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nektep kitabı kadar ve belkı de daha mühım otarı 

C O C U K AN S 1-K L O P E D 1S1 
Valnız Çocuklar·ın Değil, Büyüklerin de 

AnsikJopedisidir. Son eşrin 

1 9 4 2 SEKİZİNCİ YIL - No. 2602 
GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

FIYATI 8 LIRADJ,_R 
TAN İdaresinden ve bütün kitapçılardan isteyiniz. 

Pancar ve Şeker 
Fiyatları Arttı 

Fabrika Teslimi Toz Şeker 480, Kesme 
Şeker 500 Kuruştan Satılacak • 

Mahalli Fiyatlar Ayrıca Bildirilecek 

Sabit Gelirlilere Şeker Ucuz Fiyattan 
················~ 

Verilecek 
Ankara 15 (A. A.) - Başvekilett.en tebliğ rakılmış ve 400 sayılı karal'la da ha tarihten 

edilmiştir: itibaren fabrikalarda şekerin toptan fiyatı, an. 
1 - 1942 şeker kampanyası için paııcar balaj masl'aflan hariç, kristal kilosu 480 kuruş, 

fiyatlarma ilaveten kiloda z kuruş zam yapıl- v.e küp kilosu 500 kuruş olarak tesbit edilmiş-

dığı gibi Türkiye şeker fabrikalan anonim şir- tır. ş k f' ı d ki b t 39 ı 
.ketinin 1942 kampanyasında fabrikalara tes- e er ıyat ann a u ar ınna 9 :ııayı ı 

karara mü!'>teniden verilen şeker heyannamele 
lim edilen ve edilecek olan pancann yiizde ri ve beyanname vermiyf'nlerle mevcut1annı 
1 ine kadar müstahsile prim olarak şelker ver. noksan bildirenler nezdinde beyanname ha· 
mesi tensip edilmiştir. rici tesbit edilen şekerlere miitPallik zabıt va-

~ 

~ s . . : .. ·:.. 

Sağda: Savaşan Fraruı1zlann lideri general de GauJle şimıtl Afrikadakf müttefik kuvvetler komutan.ı G. Eisenhower ile görüşür· 
ken. Solda: Yeni harekat sııhaısına sev'kedilmekte olan Amerika tayyareleri bir nakliye ı:emisin de 

ilk_ Alman Uçak Ve Tank 
Teşkilleri Tunus'a Vardı 

• 2 - 403 sayılı kararla 16.11.1942 pazarte- rakaları muhteviyahna da şl\mildir. 
si sabahmdan itibaren şeker sahşı serbest bı- /:Jir Devamı Sa. 2. Sü. 7 

'-. ........................................................................ ./ 

Son Afrika 1 r 

H Adiseleri 

istila 
Tehdidine 

Cevap 

1 italyan Donanmasının Anglo • Sakson Filoları ile 
Harbe Tutuştuğu Söyleniyor • A. Darlan 

Guiraud'yu Afrika Başkumandanh~ına Tayin Etti 

Karşısında 

Berlin, Türkiyenin de 
İ edbir Almış Olmasını 
Muhtemel Görüyor 

-o--

lsveçin Bize Satacağı 
bemı!er şi de A mor.ya 

Emin Olmak istiyor 
Berlin 15 (A. A.) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bildi-
rıyor: Dünkü gazeteciler toplantı 
Smda şimal Afrikadaki olaylarnı 

Garp ~ölündeki muharebelere girmeğe hazırlanan hür Fran
. 112 kuvvetlerine me116up bi:r kıta 

Giornale d'ltalia 
Gazetesi Diyor ki: 

'ltalya, Mihverin Bu 
Harbi Kaybedeceğine 
Kat'iyen inanmıyor .. 
Roma 15, ı A A.) - .Pazar .~ıı.. 

ııii çıkan nüsh:ısırırl.ı C;iorrnıle d' 
Jtalia, Ingiliz .ttbuatının "ırıes 
um kehanet.eri., ni ıtirazlrırla kı;r 
şılamakta ve ftaiyıınm mıhverin 
h:.:bi kaybetti~ın~ veya edcbiıe- , 
ceğine katiye~ inanmadığnu yaz
maktadır. Gaz ;lfı şöyle demekte 
dır: gelişmesi karşısında Almanyanm B 

tedbirler aldığıru ajans haberle _ 1• n gaz 1-, ye K a rş 1 .. Akdenizin birden bire harbin 
rine dayanarak. ileri süren bir ırErkezi mahiy•>t•.n aıbnsı, diyer 
Yabancı gazeteci, diğer tarafsızla kesJnılerin hesabıı katıloı:ısı liı • 

T oulon'daki Fransız Filosunun Subayları 
Mareşal Petain'e Sadakat Yemini Ettilt 

Stokholrn 15 (A.A.) - Alınan 
kontrolü altında bulunan lskan.. 
dinav telgraf bürosunun .Ma.irit 
muhabirinin bugün bildirdiğine 

göre Italyan donanmasının bü -
yük bir kısmı Italyan ve Alman 
hava kuvv~tlerinın ı""tirnkıyJ<• şı

mal Afrika açığında Ingfüz ve 
Amerikan filoları ile muharebe • 
ye girişmiştir. 

Italyan kuvvetlerı, söylendiğı
ne göre bilhassa krııvazor ve 
ımuhrıplerden mürekeptir 

Berlinde.n verilen haber 
Berlin 15 (A. A.J - A:.Keri 

kaynaklardan bildirildiğine göre 
ilk Alman uçak ve tank teşkille. 
ri Tunusa varmıştı.r. 

Nerede ltulundu.ğu henüz kati
yetle bilinmeyen general 

Weygand rın da askeri tedbirler alıp alma A gv 1 r M u· . ttef ı· k :ıtln geldiği tl'.~Nlsını ifade etmcı. 
d.rklanru sormuştur. B.11•ka yer)r.ri~ olduğu gıbı Akde 1 --------
Alınan hariciye nazırlığı sözcü nfrde de, ica.J f•tti~i z!-man muha ı 

Frarunz kuvvetlerine G. 
·-ı Guirau.d kumanda elliyor 

sÜ, bundan iki hafta evvel Tür Akınları Başladı rd::e cephelcııi ve usull('ri değı:;ı- SA·RK .CEPHESi Londra 15 (A. A.) - Şimali 
Afrikadaki ultra modern ordu, 
mihver Tunusa takvıye kıtal.arı 
gönedrdiği esnada Fransız hima
yesindeki bu memeketin imdadı. 
na koşmaktadır. 

Şima1 Afrikadaki müttefik kuv. 
vetler eenel kurmay başkanı 

General Clark .· 
kiye Cumhuriyetinin Türkiyenin tirilmek suretile fakat zafer planı 
tarafsızlğıru muhafaza ve müda- na sadık kalarak çarpışmalara de 
faa hususundaki kesin azmini a- vam ·ed.ilecc•x.tir. Italya. üze.rine 
çıkça ifade ettiğini bu itibarla Sekizinci Ordu Gazafe'yi Ge~ti _ RommeJin çöktürühnek istenilen işgal.tehdi 
'l.'ürkiyenin de askeri tedbirler I .

1
• • dinden dol;tyı hiç bir veçhile te-

almış olmasının kuvvetle muhte- Mihver Ordusunu ngı iZ Kuvvetlermden essü.r duymamaktadır. Çünkü L 
tnel bulunduğunu !sviçrenin de A M ff. '- Old ., B ı· B'ld" . talya her muhtemel taarruzu ge
ayni azim ve kar.:ro.a olduğunu yır.mıya uva ";{. . ugunu er in 1 ırıyor ri püskürtmesini bilecektir. Ak -
söylemiştir. K~ .~5 (A .. ~.). - Ingil~ ı Tı..mus bava meyd~a karşı al- deniz muharebesi Atneri.kaltlann 
Türkiyenin ~sveçten bazı vapur tebliğ'i: ~ .. sekızıncı ordu duş- ç~kt~ ~çmak suretile muvaffa- ümit ettikleri gi.bi katı bir mabi 

lar ~tın almak için teşebbüste manı Tmimi ye kadar kovala - kıyetli bıı:_ taar~~ yapmşlardır. yeti haiz değildır .. ~u m'!hare~ 
bulunduğunu ancak vapurlar mıştrr. Ağır ve orta bomba tay. Bu harekattan iki tayyarem.ız düşman kuvvetlerını . yıprat!icak 
Türkiyeye d~vredilince bunların yarelerimiz 13/14 son t.eşrin gece dönmemiştir. ve zay1flatacaktır.,, 
Baltık denizinden çıkmalanna si Bingaziye taarruz etmişlerdir. * 
Almanyanm izin vermek niyetin A_v-bom~ tayare~erim~z G~le N~w-Y?rk 15 <A. A.) - Se~- Yeni Gine'de Mu"ttef"ık 

Kafkasya 
~ö~9esinde 
Savaşlar 

Rus, Tebliğine Göre 
Tuapse'de Mühim 

Bir: . Tepe Zaptedildi 
de olmadığı hakkında Isvet rad oı.n garbinde gen ~ilen~ duş - zıncı lngılız oz:iu.su, To.?ruk ll -
yosunun yayımı etrafında yine man ko~ ~mbalamaga de - marondan 64 kılometre otede bu- Kuvvetleri ilerliyor Almanların Ateşlediği 
bir yabancı gazetecinin sorduğu vam etmişlerdir. lunan Gazalaya v;ı~:~tı.r .• W• Loırıdra 15, (A. A.) - General 
suale sözcii şu cevabı vermiştir: Dün Tunus ile Sicilya arasın- ltalyan resmı teblıgı Mac Arthur umumi .karargahının Bir Ormanda Göğüs 
de olmadığı hakkında Isveç rad. da avcılarımız ekserisi şimal isti- Roma 15, (A. A.) - Italyan tebliği: Müttefik kuvvetleri yeni Göğüse Muharebe Oldu 

uAlmanyanm emin olması ıa - kametinde uçmakta olan en aşağı tebliği: İtalyan ~ Alman kıtala Gine adasında yeniden ilerlemiş Berlin 15, (A. A.) Alman tebli-
zım gelir. Bu hususta tam kana- 7 düşman tayyaresini düşürmüş. rJ Sirenaik'de ilerliyen Ingiliz leroir. Buna yolu üzerinde bulu. ği: Dün Alman ve Rumen kıtala-

l:liJ» Devamı Sa. z. Sü. 5 Jerdir. Iki motörlü avcılarımız lt1fr Devamı Sa. 2, Sü. 1 nan Vairopi dün işgal edilmiştir. rı 'Kafkas bölgesinde düşmarun 
----~~--~--~----------~------~------~--------~~--~~--------------_:_--~~ · şiddetli hücumlarını pü:ikürtmüş 
"9••:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••::•••••••••••~•••:•••••••••••••••••••••••~ !erdir. 

~ .. !~!~~~~-~ .. !~~!~.·." ... !~.~~!!.~ .. ~~.~~~ .. ~!~.·.~~~.~-~ .. !?.~~-~.-; t~lmst~t~~~H~~~~:fk! :~te·s~~: . : 
u uş ur. ava uvve rımız 

• 1 

. 
9Drklye güres bir.inci1.i~ri dün şehrimizde neticelenmiştir, Yukarıki resimde lstanbul taktmına mükafat verilirken görilyoruz. 
Soldaki foto}ıiµ -ise dilJ\ü 'lig maçlarmdaıı bir intibaı tesbit etmektedll.. Spor hareketlerine ait taf:;na.t ikinci sahifemizdedir. 

" • • ı: •. 
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topçu mevzilerine. Volganın do 
ğusurida.ki Sovyet uçak meydanla 
rına hücum ederek kıtalarunızin 
hareketlerine yardım etmiştir. Pi 
ke uçaklarımız aşağı Don kesi -
miııoe çok alçaktan uçarak sahra 
mevziler.:.ne ve asker toplulukla: 
rma hücum etmişlerdir. 

Cephenin öteki kesimlerinde 
hücum kıtalarmıız beton sığmak 
lan ve savaş mevzilerini tahrip 
etmişlerdir. Duşmandan esir ve 
gnnimet a~mmıştır. 

· · · Sovyet resmi. tebliği 
Moskova 15, (A. A , - Scwyet 

tebJiğine· ektir: Stallngı atta sana 
yi mahallesinde kıtalarımız düş-

1 
man hücumlarını püskürtmüşler 
d;ir. Şehrin cenubunda bir keşif 

l grupumuz düşman mevzilerine 
girerek 100 kadar Alman öldür. 

Z!fr Devamı Sa. 2, Sü. 6 

Yaptlan hava müşahedelerine 
göre Franı5ız ve Alınan krtalar:ı 
l'unus şehrinin dar ve dolambaç 
h sokaklannda civar hava mey-

danlarmm ele geçirilmesi için 
şimdiden şiddetle çarpışmakta · 
dırlar. Tunus garnizonu genera 
Hanri Guiraud'un kumandasında 
Alınan krtalarile mücadele etmel! 
tedir. 

1:?ir Devamı Sa. 2. Sü. 3 

1 Günler: Geçerken 1 
BiR YANLIŞLIK OLACAK ••• 

RE F t K 
HA Lt D 
KARAY 

Haberde bir yanlışlık olacak, sanrrım: Tram
vaylarda ilk ön iki sıra oturma yerleri ka

dınlara verileceloniş ve şayet orada bir erkek 
oturmuş, bir k:adm da ayakta kalmışsa biletçi er. 
keğe: "Kalk, diyecekmiş. yerini bayana ver!., 
Yaslı. hasta, sakat birine, kadın veya erkek cıılsun 
yerımi vermekte gecikmem. Fakat sapa sağlam, 
dipdiri, ayaklarµıda mantarlı sivri iskarpin, sır

tında gümüşlü tilki. başında gugurik şapka. cakası bunlann hep
sinden daha yerinde bir kadın - nedir, kimin nesidir, lakabı al. 
lı; benli veya sarıpapa mıdır? - benim güç bel.l, talih eseri ili. 
şebildiğim yerden mahrum btralanak hakkına niçin sahip olsun i 
Y:ızın denizde erkeklere taş çıkarırcasına kulaç atan, bisiklette 
saat1erce adaleli çıplak bacaklarla çark çeviren. gazinoda tek dan
sı kaçırmayan, kısacası iş eğlenceye gelince atlet, pehlivan, çan. 
baz, kovboy kesilen bir taze bayan da, velevki ahlik ve iffeti söz 
göt;irmesiıı, yine böyle bir hak iddia edemez!. Kadın katip, mü
fetttş, müdür profeı'J()r, doktor, tüccar, hakiın, mebus, her şey 
olduktan. tamamilE' erkakleştikten, memleket böyle ileri bir ham
le attıktan sonra, çaresiz erkek mu~elesi görecekir. Bu muame
leye riza gostermiyecekler. iş ve guçle meşgul olan erkeklerle 
kadınların tramvaylara koşuştukları saattler dışında yolculuk 
etsinler: evlerine erken dönsünler; hayatlanm ona göre düzen 
~inler .. 

Aynca biletçinin kavrayamlyacağI kadar nazik olan böyle 
bir işe, zaten ne yapacağını şaşırmış bir işçiyi memur etmek de 
doğru de~lJdir. O, hangi kaduun hürmete layı:k olduğunu her 
zaman fark edemez. Bir sokak haspasına, bir kaldmm çiçeğine. 
biletçinin emrile yer vermekten hayA ederim. Insafla düşünü
lürse taze, Slhhatte bir kadın da yaşlı bir erkeğe yer vermekle 
mükelleftir . , 

Yer, kadın veya erkek ancak hasta, sakat, yaşlı, kucağında 
çocukluy;ı verilir. Ote tarafı oturan erkeğin arzuswıa, iyi niye
tine, keyfine veya hürmete layık olanı görmek hassa.sına bağlı_ 
dır. Onun içindir ki yapılacak şey bu vazifeyi biletçiye gördür
mek değildir. Ya ön ild sarayt büsbütün kadınlara aymnak, yahut 
mesleyi erkeğin terbiyesine veya terbiyeısizliğine birakmaktır, 
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..,. . . 
B ru; sonrn Ak.l Bey yukarı çıkını~. 

, ı;ı da kendi işine dalmıştL 

Feyza, Fuadın dennden alueden htç. 
kırıklarmr duyuyor, fakat onun nere• 
ye ısinmlı; olduğunu bir türlü kestire'" 
mlyordu. 

Nihayet dayanamadı. Ayaklarının 

utuna basarak kömUrlükten çtktr, Or. 
~ıık t;ımamiyle lı:ararmıs, merdiven 
b1'iamafında~ idare lambası yan• 
mıştı, 

Hıçkırıkların mutfak cihetinden rel 
C.:f'nl anlayınca, o tarafa doğru yürü
dı.i. Fakat orada aşçıdan ba$ka kimse 
yoktu. Mutrafın bahce kapısı aralık 

uruyor vr. içeriye hücum eden rüı• 

cardan ocaktaki kü!ler uçuyordu. 

.... 
başa nasıl vurmaia kıydı~ına ~aşıyor• 
du! .. 

Fuat. elindeki bir kiremit parçasile 
oturıluğu tatm tistüne şekiller çizer -
ken devam ediyordu:· 

- Sen bilmezsin Feyzi!. Babamın 
ne derece haksız: oldafunu bilmezsin .. 
Beni hlç sevmez ... Ama hiç hiç ... 

Fey.ı::i biraz mütehayyir: 

- Fakat nlı;in? diye sordu. 

Bu sual Fuadde büyük bir tec;ir u • 
ynndırm~tr. Gözlerinde derin b.r is. 
ıihfaf ve elemle: 

- Çünkiı, dedi. Çünkü ben onun öz 
oğlıı de~liml .• 

Feyzft sonsuz bir hııyretle ıı:özlerıni 
açmış, inanamlyan bakı,ıarla onun göz 
ll!'rlne bakarak tekrar !oruyordu: 

- Nastl? Babanın ö:ı: oğ!u değil 

Usulca bu kapıdan sıyrıldı, bahı;c• 
ye çıktı • .Fuat oradaydı. Kapıya eşik 

"ızi{esi goren büyucC'k bir taşın üs· 
tüne oturmuş, başını elleri araııına al• miıı~n? 
mıs ağlryordu Feyziyı rorunce göz - Hayır Feyzi!. Annem ölünce, 
y ~tarını kurutmak ister gibi bir h~· başb kimsem olmadıi' için beni b<:• 
r<>ket yaptı. Sonr:t vazgeçerek tekrar ımdan atımadt,. Fakat · e;örüyorsun ki 
e'le•iyle yüzünü kapadı. d1ima gÖT.Üne batıyorum ... 

Küçük kız, gönlünde büyilk bir Bir an düşündü Sonra teli.şla ilave 
m•rhamet ve sızı hissediyordu. Çe- etti: 
k:ngen b!r tavırla onun kar~rıuna re- _ ... Bu hakikati n :çin bilmem her· 
çerek yere çömeldi. Ve titrek bir kesten gizllyor,.. Sen de yine duymuş 
sc~ıe: 

- Allama! 'Üzülme ağabey! Dedi. 
Fuat, başını kaldırarak, kendisine 

ı k defa sokulan ve böyle candan hl• 
tap eden livey kardeşine hayretle bale 
ır.ı~h. 

Jztrrabı olanların dert ortağı bulma 
Lmndan doğan bir te~elli ve inşirah 

iç'nde omuzl;ınm stlkti. sonra yavaş
ça: 

- Bak görüyorsun, babam bana bir 
çocuk muamelesi ediyor!,. dedi. 

Feyza hala korkudan titriyordu. Do 
lu gozlerle ona bakarak tekrar!adı: 

- Üziılme ağabey, . Sen büyüksün, 
çnk büytlksün am:ı, babam ıenden da• 
'IJa biıyük... O herkesi döğebilir .. 

Fuat "Hah .. diye asabi bir sayha ile 
J?iilrnuştii. Başını kin dolu bir hırsla 

ki yana sallayarak ilave etli: 

- Kendl de eskiden kuş vururmuş., 
Av tüfenri hali sandıkta duruyor .... 
Annem sai iken hep bu yüzden kuca 
ederlerdi ... 

O konuşurken Feyzi dalım da!gtn 
~·nliyordu. Aralık kapıdan vuran t$ık 
ru11dtn san saçlarında menevişli hare. 
l•r çiziyor, hırçın baımı altın ya!dız• 
hırla süsliıyordu. Yüz[! asılı: olmasına 

raÇmen ne kadar sevimli ve nıh u -
z:un kirpiklerin arasmdan ışı!dayan y~ 
s·ı gözleri ne kadar gijzeldi J •• 

o!ına .. 
Feyzi ona h:raz daha sokuldu. Kil• 

çük ellerile kolunu oksayarak: 

- Sen ü:r.ii!me, dedi. O ben.im de öz 
babam değil! .. Bundan sonra biz bera. 
berir yal ... Yarın yine kuş vurursun .. 
Ben onun geldiği vakti gözlerim . ., Ya 
hut ahçı ku<jları öbürıı;iln kızartır .. 

Fuat, ruhunun ciddi hilznile bu ço • 
cuk tese!I!sine gülümsedi ve hafif bir 
temasla Feyzanın yanaklarını sevdi.--

İşte bu vakadan sonra, Fuatla Fey
zinuı arasında sıkı bir dostluk başla• 
nıı~tı . Feyzi artık eski us!u ve sessiz 
çocult değildi. Ruhu oynuyor, vücudü 
çevikleşiyor, böylece de üvey ağabey! 
sinin mizacına uymağa, onun her çeşit 
t~hlikeli ve sakar oyunun:ı iştirak et. 
meie ka.lkıyordu. 

(Devamı var) 
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BUGUNKU PROGRAM 

7.30 ProsuR>. 
7.J'Z Spor 
7.40 Haberler 
1.H Salon orku 
12.ıo Prosram 
ı2.33 Jılllıilt p(l.) 
12.45 Haberler 

19.30 Haberler 
19.45 Serbca 
19 SS Türküler 
20.ıs Radyo ır•ute 
20.45 Bir rııar, 
21.00 Konu~ 
:ıı.ıs Solular 

377161 Numaralı Bilet 
20 Bin Lira Kazandı 
:\Iillt Piyangonun 12 inci tertip 

1 inci çekili~i dün Ankııro.da Sergi_ 
evinde saat 14 de çekilmiş ve çeki
lişi kalabalık bir halk ktltlesl takip 
etmiştir. İkramiye kazanan numara
ları aşağıya yaztyoruz: 

20.000 Lira Kaunan No. 
377161 

ıo,ooo Lira Kazanan No. lar 
139468 288700 

!5,000 Lira Kazanan No, lar 
095283 170434 193102 373226 

2.000 Lira Kaıanan No. lar 
022193 101441 190083 298910 
029141 
060257 
072396 
077279 

1.000 
008876 
01284-' 
045100 
045288 
061652 
069563 
074559 
081786 
121155 
130616 

138556 
15718.'l 
185854 
186049 

191338 
:?11786 
212167 
291286 

316277 
348862 
362497 
378972 

Lira Kazanan No. far 
143144 251708 310539 
155747 268538 312•70 
182923 269308 322175 
19G893 269791 323f74 
203677 275802 330674 
223605 291366 349459 
238177 296074 363108 
240484 300209 379109 
245528 300725 382li5 
249149 30783~ 398473 

600 Lira Kazanan No. lar 
Son dört rakamı (2181) ve (9775) 

ile bit.en biletler 500 lira kazanmı;i
l&rdrr. 

100 Ura Kazanan No. lar 
Son ilç rakamı (510) ile biten bi_ 

letler 100 lira kazanmışlardır. 
50 Lira Kazanan No. lar 

Son uç ro.kıımı (493) ile biten bi
letler 50 lira knzanmı~lardfr. 

20 Lira Kazanan No. l1r 
Son üç rakamı 196. ıl77, 614. 694, 

695 ile biten biletler 20 lira ikramiye 
kazanınışlarclJr. 

10 Lira Kazanan No. far 
Son iki rakamı (11) ile biten bi

letler 10 lira kazanmrşl:ırdır. 

2 Lira Kazanan No. tar 
Son rakamı (3) ,.e (9) ile biten 

biletler 2 lira ikramiy• kaıtanmıılar
drr. 

20,000 llraUk büyük tkraıniyeyi 

kazanan 377161 numaralı bilet Gire
sunda satılmı$tıı:. 10.000 lira ikramt 
ye kazanan biletlerden 139468 numa
ralı bilet Adanada, 288700 numaralı 
bilet de Blsmllde satrlmı~tır. 5.000 
lira ikr:ııniye kazanan biletlerden 3 
tanesi İstanbul, bir tanesi de Cihan
beyllde ı;atılm~tır. 

Feyzi, kendince yeni keşfedilmi~ bü 
tlin bu ıeylere, saf bir ı;ocnk hayran. 
hft ile bakıyor ve babasının bu güzel 

13.00 Fısıl hcvcıl 
ıs.oo Prokram 
11 OJ Sarlular 
lS.45 Dans orku 

20.30 J\:onutm• 
21.45 Senfoni orkes 
22.ıo Raberlu 
lZ.+5 Kapanr1 

2.000 llr:l ikramiye kaz:ınıın bilet
lerden 8 tanesi İ!rtanbul, dört tıınesi 

l :"-nkara. iki tanesi tzmlr, bir tanesi 
rzmit, bir tanesi Lldik, bir tan~i 

, GE.C~~GE.L, .. H•B~RLER 1 
Bingazi'ye Karşı Ağır 

Hava Akınları 
l:Jfj' Baştarafı 1 incide 

ku'\<vetlerine knr~ı inatla engel 
olmağa devam ctmı:?ktedirlc:r. 
Düşmanla bir kaç kere şiddetlı 
carpışmalar yapılmıst:.:-. 
't-4; .. 

·Alman resmi tebliği 
Berlin, 15 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Sirenayka'da Alman - İtalyan kı
t.alan dU~arun şiddetinden hiçbir 
ııey kaybcLmemiş ol:ın baskısTna mu. 
kavemct etmektedir. Kttalarımız düş
mana ağır kayıplar verdirerek batıya 
doğru aı;ılmıya devam. etmi~lerd!r. 

Amerikan ı·esmı tebliği 
Knhl:-e, ıs (A.A.) - Orta şark A

merikan kuvvetleri umunn ks.rargilıı 
tebliği: Birleşik Amerika ordusuna 
mensup hava kuvvetleri batı çölünde. 
ki ileri üslerindm hareketlerine teke 
rar başlamıılaı:dır. 

Av • Bomba ve av uçülan, Rommel 
ınrhlr ordusunun ıeri ka~ kısımlan· 
nı iyi netictll taarru:ılariyle otes al
tına a1nııı ve hırpılamtştır. 

JI. 
Kahire, 15 (A.A.) - Amerikan or• 

'dusu umumi karargahının buıün bil• 
dirdiğlne göre, büyük Amerikan bom· 
ba tayyareleri 13 - 14 Sonteşrin gecesi 
ve sündüz Bingazl lim11mna taarruz 
etmişlerdir. Bı.iyiik vall&'ın1ar çıktığı 

ıı:örülmü~tür. 
ti' 

Harekat sahasında 
Londra, 15 {A, A.) - Aşağıdaki 

beyanat, Dowing Street'deki Başve
k.illn ikametgAh!ndan neşredilmiştir. 

General Alexander, dilımanm ölO, 
yaTalı ve esir olarnk zayiatinm 75 
b!n kişiye çıktığını tahmin etmekte
dir. Bu rakam Ba~ekU tarnfından 
g~en Çarşamba günll Avaın Kama• 
rasTnda :ı:lkrtdilen rakamdan bQy{l~ 
tfu. 

Harekat saliasınra 
Londra, 15 (A.A.) - İtalyan • Al• 

mın harp :malzemesi enkaziy!e kap
lanmış bulunan 600 kilometreye yakm 
cöl kıımı müttetik hava kuvvetlerinin 
Mmr bölgeslndek.i üstunlıiiünü ıö,. 
c:rmelttedir. Mütteflk ha,·a kuvvetleri• 

itin mubtelif şubeleri araSindaki tam 
il b~rabcrll~I btı buyuk JmarrJı mjl~ 

küıı hale getirmiştir. 
Bütün bu mesafeyi uçakla aşan bir 

cıüşahit, Ela!emeyn'den Eldabaya ka· 
dar olan çevrede yalnız yanmış VI!' en
'lı:az haline gelerek kararmış mihver 
harp malzemesi, taşrt araba.lan, top, 
tüfek, mitralyöz, mühimmat ve yiye
cek nndıkl:ıı.rlyle düııman ölülerinden 
bJşi:a btr~ey görm1!diiini ve tahrip c• 
!unmuş yüz \::ıdar hava alanı ve uc;uş 
sahau aaydıirnı ı;öylemlştir. 

Müttefik!er ileri yürüyüşleri sırasın
da, kendiler! tarafmd:ın kullanılmak 
mak!adiyle buralannı peyderpey ta
mir etmektedirler. 

Berlinin miitaltiası 
Berlin, 15 (A.A) - D.N.B. ajansı• 

run askeri muhabiri Libyadaki vazi• 
yeti tetkik eden bfr yazısında lngifü~ 
lerin, sayı ve malzeme üıtünlüklerine 
rağmen Rommel'i oyun dışı edemedi
iinl, Halfaya geçidindeki geniş çem• 
ber!eme hareketinin muvaffak olarIU• 
dığrnı belirtmekte, çöl Maresalinln 
batıya doğru yapılan harekat esııtasın
da Mihver :zırhlı ordusunu düşman 
taarruz kuvvetlerinden ayrrmıya mu. 
va!fak olduğunu. Alman genel kur
mayında bu hareketin "usulü dalreslrl• 
de çekilme" olarak vasıflıtndrnldığını 
yazmaktadır. 

lJ-1 ısır başl'ekilinln sözleri 
Kahire, 15 (A. A.) - MtStr Baş

vekili Naha! Paşa Kahlrede irııdettiği 
nutukta seki:zlnci orduyu senl etmiş 
ve ~öyle dem~Ur. 

"Demokr:ısiltT için zafer _gi}nünün 
yalttn olduğuna eminim. Mihver kuv
vetler! Mısı:rdan atılmı~lar ve Libya
da takip edilmekte bulunmullardır. 
Memleketimizi tehdit eden tt-hllke or
tadan kaldtnlmrştır. ırtsırla müttefik_ 
lttlnln geçirdikleri acı saatlerin ha
tırası buntıı.nn dostluklartm. ittifak
lannr ve karıtltklı itlmatlannt tak
viyP edecaktir,., 

İngiltere Üzerinde' 
Londl"a, 15 (A.A.) - 9 günden.beri 

h!ç bir diiıman uçaiının tneHlz gahll• 
ler:rti a~madıcı, dun, Londrada bildi
ı-ilmiitir 

ilk Alman Uçak ve 
Tank Teşkilleri 

Tunus'a Vardı 
12fr Baştarafı 1 incide 

G. Guiraud başkumandan 
tayin edUmiı ! 

Londra, 15 (A.A.) - Miittefik lcon. 
trolü altında bulanan Fas radyoıu, A• 
mira! Darlan'ın General Guiraud'yu 
$~nal Afrika başkumandanhiına uyin 
ettii'ini bildirmektedir. Ayni radyoya 
göre. Bizerte yakmlannda müttefik 
lcuvvet!eri ile Almanlar arasında çar
pı~mıılar bıı?<lamıştır. 

Yeni Milıver sevkigatı· 
Londra, 15 (A.A.) - Fas radyosu

nun bugünkü Pazar günü bildirdiğine 
ıöre Ame.Tikan kıtalarr dün ıece Cf• 
zair 

1

bududuno ıeçtikten sonra Tunqı 
o;o-e Bizert'e doğru ıilraUe ilerlemelı:te" 
dir!er. 

Radyo, mtittefikl~in Cezair ve Fa. 
sın bütiin !imanlarına. mühim kuvvet• 
ter çıkarmıya devam ettiklerini US.Ve 
ediyor. Spiker, tayyare i.le nakledilen 
l::ıtalarm paraşütlerle Ce:zai.r sahilinde 
karaya inmeleri ic;in tecJbiTter a!rndı

ğına dair ı;irnalt Afrikadaki müttefik 
u:numt karargahının be1anatmr ı!a 
tekrar etmfştir. 

Dün ıec~ Tunusta bulunan üıletİft· 
den hareket edem mihver tayyareleri 
Ce:tair ~e Bon kesimlerinde nnıhtf• 

fü hedeflere bombaları~ turruı: etmiıpo 
leTdir. 

Batırılan de.ni.zaltıJ.ar 
Londra, 15 CA.A.) - 'F'nınsu: Şt. 

mal Afrikaaı acık:larında son haftalar 
zarfında batırılan dü,man deıüzaltıta~ 
nnın adedi 13 e baliğ olmuştur. Bun. 
!arın b~i !kincitesrin için<le batırıl• 

mtetır. 

Alman resmi. tebl.iği 
Berlin, 15 {A.A.) - ıtesmt tebllft: 

Şimal Afrikada İn3iliJe _ Amerikan 
ihraç kuvvetlerin~ lcarşı haıekAtta 
bulunan Alman denüıalttlart ~0107 
tonilıltoluk Wargziek nll,kli;re gemi
sini ve 6000 tonilatoluk bir şilebi ba
tırmışlardır. Bundan baıka dört bü
yük nakliye gemisine torpil isabeti 
kaydediltnistir. Boug!e bölge!fnde bir 
uçak meydanına vt llmanma muvaf
ralayetle hücum edlliniı w lltnanda 
bulunan tam yüklü iki btl.,.Uk nakli_ 
ye _gemiı;l bomba ile haııat'a uğratıl

Dl?ihr. Bir dü,man deniıaltt~r da 
l>omba lle tahrlp ed'lmi~tir. 

Av ve tahrip uçaklarımız TunUJ 
~ahili önündr. 3 dil,man uca~ dilruT
müslerdiı 

İstanbul Takımı, Türkiye 
, Güreş Birincisi Oldu 
Türkiye Greko - Romen güreş bi

rincilikleri dün neticelenrrıilitir. Ne
t!eeler :ıunlardtr: 

Cihat, Muammer, Leb!p. Ömer, E_ 
sat; Aydtıı; Fikret; N<ıci; Melih; Jle
bii; İbrahim. 

Galatasaray 3 - Vefa 1 

Fatihte Ziynetten· 
Vergi Alınması istendi 

C. H. Partisi Fatih kaı:a kongresi 
dtin yapılmıştır. Kongrede Vali ve 
Belediye Reisi doktor Liıtii Krrdaı· 

ve C. H. Partisi Vlldyet idare heyeti 
Reisi Suat Jiayrl Ürgüplü de bulun
muşlardır. 

Vazife Vardır f 

56 kiloda: ı - Kenan (İstanbul) . 
2 - Niyazi (Ankara) 61 kiloda: 1-
Abdullah (Ankara), 2 - İhsan (İs
tanbul), C6 kiloda: ı - Yaşar (Anka_ 
rıı), 2 - 'Reı;at (İstanbul). 72 kılooa: 
1 - Aziz (Ankar<.), 2 - Beslen (Ko
caeli), 79 kilodn: ı - İsmail (Koca
eli), 2 - Ahmet (İstanbul) 87 kilodn: 
1 - Rn:tk . <ts!anbul) 2 - İsmnil 
(Ankura). Ağırda · 1 - Samsunlu 
Ahmet clstnnbul). 2 - Şükrü (An_ 

kara). 

Ayni stadda son maç olarak oy
nanan Galatasaray - Vefa oyununda 
Vefanın daha büyük bir varlık ha
linde oyntyacağr ümit edilirken, Gıı_ 
latasaraylılar ilk anlarda aj:,rır bas
ınıya ba~hyarıık Vef::ıyı pasif vaziye
te ı:oklu \'e Eahanın da kaygan ol
masf neticesi oyun oldukea ze\'kSiz 
bir hale geldi. Galatasaray takımm
dn sol haf olarak Ejfakm da oyna_ 
masr. Sarı Kırmıztlıların aitr bıısma
rında a.mn oldu. 

Kongrede, idare heyeti raporu o
kunmuş, geçen yıl yaptlan işler göz
den geçirilmiş ve yeni idare heyeti 
seçılmlştir. İdare heyeti reisliğine U
mumi Meclis azasından Bican B:ığct
oğlu, lizaltklara Sudi, Ekrem, Rıza; 

Ziyl'! Emin, Hamdi ve Muhtar Acar 
seçilmişlerdir. 

Milli Şefin aon nutku Uıı:erlne ı 
piyasada bir ferahlık baJg!!ster- f 
dl. Bir krsım zahire flyatlarında $ 
dU§UklUk görUldU, ortada görme· t 
dlğlmlz bir kısım ylyeoek madde• t 

lerl bollattı. Şeker müstesna, her i 
dUkklinda her istediğimiz çeşidi 

bufablflyoruz. 

1 
Demek ki ortada "kitlık., lı va. 

sıflandırılabllecek bir vaziyet yok ı 
tur. Normalln Ustünde görülen f 
pahalılı~ın da arızi· olduğu anla- ı 
§ılıyor, fiyatların dU,mlye ba§la-
mi~ olması da bunu gı>sterlyor. 

Puan itibaıiyl'"' İstanbul birinci, 
Ankara ikinci, F.skışehir ür;lincil ol
ınuslardır. 

Licı Maçlarında 
!.ıg maçlarının bazı milhiın oyun

ları dun yapılmtştır. Bu arada Fe
nerbahçe ı-tadmda oynanan Galatasa
ray - Vefa maçı epey alaka toplamış, 
fakat Vefııltlar beklenen ~ekilde bir 
o;"\l.n gösterememlslerdir. Bu maçtan 
evvel yapılan Fenerbahçc _ Da\'Ut
pa:ı;a maçı dR umit edildiı;:inden çok 
daha fada gol ile bitmiş "e Fenerli
ler mevsimin gol rekorunu kırmış

lardir. 

Fenerbahçe 13 - Davutpa~a 1 
Oyun bidayette mUtevazin bir ce

reyan alacağa benzerken, Fenerbah
çe 'ibrahimin ayağından bir gol ka_ 
zanmış, bunu Melihfn attığı ildnci 
ııayı takip etmiştir. Bununla beraber 
maneviyaUnı bozmıyan Dayutpaşa, 

orta akıncısinm <:ok yakından cektigi 
bir şiltle, top Cihadın eline gPld!ği 

halde, kayar11k girmesiyle yegane sa
yısını yapmışttr. 

2 - 1 va.?.iyette Davutpaşanın faz
la gayret sarretmesiyle biraz daha 
kalan oyun Mellhln üçüncüyü. Aydı
nrtı da güzel bir ı.ütle dördünciiyü 
yapmasiylc 4 - 1 vaziyete girmiş \•e 
devre bu sekilde bitmiştir. 

İkinci devrede Fen~rbahçe çok ra
hat ve anlaşır bir oyun tutturmuş ve 
Melihin ayağtndan altı ıtol daha ka
'landtktan sonra. ~ııy1 adedi ona çık
mış ve Fikret, İlmıhim. E11adm nya
ıtmdan dA birer sayı kazandlktan ı:on
ra. macı 13 - 1 .sıibi bir gol reko-
riyle kazanm1$hr. 

Dünkü maçta Fenerliler ~u kadro 
ile onnmışlardır: 

Hokem doktor Tarık Özerengiıı'in 
idnre~indeki bu oyunn Galatasaray 
~u kadro ile iştirak etnıışti: 

Osman, Faruk, Salim. Kemal, A
rif; Eşfak; Hikmet; Orhan, Cemil, 
Muzaffer. Gazanfer. 

Oyun başlar başlanın Galataııa

raylılar bütün hızlarlyle akttlar. İlk 
anlardan itibaren mtim'"iln olduğu 
kadar ağır basmak için ç:ılıştıldarı 
görülüyordu. Buna mukabil \'e!a ta
kımt çok de!a düşliıgiı <ıçık verme 
sekline girmişti. Bundan lııti!a<le e_ 
den Cemil ikinci d:ıklkada ilk golil 
çıkarı verdi. 

Bundan sonra gittikçe aı;Uan Ga
latasaray Vefa kalesine dolmu~, Ve
falılar da şuursuz bir oyun tuttur
muşlardı. Bu arada Cemil ikinci go_ 
Ui de çıkardı \'C devre 2 - O Gala
tıısarııyın galebesiyle bitti. 

İkinci devrede Galntasııraylfür yi
ne c<ınlı biı" şekilde oynadılar ve l'>!u
zafCer üçüncü golü. de çıkardtkt:ın 

sonra, Vefada oyu11u kaybettiğine 

inanmış blr vaziyet görünmiye ba;,;
ladı. Bu arada Şükriinün uzaktan 
çektiği çok güzel bir ~ütün Galatasa_ 
rıır kalesine üst kcı5eden girmesi Ve
taltları tekrar ümitlendirdi ve gayet 
güzel bir de frrsat kaçtrmasından ı::on
ro, oyun mütevazin bir şekilde Ga
lata~araytn 3 - 1 galebesiyle bitti. 

Şeref Stadında 
Şere! sta.dmda yapılan dünkü Ug 

maçlarında İsfanbulspor Taksimi 
3-1, Beşiktaş - Süleymaniyeyi 7-2 
ve Beykoz - Kasımpaşayr 5 - 1 mağ
lup etmişlerdir. 

Ekmek Vurguncusu 

Parti Vilayet kongresine istir:ık et
mek üzere de Bican Bağcıoğlu, Vasfi 
Aktin, Muhtar Acar, profesör Sadi 
Irmak, Hayriye Işıksal, Abdullalı 

Tl'kta~ intihap edilmişlerdir. 

Bundan ııonra dilekler tesbit edil_ 
nıiştir. Bu dileklerde kahve ve mey
haneler dü:şkünlülğiinti önliyecek terl
birler alınması, Karagümrük çarştsı
nın yaptırılması, talebe için hususi 
tramvaylar çtkartlm:ısı, kadm1artn 
lcullandıkları ziynet eşyasının \'arlık 
vergisine tabi tutulması istenmiştir. 

Kongre sonunda verilen karar ü
zerine, Cümhurreisfmize \'e büyilk_ 
!erimize tazim telgrafiart cckilmistir. 

Bugün Tramvay Ara 
Durakları Kaldırlldı 
Tramvay ara durakları bugünden 

itibaren knldtrılmı!jUr. Yeni sekle gö
re, traınvaylann yolcu almak ve in
dirınek üzere duracakları mohatleri 
.ı~~ğıda bildiriyoruz: 

Şişli, Hamam, Harbiye, Taksim, 
G<ılat:ı~arny; Tünel; Tepcbaşı; Banka
lar, Karaköy, Eminönü, Sirkeci. Sul
tanahmet: Türbe; Bcyazıl; Şehzade. 
başı, Fatih; Atikali, Edirnekapt; LA
ieli, Aksaray, Hamam (Llılcli), Çapa: 
ŞPhremini, Topkapt; Etyemez; Samat 
ya; Yedikule: Tophane, Kolordu; Kn
bntas; Dolmabahçe; Akaretler, Bnr
baro~. Galatasaray; (Ortaköy), Oı1a
köy, KuruçeşmP; Arnavutköy, Bebek: 
Ni,anta.şr. 'r'eş\'ikiye. Maçka; Tepcü~
tü; Kurtuluş. 

Yardım Cemiyetinin Hasta 
Bakıcıhlc Kursları 

Yardım Sc\•enler Cemiyeti Kadı

köy §Ubesi Haydarpaıa Nümune has_ 
tanesindP bir hastabakıcılık kursu aç-

Aksarayda kilosu 80 kuruşt:ın ek- ınışttr. Bu kur.sa iştirak etmek isti
Kastamonu, bir tanesi Nazilli, bir ta- mck satan Vahit isminde bir adam yenlerin Cumartcsl günleri Kadı
nesi Urfa; bir tanesl de Knrab!\kte yakalanarak Millt korunma mahke_ köy ~ıztlay binasında kayıtlnrı yapıl-
satılmıştır. mesine verilmi$Ur. ı maktadır. 

l tal, yan tebliğine göre 
Roma, 15 (A.A.) - "Resmi tebliğ'": 

Akdeniz göklerinde ve Fransız ıimal 
Afrikasmda geniı, ölçüde hava faaliye
t! olmuştur. Mihver avcıları dokuz tay 
yare dUşürmilşlerdir. Pantellaria adası 
Üzerinde .isabet alın ba~ka bir düş. 
man tayyaresi yanaralc denize dil~· 

milştür. 

Fransız ~imali Afrikut üzerinde al• 
çaktan uçmak ııuretly!e y-apılan mu· 
vnffakıyetli bir hareket neticesinde İ
talyan tayyareleri henüz yere inmiş 
oi,an iki motörlü bir cok dü,man tay. 
yaresini mitralyöz ateşi altına almı~ 

tar ve yakmışlardır. 
Cezair sulannda 1nıiliz - Amerikan 

biT·liklerlne kar~t yapılan hava ve de 
ni:ı: hikum!artna devam ~dilmiştir. Bu 
~ün fecir vakti bir denizaltımız Buii 
limanmda Leander tipinde' 7200 tonluk 
b!r lng-lllz kruvaıtörilne ikı torpil J. 
"$b't ettirmiştir. Kruv~?.Ör batm1!ıtır. 

Şarki Akdeni:ıde torpilli tavvıırder:. 
miz bir düı;man denir teskillne mu• 
v:ıff11kıyetle tııarnııı: ede~ek bir mnh· 
ribi hasara uğratmışlardır. Bn muhrlıı 
hıı.tmıştıı:. Son günlerde yapılan hare 
kr.t euıasında 10 tayyaremi~ dönmr• 
mis tir. 

Ceneve üzerine yapılan son akm 
esıııısında be~ kişi ölmüş. on a!tı kişi 
yaralanmı~tır. 

Bir d~nizaltımız Atıantikte yeni 
m11~affakiyetler elde etmlstir. Bu de
n•raltr 10 bin tonluk sillhlandtrılmıs 
moförlü bir İnıriliz ıemiıılni batırm,e. 
3!>00 tonluk Vcehaven isminde sillh
tı bir ıe.mivi top atesivle bııtırmr,tır. 

Toulon'daki filo 
Toulon, 15 (A.A.) - Toulon'da sü

ltiln hüküm silmıektedir. Harp ıeml. 
leri milrettebatmtn ıemi!erden dlşan 
cıkmasrna mUaaade edilmemektedir. 
Fi!o komut.ım amiral La Borde'iln 
reisliğinde yapılan bir toplantıda bü. 
tün amiraller ve deni:ı subayları devw 
lt>t reisi MarC$lll Pet.ıüı:ı'• sadakat ye
mini etmiılerdir. 

* Londra, 15 (A.A.) - Londta de-
~.zci rnahfillerlrıin fikrine ıöre, Fran. 
sız fi!o111, husuıt 'bir ıempatt besle4iti 
için 4efil fakat Mihver devletlerini 
ıı~li icin müttefik1edn yanıbaıı• 
na &'e!ec:ekdr. FratııQ:tır filoları Ue 
c:ok iftihar ederJer, !Syle unılryor ki, 
yapacaldan m un teY bu filo""' ha. 
tnına k o lacaktrr. 

R001evelt'in mesajı 
Va~inıton, 15 (A.A.) - Beyaıı: aa· 

ray, Reis Rooııeve!t'in Cezair umumi 
v:ı.lis! M. Chatel'e cönderdiği mesajın 
a:ıai'!daki metnini nC§retmistirı 

Bulgar Harbiye 
Nazırının Nutku 

Sofya, 15 (A.A.) - Bulgar Har. 
biye Nazırt Sofya askeri me:ıarlıgm
da "kahramanlar g(J.nti,, münasebe
tiyle söylediği bir nutukta bilhassa 
şöyle demiştir: 

ŞARK CEPHESi 
~ Ba~tarafı 1 incide 

müştür. Bir çok müstahkem ınev 
ziler ve tank tahripedilmiştir. 

Stalingradın §İmal batısında topı;u

mu7. düşmanın 7 zırhlı ııığmağını tah• 
rip etmiş ve 4 bataryasını ııusturmuş• 
tur. Ayrıca, düşman piyade topluluk'" 
brr da topçu ateşimizle dağıtılmıştır. 

Nalçik'in doğu cenubunda iler!iyen 
kıtalarımız düşmana ağır kayıplar vCT. 
c!irmlşt.ir. Yalnız bir birliğimiz 280 
Alman öldürmii' ve 7 tahkt liarp ede. 
miyccek hale sokmuştur. 

Tuapse·nin şimal doğusundaki kıta. 
!arımız faal hareketleri netlceslnde as
keri ehemmiyeti büyük olan bir tepe-

"Bulgar milleti milli birliğini te
min uğrunda birçok harpler yapmış 
ve pek çok fedakarlıklara katlanmış
tır. En cesur ve en iyi eYIAtlnrtmı. 

:ıın birçoğunu bu harplerde feda et
miştir. Bu büyük Bulgar birliği ül
küsünlln hemen hemen gerçekleşmiş 
bulunduğu bugllnde kahramanlanmı
zın vasiyetnamelerinin yerine ,getiril
miş olduğunu ve onların kotlanmış 
old\Jklart !cıdakarlıklarm boşa gitme. ~i ele .geçirmili!erclir. Almanlar neti. 
miıt bulunduğunu söylemek isterim. \ cesb; bırı;ok karşı hücumlarda bulun• 
Ayni zamanda mazide olduğu ,ı:ibi mu~lardır. 
şJmdi de hürriyetleri için kendilerini Merkez kesiminde topçumuz 10 müs 
feda etmiş olan müttefiklerimizin kah tahkem mevzi 17 zırhlı sığınak tahrip 
ramanlartnr da minnetle yAdetmck etrn1§tir, Hatlarrmız üzerinde uçan 7 
bi7.im için bir borçtur.,. Almi!-ll uçağı dtiürillmüştilr. 

Çetec11erden miirekkep bir müfreze 
bir düşman trenini yoldan çıkararak 

Son Afrika Hadi- 200 Alman askerinin ölümüne sebebi· 
yet vermiştir. Kalinin civarındaki müf 
rezclerden biri de iki demlryolu köp" 
rf:!ıı[l i!e 24 kamyon tahrip etmi$tir. 

seleri Karşısında 
41fr Ba!,?lnrafı 1 incide 

at ve emniyet hasıl etmedikçe 
bu vapurların Baltık denidnden 
Ç'Ik:nalanna Almanya müsaade e
demez. Zira yolda her hangi bir 
lııgiliı: bal'p gemisi tarafından 
çevrilip el konması kuvvetle muh 
temeJdir.,, 

Dünkü Zelzele 
Dün akşam saat 20 de sehrimlzde 

hafit bfr ı:elıele olmuştur. Hasar 
yoktur. 

** .. 
Bursa, 15 (TAN) - Bu ıece saat 

20 ıu-alartnda iehrimUde bir ""° sar
ııııt111 olmtı§tur, Samntı hafit ıec• 
miş, hi~bir huan sebebiyet venne
miıtir. 

"Modenı nıuharebt fçfn her t!irlU 
matnme ite teçhls edilmlt çok h•· 
•etli bir Amerikan ordllftJ1Un, ı:nimer 
kırvvetlerinia htthanıt btr hareketini 
önlemek fç1n, tlilrenn:ıu 1raynalı:lamu 
kollanarak sire yardım edeceiine, dliı 
manı •imali Afrika.dan tamamiyle atı• 
cağına ve Fransayı menfur dii1$man 
ı:u1milnden kurtaracağına emin o!abi• 
lininI:z.,, 

Ateşe verilen bir ormanda 
mulıarebe 

Mogkova, 15 (A.A.) - Moskova 
r:'lciyoeunnn tliinkii Cumartesi akşamı 

yavımında bildirildiğine göre, Rusları 
durdurmak için sarfettiğl ümitslr. gay 
retler sırasında, bir Alman milfreızeıl 
Klikaıya ormanlarında aiac;lara pet• 
rol dökerek ateş vermiştir. Sovyet as
kf"rleri üniformalannr civardan ıeçen 
ırmakta ıslatmışlar ve sonra çatırdıya 
rak yanan ornıanhlı: sahaya girmlsler, 
diicmanı cöğüs göğüse çrpııma zorun· 
da bırakmışlar ve son neferine kad:ıt' 
hepsini imha ey!emişlerdlr. 

Almanlar petrol sıkıntısı 

... ~ekiyorlar 
Moskou, 15 {A.A.) - Ktzılyılchı 

rueteıine ıöre, Alman orduları Kaf. 
lcatJ"&d& ele ıeçlrememiı olduktan i• 
~n. ıiddet!i benzin ve baılta akar ya• 
kıt 11lçıntm çekmektedir. . 

'Sa ıuete. Ruılarııı Tuapse'>i bo
ıaltmadan enet bütün petrol ltlıyula 
rmr tahrip ett!Jd61nl Te Maı1rop, Kr11 
noaar, Neftoıonk taııfi:veha.nelerlnln 
te1cmil malzemes!nl beraberlerinde CÖ• 
ti!rdüklerini yazmaktadır. Almanların 
ıcın Uç ay jçjnde buralardan bir dam
la bi!e petrol çıkaramadıkları ve Rus· 
tarı~ yaptıkları tahribatın cezri olduğu 
tl!min edilmto!lı:tedlr. 

Şu halde, piyasada evvelce his· t 
sedllen darlTk sunt olarak lhdaa J 
edllmlt demektir. Bunu yapanla. 
rın birkaç kara yüzlü karaborsa 
ılmıarı olduğuna hiç şüphe yok. 

Fakat birkaç karaborH almaa
rının hareketi btltün blr ticaret 
llemlmlzf - halk nazarında -
bUhtan altında bırakmaktadır. I 

t Temiz vicdanlı, dürüst ve namua· 

i klir Uicirlerimlz bu vaziyeti glS
zönünde bulundurman, kendile
rlnl de lekelemek tehlikesini gös. j 

i teren bu kara yüzlU, kara vlc• ı 
danli, koraborea simsarlarına dl· 
ledlkleri glbl oynamak lmklnını 

: vermemelldlrler. Bu adamları tl· 

i cirler herkesten iyi blllrler. Bun• f 
!arın k6til emellerine engel ot. ~ 
mak da Uclrlerlmlzln elindedir. ı 

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

Yardımları 

Kız dayın ---
Ay Başrnda 16000 
Yoksul Doyurulacak 
Kızılay tarafından k!~ giinlcrinde, 

ııehrimizden 16 bin yoksula verilecek 
p::ırasır yemek hazırlıkları tam::ım

knm:ık üzeredir. C. H. Partisi ve Vi
l:!lyetçe, kaza ve nahi,yelerde Kıztlııy 

tıırafından verilecek yemeğe Uyık o
lan yoksullarm tesbitine devam edil· 
mektedir. Bu hususta hazırlanacak 
liste ııy b::ışmdan evvel Kızılay mer. 
kezine verilmiş olac:ıktır. Blrinclk:'ı

nunun başından itibaren de yemek 
verHmiye başlanacaktır. 16 bin ki~i
lik kadroya ayrıca mıveler yapılıp 
yapılmıy:ıcağı, bu 16 bin 1d~ye ye
mek verilmiye başladıktan sonra tet
kik edilecctkir. 

Şimal Afrikadaki 
Harekatın \.. 

Başhca Hedefleri 
Nevyork, 15 (A. A.) - Harbiye 

Müsteş:ırl M. Robert Pattcrson. Fran 
sız şimal Afrikasmdaki müttefik kuv 
vetler harekatının 3 hede.t güttüğünu 
söylemiştir. 

"Bu iiç hedet, Alman _ İta1yan 
kuvvetleriyle Vichy hilkümet kuv• 
\'etlerine hücum ederek bunları ka• 
rad:ı ve havada savaşa mecbur bt· 
rakmakla Mihverin uçak ve asker 
göndermekte olduğu Tunusu işgal 

eylemek ve nihayet Akdenizin askcrt 
kontrolünü ele tteçlrerek bu suretle 
Mısıra ve Orta Şarka do.~ru Ia!te ve 
ıe,·ıızrm ı:önderme yollannr kısalt

mak.,, 
M. Patt!'rson, sözlerlne ıı15yle devanı 

P.tırıistil': 

"Tunus. 1talyndan ve Sfcllyadan 
çok uzakta değildir. Bu bölgelerin 
hepsi, müttefik hafif bomba uçakla. 
riyle ağtr av uçaklarının uçu' men·· 
7!1i dahilindedir. 
Şimal A!rikada işi baı,Uyan Ame• 

rfkan seferi kuvvetleri, harbi niha• 
vet kıu:anılaca~ı yere, Alınan topra• 
qrna götüreceklerdir.,, 

Pancar ve 
Fiyatları 

Şeker 
Arttı 

l2fi' Baştarafı 1 incide 
3 - SAbit gelirlilere yapılacak: tcv 

:ı:iatla lU:ıumuna göre İcra Veki!le::ı 
J I eyetincc tayin edilecek sair ihtiyaç 
larm kartrlanrnasına tahsis olunacal 
~ekrrleı-in fiyatları fabrikalarda kri9 
tal 120 ve klip 140 kuruştur. Bu rmıd 
deye röre tevzi edilecek şekerin ne 
vlni, stok vaziyetine göre, Türk!,, 
şeker fabrikaları Anonim şirketi tayiı 
f"decektir. 

4 - Belediyeler ııeker fiyatlarını 
yapı!an bn zamma göre mahalH şelce 
fiyatlarını yeniden tesbit ve ilin Cl 

liyeceklerdir. 

Bir Alman Denizalu 
Üssü Bombalandı 

Londra, 15 (A.A.) - Avı:up2f'lııl 
BirJesik Amerika ordusu umnmf kı 
rargtbrnın ve tn«i!lz hava nezaretlnlı 
mfisterek tebl!l1eri: 

Liberator tipinde 'Amerl'bn !!C:l!J 

kaleleri öileden sonra 1ı1çbw kayb 
uiramadan La Pallsse'deki Atman dı 
nfzaltr üalerini bombalam14tardrr, Di 
Jcş:k mUletlerln av tayyerc!eri Fraı 
sanın ş!mali garbisinde taarruza gc 
c;l'rek bombardıman e~nasında bir s: 
şırlm.a hareketi yapmışlardız: 
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Müttefkler Tunus'u 
Geçirince eıe 

Yazan: .M. ANTEN 

Müttefiklerin Libyada ve Şimolf 
Afrikada kazandıkları büyük 

llıuvaffakıyetler ancak Tunus ve bil. 
hassa Bizerteyl i gal ettikleri gün ta. 
lllam o!acaktrr. Cünkü o vakit Atlan
tıl:teki Agadir limanından İskenderi. 
l'eJe, daha doğrusu Beyruta, Saydaya 
tadar bütün sahillere hakim o1acak
ardır. Şimali Afrikanın en mühim st
tntt"jik bir mevk.i en kuvvet!..i deniz 
U•sii olan Bizerte;e hakimiyet mütte. 
r kTere merkezi Akdeniz hıl.kimiyetini 
1 ~ın1n edecek ve bu sayede İngilterC" 
den ve Amerikadan Mısıra ve orta 
~rka asker ve harp malzemesi getiren 
ı.~rneler en kısa olan Akdeniz yolu ı
'e celcbilecekler, Sicilya ve İtalyanın 
tenup ııahil!eri için iik kademeyi tClkil 
tdpn Pantellarya. ad:ısını lsga.l etmek 
İllıkAnı hastl olacaktır. 

St-kizinci ordu ~arkt:ın Amerikan 
kuvvetleriyle '.İngiliz birinci ordusu 
t. rpten Trablusg:up istikametind~ sü 
tatıc ilerlemektedirler. Garpten gelım 
~iittefik kuvvct!erlnin bu şehre daha 
t11ve! varacakları tahmin edilmektedir, 
Corünüşe göre Rommel'in idaresi al• 
tındaki Mihver kuvvetler! ya teslim 
Olacaklar. ya imha erlfücckler yahut 
rtıHn bulurlarsa Afrıkadan çekilecek

ltrdir, 

Sta!ln bu muvaffakıyetin asıl ehem. 
llılyetinl teşebbüsün müttefiklerin eli• 
ile geçmiş olmasında ve siya.si ve as
i-eri vaziyetin müttl':Hklerin lehine o. 
lar;ık cezri bir su:.-ette defiıım1ş olma" 
kında buluyor ve bunun doğuracağı 
lııuhtemel neticeler hakkında şunları 
~ôv}üyor: 

"Almanyanın prestiji azalacak, AI
llıan milletinin maneviyatı kırılacak 
hr: ilk darbeyi yiyecek olan İtalyanın 
ı.arp '0ışı edilmesi ve Almanyadan ay. 
l'ılınast netices.i olarak Almanya zayır. 
1 Yacak ve tecrit edilecektir. Fransa 
11ın uyanarak M•hverc karıır mücade· 
1"7e iştiraki müttefiklere büyük kuv-
11~ltr kazandıracaktır. En n'hayet bu 
llınvaftaluyet, Sovyet Rusyaya daha 
~·akın olan Almanyanm hayati nokt!a 
l'ında asıl esaslı cephenin acılmasrnı 
l:oı il ylaştıracaktrr.,, 

Harbin Yeni Safhas1 
Şimdi herkes Almanyanın ve İtal

hnın ne yapacaklarrru merak etmek• 
ltd'r, 

Almanya bütlln Fransayı lşgal et. 
l'lıi·Ur. Şimdi Cebelitarık'ı işgale te. 

~bbils edecek midir? Smııts kendisi" 
ne sorulan bir sua!e karşı, bu harp i. 
tinde bir c;;ok büyük hatalar işlemiş °" 
lan Nazilerin bunu da yapmaları ihti
lnali olduğunu sö:tlemiıtir. Fakat Fran 
tonun, Roos-evelt'in verdiği teminata 
ltar~ı gönderdiği cevap Allllanyanın 
F'ranconun müzaheretine güvenemiye. 
Cl'f:ini göstermektedir. Almanya Surl• 
>'ey; isııale te~cbbüs edebilir mi? Bu 
tiinkü şartlar içinde bunun da müm
~Un o!acağını sanmıyoruz. Almanya 
Sovyet Rusyaya da genlı Olc;üdc yeni 
btr taarruz yapabilir mi? Kmlordu
lıtın bugünkü dımımu ve başlıyan kış 
l'nevsimi buna da imkansız ktlmakta• 
tlır Almnnlar Stalingrat, Tuapse ve 
l'ir~zn;'y1 henüz ~le geçlremcmister 
dir, Volga donmak üzeredir. Bu va 
~iyette Stalinırat müdafileri daha ko
lay!ık!a takviye alabileceklerdir. Diğer 
taraftan kızılordunun kış taarruzunun 
başlamak üzere olduiiu söylenmekte-o 
dir. Bir kaç haftaya kadar Almanların 
Sovyct Rusyada tamamiyle müdafaa• 
~·a geçecekleri, hattl bunu mümkün 
l<ılmak ~çln bazı kesimlerde kuvvetle 
"inJ geri çekecekleri sanılmaktadır. 
liu şartlar içinde Almanya bütün cep 

htlerde müdafaaya geçerek müttefik
ittin yeni hamlelerine karşı koymak 
ir.ın hazırlanmak vaziyeUndedir. Bu 
hamleler hangi istikametten relecektir? 
l>.lmanvanın, şimdi her ihtimale kar'r bütün Avrupa kıtasının huduttan. 
tı1 müdafaa etmek için gayret sarfew 
dtceği eüphesiz-dir. 

Hiilasa. müttefiklerin Afnb mtıvaf
faltiyeti ile bu harbin ikinci safhası, 
l>ııni Alman!ann bütün cephelerde yıl 
(l,rnn harbinden ve taarruzdan müda
faa ve mukavenrt't harbine geçtikleri 
İltind saflıııar ba,lamaktadır. 

J.Kömür Vurguncusu 
Mahkum Oldu 

Dlvanyolunda kömQrcll Hüseyin 
deposundaki mallan satışa çıkarma
<lıih için Milli konınmıı mahkemesi
be verilrnl~tlr. Mahkeme HUseyini 
~O Ura ağır para cezasma ve 20 gün 
Üll.kkfınmı açamamtya mahkO.m et
"'ı.lstir. 

~~~~--t..-~~~ 

Yeni Emniyet Müdürü 
Schrirniz. emnlyet mildürlüfünc 

~Yin edilen Burdur valisi ıtalük Ni. 
tt t Pcpeyi'nln bugün o:rhı·imize stel-

blesi beklenmektedir. 

1' A .N 

KAGIT PAAA 
Umumiyetle KCiğıHan MCimGI Her Para KCiğıt Para 
Diye Tevehhüm Edilmemelidir. Nenin KCiğıt Para 
Olduğu İyice Bilinerek Hareket Etmek Lazımdır 

r- Yaza n:-, 

1 
H. Şükrü Baban ! 

--------.... ------------------·· 

Nenln hakikaten kağıt para oldu. 

ı lzmit, Parlak Bir 
istikbale Maliktir 

Burası Anadolunun ilk İskelesi ve 
lzmit Kö~ezi de Anadolunun En 
Büyük, En Modern Li~~".'ı Oluv..or 

Kocaeli yarımadasrnm en rrıamır.f,.· 

Hamaset Dersini 
Kendimizden Alalın. 

' 
Yazan: ULUNAY 

Türk tarihinde "Genç Osman" ad. 
h bir Yeniçeri kahramanı va.r

dır. "Revan" seferinde bu yiğit acemi 
t>ğluılanndan imi~; gösterdiği büyük 
bir cesaret üzerine Dördüncü Murat 
tarafından birden "bölükbaşı" lıfa ter• 
fl edllmiı: ordunun palabıyıkh koda• 
ınanları bu tüysU.z elikanlıya tevcih ee 
dllen rütbeyi kıskanmışlar; onun bl" 
yrkrızlıfını te!mih ederek: 

iu hakkındaki fikirler, pek çok 
k:nı!e!erce, hatta ar çolı: iktısat maıo 

lumatı ile istinas eylE'tniş :r:evat için 
bile, o kadar açık değildir. Umumiyet· 
le kağıttan mamul her para. kağıt pa. 
ra, tevehhüm edilir, Halbuki böyle bir 
dütıünce h;ç doğru olmryabilir. Diğer 
taraftan hiç kağıt paraya ben1er bir 
ciheti göriilmiyen bazı evrak da mü• 
kemmel surette kağıt para rolünü e-y
nar ve boylece paraya açıkça benze
miven bu evrakm bol!arurıası da bir 
nevi enflasyon teşkil edebilir. 

sında bulundurmaz. Ancak kanu· 
nun tayin ettiği bir nisbet dairesin. 
de karşılık tutar. Tabiatiyle eğer 
kanun bu gibi işleri tanzim ediyor• 
sa ve yine memlekette tavan ıılıı
temi denilen usul cari değilse ... 
Çünkü bir aralık Amerikada iste. 
yen banka is~diği kadar banknot 
çıkarabilirdi. Herhangi bir fabrika. 
nın nul çıkarması ve satışa arzet• 

mesi gibi. Tavan Fransız sistemin 
de de Fransız bankası banknotla• 
nna mukabi~ muayyC'll bir karşılık 
bulundurmakla miıkellef değildi. 

Yalnız- kanunun tayin ettiği bir 
hadden fazla banknot çıkaramaz. 

dı. Naz:ıd olarak o haddin altın• 

d;; kalmak bir dirhem altm karşı . 

lık olmadan banknot ihraç edebi• 
lirdi. Fa.kat d:ı.ima Fran1tz ban.. 
kasının kasalarında tedavüldeki 
banknot!an karşılayacak kadar al• 
tın bulunmuştur. 

raza bir aralık Alman markının 
karşılriı buı madenler veya or 
mantar ldi. Fransada büyük ihti!!l 
nmarunda çıkarılan (assignot) la. 
rm karşılıfı zadegan ve · rnhban sı 
mflarırun zabtt ve müsadere edilen 
gayri menkulleri idi. 

3 - Asıl kağıt para denilen tarz 
is-e teminatsız olarak yani herhangi 
hiç bir karşılık bahis mevzuu ol· 
oıadan devletçe • tedavüle sürülen 
evraktır. Tarih bakımından tetkik 
o!unursa görünür ki. bu nevi evrak 
sebepsiz ve sistematik bir tarzda 
ve iltiz-ami olarak ihraç edilmez. 
Ekseriya hükO.metlcr mü,kUI za• 
manlarda çare~izlik v-e zaruret yiJ 
zünden bu tedbire baıs vururlar ve 
umumiyetle cvvel;l teminath olarak 
i:ıe başlamrıs rılan bir tıara karsıhir 
nı kavbederl'k veyahut teminata 
teh:ıvvül imkan ve lctıdretini 'nnu· 
nmı ortııd:m kıı'dırrnal! il~ hu h:ıl,. 
düıser. Teknik tııbtrivle "kanuni te 
davülden., "M"'<'buri tedııvüle'' ge
('İlmekle bu hal tııhadı'lils eder .. 

şehri saYXlan İzmitte son yrl{;;:4 

!arda göze çarpan bir inkl~f varm/';;' 
tzmitin bu inkiıafı ııadeec imar saha•ı 
sında değil, nüfus mikdarında da go~ 
rülmekted.ir. bmit nüfuıu bir k:aç yıl 
i!:Indc tam bir misli ırtmııtrr. 

İnkişafın belli başh sebebi kağıt 
fabrikasının burada kuru!mu:ı gibi ol
mım \Öriilürse de baılıyan nüfus kem 
safetin~ kar:7ılamak için belediyeıı!n 
aldığı tedbirler! de bu inkişafta imli 
saymak Iuımdrr. Kalabalık bir !iehir 
ic;;n en lil:ttımlu ~ey, mesken ve sudur. 
Belediye Çene ve Paıa sularım fen.. 
ni bir ,eldlde seh«ı akıtarak su der
dini kökünden hal!etmekle kalmanır~, 
diğer komşu 5ehirlere yaptıit satış• 
lıult şehir için bir gelir de temin et# 
miye muvaffü olmuştur. Buciin bu 
gelir !ayikiyle i•let.ilemiyorsa bu ku 
'IU"U belediyenin acıinde defil, bugii.t 
niJn gilçlüklerindc aramak: lhımdır. 
11.feırken iş[ne ge!ince, hiç bir schirde 
belediye mesken yaptırmaz, ancak in· 
şaatı kolayla,tırıcı tedbJrler alır. İz• 
rr.it belediyesi de bu işi yapmış, ba~ta 
Vı;li Ziya Tekelinin himmeti ile yap. 
tırılan asfalt cadde olduğu halde şe· 

hirde .belediyenin zayıf bünyefi.ine 
n.<;betle çok görülerek. yo!lar inşa 

~ttirmlştir. Yol yııpılrnea da ktymer 
lenen arazi ve yilkselen kira bedeTierf 
şehlr1ileri ev yaptırmaya, mevcut ev• 
lerfo.i büyi.ltmiye sevketml:ı, }>öylece 
mt'sken i•l de halledilmlstir. Bugiin 
t:.mit, 20 yı! önceki şehirle mukayese 
"dilemiveeek kadar deilıik bir çehre 

[ - A bel Demişler. Daha dudafın~ 
carak durmıyan bir emzik çocufu da 
bölük başı olurmuymuş? 

Binaenaleyh, bira:ı: ıtkıcı da olsa, 
dar manada kaiıt paradan iktıMtçı• 
lann, neyJ kasdettiklerini iyice vuzuh• 
la kavrıyabilmek için bazı tefriklere 
tahall'lmül ebnek lizımdır: 

İt.mit belediye roic;i Kl'.İi1ai Ö.ı: 

Gtnç o~man bu tarizi işitince hemeö 
ıt:ışaimdan simşfr tarağını çıkartmıs, 

dudağına sapladıktan sonra: 

- Ağalar: 1 Demiş. İşte tarak ~da.o 
ğrmrzda duruyor ya 1 

Genç Osmanın menkıbeleri belki 
pek çoktur Fakat çoğumuz bllmey.1%. 

I - Amerikanın Yaktiyle kullan 
dığı gümüş ve altın sertifika!arı. 

Bu11la.r zahiren kağıttır. Hak:katta 
ise karşılrğı yüzde yüz- nJtın veya 
r;ümü, olarak çubuk veya kUlçe ha. 
!inde devletin hazinesinde saklanır
dı ve ellerinde bu ısahadetnameleri 
hu kalıtları bulunduranlar her is. 
tedikleri anda evrakı ayni miknar
d.- altın veya gümüşe· çevirtebilir. 
terdi. 

Türklerde muhasara edilen kaleyf ı. 
çerden fethiçin kendilerini mancınıkla 
kaleye attıran kahraman!ar çoktur. 
Yine Türk tarihinde bir küçUlt Ahmet 
Ps39 vardır ki ordusunun bozulduğıı• 
nu görünce blr eline bayraft öbUr o. 
tine krhneını alarak te'lı: ba~rna dil,,~ 

manı karşılamış ve ;ahadet rUtbeaiııi r - YAZAN : -, bavıe kazanm~tır. 
Kanuni tedavül rejiminde bank• 

notları cıkaran b;ınka tnrannda ve 
tı>lep vukuunna mııcTl'nt nakde tah 
vile mecburdur. Mecburi te-dııvülıi• 
ise artık kanun bu külf,.t.ı nrt<"d="" 
kaldırmıştır. Bö?lece h:ıkiki kii/ht 
para bu son krerm paralar olmak 
!azım gelir. 

• i Tarihimiz Hekim oğla Ali Paşa ci* 
İ SAiD KESLER 1 bi vaktin hükUmdanna kafa tutmus 
i 1 vezırler, Çarhçı Mehmet Paşa, K~bya 
: ! Osman aia gibi yaptıktan kahraman. 

2 - Karşılıir temin edıilrniı; ev. 
rak. Faraza banknotlar veyahut 
hususi bir teminatı haiz olarak dev• 
!~in çıkardığı evrak. Banknot u· 
mumiyetle madeni kar~tlığr olan 
kAğtttır. İsteyen normal :,ıırtlar i 
çinde banknotunu, çıkaran banka• 
ya müracaatla, altına tahvil ettire· 
bilir. Bu itibarla Amerikanın a!trn 
şahadetnamesine benzerse de umu. 
miyetle banknotu çıkaran banka 
tc:m yani yüzde yüz karşıhlr ka!!a• 

Devletin hususi teminat cöster. 
mek suretiyle çılı:ardıir evrak d:ı 
zahiren bu tara bcn;ı,er. Fakat dev
letin g!Ssterdiii teminat bankalar
dald gibi madeni nakit olmaz da 
faraza bazı devlet emlak ve mal• 
lan üzerine konalmuş bir nevi ipo. 
tek olabilir. O takdirde bu malların 
icabmda nakde çevrilmesi ko!ay ol• 
madığmdan k§.ğıdın karşılıft fiil! 

Ayrıca muayyen bir eırırf arHın· 

da para gibi tedaviil eden pollcı' 

ve emre muhı:ırrer senetler de gf" 

niş menııda kağıt para mefhumu 1 
cine girer. 

'Ka~ıi. nar:o bıo1'~;nin cn1< llır; ur.1n· 
ve nazari bakımlardan mevcut ot. <lırdıP-r lıir ı;ırıııfa h;ra7 km·a ve sT• 

maklıı beraber lllrld l'arava tahavıe kıeı da olsa bu izahnti favdur:ı hııT 
vül kabiliyeti mahdut olabilir. Fa. 1T':ldım. 
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MİDE NEDEN 
·BOZULUR? 

~netmektedir. ·, 

• • Jrmit belediyesi, çok mütE"Vazl bir 
bütı;e ile çah~maktadır. Beledi 

Vf'nin senelik bütc;eal 170 bin liradır. 
'Eluvün hakkmda d~dikodu yapılan 

belediye reisi Kemııl Öz 12 y1l evvel 
1>u makama ~tlrlldi~ uman b .. 1!!dl· 
ve blitçesini tamamen t:ıh!'.ili mümkün 
n!mrvan 65 bin !iralık hir Y"kiln :ıl' 
'mlmuş ve 12 vtlltk ml'ı;aisi ile- bu büt• 
ı;eyJ yavaıs yavae yükseltnılvı- muvaf 
fak olarak ·bugü" tamamr tah<ıil erl;-
J,.h;1en 170 bin lirava c:ıkarmıstır 

yapmaktadır. Ancak belediye bozulup 
yapılan yerJn caddenin bozalmryan yer 
leri ile kayna3m1yac:ağını ve tekrar 
ı;;ökecejiııl ileri sürerek ba:itnn ba:ıa 
ve tamamen yapılması lilzumunu ile
ri ıürmü,, kağıt fabrikası da şehir 
leh.ine büyük bir hümüniyet cöstc
rerck bu lü.zumo kabul etmlıtir,. t~ 
te böy!ece belediye bütı;esinde'll on 
pu:a .;danadan 87 küsur bin liraya 
koskoca bir cadde yapılmaktadır. 

** ızmit ıehrlnln ia5eılnl, 170 bin lira 
bütçe~i olan belediye Uzer!ne al• 

mııştır. 170 bin liranın hepsi bu işe 

ttıh:ıls edilse bile şehrin ancak bir haf" 
t:ılık yiyeceği temin edilebilir. Kaldı 

ki bütı:rde bu işe tahsis edilebilecek 

BALIK VE 
ALIKÇILIK Çok yemekten, vakitsiz yemekten, Bu paranm 60 ktisu!' bin lirası ma 

on para bile yoktur. Buna rağmen be 
ledlye, buKün ı;ebrin tam bir ay!ık yi
veı:eğinl stok etmiş vaziyetttdir. Bu 
nasrl olmustur? İzmit belediye reisi 
•üccardır. 'ricaretl de kendi icat ~dit> 

abur cubur yemekten. çok alkol içmek 11ş ve ÜcN!tlere, 30 küsur bin llras1 
ten bozulur, derler. Doğrudur. Fakat muhtelif yardımlara tahsis edilmis 

patentini aldığı ve bir etüv makine"' 
sini' ya.J>ıp satmakla başlar ve diğer 
e-mtiayı ahp satmrya kadar t1za!', Bu 
tüccar belediye rei!li, bu lışte tüccar 
1ihnfyeti ile hareket etmiş, şehrin 

tilccarlannr toplamış ve bunlara kSr 
hıddi yUzde S ten aışajı düşmemek ve 
vü7.df' ondan yukarr çıkmamak üzere 
oırhrin bir avlık iasesine yetecek bul' 
dan toplııntıp övütmil!ıtür. Böylect 
hto!edive bUnv~hıden on para bile sar· 

Balaklar, Kendilerinden Küçük 
Bahkları Yiyerek Gıda Almazlar 

mide, daima, yalnrı bıı sebeplerden 
dolayı bozulmaz. MJd('nin kendi heıı?• 
brnıı, yani doirudan do!iruya kendisı. 

tı.in üzerine tesir eden sebeplerden bo 
zuh:nası nadirdir. Mide eıı ı:iyade, ha$ 
ka uzuvların bozu1mU!! olmasından do 
laYT bozulur. Önemli bir istaticıtğ,. gö· 
re, ?.8R bozuk mlıieılen y~lmz 37 tane 
'lİ kendi heszbına, 236 tanesi ba:skıı u
zuvl11nn hesabrna bor.tılmtı!ltıır. 

8 iz, balıklan se- ,- y AZAN: _ , Ba~, yazdığı-
ve seve yiyo- ' mıı şekilde beslene-

ru.ı Acaba balıklar ·ı 1 dursun; bizim içln 
ne ' yerler? Muhtaç S 1 T K 1 O N E R yenmesi ~~ ne!ls 
oldukları: gıdayt na- olan kaftesının tari-
stl temin ederler? tine ncelim: Midmin bövle, en zhr:ırle brışka u • 

:ıruvbrın lıe~abın:ı bozulmasr, onun yal 
nız b;ışma işleyen 1ılr uzuv olmamıs·· 
~rr. Va':m \•ilcnd.l:niizdric u:ı:uvların 

hepm hirb!r'nc ha~'ıdır. Vilcadi.lmüzde 
blr U"llV bozulunca <lTldan bas' a U"UV 

1 rrl" h,.n .. ; "il ol mü•eeıısİ'" ol:ırl nr, 

Fakat mldenin başka uzuvlarla müna· 
11ebeti daha sıkıdır. Mide kendi hesa• 
btna bonlunca bu hal biltün vücud~ 

teııir eder. Buna karsthk ba!;ka uzuv 
lar"dan birinin bozalmııst da derhal 
"'id~ üzerinde te5lrini ~<Sster:İT.. 

Çok kimse, balıklar birbirini yer Balık köftesi: 
öyle geçinir zanneder. Hattrt darbı

mesel haline bile gelmiştir, "Büyük 
balık küçük balığı yutar,. derler. Fil_ 
hakika balıklar birbirini yemeğe pek 
haristlrler. Küçükler! büyüldere yem 
olmaktan çok korkarlar. Büyilkleri 
de onları yemek için azami gayreti 
sarfederler. Mücadele - karadaki 
mahlukatta olduğu gibi - dev:ı.m e
der, gider. Fakat bu beslenme şekli 

onlarl yaşatmıya kafi değildir. Esa
sen her zaman kendilerine yem ola
cak baUğı bulamazlar. 

Balıkların başlıca gıdaın deniz su
yunda bulunan, iptidai hayvanlardan, 
Planktonlardtr. Ayrıca suya karışmtş 
olan uzvi mııddeler, yağmur ruları_ 
nfn deniıre bıraktığı azot, kısmen yo
sunlar, kabuklu srnt!ından istakoz, 
karides, çağanoz, hayvanatı naime
den midye, balıkçıların p1htı, halktn 
deniz ıınası dediği, me<'lüz'ler: onların 
lkincl derecede gıdasını teşkil eder
ler. 
Saydtklarım içinde, mükem.me1 

kfskaçlarla mücehhez bulunan ista
koz ile çağanozun balıklara yem ol.. 
ması belkl gize biraz hayret verir, 
Fakat kuvvetli ç&ne ve dlılere ma• 
lik olan Mercan ve Slnahrit balıkları 
istakozu çatır çatır kırar, yer. Ça
itanoza gelince; o da, dipte gezen be
yaz etli, besleyici ve vesaU boyu 25 
santimi geçmlyen, Gellnciklerden ya
kayı kurtaram::ız-. Bu küç!ik balık 

yaptşkan bir cilde, sivri, ktrıcı diş_ 

!ere sahiptir. Hiç korlanadan çağa
noza saldırır. Kemali iştaha ile yer. 
Zavallı çağanozlar bu amansn düş
manm şerrinden kurtulmak fcln, ge
celeri, su seviyesinden yukarı, yah 
rthtımlaı1na, dipteki taşlarln arala
rma kovuklara s1~mıya ı;altşırlar. 
f{aragöz balıkl.art da midyenin kabu.. 
öunu suhuletle krarak etini yer. Bun-
1::ıra raıtmen balııtların esas gıdası. 

"'1.tkandtı yazdıi!'nnu \'eChlle deni7 
·•ıl::ırmdaki pfanktonlardJr. 
İsbatına l{elince: Akvaryumlardıı 

·iis lcin bulundurduihımu:ı: tatb su 
"::ılıklannTn: denizlerlmlzde. kendlle
"inden küeük ~all.k bulunmıyan v~ 
::ıdellerl milyarları, kentrnyonlan ge. 
çen, hamsi, çaça, çamuka; atarina'
Jar'in (her ikisine birden gümüş ba. 
lığı da derler) gözle görülilr hiçbir 
veme :muhtaç clmaksızin . yasamala
ndu 

U mum.iyetle her nevi baıtktan 

kö!te yapmak mümkündür, 
Ancak küçüklerinin bu işe elveriıli 
olmaması, beyaz eW ve dip balıkla.. 
rinın da her mevsjrnde pahalı bulu
nacağı gözönünde tutulursa, bu i~e 

yarar en iyi balık şimdi bol miktar
da tutulan torik, palamut ve tahmi
nen bir ay sonra 1Skarasını yemeğe 

başltyacağıınız uskwnnıdur. 

Mikyası bir kilo balık üzerinden 
alacağrz, TorJk kilo ile de s'atıldı!ı.. 
na göre, burada adet mevzuu bahis 
değildir. Palamutun beheri vasatı 800 
gramdır. Başı, barsaklan ve kuyru
ğu çıkarıldık'ian sonra iki adedinin 
ağırlığı bir kilo nihayet 1200 gram 
kadar gelir. 

Uskumruyu da ayıklamadan bir 
buçuk kilo ilzerinden hesap edece
ğiz, 

Mide il~ en sıla münasebetleri o!an 
uzuvlar, hormon çıkaran guddelerdlr 
Bunun en kuvvetli delili, bayanfa.nn 
bildiiimiz o muayyen günlerinde, pek 
çoğunun midelerinin bozulmasıdır. 

Bundan sonra Tiroit guddesi getir. 
Paratirait, İpofiz gudde!erinin, böbrek 
üstündeki guddelerin bozulmaları dıı 

.,idenin bozulmasına "'ebep olur. 

Sinirlerin mide ile milnası-betleri ne 
kadar sıla olduP.ımu bil:rs;niT. İns;ın 
bir şeye kederle.Ur, en lince midesi b() 
,.;ulur. S'inirli derli~imiz kimseler arıı• 
"ınde midesi lrozu!ı: olıuayaıılar pek a1 

Balık bir kapta tatlı su ile iki ta. 
ısım kaynatııtr. Suyu stızülflr. Beş, on 
dakika ııoğu}c suda bı:rakıldiktan son.. 
nı., kaptan alınarak derisi, siyah et
terl ve kılıçlarf aytklanır. SUyu kal- hnlanur, 
mayıncıya kadar stldlır. Bu.,"iinldl. 600 Kanımızdaki brrnııı, beyaz kürecn 
gramlık ekmelin yansı - lkl l\1n l~rln tıl:ıif muva:ı:enesl hn"1llunca, mide 
müddetle bayatlatılmıt olmalıdır - de bozulur. Kıılb hll!!tahklan mlden!n 
kabuğu kesilerek içi watılır. Bu da bozulmasına sebep olur!ar. Raraclftr 
ayni veçh!le Sikthr. İkJ yils elli gram hastahklarmın hepııinde midenin lıo - ı 
soğan so:ıru1arak ince olarak rendele-- zalduğuna, blr kaç gll.nden beri devam 
nir. Her QÇ'{l gQ.:ı:elee ,-ulrulur; bu eden, karaciğer yazrlamır okaduntmıa 
ameliye esnasında üç yumurta 

0

karış- clbett~ dikkat etmiş!'oinizdir. 
t!rtlır. Ayrıca bir kahve kaşığı kara_ At~$Ii hastatıı\ırdan hiç biri mide 
biber, blr eorba ka1ığı yeni bahar, nin bozulmasına aebp olmadan geçmez. 
ellişer gram fıstık "e <1ziim ve kara· verem gibi mikropta hasta!ıklarda 8 • 

rfnea da tu~ azar uar 1Uve edilir, Et teş yükselmese bile mide çok defa bo 
köftesi gı'bl urun ttzun yuvarlanır. nılur. 
Yapılan köftelerde fıstık üzümün 

dtt tarafa cfkmnrnasma dllckat et-- Mjdenin yanı başmdaki dalalı: dıı 
melldir. Haııırlanmtş ıtı:sttelerl bek- mıdcnin bozulmaıma sebep otur. Her 
letmeksfa.in una bulayarak tet"clhan hanıtl bir sebepten, meseli srtma bıı11 
c:a~ veyahut ~iro'aida kızartma- talıbndan dalak büyfivUnce mide barı 
tıdır. datt müteessir olur. hemftl borıılur. 

Sıcağt; balık dolmast le:ı:zetindedfr. Mide vüctıdümüzdeki bütün uzuvlıı• 
Soguğu daha netb o?uıo ve hle de be· ı ·:ı ldllı:iıa. fakat ~yııi zamanda cn.!an• 
'tk: kokm.ıuı. .,,.fttlr 

'1ulunm:ılct11. l'eri kalanı ile şehrin it• 
faiye, temizlik, su, 1ııTk vesaire gibi iır 
Teri !!Örülmekte, 13 bin lira gibi bir 
mf'bHlğ da imar ~şlerfoe tahsis edilmis 
huhınmalttadır 

Düşünülmek ger~ktir ki bu biltçe, 
rınrmal zamanların ökii~il i!e yao1l 
"""ltrr. Amele ücretleri hir vana, h"r 
•Urlil malz~e bngtin

1 
dilnkl}niin 3 • 

4 mi~li yüksetm;tır 13 h'n lirayla bir 
~ehrln iman ~övle dur.,ıın iki katlı 
hlr salas yapılma!;ı bi!e imkSnsııdır 
Bu görünü~e nazaran da heledivc bu 
ı:tinkü bünyeı1i ile şehrin sokaklarını 

b1lt silpürmckıen ikizdir F kat t r 
blkaf bunun tamamen ıık iıı dir. 

.}/. . 
'r ki m ~·I: Bur:· n İ•mlt c, T e
keli cadd,.S:ne mtlvazi bir adalı 

caride yapılmaktıdır. Bu cıtddf' i.cin 
harcanan para 87 küsur b:n Hradrr. 
Bilteesinde 13 bin tiradın futa imar 
tahsisatı bulunm1yan belediye nasıl o 
!up da bir cadde inşası lçfo 87 bin lira 
tah,iı edebllmiııtlr? Aklıı llkce len tel' 
bortlanma usulüdür. Fakat hayır. Be
lediye reisi, şehir biz-metlerini müm· 
kün olduğu kadar parasız yapmayı te 
mln etmek istiyor, bunun içl11 de ç ... 
'ışılıyor. 

KSğıt fabrikası Sapanca gölünden 
ııu getlrtmektedir Su bonılarr bu yol· 
dııtı geçirilmicı, bftt,,bi caddenin orta 
'iT rc1'mtstır Fııhrilrn bon•ıı~u v~r 

f,.tmed"n ve- sadee<" tüccarın sermaye• 
•i H,. ~"'hrin viyec:~ğinl tl"m1n etTl'liıstll' 

Dıh h• .,~ benze- b;r c;nk Mer bıı 
şarmıştrr-, $ehir h Ikına ucuz fivatla 
giyecek da ··ı''!lı", şehrin pttroH1nii te
mlr: etmiş ihtiyaca yetecek 5ektri el 
.. 1•ır.dı bubrdur:nayı dü .. üıımü!;, hü· 
llisa kap ed!'n "'" ahııır.a!'ı mümkiin 

l n hl"T te~bir-1 a'mı"hr. 
f.,t,, hn ~<"ht1'1ll"rle ~!r ki bir kac; ki 

•1n;r,, muhalefetine rağrrıl'n lzm!ttr 
hiiviik hir l"kseriyet, hAttA İzmit hal• 
krnrn tamam1na yakın bir küt!e be
k~i:ve reisini sevmekte ve her yeni 
·.,ohapta onu teknr sec;mektedlr. 

•• ızmit halkttu. İzmit bf'1ediye ~isi-
nin, 1ı:end!letinf çok eevlndırece 

~Jnf tahmin ettiğim bir tasavvurun• 
~"" haberdar etmek isterim: 

Belediye reisi İzmit!, Anad!>lunun 
ilk iskeleıi. İmllt körfezini Anadolu· 
!"un en icıl•k limanı vapmak tasavvıı 

~ •r tı~ h•t •:ı~"'vvur"mt fi l 
Of!~•nmt Sa. 4: O 1 

Sinenıa dünyasınJD en çok beğenilen 2 sevımli yıldızı 

M YRNA LOY 
WIL LI AM POWELl 

Baştan nihayete kadar.şen ve kahkahalı sphelet'le dola 

DEL 1 ·G 0 NÜ L 
neflı komedisinde ..•. 

811 Çar~amba Ak$amı il;: ~ ! ' te 
~ ....................................... ~ 
~ ................................... .. 

Yarm Akşam SÜMER Sinemasında 
Çılgın bu ihtirasın feci macerası .. - iki erkek t.arafndan pa~ 

}aşılan bir kadın. •. Kinden Uha kuvvetli olan aşk. ... 
I ~te böyle kuvvetü oo hareketli bir mevzuda ol,up 

seyircilerini bqdÖn tonuna kadar büyük bir alQka 
lle takip ettiren emsalsiz 

1İR AŞK FACiAS I 
Filini başlıyor. Baş rollerde: İki büyük dehakar artist 

CHARLES LAUGHTO N 
-CAROLE LOMBARD-# 

lığa hayret edilecek asllln!arla dol~ 
dur. 

Fakat bunlın tarihle ufraıanlar bi• 
Ur. Halbuki "Tarzao" J, vahşi hayvan
ları emrine r~meden bu bayati kahra. 
maru beş kıta bilir. Her çocuk hiç ol• 
rnazsa sesini taklit ederek bir Tar:r:an 
olmak Jstlyor. 

Biz de dahil o!duğumus halde bl).. 
tUn dünya Alexandre Dumas'nın "Uç 
~nahşörler'' fnl okumuştur, "Atoa'' 
un durendisl1fi11i, "Portos" an kudret 
V'! kuvvetiyle mütenasip olan yüksek 
kalbini, "Aramlı'' ln kxtrcı kadar kea
kin olan zekasını, ve "d'Artagnan" rn 
ü~ arkadaşın meziyetlerini hüli.aa ti* 
dtn $ahslyctini tanır ve sever. Hat. 
1'uk.i bunlar tarihte belki fslm!erl el>Y. 
lece zikredilen ııdamlardan ibarettir: 
Dumas'nın bUyük kablllyett bu ımr
havYel şaho:fvet!ere bir ebedrıtk izafe 
"tml~tir. O kadar ki Nr Fransı:r: va.. 
rıur lrumpnnyasr bile vaııurlarma bu 
.. ııahc;örlerin adlannı vermi,ti. 

Şarlken'!e Avrul'aYt taksim ec!en 
Ttirk, bu tarihi "Lüle" Jertnden g!il 
suyu akan hamamlarda "armalı: pan 
mak "lohok macunu'' yiyerek yapma• 
dı: at oynatarak, kılıç ~akır4!ataralt 

vaptx, TarihimiT.in her ,ayfasr, her 
c;atın bir k3hramanm de!!tanrdrr. Fa.. 
'Irat bl7 onla" neden bilmiyoruz da 
'1"i.,manınıı k11rsı birim himavemlsl 
'4!Teven bir Ulkl'n1n 1ıı1ıhr11manlanıu yi. 
"'i~Fk tiın"l:l'i gibi amvoruz, 

Bir Ti!rk cocuiu. kahrıımanhfı an• 
t-ıık Tlirlr haMSsetinden öfrenmelidir~ 
B:ır.n onlara anl:ıtacak, öğretecek va.. 
sıblar kend' tarihinin kendi varlrğmın 
~!-ıcıivetlerl ıı!mııhdır. Eskiden devlet 

di:ıi bir •iyr.•,. güderken ba vuife,4 
S"vid B ttl'l Gaı:ive, Arap thenııi'Y• • 
ffa,,,unıımcye gördürilvorda Fakat 
h:ogiin y~lnrz ı;ocuklımrmzı değil, hc
pi!T'll71 1!'!1';ıdır ,.dtcek, tarihe dava• 
nıın hıımA~i v2kaların meraklı menkı

b,.1eri™' ihtlvıırrmız v:.rdır. Bunlu ha
"aTf ı'le olııa damıırlarım11'dakl milll 
~oveuları kııımcıl!lyacak Smillerdlr ve 
'l'fük eeaııretinl o hııdi•,.lerin içinden 
,;vrilen slmalarl• anhyacafıl'.. 

Tarihi romana yıbut rom.anlaştrrı!r 

mış tarihe ihtlyaı:muz var. 
Vııkalan resimlerle anlatan bir ~ok 

coct1k ırueteleri görüyorum. Bunla. 
rın ic;ind,lti vıkalann, ıahslyetlerin 

bi,.imle hk bir münacı,betl yok. DUn
:vıınm "',, •anlı tariJı.lni Y«t?Yln Tii(' 
ktin evlad mn k;.hr11manhft Tarıanla 
frenlı: sllih~ör!f'r1nden öfrenmeıint 

h•n ı'lnğnı bulm11voııım. 

Şehir Tiyatrosunda Bu 
Ak,am Verilecek Temıil 

Gerhar Haupmann'ın 80 inci yıl.. 
dönümü münasebetiyle bu ak:ıam Şe
hir tiyatrosunda muharririn "Graın
pon,, adlı piyesi bir defaya mahsus 
olmak üzere temsil edilecektir. Piye
sin hasılatı geçen sene kurulan "Fa• 
kir sanatk!ırlara yardtın., kurumuna 
\'eritecektir. 

Okul müsamereleri 
Beşlkta:ı 19 uncu okulda dün Blle

-ien sonra çocuk velilerine bir milEa· 
.,,ere verllml• ve profestlr lemal.1 
!'fakkf Balta<'ıoğlu'nun fnanmak pi• 
•esinJ çocuklar muvaffakıyetle oyna
'TlJşlardrr. Müsamerede bir konuşmf 
·•apan ö~etmen AtasaY"Br. ~ocuk ın~ 
•1Ju etTatınıia konusmuş ve "Bizim 
•;ırptan hattA ilim almrya dAhl lhti-
aeımn :voktur. ııedeee kendirnhre i
ııtımamu lbtmdır; Atatürk kendine 

·e TOrk mfllı>tfrıe ln:-ndf~ lı:in T&• 
'1'.lnerlartt mııhtac:: ohn!ldan mtıvllf. 
1 k C1l?T"1<1u,. dP!'nfoıti'I". 

<\ehlr Tlyatroıu Dram Kısmı 20,30 da 
Kollega Krampton 

Her Pereeınbe 18,30 da Tariht Matine 
l<omectf kfıınt ( ASldL!ŞEN BABA} 
Her Çar~ba 14 de Çocuk Piyesi 
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iZMiT, PARLAK BİR 
İSTİKBALE MALİKTİR 

DANS w sı'IİNG 

plAJtJarı. En mGkemmtıl ~ 

r.iıı en ıa.zeı p.rkJ]an, ~ " 

müntalı.ap kIA.ailt plAklar 
~ 8aıjtarafı 3 ftnctlde 

ıahasırıa da ko:rmuttur. Filvaki, ba 
habt'r ve bu tasavvurun tahakkuku bir 
İstanbul hemsehrisi aıfatiyle ve Ha.,.. 
darpaşanın papuc;lormın dama atılmak 
ta olması mü!ihazasiyle beni mütees· 
ııir etııe bile memleket menfaati ba 
kımından alkrılanmrya deier mahiyet. 
t~!r. 

Harp biter bitm~ derhal tatbik sa· 
h sına. konacak olan ve ba&iin karar 
hllıne g!rmi~ bulunan ba tasaVV1Jr, 
İzmit 5C'hrln'n c;ehreıılnl de delinir 
mektedir. Sehir bucllnkü bayırdan. 

düzlliie inmekte. tehrj c;eviN'TI batak 
hr.Iar mamur birer saha haline ceı
mt"1ttedir. Bu tasavvuru mümkün ol 
~~~ kadar izaha çalr:,ayım: 

lmıit schrin'n ve İzmit körfezinin 
müntehası bataklık halindedir. Bu 
mfintehada köt'fez .sahili, bin metreye 
kadar ~ak 40 santim suyu ihtiva et• 
mektedir, Bt'lt'diye reisi denizin bu 
kuırmnı, yani 40 santim suyun ba'lladr
h yeri bir sahilden bir sahile kadar 
ve aımıd! bir duvarla nhtımlamakta. 
bu duvarın l'lrbsmı .kf 3 bac;uk kilo
metre U%1Jnhı~da ve tamamen t t bin 
dekarlık bir bataklık hlllrıdedir da-
vana ann-ı& kalan denirden a!acağı 
kum ~ çalana doldurmaktadır, ba 5tJ 

ret~ nhtrmm chttnda kalan deniz de
rl!ıl~rlJerek en bUy{Jlt hacimli vapur 
Jann yana$?11tmna milsalt bir hal al 
maktadrr. Meydana relecek olan tt 
bin dckarhk ]mp'lnırıı sahad~ da ticari 
ta~ mt'Tdanltn, simendifeor rar'a• 
n, mtrepol:ır, bUvUlt mafa1'.alar, hü
llsa bfiyfilt bir Uman için kııp ed,.n 
bütiln teslMt Tflcude getlrllm,.ktedlr 
ki 'bag{tn Anadohınan flk is1tele9! Ta 

zi~tmde olıın Hayıfarpa,a, ba t~i· 
sin yanmda o.,.uncak gibi blmaıctadn'. 

Sa taaaVVllr Nafia Veltlletlnce tar 
vlp edllm1'. harp biter bitmez tatbikat 
sahasma konulmak 6rere de prosrama 
almm11tır. Bilyilklerimlz de bu tasav 
wnm tah.aklnılnı ic;in söz Terml~'erdir. 

işte ba muazzam it de belediye bün
yednden on para sarfetmeden yapr
lacalt ve harcanacak olan fic; baçuk 
mJlyon Ura devlet blltçealnden veri. 
lecPktir. 

Tuavvar, fiil sahasına intikal ettt• 
ti ramıın. İzmitin burünkfi çehreosl ta
mamen defi~~lc, tehir bayırdan dilr 
lüfe inecek, ıimdikl bayırda sana
tetf7Qmlara. otel ve pzinolara, tiyar 
ro -.e klllp~. P1rk ?e bahçe'e!'e, h6 
llsa medeni bir lt'hrln fhtlyacr olan 
trsts1ere tahsis otunacakttr, 

Anado111 ticari nalrllyatta Tllrktye. 
nln en bftyillc Hmanma 1rna11acalı: ..e 
"aydar_,.13ct. itı"beren 91 kilometre-
Jfk bir menfenfn nakil muranan da 
omdan btbealr için lthatlt ma!ları
m daha acasa mal edebllecektfr. 

İzmit ~rfezlni Çe'fteliyen bHbatar 
da, lı:lSrferfn ba tfcarf lnldpfından 
faydalmacıtltlar, onlar da ıerf bir su
rette ?e bilytik bir inldpf arsedecek 
terdfr. 

ı• tzmtt Myfe bir istikbale nanr 

Mülkiye Amirleri Arasında 
Nakil ve Tayinler 

MQlldye müfettişi Abidin Erener 
Kastamonu vali muavinliğine, mül
kiye müfettl'1 K~al Aral Dahiliye 
VekAleti hukuk müşavir muavlnilğl
ne, Yüksekova kaymakamı Klztın A
takul Kızıltepe kaymakamlığına, Per 
varl kaymakamı Tevfik Yener Van 
mektupçaluğuna naklen tayin edil.. 
tnişlerdlr. ------e,__ ___ __ 

Edimede Yakalanan 
Kaçakçılar 

Edime, Cl'AN) - Musa tstlfçlyan 
adfnda birinin tstanbula gOndermek 
Ozere bega'a \'e!'dltf yorgan ve ya_ 
tak aruında 20 kilo 500 ıram ipek 
fplfll bulunmq w suçlu yakalana
rak mahkemeye verilml,tlr. Aynca, 
bakkal Nult ve arltadafl taman ,e
ker, sabun ve tuz ıfbl ııda madde
leri kaçfnrlarken yakalanmqlar ve 
~ verllmltlm:llr, 

İzmir Piyasasında 
İmılr, (TAN) - Ticaret VekA'le

tinfn emri Qzerfne VllAyet bazı mad_ 
delerin 1!yatlarmın artfşını inc@1emi-
19 batlamış ve bu arada muhtelif 
firmaların depolan araşta1larak bu
ralarda saklı bulunan ve piyasaya 
~iyen mallar tesblt edilmiştir. 

GQmrQklerde bulunan ve sahipleri 
tarattndan çekflmlyen malların hil_ 
kQm~e efkanlarak piyasaya arzımı 

da ba,tanmıstır. 
Bu anıda. gOmrQk ambarlartnda 

killllyetlf miktarda çay, çuval. ipekli 
y{lnlQ mensucat; boş ruvat, bot va
ril. demir, çivi bulunmuştur. Ay_ 
lardanbttri bu maddelerin ınkmhınnı 

çeken f zmfr piyasalarında birdenbire 
ferahlık başlamıştır, 

Y edikulede 3 Ev Yandı 
Evvelki gece yansı Yedikulede 

tramvay caddt!Slnde bir yangfn cık

mDJ, 1 ev tamamen. 2 " de klsmen 
yandıktan sonra sMnürQlmilştOr. 

Tamamen yanan. cadde Q!lltfinde 
Yı•cnfıın 1 S numaralı iki katlt ahtaP 
e d'r l{ı'.'!men yanan evltt df' ()jf"
n n ·n t:ı numaralı eviyle Vastlln 11 
•ıımaralı evidir. Yanırmın ned~ etk
trh ht'nOz 11n1aıtt1anıaınt,tır. Tahld
bta tw.lanmıştır,, 

:rettir. CotraR ?Ulyetf ttt"bariyle de 
tasavvurun ıüratle tatbikine müsait 
tir. Bu tasavvur farzı mahal harp bi· 
ter bitmez tatbik edi!mese, tahakkuku 
gecikse bile banun terefl bu vaziyeti 
i1k düş!inen Te tahakl(ukn için ufra,
=n akta olan tfmd.iki belediye reiıint' 

ait olacaktır. 

ODEON 
MOesseseslnde ntılmaktad.ır. 

'Se7otıu İltiklll caddesinde 

Yıldız sineması k8J'fl91ftda '8/1 

tnnlt belıodiye reisi Kemal Öz hak 
kında cereyan ed~ muhakemelıor do
layısfyle İzmit muhabirirnir tarafından 
gönderilen mektupta isimleri rec;en
lcrden fzmftte Marmua gazetesi sa 
hih! Doktor Hasan Ömer Erim ıra• 
:retemire bir mektup röndermlstlr. 

...., ............ ,,, 
Anormal Çocuklar 

Sağır - Dilsiz. kekemeler, k&rle 

tedavi ve temrin seanslan saat 1 
Biz bu hadisede tamam'yle bitaraf 

oldafumuz ve sadece vukuatı bildir 
mck!c iktifa ettiğim!!': fc;in doktor Ha 
~an ömerin me-ktabundan bahsetmeyi 
ravıfah bulduk: 

19 - 21. Her gün gün Moda, 1 
' Devriye sokak, 18 

ZA vl: Nl:tantqı 1 el Erkek ortao
kulundan 1940 - 941 yılında aldıjtım 

Doktor Haııan ÖITI~ Frlm günder• tasdiknameyi kaybettim, yeniainJ a
dığj bu mıoktupta, kenrll~inin birinci 
srmf iradın doktoru oldıııhınu. ıfevlet lacağımdan eskisinin hükmQ 7oktur. 
rejlm'ne UYY.Un olarak idare ettiği ba· 1 • A- Şub, No. 818 lımet GOltek 
n lşl,.,rle bircok vatımda,•ann ia~i-
ni temin eottiflnt ve ıfıovletf" bin1,.rce 
ı:ra vergi verdiitinl. hdı:lnnda bahse
di!Pr: vere! kac;altçrlıfrnm m.-vcut ot· 
madığmı, ancak isi M~re .,Aen adam 

lanr.rn mev7.Uata vukufını,.luk!ıın yü. 
7Ünden barr hat~l:or olduğuna bildir 

TAN Gazetesi 

'tAN FIY ATLARI 

melcte Te Kemal Özll evveke de met Haşhk maktu o1a"'k 75U 
hetmediitini, maahaza eskisi 11 .. bug{in 
:ıraıımda fark bulunabileceğini, bele- 1 LDCl sayfa santimJ 6()( 
dive reisliğinde gözll olmadıbnı, ken· I 2 • • • C(Mt 
rtlsinin Partinin ve Milli Sefin emir 1 8 160 
ve lrtatlan dairesinde hareket ettiği • • • 

ni söy!emektedlr. '••••••••••• .. ,. 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden 
Okulumuz paralı yatnı talebenin ikinci taksit samanı 1/1'2/942 dir. 
TahsilAta şlmdlden başlanıldığt ilAn olunur, (1314) , ' D. Denlzyolları lıletmesi U. Müdürliiğü llGnlan ı 

16/11/942-22/11/942 tarihlerine kadar mdhtelif hatla
mnıza kalkacak vapurların isimleri ve kalkıı gün 

ve saatleri ve kalkacaklan rıhtımlar 

Salı 4,00 (Erzurum) Cuma 4.00 de (Tan) Ga
lata rıhtonından. 

Cumartesi 18.00 de (Kadeş) Slr'k:eci nhtı. 
mtndan, 

Mud•nya Hattı Pazartesi, Çarşamba, Cuma 9.00 da (Sus) 
C~rtesl 14.00 de (Trak} Pazar 9,00 da 
(Sus} Galata rıhtuntndan. 

Bandırma fhttı Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8,15 de (Trak) 
Galata nhtımından. Mnca Çal'f&mb• 20,00 
de (Antalya} Cumartetesi 20.00 de (Anafar
ta} Tophane rıhtımından. 

Ke ... tıfoa Hattı - Salt 19.00 da (Anafarta) Cuma 19.00 da 
(.BarUn) Tophane rıhtımından. 

lmroa Hattf 

4yvaUk Hatta 

Parar 9,00 da (Ülgen) Tophane nhtımmdan 

Çarşamba 12.00 de (Bursa) Cumartesi 12,00 
de (Antalya) Sirkeci nhtunından. 

lzmlr (IOr'at) • Pazar 10.00 da (İzmir) Perşembe 10.00 da 
tTtrhan) Galata rıhtnnlndan. (1439' 

* * N O T : Vapur aeferlerl hakkında her tOrlD ma!Omıt ... Otda 
telefon numaraları yazıla acentılarımızdan ISjjrenlleblllnlr. 

Baı Acenta Galata - Galata rıhbmı Llmanlar Umum 
MOciUrlDjjU blnaı• altında 

Şube Acentalıjjt Galata - Galata rıhtımı Mıntaka Uman 

42382 

Relılljjl bina• altı"da 40113 
Sube AcentahOı Sirkeci - 6trkecl yolcu ulott:I 2274f1 ,Jmm ______________________ _, 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ŞİRKETi 

T E S t S TA R t B t 1863 

Statüleri ve Türkiye Cümhuriyetl ile münakit mukavelena. 
mesi 2292 numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edil. 

miştir. (24/6/1933 tarihli 2435 numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

bıtiyat Akçesi: 

== 
10.000.000 

1.250.000 

İngiliz Linm 

İngiliz Liram 

i'ürkiyenin Başhca Şehirlerinde 

P ARİS, MARStt. YA ve NtS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN. tRAN, tRAK. Ftt.tsTIN 
\re MAVERAYI ERD'UN'de 

Merkez ve Şubeleri: 

YUC'"-OSLAVYA, ROMANYA, YUNANiSTAN STJRT'YE 
LUBNAN. Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 

muhabirleri vardı.t 

• Der nevi Banka Muameleled yapar 
Hesabı eari ve mevduat 'hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikU kre41iler kütadı. 
TUrkiye ve Ecnebi memlekeUer ueriade ketide Hnedat 
iskontosu. 
Borsa emirlf'rf. 
E.llhem tahvfllt altın .e emtaa lzerlne avam. ' 
Seuda& &ahsllib ve saire. 

!!!il~!!ii!!!!!iii!!!i!!!'i!i!!ii 
En y:üksek emniyeı şartlarmı haiz kiralık 

Kasalar Servısi vardır.• 

rı,,..,,,,,,. en müsait ftlrllarlgle (Kıanbaralı ~ 
Kumbaraız) taaarrul liıuapldn ~. 

• 
TAN 16 .11. 94% 

TESVIKIYEDE SA TIUK ARSALAR 
Teıvı1dyecle Emlak Caddesi Üzerinde 

'n Hafid Uta Uşaklağilln Eserleri: -._ 
BiR ACI HiKAYE 
~ edibimizin "Km: Yıl.. De "Saray ve ötesi., Jcitaplarmın 

denmı demek olan bu eMr birçok tariht vakalara temas etmekle be
raber otlu Halil Vedad'ın ba7at!nı ft Akıbetini tasvir eden bir acı 
hiklyedir, Her Türlü 

iki 
Bina 

Arsa 

Yapmağa 

Sa+.lıyor 

Müsait 

Emlik ve Eytam Bankasından 

YERi ' Kfym41tt Jıl ... h•• Temlftatı 

399 T9'V{klye - Harbiye Vıli 21.325 Lira 428.50 M2 2133 Lira 
konalı mahallesi Bostan 
ftJ l!!mllk caddt'lerf eıtkl 

8/4, ,.enı 23 numaralı 

arsa 
401 Teşvildye _Harbi)'!' Vali 30_130 Lira 50'1 

konalı mahallesi Bostan 
M2 3013 • 

ve Emllk caddeleri esk' 
8/8, yeni 27 numaralı 
arsa 

İzahatı yukarTda yazdı pyri ~er peşin para ile ve açık 
arttırma usullyle satılııcakt1r. 

Müzayede 30 11,H2 Pazartesi rünü ııaat 14 de Bankamh İstanbul 
şut>Hi satq kornlııyonu huzurunda yapılacak ve en yükııek bedel mer
keze bfldlrilecek haddi lAyık görüldüğü takdirde Maliye VekAletin
den !sti:r.an ed.ilerek muvafakat cevabı altndıktan sonra kati ihalesi 
yapılacaktır. 

Sabf esnasmda ?erilen bedel makıtdder Jdymeti geçtflf takdirde 
teminat akçesi derhal arttırılmıyarak ihale kimin uhdesine icra ed.i
Urse arada1ıi fark ondan tahsil edilecektir. 

MOnyedeye iştirak edeceklerin mukadder kıymetin yüzde onu nls
betlnde tl>Jninat yattrmalan lAzımdır. İsteklilerin teminat akçesi, no_ 
fus tezkerelli ve Oç lata fotografla biTlikte bildirilen g{ln ve saate 
kadar şubem1ıı emlAk ııervisine mllracaat etmeleri me!'Cadur. (1309) , .................................... .., 

FiKRi T. KARDEŞ 
OTOMOBiL ve MAKiNiST OKULU 

Bomonti tramvay duralı karıısı, - Şltll 
Yeftl devre 7 1 lkkAftUft 942 de a9flae11ktfr. 

Okuldan makinist şoför diploman alanlar, otomo_ 
bilclllkte bilyük başanlar gösterdikleri gibi as
kerlik çağında bulunanlar motörlü klt'alarda mu-

vaffakıyetle oalışmaktadtr. Okulun 18 yttbk hayatı. 4000 i balan mezun

lart bu ııl!zlerln rarantlsidlr, ltabul ,artıarmı ve diler izahatı okulun rea

mı talimatnamesinde bulacaksınız. Bizden isteyiniz ve yerlerlnlzl şimdi_ 

den temin edinir. Tel: 80259 

ÜRKIYE CÜMHURIYETI 
·z 1 R A A T B A N K A S 1 

Kuruluş Tarihi: 188& 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lİl'BRı 

Şube ve Ajans Adedi: 26~ 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

11~ra Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 
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Beher lı:i1oılU 153 kunıtt&n 50 ton koyun eti ve beher kilosu 125 ku
nqta.n 50 ton ıııtu' .U ve beher kilosu 118 kunıttan 50 ton keçi ett pa
zarltkla satm alınacaktır. İhalesi 20/11/942 Cuma l(lnll 1Ut 15 de Top
hanede M • .il, V. ht. BJr No. 1u atın alma komisyonunda yapılacak
ttr. KaU temlnab 25,4150 Uradlr. Tal!plertn belli vakitte komisyona ıet-
melerl. En&! ve prtnameai ber ıan ötleden evvel ltomfsyonda ırörlllür. 

• 't47 - 1329) 
ııww 

Pazarlıktı 20,000 ıtno havuç satın •hnacaktır. Beher Jdloınına 20 
kunıt fi7at tahmin edilrniJtlr. Katt t-.nlnatı 800 liradD' Şartnamt!Si ber 
~ atleden eoDJ'8 lto. da 16rillOr, hıaleııl 2S/11/M2 S(lnQ saat 14 de. 
lıtAlllerin beW valdtte Ko. na plmelerf. · (1173) 

Muhtelif ve hurda dikJe m•klneıert aatdacatkır. Eksiltmesi 30.11.9'2 
Puarteat ,ona ...ı 14 te Tophanede M. M. v. İki No, lı aabn alma lı:o
misyonunda ,..pılacaktır ıtat1 temlnab 145 lln H kuruştur, Malnekeler 
Tophanede 2 No, b dikim evinde 16r1UOr. Taliplerin belli vakitte komis
yona ıebnelal (285 - 1291) ..... 

Beher ldlosana tO 1nmit tahmin edOen 20.000 kfto mpen•k .,. 
20,000 kilo lahana puarlıkla aatm •ltrıacaktır. ihalesi 1'1/11/942 Sah ıtı. 
ııtl sut 11 de Tophanede .M. il. V. t.ı. Bir No. bı atm alma komit
yommda ,...pılaeakUr, tııteklllerin 1200 lira kati teminatlarlyle belli va-
kitte ltcınüsyoaa plmelert. (1'10 - 1398) -Pazarhkla 415.000 ldto lahana altnacaktır. ıcnoınmun tahmin nyatı 
20 kuruttur. KaU teminatı 1150 llnadır. şartnamesi her gQn öğleden 
sonra Ko. dil 16rilltlr, bıalesl 24111/942 gQnO saat H de Tophanede M, 
il. V. Bir No. hı utın alma ıto. da ;yapllacaktır.. İl*ekHJerln belli va-
kiUe KQ. Da &e)meleri,. (1172) 

Edebi bir a.IQpla 1Qllan lıu 300 sahifelik eser Halil Vedad'a aiı 
10 resmi muhtıevidtt. l'iyatı Dnunuevvel aomma kadar 150 kunıf. b 
mOddetten IOm'a 200 kunııtur. 

SARAY ve ÖTES 1 
Ue ciltten mnteeekldl edebi. .ı,...r ve tarih1 bir eserdir. Yazan: 

H. Z. Uı. 880 salı.ite Oç cildin fiyatı 225 Jcuruı. 

SAN'ATA DAiR 
İki ciltten ve 300 sahifeden müteıekkfl edebiyata, musikiye ve tiyat
roya ait müsahabeleri havi blr eserdir. Fiyatı 150 tcuruatur. Nüaha. 

lan ualnulttr. 

M A 1 ve S 1 YA H 
MOelllfin ea meıtıur bir pbeaerid.lr. On binlerce okuyucusu ftl'dır. 
Eserin başında Halid Zl;ya Upltblfl'bı mwı bir terc:Qnıei hali w.rdır. 

J'lyatı 125 KW'UI. 

AŞK'I MEMNU 
Halid Ziya Uşaklığt1'tn çok aevtlmle. pek çok okunmUJ meşhur mili 

rom.azudır. Sabite 447, Fiyatı 125 Kmuı. 

BiR YAZIN TARiHi 
Cok nrff ft nezJh btr hlklye k01ltyatıd1r. 254 sahife: Fiyatı 80 ltunı• 

KADIN PENÇESi 
Sahife 131. Fi;yat!: 50 kuruş 

ONU BEKLERKEN 
SahJfe llD, rtystı: 50 kurut 

H 1 L M 1 K 1 T.A B EV 1 __ , 

inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanran 
MALfN CIN8' Mlktan 

PazarlıOıft 
gOnD •llll 

Balata ka)'Jll (8 a/m eninde 8 m/rA kalınlıkta 50 metre 20.11,942 10 
• • (10 • .. - 110 • eum. 

Dem.tr kaynajı için tel 4 mir# 100 lı:Do ) • 10,J.\ 
Şerit destere 10 • 150 metre) 
Pirinç fosfor tel a • 10 lıcflo } 
Cam~ 25 • ) 
Keçe çtv1ll • 250 • ) 
Bqsız tel elvi (muhtelif ebatta) 1815 • ) 
Başlı • • " • \500 • ) • mi 
BQyQk tel elvi (nQmunesi ıfbi) 711 " L 
KQçQk • • • • 215 • )" 

ı - Yukanda dm ve m.lktan YBznİ malzeme pazarlıkla satm ab< 
nacaktır, 

2 - Pazarlık bfzalannda yazılı gQn ve saatlerde Kabataşta levazım 
tubesindeld merkez alım komlsyonu"''-ı v:ıptlacaktır, 

ı - Balata kayış! nQmunesiyle •ı bassız tel çivilere aft etiat U.. 
tesl ve büyük, küçOk boy tel çivi nu. nesi her gQn l!ğleden aonra sö:dl 
~eçer:ı şubede ,OrQlebWr, 

4 - İsteklilerin pazarlık fçln tayin olunan gün ve saatlerde tek
i.it edece'klerl fiyat ümrindeıı " 15 teminat paralarıyle birlikte mezkQr' 
komisyona mürac.p.atlar7 (1199' 

PaııarllDıft 

Malfn Cin" Mlktal"i gDnD 1aat\ 

Donkl (8. 10 Atmosfer saatte 50 ton 
m verme kabiliyetinde) 2 Adet 24.11.942 Sah lQ 

• Ayakkabı (nfimunesi mucibince) 800 Çift • " 10,•G 
1 - Yukarıda cins ve miktan yazılı iki kalem malzeme pazarlıklr 

sattn alınacaktır. 
2 - Pazarlık hlzalaı1nda gösterilen gün ve saatlerde Kabataıta 11 

vazını şubesindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktU', 
3 - Ayakkabı nilmunesi ve her gün ağleden sonra sözü ıeçen şu

bede görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan ve saatlerde teklif ede

cekleri fiyat üzerinden 3 15 teminat paraslyle birlikte mezkQr komis-
yona müracaatlan ilAn olunur, (1274) , __ ........................... ~ 
ASETILOPIRIN NES'ET 
GRiP • NEZLE • BAŞ ve DIŞ AGRILARI 

IOGUK ALGINLIGINA KARŞI TESiRi KAT'İDIF' 
2 llk zart ve 20 tik tQplerl her E<--7.aneden arayınız. .......................... ~--' 

-----------------------~ TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELEB: 

1 Şuı..t, 3 MaJllo Z Atmtol 1 lk:ineitepin tarlhlerlncle 79ptL 

~ 1943 iKRAMiYELERi ~ 
1 adet 1999 Liral~ == 
1 999 

~ 

• .... == 
1 • 888 ., -= 
ı. 777., == 
ı. 666" == 
1 ,. 606 ,. == 
ı. 444. -
2. 333. == 

10 " 222 ,. -= 
30 ,,. 99 • -= 
80 • 44 • -

250 " 2'l • -= 
334 " 11 • , .. 
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2220.- • 
2970.- • 
2640.- .. 
5500.-- ,. 
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ttbid19 İt Bankama pan 7Ummkla yalan para biriktnnı~ 
ve fals aluut olınaJ., aynJ ~anda taliinizl de denl•mi, o
'""'11nm 
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~~lt_l:laül L6tft Oördflncf 
L. Ş. TAM Matbaasa 


