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Yeni Sofya Elçimiz 
Vasfi Menteş'i 

Y em~ğe Alıkoydu 

GAZETESi 
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-. -- -Dün G·ece Bütün Fırınlar Kontrol Edilerek Mevcut Yemekte Bayan lnönii 

Un, Ekmek ve Karne Miktarı Tesbit Edildi. Halk· v~!:~a~~::C::ra~· 
Ekmeği Pazardan itibaren 27 Kuruşa Satdacak • ..=..-~ <t;ö:;ııb~·:.; 

"- ~ -O 

Toulon'da bulunduğu taıhmi ıa edilen Fransız ~milerlııdeıı 

-~- • -; v. A_nkara 12 (TAN) _ OğrendL 13.3~ da ~ Sofya el~isi Bı.y 
gunıze göre, sabit gelirli vatan • Vasfı Meınteş ı kabul buyurarak 
d~şlara yiyecek maddeleri tevziil kendisini öğle yemeğine alakov 
fçın hazırlıklara başlanmıştır Bu muşlaidı.r. Yemekte Bayan lnö • 
karar, çok muhtemel olarak ·önü nü ve Bayan Menteş de hazır bl 
mü1ldeki ayın başlangıcmdan iti lunmuşlar ve bu münasebetle elç 
baren tatbik sahasına konulacak miz ve refikaları Reisicumhuru.. 
tır. Mahalle birliklerin.in ellerin muzun yükset ilifatlanna mazhar 
de bulunan beyanname ve cetvel olmuşlardır. 

F ransanın işgali 
Tamamlandı 

lerdeki nüfus adedine göre yapı_ ----o--
lacak olan bu tevziat için önü • 
müzdeki günlerde gıda maddele 
ti sevkine başlanacaktır. Gelıri 
mahdut vatand~laTa ilk iş ola _ 
rak ucuz bulgur verilecek, bunu 
takip eden günlerd~ de diğer gıda 
maddelerini almaları temin oh• 

Başvekilimiz 
Mihver Kuvvetleri, Yalnız Toulon'a Girmedi ve 

, Buradaki Fransız Harp Gemilerinin Muhafaza 
Altına Ahnması K~rar{aştırıld -

naca.kır. 

Sovyet ve Fransız 
Büyük Elçilerini · 

Kabul Etti.. G. Eisenhower, Fransaz Donanmasını 
* Ankara 12, <A. A.> _ n:ı.cn.·ekil Müttefik Filoya iltihaka Davet Ediyor Şehrimizde hazırlık y • 

l Şükrü Saraçoğlu, b~gün ö~!.eden Berlin 12, (A. A.) - Salibi.yet 
Başvekilimizin izah ettiği yeni hükumet kararJannı tasvip) aşe maddeleri tevziatında e • evvel. rnezunen bulunduğu rnem li askeri kaynaktan bildirildiğine 

karşılayan Büyük Millet Meclisi toplantı halinde e f ~.s olaca~ . karnelerin tevzilne leketinden dönmüş olan Sovyet göre, mihver kıtalan Framuınm 
dun şehrımızde başlanmıştır. Bu Rusyanın Ankara büyük elçisı tamamiyle işgali bakı:mmdan ken 

Ş s a ra r.. o 9v 1 u M • ı ı t ~arnelere aile reisinin fotoğrp . M. Winogradofu kabul etmiştir. dilerine tevdi edilen vazife ve he • ~ n un 1 e vapıştınlmakta ve beslemeğr '* defleri tamamlamışlardır. 

M • • mecbur olduğu aile fertlarinin 

ec h s 1 n deki Beyan atı :::ı! ı!:!r::1~:~:o1:.-:.::·~ ş~':,.!~~~! ~~~n ~i':":.!: R!::~~ ı~e·:.: etbl:~yan 
V Y • Al dan tasdik edilmektedir. Bu kar evvel Fransa büyük elçısi M tebliği· Franstz cenup sahilini e en 1 1 nan K a rar'a. r nel~rle verilecek iaşe maddeleri Berjerie'yi kabul etmiştir. Ingiliz - Amerikan karaya çıkar 

IJ ~ Devanır 6a. 1, @U.,. • 

1 Un us uıı ı;tyaıı 

ma teşebbüslerine karşı koru • 
mak maksadile dün dördüncü or 
dunun kıtalan Fransanın işgal al 
tında bulunmayan kısmına gire 
rek Nis'i geride bıraktıktan son 
ra Rehn nehrine va.nn.tşlardrr. 
Rakın hareket tarzı sakindir. 

Motörlü ve zırhlı müfrezeleri 
miz ayni zamanda Kor.sikanın şi 
malinde ve cenubund.a karaya 
çıktıktan sonra adayı işgal et • 

~şl~erdir .. ~orsika da büyük biri Simal A!rikadaki Fransts ~ 
kO""° .. ~......--.....-.u- t... -VY & 

ta~d~;:s~ ~~!pan:0\111:! G'l~-Giilra il 
·•una varmışlardır. 

Şükrü Saraçoğltı, Millet Meclisinde ki bcyanatmda, harp do!ayısiyle İ:' 
ç!nde bulunduğumuz mü<>külleri, la~e meselesinde görülen zorlukları, 
fiyat yükselmelerini ve bunlara karıı altnaçak tedbirleri çok mütevazi 
ve samimi bir lisanla anlatmıştır. Alınacak tcdbir!erln esası, fena çalıo 
şan, suiistimalleri sabit olan memnrlan cezalandırmak, pahaldığa kar. 
şı muayyen gelirli vatandaşlara ya rdm:ı etm~k, hububat stkıntısını 
önlemek iç\n hariçten hububat ithali, bu hububatı nakletmek üzere va
sıtalar temini, kara günler için stok mikdarınrn artttn!ması, harp d0ıt 
layısiyle fazla kazanç temin edenlerden vergi alınması Ve istihsalin 
arttırılmasıd·r. 

Tramvay 
Ara Durakları 

Kaldırlldı 
Toıdon ifgal edllmiyor Nasıl Ka~+ı? 

Y Vichy 12 (A. A.) - Toulonda 3 

arışıyor ~r:;::!8eh~;:;1!ÜJ::r~a ~:: Generalin Bir Kadnı 

için iki Taraf 
Adeta 

Başvekilin Mecliste verdiği be!klenen bir meziyet olduğUhu 
son izahat, iktisadi vaziye kaydetmek icap eder. 

Maksat, izdihamı 
Bir Derece Daha 
Önliyebilmektir 

lunmağa söz verdikleri için Al • v f +· e·· - 1. r•••• • •••••••••• ••••••••••••••••••••••••• • ••••••' man makamJart Toulon müstah "-1Ya e ıne urunereK 
Almanlar Hava Yolile Kuvvet Göndermiye kem mevkiinin işgaı edil~e~e.ı- Ve Motörle "Afrikaya 

tt, ve buna karşı alınacak tedbir Saraçoğlu, yüzde 25 ve tanzim 
leri göstermesi bakımından çok satışları ~an alınırken hükU 
tnühimclir. metin en ziyade göz önünde tut 

Saraçoğlu. harp dolayısile için tuğu prensiplerin adalet, enıni • 
de bulunduğumuz müşkülleri, l:lif" Devamı Sa. Z, Sii. 3 
~trafımıW.aki harp tehlikesini be 
nrttikten sonra bugünkü iaşe 
tneselesindeki zorlukları, fiyat 
yükselmelerini ve bunlara kaırşı 
alınacak tedbirleri çok mütevazi 
\re samimi bir li,sanla anlatmış • 
tır. 

Bu izahattan anladığımıza gö 
re, harbin birinci senesinde mev 
cut stoklarımız bulunduğu için, 
harbin bütün sikleti muazam bir 
orduyu beslemesi itibarile dev • 
let bütçesinin üstüne yüklen • 
nıiştir. Fakat harbin ikinci ve 
üçüncü 'senelerinde stoklann tü 
kenmesi, istihsalin azalması. it -

Keskin Ağır 
Ceza 

Mahkemesi 
\ 

Suikast Suçlularmm 
"Reddi Hakim" 

Talebini Reddetti 
halatın durması yüzünden bu Du .. uJmaya Çarşamba 
srkıntı millete şamil bir mahiyet Günü Devam Edilecek 
alınıştıx. Başvekil, bu devirde fi. 
yatla ve bu yüzden ayaklanan Ankara 12 (TAN) - Alman 
ihtikarla mücadele etmek üzere büyük elçisi Von Papene yapıL 
Refik Saydam hükiimetinin mah rnak istenilen sui kast faillerin.. 
sule ve emteaya el koyarak karşı Pavlof, Kornilof, Süleymanm ge 
koymak ~stediğini fakat bu ted. çen ceL<;Cde reddi hakim talebin 
birlerin kafi gelmediğini, kara de bulunduktan ve bu talebi t.et 
borsanın yerleştiğini söyledikten kik için de Ankara Ağır Ceza 
sonra, yeni hükumetin bu k.:~a~ ~ahk:mesindeki dosyan~ Ke.~
lan tadil lüzumunu hissettıgını kın Agır Ceza mahkemesme gon 
bildiriyor. derildiği malilm.dur. Keskin Ağır 

Başladı, Müttefik Kıtalar Hududa 150 Km. 
Ara tramvay duraklanntn kal J 

dırılması kararlaşmıştır. Vali Lut Mesafeye Kadar Yaklaşmış Bu unuyor 
fi Kırdar. bu hususta gazetecile \. 6 

~ ............................................... ...... 
re beyanatta bulunarak tramvay 
1;e!erlerinin aksamadan idamesi Darlan "Taahhütlerimizi Yerine Getirdik, 
için sarfedilen gayretleri izah et F d d D• 
wş ve şehirde kara nakil vastası Kanii Bir Savaş ay asız ır.. ıyor 
olarak yükün en ağır Jomnının Londra 12, (A. A.) - Tunusda 
tramvaylara isabet ettiğini be • mevzi almak ve kati muharebe 
lirttiken sonra şöyle demişir : vermek için müttefik kuvvetlerle 

"1938 ydmdan bugüne kadar işli- mihver kıtala.n arar.;ında karada 
ven tramvay arabalarlnın sayılan ve ve denizde adeta bir yarış başla 
t.aşıdiklan yolcu adedi ile yağışlı ve m.ıştır. Şımal Afrikada bulunan 
açık havalı günlerdeki yolcu farkını müttefik krtalan tayyare ile Tu 
tnceden inceye tetkik ederek gördil.m nusa indirilen Alman kuvvetleri 
ki, tramvay idaresinin bütün ~ay-re- üe çarpışmak üzere cebri yürü -
tine ve iş gflç sahibi h.alkm bütan sı- vüşle şark isti.kametinde ilerle • 
lctntısma rağmen işi ve gücü bfnnisbe mektedir. General Anderson'un 
9% olan, sokajta çıkTş saatleri gayri 
muayyen saatlere inhisar edebilen kumandasındaki birinci lngiliz 
bir kısım eehtrll vatandaş, tramvayı ordwuna mensup kıtalar bu yü • 
mf ziyaret ve lüks ahıs verişi ieln btr ştmıd Atrlkadaki Amerikan bava rüyüşe iştirak etmektedir. Nev • 
nakfl vaS1tasl gibi telAkki etmekte- kuvvetleri Kuınandanı General yorka gelen haberlere göre, Ame 

tlfr Devamı Sa. 2, SU. 1 DOOLITTL! rikan kıtalan halen Tunus hudu 
-, dundan 150 kilometre mesafede 

bulunmaktadır. 

·ıng·ııı·z Kuvvetler·ı Tunusamihvercilerin şimdiye kadar 500.600 kadar asker çıkar 
dıklan tahmin edilmektedir. Ay 

L • b ' G•ı d • nca pike ve av tayyareleri de 1 ya ya r 1 gönderilmiştir. Sarde~ya, S~cil~a 
ve Tunus arasında mihvercilerın 

Tobruk'a Doğru Çeklen Mihver Kıtalarını 
Geriden Çevirmek için Bir Kol da Cenuptan 

llerUyor - Kahire'ye 30 Bin Esir Geldi 

oldukça geniş harekatı tesbit e. 
dilmiştir. 

U'sleri muhtemel olarak Malta 
da buiunan lngiliz uçakları, Tu 
nusda bir hava alanına hücum 
OOerEk 19 mihver uçağını yak • 

l:lJr Devamı Sa. z. Sil. 1 

Hüktlmetin, köylüyü istihsale ceza mahkemes1, maznunların ta 
sevk için müstahsile ödenen fi. lehini tedkik ederek .verdiğ~. ka.. 
yatları yükselttiği gibi, ordun~ :an A~~~a C~~ur~yet Mudde 
ve şehirlerin ihtiyacını tenı~n ıumumılıgı~e ~'~u:x1~şti;". ~u ~a 
içın yüzde yirmi beş istibsalın rarda reddı bakım ıçın ılerı su • 
devlet tarafından alınmaısına, di... rülen sebeplerin yerinde olmadı. 
ger mahsulün serbeıst bırakıJma. ğı görüldüğü, bu yüzden de m~z 
sına karar verdiğini, fakat tatbi... nunlar tarafından yapılan talebın K~v~e 12, {A.A.~ -:-:_ ?rta ~~k 

b k 'ı da. J)jı'Üşkül reddedildiği bildirilmekteir. Bu teblıgınde kayded.ildıgıne gore, 
Alman tebliğine göre 

Berlin 12 CA. A.) - "Resmi 
tebliğ,, Libya ile Mısır arasında 
ki hudut hattında düşman mü . 
him zırhlı kuvvetlerle şiddetli ta 
arruzlarda bulunmuştur. Bund, 
çetin muharebeler cereyan et 
mektedir. Alman avcıları be~ 

Savaşan Fransızlara 

İltihak Edenler kl atltak u larştar~arınci\vlbken Ba<: .vaziyet karşısında Ankara Ağır sekizinci ordu Sirenak istikame 
er e arşı a ı ıru >n<;. ır tind . kilmekte 1 d -

k ·1 b " ··k b . ı6ap hissett" Ceza · mahkemesi öniimüzdek e gerı çe o an uşma ve ı uyu ır · ·be d 
ğmi fakat aç.ık vff:.s i, konuş çarşamba günü r.;uikast davasını nın zırh~ ~ur~~ talu e 
maktan mütevellit bir h~.~uydu tekrar rüyete başlayacak ve bu vam .e~ıştır. lngıliz tayyarel~ı 
ğunu da ilave ediyor. Alınan ted celsede .. de temyizip naks kararı. Bardıye ile Gambot arasında duı; 
birlerde bazı yanlışları .kat;>ul .et na uyulup uyulmayacağı h<\k!lon man tasıtlarını bombalamıslar -
menin demokrat bir Başv~İC.l~n da,"iı- karar vere<:ektir. dır. 

., . .-
lal':• ~ t .. . .. ~ . 

~ ~ . 

~ Devamı Sa. Z, so. • 

Ankara, 11 (TAN) - Ankaradaki 
Franıtz büyük eJçilifi birinci kltibl 
M. Bertan ile Fransız Ofi ajansmın 
1'ürklye mümessni M. Klo Savaıan 
Fransızlara iltihak etmek üzere vazi
feterinden ~oleroir 

ne ve Fransız harp gemilennın B ld I 
muhafaza altına alınmasına ka Ge~tiği İ İri İyor 
~ Devamı Sa. 2. Sü. 5 Yazısı 2 inci s:ahücmizde 

1 G.ünler Geçerken ] 
Büyük Hadiseler ve Şairler 

------. Başvekilimiz nutkunda sözü şairlere ve muhar. 
R E F t K rirlere getirerek Köylünün yüzü güldüğü şu 

sırda "Kalemlerden bu sevince iştirak eden b · r 
H A l 1 D kelime düşmedi., diye haklı bir tenkidde bulun_ 
K A R A Y .iu. Muharrirleri b ilmem, fakat genç veya geçkin 

şairlerimizin ne keder, ne sevinç, ne milli, ne m il 
letler arası hiç bir heyecana kalem ve ilham kuv 

ve tile çoktan berı yeter derecede ortak çıkmadıkları şüphe gö. 
türmez bir hakikattır. Biz, nasrrlar ve gazeteciler mesela d ünya. 
nm en allak bullak olduğu, insanlığın kan deryası içinde yiiziip 
kan ağladığı felaketli devre karşı kudretimizin yettiği, d ilimizm 
döndüğü kadar isyan ettik, sızlandrk ve derd yandık. Banşı ve 
barış siyasetini ö_ğmektE'll, zUlüm ve işkenceyi yermekten geri 
kalmadık. Bir meraklısı çıkıp da dört yıldan beri bu bahiste ya. 
zılanlan ayınp kalburdan geçirse epeyce değerli yazılardan koca 
cild.Jik bir eser elde edebilir. Sonra sayılı günlerimiz, bayramlan. 
mız ve matemlerimiz hakkında da seçme nesirler toplayabilir. 
Bizi ~tikWe sahip eden Cumhuriyet rejiminin kuruluş yıl dönü. 
mü, yahut bunun kahramanı Atatürk'ün ebedileşme tarihi içm 
yazılan şaheser nesirler de vardır. Kısacası nasirler ve gazetec.ı.. 
ler milletimizin ve milletlerin çektiği acıya veya aldığı tada uzak 
kalmamışlar, bunlan ilham kaynağı yapmakta kusur etmem.iş. 
lerdir. 1 5 Ko..1 , /"""\ J e l,1-. (ı ) 

Halbu ki her sayısmda bir kağıt sepetlik şiir bulduğumuz çe. 
şit ·çeşit dergiler arasında bahsettiğimiz meselelerle ilgili, akılda 
kalan, zihinde iz bırakan ve yüreklere az çok çarpıntı salan ide. 
alist. şiire :rastlamak ne güç! Şairlerimizin çokluğunu bizim a le. 
mimizde, bizim derdlerimiz ve sevinçlerimizle, bizim bayramla 
nmıza ve yaslarrmıza karışmış bir halde değil, efsane seddi arka.. 
smd& ıve bır cins Yecüc Mecüc ülkesinde ömür sürer giderler. 
Saııld ne milli, ne milletler arası hayat sarsıntısı o yere ulaşamı . 
yor; o yerde günler bam başka geçmektedir ve ilham kaynaklan 
olan büyük hadiseler bizim.'kilere zerre kadar benzememektedir. 
En şöhretlt, dolgun ve olgun şairlerimizden hala Atatürk için bır 
şahese:: ve onun Cumhuriyeti kendilerine emanet ettiği genç nesil 
şairlerinden de dilden dile, eldeo ele ·dolaşacak unut ulmaz ma.D
zumeler beklemekteyiz. Tevfik Fikretin yaprğr gibi bugünkü ın.. 
s~ğın ıztırabmı anlatan, yürek sızlatıp sonra gönüllere yarınki 
Alemin müjdesini salan bir şiire ne kadar susadık! 

Hele yeni moda şairlerin, kmk dOkük mısrala.rile, Senegal. 
ca kelimelerle nasın aciyan, ayna satan, ağaca taş atan adamlara 
ıu"t terennüm ettikleri devede kulak derdler bugün, insanlğm top 
yek1ln çektiği ıztırap ka.rş\Slnda ne gülünç, ne miskin kalıyor! 
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l*I GELINLiK ~iZ 1 
• No. 14 Yazan: Kerime Nadir 

Elin bu krz benim himayem altın• !'l.İrsir: kl!. Uzun boylu, kumral .. Kab. 
dadtr. Onu evlendirmedikçe, benim 'le rengi gözleri ne asil ifadelerle par• 
ev:enmeme imkan yoktur •.. Ne yapa• hyor anlatamam... Ben onun yalnız 
yrm ki, kendisi son zamanlarda müt. :nhunun güzel!iğine hayran değilim!. 
h'ş bir ıinir hastalıiına düştü... Bu Sahs.iy~indeki zahiri meziyetlere de 
h.astahğmm tam Hakatini doktorlar takdirle bağlıyım.. Sonra bu adamm 
kestiremediğinden, benim için de bu• beni sevmesini, istemesini dil$ünde sa· 
na müteallik olan hususlarda karar adetimi bir tasavvur eti. hte bu tc• 
ittihazına imkin basıl olamıyacakl.. fekkürle, her müşkül gözlerimin önün. 
Ş'mdi bu ııartlar altında, Feyzi ha. den sil.iniyor.. Onu mezarıma kadar 

nıma gayri mahdut bir intizar tavsi. seveceğimi ve bekliyeceğiıni zaruri 
yesi vicdanımın iı;ine sıfmıyor ... Bu~ gorüyorum .. 
can gerisini takdir etmek size dil• Belkısın cevap vermediğini görünce, 
eerl..,. ayni mesut dalgınlık içinde ilave ettl: 

Her ne kadar, bir akraba kızının - Sarışın değil ama, ne chemmiye· 
h'mayesine müstenit sebeplerle elin.in ti nr? .. Bütün diğer evıafiyle benim 
kolunun bağlı olmasını biraz gayri idealim .. Tam idealim. Bu yeteri 
tabii buldumsa da, Cüneyt beyin söz• Belkıs usulca: 
!eri beni müteessir etmiıti. Senin za• - Sahi, sen sarışınları severdin! 
ten bu seneler içinde evlenmek fik• dedi. 
r nde olmadığından, bir gün mesut - Artık kumrallarr seveceğim .. 
olmanızın hiç de imkansız bulunmadı• Sözünü oldukça yüksek bir kahkaha 
ğı;ıdan bahsettim. Sözlerimden bir u- ile bitlrmisti. Sonra biraz mahzun• 
mıt, bir teselli arar. gibi idi. Sana laşarak:.1' 
fazla açılmamam için tekrar tekrar 
nc.nda bu~unduktan sonra elimi sıka• 

rak ayrıldı. 
f•cyzacığım 1 Bu adamın sözlerinden 

p~c;ık şu mana çıkıyordu: "Yakında 
rrbcst kalmam mümkün! Başka biri• 

o; yle evlenmekte acele etmesin! Ben 
encisinl mesut etmek için bekliyo· 

rı.ım!" 
Beni ketum davranmrya sevketmek 

r.,yeslyle ricada bulunuşu, kuru bir 
-nanevradan ibaretti. Yoksa. bütün 
~ö~ lediklerinln aynen sana naklini ar• 
nı ediyordu. 

Bn adamı •'ıer oeyine rağmen- ma• 
\ul buldum. Bilmem sen ne fikirde
& n?. Senelerce nefsiyle milcade!e e1• 
Uği ve hail da etmekte olduğu 5.şikir!. 
Emin.im ki, sen de hakiki bir yar, sa• 
dtk bir eş olarak dünyada ondan 
b ~kasını sec;emiyeceksin! Ama yine 
~3rar vermekte kmdi reyini kullan!. .. 

Ff'yzi usulca mektubu elinden bı• 
ukmıitı. Sual dolu bir nazarla Bel· 
ıı:ısın gözlerine baktı. Genç kadın 
durgun: 

- Mazereti biraz anormal!,. Dedi. 
Muamafih şi~dl buna zihin aarfetmek 
beyhude olur .. Netice nedir?. 

- $imdilik bu 1. Fakat, onunla kat'i 
t-ır anla~ma yapmak fikrindeyim .. 
'Solmut çiçekler,. tablom bitmek Ü• 

ıere . ., Bu onu tekrar coşturacak ve 
l-;ı.Jeme sarılmasına vesile olaraktır 

(Devamı var) 

Milli Piyangonun 
Son T alilileri 

Milli Piyango_ 
nun 29 İlkteşrin 
fevkalade çekili
şin bilyük ikra
miyesi olan 50.000 
lira An karada 
Rıza Başkoşar'a 

çıkmıştır. 

Yine bu çekili
~in büylik ikra-

lira kazanmışlardır. 

ı~nnındayım., Tazelenen muhaberemiz 7.30 Ptoırm 
•snasında da elbette açıkça konucmak 7.:ız Jimnastik 
• o; 7.40 Haberler 

l D.00 Konuıma 
19.15 Su ucrlcri 
19. lO Haberler 
19.45 MUzik ve hayatımıza esaslı bir hareket hattı 1.ss MU•ik (pl.) 

l k · k" b 1 ~ 12.30 Proııram tav n etme ım unını u acagrz. 12 • .u :Milzık (pl) 

_.l;lı-Jkıı .dU.'iil.n.Uxk~n.. .Feyza kızarmıf ! !·!! ~'·~erler 
- • • • Onu bir görsen, öyle beğe· ıS.40 Dans nıO•iil 

1 G'CE. GE.L&M H•BE.AlER 1 
TUNUS'UN İŞGALİ 
~ Baş tara.fı 1 incide 

mı~lar ve daha az sayıda uçağı 
da hasara uğratmışlardır. 

Tunus Beyi, mesaja 
cevap vermedi 

Ankarn 12, (Radyo gazetesi) -
M. Roosevelt, gazeteciler toplan 
tısm<ia Tunus Beyine gönderdiği 
mesaja Beyin cevap vermtdiğini 

bildırmiştir. 
Almanlar Tunus cıvarmda Ale 

\•iua ve Pizarta yakınında Seydi 
Ahmet hava meydanına uçakla 
asker indirmişlerdir. Mihver kuv 
vetle-ri Tunusta bir köprü başı 

tutmağa çalışmaktadır. 

Müttefik resmı tebliği 
Şimal Afrika İngiliz _ Amerikan 

umumI karargflhmdan, 12 (A.A.) -
Şlmall Atriknda muhasamatın tatili 
emri Amiral Darlan ile Amiral Mi
chelier tarafından v<?rilmi;ıtlr. Ami
ral Darlan bundan sonra Cezair'de 
General Clark lle g13rUşmüştür. Dar
lan'ın emri biltün kara, hava ve de
niz kuvvetlerine tebUğ olunmuştur, 
Kazablanka Fransız filosu kuman_ 
danı Amiral Rlchelier kendi emrinde 
bulunan harp gemilerine muhaasmaU 
durdurmalar! hakkındaki emri imza 
ctmi., ve göndermiıtir. 

A. Darlaıı'ln mesajı 
Va~ington, 12 (A.A.) - Şimal Af

rlkadan alınan basm haberleri, A-
• trıiral Darlan'ın şimal Afrikadaki tek 

mil Fransız kuvvetlerine a::ıağıdaki 
mesajı gönderdiğini bildirmektedir. 

"BUtUn t:ıahhUtlerlmlzi yerine ge
tirdik. Kanlı bir savaş faydasrzcllr. 
~imal A!rlkadaki kara, hava ve dc
.. ız kuvvetlerine Amerikan ve müt_ 
'efik kuvvetlere karşı muhasamat! 
ıilurdurmalarr, kı~lalarma ve üslerine 
dönmeleri ve tam bir tarafsızlık mu
tı .. tıwı • .e.tın*ri emri verilmi:;tir, 

* Cezalr, 12 (A.A.) Umum! Vali 
Chatel, dün gece Cezair'e dönmüştür. 

'f 
Londra, 12 (A. A.) - Casablanca 

ıccvreslndekl bütiln Fransız kuvvet
leri teslim olmuştur. Oran'a giren 
1nQtu'fik kuvvetleri halk wartndan 
hararetle kar~ılanroı~tt1 

Cebelitarık'ta faaliyet 
Bern, 12 (A. A.) - Lalinea'dan 

Vichy'ye çekilen bir telgrafta bildi
rlldiğine göre, İngill.ı, Ameriknh ve 
Kanadalı blrkııç bin asker Cebelita
rıkta bulun:naktadrr. Ccbelitarık ıı_ 

manmda bir zırhlı, 6 kruvazör, 3 
tayyare gemisi, 15 muhrip, 6 nakliye 
gemisi ve körfezinde 38 t~!lret va
puru bulunmaktadır .• 

* Londra, 12 (~. A.) tstihsal5.t 
Nazırt Lord Litleton, verdiği bir söy
levde Şimali Afrika sevkiyatinda 500 
den alzla gemi kullanıldılını ve 350 
harp gemisinin de vazife almış bu
lunduğunu tebarilz ettirerek bu ha
rekAtı dlinyanın en büyük deniz, ka_ 
ra ve hava harekdtı olarak tavsif et
miştir. 

Şimaff Afrika sularında 
Alman hücumları 

Bedin, 12 (A.A.) - "Resmi tebliğ": 
Alman hava kuvvetler! Cezair açıkla .. 
rında İng'Jiı - Amerikan deniz birlik• 
lerine gündüz ve gece taarruzları yap 
mrşfor, bir kruvazöre ve bir ticaret 
vapt•runa büyük çapta bombalar isa• 
bet ettirmişlerdir. Cezalr ka!esi de 
bombalanmış, bir çok dü,man tayy;. 
relerinin bulunduğu bir hava limanı 

da bombardıman edilmiştir. Buji kör 
fe:r.inde hepsi 16 bin tonluk iki nakli• 
ye gemisl batırılmıştır. 12 bilylik tl• 
caret vapuru da hasara uğratılmıstır. 
Ayni bölgede bir tayyare gemisine ve 
iki muhrlbe isabetler kaydedilmiştir. 

Bu taarruzlara hl.frak eden bütün tar 
ya-eler dönmüttilr. 

Garbi Akdenizde İngiliz ve Aİnerio 
kan kafi!elerine karıı yapılan taarrur• 
l:ırda Alman denizaltıları asker nar 
Iedf'n 10.500 tonlulı: blr vapuru batır• 
mr~lardır. 12 bin tonluk bir nakliye 
gemisiyle 4 bin tonluk bir şilebe tor• 
piller iaabet ettirllr:ıiştir. Biri Tribal 
smıfından bir muhrip o!mak üzere ild 
harp gemisi hasara uiratıltmşhr. Re • 
falı.at halinde giden bir gemi Cezair 
önünde batmlmıetır. 

Teyit etmiyen bir haber 
Ankara, 12 (Radyo Gazetesi) -

Bulgar radyosunun bu sabahki nesri
yatına röre, Amerikalılar garp nısrf 
küresindeki Fransız müstemlekelerine 
asker cıkarxnıslardıt 

Varlık 
Vergisi 

•• 
Onümüzdeki Ay Pirinç Fiyatları 1 -- DiKKAT: -, 

Düşüyor Bu Kadar Çok 
da Kalite 

Farkı Olur mu 1 
---

Komisyonlar ve Kayit 
için Hazırlık Başladı 
Varlık vergisini tesblt Ve milkel_ 

letlerden tahsil için t~ekkül etmesi 
zaruri komisyonlar hakkında dünkü 
Şehir Meclisi toplantısında bir teklif 
yapılmış ve komisyona seçilecek Şe
hir Meclisi Azastnın isimlendirilmesi 
divan riyasetine havale edilmiştir. 
Meclis iı;tlmaından sonra toplanan 
riyaset divanı bu hususta inceleme
ler yapmrştır. Bugün fevkalade bir 
toplantı yapacak olan Şehir Mecli
tıinde riyaset divanı tezkeresi okuna
<'ak ve derhal komisyonlar faaliyete 
geçecektir. 

Dün Defterdarlıkla beraber çalışan 
Belediye hesap işleri eksperleri ka
:r.alara göre ve 941 yılı kazanç ver
gisi ile beyannameye tAbi mükellef
ler listesini Jnceliyerek varltk vergi
.siyle mUkcllef olacakları sıralamıya 

ba $1amıstrr. 
Varlık vergisi komisyonları ıçın 

Ticaret Odası taraftndan seçilecek a-
1.a da yirmi dördü bulacaktrr. Oda 
umumi katibi dün bu hususta Vali 
ile konuşmuştur. Verginin tarhı için 
bu hafta içinde hazırlıklar yaptlaca_ 
ğı için, Maliye ve Belediye tahsil şu
beleri şimdiden kayıtları çıkarmtya 

başlamışlardır. 

Amerika'ya Giden 
Gazeteciler Heyeti 
Bir müddet önce İngi!tere ve A

mC'l'ikaya giden gazetecilerden Hiise
Bf'Yin Cahit Yal<;m, Ahmt>t Şükrü Es· 
mer ve Ahmet Emin Yalman memle
ketlmlze dönmek iizeredlr. Başmuhıır 
ririmiz Zekeriya Sertel ile Abidin 
Daver bir miiddet daha Amerikada 
k::.lacaklardrr. 

Altın Fiyatları 
Dün bir altın 3675 kuruşn kadar 

düşmüştür. Bir gram külı;e 518 ku
ruııtan sattlmıştır. 

Az Gelirlilere Yiye.cek 
Tevziatı Başlıyor 

- l:tlJ" Baş taraft 1 incide ı yin olunmuştur. Memurlar her fırın· 
25 çeşittir. Bu 25 çeşit iaşe ı de kaç çuval ve kaç ld!o un bulun• 
desi için karnede ayrı ayn 25 duğunu, fmnda veya c;ıkmı3 ekmek 
numara vardır. Her numara m IT'.H•:darını, mevcut hamurun kilosunu, 
kabilinde hangi iaşe maddesinin karnesiz olarak bayilere" avans sure. 
verileceği bir kaç gür.e kad"lr tiyle verilmiş olan ekmek adedini, fr 
ilan edil€<!ektir. Bu maddelerin rmda ıatışlardan toplanan karne mev• 

cudünü, dün ofisten alınan unu, sa• 
satışım yapacak olan mağazalar y:m bürosundan alınıp henilz ofise ve· 
aile efradı adedine gore vere · rilm~miş beyannameleri ayrı ayrr tes• 
cekleri iaşe maddesi muk:ıl:ıilin bit etmişlerdir 
de o maddeye tahsis edilecek nu Eu suretle şehrimizdeki fırınlarda 
marayı kesip alacaklardır. mevcut un, ekmek, hamur, karne, beıo 

Memur kartı ile ekmek alan yaııname mikdarı tcsbit edi!erek, me-
lar, icabında fotograflı iaşe kar. mur ve halk ekmeğinin satışma başla• 
nE,\sini de göstereceklerdir. nırken fırınlarda un saklanmaması te-

Şelırimizde lıalk ekmeği mln ed_ilmı_·_şt_ir_._·0-----

27 kuruştan satılacak Şeker Satışlarına 
Memurlarla emekli, dul ve yetim!ere T k p + • 

ucuz ekmek satıııı için şehrimizde ya· e rar azar esı 
;')ıl:ın hazır! klar tamamlanmıştır. P~· G•• •• B 1 k 
ıar gününden itibaren baslanacak olan unu aş anaca 
vt'tli :ıekildeki satışlara iBrc memur- Ankara 12, (A. A.) - Başveka 
mla, emekli, dul ve yetim!ere 600 \etten tebliğ edilmiştir: 11/11/ 
grarr. ekmek ,imdik.i gibi 17 kuruşa, 1942 tarih ve 2/13939 numaralı 
;aıı.-a da 27 kuruşa verilecektir. kararnameye müsleniden meri • .. 

$imdilik halk ve memurlar ellerin· yet mevkiine konulan 399 saııb 
deki kartlarla ekmeklerini yeni. fiyat kararla ticaretle iştigal eden p·· 
•izer;nden bütün fırınlardan. alabı!e~ek tün 'hakiki ve hükmi şansla 
,,rdir. Bir iki hartalık bır tecrube t' t k dil dl inde ~e 
i~vresinden sonra ucuz ekmek ve halk kıcarbe l mad sa e nez k er. . 7

1 tkrncği satan frrıların ayrılması iht'· e~ u .un uran ve şe erı ım.a 
~ıali de vardır Ancak. her iki şekil• ı ettıklerı maddelerde kullanan 
de de ekmekl~rde kalite bakımından bilumum hakiki ve hükmi şahıs 
Jı:c hir fark olmrv:>rRktır. lar tarafından şeker satılması vf: 

Dün gece bütün fırınlar ya her hangi bir surette imalatta 
• • kullanılması veya evvclc'e satıl. 

kontrol edıldı mış 0olup ta henüz teslim edilmi 
Dün gece saat 21 de belediye h~· yen şekerlerin nakli hakkında 

ı~ıp işleri te•kilitının belediye hududu mevzuu bahis memnuiyet 16/ 11 
fohilindek.i bütün memurları belediye• 1942 pazartesi sabahına kadar u. 
rle bir toplantıyıı c;ağırı!mış ve bu iç· 
'.imarı iştirak edenlerin sayısı 500 ü zatılmış_tı_r_. _______ _ 

\!lmıştır. 

' KOÇUK HABERLER] Pazar gününden itibaren memur Vf' 
'ıalk ekmeği fiyatlarr arasındıı 10 kı·· 

TİCARET MÜDÜRÜ - Mıntaka ruş!uk bir fark mevdan~ ıtelecei{l 1
• 

Ticaret Müdi.irü Baha Ankaraya git- t;in. fırınlarda ani bir tefti~ vıınılmııı.: 

Halkevleri Reisleri 
Arasında Deijişaklik 

miştir. suretiyle mf'vcut un ve ekrrıek mik· 
BELEDiYE MUAVINLIÖl Be- darrnm tesb!tine karar verild:P:ı m,~ 

lediyede iaşe, te!Uş işlerine bakmak rııurlarn bu toplantıda teblii edllmis· 
lizere üçüncü bir muavinlik ihdasına tir. 
karar verilmiştir. Bunun üurint niin Jtl'CI' .. ~ııı ?2 ıien 

TiCARET ODASINOA - Ticaret itikren fırrnl;ırdıı kontrnl''"r" h:>~lar· 
ve Sanayi Odası memurları arasında m·o;tTr. Kontroller şu esaslar dairr. 
bazı değişiklik yapılın:ıst kararlaştt. sinde olmu11tur: 

- -Fasulya • Nohut ve 
Mercimek Getiriliyor 

Piyasalartn gevşekliği. devam et
mektedir. Muhtelit pirinç bölgelerin
den çeltik ve pirinç getirildiğinden, 
fiyatlar kilo baştna on be:s kuruıı ka_ 
dar dü5?Ilüştür. Pirinç fiyatlarının 
daha düşeceği anlaşUmaktadır. Diğer 
yiyecek maddelerinin satışları da gev 
&ektir. 

Bu hafta içinde piyasamıza fazla 
miktarda fasulye, nohut ve mercimek 
getirilecektir. Bu mallar istihsal böl
gelerinden yüklenerek yola çıkarıl

mtştır. 

Yünlü mensucat 
İktisat Vekilliği ile yünlü mensu

cat fabrikaları arasında yapılan an
laşmaya göre, fabrikalar mamCılc\tla
rının yüzde doksanını hükUmete ve
recekler ve yüzde onunu kendi ma
lazalarmda satacaklardır. 

M. Korunma Mahke· 
• 

mesıne Verilenler 
Belediye İktisat Müdürlüğü, son 

\ki ay içinde vurgunculuk yapan ve 
\1illi Korunma mahkemelerine veri
lenlerin bir listesini Valiye vermlştr. 
Bu listeye göre, mahkemeye verilen
lerden 4 ü yiiksek fiyatla yağ ve pey 
ıı.ir satmış, 22 si yüksek fiyatta gıda 
naddesi ve mal satmış, 3 ü müşteri
!len fazla para lstemlş, 147 si satış
larda tarife fevkinde para alml$. 
~linlilk fiyatı yükseltmiş, 23 ü fazla 
fiyatla ekmek, ur'ı ve karnesiz ekmek 
~atmış, 5 i sahte ve fazla karne kul. 
\anmtı:. 28 kişi de malt satıştan im-
1.!na etmiştir. Bunlartn çoğu mahkum 
llmuştur. 

Diin mahkemeye verilenler 
Fatihte Çarşamba pazarında ı;ey-

1 yar esnaftan 17 kişi satışa çıkardık
ları malların üzerine etiket koyma
dıklarından dUn yakalanmış ve Milli 
Korunma mahkemesine verilmişler_ 

dir. 
Bey~zıtta Rüstemoğlu Gani ve Ha

~an şeker !lattşları durdurulduğu hal
de şeker satışı yaptıklarından ve bir 
ımndık şekeri 170 liraya verdiklerin
den, yine Beyazıtta Fehmi oğlu Ktı
mil mısır unundan ı;örek yaparak 
bunlarT satışa ctkıırmaktan. Salomon 
otlu Ml~on 11.5 kuruşa verilmesi HL 
7.ım gelen meyvalı tüp şekerini 25 
kuru$a satmaktan ve Artin oğlu Gar-

Vurguncular için amanlTz bir 
takip batladığtnı görilyor ve se
viniyoruz . . Bu takibin mllsbet ne· 
ticelerl de, az çok, g!SrUlmlye 
baıladı, Yer yer, bazı Uelrler, 
korkularından flyatlart tedricen 
dUtUrUyorlar. Bu yOzden, bir 
aemtln fiyatları diğer semtin fi· 
yatlanna uymamıya başladı. 

HUkOmetln, vurguncuların en· 
sesinde bulunan demir ellnln, 
daha eil retkar olanlari da yola 
getireceğine ,Uphemiz yoktur. 
Biz de, bütlln halkla beraber, bu 
savaşta hükOmete elim izden ge· 
len yardımı yapmıya çalTııyoruz; 

ve çalııacağız. 
Bu maksatla, bugUn Uzerlnde 

durmak lstediijimlz mesele ıudur: 
Et fiyatlarında henüz mUıbet 

bir hareket görUlmeml9tır. HattA, 
yer yor, blr artıt kaydedildiği de 
görillilyor. MeselA; lstanbul tara· 
tındaki kasaplarda koyun etl 
130 - 140 kuruı; Beyoğlundakl 

k&1aplarda 150 - 160 kuruıtur. 
GUmllpuyunda bir kaıapta 118, 
180 kuru,tur. Bu kasaba aorar
sanfz, "benim etim ötekilerden 1. 
yldlr de onun için pahalı verlyo• 
rum,, diyor. Bet kurut. nihayet 
on kurut kalite farkTnı anlarız 

amma, 40 kuruı da kallte farkı 

mıdır? 

Biz, bunu anlıyamıyoruz ve an· 
lamak istiyoruz? 

.......................... 
25 Otobü~ 
Getirildi 
Bunlar da Bele.diye~ 

Emrine Verilecel 
Ticaret Ofis! İsveçten 200 otobü.I 

getirtmlye karar vermiş ve ilk: parti 
olarak bunlardan 25 tanesi dün güm
rüklere gelmiştir, Ancak bunladn 
şehrimizde yolcu taşıyacak hııle ge_ 
tirilebilme~i için bazı esaslı tadilata 
ihtiyacr vardır. 

Otobüsler gümrüklerden çıkarılır 
ı;ıkarılmaz, bu tadilAt yaptlacak ve 
hunlar derhal Belediye emrine veri
lecektir. 25 otobüsle birlikte bunlar 
için 250 lastik de getirilmi~tlr. 

Tramvay idnresinin kendi hesabına 
ve Mısır yoliyle Amerikadan getirt-

rtlmıştır. İ•t..nbuld~ mf"vcut 160 fınn kiiriik 
uııt! ıııı::.ı.cıııe ucıı:Lıtıunı anun11ı3 .. 1ııı111ıııı:a ı ın' ahma m~IIİi'l'if'~ı veTbu 
karar vermiştir. mt'murlar üzerine de kontrolörler t:ı• 

İstanbul Halkevi relsllklerinde bazı 
mühim ddişiklikler yaptlmt!ltır. Bu 
'lrada Emlnönü Halkevi Reisi Yavuz 
4.badan ile Beyoğlu Halkevi Reisi 
Ekrem Tur istifa etmlı;lerdir. Emi
nönü Halkevi reislii(ine Beden Ter
hiye5i İstanbul Bölge ikinci reisi Fe
ridun Dirimtekin. Beyo~lu Halkevl 
reisliğine Şişli Halkcvl reisi kltapçt 
Ahmet Halit Yaşaroğlu ve $işli HaL 

~-arıibı~~ii"'Cii{·ıMir'ilmıştfı=:-ii;r-Ü: 
ı.; .., lru.-...14 ·- - 1 -• .. : -- r ...... ı"' ,.; ......... io'c- 'Tnt'"k"fp f\lrlu~u ot~'°'iigl-er: MP ~rfere ("t-

c-ti de birçok sahalarda mvaffak ol-
mekten s~c;lu ola:ak. l\1:ill.i Korunma 

1 
karllmca n akil Yasıtası darıtğ1 u çok 

mahkemesıne verılmışlerdır. ı önlenmiş olacaktır. 

Ş. Saraçoğlunun Mil
let Meclisindeki Be
yanatı Ve Vena 
Allnan Kararlar 

tesbit etmiştir: i\dalet, emniyet, 
tatbik kabiliyeti. 

Varlık vergisi de adalet e.s:lsı 
'na dayanan çok mühim bir ted 
birdir. Bu meyanda Türk pat:>sı 
run mütemadiyen .artması ve 
7-00 milyona yaklaşması, r.nfilas 

~ Baş tarafı 1 incide yon tehlikesi karşısında hüküme 
yet ve tatbik kabiliyeti olduğu 
nu ü d t . t' F k t h"k. tin tedbirler aramasr kadar mü 
t' b .~t-~ \ r;:ıış .~· . at.a u ~ ume him bir iş olamaz. Bu ehemmiye 
ın u un usnu nıye ıne ragmen ti takd' d S -ı d "O 

fiyatlarda yükselis devam e4 miş. I nu ı·ç·ır de.ğen . arl a1çogb u ba b'~ 
uh 

. • n ın ı er ış er e era er u 
m tekırler ve vurguncular tara 1 tün d 'kk t iht' b 
fından yaratılan yüksek fiyatla./ yaranın u·~st.':'ned tımalmım~zı u 

.. .. il · · 
2

.. ı u e op ama..;1 ve 
~: onun~.~eç e~emıştır. urroa ilB.ç bulmağı en önde g'dc~ \•azL 
oı·· enetnt yu sek 'b~yabtlanfn mahsu fc saydık. Bu iş için tek yol, te. 
u ar ırmasr gı ı azı aydaları davül· e ık b' k .. ç an paranın ır ısmmı 

yanında ~erb~t satışın yuzde vergi olarak geri çekmektE.n iba 
25ler tahsil edılınceye kadar men 1 rettir v b e · ı b ı 

ilın . ı . e u v Tgı a ış aş ıca :d esı de bazı mahzurlar do - harp yıllarında çok para kazan • 
rştuş, hububat buhranını art - mış olanlardan yapılabilmelidir.,, 
mru ır. diyor 
Şehirlerin ihtiyacına cevap Ge · k ted "ld k' b ı . . re avu e ı o paranın 

vermek hususunda beledıyelerm h 
k d. iht' t . . . b' ma zurlarını karşılamak ,gerek 
~n 1. ıyacmı em~ ıçın. ır. harp yıllannda fazla para kazan 

bbırlebruhıle rekabrtette gtırışmBesı d~ mış olanların bu fazla kazançlar 
u rant a ırmış ır. u vazı d b. k · ı k · · 
t k d hük

. • . ın an ır ısmını gerı a mn ıçın 
ye arşısm a umet yeını ted 1 k · · d l t ı b' 

1 
lmak 

1
.. d varı vergısı, a a e e uygun o a 

t ır er a uzumunu uymuş rak tarh edilen vergilerin başın. 

ur. da gelmektedir. 

** Bu tedbirlerin esası fena çalı Yine Saraçoğlunun nutkundan 
şan, suiistimalleri sabit o. anladığımıza göre, bu vergı uç 

lan memurları cezalandırmak, pa mahreçten toplanacaktır. Tüccar 
halılığa karşı muayyen gelirli lar, emlak ve akar ,sahipleri, bü. 
devlet memurları ve bunun dışın yük çütçiler.. Harp yıllarında 
da muhtaç kimselere devlet tara çok para kazaanlar arasında mü 
fından yapılacak yardım, hubu • teahhitlerin de büyük bir yeri 
bat sı!kıntısmı karşılamak için ha vardır. Tüccarlar sınıfına bunla.. 
riçten hububat ithali, bu hubu. rın dahil olup olmadığını bilmiyo 
batı nakil için vasrta.Lar temini, ruz. Bu vergilerin 15 gün zarfın 
kara günler için stok mıktarının da teısbit ve ilam, bilhassa harp 
arttınlması, ve harp yüzünden kazançlarının tesbiti çok güç bir 

büyük kazançlar temin eden tüc iştir. 

Fransanın işgali 
l:lfr Baş tarafa 1 incid~ 

rcı.r vermişlerdir. 

Başkumandarrın mesajı 
Kudils, 12 (Radyo 21) - Alman kr• 

\ıları Mar~i!y11ya, İtalyanlar da Canne 
~eh~ine g[rmi~ler, bu euretle Toufon 
·evrilmis olmaktadır. Toulon'da Dur• 
k"rquc. Stnsbourr:. zırhlılariyle diier 
bir eski sistem ıırhh, dört afır, ile; 
!ı~f'f kruvı1:r.ör ve b;r mikda.r muhrip 
\l'e denizaltı vardır. Bu filonun Tou· 
lon'dan denize açıldığına dair şimdiye 
lt:ırlar kat'i mahlm;ıt a!ınmamıştır. şı. 
.,.. .. Ii Afrikedl'lki Amerikan kuvvetleri 
haşkomutanr Fran~ı:r. filosuna h;taben 
bi~ mf'saj neşretmi$ ve bu mesajında 
•Ö}•lt' demiştir: 

''Frımsız filosunu hürriyet uirunda 
di'>ğüıı~nlere katılmıya ve ır.aferi çt• 
"ukl~ştırm:ry~ davet ederim Hitler fi· 
1onuza el koymrya çalı$ıy~r. ona' bu 
Fır~atr .. !rmcyin. hemen Cebe!itank'a 
:irı/r~ .. rl .. niu ~ı:ılın ve blı:e k~tT\ın .. 

Diğer Fransız gemileri 
Ncvyork, 12 (A.A.) - İsktnderiye-

1e eski 4 Fransız zırhlıır ile 4 kruv~· 
·<C.•r ve Dakar'da tnıriliz taarruzu ile 
'ıareketsiz kalım Richlieu zrrhhsı ile 
'iç kruvazör, üç muhrip ve 15 den.:zal· 
tı ve takriben daha kiiçük 25 cemi bu• 
11'"rlniF11 hatırlRtrlmaktııdtr, 

Vichy radyosunun davet; 
Vichv. 12 (A.A.) - Fransız radyc• 

su, açık denizde veya Akdenh:de br• 
!unım Frıınsıt ticaret gemileri ıubay 
ve ıııürett<"batrna hiran evvel Akdeniz• 
de vev::ı Kor,ikadaki Franııı,. limanı~. 

nndan birine ulaıması emrini vermiş· 
tir. 

* MüÜPfiklerin R!malt Afriklldaki 
umum karıırdh!. 12 ( A.A.) - Son 
haberlere p;öre, Fransız filosu Miln 
Toulon'da bulunmaktadır. 

car ve çütçilerle emlak ve akar Kazancını devletten kaçırmak 
sahiplerinden varlık vergisi alm. için bunu elmasa, halıya ve diğer Sınai Yağlar Muamele 
ması ve istihsalin arttırılmasıdır. maddelere tebdil eden eşhasın Vergi!İ 
Alınan bu mühim tedbir ve ka mukavemeti de her zaman her Ankara, 12 (TAN) _ Yerli nebatı 

tarların içerisinde varlık vergisi yerde çok büyük olur. Hükôme.. mahsulleri ve prlnayı taktir ve tas· 
nin tarhı büyük bir mevki tut • tin bu ZOO' fakat çok hayırlı te • fiye etmek suretiyle yağ istihsal e
maktadır. Bu husustaki kanun şebbüsünde muvaffak olması L den müesseselerden muamele vergl
Millet Meclisinde müzakere ve çin, halkın da hükiımete yardım sinin aynen alrnması hakkındaki ka_ 
kp;bul edilmiştir. Saraçoğlu ge ~ etmesi lazrmdır. nun JAyihasi Meclis ruznamesine ıılın 
rek fiyatlann yükselmesine ge • Hükumetin gayesi, külfetle mıstll". 
rek uzun tetkikler le adedi şimdi nimeti bütün va tandaşla:ra m üte "!ni!!!n!!!!!!!ta!!!h!!!a!!k-k~~'!"!k!!'u!!!!!!iç!'!'in~e!"!!n!'!!!!!!'!!!liı~.z !!!u!!'!ml'!"-!!!9 
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lik 1,600,000 olarak tesbit edilen saviyen taksim etmek olduğuna bir şarttır. Giriştiği bu güç fakat 
muhtaçlara ıve sabit gelirli vatan göre, yalnız nimetten istifade e.. çok faydalı işte ve iktisadi mevzu 
daşlar~ ?'ardımd~, ~e ~iğer saha denlerin tesbiti ve bunların mille larda alınmakta olan diğer karar 
lardaki ıaşe ve iktısadi durumu te borçlu oldukları fazla kazanç !arın tatbikinde Saraçoğluna ve 
düzeltmede üç esasa dayanıldığı. !ardan hükumetin tesbit ettiği hükumetine muvaffakiyetler dL 
nı söylerken, bu üç ~sası şöyle nisbetleri iade etgıesi, bu gaye. le.riz, ' 'TAN 

Tramvay Ara Du
rakları Kaldırlldı 
~ Baş tarafı 1 incide 

dır. Size tramvayın günlük islatls· 
tiklerinden çıkartlmtş rakamlarla, 
işi gücü ve vazifesi olmıyanl::ırın da 
tramvayların kalabalık saatlerinde ve 
kısa duraklar arasında fuzulI adde
dilecek geliş ve gidişler yaptığı isbat 
edilebilir. 

Yağrşsız hava olduğu günlerde yol
cu adedinin hava kapalt olduğu gün
lere nazaran elli bin kadar arttııimı 

söylersem, memuriyetleri ve şehrin 

umumi hayatına yardımları itibariy
le iş ~aatlerinde tramvaya binmiye 
mecbur olanların bazan duraklarda 
dakikalarca neden beklediklerini an
lamış olursunuz. 

Görüyorsunuz ki, bir kısmtmız de
ğil, normal zamanlardaki ihtiyaçla
rtndan, normal zamanlardaki itiyat
lıırmdan dahi bir ~ey feda etmek is
temiyor. Bu vaziyet karşısında bu
gUnkU sartıarın tabii icaplarından 

olarak ara duraklarının k~milen knl
dırtlması 'klitini kabul ettik .• , 

Bundan sonra t~amvaylar y:ılntz 
şu yerlerde duracaklardır: 

Şişli, Hamam, Harbiye, Taksim, 
Galatasaray, Tünel, Tepebaşı, Banka
lar, Karaköy, Eminönü, Sirkeci; Sul
tanahmet, Türbe. Beyazrt, Şehzade

başı, Fatih, Atikali, Edirnekapı; La
leli: Aksaray, Hamam (Lalell). Ça
pa, Şehremini. Topkapı, Etyemez, Sa
matya, Yedikule; Tophane, Kolordu; 
Kabataş; Dolmabahçe; Akaretler; 
Rarbaroıı, Galatasaray (Ortaköy) Or
taköy. Kuruçesme, Arnavutköy, Be
bek, Nişııntaş. Teşvikiye, Maçka; Te
neli~H.I. Kurtuluş. 

lngôliz Kuvvetleri 
• ~ Baş tarafı 1 incide 

dtişman tayyaresi düşürmüşler • 
<1ir. 

Libya muharebesi ba§ladı 
• Kahire, 12 (A.A.) ~ Reuter ajan

smm sekizinci ordudaki muhabiri bil
diriyor: Mı!ırda harp sona ermiş ııı_ 

bidir. Şimdi Libya muharebesi baş
iamfJtır. Libya hududunu geçen zfrh
lı kuvvetler düşmanı gittikçe artan 
bir sUra.tle takip etmektedir. Rom
mel ordusunun 120 bin kişi kadar 
tahmin edilen mütebaki kısmı Hal
faya l{eçfdlnl geçmek Jçln istical ıös_ 
termektedlr. Şimdi yağmur durmuı
tur. Bir İngiliz zırhlı tümenine men
sup askerler Tobnığun 150 kilometre 
cenubunda ve hudut üzerinde bulu
nan Madadalena kalesine yaklaşmış
tır. İnziliı: kuvvetlerinin geniş ölçü.. 

G. Guiraud 

dan Nasıl 

Fransa

K açtı? 
Fransız hududu 12, (A. A.) -

General Guiraud'un firan hak .. 
'<mda itimada şayan bir menba 
dan şu tafsilftt verilmektedır. 

General evvela Vichy'den 
Lyona kaçmış ve Akdeniz snhili 
ne gitmek imkanını buluncaya 
icatlar orada kalmıştır. Milli em 
niyet dairesi Lyonda generalin 
\zine tesadüf etmiş ise de iş işten 
geçmiştir. Guiraud bir motörlü 
gemi bularak Cezayire geçmiş • 
ir. General, Cezayire doğru yol 
alırken em.niyet dairesi onu boş 
yere Marsilyada ve Toulonda ara 
makta idi. 

* Ncvyork 12, (A. A.) = Gene • 
ral Guiraud'un kadın kıyafetine 
girerek Fıransadan kaçmağa mu 
vafak oılduğu bildirilmektedir ~ .. 

Vichy hükQmetiniıı 
verdiği karar 

Vlchy
1 

12 (A.A.) - Nazırlar mec
lisi, saat 18 de tJplanmııtır. M. Lava!, 
meclise ıimali Afrikadaki vaziyet ile 
ııon hadise!erin sebebiyet vermiş ol• 
duğıı rörüı;meler hakkında ma16mat 
vermiştir, Mareşal ve hükilmet, gene• 
ra~ Guiraud'nun şimali Afrikada ecne. 
biler elinden muanz Fransızların ku• 
"tlandanlıfım eline almakla vermiş ol• 
iu~u sözü tutmamış, ııerefe mugayir 
ureketle bulunmuş ve bir asker ııfa• 
tiyle vazifesine ihanet etmlş olduğunu 
tesbit etmi~lerdir. Su halde ne askeri 
kıtalar, ne memurlar ve ne de hallıi 

ona itaate mecbur değildirler. Mare: 
~al, davlet reisi sıfatiylc, Fransız kuv• 
vetlerinin baş kumandanlığrnı deruh• 
•e etmiştir ve yalnız onun emirlerine 
taaı edllecetctlr. 

de bir ktskaç hareketi yaptıklarl an
laşılınaktadır. Kıskacın bir kolunu 
sahil kısmından di.lşmanı takl.p eden 
tnıiliz kıtalart, öteki kolunu da çöl
de süratle ilerliyen kuvv~Uer teşkil 

ediyor. Rommel kıtalarf kıskacın lkt 
kolu birleştiği zaman kurtarmak için 
ıorluk çekecetk.it. 

~ 
1 

Kahire, 12 (A.A.) - Geri bölge-
lerdeki eslrl~rderr 30.000 ı Kr.hlrevc 
gelmiştir. 9 İtalyan generali esir e
dllınl~tir, 
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Elektra Temsili 
Münasebetile , . · 

Yazan: ULUNAY 
Dün tiyatro tarihi matjneleriniıı 

ikinci ay temılli olan Elektra'• 
dan bir sahne seyrettik. Bu eser, "Sow 
phocleıı" in yüzden fazla trajedi yaz• 
dı~ı halde bizce ancak yedisi malum 
olan facialarından biridir. Şımah Afrıka ve 

Fransa Hc.1diseleri 
Yazan; M. ANTEN 

S lma!i Afrlkada cereyan eden u • 
~ keri hareketler hakkında bfrbi

tine zıt maınmat gelmektedir. Bir 
hahere göre: Amiral Dadanın emri Ü• 

tcrlne bütün ııimali Afrikadaki Fran• 
lzz kuvvetleri ate' kesmi:ılerdir. Mütte 
fık kaynakları ise Tunus istikametinde 
l!erliyen mUtterık kuvvtlerin Bencü'ye 
"'ıırdıklarmı b.ldlrmektedlr. Bir habe• 
re göre Amer~kalıların Tunus ve bil• 
bassa Akdenizin en mühim deniz üssü 
:ıııın Blzerte'yl henüz işgal etmedikle
ri anlaşılıyor, Halbuki AJmanlar miit• 
\cfiklerden daha evvel davranarak bu• 
tasını el!erine geçirmek için gayretler 
•arfetmektedirler. 

Kahire tebliii 8 inci ordunun büyük 
b r 5Üratle ilerliyerck Tobruıtun 150 
~ilometre cenubu şarkisindelü Mag
t!ctcnn'ya vardıklarını bildiriyor •• Rom 
tııcl kuvvetlerinin Bincu:ide, bir mu• 
lo:avemct cephesi tesis etmiye çalı~tık• 
!arı zannedilmektedir. 

Vichy Fransasınrn Alman askerleri 
l'l:afından işrali netkeıi hasıl olan 
"aziyet hakkında sarih mal<ıınat alrna
tnarr.ı~tır. Vichy radyosunun verdiği 
lıir habere göre: Toulon'daki Fransız 
donanması her türlU taaruza karşı mu• 
~avemet emrini alm~tır ve Alman 
lhakamları ayrı bir mıntaka olarak i• 
lan ettikleri Toulon'u i~ea~ etmemeyi 
ltabul etmi~lerdir. 

M. Hltler, bu hareketi meşru ve ın
tumlu gösteren sebepleri izah etmek 
fl:ıaksadlyle Mareşal Petain'e ve Frar.• 
•rz milleti ile Fransız ordüsuna cön• 
derdiği mesajlarda demiııtir ki: "AI
?1ıın kuvvet!eri, Fransız ordusunun da 
ış1.irakl ile, Fransayi ve imparatorlu• 
unu Anglo • Sakson haydutlarının 

tecavüzlerine kartı korumak makladly 
le harekete geçmişlerdir. Almanya 
l-'rıınsadan hiç bir ~ey istememiştir 
"t istemiyecektir. Mareıali bülün 
fıransayı jstediii &ibi idare etmekte 
"c istedif i yere gltmel:te serbesttir. 
ilUtUn Fransızlar bir an evvel iııcalden 

• 'cıırtulmak jstemekte haklrdır!ar. Esa· 
sen Alman askerleri de memleketle:-i
ııln ve evlerinin hasrel"ni çekmektedir. 
lcr. Anglo - S:ıksonlarr ne kadar ça• 
buk mıığlüp edersek bu milşterek ar• 
ıu o kadar çabuk tahakkuk edecek ve 
A.lman kuvvetleri Fransayı terkedc
te:.lerdir.,, 

Gayet tabiidir ki biltün Fransa Al· 
l?\an kuvvetleri tarafından işga~ edil
c!"kten sonra bir harp sahası haline 
l:clccc:k, Vichy, Marsilya, Llyon ve 
'l.ğer ııehirler de müttefik tayyareleri 
'.arafındnn bomb:ırdıman edilecektir. 
t.'ransızlarrn bir kısmı Fransanın hiç 
Olmazsa bir kısmını harp dışında tut• 
l:ığu ve Fransayı harbe sürüklemediği 
fc;:n Mareşale taraftar olmuşlardır. 
Veni hasıl olan vaziyet Mareşalin şim• 
l!iye kadar takip ettiği bek!eme ve kot
lama siyasetine son darbeyi indirmiş. 
lir. Artık bu siyasetin hikmeti vücudü 
'<almamış gibi ıörünüyor. İngiliz mab 
fillerine göre, simdi Mare11alden bek• 
lenen ,ey, kendisini esir ilan etmek 
\'e Fransız hiikiimtinln Cezairde oldu· 
fonu söylemektir. Bunu yapmadığı 
takdirde eski nüfuzunu da kaybedecek
tir. Londra radyosuna göre, Alman.. 
ların bütün Fransayı isgal etmeleri 
blrcok Franı;ız!arın besledikleri hayal. 
lere de son darbeyi lndırmiş ve bü· 
'tün Fransızları mukavemet etrafında 

blrleşUrmietir. 
~ 

Alman Tedbirleri 
Bir mGtaleaya g1Sre Dunkerque rl• 

cati Almanların hiktmiyeti ıafhasını 
ac;mı~tı. Amerikan kuvvetlerinin şima• 
1i Afrikayn çıkmaları iı1e bu safhayı 
tJpamış ve demokrasilerin M.kimiye· 
ti safhasıni açml$tır. Ancak bu ııaf• 
hanın Sovyet mukavemeti ile ac;ılmı• 
3'a baıladığı da bir hakikattir. 

Üç dört ay evvel 8 inci ordunun bir 
tarartan Rommel kuvvetleri diğer ta
raftan Kafkasyadan İrak yo!u ile ge. 
le::ek diğer Alman kuvvetlerinin kıs• 
'ltacr içinde mahvolacağından bahsedi· 
llyordu, Fakat bugün Rommel ordusu 
8 inci ordu ile Trablusgarbe doğru İ• 
lerllyen Amerikan kuvvetlerinin kıs• 
ltacı içine girmektedir. 

MUttefiklerln bu muvaffakıyetleri 
Akdenlzdekl vaziyeti tamamJyle mllt" 
'tcfitderln lehine döndllrmüştür. Ve ya. 
!ı:tn bir istikba!de müttefiklerin Bal• 
k:ınlarda veya İtalyada yeni blr cep
he açmaları imkaruannı hazırlı\makta• 

dır. 
Almanların böyle tehlikeli bir vazi• 

l'et karşısında ıeyirci kalmryacakları 
'11e bütün çarelere ba:ı vuracakları ta· 
blivdi Vichy Fransasınm işgali bun• 
larda~ biridir. Fakat A!man kuvvetle
rinin Marsilyaya kadar inmeleri, şima
li Afrikada aleyhlerine hasıl olan va. 
~yeti düzeltmiye kafi celeınez. Bunun 
için Almanların İspanya üzerinden, 
r;nrbi Akdenizdeki hareketler için bir 
iis olarak kullanı!an Cebelitarık'a dof• 
1'u inmeleri bcklencblliı: 

1 

Hükumetin icraatına Yardım Etmek ve 
Düşüncelerine Uygun Harekette Bulunmak 
Memleketin SelCimetini Kuvvetlendirir 

Bugünlerde iktıaadi durumumuı:-
da oldukça önemli hadiselere 

~ahit olaca(ız. Bugilnkü harbin baş
longıcındanberi yurdumuzda husule 
g~len ve gayri tabii şartların tesirine 
tabi kalan piyasa vaziyetlerinin kıs· 
men olsun norma!e doğru dönüşüne 
ihtimal verebiliriz. Cümhurreisimi• 
zin direktiflerine göre hükı1metin 

hazırlamakta olduiu yeni esaslar 
hakkında Başvekilit'liz partide izah'lt 
verdi. Büyük Millet Mecliıinde dün 
bu izahat bütün memlekete bir hi• 
tabe şeklinde tekrarlandı. Görülüyor 
ki; hükumet artık kat'i tedbirlere, 
tlddet!i icraata :nüracaat etmeyj ka
rarla~lırmıştır. 

Bir taraftan vurguncular, ve latif• 
dlerle miicadeleve başlanrrken diğer 
taraftan da ıon üç sene içinde fazla 
kaTanç teııtln edenlerden bir verci 
almak meselesi yeniden canlandırıl• 
mı,ttr. Vurguncularla mücadele bir 
teşkilat işi o!makla herRber bu işin 
başarılması büyük şehirlerde beledi
yelere yardım etmekle de kabil olr• 
bilir. Esasen belediyelerin iaşe mad• 
delt'ri ile yakından alakaları vardır, 
Kontrol vazifesinin devam!ı bir su
retle tatbik edilmeııl için kurulmuş 
bir teşkilatı cenişletmek herhalde 
yenisini kurmaktan daha kolaydır. 

Belediyeler hükumetin direktifleri 
ve kanunların şümulil dairesinde fa• 
allyete geçerler~e. vurguncu ve istif• 
çilen derhal yı~dınnak kabil olur. 

Hükilmetin ıon iktisadi vaziyet 

r- Yazan: -" • ı 

1 LGtfi Arif KENBER 1 
r • 

Ilı; malı m üteaddit ellerde dolap 
tırarak fiyatlarını yükseltmeyi 

ve fiyat farklarından iıtifade ederek 
pıı.ra kazanmanın yolunu takip eden 
bu cibl adamların kenara çekilerek 
piyasa!arın talipsiz kalmaat fiyatlum 
cltiımesinde lmil olmuıtur. Alıc11ız 

lrnlan mallar, tabiatiyle kıymetJnJ 
k11ybedcrler. 

Başvekilin nutku da, Milli Şefin 

tok yerinde ve zamanında söylen• 
miı olan nutku cibi, piyasalarda l• 
k!ncl bir tesir tevlit edecektir. Bu 
tesirin mahiyeti hayat pahah!ıiını U• 

cuzlatmalı:tan ibaret kalmıyacak, aY. 
ııi zamanda biltiln iktısadi i:ılerln 
daha çabuk ve daha kolaylıkla dü .. 
une girmeıine yardrm edecektir. 
Milli Şefin nutukları hüldimete bir 
direktif ve millete haıır ol emri la• 

yılabilJr. BaşvekJ!in n utku lse, bu 
ha7'1r ol emrini tatbik ic;in hazıroo 

l.lr.mış kanunların mahiyetini cös
termektedir. 

Çünkü kanun. milletin dili ile hü• 
klımetin elinin birleşmesi demelı:tir. 

Bu önemli iki lcuvvetin karşısında 
herhanıi bir mukavemetin derhal y .. 
kılmıya mahldim bulunduğunu kabul 
etmek lazımdır. Böyle zamanlarda 
çok otoriter olmak memleketin seli· 
meli ve milletin refahı ic;ln bir zı• 

rurettir. Otoriteyi takviye eden biç 
şüph~siz kanunlardır. Eier mevcut 
hnunlarımız istenildiği kadar kuv.ı 

~tli bir otorite temin kudretini gös· 

termiye klfi deiilıe bunların tadili• 
ni iltizam etmiyecek tek bir yurttaş 
to!avvur edilemez. 

Fevkallde ahval içinde bu!unan 
bütün memleketlerde fevkallde ted• 
birler almak her hük<lmet in vazifesi· 
dir. Bu cibi fevkaltde tedbirlerin 
mahiyeti ne oluna olsun gayesi mem 
leket ve halkı mümkün olduğu kadar 
zayıf aMlkh, seciyesi noksan kime«'• 
!e>rln eline düşürmemek ve disiplinli 
olarak bütün işlerin tanzimini temin 
etmektir. HükQmetim!zln de gayesi 
~undan ba~ka bir şey değildir. 

Halkın bazı mahrumiyetlere kat• 
lanmalan bile icap etse, halk, hü· 
kUmetln düşilnce 'Ve gayesine tam~· 
miyle ve güven ile bel batlaması 

radar yerinde bir hareket tasavvur 
edilemez. HU!dlmetin icraatına yar• 
dım, düşüncelerine uyıun hareketler 
mem!eketin seli.metini kuvvetlendi
tir. Birlik ve beraberlik cephemiz 
işte budur. 

Bütün üç kıtayı sarmııs olan harp 
ateıinin ,ıddet ve dehşetini bir an 
için dilşünecek olursak bizim için 
hUkilmet.im!ze el vererek malen, br• 
dtncn, ruha" hep bir kütle gibi ha" 
rrket etm.cl. için bugünlerden daha 
ıı1k1 ve d...;t. zorlu günler geçirml 
deilliz. Brıt-dan dolayıdır ki; en na
z;k zamAnların icaplarına uymak 
mecburiyr~ karşısrnda kalen halk • 
mıza dü3cr vazlfe~er vardır. Her 
Türk vatandaşı bu vazifeleri her 
şeyden mukaddes telakki etmek v" 
s\llh başma davet edilen vatandaş .. 
lar gibi bu milli vazifenin başını 

koşmak mecburiyetindeyiz. Türke 
yakışan en vicdani ve en ulvi hareket 
de işte budur. 
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lc::ırşısmda almakta olduğu kararlar 
dan anladığımıza göre, artık hic;bir 
vurguncuya &ayri meşru kazanç tc• 
m!n ettirilmemck için her ne Jbımsa 
yapılacaktır. Kazancı tamamen elin• 
den ahn:ıcaktır. Mal ve mülküne 
«evlet hesabına el konu!acak ve ken· ı 
disi, ailesi bugünkü yaşadı~ı muhit rııııı••••H•••••••••••••••••••••••ı• 
\•e şartlarının tamamen zıddı olarak 

1
• 

bir yere sürülecektir. Cezanın daha 
şiddetli tarafları da bulunacağma gi:.'. 
re; milleti soymak. yurdu soymak 
g:bi affedilmesi hiç bir vakit caiz o'• 
mıvan büvük suçlara verilecek ceza 
dahi o nisbette ağrr o!acakbr, ,, 

•' lf .. 
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Aşk .• Namus ..• Ahlak .. Seciye .. Vicdan .. Mücadelelerini muh 

teşem bir tabiat dckonı içinde canlandıraiı 

GUY de MAUPASSANT'un Ölme~ Es~ri 

Muhalifler Kimlerdir ve Ne 
istiyorlar? - Hükumet, Parti 
Erkc.1nı ve Halk Ne Diyorlar? 

f zmitte : İıtanbul 
cazetelerine de 

akseden ve bugün İz· 
mitin tek konuşma 

mevzuu olan bir mc• 
sele var: Belediye re

(

- YAZAN: ---.. raat kararı alarak l bütün 1:ı:mlt halkı 
ı tarafından alkıılan• 

SAfT KESLER ı mııtı. • Demek ki 
:ıdllye de her iki 
hadiıenin dedikodu 

ı,ı ve muhalifleri arasındaki didiıme. 
Belediye reisinin iki defa mahkeme. 

v.e gitmesi, ilQ defa tevkif edilmesi, 
iki defa hlklmin sorgusu kar$ıımda 
luılması ve iki defa beraat etmesiy!e 
ncticelcnmiı gibi cörilnen bu muha• 
l~fetin aslı nedir ve İzmit, bu muha
tdet! veyahut bu vakaları nasıl kar
'ılamııktadır? 

İlri giinlük bir misafirlikten istfü• 
ie ederek bu i&le allkadar oldum. 
Vardığım net!ce şayanı hayrettir: 
İzmit belediye reisi, iki defa tevkif 

~ttirilmeııine, iki defa mahkemeye gön· 
derilmesine, iki defa muhakeme edi!• 
T!esine, bili da aleyhinde yeni bir 
~ava açılması ic;in çalışılmasına rağ• 
men, İzmit halkı tarafından çok se· 
filen bir adamdır ve İzın!tte belediye 
reisi aleyhine w6 kişiden maadr• mü
teveccih bir muhalefet yoktur. 

Bdediye reisini mahkemeye gönde
renler İzmit halkı deiildir. Belediye 
reisinin usu!süz ve kanunsuz iş yapt•• 
iım ihbar ederek dört tarafa yığın 
vığ•n telgraflar yağdıranlar İımlt 

halkını temsil salahiyetini haiz bulun· 
m•Jyorlar. 

Bunlardan muhalefetJ fiilen idare e· 
dip mahkemede şahadet etmlye, hatta 
bu yüzden tevkif edilip mab~m edi'• 
mive kadar iş.i i!eri götürenlerden biri 
arzuhalci, diğeri maha!le aralarında 

~ise toplayıp geçinen birisi, bir üçün
cüsü de blr turı;ucu dıikkinında tez· 
gihtar olan üç ki~idir, bu üçünün ba· 
~ında biri kırtasiyeci, diğeri çiftçi ve 
turşucu olan iki adom vardır. Bu iki 
kiş1 de bir doktoru kendilerine lider 
tanımı~lardrr. İşte İımit belediye re-

1 i~i aleyhindeki muhalefet bu altt kiş!• 
:ırasında yürütülmekte ve yaşatılmak
tad.r. Filv ki bu altı ki~i muhaliflerin 
kl'ndilerlnden ibaret olmadığını ileri 
:ıurerek b1r doktor, bir eczacı. iki a• 
vıık3t, bir tüccar, bir emekli gedikti 
subay ismi de saymaktalar he de bun· 
!ardan bir kısmı mahkemede, b'r kır• 
r.ıı da hu<1usi hasbihallerinde tertemb: 

mahiyetini reçmedifi neticesine var• 
mııtı. Mülkiye müfettiş!Iii tahkilı:ati 
henüz nctlcelenmcmlştir. Fakat dedi• 
kodu o kadar kunetlidir ki İstanbul 
ga:ı:de!erl bile bilıniyerek bu işe ka
t ııtrnlmı~tır. 

** M uhalefeti idare eden zat, 1zmitin 
sayıh doktorlarından Hasan 

Ömerdir. Ben bu zatı evinde zlyaret 
ettlm. İyi bir doktor olan Hasan ömer, 
ayni zamanda misafirperver ve kıbar 
bir adamdır. Fakat uzun azadıya kow 
ııu~mamıza ratmerı bana muhalefeti• 
nin e1aalarını anlatamamıe, hattı ken 
dlsine: 

- Neden Çene auyu bayil!ii üzeri
nizden alındıktan sonra muhalefete 
ceçUniz. Daha evvel ne için muhalif 
deiilcliniz, diye sorduğum zaman ma• 
sul bir cevap verememiştir. 
Neşretmekte olduğu Marmara gaze

tesinde evve!ce beldiye reisini göklere 
c:rlc~nn neoriyatı da bahtı mevzuu e• 
-ierek bugünkü muhalefetine bir mana 
veremediğim! söylediğim zaman bana 
iadtce belediye icraatının fenalıiı ve 
;ehrin pisliğini ileri sürmekle cevap 
ıeren bu zat eğer ıözil eahafyat va· 
l sine döküp İ:ı:mitte ıevgi ve sııygı 
ltazıınmııı kimseler üzerinde lif ctme
ıeydi, ben muhalefetini belki de ma• 
~ul bulabilirdim. 

Muhaliflerden çiftc;l!ik yaptığını söy 
!iyen ve kend.'.sine turşucu IS.kabı ver I• 
aıiş olan Sabahattin Palabıyıia celin
:e; bu zatla yine yanımda doktor Hı· 

ıan Ömer olduğıı halde kırtasiyeci Sa
dettin Yalımın dükkanında gdriitlilm. 
Gr-relıt Sadettin Yalım, gerek turşucu 
Sabahattin bana bazi şahsiyetleri şup. 
hc:ı: gösterecek bazı isnatlardan başka 
h1ç bir mnku! muhalefet ııebebi gö•th 
rcmediler. Birinin nahiye idare heye· 
tine seçilememiş, diğerinin parti kaza 
reisliğinden çıkanlmış olmalarını be. 
tediye reislnden biliyorlardı. 

Sabahattinin elinde Reislcilmhura 

Yunan tiyatrosu, ıimdiki tiyatro. 
nıın temelidir. Böyle olunca ortada 
fılln veya falan memlekete has bir 
tiyatro mefhumu kalmaz. Hayatı, hadi• 
selere istinat ettirerek arzetmek büyük 
Yunan medeniyetinin malıdır. Tiyat .. 
:onur. dal budak salıveren blitün ~e· 
ldllerl kuvvetini bu kökten almıştır. 
Bu itlbgrla Sehir tiyatro unun tariht 
matinelerini çok alaka ile takip cyl~ 
mek lazımdır. 

Elektrayı Azra Er!a:ıt doğrudan doğ 
ruya Yunancadan dilimize nakletmiş. 

t·!'. Bu auretle eser ikinci blr tercÜ• 
menin, ikinci bir şahsiyetin tesiri aı

tmda lı:almamıştır. 

Eldttra'nm tercüme~ini lisan bakı
mından çok ' temiz bulduk: kulağm a• 
!ısmadığı kelimeler, tabirlerden haklı 
olarak kaçmılmış; üslilpta sadeliğe çok 
ehemmiyet verilmis, mls:ıl olarak au 
cllınleyi alıyorum: 

"Zira Orestes'in hep tcreddiit etme• 
si. nem var nem yolı: blitiln ümitlerimi 
kırdı: bu vaziyhte dostlarım, ne akıl• . 
lı ne de dindar olmak mümkündür; 
fenalığın içinde bizi fenalığa icbar c
<len kuvvet çok bUyüktür.,, 

İJte "ta'kid" den, ''İtnab,, dan, 
"Za'f "l• te"iyf" den ld tertemiz bir 
lisan; anlaşılmadık bir yeri de yok. 
Eııer nihayete kadar böylece devam 
ediyor. 

Mevzu, her trajedide olduğu &ibi 
nıuazzam vakalar, müthl, facialardır. 

Bu azametli had'seler önünde be~erİ• 
yet ki.h çırprnır, kah acze düşer, klh 
•fa şahlanır. 

Yunan trajedileri in!lanlıtın imilha• 
ntdır; bu imtihanda insanlar her za
m:\n da muvaffak olamıyorlar. 

Ru ufak sütuna bir tlyatro tenkidi 
sığdırmayı düııilnseydim, Elektra roe 
!finde Cahideyl ve Oresteı rolünde 
Avni D.lligil'.i bazı bakımdan beğen

di;ımi yazardım. Fakat takvim sütunu 
bu cibi mevzuları bir tenkit seklinde 
hıcelemiye mil salt değildir. Bu itibar
la burada ancak umumi ıörüşümün 
bendf' husule getirdiği intibaları kaya 
ded:}orum: 

Dlkkati celbeden birinci nokta biz• 
de "bUyiik trajedi llsanıntn" mevcut 
olr.ıama~ıdır. Bu öyle bir noksan teş
kil ediyor ki sahnede sanatk&rlar ha• 
rcltet etmeseler kar,ımızdalı:llerl "krow 
mo" bir tablo takl.idi sanacafız. 

9aşveki\imlzln nutuk!arı bütün KATHE DÖRSCH'in. En Son ibdaı ıı bir ifade ile belediye reisinin şahsına 
kar•ı hiç bir kin be~lemed!klerinl, an.o yurtta derhal tesrini gösterew 

cektir. Çünkü artık bütün iaşe i~· J ll•m•• 
!erinin değil yalnız, bütün iktıı1adi F A H •ı s E N •ı ~ 1 ~ ~~m:=~;inka~~=~~l!şler~:;n v~~~n~~;~~ 

çekmiş oltfuğunu ~öyledili bir telgraf 
sureti vardı ve bu tel~rafta hıillisa 

olar:ık: 

- Be!ediye re!si ayın altıoeında ml'• 
hakeme edilecek ve ııörecekslni:ı: ki 
beroat edecek .. 

Ru, blr hakikattir ki itiraz götür 
mez Artlstlerlmize "Deklam3syon" 
v: "Diksiyon" talim ed.ilmett. Müke-n• 
mel bir sanRtHr inşad sanatmı bil• 
nıet:dir; bizimk!ler bilmlyor!ar, çün• 
kil bunu onlara kimse öğretmiyor. 

Yokta hepsinin istidatlarını biliyoruz. 
Edebiyat bilmlyen, bir kelimenin, 

b r s5zün, bir cümlenin bir ııiirin kuv• 
vet ve kudretini ifhama muktedir ol. 
mıyan nasıl 6anatklr olur? 

işlerimi;dn yeni veçhelere &Öre idare 
edilmesine başlanacaktır. Halkın her 
hangi bir surette sıkınhya düşme-

me&!, piyasalarda satışların tanzimi, 
pahalıhlı: vaziyetinln ıslahı ile ucuz 
)'Uşayışa doiru adım adım i!erleye
bilmek imkanları tahtı temine alma• 
caktır. 

Bu clbi imkanlara :ı:orluk vermek 
için hiç bir te~bbüıü ve hiç bir hıı• 
reketi müsamaha ile görmiyecek o
lan hüldimet, icabında kanuni vası• 
tatarla, en aüratli tedbirlerle bu &a• 
yeye vaııl olmıya c;a.lııacaktır. Aklı 
t<e!imin kabul ettiği her tedbirin yur 
da ve halka faydalı olacaiına biç 
şiiphe yoktur. Büyük Mlllet Mecti· 
sinde hUkilmetln verdiii .izahatın ta!• 
vip edilmesi millet veklllerinin de 
hükfimetle hemfikir oldutuna deli~

dir. 
İlk tedbir!er henüz almmak üzere 

bulunduiu halde bu tedbirlerin pi
yasalarda gö!terdiği kuvvetli teılr• 
lere her ıün ıahit oluyoruz. Ti is-
tihsal merkezlerinden başhyarak bü· 
tün istlhllk piyasnlarına kadar Yt• 
yılmıt bir gevşeklik kendini ih111ettir .. 
mektedir. Satış teklif!erinln çoiu 
menfi cevaplarla karşılaıımaktadır 
Ahcılar vaziyetin nezaket.ini idrak 
et~kten g~ri kalmamı,tar ve ker.• 
dJlerine satılması istenilen mutehlif 
ve çeşitli mallara alıcr o!mamışlal" 
dır. Bunun neticesi olarak piyantar. 
da tedrici bir fiyat düşilkliılü devam 
etmektedir. Yiyecek maddeleri Uze
rinde on beş giın evvelki hararetli 
ısatışlar kalmamıştır. Giyim eşyası ve 
mımifatura &ibi mallar üzerinde acık· 
tan yapılan iıler de durmustur. 'T'üc .. 
car ve esnafm hepsi de eski işt\ha!ı 
durumlarını kaybetmislcrdir. 

Demek oluyor ki; Milli Şefin bir 
nutku piyasalarımızı normale yal-• 
l::ı.~tırmıya ki.fi gelmi!$ ve VUrlt\JnCU• 
l:ırr, soysuzları 'korkutmuştur. Plyr• 
sa!arrn bugiinkü gevşek ve alıcısız 

'Ç'a:ı:iyeti Milli Sefin nutuklarında İ• 
ııaret buyurdukları durumun mevcu• 
divetini ve isabetini isbata kifldir 
Çünkü vurıuncu olanlar bu hitabı-. 
kendilerine aidiyetin! anlamakta hiç 
bir güçlük c;ekmemiıılerdir. Bunun 
neticesi olarak da, ne olur. n~ olmaz . 
endişesiyle vurgunculuk ile l~gili C'• 

tanlar kendiler.ini kenara cekerek sc
lfimete ulaşmayı muvafık bulmuşlar• 
dır, 

K 1 z 1 {YVETTEI)' 1 :~;~::~~i:;~::~::,;":;m:~ .. ~~; 
j zmit şehrlnin belediye reisini hlc; 

Deniliyordu. Sabahattin bana: 
- Ben falcı değilim ya. Bugünkü 

ıe:-aat lı:ıı.rarrnı nasıl oldu da bir haf
•:ı ı-vvel bildim? 

Aşk ve sefahat alemlerinin baş dönd iirUcü ~öhret ,.e ihti~am 

Jarile sukut ederek gayri meşrn bir izdivaçtan doğan kızının 

istikba?ini t emin için 

FAHIŞELIGI Kendis~ne Meslek Edlnen 
bir ana ile kızı YVETTE'in ibret verici hayat romanları. 

Lütfen dikkat : Pek az kalan yerlerinizi aldınmz Tel: 40380 

,~----3 üncu Hafta 1\ 
TA K S 1 M SINEMASIND~ 

LEYLA MURAD ve YUSUF VEHBİ'nin 
Yarattıkları Aşk ve Ahlaki Film 

KÖY KIZ 1 

Bu Senenin En Büyük Filmi• 

BAGDAT HIRSIZI 
Artistleri 

Conrad .. VEIDT - SABU - June DUPREZ ·-
Büyük Muvaffakıyetlerle 

MELEK ve i PEK 
Sinemalarında Devam Ediyor 

tanımadığım halde onun müda• 
Iaasınr yapar gibi bir telakkiye mey
dan kalmaması için evvelemirde teb·· 
rüı: ettireyim ki ben İımltte belediye 

1 rei!Iİ ile taraftarlarından evvel yu. 

1 

karda isimlerini sayrlığım muhaJH!erl 
ile görüştüm. Beni bu işle allkadar ol· 
mıy:ı sevkeden hadise de be!ediye re• 
isinin muhakemesi oldu. Muhakeme
nin bende bıraktığr intiba ~udur: 

Parti intihabatında rey kaıanımı
yan ve partideki eski mevkilerini 
kaybeden iki kişi, bu iti p:ırt! erkanın• 

elan olan belediye reiııine atfetmişler• 

dir. Bundan miltevellit liblrar ile b~ 
lediye relııi ile milcadeleye karar ver• 
mb,Jer, bir arzuhalci ile bir ,işe top. 
layrcıyı da mau va:ı:lyetlnde ku!lan· 
"lıak l11temi11lerdfr. 

Daha mahkemeye gitmeden evvel 
l-n şehrin en bUyUk devlet makamını 

i~gal etmekte olması ve en büyUk icl • 
re lmlri bulunma<:ı !tlbarfyl~ valiyi 
zly:ıret ettl:n. Bu mesele etrafrnd ı..· 
m!ltaleannı 'lordum. 

Vali. pek haklı olarak bu incir ı;e-o 
kirdefi d,.,Jdurmaz hadlııe etrafında 

söy!enecek hiç bir şey olmadığım, "' 
satten mülkiye müfettişleri ile ıdllyr• 

nln yapılan ihbarlar üzerine harekc-
t~ geçmiıı bulunduklarını söyledi. 

Parti idare heyeti reisi de aşıfı yu· 
kan ayni şekilde konuştu. V e; 

-- Biz, dedi, ancak genel selı:reterl1• 
ğe mtıt:ıTeamm bildirebiliriz Bunun 
haricinde ha!km dedikodusuna iştirak 

etmeyi makamrmızla telifi kabl! bir i$ 
olarak clSrmeyiz. 

Vail ve parti reisinin dedikodu o
larak vasıflandırdıkları bfr hadise u
"'er!nde resmf makamlardan daha far.h 
mal<ımat bekl~ek abC'S olurdu. cnr:. 
kü resmi makamlann pek tabii olarak 
d~ikoduya harcıyacak!arı zaman vok• 
tu. Hadiseler etrafındaki adli tahkikat 

Deme~. muhıı!efet deiil, bilıbUtün 
başka bir ıseydi. Halbuki o ııün şahit• 

lik edeceğini bilen Sabahattin Geb7eye 
&itmek üzereyken belediye reisinJn lr• 
t 1darı Ü7.erine müddeiumumilik tara
fından istasyonda tutturulmuş ve şıı• 

h:tlik için ihzar edilml3ti, Bu da mı:• 
h~l-,.mcvi uzatmak için vaprlmı!I bir 
h:ıreket olarak te!Akkl edilmektedir. 

* * au muhalefetin İzmit belediye re· 
isi aleyhinde şimdiye kadar i

leri sürdüğü isnatlar ıunlardır: 10 tc
nekl! gaz 1atmak, intihapta rey topo 
'ııımak maksadiyle Sabahattin l>ılabı· 
yıl:: altı tane ekmek karnesi vennit 
olmak. 

Ben, muhalflerden ve belediye reisi
ne taraftar olanlardan balika yattıiım 
?telde, yemek yed.iğim lokantalarda 
oturdufum kahvelerde, ıılrdlğlm dUh 
kir.larrl:ı ve dola,tığım ı1okaklnrd:ı 

r:ısiadıa1m insınlar!a 

Bunların ic;inde eczacı, 

ıer. ki.tip, avukat &ibi 
\'ardı. 

da konuştum 
dnktor, koml
:ıahıiyetler de 

Hepsi bili istlına bana belediye 
re!ıinden hosnutlukla babı ettiler. 

Belediye reiıl ile de konuıtum, hat.ı 
tA <'.'na lı:Uçilk ve eıaaıız da olıı neden 
belediye t'ebliği makamını muhafau• 
da ı:srar ettiıiini de sordum: 

- BOyUklerl.n ve halkın emri böy
!e, dedi Ben istifa ettim. Bu !jehrin 
yaşr;p ve mevkice benden bUyilk olan
llerl • elenleri bana: 

- Bu vazifeden çekildiğin takdirde 
herıimizl kırarsın, dediler. Daha ileri 
giıierek bu~n ıehrln iaşe vazlfeıln · 
yiiklenmlt bir makamdan c;etrlnmenl ~ 
vatan hizmetinden kAc;mık olac:afm ı 

sö1!ediler. Bu •ulyette de ben burıı· ı 
~an <:ekilemed.lm: dedi. 1 

lfalı:lkaten teker teker g!irdüi:Um br 
lt'diye meclisi uu bana belediye re. 

sürntle net!eelenmiıı. beled 0

Ye> rebi bl!"' :~inin bn cöT.ünii tcvit ettiler. , ....... --...................... ~---' Üsküdar Askerlik Şubesi Başkanlığından 
Şubemiz yedek subay defterinde kayıtlı bulunan emekU ve yedek 

subayların ikiıer ldta ve~lka fotoıraftarıntn alınmasına Hlzum g!SrülmOş 
olduğundan, şubemize mensup emekli ve yedek subayların ikişer kıta 
fotograflarınt blzzat veya bilvasıta tttelden subeye ·getirmeleri ve fo
tograflarınm arkasma da kayıtlı bulundu~ defter stra Qumarasfyle sınıf-
larını yazmaları lütumu U4n olunur, (1637,1235) 

İstanbul Verem Mücadelesi Cemiyetinin Teşekktirii 
9 tldnclteşrln 942 tarlhlne rasUıyan Ml111 matem fiinümt\:ı:de filimini 

parasız veren :&'itas şirketine ve bir gOnHlk haıılatmı cemiyetimize ter
kederek 1029 lira temin etmemize vesile olan Bevoğlunda İpek, İs1an. 
bulda Alemd~r ve Milli, Kadıkayünde SOrcyya s.inemalart sahiplerine 
alenen t~ekkür(l bir borç sayarım. (1378) 

Tiyatro r;anatkirlarrnın sanatlarma 
yıılnız hevesle defi!, hatta aşkla bağlı 
olduklarını yakından biliyoruz. Onla• 
rın hastalık ate~leri içinde yandıklaw 

rr halde yine istirahati kabul "tmeyip 
vazifelerini büyük bir sevgi ile yapo 
~ıtdarından haberimiz var. 

O halde bu sanat a:ıkı ne içln ilim 
11 e ~üslenmesln? 

Tiyatro demek yalnız cöz doyuran 
b"r gıda demek değ"ldir. 

Pünyaca teslim edilen bu hakikat 
hlr inııda feda eı!ilmeokle ~ahnerrıizi 
"'" hiiviik fık.,rııhğ .. mııhkilm f'dlyôruzl 

.. 

ı 

Temelinden çatlsına 
kadar doluyor 

Öldüren BAHA 
ŞAHESERi 

Görduğlı essiz bilytik rağbet u_ 
erine BİR HAFTA DAHA DE

VAM edecektir. 

KATALIN KARADY'yi 
eyretmek fJrsataıı kııçınnayı

ı ız. Gece sunrelcr için yerleri_ 
l? ,. •Piden nlmrz Tel('fOn · 

= ll3Ml r6 
Sehlr Tlyatroıu dram kıamı 20.SO da 

N U H 

m 
ldığım ve Feyzi Bahri motörüne aıt 

2172 sayUı muayene şahndetname •nl 
knybcttım .Yı:-nlslnl atacağımdan hük
mü kalmamıstır. SOleyman kaptan 
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Halid 

i R 
Ziya Uşaklağil'in Eserleri : ~ 

ACI HİKAYE 
Buyük edibimizin "Kırk Yıl., ile "Snray ve Ötesi" kitaplarının 

dcvnmı demek olan bu eser birçok tarihi vakalara temas etmekle be
raber oğlu Halil Vednd'ın hnynttnı ve lıktbeUni tasvir eden bir acı 
hikayedir. 

F.debi bir OslQpla yazılan bu 300 sahifelik eser Halil Vedad'a ait 
10 re mi muhtevidir. Fıyatı Kfınunuevvel sonuna kadar 150 kuruş, bu 
mQddetten sonra 200 kuruştur. 

S A RA Y ve ÖTES i 
Üç ciltten müteşekkil edebl, siyasi ve tarihi bir eserdir. Yazan: 

.i:i. z. Uş. 680 sahile Oç cildin fiyatı 225 kuru:ı. 

SAN'ATA DAİR 
İld ciltten ve 300 sahl!eden mOteşekkfl edebiyata, musikiye ve tlyat
rova aıt mil.sahabeleri havi bir eserdir. Fiyatı 150 1."UI'llştur. NiWuı_ 

ları azalrnışttr. 

M Aİ ve Si YA H 
Müellifin en meşhur blr ııabeseridlr. On binlerce okuyucusu vnrdır. 
~""1 başında Halıd ZJ,ya Uşakllgil'in uzun bir tercilmeı hnli vardır. 

ı Fiyatı 125 Kuru:;. 

HM~ ~a !kb~ln ~k 1..,.hnl,~k ç~ o~u, Nmo,h~ milli 1 
romanıdır. Sahile 447. Fiyntt 125 Kunı'l. 

BİR YAZIN TARİHİ 
Ç.alt zarif ve nezih bir blktıye külllyatrdrr. 254 sahife: Ffyatı 60 kuruş. 

KADIN PEt~ÇESi 
SahUe 131, Fiyatı: 50 kuruş 

ONU BEKLERKEN 
' Sahife 150, Fiyab: 50 kurus 

HiLMi KiTABEVi--

SAN OL İN HALAN 
Bütün Mikropların Büyük Hasmıdır. 

Temastan ~irayetini, ağız ve burun yolu 
ile vücude girmesini meneder. Günde 2.3 
defa ele ve mendile damlatmak suretile 
koklanır ve teneffüs edilir. Böyle kuvvetli 
bir antiseptik ilacı herkesin evinde ve ce 
binde bulwıdurulması tavsiye olunur. 

Her Eczanede Bulunur 

aarif Vekilliğinden 
1 - Ankara Bölge Sanat okulu demir atelyesl binası inşaatı (elek

trik tesisatı hariç) kapalı zarf usulil ile eksiltmeye konuhnuştur. 
2 - Bu inzaatın keşif bedeli 246958 lira 60 kuru:itur. 

3 - Eksiltme, 20.XI.1942 Cuma günü saat 15 de, Ankarn Büyük 
Evkaf ApnrtımanIDdaki Meslek! ve Teknik Öğretim Milsteşarlığtnda top
lanacak Vekillik ihale komisyonunda yapılncaktır. 

4 - Bu inşaata ait prOJe ve şartnameler, 12 Ura 35 kuruş muka
bilinde Vekillik Yapı İGleri Mildürluğündcn almabilir. 

5 - Bu inşaat için lilzumlu olan çlmento Ye demir Yekillikçe te_ 
ı:n1n olunacaktır. 

6 - 13597 lira 93 kuruştan .ibaret olan muvakkat teminatın, 2490 
sayı1I kanun hükOmlcri dahilinde verllinesl, 

b) En az (150.000) liralık benzeri lnşnattn taahhüt edildiğine ve 
taahhüdün ifa olunduğuna dair vesika gösterılmesl; 

c) İhale tarihinden üç gün evvel (tatil günleri hariç) Nafia Vekll
Uğinden alınmış ehliyet vesikasının ibraz edilmesi; 

d) 1942 senesine alt Ticaret Odasından vesika alınmı;, olması !iarl-
tır. 

7 - İsteklflerln teklif mektuplarmt fhııle gilnil olan 20/XI/1942 
Cuma günO saat 14 e kadar komisyona vermiş veyn göndermiş olma
lart ltmmdır. Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (1041) 

Üsküdar • Kadıköy ve Havalisi 

HALK TRAMVAYLARI 
. T. A. Şirketi Tasfiye l\lemurlarındarr 

15/11/942 tarihinden iUbaren tramvay araba selerlerindc yeni bazı 
tahdidat icrasr zarurt görülınilştür. İşletilebilecek araba adediyle Ka
dıköy ve Üsldldnra gelen ve buralardan hnrekct eden vapurların hep_ 
siyle tam tamamına irtibatı temin m\.imkiln olamlyacağmdan, sayın yol
cuların plnntonluklara ve bekleme yerlerine asılan yeni tarifeyi l(ltlen 
tetkik ederek mutat vapurlarma yeti:;ebllecek seferlerle seyahat etme
leri flAn olunur. 
~ ................................... .... 
1 SATILIK ARAZİ 

Şişlide Hürriyet Abidesi karşısında Bulgar hastahanesi Ile tnglll:r 
Spor sahası arasındaki caddeye doksan metro cephesi bulunan ve 
bahçeli evler ln:;asına milsalt on dokuz dönOm arazi 16.11.1942 tari
hinde Beyoğlu Sulh mahkemesi tarnfmdan müzayede suretiyle satı

lacaktır. Fazla izahat iı;in mahkeme Baııkfttlpliğine milracaat oluna-
blllr Dosya 942/66 

~---· ..................................... ~ 
ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Muham men 
Doıya No. C i NS i bedel Teminat 

Beyoğlu Kazasındaki 

ŞEMS KLÜBÜNÜN 
Alelade umumi toplant1sı 

Şems klQhümüzün üyeleri gelecek 
Pazar giınü 15 lklnciteşrin 1942 ta
rihinde saat 15 de Beyoğlu, İstlklfıl 
cnddesl, Luksenburg apartımnnının 

108/5 No. lu dairesinde aktedilccek 
aleltıde umumi toplantıda hnzrr bu_ 
lunmaları rica olunur. 

Heyeti idare 

RUZNAME 

1) 23 fklnciteşrln 1941 tarihli a
leh\de umuınt toplant1mrz zabıtname
sinin kfrnati. 

2) KlObün umumt durumu hak
kındaki rapor ve 1941 - 1942 mali 
vıllık hesabatı. 

3 - 1942 - 1943 senesi bütr;eslnln I 
tesblti. 

4) Halihaıır mali yılı hakkındaki 

·nntro\ heyetinin raporu. 
5) Heyeti idareden çekilen Bavlar 

At. Kukulis. Ant. 7.aharladis, Nlk. 
Lagutl!ı ve Mis. Mlsailidis yerine ye
ni tızanm intihabı. 

6) He!rnhatm t"sdlkl. 

latanbul Asliye ÜçUncü Hukuk Hl· 
klmlllll nden: Fethiye Tiiresin tararın
dan Bandrrma Har.I Yusuf mah'.l11P_ 
ı::lnde gOmrük mQtekaltlerlnden Ali 
Onbastnın evinde mukim Osmıın Tü
resin aleyhine mnhkememlz 942/1054 

o. lu dosyaslyle açmış olduğu bo
~anma davasmda davalmın ikamct-
11Ahını terkettlıti, yenisi belirsiz ol
tfu~ı cihetlı> tebliğ nlunacak evrak ır 
mahkeme divanhanesine t:'\liki ve 
hmtı~ai muhtevlyatınrn ve 10 r,'(ln 
'larfmda cevap vermek \lzf're tahk' 
kat için tavtn olunan 14/12/942 sant 
14 de mahkemede hanr bulunmııs1 
IOrumu ve Tan gazetes'vlP nıınen 

tebliğine knrar v~llmlş olduğun<lan 
tPhllğ maknmma kaim olmak tlzf'r<' 
llAn olunur. 

51062/30 

lstanbul Asliye 8lrlncl T icaret 
mahkemesinden: 942/340 - İstanbul 

Tarlabaşın Maliye şubesinde mevcut bir 25 2 limanına bağlı 1735 senedi bahri ve 
adet kırık piyano. 

ıı 398 sıra No. h mavuna 2 nclt~ 11-Yukanda yazılı piyano 16/11/ 942 Pazartesi günü saat 15 de Mil 
EmlAk MüdürlUğündc müteşekkil komisyonda pazarltkla satılacakttr. ym.m 7 nci Cumartesi Riinil saat se_ 
İsteklilerin nOfus hOvlyet cOzdanları ve teminat rnakbuzlariyle birlikte k!:ı:de Baltkhane L~kelesinden Kayseri 
ihale santlnde komisyona ve fazla izahat i~n Milll EmlAk MildürlUğü- ambarına ait muhtelif e,yayı yükle-
ne mQracııatlan. (1349) yip Hnynıırpaşa limanına gitmekte 

• iken şiddetle esen lodos yOzOnder: , - iŞÇi KIZ ARANIYOR ... mavnadakl eşyalnnn bir kısmı ıslan-

1 
mış, raporunun almmasT mezkQr mıw 

1 AmbnlAj işlerinde çalışmak llzere iki İ&çt kız aranfyor. İsilyerilerin na relsl Abdullah Işık tarafından Is-
Yeni Postane knrştsmda Mimar Vedat Caddcslnde 26 No, ya mnnı- tfda ile lstenml~ olmakla Tilkl,. atıl 

1 '-alt ve bu ·""'?:den :rarnr ~ören herke. cantlnn. -. , .. 

"9 •••••••••••••••••lll•••••-' sin raporun almacaıtr 21/1 1/942 Cu-
-- martesl .l?{lnO saat 10 da mahkemede 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN ha71r bulııMhOeccltl ilin olunur . 

KAYIP: İstanbul em.niyet mQd0r
h1ğ{inden almış olduğum 31/1794 nu
maratt ikamet tezkeremi kaybettim 
Yenisini çıkarac:ı~mdan eskisinin 
hükmü yoktur. Nlsanta• Eml8k u d· 

IAN 

Devlet Denizyollar c işletme 
Umum Müdürlüö··nden 

"" İdaremizden tckaut, dul ve yetim maaş! alıp da son defa ekmek 
karneleri verilen aile reislerınin ikişer kıt'a !otograllarlyle ve..'Tnl:; ol_ 
duklart beyannıınıelerde bı:-slcmiye mecbur olarak gösterdikleri efradı 
ailesi nfl!us hilviyet cfizd~nlarlyle birlikte bir r.arf !çimle 13/11/942 ak
şamıan kadar Zat 1ıılcri Mutlürlflğune teslim etmelcrı ilfın olunur. 

(1376) 

Jlllll2 Eo" So" Mod~ ı ,,. her Çeııt S T I L U&ere haz.ır ve ıımarıama Rl 
<eyoğlu~"~ y~ ~~ .. ~doEA~~.n~of•~~ ~,.!ndo No. 19' 

S. Di YA MANDIYEF 
- Mnbilv~ l"nbrıka•fnıı mfhıc~at erllnlz Telefon· 409311 ---.,J 

ISTANBUL AN 
Defterdarlık binası holunde mevcut 3-10!1149 Motör No. lu ve 6 si

lindirlı 927 modeli (Studebaker) bınc-k otomob 1i 30 11/942 Pazartesi 
gQm.i saat 15 de Milli EmUık MUdürlilğünde müteşekkıl komisyonda ka
palı zarf usuliyle satılacaktır. 

Muhammen bedel (600) Altı yüz teminatı (45) lirndrr. İsteklilerin 
2490 sayılt kanun hUkumlerı dair!.'sindc hazırlanmış teklif mektuplarını 
ihale gi.ınü saat 14 de kadar komısyon Reı liğ ne tevdi etmeleri mJkta
zidir. 

Fazla izahat için mezkur MildUrlu •e müracaatları. (1290) 

Nişantaşı Kız Enstitüsü l\lüdürlüğündcn 

1 - .Müstacelen temınine zaruret hasıl olan 220 Vollluk 60 adet 
kordonlu elektrik iltüsü pazarlıkla s atm alm11caktır. 

2 - İhale 17 /11/942 Salı gı.inil saat 14 de Yüksek Mektepler .:vı:uha
sebeciliği binaslndn toplanacak komisyon tanıfından yaptlncaktrr. 

3 - Ellerinde bu maldan bulunanların muayyen gOn ve saatte mu-
hammen bcdell olan 1320 lıranın kati teminatı ile birlikte komisyona 
gelmeleri. (1379) 

11- Eczaclların -

Nazarı Dikkatin" 
Diyürctik kabiliyetiyle 

,, ______ , 
iHTIRA iL.ANi 

}laruf 

" EUPHYLLIN" • 
ın 

Tablet ve Entravenöz n · 
'ntramüsküler ampullarih· 

Süpozituvarlan 
GELMİŞTİR. 

BilO.mum Ecza depolanndan te
dar ik ed ilebilir. P iyasada bu 

lu.nmadığı takdirde Türkiye 

Umumt Acentesi: 

F. KNESHTEL'e müracaat 
edilmesi rica olunur. Post.rı 

,_ kutmu No. 139 --~ 

" Dr. lbrahim Denker l 
Balıklı Has. Dablllye Mnte

nassısı. Beyoğlu, Ağacamil, Sa-

' ""'ğa" ÇjlplOk~e ook•k No. 
,_ 13. Tel : 42t68, , 

.. Mnteaddit yllkaek tekerriirlll telelo 
t~sisau.. hakkındı ahnmıı olan 29 4 
1940 ıı nlO ve 2847 sayılı ihtira buat 
'"Eh:ktrık sOııı:e~ vasıtalannın kurul 
muı tertibi,, hakkında alııımıı ola 

29 4.1940 ııilnlG n 2848 UY'ılı ihtır. 

beratT •~ '•A,,nı umanda yOks•k tekrr 
rOrle nakledilen •• alçak trkcrrOrl 
nakledile n malGmau bırbirinden a 

yınnata mahsus tertibat,. ha kkın 

d a ahnmıı olan 29. 4.1940 ııOnlu v• 
2849 1ayılı ihtira beratı bu defa aıc 

kil fiile konmalı: Dıcre aberc devrOfer 

ura icar e411cceflndcn talip olanları 
O.latacle l ktlud hanında, Roben 
ftt'Yc mQr•caatı,,., '"" otunu" , ______ _ 
BeyoOlu Dördi.lncU Sulh HuKuk 

Htklmllijlnden: Cemile tarafından 

E'embeye vasi tayini için açılan da
•antn muhakemesinde; 

Galatada Yemeniciler caddesinde 
80 No. da ikamet eden ve akli duru_ 
mundan dolayı hacre alınan Pembe
ye İstanbul barosu avukatlarlndan 
Ahmet Arıt ile öz oğlu olan Emin 
oğlu a yni adreste mukim ' Şevketin 
vast tayin edlhnlş oldukları ilAn olu
nur . 

•Doktor - Operatöı • 

FIRSATTAN iSTiFADE 
desi PeklnklSk apartımanı No. S Ro· ~.. Dr. IHSAN SAMI 4 manya tebaasından 8 entlon Raı:ıa l)()rt ır Par:l11 T:ıp F akültesinden me-

ZEKiYE TEMiZEL 

13 - 11 J 942 

BAŞ, D I Ş. NEZLE, 

GRiP, ROMATİZMA 

NEVRALJi, KIRIKLIK 
Ve Bütün Ağıdarı 

Derhal Keser. 
.__.,,._,.,.:..=.- • -- '· 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

Şchrımızdekı lokanLaıarcıu tatbıK olunac.ıK l.dolao1 vt 
Qcrctlerl hakkında Daimi Encümen tarafından kabul olunan esasat a 
ağıda gbsterılmiştir. 20/11/941 tarıhmden tibaren tatbikata gecilecc 
ğinden al~kadar lokanta sahlpierınin fıyat ücreti ve tarifelerini tnsdi 
ettirmek (ızere en kısa bir zamanda Belediye İktisat İşleri MQdürlü~ 
ne miıracaatlan lüzumu tebliğ olunur. 

TABLDOT YEMEK FIYATLARI 
Fevkalıkle lokantalarda tabldot öğle yemekleri 225 kuruş 

" " " Akşam " (dans ve çalgı bu-
lunduğu zamanlar) 300 kuruş. 

Birinci .stnrf lokantalarda tabldot öğle yemekleri 150 kuruş. 
" " " Akl$am yemekleri (dans .,e çalgı 

bulunduğu zamanlar) 175 kuruş. 
ikinci sınıf lokantalarda tabldot öğle yemekleri 100 kuruı. 

" " " (dans ve çalgı bulunmadığı za-
manlar) 120 kurus. 

İkinci smı! lokantalarda akşam yemekleri 
duğu znmanlar) 125 kuruı;. 

(Dans ve çalgı bulun
(1384) 

EPO ARA IYO 
Galotadan Kabataşa kadar deniz kenarında takriben 2000 HA 3000 

metre murabbaı büyüklilğlinde depoluk bir arsıı aranmaktadır. İstek
ile,.ln 1043 posta kutusuna müracaattan iltın olunur. 

Malin Cinsi Miktarı 

Donkl (8 _ 10 Atmo fer saatte 50 ton 
su vernıe kabıliyetlnde) 2 Adet 24.11,942 Salı 10 
Ayakkabı (nOmunesi mucibince) 600 Çift " " 10,11 

l - Yukarıda cins ve miktarı yazılı ikl kalem malzeme pazarlık.la 
sattn nlınacaktır. 

2 - Pnzarlık hi:ralarinda gösterilen gUn ve saatlerde Kabataııta le
vazım şubesindeki merkez nlım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Ayakkabı nümunesi ve her gQn tsğledcn sonra sözü geçe.o şıı

bed görülebılir. 
4 - fsteklilerın pazarlık için tayin olun n ve saatlerde tekllf ede

ceklerı fıyat üzerinden % 15 teminat parasıyle birlıkte mezkQr komis-
yona murncaı.ıtlan ilan olunur. (1274) -

MALllll CiNSi Miktarı 

PanrlıCın 
gUnU Dan 

Balata kayışı (R s/m eninde 6 mim kalınlıkta 50 metre 20.11Jl42 10 
" " (10 " .. 50 • Curua 

Demir kaynağı için tel 4 mt' 300 kilo ) ,. 
Şerit destcre 30 " 150 metre) • 
Pirinç fosfor tel 
Carr .. ıvlsi 
Keçe çl\'lSI 

3 .. 

Aaşsız tel çivi (muhtelif eb:ıtta) 
89 lı " " • • 
flilyilk tel çivi (nfimunesl glbl) 
KUçOk .. " " " 

ı - Yukarıda cins ve miktan yazın 

• acaktır . 

10 kilo ~ 
25 • l 

250 
1315 
2500 

75 
25 

. ) 
n ) 

"' ) . " • ! .. 
malzeme pazarlıkla 

ıo.ı• 

ıo Lı 

aatm ah-

2 - Pazarlık nizalarrnda yazılı gün ve saatlerde Kabata:ita levıı.ıını 
~ubcsındekl merk~ alım komlsyonuodıı yapılacaktır. 

3 - Balata kayış\ nümuneslyle baslI, başsız tel çivilere alt ebat lla
ıesı ve büyiık kilç!\k boy tel çivi nümunesl her gün öğleden sonra sözil 
qcçen şu bede görtı le bilir. 

4 - t~teldilerin pazarlık için 
lıt edeceıı:len fiyat U1.erlnden % 15 

tayin olunan gün ve saatlerde tek
teminat oaralarlyle birlikte mezktl 

,, 199) ... ........ _____________ __ 
Yüksek Elektrik Mühendisi Aranıyor 

Konya Elektrik Şirketinin mühendisliği mtinhaldlr. Taliplerin a
u •ıda yazılı evraklnrile Şırket Mudfirhığunc müracaatları ilan olunur. 

ı - Ehliyetname sureti; 2 - Şehadetname sureti; 3 - Bonservis
er sureti; 4 - Tcrcümf' hal; 5 - Askeri durum; 6 - Husust şarU•r 

7 - İ<= rdiiti ayltk Ocretl. 

1 ...... ::-: .......................................... ~ 
~~~:~~~~:~.~~~:.~~:~.~~~i.s!.:~~.~·~~ı::·~~ l 

!'auırhkla 50.000 kilo lhhanıı alınacaktır. Kılosuna 20 kuruş tahmı 
cdilmıştir. Kat'i teminatı 1500 liradır. Şartnamesi her l:iin öğleden sonr 
Ko. da görulur. İhalcsı 17.11.942 gunü saat 14 te Tophanede blr No. 
satın alına Ko. da yaptlacaktır. isteklilcrın belli vakitte Ko. na gelmt 
leri, (116 -Beherine 50 kuru1 tahmin edllen 4000 ııdet beden derecesi pazarlı\· 
"atm alınacaktır. ihalesi 18.11.942 Car:;amba gOnu saat 15 te Tophane 
M. M. V. Bir No. h satın alma komisyonunda ynpılacakttr Kntı tem 
natı 300 liradır. İsteklilerin belli vakitte komisyona gehnelerl. , 

(264-1211 -
Aşağtda yazılı sebzelerin kapalı zarfla eksiltmeler! 1112/942 S 

guniı saat 15.30 da Tophanede M. M. V. İ.st. Blr No. lu satin alma k 
misyonunda yapılacaktır. 11k teminntı 1653 llrn 75 kuruştur. Tııl.lpleı 
kanuni veslkalariyle teklıf mektuplarını ihale saatinden bir saat ev" 
komisyona vermeleri 

CiNSi 

Ispanal 
Lahana 
Prasa 
Salça 
Patates 
Kuru · soA:an 

MlktarT 
Kilo 

9000 
9000 
9000 
3000 

15,000 
l fi 000 

Fiyatı 

Kurut 

21 
20 
22 

126 
50 
34 
{2Ba - UR4\ 

~asköyde Kiremitçi Bacadar sokağında fabrika ve iiııaltıthnneye 
1 rişll denize yaktn ve 250 metro murabbaındn köşede 5 ktırgir dük_ 

kA:e kim ve satış üzerinden müşteri ile mutabtk kalınır. Galata Yilksek
~ ldrrım No 42 hakkftk ve basımevine müracnat. 

KAY ı P: Emniyet müdilrlilğünden Tifo ve paratlfo hastalıkların Birinci 11mıf mQtehassTs. P azar- -

l 
T 1 I' O A t 11 1 1 zun Dolum ve kadın hastalıklan 

aldığını 31/36924 numaralı ikame •wtulmamak için teıılrl katı, mu- dan maada her gün, 15 18 ° ı Pazarlıkla 20.000 kilo hııvuç alınacaktır. Kilosuna 20 kuruş tahmin 

1:)atııp ve .Neşrıyat Mud.Lirü: tia1ıl Lutb UorduncQ 
Ga~ctecilik vo ~e~yaı T. ~ §. TAN A'lat~aaa 

tezkeremi knybettim. Yenisini ala fiyetı pek emin tare aşıdıi-. He kadar. Çarşambalart, fıkara~ C'dlhniıtir. Kat1 temlnatt 600 liradır. Şartnamesi her gün öğleden sonra 
cağımdan hükmü kalınamı~tır. Be· ı "":r:ınP.df' bulunur Kutu .. 11 ' !'I im .,Nhıva Kadıköy, Moda tc,,.,.1 '<o. da görülilr. İhalesi 19111/942 saat 14 de Tophanede M ~. V. Bir 
yoğ l u Bayram eokaijl 38 No. Rus te. ' ., rt1$tur. I 1 ~--- 251. Tel: eo9ıp _, il lu satın alına K o. da yapılacakt U', İsteklilerin belli vakitte g('lme_ 
baaıından MllJ nl Pavlenko1 !eri ,(1170) 


