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Fransa Nasd Nevyorktan Gelen Tefsirlerde, Almanların ispanyanın Müdafaas111a 
iştirak Etmek lstiyebilecekleri Öne Sürülüyor Müttefiklerin muhtemel taarruz istikametlerini ve mihverin takviye gönderdiği yolu gösterir barit. 

Çallşıyor? 
Bugün ortada mevcut olan llç 
P'ransanın dıısmda grup halinde o_ 
lan bir Fransa vardır ki, buna ne 
De Gaulle'ün Fransası, ne Pe~ln 
fn, ne de Darlan'ın Fransaııı diye
biliriz, Bu, ida~l kuvvetlerden 
hiçbirine dayanmadan, kendi ken
dine kendi kuvvetine dayanarak 1 
mücadele eden FransadU" ki, iş

ıat edfimlş Fransada. işgal edil
memiş Fransada, A!rikada her 
tnrlil tazyiklere mukavemet eden, 
gizli ve AşikAr mukavemet eden 
Fransız milletidir. 

Londra 18 (A. A.) - Ispany; 
da kısmi seferberlik ilan edil.mi§ 
tir. General Franko, takviye ted 
birlerinin elzem olduğuna işaret 
etmiştir. 

Franco'ınun halefi 
Madrit 18 <A. A.) - General 

Franko tarafından neşredilen teb 
lığ şöyle demektedir: 

"Muharebenin bugünkd da:rn
mu, şimdiye kadar sakin kalan 
çevreye dayanmakla ve Ispanya-

Müttefik 
. 

Tunus'a 
Kıtal arı 

Uçakları 

Paraşütçü 
indiriyor 

Bugüne kadar meydanda iki 
Fransa vardı. Biri mıbver 

devletlerile iş birliği yapan Vic
hy Fransası, diğeri müttefiklerle 
birleşen, Fransayı Alın.an boy.un 
duruğundan kurta.rmak isteyen 
hür Fransa. Vichy Fransasmı ma 
reşaJ. Petain, Laval, Darlan, hür 
F'ransayı da general de Gau:lle 
temsil ediyordu. Müttefiklerin 
Afrikadaki muvaffakiyetlerin -
den ısonra Petain tarafından Al
hkaya gönderilen amiral Darlan, 
tnüttefildere iltihak ettiğini, ma. 
l'eşalin serbest olamağıdı için fi
kirlerini &Çllfça ilftn edemiyeceği 
lli, fakat ikendisinin onun fikirleri 
lle tercüman olarak Fransanın 

tnüttefiklerle iş birliği yaEJmıık 
Zaruretinde olduğunu bildirmiş, 

Fransız donanmasını müttefik 
cephesine iltihaka davet etmiştir. 
nıüttefiklerin muvafakatile Afri
kada ayrıca bir Darlan Fransası 
teessüs etmiştir ki, bu da üçe bö 
lünmüş bir Fıransa manzarası ar 
Zetmektedir. 

ana yurdile memleket ve himaye 
idarelerine her zamankinden 90lt 
fazla yakınlaşmakla bazı takviye 
tedbirlerinin alınmasını gerekH 
kılmıştı. Bu tedbirler, Ispanya _ 
nın bugünkü muharebe dışında 

Almanlar tarafından bombardıman edilen Cezairden bir görünüş kalınasuu, istiklal ve hakimiyet 

Mrl. Rommel, Mihver 
t Mukavemetini Tarsiaı 

için Tunus'a Gitmiş ! 

Mrl. Petain, Bütün 1 ;~::~·:8·:;:~i~:::::: 
Sala.A hı•yetıe· rı•n•ı rit telgrafım zikreden Vichy rad 

Londra, 18 (A.A.) - B~ 
i'n~ilis ordusuna mensup elem:u: 
larla İngiliz ve Ameirkan para. 
şütçü kıtalannın ve Fransız kuv. 

Darlan hükUmetini mareşal Pe 
tain protestQ ettiği gibi ,general 
de Gaulle de Darlanın samimiye 
tinden şüphe ederek, bunun Vıc.. 
hy'nin bir politika oyunu olacağı 
Ilı düşünerek Darlan Fransasına 
karşı muhalif bir cephe almıştır. 
De Gaulle hatlarında meydana ge 
len bu buzursu,sluğu izale için Ro 
osevelt 17 II Teşrinde Vaşing -
ton radyosu vasıtasile şu cevabı 
venni.ştir: "Darlan ile yapılan si 
yasi anlaşmalar dalıni mahiyette 
değildir. Bu anlaşm.alar muvak. -
kat olup münhasıran muharebe 
zaruretinden doğmuştur.,, 

Jf Jf 

Rooseveltin bu sözlerinden 

Laval'a Te'rketti 
Londra, Laval'in Diktatörlüğü Ele Aldığ~nı 
Bildiriyor· Herriot'nun Afrükadaki F ... ansız 
Hükumetinin Baıına Geçeceği Söyleniyor 

.. 

Halô.k Nihat Pepeyi 

Yeni Emniyet 
Müdürü 

r Londra, 18 (A.A.) - Paristen 
ge!en ve İskandinavya telgraf 

'bürosu tarafından zikredilen ha-
bnlere göre, Vıchy hükumetinin, 
t:ıkip edeceği siyaset hakkında 
vakmda bir tebliğ neşretmesi 

1 
beklenmektedir. 

Vichv hükumeti bu tehliğinde 
V1chv Fransasımn Mihverle bir
ıe ... tiğini ilan edecektir. 

* Vichy 18 (A. A.) - 1\lareşal 

Petain ve M. Lııval bugün hüku 
met reisine tam selahiyetler ver 
ren bir emirname imzalamışlar -
dır. Maresal Petain bütün salahi 
yetlerini M. Lava1a tcr.ketmcğe 
karar vermiştir. 

M. Laval diktatör 
I .ondra, (Radyo) - Mareşal 

Petain'in son karan üzerine M. 
l..aval, Fransanın diktatörü vazi
~ Devamı Sa. 2. Sü. 7 

l2fj"" Devamı Sa. 2. Sü. 3 

''Bu Harbin 
Dönüm 

Yerindeyiz,, 
Mr. Roosevelt, Çetin 
Muharebeler Vermiye 
Devam Edeceğiz Dec:H 

Tokyo'ya Göre Salomon 
Harbinde 12 Amerikan, 
6 Japon Gemisi Battı 
Vaşington 18 (A. A.) - Dün 

akşam bir nutuk söyliyen reis 
Rooısevelt, bu harbin dönüm nok 
tasma gelindiğinden emin cı!du ~ 
ğunu ve bu kanatini son iki haf 
ta içinde alınan iki habere istinat 
ettirdiğini söylemiştir. 

Bunlann biri şimal Afrikanın 
istilası, diğeri Salomonlardaki de 
niz muzafferiyetidir. 

Reis, Salomon adaları muhare 
besini "Tarihimizin en büyük mu 

tJij Devamı Sa. 2, Sü. 5 

• 
•·etlerinin muhtelif ;noktalardar 
Tunusa girdikleri resmen bildiril 
liyor. Bu kuvvetlerle Mihveı 
kuvvetleri arasında temas vücu· 
de ~elmic::tir. 

PCU'a§üt kıtaları Tunwla 
indirildi 

Garp çölünde cereyan eden muharebelerden bir sahne 

Ankara, 18 (Radyo Gaze.tesi)
Almanlar Tunusa hava yoliyle 
asker ve malzeme taşımıya ara 
vermeksizin devam ediyorlar. 
Müttefikler de büyük nakliye u_ 
cnklariyle paraşüt kıtalan indir
miye bac::lamıslardır. Müttefikle
rin motörlü km."Vet1eri iki kol. 
dan hareket etmektedir. Bir ko.. 
lun Bizerteye ve limanlarma, dL 
crPr hh· kolun dR Gabec; körfezi
ne doğru ilerledikleri !bildiriliyor 

ingiliz Kuvvetleri 
Bingazivi Geçti 

Bu kuvvetlerin bir klsmı Tunusa 
hava volivle indirilen kuvvetler. 
le, diğer bir kısmı da Tunus -
Trablus hududundaki İtalyan 
tiimPnleriyle carprşrmya gidiyor
lar. Asıl biivük kuvvetleriyle 

GnL Aleksander "Düşman Sendelemiştir, 
Fakat Baygın Düşünceye Kadar 

Muharebe Kazanılmış Sayılamaz.. Diyor l:lfr Devamı Sa. 2, Sü. 4 
Kahire, 18 (A.A.) - İngiliz,-------------------------

tebliği: Geniş bir cephe üzerinde 1 . . 
1 

G k J 
dt.işrnaru taki? c_?en ~ekiz~ci or-I G u n er eç er en 
du kuvvetlerı dun Bıngazıye 112 • _ 
kilometreden az bir mesafeye ka
dar yaklaşmış bulunuyordu. 

16 - 17 Sonteşrin gecesi kısa 
irtıfaında uçan bomba uçaklarL 
mız Bingazi limanındaki deniz 
taşıtlanna taarruz etmişler ve 
burada yangınlar çıkarmışlardır. 
Dür avcılarımız 6 düşman taşıt 
uçağı düşürmüşler ve en az baş
ka altı düşman uçağını da Bin
gazi çevresinde yerde tahrip et
mişlerdir. 

i Ki 
RE F l K 
HALI D 
KARAY 

HAFTALIK FARK 
Sunu dikkatle okuyunuz: "Harbin Türkiyeye 

hiç bir zaman şimdiki kadar yakınlaşmadığı 
nı Millet . Meclisindeki nutkunda söyliyeın Milli 
Şefin on gün geçmeden bu derece hak kazanaca
ğın: kimse kestirememişti. Dışansı gittikçe kanş. 

_____ ,.. tığı. yangın boyuna genişlediği içindir ki içerde 
anlaşılan şudur- Amerika 

bugünkü harp şartlan içinde hür 
FranSlzlarla aplaştığı gibi. Dar
lan Vichy Fransasmı temsil etse 
dahi onunla da anlaşmada bugün 
için fayda görmüştür. Zaten A -
nıerika bugüne kadar Fransa ile 
olan siyasi münasebetlerini ida -
ıne ettirmiştir. lngiltere müna -
~betlerini kestiği halde, Ameri
kanın elçisi ve mümessilleri g&

rek Fransa ve grek Afrikadaki 
Fran,<,;a müstemlekelerinde kal -
nııştır. 

Dün işe Başladı 
İstanbul Emniyet müdürlü~ü

ne tayin edilen Burdur valisi Ha
luk Nihat Pepeyi. dün. şehrimL 
ze yelmi.ş ve vazifesine baslamış_ 
tır. Haluk Nihat Pepeyi, bir ar
kadasunıza, İstanbullulara hiz.. 
met etmekten bi.iyük bir zevk 
duvdu~nu, bugünkü durum i
cinde f vdalı olmak için bütün 
kuvvetiyle çahşacağını söylemiş~ 
tir. 

Mr.1. Rom~el'in Ela9eyla 
Hattında Muharebe 

Lonara radyosuna göre 
Lo.-.ıdra, 18 (A.A.) - İngiliz 

radyosuna göre, Sekizinci ordu
nun ana kuvvetleri Bingaziyi 
t{eçmiştir. 

gevseyip çözülme alametlerine hükumet şiddetle 
karşı koyma zorunda kaldı. Fl~tlan düşürmek, vurguncularla 
uğraşmak, vergiler koymak ... Bütün bu çeşit tedbirlerin tek 

v:.1r~Jsı. doğrudan do~ya veya dolayısile milli müdafaayı kuv· 
vetlendirmektir. En büyüğünden en küçüğüne, en zengininden 
en yoksuluna kadar, her iste ve her yerde, bugünkü görülme
miş harbin bütün vatandaşlara yüklediği ve belki daha da yük 
leyeceği öıfovler vardıT. Hükumet, herkesin hoşuna gidecek 
kimsenin keyfini bo(lml)'acak kararlar aramıyor; gittikçe yak· 
laşan salgın karsısında millete "tehlike,. işareti veriyor. Düşün
meli ki harbeden veya harp srk.ıntısı çeken memleketlerde evvela 
harp kazar.er denen şey menedilmiştir; sonra da tabii gelir veya 
tabii kazanç hi~ bir devirde misli görülmıiyen vergilere bağlan
mıştır. Bizde bunun tamamiyle aksi göründüğünden söylemekle 
yanlışlığa düşülmez: Kanunlann menettiği fazla harp kazancı 
kanunlarla mücadele edilerek, bu memleket imkanlannm baddı 
üstünde keseleri doldurmuştur. Türkiyede harp zenginleri 
üremiş, türemiştir. Fakat devletin istiklfil müdafaası masraflan 
bu sınıftan b~kalannın sırtına yüklenmiştir. Once zihinlerimize 
koyacağımız şey varımızla yoğum.uzla ir.;tiklal müdafaası masraf
larım karşılamak zorunda <)lduğumuzdur. En büyük kanun olan 
devlet emniyetinin gerektirdiği vazifeleri yapmakta hiç bir mü
lahaza ile hiç kimse kaçınamaz.,, 

Amerikanın Fransa ile siyasi 
rnünasebetlerıni idame ettir -
nıekten elde ettiği faydalan, 
Amerikan devlet sekreteri Hull 
bir Amerikan gazetecisine verdi
ğı beyanatında şöyle izah etmiş -
tir. 

Yerli Kumaşlar 
Hükumet, ipliğini 
Verdigv i Kumaşları 

"Fransa ve Afrlkada siyası ve as-
keri mümessıııerimizı bulundurmak- Satm Alacak 
tao şu neticeleri aldık: Ankara, 18 (TAN) _ Kumaş 

ı - Bu taarruzu hazırlamak husu_ 
cunda istifade ettik. 2 _ Fransadaki dokunmak üzere hükumet tara -
Nazi hareketlerini yakından takip et- fından ipliği verilen fabrika ve 
tik 3 _ Anti - Faşist Fransız lider- atelyelerde dokunan kwnaslann 
lerine cesaret verdik. 4 - Fransrz hüld'ımet tarafrndan satıl'\ alınma 
halkının Demokratik emellerini bes- s1 kararlastırılmıştır. Diğer taraf 
ledik. 5 - Miitterikler ha7Jrlıınmcı_ tan öğrendiğimize göre ipliği hü 
Ya kadar Vichy'nin Fransız donan- kı'.imet tarafından verilen el teız -

• 

H·tı e teslim etmesine, Fran-ı masmı 1 er . gahlannda dokunan kumaşların 
~nm Almanyaya yardımına m~nı ol- da hük(ımet tarafından satın a • 

uk.. ..ne ~;.aSü. 1. lmması düşünülmektedirı 
~,~ " ~ 

\ , 

Verebileceği Şüphelidir Gö;b:~:~s~~:~ 
T unus'taki Mihver Müdafaası Burasınm 

Müttefikler Tarafından işgalini Ancak 
Muayyen Bir Zaman için Geçikfi.rebilir 

Afrikadaki Har,ekatın 
Harbin Neticesine 
Tesiri Olmıyacaktır 
Ankara, 18 (Radyo ga.zetesi)-,- Yazan: Emekli Deniz Subayı " 

I_ NECAT 1 YAS MU .!._J 
Alman propaganda nazın Göb -
bels bir nutuk söylemış ve şark 
cephesinde harekatın, evvelce ta 

Afrika Cephesi: 
Siman Afribıım dofll b11mn.da 

Seruinci ordamm ileri yilrtiyii$tl deo 
Tatrı ediyor. Bu ordumm bfrHlderi 

Btncazi l5111erine c-etmi,lerdlr. Son 
Mihvet" teb!lflerl Rommel kuTTetleri. 
r:in Elaceyla hattmda yerleelp muha. 
rebeyj kılbul edecE>ltlednl iddia ediyor
sa da biı, Tunas"ta Mihverin tam 
emniyetle yerlcştifi be11i elmadan 
Rommel 1nıvve~lerintn, arkalanm 
Tra btm çölüne dayay&ralı: ~ nmh• 
abe.Wcdecck'-W ıwe$4,Jt0allt, 

Yam Tun.mu. Mihnr 1nı ...... eotıerlni11. sarl~ş hedeflerine planlı su -
mflttefik ordulan tevkif edip edem.iyt- rette vardığını ve Sovyet ordula 
eefi anlaptmadan. rleat sabası ,üphe nnın takatlerinin son derecesine 
tt blr batta, Mihverm, mffbim kuV'Vet• geldiğini bildirmiştir. Göbbels, 
lerirf toplamaııma ihtimal •erllemes. Avrupayı istilinnı muvaffakiyet 
~1rtl. Cenirdft relen müttefl1ı: <W'I sizliğe mahkfun bir hareket oldu 
du TUnUta M1lıTer muknemettni cam ğunu §im.al Afrika harekatının 
bak kttar. bil ordumın 1:ıa ift,c!ın son d uh' be · k • t• · ·· ..._ h_ .. _.. T ... 1 1 ._.__ '8 a m are nın atı ne ıoesı u2e 
f'a MI< euc'll r!lu 11!1 0 8(•lh<UT tt .a• , . 
zi'J'et hrtısmdn Elagoeyla'deki Rommel rıne te~ı; edece~ ~ahıyette ol~a 
ku....etıen= tekrar btr ricat mecburiye- dığını ılave etmıştır. Nazıra gore 
ti ıınmda rfc:at tmklnt butamıyacakları ~on zaferin kazanılacağı muhak 
Cibl ba battıı m11Vaff,.krvetlf' mnkıı• kaktır, fakat bu bir zaman mese 

1>evlDDI Sa. 3. sa. s lesidir. 

.. Bu yazı, Necmeddin Sadak ile Falih Rifkı'nın yeni yazdık· 
lan iki makaleden bazı cümleler bir araya aynen getirilerek bel
lisiz tertip edilmiştir. Dünya ve memleket vaziyetini, devletin 
baş vurduğu tedbirJerin lüzumunu, vatandaşlara düşen ve düşe 
cek olan vazüeyi, son iki haftada büsbütün değişen zamanın ne
zaketini tamamile belirtmektedir. O satırlan okuyup üstelik 
harbin aldığr şekli de göz önüne getirdikten sonra artık "dün, 
ile ·'bugün,, ü, onbeş gün evvelsi ile şimdiyi bırbırınden ayırmak 
lazım ~eldiğini anlamiyacak kimse· yoktur. 

Dun, ka bal1at veya sadece ayıp olan bir iş bugün suç ve 
cinayettiır. Dün münakaşa mümkündü; bugün değildir. Harp de
vam ettikçe artık bir daha "dün,, ün gelmiyeceği:ni bilmeli ve 
"bugün,. ün icaplarina sessiz ve s:ızılQ.sız günü gününe, harfi 
ha.rfine askerces~ uymalıdır. 
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,:.~"~ .. ·- • ·.~ .. ~.L· unga azar arının ASKERi VAZ1YE'T: • 

Mrl. Rommel'in Elageyla 
Hattında Muharebe 

Verebileceği Şüphelidir 

i R YAPRAK 

~~.I.~.J~~~~;.] 1 aksimi ve At/antik Şekere Dair 
Yazan: ULUNA1 

1=11Iijl13 Be .. qannarnesi 
Darlan Meselesi 

~ Baştarafı 1 incide 
vemet etseler bile arkalarından ırele
cek tehlikeye kar~ı bu mukavemetin 
bir faydası olmtyaca~tır. O halde El. 
ageyJa hattına doğtıı çek.ilen tali lrov
vetlerin hareketlerini, İngilb; takip 
,YürUyüşfinü şaşırtmak ve Bingazidc 
kalan asıl kuvvetleri tahliyeye fırsat 

çıkartma yapmıya mı hanrlanıyorlar~ 
Siiphesiz ki, Mihver bütün Afrlka sa· 
hillerln1 kaybettikten sonra oralardan 
gelecek tehlikeye karşı gerek Sicilya 
ve gerek S!rdenya adalarını!a çok kuv 
vet!i olnuya gayret edecektir. Ve o 
nman bu çıkartma şimdikinden zor 
olacaktır. Tunus hududu üstünde top. 
lan:ıın mlittrlik külli lrovvetleri Tunus 
ve Bizerte üstüne taarruza gectil{i arı• 
da Sardenya sahillerine yapılacak 
böyle bir çıkartma Mihveri sa!iırtabi
tf r. Ve bu cliretklrane plan Cezair 
Ve Fas çıkartması glbi tam bir inti· 
7Bm içinıte tatbik edilirse mu,.affakı-

- N e çeşitlerin var? 
- Elma, ayva, poftWal. 

- Bir elma veriniz. 
Bardağı tczg1ha koyarken ,erbeı 

paruını da bıraktım. 

Yazan: M. ANTEN 
Generııı Elseuhower ile Amiral 

. Darlan arasındaki anlaşma &a• 

'a~an Fransa mahfillerinde büyük bir 
~ı;abiyet ve endişe uyandırmıştır, 

Anglo - Sakson memleketlerindeki 
Caıeteler bu haklı asabiyet ve endi· 
lcyj teskin için, bu anlaşmanın sırf 

Amerika Hariciye Nazır Muavini Sumner 
Welles Bu Hususta Mühim İzahatta Bulundu bulmak için bir Mihver planı kabul 

- On kurut daha vereceksiniz. 
Serbetçi gözlerimde memnun L 

?t"adığını anlatan blr mana sezmiı g · 
arkamdan ''l!sba?> -• mO.cibe" ye 2 

riştl, 

- MaHlm ya efendim; şekerin 
yet?, .. 

ts1t • h erı areketleri kolaylaıtırmak ve 
;abukla~tırmak maksadiyle alınmış mu 
~tltkat ve daha ziyade askeri mahiyet• 
e bir tedbir olduğunu yazmaktadırlar. 
Roosevelt'in bu mesele hakkındaki 

>cY'<;.natı, bütün şüpheleri izale edc
·~k ve endişeleri bertaraf edecek ma
ıı>'ettedir. Filhakika bu beyanatında 
6°o~velt suntan söylüyor: "Amiral 

artanla yapı!an anlaşma harbin za· 
·ııreUerinden doim~ ve muvakkat 
~hlye.tte bir anlaşmadır Kurtarılmı"' 
~ • w 

iln Fı:ansız topraklarında bir Vichy 
l~klJmcti kurmak bahis mevzuu değil• 
~r. Fransa hakiki hükfuneti istikıar. 
' karandılttan sonTa kendi kuracak. 
tır. Bu anlaşma pek çok Fransız 1n-tU • iz ve Amerikan askerlerinin hayat. 
;rrnı lrortarnuş ve bizim Tunus ve 
rablnsgarbe kar:ır taarruzlanmızın 

tcc!Jmıesfne mani olmuştur. Amerika 
~UkıJ.mett de İngi~tere hükllmeti gibi, 
10n iki senelik hadiselerin bizim A• 
lılraı Darlan ile kat'i olarak anla5ma. 
~tıa manl olduğu kanaatindedir.,, 
~oosevelt'in btt kat'i teminatı sava

l;ın Fransa mahfillerini tatmin etmiş 
~ibj görünüyor. Bir Va:ıington telcra. ;na röre bu mahfiller Roozevelt'in 
ransızlann Darlana karşı aksü!ame'• 
erını anlamı:ı olmasından, ondan ta
:1anliyle askeri olan sebepler dolayr 
11l'le nıuvakkaten istifade etmek iste. 
~esinden ve :ıimall Afri.kadaki De 
"auııe•cü mevkufların tahliyesini isi('• 
llti:ı olmasından dolayı menuıuniyet. 
«:riıü bildirmektedirler 
it Amerika hariciye •müsteşarı S 
eııes de yaptığı beyanatta: Ameri· 

;aııın Şlma!t Afn'kadald harelı:~tın 
:ihver kuvvetlerini mağlO.p etmek ve 
t ransanın kurtuluşunu temin etmeb 
en ibaret olan gayesini Fransız mil. 
u'U tarafından anlaşıldığını ve harbin 

le gilnJerinde fiınali Afrikada Fran
tızıarla yapılan anlaşmaların tamamile 
~kert ve muvakkat mahiyette oldu· 
lntnu teyit etmiştir, 

Vichy ve f spanya 
l.ondradan gelen bir habere göre: 

l/ic:hy hükılmetinin Fransanm Mlhveo 
re iltihakını ve Laval'in Mare!jalin 
?alefi olarak tayin edildiğini bildiren 
01r tebliğ neşretmesi beklenmektedir 

Siına!i Afrika hacfüeleri dolayuıiyle 
~ 'lınanyanın, derhal sulh yapmak, esir. 
erin büyük b!r kısmuu serbest br
~alrrnak, günde SOO milyoıı frank olan 
Şg;ı] masraflarrnı azaltmak, Fransa· 
~an yiyecek maddelerini almamak a:ibl 
taadlerle bu imparatorluiu kurtar. 
ll'ı;ılt ilzere Mareşali askeri işbirliğine 
razı cfmC'llf ibtlma!.i vardır 
!ı Söyle bir karar Fransa;ı yenlden 
:\tp tıahneıi haline getirecektir. Via 

tlı:v hükil:rneti böyle bir anlaşmayı im
taladıktan sonra Almanya, Toıılon'da· 
~ Fransız: donanmasının İtalyan do
~anması ile bfrlllrte müttefiklere karşı 
ltarelı:ete geçmeslnl, Fransız askerleri. 
ilin Alma.nyanm yapacağı mildafaa ve 
!.larruz hareketlerine fiilen iııtirak et
t!rilmesini de istiyebi!ir. 

Ajanslar İspanyada kısmt seferber
Utın bapadıiuu bildiriyorlar. Franco 
bu tedbirin, İspanyanın bitaraflığını 
~e emniye·tlnl temin maksadiyle ahn• 
dtıhıır söylemiştir. Londranın siyasi 
lllahfillerinc göre: Ahnanyanın bu be. 
haneden istifade ederek İspanyanın 
lnfidafaası:na ilitiralı: etmek, yani İspan. 
>an istilt et.mek istemesi ihtimali var
~ır, 

Bir Stoltholm te!grafına göre: Al• 
ll'ıat:ıya cenubi Rueyadalti kuvvetlerinin 
tank •o tayyarelerinln bir lnamını 
lJu1garfstana ve Yun.anista.na &önder11 
hıi~tir. Yunan limanlarındaki bütiin 
tenı:lere el lconnıuşttır. Bir İtalyan fi. 
losa Pire limanında toplanmııtır. 

Müttefik siyast mahfillerinde bakim 

Son zamanda Amerika~a har~ ?l~bi!diğine arttırıyorlardı. Halbuk.i, celr nimetlerin haddi olmryacaktır. 
ten sonra dünyanın alaca~ şekil ı~tıhsallni hakkaniyetle ve verimli Bu pek mühim ve muhteşem bir i&-

<"tmek daha doğru olur. 

Diğer taraftan, Cezair ve Fas top
raldarını bu kadar çabuk işgal eden 
müttefik kuvvetlı>rin, dört beş güıı• 
denberi Tuııustaki hareket!eri hakkın 

Şerbetçi şerbetin flyatrna bir mi• 
zammettiğinden dolayı haksız değile 

Eıasr §ekere dayanan bir tlcaret 
~atılan malın pahalılıktan mllteeu 
olmamasına ihtlma~ yoktu Bunu rl 
eüneınediğim için haksız ol~n bendi· 
nihayet o şerbeti ic;miyebiJ.irdlm 

hakkında miinakaşalar çogalmış- bır alış verişe ayarlamıı bir dünya. tiı. Yapabllmek ic;ln birbiri ize 
0

-

tır. Mister Wilkie•nın· e ela b"" 1 e 1 k m mperya - oy e ş- Y ere yer yo tur. lan sadakati bozmamahyız El.imi:r:de 
lizm aleyhine olan beyanatını, :~h~sar esasen en mühim mesele olan her şeyi herkes iı;in serbestçe 
Sunıner Welles'in beyanatı takip degıld.ir. S~lhte ham madde pek bol· 't'e cömertçe harcamalıyız. 
etti. Bu hususta Sumner Welles d.ıır ve sahıplm herhangi bir mü~te. Temelleri attık, i!eri bir hamle e 
in geçenlerde verdiği nutukta ge rıye satmıya .r~zıdrr. Asıl mesele te• lımlzdedir. Hükumetlerini bu işi yap 
niş izahat olduğu için bazı 1 diye meselesıdır. Harpten çıkacak mıya müsaade etmek Amerikan mil• 

mum bi d'. d b 1 dah ' dd' la.nnı karilerimizc venneği . r u~ya a u mese e a cı ı Jetinin elindedir. Geçen harpten son~ 
vaiık gördük. ınu • hır vazıyet arzedecektir. Harp bitin. ra, on lki acıklı sene Amerika dıın-

ce ... b. azı mem!eketler şimdiye kadar ya milletleriyle iışbirlllrl yapm~ktan, 
Sumner Welles diyor ki: rül mi bl "' go ~e ~ r fakre dilşecektir Yar her şeyden kendini geri çeJı:ti. hte 

ltf.. • dım ıle1ebet devam edemez. Harap şimdi bu infiradın acı pahasmı ödü 
"A tlantik beyannamesınin 4 üncü olan Yerler miimkün olan silratle yor. Eminim ki ı;afer elde edildikten 

maddesi, büyük, küçük, mazaf• verimli bir .. h~le konmalıdır. Bu ela sonra, evvelki mi!letlerle o1dukc;a 
fer ve mağlUp her Mvlete iktrsadi hariçten muhim ıN"kdarda e.sas rnad. müessir bir işbirliği idame ettirebil• 
kalkınmalarına !azım olan her tÜI"t de ve endiistriye 11zım olan ham ma.d dJı:çe, sulhün de-vamı kabildir Ata .. 
lü ham maddeyi bulup dünya pazar- deler _ith~l etm:kle <:tur, larnnmn bize b1rakmış olduiu, ni· 
lanndan müsavi şartlarla istifade e. Bu ıl.k ınşaat zçln luzumlu ma!lann metlerin 11adece zevkini pasif olarak 
debileceklerini vaadediyor. bedelini hemen tediye imkanları ol• almak değildir. Onları idame ettire 

Müttefikler, bu vaadi ve Atlantik mıyı~caktır. b:lmek için kendlmlıden feda karlık 
beyannamesini müştereken benimse- . Bu da n.rnn Vıtdeli tediye demektir yapmalıyır.. Cesaret, karar ve idea: 
diklerini geçen Sonk!nundaki dekli• ki, müttehkler bunu da düzene koy. ~ahibi o!arak bu fedakarlığı yapm::>• 
masyonla ilan ettiler malıdırlar. Çünki.i beynelmilel tediye lıyız. Eğer Amerikan milleti atala .. 

Hlç bir devlet ham madde elde et- ınca.k rnaJ ve işle olacakb'r. Başka nna ibik olduklarını ~Ö!!terirlerııe, 
mc.k imkanını yalnız kendi toprakla. yel~, yoktur. Mal '.hraç edenler, mu· hAlA onlann 1ı:orkusuzluğuna ve yenl 
rmda bulamaz. Dünyanm teşekkUlü kabı.inde mal ve iş almayı göze aı. şartlan karşılamak kabili)'etlerine 
itTharlyle her tarafa saçılmış bulunan malıdırlar. Amerikanın bu esas ilu• malikse bu mem!eketin istikbali mü· 
bu maddeleri zoı:la almağa çalışmak, re. har7ket etmeie hazır olduiuna Ü• emmendir. İşte bu suretle çocukları 
Mihver Udederinin yaptıkları gibi mıt ~diyorum. Ç~nltü, .mütte~ikler de mız ve onlarm çocukları sulh içinde 
kendini mahvetmek demektir. BolJuk, bur.a kabul etmışlerdı. Netıcede bu vaşryabilirl~r · 
bu memba!an fiilen kontrolü altına ôaha çok istihsal, daha çok iş ve bir · 
almakla değildir. Ham madde elde c:ok faydalı maddelerin mübade}es! t- -----------
etmek için koloni stıhibi olmak da <!emektir. Biz •e onlar, milletlerara· T E Ş E I{ K Ü R 
Iatemer. Fakat dünya paTıırlarında sı ticarette müşteriyi tercih yolunu 
müessir iştira kuvvetine mıılik olmak tcrkedip, gümrük tabdidatı uçurum. Sevgili cıl;lum ve Ağabeyimiz Güm 

rük Muayen<' memurlarından Sadi 
Avğen'in pek genç yaşta bizleri son
suz teessürlere garkeden ölümü dola 
yısiyle cenazesinde hazrr bulunan~ 
telgraf, mektup ve telefonla acıları-

lbımdrr. !arım da kapatarıık ~~anu ön!emiye 
Ham madde ihracı pek ender ola. karar verdik, 

rak ihraç edildiği memleket tarafın• 
dan tahdit edilmiştir. Vnkra bazı de· 
falar Amerika w: diğer memleket!er 
ba~kalarına lbnn olan bu maddele-
rin drşarı çıkmasını kendilerine rl!• 
kip olurlar korkasiylc yasak etmek 
sucunda bulunmuşlarsa bu nadirdir. 

Ham madde ihraç eden memleket' 
ler tabii olarak satmak istCTler. La-
kln mesc!e en karlı pazarı bulmak
tır. Satın alma hakkı serbestti. Ve 
bu da snlhS'CVer memleketleri tat• 

Dünyanın ve Amerikanın refahı, 

bu vaadi kemali sam·miyetle 
kabul edebilmeye bağhdtr. Muharebe mtza iştirakle bizleri teselli eden kcy
müddetince mümkün olduğu kadar metli dostlarımıza ayrı ayrı teşekkilr 
ve dünyaya zulüm ve dehşetle hüka borcumuzu ifaya sonsuz kederimiz 
metmiye çalışan deliyi mahvettikten mAni olduğundan gazetenizin lütfu 
sonra daha şümullü olarak bu işi ba .. delfıletini rica ederiz. Annesi: Zeynep 
fıtrmayı, kendimize ve bakalarrna Avgen, Kardeşleri: Komisyoncu Ce· 
c.tmi!l olduğumuz vaad!eri samimiyet- mll Avgen. N~rlman Oral, Meliha 
le tut.arak yapmalıyız. Bu suretle A - Ervora, Allyo özııslan, Beyhan Av· 
merikanm ve insanlığın eline geçr• gen, 

min ediyordu. Belçika, Danimark<1, 
İsveç, İsviçre, Çekoslovakya, Norveç ı 

TAKSIM SİNEMASINDA ve Amerika iki muharebe arasındaki ~ 
senelerde büyük mikyasta ecnebi 1 
ham maddeleri itha! etmlşler, fakat 
hi~ birisi de yaşıyabilmeleri için da· 
ha geniı membalara ihtiy:ıcr oldu-

1

1 

&'unu iddia etmemişlerdi. 

Yarınki Cuma Günü Matinelerden İtibaren: 
ı::ntrika Vl' csL·arlar kaynağı ... Dehşet ve helecanlar kabusu ... 

Şikayet edip haykıran, kolonimiz 
olmaısa öleceğiz... diyen memleket. 
ter ise, şimdi.ki hareketlerinden an~ 
laşıldığı gibi, bunları refah ve su!h 1 
için deiil, harbedebilmek maksadiyle ı 
istemişlerdi. 

Korkular Kasırgası... · 

' Boris Karloff~ M. Moto=Peter Lonf J Rela Luıto" 1 
~ıbi ü ç büyük cihan artistinin kudretlerile canlandırdLldan. 
.-\merikanın en büyük KAY KAYSER cazının coşturucu nağ 

m elerilc siisledikleri 

da gelen baberlC"r birbirine zıttır. Va· 
nvetten anlaşıldığrna göre mütteCik
ler, Tunus içleme büyük kuvvetlerle 
henü~ ilerliyememi$1erdir. Bunun se
bepleri ı-:öyle mütalea edilebilir: İ!k 
ihraç edilen kuvvetler muhtelif liman 
!arın ve stratejik noktaların işgali için 
dıığılmrstrr . .Bu suretle Tunusa ırirmek 
icin geriden l{elecek diğer takviye bir 
lik!trinin beklenmesi icap etmiştlr. 
Müteakip ihraç hareketleri ise Mihver 
hava hücumları dolayrsiyle kısmen 
müsküllta manır kalmıştır. Fakat bu 
gecikmeye başka sebepler de bulmak 
k3hildir. 

ruz, son yazımızda Mihverin, Tu .. 
nus hava meydanlarını işgalinin Tunus 
ile Sicilya ve Sardenya arasındaki bo
~azlarda Mihver<- hava hikimiyetinj 
temin edeceğini ve bu suretle önü 
mü?:delci iki giin zarfrnc'la bu hava ha· 
kimiyetine dayanarak Mih~in Tunu• 
sa denizden bir ihracına intizar !azım 
~<"ldlflni va:mıııstık. Gelen haberler 
Mihverin Tunusa, ilk takviye kuvvet• 
lerini çıkardığını gösteriyor. Bunla
rın mikdarmı bilmiyoruz Bu kuvvet· 
!er müttefik ordusunun öncü birlik
lerine şiddetle mukavemet ederken 
Mihver yeni takwye birliklerinin de 
ihracına imkan bulabilir. Fakat, şim~. 
li Afrika mese!esinde sürpriz ile kar. 
şılaşan Mihver tarafı olduğuna göre, 
bu husustaki Mihver tedbirlerfofn süı:
pı-İ;ı:den sonra, halbuki müttefik ted• 
birlerinin sürprizin tatbikinden evvel 
''~ her ihtimal hesap edilerek hazır• 
!anmış olduğunu kabul edersek Tunus 
meselesinin de her serait tahtında müt 
tefikJer lehine hal!edileceğinI, Mihver 
müdahaleRinin ise bu meselenin hal
lini ancak mua,.yen bir zaman için 
gt-c ktirebileceğini kabul edebiliriz. 

"Pt ~~""' c'I" hiivHk~iir. .~ 
Pasifik Cephesi: 

SaJomon adalan civarındaki son bü• 
yük deni.t muharebesi hakkında Ame 
r fka bahriye nezaretinin resmi tebliği 
intişar etti. Okuyuculanmız bu resmi 
ttb!iğdeki aiır Japon zayiatını şüphe
~z okumuşlardır. Eğer Amerikalılar. 
bu deniz ve hava muharebesinde tes
bit ettikleri Japon zayiatı adedinde 
hiç aldanmıyorsa!ar Japonynnm Sa
lomon adalarına veda etmesi lazım ge 
lir. Artık bu mıntakada Japon do
nanmasının aylarc;a müddet Amerika 
1onanmasma bir taarru:ı:da bulunabil"" 
rtği ümit edilemez. Amerik;-hlar Sa!c-. 
men adalarındaki kuvvetıerlnl, Japon 
donanmasının ivıcmclan çekinmeden 
ısttdikleri gibi takviye edeceklCT, ada 
!ardaki Japon kavvetlcri ise her tliı
lii takviye imkilnmdan mahrum bir 
""Zivet .. r'lii~r.-,.ldı>rc'llr. 

' Rusya Cephesi : 
Bütün yaz ve sonbahar mevsimle

rinde, Rusya cephesinin sıklet merke-
7İni teşkil eden Stalingratta Alman!a. 
rın son taarruz teşebbüsleri de bir 
n~t.ice vermedi, Üç gün devam eden ve 
bilhassa şehrin fabrikalar mmtakrısm· 
da teksif edilmiş olan taarruzların ela 
Ruslar ta rafından püskürtiılmüş oldu• 
iu anlaşılıyor. Alman ordusunun. Sta. 
llngradı hem bir kış!ak olarak kullan. 
mıık hem de Kafkasyadaki kuvvetleri· 
nin yan emniyetini tamaınlyle temin 
e!mtk arzuları şimdilik gerçekle$me-O 
miştir. Bu cephede, Almanlıırrn eski 
t~ıırnızlarına benzer bir şiddetle y;. 
ni ta~rnızlara ıdı:işecıekleri artık ü 
mıt edilemez CLinkü hem başlamak 

Ü7.ere bulunan şiddetli kışın tesiri hem 
ıie simdi b1rincl plana sı-ecen Akdeni1 
hııvzasmıı Rusya 
kuvvl"ti sevketmek 
m:ın{dir. 

cephe<:.inden hava 
mecburiyeti buna 

Biz şekeri bir gıda değil bir ei!en 
ıi.bi telakki ediyoruz. Halbuki bugi 
nı:ıdemkl memleketimizde şeker yot 
"'Ulluiu vardır; ona dirhem dirhe~ 
kullanmalıYtz. Bundan sonra artılr 
kahvede: "Bana c;olı: şekerli bir kaln 
vapşana.... dememeliyiz; sabah kahvr· 
~ı itiyadındıın geçemiyenier ''orta !it• 
kedi" deği! hatta "az şekerli blr kah 
ve., ile iktifa etmelidirler; yemekl<'ı
der, sonra sade kahvenin hazma fay• 
daıu vardır; buna alışmalı. 

Çay tiryakileri de kaı!ehlerlne 3l'• 
keri doldurarak b!r nevi "çay şurubu'' 
içmekten vazgeçmeli ve bülün merak. 
1ıTarııı yaptıkları gibi "kırklama" de· 
nilen tarzda yani ağİza afak bir iC
ker parçası almak suretiy!e çay iç. 
>nelidirler. Zaten çayın da lezzeti böy. 
le c!aha iyi anlaşrhr. 

Sekerin ancak bir gıda olduğu dü• 
~ünülünce onu telafi edecek başka 

mı:ıddeler mevcuttur. Kuru üzüm, in• 
eir. pekm~. bulama ile bu ihtiyaç pek 
ırii2el tehvin edilebilir ve şeker iktısa• 
dr büyük bir mahrumiyet gi'.>i teJikki 
edilmez. Bu itibarla şekerle seyrek te. 
mastan çok müteessir olmı:yacağıma 

kailim. 
$ekerde ifrata gidiyonız. Bizim i· 

dn her 'faka şolter yet,neğe bahane
dir: 

Nikah olur, şerbet içilir; düğün oe 
lur, zerde pişiriLir; çocuk doğar; lo 
hosa ~erbetl içilir; çocuk mektebe baş
lar: tatlı yenilir; bayram o!ar, şeker 
ikram edilir: kurban bayramında bile 
tathlr yahni yeniUr: cenaze o!ur, lok. 
-na dökülür: meıolid okunur, külahlı 
c;eker daihtrhr; evlere misafirliğe gl 
'1ilir. tatlı ikram olunur. 

Cami avlu~armıfa tahla]ı şel:ereiieı 
liuri mühı·..ıu "devPboğarı akt&ai'' de 
nilcn iri akide şekerleri satarlar: elmı 
"f'!keri, horos şekeri, macun hep ağu 
t adh"tmak yani seker yemek iein sebep 
lerdlr. Bizim sekere olan iı>tiUnu:.ıı gö. 
rülmüs ~ey de~lldir; sevdiklerimize bl 
le ''sekerim" diye hitaıı ederi:t, 

Fakat asıl mesele şudur: Müttefik
ler, Tunus hududuna pek yakın bulu .. 
nan Bone limanını işgal ede!; beş gün 
o1cluğu halde o :r.amıındanberi neden 
ha.IS yüz elli, ilci yüz kilometrelik bir 
mesafeyi aşarak matlup gayelere va• 
~ıl olmak imkanını bulamamışlardır? 

Beri taraftan Cehelitarık'ta hümma!ı 

bir hava faaliv<'ti devam etmektedir. 
Acaba mi.ittefikler Mihverin. bugün
lerdt- bütün na7.arı dikkatini Tunusa 
celbederek birden ımi olarak baska bir 
t~r11fa. mt-q .. ıa ı:hrd,.nv:ı ııda<:ın• hir 

Raflı:asy~da da son hafta içinde At· 
m·>nl~rın mühim bir ilerleme b'!reketi 
k:ıydedilmemiştir. Bu suretle dört ay• 
danberi birınci derecede ehemmiyet 
!·:ınmın St~Jinıı:rat ve Kafkasya cep. 
heleri simali Afrika ve Akdenf>:deki 
va?ivt>•lerin yeni inkfufları karı1tsında 
bıı ehemmveti kaybederek ikinci pil-

Dilimizde en çok kullanılan atalaı 
sözü '•Ne Şanun ~ıokeri, ne Arabır 
yüzü .. dür. Hatta İkinci Abdülhsmi 
c'levrinde İmparatorluiun nüftı7.lu rl 
r~linden Şamh bir zatın kızı evlendlğ: 
zaman son günlerde vefat eden rah 
metli Abdurrahm:ın Adil, dostu olaı 
rlamat beye şu beyti yazıp bırakmıştı 

NAdiyde •elre~ later hen Hl\cl Belrfr var 
RClıı • 1 • arebl ıen bize •il•t•rme Tllbll 

Hakikaten, harp malzemesi için de 
)'abancı memleketlere dayan.dama:.ıı. 
Bunun içln Atlantik beyannamesi 
saldırmayı kolay}aştırmıyacaktır. Bi .. 
!ak.is, ıa!dıl"ganhir önlemiye gayret 
etmektedir. Bu nıaktıatla milttefik
ler, buna mani olacak teairJi sil&.h 
lııırr, komşularını tekrar esarete di;• 
~ürmek tehdidinde bulunan kuvvetlf'-

ŞEYTANLAR 
,_Türkçe Sözlü Harikalar Filmi Başlıyor._, 

I....,,.. .................................... ~ 
İstanbul ycp yeni bir heyecana. .• 

Midesinin bozuk olmasmdan şlktı

yet etmiycn kadın pek az bulunur. 
Kimisinin midesi düşük olur, kimisi
nin vücudu zayıftır. yahut ince has-: 
alığa tutulmuştur. Kim isinin karacl

mide rahatsı:r:lılh kendi kendine kay
bolur .. O günlerde mümkün olduğu 

kadar uzun zaman istirahat etmek, 
karaciğerin yorgunluğunu arttırma

mak icln. yal:tlı yemeklerden sakın_ 

mak yeti~ir .. 

Şekere a.it şu fıkrayı kaydediyorum 
Adamın biri bir şekerci dükkAnır.ır 

·;nünden gecerkcn şekercinin tablay; 
-'ölctüğü renle renk lokumlara, akide't• 
re ımrt"nmis, atılmı!J bir avuç şek,., 

1<apm1~ . Srkercf hunu görünce PC'\'İıı 
•füşmüş, bir kovalama başlamış . H·r 
~tz y?kalanacağınr anlamıs. hemen 
lcl"ri ai:ı:rna atmış ve şekerciye: re imkan bırakmamak üzere şiddcr 

le kullanacaklardır. 

•• 
H arp malzemesi geleceğin Bitler. 

lerine verilmeme!idlr, Beyan
namede bahsedilen ham maddeler 
ancak sulh yolunda kullanılacaktır. 

Ondan dolayıdır ki, bu maddelerin . 
herhangi memlekette bulunmasının ı 
ehemmiyeti yoktur. Elde etmek de• 
mek, bunları sulhün ticaret yoliy!e 1 
satın alabilmek demektir. O . haklar 
evvelce vardı ve hanp kuvvetler on .. 
tara mani oldu?. 

Bir çok maddeler inhisara alına
maz. Çünkil pek çok ihraç edml var 

Sonsuz bir zevke hazırlanıyor ... 
Dahi Rejisör "FRANK KAPRA,, nın yarattığı 

Gary Cooper Barbara Stanwinck'irt 
Hayat Verdiği 

·clHAN HAKİ Mİ 
Asrın En Büyük İnkılabı ... Sinemanın En Müstesmı 

Bir Zaferidir .... 

Bu Akşam LALE Sinemasmd< 
Bu Şaheseri Alkışlamağa Koşunuz. 

DİKKAT: Az Kalan Numaralı Yerlerinizi Lutfen 
dır. L§.kln evvelce de bazılar.I mu~- ,~ 
terilerini tercih ediyor, ve fıyatlarr ~•-•••• Erkenden Kapatınız. Telef on: 43595 __ , 

. 

-"erinde kum vardır. Onlartn hepsi 
nldelcrinden şikfiyet ederler .. Fak11t 
Bayanların en çoğu, bildiğiniz o mu. 
ııyyen günlerinde midelerinden rahat
c:ız olurlar. Bir istatisğe göre. kııdın
',,rdan yüzde altmış biri o günlerde 
'nidelerinden rahRtsızlığa tutulurlar .. 
'<adın midesinin ~tk sık bozulduğu İ-
''Okrat hekimin bile gözüne çarpmış

,fı, Demek ki bu hal pek de yeni bir 
ey değildir. 

Bayanlara o günlerde gelen mide 
~ahatsrzlığJ türlü til.rlil şekilde olur. 
rı:n çoğundıı yemekten sonra karındıı 

•11k gaz toplıınır. karrn şlşer. Kimi-
fnde mide yemekten ııonrıı vanar. 
~azrstnda yt'Tl'lekten sonra midenin 

Bu mide rahatstzlığl, hele bazıları
na getırdiJU ağrılar pek şiddetli olur
sa. o vakit, mideden ic;eriye mahsus 
bir tilp sokarak karııdğerde safra 

.. -... ... ........ ..., .... , 
ö L Ü M 

Türkiye İş Bankası Galata şubesi 
ikinci mildüril ve Türkiye Atletizm 
Federasyon rei!:İ Adil Giray'rn baba_ 
gt, Eskişehir Mahmudiye Harası e_ 
rnckli memurlarından 

ALI RIZA GiRAY 
"ahmeti rahmana kavusmuştur. Ce
rıaıesi buı:ün c:aat (12 3Q) dı T::ıksim 
11" Şehit Muhtar t!addesinde Diclı- a
oartmıanıl'!d:ı.n kaltlınlarak öğle :na
m<ın TP.şvikiye carniinde kılındıkt:ın 

.. rınr:ı F'erilcliy merarltğını1 ddııedfl,._ 
rektlr . 

- Gördün mü? Demiş. Ne sana y 

-~dr ne hamı ... 

Mevliıdü Nebevi 
Yol ve yapı Limited ııtrketi ierik 

!erinden Mecit İboJ!il'in biraderi mer 
hum Fettah İboğil'in ruhuna itllhr 
edilmek üzere ve!etmın ktrkıncı gi' 
nüne i!'labet eden ayın yirminci Curr 
gilnil Cuma namaııınr müteakip Tt 
vikiye camiinde .Mevl(ldU Nebev! k 
rRat e<iileceğinden doııtlarmm ve f! 
7 \1 buvuranlann teşrifleri rica ol 
"lllr 

lieh t r rıyatroıu Oram Kısmı 20,3 
Kollege Krampto" 

BugUn 16,30 d• Tarihi matine 
Komedi 1<1•ml fASRft..EŞEN BA 

'>lan wnuml kanaate göre: Müttefik- _ -
ler Afrikayı Mihver kuvvet!erindenı ~·•••••••• Bu Gece Saat 21 den ltübaren 

:ığ tarRtına aitrı gelir. Bıııı:ı:mda Y"'
'11r>kten birk;ıc: ı;aııt ı:cınra mideye ~id
detli sancı gelir. mide ülser hastalığı 
~annedilir. Yemekten ııonra mideden 
itan geldiği bile olur. O günlerde ge
len mide rahabwlığt hangi şekilde 

olursa olsun, hepsinde mide bulan
tm. baş dönmesi, kay, fı;ha1 bulunur. 

Acı Bir Ölüm 

, ______ _ 
tenüzıiyerek Avrupayı cenuptan teffdit 
edecek bir vaziyete gelmeden evvel 
lı.lmanyanm derhal büyük bir taarruza 
&'~çmesi ihtimali çok kuvvetlidir. 

Gelen haberler bu tahminleri teyit 
eder mahiyette cörürunelı:tedir, Alman• 
lann bütün ihtiyat hava kuvvetlerini 
"e Sovyet cephesinden çekebilecekle• 
l"İııi Akdeniz bö!gesinde teksif ederek, 
bir taraftan Trabluegarpte ve Tunuı
ta tutunmak için gayretler sarfedece· 
ğlni, difer taraftan Fransa v e tıpan· 
l'a ile beraber yahtıt İspanyanrn zahiri 
llltık.avemetine raimen Cebelitank 1~· 
tlbmetinde bir taarruza geçeceğini, 
bundan başka Suriyeye kar~ı bazr ha. 
telretlerde bulunacağını zannettirecek 
lebepler çoktur. Almanya önümüzdeki 
haftalar içinde böyle kat'i bir hare· 
kete ınriımezsc daha sonra ıirismcsi 
büsbütün güç olacak ve belki de Av
J'tıl>ada tamamlyle müdafaa vaziyetine 
teçrr.ek zorunda kalacaktıx: 

Bu Güzel Sesin Bestelediği Heyecanı., 
Sürükleyici Bir Gönül Macerası H.isH, 

IEN BÜYUK ASKl ... ı 
Giden Sevgilinin Arkasından Dökülen Gözyaşları 

----, 
SES 

1 Uir süper film l AŞK ŞARKILARI f rnyük gala gecesi 

_ Bıt Gece l~in Pek Az Kalan Yerlerinizi Evvelden 'l'utumız. Telef on: 

O muayyen günlerde tekrarlıynn 
bu mfde rahatsu:htında midi! kendi 
hesabına bozulmaz. Onun bozulmasr
na sebep ol an karaclAerdir . O günler_ 
de karaciğer az veya çok ıl~er. Şiş
mesi !111 toplamaktan flm gellr. mu
ayyen günlerde!! bir gQn 6nc:e kadtn-
1flrın vGcut a!frlrlh bir, bir buÇ'Uk ki
lo artar. Bu hal karae!Jerİn su to]) 
tıımaıımdandır.. VOcudun Idndc su 
noıtalınca kandakJ tuı nlsbeti de a
.. .alır .. ~•rııcll!erln 11'1Uayyen gOnler
..,en biraz lince b l5yle şlmıl"sl, o r:ıı
'l'lan yumurtalıilrn ı:ıkııt"dt~ı hormon
'ıırdandır. Bu hormonlımn hepsi p§ 
ı, maddelerdir, karaelRerl yorarlar. 

Muayyen günlerde gelen bu mide 
~ahatsrzlııtınn karşı ne yapmalı? Du
na karşı tllrlU tllrHI ilflçl:ır vardır 
Fa.kat. mkle rahatsızlıiıntn dcreee·İ· 
~ok defa. bu killrcte katlandıracak 
şiddette değildir. O günler .l!Ccincc 

İstanbul O'nivet'!!ftesi Tıp Fakültesi 
Dekanı Dr. operatör Ahmet Kemal 
Atny1n kaympeoderi erk~mharp mira
taylılttndan mütekait eski Afyon 
M"eb'usu 

ÖME R LÜT Fi ARGEŞO 
vefat etmletlr, Cenazesi yarınki Cuma 
ı?OnO Teııvlkfye camilndıın öl!le na
maıını mQteakrp kaldı:rılacak ve Asri 
mezarlığa delncd!lecektir, Cena:r:esinı> 
"elenk ıönderi1memesi vmıiyeti cüm. 
1eslndendil', Kederli ailesine beyan· 
mdyet olunur, 

ÖLCı M - İ•tanbul Poliıı me!<teb' 
nıt\dı1rü Bay Salt Örınlr ve!ııt •tml"
lfr. Cena7'e!'lf bugUn (Per~embe) Kur
tultıc SfnE:mklly TramvRy durak ye
rindekl Yıurıeı 11p11rtımanından saat 
15 de kaldırılacaktır. 

Mumaileyh Canakkalc, Baltkeslr 
Oiyarbnkır \'e İzmir Emniyet Mt\d(lr 
1üklerindc bulunmuş afif ve neı;lı
>:rıbıtıı ~mlrlerimlzdendl. 

All:ılı rahmet eylesin. 

Sinema mevsiminin en 
büyük zaferi 

SURTU 
Türk filmlerinin en gü1 

Bütün l stanbul alkıglıy(l 
Refik Kemal _ Hali(l 

Pişkin - Zehra - Avni 
Yaşar-N adide-Şehim<• 

Reşit - Muammer 

Yüzlerce ligüra11 

4 cü HAFTA 

FL HAM RA ' rl-
'-~-----1, 

' 
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_TAN 

ANAPIYOJEN 

Roh 
Manto 
Tay& 
Bluz 

OSMANLI BANl(ASI 
TV'BK A NONlM ŞIRKFn 

r B S t S TA 1 t H t 1813 
StatGlerf ve Türkiye CQmhurfyetl Oe mftnaklt mubftlMll' 
...t 2292 numaralı 1016/1933 tarihli anunla t.cınr edil 

mlftlr. (24/6/1933 tarihi; 243& numarab Remd Guete> 

bıtiıat Akçesi: 

10.000.000 lnpiz u .... 
1.250.000 ...... Linm 

Türldyenin Başlıca Şehirlerbtdc 
PARtS MARSTLYA ve NlS'de 
LONDRA ve ~At\CT'31."ER'4e 

\OSDl. KIBRIS, YUNANiSTAN, lRAM, lllAK. r~ 
ve MAVERAYI ERD~'de 

Merkes n &uWerl: 

roon~ ~VVA ROMANYA. YUNANtST'AN SURfYS 
LUBNAN. Filyalleri ve bütün Dün7ada Acenıa.,. 

muhabırleri vardır. 

Her aevı Baaka Maameae.erl ,.,. 
llesahı carı ve mevdu1tt loe.ıpluı kilfadL 
1'ieu1 krediler ve yenildi bedller ldlpth. 
Türkiye ve üıuau W\..U&•c.k."~u &&aerı.de. 91•ılat 
iskontosu. 
Bona emirleri. 
&.bam tabvftlt a1t1n ft emtu · 11sem.. ana 
Saedat tabailiı. ve saire. 

En yilbek emniyeı fU'tlarmı bak klnldı 
Kasalar Servtat vardır. 
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TORf(IYE ·ış BANKASI 
Küçüle Cari Hesaplar 

1143 iKRAMiYE PLANI 
KBŞIDBLBBa 

1 ..... 1 ..... 1 aı-tm ı 1Jdncltepfn tullıı.tn .. ,.. .•. 

1943 iKRAMiYELERi 
1 adet 1999 Liralık == 1999.- Ura 
1. 999. - 999.-. 
ı. 888. Dil 

ı. 77'1.-= 
ı. 666.-= 
1 • 656 • -
ı • 444 • -
2 • 833 • .. 

• 

• 
• 

10 • 222 " -= 2220.- • 
80 " 99 • - 2970.- • 
60 • 44 " - 264CL- • 

250. 22. -~. 
834 • 11 • - 8674.- • 

\.. .................................. 
(taılbtilllrh,e- it Ben ...... para Jatmnak)a ~ ,._ .... •ıwAt 

ve fm alDut olmu, ual -.•iMia e.1ffe1w1 .. •x it .. 

ISTANBUL DEFTERDAJluGINDAN 

Cl11aİ 
........ ...... - ---lllOGllUI Boluictnde Yenfk67c1ıl ~ mahalle- !il& M 

lbıbı Dere 8okatında elk1 37 J'9lll ta lfo. Jıi ., 
7t/1710 J'atlhte Atik Ali Pata IDllbaJJemafn elkl Bllt.. • _r 1 

ClftDOllu J9DI Netf,er 90kalm49 eü1 D Jıal 
sa No. la ana (50 Mı) 

llO/UllT l!mlnllatlnde Ahı Çelebi meban..tnfn Umcm ta. !_ 1 
fakeleal 99 Limoncular IOkajında eski H ,.. 
nl sa lfo. la Gzerlade oc!alan bubman kir.. 
ıtr ctakklnın I0/1440 Jılaeıd 

r. 112178 BeJotlunda edd Tatavbı yeni Bacs Abmeıt 119 • =. 
mabaJlesfnln eski Saatçi yeni Sebanco eob-• 
1mc1a mı n J9DI M, ae. 11 8ll7dı dlkJrtm 
olan iki evin 1/4 h1aesf 

51202/88 Fatihte e.Jd A.7ıfm ıtethGcla ,_a 'Usan Y1I- .. ---. 
tut mahallesinin Canldıane aokaJtnda m .._ . 
k1 7 eski 21, 21 J'9Dl ıa, Si No. lll •. S.,. 
ıuı.. (801,70) 

Tubncla )'Ulh ~er 1/111941 Cm'fldDtia aM _. • .. 
Mlllt Emllk MOdOrlQIOnde miltewekkll kornlaı;Jonda 117r1 .,a W 111* 
arttırma De aatılacaktlr. :Wik1Derin nQfua h11Yl7et easc!aa!ml w ......_ 
makbuzlari7le birlikte ihale .. tinde kcıaıJQoaa ft tula ..... - 111. 
ıt :r.mWt MOdtlrlOIQne mOracaatlan. IJıMll 

lsianbul Btlediye~i İiôn!orı 
(llJe - A,l9a 70luna Basar edilecek (800) metre mJkAlıl JQDl ... 

rDe79 koaulmuttur. ~ 
Eetlf bede1l (HM) Ura w Dk temhıad (181) Bra tlO) bı:ql .. 
ltetif ft ,.rtname Zabıt w Muamellt JIGd~ ~. t. 

balesi "112/MI Cuma dDG - 1, de Daimi ZDcameac1a ,.. 
1 

... 

Tallp)ertn Dk t.mlnat makbus ft7& me1ttup1an, llalıt tı.tNrı,. 
ette> ıtın enet Vlla,.t Nafta Jli140rl111Qne mOncaatla e1_.,1:11 i111111 
~ w kanunen ibran lldm gelen cUtw ~ 9m1e dal 
muan- mtt.e Dabnl ı:netımende tınJnmnılan,, 11-x 

KARS P. T. T. MODORLOGONDEN 
Yum otomobil. kıpa aralıa blak "'8 b87ftD ili .. '1111 ... .. 

haftada lurpb)dl Od -- JalllllMI .. bamın Jcla 7B ............ -
tcabmda Od otomobil ... lal qlan olıte beJPda ..ı. ... Jı:8* .... 
landmak ... itan, ıtotek, Pernnut ... Ildır ......... ? dlltnılt .... 
m ~ bahladuralmMI w pime ıttme bir ..r.de IOO ..,,_ ...._ 
,ak ...,...,, ..... barlctm :ro1ca almakta aıot.eJıhldlD .......... , 1 
• AN;auttar. 

lılDftlrM temtnatıı sa Jlnıdlr.i' 
ıtm. ildir lll'UI otamobll polta llltlteahbftlll IOOO .. .... ._ 
.... , m baıWlıa 11.11.MI CU'Pbıba ıGnOndm !Ubam U stm l'trt 
.. bfala sarf ~ tblltme,e komılacü.Ur. 

lllaı.a 11.11.MI CU'lamlla llntl .at 11 ele ltUll P, '!'. 2'. Jllıllr-
1118 bfMeade ıaptlaeakbr. 

e-tnmD-' mlUGr mtldDrlmda abnablllr. '4eklllerfa w .-
IUD Wdlf mektuplan teminat makbun Daımetdh ft bt 1111 IEQdle
rlnfn lbaled• 1 ... enellne kadar JranlqoD ıwlalfllne ........ llln 
obmur. tmll 

Türle Yüksek Mühendis 
lstanbul Şubesi Reisliği 

irlii' 

~ 1111, Tet.IM2 Perfembe rftntı yapıtaeaıt ~ b1an 
stsbenla 1enellk konsreeı 2011. Tetrtn./942 Cuma ırttrrlf• l7,JO da 
ftpebaımdakt BeJollu H8Jkevt salonunda toplanacaktır 

Bqm la " meslekdaılaPrn lfelmelerl ehemmtfttle • OJunur. 


