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Bmıı bGtlD dOn7a mem]ek.u.tnbı lktl8acB pı11anaı bolmultur. 
A.1'Dl 8ebeplıt bla de mQPDl vasl7ette bdm~ Bana kup .ıı
meak teclblrlertn 7Gsde ,.as tmn olmama da bnkln ~ktv. Ancak 
bleDı)eketln mtışterek bir daftlllll mO,terek hGsnOnl)'et. miltterek 
7UdJm1a balledeblUrls. Harb1n sClndal dm teb1fbl1nl eolaltacalı 
t.. dı8'f'lrde h6k6mete milz8hlr obnü ııı.r ntel'dalfn boreudur. 

VekUler Heyeti 

Elde E• ecek 100 

il. .,_.,,,. BBB'l'BL 

Rooeeveılt'in mefbur gazete -
ellerle içtimaı gibi, bmle 

elli J&ftf :Jaftf hilk(Unetıle , ... 
t.edJ.er mrumda m.sbihalin bir 
an•anıest teel9üe etmektedir. Mer 
ham Beftt Saydam zamananda Nevyorla 13 (Bapuharriri • 

bqlıJan bu iıefebbille, Saraçotıu M·ıın Cefin mizdeıı te1li•> : 
dfiıJnde ele denm edlliyor, dün, y , .. Nevyoıtda f8br1n -
A6bndat llateriDde, ı.tanbal • R • RJa..d büyük ,,. auaeı oıan vaıı. 
c1u w dller villyetlel'den gelen ell '"' • dorf Astorya oteltnde United 
9imteeDede BapSi1 gayet • • Statea Marine Col'Jll' denilen A • 
m1m1 bir 11emoı•ı yaptı. Toplanch merJbn dentz pipdeeiniD etki 

Bu tçttmecta konUfUlan mese- tlblri ile bahri7e atllbfmdazlan-
laJıert töJlece hülaa edebiliriz: Antaıra. 14 (A.A.) - loN Ye• nm f8Nfine verilen mubtııl!m 

ı::.. .. - m.aa'-i, b•-• a...- h4 ldllwt H.y.ti b•ıln B•.,ekllette &ir Ö5 le -'-•etinde bulunduk . 
..--- - - _,. u ..at 10 da Relelolnıhur 18"'et I· a -v-· 

ktmetiıı aldılı tedbirler, varlık 11&10'na11 rlywtl altlncla toplan. Otelin 1500 kiti alm içtima "fll 
bmmunan mahiyet:!, bilk6metin 11tftllr. tiyatro salonunclalrt lobalanbn 
-. kaDIUlll çıkarmaktaki pyesl, C~:z C""1e birine Türk pmtecHerine de bir 
pııetecllerln bazı hUSUll dilek • .1.:-ı.1 L-Lul -tl eofra ~ Ziyafetin - • 
lerL ~-- MW - mmA dojnı Amerikan 'baJhlı 

Ban1v anllDCla efkArı mmunL A111te .... M fA.A.> - ca ... 11.... ile dlnis ~ ......, 
Nlll inini, Cicici• El9lmls ldlla• tqıyan ~ tıınlfonaalı altı M 

J'9Ji - çok altkadar eden fiiphe "'etti• Ay ... ı'yı kab•I lıuyurmur lrıer 191di. Sonra aJkıt1ar arum- G•ınl 1\ •ı 
lia Jd. pkG' mreıiım ve varhk ıar ,,. bir iltifat ..... , ...... k kn da deDIJ p1yldeline J"llll pmm 
bn11Duıhv • .. ... ,.,.. ... alfk•Y"'•"·'*"· .... yanlm" oıan "° bdar' aımç • Gnl 

Saraçollu -6Pine bqlamaman ı111nırna11 do ı1t1rak ottııı iMi ...._ e:Mür ._ tahllf ecHkHI•. • 
""1. mevcat müfküller bqı - ,. ...... •n. APflı ... llw .. ._ T".iaüı 'biiut- ma ClpJll'alllll R 
:.-:.rh~=ı:: = __ .. _ ..... _ ..... __ ··------· .,. on- .. 1, .. ' 005 
catmı iddia etJnediliDi, faıtat bu 
lllüfkül devirlerde gazetecilerin 
büyük yardımı olduğunu ve bu 
)'ardıma güvendilini pyet aami· 
ai bir liun1a bildirdi. 

Bugün memlekette mevcut o. 
lan şeker buhranı hakkında S.,.. 
•ekilın verdiii izahat pıdur: 

Normal zamanlarda memlek&
timız 10Q.120milyon kilo feker is 
tihllk ~· Memleketi • 
lnizde mevcut fabrikalar normal 
&amanda bu ihtiyacm büyük bir 
kısmını kapatmakta idi. Fakat, 
bu 1ene memleketteki pker ia • 
ttbsaU 50 milyon kilodur. Hariç. 
ten ... ptirmek tmklnı da 

)'oktur. MClb.clelenln mal müba· 
deıeatne intikal ettili bu devtr • 
48, ~- feker getirmek için 
ac.k bu memteketlerce matldp J 

~Dev Si. I" 
,\ 

~. S K E R i ·v A Z j )' E T 
Millverciler, Tunus'tCI 

Müttefiklerden 
Evvel Yerle ebilir mi? 
Mihverin Maksadı, Denizden Tunus•· 

lıgal Kuvveti ihraç Edebilmektir 

r- Ymn: Eıııeklt Daıls BalıQı , j 
NEC Ti YASMUT 

ispanya Halltndeki 

,------------------------~ YAKIL ACA K K i T A P 
~MI•-~ K.._,._ 

iTiM IZZIT llNICl1.ı11c .. .., ..... .,,,_ 
nçCNcn BASK.1$1 çmTı. 

Tanesi 126 kuru1- lNDLAP KİTABEVi 

ransız Afrikasına 
evamhSuretteMühiın 

Kuvvetler Çıkarılıyor 
eflkler Bizerleye Doğru llerlyor, Fransmlar 

T•n'ta Almanlara Mukavemet Ediyor 

·hv vvetlerl 
Gazaleye Atıldı 
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~ GELiNLiK KIZ 
Ekmek 
Fiyatlar'ı 

·Meslek SigortaSı 
işi İçin Ankaraya 
Bir Heyet Gitti 

Bu9ünkü 
LİCJ Maçları 

,-- DiKKAT: -.4
, 

}Porsiyonların Miktarı! 
ı da T esbit Edilmeli No. 15 

- Ben de ~mralım ama, güzel d~ 
r; lim! Dedi. Aramtzdnlıti fü:iki tezat 
ne büyük, ne büyiık yarabbi!. 

Bclkıı bıııımı kaldırmı~. gülümıiye· 

n:k onun, r.eli1'igilze! bir oturuşla b'• 
ı .. rıazarı dikkate çarpan mev.ı;un Cll• 

elamını ve ıolcun, dıişündüı ücü yıızü• 
nü ıüzuyordu: 

- Bil5kiı, sen b!r .. müst~na" srn ! 
r>ctl • GeUncik veya okka cülu kadar 
renkli ve iUlyişll olmoyışrnı ''çirkir.• 
l•k" dıyc vaınfl:ındırıyorsan. onu bil· 
mem ı. Benim bildı · m, §ahslyetinde 
•emukliz ctm!s sayısız mnlyeller, 
c;ehrenın hususıyctl \'e ketum ahlilan· 
' • herkeste hurmet telkin edec:elt ve 
evilec:ek bir yaratılışta olu$undur. 
Blkıs h:c; de h3klu: delildi: Fikir• 

ı-r nde :rerre kadar müballia bulan• 
muvordu: 

P~yz!'ya , ortadnn biraz ULUn bo· 
yıı. b çimli endamı, parlak kumral 
nc;ları ve ince sevimli y!lziyle, c;ok 
c.ına 7akın, hattl milstesna bir krz df• 
nebıl.irdl. Tem biraz solcun; fakat 
mat bir sed f gibi pdrlizsü:ı:, :ısi! c;eh
reıı•nde rakik bir ifade ile pırıldayan 
c gözlttf son derece taUı ve C'tizel· 
n Guldıikte pembe dudakları arnsır• 
rlan corunen bembeyaz muntazam di~ 
len ise, c;clırcsinin hususi>1ctini ta· 
m"mhyor, onıı c:a:ılp bir füsun •eri
yordu. 

Bunlar Feyzida ıöze çırpan, tabiri 
d ğerle, herkesin ıorcbileceii vasıf• 

l rdı. Fa\at onun, her kızda bu!unmr 
yan bir çok 5ahsi meziyeti daha nr
d: ki, asıl bunlar vnrlılmdald dcierln 
muhtavnsını teşkil ediyordu. Ancak 
<>nu yakından tanıyanlarca bilinen bu 
meziyetler, c;ot te~ kalpli, güzel ıho 
laklı. son derece temkinli, $erer ve 
h y1i7etinc karoı Hrat hadde t.iti:ı o· 
uşu, herkesin sade mizacına cöre df• 

i•l de, !ıyakatine göre hürmet ve hÜO:• 
rr.ct -cdebılışi "c büyilkleritı.in arzula• 
rına daima Inki:rntla muti, köçülclCT'• 
l"e kar~ı en yüksek şefltatler!e bağlı 
bulumışuydu. 

Aralarında hasıl oları uzun sükutu 
Belkıs bozarık: 

- Tevazu sende bir hastalık hallDo 
ele:. Ded.i. Maamafıh artık bu bahsi 
b r tarafa bırakarak uas meaelc7e dö 
nelim: Sen hakikaten bu adıtmla kat'i 
b ir anlaşma yapm lısınl Tablon ne :ı:a• 

m:ın biti7or?" 
Feyzanın eli cöı:lerJni dolduran iç. 

!i ve sevlmU pırıltılar birden silinmi$9 
t:. Dü,ünür gibi bir an hareketsiz ıw· 
dı . Sonra: 

- Dört bet süne kadarı Dedi. Haf. 
f:ı ıiçinde de sergiye konacak 1.. 

- Alil O halde bir hafta sonra ham 
yırh hıdısclerc intiıar edelim I" 

)"azan: Kerime Nadir , 
-3-

Feyza, annesiyle birlikte, Ü\' l'Y ba· 
basının Y eıllköydeki evine cittiii ze• 
man tııım on yasındaydı. Zayıf bünyeli 
ve mariz ruhlu bir çocuktu. Varlığın• 
dııı, hayalperest bir ml:ıacin bütUn n• 
aıfları tezıııhilr ediyordu. 

Faka.t, blr uman sonra, yavaı y:ı• 

v .. ş serpilmiyc ve gelişm!ye başl:ımııı; 

cince!eri evin ic;jnde adeta bir gölge 
gibi ıessl.z ve çekingen yaııadığı hal• 
de, artık, hem üvey babası Ak.il Bevin 
ihıhıllanna ve hem de kendi inden al· 
tı yas büyiık olan iıvey ağabcyisi Fı;• 
;r.dın mü~fık muamflelerine mukabele 
eder olmuştu. 

Uvc7 bıııbuı, yaşlı ve 3yi bnylu bir 
tiiccardı. Yalnız bn adamın anla ılmu: 
bir tarafı vardı: Herke le &ayet gÜ• 

:ı; P) ı:eçindiği vı: kimseyi incitmcdl!i 
ha!de, oflunn karşı nedense son de. 
!'\."-~ gaddar ve barbar davranıyordu. 

1ıte bu vaziyet, Feyzl ile Fuadın 
ıı rasında kuvvetli bir dostlufıın dolj· 
masına ıebep olda: 

Bir nk am üzeriydi. Mektep paydC'• 
&undan sonra kırlara çıkıp okla lcuı 

vunnak mutadında olan Fuat. yine 
r.v1ndıiı bir kaı; lnldırcrtu getirip a 
çıya teslim etmhı ve onları tovada kı' 
zarl:r.asını !!Öyle..~tI. 

O ~ün Akil Bey eve erken gelmig 
bulunuyardu. Oflunu bu muzurluktan 
da~ma menetmiye ta!ean yaslı tUc:cıır, 
son zamanlarda onnn itaatıixliğlnl sr. 
~iyor, fakat bir türlü b r cfirm!i mei
huda muvaffak olarak caddar h:ıyl.ı· 

ıım cc7nsmr veremiyordu. 
li:vin içine güzel b·r kn:rırtma kokı:• 

ıu yayılınca , Akli bey derhal yerinden 
frrl:ıy;ıralı: .aıaiıya imli ve Fuadı di• 
rü:n üstUrıde, tava basında yakaladı. 

O esnada Feyza de mutlakta bulu
nuyordu. Üvey babasının plirhiddet 
oflunun üstüne atıldığını ve: 

- Seni ahliksız hınzır!. Yine mJ 
c:amwarlık ettin?. Dlye onu tokat}amı• 
ya baş!adığını eorliııc:e öyle korktu ki. 
hemen kaprsınr açık buldufu kömür 
lüie cirerdt oray saklandı. 

(Devamı var) 

;!. ~ADVO 
BUGUNKU PROGRAM 

ı ao Proına 19.15 Fu.t he1eıl 
ı U Mal'llar (Pi. ) ı D.ao Haberler 
a.40 Hıl>crtcr ıt .4S Serbest 
l.$S Jıhrılar (Pi' 19.SS Şarhlar 

12.30 Proıraın 20. ı.s Konuıma 

g::~ r~.~ı:ı:r (Pi.) 20 SO MQdk 
ııı.oo $arlrılar 21 00 F.Y n ua'H 
11 se laloD orı.urıut 21.15 TllrlrOler 
ıs oo Prorrım 2 1.SO At lr:oııııırı 
il.Ol Da~ orkestru• ı 22.00 Milzık (PL' 
u.o 'Faul hey~tl 21.U Haberler 
19.00 Koını,ma 2? 45 !tapanı,. 

-- .. 
Yeni Şekil Bugün 
Tatbike Başlanıyor 

Bu sabahtan itibaren halk karnesi 
olanlar 300 gramlık ekmeği 13,S ku· 
ruş ü.ı:erinden 11lncaklordır. 600 gram. 
lık ekmek 27 kuruıa satılacaktır. Me
mur, emekli, yetim ve dullarla bu 
zümreye glrcn salr klmseler, evvelce 
olduğu gibi, 600 gramllk ekmeği 17 
kuruşa satın alacnklardır. 

Belediye İktisat Mildüruğil memur 
karnesi alnnlann kaz11lara göre tas
nltinl yapmakt.ıdtr. Yııkmda memur 
kıımelerlyle hnn • fınnlnrdnn ekmek 
ıılınac:ığı blldlrllcccktlr. 

Aile reisleri tıı&rada olnn kimsele
rin ekmek htlh1rnklnı1 hakl;mda ve. 
rilen yeni karar ıçln VılAyet ıt.ı teb· 
ti~ en~retmclttedir: 

V illiyetin yeni bir tebliği 
1 - Vazifeleri batka mahallerde 

Heyet, Bu Sigortanın Büsbütün 
Kaldrılma11na, Olmazsa Şeklinin 
T Cidil Edilmesi için Çcilaşacak 

~!eslek Sii:ortası hakkında Adliye 
Vekiileti ile temas i!tmek Uzere, ts_ 
tanbul Barosu umumi heyetinin ge
çenlerde yaptığı toplaııttda sectlğl ve 
Baro reisi avukat Mcki Hikmet Ge· 
lenbeg~ın r1yasetlnl!e Baro umumt 
katibi a\-uk:ıt İsmail Agılh Akk:ın, 
İsmail Münir Acar, Münlp Hayri tlr
guplü ve Ziya 'Barbarostnn milte ek· 
ltıl heyet diln Ank:ırayıı gitmiştir. 

Üç Sahada Devam 
Edilecek 

Lig ntaçlarma bugün Fcncrbahçe, 
Serer ve Fatih stadlartnda devam e· 
dllecektir. Günün en önemli oyunu 
Fener stıııdmdaki Galatasaray - Vc!n 
maçıdır. Vera takımı bu sene geçen 
yıllara nisbeten hayli kuvvetlidir. 

G:ılııtasoıray ise geçen senekinden 
biraz 7.nylrtır. Bu itibarin maç olduk_ 
ça kuvvetli bir alaka toplıyac:ıktır. 

Bu maçtan evvel ayni staddn Fcner
bahçe ile Davutpasa oynıyocaklardır. 
~re! stadında ilk maç İstanbulspor 

ile Taksim arasındadır. Bundan son
ra Beşlkta~ ile Siileymanlye Altıntuğ 
ile de Beykoz karşılaşac:ıkl:ırdlr. Fa
tfh stadmdn da ikinci küme maçları 

;rap11acaktır. 

-------~-----

1 
Lokantalarda tabldot uıu!U lh· 

daa ve fiyatlan tesblt edildi. Hal· S 
ka ucuz yemek yedirmek baki. ~ 
mından bu karan alkıJ)amamak 
mUmkUn del:ill. Ancak, hile yolu· 
na eapmak lstlyenlere meydan 
ver.memeyi de dilı;Unmek lhım· 

dır. Bir umanlar Belediye lo· 
kantaılndakl tabldotta oldui:ju gl· 
bl insanın ııreüne numune kabl. : 
llnden ve ancak tabaöa bulap· ~ 
cak kadar az yemek koymak ıu· •• 
retlyle lokantacıların bu tabldot • 

: usuluna ııteme:ı: bir hale getir· t 
ı melerl mDmkDndUr. Dalmt EncD· • 

ı 
men, fiyatlarla beraber umumi f 

bir §Ckllde yemek çe,ttlerlnl ve ı• 
tahmini bir hesapla yemek mlk. 
tarlanni da tesblt ederse karar 
daha laabetıı bir ıekle glrmlı 0 • 

tur. Meseli bir tabldotta bir çor• 

bulunup ılleleri Tıtanbuldııı olanlal'ln Baro umumi katibi a\'Ukat lsnı.ıll 
•ile efradına latııınbuldan karne ve· Agah Aklan, hareketinden • evvel 
dlmiyecektlr. Karneler alla uialerl· kendisiyle görıişeıı bir nıuharrlrimı:le 

nln bulundukları mahalden tev:ıi e· şunlan söylemiıtir: 

de ve mu:ıyycn müddet zarfındn mes 
(ek slgortnsı y:ıptırmalarmı blldinnls
U. Vekfıletin bundan m:ık~odı, avukat 
lnrn teşkfllltlı bir şekilde yardım e
debilmekti . Halbuki, Anadolu sigorta 
şirketinin ~min edebileceği menfaat 
çok azdır. Sonra, bu ıckllde meslek 
sigortn!f. esasen gayeyi temin edecek 
durunıd:ı de~ildlr. BugUnkU şek\iylc 
bu, ol.!m olsa bir hayat sigortası sayı· 
lnblllr. Hayut sigortasını Le, umumi 
bir tıekilde yııpmıyıı lllzuın yoktur. 

Vcldlletlc ynpncnğıml7. temnsta, bo
yat sigortası mahiyetinde olnn mes
lek sigortilst şeklini tadile, hattA bOs
batUn knldırtmıya çalış:ıcağu, Ve yu_ 
knrıds s6yledifim esaslar dnblllnde 
bir meslek slgorla"ı yapılmasının te· 
minine del!lletinl V<>k1iletten dileye-

3 Seneye Mahkum 

Olan Bir · Vurguncu 

ba, bir et yemei:jl, bir aebze ve· 
ya bir pllAv bulunur ıekllnde bir 
çeflt, her porslyonııı vasati 200 
gram yemek konulur teklinde de 
bir miktar tesblt etmek peklla 
mUmkDn olablllr 

-:!llecektir. Bu hükUm haricinde mü. 
racaatlar yapılmtyacaktrr. 

2 - Bu tebllO yalnı:r 'fotograflı me· 
mur karnelerine ııılt olup tevzi edllen 
ekmek kartlariyle altkaat yoktur, 

Mekteplerde Ders 
Saati DeğiştirHecek 

Kömür tu:ırnıru ;tin Mnıdt Ve
ldlctl okullarm ders saatleri etrafın· 
da 1nccleme1er ynptırmnktndır. Znn. 
nedildiğine ~öre, ilk ve «tn oğretim 
ınlıessesclcrlnde denı ııa11tlerl geriye 
alüıacak. tedrl$at yıılnu !llabahleyin 
yapılacak, öğledeıı sonnki ımh:ıı.kerc 
saatleri knldınlacaktır. 

Trakyada Biriken Odun 
Ve Kömür 

Çntalcn, Sinekli. Kabakra ve Çer
kcsköyilnde yıiılm!, kalmış olan on 
beş bin ton kadar kömür ''e odunun 
s!lratle sehrimize getirilmesi için ted
bir alınmıştır. 

Bulunmuş Para 
Evvelk1 gün Biga ttıclrlerinden o· 

lup .bale:ı ~rlmbde bulunan Fehmi 
Ekinci tarafından Sirkecide bin lira 
bulwımuş ve para Emin6nü Emniye~ 
Amirliğine te.SUm edllmittir. Sahibi. 
nin oray:ı hlilrııc:ınt etmesi lllzırndır, 

"- Anktmıda . Adliye Vektıletı ile 
avukatların meslek sigorta~ı hakkın. 
da gör~eceğiz. Bl117orsunuz. ki. Adli· 
ye Vekaleti gönderdiği bir emirle. n· 
vukatların .... nadolu sigorta şirketin· 

Başvekil Gazetecilerle 
Hasblhalde Bulundu 

l.lfj' Baş tarafı 1 incide 1 hesıı: ki, ı::t'I'be!t piyasadaki ~ckrr rı_ 
kerl~re yeniden bir fiyat !koya - yatını dü:ü~ğl~. Ayrıca bu ene 
rak. onlan serbest piyasayrı an: \yüz kilo pancar getiren müstahsile 
ve !bu suretle de serbest piyasa. par..sız olarak bir kilo şeker \"ermeyi 
da satılacak sekerlerden elde edi knbuı ettik. Bu teşvik edici hareke
leceğini tab~in ettiğimiz 100 mil tin gelecek ~nekl pancor istihsala· 

• • tim aı1Uracagmı ummaktayız 
yon }ırayı pıyasadan çekerek Mer so 1 bl 1 k d. 1 • ru :ın r . uıı nrsısın a yen 

Tahtaltalede şeket"cl Panayot dilk
kAntndaki kakao yağlarını 640 kurıı-
113 salacağı yerde 13 llra1a satarak 
lhttktır yaptığı için mahkemeye ve
rilmişti. Pan:ıyotun bir numarnll mll-
11 korunma mahkemesinde yapılan 

duruşması bitmi~tir. Suçlu 3 sene 
ağır hnpst', 1000 lira ağır para ceza. 
s mn mahkum edilmiştir. 

Evvelce yaulcllğı gibi, hakkında 

mahkumiyet kararı verilen Panayot 
ile Melba - Llon - I.ionel şfrketl sn
hiplerlnden Panayot orasında hiçbir 
nıiınnsebet ve alôka yoktur. 

• Başvekil. vnrlık vergisi hakkında 
da gazetecileri aydınlatacak lzahntta 
bulunmuş ve hiikômetin gazete kil
f':ıd.ı buhranı önüne ı;eçmek için clln. 
den gelen her şeyi yopaeağınl ve bu 
hususta İzmit fabrikasına do emir ve
rilecelint bildirmiştir. 

.. .......... ~ .......... .. 
Amerikahlar En · 
Çok Japonlara 

Düımand1r 
~ Ba~ tarafı 1 incide. 

en kıymetli kadın artistlerinden 
biri Amerikan milli renklerine 
sarilmış olarak milli marşı oku -
du, törenin bu kısmı şiddetli aL 
kışlar arasında bittl Aralarında 
Adolf Menjü bulunan birçok 
artistler kendi marifetlerini gös 
terdiler. Radyoda şarkı ~öyliyen 
meşhur bir kadın f evkaladc gü
zel sesi ile şarkılar söyledi ve 
pek çok alkışlandı. Adoll Men. 
jü Amerikada bir turne yapa. 
rak harp masrafları için bir mll

kez Bankasına yatırmak, hem şeker lıyatmm tesbitinden sonra dahi 
Türk parasını bu suretle koru - evinde. mağaz.asmda vesairede fazla 
m.ak ve hem de fcabettiği takdir ker saklı.r.ınlar hakkında Raş,•ekil 
de lbu parayı milli müdafaa ihti eö.rle deml,tir: 
yaçlarına tahı.is etmektir. 

Gıı:ıetecllerln dertlerini usanmadan yon dolar toplamıştır. Bunu an .. 
d lnliycn Saracoğlu, varidat baktmtn- Iattı, sonra deniz piyade kıtası • 

"- İhtiyacından Jazla şeker sakU_ dan basın mensuplarmtn istikballe· nın hayatını gösteren bir film gös 
Şekere konulan bu memnuiyet li. vanlar daimi bir tııklbc tabl tutula- rini nltık:ıdar eden ve Türk :Maarlt terildi. Bu askerler fevkaHide 

yııb, ~ekeıin az sat.ılmasmı temin et- caklar ve bunlar ele gectikce Milli t·emiyeti ile Basın Birliği arasında itina ile .yetic:tirilmektedirlc:r, 
titl takdirde, elimizde bulunacak raz- korunına mahkemelerine sevkedile- h:ılleılllmeden kalan bir mesele olan ~ 
ln sekerl gelectlc ,enek! istlhsa!Atrmız ceklerdlr. re mi ll!ınlar !iyatıntn arttırılacağı Her sınfa mahsus tallın ve terbi
yakinla&tıkçıı ı;eker !~·atını dü~Qrtnek Bundnn sonra Başvekil hükumeUn ''fıılinde bulunmuştur. yeyi gördükleri gibi blitün sınif
'.IUretiyle sartederek istihllkl karıtı.ı_ elinde üç milyon kiloluk bir şekerin KflitH hi konuşulurken Bnşve1d1. larda i~tisas peyda etmiş birlik. 
yacaiız. Bu tedbire ba'vuruTken has- ihtiyat olarak saklanacağınt ve bu hariçten mal getirtmek zorluğuna bir leri de vnrclır. Şimdiye kada r Ja 
tanelere ve mekteplere ucuz fiyatla ~.kerln kabında ihtiyacı olan mahal_ misal olarak bazı memleketlerden ponlara karşı en çok harp eden-

Altın Fiyatları it!ker veı'ilme.i unutulmuş delildir. lere sevkedUeceğini, yurtt.:ı istihsal e- tayyare ile kinin getirtmek çareleri- ler bunlardır. Film bu deniz piya 
Şekere konulacak yeni :fiyat saye- dilen GO - 70 milyon kiloluk kuru u- nin arandığmı ilave etmiştir. Bu sa. desinin nasıl yetiştiğini göster • 

Altm tiyntlarl azar azar d~mek- sinde bu madde az satılacak olur ve_ züm'tlen gllkoz temini_ !cin u~raşıldr· mimi hasblhalden eok memnun kalan mek için yapdmıştır. Bu askerle 
tedir. OOn b lr altın '34,5 "liradan ve ya halen temas halinde bulunduğu- fmı, muv:ıfl:ık olundugu fa'k(hrde bun cazeteciler Ba"'·eklle teşekkür etmiş- rı' ç· de p 1 H bo 'd S 
b. k"'l 480 ... ,.,. t 1 1 k tl • " ti ı. "- d 1 n ın • car ar ur a <'-ır. gram u ~e AUruıı.nn n ı • muı: mem e e eroen şe.~er ge rıınen. an şeker yapılarak şekerin ucuzla- ler \'e bu akşamki trenle şehrimiz- l dal dak' f al' tl . 
mrşUr. ımkônını elde cdebılirsek, yine şüp- \1lı:ıcalrıı: bildirmiştir. den ayrılmışlardır ~mon a . arın ı a ıye erı • 

·----------------------------------------------· ------ nı seyrettık. Pearl Harbour d a 

IG,trG,LtM HtBmlU ı 
Cezair Açığında Büyük 
Bir Peniz Harbi Oluyor 

ıeketimizde senede so.10 mnyorı • M·ıhver Kuvvetleri F A dahil olmak uzere bütün büyuı: 
kilo istihsal edilen üzümden pek ranSIZ frikasına Okyanu.c;tnki Amerikan üslerinde 

mez yapmağı ve üzümden ~likor. Gazal • Ahid J:lir Baş tarafı ı incide subay ve er gazinolarında Bar • 
çıkartmayı di.işünmcktedir. Bu e ye I doğusuna kadar kıyı boyunc;'l dut· menlerin Japon olduğu ve bunla 
hususta teşebbiislcre geçilmiştir. L.?r Baş tnrafı 1 indde madan asker çıkannağa dc\•am nn askerlerin konuşmalnnnı din 

ş. Saraçoğlunun 

Bundan ba~ka sekerı·n yu··ksek rı·· Alııı:ınl:ır tararmWın esir altnan yerli etmektedir. Fransızlar mu-ttef:ı •• liyerek casusluk ettikleri ve an. 
:. ~ · ve cenup Afrikalı :ışkerleri kıırt.ar. J ı.ıı. k p ı H b b k d 

• • yatla satılması bugün tedavül • mtştır. Bunların :muhtemel olarak sa- ere karşı koymak şöyle dursun, ca car ar our as ınııı an 
tiir Baı tarafı 1 meıde de bulunan (azla paranın çekil - :mı dört binden !azladır. Almanlar mihver kuvvetlerini bu harp sa. sonra Amerikalıların gözleri açıl 

Gazetecilerle 

Dünkü Hasbihali 

olan bakır, ıkrom veya diğer mad ! mesine de yardım tdecektir. dört a1 müddetle bunlnrın nhttm- hasında camek icin bütün kud. • dığı filmde tenkit maksadiyle 

del~ri ve~ ve bunun muka.bi Fakat sekeri pahalilaştirmak • tarda boşaltma amelesi olnnık 1rnl. tt?tleriyle iş beraberliği yapmak. gösterilmişti. 
linde şeker almak mümkündür. tan maks.at para temin etmek !anmışlardır. la ve yardımlannı ~ırgememek ** 

Fransız 
Cezair 

Filosunun 
Sularmda 

Lorulra, H (A.A.) - Vic:hy racl.. 
yosunun Lalenla'dan alarak verdlii 
bir habere göre, Ceznlr açıklarında 
bUyilk bir deniz muharebesi olmak
ladlr. 

Filhııldk:ı bu haberi teyit edecek 
bnı mall1mnt vardır. Diln Cebelita
rıktan İnglliz deniz. ve hnva kuvvet
leri hareket ebni~Ur. 

Dün 20 bomba ucaifi,yle 58 avcı 

tiğle üzeri A~eniz istikametinde uç
tukları gibi, bir ağır kruvll%Örle iki 
torpido muhribi ve 20 kadar hücum. 
botu d limandan nyrılmt5tır. 

'Boğazda bQtnn güA bllyllk bir dev 
r ye :faalıye~ olmu.s. Cebclltanktaki 
kıtalar hazır ~mak emrini almışhr. 

~lrde devri,.eler gezmektedir. 
FranMz filosu cezair'd~ 

Nevyork, \4 (A.AJ - Nevyork Tl
mes gazetesinin 1sviçredekl muhabi
rine göre, Vicby'den \erilen haberler 
hilMma olarak Toulon'diki Fransız 

d nanmasının en ehemmiyetli par
ca1art şımdi Cezalr sul:ırıuda ve A
miral Darlan'm emrinde bulunmak. 

Mühim Parçalarının 
Olduğu Bildiriliyor 

Bunu verebiltteğiınizi kabul et- ar,.;r.·ıd· ısı'.h11,_. azalt 1- b Alman resmi tebliği 1 \L'dirler. 
k b·ı al "'61 ır. ı ~• mal\., u 1 

se . ı e, . acağımız rnaddel:rı ~uretle gelen seneler için ~keri •. BerMı:n 14 ~ A. ~d.) b-:-- "Alman ttcb'~· , T111111s Simdi Amerikadaki bütün 
Japonlar sahillerden içeri

lere naklcdilınişlcrdir. Bunlann 
evleri, bahçeleri, dükkanları boş 

Kahire 14 (A. A.) - Ortıı şark umu kalmıştır. Garptcki bazı şehirler tadır. 

lsunderige'deki filo 

kendı nakıl ~ası~alan?1ızla getır. daha ucuz fiyatla verebilmektir. ı:ı.. annarıque e ır Alman • tal• 
mek mecburı.yetınde~z, Buna da Böylece hükUınetin eline lOO mil yan muhtelit birliii. çölde cünlerce 
h d I 1 'İ k- kt bir Türüytlş yaptıktan sonra mühim za 

arp 0 ayısıy e m an yo ur. yon lira geçeceği ümit edilmek- )°'ata uğramadan ıiüşmanın tıkllı!nden 

Clerhı.out - Ferrand, 14 (A.A.) 
Pru1s radyosuna göre, iskenderlye Ji
manmdn bulunan Fransız fflosu ko· 
mutant Amiral GodcCroy yıılnı:ı: Ma· 
rcsaı Petain'in emirlerine ilant ede. 
ccıtınl bildirmiş ve stıbaylımı gemile
rinden ayrılmnmnlurını emrelmştlr. 

lf lf , tedir. Tedavüldeki parayı azalt. kurtulmaia ve bera~incJe blltün ~iır 
. . . , mak için toplanan bu para mer- ~llShlarmı ve nıııkil va11talırını cetir-

seker 1~~nın. azaldığı kez bankasına yatırılacaktır. ıneie muvaffak olmu,tıır. Kıtaatm se 
bu dcvırde, §ımdıye kadar tiı;ine vaıedi!miş olan tanklıır, tehlike 

az §eker sarfeden köylerde de şe-- lf ~ il bir vaziyet içinde bircok defalar tn. 
ker isti~aki ço~al~ı~tır. Bu vazi 5araçoğlu memleketimiz şe. ıtilirleri ciddi zayiata uiratmıtlar ve 
yet.~rşı.sında hukumet. ~uayyen ker vaziyeti hakkında ver ftıılvan piyadesine yol a~mı~lardır. 

Cenova Yeniden 
Bombalandı 

gellrlı vatandaşların .ihtiyacını diği bu izahtan sonra varlık VEI' / talgall tebliği 
kar~hyac~ ola.".. şekerı a~.ırd~ gisinln gay~, memleketteki içti 
tan s~nra ~ır mıl~on. altı yuz bın mai adaleti tesis etmek olduğu 
tahmın edılen bu ihtıyaca karşılık gibi, inflatlon'a ka.'rŞI bir defla

J,ondra 14 (A. A.) - Cenovaya kar ::ıda:n lbaşma ~CO gram bir şek€«' tlon mahiyetinde olduğunu söy _ 
11 yapılan bava akınından bahseden tahsis etmiştir ki, bu Ja dokuz ledi Bu verginin tahsili için iiç 
hava nazırhirnın tebliği: Cuma/cu • milyon kilo tutm.ak.tadır .• B. u sen.e nvd~nberi hazırianılmııııtıl'. ı 5 
martesl cecni Lerıc:aıter ve Stirllnc Ql istihsal ik • ..., Y 

Uplerindeld uçaklar Cenova'ya bomba. ~~ an ~ • .• ını teşv.. gün içerisinde tcsbit edilecek, 
tarla taarruz etmi !erdir. Şehrin üzerin ı::ı :ı p~ncar mu:r..ahs· •H~e h~r yuz karakuşi hükümler verllttek de
de bulut yolda. Tenvir fitenklerl sa• kilo başına mtikırbU bır kılo şe- ğildir Bununla beraber bazı ha. 
1esinde hedefler tamamne tesbit edil. kcr vermeyi '1A<ietmiştiı'. Du su- talan~ yanlıflıkların olmast 
miııtir , Taarruz tenmkllz ettirilmiştir. r~~lc gele~:ck SE'n.~ 70.80 milyon muhtemeldir. Ancak bu hatalar 
tTçaklarımıı Cenova'yı terkederken kılo şekere tekabul edecek pan • fahiş olduğu tahakkuk ederse 
büyük yansınlar cörlilmüıtilr. Hiçbir car isti?sal edileceği ümit edil • elbetteki doğrultmak fmklnl~ 
uçaimıu kayıp deiildir. ruek1.(.0ır. · da mevcuttur. 

Roma, 14 (A.A.) - İtalyan ordu
ları umumi karargtıbmın 9<12 numa. 
ralı tebliği: Dün Marmarlk'de dllşman 
geııiı bir cephe üz,.rinde basklsınn 

devam etmiştir. • Mihver kUl' l'etleri urakla 
tahliye ediliyor 

tayyare meydanları 

bombala11dı 

mi kararsilıının tebliii: 
] 2/ 13 t · • T h de binlerle Japoın bostan, bahçe. son eşrın secesı unus ava w • • • 

alını afır surette bombalanmı:ı 'Ve şld Ve bag Sahlbl VC ~~~~1 .n; ba ,. 
detli makineli tüfek ateşine tutulmu•• lıkçısı ortadan çekıldıgı ıçm, bu 
tur. Akar yakıt depolan, atölyfle~. maddelerin tedarikinde sıkıntı çe 
hangarlar ve uçaklar tahrip olunmuş· kiliyormuş. Fakat, yine her şey 
tur. boldur, Japonlar dahile naklcdil 

Diin gen4i hareket sahalı av uçakla. dikleri ha1de, Italyanlar son za. 
ıımız Sici~yı istikametinde uçan 60 manlarda serbest bırakılmışlar • 
kadar uçaktan mürekltt-p bit' teekile ta cır. Yalnız bun1arın den'ize çıkıp 
arruır etmişlerdir. Bunlardan 7 büyilk bal k lık t l · - d c.. . . ı çı eme erme musaa c 
uç:ık tahrıp olunmu'l ve takr~ben basko l"lm ekt d . Am ik halk 
6 dü,man uçarı da afır hasara afra • -< ı cm c ır. er a ı 
tılmı&tır mihvcrcilar içinde en çok Japon 
Uçaklanmızd3n üçü bu hareketler lara düşmandırlar; onlara diş bi· 

ve bıııfka akınlar sonanda i:Cri dönme· lemektcdirlcr; Japonyayı ezme -
mişlerdir dikçe Amerika kılıcını kınına koy 

B • ' d w ·ı l · mıyacaktır. Bütün millet bu a-
ızerıe ye ogru ı er ehıyor . d d. z· f tt k . Am rikal zım e ır. ıy~ e e ı e ı. 

Lond~ 14 <~ A.) 
1
- T~nuı; to.~rak Jar çok heyecanlı idiler. Pek sev-

larına ııren muttefık.er, Dızerte uz~ri dikl · d • ı de • • allı:ış'-... 
1 k . , • erı enız p ya sını ıfü-

ne ller eme ted.irler. Bu kuvvet.er ıım k · l D 1 Afrik d 
di baslıca bütün demlryolların.ın haki. en amıra ar anın a a e-

~~--------.... --------------~~ Btt .. '1ranın en büyük gücünü o-

I.ondrııı, 14 {A.A.) - Mihver kuv· 
~tleri. Afrrkadan uçakla çekllmlye 
teşebbüs etmektedirler. Slcilyay::ı do~ 
ru gitmekte olan 50 MihveT' uçatı 

rörUlm<ıı. 1nı:itir uteklan bunlua ta
arrur. etm~ler ve 7 slnl düşilren'k 6 
srnı <"iddi surette hıısara uğr:.tmı,lar
dır. Bir gece evvel asker y{}klO 8 t
talynn uc:aıtnın mevklt tesbit edil. 
mi$ vt> bunların 8 ~ı da dU,OrUlmas
Wr. İngiliz pilotları denizde ı;ırpm· 
tnakln olan y(izlt>rce Alman ıörm0$· 
lerdir. 

mı olmuslardır. Önde birinci lnı:iliz frlr olduğu hakkında bir haber 
Mduııu yürümektedir Mühim nokta. yayıldı ve Afrikaya ilk çıkan kuv 
lar birbiri ardından ~üttcfıklerin ell· vet deniz piyadesi olduğu için, 
ne düımektecJir. Sah111ere durmadan bu haber heyecanı daha arttırdı. 
takviye ktıvvet!eri ..çıkarılmaktadır. Gazeteler görülmemiş büyüklük. 
Franıı:ılar da nakliye ltlerinde müttt'ıl te puntolarla basilmiş başlıklarla 
fiklerle h birliği yapmaktadırlar. Ha. Afrikaya tıit haberleri neşretmek. 

Gnl. Franko 
Baş tarafı 1 incide 

;ıkanlmalan &ebeplerini izah e -
:ien mektubunuzu büyük elçiniz. 
:fen aldım. Ekselansınwn bpan
yol milletiy.lıe hükUnıeıt.ine, tara. 
Cınızdan alınan tedbirlerin, Is • 
panyol ana vatanı ile deniz aşın 
topraklarına ve ISpanyol Fası 
nimaye idaresine müteveccih ol. 
madtğı hakkında verdiği temina
tı memmınluk ve tefekkürle ka.r 
şıladığımı bildirir ve her iki böl 
gedeki Fas milletleri arasındaki 
münasebetlerin §imdiye kadar ol 
da~ gıbi bundan sonra da !bari~ 
ve karşılıklı emniyet havası için 
ic idame ettirilecegl hususunda. 
ki umit ve inancımı arzeylemek 

•ıenm. 

Pasifik'te muıundn taşıyan vatanda tara bu Hüwa, Saraçoğlunun bu sami 
yardım yapıldıktan sonra 28 • 30 mi hasbihalinden edindiğimiz in-

~ Bat tarafı 1 incide tib d 
Bir zrhlı ağir hasara uğratıl- milyon bir miktar artmaktadır a şu ur: 

mışbr. İki torpito muhribi bat - ki, bu da serbest satışa yüksek Harp sebebiyle memleket mü§ 
mı~r. 10 uçak kayıptır. fiyatla çıkacaktır. Her ne suret- kül bir vaziyettedir. Buna karşı 

Bu muvaffakıyet neticesinde le olursa olsun ~ker stoku ya. alınacak tedbirlerin yüzde yü:'. 
Guadalkanal önünde harekatta panların elindeki ~ker alınacak tam olmasına da illlkin yoktur. 
bulunan düşman filOBunun yan- tır. Ancak memlekelln mü~erek bir 
sına yakm bir krsmı imha edil - Eğer ~u 28•30. milyon şeker C:avaaınr, mil§terck hianüniyet, 
miş olmaktadır. n~rmal fıyat~~ pıydaya arzedlL rniifterek ardım il~ hallooebi • 

"Amerlkan tebliği 
Vainıton 14 (A. A.) - Sa!omon 

adalarında bir ura deniz muharebesi 
cereyan etmektedir. Her iki tarafın da 
kayıbı vardır. 

Balıriye ne.ıaretl, çarpıımalann ma
halli ıaatle seç vakitte başladıiını ve 
~lln devam etmekte olduiunu bildir • 
ıncktedir. Verilecek olan haberler dil& 
mana yaramaz bir ha!e gelmektedir. 
Hiç bir tafsilit verllınlyecektir 

mış olsaydı, uç ay zarfında tüke 1. . y 
necek, bundan 90nra en. zanıri ırıı. 
ihtiyaçlar için dahi şeker bulmak Hükumetin halktan ve ıazete-
imkAnı kahnıyııcaktı. cileroen bekledill budur. Sara. 

Kil~5u 3 veya bef liraya çıkan çollunun samlml bir U..n1a an. 
şekerin istiblikl ualtacajım ü- lattTl'ı bu dert1erl harbin gılnden 
mit ediyoruz. Istlhlikin ,,.ıma gfine tehl.ikeBlnl çoğalttllf h de. 
sı da f iyatlarl düıürecektir. Bel. viroe ayni samimiyetle ka11ila
ki bu zaman zarfında hariçten it- mak ve hü~te müzahir olmak 
hal imkanlari da olacaktir. hı:r vatanda~ın borcudur. 

Ayni zamanda hükümct, mem TAN 

--~---+--------

Ş. Afrika HarekCitı 
/Zj'- Baı tarafı 1 fne1de 

olmayac:aiını ve yakında neticeleri ıö 
rlllec:efinl zannediyonım. Fakat her 
seyden ene!, mühim olan mdele te • 
tcbbilsUn mUttefiklerimlzin ellne SCQo 
nıeıi. siyaset ve harp durıımunıın cezri 
bir tekilde müttefikler lehinde deliş • 
miı olmasıdır. 

Muhabir, ton ıua! olarak mllttefik • 
l• tarafındn prpte yapılacak bir ta• 
anıısa Rasyanm 110 derece iıtirlk e. 
~elini ıonnuıtur: 

Bu suale Stalin ~yle cevap •ermı .. 
tir: 

'·Sovyf't ordusunun •:ızifes!nl seref. 
1• - .. ,.c:alına süohe volttur . 

n meydanları etrafmdıııki Fransız car t d. l " 
r.lzonları, Tunuıta Almanlara mukave c ır er. 
mel etmektedirler. Bu ıartlar a!hnda ~~~~~~~~~~~~~~ 
Almanların daha u:run müddet tutun -
nuıları ihtimal haricin.de görünmekte. 
dir Esasen Almanlar, uçak!arla naklet 
tikleri hafif tanklara sahip bulunmak 
taflırlar. Bu alllhl.arla müttefiklerin 
l.fır tanlıc ve toplanna karşı mücadele 
lnıklnı yoktur. 

Rumi~ tebliğ 
Vaıinlton 14 CA. A.) - DUn öfte· 

c!en ıonra neıredi!en harbl7(! nazırlıiı 
raııııt tebliii: 

dımı ile ba$anlmı&tır. 
Dün mihver uçaklarının Boııgte'ye 

yaptıfı ti:ırruz, gemilerin top!arı ve 
İnglliz haTa kuvvetleri tarafından püs 
kUrtülmüştür. Av uçaklarımız 11 dilı 
man uçağı düşUrmilşlerdir • 

$imal Afrikada baı kumandanlık 

marahh111arlle Fransız ıiyast, askeri 
ve deniz makamlar.ile yapılan müzake. 
reler ilerlemektedir. · 

Çıkarılan kuvvet 
General Anderson kumandasındaki Neıvyork H (A. A.) - New.York 

İngiliz kuvvetleri dün Cezalrdeki işgal Herald Trlbııne gazetesi yazıyor: 
sahasını Bono doiusunda mümkün ol• 140.000 Amerikalı, iki veya "üc; gün 
ıh~ kadar iler!1e götllrmUşlerdir.. ç'ııde ılmali Afrikada karaya ç;kmıs • 
Bıı hareket .Fransız kcvvetlerinin yır w 
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1 ~ıııııııı~~i 

4kdeniz Vaziyeti 
Yazan: M. ANTEN 

8 inci ordunun 3 hafta içinde 500 
kiJometre i!erliyeTek ve Rommel 

kuvvetlerinin mühim bir kısmını ma tt 
liıp ettikten sonra Tobnığu itia!. et -
'!'!ı csi, diğer cihetten Amerikan kuvvet 
crınin 5 gün içinde Cezayfr ve Fasın 
lütün limanlarını 'f'e hava meydanları 
fı r işgal edip Tunus hududuna girmf• 
l~rı. Akdeniz vaziyetini geni& ölçüde 
ltıuttcfiklerin lehine değiştirmiştir. 
llizcrte, T arablusgarp, Binga.zi de müt 
lef kler tarafından işgal edildikten 
8onra Akdeniı hakimiyeti tamami~e 
0rıların eline geçecektir. 
Almanların bütün Afrikayı terket 

tıı"fc karar v~diklerini gösteren ema 
tele~ belirmektedir. Asker yüklü ge -
Ilı !erin Bingaziden hareket etmeleri 
bunu göstcrdi~l gibi Berlin radyosu • 
ııun Afrlkanın askeri baknndan Avru. 
lla ic;in ancak ileri bir mevzi olduğu 
\·c mıhver Akdenizde Girit. Sicilya~ 
Sardenya, Korsika gibi sabit tayyare 
!:eınilerine malik oldukça mUttefikleoı 
tin cenuptan Avrupayı h~gal etmeleri 
llıümkün olamiyacağı hakkındaki iza· 
ha·ın da dk!rr umnmiyeyi bu çekilme 
y, hnzırlamak maksadilc verildiği tah 
ltı 'n olunmaktadır. 

Mihverin yediği bu ani ve şiddet!i 
d•rbeler karşısında aksülamel yapma • 
rıı:ısı imkansızdr. Smuts'un da dediği 
e b!, Akdenize hakim olan Avrupa • 
!ıın anahtannı eline geçirmiş sayıla • 
h'llr 

~r~nsanm işgali 
Almanyanın ilk aksülameli bütün 

Fransanın işgali olmuştur. Fakat 
llıi.ttefikl~in bu hareketleri hem evvel
e~ heup ettiklerini, hatta arzu ettikte 
t tıj söylemek yani~ olmaz. Çünkü bu 
Stı ret!e Fransa, İtalya. Yunanistanm 
a'ıil!erini muhteme! taarrm:la ra karşı 

rıı udafaya mecbur kalacak olan Alman 
1 r, Rus steplerindeki kuvvetlerinin 
bır kı~mını da bu geniş sahalara da -
l:ıtınak zaruretinde kalacaklardır. Bun 
dın başka Vichy Fransasınm da işgali 
I.:ı\'al'in iş bi rliği siyasetine son 
dilrbeyi vuracak ve bütün Fransız!arı 
l U&Un kalben zamanı gelen, fillen 
kııı tuluş harbine iştirak ettirecektir. 

Almanya ve Laval bu tehlikeyi sez
ıtıış oldukları içindir ki, yeni bir 
tııanevra ile Fransız milletini kazanma 
i!a ve avutmağa çalışmaktadır!ar. F.il• 
hakıka, Amerikan kaynaklarından ge-
1cn bir habere göre, Alınan orduları 
" ichy Fransasını işgal ettikleri sıra• 
1 Miın"hte Hıtlerle müzakere halinde 
bulunan Laval. şu şartları ihtiva eden 
hı r sulh teklifini Vichy'ye göndermiş 
tır; 1939 dan evvelki hudutları iade 
eı:fiıecck, Alsas ,. Loren'e muhtariyet 
''trilecek, İtalya Fransaya ait istekle 
t:nden vaz geçecek. Fransız imparator 
luğu Fransız donanması ile beraber 
llıiıttefiklerden geri alınacak. 

İki seneden beri Fransa ile sulhe ya. 
llıışmayan ve Fransanın hıırpten son· 
r~lçj vaziyeti hakkındaki karar!arım 

sarih bir surette bildirmiyen Almanya 
tıın bua;ün müttefiki İtalyanın bir çok 
clcfolar sarih bir surette ilan ettiği 
h,.rp gayelerini heııaba katmıyarak ver 
ıliği bu kararın !11areşal ~etain'l dahi 
lıtmln edemiyeceğini ve Fransız do • 
lıtnmaaınr muhakkak bir intihara sevk 
C}·!iyeceii tahmin olunmaktadır 

Şimal Afrikada 
Bir Londra haberine göre aml~.al 

Darlan ve reneral Norue• mut
tcfiklere iltihak etmişlerdir, Şlına~ Af 
tiJcıada b~ Fran11z bükUmeti kurula • 
cak, yeni bir Fransız ordusu teşkil e 
<!;!ecektir ve bu keyfiyet mihver için 
~~ ve mühİm bir darbe te~kil ede • 
tektir. 

Müttcliklerin şimal Afrikadaki mıı· 
\'a((akiyetlerine istinat ederek beşer:• 
Yetin öniinıüzdekl aYlar içinde sulhe 
kavuşacağım sanmak safdillik o!ur. 
~ütün müttefik hükıimet adamları 
böyle yersiz bir nikbinl~fe 'karşı 
rnı!letlerini ikaz etmektedirler. Smuts 
iki gün evvel: Müttefikler taarruz pro 
ı:tamlarrm gelecek sene tatbik cttik!e 
rı takdirde 1914 de başlayan otuz sene 
harbinin 1944 de müttefiklerin ıaferile 
bitcbileceiinl söylemiştir. Şüphesi% bu 
tıözler, gayretleri gevşetmemek mAksa 
dile söylenmiştir. Fakat her halde, bek 
ltnmeyen bir hadise olmadıkça, önU -
!niizdekl sonbahardan evve! harbin bi 
t"c:eğini zannettirecek bir allmet yok.o 
tur, 

VEFA T 

Birinci Cihan Harbinin 1917 Yıh Kış Başlang•cında 

Bütün Cepheler Üzerindeki Durumu Gözden Geçirir
sek Göreceğimiz Manzara Bize Bir Yd Sonra Harbi 
Kazanan Taraf İçin Tamamile ÜmitsizOlduğunu Anlatır 

Sporun Yalnız Tekniğini Değil , 
Adabım da Öğretmiye Mecburuz 

C ok defa ı;ocuk• 
larımızm spor 

terbiyesi - mevzuuna 
1okunu!duğu vakit • 
ler, lafı krsa kesmek 
için, başka memleket 

r-YAZAN:-, 
1 FÜRUZAN TEKiL 1 

~lmağa yüz tutan bir 
lhniyetle tamamile 

:taldırınak ne kadar 
versiz ise., onu ya~ız 
•emlz cephesi ile a;ör 
mek. çamurlanmı, ta 

Kendi kendime şunu düşün
düm: Birinci cihan harbi 

;.t)Üncü seın-ini bitirip dördtin· 
cüye bastığı, yani üçüncü kara 
kışa girdiği sırada acaba o za
manki dünya ve harp vaziyeti 
ne halde idi? Şimdi, yine üçün
cü kış eşı ğinde ikinci cihan har 
binin gôstardiği manzara nasıl. 
dır? 

Meseleyi meraklı ~nkhım. 
Ayrıca. ycnı yeni ccplıder açı 

lıp ateş çevrc~i bW.b~lt.ün geniş
!erken e;;ki harbıu ayni tarihe 
rastlayan duru.tr;tınu hatırla -
mak, g~çm1~ - ve y~-ızık ki tekrar 
lanmış 01:ın . fc1.::J:etti b1r tari
bın s~yfalarmı ka:ı~t:- p ikisi 
arasında bir kıyas yapmak fay
dasız olmasa gerektir. O sebep
ledir ki, raf ardan füzltu,.iU bir. 
kaç kitap seçtim, okumağa. not 
tutmağa koyuldum. 

Bizim bu defaki 1942 kış baş
langıcımız, birinci cihan harbin 
deki 1917 yılinin ikinciteşrin 
ve birincikanunlariyle karşılaşı
yor. O tarihlerdedir ki, 1914 feliı 
keti iki kışı atlatmış, üçün<'ÜSÜ
ne ayak basmıştı. Işte üzerinde 
fikrjmizle gezineceğimi.ı ve yi
ne fikir gözüyle seyre<leC'eğbıiz 
harp sahneleri bu zamana ıx;t
lıyanlardrr. 

* * F1·ansa cephesi: 

1917 yazı.~ıda .Fr.ms::- o~du. 
su, hükum~h YC mıllct ı ga 

yet korkunç manevi bir buhran 
geçirmiştir. Orçiuda büyük ba • 
har tarruzlannın neticesiz kal • 
mn,•nndan doğan bir vücut ve 
ruh yorgunluğu yüzünden zafer 
ümidi hemen hemen kalmamış
tır. Kalmayınca da askeıri düzen 
ve itaat bozulmuş, yer yer isyan 
hareketleri başgöslermiştir. Me 
sela birçok yerde kumandanla
rın hücum emri dinlenmemiş, 
ihtilal şarkıları işitilmiş, zabit -
lcre ka!a tutulmuş, hele Verdun 
cc·hennetninde bu gibi hareket
ler korkunç bir şekil almıştı. 

Hükumet içten ve d~tan ge
len bozguncu teşkillerle zayıf. 
ladığı gibi cephe gerisinde de 
hem bu sebeplerle, hem de uğ
ranılan kayıplardan dolayı derin 
bir çöküntü h.iısıl olmu~u. Baş
ka biT sebep daha vardı: Rusya 
da ihtilal 1917 martında patla. 
mış. Alınan ordularının büyük 
ksı:mını önünde güç bela ~utan 
bu cephenin - henüz çözülme -
mekle beraber • vaziyeti şüphe 
ye düşmüştü. Fransızlarla müt
tefikleri önceden sanmışlardı 
ki, Çarlığa karşı hazırlanmış 
Moskof ayaklanması, eski Fran
sız ihtilali gibi halkta taşkın bir 
cengaverlik hamlesi yaratacak, 
yeni bir "marseyyez,, marşına 

ayak uydurularak düşman hu -
dutlar dışına atılacaktı. 

Halbuki o yılın ikinciteşrinin 
de Lenineı iktidan eline almış, 
görülecek başka hesapları oldu
ğu için 15ınrrlarda ateş kes em
rini vermiş ıve Almanya ile bir 
mütareke yapmıştı. 

r- Ya zan: - '\ 
1 : 
ıRefik Halid K~RA YJ 

Bu, şu demektir: 2000 kilo • 
metrelik bir cephe üzerinde 
harple meşgul olan Alman ve 
Avusturya oi'duları artık geri 
çevrilerek dar Fransız hudut _ 
lan üzerine yığılabilir. Yani o 
zamanki tabiriyle "itilaf devlet
leri,, , arlık sayı üstünlüğünü de 
kaybed€•r. Asıl kötüsü yalmz sa. 
yı üstünlüği.i değildir. Mütte -
fik ordular gayet düzenli, disip 

yılında Rus ayaklanması ile Ro 
manyanın yenilmesi planı altüs· 
etmiş, sadece Makedonya sınır • 
larındaki aske-r bulunduğu böl
gede tutunabilmiştir. Tutunan 
bu asker ise rabıtsız ve zabıtsız
dır; kumandanları general Sa . 
rail bir yarı delidir; ancak Cle· 
menceau iktidara geldikten son
radır ki, ilkkanunda onu gerı 

çekmiş, cepheye azıcrk düzen 
vermiştir. Şimdilik Selani'I( cep 
hesine ümit bağlamak doğru o· 
lamaz. Hatta. İngilizlere göre 
oırası lüzumsuz bir cephedir. 

** 

l<'rdt'kl fena hadiseleri misal olarak or 
taya atar ve bu vadide endişelenmek 
için sebep olmadığına inanırız. 

Halbu ki ne Colombes stadındaki 
scmsiye ile göz çıkarmak hii.disesi, 
l"e de şu veya bu misafir takımın taş. 
laııması veya hakemin döğü~esl me-
eleleri, bize "Çok şükür bizde böyle 
~ey!er yok,, dedirtip bu mevzuu bir ke 
nara bırak~ıracak kafi sebepler ola • 
maz. 
Başka diyarlarda ne geçerse geçsin, 

biz. nasıl olduğumuzu görüp, nasrl ol
mamız lazım ge!diğini düşünmeğe 

mecburuz. Hele kend.i alemimizde es-
ki ile yeni arasında geçen köhne bir 
frtrk gördüğümüz zamanlar, bunun Ü• 

7.erirıde hassasiyetle durmamız ic;ıp 

eder. 

r:ıflarıru tcmi:z!emek te o kadar faydalı 
hatta zaruridir. 

Rekabet duygusu taşıp düşmanlık 

şekline giren bazılarını hep biJiriz; 
sahadaki rakibi, sokakta, işte. her yer 
ıie karsısında görür ve ona cephe alır. 

sahadaki rakibi i~e dost olacağı yerdt' 
r.nun muhitinden kaçar; halbu ki aa 
hada bite onunla en iyi bir dostluk 
çerçevesi içinde bulunması lazımdır. 

Sporun yalnız tekniğini değil, adabı 
nı da öircnmeğe mecburuz. Bunu iiğ
rettiğimiz, iyice anlattığımız gün, sa• 
hada top yerine adama tekme atılmı 
vacak, kazalar hakikaten kaza olacak 
en iyi niyet!erle sahada tcoıup duran 
gencin sırf güzel oynadığı için ayağı 
kırılmıyacaktır. 

linli olduktan başka bütün kuv- Başka cepheler ve deniz: 
vetleı- tek kumandan~~ ~~ri al.. yine Rus ihtilali Tiırkı}-eye 
tındadır. Ote yand~n ıtil~'.' or- Şark cephesinde derin 

Sporun yeni yeni anlaşılmağa bas
la d!ğı bazı yerlerde gayesile uyuşıaml 
yarak olaylarrn olmasrnı, maçtan son
ra kavga t>di!me~ini jdmanlarda ifra 
ta gidılmcsini ve daha bir çok işler! 

nasıl "başlangıçtır,, diyerek tabii gör• 
mek lazımsa, uzun yıllardan sonra 
sporu kendi yaşayış icapları arasına 

almıııı muhitlerin uygunsuz hldiscyi 
N~rtav,rzla büyülterek mütalaa etmeei 
ve tekerrürüne mani olacak sosya~ tet 
birleri alma51 lazımdır. 

Eskisi kadar olmamakla beraber 
"11aal"sef. yine sahalarımızda birbirIIc 
takııo;an, hakeme karşı gelen. oyuncu 
hazan de oyuncu ile uirapn hakem 
v.önr.üyor değiliz. 

d~arı yan y~na. ~ır sınır uze - bir nefes aldırmrştır. Fakat In
rınde harbettıklerı halde kuman gilizler cenuptan biri Mu,cıula , 
danlarr ayrıdır; Ingilizler henüz öbürü Kudüsc doğru yüri.imek. 
bir Fransız başkumandanının tedirler. Bu şehir 1916 y.lının 
hi.ıkmü altına girmiyE;ı yanaşma.. 9 birincikanununda düşman eli 

mışlardır. ne düşmüştür. Fakat asıl Türk 
Görülüyor ki, vaziyet 1917 kış ülkesi çok uzaktadır ve Rus bas 

başlangıcında Fransız cephesi kısından kurtulan ordularla ana 
bakımınôan ve her zamankin -
den çok korkunç, hatta ümitsiz
dir. 1916 sonunda itilaf devlet -
leri teşebbüsü ellerinde tutar -
larken şimdi bu te~bbüs düş -
manlarının eline geçmiştir. Ma.. 
reşal Pctain'in raporunda dediği 
gibi " 1916 da ümit edileni 1917 
verememiştir.,, Kısacası, Rus 
cephqc;inin ortadan kalkması ve 
Amerikadan beklenen yardımın 
müvazeneyi temin edemiyeceği 
kanaati üzerine 1918 yılında 
beklenilen fıkibet, daha :z.iyade 
bir mağhibiyet şeklinde belinne 
ğe başlamıştır. 

** 
ltalya ceplıesi: 

''Felaket hiçbir zaman tek 
• gelmez:,, sözüne uygun 

olarak yine o yılın ağustosunda 
Caporctto kesiminde Avustur -
yalılar büyük bir gedik açmış
lar, yüz kilometre ilerliyerek Pi 
ava'ya varmışlardır. Bozgun o 
kadar dehşetli olmuştur ki, In. 
giliz ve Fransız hükfunetleri şa 
yet pe'k acele olarak Italyan 
cephesine 11 tümen göntlenne
miş olsalardı bu devlet münfe
rit sulhü kabul zorunda kala • 
caktı. 

(Müttefikler arası yüksek 
harp meclisi) nin kurulmasına 
işte bu vakadan sonra Rapallo
da ve 1917 ilcinciteşrininde ka -
rar verilmiştir. Harp tarihi oka 
ran tek başkumandan fikri.niP 
kabulüne bir başlangıç sayar. 

** 
SeUinik cephesi 

vatanın korunması imkan için
dedir. Bu itibarladrr ki, yine 
1917 kışı başlangıcrnd:ı o k·~sim. 
önceden Rus kuvvetleri sayesin 
de bir kıskaç şeklinde buluunr 
ken şimdi tek cephe halinde- kal 
mış, Anadolunun açılması ümidi 
suya düşmüştür . 

Denizlere gelince: 1917 yılı • 
nın mart, nisan, mayıs ve hazi
ran aylarına Ingiliz1cr "kara 
aylar,, adım vermişlerdir. Zira 
bu devrede Alman denizalhları- . 

nın zararı korkunç olmuş ve ay. 
ni tempoda giderse Britanya a
dalarının açlıkla karşıla~arak 
hükfunetin harpten çekilmek zo 1 

run~a kalacağrna bile hükme - ı 
dümişti: • 

Daha o zaman harbiye nezare 
ti nezdinde Genelkurmay reisı 

olan Foch, Fransız orduları ku . 
mandanlanna yazdığı bir mek -
tupta şöyle diyordu: "1918 yılı 
başnıda her cephede müthiş b ir 
Alınan umumi taarruzuna uğ • 
ramamızi beklemeliyiz.,, korku. 
lan bu taarruz tarihe "Luden -
dorff taarruzları,, adı alt1nda 
geçmiş, 1918 yılının 21 martın
da başlamış beş safha g(),t~rmiş 
ıve temmuz içinde, muvaffakı • 
yetsizlikle soına ermiştir. 

Ve asıl tahafı hiç bekenmedi
ği halde Foch'un karşı taarruz
ları daha kısa bir zamanda za. 
feri ve sulbü geıt:irmistır! 

O itibarla, başka memleketler ne va· 
zivette olur!la olsun, biz artık spor 
ft'rh ivcsi bakımından kusursu.ı o!ma-
lıvr :ı: . 

** sporda, temiz h isleri olduiu kadar 
bunlar arasmda bazı garip ve 

ı;irkln olayları dR doğuran Tekabettir. 
Blivük ökiide müıbet varlıklar husule 
getiren rekabeti bazı uygun!luz hallere 
•!"lı,.n r.lnvnr rtive hir 7.Amaııl;:ır h!ikim 

Spora yeni başlayan muhiUerde, re
kabet hissi , insanları tavrı hareket öl· 
c;ülerini şatırtacalı: bir heyecan dalga• 
sı haline de gelebilir. Bunu tabii gör 
me-l• hiç bir zaman iza?esi cihetine gi. 
d;lmemeslni mucip olmamalr, billki,· 
~ 0Pv11mı ~A 4 !';il. l 

TEŞEKKÜR 
Sevgili babamız Dr. Tevfik Ma_ 

rulyaJı'nm ölilmü münasebetiyle ce
nazesinde hnzır bulunan, mektup ve 
telgrana büyilk aetmtıa letirak ile 
bizleri · tesliye eden kıymetli dostla
rınıızıı ayrı ayrı teşekküre büyük ke
derimiz mtıni olduğundan aazetenizin 
\Utuf ve deltıletlni rica ederiz. 

Kı:ır: Ayfe. Damadı: Muıtafa 

Tarııu. 
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Bu mevsimin en zengin en muht.eşcm filmi 

CONRAD YEI DT • SABU JUNE DUPREZ 
ılln parlak bir Sltrette oynadı_klan 

B gdat Hfrsızı 
Görülmcmic; bir muvaffakıyetle 

i P EK ve MELEK 
Sinemalarında devam ediyor. 

DIKKAT: Bugün MELEK'te 10,30 - 12,30 - 14,30 - 16,3'0 
18.30 ve 21 Sean'>lar IPEK'te 11.30 - 14-16,15-18,30-21 

6'••••• ınemanın iki buy~k 

TYRONE 
POWER 

ve 

deha.kar artıs •••••111,ıııır. 

BETTY 
GRABBLE 

ilk defa olarak b~aber çevirdikleri 

Kahramanlar Filosu 
Hareketli, ihtiraslı ve beklenmeyen vak'alarla dOO.u bir 
Hali hazır hadiselerine dair en kuvvetli bir mevzu 

Onümüzdeki Perşembe akşamından itibaren 

filin 

1916 sonunda itilaf devlet .. 
. le:ri, Bulgaristana karşı ha 

rckete geçmek üzere biri Rus 
ve Rumen, öbürü lngiliz ve 
Fransız kıtalanndan teŞkil edil
miş bir "kıskaç ordu,, kurınağı 
düşünmüşler. Yunan Kralı Ko(:>
tantin'i düşürmüşler, yerine Ve 
nizelos'u geçirmişler, Selaniğe 
asker çıkarmışardı. Fakat 1917 

Anlattığımız korkunç ve 
kanlı boğuşma kıssesin -

den çıkarılacak hisse olsa olsa 
şudur. Gayet kötü şartlara ba· 
karak kaybedildiği sanılan bir s A R A y s i ne m a s, n d a 
harp, en beklenilmedik zaman. # 
da kazanılabilir ve kazanıldığı - '-••••-•--••••••••••----• 
na şiddetle hükmettiğiniz harp 1 -
ise göze. görü~ez gi~li sE::bep - ı 2 Btiyük Yıldr~ bi~ ~üper filmde: 
ler yüzünden bırdenbıre hır mu NOTRDAM'm KAI\'IDURU filminin unutulmaz kahramanı 

vaffakıyetsizlikle sona erebilir. 
Harp, falcrlığa gelmez. CHARLES LAUGHTON . 

Feci öliimÜl)den evvel 

Yann Ak§amdan itibaren CAROLE LOMBAR O 

ISTANBUL GAZINaSU 
Beyoğlu IstikJ.al Caddesi 

s A F 1 , y E 
Bestekar Tanburt SA L A H A D D 1 N P 1 NA l 

Keman: NOBAR - Kanun: AHMET - Cümbüş: CEMAL - Keman MAKSUT - Klarnet: SA· 
r..JH _ Darbuka: FERIT. Okuyucular: AGYAZAR - FARUK ALTIN - Bayanlar: FAIDE -

tzMlRLl MELAHAT - BIRSEN - CAHIDE - ~RMIN - SEHER. 

A L D . ı R M A 

ile beraber çevirdikleri en son 

BİR AŞ~ FACIASI 
Hissi ve ihtiraslı filmini görmeje hazırlantnıı.. 

Bu Salı Akşamı SÜMER Sinemasında 

--ŞARK SiNEMASINDA 
BEL AMl filminin muharriri Guy de Maıtpa,5SaD.t'in edebi 

Ahlakj, içtimai eseri! 

KIZI 

Pratik Olmak 
Lüzumu 

Yazan: ULUNAY 

B elediye, lokantaları lülı:s, birinci 
ve ikinci ıınıf olarak ilçe ayırdı 

ve yemekleri ''Tabldot,, denilen muar 
yen çeşitli uıule tabi kıldı. Gazetelera 
de buna dair olan havadiste liste eöyle 
tertip edilmiştir: ~ 

. Öğle yemekleTI: Pilb, makarna, om 
let, balık, sebze, koyun lı:üJbaebıı, bif 
tt>k, rozbif, piliç kızartması, brıeık 

•tler, krem karemell, komposto, don• 
durma, meyve, 
Akşam yemekleri: Çorba. et suytl; 

pilb, makarna, omlet, balık, sebze, 
kl)'.ftln küJbastm, biftek. rozbif, pillç 
ktıartması, karışık etler, krem kareıne 
li, komposto, dondurma, me}'Ye. 

Görii!üyor ki ild öğijn birbirinin a7 
ıııdır: akşam yemeklerinde fazla ola• 
rak biıı çorba, yahut et su)'tl vardır. 

Tabldotun lüks için fiyatı iki yüz yir• 
mi beş kuruştur. Fakat bu para bütün 
bu yemeklerl yemek hakkını vermiye 
cektir. Zira bir adamm iki yUı yirmi 
beş kuruş vermesile değil hattı üste
lik bunun on misil ikramiye almaslle 
ıfah; bu kadar yemeli yiyebilmesine 
imkan yoktur. O halde müşteri o mu
ayyen fiyat mukabi!inde bu listeden 
üç veyahut dört çeşit intihap edecek
tir. 

Burıu şimdiki hayat şartları He te'll! 
•demiyoruz. Biz tabldottan ziyade 
mahdut yemek usulünü tatbik etmeli• 
viz. Mesela bir lokanta hergUn derece 
ııine göre iki yahut üç tUrlil yemek 
vapmahdır. Tabldot usulU tatbik edi. 
!nce Ube meııe!esi meydana çıkacak • 

trr. O zaman karnı doymayanlar ye • 
diklerinden bir veyahut iki fazla ta • 
bak daha istyerekler bu süp!eman!ara 
lokantacının koyacağı fiyat tabldottan 
heklenen iktisadı hiçe indirecektir 

Bundan dolayı Avnıpanın tabldot 
veren lokantalarında daima "a la kart,, 
vani listeye tlbi yemekleT de bulunur, 
fa kat bütün yemek öğününU a la kart 
viyen müıteri çok yoktur. Böyle bir:! 
ç11hm etmek iıtiyenler olsa gat"Jon ha.. 
yırhahlık ederek: "Listeden seçt!~niz 
o y('Olek tabldotta vardır!,, dlye ir~a~ 
•der. 

Halbu ki bir lokantada '"tek Ce$ltıot 
11emek bu!unnrsa doymayan ildnd bie 
Mrııiyon daha yivebitir. ' 

Bu t:ırz tabldot. pratikllfe c!oin1 
kesip atıcı bir hatve değlldir. Tedbir" 
ter ne kadar radikal olursa faydası o 
'lishette katidir: meseli pastanın men
.. dilmesini anlarım; falan ve,-a fil!a 
•ınla yapılmasma müsaadeyi an!amam, 
Yemek de böyledir, Pratik- olmak zu 

1
.-ureti kartııındayız. Çeıit çe!$it tatlısı 
le tuı:ltıstJ ne tıka basa yemeie karıt 

raz perhizkar davranalım; bunun 
•6ıtı kesemize hem de viicudümüze fay 

~ı vardır. 

Halkevlerinin Yeni 

Çalışma 

Sisli Halkevlnln yeni reis1 Maçka 
Ezcahanesi sahibj Feyzi Cin 

Son yapılan deği!liklik üzerine E
min!SnU Halkevi Rei!i Feridun Dirim.. 
tekin, Beyoğlu Balkevi Re.181 Halit 
Vaşaroğlu ve Şişli Halkevi reiıi Fey
zi Cin yeni vadfelerine ba~lamıılar
dır Halkevlerlnin mesailerine daha 
d y;de hız vermek ve bulundukları 
rnuhitteki her sınıf halld E vle daha 
ziyade ilgilendirmek üzere yeni me· 
sal programları hazırlanmaktadII'. 
Bilhassa bu arada Şişli Halkevi ta
rafından bu Evin çevresinde bulu_ 
nanların killtür seviyesine g5re g(i
ıel bir çalısına programı bazırlan
maktadil'. ,----·--, l ASCBA HEIFETZ 

kemanının ilah! nağmelerile 

SARAY 
Sinemasında 

Büyük muvaffakıyetle gös -
terilnıekte ve her yerde 

bahsedilmekte olan 

iLAHİ KEMAN 
Filminde seyircileri gaşyet

tnekte devam ediyor. 
Müstesna Oir c:3heserdir ,, 

Sadnesbak. Ferid (paşa} damadl, 
'.toprak Mahsulleri Ofisi Umum Mü..

1 dür muavini Şakir Turall ve Sazmaş 1 
llrketi başmühendisi Hrunit Turall
?\ln amcaları, esbak Petresburg .sefiri 
\ıe esbak Maarl! Nanrı Fahrettin A- l 
trıldemiri vefat etmiştir. Cenazesi bu
tün saat (12) de OsmanbeY Şair Ni
Mr sokak Ferldiye apartunanından 
ltaldtrılarak namazı öğleyin Teşviki_ 
)(! camiinde ldltndıktan sonra Feri
lı.öy mez:;rhğmdaki aile makberesine 
ferneditecektir. 

12 Tablo büyük fantazl REVU. Yazan: EKREM REŞlT - Müzik: CEMAL REŞlT F A H İ Ş E N İ N 
Oynıyanlar : M U A M M ER • H 1 C R AN <YVETTE> lbd · 1 şenlr Ttyatroau oram Kısmı 20,ao da 

KA THE DORSCH'in En Son aı SA L A H A D D 1 N P 1 N A R • L U T F U L ı; 'A H ,/) Komeırr 1<ıım~ ~sRrLEŞEN BABA 
,_ Y!.~ kGit!il!!: MUhte~J!! ~OJ' vç Jş~ ==-Fcvlw1lidc miza,mep.,. TelcfoJ?.l 40574 -.ıl '9'111İİıı•••••••&••••iiiil•••mı-•ll!l!!ll. Bugün 15,30 da Matine 



ro~:~::• s.~::İr.:~ or-' 
dusu, sü.ratle Bi.ngazlye doğru ilerle
JDektedir. Bu .sahada hldiselerin su
reti cereyanı, bizim tahmin ettiğimiz 
gibi .Mareşal Rommel'in hiçbi.r hatta 
tutunmak fikrinde olmadığını göster
miştir. Bunun da esas sebebi, uğra_ 
rntş olduğu tank, tayyare ve malze
me zayiatmm telA.fisi imk~nınI bu
lamamış olmasıdır. Filhakika İngiUz 
tebliğlerine nazann, bu sahada Mih
verin hava faaliyeti hiç yok gibidir. 
Halbuki buna mukabil gerek Tunus 
hava meydanlarında, gerek Tunus i
le Sicilya arasındaki boğazda Mihve_ 
rin büyük ölçüde hava taallyetı kay
dedildiğine göre, MUıverin Şimali 

Afrlkanm doğu ldsıntnda partiyi kay 
'betmiş oldulunu anlamış ve şimdl 
çok fazla ehemmiyet kazanan Tu
nusta tutunmak llzım geldiğine ka
rar vermiş olduğunu gösterir. Mih
'1er, i\kdenlz havzasmdaki hava lruv_ 
vetlcrini iki sahada taksim edip her 
iki farafta da zayıf kalmaktansa Ma
reşal Rammel kuvvetlerini balTa hi
mayesinden mahrum bırakarak bü
tan hl1'Va kuvvetinl Tunus ve Sicllya 
boğazı etrafında ~plam;yı daha doğ_ 
ra bulmuştur. 

Hava hJmayesf olmadan, bQy(lk 
hava miU:ahereti gören sekizinci İn
giliz ~dusa karştslnda herhangi bir 
hattı tutup müdafaa muharebesi yap 
mak dilşilnillemiyeceğinden dolayı, 

Mareşal Rommerin Bingazinin ce
nubunda da tutunmak fikrinde ol
duğunu zannetmiyorux. Bizim kana.. 
ntlmizce Mihver, sekizinci İngiliz or
dusunun önünden kurtulan kuvvet
leri imkln nisbefinde Bingaziden 
tabliye etmek üzeredir. 

Tunus vaziyetine gelince: Alman
lar, Tunustaki hava meydanlarını 

nakliye tayyareleriyle indirdikleri 
kuvvetlerle işgal etmişlerdir. Fakat 
bu meydanlardaki kuvvetlerin, hattl 
hava yollyle bunlara ntibak edecek 
dlğer mahdut ktıvvetlerln Amerika 
ordusuna karşı Tunusu müdafaa e
demiyecekleri AıslkArdır. Mihverin, 
Tunustaki hava meydanlarını işgal_ 
den mak~adı, Tunus ve Slcilyadakl 
hava :ıneydanlarlnda toplanacak hava 
kuvvetiyle Sicilya boğaztnda katı bir 
hava hlklml~ti tesis ederek deniz
den Tunusa işgal kuvveti ihraç ede
bilmektir. Bütün mesele, gerek Si
cilya, gerek Cenubi İtalya limanla_ 
nnda bu ihraç kuvvetin! hazırlamak 
ve bu kuvveti Tunusa atacak gemi 
kafilesini süratle harekete geçirmek

tir. 
Diğer taraftan. Arnerlka ordusu 

Tunus hududuna yakm Bone limanı
nı işgal etmiş ve belki Şimall Tunus 
li.ududunu pçmekt.e buhmmaştu.r. 
Yani Amerika klznoet.lerlnln Bi7.erte 
llmanma ve o civardaki hava mey
danlarnıa vasıl o1mnı. içfn katedece_ 
ği iki y<lz kilometrelik bir yolu kal
rnişt.tr. O, bu ild yQ.z kilometreyi ka
tedlnciye kadar.. Mihver Tunusa de
nizden bir Ç1k.artma yapabilecek: m.1_ 
dlr? Eğer bu müddet zarfında Mlh
ffr, Tunusa iki - Qç tQmenlik bir 
kuvveti bütün eslaha ve malı:emesfle 
çıkarabilirse, bu kuvvet Amerikalı

larla oyalama ve sinir muharebesi 
yaparken, dlğer takviye tnınenleclni 
yeti~tinnek m{}mkiln olur, Ve bu su_ 

retle Mihver Tunusta bir cephe ku
rarak, "l'umD ve Sicilya vasıtasiyle 

Sicilya boğazının tam kontrolünü e
linde bulundurmuş olur ki.. bu su
retle hem batı • d$ Akdeniz ara
stndaki muvasaıayt kesml,. hem de 
ftalyaya karşı beliren bQyük tehll_ 
kelerin ~niln.e geçmt::ı otur. 

Eğer yann akşama kadar Tunusa, 
Mihverin denizden bir ihracı kayde
dihnediği takdirde, Tunus ve dola;rı
aiyle bütün A!rlka Mihver için artık 
kaybolmuştur. 

Halhal Botlln Afrilm ve Alı:dent
zfn mukadderntr önilmüzdekl iki gün 
içinde Tunmta taayyün edecektir. 

Spor Terbiyesi 
'l2fr Ba~tarafı 3 üncüde 

rthi geçtikçe sporu daha fyi anla.malr 
yu. Spor, zümreleri birbirine düıil • 
rüp bir memleket hldiıesi Amilleri 
4ekllne ıokan bir vuıta olmamalıdır. 

B lzanstalci &ibi-
' 

** spor terbiyesi babml!a bugün için 
düsünillecek diier blr mesele, 

' sporcularla idarecı1er arumdaki müna 
aebettir Esefle müşahede etmeie mec 
bıınız ki, eskiden ba hususta örnek o . 
lacak çocuklar daha çoktu. Bunu zama 
ntn deği~eslne hamlederek, llfı kısa 
kesmek, yanlış bir teşhis koyarak has 
talığın devamını temin etmektir. Bu 
hususta, Hk !mil olan da burfuı, düıı· 
künden daha az saygı ıören idare ma
Iônesindeki bazı idarecilerdir. 

Rakip takımı yenmekte büyilk lmll 
ctıır düşünceı!le, hatasmr gönnemezll. 
llıı:ten gl'ldiği ıPorcusunu bu müsama· 
basile şnnartan idareci, kazandığı bir 
maç uğruna elindeki gençlere şimank 
hk ve d.isipsinslzlik şırıngası yaptıfını 
ve bunu gittikçe büyilyerek bir ahll'k 
mt>~elesl hiline geleceğini idrlk ede • 
meyen gafildir ve yine itiJ'af etmek !l• 
zımdrr ki böyle ıafillere başka m~· 
lek~lerdek!nde'!l daha dürüst ve terbi. 
yeli olan bizim muhitlerde bile rast · 

lanmıııtır. 
Arıutanm dikte ettiren bo7.ulmuş ()it 

~ncular kar,ısında boyun kıracak 
Mareocin\n yapaca~ en büyük iyilik 
eandalyesindcn ıoekilınektlr. 

1 ASKERLiK IŞLERt I Dr. NiHAD i OZG 
Cild-Saç Frengi 

TAN 

~--• ÖKS"ORÜK ve BRONŞl'Jl---llııı. 

ve ıfıOer ZOhrevi hastalıklar Eminönü yerli As. S- ıinden: 
1 lll!Ul'IC 11/C!T 11111' AIJA1$1S ı 

A R T u L 
Paıar H Per•••lllhı •Uı •ttılı Komprimeleri Derhal Geçirfr.-

Yd. ıubay Muıtafa of. Ahmet (Kurt 
bofan 10696 kayrt No. lu ve 311 do . 
iumlu) bizzat veya mektw>b .auhenb 
ze müracaat etmesi. 

• • •• 
ı. -·· 17- ....... (T ...... ı _., ...... -.,,..,... ..... ____ .. 

" ...................... ... ,r ___ KUTUSU 85 KURUŞTUR. ___ ,, 

Eminönü yerli As. Subes!nden: 
Yd. astefmen Hasan o&. Ethem Div 

~k 16?2 ye mektupla veya bizzat 41/ 
3579 numara ile ~obemize acele müra· 
caatı. 

••• • 
Eminönü yerli As. Şubesinden: 
Aşağıda adları yazılı subayların 

1!-414 No. ile acele §Ubemize müracat 
lan: 
P . Yb. Mustafa oğ. Ahmet 311·731 
P. Bnb. Rasim oi. Ali 
P. Ön Yzb. Seyit oğ , Emin 
P. Ön Yzb. Ali oğ. Mehmet 

31666 
3?·1 

Sevki 
328~24 

P. Yzb. Sü!eyman oğ. Osman 329-68 
P. 'C.tstıctm. Sabri of. Muzaffer 368-334 
P. Teğ. Mehmet Münir oğ. M. S·. 
dettin 13443 
P. Teğ. Al'!iz of. S'adılı: 18788 
P. Tef. Mehmet Esat oi. ömer Es-
fendiyar 31069 
P. Tef. Lokman of. Sadık 30973 
P. Tef. Madum of. M . Sakir 31747 
P. Tef. İbrahim oğ. İsmail Hakkı 

38016 
'P. Tef. Serafl!tan oi. Namık 328 do . 
P. Tef. Mu~afa oi. İbrahim 49913 
P. Teğ, Kimi! oğ. Selim 43901\ 
P . Teğ, Saldr oğ. Cemli Kadri 51510 
Top. Bnb. Sülevman oğ , Niva7i 323·26 
To;>. Yzb. Mazhar Nebi oi. M Ziya 

330 159 • • • 
Fatih 8'<ker!ik ~ubesinden: 
Fatih Beyceğiz caddesi 16 numara

li hanede merhum mütekıoit Ust teğ .. 
mm Hasan Niya:n kızı Ali:venin va .. i 
ve Tekili umuru Ha'<enevi ıtösterdii.: 

aı!reste bulamadık. Milli Müdafaa Ve 1 
killiğinin cevabını almak üzere acele 
şubeye g'elmesi. 

• • • 
$elıremfni As. Sube~lnf> kayıtlı Y d. 

Sb. Te As. memurların sıhhi muayene· 
ıerl yapılmalı: üzere ,ubeye müracat • 
!:ın. 

'f"ENI NEŞRiYAT: 

ORTAOKUL YARDIMCI KITA· 
B 1 - Bu sene her üç sınlf için ayrl 
ayrı fakat her ayın onuncu, yirmin
ci, otuzuncu gOnü olarak on günde 
bir çıkarılması kararlaşınıs ve birin_ 
el sayısı çtkm~tır. 

ATATÜRKÜN BAŞLICA NUTDK· 
LARI - Derliyen İstanbul Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi Profesörle_ 
rlnden Herbert Melzig'dir. Atatürkün 
1920 - 1938 senelerinde söylediği 

başlıca nutuklarım havi olarak neş
redilm1$tlr. 

KÖYE DOG~U - BQtOn My me
selelerinden bahseder, 56 mcı sayısı 

fstanbulda çtkmtştır. 

Sanyer Tapu Slcll M uhafızlfjiın· 
dan: BOy{lkdere Çubukçu sokağında 
eski 13 ve yeni 25 No. lu olup ll/ 
11/942 tarihinde lllnı yapılan gayri 
m~nkuliln müddetinde nıı.n ettirllme
miş bulunmastndan dolayt tahkika
tın 2!5/ll/942 Çarşamba günil saat 
on üçe bırakıldığı ilAn olunur. 

,. Doktor • Operatfö -

ZEKiYE TEMiZEL 
Parls Tıp Fakültesinden me 

7 Un Doğum ve k:adm hast:ıhk:lar 
Birinci smıf mQteha~~ . Pazar 
dan maada her gün, 15 - 18 
kadar. Carsambalarl. fıkaray 
'lMBV!\ Kadıköy. Moda t .. ı.ı: .. 1-

~I--· 2!')J 'T'el' IJ091 f _,,, 

KAY ı P: 928 senesinde deniz ko_ 
mutanlığından aldığnn terhis tezke
remi k aybettim. Yenisini alacağım

dan hükmü yoktur. lnebolunun Na· 
mazgah mahalfeslnde Mehmet o!jlu 
Atımet Benll 1319 doOumlu. 

,,_IJr IHSAN SAJ'ı1f'8' 

1 GONOKOK AŞISI ,I 

1 
!ie!soıtukluğı.ı ve fhtlljtl"rını> 1 
karsl oe!ı tesirli ve taze aştdrı ı 
Dlv11nv,..lu Sultanmahmud tO r 

" ; esi No. 11! ,, 

!>r. HAFIZ CEMAl 
(Dahlllya .,Qtoha•t .. ) 

.ıtıınbu ı OlvanYQ)u Tel: 2239~ 

-................ r . 
Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 

mahkemesinden: 942/ 29 - Fatma 
Sekban ve tsmail Ekremin şaylan ve 

müştereken mutasal'Tlf oldukları İs
tanbul Eminönü kazası dahilinde Bin_ 
bir direk mahallesinin Div&nyolu so
kağhıda ve tramvay caddesinde eski 

(127 - 127 - 127) mükerrer ve yeni 
(123 - 125 _ 127) ve mahallen (47 -
49 - 51) kapı ve (101) ada ve (55) 

pan;el numıırab ve (165) metre mu
rabbamda Haremeyn ve Fadıl Ah
met Paşa ve Dervl<: Ahmet Efendi te 

Sultan Ahmedi evvel vakıflarından 

lcarell ve Galatad.a Hilsamettin va_ 
ktflanndan lcareU altında iki dilk

kAru müştemll ve derununda ntsıf 

mellrll mai lezizi olan bir ba'P ha
nenin izalei şOyuu znnnında filruhtu 

tekanilr ederek mü1.ayedeye vazo
lunmuştur: Heyeti umumiyesinin kıy
meti muhammenesl (32000) Otuz iki KENDiMi GÖRÜNCE - Abdullah 

İlker tarafından ya:ı:ılan manzum bir 
bin Liradır: Birinci açık arttırmaı:ı hiklye neşredilmiştir. 

SIHHIYE MECMUASt _ Sıhhat (5/ 12/ 942) tarihine müsadif Cumar_ 
" fçtimat Muavenet VekAletE tara_ tesi günü saat (10 dan 12) ye kadar 
fından çıkanlır, Temmuz 942 nOshaı:ı icra olunacaktrr. Kıymeti muhamrrıe
doktor Refik Saydam'ın aziz hattr:ı.- nesinin yüzde ~tml:; beşini bulduğu 
sına hilrmeten fevknlAde olarak neş_ takdirde o gün ihalei katiyesi yapt
redilmiştir. lacaktrr. Bulmadığı takdirde en son 

DEVRi M - Ayda bir çılmr, Türk arttıranın taahhüdü baki kalmak ü
dll bilgisine ait mecmuadır, 2 inci zere on gi.İn müddetle temdit edile
sayı.c:ı Ankarada çıkmıştır. r ck ikinci açık arttırması (15 112/ 942) 

BAYINDIRLIK iŞLERi DERGi_ tarihine müsadif Salı günü saat (10 
Si - Nafia VekAleti tarafından iki rtan 12) ye kadar icra kT1tnacak ve 
ayda bir neşredilir, idari ktsmınln yı:l o gi.in en çok arttrrana ihale edile_ 

9, sayı 3 - 4 ü çıkmıştır. ..:ektir. fpotek sahibi alacaklılarla di-
TÜRK YURDU - 15 güntle bir Ç'l- ğer alftkadarlarm işbu gayrimenkul 

kar, 3 üncQ sayısı t~tanbulda neşre_ üzerindeki haklannt hu!<Uslyle faiz ve 
dilml~ir. 

1 HATAY ALBÜMÜ _ Hataym kur- masrafa dair olan iddia arını evrakı 
tuluş tanl\ine alt yazt ve resimlerle müsbiteleriyle on beş gün içinde bil-

, dirmeleri 1Azrmdtr. Aksi halde haktlcari, iktisadt ve siyasi vaziyetlerine 
alt delerll yan ve resimleri havi o- 1aı1 tapu sk!llerlyle sabit olmadıkça 
lıırak renkli bir kapak dahilinde Ta_ ~atış bedelinin paylaşmasından hariç 
r1k MOmtaz tarafından tstanbulda kalacaklardır. Müterakim vergiler 
neşredilmiştir. hl<:sedarlara ve tenAllye ve yirmi se- · 

POSTA, TELGRAF ve TELEFON nelik vakıf taviz bedeli milşteriye 

TARiHi - 25/5/942 tarihinde birin- aittir. Arttırma şartnamesi işbu ilAn 
el kaymakamlar kursunda verilen bir tarihinden itibaren mahkeme divan_ 
konferaruı münasebetiyle Ankara pos hanesine tMik kı11nmıştır. Talip o
ta işleri reis muavini Şekip Eskin !anların kıymeti muhammenesinin 
tarafından neşredilmi~, resimli ve vil7.de yedi buçuğu nlsbetinde pey 
i~lfadeli bir eserdir. akçesini hlmllen o gün ve saatte İs-

tanbul Sultanahmette tapu binasınm 
Vefa ıençlik klübilnden: alt katında dairei mahsusa!!mda Sul
Klübümüz 28 son teşrin cumartesi tanahrnet blrinei sulh hukuk mahke

Talı:sim gazinosunda çay top!autısı ve mesi brışkitabettne 942/29 numara fle 
eilerıtisl tert.ip etmiştir. müracaatlan ilAn olunur. . 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi . 
HALK TRAMVAYLARI · 

r. A. Şirketi Tasfiye Memurlarından 
15/11/942 tarihinden itibaren tramvay araba sefeı:lerinde yeni bazı 

tahdldat icrası zaruri görülmüştür. İşletilebilecek araba adediyle Ka
dıköy ve ÜskQdara ıelen ve buralardan hareket eden vapurların hep_ 

siyle tam tamamına irtibatı temin mümkün olamtyacatmdan, sayın 701-
cularm plAntonluklara ve bekleme yerlerine asılan yeni tarifeyi lQtfen 

tetkik ederek mutat vapurlamı.a yeUşeoilecek seferlerle seyahat etme-
leri ilin olunur., ~ 

------------------------
idare Memuru Alınacak 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Müdürlüğünden 
Sanat o~na muhasip ve idare memuru yetlıtirilmek <lzere i

dare memuru namzetleri alınacakttr. Namzetlerin memurin kanununun 
4 Qııcft maddesinde yazılı ıartlan ha iz olmaları lAztmdır. 

Bu işe Wlp olanlar arasında 25 /XV1942 tarihine müsadlf Çarsam- , 
ba günil saat 9 da imtihan açılacağından taliplerin 24/XI/1942 Sall gQ-

nü akşamına kadar okul müdürlüğüne bir istida ile başvurmalan flln. o , 
lunur. .(1276) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
M uh•mm•" 

Dosya No. CiNSi • bedel Teminat 

51217:1114129 

38 

5S 

93 

97 

99 

Mecidfyeköyünde S pafta. 15 ada, 1 
panel No. lu 448 metre murabbaı ar
sa 
Mecidlyeköy<lnde ! pafta, 17 ada, 4 
parsel No. 1279 metre murabbaı arsa 
MecidiyeköyQnde S pafta, 17 ada, 5 
parsel No. lu 2466 metre murabbaı• 
arsa 
Mecidiyeköyi}nde 4 pafta, 2 ada, 14 
parsel No. lu 214 metre murabbaı ar_ 
sa 
Mecidiycköyflnde 4 pafta, 2 ada, 16/l 
parsel No. lu 476 metre murabbaı ar
sa 
Mecldlyeköyünde 9 pafta, 
parsel No. lu ll62 metre 
arsa 

Meddiyeköyünde 9 pafta, 
parsel No. lu 1550 metre 
arsa 

61 ada, 2 
murabba! 

62 ada. 3 
murabbaı 

Meddiyeköyünde 9 pafta, 62 ada, 2 
parsel No. lu 1822 metre murabbaı 

arsa 
Mecidiyeköyünde 9 pafta, 63 ada. 16 
pa~el No. lu 2897 metre murabbaı 
arsa. 

51 

ım 

2468 185 

642 49 

1428 108 

502,12 

1550 117 

2733 205 

1158,80 87 

Yukarıda yazılı ğııyrimenkuller açik aTttrrma ile sabşa çıkarılmtş ise 
de talip zuhur etmerliğinden 6/ 11 / 942 tarihinden itibaren bir ay içinde 
pal'!arlıf:a brrakılm'ltır. 

İsteklilerin muvakkat teminat m akbuzlart ve nüfus hilviyet dlzdan
lariyle birlikte bir ay kinde haftanın Pazartesi ve Çarşamba günleri 
saat. 14 den 16 ya kadar Milli Emlak Mudürlü!;;'iine müracaatları. (1286) 

TÜRKiYE CÜMHURIYEJI 
ZiRAAT BA KAS~ 

Kunıluş Tarihi: 18R8 
Sermayesi: l 00,000,000 Türk Lir&13 

Şube ve Ajans Adedi 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biri~+h·~.,~ere lire 
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Muhasi~ ve K6ti~ Aranıyor 
l~anbul Belediyesi Zat lılerl M UdOrlUOOnden: 
BüYükdere meyva ıslah ista!ıyonunda münhal buluan 60 lira ücretli 

tnuhaslp ve kAtipllk için 18/11/942 Çar~mba günü Belediye merkez 
bina!lında müsabaka imtihanı yapTlaca,itmdan aşağıdaki vasıfları haiz 
olan ve tsta!!)'onda ikameti kııbtıl edenlerin riyaset makamtna hitaben 
yazacakları arzuhale nüfus dlTdıını ve mektep diploması ve iki adet fo
tograflaı1nı nı~ırerek 17/11/942 Salı günü akşamına kadar Beledive Zıı1 
fşleri MOdilrlağtlne müracaatlıın. (1434) 

ISTANBUL DEFTERDARLIG~NDAN 
Muhammen 

Doıya No. CiNSi bedel Teminat 

51217-ll14/33 

F. 3/3895 

Mecldiyekö:ründe 3 pafta, 
parsel No. lu 1588 metre 
arsa 

16 ada. 5 
murabbaı 

Mecldiyekôy(lnde 3 pafta. 16 ada, 8 
parsel No. lu 2447 metre murabbaı 
arsa 
Beyoflunda eski Hüseyinağa yeni Bn1-
bül mahallesinin Gölbaşı sokağında 575 
ada, t2 pafta, 9 par sel eski 40 yem 
35 No. hl 64.75 metre murabba! arsa. 

1586 119 

2447 144 

8 

• Yukanda yazılı gayrimenkuller a çık arttırma fle satışa çıkarılml$ ise 
de talip ruhur etmediğinden 9/ll/942 tarihinden itibaren bir' a;y içinde 
pazarlığa btrakılmı&tır. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlan ve nü
fus hüviyet cüzdanlarlyle birlikte 27 /11/942 tarlhlnden itibaren 9/12 /942 
tarihine kadar hattanın Pazartesi ve Çarşamba giln1eri saat 14 den 16 
ya kadar Mwt Emltk MüdürlillQne müracaatlan. (1348) 

FIRSATTAN iSTiFADE 
Han~ide KiremttÇi Bacadar 90kağmda fabrika ve bna1Athaneye 

elverişli deıı!se yaktıı ve 250 men murabbaında köşede 5 kArgir dük.. 
kAn kira ve satış Qzerfnden mil$ter1 De mutabtk kalınır. Galata YQbek
kaldınm No. G hakkAk ve basımeviııe uıilracaat,. 

15 - 11 - 942 _ .............................. ....._ 
TÜRKiYE aş BANKASI 

Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
K.EŞIDELEB: 

1 Şubat, 3 Ma,.. Z Ajmtoe 1 tıdneite,rln tarlltlerlnde J'8ll•h 

1943 iKRAMiYELERi 
1 adet 1999 Liralık 1999.- Lira 
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1 • 999 
1 " 888 
1 • 777 
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1 " 555 
1 " 444 
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10 " 222 
30 " 99 
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2220.-
2970.-
2640 .. - • 
5500.-
8674.-
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• 
...................... 

Hlrkiye İş Bankasına para yatJI'JDakla yalnız para birlimnm 
ve faiz almış olmn, ayni um.anda taliiııizl de deltelaÜ! o. 
'"4!'5UDQS. , ________________________ .,, 

Yeni Tramvay Durakları 
ls.tanbul Belediyesi Elektrik, Tramvay ve Tünel 

lşleuneleri Umum Müdürlüğünden 
16 İklnciteşrin 1942 Pazarlelli sabahından 

~rlerl aşağtda lfÖsterll.miştir. 
Bu duraklartn dışında tramvay arabalan 

miyecektir. Sayın yolculara bildirilir. 
yolcu alıruyacak ve J.ndk.. ~ 

Akuray ıebekesl 

Edirnekapı 

.\tik Ali 
Fatih 
Şehzadeb&\ 
Beyazıt 

Topkapı 

Sehreminl 
Çapa 
Haseki hastanesi 
Yedi kule 
Samatya 
Etyemez 
Aksaray 
LAieii 
Belediye 
Sultana hm et 
Sirkeci 
'Bahçekapt 
"Eminönll 

Beılktaı ıebekeıl 

Bebek 
Amavutköy 
'Kuruçeşme 

Ortaköy 
Gala tasarı 
Barbaros 
Akaretler 
Dolma bahçe 
Kabataş 
Kolordu 
Tophane 
Karaköy 
Eminönü 

Beyo§lu teb•keel 

Mecidiyeköyi) 
Şişli 

Hamam. 
Harbiye 
Taksim 
Galatasaı 

Tünel 
Tepcbaşı 

Bankalar 
Kara köy 
Eminfüıil 

Nişantas1 

Teşvikiyt 

Maçka 
Tepefü:tü 
Kurtuluş 

(1429) 

Seherine 50 kuruş tabının edilen 4000 adet beden derecesi pazarl.Ik:la 
-;atm almacaktır İhalesi 18.11 ,942 Çarşamba günü saat 15 te Tophanede 
M. M. V Bir No. 1ı satın alma komisyonunda ynpılacakttr Kat't temi· 
natı 300 liradu. İsteklilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. , 

(264-1292), -
Pazarlıkla 20.000 kilo havuç alınacaktır. Kflosuna 20 kuruş tahm!n 

~lmiı;;tır. Katı teminatı 600 liradu. Şartnamesi her g(ln öğleden sonra 

<o. da görülilr. İhalesi 19/ 11/942 saat 14 de Tophanede M. M. V. Bir 
No. 1u satın alma Ko. da yapı1acaktp-.. İsteklilerin belli vakitte gelme. 
'eri. (1170) -Beher kitosana 20 kuruş tahmin edflen 20.000 kilo ıspanak ve 
20,000 kilo lahana pazarlık.la satm altnacaktır. İhalesi 17/ll/942 Sah gtl.. 

nü saat 15 de Tophanede M. M. V. fst. Bir No. lu satm alma konı.ta
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin 1200 lira kati teminatlariyle belli va• 
kitte komisyona gelmeleri. (270 - 1398) 

10,000 lirallk kadar koyun eti almacaktır. Pazarhkla eksiltmesi 16/ 
11/942 Pazartesi günil saat 16 da Tophanede M. 9M. V. tst. Bir No. hı 
satln alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 1500 lira kaU temi• 
natlariyle belli vakitte komisyona ge imeled. (271 - 1398) 

Beher kilosu 153 kuruştan 50 ton koyun eti ve beher kilom 125 Jm.o 
nıştan 50 ton sıR"tr eti ve beher kilosu 118 kuruotan 50 ton keçi eti pa .. 
zarllkla satın alınacaktır. İhalesi 20/ 11/942 Cuma günü saat 15 de Top

hanede M. M. V. tst. Bir No. lu satın alma komJsyonunda yapılacak .. 
ttT Katı teminatı 25,450 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona .eı. 
m~leri. Evsaf ve ~artnaınesi her gQn ö!leden evvel komisyonda glSrQUlr. 

(247 - 1329) 
• 

Pazarltkla 100 ton prra!!a alınp.caktır. Kfiosuna 20 truruı :fiyat tahmin 
edilmiştir. Kati teminab 3000 liradır. Şartnamesi her gün öğleden sonra 
Ko. da görülür. İhalesi 20/11/942 ıünü saat 14 de. İsteklilerin belli va-
kitte Ko. na gelmeleri. (1174) 

lzmir Belediye Reisliğinden 
1 - ŞllkrQ Saraçoğlu bulvarbım, İsmetpaşa bulvan lle Klzmı Dirile 

caddesi arasındaki kısmının ve Necatıbey caddesinin Glzi ve İsmetpap 
bulvarlan arasındaki ldsmmn:ı. parke taşlarlyte yenlden yapılması ve 
ŞOkril Saracotlu bulvarının Gbi bulvan ile Klzım Dirilt caddesi ara• 
stndakl adi tatlarla dösenmlş kısmının parke taşlarlyle esaslı tamiri, fen 
isleri müdilrlUğündekl keşif ve şartnamesi veçhile yeniden kapalı zarfll 

eksiltmeye konulrnuııtur. Keşif bedeli 36088 lira 38 kuruş, muvakkat te
minat (2706) Ura (60) kuruştur. thaie.'ll 23.ll.942 Pazartesi gf\nQ '8at 

16,30 dadtr. 2490 sa11h kanunun tarifatı dahilinde haz:ırlanm11 teklif 
melctuplan ihale giln1l uamı ıaat 15,30 a kadar encümen riyasetine ve
rilir. Parası arttmnaya çı.kanlacak arsa bedeliyle ödenecektir. 

2 - tsmet kaptan mahallesi 1334. 1335. 1362. 1363 ve 1370 saybı 
sokaklarda yeniden 2436 metre murabbaı kesme ta~larla dö~eme yapılınası 
ve 1360, 1361, aa,..W sokaklarda mevcut 1025 metre murabbaı dö~emenin 
kesme taşlarla esuıi tamiri ve 1362 sayıll sokakta yeniden 150 metre 
boyda kanalizasyon yapılması tslerl 1en t11leri mOdürlOiınndeki keşit ve 
ıartnamesl veçhlle kapah sarfla ekfUtmeye konulmu~. Keşif bt>delf 
20039 lira 15 kunıftur. Muvakkat teminatı 1502 Ura 95 kuruştur. İhalesi 
23.11,942 Puartasl ,ona saat 18JIO dadır. 2490 sayıl! kanunun tarlfatı 
dahiHnde hazırlanmış teklif melı:tupl•n ihale günü azamı saat 15.30 a ka
dar encilmen riyasetine verilir. Parası müzayedeye çıkarılacak ana mu
kabilinde Mt>necektir. 0'.!75) 

Sahip Ye Ne,nyat MudurU: Halil Lıitfı UorduncıJ 
· Gazetecilik ve Neşriyat 'f. L. Ş. 'fAN MatbaasJ 


