
CUM E V I 

20 
Son Teırin 

1 ' 4 2 SEtdZINd YIL - No. ZIM 

Harp Ekonomisı ıç 
·r Daire Kuruluyor 

Harp isinde ve Harpten Sonra Çıkacak Tlcart, lktisaCHt MaD 
Meseleler Bu Daire Tarafından Tetkik Edilecek v 

Alınması Lüzumlu Tedbirler Etrafında Tavsiyelerde Bul•ı•lacak 
Ankara. l'I ('l' AN) - Darp ekonomisi dairesinin ytıni esas. 

1nı tabrrflJ' etmifd:r. Proje y•bnda Başvek&:ete vcr11ec:~tir. 
Çok wrimli 'bir istikbale namzet olan yeni harp ekonomisi da. 
lruba.ba tefekldi'üne Anbrada 'büyük bir ehemmiyet verilmek-
teclh. ' 

Yeni projeye ıQre, harp ekonomisi dairesinde Mr istişare 
komMest de faaliyete reçecıldir. Bu komitede allkadar Vekl. 
letJer marahhmıı.rile Ticaret, Ziraat ve Sanayi erbabından de
lepler bulunacMtır. Yine bu projeye ıme harp ekonomisi da.. 
bal 1 pbeye aynlmaktadJr. Bu ıubeler urasile ~anlardır .. 

l - Zirai maddeler ve !ate f1lbesl. Z - Sanayi Ye mımı61-

ispanyanın 
Hangi Tarafa 
Geçmesi 
Muhtemel? 

lerf tuhest 1 - Mttnah1At p1Mıll. C - 1'1--e ........ 1-ft. 
)'at tedklk Ye marablte tubeal. 1 - lla'ba7* n aat1f zil ı" 
'l - lçtlu-.1 1•dm tubesl. 1 - Kall politika pheal. 

Yeni harp ekonomisi dalresbdn bir reial ff maaYbal olaeak 
br. Bu dairen ekonomik killtirtl w WJcld a-11 olu memur
lar alma<.aktır. 

Bu daire prck haTp içinde ıenk harptea IOUa pba Ye 
çıkacak ehftnJDiyetli iktisadi, ticari ve mali m.eleleıi teAlk 
edecek, almınası lbım ıelen tedbirler helrlrmtla wtbclar ..._ 
relere etıit, tecrübe ve tedkilclere ay-- taab' .. erde lnda
aacalrtlr. Bu proje IOll teklini Vtıiııiller Be1edaııle alacaktır. 

Ameıaaeuaya 

Tem atını 
Tek rladı 

r 1 .. 

,,..,. tltabı '"""" ,,. belkı tU d.ah4 llWlun. "'41, 

UK ANSiKLOPEDiSi 
Yabm Çoealdamı Değil, Büyüklerin dı 

'Nlklopedutdir. .. 
F t y A r 1 8 L t R A o·ı R 

TAM l..._iadem ft .. tia kitaPedardu 181eria1a. 

uadiy de Dünk· 
en Kaz sı Fecı 

Banliyö Treni ile Başıboı 4 Yük 
Vagonu Çarpıştı, 

8 Kiti Öldü, 13 Kişi de Yaralandı 

Kw._ wara vm y&rlnJn maamua: BlrMdne pten ... ~ı.r • hrap hale relen hktı-llf 

ar Gelirli 
Olanlara 
Yardım 

Ticaret Vek&leti, Çok 
Muhtaç Vatandaşları 

lesbitini istedi 

ınu ııerıK r\'ttaıarı 

Tunus'ta Bir Hava 
Alanını Ele Geçirdi 

Bir FrWIZ Kolucla ÇatGölünclen Tr••,.,ı 
Üzerine Yürüyor • Tunusa Giren Orclmmlı 

Mevcudu 300 Bin Kiti Tahmin Eclllyor 

SARK CEPHE Si 

Almanlar 
Doğudan 

Asker Çekiyor 

Volkov' da Şiddetli 
Rus T aarruzlan 

Geriye Püskürtüldü 
Fas, 19 (A.A.) - Fas rad7oıc 

bu sabahki yayımında, Almmla 
rm dolu ce13hesinden alelacelf 
kuvvet nakletmekte olduldaruı 
bildiriyor. Spiker demi$tlr ti: 

SUBA YL.AR NASIL YETİŞTiRİLİYOR? 
"Macaristanda ve Hırvatistan 

da hemen hemen bütiln yolcıı 
trenleri kaldınlmısbr. Cenova vt 
Sicilyaya ıtden trenler bu mem· 
1eketlf•rden r~er .• , 

.. 

Alman rnml tebllll 
Berlin, 19 (A.A.)- Alman teb. 

lili · Tuapse kesiminde dtismar. 
tPtıldfleri sanlank imha edllmb· 
tir Alaıfl"'in dolusunda Sovyet· 
1er tarafından yapılan siddet:l 
taarruzlar. düşmana kanlı kayıı>. 
lar verdirilerek ı>OskürtOlmO• 
tiir . Düşman asker topluluktan 
toı>eumuz ve hava lrovvetlerhnl
zfn hücumlariyle imha edilmis. 
le'l'dfr. 
Stalin~ bftcum t81dllerı 

anmıda earpışmalar eeı.van et
mfdir. 

Son «O.nl~e Vo1\ı:ıOT'tbl 1tıyı)Mm-
da cereyan eden - mtı4afH 
~abırhu1a •~en •• 
ıotaatr bilhassa temayils etm!~. Bu 
ltesfmde dO~an tanklarla, •lr top
çu w hftcum uea1darf7'e deııteklenen 

l3r Devamı Sa. z. sa. 'I 
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Amerikan Ordusunda 
Subaylar Nasıl Yetiştiriliyor? 

Belediyenin 
Kontrolleri 

ŞEHİR MECLİSİNİN DUN Piyasada Yeni ,- D~KKAT:-·ııt 
YAPTIGI TOPLANTIDA Hareketler i ş~:~z:~aia~r.ı j 

Nevyork ,16 (Başmuharririmiz 
den telsizle) - Nevyork'tan tak 
riben 160 kilometre mesafede bu 
lunan "\Vest Point,, harp okulu. 
nu zıyaret ettik. Okul Boğaziçi 
kadar geniş olan Hudson nehri 
kıyılarındaki yarların üzerine ku 
rulmuştur. 10 mil kare arazisi 
\ardır. Bir tek binadan değil, 
\ uzlerce binadan müteşekkildir. 
Hoc. lar da kendilerine tahsis 
dilen köşklerde oturmaktiıdır -

lr r. Burada 4 sene olan tahsil 
muddetini şimdi harp dolayısile 
:~ yıla indirmişlerdir. 

Okulda bizi pek nazik bir ytiz 
başı karşıladı ve mektebin her ta 
rafını geu:Urdi. Sınıflarda binden 
azla talebe o.ldui,ru halde her şu
ede yalnız 12 kışi vardır. Bôy. 

IE'Cc muallımler talebe ile tam 
\ e daımi bir temas halindeciir -
er. Bu, birgün sonra z.iy:ı.t"et et
ı<Timız Princton üniversıteslnde l:> 

ie böyle idi. Her şubede yalnız 
; - 15 genç vardı. 

Amerikan milleti 
0

hüriyetine 
:ı ık ve kıskançtır. Avrupadaki 
munast ile disiplinlı değildir. Bü 
vuk şehirlerde hizmet ve kışla 
!ışında erler subayları selamlı -
\·orlar. Eğlence yerlerinde bir er, 
b·r general ile yan.yana dansedi

yor. 

Fakat ''West Poınt,, harp okuluiKıa 
A.lmanyada bile görülmemiş mat.his 

r disiplin vardır. Her sınıf. kendln
d n bQy\lk sınırın emirberi cibldir. 
Mektebin ilk sınıfına yeni giren ta. 
1ebc üç ay bir yerden başka blr yere 
ı:: derken yilrOmiye delil. koşmıyıı mec 
burdur. Bunlar yemekten baslarmı 
kııldıdp yukarı bakamazlar. Yemek
te, sınıfta istirahat hal nde ,oturur-

cn veya ayakta her an hazırol va
z yetinde dimdik durmıya mecbur
rlurlar. Sabahleyin kalk borusu çalar 
ç lmaz, talebe 20 dakikada yıkanmı.. 
vıı, traş olmıya, glylnmlye ve kendi 
v tağınt yapmıya mecburdur. Ye
mek de dua ve kumanda He ba$1ar, 
20 dakikadan bir saniye !azla sür
mez. Botiln bu usullere en ufak ria
yetsizlik cezayı mucip olur... 

** 1AJ est Polnt, bu demir gibi disip_ 
u ..?fı"!lu. ruıuı~nıyur J( , "l!st t'Olıit -
daki sert dlslplın daha :ı:.ıyade ana-

ne\•ldlr ve Amerıkalıların scrfızad 

nıhuna askerlik nıhu ve askerlığın 
itaat, !eraıat ve fedakArlık, her türlu 
maddi ve manevi zahmet ve me:ıak
kate tahammtil gibi meziyetlerin! ı_ 
etlımnk içın bu sert disiplin anane
sine rlnyet edilmektodlr. 

Dün Yine Bir Çok 
Vurguncu Yakalandı 
Belediye. sahte fatura hazırlryan 

ve p yasanın yQkselmeslne sebep o
lan bir ~ebt>kenin muhabere evrakmt 
ele geçirrn!ııtir. Yorıi Terzloıtlu is-

West Point harp okulunda da bü- mlnde blr ~ teneke tOccarmın pi
tün Qniversitelerde oldutu gibi spora yasada sahte fatura tanzim ettirdiği 
fevkaHid~ ehemmiyet verilmektedir. RÖrülmU6tar. 
Saat 3 den sonra dersler bitiyor ve Yorginin evrakı arasında Ahmet 
talebe saaUerce spor yapıyor. Yalnız KAmili'yt' ya:ı:ılan bir mektup bulun
cezalılar spor yerıne talim yapmalı: muştur. Bu mektupta "burada satı_ 
mecburıyctincledirler.Genit çayırlarda 1 ıan yağlard:ı fatura almıya ısrar edl
vuzlerce delıkanlı futbol "e a r açık yorlar. Bana yuksek fiyatın bir fa
hava idmanları yaparken. salonlarda tura göndermenlıl ıuzumlu gorilyo
da boks, gilreş. jiman tik vesaireye rum. Bf"n d.- serbeste;!.' yapaytm., gibi 
calı.şan gençler görduk. Sıcak su dolu cOmleler bulunmaktadır. 
mukemmel bir' yuıme havuzunda at- Diğer tanıftan vurgunruluk yapan 
lama, dalma talimlert ve dalmtt ola- muhtelir kimseler de Milli konınma 
rak can kurtaran sımitlerlndcn geç_ mahkemelerin!.' 'erilmlştlr. Bunların 
me varrları yapıyorlardı. Süvari ve lsimlerı unlarpır 

topçu sınıflarına, orduda atın yerınl Limon İ!lkelr.sındı- .reytlnynğcı Ha
motör almı, bulunmastna rağmen, bl- ylmoğlu Salamon Bahar. yağ iskelf'_ 
nicllik talimleri gösteriliyordu. sinde Sabuncugil limited tlrketl, K r-

Blze mektebi gezdıren !IUba~ Tilrk yako Tebnrik, llalll Orhan Uzunköp
orc'lıısu ,.e harp okulu hakkında ma- 'u. Vasi! Zaharlnd[s. Mel•mf't Klraz
lümat istedi. Kendisine merakını tat- lı, Osman Altınordu, Selım Başa, 
mln edecek mal(lmatı verdik. Bu a- ihsan Mangnoğlu. Huseyin Koru; Ya
rada Turk askeri liselerinde ve harp nl Ptıpa<Iooulos, Hristo Sıırı Artın To
okulunda talebenin bUtUn techlzatly_ paloğlu. Cevat Soter, Yu!nlf Ta\co, 
le derin , e akıntılı sularda yil:z.dük- Bilal Pıtklş, Haydar Cetln: Ethem 
ler nl öyledifimlz uman hayret ve Ergüven. Şukru Poyanh, Hadi Ak
tnkdırıni ~lıll?Jne<il. baf, Hakkı Cirit, .Ahmet Unutmu, 

Niko Kıdarça, Mustafa DemlrHr. * * Zıya Onur, Yor~ Kutlasl. 

A mer kıın yedek subaylarl ünl-
vers telerde yet~mclttedlr. West 

Polnt'dan sonra ziyaret etlljlmlz Princ 
ton tlnlversitesınde talebenin aske -
ri çalı{imalırını yakından gördük. ü
niversitelerde binlerce ıenç subay ol
mak üzere sıkı blr ialim ve terbiye 
g5rmektedlr. 

Prlncton Üniversitesi matematik 
derslerinde en kuv\•eUi oldugu için 
to~u yedek subnylart :yetışt rmekte_ 
dir. Orada bir emekli yarbay askeri 
dersleri idare ed yor. Onun ~yledi
Rine gore, bu Ünh ersitede :yetişen 
topçu ;redek subayları Weat Point•_ 
dan çıkan topçu subaylarlndan daha 
üstündürler. CilnkU yalnız topçuluk
ta ihtisas yapmaktadırlar. Halbuki 
West Polnt'dakiler, her sınıfın ders
lerini ıörmektedlrler. Üniversiteler· 
den çıkan talebeye meslek ihtisası 

veren yüksek mektplerln hepsi. ıim
dı orduya sub:ıy yetiştiriyorlar. Ru. 
gUn 4 milyonluk, yunn 8 mılyonluk. 
ordunun subayları çok sıkı ve seri 
hi.t: s.a;lısma lle }ııızırlanmaktadır. 

Jf. Zekeriya SE'RTEL 

Fatih Kltlp Musllhtttin mahalle$! 
halle datıtma blrlığl reisi HAılm Du
rusu ve ka Muzaffer temsil ettıkler:I 
semt halkt için almıs olduklırı ek
mek karnelerinden artan fazla kar
neleri, rne\ hum bazı şahıslar ıoste. 
rerek suiistimal etmiıler ve bu lddıa 
!le Milli korunma milddeiumumilili
ne verilmişlerdir. 

Vali Dün Akıam 
AnkQraya Gitti 

Vali ve Belediye Relsl Doktor Lut
ti Kırdar bazt viltıyet iolerini bir ka
rara bağlamak için dun akşam An
karaya hareket etmiştir. Vali Anka_ 
rada bir iki gün 'kalacaktır. 

lktısadi Teşekküller 
Komisyonu 

Ankara. 19 (TA~) - Umumt ,.er
mayesi 500 milyon liraya varan de\·
let iktisadi teşekkiillerl umumi heyeti 
Jçtimıılaruıa devam etmektedir. Sim. 
..a:- :t..-..ı- ----ı..ı... -n-tr. "Dl\1\-ıltft.."' 

ıımunıl heyetin fçtimaları nihayet bu
lacaktır. 

Belediye Hastanelerinin Ücret Tarifelerine 
Bir Miktar Zam Y apdması Kararlaı+. ·Yeni 
Otobüsler Yakında Sefere Çıkardacak 

Fiyatlar Tedrici 
Surette Düşüyor 

Dun pi,yasada önemU satışlar bas
lamtttır. İkinci nevl pirinçler 123 
kuruşa teklif edilm~tir. Sadeyağların 
kll01Unda on kurut duşWtlUk olmut
tur. YQz yedi kuruşa satışa çıkarılan 
mercimekler 103 kuruştan mUşterl 

bulmu&tur. Fasulye, nohut. kuru be. 
telye, balG.la, susam üzerinde satıı ol
mamışttr. 

Şehlr Meclisi dün saat 15 de top
lanmtş ve ruznamedeki bazı teklifler 
encümenlere havale edilmletir. Bu 
teklifler, Belediye kimyahnnesine 
sevkolunan mesrubaltan tahlil ücreti 
almmnmak uzere harç tarifesinin ve 
Bcledıvece kaldırılan UcreUI cenue• 
!ere ııİt tarl!enin i!dıll, şerefiye re -
minin t..,kslt milddcllerinin tayinin
den ibarettir. 

Meclis, bunnan ııonrıı hastanelerin 
ücret tarlfeslnın deClştlrılmesine dair 
olan miilkıye enc~i\menl ma1:batasını 
kabul etmşUr. Verilen karara göre, 
llastıınelerde birinci sınıf yataklardan 
günde 5. !kinci smtrlardan 3 ve ü-
ç!ıncu sınıflardan -:, 2. ameliyat mas
rafı için 10 lira, küçük cerrahi :mü. 
dahalelerden d• 5 lira alınacaktır. 

İklncl cc19ede elektrik, tramvay ve 
lOnel !~!etmeleri 1943 biltçesi hak. 
!ondaki bütçe encOmeni mazbatası 
kabul edUm1$tlr. Mu1.1kere srrutnda 
ba7.ı fiz:ı vatmnn, biletçi ve kontrolör
lerin halka nazile: muamele etmesi 
lhım geldiğini, köm!lr taurnıfu için 
ıöndilrillen ldmbalarm b:ızı ııemtterl 

çok karanlık bmıktığınt rğer k~mnr 
tasarnıfu pek nııa bu karardan sar
fınanr edilmesin!, Betilctaı - Taksim 

Sabiha Gökçenin 
Hava Kurumun(I 

-· ~ 

IQğış~ 
Ankara, 19 (A.A,) - Türlı: HaYa 

Kurumu remel marlı:ezlnden: T Urk ha. 
va kurumu havacrlı'k dairesi bı' öiret· 
meni Bayan Sabih• Gökten, KuOlma 
1222 1ira b~iışla::nıttır. Türk hava 
kurumu rayelerine yüz!erce ıenç ka 
nat yetistirı:rek hizmet eden Bayan 
Sabiha Gôkc;enin memleket havacılıf~ 
nı kıymetlendirmek yolundaki bu yar• 
dımını sükranla. lcarıılarız. 

Yeni Belediye Reisleri 
Ankara, 9 (TAN) - Antalya bele" 

diye reislifıne L6tri Gülcüoclu, Çanak 

kaleye İhsan Berki!, Çoruha Osman 
Demiröz, Denizliye Esat Kaymak~ı. 

nraamd:ı tekrar otobüs 1ıletilmesinl, 
celecek otobOslerden birisinin Yıldu;
Takalm arHma tahsis "edi\mesinl is. 
temiştlr. Bunlara ce\•ap veren umum 
müd!lr mua,·lnl Celtılettin 17unlar! 
ıuylemlıUr: 

"- F.lektrlk lı;ın lüwm lu malze
menin çoju ıelmiıı, blr kı&mı da ıel
mek üzeredir. Bu suretle şebekenin 
tevsii imktını hasıl olacalchr. Roman
yaya sipariş edilen 800 bandajdan 
500 Ci gelmi17tlr, MUlebıkhd de ıele· 
ccktir. Ayrıca ıkl ay Jçinde hazırlan_ 
mak :ıartiyle Romanyayıı muayyen 
bir madd~ ihrac edilecek ve 1000 
bandaj daha tedarik edilebilecek. bu 
suretle tramvay meselesi yoluna ıire
cektir. Amerfkııdan g~nderilen doku;ı; 
otobils yakmda monlt! edilerek ae
ter~ konulacaktır. Ticaret Ofisinin 
2~ kamyon ıuesl de otobO~ h11tlne 
ııetirilecetir. SOrpııgop ıarajt bu o~ 
bOslere hasredllecektlr. 

fşcllt'rlmze ucuz ekmek karnesi 
''f'rllf'.ınlyece!i lı:ln. onlal'a muayyen 
bir mllc:tar hayat pah:ılılıır zammı 

rap:ıcn~7.. Ücretli m(lı!tııhdemlne da
ha geni• öldide fkramlye vf"rmeyi 
dilşOnmekt!!Ylz." 

Bu h:nhattan sonra ~lseye son ve_ 
rllmletir. 

Zelzelenin Sebep 
Olduğu Kayıplar 

Ankara, 19 (TAN) - ,!.ldıiımıı: 
malumata ıöre. Balıkesir valilili ve 
civar valilikler zelzele mıntakasında 

icap cdt'n tedbirleri almışlardır, 
Amıul1u ve Yusufceli köylerinde 

hıwır çoktur. Sandıklı nahiye mer
k~zin<le 28, Dere köyünden 20 ev :rı

kılmıştır, Bir ölü vardır. Bigacıkta 

birçok evler harap olmuı. olu adedi 
il ya yilkselmiştlr, Işıklar köyunde d~ 
25 ev yıkılmrııhr. 

Dünkü Zelzele 
Antalya, 19 (A.A.) - Bu sabah H · 

ıt 5 i on ı~e ceııuptan sim&le doinı 
5 saniye süren •iddetll bir yer der• 
1"'!Mİ olmu,tur. Hasar yoktur. 

Menaucat fiyatları 

SümerbnnK ve devlet fabrikaları
nın bütiin mamôlıH ve masnuatının 
)'eni fiyatları tesbit edilmektedir. Bu 
fıyatlara ait listelerin hadrlanma
ıına ba.şlanmı~tır, Fiyat listeleri bu
gllnlerde ıUln edilecektir. 

Kooperatiflerin 
nizamnameleri 

Ticaret ve İktisat Vekilliklerinin ha 
zırladıfı yeni kooperatif statüsüne 
g6re şehrimizdeki kooperatifler dahi 
yenl nizamnamelerini hazırlıyarak 

blrt'r suretini Vekflliidere gönder.ı:nl~
le.ı;ılir. 

Ankaraya Gid~n Ve 
Gelenlerin Karneleri 
Hakkında Tebliğ 

l Arılrorıılan mııTat:lraıen htanbvlı ır• 
l•eoklero AMarı tehrinln defıtma blrlıklnl 
tarafından atYabat Tetilralın nrllukılr. 
Selırlrıılz nı11•ılılıat !tart bllrolarındın beı.r 
ı ü11IGk elınıtk lrertrnı alabltm•lr için meıldlr 
w .. ilrılarrn munkkat kırt lıfirolarrna ibrh 
edrlme•I Jh..,dır. 

2- lnınbuldın Aııhrara cldeccklcr orwdı 
nıti,lttılltl m•nı• lrah111malarr lcln fehrl ıııb· 
M11 aıdrlılmn rhi.,t lrortlarla da i•tı..S birlik· 
lerlnr• mtlhUrlt11mh n or11• hOvtyet cU~danla• 
""' ı..raberlednde ırlltDrmelldirlcr. 

ıı - Şehrlmlrdca Ank arayı dılmt olaralı 
nalıllhlnt eclenl• rin Anlrıra dafııma birlikle· 
riM kayit olmalan we lcırtlannı alabilmeleri 
ı,ın behomolııl mıılraryet b•ılundıılı:an dallt· 
ına lrirlilıl.rınden k&Yıthnft'!I silindiflni •• 
elını•lı \anın"' ·nnlip •erıım,,.a:ıııni bildirir 
birer nalril ilm!lhılıori almalın ,,. ban11 An• 
lııra dafltma blrlllılulne lbru •tmtlcri Ub• 
lif olutıur. 

'KOÇUK HABERLER 1 
+ LALF.J.IDF. DURAlt - Traınuy ida· 

rt1i I.Al•lide kapılı bir durak yeri yaptır•· 
cıktır. Inıaata buııtınlerdc ba1lınıdktrr. 

Altın Fiyatları 
+ TltAMVAY MUDURU - TrmTay U · 

mum müdürü Hulki F.rem Ankırıdakı Hm•ı· 
lurnı bltirmi•tlr. Umum mild lrQn bu a\ln 

Dün bir ııltm 3410 kuruıtan ve bır 8•hrimloe aelmcal b•kltnmektcdir. 

4 

~ Kurtarmalı? j 
ltuır u ml •vl u 1 •rınd• bir t•· 

kım uk•t dlleneller vır ki, 11kıt $ 
olan yaralı, eer•hatll , kokmuı u· j 
zuvlarını teıhlr ederek dllenlyor. 
lar. Sanki onluı plallklerl ve lh· 
m•llerl değil de, or•dan geçen 
yoleulu o hale koymuı gibi do 
bir ed• t•kfnıp 11rarla pu• isti· 
yorlar. Bunlar lılemekte olan ya• 
ralırı ltlbırlyle ted•vlyo, kör ve 
kötlirlim olmal•rı ltlbulyle do 
b•kım• muhtaç insanlardır ve 
dUtkUnler evi aaıl böylılerl için 
tesis edllmlıtlr. Bir zabıtal bele· • 
diye memuru lıerlı•ngl bir gOnOn : 
lıerlııngl bir saatinde IOtfen bu : 
uml ıvlularrndan geçao, bu a. : 
damları peılnden geleeek bir kam ı 
yona doldurup dütkOnler evine f 
aevkedeblllr, Hem tel'ılr bu aefll • 

• manzaradan kurtulur, hem ora· ı 
t dan geçmek ıı:orunda kalanlar o· S 
J ~Urmekten. 
.................. ~ .. 
Çimenle, 
Vur9unculuğu 

12,5 Liraya Çimento 
Satarken Yakalandılar 

tı:mltln Pamukovası köyünden Tur 
gut Meto adında bir şahıs, köyilnde 
elektrik santr:ılı yapttracağ!ndan ba
hisle viltıyetten torbası 130 kuruştan 
aldığr yilz torba çimentoyu istanbul
dn bulduğu Krnnn Özgen ile müşte
reken ve torbası on iki buçuk llra. 
dan satarlarken yakalanarak tevkit 
edilmişlerdir. 

Bu işin duruşınashıa dnn iki nu
mıır:ılı Milli korunma mahkemesinde 
başlanmış ve mflşter! glbl g8Qzilke
rek bedelini de vermek suretiyle bu 
cimcntolıırı satm alan ve bu surcilc 
de cOrmOmeşhudu yapan emniyet mn 
dürlüğll kaçakc;:ılık bUrosu memurlart 
şahit olarak dinlcnml~lerdlr. 
Duruşma, tahkikat için başka güne 

kalmıştır. 

;;! RADYO 
1 ' t. 

B UGONKU PROGRAM 
~ ~!) Proıram 
7.32 Jimnuıık 
7 40 Hıbtrltr 
1.H MOzlk (pi.) 

12.SO Proıı:ram 
1" O tftG.,fcr' '• 
13.00 Milıık 
ı ı.oo Proıcram 

ı 9.00 Konvıma 
u.ıs T rı.tııer 
111.30 Hıbcr1'1' 
19 45 Tllrk milıljl 
20.U Radyo s ue 

1 G'-C' G,L,tf H+em!ER 1 
M. Laval İktidarı Ele Aldı 

Müttefik Kıtalar 
~ Baştar•fr 1 incide 

dir. Ingiliz ve Amerikan parasüt 
çu kıtal.arı bir kaç noktadan 'fu 
nus'a inmiş bulunmaktadırlar. 
Bu kıtaların mihver kıtalan ile 

F.~Jl~ır."PY\:.. %'8el~ J!PUı~~h~~1c 
Boi~tır, sıvasa 'Rahmi Güney, Si.Ac• 
ba Al! Euoy, Mu~a Zeki Dede, Antaı .. yaya Vedi Karabayın intihapları tas

dik olqnmuıtur. 

•"• ıwwautl4..,.._.,,.... ,,. .. ,n,. a\IT'e• •ya...m..ına 

cıldvfu arıttıtmılara dBn de: devam cdilmiı· 
tt,, Mu}11ehf •••n11onlc JSO lı:ılo beyanname 
hırlci ,.~ .. bulun"'••ıur Sthr Hklayanlar 
1111Jlf konınmı mahhrnclcrine verilmlalcrdir. 

En az bir müttefik kolu. mıhverln D •• S 
Tnıbluıla muvualuını lresmdc iızere un uadiyede Feci Torino 'ya yeni 
sliratle Tunusu ıoeçmektedir. Bu arı. 

da, Sirena:kten gelen sekizinci İngi.. Bir Tren Kazası Bir Taarruz 
!iz ordusu yıldırım ıuratiyle ilerle· 
mektedir. l:!fr Balffarafı 1 incide 

,., Dün _sabah, Suadi.ve tren is tas. lan dün ak•<>m '.J'.'h in-:; c"hrı·n" .., .. ı çevresinden, muharip Fransızlar :r- ~'- .. 

IK 01 Fuıl heyeıl 
IS.40 Danı nıll. (pi.) 

lUQ ~ ... ~,.~ .. ti 
ıı ıs Temıh 

22.00 Salon orlces 
22.30 Haberler 
2Z.15 Kaııanıı 

Dar Gelirli Olanlara 

Yardım -: ... 
k!fr Ba§tarafı 1 incide 

dir. Içtimaın sonunda mareşal 
Pc:tain ıle M. Laval tarafından 
ımza edilmiş bir zabıt tanzim e
dilmiş ve bunun resmi ceridede 
neşrine karar verilmiştir. Zabtrn 
metni şudur: 

h ı f çarpışmalar yaptıkları haber ve -
a e et eden subay ve er!eri idam el• • ri]mekte<iir 

A . yonu cıvannda feci bir tren ka- b•r lıiıcum y.ııı1ıuı• cırdır. Sıvılle 
ve merıkı!ılard.n mure!tkep kuvvet z:ı. sı olmuştur. Bu kaıa n etice-

4'!fr Baştarafı 1 incide 
mütekait ,yelim ve dul gibi muh 
taçların adetlerlnin küçük ve bü 
yük olarak sıkı bir konrol altın
da tesbitini ve bildirllmesini iste 
miştir. Toplanacak bu rakan-Jar, 
icabında her hangi bir yardım ya 
pılabilmesine esas teşkil etmek 
üzere göz önünde bulundurula -

mele olacalrtır. Bu hılk hülriimetf ay.' . ~ · 
ni matbuatın arz~suna core, Ru:yada ~ıger taraftan uçan kalelerin 

H l>ir kol 2 ooo L·ı t l'k ·ı k d rP. .,,: b inalar f ı oıdukr>a mu··hı' ,...,, . ..ı ome re.'. .. c;o rr• sın e sekiz kişi ölmüş, 13 kişi " ... 
ıı 1 boyunca cüretll bir yuruyule ceoo l yaralanmıştır. Bu arada 68 baş 7. .... rlar ,•ardır Çıkan yangıni<.r 

çarpııacalc bir seferi kuvvet n hazır· ıde dlk defa burada faaliyette bu 
!anması ic;.ln en aşaiı 4 sınıfı ıilih aı hındukları ve Bizcre'deki tayya 

nuptın ilerlemektedir. sığır hayvanı da telef olmu:>tur s·:r' ile sond .i. C.mıı~ltir. Hnlk ara 
Tunus'a ha•,a akını Vak h ıı· d • • su-da 24 öli.i. 5.! yam. vardır 

tına alacaktır. ra alanına dün bir giindüz akım 
., a ma a ın e yaptınımız -

"Hüklımet reisi, siyast ve as • 
kc:ri vaziyet hakkında izahat ver 
miştir. Mumaileyh, bilhassa ami 
ral Platon'un Tunusa yapmış o1-
d uğu bir seyahatten getirmit ol 
dugu malWrıatı bildirmiştir. Istis 

r.ai ahval ve şeraiti nazarı itiba
ra alan ve devlet reisi ;ufatile 

A D l , ya.>hklan bildirilmektedir 
· ar an uı beyanatı Cezair ve Fas radyoları rla, In 

Kahire, 19 (A. A.) - Ingilız tahk ikata J(öre, bu feci kaza:. şöv. Gripps'in aözleri 
bomba uçakları salı gecesi, T u - le olmuştur: Londra, 19 (A. A.) - Stadford 
nus hava alanını bombalamışlar. I<:renköy istnsvonunda m anev- ;rippll yaptığı bir beyanatta bil-

Ceuir, 19 (A,A.) - Cezair'de rae- _giJiZ paraşütçülerinin Tunus ara 
70 ile b r demeç yapın Am raf Dar- · • d .. h. b 

dır. ra Yapan 55 numaralı katann '3r- Sı 1 - 1 · t• 
kasındaki 4 VaRonu n frenleri, bu ıa s~nu an soy emış ır: caktır. 

lan ıoyle demtıtir: ?IBını e m~ d1?1kl i: .t.t
1
YY,,_are alanı Alman resmi tebliği 

nı_ c e ~eçır ı ~rmı ııı. ... f"r ver - Berlin 19 (A A.) _ '"""'bı·~ 
vanonlar ı"çı"ndek"ı sın l h "Şimal Afrika t ayyare mevdan 

.... ..., ırarın are.ı 1 r~·. 
ketleri yüzünden acılmış ve ka· arına yer .es ıgımız zaman, Ital-

Bekriler de i sti fade 
"Topraklarımızı idareye devam ede 

cefa. Benim vazifem mUşterek men. 
Eaat için hedefimizi tayin etmek ola~ 

nııslerdır. , · 4 ~ ıg., .. .. ı Alman ve ltalyan hava kuvvetle 
Çat gölwıden Trabluaa ti Bone'deki Jim•n tesislerini 

yürüyen kol, Ce:z:air ve T un us kıyısındaki dü~ 

tardan ayrılan va~onlar Sundi- yanlar kesıf bombard nni\ "ltn ne 
!ev~ do~ru meyilli bul~nan hat demek olduğunu anlayacaklar _ 
u zennde kendi kend11erina git- dır • ., 

edecek 
Ankara, 19 (A.A.) - Şehir v&. 

kasaba sınırları içinde emniyet. 
ve iı.siı.yiş işlerinde polis ve jan.. 
dnrmaya yardımcı birer unsur 0-< 

lıır:ık ''azif c ,gören ~arşı, mahalle' 
ve- kır bckr:ilerlnin de memur ve 
müstahdemler t?ibi iaşe tcdbirle
riııdcn istifade ettirilmelerine 
knrar verilmiştir. 

Fransız hükümranlığını ve vata_ 

nın daimili-'i;ini temsil etmekte 
olan mareşal, Fransanın 8~ir -

c:ıktır.,. 

Churchill'in 
Bir Nutku 

o 

"ileriye, Zafere 

Doğru Gidiyoruz., 

L011dra .19 (A. A ) - Dün bü ' nan motörlü kuvvetlerini bomba 
ri.ık bir kısmı Amcı ika,ılcır tara amıtlardır, 
fından teçhiz edilmiş olan en aşa Casablanca açıklarında bir ta
f{ı 10 bin kişilik bir Fransız kolu ııt kafilesine yapılan hücum esna 
Çad gölunden hareket f'tmiştir. srnda bir Alman deniz altı Remi 
Bu kol şimdi cebri y-Jruyü§lc Lib ~i _bi_; düşman gemisini torpille -
ranın garbine doğru i:,,.:-ıcr.ıekte mıştır. 

lir . .Bu kolun sekiz veya on gtin 
i\'ıııde mihver mev.~ı l!'rinc ulasa 
cağı tahmin olunma"t.~ciır. Kolu 

ıJlüttefiklerin Afrikn ıeferi 
nasıl gizlendi? 

mi~ b'aşlamtslardır. Vaeonlar 
S u t ıye istasyonuna vaklnşhk· 
lar~ laman, hattın hafifce :voku~ 
halınde bulunan bir yerinde du
run kalm15lardır. 

Suadiyeden liaydarpa=ııya dogru 
Jt'lmek1e olan l!i numaralı banliyô 
tr~ni de bu sı;rada Suadlyedt'n hım•_ 
ket etmiş bulunuyordu. Tren ılmıtlc 
llerlerelrn, makfnlst birdenbire hn t 
lizerınde birkaç vııJtonun durmakta 
oldufunu ıllrmtı,rnr. Mesafe çok ya-

Yeni Belediye Ueisler i 

~~~o---------

SARK CEPHESi 
-.r. Baıtarafı l inc:ide 

mekte oldugu müşkülita her an
da ve her yerde karşı koyabil _ 
mek lçln bir hükumet reisine el
zem olan sclabiyetleri M. Lava
la vermek kararını ittihaz etmls 
tir. Mareşal, klıffei ahvalde M~ 
Lavalin vatanperverliğini ve ba 
sıretini takdir etmek imkanını 
elde etmiş olduğunu beyan etmiş 
tir. Mareşal, mesuliyetlerini der. 
uhde etmesini bilen hUkumet re 
ıslnin cesaretini tekrim etmfştir,, 

Hukfimet rclsi, bu hallevi saatlerde 
kı- d sıne karşı göstermi, oldııiu iti 
m ttan dolayı tuekkür elmi' ve bU 
hin zekhı ve biitun ka!bi ile Fransa• 
ya hlıınet etmek aımi hakkında keorı· 
d ıı ne teminat vermiıtfr. 

Londra, 19 (A.A.) - Eskiden 
okuduliu Harrow mektebinde bir 
nutuk söyJiycn Chuhchill. İn.ı?il
t"renin karanlık bir vadiden ı?eç. 
tilüni ve henüz mevcut olan bir 
COk tehlikelere ''C ink'!<ınrlara 
r;ı.i{men tedricen kendini kurtnr· 
dığını söylemis ve sözlerine şöv
ll' devam etmiştir: 

c i;i} eden kıta::ır ~iinrlc 100 mil 
üratle Jlerlemekte·.iirler. Kol, 
alırada kullanılabilen ye~ane ta. 
Jtlar olan kamy,•.oia:- v~ 'hafit 
anklarla techfz edilmiştir. 

Çat gölü Tarao:us'ıırı 1500 kı· 
lonıctrc cenubund 1.Jır 

Müttefikler .T koldan 
taarruz ediyor 

1.ondra, 19 (A.A,) - Afrilı:a seferı- lem olduğu için mDklnlst blltnn gny-
ni açmadan birc;ok hafta evvel Gene. retine rdmen treni durdurmıva mu
rat Eisenhower, :tlaylarının birçofuna vattıık olamam!$ ve vaıonlar~ ilze
ılmal kutbunda kul!anılacak teçhizat rfn,. bindlrmlstır. Çarpı manın ld_ 
t~vzi dmi,tir. Runun iızerinı: derhal clf'tınden lokomotıt hattan çıkııral( 
orta7a Norveç'in fitili edilecefl tA:ri~ rlevrllmiı ~ vaıonlardın (ıç tancsı 
a:ı çıkmıştır. Gen~rıl EiHnıhower. de içki" ıeçerek par~ıılanmı trr 

Ankara. l!I (T.A.N) - Antalya be
ı~dlyc rei liğıne I~Ottl, Canakkrılc 
bcledly<! re "1"line İhsan. Çorlu be
ledLye reisliğine Osman. Denh:li bP
)t'dly1e rols111:1ne F.sat, F.lllzığ helcdlye 
reisliğine Kemal. 1~pıırtaya Hilmi. 
Niğdeye Ahmet. Kay.ı:criye Faik, 
Karsa Mehmet, Si\•;ı a Rahmi, Sino
ba Ali, Antrıkyaya V~lhlnln tııyln_ 
!eri Dahiliye VekAletlnce tasvip edil
miş \'C!' yüksek tasdlkıı iktiran etm·~
tir. 

llngaıi Şehrinin 
lııal Bekleniyor 

bız::at mıiualara r derck hu cibi le- nu ~mıdıı lokomotifin ate~lnd~n çı-
vaırmm mıiboaa .. nda bulanmuıtur. ]<on :ılf'tlf'r, df'vrllrn vagorıları tutuı- l:1fr Rıştarafı 1 inı:ld~ 
Bunun !lıtrine Almanlar, Norveç'teki turmuş v• \'agonl:ır 1ıınmıya bnıhı- Derne dolaylarında hareket e-
istihklmlarını •• rarnlaonlırını tık- ınrşttr. den Jngillz deniz ku\ veUeriln ce 

O avcı taburuna Jıtlnat ederek hO~ 
cum etmektedir. Dört ıünluk devnm
Jı ve ılddetll çar1J1şmalar sonund 
dUınıana kanıt kayıplar vcrdlrllcrc 
bOHin taarruzlar pUskürtillmUştOr. 

Sovget Resmi tebliği 
Moşkovo, 19 (A.A.) - So\'yet ö " 

Jo tobliiinc ek: St lingrv.d bölrcsinde 
Jo:ıt:ılaı ımız rlıi5nı;ın hüc:lımlarınr pliıı 
kürtm(işlerdir. Stnllngrnd"ın cenup 
kJsmtııdn kıtalarımız şiddetli hareket
lere girişmişler \'C birçok ınUstnhkem 
cl!lsman ııokt:ılıırını zııptetmlflordlr 

Huknmet relıi, heubını vereceği bu 
rayretlerln memleketin selametini te 
m ne medar olacaiını umit etmekte• 
d r,., 

Dlfer Ucl kararname ile Amiral Dar. 
Jımırı )'er!ne M. Lıval Muı..ı Pe· 
ta n'e lıa!ef tlYln olunnıuı, M. Lavıl'e 
te•lrllitı esaılye kanunları h1riç olmak 
ı Z('re, ya'nız kendı imzası ile kanun. 
lar ve kararnameler nı:ıredebilnıek H • 

Uhiyctı •erllmletir. • 

M adr i t ha'berle~ine göre 
Nevyorlc, 10 (A,A,) - MadrJtt.19 .. 

tınar: raporlara ıörı:, Prın11ır fatilt 
m tbuatr ihtilalci bir halk hukUft\etf 
lrn,.ulmuını istemektedir Bu hü!N• 
mrotın alauiı llt tedbirler Blum, Dalı 
i er. Gamelin '*C ReJTıAad •lbi de,,·let 
aı.housla.rınr ve Vıcby hııkiımctJnc ınu 

• "Bun.unla beraber daha bii:vuk 
bır bil'!· blr emnlvet ve bir kuv. 
v_<>tJe bıraz daha ileri ,ııitti~lmizi 
s·ze temin ederim Bir l(Un, par
ı~vrnca bit" daha sonmivecek ohın 
daha ııenis bir ısıia kavuşacılı
ınız muhakkaktır Bizim 'kudretli 
ve kuvvetli büvük ordulanmız, 
hava ve deniz kuvvetlerimiz vır. 
dır. İleri ırldiyoruz ve zafer or
clulanm1zı tetvlc: edecektir . ., 

Yu101lav Çeteleri İkl 
Şehir lııal Etti 

Moskovı, JD (A.A.) - Rffrn! bir 
Sovy.t, bülttnlne ıörc Yuıoılav çe
tccllerı \'r<ınoı;ırac ile Pe ngr.ıd·ı $· 
gııl etmışelrdır Sırp Hrrvatistanında 
Grahovo ve Kn n c varındi! ııddctl 
Carı:>ı.mıa~r olınakhıdır. 

Nevyork, 19 (A.A.) - Simıl Afrika 
cıph"lnd~n ı•len telıraflar, mlhv.,rl 
ılrn&l Afrikıdan atmık için mıittem .. 
ltrlr. Tunuaa üç ana kolla taarru• eı. 
t kinini röıtırmektedir. 
~00.000 kiti tahmin edilen 'bir t n· 

ril'z • Amerikan •ı Franııs ordun 
Ctrayırden hareket etmit • e Tunun 
ılrml,tir, 811 ordadın ıvvıl, t imdi" 
kıdar kullamlanlıı1n en kuvvetlııl ••· 
yılar. pınıUtcU lrıtaları dı TunuH 
ılrmiı bulunu10rdu, G•nerıı Glraud 
nun kumandaaındald 30.000 'lritll" 
Fr'.ın111 kunıtl de harekata !ıtlra1r 
ıtmıktldir. Tunaıta balaMn .,. 10,000 
kiti hdır oldufa tahmin tHlllen Al• 
"'•" lutalırlyl~ ""İl ölclide hir çar• 
pıtnıı olduiu hakkında ıimdi1e kldar 
ı,:ç bir haber ıılınm:ı.mı~fır. Rommel'in 
Genera! Nehrını: ile ıorü,m.ıt: iizere 
ha,.a ::roli1lı Tunun ılttııı ıöylenmtk 
tedir. 

vi1e etrniye ko1u!muılndrr, Hiidi<,. mııhollin,. df'rhııl yı>tıfen r eyan edın çarpıpnalarda bir 
Jlıvadlıi ıeımls olın birçok harp K:ıdıköy , .... Erenkuy ıt!aiyelcri atesi kruvu.ör ve bir muhrip bir hava 

nıuhabirl•rl, kıtlık elbl11 satın almaia ıılindilrrnilşlcr ,.e enka:r. altınd:ı knl:ııı taarruzu neticesinde ağır sureL 
ba lanuılardır.HatUI bun1ardan blrı· bi 1 k ı d an çı armıı ıır rr. Runlıırdan. De\•_ te yaralanmıftır. 
llhare Afrik8'a sltmek üzere binmit l~t DenlıyolJarı Haydarp;ı:ıa lstaııyo- B" • d"" k .• 
c;ldufıı •ıpura beraberinde "Norveç llU kontrolörlerinden Yakup orhı ~fazı Ufme . uzere 
dili nıaıl iSlrınflir1., isimli ltlr risale Haşan. Gaziantepli .Ali Polat, Hasan Kahıre ,19 (A. A.) - Buraya 
ıöttirmO,tilr. ısa ıaretle A!rnınlar, ojlu Mehmet ünyel!, Mevllıt oilu j

8
• ~elen son h aberlere göre, I nglliz 

Amerikalıların Afrillad• acter 11pr. mail, Çumralı tsmaıl; Bismilli Tahirlıleri kıalın h enüz Binıazi'ye gir 
calrlarnıa hiç de ihUmal •ernsemlıler- oflu Abdullııh. Pireli Hasan oğlu os- , rnemişlerse de girmek üzere bu. 

dir. ~en, l\falatya~t '.Musta ta olhı Mu:ıtara lunmaktadırlar. Bingaıi'ye giri -
Amerlkada 18 Yaıını ölQ. olarak, dığer ı~ kl:ıl de afrr ve §İn mukaveme-tc maruz kalmaya 

Dolduranlar A.kere 
hafı! yaralı olarak ç1karılmışlardır. Ciiğl tahmin edilmektedir Bin a 
Yarldır Ha~du:r>ap NümUJ\e hasta- • · · g 

Ahnıwor nüinde tedavi altma alınmtşlarrlrr. zlnın işgılındeı:ı sonra A~eniı • 
" Kazan sebe\)!yet veren dört va jde çıkıntı te§kil eden Lıbyarwı 

Vatlrııtnn, J9 (A.A ~ - Reia RM- «onda :j)ulunan 102 sıfırdan da 88 İ !bütün "deve hörgüçleri,, Ingllizle 
nı-elt ı Ttmmuıdı 11! YIJmr doldu. fümıı,. ı ! si :yıır:ılı olmak iııttrf' :l.f o ı r:in ~line g~miş olaeıktır. 
1 ıın g'l'nclr.rin knydedllml'sini emret- kurtulmu.etur. ı 
mı$tır. Au emir netlceılndr. Amrr kan Hld' n k d 

ıseye uı u ar ınüddelumun t~ devam ed lmls. \'aka mııhallindtı ten rırdusu mf!'·cudunurı nrım rnllyon l i tlkoymuı v tahkikata hıışlıı - hcycJ! tarafından keııtler yaptnıı-
kadar artacagt tahmin cdılmcktedlr, mıştır. Tahkıkata geç yaklc kad~r mı, tıı: 

Nalchlk'ın <'e'rıup do 1 usundn Sovy~ 
topçu.su 6 dil:tm n tankını t<unanıl
mfyncak bir hale :ıetlrml:ıtir. 

Tunp~e'ııln ~imal doğusunda Sov
yet blrUklerl şiddetli faaliyetlerin• 
devam ederek bir miktar arazi Jca. 
unmıslardır. Biıtuıı dilemen kıır,ı ta
arruzları akim kalmıştır. 7 dUşman 
uçtığt dilşurOlmütür. 

Toprak 1\lahsulleri Ofis i 
İdare Meclisi 

.Ankara. 19 (TAN) - Toprak l\lab 
sullerJ Ofisi umumi idare meelfsl rc
lslilinc fstanbul belediye iktisat mu_ 
dOrO Saffet Sezen, ih:alıklanna da 
Konya Mnıl11ka Ticarl't miidOru Hıılıl 
Mlthat, eski Ad na valisi Faik Ü • 
tün "" rlrııat bas mufctll~lcrlnden 
Saıth Eı:!ll tnvJn cdllmfııforrllr 
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Canbazlar ve 

Perendebazlar 

l:l!IeJl]~I .J.1<.ooperafi.fi Lô.zımdır Sekli ISlaha Muhtaçtır 
tunus Muharebesi . J ı 

Yazan: ULUNAY 

aır dereceye kadar izdihamı Ön• 
Jemek için trıımvay ara durak

larının kaldırr!masmı çoğumuz pek i• 
sabetll bir tedbir olmak üzere kabul 
ettik. Hattı mUdekklk bir arkadaşım 
arabalardaki kalabalıkta hissedilecek 
kadar bir fark gördllğünO de ı6yledi: 
belki öyledir. Yalnız bu tedbir nolı: 

san olarak tatbik edildiği için durnk 
yoksul!uğu ortayn tramvaya inip bin• 
rnc cambazlıfı gibi gayet ehemmlyetli 
diğer bir mes(!]e daha çıkardı. 

Yazan: M. ANTEN 

~ inci ordu Demeyi •e Mekill ha• 
va meydanrnı işcal ettikten ıon. 

ra iki koldan Bingazlye doiru l!er)h 
llıcl:tedir. Ve bu ıehrin 80 kilometre 
)ıtkınma kadar cclmlııtir. Rommel'in 
llingı:.ziyi müdafaa etmlyerelı: çeklleee" 
~l ve Elageyli'da bir müdafaa hattı 
lesfsine çalıatıfı &anılmaktadır Binp.. 
tide ia~e ve mühimmat depolarının 
)andığı hakkındaki haberler bu müta. 
lcay1 teyit etmektedir. 

Blrincl İngiliz ordusu ile AmCTlkan 
\'e Fransız kuvvetlerinin 100 kilometre 
bir cepheden Tunusa ıirdik!eri ve b!. 
ti BlzeTte diğeri Gabes istikametinde 
İlc~Jeme.kte oldukları ve para~ülçüle
tin de Tunusta mühim hava meydaoe 
larını ellerine geçirdikleri haber ve. 
t lnıektcdir. Amerikan kıynalı:larından 
~el<'n fakat henüz teyit edilmlyen dl• 
Rcr bir habere göre de, baıka mütte· 
r:1ı: kuvvetleri Çat cölilnden şimale 
doğru i!erlemcktedir Gabea Tunusun 
l'rablusgarpten rct~cek taarruzlara 
tarııı müdafaası bakımından en mühim 
0~n blr noktadır ve müttefik kuvvet. 
leri burasını elle:-ine ıeçlrdiktcn ıon. 
ta Bizerteye kirıı taarruza ıeçecek• 
!erdir. 

M'.uhtelif kaynaklardan relen haber 
1~re töre: Tunus, Sicilya ve Sarden• 
l'ar.ın teıkll ettifi müsellesin üzerinde 
Ço\ büyük bJr hava harb1 ba~!amü 
Üz~cdir. 

Vaziyete ıöre ~arktan ve rarptcn i. 
lerlfycn müttefik kuvvetlerinin Trab
lıısgarpte yer!~melerl biraz ıedkccdc 
tir, Rommel kendi kuvvetleriyle 8 Jnci 
0 rdu arasınd:ıki çöl mesafesinl açmak 
"'e Tunuıta mukavemetini tanzim et' 
ltı~k. şimali Afrika uhillerine takviye 
lt-uvvctlerf ve harp malzemesi cctiren 
l:cınııerc kar~ı hava taarnıdarmda bu. 
1ıınrnak ınıretlyle buna mani olmrya, 
c!aha doğrusu bunu ıecikt.lrmiye ça!ış. 
lll.ıktıdrrtar. Yıldınm 11ürati ile ilerli• 
'i'crck csu üılerindl'!n çok uzalrlaımıı 
01an 8 inci ordu da iaşe servislerini 
• en.den tanzim etmek kin runcazlyi 
1'r hlusgarpten ayıran yolu evvelki 
ıu•ati ile katedemiyecelrUr. 

Ar;keri mütehassısların mütaleala· 
tın cöre A 'mantar bütün cayretlert• 

e rağmen Bizertenln alınmasına ve 
llıuttefik ordularının erıeç Trabtus. 
t:-ıPpte yerlesmelerine mani olamıya. 

""klardır. Buna rağmen bu mukadder 
0 'a.n likıb~i geciktirmek ve uman ka· 
'anmak için. büyük ı:ayretler sarfet .. 
l'rıclcrlnin. büyük feda'klrlıklara kıt. 
1. nnıi\larının iki mühim sebebi vardır: 

Afrikadnki Mihver kuvvetlednln hiç 
0 rnazsa bir kısmının rert a!ınabllmc. 
81nt 1emln etmek ve Avnıpanrn cenup 
'"hillerini tahkim edebilmek için va· 
~t ka.unmak, tngiliz kuvvetlerinin 
J)Unkerque ricali gibi Rommel kuv• 
"'etlerinin de kısmen olsun kurtulabil 
ll'elerl için mihverin ı:ayret sarfedccc-
tlnc filiphe yoktur. ... 

Zaman Kazanmak 
/\imanların müttefik kuvvetlerini o· 

)~hyarak ve hırp:ı! yarak zaman ka .. 
ıanmalarının da mihver müdafaa11 ba. 
ltırııından büyük ehemmiyeti vardır. 
l\lınanya son günlere ıelinceye kadar 
>alnız şark ceph:sindc harbediyordu 
"e takriben 170 tümeni bu cephede 
l:tıl!anmaktoydı. Halbuki ıelen haber" 
lcrc ı;öre ikinci cepheyi ac;mak maksa. 
d 1Je İngiltcredc müttefik ku'lrveUerl. 
".Jn toplanmaları ve hazrr!anmaları 

A.lmanlnrın Bordeaux'dan Narvik'e 
haus. daha ilerlcre doğru uzanan n• 
~:Heri tahkim etmlyc ve bu tıahillerin 
llıüdafauı fçin aecmc aılı:erİcrden m\lıo 
rckkep 50 tümeni bu bölgelerde topla. 
l?ııya mecbur etm:!=tir: Mısınn kapıla· 
tına dayanan Rommcl kuvvet!erl, orta 
~tktakl İngiliz: kuvveUerlnin Avrue 
ll.t11 cenuptan tehdit etmelerini im. 
~ansız kılmaktaydı. Fakat 8 inci ordu· 
ııun taarruzu ile buna müvazi olarak 
l\rnerikan kuvvetlerinin ~imali Afri• 
l.adaki hnreketlcrl Almanları cenubi 
l\.\>rıJpa sahiUerini de tthkim etmek, 
~oıunctıı bıraktı. Tunus ve: Bizertin 
bc:s on ciin içinde müttefikler tarafın. 
d.ın Jacal edi!erck biitün Afrikanrn 
lt\İhver kuvveUerlncJen temizlenmesi, 
tcnubi Avrupa sahillerini pek muhte" 
llıcı blr iıt!Ui tehdidine Jtarır vaktin• 
ele tahkim etmek için mihvere IGzım 
l!c!en uman ve iınkinı vcrmiyecelı:tlr, 
Alırınnya bu vaziyeti önlamck için Af. 
tikndan hlç olmazsa bir kaç noktada 
tlltunmalı: mecburiyetindedir. 

lngltf.% adalarındaki lıtlll huırlılı, 
.t.frllca cephesindeki hareketten mlls• 
talıil olarak devam etmektedir. Alman. 
ı:anıaklan kuırlordunun I,.entngrat ilııı 
lırr.en .:ölü arasında geniı ölçUde bir 
taarruza huırlandıklanıu b!ldJrl7or 
lar. Eden İtalyan ıanayi merkulerinln 
de Almanyanrnkiter cihl tahrlp edile. 
tctını, yeni Zclanch nazırı da Afrika 
tııı.ıvaffa.ktyet!erinin ttalyaıun yolanu 
•ttıftnr aöylemlttir, Bu vulyete ıöre 
il k yakın bir iıtikbalde Alm.anyamn 
Q'> cepheden blnJen gelecek taamırıa. 
ta. l:ıırır koymak zorunda kalaı:a&1 mu 
~kak 51yllm~ktadır, 

Bu iş için Memlekette Sermaye, Kabiliyet, Faaliyet 

Ve Hüsnüniyet Vardır. iş Teşkilatta, Hükumetin 

Himayesinde Ve Mütemadi Gayret Ve Mesaisindedir 
yıne bu ııütun!arda, 6.11.942 de. 

ticaret ıemleilliimlze dair 
yazmı:ı oldufumuz bir makalede a:~ 
rek ıemici!iğin ve gerek gemi in~•· 

ııttnın yalnız bir şahsi teı;ebbils ve 
huıusi menfaat işi olmadriını ve bu 
iı;lrrin, her ~eyden önce, bir amme 
vazlfC'll oldağunu tafsi!Stiyle incele· 
mitik. Bu mühim meselenin bir am• 
me hizmeti olduğunu haklciylct ınla• 
yan hükQmetimlı gemldliğimizin in 
klıafr fc;ln bazı hayırlı tedbirler at· 
mııı olduiunu memnuniyet!e haber 
ıı.ldık. Bu cümleden olarak Münııkıı• 
lftt Vekilllği ticaret gemiclliğimize 

bir bUyilk yardım olmak üzere ucuz 
fiyatla dizel motörlerl temin etm!ye 
muvaffak olmuştur. 

Daha dilne kadar yelkenli ıemllee 
nnuz ıç.ın k:u!landıiım11 motörler 
meoselS. yüz elli beygirlik bir deniz 
motörü bize yirmi iki bin lirayı mal 
oluyordu. Bu m<ıliyet fiyatınm için. 
de motörün kendisi, nakll, sigortau, 

r- YAZAN : -, 
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suretle de memlekete P• bUyük biz. 
metler etmio bulunurdu. 

Hattl bu kadarla da kalmayıp, o· 
fis ayn! zamnnda da eermaye. kredi 
ve sigorta i~lerinl de yoluna koya. 
bilir dl. 

Çünkü sermayesiz:, kredlılz:, aigor. 
tasız bugün hiç bir iktısadi iı; başa. 

rrJamıyacağı gibi bu iılerin de har 
Jciy!e görülmesi lc;in fertlerden .ziya. 
de hüktlmetln yardımı llzrmdır. 

Geml inşaatı için istenilen bu Voa 
lı:illikler arası ofiıln muvaffak olması 
!çin hatıl blr kooperatif rejisi mahl. 
yetini iktisap etmesini temenni et
mek vazifemizdir. 

gümrüğü ve komisyonu da vardı. 1 

yıne bu sütunlarda, 2.11.942 de, 
reji kooperatifleri hakkında 

olıuyucularunıza kısa ve mühl~ ma• 
lOmat vermiş oldufumuzdan burada 
bu faydalı müesseseyi tekrar izah eıo 
dccek değiliz. 

Yalnız şurasmı söylemeliyim ki 
Vekilet!er, bankalar, limanlar, fab 
rlkalar ve hatU bir takım koopera· 
tiner birl~lp pek kolaylıkla bir gemi 
in~aat ve hattl işletmesi reji koopeı
ı :ıtHini kurabilirlerdi. 

Görülllyor ki hüldlmetln bu vad!• 
de daha yapacak pek faydalı işleri 

vardır ve ilk hamleyi de Münaka!at 
Vcklleti ucuz motör temini ile .st. 
mıı: bulunuyor. 

Bu İf için memlekette sermaye, 
kabiliyet. faaliyet ve hüsnü niyet 
vardır. İt teşlı:llltta, hüldlmetln hi
mayesinde ve mütemadi ıayret ve 
mesaislndcdir. 

Her ne kadar pahalı da olsa ıcmi·j 
c!lerimiz mecburt bir s"Urette bu ylr. 
m~ iki bin lirayı vermlye razı otu~ 

yorlardr, F;ıkat bn suretle tablatiy!e 
memlekedmirde in~a olul\Jln yelkenli 
ve motörlü gemilerin maliyet fiyatı 
haddindt'n fazla yükıelmif oluyordu. 
Bu yük C"li$ de navlun fiyatlarını 
ı.rttırdıirndın netice itibariyle hayat 
pııha!ılığınll ve 

0 

lktısadi buhranı se. 
hep oluyordu. 

ıt•Jtı:u~ırm• 

hte Münakalat Vckilliil bu cihet
leri nazarı dikkate alarak motörlc
rln memleketlmize yabancı memle
ketlerden niıbeten ucuza getirilmesi. 
ne ıayret etmlg ve muvaffak da ol· 

muııtur . 
Bugün eskisi gib\ yirmi iki bin 

lira sarhna lüzum olmaksızın ıcnıl· 
cilerimiz ıekiı bin be5 yüz !ira ver
mc1He en İYi diıc:l markalı motör. 
leri ııatm alabiliyorlar. Yanı on üc; 
bin be, yür Ura tasarruf etmiı otu· 
yorlar. Bu suretle inşaat masrafı bir 
hı:yli azalmıs bnlundufundan gem

1
• 

cllifimiı hük\ımetc;e himıyeo edl!miş 
ve ink.iıaf etlfritmili oluyor. 

** f akat Münakalat Vekilliğinin ba· 
~an ile yaptığını neden gemi 

intaatiyle ali.kah olan öbür Vekillik• 
lerirniz de yapmasınlar? 

Geçen makalemizde de yazdıiımı 
ı:ibl bir gemi inşası için motörden 
ba~ka kereste ve demir de liıundır. 
Keresteyi ormanlarımızdan tedarik 
ediyoruz. Ormanlarımıza Ziraat Ve. 
ka?etimiz bakıyor. 

Fakat ormınlarımııdan ııemileri· 
mlz iç.in kereste satın almak lazım 
ırldiii vakit V ckillik bunu sırf hu• 
'lusi bir leebbilı ve 11ıhı;i bir menfaat 
i t zannederek icap ettiii kadar ko• 
l:ıyhk ıöst~miyor. Bu jtl ise memle. 
ketin ticaret ıcmiciliiine yani ommc 
hlz:mct ve vazifelerine son derece a· 
takah bulunuyor. 

Bu itibarla gemi inşaatına taa!ltik 
eden keTute1erin tedariki ic;in hültt• 
metin azamt yardnn ı-tmesl lazımdır. 

İşte MUnıılcnlat Velcllliil ucuza 

ASTENOPI NE DEMEKTİR? 
İstanbuldaki sayın okuyucularımız

dan Bayan Nerimana ıöziinde asteno
p! bulunduiunu söylemifler, o da bu• 
nun ne demek olduğunu gazeteye gön. 
derdili bir mektupla rica ediyor. 

Bt? terim ı!Szün z:ayıflı~ı demektir. 
Z:ıy1flık cöze, içindeki yahut dışın· 
ıındakl ada!elerinin yorrunluğundan 

ıe:ir •• Onun için, astcnlpoye tutulmuı 
insan, uzunca bir zaman dikkatle bir 
şeyi' bakmak, mesela okumak yahut 
b:r el işi yapmak istediii vakit ıöz• 
lerlnln etrafında ağrılar duyar •. Bun. 
elan başka, bakhlı şeyin çizgileri, me• 
selA okudu~ kitabın harflert birbiri
ne karı:sır, cözlerlne kan basar, ı~ıla 
b1kaıruı:r, göz kapakları kaıtınır, ya• 
nar... Bazılarına baş dönmesi, mide 
bulantısı bile ıelir,. Kimisi göz kapıık 
!ormı kıpmaya mecbur olur ••• Gözlerin 
böyle yorgunluğu a:eceleyin, yapma r
~ıii'a karşı daha ı1yade artar •. 
Yakından ıöremiyen ipermetrop 

cözlerde, her htlkamette lruturlan blr 
blrlne müvazi otmıyan astigmat ıöı• 
leı c:le, ihtiyarların yakından göremlyen 
g!:i71erinde böyle yorgunluk olur, 

Atc§li hastalıklardan yı-ni kurtulan· 
!ıırın, kansız kalnnlarm. bir de uzalı• 
tnn iyi görem!ycn miyopların ıözlerin. 
de de astenopi bulunur. 

Kimiainde de, ne ıöı:krin içindeki. 
ne de dışarsındaki adalelerde hlc; bir 
sey bulunmadıft halde, gözlerine yine 
aııtr.nopl gelir .• Bir gün bir g6z mUtc
ha~·sıııına ıı:iderler, bir göıluk reçete
si alırlar. Sonra o ıöı:llilı:le yine gc• 
remez o!ıırlar. Ba~ bir mütehasSJsa 
g;derler. Ondan rec;ı-tesinl aldıkları 

gô:ı:lük bir kaç gün iyi gösterir, bir 
kaç &ün sonra o da gözlere rahatsız. 

lık verir.. Bu karıtıklık sinirlilikten 
ilerl gelir ve en ziyade bayanlarda o. 
lur .. Belki nstenopl neo demek olduğu· 
na gazeteden soran sayın okuyucumuz 
da sinirli bir bayandır 
As~oplyi tedavi etmek, tabii, cöz 

Mütehassm hekimin işidir. Ö:v!e göz 
Srızası, fUiçlarla yahut insanın kendi 
kl'rdlnl' alacağı gözlüklerle geçmez .. 

ÖLÜM 
Memleketimizin rnnruf tuccarından 

ve lttlhad! Dcğlrnıcnclllk Türk Ano
nim !lirketl meclisi idarP. Azasından. 
Denlı binbaşısı ŞükrU Da~U ile Ali 
Nozım Nlrsu'nun kayın pederleri 

Hasan Ali Öğütmen 
dun Allııhın rnhmetine knvu$n1u5hu:, 
Cenazesi bu:ünkQ Cumn günil aaat 
14 de Şlsll Osmanbcy Rumeli cadde. 
sindeki 50 Nn. lu apnrtmnıımdım kal
dl!'ılnrnk, Tesvlklye <'Dmilnd~ nnmaıı:ı 
kılındıktan sonrn ebedi istir hatgfıht
nıı trı;lım edilecektir. 

Allah rahmc-t eylesin. 

TEŞEKKÜR - Krymotll zevcim 
ve sevgili babamız polis mektebi mil
dürU Salt Özgtir'iln ccanze :nerıısi
mlne i~tlrak etmek \'e çelenk gön_ 
dermek suretiyle tccs l!rlerlmizi pay
t:ııımnk !Ut!unda buluftan zevnt ve 
mUcssesclcre tcşekklirlerimlzi bildiri
riz. Eşi: Dürdane Özgür, Kızı: FOru • 
ıran ÖzgUr, OOlu: Orhan ÖzgUr. 

Kara İşçisi Alınacak 
Devlet Limanlnrı İ:ıolctme fJmum l\lüc1ürlüğünden 

motör tedarik ettifi gibi Ziraat Ve- loletıne ombarhımıı servisinde çalı~ır!lmnk Uzcrc Jrnra i~~lsl alırı:ı-
killiii de ucuıa kercıtı temin etae caktır. 

' 

mrmlektte pek biiyük hizmeti dokun Ev\·clcc talip olnnlnrm (3) gUn urfında mczkür servis tefli ine 
muı olurdıı. milrııcaatları ltıt!mdır. Aksl tnkdlrde haklan ısaklt olacaktır. 

Ayni zamanda Tkaret Vekilliği de Yeniden bu !şc talip olacaklar, dilekçeleriyle derhal mUracaat et_ 
gemi inşaatı için lazım gelen demiri melidirler. Bunlardan aıa~ıdakl aarllar nranacaktır. 
ayni veçhlle temin eyle:;e artık ge· 1 - Yaşı 18 den "'ağı ve 45 den yukarı olmamak.· 
mici!trlmi;ı:in hiç bir diyeceği kal• 2 - Bu işlere sıhhat ve b!inyecc müsait bulunmnk, 

3 - Zabıtadan mus:ıddak bir hOsnUhtıl ktıJıdı aslı ve sı}\hat· r -
ınaz:dı. Çünkü motörü, keresteyi ve poru, iki adet totogrllfı bulunmak. ( 1590) 
dmıiri hüldlınetln yardımı Jle ucuza ., 

ECJe Denizindeki Muhtelif 
·Tamir Ettirilecek 

Fenerler 

Devlet Limanları İşletmesi Umum l\tüd"ürlüğünden 

tedarik ede~ Türk remlciliil inlti~af 
etmek için her tUrlU hayırlı hamle- ,. 
lC'r. atabilirdi. r.reıcle Milnaltallt Ve. 
lciJliğlnln 7arılıiını difer aJAkalı v~ 
killiklcrin de bu gemi inşaatı mest• 
!esini ııtf ıahai bir teebbils olarak 
telakki etmeyip blr memleket iıl o• 
larak kabul ctmclerin!ledlr, Keşif ve teminat miktarları asa~ıda yaıılı Bodnım ve clvarmdakl 

' fener kuleleri ve müşteınll~tı tamiratı ayrt ayn olmak ilzere açık eksilt
meye konmuştur. ** · 

H alta daha d4 ileriye ıldllip bu 
remi inşaatı isini Vekileth;r 

1tası blr ofisin temin etmesini Iste 
melr de mümkündür, Bu takdirde 
mütce•lı'olsler vekalet, vekilct koıup 
ııyn ı:rrı d~ir, lı:enıt. ve motör 
te6&riki için blr cok dikkat ve rıakit 
kaybedeceklerine o ofis vasıtaaiyle 

het iıte4iklerfni birdtn ve kolaylık· 
la temin etmiı o!urlarch. Su )\ale 
ıi:ire ıtnJ.1 ll\IUt ofiıl Jter ~t lnıı 
edileceit Takit altlulı Veldllilde.- lle 
temaa edip kolaylıkla ve en ehven 
~artlarla istenilen kereıte ve demir• 
Jerf vakit ve zamınlylc tedarik e~ 
mlş olur, boşuna vakit kaybettirmez. 
ml!teşebblslerln yorulmalarını v~ 

batt1 lnklsarların1. mani olur ve bu 

5.12,942 Cumartesi gQnli saııt onda Galata rıhtnnmdaki umum mn
dürlük binasında toplanacak: olan milbayaa komisyonunda Jhnleleri ya_ 
pilacakhr. 

Talipler lceşitnamelerf görmek ftzere her gün levazım fllbeslne mü
racaat edeblllrler • 

lsteklilerln ihale saatlerinden evvc:ı ,mllbayaa komisyonuna mUracpat ., .. ., .. 
etmeleri il~n olunur. ·· : ·· 
Muvakkat teminat • Ke9lt bede' 
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.· VAPILACAK I~ 

Bodrum fen'1 nhUmı kule ve biuuı 
ı.mıratı 
Paspariko tenel'i kule ve blnuı. ta
miri 
All Bumu f erl kulesi Te :!'ftuthab 
heli tamiratı 
Pnnento feneri kule ve blnnsı tamlrl 
Gad ro tcneri v blmısı tamiri 

(1588) 

Kısa Devir Yapan Seferler ihdas 
Etmeli, Mektep ve Hastahane 
Civarlarına Durak Y apmahdır 

J{er hangi bir iş Mııçka • Beyazıt, Kur 
te mümarese ve r·- YAZAN:-"\ •uıuı • Beyazrt, la. 
ya ihtisas kesbet i ı tnnbulu Beyoğlu ile 

mek zamana ve İ LÜTFi ARIFKENBERI !:ıirlcştlren birer se-
tecrübeye istinat İ j Fer olarak bırakıl· 
etmek suretile ma!ıdır, 

kabil olabilir. htanbul, Beşiktaş istikametleri ic;ln 

Fakat görüşlerin, ince • 
lcmelerin yardımı ile her işi 
az çok ruhundan kav.rayabil -
mek te mümkündür. Bu müla 
haza umumi bir mnhiyettcdir. 
Herkes herşeyi l:iliı'im ıddiası 
na kalkarsa o zaman ihtiscısa 
taallük eden bilginin kıymeti 
kalmaz. Bilme'Cliğini lıi~mck ka 
dar insanı irf nna sevkeden yol, 
hiç bir zaman çıkmaı:a sap • 
maz. lhtisasa kıymet verenler 
şüphesiz ki ihtisasın mahiyeti
ni ve ölçüsünü takdir edcnkr 
dir. Bu itibarla her işin ~hii 
tarafından idare edilmc!Sln& iti 
raz etmek veya her hangi bir 
şekil ve surette hislere kapıln 
rak tenkide yeltenmek ne doğ 
ru bir görüş, ne de m~na bakı 
mından bir anlayıştır. 
Bu yazımızda yukarıda işaret 
ettiğim esaslara istinat ederek 
günün en önemli meselesi olan 
tramvayların umumi vaziyetin 
den bahsetmek istiyorum. Se -
nelerin kazandırdığı börüşleri· 
me güvenerek mütalaamı kay. 
derlerken, ilgili makamlann 
bu işle yakından meşgul ola • 
caklanna itimadım vardır. Çün 
kü bu mesele yalnız idarecilik 
ve seyrü sefer işi değil, şehrin 
hem umumi sağlığını hem de 
iktisadi hayatı btıkımınd:ın ö. 
nemlidir. 

•• i ç ,.ehrln nakil vasıtaları içinde ik 
tıııadi bir eeklldc intizamla fr 

ııyerı yalnız tramvaylar vardır. Bu• 
ıılnkü şartlara gcire ne taksi!eri, ne 
de otobllıılcri csph bir tıışıt olarak 
kabul eunek do~ru değildir. Zlinkü 
hunların iktısadi mahiyetleri kalma• 
mış gibidir, Fakat tramvayların her 
birinin ~ıinde 80 • 120 lira hasılat yaJY' 
\ıl:lıınna gcirc taıııdıkları halkın mik
dan en az yiiz otuz bin ki~iUr. Bu 
yüz otuz bin kişinin taşıııdıiı yer!erin 
b!ri irfan merke7.i sayılnn Beyaııt, d '· 
ferleri de ikhsadi merhzler olan E· 
minilnil K11rak6v. Beyo lu ile Sirkeci 
den ib~rettir. Diğer istıkametler i• 
kine! derec•rle merkezlerden sııyılab'• 
ı r. Şu halde halkın en cok tekasüf 
e:tlfl merkezlere onları mümkiln mel"" 
ı~t-1' kı!!a ynl'ıırdıın sevketmek en ile 
tısadl bir hareket olur. Bunları mi~ 
'l:ıllcrle izah edelim: 

lf. "' Beyoğlu semti ic;in: Şişli, Kurtuluş 

yıılnız göz: önilne alınması llzım olan 
tek blr şey vardır: O da talebe ve 
mua!Jimlcrl vaktinde mekteplerine ır 
laştırabilmek için sabahlan sekiz: bu• 
çukta biri Sirkeciye kadar Fatih ve 
Topk.apı hattmdnn bir sefer lhdu et. 
mck, diieri Beşiktaş depo&undan B~ 
bef e kadar birer sefer yaptırmaktır. 

nu iki seferin ihdası talebe kalabalı-
l:ıntn önüne geç:nek ve bir çok mel. 
buz kazaları önle1J1•w h•lumından lay 
dalı olac:ııktır. 

** .. 
Mecburi duraklara gelince: Durak• 

larm azaltılması ıefer!erde 

vnklt kazandırmıştır. Buna h!ç şüphe 
yoktur. Fakat kalabalık aynidir. Uıte 
lik arabalardan aUryanlar da çoğal.. 
m1ştır. Bunu önlemek !lzımdır. E\• 
ve!S: Bütün rabnlardıın kanepeleri ta 
nınır.en kaldırmalıdır. Yahut lkl kap1o 
nın yanında birer kanapeden tek tek 
dôrt kanape bırakılmalı ve diğerleri· 

nl tamamen kaldırmalıdır. Bu dört kn• 
nape kadın ve yaşlılara 1ahsls edilme 
lidlr. Bu surct~e yoku adedini arttır· 
ırnJ: kabil olur. Atlıyanlann çoğu mec 
buıi duraklardan makta oturanlardır. 
Me~ela Maçkadan Harbiyeye kadar a· 
rndıı Tcsvlklye ve Nisntaşı durakları 
v::-pılmıtrr. Buralarda athyanlar y~k
tur. Halbuki ayni uzunluktan o!an 

iell Harbiyeye kndar yalnız Pangaltı 
durp.fı vardır. Eusen Harb!ye dura. 
ğına hiç ihtiyaç yoktur Cünkü Harbi• 
renin kendi tramvayları vardır. Har
biye durağım kaldırmah, bunu Sisli 
çocuk hn tahaneııine yakın bir yerde 
yn11rr.alıdır. Herh1lde Şişli, Pangnltr 
arıı.smrla bir duralbn mevcut olması 
çok 1ürum1ui.'lur. Çünkü talebe kesafr. 
ti farladır. Orteköv . Kurnçe me, Ku· 
ruc .. şme - Arnnvu köy, Arnawtköy • 
nebek arasında d1 birer durağa ihtiyaç 
\•ordır. Ortak6vdcn ı;onra blr cok tü• 
tün itc;ilerini, Kuruçcşmeden ve Arna 
vutköyden sonra bir çok talebeyi kı• 
şın bu yollarda bırakmak ne anğlık ba· 
kımından ne de iktısadi bakımdan iyi 
bir dilşün<'e t lakkl edilebilir. Tütün 
l5cllerl uten biçare kimselerdir. O 
ltadar uzun bir yolu katedebilmek ic;ln 
~ r!edecekteri knlı>rlyi düşünürsek nn-

l:ıra ncımak lizım cellr. Esasen Def 
terdarda (vatmon dur) veya (vatman 
rllkkat) lavhaları mevcuttur. Ru vakfe 
yerlerini birer durak vapmakta fay. 
d vardır:' 

Mekteplere gelince: Ililhassa Arna· 
vutköy akıntunnın sertliğini gözönU· 
ne ııhrıak oradan ge~ecek yiizlercr 
taiebenin r;ıhlıatlerinl korumanın 7.0r 
luğu derha! takdir edlleb!lır. Açıktır. 

vağmur ve ııert rUzg rlara karııı Be· 
'rkten ıs - ıs dakikada bir hareket 
••len tramvaylardan birini kaçıracak 
olan talebenin en aıal!ı yarım aaııt 

Simi artık Harbiye ile Taksim ara· 
~ında oturan bir adam Tnksime kadar 
trıımvayla gidip oradan ynya olarak 
terayUzü dSnmeyi kendine yidiremf• 
yor: evinin lSnUne yahut ııokaımı., 

ha,ına geldi mi? Basamaktan kaldırıp 

kendini atıyor. Binecek olanlar d:ı 
8yle; Bomontic1c oturan Şi~llye yahut 
Hamama kııdar yürümeyi gözüne keF 
tlremiyor. Canım dişine alıp tramva 
gl'cerkr.n basamağa atlayıveriyor. 

Bu pcrendebazhk muvaffakıyet!e v • 
rılabllirse &UI: fakat yapılamazsa o 
,.ııman tt>kerl~ğin altına kaymak, \'e 
arkadan gelen araba tarafından par(n 
parca edilmek tehlikesi vardır. Cambn 
zın en hünerlisi bile marifet yapar
ken bazın ufacık bir yanlışlığa kurban 
'llu:vor. Nerede kaldı bu acemi hllner. 
ver!er! Hepsinin kanlar ic;lnde sapır 
upır sokaklara dökülecekler! muhale• 
kak. 

Bunun sebepleri n<"dir? Niçin başka 
memleketlerde böyle usulsilzlilkler ol· 
mu yor? 

CDnkil bfitUn tedbirler tam olarak 
alınıyor da ondan. Meselll Şişliden 
Hıımomn kadar ka!dırılan duraklarda 
hıııtıhane durağını dahi h:ufetmck 
yanlış bir hareketti. Hastahaneye oto
mohille gideml:ven ve tramvaydan is 
tlane eden bir hasta tft Şişliye kadar 
çıkemar. burasını dilşünmek lazımdı 
Sonra ara duraklarının kaldırılması• 
nrn tramvaya atlama cambazlrğı yap· 
tıracıı~ı evvelden tahmin edıtebilirdl 
O h:ılde duraklon knldırmadan cvve' 

bunun ne suretle önü alınablleeeğinl 
dütılinmek lbımdı. Eskiden acele İl 
olanlar Eminönünde füıult b!r "atl 
karınca'' devri yapmamak fçfn tramo 
vayın camlin önfü'ıdcki makasta du· 
,.ııklamasmd:ın istifade ederek katdırıı 
nıa atlarlar ve çok defa da ''piyastos' 
olarıık para eczasını bayıhr!ardı. Bunı 
tıığmen blr çok volcu tramvayd:ın at 
tırnaktan mf'nedilemedi. YaJ,ı:ırz parı 
cezasını verdikten sonra atlıyacağı za, 
mnn yakalanmamıya dikkat etU ve dır 
~" lhtlvatlı davrnndı: o kadar. 

Ru itibarla tramvaya sıcrayanlar 
rnhut tramvaydan athyanlan J)ara ce 
fa&l ile menetmiye imklin yoktur. 'Bu 
t1nn önüne geçmek için gayet basit biı 
,.:ıre vardır: 

Her durak yerinde ön sahanlıfı yaL 
r.u: ıuabndan inecek olanlara tahsil 
-~erek vatmanın kontro!üne bırakmak 
P.rkn sahanlığın kapısını da iki dtr 
rnk arasında kap:ıh bulundurarak bu 
rıun da nezaretini biletçiye vermek. 

Tramvaya binecek olanlar dural 

ve Mac;kadan Taksime kadar 
cldcrck ve yine ayni temıiniisll'!re de• 
nerck sefer edecek arabalarla Bevcıt
lunR gidecekler glderltr. Şişli . Tilnel. 
Maçka • Tünel ve Kurtu!uş • Tuncl a· 
nbalannı ona ıöre azaltmak muva 
fık olur. Taksimden Aksarnya değ!l. 
fl\kat Takşimdeo Beyazıta sefer ya· 
pılırsa daha iyi neUce nlınacağma 
ı:Uphe yoktur. Harbiye• FaUh hnttı U• 

l\n bir seferdir. Harbiye • Beyazıt 
klfidir. Ondan ilersine ve dljer semt" 
lerr aktarmalı biletle gidilmelidir. 

Mackıı • Em!n8nU, Kurtuluş • Em! 
rı6nU gıbj Sitli • Eminönü ic;in de hir 
~ef<'r yapı!malıdır. Bu suretle EmlnH
'10 mcrke1Jnin kalabalığını daha lrt-• 
\ ylıkla kaldırıp nakletınelç kabil olur 
lllr kısım EmlnönU orıbaluınt Şlrktl9 
ciye kadar temdit etmek bile lüzutnlu 
i\ur. Çünkü Sirkeci hem tren itlbarlylf' 
hrm de devlıt mües,uderlntn merkrr 
1çrine en yakın olmak b;ıkımından en 
, .. ı'hi~ hir m,.uld~i.. ~ı .. ıı • l\rv11nt 

r:ımvay beklemesi talebenin sıhhatini 
tehdit edebilen hadiseler tevlit edebilir 
aeşlktastan soııraG!!latasaray mektebi 
rliişünli'düğil gibi bu moktepten B~ 
hci!,. K dar mevcut daha on bir melı: 
tep bltlundufunu ııöz önllnde tutmalı• 
dır. Bütün bu mekteplerin mevcut ta· 
'eb"'s iki bin beş yüzü geçer. Bunlnr 
"IR cfüsUnmek ve bu durak işini hallet 
mek bir zarurettir. Doktor olan va! 
v• beledive reisimizden veni ve genr 
nesHn ~ağlığı nıımıno bilhassa bu dıı 
ıak yerlerinin yantırılmasına delalet. 

yerlerinde tilncle biner glbl "dübuliye' 
ile ı:irerler: parayı tramvay nlzamnıı 
mes! mucibince biletçiye tnm olaral 
verip 8yle binerler: inecek!er de öu 
den inerler: iki durak araıında knpı 
ları kaJ)alı olan arabaların basamaklı\ 
rına asılıp gitmeyi kiınse 16zllnc kes 
tirmc:ı; ve bu &uretle yavaş yavaş hı 
hal bir uıul b!r adet hükmüne ıirer 
b'r müddel ormı da artık kapılar 
kapamıya bile lüzum kalmaz. GörU'iı 
vC' r ki mesele cııyet basltUr 

Fak'ılt bunu kim yapacak? 

Deha inilecek kapılnrın yanmda dı: 
rantara blle mani olıımıyan tramvay J 
•laresl biraz gayrete lhtlvııç göstcreı 
'ts'llle 1ılr usulü vazedebllir mi? 

Hlr f'Pnnt mivnrum 

V E .F A T 
Bahkpazarı tUccnrlarmdan yağc 

'lte~ltum Hncı İsmail efendi kerime 
tilccardan merhum Tevfik Bııkkalba
d hemşiresi, Aıkerl Tekallt sandı~ 
batkdtlbl Bay Ali Yavcr'ln refika,. 
llefik Btıkk11lbasının hQlası, Eilane 
qnlckalba~mrn annesi, Dit Ookton 

•,.rfrı; rJca f'ri~ct>i?im. 

Sohlr Tly•trotu Dram Kıımı 20,30 d 
Kollcge Kramptan 

"(omrıtt ktıınıl l"ASR1LE!;EN BAf'!" 
Cuınartes!. Pnzar gtınlcrl saııt 

1:1,30 da matine 

ŞARK SINEMASIND 

Bu Aksam Tam Dokuzda 

Büyük Rejliör: Tourjanski'nin sruı c eri: 

BRIGiTIE HORNEY . 
JOHANNES HESTERS'in 

müştereken yarattıklar~ 

IA$K ve H 
Bİl' aşkın en yft.ksek duygularını.. Bir kalbin bUtün aetlıırmı .. 
ı:önlün çrlgp:ı macer lıınnı •• Bir evginin ep tııth hatırnlerını .. 

cazip ve sık bir mevzudn takdim eden silrprlzlE'rlP dolu. 

Aık... Neı'o ve nrafetl•r filmi • J U 

Bir 
En 

mm Vosrf"m bUytlk knyın \' lld~ 
lihaU nlsv;ırıdan 

BEDRlve BAKK,ı\l..BAOI 
11a bir hastıılığı mUtenkıp diln ~ 
hmctl r hmana ka\"\tımustur. 
Cenazesi 20111/942 bu.1ıUnkü Cum 

ünO öğledl'n evvel Nlsantaşmda Gtı 
•el Bahçe snkağmda Sebat apartımn· 
.,mdıın knldırllarak Kımıraahmettel· 
1111 kabri tanına ddrırdile<:el\tlr, Cc 
rıabı Hnktıın kencllslne rnhmet dile: 
rlı;. 

Çelenk gönderilmemesi rica o1u· 
"lif, 

MEVLÜT 
Sııdraımn Avlonyıılt Ferit Paşı 

Vlora'nın lçüçtl\i lçcrjm~J ve e~'ltl He 
drclağ Mebusu ıncrhum Ce1A1 ~ı 
lerlnln haremi: 

NiMET HANIMEFEND!Nlf\ı. 
ruhuna lthafen 21/11/942 yarınlı 
C"umıırtcşl ı:;ünU şaat bir buçuıtt 
:rc;vlk1Yc cnmllrıtle öğle mımazında: 
"nnrn ~f P.vlıtlı N hnvf ,nı.,.., • ....,ı,t,., 
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İspanyanınH·angi T c:irafar 

Geçmesi Muhtemel? 
lt1fr Baştarafı 1 incide rinde !spanyada iktidar mevküne 

O zamanlar Ingiltereda iktidar gelmeleri ihtimalinin kuvvetli ol 
mevkünde bulunan Chamberlain duğu ötedenberi daima öne sü. 
hükfuneti, İspanyadaki dahili ib... rü.1.müştür. Bu iddiaların kıymeti 
tiLilin, bir kommünist ihtilaline ne olursa olsun müttefiklerin za 
tahavvülü endişesile general feri, Almanya ve Italyada oldu • 
Fırankoya yardımı tercih etmiş ğu gibi, İspanyada da nazizmin 
Milletler Cemiyetinde müessir <>- inbilalini icap ettirecektir. Bu 
larak İspanya mücadelesine kar mütalaaya istinat ederek denile
şı bir ademi müdahale siyaseti bilir ki, Falanjistlerin iktidar 
takip etmiştir. Milletler Cemiye.. mevkiini ellerinde tutmaları için 
ti, azası olan her millete yardı - Almanların bu harpten. muzaffer 
ma mecburken, Milletler Cemiye çık.malan lazımdır. Bu sebeple 
tinin 16 nıcı maddesi ihlnl edil _ Frankonun müttefiklerin zaferi
miş, İspanya ecnebi müdahalesi • ni değil, Almanlann zaferini iste 
ne uğradığı halde tek başına d:>L mesi ve ona yardımcı olması ka

BAŞ, DIŞ, 
K A Ş ·e L E R 

NEZLE. GRiP, ROMAJtzM.,\ 
Ve bütün ağrdarı derhal kead , ,. 

Sıhhiye V eıkiıetinln ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 Imşe ahn~bilir. 

rakı:lınıştı:r. O zamanlar Fransa, dar tabii bir şey yoktur. 
Pirene hudutlarına yerleşecek bir . . . ~ 
Almanya ve İtalyanın kendisine Bu ıtibarla seferberlik ilan e_ 

,l ____ llllllİI __ 

i HTiRA I L.A N 1 

tesisab,. baklanda ahnm:q olan Jt.4. 
1940 ctınll! " JIO oa:rılı intira !Mntı 
"Elatrilı: dl11:ec '1'11.-ıtal•TTiınt lnınl· getireceg-i zarar'-~ d .. .. rek den İspanyanın, Almanlara karşı 

.ı.cuı uşune h ket ed ~ · k t' · Cumhuriyetçile rdı tm k are ecegı anaa ı yersız - muı &ertibi.. lı•ktında a1nıımı oıan 
re ya m e e dir Gal" 1 iht" 1 ·· Al istcdir-i halde, Ingili' bük" • t" . ıp o an rma e gore 29 4.1940 rtınıa .... zua .aydı ihtira 

O"" z ume 1 F nk ard: ·ı Is beratı " ''Aynı Hmanda )'ilkaelıc teker· 
ve 'bu hükfunette ikti..l-- mevkn" manya ra onun y unı e - r11r1.. nalııledllen ... ef•alı: telıen11r1• 
ni tutan Zory'ler c·t UGJ.Fr" d panya, hatta Portekizi dahi işgal nak~dUen malOmı tı "ı.ırblrindctı • ~ 

' 1 y, ansa a ed ek C belitank · ..n lı 

TÜRKiYE iŞ BANKA SI 
Küçük Cari Hesaplal 

1943 iKRAMiY E PL A NI 
KEŞ ID ELER; 

t Şubat, 3 Mayıs. Z Ağustos 1 İkinciteşrin tan1ılerlnde :vapıl• 
Fransız bankası, ve bir kısım un ec , e a ınm ... 6 e ça ırırmafa ınahıuı ~rtibat.. ıı .. :km • 

Surla:r b,... d . -dalı 1 . şaca:ktır. Franko İspanyası da da almrıııı olan zg 4.1940 eüAIG ., /" 1943 1 K R A M 1 YE LER 1 ... a em.ı mu a e sıyase 1 .. 2849 sayılı ibt.ira beratı 'bu defa -· ' 
tinde birleştiler .Cumhuriyetçile mihverek~ ~nkborcunlu d"ödemke~, kü ıın.. Jconma1ı: !here abett ıtevnuera \ 
re yar<hm tmedil ve mev unı uvvet en ınne ı- ve,.. ıcar ec1ııeı:efi11den ıatııı oıanıu. 1 adet 1999 Liralyk _ 1999.- Lira 

Milletle 
eCem.i ert_. d C· mh Çin kendisinden beklenen yardı- Galatada lktlHd hanında, Robert Fer· 1 .. 999 999 

r ye 10 0 tJ U . • kt.. ri'ye milraceat1ar, Hin oluonr. ,., " - . - " 

riyetçi !spanyayı temsil eden mı esırgemıyece ır. , _ 1 " 888 - 888.- " 
Del Vayo'nun bütün ısrarlan Bu ihtimalin ne dereceye ka - 1 " 777 ,, 
Sovyetler hükUmeti elçisi Litvi~ d:U- ~u~etli o~~uğunu ö?ümüzde KAYIP: Erzunım lisesinden almtş " - TI7.- " 
nof'un ademi müdahale siyaseti- ki hadiseler gosterecektır. olduğum Belgeyi kaybettim. Yenisini 1 " 666 " - 666.- " 
nin milletleri ikinci bir cihan har TAN çıkaracağımdan eskisinin hükmü yok- 1 ., 555 ,, - 555.- ,, 
bine süri.ikleyeceği hakkındaki tur. Hopa • Orta Hopa Muııtafa oOlu 1 ,, 444 ,, c::: ~ ,, 
iddiaları, Jngilterenin talcip etti • 338 doğumlu Ha~kı Yılmaz 2 ği ademi müdahale siyaseti karşı T A N Gazetesi • 

333 
" ...:: 

666
·- " 

sında tesirsiz kaldı. K A vı P: Askcrt sanat mektebinden 10 ,, 222 ,, - 2220.- ,, 
Almanyayı Avrupanm ortasın 'LAN FIYATLARI 1929 senesinde ahnış okluğum mezu- 80 ,, 99 ,, = 2970.- ,, 

da kommünizme karşı bir duvar ] niyet vesikamı kaybettim. Yenisini 60 44 sayan ve Almanyanın harp hazır ~ çıkaracağımdan eskisi hükümsüzdür. " ,, = 2640.- ,. 
lıklarına bilfiil yardmı eden Tireli Ali o!)lu Fikret Yakalıo~ıu 250 " 22 ,, = 5500.- ıt 

Chamberlain hükumeti, Fransız - Raşhl( maktu olarak 750 334 ,, 11 ., _ 3674.- · ., 
Sovyta:et i~1 ak1.!nnı_1bot zm~k, Fransa l ınci sayfa santimi 500 f or HAFIZ CEMAL'- \.. ........... - .. ...... ........ , • •• .,1 
yı dllamı e gı erenın avuçla- 9 • • • 40(1 • 
n içine almak, Fır~adaki müt- (Qllh ltfya ntlltatıaat .. ) [ midye lş Bankasına para vat•rmnlrl& valnı2 para biriktnm~ 
tehit cepheyi yıkmak için, Alınan 8 • • • 160 '.mnbu• otvanyohı Tel: 2%398 ve faiz alını§ olmu., •Yni z~ıanda ta liinizj de deoemi, o. 

ya ve ltaıyanın yardıınile Ispan ' - ' "Y.nmnn.. 
yada Falanjistlerin zaferini koru '~---.... •-••••••••• ••••••-' 
du. Cham.berlain, Franlroya yapa ,-~ '\ 

~~1h~~;~irv:ı:~~~~~~~ MİJCEVHERAT ve TEK TASLI 
di lehine kullanacağına kanidL p 1 f y •• • • k S f · 
Fra~o bu şart:ar iç.ind~ ikt~a lr an G UZU Q iŞi 

r~ geldi Cumhunyetçilen mag • Beyoğlu 4 üncü Sulh Hulu k mahkemesinden: 
lup ettikten sonra, Ispanyada na- Terekelerine mahkemece elkonulan bir takmı ölülere ait mücevhe-
zist bir hükiı.nıet kurdu. 1939 da rat ve Pırlantalı yürilk vesaire mahkememiz tarafından nçtk artttr-
ikinci c.Dıan harbi patladıhı za ~ ma suretiyle 23/11/942 tarihine müsndif Pazattm. saat 14 de tstan· 
man, Franko bitaraf kalmakla be bul Büyük Çarşı Belediye Mezat memurlutllnda satılacaktır. İstekli_ 
raber mihver devletlerine olan lilerin yukarıda gösterilen gUn ve saatte mezat memurlu tunda hazrr 
bağlılığım her gün ilan etti. Hat bulunmaları il~n olunur. (6890) 

ta bitaraf olduğu halde Sovyet __ , 

cephesine Falanjist askerlerini IST ANBUL DEFTERDAR.llGllhtDAN 
göndermekte bir mahzur görme-
di 

** Çbamberlain hükfuneti düş. 
tükten sonra iktidar mev 

kiine gelen Churchill, eskiden be 
ri ademi müdahale siyasetine mu 
halif olduğu gibi, Ispanyanın bu 
harpte oynayacağı münferit rolü 
yenmek ümidile Frankoya karşı 
müzaharetini ve bitaraflığını ida 
me ettirme siyasetini takip etti 
Chaınberlain hüktimeti zam.anın 
!fa Hariciye Nazın olan Samoel 
Hoar'u Frank:o ile dost olduğu 
için Ql'8ya sefir olaqk gönderdi. 
lktipadi yardımlarla bu bitaraflı 
ğı muhafaza etmeğe çalıştı. 

lspanyanın bugüne kadar har
be girmesinde Almanya için de 
büyük bir menfaat yoktu. Zaten 
dahili bir harpten yorgun çıkan 
Ispanyanın bilfiil yapacağı yar _ 
dnn büyük bir çapta değildi. Fa 
kat bugün müttefiklerin Afrika 
yx işgali, yann Avrupada bir ikin 
ci cephenin açtlması ihtimalleri 
karşısında Ispanya tekrar ehem • 
miyet kazandı. 

Müttefiklerin ltalyadan, Ba!~ 
kanlardan bir ihraç hareketi 
yapmalan mümkün olduğu gi:bi, 
Ispanya ve Portekizden istifade 
etmeleri ihtimali karşısında Al. 
manyanın bu cepheleri de kuvvet 
lendirmek ihtiyacmı duyması ga 
yet tabiidir. Ve görünüşte Alın.an 
yanın İspanyadan Cebelitarika 
inmekte de büyük faydalan ıvar 
dl?f 

** Almanyanm bugün içbıde 
bulunduğu devrede, Fran

koya yaptığı yardımların bir mu 
kabelesini istemesi de pek tabii
dir. Bu vaziyet karşrsmda 1span 
ya hangi cepheye iltihak edebi _ 1

1 
lir? 

Bugüne kadar İspanyanın dahi 
tt vaziyeti bir süklınet arzetmesi 
ne rağmen ,dahilde Cumhuriyet. 
çilerin mukavemeti kırılmadığı, 
Franko, totaliter ~mlerle dev 
letin başında olmasına rağmen, 
halkın hüklımetle tam bir iş bir 
liği. yapmadığı, Cumhuriyetçile -
rin b),r Alınan mdlubiyet! takdi.. 

Muhammen 
d'oıya No. cİNsi bedel Teminat 

52151/486 Büyil.kadada Maden mahallesinin eski aya· 
nikola yeni Yılmaz Türk caddesinde eski 24 
yeni 22/1 No. lu 39 patla, 182 ada, 13 par
sel 4445 metre murabba1 msa 
Mecidiyeköyünde 9 pafta, 63 ada. 8 parsel 
No. lu 9876 metre murabbaı arsa 

20002,50 1501 

51217-1114 49380 3704 

95 
Yukarıda yazılı gayrimenkuller 30/1' ~ .ı. Pazartesi günü saat 15 de 

Mlill EmlAk Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda kapalı zarf usuliyle 
satılacaktır. İııteklilerln 2490 sayılı kanun hükümletj dairesinde haztr_ 
Janmı:, teklif mektuplarını ihale giinll saat 14 de kadar komisyon Reis
liğine tevdi etmeleri ve nüfus hüviyet cllzdanlarım ibraz eylemeleri 
muktazidlr. 

Fazla izahat için Mnl! EmlAk M "' ··irlüğüne m{lracaatlan. (1105) 

_OSMANLI -BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKET! 

T E S t S T A R i' H İ 1863 

Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münaklt mukavelena. 
mesi 2292 numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik ediL 

rn4tir. (24/6/1933 tarihli 2435 numaralı Resml Gazete) 

Sermayesi: 

İbtiyat Akçesi: 

1.0.000.000' 

1.250.000 

İngiliz Lirasl 

İngiliz Lirası 

Tilrtiyenin Başlıca Şehirlerinde 

PARİS, MARSİLYA ve NİS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

ınsm. KIBRIS. YUNANlSTAN, lRAN, tRAK. FILtSTtN 
- ~MAVERAYI ERDÜN'de 

/ Merkez ve Şubeleri: 

YUGOSLAVYA, ROMAN'Yl\, YUNAN!STAN, SURt'YE 
'LÜBNAN. Filyal1.eıi ve bütün Dünyada Acenta ve 

muhahtrieri vardır. 

Bet nevi Barika Muamelelert )"apar 
Hesal>t carl ve mevduat lıesaıflan küpdı. 
Ticari kredilel' ve vesıdkll krediler küşadı. , 
Türkiye ve &nebi. memlekctaer ü.zıerjnde keıide seııedat 
iskonto!u. 
Borsa eınirJeri. · 
Esham tahvilat al1nı ve emt:aa Gzerine avam. 
Seııedat tahsilatı ve saire. 

i!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~iiiiilil 

l!:n ~ek emniyet şart1.armı haiz kiralık ~ 
'' Kasalar Servisi vardır. 

Plgasanuı en müsait ffll"llarigll! (Kumbaralı Wf1G 
· Kumbarasız) taBllT17ıf heıaplan tJF. 

. ~ . -

is tan u 1. Be 1 e.d i y·.e ~ i: .· i 1 a" farı 
Tahmin 
bedeli 

620,00 

t00.00 

210,00 

Tl!l,00 

ilk 
teminatı 

46,50 Aksarayda Mima~ Kemal mahallesinin Koca Ragıp 
sokağında 760 mcı adada 31 metre murabbaı sahalı 
arsa 

22,50 Ak.sarayda İnebey mııhatleslnin KUçUk Llnga cadde. 
sinde 68 inci adada 60,00 metre murabbaı sahalı aTSa 

15,75 Aksarayda İnebey mahallesinin 'Küçük Lrınga cadde
sinde 68 inci adada 42.00 metre murabbaı sahalt arsa 

53,63 Aksarayda tnebey mahallesinin Küçük LAnga cadde
ı;inde 68 inci adar!a 143,00 metre murabbaı sabah arsa 

Tahmfn bedeTieri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı DÖRT 
parça arsa satılmak üzere ayrı ayrt açık arttırmaya konulmuştur. Şart
nameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. !balele
ri 27/11/942 Cuma gılnü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta_ 
Uplerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle ihale günü muayyen 
saatte Daim! Encümende bulunmaları. (1343) _ _._._...,_ 
TORKIYE CÜ MHURI YETi 

ZiRAAT 
Kuruluş Tarihi: 1888 

" 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Sube ve Ajans Adedi: 265 

Z-ırai ve Ticari Her Nevi aanka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

' -
lirdi 9a..agikdııı '""""""'1 .. fttb1'9a11 ta""'"' tıeaıııtlN'rnda ... U 90 
ır...... lıtllfneat... ..,.._ 4 ._ 0-kHeoelc lnlr'• U• qaO•da"ı.,_ plltı• 

- ..,. °"9mt>n cltıOltılacakUf\ ' • ' 
1 ""'9 '\.oae Urar 4..IJOI Lira 
1 • - • . l.OOI • 
• • - • t.000 • • • - • •.ooo • 

,. • • • l,000 • 
.•• • • • '4JIOO • 

... ,. • • • l.IGO • 
>IKKATı n •IM4•il•lit ,.,.,_ .,.. ...,. 1g111a. IO Undan ... 0ı . cıa,. 
~..... llmı....,. 91ktlll e.lcdlrde 1' IO futaalyle wrtleaetcttr. K_... 
• ......... 4 ..,., t1 •yltt. " Bl•h•o•klw•-. " Mart" t1 HınlPU 

--.-----------------------------------------------~ 8lılıtp n 1'e,rl11d Mtlclaı'ta: Hali) L6tB 06rdftndl 
~uetedlik ".N~u T. ı._: &. TAN Matbua 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş etm~ 

cildi :vnmnsatu 

11er yerde P O K E R 
traş lnçaklanm araynuz. , 

Yeni Tra vay D r klarn 
İstanbul Belediyesi Elektrik, Tramvay ve TiineJ 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 
~ 16 İkinciteşrin 1942. Pazartesi sabahmdan itibaren tramvay durak 

yerleri aşağtda gösterilmiştir, 

Bu duraklarln dışında tramvay arabaları yolcu alm1yac$1k ~ indir
?Ttiyecektir. Sayın yolculara bildirilir. 

Aksaray tebekesl 

Edimekapı 

'\.tik AlJ 
Fatih 
Şehzadebı 

Beyazıt 

Top kapı 
Şehremini 
Çapa 
Haseki hastanesi 
Yedikule 
Samatya 
Etyemez 
Aksaray 
LA leli 
Belediye 
Sultanahmet 
Sirkeci 
Bahçekapt 
F:mlnönQ 

Maltn Clnıl 

----~.·-

Bebek 
Arnavutkö;,. 

' Kuruçeşme 
Ortaköy 
Galatasara> 
Barbaros 
Akaretıeı 

Dolma bahçe 
Kabataı 

Kolordu 
Tophane 
Kara köy 
Eminönü 

DonkJ (8 _ 10 Atmosfer saatte 50 ton 

Miktarı 

Beyoftla şebekes1 

MecidiYeka 
Şişli 

Hamaxı:t 
Harbiye 
Taksim 
Gala tasım 
Tünel 
Tepe başı 
Bankalar 
Karaköy 
EmJnöntl 
Nişanta:p 

Teşvikiye 

Maçka 
Tepeilstft 
KurlulUi 

';j 

• '{1429)' 

PazarliO ın 
gOna uatl 

su verme kabiliyetinde) 2 Adet 24.11.942 Sah 10 
Ayakkabı (nümunesi mucibince) 600 Cıtt '" oı 10,1! 

1 - Yukarıda cins ve miktan yazılı iki kalem malzeme pazarlıkla 
sattn alınacaktır. 

2 - Pazarlık hizalar'!'nda gösterilen gQ.n ve saatlerde Kabatıl$ta le
vazım şubesindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır, 

3 - Ayakkabı nümunesi ve her gün öğleden sonra söztı geçen GU· 
bede göıiilebilir. 

4 - isteklilerin pazarlık içln tayin olunan ve saatlerde teklif ede
cekleri fıyat üzerinden % 15 teminat paraslyle birlikte mezkdr komis-
yona müracaatlan llAn olunur. (127tl ... 

MALIN CiNSi 

Makine ipliği 

Dökme pirinç 
Hurda aleminyuni (yumuşak) 
Bira mayası 
Talaş (içki sandıklan için) 

Mlktarf 

300 Kilo 
64 Parça 

500 Kilo 
70 " 

100,000 ., 

Puarlıl& 

ganıı ••ti 
1,12,942 ,. 

.. 
" • 

9,30 
9,50 

10,50 
lo 
10,30 

1 - Yukanda cins ve miktarı yazı.ll malzeme pazarlık usuliyle sa
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarTnda gösterilen gün ve saatlerde Kaoataşta le• 
vazrm şubesindeki merkez alım komisyonunda yapılacaktır, 

3 - Makine ipliği nflmuneırl dökme pirinç ebat listesi, bira mayası 
şartnamesi her gün öğleden sonra sözü ı?eçen şubede görülebilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan giin ve saatte teklif e_ 
decekleri fiyat üzerinden % 15 teminat parasiyle birlikte mezklir ko-
~isyona müracaatlarl ilfuı olunur .(1420) 

Mı. 

1 - Nümune ve şartnamesi mucibince 10,000 adet bira sandı!t mü
teahhit nam ve hesabına açtk eksiltme usullyle mübayaa edilecektir, 

2 - Muhammen bedeli 168.500 lira muvakkat teminatı 12637,50 li-
radır. . 

3 - Eksiltme 4.12.942 Cuma günü saat 11,20 de Kabataşta levazmı 
şubesi alım komisyonunda yapılncaktır. 

4 - Şartnameler her gün öğleden sonra sözü geçen ı;ııbeden İzmir, 
Ankara baş müdilrlüklerinden 843 kuruş mukabilinde alınabilir, 

5 - isteklilerin % 7,5 güvenme parasiyle birlikte adı geçen ko. 
misyona müracaatlar! ilan olunur, (1547) 

~- Dr. Halil Sezer Karyola •1 
ve Madeni Eşya Fabrikasmdan 1 Fobdkamnm oon ,ı,tem NikolAj vo KwmaJ k=n faoliyelo geçmlotı 

\ı. Hariçten sipariş kabul edileceği sayın müşterilerine arzolunur. ~1' 

······ · ·························· ·· ···· ·········~ j M.M.V. lstanbul Satın Alma Komisyonu lla nlarr f . ............................ .................... , 
Metre CiNSi 

360,000 21 Mm. lik düz şerit 
360,000 27 • " " " 
160,000 50 " • f itilli "' 
150.000 80 " • düz " 

İpliği ciheti askeriyeden verilerek yaptırılacak olan yultanda yazi'.lı 
şeritlerin pazarlıkla eksiltmesi 25/11/942,Carşamba gilnil saat 14 de Top
hanede M. M. V. İst. Bir No. lu sat1n alma komisyonunda yapılacak
tır. !maliyenin tahmin bedeli 180,400 lira, kaU teminatı 20,540 liradır 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri, (269 - 1365) · 

Beher kilosuna 128 kuruş tahmin edilen 150 t.on sığır eti pazarlıklı:: 
satın' alınacaktır. İhalesi 27 /11/942 Cuma günü saat 14.SO da T ophanede 
M, M. V. İstanbul Bir No. lu satın alma komisyonunda yapılaeaktı:r, 
Kati teminatı 21.700 liradır. Taliplerin belli vak.itte komisyona gelme-
leri. ·~ '278 - 1574) 

~ 

Beher kilosuna 128 kuruş tahmin edl1en 150 ton sığır eti 27 /11/942 
Cuma günü saat 15 de Tophanede M. M. V. İstanbul Bir No. lu gatın 
alına komlııyonunda pazarlıkla satm alınacakttr. Katı teminatı 21,700 ll· 
radır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri, (280 - 1576) 

~ 

Beher kilosu 128 kuruştan 150 ton sığtr eti pazarlıkla satın alma
caktır. Katı teminatı 21,700 liradır. İhalesi 27/11/942 Cuma günü saat 
14 de Tophanede M. M. V. İstanbul Bir No. lu satm alma komisyonun· 
öa yapılacaktır. Taliplerin belli valdtte komisyona gelmeleri. (279-1575 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden 
Okulumuz parclı yatttı talebenin ikinel taksit zamanı 1/12/942 dir. 
TahsilAta §imdiden ba~lanıldığt il!n olunur, (1314) 


