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r ' Mektep kitabı kadar ııe belki de daha mülvm olan 

ÇOCUK ANSIKLO PEf.\tSI 
Yalnız Çocukların Değil, Büyüklerin d•, 

Ansiklopedisidir. 
FIYATI 8 LIRADIR Son Teırin 

1 9 4 2 SEKİZİNd YIL - No. Z60t 
GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETE·SI TAN İdaresinden ve bütün kitapçılardan i~teviniı.. 

( Nevyork'tan) 

Yarınki Diinyanın 
Plinlarını Nasıl 
Hazırlanıyor? 

Bingazi'nin 
Cenup 

Bölgesinde 
Rommel Kuvvetleri, 
Derinliğine Hazırlanan 

Mevzilere Yerleşti 

Berlin Ric'at Hareketinin 
Artık Sona 

Erdiğini Haber Veriyor 
Berlin, 22 (A. A.) - "Resmi 

tebliğ,, Sirenaik'de her iki tara
fın devriye faaliyetleıri ve sair ha 
raketleri mukarrer planlarına gö 
re yapılmıştır. 

Yeni Mihver mevzilerinde 

1 

Berlin, 22 (A. A.) - Şimal Af.. Garp çölündeki muharebeler esnasmda İngili:iler tarafından iftinam olunan harp malzemesi 
rikadaki vaziyet hakkında askerl 

=:e2t::m:~~::~ 1-Ce n u p ta Rus 1 a,. 
son teşrının ılk günlermde başla 

~:e~~:::~~~=~teb=b:, Taarruza <:leçt·ı Kendı,•;ınden malı.emece ve sayı- 1 r 
ca müteaddit defa yüksek bulu -
nan bir düşman karşısmdt iki 
hafta kadar inatçı bir mücadele 
de bulunan bir mihver kıtasının 
sayesinde 'bu hareket düşmanın 
gözünden saklanılmıştır. 

Bütün savaş kudretini olduğu 
gibi muhafaza eden Alınan .İtal
yan zırhlı ordusu, uzun zaman -
dan beri itinah bir surette ve çok 
derinliğine hazırlanan mevzilere 
§imdi yerleşmif bulunuyor. 

Jngilizlnin Bingazrue 
llçf1ncl flirlfl 

Beme, 22 <A. A.) - Londra -
~ 0..U.U SL Z. SO. 4 

Moskova Tebliği, Stalingrat'ta Alman Hatlarının 
Y arlldığını ve Kalaç Şehrinin Zaptedildiğini 

Haber Veriyor • Harekat Devam Etmektedir 

7 Alman Tümeni 
Bozuldu • 13.000 

Esir Abnd~ 
Moskova, 22 (A. A.) - Sov -

yet haberler bürosunun tebliği
nin metn4 Bu son birkaç gün için 
de Sta ingrat kapılarında kuvvet 
lerimiz, Faşist Alman kuvvetle
rine karşı taarruza geçmişlerdir. 
neri hareket, şehrin cenubundan 
ve şimal batısından olmak üzere 
iki istikametten yapılın.ıştır. Şi -
mal batıda Seranimoviç çewesin 
de düşman müdafaa hattını 30 ki 
lometrelik bir cephe üzerinden 
\1e Stalingradın cenubundaki mu 

, dafaa hattını 25 kilometrelik bir -, _,,, . "' * cephe üzerinden yaran kuwetle 

T 't M ! h 'ı Son haberler, Stallngrad'm batı- riıniz üç gün süren şiddetli mu 

U n US a L Ver sında ve Don bôlgesfnde şiddetli barebeler netice;;inde düşman 

1 
muharebeler olduğunu bildiriyor. mukavemetine galebe çalmışlar 
Yukankl resim. Don cephesinde - le Mevzilerine Karşı ı a~et~==ng~~~:e::- r:m~~~~~kilometrekadarf r 

, \.. .J ~ Devamı Sa. 2. Sü. 1 

Hücum Başhyor 
1 
1 Günler Geçerken] 

Almanlar, Akın HaRnde Takviyeler 
Getirmektedir • Gabes · Lima111 
Franstzların E&nCle Bulunuyor 

• 

RADYOYU SUSTURUR GiBi ••. 

RE F t K 
HALt D 
KARAY 

Dinlemesine hiç düşkün olmadığım, hele vakiL 
li vakitsiz her yerde, baş başa sohbet zevki

nin. bu nimetin tadını kaçırmak için kullanılma
sına pek kızdığım radyonun yine de fayda.'Slna 
inananlareanım. Hatta bu aleti çokça karıştırma
mağa dikkat edişimin sebebi, biraz da herkese 

Fenerbahçe 2-1 Yenildi 
{ ..- _.... -"""'AL.~ 

----- benzemek istemeyişimdir. Radyo kullanmak _ ata 
binmek, kemım çalmak, kalem oynatmak, tüfeık atmak, her han
gi b•r <ıınaat makhı~ile iş görmek gibi - bir marifete, idman, tah. 
sil, istidat, zeka ve ustalığa lüzum göstermez, bir düğmeyi aç, öte
kini ileri geri götür, hizasına getir; bırak çalsın veya söylesin! 
Banyo odasında terkos musluklarını çevirip suyun kararını bul
maktan daha zor değil.. Fakat muhakkak ki ayakkabımızın kor
donlannı, helP. kravatımızı bağlamaktan çok kolay .. Işte ucuzluğu 
ve kolay idaresi bakımından herkesin çok defa lüzumsuzcasına 
tullanma..~ından dOılayıdır ki radyo başına ancak mühim haberleri 
almak istedığim, yahut tamampe işşiz güçsüz, bom boş kaldığım 
pt'k S<:yrek zamanlarda giderim. Gider, çarçabuk dönerim. Ona 
.ikıde bir el atmak ve elimin altında esircesine bir itaatle, körü 
körüne çiılışmasına b.A}tıp üstüne yüklenmek, aynca elalemi rahat
sız etmek ho~a gitmez. 

. . - ... . .,. -· : . .. .. . ... ..... .... .,., 

saray İıtanbulspo. 

ru 8 - 1, Beykoa 

Vefayı 4 - 1 yen. 

• 

'Fakat rAdyoda hayran olduğtmı cihet şudur: Bezince veya 
•zevkime, aklima uygun bulmayınca - söyleyeni utandırmak ve 

ö!kelendirmek korkusu olmadan - gevezeliğine son vermek_. 
Bunun için bir düğmeye basmak yetlşir. Siz artık sesini duymaz. 
sınız, kurtulursunuz; lakin o, hilA konuşmaktadır ve asıl mühim
mi kendisilll dinlemediğimizin farkında değildir. Hoşlanmadığımı~ 
bir f?()hbeti belli etmeden kesebilınek, böyle bir dınltıyı farkı.na 
vardırmadan önfomek büyük bir rahatlıktır. Saçma sapan, yalan 
yan!.ış, ukalaca, zoraki pyretle, boş edebiyat ve kof mantık yap. 
mağa çal'lŞan bir spikerin, kendbıe işittiırmeden: "Illilleh, öf!" 
diyıp kelımeyi tamamı.mata vakit bırakmayarak sözünü ağzı
na tıkamakta g~kten büyük bir keyif yok mudur? Keşki 
ha.. etmeden dinlemek %Orunda kaldığınm insanları da bir dtiğ. 
me çevirerek ve gücendırmeden, baben olmadan. kendını konuşu
yor ve dınletiyor sandırarak dinlemekten kurtulmamız imkanı 
da bulunsa.. Hele şu günlerde ya idrflksizlik.lerinden, ya gizJ 
emeller., bilır.ıyerek vasıta olmalarından dolayı kafamzı şişiren 
veyn mane,·iyatımızı sarsanlardan zararsızca, gönül kırmadan, 
düşmanlığa u~amadan sihirbazca sıyrılmak yok mu, böyle bir icat 
bizlere ne geniş b~ferahlık verirdi; ne pratik bir kurtul,uş yolu 

.olurdu} 



z. 

~IYELiNLIK ~iZ] 
No. 22 Yazan: Kerime Nadir 

Sahte Karne 
Satıyormuı !, 

- Dôiru f'eyılcıilm . Hemen YI• 
nn munaıip bir mektup yaz bir ıün 
b·Idir ••. Vakit geçirme! .. Di;ordu. 

P rlak bir i'kbahar pnu,.dil. Sa • 
b:thtanberi Feyzi byle büyük heye • 
c.arı!ar, öyle sürekli çarpıntılar ıeçir 

1 tı ki, aynanın kal"Jısında slyinlr. 
ktn kendini yorcun hissediyor, kol • 
ları ıarip bir ccvşcklikle Yan& dütil• 
yordu. 
• Bırkaç ıün cvveldm, o ciin için ar 
k da~larından birinin çayına davetli 
o duııunu bılclirmlıti. Lakin o sabah, 
B ykozda oturan ild arbdaıının cdıo 
mcsi, iı!erini altilst edecek bir sille 
teıkil etti. lşte bu ıillenin tlddetinl 

altmaia ve haıırladıfı pllnı tatbike 
ımkln bulm ia çabpna11 idi ki, onu 
yormuf, bitlnn!ati. 

Vaziyeti Belklıle birlikte idare et• 
m' lerdi. Misahrlere, ba davete m11t-
aka icabet zarureti oldaiandan ba • 

h sle di!ler dölriilmüı, lSsUrler dilen
mi~, nıbayet çetin seçlt b6ylece ıtıa.. 

tı maia muvaffak olanmuıta. 
İşte ılmcli • bu iılerin ••dili 7or

gu lufa ralmen. zafer balmaı kadar 
sevince ve lntiraha kavapn FQZI, 
odasındaki aynanın önllnde b61'lk btr 
teli, içinde hazırlan17orda. 

Saat tam ıld buçukta Köprüde bam 
u c klardr Bu miılikat mektuplarla 
urarlaıtırıldılındenbcri içi içine 11i 
n ıyor, sabırsızlık heyecan ve asabi· 
y t ıçınde dalgın, avire dolaııyordu. 

Bu. onun hayatında b(lyük bir ha-
eycli. Zira bu kabil itlerin acemisi, 

muptedisi bulunuyorcla. Öy!e sarlp bir 
haleti ruhiye Jç'nde idi ki, ldeta ileti. 
dar ve idareden lcls toy bir çocuk p. 
b tltrlyor. ve hele -rhll lşler sör. 
m ye alışmamı' oldaiundanıo ba hare. 
k t ona hic:ıp .,eriyor, sururandan 
1'.aybcttırecek ı bi geliyordu. 
Odanın kapısı hızla açılarak Belkıs 

ru ıir siıratiyle içeri cirdi: 
- Vapura çok u kaldı Feyzi! Dtw 

dı Biraz acele etL 
Sonra, onun aaı,;lanna, :rtislne, ye 

ni kostümüne dikkatle bakarak i!lvc 
etti: 

- Bastin o kadar stlseJsfn kir .. H .. 
yatlnm müstesna bir ıilnU olduiu çok 
belli!... "" 

Fent cilJUyor, nka1mt 'M 11pkano 
nı dlizeltmiye çalı,arak: 

- Utrac!ıflm bütün abilllrterle be
raber mfistesna bir cünl .. Fakat acaba 
ıon11 da miııtesna ce!ecelc mil. Diyol'll 
da .. 

- inşallah!.. GönJUnO ferııh tat!. 
Her ,elı:ı1de metin o?m.,.. PJ'l'et eti, 
Ben daa ederim .•• 

Feyzi son bir defa aynaya baktı, 
Sonra saate ıöz attı. Beıldıı, döp,,-ek: 

- Aman sen misafirim nlmz bııe 

rtlcmı, dedı, Bu yaptriun pek ayıp ol• 
du ama, ne çarcı.. 

Süratle kapıdan çıktı, merd venleri 
ındi. Tam orta k tın sof111ınr ceçer. 
kcn, arkasından bir kapı açılmııtı. Ba. 
ımı çevirince, Behzadı siyah elbiseler 
giyinmiş olarak, kolunda pardösüsü ve 
elinde çınt ıı ıle dımdik kapının e,i• 
iinc!e cördü. Notenn katları çatık, 
yiisi asıktı. B11nıı rajmea, Feyıa11 a
ı;ılr bir hayretle süzdü ve dudak!arn,. 
da istihzayı andıran manidar bir te. 
beuümlc: 

- Bu kadar tellıh böyle nereye 
l'QZS hanım? •. Di1e ıordu. 

Feyzi kısaca: 

- Bir arkadaınnın çayı var da e 
fendim? •• Demlıti. 

Zabıta , 
Birini 

Ali isminde 
Yakaladı 

Amavutkö~nde otunn Ali ismin.. 
de bir şahts üstünde bulunan birçok 
sahte ekmek karnesini •tane :ra
kalanmıtlD' Al nezaret altma abn· 
mtştır Tahkikata devam edtlmekte
dir. 

Dl er taraftan Kücllkpazarda otu
ran e kGttecfllk eden Fevzlnln OTA. 
rinde. kendine ılt 01mldıl1 anlaşılan 
birçok ekmek karnest bulunmqtur. 
Fenl ınkı~frrlmca bu ltameleri Kü
cOkl>:ızarlA A:razmıda 81 nmnarada 
kahveci Sllleyman ollu lılehmetten 
beherln UO lnmqtan tın alchttrıı 
911yleml.ı r. Mehmet "9 l'evlt nesı
ret ltma ahnm11 tahldlrıta batlan
m~. 

Fakat Noter, bir adım atarak onan 
70lana blmek ister Pbl clawUdr: 

- Her ..., sflHll. Llkln ba 11C""' 
4Qm talrarpinlerl deilttlrlnb . Onl11r, E•nede Yeni 
dddl~ asla :Jakıtmı:rorl. 

Pqd saıınnq bir halde bir an ehle Şekw Flyalla ı 
ralacb. Can ııkıntıslyle: lldlrne, (TAN) _ Şeker -.unın 

- Fakat Bebzat beyi,. Diye ltlnı artmua O&wfne ,.mtmlzde ıt.ne ,.. 
edecek olcla. Uldn erkelin MSI ,.Uk kerln kllOIU uo '" to& ,.arm kilo. 
lelmif Te dlk1"1ftittl: d •eA '- .. ,_..... '-••'•-

v _. ı IU a "°" •unlP • ...._. ..._... 
- apara .,.ktlmı ka:mıyacak .. Ble mııtır. Şehir kahvehane1ert Beled17e-

ru cab91r olan rica ederim • ce iki muta a)'J"llarak birinci smlf 
Behsada lratiyetle kom1$tutu zaman. sayılanlarda kahve ve ça:r ıs kuru

lar karşı gelmek imkansızdı. Genç ıa ikinci stnı!ta da 14 kuruşa sattt
kız yeis Ve ofke ile geri döndü ve tek nbnaktadır. 
rnr odasına çıktı. Muhavereyi merdi Aynca ıekerll maddelerden pasta 
ven batından dinlcm~' . olan Belkıs 30 kuruşa, diğer tatlılann ponlyon_ 
hem cUlliyor. hem sakin hır lisanlı: lan da 30 kuruşa atılmaktadır Bu 

- Zi;Janı yok,. Slnlrlenmef Di~ 0o anda taban helvası cSa 400 ~rusa 
na teskine calı,ıyofda. sattlmaktadır 

Feyzi. lıkarp!nlc:' a!'3fmdan çıkı• Şekerin arlmast ·(lzerlne civar ka-
rarak odanın bir koşesıne fırlattı: zalardan bal ve pekmea •etirllmek-

- Bu adam delil Dl" batırdı. A?.. tedlr :eu nsl,wt tbQm ve inclr flyat
labın bellsıl. Bacün eYClc kaldıfl lçin lnnn;n da artnuıınna sebep olmuştur 
HTfnmi3tim .. Yolda ı.na rutlaıusırı. · 
dan ve mü,kül mcvkie düımeme at• 

bep olmasından korkum kalmamıstı ... Terkosa Yüz Para 
Halbuki. pliba a:rnl vapurla celecô.. Zam Y apddı 
E,.,.h baırma celenlerl a8r1Yol' mu tfletme muraf!amim artması yiJ. 

sun?.. j zünden beled~ sular Jdareıl terkos 
B~ vuJ~ kartı~mda ~elk11 de cf~ S\J7UDUn pah&h7& mal oldutunu ve 

dt hır endı,eye dli~iiştu. Fakat, y·e bu yüzden mısraflann karşllanma
oe Fenl:Ja metanet Ye cesaret ver. stnda müşkOlit celdldllinl bir rapor-
mekten seri darmayor: la Nafta Veklleflne blldlnnlı .,., ter-

(Devamı varl koa llU)'Unun beher metre mikAbma 
==============:=ı===== en az 7Gz para zam yapılmuını tek. 

Uf etmlftlr. Vekllet Wdıfl dolru 
buJmq ve ~ kabul etmlf&tr. Bu 
itibarla bundu IOMll terk• IU1U te
retlerf metre mlklbı befma ~ pU'& 

fulul71e 119ap edilenle tahsil ·
ucaktır. 

.:!. RADYO 
BUGtJNKU PllOOUM 

7.JO Jlrosr-
7.32 , ..... adlı 
7 40 Ralıerler 
7.SI laloıt .... 

1220 .....,_ 
u:sııtslll 
U.41 allft1w 
ııoo ...... 
11.00 .....,_ 
il.Ol~ ...... 
1141 Due .... 

............. 
it .......... 
..... Santılı ..,-. 
10.U ...,_ ..
a4s Haa tlr11911 

itr.=:-
n.ao ....... 
ll.41 ........... 
ıı.aeH...,_ 
H.41 ....... 

Yurdda Ze1re1eler 
Ankara, 22 (A.,A.) - Aldtlılnaı 

haberlere ı&'e, BoJlbat 'ft eliler bul 
,...... baftf .......... oJ,nnaftpr. 

Buar 7*tar. 

1 G~C~ G'l'M ·"t•Riıi 1 
Cenupta Ruslar 
Taarruza Geçti 

Sovyetler._.....n 
Almanyaya TClflMll 
Kıymeti Eserler 

Moskova, 22 (A.A.) - Scw7et b&· 
herler bOro.u, Alınan Ruielye Nı. 

l r.trlıtmm tetJd1 ettflt buıımt tabur
lardan birinin kumandanı iken esir 
edilen Normarı Teorster'in 7uıb ifa
desi 'lbertrıe bir teblll nep-etmiıtlr: 

• e-. <Battarafı 1 incide) olduğu Kacehallno arasında Don 

Kuvvetlerimiz Don ııeıhrfnln nehrinin dlrseğL Stalingratın ce
doğu kıyısında 'bulunan Kalaç n~unda Zaza ile Kras _ Noemis 
şehrini Provuminskayasaovtak ga ki arasındaki saha ve Kalmouk 
rını, Abgonerov gar ve phrini iş stepleri. 

Norman'tn ifadesine ı&-e. bahsi ıe
ten husud tabur, Von Klbbentrop'un 
tesebbillO ne kurulm111 .. bOy(lk ,e. 
birlerin ele ~esini mtıteakıp 
o şehirlerde bulunan bQtUn tarihi .,. 
ldlltürel kıymetleri ve kQtüpbane ft 

lbnt mGeae.elerde bulduklannı top
h:rarak Almınyaya ıttnderme'k işi 
ile tavzif edllmlştlr. 

Teblitde ıdkftdildlltne &Gre, bu 
talimat ıettttnceı Almmlar tnal al
tındaki Sovyet Rmyada ele pçtrtlen 
bütün kUltQrel ve tarihi eserleri, tab
lolar!, çok :ın,,metll kitaptan. heykel. 
lerl, eski sara:rlann duvartartnda w 
taTanlarmda bulunan ln;JmetU ıw

halan oldutu lfbt c*anp Alman. 
n:ra nakletnıtıhırdlr. 

Teblll, bu hu.usta uzun uzadı:ra 
tafsmt vermekte, bu yalmanın cesa
sız kalmı:racaıtnt ve Sovyet mruetıe_ 
rlnln bu fenalıkları hl~blr zaman u
nutnuyaeaklarıru bl1dlrmektedtr. 

23. 11. ll42 

, .... DiKKAT : -·" 
ı Belediye Hudutları 
Dışında Oturanlarm 

Ekmek Karneleri 
809ta11CIG Yenlklly, •aldat 

1 
caddealnde &t numarada oturan 
Naalf !aln yazdıilı mektupta hD• 
llu olarak diyor ki: 

Blrbıci d9Yre Us maçlarnun aon o-' sağa, satdan tekrar sola celen topun\ rat, Ömer, Ali Rıza. Esat, Fikret, Na. "Emekli mıııımı Kartaldan a. 
:yunlan dün Fenerbahçe ve Şeref stad. yaptıiı karışıklıkta Rebiinin falsolu el. Mellh, Rebii; Fikret. lıyorum. !kmek hrne"'I de bit· 
Jannda OJ'IWllllJitu. 0.Vre ba.t!anıı- bir vuruıiylc ıolü yedi ve böylece da.. G. Sanıg 8. Jdallbulıpor J tabi Kartal malmDdOl'IOilDnden 
tında Galatuaraym Fener ve Beşik• ba altıncı da'kllrada macın ilk ve hee • aldım. BulunduOumuz aemt ıehlr 
taşa kar,r maç 7apmaktan istinkif et. yecan •erici ıo?li :Japıldı, ~üJfilıc ~ctan evvel Galataaarı7 ~ : hududu dı1111d• olduilu için evi· 
mlş olmau liı maçlannı ha:tli aevkııls Bu SIJIJ'1 takip eden bir dakı1ta Be- le stanbu!ıpo~ br111apnıılardır. . • mlze b ... on dalclka meeafede bu· 
bir hale aokıınq oldaiundın. dünkll şiktaşın ezilecek hissini vermesiyle anlarda mUaavı g~en G711nda her ıkf lunan Bostancı flrtnından ekmek 
Beşikta, • Fener bahçe maçr btitiln geçtikten sonra, Siyah Beyazlılar taraf birer gol yapmıılar, fakat buı;- • alamıyor ve ay baıındanberl her 
1 cin 'imdiye kadar oynanan en mli• birden yüklendiler ve sata ıeçen tOt dan :on~~ G_aıa_taaarıy. kuancbi;' bır : ıDn trenle Maltepe veya Kartala 
nim ve en he7ecanh oyanu1da. pun ba15ların tııerinden ıışınhp tekrar pena tı 1 e üstün vuıyete ıectikteo • gidip ekmek almak mecburiyetin. 

Maç beklendlii kadar .heyecanlı •e soı tarafa gelmhlni Şeref fevkallde ve bir gol daha attıktan ıonra dev. • de kalryoruır. Bunun bir hıl çm· 
çabuk oldu Fakat idaresi beldendlfi bir pozisyon alıp tutulması imklnsız ıeyi 3 • 1 bitirmiş ve ikinci devrede • resi bufunım1a mı?., 
kadat' dirayetli deil!di. B11nda m11hak bir vole ile neticelendirdi beş 101 daha atarak oyuoa 8 • 1 ka. Okuvucumuzu temennisinde 

. t ' , 
kak ki Sarni Açıkönıyin bir kabahati iki dakika içinde çıkan bu ıo' 01119 nnmış ır. hakh buluvoruır. Ucuz ekmek a· 
yoktu; fakat kusura vardı demek il· na büyük bir sürat vermişti ve Betik. ilk mac; olarak J'IPll&n A!tmtal • t labllmek için katlanılan zahmet 
utıııa farkında olmı7arak tesir altın• taş ümitlerinin epey çoğaldığı bu an- S~leymanlJe ~çı cSa her Un ~rafın • bir flıraf• b11'1kıl11n, gelip gitme 
da kaldı, denilebilir. !arda iki açığı vasıtasiyle kolay ve buttln_ ~ayrcUenne ~~en y~cme. • tı-.n "ıraalyle bu emekli ve ben· 

Ba tesir altmda kılma hükmü bir tehlikeli akınlar yaptı. fakat ma~ a• rr.elerı ı.e 2 • 2 bltmıstır. • ıerlerl ekrneklerlnl halk ekmeilln. 
kaç badiae1e da:Janır; Btııiktqh oJQn. iırlatmakta ıecikmcdi, Şeref Stadındaki Maçlar ' den de "ıhat.,,. yemle oluyo,.rar , 
cuların bl~ favl ıtılmaıını bekledifi Devrenin oruları ıerilirken Fener C!- f ta~-.a- l ..r. ~ tfemektlr. Şehll' hudutlart dahi· ~ -re ı Qllll- :Japı an ma-r en~ ~ 
27 inci dakikadaki br-·'-'·kta hakem kalesinin karı,ık bir zamanında saf a- e 1 .. ii 11._ k 1 ll•ıle me,,.ur karnnl olınlar na· -..... r san o mus. ııun n & arşı aımasın- ı 
"Top kaleye ıirip çıktı,, kararını ve. c;ıiın dcmarke kalmasına mukabil Ci• d T k . D t 3 t lL efl diledikleri fırından ekmek a· a ı sım. avu paşayı - ma1.-

rerek bir sayı uydı ve bunu takip , . hadın ayakla çıktılı top ufak bir da• 'lh> etmiıtir •ablllyorlaru. tehir hudutJan ha. ' 
den açık bir pena!tıya ild yan hakemin !re olserek falso yaptı ve bunu Cihadın fL' k . 1 rlclnde oturan vat•nda,ıınn da 4 &tncı artılatrrım Vefa i e Beykoz b 1 ki d • ....1 1 r t 4 
ı,aretlerine rafmen düdUk çalamadı. tekrar yerini b11!arak yaphi't blokaj d 1 B k 1 1ar u "" n •n ••T~a •nmı al't •· 4 

....__ '--b' 'd~asınf alri7adpı rnıbi' ve ~~ .. oıöu fim,.k ""''" eclllnıellclll', c .uuıuı m11 ... il Beıllrtaşa brp tık takip etti. Fakat bundan evvel kalede ın e\' n e r yarua c ıterere • .1 
anlarda anntajh Tazlyete ıirmesine yer almıı olan Muradın sırtını wrın kuvvetli rakipleri Vefayı 4 _ ı m•Jt • •• • • • • •• • • • • • • •••• • • 
refmen Fenerbabçe takmu, kendi öl. topa hakem col vermiıU ve. bundan ltp etmlıtlr. 
c6ıünde bir taktik kullanamadı ve sonra Melihln bir akınında elle yapı 
Siyah • Beyazlıların afır baskısı a1• lan bir penaltı caalancbnlmacb ve dn 
tında hiç bir zeki eseri c<Sstermeden re colıilz olarak bitti. 
111'1 a.,antaJmı iki daklkac!an fazla ikinci devre Penerbahçe için yt blr 
muhıfaır:a edemedi. baılansıc nrmiıtlr. F kat Kllcilk 'Fib 

Bqllrtaş taklmr oyunun bUyUk bir retin ılrllp otta1a setirttill toplar blr 
kımnnı,. 01'1ftC11!annm ~lnc!e t17111 tlir!il smmnmda :ret to OJ'UC11 W. 
Çtlnşları •e pyet iyi yer tutmalan u. lımuut •~ l1ıf ralı:ip ~karamada her 
yelinde hlldm o:raadı, fa.Irat Fener. topa cıkan Melih talrmnn çok müsait 
baheeliler daha cok eol Poıia:ronuna fırsatlar "81'dirmlşt r. Buna makabil 
ııfrdiler. yinP. lrliçiik PUsretia stisel b r paımı 

Omerin çok yalrmdan Sercfi, Höıe- kalenin ı1d metre J'&kmmda ve önii 
7inin de aJnl şekilde büyük Fikretl bo.t olarak kannncla yakalamasına rat 
marke. etmeleri maçta :ilimleri üzerin. men net ce alaawnı•tır 
de durulan bilJülı: OJ'llncuları epey mas 0111Dmı aon dlkfkaları J'Ülatırken 
lrelemiıtl; fııtat Penerbahçenfn 11t Çaçl ıle Sükrünün birbirleriyle çarpı 
tT.Udafaa OJ'11DCtıl11, cok se771t bfr ıarak burunlarmın kanaması ve Fik
fatbolel olan IO~ •Pk SUkrU,.U tutaie rct1c RP-blinin takrm!arına daha 1yj bir 
madı ve, Betiktqm :rerlnde. o1111171Jl düzen veren yer deiiıtirmeltrlnden 
ut acılı da Fener ıol hafınm hanct baıka yecine m6him llaclse iki d,. 
verici abaklliı b1111mda ıa1et 'kcıe kika kala Serelin cok milllit bir •ad. 
fay poıiıyonlara cirdi. yette c;e!Wği aıkr $Üte Cıhadın yu:::ne 

0111nc1a en iyi fut\>olcii '!Jer bakım rukla kar11 koymasıdır, 
dan Ali Rın !tll. Ve mac. Fenerin son c!akikalan çok 

Sut on beti ıddz dakika Cect -ee lıiklm cesinnest, lleşflrta,rn da htlln 
yuna Sami A;ıköne)'ia idaresinde ba.,. cyunana rııtmcn b~ ilad<:' edecek 
landıfı valrit, top ~ok siiretli bir şe. sayı lraJd~esi ile 2 • 1 Sıyah 8<'70 
kilde .,,. .. an anlı ......... ,. w. ... hlarm salcbıoslyle bltmiftjr 
mıttı ki Sarı Lacivert forverd tebe Besiktaş: M,.hmct Alı, Feyzi. Hris 
J!kt~I bir bç ıkin 711m"Crdl. to, Hüeevıo-. Ömer, Caçi, Saim, Hatc-

Baııa lıiru anlatamas tekilde lll1lbe lrr. tbrıhlın. Seref: Siiltrii, 
l>ele eden Beşikta• mildafaası soldan Fen~b:ıhçe: Cihat. Muammer. Mr• 

At 
Ankara 22 (T..\11) - Son'8har at 

yuqlarrrn 1tu Wtakl neticeleri pe 
dar 

Biriacl koeu: GU1ıoaa birlnc.i seleli. 
o • .,,... ıos hnlf. 

!Jdnci kop: Ce,.Jlntei 1'1rlncl Boz 
hrt ildocl 0.ny• 305 pJINler 115, 
145 kant. • 

Ocln 11.Gt• Davaladro birinci, 
OOlllC& l1dll • ODJ'tft ID5 plheler 
100 er kanı. 

Darc11bıcl "- Huaıa Mrind iz 
ldnd, .... lclactl. Ounll 510, 

plbeler 140, ıso, 185 kuruş. 
Beşinci kota: Ba kotada Yıtit ve 

Fidan koşmadılar. Yılmaı birinci ce!• 
di. Ganyan 120 klU'Uf. C~lln • Jlaspı 
<,ifte bahll 1260 lnıtı11 ftrdi. 

Bir Çocuk l 41YJ1Gr 
Suda Haşlandı 

Sultanahıuette Oi.uran 4 7a5ında 
Gllnay lmll1l9e bir kız ocııkta kay
nıyan su tenekes nl uzerınc dökmflş 

ve haşlanmııtır. Şitli çoçuk hastane
sıne Jtaldırdan Gilna1 ölmilşt!lr, Ölli
nlın defnine ruhsat verilmiştir. 

Amerikahlar, Yeni lngiltere Kabine- Tunus'ta Mihver 
Gine'cle lir Japon sinde Değiıikftk Mevzilerine Karı• 

Bir Ceset 
Bulundu 

o 

Ölünün Hüviyeti 
T esbit Edilemedi 

Topkapt sarayı civarında bir ~ 
kovuğund:ı hilvJyetl henOz tesblt e
dllemlyen ve vücudunda bıçak yaras' 
izim bulunan bir erkek cesedi bU .. 
lunmuıtur. 

Adli tabib KAmll Ünsalao 
morga kaldtrtmııtır. , 
Fotoğraflı Memur . 

Karneleri 
Nasıl Ven1ecek 7 

Subay ve askeri memurlarla 
erbqlan ve Uç aylık maq sa 
hiplerini alikadar eden teblil 
tlçüncü sahlfemizdedir • 

ltalyayı 
ihtimaline 

Bir lstilô 
Karşı 

M .-n..• Zapt ffİ ~ <Baftarafı 1 incide) H•• lla.I. 
8Y:&Unl 8 Llewellin, Washington'da mu- llClm --s-JOr 

Melboame, 22 (A.A.) - Yeni Gi-~ WınaJt üzme levazım işlerile e- Battanfı 1 incide rinin bir ikmal ve iaşe Uman! ol 
nede A..artral:Ja - Amen'kan mahte!it i~tigale memur nazır olacaktır. tahkimatına hüewn etmlflerdir. maktan çıkmıştır. Yakında halk' 
Jnnovetlerlnln Japon mcnilertn~ nilfml Oliver Stanley, lord Cranbore Bu hücum, bu tahkimatın muka ı da gösterilecek olan filmden eJS 
ederek _Goputa'71 saptettlklcrl bilcllril· nun yerine müstemlekat nazırlığı ~emet derecesini tecrübe etmel laşıldığına göre Cenovada 12 yatı 
tnektedır. llBttefik kııvveUer timdi na tayin edilmittir. Eski müstem ıçln yapılmqtır. gın çıkmıştır. Bunların bir çoğd 
B~ G~na •• ~narıclo ~eleri U 1 le kat nazırı mührühas lordu ta - Fran.lız 'Ve Amerikan kıtalan büyük mahalleleri haftan bat' 
zeı·ıne yijrilmektedır. Oona da cereyan I yin edilmipe de harp kabinesine Alman zırhlı koUannm müdafaa saran alevlerile hakiki birer lfeS 
eden 11va1lanla Avuatralyablar bu dahil degvildir. ettiği bir nokta da dahil olmak· 1dinl alm•-+no 1'llmd alevle -
mnkli mUdafaa eden Japon latılanııa j . , . . .. Tun ~· 1.11 __ ._ ŞE 09-· e _ ,..»it 

l .a..L :a. ... 1 ... mi , ... Washıngton da Llewelın'ın va- uzere usa .v &UWUCw.w mesa rin arasında bombaların d".+U» .. 
o ou•ca aaır &•1JP ar vcroır ı.erwr. • f d b··•--- ilhlm ~--ı. .,..~ .. 
Resmt sözcil ıahil açıklarında dola- zifesi, istihsalat nazırının f aall· e e U&t11111D m - ... ...,.- \•e tahribatı geıniılettili iyice go-
şan dlltman clenls Jnrnetlerinln dört yet sahasına dahil olan yerlerde noktalarmı iJga1 etmifladlr. Ga rillmektedir. 
torpido m11brlbindcn ibaret balurıdu· bu nazın temsil etmek olacaktır. bes, l'rwızlann elindedir. Diler bir takm fototraflar da ~ 
iunu bitdirmlıtir. Teati edilen mektuplar Son 48 uat içinde pıbl Akde çok sokaklarda binalann hic birinci' 

Vaılncton, 22 (A,A.) - Bahriye na· 
aırhtınm tebliii: 8imcli elimlse ceçen 
bir habere ıöre, Gııadalcanal muhare 
beal emumda, 14 • 15 ceceslnde bir 
harekete lıtirak eden bir Amerikan 
dntro,.m, dtlşman torpili ile yara!an
ınq •e bir Amerikan h.Une c1olra clt. 
melı:t.:rken o alı:pm aldıtı 1ıra U.eri 
ne batllllfttt. Datrayerin ~tlrettebatı 
batka bir destroJCr tarafmdan kurt .. 
rıl1D11tır, Kl7IP :roktar. 

L d 22 (A.A) _ M Ch bili 1izde mllwer deniultdarmın fa- dam kalmadıirnı söıtermcktedir. Bol 

S·r oCn lra, , ır..~-•-• lrtu. bu.urc ... x,.' aliyeti sarih smetta azalmıştır. dan batka bü:rilk Ansaldo fabrilralırf 
ı r pps e aıa ... ...-= me """"'°' . . 

dermıtfr• Amiral Cunninpam cumartesı nm enlru Jtfını haline celdiiı de ' 
"Bu a~da harbi s:DzOmon on~n günü İngiliz deniz ve hava kuv ıiklr bir. surette cörü!mek~dlr. 

cecirirken açak imalltımn ve rad1o vetlerinin ttalyan ve Alman de - .Akdenız harekatı baılıyalıberi nıllt' 
telmild inkiıafının iı!crlmizin kalP1l.o nizaltılarına ağır bir darbe indit tef~~lrder CeBn°"'~~ laralb han akımın J'~ 
h da 1 ... -&.. ütal d b 1 d'kl . i .. 1 . t" mı .. a ır u -·n canan " ııs rn o ....... m easm a u unuy0e ı enn soy emış ıt. ba-r. · t atlrmll ter •--'Us ıra ,, 
ram Efer bava Jnıvvetlm fmaJltı na- ... .. 'li- aa S • .uı&• 1 
ıırlrİmı denıbte etmek ldtf11Dda bulu Alman tebllgıne gore lnn tonelrtn 10 uçaktan ibarettir. &# 
nacak olursanız, fikrimce, memlekete Berlin, 22 (A. A.) - "Resmi Akın urasmda c.nova llmanıll 
•e onun davasın ı,•Jyük bir hizmette tebliğ,, Mihver hava kuvvetleri b~~ A11suıtaa ve Roma adlann:, 
bulanmaı olunu '· tık balrrtta ıim- gece ..n• .. .aüz Cecair'in ,_,.._ alan .ltı büyilk 7olc:u vapurları :auraı~~ 
dik kam ed k b ..ııL bi 6 "'"-"& .. ,._ • nıııtır. Roma vapuru 11ça& ırem .. ,_ 

1 mı ınm trrk ere ı,... r lannı ve Bougie ve Philippeville . ti il 1ı:t ... BI lr d ,., 
icbrt departmanın batına ıeçmekle ıl. . . lıne ce r me e,-w. r Co epo. 

• ı•-·ı · t' ltlba • 1 1 '--t lımanlannı bombardıman etmiş. tamamen yanmııtır. Rıhtım tirketioi' 

gal etmişlerdir. Böylelikle Daıı Ayni zamanda Stalingratın ge 
nehrinin doğu kıyısında bulu - rek şimalinde gerek cenubunda 
nan nre düşman kuvvetlerine iaşe bulunmakta olan birlikler de şe 
goturen iki demiryolu ifpl edil binle mümkün olduğu kadar faz 
miı bulunmaktadır. Kuvvetleri- la miktarda dÜ§tnan aakerinl tut 
mızin ileri hareketi neticesinde nıak için taarruza geçmişlerdir. 
6 duşman piyade tümeni ve bir Alınan hariciye nazırlığı mab -
tank tümeni tamamile bozguna fillerinde dün Alman kumandan 
ugratılml§tır. Diipnanm 7 piya - lıj:mın bu taarruzla gafil avlan -
de, 2 tank ve 2 motörlü tümeni.. mamıı olduğu beyan ve Alınan 
ne ağır kayıplar verdirilmiştir. hava kuvvetlerinin bu taarruza 
Üç gdn süren çarpışmalar netice ait hazırlıklan çok zaman evvel 
sinde 13,000 esir alınl11l§tır. 30 keşfetmiş olduğu ilive edilmlftir 
top elimize geçmiştir. Ayni za - Halihazırda muharebe büyük 
manda kuvvetlerimiz mühim bir §Uldetle devam etmektedir. 
mikyasta mitralyöz, havan topu, Berlin'de Almanların hiç bir müs 
tüfek, kamyon, mühimmat depo- bet netıce elde etmemiş oldukta 
su ve külliyetli erzak iğtinam et n söylenmektedir. 

nln 
JU• ı .. ı ea mera ıp n7.e U•u ••--" CenuD etıniı clbi ıörtlaUr iaenlı ele böyle bir lercfiı'. merkezi ite tamir h1911ı1Jan " bdl' 

etmiılercllr. --~ mWlhuanın ıisln üzerlnlıc!e bir ııtna Bir deniz altımız, Akdenlzde mlJ'le lıanp ohmlı J'l)mt alır baeaı' 
Alman kagnaldarına 11öre lölgeslncle teairl olauyacatmı blllrim. Bu yeni bir harp filosuna karşı 3 isabetli ufranuthr 

mişlerdir . .ı Ganimetler sayılm~ Maamaflh fimdiki halde katı 
dır. neticeler istihraç etmek doğru o 
Duşman, muharebe sahası ''l!ze- Jamiyacağı, çünkil Sovyet taa:rru 

rınde subay ve er olarak 14,000 zunun henüz azami şiddet nokta 
kişi ölu bırakmıştır. Kuvvetleri- ııma varmamış oldu~ beyan edil 
miz tuğgeneral Romaheoko'nun mektedir. 
ıdaresinde bulunmaktadır. Tuğ
general Kalbukin, tilı:xıgeneıral 
Tropanov ve Bakhov bu çarpış -
malarda kendilerini göstermişler 
dlr. Kuvvetlerimizin ileri hareke 
ti devam etmektedir. 

Taarruzun laeüfi 
Stokbolm, 22 (A. A.) - Havu 

Telemondial) ajanmun hmuat 
muhabirinden: Sovyet kumandan 
lığı, cenup • bab cephesinde ilk 
kış taarruzuna kalkmqtır. 

Çok geniş bir mikyas dahllJn -
de yapılması takarrür ettirllmlf 
olan bu hareketin gaye;!i, pek zi
vade hıicunıa maruz bulunan iki 
11.oktayı ayni zamanda çenber içi 
8e almaktır. Karamsbya ile pek 
u Alman birlığinin bulunmak.ta 

Alman reımı tebliği 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman tcbUtf. 

Nalçı"k kesiminde Alman kıtaları, mıı. 
blm m!kdarda harp malzemeat" lltlnaın 
etmltlerdlr. Terek keaiminde dlltmr 
nm iki ırnıpu ~ember içine almarak 
yokedllmJıtır. Stallncradm ve Don 
nehri c!lrscflrıin cenabunc!a mUdafaa 
savaı "Ye av 11~n tarafmdan de .. 
teldenen lı:arp tıımıztar ~prlmqttt. 
Stallacratta 7enlc!en bir takım mBı 
ı.hbrn istinat noktalan sıpteclllmlı 
ve dlfcr bir takım :rerlerde Raslann 
taanulan ptlsldlrtlllmi!ştllr. 

Voronef kesiminde kuvvetli bir dfl .. 
man snapa imha edllmlıtır. tlmen -
tUnde Sov,ctlcrin t11mız!an pilslrtir. 
tllmUıttir, S0'1'7'etlerin Nen nehrini 
seı:me tıetet»btlı1erl ı.rdedilmfttlr. 
Bomberdlllllft .ık• tananlerf, ,,.al 
deR Mourmanak demiryolana taan11z 

Ber!ln, 22 (A.A.) _ Kafkaayada Y&zlfe. benim millt mUdafaa nızrrhtr endaht yapmıştır. __ ... \ __ • .,_ __ _ 
Tet'ek 1>6lpsiaden Alman ve Jlamen e- {BaJtarafı 1 incide) vazifelerim itibariyle bizi birblrimise Ayni deniz alb, iki Kargo ile Amerikanın Harp Maval 
lrıtalan dlltmm için ook ptlhalıya mal ,~.~n bildirUdiğine p, Btnpzi daha 11miml surette 7alrla1bracalctır bir kafile içinde bulunan bir 
<1la mlldaı. 81?1tlanndaa bir brtr ~ 1nıf1iz1er bu ildncl dh Herhalde harbin cok ciddi sanaretlert- muhribi de torpillemiştir. 60 Milyar Dolar 
uarrula diltman_ı cm atarak, batlarr harbinde 

3 
k- ~-•·,erdir. ~ ne brtt ~k ma1r11diyle yapılmıı /tal i 1 bU ... VQlnlton. 22 (A • .+.> - Veril 

---l'-'-'~ go."' au.~ .ı.&A o'an bu teldlfi büyük bir ihtimamla yan reım e gı ınaldmata sGre. Amerikanm muha 
nı uUllc .. ..._ • ..-uır. _----ıı_ _, ~ l ---- Roma 22 (A. A.) rn-· ta11nVM111 gen..-.. n ave &Ua11Nt- rıasan itibara alacafının ümit ede , - ~ı be masraftan tlmdlye kadar tah 

Don 1uwW iizerllule bir 1natruh'tan hareket etmek sureti rlm.,, teblil,, Malta, tayyarelerimiz ta nen 80,000,800.000 doları balll 
g flnat noifa11 ile tam &O ,nnde Bingazi fehrlnl Bir Cripps vermiı oldufa cevapta rafından bombardıman edilmiş · muftur. Bu masraflar, her a:r 5." 

• ~- General AuclıiL ı~le demlttlr: tir. Cezalr aulannda bir den;,z al· rrıllyar dolar ırtmaktııdır. 
Stokbolm, 22 (A.A.) - ...., • Udnct taarrmda. Mmr h _ Hismetlerlmls, hiç tüphesiz, memtc- bmız bir kafileye mensup alır 

kert mlll9hftJerin ... Jn a llp. U kete valdt411miltir. Ve bu hizmet• 11 k 
So.,.etler 15 ~ • .,,.., duılandllll haNbt etmlt "'8 a)'l11 1erln ae ltintle, ne şekilde istimal f!" tonajda bir gemiyi torpi eyere 
aramda Don bv.... ...... .. fllut • sGnde 11P1 etmlfUr. c!llecelln! tulade hlldm aiıainls. ll~k batırmıştır. 
rcbe c.aabanda A1- c••11tııl11 Ba .,_ ile, Almlnder lalY - habanua tire deruhte etmemi iıtec!I Kafi taarrıu baflılıor 
m11htetff noktalannt!a ,.ak acm* 8 1•4'1 • .... .lilal lfnb nslfelerl kabul etmiye Amldcıo Londra, 22 (A. A.) - Fas rad 
ı;ln 400 e J'Üm hlc:ma ,. ....,. ...... ~. Jfm. yosu Tunu,sta mftttefik kuvvetle 
Tlmoçeakom w lılc 1r ~IOllWI· ~ lltlhlatlt nasm Ue lb~ rlnbı kısmı ldilllsinln ve lap kol 
4e tnislne lllllTlffalr oldah 111 ... i - ._..,.. metsal nurr arumdıki _t.__ 

• __ ............ nt"lil. lannm stıratle ilerlemekte oldUK 
şılann en eh .......... •s•rı ...... _........._ v • ••llıl ııl ın•ıtı. dola,...t,.ı. blalm harp 
Jcaprflbqıcbr. 50 ........ .... • ~--.a 180 ana blıla ... bulunmanın muslp ol- tarım 'ft mfttteftklert.n mihver 
zun111ktaa" 15 ....... ..._...... a-,yuu _,.... tlbind~. Bbıaeoaleyh mevzileri.ne ka!'f! toptan bir taar 
J~e o!an ba ~ Wıllıl 1ılr .. _ Bad8fıftıl. 22 CA. A.) _ la- _, Jia1ılMllndekl mnkltmi memmı- ruza hazırlandıklannı bu akpm 
hat.ine c~rilmltdr • ._.. Doil 9* .. Wblmm Mjlettql bir 8 • aı,.de td .tmiJ"e ruı o1uyonım. blldlrmfştlr. 
rının tranını ,,_._ ele ....._. .. ,aıe ao ........ t.I .. ,..s .,..uec1e seeea a,tarc!akı Bir /ngQiz gazeteıl ::: == ~ ~·:.. Jtlnclm lUbam llBlG1r ,..,. :=: =4:!1!::• !:::1r::CC:e ıürat iatigor 
t11nn hareket aalıtua etant ....._ 11)'.inl ıGO ,pamdaa 180 tlW tisi .- •n ecJecek ıurett• 7erlne ece Londra, 22 (A.A.> - Sunda:r Ti-
cııklardu: incllrDeceklr. t!rçliml Umit ederim... mes ıaıetesl, ?rabluaa dotru ~kilen 

MDıver ordusunun yol Ostilnde -
varsa hepsini tahrip ettilinl, bu -1"' 
den 8 inci ordunun vazifesi çok ı'. 
oldulunu. buna mukabil Tunusta 1 
inci ordunun daha az gQçlüklcre tt 
~dtlf edeceliiıl :razb.or. 

Bu ıazete:re ıGre. sDraUe 11erlerf 
ı:nek JhnndD', ÇtınkQ Blzerte 1st 
klmlan ook kunetlldlr. Eter Alın 
lu bura:ra lr:Afl kuvvet ,etlreblllrl 
se Blzerf.1!71 elde etmek çok paha 
mal olabilecek hareklta ihtiyaç grı 
terec~r 

Batırılan muhripler 
Lonc1ra, 22 CA.A.) - tnırilfi d 

nltılan, Sicnn a&111 açıktannda 
ltat;Jan muhribini batırmıılarc!f • 
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ABON E BEDELi 
TUrklyo Ecnebi 

1400 Kr.t t Sene 2800 Kr. 
750 " 6 Ay 1500 .. 
400 .. ,3 .. 800 

,, 
150 " 1 .. 300 n 

Adres de!ll,tırmek (25) kuruştur. 

Sark . Cephesinde 
..iazan: M. ANTEN 

Reuter'in Moslrova muhabirinin 
vcrdiil malfunata. göre Alman• 

lar, Stalingradı nptetmck için üç ay 
danberJ yaptıkları mııharebderde 
300.000 ölü vermisler, 1200 tayyare ve 
1300 tank ka.ybetmi~lerdir. Muhabir, 
Sovyetlrerin bu. büyiilı: muvaffakıyetl, 
hareket harbi için hazırlanm1~ olan 
Almanları meni harbine mecbur et• 
tnek ve piyade!erl ta,.,.ıre!erin ve 
tankların himayesinden mahrum et. 
nıek ve Stalingrat ~ehrini evvelce bü 
tün teferrüatına kadar hanrlanmış 
müdafaa tertibatrnı almak suretiyle 
kazandıklannı bildriyor. 

Sovyetledn Orcenelddze kesiminde 
lrazandrklan ıon muvaffakıyet fse, Al. 
ınanlarm Grom.i petrol sahasını ele 
geçirınelı: iç.in yaptıkları ünıitıia ıııy. 

retlerini de boıa cıkarmıştır. Bu hal 
ı>etrol aılı:tntısı çekmekte olan ve şi• 
mal Afrika. Ye Akderı.izde, belki de 
İspanyada bapıyacak olan çetin mu 
harebeler esnasında kendini daha çok 
hisııettlrecektir. 
Şimal Afrika harek1tmın da kızılor
~ üzerindeki tuyikl gittikçe hafiflet.. 
lb.ek hususunda milesıir bir rol oynt• 
Yaeap anlaşılmaktadır. 
Almanların cenubt Avnı-paya 1cat"Şt 

Yak!a3an Anglo Sa1ı:ıon tehdidini ön· 
!emek maksadiyle alnııya mecbur ol• 
dukları tedbirlerin kızılorduya geniş 

Ölc;üde taarruza geçmek imkanını vere 
mesl çolı: muhtemeldir, 

Fakat k:ızılordunun Alman kuvvet
lerine lı:arŞr umumi ve müessir bir ta 
arru:ıa geçebilmesi için, muhakkak su. 
rette Anglo ~ Saksonların Avrupa kı• 
tasına çok mikdarda kuvvet çıkararak 
Yeni bir cephe tesis etmeleri !azım 
dır. Almanların cenup Avrupa ıahil• 
!erini tahkim ve ~viye eylemek mec 
buriyetlerl Avrupanm ıarbine, asker 
~ıkınma teşebbiiıUnü daha kolaylaıtı
rac:aktrr. 

Alman denizaltılarının ~üttefikle• 

tin denizaşırı nakliyatlarına mani ol 
l'nadığr, şimali Afrika harek!tı ite sa 
bit olmuştur. Almanyanın den!zaltr 
~Uvvetlerl şefi de, Mihver denizalhla· 
rınm blltün deniı:leri kontrol altına al• 
rnası milmkün Qlmadıiını . ifade et 
'l'ıistlr. 

Harbin Siklet Merkezi 
M. Goebbels yeni bir nutkıında:Ro!. 

Şcvik kudretinln sona ermek lb:ere ot· 
duğunu, simali Afrika harekatınm ise 
harbin umumi mukadderatı üzerinde 
b!c bir tesir 7apmıyacaixnı söyle• 
ınfştlr. 

Fakat hakiki bir sürpriz karşısında 
lra!an Almanlar vaziyetin ciddiyetini 
anlıyarak, Avrupanın cenup sahillerini 
bir idili teşebbilsllnden evvel takvi:ııe 
edebilmek için ııimdi A!rikanın bazı 

noktalarında tutıınmıya gayret ttmelı: 

tedlrltt. Son Afrika harekltı neticesi 
nıUdafu edecefi hudutlar ölçüsüz bir 
sı:rette genişlemiş olan Almanya için 
nakliyat mesel~! de, hal!I &ittikçe 
ı:ücleşen bir mesele halini almıştrr. 

Bana mukabil müttefikler, Fasın 

Atlantik Umanları, Turıusa kadar uza .. 
nan simendiEer yollan, deniz ve bil
hassa hava hlklmiyetJeri sayesinde ~'· 
nıa!t Afrikaya daha çabuk ve dııha 
kolaylıkla takviye kuvvetleri gönder 
ltlelerlni mümkün kdacalrt1r. Ba su" 
l"ctle ısfmalt Afrika ilslerlne bbük 
Kuvvetler getirecek olan müttefikler 
btı üslere istinat ederek Avrupanın 
c:enııp sahillerine karşı bir istl!! ha
re-ltetine baş1ıyabileceklerdir. 

Böylece harbin sılde~ merkezi Ak .. 
"denize intikal ettı1rten ıonra, ıeçen 
harpte olduğu gibi Balkanları ve ay 
nı zamanda İspanyanın harp sahneleri 
haline gelmeleri bek!enmelrtedlr. 

Kral Boris'in Nutku 
Bulgar kralı Sobranyada •erditi 

ıtntukta Bulgar:ı.tanm Totaliter devıo 

letlere, yeni ninma karısı bağlrhiını 
•e sadakatini teyit ~tit-. Baovekil 
Pilor: Bilgaristanrn ıonuu.a kadar :aıllt 
tefıkterlne sadık kalacaimı, Bu!g'aril'" 
tanın mukadderatlmn mihverin mukad 
deratma bağh bulunduğunu, mllıt hu• 
d~tlarrnı hemen tamamiyle tcmln et 
tiğinl ve bunu bütfin tehlikelere kat"$ı 
müdafaa edeceğini s!Sylem.iştir. Bııl• 
tııristan harbiye nazın ise e;eçenlerde 
Bulgar ordumnun üzerine düşC11 YaZi
ftyt yapacağını bildirmiıtir. 

Bulgaristan, bl!hassa Yucoıılavyanın 
"e Yunanistanm zararına olarak Al• 
tnanya sayesinde genişlediii için bu 
ltazançlannı ancak mihverin galibiyeti 
8ayesinde muhafaza edebilir. Yugoslav 
hrun ve YunaniıtanJJ\, toprak bütün 
lüfünü taahhüt eden müttefiklerin p .. 
libiyeti ise Bulcarlstam normal hudut" 
larma irca edecektir. Bunun içindir 
~i Bulcariıtanın Alman!ann nrdnnı 
ile mUttefiklerln herhangi bir taarru~· 
larma karşr ııimdlden müdafaa tedbir 
ı.ı alması tabitdir; 

iktisadın Bazı 
Derilerine Dair 

c~~~~~) 
Yeni Peydahlanan 
Bir Kiracı Tipi 

Ekonomi ilmi, Kendisine, Teknik için 

Ayrı ve Ancak Mütehassıslarının 

Dil l<ullanmağa Muvaffak Olduğu 

Kelimeler 

Anlıyacağı Bir 

Takdirde Belki 

3 Nüfuslu Sessiz Sadasız Bir Aile • 
Apartunanı Saran Havan Gürül
tüleri • Balkonda Odun Kırma Fasit 

Mevcudiyetini Tam Emniyet Alt1na Alabilecektir Bilmem, ahır. :Zll• r·- y AZAN: -ıııııııı.. kötüsü ba~ladı. Her 
\ man ı:enıtınle• ' akşam tam yatılacak 

. Harp, bulıran "iktisat me,'Se.-
lelerini ön safa sürdü ve 

artık her tarafta herkes ekono
mi dertlerine, kendisine göre, 
bir deva bulmağa başladı. 

Iktisat şöyle bir talihe maz -
bardır ki, he:r fert ilmi seviye
si, bilgisi ne olursa olsun ve bu 
işlerle uğraşmış bulunsun veya 
bulurunasın bu bapta söz söyle
mek ve rey sahibi olmak sal8.hi 
yetine maliktir. Bu ruh haleti -
nin sebep ve saikleri cidden in
celenmeğe, aranmağa değer. Fa. 
raza kim.c;e kimya veya mate -
matik veya doktorluk hakkında 
icap eden zaruri tahsil ve teteb
bü devreleri aşılmadan bu bahis 
lere temas etmek cEıSaretini ken 
disinde bulamadığı halde iktisat ı 
tan kolaylıkla bahseder. Buhrar. 
lan atlatmak için her ferdin ce ı 
binde bir projesi ve bir reçetesi 
vardır. Askeri durumlar da böy 
ledir. Askerlik fennine hiç vakıf 
olmayanlar kahve köşelerinde 
milyonluk orduları şu veya bı 
cephede şu veya bu tarzda hı 

kete getirirleı·, en meşhur ku -
mandanları hata yapmış olmak 
la ittiham ederler ve kendileri 
o mevkilere' getirilseler derhal 
vaziyeti düzeltebileceklerini te. 
vehhüm ederler. 

Ekonomi ilmi hakkında bu ka 
dar rahat ve serbest konuşulma 
sının pek ç-Oık saikleri vardır. Fa 
kat bunlardan bir tan~i üzerine 
de bugün biraz durmak istiyo • 
ın.un. 

~~* 
Malılm olduğu veçhile iltti-

r-YAZAN: ' i i 1 H. Şükrü Baban i 

=---------------------------' olan piyasayı hafületmek, para 
ya canlılığını iade etmek için 
en uygun tedbirdir. Her azalan 
malın kıymeti artacağı gibi ev-
rak nakdiyenin azalması da bu 
umumi kaidenin haricine çıka • 
cak değildir. Gerek varlık vergi 
si, gerek bazı eşya fiyatlanna 
mesela kömür ve şekere yapılan 
zamlar bu gayeyi istihdaf eden 
tedbirlev:- arasına konulmak la -
zımdır. 

Çok sıkı ve hassasiyetle tat -
bik edilmek ve yeni enfllsyon 
çark ve amillerine parmağını 

kaptırmamak §8.rtile istenilen 
netice behemehal alınacaktır. 

Fakat para hakkındaki hiç bi 
tedbir harp sıkıntısı içinde oldu 
ğumuzu bize unutturmamalıdır 
Istihsal azlığının ve münakale 
zorluğunun doğurduğu mahru -
miyetler her hangi bir para ha
cim, kıymet ve bünyesindeki ta 
sarruflarla önlenemez. Bundan 
dolayıdır ki, para politikası ya 
nında hükfunet istihsal ,siyaseti 
ne de büyük bir ehemmiyet ver 
mektedir. 

Fotoğraflı Memur 
Karneleri Şehrimizde .. 
Nasıl Verilecek 1 

Subay ve Askeri Memurlarla Üç Aylık Maaş 
Sahiplerinin Karnelerini Nasıl Alacakları 
Hakkında Vilayet Bir Tebliğ Neşretti 

nyle teşerrüf ettiniz 1 i zamanda, ve her sa • 
mii' Bizim apartman- SAIT KESLER bah tam uykunun 
da bir tane var. Daha 1 tallı deminde balkon 
r;eleli iki ay olmadı da odun kırıyorlar. 
ama, bizde dad bir, feryat iki.. Uyuyabilene aşkolsan. 

Efendim, apartmanın boısalan katı Yine bir boy rka edecek olduk, a. 
bu zamanda. tam iki hafta bo3 kaldı, d:ımc:ağız üzerimh:e yütUdU: 
Mal sahibi, müna.ip bir aile bulmayın. - Ne drmek, dedi, artık evimde oıo 
ca kiralamıyacağını, hattS !cap ederae dun da mı kırmıyacalı: mısım? Nedir 
bu kata bizzat kendisi taşınacağım bu be. Apartmanda odun kınlmazm1ş, 
söylilyordıı. Bir de baktrk ki, katı lci• apartmanda takunye giyilmezmiş, a• 
ra!amrş. pıırtmanda havan dövülmezmlş, yok şu 

- Kendi hallerinde, tiç nüfusluk, olmazmış, yok bu olmazmııı. Ne be. 
sessiz ııadasız bir aile diyordu. l!ymrş bu apartman. Beğenmiyorsa. 

Fakat eve taşındıkları günden iti. mır çrkın gidin. Sizin gibi ben de pa. 
haren bütün apa.rtmanm rahatı, huz~ ra veriyorum buraya .. Tam altmış ~ira 
ru kaçtr. Apartmanda takunye ile ıı;c- kira veriyorum bu apartmana. Odun 
ziyorlardr. da kırarım, sandık da çakarım. Ne ü. 

Kiracılar hep bir olup ricaya git- zerinize vazife. Hem ben her gün o. 

tik: dun kınnıyorum ki.. O di.in r;eceki gü. 
- Aman diye yalvardık, şu takun.. riiltü başkaydr. Sandık mıhlıyordum. 

yeleri çıkarsanız. Pek rahatsız oluyo- Birazıcık zahlrem var. Fare girmesin 
ruz. diye ... 
Adamcağız mütehayyir yüziirnüı<! Tevekkeli değil, bizim gül gibi şi-

ba.ktı. rin apartmanımızı son gilnlerde fare-
- Ne yepalmı, diye sordu. Evin dö- ler istila etmişti. NCTeden geldi. na. 

ıemesi tahta değil, taş. Taşta da ta• sı! üredi diye merak ediyorduk. Meler 
kunye ile gezilir. Çorap!a taşa basar- bizim ahır zaman zengini~fn kilerine 
sak hasta oluruz. dadanmışlar. Biz hayretle birbirimizin 

- Erendim bütün apartmanLu böy. yüzüne bakarken o üzerlmir:e kapıyı 
led.ir. Odıılar mlistesnıı, mutfak, ban• kapadı ve takırtrsın3 devama başladı. 
YO ve koridorlar çini ve fayans döşe:"• Sorma ba ahır uman ı:engin!nin ba. 
lidir. Fakat buralarda takunye ile de- şımıza getirdiklerin! .. 
fil, hJç olmazııa terlikle gezilJr. * * 

- Biz terlik!e odalarda geziyorıız. 
Dışan çılı:mc:a takunye giyiyoruz.Mut. 5u yukarda naklettiflm hiklyeyi 
fağa girdiğimiz terlikle odaya gireme. ~ ziyaretine gittiğim bir arkada:s 

Vll.ıyetten tebJI~ edllmlıtlr: dro tan:ı:im ederek fotograflı memur yiz Ya ..• :ın!atıvor ve bana ... 
- Yahu bir çare bul, diyordu. BÜ• 

tiln bir apartman halkı ııana duacı 

oluruz. Nasıl ku,rtulacar.:z b\J sürül• 
tiiden? .. 

ı - Şehir hududu dahilindeki as- karnelerini Belediye İktisat İşleri - Ama ~fendim, apartmanlarda ta. 
kert birlik ve müesseselere mensup Müdürlüğünden alacaklardır. lnınye ile gezilmez, madem kl apart .. 
subay ve erbaşlarla askerl memur_ 4 - İstanbul şehir harici ile taşra manda oturmaya başladınız, takıınyeyl 
la.r ekmek kartıannt almak üzere i- emvalinden maa!f alan dul, yetimler_ çıkarmak !izim. 
kamet ettikleri nahiye ve kayma- le hldematı vataniye veya malilliyet Hatııh uzatrnıyalım, bir hayli rlc:a 
kamlrklara evvelce vermiş oldukları maaşı alanlar fotograflt memur kar- ve minnet, geceleri takunye i!e gez• 
beyannamelerini geri alarak mensup nelerini' ikamet ettikleri yerin Mal- meınlye razı oldular. 
oldukları askeri birliklere götürecek- müdürlüklerinden alacaklardır. ~ ~ 
lC!rdlr. 5 - Henüz maaş tahsis muamelesi Aradan bir iki gün geçmedi, bütün 

Bu beyannameleri topbyan askerl ikmal edilmerruş olanlarla eli işten apartmanı ııaraan devamlı bir 
birlik ve müesseseler hOkô.metc;e ek- ' çektirilenler ve kadrosu ilga edilen- gürültü. 
mek ve ekmeklik hububat "V"esalr ~- lerle Vekfllet emrine ıılman memur- Ne otuyor. bir yer mi yıkılıyor, a. 
ya ve maddelerin dağıtılmasına dair lar fotogrııflı memur kRrnelerinl men partmanm bir tarafr mı tamir edili~ 
talimatnamenin 8 üncil maddeslnln 2 sup olduğu daire müdürlüklerinden yor, diye ara~tırdık, anladık ki yeni 

Güldüm. 
- Ayol, dedim, eitr çareyi bulsam 

ben tatbik edeceğim. O ııenin söyledi. 
;:tin ahır zaman . zenginlerinden birisi 
de bizim apartmana geldi. O da tıpkı 
sizinki gi~ takunye ile geziyor, o da 
tıpkı sizinki glbi balkond<t odun kı
rıyor, fakat bir: bii ,ey demiyoruz. 
Tahammül ediyoru. Bıı işin tek çaresi 
tohammüldür. E!den başlı:a ne geUr 
kil .. inci ttkrasrndakl tarifata göre 3 nu- alacaklardtr. kiracr havan dövüyormuş. 

maralı bordroyu tanzim ederek fotog- 6 - Taşrada bulunan memurların Mal sahibine şlkbet ettik, o da bf. tl 
raflı memur karnelerini olmak tize- tstanbulda ikamet eden ailelerine bu_ ze dert yandı: Adanada Peynir Fiya arı 
re çok acele olarak Belediye İktlsat radan fotoırraflı memur karnesi ve- _ Sormayın. dedi. Mutfağm hal!ni Adana. (TAN) - Belediyemiz, bu 
f sleri MildBrlültllne getirmelidirler. rllmiyecektir. görmeyin, 0 camm fayanslar, üzer. y't1 içinde imal edilmiş olup toptancı 

2 - İstanbul şehir hududu He ha- Bunlara ait karneler memurun bu- terinde havan dövüle dövüle tuıla buz tüccarlar tarafından Adana mezba-
rlç vtUyetlerdeki askert birlik ve 1unduğu vi1Ayet ve kazalardan verile- o!muş, haSl buzh3nelerlne konulan peynir
mOe!seselerde çaltşan subay, askerl cektlr. Biz çıkıp rica edeLim bari dedik, lere fiyat tesbit etmiştir. Belediyenin 
memur ve erbaşların İstanbulda ika._ 7 - Geclkmlye tııhammülU olmı- çıktık: koyduğu tiyata göre, Edirne peynir! 
mtt eden ailelerine buradan fotog- yan bu işlerin bir an evvel intacı i- _ Vay efendim, diye SÖT.e başladı. toptan 85, perakende 100. yarrm yağlı 
raflı memur karneler! verllm!yecek- çin bu tebliğle al.Akalı vatandaşların Size de ne oluyor! Slz kitacı lıenlz n.eynlrler toptan 45, parekende 55. {i_ 

tir. Bunlann karneleri memur bu- muamelelerini sQratle ikmal etmeleri ben de kiracıyım, Mahallebi vapacak- ründl nevi peynirler toptan 25. P~-
lunduklan yerlerden verilecektir. ehemmiyetle tebliğ olunur. trk, pirine; unu !hım oldu. Çıkıp da l{f'nde 30: tulum peynirleri toptan 

3 - Şehrima Belediye hududu da- bakkaldıın sizin yed;iflni7. neydüğii h ... tno, per;ıkende 125, kıı~ar trmtıın 150. 
halinde ikamet edip maaşlarmı da İş Mükellefiyetine Tabi lir<ılz unlım ıılacak deiilim ya, kendi nerakende 180 kunıstan !"atıbcaktrr. 
:,ehir dahJU emvallerden alan müte_ Tutulan Kamyonların pirirıchnizi krnrfüniz dövüp pirfoc unu 
kalt, dul, yetimlerle hfdematı vata- vım1voruz. Pirine unu yanmak kin dt' Hapse Mahkfim Oldu 
nlye veya maltillyet maaşı alanlar Sahip1el'İne Paraları ~i,.nrn ; 7 ;,, mi al:ıcafo;. N•/ir bu c:,.k 
foto..,...flJ memur karnelerini maaş V ·1· 1·-· · ·n ,,.. • ı. t ı 

Bnkrrcıl:ırda toptan sebzecilik rden 
'"' ~ erı ıyor ' (7ltnJ?. ,.., ~van nnverız rıı ·~· c;rz o ur• "hrlii rr~hm~nın dükk~rıını sovan sa-

almakta olduklar! MalmOdilrlüklerfn- " " 
den, Belediye, Evkaf vesaire gibi mfi
essesat mütC!kaftleri de mensup oJ
dukls.n dairelerden alacaklardır. 

Bu vaziyette bulunanlar ekmek 
kartlar!nı almak için beyannameleri_ 
ni evvelce verdikleri nahiye ve kay
makamlıklardan alaJ'llk MatmQdürlük 
lerlne veya dairelerine derhal tevdi 
etmeUdlrler. 

"ittnu~ taJr.,nv" ile ,..,~,.rb: r:ıh•tc:17 .... ~tk11ltl::ıraıın Fth•m yakalanarak mah 
1•ır"itıl'\tJ"' 'F'vimln kfthvııın deiii!slniz ı, ... ,.,.,~e vP.r11mf~tir. 
""' ru• frt .. r~tm ..,. • .,~,..m. "F:thf'Tn c;;111tıını>hmet bfrlncl sulh * * "E'za m:ı!ı'·r-ecıı,.,a.. 1 c:Pnt> hano::e 

ıtett'rin beteri varnııs Hıııvwı1'\ h• mııh kum edilerek rierhal tevlt.if edil_ 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Su~lu Sığırlaı 
Yazan: ULUNAY 

5ııadiye tren kazası hakkında taf. 
sillt veren gazetelerde şöyle blr 

fıkra cözüme ill:ıti: 
"Son dadikada aldıfımız malılmata 

göre ylik vagonlarının içinde nakle
dilmek üzere bindirilmiı canlı ıığırlar 
varmış ve bu vagonların firenlerinin 
açılmasına da sığır!arın deprenmeleri 
ı.ebeblyet vermi:ıtir .. , 

Mesele §imdi anla,ıldı: 

Yük vagontarmda kapalı olan sığır
lar vagonun kapısını açmıslar; vago
nun tepesindeki klfçilcük fren kulilbe. 
sinin ancak bir adamın çıkabileceği 
kadar dar merdivenini iri vücutlarlyle 
brmanmı,Iar: ve yine o pilr marifet 
ayaklariyle çevire çevire firmi açmı&
!ar, vagonları kendi kendine yokuş a
~aiı yürütmüşlC!r, 

Tıpkı bostanda sahibinden habersiz 
çuvala zerzevat dolduran Naareddln 
bocanın yakalandriı ıaman ıöyledifi 
mazerete benziyor. Hoca bostan sahi• 
bine: "Müthiş blr rUzgdr çıktı. Uçmr. 
yııyrm diye eJimln erdiği pırua, llha• 
na ne buldumsa ııarıldım, koptu elim. 
de kaldı ... Demiş ve "ya c;uvala kim 
doldurdu?,, SaaUne de: "Ben de ona 
tfüıünüyorum,,, Ctv~bmı vermit. 

Bu ha:ırvanlarda btı kadar lr.abillyet 
o!duktan sonra artılr onlara 11iır de. 
miye inaanrn dili varmaı:. Sahibi ~ 
küzlerini mezbahaya göndereceiine ,r 
cambazhaneye cönderse ve bu hün~ri 
her akşam binlerce seyirci kar3ısmda 
yaptırsa hiç :iiiphesiz avuç dolusu pa• 
ra \.l.zanırdı. 

Bunlar, Y:rmi otuz cana ı:ıyan mlL
hlo bir ihmalin aftr mesuliyetlni dzı 
diU olrruyan savatlı hayvanlara ,.nı.u. 
yerek işin içinden "yaf dan lı:tl •ı:Y't'l• 
hr.. gibi çıkmak isteymlerlıı uyet'IJr. 
duk!an çocukça sebeplerdir. 

Dört yUk vagonunun sıfırları 1-ep 
beraber tepinerek fireni açmayı nasıl 
dilşünürler? 

Hem yük vagonlarının firen.teri ne 
kadar entlpüftenmiş kl bir deprennıe 
!le boşanıveriyor. 

Hiç böyle söylere inanılır mı? her 
halde flrenlerin sıkıştınlınası ilımal et 
dilmiştir. Zaten tahkikata el koyan 
mliddeiumumi!ik yük vagonlarının 1:1W 
nldrğı mar,andizin mıktnlıti, gar•. 
freni, yafcm hakkında tedblrmlilı: •e 
dikkatsizlikle kazaya ve ölüme sebeo 
biyet verme ııuçlarmdan takibata baş. 
l2mış; adaletin eli elbette bu. meseleyi 
yakmda bütün vuzuhiyle meydana çr. 
kııracaktır, 

Ne yazık ki en ılır bir ctırltmte it• 
ham edilen ııiırlarm kendi!erini mü• 
dafaa edebilmelerine imkan yok. EJer 
olsaydı bu isnat karşısında dile gehın 
sıfır şu fıkra ile cevap verirdi: 

Adamrn biri geniş bir nehrl geçmı::.c 
istemiı, bir vasıta bulamamıı, dfişlirı
müş, hemen koyun derisinden olan da. 
ğarcıfını llflemlş şlşirmi:, sfzmı baf• 
lamış, U!tÜne binerek suyu geçmiye te. 
ıebbilı etmiş. Fakat nehrin ortasmda 
bat çözülmüş ıdamcafı:z Btı18 batmış, 
bin müşkülat ile yüzerek karıı tarafa 
geçtikten sonra: ''Hay kSfir Seytanl 
Yine aksilik ettin ... Deyince Şeytan. 
hemen karşısında tecessüm etmlş: 

- Yok! demiş. Ben sen.in işine ka• 
rışmadrm. Sen ilf!edin, sen şişirdin,. 

ıen baftladın ... Hiç kabııhatim koykıtr 
bana iftira atmar 

Beşikta~ Halkevi Yeni 
Bir Sergi Açıyor 

Beşiktaş Halkevinde 1/1/1943 gll. 
nü yeni bir fotograf ve resim sergisi 

sat ilminin kullandxğı te
rimler ve tabirler umumun kuL 
!andığı l.i,sanda yer bulmuş olan 
kelimelerdir. Faraza fayda, ser 
maye, para, kudret, kıymet, ser 
vet vesaire ... Hep kulağın ta ço 
cukluktan beri işitmeğe alıştığı 
bir takım kelimelerdir ve bu söz 
lerin konuşulan dilde birer ma 
nalan vardır. Faraza fayda, za 
rann aksidir, para bildiğimiz 
mübadele vasıtasıdır, kıymet 
üzerinde düşünmeğe lüzüm. gö
rülmeden bidaheten vazıh bir 
mefhumdur. vesaire ... Halbu ki 
ekonomi ilini bu kelimeleri mu 
ayyen ve dar çerçeveli manalar 
da kullanır. Fayda dediği vakit 
zarann zıddını almaz. Her hangi 
ihtiyacı gidermeğe yarayan mad 
de faydalıdır. Yani katil için bı 
çak, ayyaş için rakı, kokain 
müptelası için kokain faydalı -
dır. Tıpkı ekmeğin, sütün fay
dası olması gibL .. Umumiyetle 
iktisatta yapılan büyük yanlış • 
!ıklar kökü bir kelime anlaş
mamazlığmdan ileri gelebilir. 
Tababet ilmi 18.tince, yunanca 
uzun kuyruklu ve avamın hatta 
aydınların bile anlayamayacağı 
bir dil icat etmek ve onu kullan 
makla böyle umumi bir tnsal -
luttan kendisini azçok kurtarma 
ğa muvaffak olmuştur. Maama 
fih ismini bildiği ve anlac.üğ! bir 
hastalığa deva :ı,ulmak için her 
kes bir doktor kesilir, meğer ki 
tatince veya arabca bir ıtalkcın 

M11lmüdOrlQklerf ve datreler ken
dilerlne gelen bu beyannameler! top
?rynrak bu tebU~n ı fnct maddesinin 
2 ind fıknısındaltl tarif veçhile bor-

lııtanbul V11Avetlnden tebllii olun· 
muştur: 1 - ttcretll h mflkellefivl" 
tine t!ıbl tutulan ve •imdiye kadıır 

flcretlt"rlni almamış bulunan kıımvon 
c;ııhlplf'rlnln tııhııkkt.ık eden fstfhkak
IRrtm almak i\:ıere seyrilsefer cfü·dan
larlyle birlikte sa1ı gOnleri Hııdtmk~ 
yünde tahkimat komutanhğT dördün_ 
cü ŞUbe mftdOrlOltilne veya Cum::ı 

srOnleri İsta:nbulda Dlvanyolu Binbir
rilrek rneydanmdaki ukerf -'an11d11 
bulunan komutıın1ı1t frtfhı.t ~ıh:ıy1ı!ı
na mürnc::ıııt Ptmelen ilAn oltmtn-

Dosya No. cTNsl 

nçılacaktır. Sergide kazanacaklarrı 

muhtelif mükl\fatlar verilecek, ka:ı:a• 

nanlal'!n eserleri ayrıca Ankarada C 
Mu,,ammen H. Partisinin himayesinde açılacıık 

bettel Teminat 

o ha.stalığı örtsün .•. 
lktisat ilmi kendisine böyle 

zırh yapan teknik kelimeler ıçin 
ayn ve ancak mütehassıslannın 
anlayacağı bir dil, bir kuş "dili 
kullanınağa muvaffak oılursa 
belki mevcudiyetini emrüyet nl 
tına alabilir. 

Son günlerde Sayın Başveki
lin nuku ve para hacmini azalt 
mak için hükumetin aldığı ted 
birler hakkındaki izahatı, nakit 
davalarının yukarıda işaret etti 
ğimiz şekilde her tarafça bahiş 
mevzuu edilmesine sebep olmuş 
tur. •·· 

** Son alınan hüktlmet kararla 
rına gelince; eğer çoğa -

lan istihsal veya tezayüt halin -
de bulunan ticari muameleleri 
karşılamak üzere değil de artan 
masrafları karşılamak için şu ve 
ya bu şekilde kağıt para tedavü 
le sürülmüşse bunlarla meşb\1 

, ..,., ................................. . 
WİLLIAM~ POWELL 

MYRNA 
-
LOY 

Ekranın en 8evimli çifti - Senenin en şirin komedisi 

DELİ G Ö N ÜL 
Filminde: l 

Çarşamba Akşamından İtibaren 

M E L E K' te ,_ , 
Yarm 

Numaral.ı yerlerinizi e"Ovelden aldırınız. _, 

Akşam SÜMER Sinemasında 
Fnkü aııkı arafmdan kaçınlan. ... Fakat bir milyonerle evlenen 

genç ve gib:el bir kızııi hayatliıı tasvir eden 

iZDİVAÇ CİLVELERİ 

Joan Bennet ve Franchot Tone 
Seyircilerine hoş ve eğlenceli 2 saat geçirteceklerdir 

'9.. .................................. ~ 

• 

'79/7273 

52301/930 

51217-1114/109 -
112 

52301/506 

' 
F. 3/3392 

5~17::-1114/bıO 

101 

~-· 105 

'Rol'(ll?';cirıdl"' e•~I Roya~ıkl\y yPn\ E. 
mir,,Anda ~ki Fotnkf, Vfl'nl G'lrr,O c:o
knjtmd:ı peki 14 yeni 12 No. in arsanm 
4/7 hissesi 
Bevoitlunrlıı e11ki ffQqeyfnağa yenf Bill
bat mah;ılleııinin Gölbafı sol<ıı~aa 12 
pafta, 574 ada. 13 p:ırsel eski 41. 41 ' 
yeni 31 kapı No. lu 25,38 metre mu
rabbaı arsa 
Mecidiyeköyünde 9 pafta, 53 ada. 17 
parsel No. lu 640 metre murabbaı ar
sa 
Mecidiyt-kl5yünde 10 pafta, 57 açta, 81 
parsel No, lu 1683 metre murabbaı 
arsa 

Beyoğlunda Çukur mahallesinin ~ki 
Kamovola yeni Karakt.ırum sokağtnda 
7 pafta, S82 ada. 11 parsel eski 10 
yeni 14 kapı No. lu 87 metre murab
baı arsa 
Beyoğlunda Panıaıtı mahallesinin Ba
yır sokağında eski 21 yeni 25 No. lu 
815,150 rrıetre murabbaı arsı · 
Mecldlyeköy[lnde 9 pafta, 83 ada, 14 
parsel No. 1u 2130 metre murabba! 
arsa 
MecidlyeMyilnd 9 pafta, 
parsel No. lu 1375 metre 
arsa 
MecidiyekBy{lnde 9 pafta, 
tıarsel No. lu 1475 metre 

83 ada, 2 
murabbaı; , 

66 ada. 5 
murabbaı 

80 6 

190 15 

640 48 

498,90 38 

1125 85 

140 11 

1278 , 98 

1933,60 150 

4125. s10 

arsa \.. • 
Yultanda ;,uılı gayrlınenkuller açfk arttırma ile sat?fa çıkanlmıı ise 

de talip zuhur etmediğinden 6/11/1942 tarihinden itibaren bir ay fçlnde 
pazarlığa btrakılriuştır. 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuzları ve nOt'us hilviyet cüzdan
lariyle birlikte bir ay içinde haftanın Pazartesi ve Carşamba günleri 
saat 14 den 16 ya ko.dar MilU Emlak Mildilrlüğll.ne müracaatları. (1288) 

"lRn fotoıo-af ve r .. sim sergiaitıe" Cif 
ıı:tfrak ettlrllP.Cektir. 
~ergiye lıotlrak edPCeklerin eserler 

<:llnunuevvelin sonuna kadar Halke· 
• vinde- kııbul l"'ttilec.-ektlr. 

ö L M 
Profesör doktor F.sat Şeratettlr 

Köprülü'yü kaybettik. 
Tıp Alemlrnlzh 

en mOmtaz 'ahsı 
yetlerinden biri o· 
lan merhumun ce. 
nare~i bugün san 
(10) da Erenkö· 
yCnde TeUlkavıı' 

sokağmda 17 ntt· 
m.araıt k~şkünder 
kaldırılacak, 15ğl• 

namazı Beyazı 
camimde lnlındrktan sonra Topkapı 
rlaki aile kabrlstanma defnl'dileeek· 
tir. Muhterem Ostadt rahmetle a.nıı. 
~ 

f ATI HAL - Merhum Vehbi Pas· 
'ıaremi, Irak havallsi kumandan 
"lleı-hum Sfileyma.n Askeri'nln vali
de)lf Bayan GOztde evvelki gece ve
r:ıt etml,tlr. Cenazesi bugftn ~ile Oc: 
<fl AnıavutköyOnde Uiur al)artımıı-
•ndan kaldırılarak Rumelihfsarr mE' 
.,ır1ı~mc1a ebedf istirahııt~Ahmıı tevri 
'~ilı>cektlr. 

ŞEHm TiYATROSU 
Komedi t<ııml ( ASRiLEŞEN BABA; 
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~ arınki Dünyanın 
· PICinları Nasıl 

Hazırlanıyor? 
fti!ir (Baştaraiı 1 incide) 

Avrupada söz söyliyeceklerin 
cızalması lazund.Ir. Harpten sonra 
nsanlığın karşılaşacağı ekono -
mik: sıkıntılar büyüktür. Bu Sikın 
tılarm önüne geçmek için şimdi 
den bir çare arama1dır. Fakat bu 
nu ararken yalnız şa}\si menfaat 
lerimizi düşünerek hodkamca ha 
reket edersek, muvaffak olama -
yız. Zaferi kazanmak için nasıl 
her türlü feıdakarlığı göze alıyor 

.1 A.~ 

Mücevherat· ve Saat MerakManna : 

Platinden, Altından. Pırlantalı 
Kadm, Erkek, Kol ve CeF 

Saatlerinin Envai Çeşitleri 
Kıymet6 Taşlarla Müzeyyen Şövalveler 

1943 ModeDeri Üzerine 
Yüksek ı;ttkie yapUmıf emsalıds C t Ç ı: it ve P L .A E. L A R t N 1 

Mftesseeemhde bala cafmın mftjdelerls, 

VACHERON ve CONSTANTIN 
Saatlerinin Acentası 

ak, sulhü kazanmak için de öyle A R L o ... 
ce fedakarlığa haZll'lan.malıyız.,, p 

TAN Gazetesi 

'•-Alt 13YATJ...ARI 
c.. -

Haşlıli maktu olarak 760 
ı inci sayfa aantiıİıi 600 
8 • • • 400 
8 • • • 160 ' , KAYIP: İstanbul seyrüseter altm

eı şubesinden almtş olduğum 2339 
sicil m:ıın.aratt şoförlfllı: eb.liyetn.aın.e
ı:ni ve 1942 senesi.ne ait sthhi muaye_ 
Ot'! cfü:danIIDI zayi ettim. Yen isini a
lacağımdan es1dsinin hükmü yolctur. 

Sıtlo o61u Ferit Ktp 

** . andell Will.kie, daha açık s a a t M a ğ a z a s 1 $ap.lp ve Neşriyat Müdürü: HalU 

~moıuı mamuJ. bı.r 

PORT KOSTOM 

D 1 

D -1 
K 
K 
A 
T 

K 

23. ıı. 942 

A 

Elbiseyı havı uır 

PORT KO$TÜM 

·t 
Son keşi.edilen vıe İktisat Vektlet:i:nden patentli PortkosftlmO ~

ya çJkarınış oldu~ m<ıoener balkmılza m1ijdeteriz. 

PORT KOSTÜM daha sarih ve daha kati l Ultfi Dördüncü. Gazetec:lllk ve 

~;= :.::~:';" v:::;:;,~·= stanbul - __,, M e,._ ...,.,_, fü28 ________ ,. ____ -N~~ T~ "_ s~ ~":_ =-: 1 :!:;!~r~::.0~:;~; , 1:J!J'm~'1i(1)1,\ ~MHüitiYüJ 
Son derecede pratik. Jmllamşb, Jile- bir nı6ble. Hem yatalı: odanhı 
süs]jyecek, hem de günlük elbisenizin biçimini bozmadan '9IE! kumaşı 
:1ıırap olmadan m uhtaza edecek ve Bayanla:n ütü derdinden kurtara-

cak yeg~ vasıta: BiR PORT KOSTÜ M'e malik ohnaktD:,. 

aldntmanm faydası yoktur. Müt- 1 . ı Z 1 R A A T B A N K AS 1. 
clikler her şeyden evvel harpten İdrar yollan iltihabı, yeni ve eski BELSOGUKLUÖU. idrar sorluğu, 
onrn dünyaya verilecek nizamın mesane, prostat ilUhabı. sistit, koli sistitlere, böbrek ralıatsızliklarma KunıJuş Tarihi: 1888 
na prensiplerini şimdiden tesbit llkarşt en mükemmel bir !Uıçtır. BELSAMITOL kullananlar ba basta-1 Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
tmeli ve bunu aynen tatbik et.. Irklardan çabuk ku~lar. Bütün Eczane ve Ecza depolarından ara-

melcte ittifak etmelidirleır. Müt - ymız. Deposu: Sami Aksu, iş Bankası arkası Rahvancılar sok, No. 5' Şube ve Ajans ~dedi: 265 
tefiltler d iyince yalnız lngiltere ., l sTANBtJL Zirai ve Ticaıi Her Nevi Banka ~uameleled 
ve Amerikayı almamalıdır. Sov - "!-.... 

Stadyum ihata Duvan inşaatı et Rusyanın, Çinin, hatta diğer 
ciçük milletlerin bu hususta söy 
liyeıcek sözleri vardrr. 

Müttefiklerin sulh gayelerini 
tesbit eden Atlantik beyanname 
si yalnız Ingiliz ve Amerikan ri
cali tarafından imza edilmiştir. 

Onlardan biri.si de daha şimdi -
den imzasını unutarak imparator 
luğu muhafaza etmeik istediğini 
ve emperyalizme devam edeceği 
o · söylemektedir. Yani yarın Al 
manyayı tekrar işgal ettiğimiz 
zaman bu memleketi onu müda 

adan aciz olduğunu isbat eden 
e asırlarca eski sahiplerine iade 
deceğiz. !nsanlığa vadettiğimiz 

hürriyet bu mudur Onun için 
her şeydeın evvel müttefik:ler bir 
raya gelerek yarınki dünya pren 
plerinin nizamını kurmalıdır -

Beden Terbiyesi Kocaeli Bölgesi Başkanlığından 
Villyet merkezlodeki stadyum ihata duvarlan milnaJaısaa fk:l deta 

il.An edildiği. halde fiyatların ıu:llğmdan dolayı talip (1kmanııwtJr. Ba bre 
keşiflerde tadilAt yaptlarak bu inşaat (1-9574.81) Ura.ya ("lkarıhmıs ve 
9.11.942 tar:ih.inden 28.11.942 tarihin e kadar yirmi gQn mdddetle ve ka
pall zarf risuliyle tekraı: ihaleye kon ubnustur. 

Evvelce bildirildiği üzere bu işe ait mulcavele projesi ve dil er ev_ 
rak Nafia Müdürlüğünden tatil gOnleri h ariç her gün ıörillebflir. 

Muvakkat teminat (1464) liradır. İsteklileri Nafia MQ.dUrlüğftnden 

alacakları vesika yeni ytla ait Ticaret Odası klğıd1 ve 2490 sayılı ka
nunun hükümlerine tevfikan tanzim edecekleri mektuplartyle birlıkte 

28.11.942 Cumartesi günü 10,30 da Vil.Ayet makamtnda toplanacak ıı:o-
ınisyona müracaatları il.An olunur. (1482) 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Fabrikalarımızdan ve İstanbuldan şinidiye kadar 
en az on beş tonluk bir vagon üzerinden şeker satıl
makta idi. 

Fiyatın yükseltilmesi üzerine asgari satış miktar
ları bir ton küı> veya kris tal olarak tesbit edilmiştir. 

ar. Sonra da bu prensipleri nasıl 
tatbik edeceklerini, bn gayeye 
nasıl ulaşacaklal'ID.I kararlaştırma 
lıdrrlar. insanlara siyasi hüııri -
yet vadetmek kafi değildir. Eko 
nomik hürriyete dayanmayan si
yasi hürriyetin manası ydktur. 
Faraza Malaya'yı ikt.isaden artık 
başkalarnun i,stisroar etmesine 
müsaade etmemelidir. Her meım.. 
leketin kaynaklan bütün dünya-

' _, 
ya açık olmalı ve o kaynakların 
temin ettiği menfaatlerden yal
nız o memleket halkı faydalan -
malıdır.,, 

Willkie, küçük roillelere Tür -
kıyayi misal göstererek, onun gi 
bi hürriyet ve istiklal verilmesi 
nı müdafaa etmekte, eski impara 
torlukların artık tasfiye edilmesi 
lii.zımgeldiğini iddia etmektedir. 

** Forum'da, harpten sonı:a bil-
hassa Avrupa ve Amerika 

nrn karşılaşacağı diğer meseleler 
de konuşulmaktadır. mesela, 
harpten sonra Avrupadaki açlık 
ve sefaleti knrşılamak için tedbir 
ler almalı, bugünden bu iş için 
n:~sıl hazırlanmahdır? Mütareke 
esnasında A vn:rpa nasıl idare edil 
melidir? Harpten ~caıra bütün 
dünyada başlayacak olan iktisadi 
ve sınai buhranı nasıl karşılama 
lıdır? 

Görülüyor ki, Amerika hum -
malı bir fi.kir faaliyeti içindedir. 
Bir taraftan fabrikalar harbi ka 
zanmak için silah ve malzeme 
yetıştirirken, müttefikler de sul
hü kazanmak için fikir malzeme 
sı iınalı1.e meşguldür. Bu faal~y~t 1 
belki de harbi kazanmak . ıçın ı 
sarfedilen enerjiden daha mühim ~ 
daha faydalıdır. 

Bu sahada tedkikler yapmakla 1 

meşgulüm. Bir çok salahiyettar 
kimse ve makamlarla görüşüp 
fikir teati ediyorum. Toplayaca -
gnn fikirleri sıra ile göndenneğe 
çalışacağım. Çünkü harp sonrası 
dünyasının planı burada yapılı -
yor. Bu plim hakkında anca}>. ?.u-

1 rada tam bir fikir edinmek mum 

Ticaret VekGleti iç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden 

SO tkinclteşrln 13i!O tarılıli Ecnebi Anonim ve sermayesi Eshama 
münkasim şirketler kanunu hükümlerine göre Türkiye'de İş yapmasına 
iz.in verı1mlş olan Eqıebi Şirketlerinden (Doyçe Lutthanza Aksi~e
zel~tt _ Deutsche Lu:fthansa Aktlenıtesellschaft) Şirketi bu kerre m (1ra
caatla İstanbul Şubesi Müdüril WALTER LUX'un Infik!ki dolaymiyle ye~ 
rine İstanbul Beyoğlu DördOncO Noterliğince 5/10/942 tarih ve 11958/ 
2778 ve 11959/ 2779 sayt ile tasdikli vekAJ.etnamelerdeki prllaı- d ahilin
de Şirket namına yapacaklan işlerden doğacak davalarda dava eden, e
dilen ve üçüncü şahts stfatlariyle l;ıazır bulunmak tızere ! stanbuld a otu_ 
ran TUrkiye Cümhurlyeti tebaasmdan Mehmet Kenam Buyan ile yine 
İstanbo1da oturım Alman tebaasından Erwin Bock - Haker'i TürkiY" 
vekilli~e t ayin ettiğini bndirmiş ve l~zım gelen vesikaları vermiştir. 

Keyfyet tetkik ' edilerek kanun hükümlerine uygun göıillmüş ol
makla llAn olunur. 

·-
Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 

Şubem.izde kayıtlı bllfunum eme itli n yedek subay w askeıi m.e
murlarbı 1076 sayılı kanunun 9. maddesi mucibince sıhhi muayeneleri 
yapılacağindan ikişer adet totogra!lartyle birlikte şubemfzıe mftracaatlan. 

(1751! - 11105-) 

OSMANLI 
~ 

BANKASI 
Tt.JRK ANONİM ŞİRKETi 

T E S İ S T ARİ H t 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile müna.kit mtıkavelena
mesi 2292 numaralı 10/ 6/ 1933 tarihli kanmıhl tasdik edil

tniştir. (24/6/193:-l tarihli 2435 numaralı Resmt Gazete) 

Sermayesi: l0.000.000 
1.250.000 İhtiyat Akçesi: 

~~~~~ 

İngiliz Lirası 
İngiliz Liram 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARİS, MARStt..YA ve NİS'd(! 
LONDRA ve MANC:ESTER'de 

ıınsm, KIBRIS, YUNANİSTAN, lRAN, lRAK, l1I.JSTtN 
' ve MAVERAYI ERDUN'de 

- Merkez ve Şubeleri: 
YUGOSLAVYA, ROMANYA , YUNAN!STAN, SURt'Y!: 

:ıil L'OBNAN, Filyalle.ri ve bütün Dünyada Acenta ve 
muhab;rleri vardır. 

• 
kilI}.qü;:. - ~ 1 

Der nevi Banka Muamelelerl yapar 
Hesabı cari ve mevduat lıesaplan küşadı. 
Ticaı::i krediler ve vesaikli krediler küşadı. A erikadan Dönen ! 

G zetecilerimiz 
Ka.lı.ire, 22 (A.A.) - Hususi mu_ 

h birimiz bildlriyor: Hüseyin Cahit , 
Yalçın ve Ahmet Emin Yal~an dün 1 

•le vakti K ahireye gehnışl~ ve 
T urkiye Elçisi ile Amerika ve İngiliz 
1 imessillcri tarafindan karşı.lanm.ı.ş-

rdh. 
Yalçın bu ıo::ıba'h uçakla Adanaya 

E'{et edecek, Yalman bir hafta 
d r Mısırda kalacaktır, 
'Diı'rer üç Tfük gazetecl~i Ameri-

1' '1 ı· il:;:amctlerlni 3 halta uzatmış-

lnrdıı 

T ürkiye \le Ecn~ ';U~IUJekl'Uer iiz,er~~ keşide MDedıtt. 
iskontosu.. · 
Borsa emirleri. 
E.~am tahvilSt altın ve emtaa herine avamı. 
Senedat tahsilitı ve saire. ' 

~~!!!!i!i!!!~~ 

En. ~ek emniyet şartlarım h.alz 1clnhk 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasair.rı en müsait şartlariyle (Kumbaralı 
Kumbara.sız) tasarruf heaaphın açılır. 

Para 
'{.. 

Biriktirenlere 28,800 Lira 

IKRAMtYE VERiYOR 
z:tnuıt 8aftk ... ftdtı kWMbarah n Utbr111n ta .. _, MaP .. rınde en n 8C 
.. ...., buhlllanıa,.. ~"•d• 4 det• ;eıcııece.. kWn a.. ...oıct.Jcl pltru 

gire llPamı:ı-e d•Ol'tılaoaktlt, 

• f · 4'dlı' t.000 .LJl'af t.000 ı Un 
1 • .. • UM>I • 
' • aa • ı.ooo • 

40 • toc • UJOt • 
ıao • • • ı.aoo • 
tlO • • • t.smı • 
''° • • • uoe • JtKKA'f : H.attt•rrJ1dakl ,,.,..,., atr •n• tqtncfe IG Llr•d•rı •taOt dO, 

"Ytiyeftfetoe hcrttrftlye c;ıktı0' tato:dlrcte 4'fı 2C> ' ••••••vte ,, ... 11-k'tlr Kar"• 
trıır •119de 4 defa f1 l!ytOl, 11 Blrlnolklrıun. ,, Met't we ,, Hutr•• 

. 

...................................... -... 
ASETiLOPlllN NES'ET 
GRiP • NEZLE • BAŞ ve DIŞ AGRIL_ARI 

SOGUK ALGINLI GINA KAlilŞ I T ESiRi KAT'fD IR, 
2 Uk zarf ve 20 l ik tilnlerl h~l" ~r,,;ınf'dı>n sıravmız 

~--............................. , 
işçi ALI NACAK 
İstanbul Belediyesi Elektr ik, Tramvay ve Tünel 

İşletmeleri Umum Müdürlüğündn 
İşletmelerlmlz Şişli tımıirhanesi ve arabalıklar için ihtiyacımız olan 

lşçilerin ehliyetler ine göre verilecek yevmiyeleri aı,ağtdR gösterihniısttr. 
Bu işçilere yevmiyelerinden baska, ayrl:ca % 25 pahalılık zammı: :ek
meği :ile beraber öğle yemeği ve iş yeri ile evi arasında meccanen seya
hati için bir tramvay hüviyeti kartı verilecektir. 

Askerlikle aJAkası olmıyan isteklllerin nüfus cüzdanı, hüsnühal kA
fıdı. 4 adet vesika fotogratı ve şimdiye kadar çaltşmış olduklan ınfles_ 
sesel erden ıılınm~ iyi hizmet vesikalarlyle birlı'Jde 26,11.942 Perşembe 
gilJJ(l saat 14 del 17 ye kadar işletmelerimizin Metro hani remin katın
daki Zat İşleri -.e Sicil müdürlüğüne müraeaatıarı lüzumu bildirilir. 
Yapaeaöı lf ı,,. ı a dedi 

Elektr:ikl;t 
Bobinör 
~O» 
Tenekeci 
TeeviM 
Tornacı. 
So!uk detnırd 
Teıvzyecl • ınaldne 
tsmirclsi 
Tesisat ustu 

Silici 

.. 
6 
9 

10 
6 

14 
14 

6 

6 
4 

4 

10 

15 

1 Saatte krrk kuruşa kadar yevmiye 

.. 1 verllecekfö .,;. . ~ 
( n ~· p • ~ 

" .. .. 
n '•"' ·" • .. . 

r .. "~ .. • .. 
c • .... .. • .. 
{ .. . " " .. 
( J . ( .. .. .. .. . 

~ ( Tamirlıane ve arsbldtlarln bonı ~ 
cııı ( kanalizasyoB tesisatlarma ait tamı-
~ ( rat işlerini yapabll~k kabiliyette 
i ( olm:ılıdtr. Saatte ktrlt: kuruşa kadar 
~ ( yevmiye verilecektir • 
~ 
ıu ( Saatte on beş kurup kadar :revmL 

( ye verilecektir. 
( Saatte yedi ~ yevm.fye Terile

. ( cektir. 
( Sııatte on b~ kuruş yevmiye ve
ı( rilecekti.r. 

'(11512) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
XUkaddema :Rınpqa CUuşo!lu çı.lanS2: sokak 8 numarada 'l'riko_ 

taj fabrikası sahJbi İsmall ve Ali Mehmet biraderlere: 
Miktarı, mahiyeti ve neden dolduğu 9016 sayılı 20/10/ 1942 gQn1tt 

Son Telgraf ve 6865 saydı 21/10/942 günlil Vakit ıazeteleriyle ilAn edi
len (33926) lira l kuruş borcunuzun 1723 sayfiı kanunla gösterilen 30 
gQn müddet zarlhıda l>demedlğinlzden bu parayı nih ayet 10 gün içinde 
veznemi:z.e yatmnadtğmız takdirde Tah sili Emval kanunu hükümlerine 
g~ hakkınızda takibat yapılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere tltuı 
~ (164r 

Bu P ort kostüm bilyiik hizmetlerine raimen yalıu% 25 liradır.Ace'..e edinh 

İstanbuldan ve tavadan yapı
cak slparişlerln bedeli obm 2!S 
Ltıoe ~ ha-r.dıesi olarak umtı.. 
mı depo adresine gönderllınell
dir. Siperişlerln. bedelleri pos.
taca tahsil edı1diğt andan it.iba
ren müesseserntz siparle mev-
2JUUtıU posta ile müşterilerine 
süratle göndermeyi taahhüt ~ 
der. Ayrtca posta ilcreti talep 

1 ohımnaz. 

. Umu mı Depon~ 

Hakkı Kutbay 
Ankara caddesi No. 38, İstan

bul. Telefon : 2'133 
Pera kende satı.t 6Vlerl: 

Beyoğhmda Sark Pazan (Ba
rar de Lenn), ~ maf8%8Sl 

Baker mağazası. 

Anadolu Satış Acenteliltf al'%U edenler tnnuml depomuza '·------·müracaat edebilirler. ------~ 

................................................. ~···· 

' 

50 ton lahana pazarlıkla satın~ Pazarl.$ 24/1.1/942 Salı 
gQnf1 saat 15 de T ophanede M. M. V. 1 No. lu sattıı alma Ko, da ~ 
lacaktır. Sartanmesi hM' gQn ~ğleden sonra Ko, da görüldr. 1..teırm .. 
rin belll vakitte l.500 lira katı teminatlariyle KQ. na gelmeleri. 

l.284 - 16~ 

300 kiloluk 20 adet baskül satın ıılmaeektır. Pazar~ 25/11/942 
Çarşamba günü saat 15 de Tophanede M. M. V. 1 No. lıı satın alına 

Ko. da yaptlacaktır. Şartnamesi ve kataloğu Ko. da görillilr. İsteklfleriı 
belli vakitte 1806 lira 66 ~ kati teminatlariyle Ko. na müracaat- · 
1arı.. , (285 :-::- 164'1) 

Beher kllosana 128 kunış tahmin edilen 150 ton sığ1r etl pazarlıkla 
satın alınacaktl.r. İhalesi 27/ 11/ 942 Cuma günü saat 14,30 da Tophanede 
M. M. V. tstanbıµ Bir No. lu satm alına komisyonunda yapılacaktır. 
Kati teminatı 21,'100 liradır. Taliplerin belli vakitte k omisyona gelme-
leri, (278 - 1574} 

Beher kilosuna 128 kuruş tahmin edilen 150 ton sığ'ır eti 27/11/942 
Cuma: günü saat 15 de T ophanede M. M. V. İstanbul Bir No. hı satın 
alına komisyonunda pa%B.Clıkla satm alınacakt1:r. Katı t.eminatı 21,700 U-
nıdır. T aliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (280 - 15'16) 

IWf/ 
\ ' ,\ .... 

Aşağ!da yazılı sebzelerin kapab zarfla eksiltrneleri V12/942 Salı 
günü saat 15,30 da Tophanede M. M. V. İst. BJr No. lu sattn alma k°'" 
misyonundıı yapılacaktır. İlk teminatı 1653 lira 75 kuruştur. Taliplerin 
kanuni vesikalariyle teklif mekluplarmı ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri, 

CiNSi 

lspanü 
Lahana 
Prasa 
Salça 
Patates 
Kunı so~ 

Mikte r1 
Kilo 

9000 
9000 
9000 
3000 

15,000 
Ui,000 

Fiyatı 

\~uru 
~--

21 
20 
22 

' 

126 
50 
34 
(~ - UM)' 
' "' "-

4000 çift deri eldiven pazarlıkla satın allnaC!lktır. Pazat'hğt 2112/942 
Carşamba g{lnü saat 14 de Tophanede M . M. V. 1 No. lu sathı alına 
Ko. da yapılacaktır. Şartname ve ntımunesi Ko. da görillilr. İsteklilerin 
belli vakitte 150 lira kati teminatlariyle Ko. na gelmeleri. (282 - 1644) -

70,000 kilo prasa pazarlıkla satın almacaktır. İhalesi 26/11/942 Per
§ettıbe günü saat 14 de Tophanede M. M. V. İstanbul Bir No. lu sat1n al
ma komisyonunda yapılacaktır. Kilosunun tahmin fiyatı 20 kurus, kat1 
teminatx 2100 llradtr. Taliplerin belll vakitte komisyona gelmeleri. 

(272 - 1494) 

,-----------------------~ TÜRKiYE iŞ BANKASJ 
Küçük Cari Hesapla 

f943 iKRAMiYE PLAN ( 
KEŞIDELElt 

1 Şubat. 3 Mayıs. Z Ağustos 1 tkinciteşrin tarihlerinde ,apıh. 

1943 iKRAMiYELERi "'\ 
1 adet 1999 Liralık 
1 ,, 999 ,, 

1 • 888 " 
1 " 777 " 
ı. 666,, 
1 • 555 ,, 
1,, 444. 
2 ,, 833 " 

10 " 222 " 
30 " 99 " 
60,. 44,, 

250 ,, 22 il 

~ • 11 .. 

= 1999.- Lira 
= 999.- ·,, 
·= 888.- " 

== 

,ı=::: 

777.-- • 
666.- ., 
555- • 
444.-- ,, . 

== 666.- " 
ıı::::::: 2220.- • 
= 2970.- " 
== 2640- • 
~ 5500.- • 
. == 3674.- • 

\.. ............................... ··-" 
.rtlrkiye iş Ba.nlmnnı? T'&l'A '8tlrma)da yalnı:r paT8 bir.kını , 
ve faiz alınış olmu., aynı zawnanda taliinizl de denemiı. , 
U'Sllllm-


