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Afrikadaki Son umum.iy€\'3i üzerinde geçen müza ~ ;:;,"tx~ ,. 
kerelerde söz alan hatipler me - · .,. , .,t';~·\,'\'.,~:;,i 

H arekCit Zafere murlara bu suretle yapılacak yar , 
:- dundaki isabeti tebarüz ettirmiş 'ii!fıın'..;~ 

Donru Ancak ler v~ bundan dolayı hükümet 
"':I tebrik etmişlerdir. 

B 
Bu hatipler bu münasebetle 

İr Adımdır bazı temenniler ileri sürmüşler
dir. Bu meyanda doktor Muhtar 
Berber "lçel,, memurlar için u
cl,lz fiyatla sigara temin etmenin 

Şimal A!rikanm müttefikler ta
rafından iı;ıgali Almanya için bü
yük bir kayıp, müttefikler hesa
bına mühim bir kazançtır. Fakat, 
müttefiklerin Tunusu da ele geçi
rerek bu muvaffakryeti tamamla
maları kap eder. Bununla bera
ber, Mısır ve Libya cephesi tasti... 
ye edildiği bir strada Şimal Fran
sız A.frı'kasınm da müttefikler ta-

mümkün olup olamıyacağım sor Solda: Amerikan bombardunan uçaklan ve hafif tanklart muharebe bölgesinde. Sağda: Şimali Atrika sula_ 
muş, doktoo- Osman Şevki Ulu.. rmda ihraç harekAtm.ı korumıya memur İngiliz deniz birllkletlıiden biri seyir halinde ... 

dağ "Konya,, memlekette büyük Londra, 13 (A.A.) - Nevyork l 
miktarda kumaş stoku bulundu - radyosu, mütefiklerin birçok noık M w l i K • E •ı 
ğunu fakat bunların terzilerin e- tnlard:ı Tunus hududunu geçtik· ' ' 1 e 
linde b1T ihtikar vasıtası olarak terini bEdirmektedir. Fa.kat bu • 

ra!ından işgali werin kendisi de
ğil, zafere doğru atıımııı bir achm_ 
dlr. Harbin kati neticesi muhak
kak ki. Avrupa k:ıtasında takarrür 
edecekt!r. 

kullanıldığını işaretle bunu önli- nıesele :1akkında resmi hiçb1r ha- N ' f( f le 
yecek tedbirlere lüzum olduğunu ber yoktı.:r. e er onus u 

. . JS6yleaniştir. Ali Rıza Esen "SL Geniş ölçüde hareket 
.Maliye Vekili Fuat Ağralı MAnısa mebusu Refik ince i.rt,, yapılacak olan bu yardunın Nevyork, 13 (A.A.) - Amerl-

---------------------- Kızrlaya ve diğer amme müesse kan ve lngiliz kıtalan Tunusa ve 

D 1 M 
I . • :;ı seler.ine teşmil edilmesini jste - h!!yati ehemmiyette bir deniz üs 

ar an ese es 1 n 1
1 

miştir. sü olan Bizerte'ye geniş ölçüde 
41:imal .Afrikanın müttefikler j bzet Arıkan (Esklşeh.ir) kanunun harekete geçmek üzeredir. Alı -
~ tarafından işgali zaferin bu yardnnın amele ve ışçilere şbıil nan son haberlere göre, mütte -

kendisi değil, zafere doğru bira.. . 5 aran Esrar olamlYRCağıl\a dair oltı!"t nkrası üze- fik kolları Tunus hududuna 50 
d.rmdJL l!aırbin kat't neticesi mu · rinde durarak amelenin mµvakkat mil mesafeye gelmişler ve ıııüte 
hakak ki., AVTUpa kıtasında ta • mastahdem ~ayıla1$lleceğhıl ve takat dd't b. likl B 'd ka -
karrüz edecektir. Afrika mütte • • • • • a ., ~ Devaml Sa. 2, Sü. 1 a 

1 ır er on a ray.~ çı. 
fik zaferlerine bir üs, lbir köprü D a h a ç o z u 1 m, e-d 1 ~_!)~Su. 6 
bg~~:~tıama taşı vazifesini Roosevelt Francoya Bir Smuts Nihai Zaferi 

Mesai Gönderdi d 
&ıkizİnci ordunun Lı'byadak.i Mareşal Petain Vichy'de - Amiral Darlan Vaşingtxıırı, 13 (A.A.) - Roose- 1944 e Mümkün 

· taferl devam ederken Amerika -
14 

v~~~ ~eneral .Franko'ya gön~er - Görüyor 
ltların Afırika sahmerine yaptık. Donanmayı Afrikaya Çag"" rrıyor - Fas Umumı d1gı bır mesaJa çok memnunıyet-1.an ihraç hareketi hu zaferi ta _ _ . i b. akI gmıw bildi Londra, 13 (A.a.J - Gazete - ı 

V 1. · C · G 1 k o 1 rı - ·· ·· +·· vene ır cevap 
1 

r - cuer toptant·smda beyanatta bu-tnamlıyacak mahiyettedir. Ame. a ısı ezaıre e ere ar an e 'Ooruş u miştir. .. 
tikalılar. ~ bu _zaf~ .kolaylaş.. Vaşington, 13 (A.A.) _ Basın lunan cenubi Afrika birliği Baş-
...__cak çtnnai sıyası bırçok şart ı; vekili Mareşal Smuts 1943 se-
ı..u-d 1 

• .. toplantısında Hariciye Nazırı T b k lar mevcuttu._ Fransız ~ustemle. M. Cıordell Hull, Fransadaki du.. D u·· ştu·· nesinde müttefikler geniş ölçü -
keleri zaten otedenberı Fransız rumu teyit eden yeni haberlerin o ru de bir taarruza giriştikleri tak -
lnıparawrluğuna ~ı is~l az.lığı yüzünden. şimdilik hiçbir dirdc nihai zaferin 1944 de istih 
da'Vll.SDlda oldukları ıçın, Amerı. tefsirde buluna ğmı _ 1 ~al edilmesinin kuvvetle muhte-
ltan istiJAsm:ın muvakkat olduğu. . Alın larınmıV~ahca Fr soy. e- :ıınel olduğunu söylemiştix. l\fare-

. . _ . . mış, an ıc y ansasm I I al "'l k h b. tı.u bu ver.ıile ile hurrıyet ve ıs . .. t·· S k• • _, •ı• O d B eli ı 1 Et+• ş g"' ece sene ar m sonunu 
tikl.IDerine kavu.şmak ümidurl dal.ki bu un muharebe vasıtaları- e IZlft~ nCJI iZ r USU ar ıa J1 ŞCJQ I• bildiren büyük taarru.z.lara inti-

na el koymuş bulunmaları hase- M•h • L•b d T Ç k•Jm v t ~- 1
"- -1 ..:ı·-· · il~ besliyorlardı. Bu sebeple yerli biyle Hariciye NazII"lığınm Vi.. 1 Verin 1 ya an amamen e 1 ege zar _e ~eııı.. ~ g~ıgını ave 

halk Amerikalılara karŞ:ı. muka. h 'd ki . ..., • • etm.iştır. 
vem.et göstermedi. Fransız müs- c Y e vazıyet ~akkında yaı - Hazırlandıgı Haber Verılmektedır ------
emıekeı rind b 

1 
Fr ruz basın haberlerınden. malumat Yeni Ekmek fiatları 

~ b-~ ;. ~n da ~= tar olabildiğini _izah eylem.iştir. Kahire, 13 (A.A.) - Müttefik 1 11-12 son.teşrinde Gazala ile T b•t Ed"ld• 
u ır kurtar M. Hull, Petaın ile Laval'in ne umumi karargahının neşrettiği Tmitni araı;ında düşman taşıt , es 1 1 1 

altında b~~n Fransa!.1 tefikler rede bulunduklarınin ve vaziyet hususi bir tebliğde Tobruk'un bu toplulukları bombalanmış ve mit '\ lLAYETIN T~LIGI: .. 
m.ak g~yesı ile zaten mut lerinin ne oılduğunun hakkiyle sabahtanberi müttefiıklerin eli.ne alyöz ateşi altına almmıştır. Av 

15·~1·942. t~rihmden ıtibaren 
cephes~e yer_ alını!~=· ~:~ bilinmediğini ve hadiselerin tam düştüğü kayUedilmektedir. crlanmız dün Tobruk'un garbin- sabıt gelırlilere mah~?-8 karne 
laroad ~iclıZ~~ükfım urların da mahiyeti anlaşılmadan amiral Bardia i_filgal edildi deki yollarda alçaktan uçarak ile mlsaıktılbachak . ekm17egınU -~~~ 
e en -uır ıu.:..u..u mem D , .. -Y .. . .. gra e erıne ve mUlll.I 
bu cepheye geçmesi mümkün - l2if" evamı Sa. 2• Su. 4 Kahire, 13 (A.A.) - lngiliz duşman kollama karşı genış ~l- karne ile satılacak ekme~in be-
dür, geçmeseler dahi bunların teıbliği: Dün sekizinci ordu Si.re.. çüd~ taarruzlarına de~am et.mış- herine de 27 kuruş fiat"° tayini 
halk üzerin.de bir tesiri olamaz.dı. M·ıll"ı Korunma naik'te mihverin zırhlı ordusunu lerdir. Garbe doğru gıden mavna Daimi Encümenin 12.11.942 
Bu şartlardan istifade eden Ame takibe devam etmiş ve yeniden e- lara Tobruk ile Gazala arasında tarihli karan iktizasındandır. 

riltan askerleri Tunus hududu • Kanunu Ta~d·ıı si.rler ~lmıştır. ~rtalarımı.z B2ir - taarruz edilmiş ve bunlardan ik.i-ı Tebliğ olunur. 
na !kadar !büyük bix müşküle - _ _ dıayı ışgal etmışlerdir. tl!f' Devamı Sa. 2, Sii. 3 ,__ ---·--------

rastlamadan yüriidüleır. 
Alınanların Bizerly'ye tayya - Ed•(• 

re ile aı':ker çıkarmaları henüz 111yor . 
Afrika meselesinin bitmediğini --<>--·-

gösterdiği gibi, Fransanın işgali Vurguncu ve is+·ıfl!iy! 
ve Almanlann bu cephelerde bü 3 

yük bir mukavemete geçeceğini ihbar Edenlere 
göstermektedir. Müttefikler bt 
Alman mukavemetini kıracak ka ikramiye Verilecek 
dar hazır mıdırlar? Ankara, 13 (TAN) - Hükıl -* * met, milli korunma kanununun 

A
merikan Cümhurreıisi M. tatbikatından alınan tecrübeılere 
Roosevelt 11 teşrinievvel. göre kanunda bazı tadilat yap -

de oazeteciler içtimaında taarruz maktadıır. Tadil projesinde vur -
haz7rlıklarınm Pearl Harbor fS... guncu1an ve istifçileri ihbar e
ciasından iki hafta sonra· başla - denlere bir ikramiye verilmesi 
dığım söylemiştir. M. Roostvelt'e de derpiş edilmekte ve buna g~
göre, Mister Churchill bu plan - re hükümler konulmaktadır. 17a -
krı hazırlamak içil} Amer1kayı yjha yakında meclise 15evkedıle-
2iyaret e·~miştir. Blf istilayı kolay ceoktir. Diğer taraftan ticaret oda 
L;,ştıracak ve taınıimlıyacak ulu. l:ırı ve esnaf birlikleri hakkında 
sal bir hazırlık yapılmış. fakat da yeni bir kanun projesi haZill."
a keri mütehassıslar bu hareke. lanmaktadır. Bu kanunda da tüc 
tin 42 soınlarına doğru yapılma_ car ve esnafın biribirini kontro] 
iiını muvafık görmüşlerdir. 1942 etmesi ve ticari teamüller hari -
L __ :-anında harekete geçmek ka. cinde hareketlerin, hile, ve mu- Libyadaki harekat sahasmı ve Ingilizlerin eline düştüğü bildirilen Bardia ve Tobruk ile taarruz 
~ ist~erini ""österir Jıariu 

4:iE'.. Devamı Sa! 2., Si\. l ~ DevaJlll SM~ Zj Sü. 6 • 

Willkie, Türkiyede, Uğruna Harbedilen 
Hürriyet ve Demokrasi Fikirl~rini Genişletmek 
istiyen Bir Mille+l.e Karştlaştı~ı~ı Söyledi 

Dünya turundan dönüşünde Türk gazetecilerini 1-ıbul eden M. Willkie 
Türk heyeti ile bir arada ve bu resim •Nevyorktan telsızle doğrudan doğ

ruya Türkiyeye ver.ilmiştir. (Y•zı•ı o\'pncU sahlfeml:r;dedlr) 

[ Günıer :Geçerken] 
YARIN ÇE~ILIYOR •• ~ 

_R_E __ F_l _K_ Gişe önünde k;özüme ilişti: Yeni dul kaldı
ğı.na. hükmettiğim soluk yüzlü, bitkin bir 

H A L t D taze, bıcağı.ndaki kundağını konımağa çalışarak 
K A R A y öbür eliyle de küçük ;r.aşmdaki çocuğunu tutmuş, 

şaşkın bir halde piyango bileti alıyordu. !çim
den şöyle eledim: "E-y tali, insafa gel, bu yoksul!. 

ananın imdadına yeti§! Ne kadar isterim ki. yarın numaralar çe-
kilirken fırıldaklar döne dolaşa, birer birer, onun zorlukla alıp 
ümitler bağladığı sayılar üzerinde dursun ıve yaşlardan kızarıp 
yastan soılmuş gözler, ertesi günü gazete sayfasına çevrilince t:ıe-
vinçJe sulansın, saadetle parlasın.,. Ben piyango çekilişleriyle tek 
cihetten meşgul olurum, Talil yar olanlarm adlarını ve içtimai 
vaziyetlerini merakla okur. ne zaman ikramiyeler bir nasipsize 
çıktı, ihtiyaçta krvranan bir ailenin yüzünü güld\il'dii ise derin 
b1r sevinç duyar, o seferki kendi talisizliğimin adeta tesellis.i:ni 
bulurum. 

Zaten, dikkat ettim, hepimiz böyleyiz, düşkün ve yoksulun 
talie ermesi-nden memnunuz. Bereket ki, çok defa Milli Piyan
gomuz, kör talim ayağını kırarak ikramiyelerini gerçekten muh
taç olana sunuyor. Hemen hemen her ay, maişet derdi~ kaşları 
çatılm.Jş veı hatları gerilmiş yüzler, feraha, refara, neşeye kavu
şuyor. Para, parayı çekiyoT; fakat pek küçüğü, çok büyüğünü. •• 
Herhalde • eski adamların inanıla söyliyeceğim - piyangomuza 
bir dua sinmiştir. Zen;giınden fala yoksulun ve ınuhıtacm yar~ 
dcmcısı oluyor. 

Fakat, bana öyıle geliyor JrJ. düzenli ve gayretli çalışma tar
zından memnun oduğumuz piyango idaresi - şayet 'buna teknik 
ve maddi imkln ~ • keçinıne. dünya ve para mefhumun'll!ll 
bugiınkü d urwnunu dikkate alarak ikramiyeler ha'.klkında yeni bir 
pıan kurmak, bunu daha veriınli ve ıvaziyete uygun şekle sok
mak yolunu aramalıdır. Bir kısım b~etlerbı bedelini yükselterek 
küçük ikramiyeleri yükseltmek belti mümkün olur. Za:ten hepi
miz, her şey1 eskisinden çok~ satın alınağa alıştığlmız 
için bilet bedellerinin artımasına,ikrm miktarlarının çoğaltrl
m.asJ şart.iyle kolayca nu göaterebilirtz. Ele geçecek ikramiyektr 
şlındiki vaziyeti karşılamalıdır. E*iden beş bin liraya ev sahibi 
olabHen bugün iki, üç :ınıislini vermek ıorİındadı.r. Şu cihet de 
var: İkram.iye, bir irat sağlıyacak miktarda olmazsa çarçur edilir, 
yenil\ Bununla beraber meııele bir ihtısas işiddr. Bizim isteme. 
miıle olmaz; teıknik şartlara ~ liztrngelir. Onu da ehli bi
lir ve şüphesiz ki. ortaya attığımız bu fikir üzeriılde ilimle, ir
fanla dü~ünür; çıku 1oJ..ı varia bulur. yürütili: 



Afrikadaki Son Harekat Zafere Piyasa 
Doğru Ancak Bir Adımdır Vaziyeti 

l2fj Ba~ tarafı 1 incide birçok ham maddeleri de burn -

r n verilmlştl Bu ti}ralarda halk dan getirtmektedir. Almanya is
ınci cephe diye hükiımeti taz- gali altında bulunan memleket

y;k ediyordu. Fakat askeri müte !erden, bilhassa Balkan3ardan hu 
sıslar ikinci cephe için çok bubat almakta ise de bu miktar 

uzun hazırlıkların icabettlğini kafi olmadığı gibi, lastik, man • 
i ri sürerek yüzde yüz muvaffa ganez ve fosfatı. başka hiçbir y~r 
k yet ihtimali olmadıkça bu cep de bula~az •. Afrıka kıtasının mut 
h nin açılmamasında ısrar etti _ ı tefiklenn elıne g~mesi, Alman 

r. Harekete geçmek için a~s - 1 yaya l<ar§I ikıs~ ablukayı ta -
tosun nihayeti tercih edildi. Bv mamlıyacağı gibı, Alınan harp 
karar Dieppc baskınından evvel makinesi için lüzumlu olan b• 
v rllmişti. Amerikanın bugün gi. ham maddelerden de Almanyay• 
r igi umumi taarruz Afrika is. mahrum eder. 

t fısiyle bitecek değildir. Bu istilanın Al.manyaya olan 
Reis Rooscvelt'in sözlerinden zaran bu olduğu gibi, müttefik

muttefiklerin yüzde yilz muvaf - lere temin ettiği faydaları da şöy 
kıyetine inanarak bu işe girdik lece kaydedebiliriz. Tamamla -
rıni anlıyoruz. Yine Roosevcl - nan bu ikısadi abluka ile Alınan 

t n sötlcrinden Afrika harekatı. yanın mukavemetini uyıflnta _ 
rn büyilk bir taarruzun başlan. cak, garbi Akdenizde müttefik -
cı olduğunu öğreniyoruz. Chur lerin d eniz yolunu emniyet altı

chiU de son nutkunda bu hare - na alacak, Dakar'm mlhvcrın e

tın son olmadığını, sonun J l llne keçmesine mini olarak bu 
b slangıcı da olmadığını, başlan suretle denizden ve havadan ya
cın sonu olduğunu söylemişti pılacak taarruzlan karşılıyacak 
uttcfiklerin Afrikayı işgali ilo Tunusun i~aliyle, Tunusun şi _ 

rp bitmiyor, b~şlıy?r. Fakat bu mali şarkisinden büyük tayyare 
latanın Jşgali mut~iklere ne k~ kuvvetleriyle Jtalyayı, Sicilyayı, 
ndınr, Almanlar ıçln ne gibı Sardunyayı bombalamak imkan-
arlan ihtiva eder? lannı verecek, Trablusa açılacak * * b ir arka kapı ile, 8 inci ordunun 

su hareketin muvaffakıyetle 
zaferi kolaylaştınlmış olacaktır. 

Bu itibarla, Tunuımn işgali 

prttır. Bu şartlar henüz daha ta 
mamiyle yerine gelmemiştir. Af
rlkanın kaybı Almanyayı iktısa-

Fiyat Düşüklüğü 
Devam Ediyor 

Diln piyasada canlt hareketler ol
mamıştır. Yiyecek maddelerinde fl
ya; dOl{lklatll devam etmektedir. 
ZeytinyaJı beş kuruş daha dilsmOş. 
tür. Kuru fasulyeler ~~ kuruştan alı
CT bulamamıştcr. İhracat mallarmm 
da tıyatıartnda dO:sOkl!lk görülmek
tedir. Yalntz kuru üzüm 58 - 69 ku
rus arasında satılmaktadır. 

Mensucat fiyatları 
Maliyet fiyatlarının yükselmesi iL 

zerine Sumerbank fabrikalarmm ya
pacağı yeni pamuklu ve yünlil men
sucatın da fıyatlaı1ntn yüzde 60 -
70 arasında yükseltilmesi da,onul
rncktedlr. 

Kredi muameleleri 
Bankaların mal k:ırşılıcı olarak UL 

clrlere kredi vermediği yulundaki 
şayia doğru değıldir. Bankalar kredi 
muamelelerini 1940 senesi kredi ve 
iş hacm.lne glll-c verilebilecek esas
ları nazan dikkate nlacak ve ona gö
re tAclrlere kredi '•erecektir. 

Şeker kontrolü 
Belediye İktisat MOdUrlügo, dun 

5ehirde ıekcr beyanamesi veren mU
essese ve dQltk~nlarda kontrol yap_ 
mış, beyannnmey-e yazfi3n miktardan 
(ar.la eeker bulunup bulunmadttmı 

ua~brmıstır. 
Bakkallarda hcnQz satılmamış 242811 

ıtilo ~eker bulunmaktadır. Paıarte l 
gQnQ şeker tevzii yeni esaslar daire
slnde yaptıacaktır. 

neticelenmesi için Tunu • 
sun da işgal altina girmesi şart
tır. Bugüne kadar Tunus Beyi 
müttefiklere cevap vermemiştir. 
Almanlar Tunusa asker sevkine 
b slamı~lardır. Bu teşebbüsleırin 
mahiyeti ve derecesi henüz ma-

den müşkül m evkide bırakabilir La"' sı·ık . 
fakat Alman kuvveti henüz mağ 

rn değildir. Fakat Afrikanın 
ılhassa Tunusun işgnli Almanya 

ı n büyük bir z~rardır. Bu krta 
n n kaybolınasiyle rni.ittefiklerin 

r tarafı açrk kalan ablukası ta
amlnnmış olacaktır. Almanya 

bu lotadan temine muvaffak ol-
uğu ham maddelerden mahrum 
lacaktır. lstatistiklere göre, A l 

manya Afrika kıtasnıdan şunları 
lmaktadır: 

250,000 ton demir, 25,000 ton 
manganez, 1,000,000 tondan faz
a fosfat. 12,000 ton tohum yağı 
e nebatı yağlar, 268,000 ton 
rap, 400,000 tooıdan fazla mey

e ve sebze. 
Bundan başka 130,000 ko -

un buradan geldiği gibi, la,'Jıtı' 
uğdny, hububat, yün gibi diğer 

lılp oilmu§ değildir. Fransanın iş-

gali ve Tunusa asker çıkarma ıe.. Tevziatı 
şebüsü de Almanların büyük btr 
taarruza hazırlandıklanru gös -
termektedir. Almanların, bu şart 
lar altında Fransız milletinden 

:rndım görmesi beklenemez. Müt 
tefikler için Afrikamn istilası za 
fere dojn.ı atılmış bir adımdır. 

Fakat şunu unutmamalı ki, Al
manyanın büyük ve mütekasif 

Otomob!llere yapılacak lıhtlk tf'v
tfntt ic:ln ijnQm\lzrlPki harta içinde 
Belediyede bir toplnnh yııpılRcnktrr. 
Bu toplantıda evvf'lce hıızrrlanan tev. 
tlat listesi gl!zdcn gecirilecek ve tes
,u edilecek yeni sekle g5re bu liste 
]zerinden tevziata başlanacaktır. 

Önümüzdeki hafta· kinde ilk parti 
IAstik tevtlatmın bltirllmesine ı,;alt3ı-

kuvveti Avrupada ve Şark cep lacakttr. 
~~~~--~~~-

hesin dedir. Stalinin beyanatın Milli Korunma :Mahkeme-
dan anladığımıza göre Almanya· 
nm Libyada 4 tümeni, !talyan -
lann 11 tümeni çarpışmaktadır 

Halbuki Almanların müttcfikle
riyle beraber Şark cephesinde 
240 tümeni vardır. Bu kuvvet im
ha edilmedikçe harp kazantla -

maz. TAN 

sine Verilen Evrak 
1 İkinci teşrinden 13 ikinci teşrlne 

kadar Milll Korunma mUdelumuml
lfAine gelen 'lıurgunculuk hAdlsesl 
geçen sene ayni ayda gelen hftdlc:e
lerden 12 tane fazladır. MUdelumu
millk bunu :ıobttnnın gayret ve faali. 
yetinde bulmaktadır. 

1 G'CE-GlllM H.+BE.AlER 1 
Harp Okulu Talebeleri 

Tobruk Dü§tü 
ktfj9 Baş tarafı 1 incide 

si batırılınıştır. 
Geri çekilen düşmana karşr 

tayyarelerimiz tarafından durma 
dan yapılan taarruzlar.sı rağ:nen 
düşmanın hiçbir hava faaliyJti 
görülmemiştir • 

Zafer 
Büyük 

Önünde Dün 
Tören Y apddı 

Anıtı 

Bir 

İta/, yan reımi tebliği 
Roma, 13 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Marmarik'de İngiliz birlikleri ~a
detli hilcumlnnnı tekrnrlamış\..rdır. 

Ha\.·a kuvvetlerimiz blr(")k müdaha
lelerde bulunan d!lsman mUO:eı:ele
rlnl bombalnmtı ve makineli tüfPk 
otc,;ine tutmuetur. 

:A.nkarıı, 13 (A.A.) - Harp ekulu 
rlncl sınıfın!n okula iltihakı ~ 

enlere başlaması dOlayısiyle bugün 
us meydantnda zafer anıtı önünde 
yQk bir tören yapılmı&ttr. 
Harp okulu talebeleri önlerinde 
ncağı ve bando ve başlarında okul 
omutanı Kurmay Albay Mustafa E-

rem ne alay komutanı Yarbay Ey{lp 
Sabri Susoy oldutu halde meydana 
elmişlerdlr. Talebeler anıt etrafında 
er aldıktan sonra hep blrlllrte ı._ 

tlklll mtrttn'I: ııöyleml,ler ve anıta 
muhteşem bir l:'ftlenk koymuelnrdır. 
Tarene harp okulu marşı ve bir g -
clt remmi :lle ıon verllmi&tir. 

Zafer nnıtt öoilndeki bu tezahürat
tan sonra alay komutaninın Tt'lsliğin
de {iç subayla her 5lnıftan ayrılan bl_ 
re?' talebeden mürekkep bir heyet 
Ebedi Şef Ataturkün Etnografya mn
ıeslnclekl muvakkat kabrini ziyaret 
etmiş ve Ebed! Şetın mone\'I huzu
runda t.Aılm ne dilmiatır. 

Millet Meclisinde 

Rommel'in tahliye kararı 
Ankara, 13 (Raityo Gazetesi) - İn• 

glliz ku•vcUeri Mlllr • Llbya huda· 
dunda bulunan Bnrdlyan ve Tobrult 
üsssünü isgal ederek bu mevkün de 
100 kilometre batısında bir mev~e 
varmıştır, Bu yıldırım ıüratli llerle
yi karşısında Rommetin Libyayı ter
ketmek kararını aldığını gösteren buı 
ddl!ler r;öze çarpmıyor değildir. S'• 
mıı1i Afrikada sarıtle inlı:laaf eden ııto 
kert hareklt karşısmda iki ateş ara• 
smda sıkışmamak için böyle bir hr• 
rek~t yerinde ot.an bir keyfiyet sayı

lnblllr. 
~ Baı tarafı 1 incide 

ıçic!en kastedilen mAnanın başka ol
uğunu, Devlet Dclniryollarmm b~
ca memur ve milstahdemlerlnl !ı. 
er t~kil eylediğin! söylem!J n bu 
rdımm demiyollan ntelyclerlndeki 

çllere de te:mill temennisinde bu
unmuıtur. 
Nevz:ıt Ayas (Bursa) bu yardlmtJı 

Ulzam edeceği tahsisatın tahmtnt 
tnlktannı ve bunun nasıl temin edi
leceğini sorm~. Yahya Sezal Uzay 
(Balıkesir) de :yardımm tayyare fab
rik larmdald isçilere, Kıdtay men. 
suplarlna teşmil olunmasını dnemıs
tır. 

'Mal.iye Vekilüniin izalıatı 
Hatlplcrin bu mütalAalnnna karşı_ 

tık veren Maliye Veknı Fuat Ağralt. 
tnevzuu mllıakere olan kanunda 7al
ııız devlet hizmeti g!)rmekle mükel
lef olanlara bugünkll fevka14de va
z yet dolayısiyle ayniyat olarak bazı 
eyler vermek suretiyle malıetlerinln 

mümkün oldutu kadar tertibi göı~
t ldlğlnl, üzerinde devlet hinnetl 

ıteti yilkletilmemls olanların bu 
:ı.nunla terfihl dil$1lnülmedllinl a5y

erek dcnılstir ki-
• Mütekaitlerlc yetim ve dulların 

f1 bu yoldan terlıhlerl mevzuu ba
tı oldu. F kal bunların lçlnd hluh
tıı~ olup olmrvanl:ın vardır. Bunlartn 
l\~pslnl burala ~cssevlye ithal etmek 
v ru de Ud r. M amıı.fih bunları da 

blr tctkllı: mevzuu yapmayı ve onlnrı 
da bunlann l~slne katmayı hükU.. 
met 16zanünde tutmu&tur ... 

Sözlcrlne devam ede."l Maliye Ve
kili kanuna derhal, "mütekaitler de 
dahildir., suretiyle bir ilAve yapılmak 
istenildiği takdirde, Maliye Veltlllnin 
tetkik etmekaidn buna "peki,, deml
ye cesaret edemlyeceğlnl lşaret eyle
mlı ve demtıUr ki: 

"Bu kanun cUıtndn knlıı.n zümı e l. 
çJn diler iase maddelerinde bunların 
mubtac olanlarmm da nıı.z:arı dikkate 
alınması derpiş edilmiştir. D:ı.hn vasi 
btr yartlım yapılması için teklif vliki 
olduğuna g8re, bu ciheti tetkik mev
zuu yapallnı. Hastl olacak netice ne 
tse, ne kadar imkln varsa o kadar 
yapalan. Fakat ondan yukarı çıka
m.,.acatımız gayet t.ııblldir. Bu cihet
ler tetkik edilmeden bunların bu ll
ylha içerisine ithaline cesaret ede. 

bu çok ağır olacaktır. 
Bu kanunun, de-vlete tahmil edil

miş oldu~ külfet soruldu. Arkadaı
lar. eğer kanunun maddelerindeki 
kuyut ve ıurut tasvibinize fktfnın 
edene, tabti bir ldsmtnın allelerlne 
elbiselik. kendllcrfne elbiselik, kun
dura, bir kısmınm oiteslne ve kendi_ 
sine elbiselik ve diler bir kmnının 
da yalnız kendilerine elblselllt veril
mesi halinde, bu maddelerdeki kUyut 
'e şunıta nar.arnn baliğ olduğu mik
tar 11 234,000 llradır. KfıHet bundan 
ibarettir ... 

Maddeler Uzerlnde geçen bu mü
zakerelerden sonra gerek bu knnun 
llıyihasj ve gerek yerli nebati mah
trullere prino t~slr \ ' C tasfiye etmek 
suretiyle yağ ~tihsal eden müessese. 

mem. lerden muamele vergisinin aynen a-
İşçiler meııcleslne gelince: Haklka- lrnmastna alt kanun lAyibası kabul 

ten Devlet Demiryolları işçileri ve edilmiş ve Pazartesi gOnn toplanmak 
diler işçllerm baremi yapılmtııttr. üwre lc;tlmaa son verilmiştir. 
Bunlarm ücretlui ve yevmiyeleri bu Bu temennilerden sonra kanu
baremle muayyendlr. Bunların tc%- nun heyeti u mumiyesi üzerinde-
7ldl hakkmda aynca bir lfıyihal ka- ki müzakere kafi ~örüerck mad.. 
nuniye ıönderllmiı veya glinderilmek delere geçilmiştir. Maddeler üze
üzeredir. Umumiyetle bu iş~nerl de rindeki müzakerede söz alan ha
bu kanuna dabn edecek olursak, bu-

b .. ..r. talı ·ı dil k"lı tt tiplerden Refik Jncc "Maniıııa,, na ""6un mı e en u ıc en 
belki bir mlsH dahn fazla ldllfctl mu_ bu yardımın mütekaitlere eytnm 
cip olacnktır. Eğer bunu bUtlin iş- VC' cramilc de teşmilini istemiş -
çllere de tevsi etmek lı'lztm gelirse, ı tir 
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T r~mvayl.ara Girip 
Çıkma işleri intizam 
Altma Ahmyor· 

.. 

Son Seferler Bir Saat Öne Alınacak 
Ve Eğlence Yerleri Programlazını 
Buna Göre Yeniden Yapacaklar 

F.lektrik, tramvay .ve tünel işlet

mesi umum müdara Hulki Erem dOn 
akşam Ankaraya &itml~lr. Umum 
müdür kömilr tasarrufu için elek
trikten yapılacak tasarrufu altıkadar 

makamlarla görü,ecektir. Hulki E. 
rem tramvaylarda yapılacak yeni se
fer değ~ikllklerl ve duraklar etra
fmda diln bir muharrlrimlze şunları 
roylemişUr: 

"Mevcut 175 tramvay arabasına i
lAve olarak 10 araba daha dllnden L 
tlbaren sefere çıkarıldı, Pazartesi gCL 
nil de 10 araba daha çaltşmıya ba~
ltyacaktır. İhUyarl durakların kaldı
rılması ve 2,{I uabanın sefere alın

ması nyesinde sOrat saa~ en a:ı: 20 
dalı:lka farkedecektlr, Ara duralı:ları
nm k11ldtnlmasına Pazartesi aabı

hmcian iUbaren ba,ııınıır.aktrr, Bun.. 
dan ba~kıı. durak yP.rlcrinde kollan 

işaretli menlUrlar bulunacak, ınlş ve 
binişin s{lratini ve Jnttanıını temine 
~alışacaktır. Bir iki g!lne kadar hal
kın 21eyrilsefcrde riayet etmesini fs
kdiı!imlz ve kanun mahiyetinde olan 
noktaları halka bildireceğiz, Bunlara 
rlııyet etmlyeceklerden para cezaı;t 

ıılmacakttr. 
Tramvaylarda ön sı:ralardan ikisi

ni kadınlara tahslıı ed!yoruz. Oralar. 
dı oturacaklar ayakta k11dınlar veya 
saknt ihtiyar kim~cl~r bulundu~ va
kit bilete:! tar11tmdan ;re-rlerinl terke 
dnet edll~Udr ... 

Ayrıca verilen malömata göre. e
lektrik ııarliyat.ını tahdit lcln tram
vayların son seferleri bugQnkil saat
lerden blr saat lince yaptıacak ve si
nema, tiyatro gibi elleıl'.'f! yttl~rl de 
blrkaı: güne kadar hu huınısta S<'ans
lıtrTn<ln <le!ılşlkllk yapııcakl:lrdır. 

Saht~ Ekmek Karnesi 
Yapan Şebeke Tutuldu 

Muvakkat Ekmek Karnesi 
Bürosunda da T efti,ler Yapıldı 

Osman isminde eski bir iaşe me
muru ile arkadaşı ömer, Herant is_ 
mlnde bir :mUhOrcilye iase mühUril 
\'e Mustafa ve Ahmet isminde iki 
kişiye de muvakkat ekmek karnesi 
klişesi yaptırmı~tır. 1k! arkadaı bu 
5\lrelle bol bol kame yapar.ık sat
mrya b~lamı~tır. Bu meyanda Tar
lnbaşmda ttnnct Nikoya 300 kame 
ı:ıtrnışlardır. 

Bundan sonra Ahmctle Mustafa da 
kame basmıya ve ııattınnıya başla

mıtttr. Bu ikinci ırup Naztm it1min.. 
de bir dP. ııeyyar :ıtttıd bulmuşlardır. 
NAzım elindeki kamf'lerf Balıkpaza

rında meyhaneci Vanı:cle satmıştır. 

r.okantalartn ekmek satrp satmadıtı 
kontrol edilirken Vangelin meyhane
sindeki karneler bulunmu~ ve ~ınclr
leme suretiyle b\ltUn maznunlar mey 
dana cıkmıı:tır. 

Aynca Osman Şi~llde Hrı1Ask4rga_ 

Darlan Meselesini 
Saran Esrar 

l:lfj" Baş tarafı 1 incide 
Darlan'a ait olarak riçbir şey 
söyliyemiyeceğini ilA~e eylemiş
tir . 

!Jlrl. Petain Viciı:rde 
Vichy, 13 (A.A.) Kabine 

dün akşam mareşal Petain'in r i
ya.setind e toplanmıştır. Laval §İ
mal Afrikadaki d urum ile Alman 
liderleri ile yaptığı müzakereler 
hakkındaki raporunu okumuştur. 

A. Darlanın daveti 
Şimal Afrika müttefik umumi 

karargahı, 13 (A.A.) - Amiral 
Darlan radyo ile yaptığı bir va
yımda Fransız fil~o;una Toulon
dan ayrılarak şimal Afrikaya gel 
mesini veya hiç değilse Almanla 
nn muhakkak tahakkümünden 
kurtulmasını telkin ve tavsiye et 
miştir. Amiral Darlan Fransız 
donanmasrna hiçbir zaman ken
dine iltihak etmesini em:retme -
miş. fakat filonun bütün birlik
leri kumandanlarmdan filoyu şi
trı&l Afrikaya getirmelerini iste

rnistir. 

Grl. Nogues Cezairde 
Londra, 13 (A.A.) - Vlch:r rad

yosunun bildirdiğine gl!re, dOn tay
yııre ile Cezai~e gelen Fas umum! 
Vallııl General Uorues. Amlrııl Dar. 
tan fle glirüşmüs ve onunla mutabık 
kalıırnlc Amerikan ordusu murahhıs
lariyle üç gOndenberl devam etmek
!,. olrın müzakerelert t:ıtnambmıştır 

Hükıimet Vichg'de kal.ar.ak 
Ankara, 13 (Radyo Gaıetesl) -

Bulgar rac!Yotnınan bl!d rdliin!" göre 
Marept Petain bükilmetl bı,Jca bir 
yere nıkletmiyerelc Vichy•de kalac11k 
ve e!mdiye kadar takfıı ettill siyaseti 
tak.:be de':Vım edec"ktir. 

Darlamn TMıaiı 
Vichy, 13 (A,A,) - Vidıy haber

ler ıJarmnıı Cezairden ıönderilen bir 
telcraf, Darlanın bugün radyoda b!r 
demeete bulundufunu bildlrmelı:tedlr, 

Dar!an bu demecinde ,öyle em!.ıtlr; 
"Şimali Fransız Afri1ra1ı halkt: 

zl caddesinde 200 numanılı evinde 
karne basma maltfnesi ve Aletleri de 
yakalanmıstır. Birinci Sulh ceza mah 
kemeslnde sorguları yapılan maznun
lar suçları birbirlerine ,r{lklemişler

.,e de hepsi tevkif edllmlılerdlr. Maz
nunlnr1n <lstünde binden fada karne 
yakalanmı~tır, 

JJluvakkat ekmek karnesi 
Bürosu teftiş edildi 

Belediye İkfüat Mudürlüfü, diın 
Galata yolcu salonu muvakkRt ek_ 
l'Tlf'k karnesi bilrosundıı tefti~ yapttr
mtıı ve tevzi bürosu ı;cff He fki me
murun muvakkat karnelerde yolııuı-

1uk yaotıklannı tesbit ettlnniştlr. 

:'.femurların ceplerine doldurdukhın 

:nul'akkat kartları şuna buna Entmak 
ta olduklar! anl:ışılm11 ve derhııl va_ 
-:ffelerine "On verllml~lr Bu {iç me
mur ııdliyf'ye teslim edilmiştir. 

ile tamamly!e hemfikir olarak talebi 
üzerinde Afrikada, Fransanın menafi• 
inin mesullyetini deruhte ettim. Keıı

dilerble ,imali Fransız Afrikasının 
müdafaasını temin edeceiimi tahmin 
etmekte oldutum Amerikan ukerl mP• 
kamatı benim harekltımr tasvip etmlıı 
tir. Biitnn umumi val!ler Ye va!iler l$• 
!eri başında kalacaklar ve evvelce oı· 
nulı: &ıbi. mevcut kanunlara uygun O• 

'arı;k idarei vazifelerin! ifaya devam 
edttcklerdir. Fran11:ılır ve yerliler, 
tam d!sipllrunize güveniyorum. Her
kes vu:ife başına, Ya1asın Marc,al. 
Yasasın Fr~nsa,,. 

Gen"ral Nogue&'de şunları söyle
miştir: 

''Buraya celdiğim vııkit, Amiral 
D1rlanın tam bir ıeı-bestlye malik ot. 
dulunu rördüm. İttihaz edilecek hat
tı hareket hakkında kendisiyle tama• 
:%v1e mutabık knldmı. 

Blnnetice, Mare~alla hemfikir ola· 
rak sıU!hiynlerim! Amiral Darlana 
terk ve teslim ederek. emri alhna 
ılrd 1m ..• 

Alman gazetelerinde 
Berlin, 13 (A.A.) - Alman mat

buatı, Darlantn emr!nl tahrif eden 
fngilir - Amerikan propıı.randasmm 
neşriyatın? "alçakça bir düzen.. diye 
vasıflandırnıaktadrr. Berliner Börsen 
Zeltun;ı, dl~er Alman gazeteleri ~lbi 
Amiral Darlanın g(malt Afrlkad~ A_ 
merlkalılarm ,.e lnırllltlerin ellerine 
dOttülünü yazmaktadır. fnslllıler ve 
AmertkalJlıır <11imdi Fransız Amlrall
ıln ı.!!lrmediği ve tcblatlyle b!!vlp et
mediği beyanat ve emirleri ne:sret
•nektedlrle-r. Bu entrlknların hedefi 
Cl$1k:\rdır. Bu gibi mıınevraiarla miis
levlilr.rln ssyıca fistünltıROne Tağmen 
en liıühlm nnktalnrda henÜ7: teslim 
olmıyan Fnmsb kıtalarınm mukave_ 
met! felce ufratılmak \'r Fransız Fn
Sfndald ahali artısmda karı$ıkltk vr 
tereddDt hu~ule gf'tirilm~k isteniyor 
Görünüşe göre, bu J!:ib! manevrnlar:ı 

•lmrH "inıie11i hir fhtlyac vcmır. 

Paris Radyosuna göre 
Londra. 13 (A,A.) - Paris radyo

su, dün ak~mki nesriyatfnda, VichT
rıln Almanlar tarafmdan işgal edlL 
miyecelfnt 'Ve Almanlarm yalnız şe

hirden g~çmlş oldultlırını blldlrm iş

Ur. 

Lokanta 
Listeleri - -Tabl idot Usulü 
Yürürlüğe Giriyor 

LQks, blrfncJ ve ikinci smıf lokan-

, -- DiKKAT : -· 
Bir lzmit Yolculuğu 1 
nun Garip M~cerası 
Ayın altınct gUnD Hat 7,1& de 

Haydarpapdan Adapa:ıarına ha· 
reket etmeal icap eden tren on i 
dakika rötarla kalktt. Ayni tren 
Bostancı fıtaıyonuna gelmeden f 

talarda pl•lrllecek yemeklerin listesi yoldı durdu vo bu duruı 35 da· t 
Bel~lye tarafından kararlaştırılmış_ I klkı kadar devım etti. Sebep ne t 
tır. Tabldot yemekler ancak şunlar idi? $ 
olabılecektir: Öğle yemekleri: PlJAv, ı Sorutturmalara verllen cevap• i 
~akama, omlet, baltk, sebze, koyun t "Bizden biraz evvel Pendlöe hı
lı:ulb:ıstm, bOftek; ~ozblf; kT1ıç kwırt- t reket eden trenin lokomotlfl k!S. f 
ma!'I, kar.ışık etler, krem karameltt ı mUr almamı,, burada kıılmış, bu • 
komposto, dondurma, meyve. Akşam • trenin hareketini bekliyoruz., ıek f 
yt'meklerl: ÇorbR, et suyu; pllılv, ma- llnde oldu. Do~ru muydu, yınlıı t 
ltama, omlet, balık, sebze; koyun mıydı, bilmiyoruz. Blldlillmlz ıey, J 
ltOlbastıst. bUftek, rozbif, kılıc kt_ Pendlkten ıaat 8 de hareket et. • 
ıı:artması, knrışık etler; krem kara- mesl icap eden bu trenin bir saat • 
melA; komposto, dondurma, meyva. 10 dakika teahhurla dokuzu on : 
Lüks Yf'rlerdP. öğle yemeği 225, ak- geçe hareket etmlt olmastdır. t 
,am yemekleri cazlı danslı olursa Tren Geb:ıeye geldlill zaman ~ 
300. birinci !mtt yerlerde ö~le yeme- ı Haydırpaıadan aut 8,15 de kol· i 
ti l!iO, akşam yemel'tl 175, ikinci sı_ : kın trenle blrleıtı. lı:mlte mıh· f 

nıt yerlerde öğle yemeği 100, aksam f kemeye gitmekte olan birkaç 8 • : 

vemeltl 120 ~urustu~. 'ı vukatla acele ı,ı olan birkaç yol_ t 
Aytn 20 sınden itıbaren tabldot u- cu dı bilet farkı !Sdlyerek eks· i 

oıtılQ yOrClrlOğc girecektir. prese geçtiler ve yollarına eks· : 
ı presle devam ettiler. : 
t Bu yolcuların 7,15 trenine b in· : 
: mekten mıkutları l:rmlte ekı· % 

Milli Korunma 

Kanunu Tadil Ediliyor t presten evvel varmak içindi. Bu • 
l makHtla birçok zahmetlere kıt. ı 

/:lij9 Baş taralı 1 incide 
vazanlı satışların ve meşru kar 
hadlcrin"i aşan ticari muamelele
rin bu teşkiller tarafından önlen 
mESi '\'e cczalandınlması gözönün 
de tutulmaktadır. 

Gıda maddesi ithahltitı 
Ankara, 13 (TAN) - Ticaret Ve

kdleti memleketin bufday, kAğıt ve 
seker ihtiyatları için muhtelif ecnebi 
memleketlerle temas halindedir. Fin
land8 Jle bir milyon liralık bir Ucarct 
muahedesinin mOzakerelerlne başlan_ 
mıştır. Bildirildiğine &5re, Finlanda
nm Triyestcde kAğttları vardır ve 
bunları TOrkiyeye vermek istemek
tedir. Aynca Çekoslovakya ve 1sveç
le de mOrakereler yapılmaktadır. Çe_ 
koslovakya mümessilleri memleketi
mizden 11.lmncak maddeler mukabi
linde ellerinde mevcut 30 - 40 bin 
ton raddesJndekl şekeri vereb!lccck
lerlni söytcmlılerdlr. 

Birkaç güne kadar bir ,nebimiz 
Amerlkadan buğday getirmek üzere 
hareket edecektir. Amerikaya ;ya de
mir veya krom ~ilebl gidecektir, 

Pancar fiyatı arttırılıyor 
Ankara, l 3 (TAN) - Pancar istih. 

salln\ teşvik ve pancar müstahsille
rin! korumak maksadiyle hOkOmct. 
bu mahsule nJt fiyatı nrttrrmıya ka
rar vermlstlr. Halen kilosu 5 kuruıı 
olan pancar fiyatt 7 kuruşa çıkarıla
caktır. 

Cezair Sularında 
ttfr Baş tarafı 1 incide 

karılmıştır. Cezair sahilinde o
lan Bon Tunus hududuna 80 ve 
Bizerte'ye 200 kilo metro mesa
fe-dedir. 

Zannedildiğine göre, büyük 
bir kısmı havacılık rnütehapsısı 
olınak üzere şimdilik en aşağı 
2000 mihver askeri tayyare ile 
Tunus'a indirimiştir. 

Salahiyetli Vaşingtoo, deniz 
mahfillerinin tahminine göre, Bi
zerte limanı, mihverin vazlyetini 
kurtarmak için son dakikada yap 
tığt ümitsiz gayretlere rağmen 3 
giinde ele geçirilebilecektir. 

Altı I ta/,yan nakliye 
tayyaresi düıüriildü 

Kahlre, 13 <A.A.) - "lngiliz 
tebliği., Dün gece Tunus hava 
meydanına taarruz e.dilmiştir. Al 
man kıtaları taşıyan ve galip bir 
ihtimal ile Tunustan hareket e. 
derek şimal istikametinde giden 
altı büyük Italyan nakliye tay -
yaresi dün, uzun menzilli avcıla · 
rmnz tarafından düşürülmU~tür. 

* Tunus. 13 (A.A.) - Bu sabah 
erkenden Tunus yeniden iki ha
va hücumuna uğramıştır. Hücum 
eden tayyarelerin hedefini yine 
Tunus şehri civanndakl hava 
meydanı teşkil etmiştir. 

I talyanlar tarafından 
tahrip edilen gemiler 

Roma, 13 (A. A.) - Resmi tebliğ: 
İtalyan bomba ve torpil uçaklar! 
Bougil koyundaki 1nciliz - Amerikan 
harp gemill'rine hilcum etmişlerdir. 
Bir kruvazör, bir muhdp ve bir! 
10,000 tonluk diğer iki gemi ağtr hu_ 
sara uğratılmıştır. Milhlmmnt yüklü 
bit ticaret gemisi berhtı.\ a olmuştur 
Bir denlıaltmıız Şimal Afrika sula
rında 25 bin tonllito tutarında 2 İn
giliz ticaret geml.sJnl b:ıtımıı6ttr. Sar
donya üzerine yapllan bir hava akı
nmda düşman 18 tayyare kaybctmfc:. 
tir, 

'61üttefikler batıdaki sa-
hilleri talı.kim ediyorlar 

i landılar. Tramvaylar lılemlyor· : 
du, Otom9bllo binmek zorunda • 
kıldılar. KllprU açıktı, ıandalla ı 
geçtller. Uykularından fedıkArlık : 

: ettlfer; IOzumsuz: yere sabah ıya· • 
ı ı:1nda titrediler, tıDIAaa ekıpreıle : 
f aeyahate bakarak birçok ı:orluk- t 
t lara katlandılır. Halbuki yine i 
f ekspresle gittiler. • 

1 
Sebep: Banllyöde lokomotif k!i. i 

mUr almıyı unutmuı. Eller, bu 
do~ru lıe affedllmez: bir ihmaldir 

Fakat b!lyle olmasa d•, herhan· ı 
gl baıka bir trlza da mevzuu 

ı bahıolaa her gOn tekerrOr eden 
bu rötarın ISrıUno geçmek, tren 
ıeferlerlnln fntl:ıamını temin et· 
mek için icap eden tedblrlerl al· i 
mak lhımdır, lzmlt, apOı yuka. ı 
rı banlly6 hattı sayılır. iki, Oç $ 
ıaatllk rlltarlarl mazur gllsterebl· ı 
ı .. cek bir mesafe deOlfdlr. t .. ..................... .. 
d;tJ•W:•I 

BUGUNKU PROGRAM 
7.30 Prosram 
7.32 Jlmnutllı: 
7.40 Habulcr 
7.5S Mllzilı (Pi.) 

13.30 Proıram 
13.U MQzllı 
U.45 Habnler 
ı4.00 Bando 
14 30 At koıusu tab. 
ı 5 00 Temall 
ı S.SO Filarmonik or. 
ı ı. 00 Prorram 
18 O! Danı orkestr11ı 

1
18.4 5 ("ocak E 1Qbl1 
ı 9.30 Haberler 
ı 9.45 Serbcıt 
19.55 Fuıl HJ"ctl 
2 0.15 Radyo ıı:aı:eıcat 
20.45 Sarlı:ılar 
21.00 Konuıau 
zı. ı 5 latelı:lu 
2ı,45 Koı:ıuıma 

22.00 Salon orkutruı 
l:l.SO Haberler 
:Z:Z.45 Xapıru1-

Burada, mütareke bayrammt, halle 
ile Amerikalılar beraberce geçirmiı
lerdlr. 

Müttefikler elmdl Şlmal1 Fransız 
Alrikasınm batı aahlllerinl tahkim 
etmektedirler. 

Vichy'ye göre şimal 
Af rikadaki durum · 

Vichy, 13 (A.A.) - Perşembe ak
şıımt neşredilen resmt tebliğe göre, 
Fas'dn va7Jyet fenala,mıştır. Casab
lanca. &iddetll bir savaştan sonra, 
cephanenin sqna ermesi, su bulunma
masr ve Fransız filosunun büyOk nls_ 
bellerde t.ı.hrlp edllmls olması so
nunda, tesllm olmuştur. Knhrnmanca 
çarpışan Jean Bart zırhlısı, muhare
be dışt edllmlş ve at~l kemıi5lerdlr. 
Fransız klt.ıılnrı, cenup do~ bölce
sinde toplanmtştır. Marakas, şlddeW 
urette bombardıman edilmiştir. 

Cezalr'dc vaziyet olduğu gibi dunı 
.. özilkrnektedlr, 

General Barre'in kumanda ettiği 

Tunus'do, halen yapılmakta olan hlç
bir :ı<:kerf harcktıt yoktur. 

Tancada paraşütçüle> 
Tanca, 13 (A.A.) - Tanca"nln ls

nıınyol bölgesinin muhtelit kısnnla
rında 54 Amerikan parnşütçüstı mec
buri iniş yapmtştır. Bunların bQtün 
tec;hb:atı fııpanyol mak:ımlan tarn
fmdan nlmmtştrr. .. 

Bertin, 13 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Fransız Şimal Afrlkuhıda Amerikan 
\"e f nglliz ihraç kuvvetlerine karşı 
harekAtta bulunan Alman denlz:ıltı

lan Blrmlngham smıfmdan bir İn• 
ıtlllı: kruvazörü Fas'Yn Atlantik kıy!• 
lan açığında torpille batırm1$1ardır. 

Ayrıca K tipinde bir muhrlp de ba_ 
•rrtımıstrr. 

Fedhnla koyunda ceman 22 500 to
rıilato hn<' inde üç nakliye gemlsl 
" tırılmıc:tır, 
Di~er deniz ltılarımız Batı Akdc

rıizde 7 tonilfıtoluk bir deniz tasıthu 
'>atırmı lnr ve diğer iki vapuru ha
ara uğratmışlıırdır. Bunlardan bir' 

'lilyük bir yolcu vapurudur. 

Marepl, eerbestlmin elimden alın

dıtınr zannederek 10 ikinclte,r!nde. 
Alman kuvvetleri Frarısanın iıırat e
dilmemiş olan bölgesine girmeden. ge
neral Nog11es•ı, Afrlkadaki murahhH• 
hı!ı.,ı tayfn etmişti, General Nonl!!I 
t; .. vair'e ıiün reTmi~tir. 

Rus CeDhesinde 
Nisbi SükOnet Londra. 13 (A.A.) - MClt1efikle· 

Bem, 13 ( A.A.) - Rus cephuindt rfn Şimali Fran:;ız Afrlkasındnki u
ni~hi bir :1ükünct h!ikilm sürmiye ha!• mumt kararglihmdan neşredilen bir 
'amı$trr. •ebliğ. dıı.ğmık blrkaç mukavemet 

Atman ve Ru~ tebll;tlni. mohareh• "loktas1nd;ın başka bti On silllhlrı k:ır
'~kıı~ı olar:ık. Strlinırrat, Tuapse vt a kovımının sona erd'ğlnJ bllc!lrme'•-

Bugie klirfezlnde Alman ve İtal
van hava te killeri geceli ~ndQzlll 
'ıilcumlardn 10 bin tonllatodan fazh 
'ıaclmde bir vapurla küeük bir ti. 
raret gemisini battnnışlarclır. Bu teş• 
1<11ler aynca I4 ticaret gemisini ha· 
<mra utratmışlardtr. Bunlardan blt1 
" kadnr ağır yaralanm1$1ır ki, bu r.e· 
.,,iye kaybolmuş nazariyle bakıl bi· 
lir. 

Diğer taraftan iki bay{lk harp ge
misi ile bir knıvaz5r ve 3 muhrlı 
C'Ok ıılçaktnn apılan pfke hOcumlm
.,ctfr<'slnlde ağır surette hnsarıı u ıı 
tılmıBlardtr Tam bir serbe!lİ içlnde ve kendisi Na'çik'i ıröstermektcdir · tedit, 
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~=~.N&~:.::~t~ M~ Willkie ile Dünya Vaziyeti ve 
~~:L~!~.~J Türkiye İçill Neler Konuştum? 
1-I•Idl'.G 1 r ............................. _................ . . . .............................................. '"' 
Simaı ... Afrikada - _ j Türkiyeden Çok Kuvvetli intibaları a Dönen Willkie Beyanatında: "Türkiye Bana 

Müttefik :::; :.::.N .. -i Çok iyi G~ründü. Bunun Bir Sebebi Elindeki Bütün İmkCinlarla Bif arafll~ını 
kıyısmdh:~~n~~ ~::~d~:darAk:~~ Muhafaza için Verdi9i Karar, di~er Sebebi de Kendisini Orta Asyadaki Bütün 
:~~~r~~::a,;:h:;;~~!~:ı:uı=: Milletlerin BirSembol~ Olarak Gören ·Bir Milletle Karfıla~mamdır. Dünyanın 
'runusa ~ntikal ctmi;ıtir. Amerikan ve 

lngifü; kuvvetleri cebri yürüyü;ıle 2 B.u_.nün En MCinidarVakıası-1 Şarkın Rönesansıdır. Uv. anmı~ Şarkın Bu Kabiliyetler.ini 
tlinde 150 kilometre iler!iyerek Bon'll • ';i ., ...... ._ 

~~~~t~~:!§1C~~~a!:~s, !~:~:~:~~: . ·~Tanımamak, Hitlerin Üstün lr_k Felsefesini _Kabul Etmek Demektir .. Di}'or · 
ill'rlemcktedirler. \. ~ 

Diier cihetten Almanlar da Tunus ta • • • • • • • • • • • •• .... • •• • • ••• • • • •• • • • •• • • •••• • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • .. • •....,. 
bir köprü başı kurmak için büyük ıay. Nevyork, 11 (Başmuharriri. Kendisin! Orta Asyadaki bütün mi!• _ ~- "Bir İngillı • Amerikan dünyası adalarındaki insanlar, Hintliler gibi 
n.-tler sarf etmektedirler. Haberlere m.izden telsizle) - l.'.Iısır. letlerin bir sembolü olarak tel.ikkl r- yazan : -" hakkındaki bu gibi görüşlerin haki" ke~di kendisini idare eden bir millet 
gere: Almanlar bava yolu ile Alimana Türkiye, RUı5-ya be Çini ziyareti tden bir millet gördüm, Ayni ıa· ı . katen rahatstz edici tarafı, diğer bir delildi, maariften hemen ve mahrum· 
"~ Bizerte civarındaki Seyyit Ahmet esnasında ve Amerikaya avdetin manda bi:ı:im uğruna ha:rbettiğimlz M Z k • $ t I! ~ekilde eski beyaı: adamuı omuzla• du. Halkın ya:ıaYIIJ ıevyesi düşük" 
hava meydanlarına asker indirmekte. hürriyet fikirlerini, demokrasiyi geıo • e erıya er e i. rında taştdtğı yükü ıöstermiş olma• tü. Sıhhat ve içtimai hıfzıssthhıı yolr 
dir!er. Maksattan bugün i~in, Tunus de bu ziyaret münasebetiyle W. nişletmek isteyen bir milletle karşı• • sı.dır. Felsefe, evet bu felsefedir, fa- tu, fakrii sefalet içinde idi. Bu gece 
ile Sicilya arasındaki boiazm kontro· Willkie'nin yaptığı beyanat hUa laşhm. Türkler eskl dünyanın bir kat dünyanın üçte birinde hikim p>o size Türkiye misalinin bütün insan• 
liinil ellerinde bulundUTmak suretiyle ~ünün en mühim meselelerinden lnsmmda yeni bir mlllettir!eT, sa hükilmet ve propaganda memba~aıo l:m düşüncedir. Bu endişenin altında lığa itimat etmemiz için bir misal 

"t ''k kaf' l · b' d · 1..1• · olmakt de edı· or A rı tarafından yapılan tefsirlerin 5eic-mu teı~ ıle erinın gar ı Ak enız• un a vam Y • ~ "Seyahatimden avdette Amerikan yaştyan bir dünya, karanlık bir dün• olduğunu ilham etmek istiyorum.. 
d ki Akd · ı ik da R -Jt•t li üzerinde durdum. Bu tefsirler, bu t:n şar enıze geçme erine, yaı mer o. , oosevıcu en sonra halkına verdlğinı ilk raporda Uc; rıeti· yada yaşıyor demektir. Sovyet Rus· "Her hangi bir şekil müstemleke 

harbin bir İngiliz • Amerikan harbi rın için de müttefik kuvvetlerin Sicil· ismi en çok geçen Willkie, bu ce ü:ı:erinde bütün kuvvetimle dur• yada, Çinde, uzak 11arkrn bir çok emperyalizmi için artrk dünya c;ok 

.. 

Hatıra Gelen 
Tedbirler 

Yazan: ULUNAY 
· Gazetelerin yazdıklarına göre vl• 

lbeti tramvayda izdihamın blr 
dereceye kadar öniine geçebilmek için 
bJrçok ihtiyari durak yerlerinin kaldırıl 
masına karar vermiş.Bu tedbirde büvük 
bir isabet oldufunda şüphe yoktur. 
Halkımız, pek kısa mesafeler için bile 
hamvayla'.rdan müstafni olamıyor; 

halbuki tramva)'t kullanmıık meselesin 
de de ikttııat ile davranmak mecburi• 
yetindeyiz. "Bomontl" de hattl "Siş

U., de oturan bir adamtn "Hamam'' a 
tramvayla gitmesi lil:ı:umsuı: hatta mu• 
zir bir lükstür. Tramvayı uzak mesa. 
fedeki i~!l!.'rine yetişmek isteyenlere br 
Takmalryr:z. Bu suretle ara duraklarr• 
nın lı:aJdınlması bir dereceye kadar 
kmı mesafe yolculuklarını hafiflete
cektir. 

İ:ı:diham. dolayrsiyle ahnan bu tedbir 
batıra daha başkalarını retirdl Me
,.ele tramvaya muhtaç olan halkı k0oo 
rıımak olduğuna göre her meın!,.ket. 

t~ tatbik edilen bazt usum burada da 
:o:jkrediyoru:ı:. 

Sayın Vali LGtfi Kırdar'ırı dedifi 
~bi şehrin bütün yoku nakil yükü 
trn.mvaya yüklenmiştir. Böy]e olunca 
arabalara binecek olanlara blru: ko
}nyhk teminini düşünmek zaruridir. 
Zira itiraf edelim ki arabalara arka• 

olduğu. İngiliz • Amerikan stratejisi· 
l'ayı istila. etmelerine mani olmaktır. reyahatinden sonra emperyalist dnm: yerlerindeki m1lYonlar buna karşı küçük, çok dardır. Çünkü bu yol dan binmek usulünün ya!mz Eminö• 
"'•' f'kl · · bo. h"'k" le idare edildiği, harpten sonra yara• 1 "ıutte ı er ıse aynı iazıı. • ıın o- dü!::manı kesi.lıniş ve müttefik}o ı - Dünyaya şamil bir harbin i• müteyakkYz ve müteTeddittirler. s• inHnları iki katagoriye ayımıalı:ta· ııitfıde tatbiki lüzumsuz itilip kaktı· 
' • :t ' .,_ tılan dünyada İngiliz • Amerikan .:ırak Akdenizdek:i deniz ve hava ha• • h t _,: tinde olduğumuzu, dünya mahiyetin· tlkbale karşı garp memleketleri gibi dır. Birinci mevki hür insanlar. ikincJ manrn katiyyen önüne geçememi$tir 
kimiyetini elleri.ne a1mak ve Trablus· rın arp en sonra emperyi.1-Uz:m_ de- düşünmemiz icap ettiiini bildir- halkının menfaatleri göriileceii mer• uyamk ve faa!iyettedirler. Gilnden mevki hürriyetten mahrum insanlar ve bu eksik tedbirden halkımız hiı; 
"arb .. dogvru il•rllyerek 8 ı·ncı· ordu den vazgeçerek bütün milletlere ke:zinded.ir. Hatti bu tefsirler bizim - 'f .. k 1 t 1 s· H i . "f d t . t• T b .. ... .. dim. gune maarı ve muna a e vası a an• ızl' itler n doktrinini çürütecek ıelı a e e menm; ır. ramvay ara ası 

._, d" lstiklfil vermek için harbettikle bu memleket!erin stratejisini, askeri 
tarafından mağI(ip ve ta.ıwp e ılen • 2 - Yalnız bize mahsus hürriyet mn tesiriyle uyanan bu milyonlar is· l>ir misal verdiğimi z.ınnedlyorum 'll;minönünde duruyor; arka kapıya 
h nn" ı' ilaAn etmeler'nı• ısrarla mu- LnmandaSl"I ı"dare edecegvimiı:i. bUJıe nommel kuvveltedni ıarpten de Si• • • değil, diğerlerine de şamil olan bir orw ·• tikbale kendilerine siyasi ve iktısadl Türk halkı gibi kend.ini eski dncir• hıılk öyle hüçum ediver ki hazan bir 
k daf b l t Dog- dan ları kendi maksatlarımıza illet edece· ıştırarak mihver kuvvetlerini tama~ aaya aş anuş n. ru Iıiirriyetin tahakkuku lçin milyonlarw imkanlar getirecek bir istikbal gö. )erden kurtaran bir halk, lngan ka· rol!u glrill'uk yerde ıııkışarak ne ken• 

ı · d d" ı d v I ·ıt · · tihdaf ğimizi ihtiva etmektedir. D ın'Y e imha ebnek umin e ır er. cgruya ngı ereyı ıs e. !a insanın bize güvendiğini bildir * * :ı:lyle bakmaktadırlar ünyanın bu biliyetlerinin canlı bir misalidir. Bu ili!erinl ne de ba!!k"lıırrm içeriye so-
8 günde 450 kilometre ilerllyen se· den bu beyanat burada ve Ingil. dim. ırün en manidar v'likıac;r şarkın röne• h:ılk rrk ve co~rofya ile a!Akadar oı· ktworlar; bu !lfiirilltünün arasına bir 

kizfocl ordu Libya toprak!armı girmiş terede büyük bir alaka uyandrr. 3 _ Amerikanın bn, dünya bu1ıe "Gerek şimdi ve gerek h3r-pten 'lamndtr. Uyanmış şıı.rkın bu kabili- m~dan bu ic;tikamete gitmistir ı· .. dmın . b;r conıitun vahut bir cocuk-
v-e en son haberlere göre; Halfaya mış ve şiddetli münakaşalara yol ranmda bUyilk bir mesuliyeti oldu• sonra umum müttefik millet• yellerini tanımamak, Hitlerin üstün "Doktor Goe~bl'lı;'\n ve onun N·· lu kııoımn ~oktı•ııhiTmec;ine imkan yok 
teçldinl ele geçirml5, Bardia ve Tob- 'lÇ'tnıştır, ğunu, bütiin dilnyanm hürriyete ka• Jerle açık konuşmalıyız, çilnkü ser• rrk felsefesini kabul etmek demek· zl propaırıında makinesinln blltün a· +ıır· nitekim övle ile oluyor 
tuk'u işgal etmiılerdir. Haber verildi· B · ka l T · vuşmakta bizi lider olarak tanıdığı• bts1 münakaşanın İngiliz müttefiki· tir. ğır tazyik' erine ltarşı. Tiirkiye bil· O ha'de ne yapmalı? 
gw'.'ne go''re ~:bvercı'ler benzı"rı sıkıntr ır ç gece evve aymıs ga. * * .. k .. k ·ı 1 l .. h n • t b" ...... k ~a • d ıl b' 1 t d nt, bu hürriyetin teessüsUnde ve mu.. mizi rencide edl!.'ceğl 'korkusu harp Y\1 nl'mo rac;ı •re o ıın munase f• ... unun careıı:ı ramvaya ın .. "l' °" 
sı çekmektedirler ve bu yüzden hau• tetesın e yap an ır top an 

1 a hafuasrnda bUyllk bir hissemiz ol· c-ııyelerimi:ı:in tahakkukuna zarar ve. "Bütün bunlarm Türkiye ile aıa· tindl' kilc;ük hir inhiraf g-östernıern;~- l;ınları sırP. takibine icbar etmektir. 
ket edetpiyen 80 mihver tankı ele ge· Willkie, ayni davayr müdafaa ve duğunu bildirdim. Tir. 1940 ta bombardımanlarm d~.. h•T nedit? Türkiye bu~n tır Türkler bizim do'Stumu7ilnr R'- Ru da ar~hıı!anı binl!.'cek olanlaTTn bin· 
tlrilmiştir. ıoilesiyle Türkiyeden bah:seden "Şimdi bu beyanatın etrafta uyan• vam ettiği giliılerde İngiltereye git- insan rrklarmın yarının day;ınd•ğı ri ~Pver ve bizi tııkdir edeı-ler. Rit• '!'leden evvel birer numara k!\ğydı aı-

Amiral Darlan, Toulon üssünde bu- bir nutuk söylemiştir. Bu sabah drrdıfl tefsirlerden büyük bir kı11ıt tim, Parlamentonun misafirler ga!e. g:ıyenin sembolildür_ Geçen harpte de,, 'torkmazlar, fakat bize femlı~ malan ve mutlaka her durıık yerlnde 
lııııan Fransız donanmasını miittefik saat on birde Cümhurreisi nam- mımn benimle beraber olduğunu gör rısinde oturdum. H.itlerin top se~ı~. Tiirkiye Almpnyı tarafındavdı, bu,. y,ıpm<ır.]llr ,_ ar3h~tıırıı arkadan binmeleri ile mütn11 
kuvvetlere iltihaka hiç o~mazsa Alman tedini Ncvyorktaki yazıhanesin - mekle memnunum. Bu da efki\rı U• ri yakm mesafelerden duyU]uyordu, "eni ve mert Cümhuriyet Osmanh Mister Willkie Türkiyenin A. kihıdür. 
hrın eline düşmemek için lazım gelen de ziyaret ettlın. Şehrin en işlek mum!yeı:ıfn bentmle beraber olduğu~ Parlfunento azasmm hükilmeUerinin tcırınrntQrluğunun hıtrabeteri ii5tünd. me•rika ile iş yapmak istediğini Bu u-:ul ga:ı:etelerde bir çok defa 
teıtbirleri almıya davet etmiııtir. ıreıntinde hemen hemen bir katı nu isbat ettiği içindir. Bir çok lider ,ıyasetini münakaşa ve tenkit etme· biivi;dü, bu c;imdiye lr;ıd~r dünvada Türkiyenin hemen de dünyanın vrızrldrğı ve dünvanm her memlekeıo 
İngiltere ve Amerikarun salihiyet• işgal eden muazzam bir yazıha. lerirni.:z de bu meselede ön safta yü. terini dinledim. İngilizler mü-;takil r,:öriilm,.miş bir 'evdir. Hattii Tii1·1' istihsalinin varsnna yakm krom •iııd'-' tıtbik ,.di'ı:Uği h~td,, bl"df: bu 

tar şahsiyetleri yaptıkları beyanatta ı.e .. Çalıştıgıy odaya gi.Migvim za. rlimektedlr!er. Bu da çok geçmedl!.'?1 bir millettir. Demokt-a.-inin tatbika• !{!·f;m~~ı kö•ü bir kelimeyd~ Bir rıt • istihsal ettig--inı digwe~ kıtalarııı derece lakayd" ile karşılasmasmm sebe 
ş:mali Afrika muvaffaklyetinin ehem• b' ·· d .. b ga de ·ı d -· d ı d "l ı,;n; hir türTü ~nlryıımadım. <nan Willkie •telefonda meşgul • u:e guvenen unvaya, u ve tına inamr!ar Bu demokr:ısinin .. , ., ~ıı-·~':1e -~· ~:V.~ mey •. ana •. g _ en muhtaç olduğunu bundan bı:ışka 
tıı.:yetini tebarüz ettirmekle beraber p . d d . h"" stlı:ı sıkıya ba~lı olduiumur:u ac;tkc;ıı fonction'ları keis.m ve mün k 1l'l rlf:g - klığı du~lınunu". Ata.ürk ıin ha· t""t" k "b" dd l Avnırm mf'mlelc:etlerinde. bir rıaltil 

.. !~in henüz başlangıcında bulunu!duğu· ·lü. enceresın en enız ve ur. anlatmxya sevk edecektir. hürriyeti olnuğunu bilirler DMı:'ı ' · • i!evi mücııdcleslnin 'ki "ıtfhıısın:ı, e•• ~ :ın . Y.amu.. gı .ı ma .. e en ye va~ıtasın::ı m\lracaat için 'vvell durak 
nu da hatırlatmaktadırlar. riyet abidesi görünüyordu. Tele. "Türkiyeyi terketmezden evvel rasi köklerinin hu kadar saqhm ol· 1'I l::;r ır':ın irind,.n doğan Atatiirk tıstırdıgmi soyledı. l'urkıyc bu Vfrinde bir duvara , yahut b1r demir 

Albay Ko.;ıx b.ir beyanatmda: İkinci fonunu bırakır bırakmaz basit. yükeek hükumet makamlannda At• ouğu bir memlrkett"' mün~'·ı.'.l:ı.nrn muı1~·'.ip'er·,.,·n .-neriis.ire. yii "'ltk e- zengin membalarma sahip oldu - •fr,.ie t~bit edilen numara defterina 
C'cphenin fiilen açtlmış olduğunu, A· mütevazi bir avukat ve bir iş a. !antik beyannamesinin bütün dünya- yanlış anlaşılacağı krırkusun:ı. di.i<1me ntellerine d'kk:ı rt+'n:;ı; mi? Dahili ğu içındir ki, bitaraflığını bır za- den b;r Y'l.'!'lr"" kn'!'lllT' hr: araba ı:relin• 
t!ı~rikarun bu harpte kendine düşen iamı gibi bizleri samimi ve tek ya şamil olduğuna dair itminan gör• mize lüzum yoktur. Bütün dünyadaki ml~hathı ..,f"'rlte1'rt'-•rini hiç bir zr• man için muhafaza edebili?:, fa. c: arka kaı:ıxya 'Vakla'jılır; kondiiktö• 
vazifeyi yapmıya henüz başladıgwını, zd k b 1 tt" Ot edi B i · d' k" R · R k t rd " ı riin arabanın içinde bu insan şellaleoı lifsiz bir tar a a u e ı. u. m m. unun çın ~r ı cıs oo- İngiliz halkmdan, raporumun tngiliı: rara, fel!lkete uğratmadan değl$tir· a ya rm gormez erse uzun za. 
bu teşcbbü!le nihai zafer araıımda gea rur oturmaz kendisini sual yağ 1ıevelt'in beyanatından memnun ol· matbuatında gördüğil iyi karşı~an• diler. Atatürk'ün beraber c;ahsttğı man muhafaza edemezler Türk .,.;nd" a!abah~ ıırib'.. dikine, tersine yilz. 
ç:Jecek uzun ve ı;etin bir yol bulun· d lk A .. k''" bl Til k 'i Al .. 1. b ~ecllk etmesınıe 1u~um yoktur. O, YC-muruna tuttuk: um. madan aldtğnn kanaat, İngiliz mil- ita ve tatar un vasat r r sanayı man sanayııne n..,o; et 

1 
b k d k Td 

c1ug·unu ve ilk muvaffalı:ıyetlerin bü• "R d b-•ü k ı k t • . . w - ri o an ara anm ar Ram an ımı a• _ Siz son beyanatmızda em- aporum 11 u~ n şar mem e e • Jetinin de, Amerikan milleti gibi li• aıleFının eocttırıı nldut'Tınu unntm·· edildiği zaman mühim bir manı> 1 1 d b" · . 
tün müttefikler, bi~bassa Fransa için 1 • • A ı t'k b · · k l maz: yo cu ar an ınnm numarasını ·· ·· ·· erının, t an 1 eyannamC"Slntn a• d«-rlerinden çok iledde n1tt;k1eri mer B ·· bi 1m gördiiğümüz b~- if d t kl ı...A b t 
biiyük bir ehemmiyeti olduğunu söyle- peryalizm düşmanı gorunuyor • yıtsu: ve .:artsız kendilerine htbik ... yınxz ugun .ı: . . a e e meme e ucra er, eca c-kur ve arabaya alır: ondan daha ı:ı-

In ilt · hakik ten " k(":zindedir. İngiJfa halkı ve Amerikan ı;riinkit ha'ktan çok daha kötü şartlar vüzü cekebilir Türk ,sanavi. i ke.v fek bı"• nnma .. a -~h·,L: ·-rıa dl~erle· sunuz. g erenın a edilip ediimiyeceğl merakı o!duifonu ' • · .co "' ... .. nıiştir. 
Mareşal Smuts; Nilden Atlantik'e 

kadar bütün ııahil!erin müttefiklerin 
elinde bulunma111nrn bilyük bir ehem• 
rniyeti olduğunu, §İmdilik düşmanlarm 
kıymetli üslerden mahrum edil~ğini 
ve yarın bu üslerin dü,mana karşı ıa· 
arruz iisleri haline retirileceği.nl be• 
Yan etmlıtir. 

Lord Gord Maltada yen! bir tayya• 
re meydanının aı;ılı§ töreninde: Bu 
yeni meydanın müttefiklerin teşebbü
sü el!erine ılchkları bir :ı:amanda açıl• 
masmm atiye emniyetle bakılabilt:ee

ğinl ırösterdilini ~ hava kumandanı i• 
se: Şimdiye kadar bütün taarruzlara 
kahramanca mukavemet eden Maltanm 
mukabil darbeler indireceğini ve bil• 
tün dünyaya ıostereceğini söylemi~ 

!erdir. 
-. .... ..... . 

L-- t ali-..l milleti her ikisi de bu harbin bugün içinde yaşrvo_ rdu. Orta şarktaki araı:• fiyetl itibariyle istikbaldeki va rlne takaddüm eder. Bu !ıuretle herkes 
u.aı.·p en sonra empery 4uı.uen bildirdim, Benim okuduğum Atlantik ve hı• harpt- sonr~ dünv~va aa~;l r d: ti d 

bil v. . • w.. p ., · ·~ hır rribl "ın hu u arm a ya.,ıyan itle<ri dol::ıvısiyle mühimdir. .tilir. kakışmadan ıuah~ya biner; pa• 
vazgeçe ecegıne ınanıyor mu - beyannamesi bütün dünyaya ı:;am11· bı"r bar" oldu;;.... ııu bı"lm·'t~dirler . 1 "b' c bi p "f' 

• " r-~ •" !T'J•~n ar &'! ı, veya entı ası :ce ı~ı;m• verir ve ilerive drığru ytirür: lıo 
~unuz? clir Zannederim ki, Amerikaltl~nn _ 

ı:_ · d' ı -----------------------------------~--------- ~~~ın~r~~rl~~~~m~a~ 
- Harpten sonra emperya.ıu.. çoğu daima böyle düşiinmüşlcr ır. HER Ks• M'd ·--l]~lı 

c1. b M A 1 dır; v;ıtmanm yıınınd2ki kapıdan inerıo 
min yer yu·· zünden kalkabilece • Cümhurreisimiz tarafın an unu,.. , , ~ e -· • , I • · 

AKŞA 1'Jf - ·- 1.-r. Araba!ara. biıdmkilerden on misli 
• · · • ? bilhaıısa tekit edilmesi çok iYi olmu~· u • ğine ka..'11 m~ınız · fazla yoka doldurulsa kimsenin ne 

Emperyalizm nihayet bulm.. tur. Atlantik anlaşması iki adam tll~ M •• z E y s N A R ..,_ U E N E K I"' • K•f t düimesi kopar, ne de nasın C'Zillr, 
bil rafından imzalanmı§tır, burtlar da arac gerlft 1 aye • 

ian dünyanın sulheı kavuşa e Winston Churcbil!, ve bütün insan· K h"rkes ~a:ı:etesini okur, rahat rahat yeıo 
ğini. ? • NECATI TOKYAY 24 k' ·ı· s H ' t" sizlig-ine. ar•ı . 'd '!e sanıyor musunuz. lara hürriyet isteyen hür insanların Kemanı ve ışı ık az eye ı s • ._. rıne gı er. 
Ve Saır. e H MUI'.7L-1S SABAHADDIN'ın· Y"''T'P besteI--.J:gıv · Baş dev! istirahattir. Karacijter iyi Bu usulün bizde tatbikine acaba ·• lideri tarafmdan tuu:alanmx~tır. er :.ı. ~ c;u.ı. 

Willkie, suallerimizi alaka ile ikisi de bundan biraz farklı Uııanlar• E F E N • N A ş K 1 ' iııl(,meyince vücude yorgunluk verir, m:m! nedir? 
·tinledi ve kendisinin tamamen la bahsetmişlerdir. 1 VO!"gunluk karaciğerin kifayetsizliğini Tramvay idaresinin başında butu· 

arttırır. Onun için, milmkün olduğu nanlarm dünyanın b!ldiiti bu gibi k°" bu fikirde olduğunu, harpten .. De~ ilıerindeki meşhur ııeyaha• 
Mi eh b·ıı - ' · 60 kişı"lik Mill"ı Revü' l kadar çok istirahat ... Bir çok ~·niTll 1ay!ıklıra vakıf olmıı.dıklarmı kabul "O""""' arhk milletlerin milletleri tinden dönüşünde ster urc ı 

• 1'-'·-'-Q yuk ak m1 haııtaların "bir ay hlç kalkmadan ya• "demem. 
"ıstismar etmelerın' e nihavet ver. parlimentoya verdiii raporda gayet Yarın saat 15 de arıd i progra a 

J ı i \ı f l İ İ , t~rllsem, büsblitün iyi olacafnnt zan Bu usul tatbik edilirse herkeııin ta• 

mek ıaznn4 geldı'gınv · e !kanı· :ı..ulundu açıkça Atlanatilı: beyanname$ n n za· •llll•••••••••••••m ÇK S z MAT NE ••••••l!lll•llllll!llll• t 'U .., • r;rdiyoTum.. demeleri karaciıier'er!nin h;tt bir nefes alacağına şüphe yok ur. 1 k man zaman Hindistana, Birmanyaya 
~unu, aksi akdirde dökü en an ve İngiliz İmparatorluiunun diğer ı••n••••••••••••••••••••••••• ' ldfayetsiz olduğunu hlssetmelerlnder• Ci.lnkil yakıu·oA dıı ded:ğimiz gibi me· 
l b Yhude Yere l·sraf edilmiş M ik f t n'r ,.ele koca tstanbulun va!nız bir durak arın e kısnnlarma ml!.'Şruti hükfunet şek~i Nefc Bayramı .•. Kahkaha tufanı ... Zevk ve üz ır ınası... ··· 

r olacağını söyledi ve yaptığı neış- 'Verileceği hakkında yapılan beyanat• .- SINEMASINDA Her giln en az sekiz saat uyku, her _rer!nde tramvaylara arkadan binmtk 
riyat efkarı umumiyeyı bu ihti. an defiştirmediğini bildirdi. Bu Hafta L A L E vemekten sonra hiç olmazsa yarım sa- nlmayrp, halka kolaylık göst=ek ol• 

İngiliz gazeteleri Churchill'in Avam yaca hazırlama maksadiyle oldu. "'Cburchill şu noktayı da işaret • y o L u at istirahat, haftada bir gUn temi1 :foğurııı göre bu kadar basit, btı lı:a• 

Hadisenin Akisleri 

kamarasındaki nutku ile harbin slya· h z A N z 1 B A R ve açık havada istirahat.... Yılda ikl dar kolay bir çareyi hatırlamrya bile vgunu il~ve ederek dedi ki: etti: "Atlantik bulaşmasında er si sırlarının aydınlandığını, ve zaman, • dr-fa üçer, dörder hafta tatil... tenPuül -etmer.ıek sasılacak bir ha· 
ınüttefik.!er arasında ıukı Jşblrliği ve "Demokrasiler, efkan umumı.. ~eyden evvel Nazi boyunduruğu altın Deniz kenannda oturmak, hiç bir !ettir 
düşmaru gafil avlamak gibi üç mühim ye tarafından idare edilir. Bizim da yaşıyan Avrupa devletlerine ve DOROTHY LAMOUR'un Güzelliğinden Ateş.. mevsimde iyi gelmez. Deniz banyo- Yoksa bunun tatbik edilmemesi i• 

, bar"- . d· -· yapabilecegw~ ..... ;z en lbu"'yük." ı'ş, eL milletlerine hakimiyet, kendi kendi• d'~I b 1 muvaff-'-yet amil.im" te ı.u. ettır !"".• ..... ~.... k t"rr dokunur bu"• kar•ılık •l•k ııu rfn bi•!m akltmı~ın erme ıg se ep er 
"""" ·- kt 01 idare, ve rrıil!.i bayatın temJninı BING CROSSBY'n'ın Altın Ses·ındenZev ... " . ·- " . . .. 6 

~ nl diğer cihetten şimali Afrika baret kan umumiyeyi hazırlama rr. banyoları her mevsimde iyi gelir ... mi var?Mesetıl biletçiler böyle ahaliyi 
• 5 alı:l' SOO b emı·· Nutukl~--ın husule getır· dı"gvı· düşündük.,. dedi. B!iiüo Orta Asya· 'kl' d k f k t b "çl d k katının 00 n ıyc ve arp g a..ı.uu da, Uzak Şarkta. büyük bir ümitsb·• HOPE'" N . d H k + I Deniz kenarı ı ıml o unur, a a vııra yara ara anın ı n e oıuşmaz• 

si &ibi tarihi.n kaydetmediii muazzam tesiıre ibakarak, hükmediyorum ikle bana bu saaUer soruldu. Bu BOB ın eşesın en are e a an v:ıpurda, uı;akta yolculuk fayda!t °" \:m•a futa mı semiriyorlar? Müşteri· 
'deniz ktıvvetleTiy}e yapdmaıırnm mlfü 1 b es,..ıede f"ln ·d· hır !erin bilet alıp almadrk!ıınnı sora so• ki, efkan ınmum ye U m '"'J. memleket halkları bu beyannameıün en güzel ı ıı ır. ·· 
tefJklerln geı:ni sıkıntısı çektikleri hak benimle beraberdir.t, manumı anlamarmştardır. Mister Bavrlı.ncaya kadar gülmek .. Kahkahadan ağlamak için bu Açık havada yavaı yava5 yUrümek. ra sesleri mJ açılıyor? Yoksa giydikıo 
kmdaki diicımaıı iddialarım fiilen ve r h;ıf~! beden mUmare1elerl iyi, fakat 1ert e}biııelerin ve dü!melerln, kopça• 

" Ve sonra sordu: Churchtll'm bu husustaki nutkunu filini görünüz. kat't olarak yalanladıf;mx yazmakta• . . voTUcu sporlar nrarb olur. larrn ne dereceye kadar dayanıklt ol• 
"dırlar. "- Dün geceki beyanatımı 0 - tekrar okudum: Mister Churchill'ın DİKKAT: Kapıdan geri dönmemek için lQtfen numaralı yer. Karaciier fyj işleyemoirıce insan '1nklarr mı tecrllbe ediliyor? 

... kudunuz mu?. D;'·n gece Türkiye Londrada verdiği nutukta "mü:sterek - el f 435 5 1 h 1 İngiliz gazete!erlnin, blitün rransa· ""' --~---• leırinizi erkenden kapatınız. T e on: 9 •••• çok U~ildüfU için, e!blıe yazm blle Ofüıündüm: ayı:p deği~a bu ayır ı 
f d • den bahsettim. Ve harpten .,...nra imzalanan bu beyanname yUlı:sek ~ . l k '-· d run Alman ktıvvetleri tara ın an ı~ga• ı•~ pek hafif otmamah. Kr~rn milmldln rı111liln tatbikine maN o ara oun an 

. ti h .__ kı· dun'" yada küçük· -illetl,,_.;n hürriyet te!lkkisl •e adalet esasla• ,·--• ş..••••••••••••••••••••• .... - lbia ]"-·-~• ._ • • .._ 1 ._ 1 ~ 
llnden gonra Fransanın va:zıye a ... ~ " ~ "."'' t nna tamamiyle uygundur,, diyor. • - su·· MER ' ıılduğu kadar kalın e e wıoWDJU• -1 • .,,. "'"".''"'' •• ., ........ "" ...... l'lnmı . 

-.ı'i1e'-'lı"r•. "Marecıal Petain'in protes· ·....-:1.ıe:.ı ·ç· Tur" kiyeyı· örnek Ya1'1ı yemekler, yaih etler, .raten 
kındaki müta112lart §U suretle hülSsa kavuşmalan lazımgelen l'ÜITlye "Atlatttik beyannamesinin kasdeı- Bu Hafta SİNEMASINDA dur.... r ~, 
~ u.ı v ve ı:sı.J.l!..Lı>. ı ın tigvi yu""ksek hürriyet ve adıılet ne- harele li ~ " "' AN 1 
tosu biiyük bir teessürü ifade etmekte• olarak gösterdim . ., Katibesini ça dir? Anlaşmanın inızalandtfr gün,er Hissi ve nıüe~ir b ir mevzuda olan kuvvetli ve et iyi iş1emiyen karadteri daha ziyad~ AZADE TERC 
dir Pazarlıkla onıın dostluğu kazanıo ğırdı, bizlere nutkunun birer k?~ de Mister Churchill ve Cümhurrei· B 1 RA Ki N . YA ş 1YAL1 M •'•• yorarlar. Seker dokunmaz .•. Karıcf • <.ış Jlmnastikler-1ne ba~latrıtlitxr. 
l~az. Mareşa1, çok defa yanılarak fa· l ini ·· led1 Bızı h kk d d h "h ~erin en :ıiyade boşuna ~ldecek gıda ",,res Nı·şa· nta~ı Ihlamur vnl· 

Yesini verme er soy • si beyanname · a ın a a a vazı .• " .. 
kat daima samimi o!arak Fransayı: ed ıtfinde yarım ılıe Karahisar mlden ...__ ...IJ 
aı-hga-, zulme karşı korumak, selame• doğrudan doğruya alakadar en olmıJ'T muvafık bulmb akdkıdadr. FaJt_aht :filmi takctir nazarlariyle s""1"Hid.ilmekte ve alkışlanmaktadır. suyunu, arada ııra4!a lır:üçflcülı: bir bır ~ No. 6' Tel: 

81430 -~ 
" bu nutkunda uzun uzadıya Tür. ı;ıimdi bu beyanname a n avazı -J·-te tıkarmak istemiştir. Bugün ise Fran 1 H R ll de c'lakla, içine bir de şeker katarak iç• KAYIP: Fener nahiyesi nüfus me-

dü - k k"ı:y"'yı", gen('lim ve ke.nd_, i kend. _ini bu beyannamenin ne demek istedlğ • aş o ey : i sayı daha feci bir vaziyete şurme ..... ~ b• _ h F .. r...&UREEN O' rnektlr ... Fakat bu kadarctk şey n• murluğundan aldığtm hüviyet cüz-
yahut müttefiklerle beraber kurtuluıı idaredeki tecrübesizlığıne rag "" nl açık açık i:ıah etmemi:ı çok, em HENRY ONDA • n•A sanı besl•meie yetlsme:ı:.. rl.anmu kaybettim: Yenisini alacağım. 

k . k Marec:a. men haA rikalar yaratan bır· roem pek çok mühimdir: Raporumda izah rt - tl .. ha h"'--ü ktu KU ük 
rnUcadelesine iştira ettırme w. ' ettiğim yakın •e uzak şark memle- SULLIVAN ve RALPH BELLAMY vardır Süt, yoftı • yagssz e er, ıur.aa ~· <lan eskisinin wuu yo r. c • 
Un vereceği karara baihdır.. Fransız leket olarak tasvir ediyor. Ehem ketlerinde bu benımame <ve nutuk- tannuı aebnler yemeli... Patates ouar Değirmen aok•ilı 35 No. l'ıane· 
ml.lletı• \..!r rok yeni ıstıraplara daha • b ' bu nutkun mü.. Adli blr hataya kurban bir adam.r kurtarmak için adalete kar- mercimek. bak!a ezmesi, cevlıden bas ... ,.. .. ,, ... ı,.-..1 M ......... J\1'•~v 
katlanacaktır. Fakat bu ıstıraplar bim parçalairllU aşağıya ayneı: hayrete diişUrdü. Rapormnda bilba~· şı aşkın mücadelesini tasvir eden çok güzel lr 1r ita ~itlerden iıted!f;lnlz katlar". 

""' " miyetine ınaen tar hakkında ya-pılan tefsirler beni l b filmd" 

Fransızları birbirleri.ne daha çok yak' • ıı.. Mutlaka görünüz. •••••••••' Yumurta 'lı:unı ,,e,.nirler, çiko1ıtl 
k~~•n~i•d~~~hl~~~~: ~-;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;.~•••••••••ı••u•••••••••••••••• d~~ .. ~b~~~rimı~~. leştirecektlr. Mareşalin vaıi\eli fimit * * , ,il ' hirer fincan kahve', yemekte 811 Uf' 
verid mahiyette görülm.~tedir. "Türkiye nisbeten genç, kilçük ve ZARAH LEAN DER 1 ~•ırft\: lıtrar ıaraP Jı:araclferin iıle-

zayıf olmastna rağmen bana ~ini kolayJqttnr.. ' 
d çok iyi göründü.. İyi. görünmesinin l ı Engiı:ıar, bir zanıanıianberi, karacı. 

'

enir .:rıvatroıu dram kıamt 20•30 ' il d . b~'-''- . ki tar 
" N U H bir sebebi, elin eki ucwı ım n . : ~er kiflyetstzlijine Jı:ar,ı meıhı.ır bir 

K~e~~~~ASRILEŞ~UBA Ja~n~lı~rum•~a&~&~ \ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı d"l~~d~ · x~~~bM~tt~ 
' Cumartesi. paz~ 15ı30 da ıo.atine karardır, Diğeı; sebebı de. ~duı;_; '111 ı. 

nı buluraaruz, ondaıı da yemelı, taıı:af 

pek u yağlt olarak. daha lylıl., sade 
ıudı baı!anaralır: yenilecefi vakit üı 

•erlne bln:t tere,alı lı:onrak... tııpaı 
nak. havuç, şalram, sotan, nane dı 

1ı:araciiere fo«;lalı yemeklerdir. 
Hindiba, pek eski zamanlardanbeıı 

tanrnmı; bir karaciğer fülcı Sa'Jllır. 
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Türkiye Umumi Acentası: 

TÜRK RADYO ve ELEKTRİK Ltd. Şti . 
Galata posta kutusu 1557, Telefon: 44032 ......... ... ....... 

İstanbul Satış Acentası 

A. Ve Y. K E L E Ş O G L U 
İstanbul Sirkeci Mimar Ved.e.t Caddesi No. 30/32 

'- ,, 
ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

\!uhammen 
Dosya No clNsl bedel Teminat 

75/8362 Beyoğlunda eski Tatavla yeni Hacı 280' 21 
Ahmet mahallesinin eski Kandilli yeni 
Devşirmeler sokağtnda eski 31 yeni 
29, 31 No. lu 53 metre murabbaı arsa 

5121'1-1114/39 Mecidiyeköyünde 3 pafta, 17 ada, 6 3288 347 
parsel No. lu 3288 metre murabbaı 
arsa 

82/9053 Fatih Yedikule Hacı Hamza mahallesi 126 10 
Din Ağaçkakan yeni Hacı Hamza mek-
tebi sokağmda eski 42, 50 yeni 50 No. 
lu 150,70 metre murabbaı arsa 

51217.1114/45 Mecid.iyeköyünde 3 pafta. 17 ada, 12 579,60 44 
parsel No. lu 1932 metre murabbaı 
arsa. 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller 16/11/942 Pazartesi günü saat 14 de 
Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda ayrt ayn ve açtk 
arttırma ile satılacaktır, İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanları ve temi
nat makbm:lariyle birlikte ihale saatinde komisyona ve fazla izahat i-
çin Milll EınlMt Müdürlüğüne müracaatlan. (1348) 

"'-.~ARS P. T. T. MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Yazm otomobil. la~m araba kızak veya hayvan gibi adl vesaitle 

haftada karşı.lıkll iki sefer yapmasI ve bunun için yaz aylarında bir ve 
icabında iki otomobil ve kış ayları ~ beygirle araba ve kızak kul
lanılmak: üzere Kars, Kotek, Pernavut ve Iğdlr menzilhanelerinde dör
der hayvan bulundunılmasI ve gelme gitme bir seferde 900 kiloya kadar 
yük taştnması ve barlı;ten yolcu almakta müteahhidin serbest bulu.nnıa
sı meşruttur. 

Muvakat teminatı 1800 liradır, · .· 
Kanıı Iğdxr arası otomobil posta mü~ahhitllği 2000 tıra aylık mu_ 
hammen bedelle 11.11.942 Çarşamba gününden it.ibaren 15 gün müddet
le kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulacaktır, 

İhalesi 25.11.942 Çarşamba g(l.nü saat 15 de Karııı P. T. T. Müdür
lüğü b.in.asındıı yaptlacaktır. 

Şartnamesi mezkOr mO.dürllllden alınabilir .• isteklilerin kanuna uy
gun tekli! mektuplan teminat makbuzu ikametgAh ve iyi hAl kağrtla

rinin ihaleden ı saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ilAn 
olunur. (1223) 

,.ıııııı••·---YERLI VE ECNEBi EN TEMINATLı4•----, 

1 MAKiNE KAYISLARI 1 
'-ili--.• Galata eski Gümrük sokak No. 34 .._ __ , 

FIRSATTAN iSTi FADE 
Has'köyde Kiremitçi Bacadar sokağmda fabrika ve imal.Athaneye 

elverişli denize yakin ve 250 metro murabbaında kö~ede 5 kA.rgir dille.. 
kAıı klra ve satış üzerinden m!lşteri ile mutabtk kalınır. Galata Yilksek
kaldmm No. 42 hakktık ve basunevine müracaat. • 

Mücevherat ve Saat Meraklılarına: 

Platinden, Altından, Pırlantab 
'<adm, Erkek, Kol ve Cep 

Saatlerinin Envai Çeşitlert 
Kıvmetli Taşlarla Müzeyyen Şövalveler 

1943 Modelleri Üzerine 
Yüksek zevkle yapılmış emsalsiz C 1 C E K ve P L A K L A R I N I 

Müessesemizde bula cağmrzı müjdeleriz. 

VACHERON ve CONSTANTIN 
Jaatlerinin Acentas1 

A R L o N 
Saat M~ğazası 

İstanbul - Eminönü MeydanI. Telefon : 21128 

RESMi DAiRELERE· 
Resmi ilanların mercii Türk Basın Bir !iği ve Or tak.lan resmi ilanlar kollektif 

şirketidir. Bu şirket istenen: gazetelerde ve istediğiniz günlerde ilanı~ muntazam~n 
neşrettirrnektedir. Adresi İstanbul Ankara caddesinde Kayahaınında Türk Basın Bır
]iği ve Ortakları resmi ilanlar kollektif şirketidir. 

K A Ş 
NEZLE, 

E L E R 1 
GR iP, R·o M.ATiZMA 

Ve bütün ağrılan derhal keBeri
7 

. , 

· Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

mağazasındaki fötr, lapen, 
antilop oe oölar-tope fQpka 
kol.eksyonana bir göz atınız. 

IULTMHAU• 4e 

Cr. NIHACTOZGE 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer Zührevi hastahklar 
1 BiRiNCi S1NU' lıWl'AffASStS 1 

Pazar tı Pırıım~ıdeı m!dı '•rooa 
M •11 t 'P.ao • llılıd•r 

... -. wtı; .. ........ llo<W .. _ ııunı,,., ...... 11 

(Telefoıt ı 81- :1) 

1 LA N 
100: 140 lira ücretli bir elektrik 

makinistine ihtiyaç vardır. Nafia Ve
kAleti birinci smtf elektrik ehliyet
namesini haiz ve tercihan sanat oku
lu mezunu olmasx ve elektrik motö-

, ______ _ 
DOLSKA 
YENi TERZi EVİ 

ründen ve bilhassa otomobil elektrik Son Avrupa Modelleri 
teçhizatrndan akümüUitör, şnrj ve ta_ 

mirinden anlamak ve talip alacakla- Taksim, Aydede caddesi 
rın Türk olması, ecnebi bir kimse ile 
evli olmaması; askerliğini yapmış ol- Aydede Apartımam Nf). 3 
mast şarttır. t~tekli'erin ehliyetna- J/I 
me1erlni, mektep diplom:ılarmT, nü!us ~ı•••ı•••••••• .. r 
cüzdanı sureti , askerlik v~ika ve 

yoklamaları. hü!<nÜh'll kôğıdı. sıhhat Burusukluklarımı 
raporu. 8 adet foto!{raflart ve ~al!ş-

hkları müesseselerden almış Gld,ık_ • 
lan bonservisleriyle 24-11-942 giinii N a 5 ı I Kartal Maltepesindeki kışla komu-

ı tanlıi!fna bizzat müraC'a;ıt etmclPri i- d • 
1 Hin olunur. (1659 - 1295) Gider 1 m. 
1 

l.tanbu 1 Asliye 3 ilncU Hukuk H1-
klm liğlnden: Salim Edman tarattndan 
ı::vvelce Aksaray Hasekı Halimbey 
sokak 1 No. lu hanede mukim iken 
yeni ikametgfl.hmın belirsiz olduğu 

tayin edllen Hüsniye E<fman aleyhi
ne mahkememizin 942/1058 No. lu 

· dosyasiyle açılan boşanma davasının 

tahkikat celsesi için ilfl.nen M. aley
he tebligat icra edildiği halde gelme
miş hasebiyle hakktnda gıyabi karart 
ittihaz ve ilfl.nen tebliğini ve durus~ 
manın 16/12/942 Çarşamba günü saat 
14 e tAlikine karar verilmiş ve ya
ztlan gıyap karan mahkeme divan
hanesine astlm1ştır. M. aleyha Hüs
niyenin mezk1'.l.r gün ve saatte mah_ 
kemede hazrr bulunmadığı veya bir 
vekil göndermediği surette gıyıı.bmda 
tahkikata devam olunacağı ve bir 
daha celseye altnmıyacağı ilin olu-

~ur. 

GUzellık Mute. - ------. 
l.assısl arının ve 
~ozde "Buruşuk· 

lukla ra !(arşı .. ~--
müstahzarıtın 

ıdemı mµva lfa. 
kıyetinden sonra 

Ul•DE Yll'ILACH 
IASIT 8111 TEOU I 
~.uııu uıı.nnoıı . 

Aksamları 
ya tmazdan ev. 
veı. terkibine 
genç hayvan
ların hliceyre- .,..----.
ıertnden istlh- ,..,.~~ 

.-aç edllen Bİ
OCEL kanstı

rılmış bir krem 
tatbik edıyo

rı.un . Bu, tıpkı 

cildinizin BI· 
OCEL 1 gibi· 
dlr Slhrlaml2 

Yf RMt BEŞİNDEN SONRA 

Erkek Olan Kadın'ın 
ANLATT I K L A RI 

Kız doğup sonradan ameliyatla erkek olmak, nadir olmakla bera
ber o kadar duyulmad!k bir hAdise sayılmaz; :fakat 25 yıl klZ diye 
ya§amak, gençliğin en sxcak kanlı devrini, iki cinsten hiç birinde ye
rini bulamıyara.k geçirmek, her halde çok meraklı bir şeydir, 

Yakın zamanda, Polonyada geçmiş olan bu hakiki macerantn kah
manı kendi yazdığı bu kitapta bize, kendini kız bildiği halde ne kız. 
ne erkek olmadığını anlayınca ne azaplar içinde kaldığ1nı, ne Istırap
lar çektiğini yüreğinin bütün açıklığiyle anlatıyor v~ bize hiçbir za_ 
man sırrına eremiyeceğimiz kadın psıkolojısiyle erkek duygularının 
bir vücutta nastl birleştiğini ve kendisini nastı delaletten delAlete 
düşürdüğünü, en sonra bir cerrah neşteriyle cinsiyetine ve insanlar 
arasında bahtiyarlığa nasıl kavu:ıtuğunu naklediyor. 

Mevzu, hiçbir romanda rastlıyamıyacağtmız ve sonradan cinsiyetı 

değişen hiçbir kimsenin anlatmadığı kadar merak ve heyecan veren 
bir mevzudur. Yazıl.1şı ed.ibanedir, Tercümesi açık ve akıcı bir üsl1'.l.p
tadır. 

Y azan: MERCEL A LLAIN, Tercüme eden: A ÇALIKOGLUDUR. 
Fiyatı 100 Kuruştur. 

~--• HiL M İ 

KOTVll 
6. m. b. H. 
ZL IN • BO REllU 
YE MORAYYA 
PR OTElTORAS I 

ÇEK YA · MORAVYA 
SANAYllNIN MA· 
MUL ATINI n TAR 
YE HER NEVi TÜRK 
MENŞELi MALLARI 
SAT INA LIRI Z. 

K iTABEVi .-- • 

Umumi Mümessilimiz s 

TORKiŞ 
KOL L E K T 1 F Ş t R K E Tt 

lstanbul, KetıreıoQlu Han t3 
Teıgraı ı iL.KOL Telefon ı 23887 

.................................................. ·-··· 
f M.M.V. lstanbul Satan Alma Komisyonu ilanları J 
••••••••.,....•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

Muhtelif ve hurda dikis makineleri satdacatlor. Eksiltmesi 30,11.942 
Pazartesi günü saat 14 te Tophanede M. M. V. İki No. 1ı satın alma ko
misyonunda yapılacaktr.r. Kat'! teminatı 145 lira 56 kuruştur, Mainekeleı 
Tophanede 2 No. lı dikim evinde görülür. Taliplerin bellJ. vakitte komis
yona gelmeleri " (265 - 1293)1 

Pazarllkla 70,000 kilo lahana alınacaktır. Kı1osuna 20 kunt§ fJyb 
tahmin edilmiştir. Katı teminatı 2100 liradır. Şartnamesi her gün öğl~ 

den sonra Ko. da gfüülür. İhalesi 18/11/942 günü saat 14 de Tophanede 
Bir No. lu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin belli vakitte Ko. nıa 
gelmeleri. , • • (1171) -10,000 liraıtk kadar koyun eti almacakttt. Pazarlıkla eksfitmesi 18/ 
11/942 Pazartesi günü saat 16 da Tophanede M. M. V. İst. Bir No. lu 
sattn alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 1500 lira katı temi-
natlariyle belli vakitte komisyona gelmeleri, • "271 - 1399) -Beher kilosuna 20 kuruş tahmin edilen 20,000 kilo ıspanak .._ 
20,000 kilo lahana pazarlıkla satm aıtnacaktır. İhalesi 17/11/942 Sah gQ.. 

nü saat 15 de Tophanede M. M. V. lst. Bir No. lu satm alına komis
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 1200 lira kati teminatlariyle belli va .. 
kitte komisyona gelmeleri. (270 - 1398) 

Pazarlıkla 20,000 kilo havuç satın alınacaktır. Beher kilosuna ~ 
kuruş fiyat tahmin edilmiştir. Kati t•minatı 600 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden sonra Ko. da görülür. İhalesi 23/11/942 günü saat 14 de •. • 
lsteklilerin belli vakitte Ko. na gelmeleri, (1173) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanllğı 
lstanbul Satın Alma Komisyonundan 

Muhammen! ilk teminatı 
olan bu cevher sayesinde uyına- ••••••••••••••••••••••,.••--mıs clldtnlz beslenecek, tazeleştp 1 - -,_ 

Claa ve mlktart Lll'a Lira Saati 

80000 tane beygir nal mxhl 722 55 11 
1 tane Şarj d.iruUnosu 75 6 15 

Yukarıda ya.zili ild 1şln hizalanndaki saatlerde 16/11/942 Pazartesi 
gftnü Galata - Mumhane caddesi 54 No. lu dairedeki satın alma komis
yommda pazarlı:klan yaptlacaktı:r. 

Şartnameleri komisyonda görülür. 1'.steklile:in ilk tem.inat makbuz. 
larlyle gehnelerl. ( 1365) 

~·--- ÖKSÜRÜK ve BRONŞiTi ___ ,, 

T K~rlm~eri'L ~. L 1 , ___ _ 
KUTUSU 35 KURUŞTUR. ___ , 

gençleşecek. Bu clld gıdası, bütün Al'!ık Arttırma ile Fevkalade Satıc 
dunyada tanınmış b ir clld müte· 3' 3 
haasısı tarafından keşf • e hail ha· 
ztrda pembe renkteki Tokalon kre· 
mlnln ter kibine ltl\al edllmlştlr 

Her aksam yatmazdan evvel ye· j 
gane cild gtdası olan bu BİOCEL1J 
kremi kullanınız . Sabahlan da 1 

beyaz renkteki Tok.alon k.remını 

kullanınız. o. cildi besler, açık me· ı 
sameler1 sıltlaştmr •e •Makya]) 
1çln mümkün olan en mUkemmel 
bır es.as ı.eşkU eder. Bu tkl k.reınln 1 
Lstımallnde mueS$1r neticeler ga.

1 
rant1lldır. Aksi ha lde verdlğlnU 

paranın tkl misli iade olunur. 

................... 
lHTlRA lLANI 

"Zincirler vesaire için kuple 
kilidi,, ha.kklnda aıltnmış olan 
8,11,1938 gün ve 2587 sayılı ih
tira beratı bu defa mevkü fille 
konmak üzere ahere devrUferağ 
v eya icar edileceğinden talip o
lanların Galata'd a İ!ktisat hanm
rla. Roberl Ferr:l'ye mürat'1'1atlnrı 

•••• ·ıAn olunur 
__ , 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil 

Lt\tfl Dördüncü, Gazetecilik ve 

Jllesrint 'L L. S.. TAN .Matbaası 

942 İkinci Teşrinin 15 inci Pazar sabahı saat 10 da Kadlköydt
'lokurtçu ıstasyonunda Yoğurtçu parkı boyunda Yoğurtçu Park cad
desinde 116 No. lı hanede mevcut ve muteber bir aileye ait eşyalaı 
açık arttırma ile slltilacaktır. Tekmili Limon kaplamall ve iki kapılı 
8 parçadan mürekkep hakikaten gayet güzel asd bir yatak oda ta
kımı. Poınle kaplamalı 9 parçadan mürekkep gayet zarif son mode 
bir yemek oda takımı, hakikl Paris mamiıH'ıtı istil Louis Kenz oy
malı ceviz gayet güzel büyilk bir vitrin, asrt diğer bi.lyük bir vitrin, 
Defa Pariz işi masif oymalı ceviz üçüncü bir vitrin, İki adet rahat 
maroken koltuklar, gayet güzel bir döner kütüphane, masif cevizder 
mamQl Louis Kenz konsol, ayna, salamandra orta boy soba, meşhur 
Vanpir markalı elektrikli balı stlpilrgesi, nadide bir oyun masast 
hayli eski Kanton Porlukez Kütahya Japon vesaire, Duvar tabakları 
Çaydanlık vesaire, Müteaddit Çin terkuit Kütahya, Bronz vesair boy 
boy vazolar, sede!li ve Hind.işi sehpalar ve tabureler, Maden Avrupa 
tepsileri ve çatal bıçaklan, Şampanya kovalan ve yağdanl.Ik, yağlı 
boya tablolar, hayli tül ve işleme gayet güzel perdeler, sofra örtüleri 
işlemeli keten örtüler vesaire, Alman ve meşhur markalardan Robert 
Westphal markalı çapraz telli içi demir üç pedallı büyük boy emsal
siz konser piyanosu, Tebriz, Ferhan, Sarulı vesair halılar, Junkers 
hava gazi ocağı. Carefix elektrik f.ı.rmı. Pey ııürenlerden % 25 te.. 
minat aitnır. Satı~ peşindir. 

'-------------------------~ KARAR HOLASASID I R 
Satışa arzettiği mallar üzerine etiket koymamak suretiyle Milli ko

runma kanununa muhalefetten suçlu Kuzguncuk Meydan sokak Dereiçi 
143 No. da seyyar satıcı Danyal oğlu Yasef Benkarbon Üsküdar Milll 
korunma mahkemesinin 29/9/942 gün ve 230/221 sayılı karan ile 20 lira 
80 kurus ~U' para ce~sma oıahküm edilroi~tir. 


