt'ı:ıine ve kontrolüne karst d~ima 
mPnfi bir rol nv,.,ı:H~1\ar. "Tica
retin ve ilctisadi faaliyetlerin ser 
bestli~ini bahane ederek milleti 
,;ovmak hakk1nı hiç kimseye 
hi~ bir zümreye tanımamalıyız ... 
Diven Milli Sefimizin işaret et
tıkleri adamlar, verilen serbes 
tivi halk alevbine kullanan bl' 
c:ıitii bozukla~dır. 

Devletin yeni alacağı tedbir · 
lerle, istihsalle tevzi arasındaki 
5.henltsizliği düzeltmesi bütün 
mHletin temenni ettiği şeydir. 

TAN 

Batırılan Denizaltılar 
linde aclıkla kant karŞlya kalan I Londra. 10 (A.A.) - Bahriye bi
bu halknı c:ikayet etmemesi müm rincl Lordu M. Aleksander, Avam ka-
ltün değildi. · marasmda 20 İlkteşrinde batmlan ve-

+ .,&; va hasara uğratılan d(lşman denizal-
i kinci devre Saracoi'!lu hükô.. tılanntn 530'u bulan ı:ıyısının eimdl-

metiyle baslar ye kadar 570 e ~ıktığtnı söylemiııtir. 

; ~=~:a:!s8! es:.:= NiÇiN iPLiK 
şu muclp sebeplere dnyantyordu: Mil VERİLMiYOR? 
leUınizin haysiyet ve •erefiyle yaşa-
maaı esastır. Esir millet; haysiyetsiz l lıı:mlt ceır:aevlnde 22 tane aon 
millettir. Medenlyeı camiasında yeri afatem çorap maklneııl muattal, 
olmıyan millettir, Tür-kllltün haysf- bunları iıleten 60 malıkOm da ı1-
yet," izzeti nefsi ve kabiliyeti pek yük alz duruyor, Çünkü iplik yok. 
sektir, Böyle bir millet, esarete düş- 22 çorap mıklneal bUtUn lzml· 
mektenae Olmeyi tercih eder,,, tin çorap lhtlyaoınr karıılıdıktan 

Yavuz Abadandan ıonra iki tini- aonra mUlhakat piyasalarına, hat· 
versiteli Ebedi Şefin gençliğe hltabt ti l.tanbul piyasasına bile çorap 
ile, Milli Şefin millete beyannamesini vereblllyormuı. Üstelik de piyasa 

Okum ..+ B d S r bur fiyatının yUıı:de lkl yUıı: a"a"iııına, u.,.ur. un an sonra a ay - " ııı yanf piyasada 80 kuruşa satılan 
nuna toplu olarak gidilmiş ve AtatUrk çorabı 30 kurup satmak ıuretly• 
heykeline bir çelenk konulmuştur. 1 

H alJcevlerin.de 
Halkevlerlnde de ihtifaller yapıl

mtıttr. Eminönü Hak.evinde Atıf ö
dül Ebedt Şefin öldüğü dakikayı ve
ciz bir hit:ıbe ile antatmtş, bunu beş 
dakika sükı'lt takip etmiştir. Operatör 
M, Kemal Öke Atatürk'ün şahsiyetini 
belirtmiş. Mı-liha Avni Sözen Milli 
Şefin beyannamesini okumuştur. İh
tltaide Vnli ve belPdlye reisi, vi!flyet, 
pıırti ve belediye erkAnı, askert ku
mımdanlar h::ıztr bulunmuııtur, 

Beyoğlu Halkevinde Halit Yaşıır
oğlu bir hltııbe ı:öylemiş, Doçent Re
cai Okıından Atatürk'ün hayatını an
latmış ve Hasim Elci Millf Şefin be
yannamt'sini okumuş, ihtilalde Bı-

yoğlu kaymakamı ve ask~rl erkftn ha-
7.İr bulunmuştur. Toplu olarak Tak
!:İm Cümhuriyet Abidesine gidilmiş ve 
tıbidf'ye c:elenk konulmuştlJ(". 

Beşlkta~ Halkevlnde yapılan ihti
fall Halkevi reisi HOkmi Erglik aç
mtf, ihtiram sükutundan sonra Be
~iktaş Parti reisi Zfihtü Çubukc:uoğ
lu bir hiUıbede bulunmuş ve Mim Şe
rın beyıınnıımesini okumuştur. 

Üskildar Halkevinde de Atatürk ih
tl!aline 9,05 te başalnmıştır. Halkevl 
reisi avukat Reşat Kaynar kürsüye 
ıtelerek toplantıya iştirak edenleri 
beş dakikalık ihtiram sükütuna davet 
~tmlştir. Bundan sonra Ecvet.G!Sresln 
Atatürk'ün hayatt ve başardtğı bOyük 
işleri !zııh etmiş, İhsan TezeUn oku
duğu Mitil Şefin beyannamesinden 
<ıonra Atatürk'ün büstll.nün önünden 
<teçllerek ihtifale son verilmiştir, 

BUGUNKU PROGRAM 

7.30 Proırram 
7.S2 Jlmnutl 
7.40 Haberler 
7 .55 Salon oYkca 

12.30 Proııram 
12.U MOırik (pi,, 
1 :Z.45 Hıherler 
U.00 TOrkOlet 
ıa.oo Proınm 
il.Ol Pa0tl heııetl 
11 45 Dını orkes 

ı 9.$0 Hı herler 
19.45 Müzik 
20.1.5 Rad70 ıaze 
20.U Hallı tDrkllaU 
21.00 Evin natl 
:zı.u 1ıfll%lk (pL) 
zı.30 Temall 
Zl . 50 Bando 
22.SO Haberler 
22.45 Kapımı 

e, Bu kadar faydaııına rağmen bu S 
makineler lıletllemlyor ve mah· 

kOmlar çalrıtırılarnfyormuı. 1 
lzmlt eezaevlne iplik vermek 

bu kadar gUç bir mesele olmasa 
gerek. Bir ,e,,rfn çorap ihtiyacı· 
nı tamamen temin ettrı:il de gllz 
önüne ılrnınca bir çok hususi tez· t 
glhlıra terolhen bu• mUeıuıueye ı 
lpllk verilmesi icap eder. Hem 
kontrolü de, diğer huausl mUes· 
ııeaelere nlsbetle çok.daha kolay 
olur. 

........................ 
Lokantalarda 
Ekmek Kontrolü 

Vali LMfi Kırdar dün Ernin15nü. 
Beyo~lu ve Fatih kaymakamlarından 
lokantalarda karnesiz veya karneli 
ekmek verillp verilmeliğini sormus
tur. Beyoğlu kaymakamı son talimata 
riayet etmiyPnlere raslandtğmı, diğer 
ter! ise rastlanmadığmı bildirmişler

dir, Beyo~lu lokantalarmda ekmek 
veren (iç kişi mahkemeye verllmiştir. 

Verilen malumata göre Şişlide otu
ran kunduracı Ohanes şüphe üzeı-i

ne aranmış ve üzerinde fazla. karne 
bulunmuştur. 

Kakao Yağı Vurguncuları .. 
nın Muhakemesi 

Bir müddet evvel kakao yağmı faz
la fiyatla sattıkları iddia edilen ve 
bu yllzden mllli korunma mahkeme
sine verilen Panayoila, Panayotun 
müdafileri tarafından santajct olduk
lan iddia edilenlerJn duruşmalarına 
devam edilmiştir. 

Mahkeme dosyanın yeniden tetki
kine karar vererek duru:ımayı ba~ka 
gUne bırakmıştır. 

Altın Fiyatları 
Alttn tıyatı dün blraz daha dll~e

rek 3740 kuruştan satdrnıftır. Bir 
gram killçe 514 kuruştur, 

M. Churchill Bir 
Nutuk Söyledi 

"Fütuhat Niyetimiz Yokt ur, Kendimize 
Muhafaza Arzusundayız ... Ait Olanı 

I 

Le>:rıdra 10 (A. A.) - Başvekil 

Churchill, belediye reisinin yıl. 
lık ziyafetinde bir nutuk söyli -
verek ezcümle demistir ki: 

"Rommel ordusu büvük ölcü
de bozj{una uğratılmıştır. Mu. 
hnrf>l\e. ım tek hedefle verilmiş
tir. Düşman ordularım kendisi 
ic;n felaketin en büyük ve en 
devasız olacağı yedre tahrip et
mek ... 

Başvekil, bu defa muharebe . 
n·'l'l hemen tamamiyle bir tarafta 
Britanya kanından olan askerler 
le dominvon askerleri öbür ta· 
r::f'~" d:ı ·Alrrı;ınlar arasında ya· 
pıldığınt. muharebPnin cok sid 

Mareşal Petain 
l:1ff" Devamı Sa. 2, Sil. '1 

lrn\'wrJerine mensup bi:-hklerin, 
Frans1z §imal Afrikasında kara. 
ya çıkmış olduk.lan da resmen 
habl'r · . .ıerHmrktcdir. 
M rl. Petain Başkuma11dan 
Vichyı 10 (A. A.) - Petain 

a~ağıdaki beyanatta bulunmuş -
tur: 

detli ve kanlr olduğunu. Alman· 
l:ırın bütün silahlarda klas ba -
kırnından aşağı kald1ğ'Inı söyli. 
v!'rek şöyle devam etmiştir: 

"Bu, son de.ıtildir. Hatta so
nun baslanf,!ıcı da değildir. Fa
kat. belki . başlangıcın sonudur. 

Başvekil! sözlerlnJn sonunda şöyle 

demlıtlr: 

"İngilterenin ne ~fmal Arfikada ne 
de dilnyanm herhangi diğer hiç bir 
yerinde fütuhat niyeti yoktur. İngil
tere, kendisine alt olant muhafaza ar• 
-zusundadır. Ben, Britanya imparator
luğunun tasfiyesine şahit olmak i~in 
ı.,,,.,,,,.ldl tııvfn olunmadım.,. 

SON HADiSELER 
Karşısında Türkiye l 

BerUn 10 (A. A.) - Hususi biı 
kaynaktan bildiriliyor: 

Askeri vaziyetteki inkişaf neti 
cesi Oılarak Almanyanın askerleri 
ni Türkiyeden geçirmeyi düşün .. 
mesinin mümkün olduğu bir~ 
rikan ajansı ile Ingilizce Da.il:y 

.. Fransamareşal ve devlet reisi Express gazetesi tarafından işaa 
sıfatile şu karan verdim: Ami edilmiştir. 
ral Darlan'ın gaybubeti esnasın Alınan siyasi mahfilleri, Türk! 
da bugünden itibaren kara, deniz ye tarafından ittihaz edilmiş olaıı 
ve hava kuvvetlerinin başkuman tavru hareket hakkında Cumh"15 
danlığını ü,stüme alryorum. Şim Reisi ismet Inönü'nün son bey~ 
diki halde verilecek tek bir em. tını hatırlabvorlar. 
rim vardır: Herkes vazüesini di 
siplin dahilinde, intizam ve sü 
kiınetle yapsın .• , 

Londra 10 (A.A.) =- Londra
daki müttefik umumt kararı;?ahı. 
nın bir sözcüsü Darlan'a Cezair· 
de yatıılan muamelenin mevkii 
ve Ycı:zifesiyle miitenasip oldu· 
ğunu söylemişir. Bu sözlerdeıı 
Amirale esir muamelesi yapıl. 
ıı·ırlı 1'1-r anJaşılmaldadır. 

W eggand Cezayirde 
Vichv 10 (A.A.) - Re~merı 

hildirlldH!ine ~öre General Wev
gand, Chatel - Guyon'dan Ceza-

ire uçakla gitmiştir. Weyganduı 
Fransız kuvvetlerinin kumand:nl 
lığını deruhte edeceği zanned.if 
mektedir. 

* Nevyork, 10 (A.A.) = Geçeri 
ilkbaharda Almanvadan kacmı~ 
olan Fransız Generali Henrj 
Gi,.aud'nun Cezaire ıı:eldii!i müt· 
tefiklerin şimali Afrikadaki U· 

mumf karargahından resmen 
bildirilmistir. General Giraud, 
simaU Afrilcada dövüşen bütün 
muharip Fransızların hac:kıımsrr. 
danlıihnı vaoacaktıı 
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r T A N ' ABON• a •O EL 1 
TOrktye Ecnebi 

1400 Kr• il Sene 2800 Kr 
750 • ~· A1 

1500 • 
400 • ·• • 100 • 
160 • .. , • 100 • 

Afll,._.. ,. .. ın.tt,.,.,..... '''" .,uru'l'f'u• 

l=I!m!l~I 
Şimal Afrikada 

Son Harekat ..... 
Yazan: M. ANTEN 

A merlbn kaynakları Cezalr, Tu. 
nus ve Fastaki stratejik nokta· 

lan ele geçirmek maksadiylc glr!ııilen 
büyük teşebbüs hakkında fazla ma• 
lQmat vermemektedirler. Knt'i o!a• 
rak bilinen, Cczair ııehir ve llmanı 
Oran'ın ve civarındaki tayyare hava 
meydanlarının Amerikan kuvvetleri 
tarafından işgal edildifidir. 

Muhtelff kaynaklardan gelen h'iı• 

bcrleden anlaşıldığına röre: Amerl • 
kalı!ar Akdeniz sahillerinde Cezafre 
den başka Oran, Tıınuı ve Phillppc
vlllo'un yakınlarma, Atlantik sahille• 
rinde ise Rabat. Migador Kazablanka, 
Agadir, Teı-ifi'nl:ıı yakınlarına as
ker çıkarmışlardır ve ba noktalarda 
tutunarak :mütemadiyen takviye kuv• 
vctleri almakta ve dah.ı1e doğru i!er• 
lemektedirler, 

Vlchy kayruıldanndan gclen halier• 
lere göre: Kazablanka açıklarında 

Fransız deniz kuvvetleriyle :müttefik 
kuvvetleri arasında vukua selen çar
pısmalarda Fransu: harp gcml!eri bü
Yiik kayıplar vermlşlerdJr. Tabın.in 
edildiğine göre ba limanda Jean Barı 
zırhlısı ile ilci kruvazör ve blr kaç 
nıuhrip bulunmakta idJ. 
Diğer cihetten VI.clıy emrinde bulu• 

nan eskl bir zırbh ile modem iki 
harp gemisinden (Strasbourg, Du:ı• 

kerque) 7 Jtnnuör, 15 muhrip ve bir 
tayyard gemJ!Unden mUrekcp olan 
Fransız donanma~ı İngiliz donanması 
ile harbe ttıtaşmnk maltsadiyle Toulon 
limanını terketmiştir. Miltehassıslarm 

mütelealarına göre: Oldukça miihim 
bir kuvvet olan bu Fransız filosu, 
müttefik deniz ve hava kuvvetlerine 
kar!lt koyacak bir vaziyette değildir. 

Cilnldl İngiliz Akdeniz filosu ana vatan 
f lostınan bazı finitelcr!e ve Uç tay. 
Yare gemisi !le takviye edilmiştir ve 
ır.üttefıkler ılmdi Cezair ve Oran hava 
ıncyd:!nlanndan istifade etmektedirler. 
Amerikan uçan kalelerinin Fransız 

fi'osana karvı mühim rol oynaması 

ifa :muhtemeldir. 

~ Londrada T efsirf er 
lngl!lz gazeteleri, ~mcrlkanın kay• 

naklarını sbratle seferber ederek Pa. 
ı; fik ve Akdeniz gibi birbirinden on 
blnlercc mil uzakta bulunan harp 
s~hnelerlnde taarruza geçmesinin 
e.ıemmiyetinl tebarüz ettirerek bu 
yeni teşebbüsü, mihverin fc15.kctlnht 
bir baılanrıa olduğuna, ve bu teşeb 
büııün gıycs nln mihver kuvvetlerini 
Afrikadan tamamen kovarak Akd~ 
niıdcki başlıca stratejik noktaları 

ellerine geçirmek suretiyle İtalyaya 
ve Ba!.kanlara yaklaşmak ve bir şaşırt 
ma bareketl ile ikinci cepbeye yol 
açmak olduiunu yazmaktadırlar. 

Vichy Ne Y apacak7 
VJcby ile Amcrlka arasında siyasi 

münasebetler kesilmiştir. Bu mesele 
hakkında mütaleası sorulan Amerika 
Hariciye Nazın Hull: Bıı kararın A• 
merlkayı teşebbüsünd~ vazgeçircın.i• 

yect'ğin.i, baglir:ıe kadar V.l.chy ile 
milnasebettedn idamesinden beklenen 
netice!erln elde ecllldiğ.inl, çtinkU 
Amerikanın 1940 danberl bu müna.. 
aebctlerl idame etmesinden esas gıı. 
yesinin Fransayı kurtaracak olan 
buf{lnkü teşebbilsü mümkün kılmak 

oldupnu söylemiıtlr. 
Amerikanın ba gcniı ölçiideki haıı 

reketl Fransız faşistlerinde derin bir 
asabiyet uyandımuııtır. Doriet Pa. 
riste kendi taraftarlarmın bir l~tlma• 
ında verdif,i bir nutukta: Fransanm 
İngiltere Te Amerlka:ra karşı derhal 
h::ırbe rirmestni, mihver devleUerlyte 
h.-men bir ittifak yapmasını ve komü 
nirt aleyhtarı pakta ilt.i.hak etmesini 
istem!ı ve harekete geçmek zamanı 
ge!difinl söylcmi3lir. Fakat Fraruıı• 
lar arasmda 1940 danberi FransllJ"l 
hnrbln dışında tutan Mareşal Peta.!n'in 
bövle kat'i bir vaziyet alacağı tahmin 
olunmamaktadır .•• 

Kalclr kf, Amerika ve !ngı"ltereye 
Jiarp iltn edlldiğl takdirde, böyle bir 
karann Fransada yapması ihtimal da• 
bilinde olan aksülamel!eri Vichy hiie 
kQmettnln hesaba katacağı tabüdir. 

1 ASKERLiK iŞLERi 1 
' Emln!lnO At. Şabuindcn• 

Tfm. Mehmet Klmll oğlu Huan Orhanın 
ıubcmlze acele olarak muracaatı. 

HALK EVLERi N DE: ~ı 

Emln!!nO Halkevlnden: 
Bu perıcmbc cünO Prof Dr. Xlmn Iamail 

Gllrlran .. Jlım tarihinin IDrum ve ehemmiyeti 
mevıulu bır !rOJ1ferana Tcrccektlr. 

Kadıkl!y Halke•lnden: 
A• evimizde fakirlere aıcak ,.emek tnzllne 

,..rdım olmak zere Prenses Ab,bH Hall!ft 
ııoo ıra tcbeernı buyurmak surcule ıl!ıııcrdık 
Jcrl hayrrsevul c Halktvimlı Soıyal Yardım 
6ub~ l dcrın ıe ckk rl~rı.:ıi ııunar. 

NİŞAN - Avukat Bay Hilsamettin 
Girayın kızı B yan Muııınmer Giray 
ııenç doktorlarımızdan Boy Reşat 
Can:;unln nUınl ~1, rdtr. . w-.. , 

L l f<o 
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so El. - GANDi Ankara Mektupoarı: 

Milli Matemimizin 
14 uncu Yıldön~munde 
Muhtelif Devlet isleri 

TAKViMDEN 
' 8iR YAPRAK 

.... 
Eser . ' 

Gandinin Hareketi Hindi Uyandırmak Şöyle Dursun, Bilakis 
Uyuşturmaktadır. Bütün Dil Ve Din Aykırılrklarma Rağmen 
Eğer Gandisme Gibi Zafı, Teslimiyeti "Münfeil Mukavemet .. 
Adı Altında Bir Nevi Mukavemetsizliği Tavsiye Eden Geri 
Bir Cereyan Yerine Birleşmeyi, Mücadeleyi, Mukavemeti 
Realizmi Rehber Eden ileri Bir Cereyan Uyanmış Olsaydı 
Bu Patentiel Kuvvetten Büyük Eserler Beklenebilirdi. 

, 
Milli Şefin Nutkunun Tesirleri • Yeni 
lktısadi Vaziyet-Hükumetin Kararları· 
Allnan Çok Mühim Zirai Tedbirler 

Beklediğtm 
Yazan l/1 ( llJAY 

Maarif Vckatetl tarafından ne~ 
redUen lrlbik eserlerin ıon 

çıkan serisinde, tanınmış Fransız e•• 
irleıinden "Edmond Rostand,, ın, Sab
ri Esat Siylvuşgil tarafından tercUme 
edilen "Cyrano de Bergerac,, :r d.a 
var. 

lntiıannı sabırsızlıkla beklediğim 
bu eserden bu sütunda bir lkl defa 
bahsehniı, Türk diline nakli bfiyilk 
bir Usan ve ıive bilgisine ihtiyaç ıö .. 
teren bazı güç kısım!arrnın bile nasıl 
kolaylıkla dilim.ize intibak <'ttirild.1-

Ankara 10 (TAN) - Ankara-1 ve malların daha emniyet ve s!irat!e tini lsbat için de manzum piye$n mes 
Gandi günlin :meselesi olmaktan 

çıktı; fakat Hindistan günün 
en mühim meselelerinden biri haHn• 
de hala duruyor. Bütün dünyanın 
gözünil üzerine çeken bu memleket, 
!çınde 350 milyon insan yaşayan, 
yüzlerce dil ve dini top!ıyan başlı 

bıışına bir kttadrr. Orada bir milli 
mesele değil, fakat bir kıta meselesi 
vardır. Bir Avrupa birliği davası gi. 
b!, batlı başına bir Hint birliği da• 
vası dil ve dinlerin üzerinde hüküm 
sürecek gibi görünüyor. 

:lngiltere, Rusya, Japonya ve Al· 
manya arasında - uzak, yakın -
en bllylik rekabet mevzuu o!an bu 
ülkmln henliz kendi hakkında ne diı• 
şliııdüğü sarih olarak belll değildir. 
Astrlardanberi yeilştlrdlfi peyga:m • 
bC'rler cinsinden, Londrada hukuk 
tahsil etmiş, Cenubi Afrlkada esa• 
ret rnilcadeleslne girmiş, yalın.ayak, 
ba"ıkabak bir asri peygamberle bu 
iş halledilebl!ir mi? 

Cok şüphelidir. Budha'dan Krlshna 
MorU'ye, İsa'dan son misyonerlere 
lradar bütiln vilzlerln ısöylediğ!ni 

tekrar eden bu adam otuz sene gibi 
uzun bir zaman ayni teraneyi tut • 
turmakla ne kazanmıetrr? ParlA de
nen ve insandan aşağı görülen bir ta 
bakayı ortadan mı kaldırdı? Bedava 
ya yakın Damping yapan Japon rna• 
lma kareı allüı:asızhk mı uyandırdı? 
Götülüğe lyl!ikle karşı gelmek ic;in 

r- Yazan:-, 

1 Hilmi Ziya ÜLKEN 1 
1 : 

halinde ayrılmamıs. Fakat bu !mtie 
yaz yalnız görünüştedir. Çinde de 
ayni harfleri kullanan ayrı ayrı mil• 
Jetler var. Garp endüstrisinin gir.• 
difi zamandanberi sınıf tezadı git• 
tıkçe gcrgin!eşmektedlr. Fakat asıl 

mesele Çlnde - Budizm ve muhafa• 
zakarlığm en koyusu olan Confucinı 
mezhebine rağmen - kuvvetli bir 
modern şuurun doı?makta olması. 

dır. 1912 de Sun Yat Sen'le baş• 
l:yan ve gilnden giıne inklıaf eden 
bu suur Çinin büyük mukavemetini 
h:ızırlamııtır. Halbuki Hint~ meo 
sele tamamen aksinedir. Gandi'nin 

hareketi Hindi uyandtrmak şöyle 

dursan bilakis uyuşturrnaktadır. 12 
üniversitesi ve büyük bir servet kay 
ncığı olan bu mem!cketin içinde, bil• 
tiin din ve dil aykrrtlıklarına rağmen, 
eğer Gand!sme gibi zafı, teslimiyeti, 
"milnfa!l mukavemet,. adı altında 

bir nevi mukavemetslzlJfi tavsiye 

eder geri bir cereyan yerine birleş. 
mıyi, mücadeleyJ, mukavemeti, rea. 
li:ı:mi rehber eden ileri bir ct'reyan 
uyanmış olsa bu potentiel kuvvet• 

teıı bliyük eserler bek!enebillrdi. nın bugün kederli bir çehresi var- gelebilmeleriru temin etmesi çok mııh hur parçalarından biri olan "Nonl * * dı. lnaanlar ve tabiat adeta birbl• t:meldir. Bıı ıureUe bazı iptidai mad Mersi!,, tlrSdıru zrkretmiştlm. Eserin 

T
arihi kadercillle boyun eimek; rine &Yak uydurmuşlardı. Sokaklar• delerle lthall.t e$yasınm daha fazlı nlklli büyük bir .. kadirşlnaslık,, göa. 
"Hint dalma tevekkül içinde dan geçenlerde, birbirleriyle konu • ililşmesl beklenebilir. tererek devamlı bir çalışmanııı bıı mu 

d şanların yüzlerinde derJn bir tc- Son günlerde müstehllldn eşya H• vaffık olunmu• ıemer-lnl ''lnklsın 
yaşamrı ve ııandan idare edllmis• l " ... 

esstır sezlllyor. Herkes lldeta yük tın a!rnada acele etmemeleri çok m • b::ıuale u'""amanız endi.,esfyle,, gibi t!r,, diyerek meseleyi kestirmek ı ' •· .., 
. di sek sesle konuşmaktan çekiniyor nidardır. ıtc hep beraber elde ver• m.ıhvlyetli bir ithaf f!e bana r"n .. e-

dofnı deiıl r. Arllk buıUnUn Hin- Çünkü bugün, Atatürk öleli dört se- diğlmiz zaman Milli Sefin büyük bir d.i. u u •• 
di ortaçağ tekniği içinde yaşayan ea. kQ 
ki Hint değlldir. Ondan istifade C't• ne o!muştu, Ebedi Atanın aziz hltı luhetlc buyurdukları rlbi hü me~e "Cyrano,. un tercümesi edebiyat l• 

. rasmr hep birlikte anıyoruz, minen ve maddeten yardım ett1iimız leminde bir h"dı'se.aı'r. Bizde daha mek lstıyen kuvvetler eier onu bir " u 
"O,, öleli dört sene oldu. Fakat gün bir çok müşküllerlmizin halice hır bir es-e bo-yle bı"r tercClme na• a!yon rüyası içinde yaşatacak yerdt' .. ~· 

bfitlin masallarından kurtarın~ ve .ebedi Türkiye devam ediyor ve dildiğini ıöreceğiz. ılp olmamıştır. Rostand, eıserin başın. 
il b• d" edecektir. Onun Türk milletine bı- 11- 1f.. da, p!yeslnf 'lk defa oynıyıın bilyfik rea st ır unyıı glSrüşüne kavustur ı • 

muş olsalardı kendilerine en saitam raktığı büyük eser, yeni eserlerle stihsali arttırmak için alman ted- "Koklen,, e: 
bir mllttefik ve l!edsl için de emin süsleniyor ve ısüslenecektir. birler esaslıdır. Be!ld de son buh "Bu manzum eseri "Cyrano,, nuti 

Bütün Türk milletinin derin sevgi rıın senesini reçiriyoruz. Her taraftan ruhuna ithaf etmek istiyordum Fakat 
blr karakol bulmu:s olurlardı. Fakat ·ı f halk la dığ k" ı · ve saygı ı e etra ma a n ı gele-ı haberler bıı aene e ım n gecen madem ki bu ruh sana intikal etml-
h!dfseler ne şekilde inkişaf ederse M ıı· S f' · ı b"' ilk ı T" k • ,_ tak t d ,.... ı. ı e ımız n uy ses ne. ur seneye nazaran, bır ço .. mm a ar a tir, ben de piyeslrnl sana ithaf edlyo-
etııin, mutlaka HJndin Uzerinc1en, ~ mll!eti, tekrar candan kulak vererek. % 25 ten % 300 e kadar fazla ol• di 
yayı görmesine mini olan hu sihir• 1

' rum,, yor. 
v~zifeler1nf' dört elle sarılacaktır. dulunu röstermektedir, Bu sene yal• "Cyrano,. yu türkçeye nakledene do 

bnz buğuııu dağılacak ve alttan alta G" l"k d ı · ı d b ,_,.. k d' ı · d bi un u ert erım z arasın a azan mı hüı<umet, en ı araz sın e r ayni cümleden ilham alarak tereli • 
kaynıyan cemiyet ate'i bütün kuv• b. k 1 · .. ı b" "k ı d u kl h b b t ır ço :sey en, guze ve uyu var• m iyon on ·me • ya aısan u u a mede Rostand'ın ruhunun ona h§kim 
vetfyle meydana çıkacaktır. Hinde 1 k! t A dü ı · B 'kt ı arr unu uyoruz. vrupa ve nya z rıatı yapıyor. u mı ar ıec;en se- oldufunu iddia edersek kolay kolay 
d .. bir gün asıl yolan peygamber- il 1 • hl b1 1 . 1 bol'h. k . k' 1 b 1 .. • 11 f 1 d mı et en, r r eny e s .. şara nC"nın ıne n s et e uç mıs az a ır tekzip edl!meyiz sanınm. 
lerin sonuncusu o'an Gandl'de değil, ı ğ t { ıek ti k G ı k · · · dld 1 orta ı ı a eş ve e .. e er ısarar en, c ece sene ıçın şım en yapı an "Cyrano.. nun çetin gördüfüm kı• 
rf'hberlerin ilki olan Sorel'de oldu• Türk millet! sikin ve vakur Milli $c- hazır!ıklar bu senenin bir kaç misli• ısım!arını aslı ile kar&ılaştırdrm Ufak 
tunu anlıyacaktır. O zaman bugün- finl çcmberlemiş bir halde yarına em nl buluyof. Gelecek sene hükumet ta• farklar, tehalüner tercümenin • lchl • 
kü dün va da mühimsenmlyen iki kuv. rlyetle bakabiliyor: barış içinde ys• rafından üç milyon dönüme ya km il• ·nedir. Böyle muazzam bir eserin °' 
velin, Hintle Cinin milletler arası ,ryor. razın!n ekilmesi fçin hazırlıklar yapı• (i,.blyat denilen şimdiki şffr ısekliyle 
davada ne kadar bllyük rolü oldu· Bugünkü müşkiillerimlzln aebep!e- lıyor ifade edllemiyeceği muhakkaktı; bu 
ğıı görülecektir. ri de çoktur. Bunlar hiç şüphesiz Hükilmet bütün Türk\ye gibi İstnn• itibarla mütercim, mevzu ve mazbut 

Gandl'nin defi!, fakat Sore!'fo ~·smtn harpten ,kısmen de emniyc. bulu da dü&linüyor. Ucuz ekmek ve Turk nllzım tarzını .ltabul ederek bb:e 
dünyaya nizam vereceği zaman u· tiır.iz! temin etmek lç!n almak mec-o ucuz zahire hakkında alınan ve alı• mükemmel bir eser vermiş ve Roıt:lnd 
za~ değildir. burlyetinde olduğumuz; tedbirlerden nacak tedbirlerd'!n yl'lnız tstanbulda ın ''Cyrano., sa bu muhteşem ve sa• 

açtığı davada tek bir kötunfin hüküm f 
sürmesine mani mi oldu? Racaların ı 11··------------------------, ileri geliyor. Fakat münaka&lların 4 • 5 yüz bin kişi istifade edecektir. mimi kisve ile kendine Uiyik olan 

h;ırııretı arasında unutulan iki mü• Hüknmet yalnız burünfi değil, Y8• mevkli işga~ eylemiıtlr. 

saltanatını mı.;ıkt; 1 ç E N B E R L 1 T A ş s 1 N E M As 1 N DA 
hlm nokta var: rmı da dUtUnUyor. Harp sonu proj" "Rostand., m eseri hamisi bir piyes 

1 - Tiirk milleti gittikçe te>o !eri için şimdiden hazırlıklar yapılı. tir. Bu şaheserin :muhtelif sahneleri 
rakki ediyor, ıhtiyaçlan artıyor. }'Or ve harp ekonomisi d:ılrcsj çolr edebiyat ve tiyatro aleminde adlarlyle 
İktisadi hayıtımıza durumlan i• genişletJllyor. ÇUnkU harp sonrası anılır. Eserde bilhassa bir .. Balkon 
yUe$en bir çok vatandaş, köylü belki daha çetin olacak. daha büvük sahnesi,, vardır ki değme aktöriln kı• 
kütleleri, yen· müstchl.'kler karıs '\1lZ!feler ve mecburiyetler karsısında ramıyacağı kadar çetin bir cevizdir. 

Gandi otuz senedenberı şöyle di· BU G U .. N 1 1 d ·ı+· b 
yordu: •'SiddetslzUk mukcm • en 1 aren 

mel bir haldir, Bu, biltıin insanlığın 
farkına varmadan tavsiye ettiği he. 
def ve gayedir. Şiddetsizlik, dinamik 
şeklinde, şuurlu ıztırap demektir. 
Fr.kat bu Petranın iradesine karıı 

asil bir surette mukavemet etmek• 
tir , - Bu asil hareketin meyvelc• 
rfo

0

f vermek için Hindistan daha ne 
kadar bekii:tecektlr bilmem. Böyle 
bir :memlekette de her halde yapıla• 
bılecek şeyler, söylenebilecek sözler 
vardır 1 "Günü gelince siliha 1arıl• 
makta bir an tereddüt etmem,, diyen 
Gand! bu gı.inün - her halde - da• 
ha çok uzak olduğuna kani olsa gc 
r~ktlr. 

Buna karşı Avrupa kıtasının da 
kendi dertleri, meseleleri var. Orada 
bu derUer büsbütiın baska blr usulle 
halled"llyor. Bu usul de George 
Sorel'in usulüdür Serci, Gandi'nln 
tam tersine olarak şiddet' tavsiye C• 

diyor. Civciv kemale gelmiş, yamur• 
tadan çıkmak istiyor. Beklemek bey 
hudcdlr. Eğer o içeriden yumurtayı 
ı;atlatamıyorsa ona bir darbe vu• 
rup biz çailatmalıyız. Potentiel kuv. 
vetlerin meydana çıkması için mut!<• 

1 Cienenin 2 Fevknlade Filmi R:rdP.J? 
STRAUWS'uıı şaheserı. senenın en muhteşem musiki abidesi 

bu sene ŞARK sinemasında 3 hafta gostcrilen 

1 • WiENER BLUT 
~aşaalı ~ahnelerile göiler kamaştıran, azamet ve ihtişamilc 
başlan döndüren. aşk şarkıları, nağmeli valsları müstcsnn dans 

la:ilc herkesi rnestedecek azametli eseri 

RejisörWİ LL YFORST'un Sanat Harikası 
1 

MARIA HOLST - WİLL Y FRiTCH 
THEO LINGEN • HANS MOSER 

;\lüstcttkc.•u yarattıklan hüyiik nıizansenli operet 

2-KADIN ENTRİKALA 1 
KAY FRANCIS-MILDRED COLES1in 
Tam hir ahenkle yarathklan m~raklı aşk ve ihtiras filmi 

EHEMMiYETLE Görmedrle olduğumuz hergiln :ırtan rağ. 
DiKKAT bet karşıs•nda. Bugünden itibaren hcrgün 

11 den ,.e pazar günleri 10 dan itibaren 
NAZARA devamlı seanslar. 

...................................... 1 

m1'tır. Her türlü istıhlik arttr~ kalacaiız. Sabri Esat bütün hüner ve marife 
tı nSsbettı- ııda m~ddelerlyle * * tini ba sahnenin naklinde gösterrnf&o 
dığer maddelerin arzı azaldzğın• ~r.kiyemiıln ne kadar terakki et. tir. Metne (kelime bekelime) denecek 
dan günluk dertlerimiz artmıı • tlii Ankaradan daha iyi sezUi• derecede bir sadakatle yapılan tercüme 
tır. yor. Çiinkü her seyi buradan oh- den •a parçayı alıyorum: 

2 - Harp ic;inde sınıflar ara jf'ktlf olarak, yul:arıdan ıörrnek ka• Nedir ki ban? Diraı daha y•n yna 
~ında bir işbirliği kuramadık. Y•pıtan bir Y11ttir. Ymılndir kınmıyınl 

bildir, Bu görünüşı' nazara. emniyet Bir i'tirllın candan bir d<lil bulmaaıdrr 
Bir kısım köylü köyiinü, tüccar h 1 'dl Sevl~k uu.sd•nnm etli P<mbe ııolı:ta11d11" 

ve az ver cı r. Bir s11'dtr ki aliylcnlr ı"za. kulak -r•--kendislnl dü$ündU. GeUrl fazla ı ı bil " ~y ~ Cümhuriyet rejimin n b r çok • Fransızcası: 
bazı vatandaşların istiflerini boz "-yük eserleri arasında eu ikisinin g..,. Un bıiser. mals. l tout pren4re qu'cst·ec? 
mıyıırak istl!çll'ğe kalkıl$maları carpmamas".a imkln yoktur: Un ıument faiı d'uıı ııeu pluı pr~. une 

hu
,_,. . ze ..... promcase 

d::ı buhranı arttırmış, &umetın A _ 2o senedcnbcri Tilrk dev- Pluı preclse, un aveu qalveu ıe conllrmer 
bı ok t db! 1 ' k bl Un Polat rose ı:ıu•on met ıur ı•ı du verbe 

r ç e r enne a~ı r leti memleketi tanımıştır. Kab:• almcı 
kısım halkın adeta mukabil ted• l!yeUe ihUyaç!annı anlamıştır. C•uı un ıecret cıdl prend la bouche ııoar 
bir almasr, mahsulOn bu sene nor • l'orcllli 

B - Her ferdin vficut, fikir Tercümede takı!dıfım nokta Cyra. 
maiden a~ğı olması bugilnUn ve ruhunda blr hareket aksiyon 
mı.iş!tüllerini yaratmıştır. Bu ara
da gellri mahdut vatanda~lar e• 
z:lrni:şUr. ,,. ,,. 

Hiıkumet alacağı tedhirleri teı• 

• bit etmiştir. Bunları en yakın 
hır %amanda, belki de çarşamba ılinü 
ilfi~ edecektir. Faicat durumumuıda 

<lahn şimdiden ly.ll!k var. Milli Şefi• 
mizın her tarafta büyük tesir uyan
dıran nutuklarından sonra neticeler 
gec.kmedi. Gerek ith:ılit eşyasında. 

r.erek zahire fiyatlarında di.!Jkiinlük 
l:ı cfadı. 

ihtiyacı uyanmıııtır. 

Aksiyonun olduğu blr yerde pas 
olamaz. Türkiye, blr göl dcıaı, btr 
nehir, kuvetle akan bir nehirdir. 

•• Ankara bugün Büyüle ve Ebedi 
Atanın ölümilnün dördünc!i Y"' 

!rnöa kale aibl dimdik, yann • 
dan emin ve korkuıaz, her türlü 
tedbirlerini almt1 olarak büyük ele
mini, ka!bln her köıcstnde sakin ve 
v~kur bir halde hissediyor. Bütün 
T!irkiye gibi Büyük Atasının hitıra• 

no'ntın son sözü olan "gurur,, kelime 
sid.r. Kahramanın ölürken berabeı 
götürdüğü kabadayılıftn tlmaalinl 
Rostand "pana;ı,, ile y$.nf miğfer üıı 

!!erindeki şan ve şeref tuğa ile .ani • 
tır ki Frenklerin burada "panaş,, d 
d kterine bizde "caka,, derler sanırım, 

Takıldığım bu ke!lmeyi kusur olaı 

rak zikretmiyorum; sayın Sabri Esat, 
edebiyatımızı böyle bir şaheserle zeno 
ginlestird.iği için ona tcşekkilr bor• 
cumuzdur. 

Mıurda ve Akdenlzdekl son htdi• aını anıyor , 
memleketlm'ze bir cok ubir~ Raif !JfETO 

ka şiddet lazımdır. Kendi ft'al!ne b • 
rakılmıs hiç bir tekAmül. eserini vl'o 
remez. O, ya bir inkılapta meydan:ı 
çıkar: yahut dzşarıdan b ' r darbe ile 
harekete getirilir. Şlddets'ı: hiç bir 
ideal günes yfü:ü göremez. ,..ıııı••• Büyük merDkla beklenen dünyanın8 nci harikası ,, ,ı 

** faoizm ve komünizm usul bak·· 
mından Sorel'in evlaUandır. 

Bundan dolayı, b1rbirine o kadar zıd 
olan bu iki içtimai harekette de 
Sore! için bayram denecek birer ıı:ün 
ayrılmıştır, adı saygı ile anılmakta• 
dır. Demokrasi Sorcl usulüne knrşı 
atikasız görünüyordu. Onun umumi 
t;rcv, ve siyasi grev şeklindeki tave 
ı;fyelcrl parlllmcntocu ve fırkacı cc.. 
m!yctlerln siyasi hürriyetini bozacı• 
ğı korkusu vardı. Fakat yeni harpten 
her! demokrasilerin de mecbur ol • 
dukça bu usule bavvurduklarını ve 
19 uncu asır sonunda anla:sı!an mi• 
nlisiyle demokras.inin bir isimden !• 
baret kaldığmı görüyoruz. .. ,,. 

Bize ge!lnce, hayatrruzı ~lddete 
borçluyuz. Milli mücadelede 

eğer bir an tereddüt etmiş ve kuvvet 
yerine düşmanların vicdanına müra• 
caat etmis olsaydık, bugünkü siyasi 
bütünlüğümüzü muhafazaya imkan 
olamazdı. 

** il hak Şarktn Çin ve Hint gibi !kf 
V bliyük alem var. Bunlardan 

her biri Avrupa kıtası kadar geniş 
ve o kadar kalaba!ıktır. İkisinin çolr 
eski medeniyetleri var. Fakat tek
nik gerilik ')'ÜZÜndcn kapitalist dün 
yanın hükmü altına girmektedirler 
İkisinin de kar,ısmda ayni kuvvet• 
lcr, ayni rakipler var. Fakat Çin 
bir asırdanberi mücadele c:ttiii gl· 
bl, sekiz senedenberl de bu rak!r
lerdcn en genci ve en hararctlislne 
karşı şiddetle :mukavemet ediyor. 
Vakıa Çinde Hinde nazaran daha 

fazla tecanüs var: Diller, dln'er o 
kndar farklı dei!il. Tabakalar fasit 

CONRAD W E 1 D 
SABU - YUNE DUPREZ T i S lJ°~,reı•NsıRnEEtMAAN S 1 öLDp~E.~ ~~,HAE 

1 Müthiş lıir adli hatanın tarihçesini musavveA. . TARAFINDAN ÇEVRILEI\ 

BAGDAT 
HIRSIZI 

Filmi Ilu akşam Büyük Gala :Müsameresi olarak 

1 
1 IRAKIN YAŞAYALIM! 

Beşeri ihtirasa ve çok alakalı filmi takdim ediyor. 
Baş Rollerde: 

HENRY FONDA-MAUREN O'SULLIVAN 
ve RALPH BALLA."\IY gibi dehakir artistler vardır. Bu haf 

ta her.kesin a~zında dolaşacak müstesna hir filmdir 
Sinemalarındn ayni zamanda gösterilecektir. Yerlerinizi ev. ~--••••••••••••••••••••ı••• .. , 

velden temin ediniz. Telefon: İpek: 44289, Melek. 40868 " 

iPEK ve MELEK , ____________________________ ,, ........ ~ ........................... , 
ŞARK'da Bu Cuma Akıamı 1 

,.. Günlerden beri biitün İstanbulu yeritillen oynatan -Türkçe D E M 1 R TAÇ 

L 

Bugün bütü11 seanslarda ve yam yalnız gündüz 
SON DEFA OLARAK 

A. LE SINEMASINDA 
Gösterieccktir Fırsattan istifade ediniz. 

YARIN AKŞAM 

GUY de MANPASSONT'un Ölmez Eseri 
1 

1 FAHISENIN 
1 K 1 z 1 lYYETIE1 .. 

KATHE DORSCH'in kudretile canlandınlmış hissi ıniles 
sir ahlakı, içtimai büyUk film. 

Yerlerint7.l şhndlrien aldınnız Tel: 41380 
1 ,_ -ı Dorothy Lamour-Bing Grosby-Bob Hope 'in 

z A N z 1°NırA'RLAN v o L u , v o R o v o ş , 

Görülmemiş bir muvafCak 
yetle devam ediyor. 
KATALIN KARADY'ni 
Gördüğü eşsiz rağbetle gişe! 1 
ok kalabalık olduğund:ın gCC' 
P nslnrı fçln yerlerınlzi evv 

~ -len alınız TC'le!on· 40~<: '!I~ 

v E F A T 
İstanbul barosu avukatlarından 

PLATON KLIMANOGLU 
efat etmiştir. Cenaze meras!mlnlr 

11 İklnclteşrin 1942 Çarşamba gün{l 
saat ıs te Taksim Ayia Trlada kll· 
sesinde kra olunacağı tecs nrı !At 
olunur. (Cenaze levazım tı P . Ange
lıdis). 

1 
Günden ~e olıonla~an b~ aylık San'at ve Edebiyat me' ı LALE'yi şerefe götüren bir zafer yolu olacaktır. Suareler için !Jehlr Tiyatrosu dram kısmi 20,so dı 

numarc11ı yerler simdiden kapıatılmalıdı.r. Telefon 43595 muasnun Cumhuriyet Bayramı sayısı çıktı. N u H 
.....__ ı ~ _ ISTANBUL _ Potta kutuıu: %74 ,,/ ı Per4embe gDnlerl 18,SO da tarih 
.. 'P matine. Komedi kısmı: Asrtlcıen babı 
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Ilir Doktor, Yanlış Tedavi 
· Şuçundan Muhakeme 

Ediliyor 
• 100 140 lir! ~!!! bir ele~trik j 
makinistine ihtiyaç vardh-. Na!ia Ve
kAleti birinci sınıf elektrik ehliyat na-

Karabet admda bir doktorun Meh- mesini haiz ve tercihan sanat okulu 
· et Özgür isminde bir hastaya yap- mezunu olmaSl ve elektrik motörün
ttğı frengi şırıngası Mehmedin has- den ve bilhassa otomobil elektrik teç
talığınm artmasına sebep olmuş, bu lıizatindan akümülftt.ör, şarj ve tami
yüzden doktor aleyh.~n~ dava açılm~- 1 ri~den anlamak ve talip. olacakların 
tlr. Bu davanın gorulmekte oldugu Turk olması, ecnebi bir kımse ile ev
str:ıda bir diğer şahıs da mahkemeye ti olmaması, askerliğini yapmış olma
müracaat ederek, doktorun kendisi- sı şarttır. İsteklilerin ehliyetnamele
ni de bu suretle ıırrınga ile hasta et- rıni, mektep diplomalarınıt nti..tus 
tiğini ihbar etmiştir. cüzdanı sureti, askerlik vesika ve 

Tahkikat devam etmektedir. yoklamaları, hüsnühal ktlğtdı, sıhhat 
raporu, 8 adet fotoğra!lan ve çalış

tlklan müesseselerden alınış olduk
ları bonservisleriyle 24-11-942 günü 
Kartal Maltepesinde kışla komutan-

lAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 
ı KOÇOK HABERLER' 

Nevralii. Kmkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

DAM DÖ SIYON MÜDÜR MUA· 
VINLIGI - Maarif müdürlüğü Yoa
kimyan kız lisesi yardirekt.örü Bayan 
Nuriye Hayırlıyt dam dö siyon yar 
direktörlüğüne tayin etmiştir. 

BiR AYDA CEZALANOIRILAN
LAR - Birinciteşrln içinde 1887 kişi 
tramvaydan atlamrş, 6017 ekmek mü
sadere edilmiş, 173 otomobil müşteri 
almamıştır. Bunlar yıldırım cezasına 
çarptlmıştJr. 

YANLIŞ iLAÇTAN ÖLMÜŞ -
Tophane maliye tahsil şubesi tebliğ 

memuru Bürhan ilaç yerine tendürdi
yot içerek ölmüş, ceset morga kal
dinlmıştır. 

BUGDAY HiSSESiNi VERMIYEN· 
LER - Bakırköyünde 5 çiftçi % 25 
buğday borçlarını ödemedikleri için 
adliyeye venünislerdlr. 

EMiNÖNÜ PARTi KONGRESi -
C. H. P. Eminönü kazası konıp-esi 
toplanmış, !dan• heyetine: Attf Ödül , 
İbrahim Sabri, Necati Çiller, Yavuz 
Abadan, Meliha Avni Sözen ve Feri
dun Dirimtekin ve yedek azaltğa da 
Blirhan Felek, İsmail Vefa, -Celtll 
T2hsln, Yekta Ragıp, 
güc scçllmlşlerdir, 

Namzk Gör-

Vilayet kongresine gidecek olanlar 
şunlardır: Refık Ahmet, Atıf Ödül, 
Yavuz Abadan, Meliha Avni, Feridun 
Dirimtekln. 

NUMARASIZ HAMALLAR- Eşya 

kaçakçılığına meydan verilmemek i
çin resmen hamal olarak tantnmıyan 
ve numarası bulunmryan kimı:elerin 

hamallık yapmalarınn mlisaade edil
memesine karar verilmiştir. 

TOPLANTI LA R: 

Cilt ve zUhrevt hastalıklar cemiyeti Tcisli
ıf nden: 21 cumartesi saat 13.30 da lronırrc· 
miz etibba odasında yapılacaktır. 

•Cr. NiHAD TOZGEı 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
ı'lnımıcı SL'W' ıınrr.t.11~1 

Pazar •• Par,ambıdıa m•d• bırgo~ 
14 den t7,ao • IUMlar (Taıatonı a1..a) 

a.tna" Yll&.y .. •Oft&tt...,... Haq • .,,,,.,,.. ~ t1 

Hu•alarntı• -....ıe ..__ •• w 

lığtna bizzat müracaat etmeleri il~n 
olunur. (1659-1295) , .... _____________ ~, 

TÜRKiYE iş BANKASI 
!İ 

Kü<iük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
ı. 

KEŞIDELER1 

l Şubat, 3 Mayıs. 2 Ağustos l İkinciteşl'in tarihlerinde vapll1 

r 1943 I K R A M I YEL E R 1 ' 1 adet 1999 Liralık ·_ 1999.- Lira 
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Tiil'kiye İş Bankasına para \'tıhTm:ıkls yalnı1 par11 bırrktrmı~ 

ve faiz ahnış olma:>., ayni zı.~11and~ taliinizi de dem.-nıi'ı ıı. 

'~l"SUh112.. , ... __ .... ________________ __ 
lzmir Belediye Reisliğinden 
1 - Şükrü Saraçoğlu bulvartnm, İsmetpaşa bulvarı ile Ktızun Dirik 

caddesi arasındaki kısmının ve Necatibey caddesinin Gazi ve İsmetpaşa 
bulvarları arasındaki ktsmmm parke taşlariyle yeniden y:ıpılması ve 
Şükrü Saracoğlu bulvarının Gazi bulvan ile Kazrrn Dirik caddesi ara
stndakl adi taşlarla döşenmiş kısmının parke taşlariyle esaslı tamiri, fen 
i:;leri mildürlilğündeki keşi! ve şartn<ımesi veçhilc yeniden kapalı zar!h 

eksiltmeye konulmuştur. Keşi! bedeli 36088 lira 38 kuruş. muvakkat te
minat (2706) lira (60) kuruştur. İhalesi 23.11.942 Pazartesi günil saat 

16,30 dadir. 2490 sayılı kanunun tari!atı dahilinde hazırlanmış teklif 
mektuplan ihale günll azami saat 15 30 a kadar encümen riyasetine ve-rilir. Parası arttırmııya çıkarılacak a ·sa bedeliyle ödenecektir. 

Fatih Sulh ikinci hukuk mahkeme· 2 - ismet kaptan mahallesi 1331. 1335. 1362. 1363 ve 1370 sayfü 
si satış memurluğundan: Kaniye ta- sokaklarda yeniden 2436 metre murabbaı kesme taşlarla döşeme yapılması 
rafından Fatih eski Tabakzade yeni ve 1360, 1361, sayılı sokaklarda mevcut 1025 metre murabbaı döşemenin 
Beyceğiz mahallesi eski Macuncu kesme taşlarla esaslı tamiri ~e 1362 sayilt sokakta yeniden 150 metre 
yeni Meymenet sokak eski 12 yeni 14 boyda kanalizasyon yaptlması işleri ten işleri müdilrlilğündeki keşi! ve 
No. hanede mukim Dilara Peki aley- ~artnamesi veçhile kapalı zarfla ela · ıtmeye konulmustur. Keşif bedeli 
hine ikame eylediği ııuyuun izalesi 20039 Ura 15 kuruştur. Muvakkat teminatı 1502 lira 95 kuruştur. İhalesi 
davası neticesinde gayri menkulün 23.11.942 Pazartesi günü saat 16.30 dadrr. 2490 sayıll kanunun tarifatı 
bilmilzayede satılarak bedelinin his- dahilinde hazırlanmış tekli! mektupları ihale günü azami saat 15.30 a ka
sedarlara tevdiine mütedair ilrun dar encilınen riyasetine verilir. Para'Jl müzayedeye çıkarılacak arsa mu-
müddeialeyh Dllaraya llftnen tebliğ kabilinde ödenecektir. · (1275) 
edilmek suretiyle kesbü kat'iyyet ey- I•,. -
leliğinden yukarda yeri yazılı gayri tir 
menkul 19.11.942 Parşembe günü ya
pılacak açık arttırma neticesinde iş Yüksek Elektrik Mühendisi Aranıyor 
bu gazete 27 .10.942 tarihli nüshasiyle 
ilAn edilen fartlar dairesinde satıla- I Konya Elektrik Şirketinin mühendisliği münhaldir. Taliplerin a-
caktır. Sııhş lhban hissedar Dilara şağıda yazılı evraklarile Şirket Miıdürlüğüne müracaatlan ilAn olunur. 
Pekiye tebliğ makamına kaim olmak : 1 - Ehliyetname sureti; 2 - Şehadetname sureti; 3 - Bonservis-
üzcre on beş gün müddetle ilfuı olu- , ler sureti; 4 - Tercümeihal; 5 - Askeri durum; 6 - Hususl ~tları; ""'- ı ,:..ı::ği ayl!k timU. , 

. ~ Adli Tıp işleri U. Md. den 
pı~ ... ıct . 
rl U Müessese kalorifer kazanmm tamiri muhammen 473 Dra 81> kuruş 
',! N ~!t 

1 
keşif bedeli ile açık eksiltmeye konmuştur. Açık eksiltme 23.11.942 Pa

l~v.uı zartesi günü saat 14 te Adli rtp umum müdürlüğü binasmda yapılacaktır. 

K 
H~= İsteklilerin' ~tnameyi okumak için müracaatları ve 72 lira teminat pa
ıJ:...~ rası ve lilmmlu vesaik ile birliktemezkllr gün ve saatte komisyonda 

KAYIP - Gönen nüfus memurlu
ğundan aldığım ve içinde Gönen as
kerlik subesinden askeri muamelem 
kayıtlı bulunan hüviyet cüzdanımı 

kaybettim. Yenisini alacağımdan hilk 
mü kalmamışttr. Gönen Rüstem ma
hallesi Şuayyip oğlu 333 doğumlu İd
ris Tunçsoy. , ' 
1 

TA N ~zetesi 

iLAN FIY ATLARI 
eı. -

Başbti malrtu olarak 750 

ı lncl sayfa santimi 60('1 I 
2 • • • (Ol 

8 • • • 1öL " , 

hazxr bulunmaları. (1232) 

,_DEPO ARANIYOR-.-. 
Galatadan Kabataşa kadar deniz kenarında takriben 2000 ilA 3000 

metre murabbaı büyüklüğünde depoluk bir arsa aranmaktadır. istek
lilerin 1043 posta kutusuna müracaatlar.ı ilAn olunur. ................................... ,, 

Kadıklly Sulh Birinci Hukuk Hlklrnll!llndıın: 942/440 -
Kadtköyünde Hasanpaşa mahallesinin Uzunçayır caddesinde Cemal 

Konukun bahçesinde bahçıvan iken ikametglibı meçhul Ziso oğlu Yergiye: 
Salfilıattin Sayar tarafından Ha!Jz 'Yunus Bahri ve Vasil Papadoplus 

Ue aleyhinizde ikame eyledlği Kadıköy1inde Osmanağa mahallesinin es
ki Söğütlüçeşme Yeni Mühürdar caddesinde eski ve yeni 30 No. lı üstün
de oclası bulunan kftgfr dükkAntn J.zalei şuyuu davasından dolayı nammı
u gönderilen davetnamenin ikametgfilunızın meçhuliyetine binaen tebliğ 
edilememiş ve hakldnl7..da 15 gün mQddctle ilAnen tebligat icrasına karar 
verilıniş olduğundan mahkemenize bakılmak için tayin kılınan 30.11.942 
Pazartesi günü saat 11 de Mahkemede bizzat veya tarafınızdan musaddak 
vekfiletname ile bir vekil göndennek suretiyle hazır bulunmadığtnız tak
dirde hakl.unızda gıyap kararı itti.haz olunacağı ve bu baptaki dava ar
zuhali ile ilAn suretinin mahkeme eli vanhanesine de talik edlldiği tebliğ 
makamında ilAn olunur. (1303) 

Üsküdar Askerlik Şubesi Başkanlığından 
Subemiz yedek subay defterinde kayıtlı bulunan emekli ve yedek 

subaylarm ikişer k1ta vesika fotograflarıiıhı alınmasına lüzum görülınilş 
olduğundan, şubemize ~nsup emekli ve yedek subaylarm ikişer kıta 
fotograflan:nı bizzat veya bilvasıta t ezelden şubeye getirmeleri ve fo
tograflarınm arkasına da kayıtlı bulunduğu defter stra nuınaraslyle ~ıntf-
lanru ;ıazı;nalın lüzumu il4n olunw; (1637.1235) 

-MEMUR ALINACAK--. 
İstanbul Grupu Tapu sicilli Müdürlüğüne bağlı Merkez Tapu si

cilli rnuhafızlıklariyle millhakat Tapu sicilli Muhafız ve memurlukla
rında münhal bulunan 15 liralık asli maaşlı kAtipliklere namzet me
mur almacağtndan 2997 sayılı teşkilAt kanunumuzun yedinci maddesi
nin (L) fıkrası mucibince Tapu ve Kadastro mektebinden veya Lise
den mezun olmak ve bulunmadığı takdirde Orta mektep mezunlan a
rasında bilimtihan isbatı ehliyet edenler allnacağmdan (Askerlik ve 
tahsille a~kası olmıyan) taliplerin imtihan g(inü olan 20.11.942 tari
hine miliıadil Cuma günü saat ikiye kadar mektep diploması, hüsnü-

1 
hal varakası ve sıhhat raporu ve aı;kerlik ile alakası olmadığınt bil~ 1 
dirir vesaiki hAmilen Grup Müdürlüğü Bürosuna müracaat eylemelerı 
ve evvelce. dilekçe verilmi~ olan taliplerin de ~bu vesaiki imtihan 
~ününe kadar ihzar eylemeleri ilAn olunur. 

..................................... ,... il 

Ta hm in 1 lk tıı
bedell mlnatı 

391.00 29,33 Şehr:ade başında Kavalalr sokağmda 7 No. Ir ahşap ev 
ankazı. 

UO, 0(} 18, 00 Şehzade başmda Şehzade ba31 caddesinde 241 No. 1t 
dükkAn ımkazı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarlan yukarıda yazılı iki par-

ça ankaz satrımak Uzere ayrı ayn açlk arttırmaya konulmuştur. 
Şartnameleri zabıt ve muamelAt müdürlüğünde görtllebillr. İhaleleri 
Taliplerin ilk teminat makbuz veiml encümende yapılacaktrr. 

27.11.942 Cuma günü saat 14 te daya mektuplan ve kanunen ibrazı lA
ztm gelen di~er vesikalariyle ihale günü muayyen saatte Daimi Encü-
mende bulunmaları. (1311) -Be:voğlu Niş:ıntııo; Meı:rütiyet mahallesinde açtkta akmakta olan mec-
raların ta'miri açık ek~iltmeye konulmu"itur. Keşif bedeli 649 lira 6 ku-

nıs ve i.lk teminatı 48 lira 67 kuruştur. 
Keşif ve şartname zabıt ve muamelAt müdürlüğü. kaleminde görüle

bilir. 
İhale 26.11.942 Perşembe günü saat 14 te Daimi Encümende yapıla-

caktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden (8) 

!?iln evvel Belediye Fen işlE>ri mildür'iiğiine müracaatla alacaklart Fenn! 
ehlivct ve kanunen lbra7.ı !Azım gel •n diğer vesikalariyle ihale gi.inil 
muayyen saatte Daimi Enclimenle bulunmaları. (1310) 

iYE CüMHURiYE 1 
ZiRAAT BANKASI 

Kundnş Tarihi: 1888 

Sermay~i : 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve Aians Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

...) . 

Biriktirenlere 28,800 Lj_ra · Para 
iKRAMiYE VERiYOR 
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ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Eminönü Maliye ıubesinln bulunduiu Nevşehir hanında yapttrılacak 

(913,79) lira keşifli tamirat lşt 13.11.942 cuma günü saat 15 te Milll 
Emltk Müdürlüğünde müteşekkil kornlsyonda açık eksiltmesi ile ihale 
edilecektir. Muv&kkat teminat 68 Ura 54 kuruştur. İsteklilerin en az bir 

teahhütte 5-00 llralık bu lşe benzer it yaptıtma dair idarelerinden alınıı 
olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilAyetlne müracaatla eksiltme ta-
rihinden tatil günleri hariç 3 gün evvel almmıs ehliyet ve 942 yllina ait 
Ticaret odası vesikalarını ibraz etmeleri muktazidir, 

Mukavele, eksiltme, Baytndırlık isleri genel ve hususi ve fennt sart
nameleri ve proje keşif hültısasiyle buna mütefeITi diğer evrak MilU Em
Wt Müdürlüğünde gör[llebilir. (979) 

11. 11 - 942 

Örtülük Muşamba Enkazı Satlllacak 
De'llet Limanları işletme Umum Müdürlüğunden 

Tamamen e~ ve kullanılmaz bir hale gelmiş tahminen 6000 kilo 
nılkdannda bulunan 200 adet örtülük muşamba satılacakttr. 

Taliplerin tekliflerin nihayet 17.11.942 Salı günü akşaınma kadar 
levazım müdürlilğüne tevdl etmeleri. {1304) 

• j!İ ~'i il N 1i 
r IS .-< İ L. I ıc:. _,. R. ' 
Y ~ PL~NI 

ikramiye ikramiye İkramiye 
Adedi M lkdan Tutarı 
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20.000 
10. 000 
5.000 
2. 000 
1.000 
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50 
20 
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20.000 
20.000 
20. 000 
40. 000 
40.000 
40. 000 
40.000 
20.000 
40. 000 
40. 0-00 

160.000 

86. 947 YekOn 480. 000 
Tam bilet 2, yarım bilet 1 lira 

...................................................... 
f M.M.V. lstanbul Satın Alma Komisyonu lhinları J 
..................................................... 

Pazarlıkla 70 bın kilo pırasa alınacaktır. Kilosuna 20 kuruş tahmiiı 
edilmiştir. Katı temınatı 2100 liradır. Şartnamesi her gün öğleden sonra 
Ko. da görülür. İhalesi 13/11/942 günü saat 14 de Tophanede M, M. v: 
Bır No. lu satın alma Ko. da yapılacaktır. Isteklilerın muayyen va·• 
;<itte Ko. na müracaatları, (1187) -tst. Lev. ~irliği amoart içın 10,000 kilo sabun pazarlıkla alına
caktır. Beher 1.ulosuna 112 .kuruş tahmin edılmiştir. Kati teminatı 1680 
liradır. İhalesi 16/11/942 Pazartesi günü ı;aat 15 de Tophanede Bir No. 
ıu satın alına Ko. da yaptlacııktn·. İswkliler ~artnamesini her gün öğle-
ien sonra Ko. da görebilirler. (1175) 

::....· 
Beher kilosuna 120 kuruş tahmin edilen 50 ton sığtr eti pazarlıkla sa

tın almacaktrr. İhalesi 13.11.942 Cuma günü saat 15 te Tophanede M. M. 
V. İstanbul bir No. lı satın alma komisyonunda yaptlacaktır. Kat•ı te
minalı 8500 liradlr. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri, 

(266 - 1294). 

-. 
Pazarlıkla 50.000 kilo !Ahana ahnacaktrr. Kilosuna 20 kuruş tahmin 

edilmiştir. Kat'i teminatı 1500 liradır, Şartnamesi her gün öğleden sonra 
Ko. da görülür. İhalesi 17,11.942 gUnU saat 14 te Tophanede bir No. h 
satm alma Ko. da yaptlacaktır. isteklilerin belli vakitte Ko. ııa gelme
leri ,,. (1169) -Beherine 50 kuruş tahmin edilen 4000 adet beden derecesi pazarlıkla 
satın alınacaktır. İhalesi 18.11.942 Çarşamba günü saat 15 te Tophanede 
M. M. V. Bir No. lı satın alına komisyonunda yapılacakttr, Kat•ı temi
natı 300 liradrr. isteklilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. , 

(264-1292) 
-. 

Muhtelif ve hurda dikiş makineleri satılacattor. Eksiltmesi 30.11.942 
Pazartesi günü saat 14 te Tophanede M. M. V. İki No. lı satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Kat't teminatı 145 lira 56 kuruştur. Mainekeler 
Tophanede 2 No. lı dikim evinde görülür. Taliplerin belli vakitte komis
yona gelmeleri. (265 - 1293) 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan Iıı : 
1 - Ankara şehrinde yapılacak olan Ankara şehri !Ağım tesisatına 

alt imalat ve inşaat teferıilatı. 
Tahmin edilen keşif bedeli fiyat vahidi esası üzerinden (7.101.S03)~ 

Ura 37 kunıştur. ~ 
2 - Eksiltme 18.11.942 tarihine rastlıyan Çarşamba g!lnü saat 15 de 

Ankara.da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komisyo-
nu odasında kapalı zarf usuliyle yapdacaktlr. 3 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık le
ler! genel şartnamesi, umumi su işleri fenni ııarlnamesi ile hususi ve 
fenn.l şartnameleri ve projeleri 50 llra kar~ıhğrnda su işleri ı-eisll~den 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 226 789 lira 10 · kuruş1u1C 
muvakkat teminat verınesl ve eksil1menin yapılacağı g!lnden en az üç 
gün evvel bir dilekçe ile Nafia Vek~letine müracaat ederek, bu ise mah• 
sus olmak üzere vesika almalan ve bu vesikayı göstermeleri şartttr, 

Bu müddet içJnde vesika isteğinde bulıınnuyanlar eksiltmeye ~ 
mezler. 

5 - lstekll1erln tekUf mektuplarım fkfncl maddede yazıll saatten olr 
saat öncesıne kadar su işleri reisliğine makbuz karşılığında vermeleri 
lbmıdrr, Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (925) 

, , l l'lrl 111111 "l'l'lllU 11:11111n:n1111il1 Hl 11111 il 11111 il lll 1'11111 m Hl 111 l lll\ 

§ Yeni Müşteri Bulmak Sanatı ~ 
5 Dr. Gasson diyor ki~ !: .. . ... -
: "Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik : - -: etmek suretiyle bir ild sene gibi kısa bir zaman içinde : -5 müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu : 
""' = : kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,. : 
~ -~ Fiyatı 50 Kuruı ~ - .(~ -:: Satrş yeri: TAN matbnosr IRtrrnbrtl = 
"llllUlll lllll:U.lllll llllll llll l llll 11111111111111111111llllllrl111111-I 

latanbul Birinci lfllla memurlu!lundan: 942/1 "'! 
İstanbulda Mahmutpaşada Haçoplo Hanında 17 No. da manifatura-

cılık yapmakta iken iflAs eden Mehmet Ziyanın masasına ait son vaziyet 
hakkında iflb idaresince izahat verileceklnden aH\kadar alacaklılarm 

23 ıı 942 Pazartesi günü saat 11 de dairede hazır bulunmaları idare ka
~iyİe ilAn olunur. (6678) 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: BaliJ Lfttfı Oördilııe-fl 
Gazeıecili.k ve Neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 


