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Bizerte ve Tunus ·-ıstalingradı Saran Mihver 
Kalelerine Karşı 

1 aartuz Dün Başl"adı 

Kuvvetleri Çevriliyor 
Şehrin Şimal ve Cenubundan llerliyen Sovyet Kuvvetlerini11 

Birleşmek Üzere Olduğu, Almanların 
Stalingrat'tan Çekilmiye Mecbur Kalacakları Bildirilmektedir 
Alman Hatlarının 
Yanldıği Berlinde 
de Kabul Ediliyor 
Moskova, 23 (A.A.) ......- Bu sa

bahki Sovyet tebliği: 
Gece kıtalanmız Stalingrat 

çev.resınde muvaffakıyetli taar • 
ruz harekatı yapmışlardır. 

Sovget ele tebliği 
Moakova, 23 (A.A.) - Bu sa

bahki Sovyet tebliğine ektır: 
Stalingrad'ın endüstri manal· 

lesinde iki Alman hücumn püs
kürtülmüştür. Stallngrad"ın batı 
'imalinde iki Alman hü:.-um kı -
tası hezimete uğratılmışt1t' Sta -

&tiııver hava kuvvetleri ıarafındln bir ~nde 13 defa bombardımın .. edilen Cezayirden bir göriınüş lingrad'ın cenubunda kttalanmız 
_Yazısı 2 nci ıayfRda _ ilerlemiye devam ederek dıışma· 

..__----------------------------------- na ağır kayıplar verd".:"'.:'llŞlerdir. 
680 kadar Alman subn~ ve eri 

lngiliz 
l<abinesindeki 
lleğişikliklerin 
t. anası 

i ç ş he yok ki. Cripps'in yeni 
d nya h kkmtlaki g!SrQş ~ tn-

1 z İmparatorluğunu olduğu gibi 
h faza etmek Jstiycn mubafa.. 

htr mda tioe lt~-
la amıştır. Bu yQzden Crlpps"in 
b rp k bineslnden çıkarılması ve 
llıu af kfır Morrison'un kabine
de mühim bir mevki kazanması 
Cıtytnin ağır bastığını göstermek
tc.cur. Afrlkad ki galibiyetten son
l'a. bu mahiyette bir değişiklik İn.. 
Rilt renin emperyalist siyasetinde 
hiçbir dcğişı1diğe razt olmıyııcağı 
hissini vermektedir. 

L ondradan gelen son telgraf-
ı,-: lara göre Sir Stafford 
lipps harp kabinesinden çekil -
~· Dahilıye ve Harbiye Nazın 
uı:n Herbert Morrison bu Nazır
~ larx muhafaza ederek Cripps
~)'erine geçmiştir. Claurchill 
~ Cripps arasında teaU edilen 
tıı.~ mektuplarda arada bir ih
~ olmadğı gösteriliyor. Bu -
~!beraber Cripps'in ve diğer 
~bıne azalarının, Afrikadaki ga 
;hi~eti müteakip değiştirilmesi 
~~t nazarım çekecek mahiyet 

Staff ord Cripps lngflterenin 
~ğlubiyet günlerinde Sovyet 
~a ile lngilterenin arasııu 
~akta, Soıvyet - lngiliz anlaş 
~ meydana getirmekte bil
~bir rol oynamıştır. Cripps'iD 

!l:ıuvaffakıyeti o zamanlar ln 
~te:re kendisine karşı büYük bir 
~pati uyandırmış, hatta Cripps 
~ ün adamı Oılınuştur. Kabinede 
~~e yer verildiği gibi, harp 
b~ sonra kurulacak dünyada, tat 
1.ıt edilecek prensipler etrafında 
~ ~alabiyetle söz söyliyenlerden 
4i de Cripps olmuştur. 
~ Cripps kabinede mevki aldık
~ tı. sonra Churchill kendisini 

1tı.dıstan meselesini halletmek 
~~ :ıe Hindıstana göndermi~tir. 
lt t'ıpps'ın Hind~stan seyahatınde 
~ ltı.tlilere is:ikHU temini suretiy
he bir anlaşma temin edeceği 
~ klendigi halde, Cripps elinde -

1 tnahdut salahiyetlerle bunu te 
tı edememiştir. Ingiltere Hin

tlstana ıstiklal vermeyi harbin 
lluna talık etmiş, bu ;hususta 
l' 'Ok mazeretler göstermiştir. 

~ tripps'ın Hindistan meselesin
ı llki muvaffakıyetsizliği, lngil -

öldürülmüş, 40 top ve 70 mitral Dakar ve Fransız 
Afrikası Darlan'ın 

Emrine Girdi 

yöz ele geçirilmiştir. s,>vyeı }Q- ~ 

talan şimal batı cephesinde tah. ŞARK CEPHF.slNDE: Harap 
kimli bir noktayı zap~tmişlerdir 

Alman reami ıebUği ı. • A 

1 Berlin, 23 <A.A.>-: A!mao h8f Mı Ilı Şefle 
kumandaıılığınm teblıği: KafU,.. 

yada mevzii mabıyctte baza hare M K ı • • 
ketler olmuştur. Stalingratta ve • a 1 n 1 n 
Don nehri di:raeğincie Rumen 1o-

Dakar'daki Askeri Yan ve Amiral Darlan ~:~ı~y:=~~~ı:~a- Arasında 
B K R d il t·~ ~&.S!i _Jlın.~lünfm cen~ do~n.. 

U aran G JO 8 lun .. TTI •r J- da düşmanın tanklara destekle -

Martinique için de Bir Anlaşma Yapılıyor/_ ~ Devaını sa. ı. stt. 
5 ihtilal Yıl Dönümü 

Londra. 23 (A.A.) - cezair Dolayısile Telgraflar 
radyosunda söz söyliyen Amiral Teat"ı Olundu 
Darlan, batı Fransız Afrikasınm 
iste~iyle serbestçe kendi emrine 
girmiş bulundu~unu bildirmistir. 
Amiral Darlan şöyle demiştir: 

"Fransız Af rikası halkı: Size 
verilecek büyük bir haberim var. 
Fransız batı Afrikası serbestçe 
ve arzusu ile benim emrime gir- · 
diğini bildirmiş ve böylece Mare. 
sala verdiği yemine sadık olduğu 
ne isbat etmiştir. Fransız hatı 
AfriKası yüksek komiseri umum! 

(Devamc Sa. 4, Sil. 2 de) 

Cebelitarık 
Limanında' 

.... 4 .. j .. ' 
Şimali Afrikada bir Amerikan askeri sıtınak kazıyor Büyük Bir 

lngiliz Kafilesi 'Turneden Dönen 
Toplandı 

Araı~nda 2 Tayyare Gazetecilerimiz 
Gemisi ile Birçok Harp 
veNakliyeGemisideVar Hü,eyin Cahit Yalçın Diyor ki: 

Madrit, 23 (E.P.) - Lalinea
dan haber verildiğine 2öre, Ce. 
belitank limanında yeni bir kon
voy hazırlanmaktadır. Bu habere 
nazaran. son günlerde 24 ticaret 
gemisi buralarda tahşit edilmiş
tir. Bu 2emilerin arasında mü
tealdit büvükçe tn~iliz nakliye 
gemisi bulunduğu gibi Cebelita. 
nkta 3 uçak gemisi de tesbit edil 
miştir. Bunlardan birisi Furious 
tipi, ikincisi Formidable tipidir, 
üçüncüsü ufıık çaptadır. Bunlar. 
dan başka limanda iki harp ge. 
misi. dört kruvazör ve bircok 
muhripler bulunmaktadır. Pa
zartesive ba~layan P.ece 7arfın
da LalinP::ı'dan Cebf>litank'a bü
yük mikdarda n-:aklann gitti~i 
görülmii$tür. İspanyoUar yeni 
hadiselerin hazırlanmakta oldu. 
ğ'u kanaatindedirler. 

"T ayyaremizin Kazaya Uğraması Neticesinde 
Atlantikte lnmiye Mecbur Kaldığımız Zenci 
Adas1nda Bile Türkiyeden Bahsediliyordu .. 

Ankara, 23 (T DO - tnıtıte.. 
re ve Amerikava ıiden nıeteci

Ankara. 23 (A.A.) - Sovyet
l~rın 1917 ihtilali yıldöl)ümü 
münasr>b"'tiyle Reisicümhur İnö. 
nü ile Sovvetler Birli~ vüksek 
şlırası reisi M. Katinin arasmd3 
tebrik ve teşekkür telgrafları te
ati edilmiştir. 

Başvekilin telgrafı 

1 Ankara, 23 <A.A.) - Sov:vet 
ihtilalinin vıldönümü vesilesiyle 
Başvekil Sükrü Saraco~lu ile 
5ovveHer komiserler heveti re
isi Stalin ara~ında tehrik ve te_ 
.,ckkür telJ(rafian J{Önderilmiş
tir. 

Hariciye vekilinin telgrafı 
Ankara, 23 (A.A.) - 1917 Sov. 

yet ihtilalinin vıl dönümü dola
yısiyle Haricive Vekili Numan 
Menemencio~lu ile hariciye ko. 
miseri Molotof ara!llTnda :kamlık. 
h tebnlt ve teşekkür telRraflan 
Qönderilmiştir. 

Ucuz Şeker 
Tevziatına 
Başlanıyor 

Nüfus Başına Her 
Ay 600 Gram 
Şeker Verilecek 

i'edeıki Tory'lerin lmper -
~ Policy Group'un, İngiliz em Bi9anın Bir Nahiyesinde 
lızrnınden fedakarlık yap - 126 Ev Su Altında Kaldı 

lerimizden üçü. Zekeriva Sertel. Memurlarla, miltekait, dal ve 
$ükril Esmer ve Abidin Daver vetimlere şeker tevzii hakkında 
tetkiklerine devam etmek üzere viliyete teblint yaptlmıştır. Bu 
Arnerikada kalmışlar, Hüsevin emirde 1943 vıtı birinci avından 
Cahit Yalcınla Ahmet Emin Ya1- itibaren ucuz fiyatla seker teni
man memleketimize dönmek il- inden istifadC'leri kararlasmış <>
zere hareket etmişlerdi. Ahmet lanlara her ay 600 gram seker 
Emin Yalman da Kahirede ka1- verilmesi bildirilmektedir. 
dığlndan Hüseyin Cahit Yalcın Yalnız Birinc.ikanun ayuıda 
buJ?'iln yalnt:r; oluak Toros eks. nüfus baflna ddıtılacak sekerln 
presivle şehrirni:!e eelmiştir. U· mi.kdan. 500 ıv-am olacaktır. Bu 
:r;un bir tetkik ee%isfnden dönen maksatla vflAvet emrine 163 bin 
••zeteci ve mebus. •arda Türk kilo '8ker tahsis edilmi~it'. VllA
ve ecnebi Jıazetecilerinden mü. vet her ka:r;aya, ucuz fivatla se
rP.kkep bir erun ve doıııtlan tara~ lrer verilect>k olan memur. müte. 
fından 'karıa1anmTStır. Herkes ve kait. dul ve fttimlerle müc;tahak 
hPmen hP.1nen avni 7.amanda vol. 'l!lelerinin mtkdanna PÖrP kara
cuva volculuifu hakkında suallPr. lann mutemetlerine nesin pan 
tevcih etmic:ler. Hüsevin Cahlt i1e şeker verecektir. Bu sekP.rler 
Valeın m herkesi birden mem. beledive hudutları irindPk; kazrı 

'<l tn k sıynsetinin bil' neticesi Ankara. 23 <TAN) - Can ak
~ Bun~nla bera~er .cripps İn.. kalenin Biga kazasının Dimetoka 
._ ~ .ef_karı umumıye.sınde S'1n - nabivesinden gecen cay vağmur. J 

tısını kaybetmemış, bilhassa.. lar wzünden vükselmis ve 126 
• Devamı Sa. ,ı&; $1. l '. ~tıııda kilmJ..stır 
.ı. 

a- Devamı Sa. z. sn. • ~ Devamı SL z. s~ ' 

bir şehrin sokaklarında muharebe eden 

Rus Ordusunun 
Yeni Taarruzu 

Kalaç'tan Rostof'a Doğru lnkiıaf Edecek 
Bir ileri Hareketi, Kafkasyadaki Alman 
Kuvvetlerinin Ric'at Haffmı da Kesebilir 

r- Yazan: Emekli Deniz Subayı -) 

1 NECATI YA$MUT 

_. Sow"yfll/,.; A~nt'rrJYO 
) 

'ij> it~"''~ 
Stalincrad b6laeainde durum: Mockova tebl.ltfnde, cenuptan eelen Sov
yet kuvvetleri tarahndan işıal edildifi bildirilen Abganerovo De Jtrivo
muartnaltmya ve Kalaç haritada plerilmlltir. Şimalden yapılan ve Sa
raflmovte balreslnde Alman hatlarlnın :ranldıtmı bildiren haber etra
fında ı.e fazla tafsilit yoktur. Bu itibarla bu kısımdaki taarruz Jstfka_ 

metlerine ait ok takribi oluak konulmustur. 

RUSYA CEPHESİ: Ruslu 1 
Stalingrat cephesinde ~lden 
ve cenuptan taarruza "8(tiler. 
Tebliğlerden, bu seferki Rus ta. 
amızunun Alınan müdafaa hat
larını yararak oldukça mühim 
bir muvaffakıyetle inkişaf ettili 
anlaşılıyor. HUSUll Rm resmi 
tebli~ Don nehri üstünde Kala~ 
şehrinin ve Stalingrat • Rostof 
tren yolu üstünde iki istasyonun 
iş~al edlldi~ni bildirdi. Eıer Rus 
tebli~inde işplleri bildirilen Ka
la~ ~hri ve diller iki lıtasvon i. 
simleri yanlış de~ Stalin(!'at 
etrraftndald Alman ordusunun 
vuiyeti hayli nezaket kesbet. 
mi$ oldufunu kabul etmek )Azım 
(!elir . Cünkü Kalaç ,ehri Don 
dirsdfnln eenuı> kısmındadır Bu 

Libya' da 

Agedabya ·da 
1 ngilizlerin 
Eline Geçti 

Mihver Kıtalarının 
Tun us' a Doğru 1 

Çekfldiği Söyleniyor 
sehrl istirdat eden Rus kuvvetle- Kahire. 23 <A A.l - Tnglfü 
ri Staltnır~t önünd~ Alman or. tE>t>lt~ : 22 Sonteşrınde kıtaları 
dusunun ncat hatt?na ırfnn!slPr _ . 
ve ayni zamanda itıa1 ettiklerin -.,,, ıiıısmana muvaffakıyetle ht 
haber verdikleri Abgonerovo ve cum ederek Ageocfabya civanndı 
;i~er bir tstaıNonla Alman kuv- bir miktar ilerlemişlerdir. Kö 
\·etlerinin lnıh ile f'!StlS muvuala yOn cenubunda bulu!l"'1 düşmaı 
l-ıattlnı b•ı1ki1 eden tren volunu eki!inek zorund.A kal~. Dür 
kesmisler ~ektir. Şu vaztvt-te sı~na·ka üzerlnd~i hava faali 
nazar;on ~tıı1inarRt önünrlrk\ A 1. 
~ Devamı Sa. t StL 3 a-_ Devamı Sa. Z. Sil. 7 
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~I q,E~ıN~~J< ~ız] ~z~;:ti 
No. 23 Yazan: Kerime Nadir p k u·· •• 

- Be!ld baıka 7ere clder, lıtanbu- Vazife diye neredeyse canımıza olnı• e mez, ZUm Ve 
la inmez .. Hem ~apara binH bile ıen ,..cakları.. incire Fiyat Kondu 
ondan a7n otunımuıl .. Di:rordu. Peni GUIU itaat etmittl. Fakat .. 

Feyzi cıcırdamıyan bir çift flkara sabiyetten ve öfkeden çeneleri Jdliı- Hattabaşr pl)'Bsalan gevşek olarak 
P n ciydi. Sonra süratle aıaiı,.. lndi, leniyor, bütün kanı baıına çıkıyordu. açılmııtlr. Dahili satışlara genlı l5lçO
MisafJrler bahçede, havuzun baımda Usaklapn tramva:rm arkaamdan de batlanmatnlfttr. İhracat itleri dahi 
oturuyorlardı. Onlara tekrar tekrar Beluat blr kaç tilfilr savurdu. Sonra, canlt değlldlr, Kµnı OzQmler 71 -
osür dileyerek veda etti. ilerde, iri biraz 1aklnleeerelı: kendi kendine h~ 71,5 Jrun.ııa dQfmOıtilr, Yiyecek mad 
bir bahçe makasile kuru cüllerl ayık. murdanmıya devam etti. deleri az gelditl için ftyatlanndakl 
layan Sermet paşaya ve bir alçak i.. GarUnürlerde bıııka tramvay da düıüklQk o kadar önemli ohnamak
kemleye oturmuı kahvesini icerelı: k0a yoktu. Feyzi kolundaki saate bakıyor: tadır. Bü70k parti mallar benQs pi
casmı seyreden Güzide haıı1ma: •Al. - E~aht Vapura beı dakika var •. yasalanmıza gelmif olmamakla be. 
!aha ıamar!adıkl'' dedi. Sonra kop Yetlıemlyeceğlzl. Diye tellş1anıyorda. raber, ılparlıler ıt>n ıeçtllı:çe arttı
rak bahçe kapısını buldu ve ıokaia Behzat bu tellıa evveli omuz sil• ~mdan bugOnlerde çok mal gelmesi 
çıktı. Behzat oradaydı. Sabırsız bir kerek: ümit edilmektedir. Kestane sarfl:ratt
tavtrla: - öteki vapurla gideriz!. Dedikten nın artmasmdan dolayı piyasada kes-

- Canım nerede kaldınız! Çabak sonra, genç kızın 7uzündeld büyük t.ane azalm11tır. Yalnız kuru ilrüm 
bir tramvaya atlıyahm.. Ben de ayni endişeyi ve teessürü görünce: ve fındık çoğalmıştır, 
Tapara yetlşeceflml.. Diye s5ylenla - Vah Tahl Neredeyse aihyacakıı- Pekmez De llzüm fiyatları 
:vordu.. nu canım! Dedl ve geçen boı bir 
Feyzlnıa Um dill tutulmatta. Bir tabiye ip.ret etti, 

an adımlarını ıaırrch, ayafı burlı:ulda. Feyzi, iılı:eleye naaıl seldlilnl ve 
Behzat, dik, ıert ve ıllratıi 7ilrllyor: balatları alınmak üzere bulunan va• 

- önüplize bakın rica .derim .. YoL para naııl blndii:lni bilmiyordu. Hıı. 
Jar bozuk! Di7e devam ediyordu. Gene lrikaten atlamak üzereydi. Behzadı bir 
kıır, ldeta ıürüilenircesine ona takip dflşman, dilf?D8ndan da beter, mlithiı 
ederek tramva7 daralma se!mltti. bir caDSTar teklinde cörüyor, ondan 
Rasthyan ilk trannan atlachlar, Ve Jaırtalmak lcin .. dablar adayorda. 
lrf lı:isillk bir yere 7anyana otısrdalar. Orta ulonda, yine nn yana otur-

Beledi;ye İktint Müdilrlütü pek
mez. Dzilm ve incir ıtyatlarmtn nor. 
mal satış mlktarm1 şu ~kilde te.sblt 
etm!ıtir. tlzOm 90 - 100, pekmez 
130 - HO, lnclr 90 -"' 100. Bu fiyat
lar OstOnde satıı yapacaklar Milli 
korunma mahkemelerine verilecek
lerdir. 

Deri ucuzlugor 
Feyzl, 7ilrelinde bir banmlık hi~ dalar, Noter, pardesüıllnl ve pplı:an

ıetmekteydi. Kendi kendine: "Ya ..,... nı filenin liıtiine lı:o71DU,, ya!rua çana K&ele ve deri bnalltlıanelerhıln 
purda da yanmdan 11rülqmak ~ taamı dizlerinin tiıtüne almrıtrr Dar mevcut ıtoklart anmakta olman ve 
nrnr bulamuıam!,. di7e dllıtlnll7ot: alnı ilıtiine dölriUen ae)'rek lurcd .. C" ihracata bqlanmamuı fi3'atlann dO,
ıoiulc aohk terli:rorda. !tlruma nt. 1annı U1lll parmaklarl7le arkaya. tan. meslnl neticelendlnnlttJr. Her cetlt 
men, Behaat onan biletini ateh. Ylldln. yarak: derllerfn ftntlarmda kilo bqlna 55-
de, mBsteh&I bir tablllsla: - Ben blru ewümı1a m..,U 0o '15 kuruş aradnda dGtQJdOk olmut-

- sı. bir sanatklmnız, ba ma.'lm.. ı.caıtmt .. dedL tur. 
Falı:at nnmıada btl)'81rler oluna. on- Feyd, ba vui,..ıteıı m- ol
Jann ...tfelerlae mlldalıale etmemelL lllaltD. Etrafına ek sa~, " 
aınlzf, Diye mınlc1andı. tamdık bir alma arqtmJorda. Eter ~ tnpl•n•n Jtballt mal. 

Bu •rrac!a araban bir kontrol m• Yyle birini ba1aa. Bebadm nnmdaıı 1annm bir kJmn1nı Ticaret Oftsl a
muru ısirmlıti. Diler 70lc:uluJa smtmak IGin care dde etmlt o?.caktı, bacaktır, Bu mallar! muhafaza için 
beraber Bebuclm c!a elinc!ea 'biletleri Palı:at. her abillk o sine topl&lllDJlıl Cenıelk07Gnde bir c1epo klraJanmıt• 
ateh .,. 7UW'ak iade etti, Behnt ba ti. Uıraktan lelaa oldalwa bir 1dmM7l tır. 
harekete daima slnidentrdi, Zira. o dahi ~nml:rorda. 
kendi sevklnce bDeUnl devslrir, ona Vapar Kakalal acıldanndu Seıt 
ıeldll«r n:rir ... lnecell ı.tu70D& ... cerbll, Bellat birc!enbire dolra1dL 
?Jnce7e kadar ba kilcflk 07mlla O)'lılt Bltqlk komputlmandan halka baJlı:a 
Janırck. Halbulı:I. bilet yırtılınca, .... 71ibelern onlara lı:ac!ar selen kesif 
ki boaulmuı oluyordu. aiıan dumanlarını sert bir e1 hare-

Birden bafml bldrrclr, Memun eert ketb!e daiıtaralı:: 
aut bakarak: - Bu sanmzhkt Hayvanlık!. Dia 

- Şu cenabet! .ıutmaa&ıa olmul ye ıöylendi. Ben de siıara içerim ama, 
Dec!f. . • ' amam! ~lercSe cSeiill .• 

Jlem11f' fUturnr.-• (Devanıı var) 
- Vulfemld Diye llNbl>ele et" 

1DfttL 
Jha cenptaıı bUsbııttln stnlrlenen 

Beh&at, biletleri adamın aratma fn
lattı '" a7&la 1ı:aibrak ıiddeUe iki 
defa sili çekti, Tramn7 derhal ctm. 
nmttu. Memanm •e blletcinln batır
~~"ve iUrazlan arasm4a, Fqsba 
disnerek bir emir maJıl7etlnae! 

- Haydi !nelim! Di7e batırdı. B11 
a:ıarc!ar arabalara binilmez saten!., 

;!. RADYO 
BUGCNKU PBOGB.\."W 

f,IO Proir.. . IL45 Paul 
7.12 VllcuclOmlld ca. ı•.IO Ha.,.rlv 
7 4G Haberler 19.41 Hallınlul folk. 
7 il hefoalll 1'9rCL 20.15 RaQcı PH 

1%.SO Proaram 20.411 Vıol-1 ıtOIO 
12.U Jtarpll Pr09r- 21.M ltonu..,. 
12.4t Haaıerlcr ıı.ao Koaa .. a 
11.00 PttAY Ye 1&r. 21.45 K!Aallı TDrlı mll 
ILOO l'ntsram 22.10 Haberin 
ıa.oa Baloa orlıeetnıı U.45 Kapanıt 

Prof. Eaat Şeraf ettinin 
Cenaze Mruimi 

Evvelki sin vefat eden profeMJr 
Eııat Serdettin Köprtiliinün cenar~ 

ıl, dlln ErenJdS,.Undelcl lc3ıldlnden kal 
dınlmıı ve namazı Beyarrtta kılındık. 
tan ıonra Universite holüne nakledU.. 
miıtir. Burada va!l, emniyet mlldiirt 
ve memleketin tıp Aleminin yflksek 
sahsiyetleri ve kalabalık bir Univer 
ıiteli snapunan iftlrlkile bir ihtifaJ 
yapılmıştır. Billhare cenaze Topkapt 
ya oaldl ve a.lle makbereıinc defD 
edllmfştlr, mem1eketlmiad.e nebatat 
lleminln teme!inl atan ve yiikaek l1ıni 
Jnynıeti yalnsz mcmlelretimiade deil1

1 

yabancı rremleketlerde de takdir edi. 
len muh111111111 b71bı biltiin ilim ile 
ml için bir ziyadır. 

Bizerte ve Tunus l 

~" • 11 • 1142 -·---

Merp lekette Yapı l a n Ekmek Darllğı 
H Ç . M Önleniyor 

ı·- DiKKAT :--, 
Ada Çamları j 
işini Ne Vakit er eşıt enSUCaf Belediye Dün 

Yerli Mallara Verilecek Tedbirler 

Kat1i 
Aldı 

> 
Halledeceğiz? ' 

Ada çamlarına yeniden llas\ 

Birkaç ~denberi devam eden 
menli ekmek darltğmın bertaraf e

Kuponlar YllGyetlere Göncleİildl·~ 
Şehrimizde Yakanda Dağmlacak 

dilmeal lçln katı tedbirler alınmıştır. 
Havalann fırtınalı gftmeal yüzQnden 
geUrllemJyen unlar ve yolsuzlukları 
yQallnden kapatılan 7 fırm!n unları
nm kesilmesi mevzii darlığa sebep 
olmuştur, Belediye memurlar koope
·alifinin Unkapanmda açtıtı asri !ı
rma 90 c;uval un vermiş ve dar1ıjt 
linlemlye c;alışmışttr. Fakat bu fırın 
lf(lnde en çok 50 çuval fııllyeblldlği 

'ç!n bu fırından alınan fazla unlar 
'<ııpalr ftrınlann clvarmdakl frrfnlara 
tevzi edilmiş ve darlığın önlenmesine 
"alışılmışUr, 

lık ı•hnlt. Maden clhetlnd•k 
çamlar mllyonlarca kurdun tah. ı 

rlblne _,,arusmuı. Blrtok •l•9lar l 
tlmdlden kurumuı. Bir okuyucu· 
muz: 

- BISyle gide,.., diyor, BOyU t 
kadada beı eene aonra bir teı ~ 
eam •il•cı bulmak mUmkUn olml'! : Yerli MaDar mGesseaemnfn halka 

nntus başına beşer metre pazen tevzi 
etmek nzere huır1amakta olduğu 
numaralı kuponların tab'ı bitmiş ve 
bunlardannlilzumu kadarı sark vllıi
yatlerlmi:ıe gönderilmiştir. Şehrimiz 
için ayrılan kuponların daJttrlmuma 
da birkaç güne kadar baı1anacaktrr. 
Bu tevdatta memleketimizde mevcut 
JI mUyorı nOfustan bir tek vatandaş 
hariç bırakılmıyacaktır, Tevzlatm ku· 
ponla yapıhnumm sebebi ise, bdlha
mhı önünO almak ve kara borsactla_ 
rm faaliyetine me;ydıın brrnkmamak 
içindir. 

Diğer taraftan, SUmerbank Yerli 
Mallar milesseeelerJ piyasada milhlm 
tesirler gösterecek tedbirler almakta
dD'. Bu cOmleden olarak. Yerli Mal
lar teıkllAtında yeni bir bOro kurul
muştur. Bu büro birkaç güne kadar 
faaliyete geçecektir, Bilronun ba,lıcn 
ııareceıı iş, memleketteki mensucat 
fabrlkalannın mammııtmı tesellQm 
etme~tlr. 

Çünkü, memleketteki bütiln men
aucat fabrikalanna Hlzwnlu fpllli 
Yerli Mallar mQetllle!lelerl vermekte... 
dlr. Buna ratmen bugOne kadar fab
rikalar kendi ma~llUnt satmakta 
serbest brralulmqlard'ı, Bu tae, bir
çok suilstimallere sebebiyet vermiı 
ve bazı fabrikalar, hiç çalışmadıtı 
halde, mQeue1ıelerindeki itÇilere, i
mal ettikleri mensucat miktarına ve 
battA malların! satUklan tacirlere ıılt 

mevhum listeler, Caturıılar göstererek 
diğer taraftan ucuz flyat1a aldıkları 

iplikleri başkalarma el altından yük
sek fiyatla devredip durmuııa'r ve bu 
suretle de memlekette pnlı mikyas_ 
ta mensucat ve lpllk vurıunculutu 

;yapmqlardır. 

işte bUMfin yenı kurulan büro bu 
gibi hareketlerin tamamen ISnilne ıe
c:ecek esaslan huırlamtıt!r. 
AIAkadarların sCSyledUtlne g5re. bu 

reni sekil, ve hükiımetln son aldıAı 
tedbirler, ınemelekette en çok bir bu
c:uk fiti ay içinde çok genlı bir ferah 
lık hasıl edecek, piyasadaki bi\tfin 
emtia. harpten evvelki fiyatlara nls_ 
betle yllz4e on be$ bir y{lkııekllk 
,ısatei'ebflec:ektlr. 

,Bundan maada J'lne hükümetln al
dtfı tedbtrler her tilccar ancak kendi 
bra~ı dahilinde ıs ynpnbll~ktir. 

SalAhlyettar bir zat bu hususta iken
dlslle görüşen bir muharrlr!mlze &Ul1 
tart .söylemlıtır: 

''-Son alınan bUtUn tedbirler pi_ 
yasaya genif bir ferahlık verecek 
onahlyette olmakla beraber, bilhassa 
tOccarlarm kendi branşları haricinde 
ı, yapmalarına imf>An btrakılmaması, 
her ,eyf haddi itidale g5Ulrecek bir 
tedbirdir. Çünkil bugOn piyasada çok 
komik hadlse1~r cereyan etmekte
dir. Mesel:i kunduracl, lmtılathanesi 
için lilaumlu olan k61eleyf manifatu_ 
racmm, yahut pe;ynlrclnln ıtıll depo
sunda bulabilmektedir. Diler mallar
da ayni suretle kl5şe kapmaca O)'Da
maktadırlar. 1'akat tQcarlann ken41 
oı:ahalarına dönmeleri ve tOccarlara 
alt depolann deovletln kontroUine ta
bi tutulması her te:rl normal vaziyete 
irca edecektir ... 

Ayn! zat. bu tedbirlerin piyasada 
bir kac ay içinde tamamen serbest sa
tı,lartn yapılmasına imkln verecellnl 
ve Yerli Malların buıGn yaptıitı gibi 
kuponlu uu.tara bile lüzum lı:almı
y&ealbır a6ylemektedlr, 

Hakin Temizlenmesi 
için Yeni Bir $ekil 
Şehln:Wk mQtehushı Prost, Hall

cın ihyası için K:iğılhane dere!:[yle 
Büyükdereye l{iden derenin bir ka.. 
nalla birleştirilmesini, bu suretle Bo
taıc:lndcn gelecek cereyanlarla ça
murların dere halindeki Haliçte bı

rııkılmıımasmt ileri siirmüştür. 

Bu proje kabul edlllrse, bu i,e altı 
milvon lira harcanacaktır. 

Şehir Meclisinin Dünkü 
Toplantİsı 

Şehir Meclisi diln toplanmış ve 
'Kartalın belediye hudutları lc:lne a
lınması \'l' t't nakliye tarifesine bir 
rnlktar r.am yaptlmnı;ı hakkındaki 

tcklifte-ri encümenlere havale etmis
tır. 

Alhn Fiyatlan 

lıklden belediye, çam •taçla : 
~ınf kurttan ve tırtıldan kurtar· • 
mak itin bir mOcadele açmft bu. : 
lunuyordu. Biz bu mUcadelenln 
ievam ettlillnl aanıyorduk. ıtlmdl 

'iilrendlk ki, bu it gevıemı,, hattJ 
"0ıbUtUn lhma1 edllmlı. 

Kanaatimizce, bugUnkO ıartlara 
~aıtm•n beledlye hlsmetlerl akla· 

Tren ve Yap 1 1 l'Tlamı,tır ve beledlye t91ekkOlle· ur ar a •inden hiçbirinin durumu ve va· 
Sevahatin Tahdidi •lfeıır deillftlrllmemlftlr, Ada çam· 

F 'ırı vakıfl., idaresiyle belediye_ 

Düıünülüyor "'" malıdır. Her iki dairede de 
..,Ocadele taıklllt ve ttıhalub 

Ankara. 23 (TAN) - Nakil •ıırdfr. Çamların hayatfnı kurtar· 
vasıtalannın ancak mfibrem lh- ..,ak için bu tetkllltı d•rha1 il•· 
tfvaçlara tahsis edHmesi lcln tet- •lceta geçirmek llzımdır. 
kikler yapılıyor. Çünkü son za. • • 
mantarda seyahat edenlerin savı. '••• ' ' '• • • • • • • ....... 
Si fazlaca artmıya baslamı$tlr. L"' t•k 
Bu husustaki tetkiklerden alına- Git 1 
cak neticeve cöre, ya nakil vur. • 
tası ucreııer1ne bir mlkdar zam Tevzıatı 
vapılacak. yahut da seyahat et-
mek IJtivenler lcin bazı tahdit. ,. • I . . 
ıer konuıman cnıettne Ptnecet.. Vilayet T evzı çın Y enı 
tir. Tetkike mevzu olan nakil va- • 
sıbtlan trenıer ve dnıet denız. T edbırler Ahyoı 
vollan vaourlandır. A)-lardanbert yapılan hanrlbdara 

Bir Motir Parçalandı 
İzmir. 23 (TAN) - 100 tnn çlm~n

to yüklü bulunan Uğur motarn fır_ 

tınıı yüzünden Bozcaada cİ\•armdıı 
kayalara çarparak parçalanmtştır. 

MotlSriln mllrettebııtı kurtnnlm1stır. 

ratmen otomobmere IAstUc dalıtnı• 
işi henOz yapılamamllbr. Buna da 
sebep, bir seneye yakın bir ntnan• 
danberi tevzlatt yapacak dalrenln 
belli olamamasıdır. Son defa htııcO• 
met bir kararla meseleyi k5kfuıden 
hnlletmlı ve bu i:ıl mahalli belediye.. 
tere bırakmtştır. Buna rağmen ıehrf· 

1 Ko
,.OK 'I mlzde bugfine kadar tevziat baıbra-
~ HABIRLER ' mamıştır. ÇünkQ, Ankaradan emir 

* 
EKM"K VURGUNCU. ~elell epey zaman olduğu halde, Ti· 

"" :iU - Babkpara •-- ta ol 1a. nada kahveci ,ıufı Mehmet ao lımt1ta llar raret Ofisi ... v,la esu acak .. -
Dellz Belımek sattıiı ifin adli- Yerilmlıtır. I tiklerin tesbitine ait listeleri alAka.. + IR ÇOCUK \ !\NAR.AK OLDU -
PvılıliyOIMle oıaran Ahan.Un ;ııı ntıııdakl 1 dar dairelere verememl•tir. Bu ı.e, 
lıırı Selma manıı;ala d01mD4 vOcadOnQn ınuh d ıem :r.crlennden yanuak aımDttllr. hem el c mevcut stok )Astlklerin be1 * ~OKAGA HIRAKILAN COCUK - :Fe- hude c;ürilıneslne, hem senenin bu en 
rfköırDnde, :veni dojiduiu eala11Jaa bir çocuk . 
craeıl buhuımuttur. mOhım mevsiminde şehrin nakil va-* SOKAKTA OLU BULUNDU - Fener ıııtalarına mühim faydası olacak takSi 
de oturan 20 :vornda Tahıin. KOcükpuarda 
&IU bulunmu,ıur. otomobillerinin muattal kalmas!na ve 
,;,;p;~.~~Yc1;~~ıR! i.~~~~M ... -;;,~·1~1~~~ ~E'fil de otomobil sahibi yQzlerce al-
7ilzer klıllilı ır•rdım bOıc..ı huıl'lamııur. •,.rıin işsiz beklemesine sebep olmak* UIKUDAR TRAMVAYLARI - Uakll· 
dar • Kadıkllır hallı trım'fAırlan ldarulnla (adır. 

Allm ffyotlan 07nakltJını mutıııfa- tufl,.ul projeal vclıUlcr he;,ttlaln tudıkine SöylendlAlne göre ViUvet, tnOhhı1 
tm ktedı nn 1 araedıhnlıtlr. li • • 

7.a e e r. uun b r altın 3250 ku_ * MAARiF MUDURU - Rahataubft rnahzurlıın olan bugünkil feelkme)'I 
nı.a kadar satılmıştır, B!r gram kili- 1 ~!:~;iy~elld~;0 m~!~~~~en~!,•:ô:d.:u::;':!~ hfr neticeye bağlamak üzere tıedbirlet 
N! 432 lrunıstur. 1 ren vaılfealne baılamııur. :ılacaktır. 

Ucuz Şeker Stalingrat'ı Saran Turneden Dönen Libya'dA 
Kalelerine Ka111 · R'" <Ba•tarafı ı inekle> Mihver Kuvvetleri Gazetecilerimiz l:iiT <Baıtarafı ı inekle> 

Lo dra, 
2 

<A larda kilosu 145 kuruf(an, vill- ~eti .. :ıiz avcılarımızın kesit ucus-
n b 3.. b1ı~lrti"ğin~as r~d- yet hudutları içinde ve fakat be. Çevrilyor lltir <Baştarafı 1 incide) larma inhisar etmtŞtir • 

1 G1:eır:GlllM H+BUU.EA 1 
.,. 

Büyük Millet Meclisi yos~~ ugu~- ı e .. goreo lediye sınrrlan dıpndaki kazaları . . nun etmiyc çalışmış ve ezcümle 
0.n bırmcı lngıllz ordusu n:utte - da bu fiyata nakliye ücretinin t- ~ <Bat_tu:afı 1 ıncide) ~unları söylemiştir. Alman reami tebliği 
fiklerin ve Fransızların da ~·ar · livesiyle daiıtılacaktır. ~ mükerrer hueuınları tr.rde - , "Seyahatimizin fevk::ladeliğini Berlln 23 (A.A) _ "Resmi 
dımıyle Blzerte ve Tunus çevre- Di~er taraftan viliyet, memur, dilnılf'Ur. ve her taraftan pek iyi bir kabul lehli- A ed b - ı • 
sindeki Alman mevkilerinin he- mütekait, dul ve yetimer harL Berlln, Alınan luJllaruıın «ördüihimüzü tekrarlamıya lü- .,;ı· f" in g ld~ya böl~::de f:,, 
yeti umum1ye;5ine ka."11 büyük cindeki sabit .relirli vatandasla- • .-1..ı.;; kabul -..ıı.. um .«örmüyorum. Her «itti.timiz ~~~er 0 

ça mu 
0 

~ara. 23 (A.A.) - BQyllk Mil.. ra rumallMl'1'8 aeçilerek seferde ve bir taarruza geçmi§ti:. Daha §im rı d<· tesbit ettirmiı ve hazırla. ,,.. -.,ını ,,,_,,or yerde memleketimizden ve tut. keşif müf.rez:ele~ının Almı.n • l• 
let Meclisi bugQn Refet eanıtez'Jn hazerde bilOmum askeri ıahıslarm d"d . 

1 
lıtmu ıt nan listeler sıkı bir kontrolden Zilrlb, n (A. A.> - Gazette de tuğumuz siyasetin dürüstlüiün- talyan mevzı!f"rme karp yı.pmıt 

Dün Toplandı 
baıkanlılmda toplanmıttır, hukuk davalannın gl5rillme tarzlyle ı en esır er a \' ır. jleçirllmlttir. Hazırlanan liste Lausanne'ın Bertin muhabirinin bil- den takdir ve hayranlıkla bah.. olduklan hücumlar püskürtül • 

Celsenin açılmasını mtıtealap Co- kira haklarmm korunmast hakkm- Çok çetin muharebekr Vekalete ıönderilmistir. Yakın. dlrd!Jlne gl5re, Rusların Stallnırad sedildiğinl bir kere daha s<Svle. müştür. 
rum mebusu tmıan Kemal Alpsar'ln dıtkt kanun lAyihan birinci mnzake- da sabit gelirli olarak tesbit e. ıimal ve cenubunda 7aptıklan bukı meden jl?eçemiyecetfm. tnıiltere- Agedabua /ngilizlerde .. 
ftfatını blldlren Başvekllet tezkeresi resi yapılarak kabul edllmlıtlr. beklenmektedir dilenler de llln edilecek ve bun- De Alman batlarlna ıirmlye muvaf- de ve Amerikada gördüklerimi. . , 
okumnUI ve hatırasını tam için iki Keclla ıelecek toplantısmı Car- Şimal Afrika umumi karargL lar da memurlar jlibt ucuz ııda fak olduklan Berl!nde n;zımen kabul zi ve intibalarımızı da evvelce Kahıre. 23 

.A.A.) - ~"mmel 
dakika s(lk(tt edilmlıUr. Bundan son- pmba .arın yapacakbr. hı, 23 (A.A.) - Sözcü, Tunus'da- maddesi tevziatından istifade e. 9dilmektedlr. bildirmistik. ortiusunun takibine devam edeD 

,-------------------- ki düpan kuvvetlerinin iyi si - deceklertiir. • Seyahatimiz iyi $8J'tlar lclnde sekizinci trıgıliz ordusu yı)d'll'Ul2 

Maniu, Romcmya 
Baıvekilne lir 

.. Mektup Göndereli 
Londra, 23 (Radyo) - Sabık Ro

nıann Batvekill Maniu. sark cephe.. 
ahıe ~ Rumen kuvvetleri sGnderll
?nesi mQnasebetiyle J4arep1 Anto
neskoya bir protesto mektubu yolla
m11tır. Sabık çiftçi partfa1 ve Miha
Jake ne bu partinin ileri ıelenlerln.. 
dm sabık Dahlli;ye Nazın Dr. Lupu 
da bu mektubu tmzalamrslardtr. 

!hı mektubunda Manlu, Tramfl· 
vaayalı ıençlerin de bu .nida prk 
cephesine g(lrıderilt:Uline lpret ede
rek diyor ki: 

"Transilvanya bl5lgelerinde kuv
Tetıi bir Rumen ordusunun bulun -
tnMı Uzırn pllrken, bu Jnnvetlerin 
baska taraflara ıl5nderllmesi. temiz 
klllbli her Rumenhı slhnhd kurcala.. 
maktadır. Macarlstamn kuvvet topla
drll ve Transilvanya. hudutlan bo-
711nca tahkimat 'Ylleude ııetlrdJll bir 
sırada bu kU\-vetlerin ba~ka tarafla
ra 1l5nderllmesi TransflvanyalI Ru
tnenler anısmda dddl en411elerl mu.. 
cip 9lmaktaclıır.,, 

1 

. E G•• I perlere yerle§lllit ve kuvvr..U bir Şeker aiparifleri Berlin, 23 (Ep.) - Sark cephesın- devam etti~i halde dönüste mü· hıziyle Ageöobya'yı geç-.,·Jş ve 
Dünyanın n UZ8 hava filosuna malik old .. .,• ... u de Stalingrad cenubunda ve Don kav him bir anza ile karsılaştık. Bin. Elag-la istikametinde vola k.., • Y6~ Ankara. 23 (A.A,) - Haber aldı_ ı d So tı · k u -., • • K d .. 1 i d"" k k • in ı n e vye erın uvvet taarruzla- diğimiz tayyare Atlantik üzerin- yulmu§tur. Sek17.i:ıd ordun~. 
Ve En ZellCJın a ını :ın~~aşl~~m;~ec~;~ 11lve !~~~:~a~ör:;a;~·v:~:r. 1~1ı!:~~~k ka:~~ rına knrtı çetin mUdafan savaıl;ırı de bir kazaya u~radı. Bütiln vol- mihver kuvvE·t!c:i bı.rada tutı:r 

S t K d 
J • tir etmlyen ıeker şirketi fl1atlann yük- devam etmektedir. culara ve mürettebata cankur. madan evvel, f;!Aa~o1h'ya ubea • erve e on u PY emış • Askeri mütehassıslar bu tarzda çar tar~~ !e!ildl .. Tavvaremlz, sakin.- ca>h muhtemel gÖr·••-ek•...a..-

Semervflle (Yeni Jers-) 23 (A. Bizerte do.ğusun1 da ilerliyc~ b~ seltilmesl Ozerine sipariş ve sat~ plfl1lalarda Alman istihbaratının an- len ikı uc mılyonu gecen zencı. &• ~ llCUı.o • 
~J rln · d b A! hl t- mlktannı bir tona indlnnlstlr. Fab- k belli ba lı ti l 1 d.a. 

A ) - IXlll)'Bnın en gQıel ve en sen- cı or u ır man zır ı ume rlkalarda ve İstanbul bQroırundıı as- ca ş ne ce er a in •s• za- ~~rl~ ~~skun bir adava indi. Re. tlilwer kuvvetlerinin TIUllUllJ 
...:. kadmJanndan Madam Dorfı Duke nini püskürtmüş. :iüşmana atır man tafsllAt vermekte olduiuna işa.. ıımı Cumhuriyet olan ve halkı • .. • 
.- 11arl bir ton küp veya kristal olmak • tm-... te bu '---' Sovy u · tJ.,.ti'JI~ le 
Cronwell, otuzuncu dolh...... yıldl5nQ- kayıplar verdirmi .. lr. Av ve boın re. e .,,. • ııe._,.en e erın hayli medeni bulunan adada bi- "">' 11

1 801/ nı11or 
.. ~.. t'" a~ere şeker ıtparlıl kabul edllmekte- bfiyQk flol...k •. k dıkl 

mQ münasebetiyle yeniden 1'1.000.000 ba uçaklarmdıın müreldc:!'O bir muva 111 ıyr azan an ze Milli Sefin son nutkundan Londra, 23 (A.A.) - Reuter'irı 
dir. hakkındaki haberle ı e dair henilz b hsed'ldi B tl b dolarlık bir servete konmuştur. Bun- miıttefik te•lrili Al'll.ln hava kuv a ı · u sure e ir kere askeri muharriri bildiriyor: 1\-]t ,.... bir şe,. ııöylemnem<' '"Cifr. d h 1 dık ki T"" k" · is '-';T 

dan evvel de bir defa yirmi b!rlncl vetlerine .... bir cJarbe L9Miinni• ~ .a. an a • ur ıyenın mi anlaırnlıyor ki, İngiliz kuvvetler 
e... s .t •--- ·--- • teLı: "'i. Bununla beraber Berlln, SoveUe- b - t f., ,_ t t b 1 r 

ve fklncl defa yirmi besinci do~ tir. ~...,, Ttu11,,,. UNO r1n Stallnll'8d cenubunda ve 6DJ'ilk u un a KAi u "!us ,..!: ~uvor .• , Elageylanın 70 kilometre kada 
JttcMnOmOnde •J'llf miktara mOsavı Sahilin 32 kilometre cenubun Bertin, 23 (A.A.) - Remıl tebllt: Don kavs!ndek! taarruzlarının bu sa- Holandada İdamlar şimal doitJ.'unda bulunan Age 
.enetıere Jt•vutmuı bulunuyordu. da harekltta bulunın müttef!k Cezair'in açıklarmda Alman uçakları hadakl Alman ve İtalyan mC\•zllerl- La Ha,.e, 23 (A.A.) - Rolantt.da- dabya'yı almıftır. Hattl Elage~ 

kuv,·eilerl Alman knvvetlerinln dlln ıece 7000 ton hacminde bir dilı- ne karşı lru\'\ıetll bir taamıı mahl- kı Alman i•«al ordusu kumandanlığı lanın bile kıtalanmıza ciddi mı 

Noneç'te Kömürsüzlükten 
Mektepler ve Tiyatrolar 

Kapatılıyor 

hücumuna uğramı~ da düpan :U m=::S:n~~r k~'!';:!:'~ yetinde oldutunu beUrt:nek~~r servisi bildiriyor: Holandadakl Alman kavemet göstermiyeceğiııi zan 
k'lt'i bir netice al •mam1§tır. Bt- sara uiratmıllarcbr. Rad110 11azeteaıne flOT'e tşıal kuvvetleri kumandanı, kun_ netti.recek makul sebepler var 
7.e1te etrabndaJri haretit §iddet. Sahil bölpsindeld llmanl•la uçak Ankara, 23 (Radyo gazetesi)- dakçılık ve engelleme hareketleriyle dır. Esasen Alman asker! sözct 
lecmektedir. alanlart moteeddlt defalar bombudı- Sovyet haberlw daire.inin haber ruçlu 15 Holandalmın Amheln aake· SÜ geçenlerde Trablus çölünde 

man edflmltlh'. lerlne bakılırsa Stallngrat çevre.. -t mahkemesi tarafmdan l5lOmle ce- bahsederek Tunus köprü batın 
Stoldıolm, 23 (A. A.) - Oslo'dan Tunua w Sidluatlald ... 111""'"''drklRrtn1 tt"vlt f!dn 

relen btr hab - kl5 o -ı.ıu Fraıua reand teblll/I"• sindeki mihvercilertn vaz1.,etinfn nısbttle bunun hiçbir askeri kı~ 
tn ytızQnden. er;;.;;~dektm b~t~- u: a.kr' bonlbalanılı Londra, 25 (A.A.) _ ru nd7oau. pek lyl olmadılı bn~ van- geçerek Don nehrinin batı kıyı • meti olmadığını söylemiştir. Bu 
1atrotar yarından itibaren kapana- Kahire, n (A.AJ - :Reıımt t.ebllt: Franst• umumi karuılhlnfn •Plt- JabWr. AJmaıılann belki flmdi _ sında bir mOdafaa hattı kurmak dan ta netice çıkarılabilir ki, A 
caktır. Tatnh Alman ttyttnml açık Blzerte ba•a alanı 22 Sontesrln ~ daki ~Uıtm .,..ıetmffth': lik, belki de -mm kadar Vol- istiyeceldert hatıra gelmektedir. man Afrika ordusundan gtri k 
kalaca1ctır. Yine bu Mı'bere ıısre. ay_ ceslnde orta çapta bomba 11(8klal'lllllS Tana.ta Ga...a fthuına ıtnnlı o- 18 ınılanna veda etmeıerl lcabe. Fakat bu da Don nehrinin batı· lanlar da Tunusa geçmiş bulunt 
nl 11ebepten dola71 leş aylan içinde tarafmdan bombatanım,tfr. Hanpr_ 1an Mihver tuneaerf, l'nnllllanrı decektir. ÇOnkt buradül m1h _ smda 'köprü başını tutan Rusln- yorlar. Buna belirten diğer bı 
botnn mekteplerin de kapatılması ta- tara ve blnalara isabetler kaydedR- bir bTp taam.azt71e mevdlerinden ver kuvwtlerl ttı taraftan kuşa nn atılmalariyle kabildir. Aksi olayda Tunusa g1derken denizd 
savvur edllmektedll'. mfJ Te Dd yangın c'Jtanlmıtbr. ~~~~DOrdtr. Blrk0a~Otm0 an esir tıimak tehlikesine maruz kalı • takdirtie Alınan ortiulannın Don düşürülen müteaddtt Alman n11 · 

Stu ...... art Cehn· Du··n Ayni gece Sldtyada Trapanl bafl tıU&un...... pnan n lUMI awa ne ,_ 1 • •' Y alam bombalamnıı ve birçok bllJ11k ltalJocııaan çepbesl b07QDC8 lllkllaf et- yor. ÇlbıJdl pmel4en ve cenup - dirseğinde tutunmalan fiipheye liyP uçaklarty-, her ha de Alma 
Bombarchman i dildi Japonlar Yeni Gine'ye cn.man uçall. Det mo~ıo aft! uçak- mJltlr • tan U.U,. Bas lmvfttlerlnin girmekte olduğu lfbl Kafba böl lar Trablm harblnln lüzumcıuz 

.. -~-. _ CA.A.) _ önemtt bir Takviye Çıkardılar 1arlmum muvaftakıyetll mltrely&ı a- • 1f. birıe.-lerl tela pek u meAfe ~esinde harekltta bulunan Ru - luğunu •n1am11 olacaklardır. D 
~ .... teffne mann kalm111ar4U'. DQn Sldl- Cealr, 23 (A. A.) - Puar dnO kalmıf&ır. Ba llCJlkhlm da bpetıl men ve Ahnan kuvvetlerinin bu mek oluyor ki, müdafu:rı üzer 

fngllls tetldll, aoıı ıece Almaft78da Melboarne, n CA. A.) - Tebllt: yada Dd hava alant daha 1r1e1 boaıM Mftmır han JmneOerf ıs anca de- maa nlllaJw' lllr llbı m•tllll o. sabalan terkederek Don'un fi ne alanlar tWyanlardır. Ve or 
trımıhn btr anayi merkezi olan Stutt- MQtteflk kuvvetler Buna ,.. Gcna uçaklartmızm iyi netice ftNn htlcu_ fa alarak c.n~ taarrus etmı.ı9r- lacaktlr. StehnF&t mbklannda maline çekilmeleri ihtimali doğ~ larda seklzlnel ordu kıtalanı 
pıt eeJırlnl bomb*alam~. !WPl"IF' çevresindeki J'apon tnentlerlnl tedrl- muna uframııtır. dlr. Han tehUbst .nalla kadar 11111'- mubanbe eılea Abmn latalan bWr ciddi bir engel olam..s.. 

et biı' aurettıe ceYlri70flar. DOl!ft&n Slefln ne Shn•ll AMb ai'amlda ma,tllr Şe1lrln mahWif noktalarma kart8n1 "-ll-at.-1 ...._ b Aİ la T'-L' G be -L..-
'!lerlin 23 (A.AJ - Resmt tebUJ: derds lnınetlerfnfn karanlıktan fWJ- uçan dOsman tqıt ueaklar! mun men ahlan bomb81a" blthuıra 1lutan9"t" IUafvr....-n ~ lr .man r Şark ceph..tnde ey- r uudl8 ar WRn 

fngill% bombardıman tayyarelerfnfrı dalanarak takviye kuvvetleri çıbr- zlllt av uçak1arıma tan~dan bir- hHM' 7BPlftfJtr ' mtı ~ tek JQ1 Wn"fiU'. Ba JOlUD da luldenbeırl kıt müdafaa menile- Kahire, 23 (A.A) - Alilttet 
t>ombardrmam netfcesmcle stuttprt'da ftll7R muvaffak o.lduklan anlaplmak- cok defalar hOcuma utramftlar4ır. Dnttnan han kuvvetıert 1ııa .,,.,; bir tehdn altma pmek Ozere ol ri hazırlamıflardır. Bu sebeplt u~aklan hafta so11anJ3 Trablu 
11asartan ııebebl7et vemı yanıznlar tadır. Uçak1armnz bir J'•pon muhrL En az e da,man uçafl denhe dGtll· 79ftfden Ceafr'e taamn etıını,ı..e dulu gl5r010yor. Harekltm bu • Sovyet ordulannm çok büyük ba garp limanını alJr §P.kl!de borr 
flkml$lTr'. 10 d!lanwı tanatttl dil- biylıe net JdJçtlk ~t 'hatrrnuşlar ve rOlmOttnr. Ba hareketlerden bir u- de, bu 9Mt. btılftbanlımaınn neticesi gilnkü plifimlne göre, Jtıihver - ı;anlar kazanmalan da zayıf bir bardıman etmişlerdir. Yangınla 
tlltülmOftilr 19 lapon u~atı ıabrfp ~lflerdir. çağımız ıeri dönmemiıtir benQz uıalQm detUdir. ellerin Stallngrat davasından vaz ihtimal olarak glS~leblltr ve infillklar çıkanlmı~tır 
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1 =l!IifJIJ~I 
Cenup Cephesinde ~ 
Sqvl{$?t Ta arruzil ~- ( 

Yazan: l\f, Al\ fEN 
( ızılordunun beklenen kış taal'TU%U 
' baıılamı§ bulunuyor. Filhaldka 

tYvelkJ gece neareJl!en husuıl bJr 
Sovyet tebliği, kızılordunun Stalinıra. 
dın şimali garbi ve cenup kesimlerin· 
de taarruza geçerek üç gün iç.inde Al• 
ltıan mlidafaa haUanıu şimalde 50, 
Cenupta 30 kilometrc!lk bir cephe ü
Zcrfnden delerek 60 - 70 kilometre de• 
tinliğinde ilerlediklerini Don dirsefi 
iizcrindcki Kalaç da dahil olduğu hal• 
ele 40 meskUn yeri ve mlihim şimc11• 
direr istaııyonlarıru i~gal ettiklerini, 7 
tunıenı tamamiyle bozıuna uğrattık" 
1•rını, 13.000 esir ve pek çok harp 
ltıa!.zemcsl aldıklannı, Almanlann harp 
Sahasında 14.000 den fazla ölü bırako 
lıklannı ve taarruzuı:ı devam cttiiini 
bıJdirmcktedir 

.Mühlm bir ~trıtcjik m"ki olan Kı:• 
~ı:'m işgali ve alınan esirlerin ve 
llıalzemcnln mlkdan bu taarruzun e· 
heınmiyetl hakkında bir fikir vcmyc 
t~fidir .. 
İnki;af etmekte olan bu taırrurun 

hedefinin Stalingrat önündeki ve Kar .. 
~s:vadakl Alman kuvvetlerinin umumi 
b t ricate mecbur etmek olduğu his• 
'cdiJıncktedir. Şima!de Saratov'dan 
tclen k:u:ılordu kuvvetleriyle cenupta 
~atrakan'dan celcn kuvvetler Don dlr~ 
'eli içinde birlesmlyc muvaffak olduk• 
ları takdirde Stalingradı muhasara e· 
den bilylik A!man kuvvctlainin ı;em• 
her içine alınmaları tehlikesi vardır. 
lıu takdirde Almariların bütün Kafkas 
teııhcleri de tehlikeye düsecektir. 
}{ızılordunun bu muvaf!akıyctl, ıürı

he Yok ki, Stalingrat mukavemetinin 
11t neticesidir. İnki~af eden bu taarru· 
ıtın temin edecefi muvaffakıyet dere
cesine göre Alman ordusu ya büyük 
b r bcz.Imete uf rayacak, yahut geçen 
'ene oldııfu ıibi umumi bir ricat hı• 
teltcti yapmak .,e mıılı:a.,emet merkez
lerine dayanarak k~t geçirmek zorun
da kalacaktır. 

r unus'taki Harekat 
14 glln içinde 1000 ki!omctrelik me. 

•are71 katederek Blnga.dyl zaptcden 
8 inci ordu, Trablusgarp istikametinde 
tna.rruzuna devam etmektedir. Fakat 
0niindcki 1000 kilometrelik ı;öl mesa· 
feainı, ycnJ hazırlıklar yapmaksızın, 
\'e ia§e &crvlslcrlni yeniden tanzim eı. 
~cksizin bir hamlede katetmesi müm• 
lt!in değildir. 

Çat göliindcn hareket eden mühim 
ltUkdarda müttefik kuvveUerinin, Ela· 
ltcyıa • Trablusıırıı sahil yolunu ker• 
ll'ıclı: maksadiy!e Pınale doğru ıfiratle 
llcrıedikleri haber verilmektedir. Bu 
t~ebblislin muvaffakıyeti, 8 inci or
dunnn ~ni kolayla~racaktır. 

Ajanslar, blr çok istikametlerden 
'l'ııııus hududunu aaan müttefik kuv• 
°'etlerinin. Bizcrtenln 50 kilometre ce. 
tıııbunda mihver kuvvetleriyle temasa 
lttldiklcrini bildirmektedir. Bu haber
ci~ mihver kuvvctlerlnJn, merkczl 
llizerte o!an 50 kilometrelik bir yarmı 
dairenin içindeki araziye hlkim ol• 
duıcıan anlaplıyor. 

:Müttefik kuvvetler blr taraftan Tu• 
fltııı, ~zcrte, Suı, Gabeı iıtikamctlce 
tinde ilerlerken başka bir koldm da 
l'rabluıgarbe doğru y(lrtımelrtedlrlcr. 
bu ku'fVetlerln Trabluscarbe dofru 
lahil yolundan llcr!lyebilmeleri lcin 
Gı.bcı ldidezi ile Elccrlt ıölü araıınıe 
dalti geçide hikim olmaları llıımdır. 
liaber nrildiiine ıöre müttefikler or. 
dusunun sai cenahını tcııkil eden kuv
"ctıer, bu gölün şimalindeki dcıniryo
lu iizerlnde iki mlibim mevkii zaptctıa 
llıia!erdir. Ve bu ıeçitten 100 kiloır.et
to mesafede bulanmaktadırlar. Mütte. 
fıklerin. mihnrcller tarafından mtıda
faa cdilecefi rnuh•kkalr ıayılaa bu Cf!" 
tide karsı cenuptan da taarruza ıeçe• 
tekleri zanncclllmektcdlr. 
Almanların deniz ve hava yollariyle 

Afrikaya ıllratle takvlye kuvvetleri 
ltôndcrmelainden Tunıısta ve Trab
luacarpte blr takım köprübaslan tut'" 
l?ıak. bir cephe kurmak istedikleri hit
•cdilmektcdir. Bu takdirde müttefik 
~vvetlerl denlr.i aamak zorunda lı:al• 
llıaksızın bUyük mihver kuvvetlerile 
tenıasa gelebilecektir ve bu, denize ve 
havaya hlkim olan, Akdeniz ve Atları• 
tik lim:ınlanndan ve ııimal Afrika dc
llı.!ryollarmdan istifade eden müttefik" 
lcr için bilyük bir fınıat teşkil ede• 
Ccktir. 

A!manlann 1ccndi1crl iı;ln bu bdar 
ltayri mllıait ıartlar içinde Afrlkada 
)'enı bir cepheyi ancak ıimali Afrl• 
bda Qç senelik faaliyetleriyle hazır
ladıkları beıind kolun, diğer taraftan 
llranco İspanyasının yardnnlanna cil• 
"cnerek, tesis etmek istiyebillrler. 

Kızılayın Yoksullara 
Vereceği Yemek 

'Xmlll' •ı~a\rlemll'.!' tebllfldir: Xmla7 
•ıocaklanadıa ıremılı: olmak lcln hDldlmet ve 
~trtice ıeabh edilen fukaranın 7emd: kupon 
~ ,...:nm aıhaneltrde teırd ed.llııY"--'~. 
lcı t~vıff.\ il' ırQı>. ılcvım ~S!:~• 
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1 A vrupadaikinciCephelMoRh-MAkN ışTLER•Mıvz 
'AT• • A l d ? a ru at, ravers e Bir Ese!-· 

\ 

L Y lÇln Çl ama l • Maden Kömürü isini MünQSebetil& 
1 

İkinci Cihan Harbi 1939 da Polonyada Değil 1937 Niçin Halletmiyoruz ? 
de Münih't e Patlamıştsr, ve Nihayet 939 Harbile 

istilaya Uğrıyan Devletler Daha Münih'te Yıkılmışlard ı 
-ı-

Sovyet Başvekili Molotov'un 
Londra ve Vaşingtonu ziyare
tinden sonra ikinci cephenin 
açlncağı hakkında yapılan be
yanata ve imzalanan mukave
lelere rağmen bir müddet son 
ra İngiltere Başvekili Churchil 
Rooscvelt'i ziyaret etti. Roosc
velt son günlerdeki beyana
tında Chruchill'in kendisine i· 
kinci bir cephemin açılamıya
cağı hakkında izahat vermek 
üzere Vaşingtooa geldiğini bil 
dirdi. Ayni zamanda Churchill 
in Moskova ziyaretinin de ay
ni maksatla yapıldığını söyle
di. Sovyet Rusyanın ve Ame
rikanm Avrupada bir jkinci 
cephe açılmasını ~5temelerine 
rağmen İngiltere neden bu ikin 
ci cepheye yanaşmadı? Bu su
alin cevabını verebilmek, ve 
bu hususta yapılan iddiaların 
ve tefsirlerin mahiyetini anla
mak için, her şeyden evvel 1-
1917-1939 iki cihan harbi fa
sılası içinde beynelmilel du
rum, ve İngiliz siyasi - askeri 
stratejisi, 2 - İngiliz stratejisi 
ve 1ngiliz iç cephesi, 3 - Ve 
bu yolla ikinci cephe miicade
lesinde esas hareket noktası 
mevzularının iyice bilinip an
laşılması icabooer. 

** - Devletlerin Siyaseti ana hatlR• 
rında ~u esasn istinat eder: 

ı - MHlctlcrin iktısadi, siyasi bün
ye kuru~uelanna münferit iç cepheleri, 

2 - Hariç devletler arasında me~ 
cut lktısadi • 11lyasl görü3 ve menfaat 
tcı:atlan. 

Gerek harbe kadar ve gerek harp ı
çindcld beynelmilel siyasi durum ve 
milletlerin iç cephe!erl iyice bilinip 
anlaşılmadıkça, bugünkü vaziyetin 
doiru ve hatasız şekilde izal:.ı katiyyen 
mlimkün değildir. 

l!H7 •.• Birinci cihan harbi cepheler• 
de sona ermiştir. Mütarekt', sulh dt• 
mlyoruz, c;ünkü emperyalizmde harp. 
devamlı bir haldir, kısa fasılalarla 

sulh dcği!, sadece bir emperyalist mü· 
tarekcdlr. 

Böylelikle, 1939 harbi arifesinde, Sov 
yet • Alman ademi tecavüz paktına 
kadarki Avrupa ıiyıı.seUn.in esası, 

Anti • Sovyct bir cihan harbidir. Bu 
devirde İngiliz siyasi stratejisi, Al· 
manyayı böyle bir harbe hazırlamak, 
Alman siyasi stratejisi de, g;ılipler ta• 
rafından rahatsıı: olunmadan böyle bir 
harbe hazırlanmak gaye ve maksadını 
takip etmiştir. 

Alman harp hazırlıkları bir çokla• 
rının sandığı veya gösterilmek iste· 
ıılldiii gibl, İngilterenin &özünden kaç. 
mamııı veya kaçırılmamış, bllikiı onun 
gözleri önünde ve geniş ölçüd.: Cham• 
btrlain İngiltercsinin teşvik ve yardım 
larına mazhar olarak yapılmıştır. O 
devre İngiltercsl bu faaliyete, hazır
lıkların hareket istikameti :iarka, yani 
Sovyctlcre müteveccih göründüğü 

müddetçe ses çıkarmamayı kendi im• 
paratorluk menfaatlerine daha uyıun 
bu!muştur. Yoksa, İngiltere ve difer 
galipler isteseydiler; bir yılda en az 
on yıllık bir bfiylime k1!biliyeti gör 
teren Alman harp makinesini daha 
beu{kteyken boimak imkanlarına her 
ıaman sahip bulunuyorlardı. Fakat 
onlar, buııu Alman • Sovyet paktına 
kadar ve kısmen ondan sonra bile, bir 
nıfiddet dah:ı katiyyen istcmcmiGler• 
dir: Habeşistan ve İspanyada ademi 
müdahale, Avusturyada alikOt, ve Çc· 
:kosl!ovakyada kat'i mattiyetli ricat 
hunun en bariz misalleridir. Hatta Po
lonya sukutundan sonra, Almanya • 
Sovyctlcr birliği arasında müşterek 

bir hudut meydana gclmesivle, ister 
i~tcmcz çıkacağı umulan ihtilaflar yo· 
liyle, S'ovycUerc karşı, 1nciliz • Frar• 
sız - Alman müşterek taarruz umtt. 
!eri, bazılnrınm znnnctt.iii gibi ortıı• 

dan kalkmamı,, bilakis büsbütün ku~ 
vctlenmlştir. Bu sebepten. o sırada 

Sovyctlerin Polonya topraklarına ci· 
riıi, 1914 • 18 harbi sonunda. İngiltere 
tarafından Lehistana çizilen ve Gü .. 
zon hattı den.ilen hudut, J .. eh ordularr 
rıın o za:ruın zaten İngilte,enln arzusu 
hilafına umış bulunduktan ilin o~una. 
rak hadise barl:r: bir sUkütle gec;iııti· 

rilmiş ve }ine ayni ümitle, fnıcillr • 
Fransız " Sovyet mllzakerclcıinin ke
silmesine birinci derecede lm!l olan, 
Raltık devletlerine garanti verilip v"" 
rl!memesl fşinc ra~. btı sırada yine 
11yni Sovyetler birlif!i jJ,. nyni Bal'ık 
ı:'11!Vlctlai arasında akdolunan karşı· 

lıklı anlıı$malar, nlsbi bir sükutla kar• 
'lılanmıştır. 

Fransa ne Scdan'da, ne Möz'de daha 
Münlhte yıkılmıştır. Polonya Münibte 
yere aerilmi5tir. İngiltere, Norveı;te, 
Dunkcrquc'te Yunanistıında, Llbyada, 
şurada burada değil, Münlhte mağlQp c 
dilmi~tlr. Chamberlain hükumeti, daha 
sonraları Londrada değil, Münihte 
düşmüştür, ve lngi1iz mll!etlnln bir 
&ksiiUl.mell halinle Churchill, Münihtc 
ıktidar mevkiinc gelmiştir. Münib dö· 
nüşü Chambcrlafn'l Londra istasyo
nunda kar ılayan siyah tabulun için• 
de, sadece sulh dc>ğll, sulhla birlikte, 
düzinc!erle küçtik milletin istikl5.11erl 
de yatıyordu. Beynelmilel müşterek 
emniyetin boğazlandığı yer yine Mir 
nibtfr. Harp hali, yine Ch3mberlaln'ln 
sulh aiya!!cti adiyle Münihtc mühür• 
1emi$tir, ve istikomct yine ayni isti· 
kamettir•: Sovyet!er. 

Chambcrlaln ve Daladier, bundan 
katiy~n emin bulunuyorlar, ve ancak 
işte bunun içindir ki Alman istekleri· 
ni baıkn dev!etlcr nam ve heıabına yt. 
rine getirebilmek için ldcta yarıa edi• 
yorlardı. Bu emniyet, Sovyet - Alman 
paktına kadar devam etti, ve paktla br. 
raber, Almanyanm Sovyetlere mllte
vecclh yayılma, genişleme istikameti 
-ınuvnkkatcn dahi ols?• kapanrvcrincc. 
İngiltere. artık doğrudan doitrayıı 
kendi imparatorluk menfaa tlerl ist:ka
metine çevrilen Alman askeri kudref• 
ne karşı derhal harekete geçerek, At· 
rn.ınyaya hnrp i'inında bir an bile te
reddudc düşm{'(] . 

** 
N etice: Harbe kadarki ve harbin 

ilk yıllarındaki 1nı;i1iz stratej=. 
si, harbi siyasi ricatle kazanmak ı;tra· 
tejl&i diye hulisa olunabilir. Bu strıı• 
teli devresi İngiltereden Churehill'in 
iktidAr mcvkline geldıği ıına kadar d( • 
vam eder. Churchill hükıl:netl, fng.iliz 
r.tratcjislnde kısmen yeni bir devreye 
tekabül etmektedir. Artık bu tarihten 
itibaren, dahl!i va:r:iyetin lnusandesi 
n.isbctlndc siyasi rlcatler faslı kapan· 
mıı ve yeni bir strateji, müdafaa st-
ratejisi devri açılmıştır. Bu devre. 
İngiltere imparatorJufu bakımından 
İkinci Cihan harbinin en tehllkP.1.i de· . 
rr.sidir, ve Sovyet - Alman harbine 
kadar sürer. 

fnglllr mlidafaa strııtej:sinin askeri 
sr.hada :lir muvaffakıyeti, Britanva 
lınva meydan muharebesinin kazanı!-
m11sı olmuştur. 

Her Şeyden Önce Orman lıçileri 
Olan Tahtacıları Tetkilatlandırıp 

.. Orman işletmelerine Mal Etmen 
G eçende bir Y8• ,_ YAZAN:_, lı:alide ihtiyaçlar i-

zımızda orman ' ' çln Devlet elbette 
işletmelerinin alaı; 1 1 bir çare bulur. F .. 
maliyetlerinin yilkselr ı F EY Z 1 E R K 1 N kat muayyen amba-
olduklanndan bah• 

1 
lij keTeıtesl lçhl 

'!etmiştik. Uzüm bai!arı m~ 

İktısadt ve tkııri olan orman iılc-I <"Ut oldukça kereste her ıene lizım
rlnde maliyetin en lı:abank kısmını a. ı dır. Niçin bu mevzuları ele alıp ça. 
mele yevmiyeler! i1e nakil masrafları •ıışmıyoruz? Yine Devletin bir travers 
t~lc.il etmektedir. BugilnkU vaziyet ihtiyacı vardır. Banu her sene mllte 
karşısında amele bulmak meaeleaf de addlt yer!erdcn orman cöstermek ııı• 
bir hayli önem almaktadır. Buğdayını retiyle cayrl muayyen fiyatlarla tf!" 
70 kuruşa satan k5ytn artık ormanda min etmek veya noksan bırakmak hiç 
balta aal!amıya koşmaz. Çok kıymet muvafık değildlr. SürümO H olan ıca. 
kesbcden hayvanını da bu dır itte )'Jr. ormanlaranıza traveıçilik, itlet• 
kullanmaz. KöylU ensen ilclnci bir me iı;in önemli bir itimiz olmalıdır. 
kir vasıtası olaralı: eksiğini tamamla• 
mak il:ı:ere onnanda çalısmaktadır. 

Ekslii olmazsa aiır ve çok zahmet
li olan bu iııte çalışır mı? 

Rilindiii gibi Türkiyede amele di
ye bir ıınıf yoktur. Ciimhuriyet dev. 
rinde sanayileşen vatanımızda amele 
tedariki her vakit iı;ln mil&kü! olmak" 
tadır. Mllhim işlerimizi başarmak f. 
çin konulan mükellef ıımele uıulü de 
beklenilen netceyi tamamen vermemi(• 
ıir. 
Yalnız orman işlerimiz lı;in it hiç 

dtı böyle değildir. Mmıleketimizde a

l •tanbulun bir mahrukat ihtiyacı 
.,ardır. Devlet buna aermaye •ff' 

rerek İıtanbul Belediyelinl tnuf etı. 
ti. Devlet onnan işletme!eri ba ip 6-
r erlne ılama:r: mıydı? Bu itin yürü• 
mlyeceii kanaat.inde ise neden ikaz 
etmedi. 

Biı Bulcarlatana odun nya lı:ömtir 
ihraç ebncmiz milmkün iken oradan 
k6mlir celbine uirıaııyoru.s. Halbuki 
biz Mısıra kadar maru:al k5milrü ibra-

mE:lc dıye bir sınıf halk mevcu\ oı. catı yapardık. 

madıiı ha!de orman amelcliil yapan 
ve: tahtacı diye anılan bir ı:ümre mcv• 
cuttur. Bunların adetleri mühim bir 
ytkün tutmaktadır. Tahtacıları çalıır 

tırabilmck için kendi husuıi Adetlerine 
vukuf peyda edilerek gönül nzalariyle 
iş başına getirilmeleri tarttır. Bunlar 
kendi bayvanlariyle küçük çaptaki k~ 
reste!erl veya afaçları yol kenarlarını 
lradar getirebilirler. İyi niyetle l5le
dikleri zaman hem ucuz maliyet te
min ederler, hem de bir fabrika ci
bi çalışırlar. Orman hıinden arta ka• 
lan köylü de difer yurt iıine kalır. 

Bura ehemmiyet vermemiz çok yerin· 
de olur. ,,. ... 

Devlet orman işletmeleri her itten 
kan~ık bir ısckildc. çalışmakt .. 

dır. Yanı. bir parça kereste. biTaz 
tomruk ve maden direfi yaptırmak• 

tadır. 
Halbuki Dev!ctin yapmak mecburi· 

yetinde bulunduğu mühim i:slerde or• 
mancılıfımırın da vazifeleri vardır. 
Maden direği mcııeleııl ıcnelerdenberl 

... 
BlltUn bu mevzulan hWlaa etmek 

!hım gelirse: Mevcut orman feçilerl 
o'ıı'l tahtacıları teşkilltlandınp or• 
man ls!etmelcrine malctmek .,e sonra 
da Devlet sanayiine, lhtlyacrna lü
ı:umlu atacın tamımını bir plln da• 
bilinde temin edecek ,ekilde haztrlan· 
malr ıcııp eder. Yoksa, lmctinktı ltlet• 
medliti dUntın lı:eresteciıi veya m&
teahhldi mükemmelen yapıyordu .,e 
yaınnaktııdır dR. 

ö L o M 
,Merkez Bankası memurlanndan 

Bü!P.nt Tarkonun babası Hatay Mec
Us Umumi Azalarından Silleyınan 

ROştfmiln kardeşi eskf Cebeli bereket 
~ebusu halen Fıranko Tilrk Şirketi 
mümessili Galatasaray 314 mezunla
rtndan Sezal Tarko vefat etmişUr. 

İşte böyle bir miltareke ile sona e
rer gibi görünen Birinci Cihan harbi 
ıonunda, beynelmilel inkişafın en mi'• 
him unsur ve amilleri: 

1 - Rus Çarlıiının yıkılarak, bu gc· 
nl:ı topraklar üzerinde, gaye ve mahl• 
yeti bakrmtndan sosyalist bir rejimin 
hayata geçirilmiş olması. 

** Hülfi.sa, İkinci Cihan harbi 1939 da 
Polonyoda değil; 937 de Münilr 

te patlamıştır. Po!onya - Koridor, bu 
harpte sadece blr veılleclkten ibaret• 
tir. Çilıılı:il, ne koridor Almanyanın 
ilk ve ıon lateflydi, ne Polonyanın tl 
İngiltere veya Fransadan müdafaaları 
kabildi. Polonya. sırf bir ihtilaf ocafl 
hnlinde kullanılmak iıtenmlştir; yoksa 
Sovyet • Alman paktına kadarki dev
rede, tnıiltere • Fransa tarafından, 
Po!onya11 her fırsatta itidal tavsiye
lerinde bulunulduğu halde. paktı mu. 
tealdp, Polonya için hemen siliha sa• 
rılınmıe olmanın izahı naııl kabil o· 
hı bilir? 

İngiliz • Sovyet, Amerikan iısbirli~ hep scnel.ik olarak düşünülmekte ve 
ise, Churchlll siyasetinin en büviik -t· 'ı bu işe ehemmiyetiyle mütcnnip aaıı
yasi zaferidir ve bu zafer. harbin k"t'İ lıl: blr çare aranmamaktadır. 
mrıhiyet!i bir dönllm noktasıdır. Bu Sanayiimize ve makinclcrlnılze lü· 
anlaşma ile beraber İngllir "stratej}~! :cumlu maden kömürü medeniyetimi
müdafaa harbini kaı;anmuı ve vmı hlr t.irı kimyasıdır. Bu iş!mirl hal!etmr
devrP.ve daha ,Pnn.i!ltlr tnır:qız strıı- den hiç bir işimize diizen veremeyiz. 
tl'ii,.inde bu devri' (mllcl'fıı~ ı'lıı.n ti!,...• Kaldı ki kömür ihracat metaımızdır 
nıza ı:eel.,) df'Vrl fh.,:r.ı .. lık stra~ji .. il da Yarınm sulh zamanındP .,alnız t· 
-ll'Vrİ n·ve adi ndınlnhllir tıılya ve Yunanl~tanın kömüriinü 1•• 

Ceruıı;est bucQnkil Salt gUnQ ötle 
namazmı müteakıp Beyazıt camiln.. 
den kaldırılarak Merkezefendl hati
reslndeki aile makbereaine defnedile
cektir. 

Pek halOk ve hayırperver bulun
duğu her muhitte kendini sevdlrmlı 
olan mumalleyhe Cenabı Haktan rah
met ve mıı~flret ve dostlarına ailesi 
ef7'•4ma ıabtrlar dllerl.a., 

2 - Mat!Qp ve yaralı A!manyanın 
tekrar kalkınmasıdır. v E F A 1 

Almanyanrn bu tekrar kalkınma 

hamlesini milmlriin kılan sebepler a• 
rasmda bilhassa kısaca ıunlar sayıta· 
bilir: 

s;mdi ise sıra ftı!11nıız !ltrate,.i) ?"!İn etmek yurd• m11yonlar kıızıındı- Rb:e eşrattndan Hact Molla otuJ
larındi\n Zihni ve Mustafa Başar'ın 

=:ımcuı Sabri Basar'ın kızı MUnf!vver 
Başar milptelJ oldutu hastalıktan 
l{urtulamıyarak pek genç yaımda 61· 
rnilştOr Cenaresl buıriln evinden aaat 
on birde kaldırılarak Kadıldh'ilndP 

Osmanağa camllnde namazı kıltndtk
tan sonra Karacaahmet kabrist.nm_ 
dakl aile makberesine defnedilecek-

a: l!H7 mtıtarckesiylc beraber, galip 
İngiltere, mfittefiki ıalip Fransanm, 
coirafi durumu do!ayıslyle kara AvruM 
pasında ön plana gcı;ebilcceğindcn er. 
diıededir, ve Fransanın ense kökün· 
de Almanyanın, bir korkuluk halinde 
heyulllaıımaıına taraftar bulunmakta· 
dır. 

ndedlr v" lrlrıl"I cephe Iııte bu ıtratr- rnhilir Hıırlre kömür satı"' yllkııek 
;inin scmbollidilr. fivatli direkle olmaz İşte bövle mü-

b: Galip Amerika, müttefiki ıalip 
fngllteredcn genit ölı;üde alacaklıdır. 
ve İngHtcrenin bu borçlarını zamı• 

nında ödeyebilmesi de, tesbit o!unan 
harp tazminatlarının, İngilterece Al• 
manyadan zamanında tahsil olunabil• 
meal tek ıartma bağlıdır. Bunun için 
ise, Almanyarun tekrar kalkmınası 
bidcik çıkar yo!dur. 

c: Tekrar kuvvetlendirilmiş böyle 
bir Almanya, yalmı veya unlı: bir ı.
tlkbalde Sovyetlere karşı ıirlıilecek 
herhangi bir t*bbUs tçin İncilterenin 
de işine ıc!mcktedlr. Bu hususta, 
Hııdson ıııkandalı • 939 yılı, İngiliz. 
l<'ransız • Rus müzakereleri 11rasmda 
Chamberlain hükilmetinln, Almanyaya, 
SovyeUere hücum etmesi ıartiyle. bir 
milyarlık istikraz teklifi, ve bu miizB• 
kerelerin cereyan tarzı; yine ayni ko· 
nuşmalarda, Baltık memleketlerinin 
garanti sisteminden hariç tutu!malı: is. 
tenmesl ve bu yolla Alman • Sovyet 
harbini körükleme oyunları: ve niha· 
yet 939 yazında Mannerhcim hattı in
eaatının alabildifine çabuklaştırılmaııı 
ve Fln11ndiyayı Sovyetlerc kar:ıı bir 
hareket ilssü halinde kullanma ıay• 
retleri gibi hadiseler, bunun de!ille" 
rldlr, 

** ıste, bilhassa bu ıon nokta, gerek 
Chamberlaln devri İnglllı ılyast 

stratejisinin doiru bir şekllde izahı, 
ıerekııe nlsbeten kısa bir zaman fasıla
sı içinde, Almanyanın muazzam bir H • 

.• ** 
Geılecek yazıda İngiliz stra

tejisini ve lngiliz iç cephesini 
izah edeceğiz. 

Nihayet Danimarka, Norveç, Holar• 
da, Belc;ika, Ynnantstan , Yugoslavya, 
ve daha başkaları, kendi harp cephe
lerinde defil, Milniht~ yenilmiılerdir, 

YEŞILAY GENCLIK ŞUBESiNDEN· Pa· 
ur ırGnO 9.10 da EmlnllnD Hallıevlnde umu. 
mi konv~mlr topl1.nocalıtır. 

Bu Akşam SÜMER Sineması 
Holivudun en güzel yıldızı, Heddy Lamarr'in rakibi 

JOAN BENN 
FRANCHOT 

E T T 
TON 

ile beraber yarattıklan ve 

'in 
E 

Bir aşk izdivaçmın hlıısi ve müessir romanını tasvir eden 

İZDİVAÇ CİLVELERİ 
Güzel, sevimli ve eğlenceli filmini takdim edfyor Genç ve 
yaşlı iki zevç arasında bir intihap ... Hangisi daha emin bir 

' zevç olabilir. ••••••••" 

,---------------------·---, Kanlı bir tarih canlanryor ... Büyük bir san'at şahlanıyor ... 
• BU PERŞEMBE AKŞAMI 

LALE SINEMASINDA 
Amerikanın 4 büyük yıldızı 

Claudette Colbert - Elissa 
Charles Lauhton • Frederich 

yarattığı: Türkçe 

Landi 
March'm 

KANLI SALTANAT 
lı:eri kudret halinde ortaya atılabilme- Asırların eşini yaratamıyacağı en muazzam abide bütün baş-
ıı!ndekl sır ve hikmetin kıymetini ha• ]arı döndüren sonsuz bir ihtişamdır. 
taaız olarak a~lasılabll°?esi. ba~ımla• DlKKAT: nk akşam için nmnaralı yerlerinizi şimdiden kapat-

h:m bir iste nrman İ<1letmelerinln •:.'• 
nıı; maderı ilircği mevrnunu c!in,. ıh" 
hunu plAnlı bfr sckildc halletmesi 
yurt icin hir başıı .. ıdır Bu hi ne za• 
mana bırekhğımızı bilmiyonım Fakat 
muhakkak olan blr şey varsa elin ya• 
pamadıfnnızdır. Bunu kömilr maliy•• 
tini kabartmıyacıık şekilde topyekiln 
vaıımak zamanı roktan cec;mİ$tir. ,,. . 

Memleketimizde kaiıt ve sellüloı 
sanay.ii ilerlemektedir. Bu sa· 

nayi.in de iptidai maddesi afaçtır. Bu 
giln buntı güç beli dahilden tedarik 
etmekteyiz. Buhran ka!lrtıfı zaman 
bu fabrikamızı bu yiikıck maliyetli 
nulzeme ile işletmek kabil midir7 .. 
Buna da timdJden bir çare dü,ilnmek 
orman işletmelerinin vazifesidit'. Ka· 
vak veya ba~ka bir dnı azaçı yeti tir. 
mek mi? M evcudü kesmek için ter 
lrllit au lbıml Haıırlllll!l&mız icap 
rder. •• ftev!etin daimi aarfiyıtmı tftnln 

f/ ederek muayyen maliyet .,e mu
eyycn satıs bedeli ile orman işletmr
lcrlni yaşatmak herha!de daha iyidir. 
Bir mikdar afaç lı:eaip mü~terl aramak 
ôsll'tm~ me'n'lltlnun d1'mdadtT Pev-

tir. Allah rahmet eylesin, ' 

v E F A 1 

Jlihran Fikret Ta§çıoğlu 
Ant olarak vefat etm!J oldutundan 

cenazesi " / 11/942 Çareamba ıann 
saat 14 de Feriköy Ermeni kilisesin
den kaldınlarak Şişli kabristanına 

defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. 
Anaır Dul Bayan 
~evrik TatçloOlu 

ÖLOM - Ermeni pirlerinden Bay 
Tora. A.aaclyanm ve kllıe AD'atklrt 
Bay Vahan A.zadyantn valideleri dul 
Bayan MA RTA AZADYA N vefat eL 
m~ oldutundan cenaze merasimi ya
rınki Sah .aııo saat H.30 da Beyotlu 
Balıkpazar Ermeni Uçboran ldtiaesin
de icra ktlını~ktır. 

~.4111111•--• En Heyecanlı Filmlerin Yarabcııı •--•\~ 

PAUL M 0 N 1 ile 
. (KAN VERGİSİ) Filminin Yüksek Artsti . 

T 1 E R N E Y ' in, 
... •• \j 

GENE . 
beraber oynadıktan 

COŞKUN KAHRAMAN 
Pek Yakında 1 PEK Sinemasında 

nndan bilyük bır chcmmıyeti baız bu" ~ 
lıınmı.lı:tadır, ' ' .. mavı unutmavınız. Telefon: 43595 • .,. ı ~--••••••••••••--••-••••' 

Yazan: ULUNAY 
-·-

p rofesör İsmail Halda Baltacıoflu· 
mm dikkate defer bir kitabı çıktı. 

Ba eserin, kendinden bahsettiren ki" 
taplardan oldufuna kabmın Uıtündelri 
"üçüncü bin,. kaydı phadet edfyor. 
Afu mevzulara dokunan bu cibl c. 
scrlerin tabılannda tekerrür ı8nniye 
al~lı: olmadıfımız. için OçOnetl tabını 
anla.tan ip.ret! memnuniyetle hrl• 
tadık. 

Baltacıoflunan tdtabı bUyt!k bir ı
deal, 7iikıek bir davanın .. mecelle" Iİ 
clbidir. Bu itlbar!a ba esen m.ahdııt 
bir muhite hitap ediyor ıibi fa~t• 

mek dofru deiildir. Bi!haıaa iiıl01JU" 
kt hafiflik, olruyanlan birden kavrı
yan samimi edl da eseri (popüler) blr 
hüviyete bürün<.1!1.:pıüGtÜr, 

Baltacıoihı. . 
"Bir lranut ~ahibiyim; dlyor: hem 

de eöyle böyle bir kanaat deiil. Öz 
milHyet.çller ve ıam!mt medeniyetçi. 
ler tarafından üzerinde duralacalc bir 
dava •.. ., 

Bu dava fası! faaıl mUdafaa eı!i'I· 

miştir; öyle ki eserin iaml olan '-rilr
ke dofru" baflıtı bu kuvvetli kanaati 
hülbe eden fUUrlu, hanh blr milllyet
çllifin çok eaflam bir şıan4ır. 

Bu kadar coskun .e costunıC11 bir 
mevzuda ilim çerçevesinden çılı:mıyaıo 
ralı: okuyuculara bu derin bahisleri 
humettlrmek u adama ıı.uiı> olma& 
bir muharlycttlr •.• 

Aıım arkadaşımız diyor ki: 
"Türk mi!leti Anııpalılafı7or: cn

zel, fakat Avnıpahlaıırlı:cn kendinden 
vazıeçiyormuş ıfbi korkuyonmı.; Av
rupalılap Avnıpalılaşa kendini btısbU. 
tün unutacak, kendini tammu olacak 
mı? Biz babalanmuı, dedelerimize && 

çok bcraiyoru, blzbn eocuklarmu• bl• 
r:e beıı,ıemiyorlar; bizden aon.ra ıetm. 
ler bize biç bcnzcmez!erıe? •• .; 

Türk mllletinin Avrupalı!aşmur 7ep 
yeni bir adrm delildir. Bu hareket 
son inkıllpt& oldufu cibl radibl ,..,. 
nl cezri bir tarzda yapılmamıı olmak
la beraber o yola cirilmiştL "Tan.r:ı. 
mat,, bunun reıımt bir hüviyet alması 
dcmcktL 

Baltacıoilıı çok dikkatle o&ııim,.a 
deieri o!an ön ı8zde: "Biz Türlüer, 
nereden celiyoruz? Nereye sidiyorw: 
vp biz neyiz?,. diye blr mal sorduktan 
sonra: ''Bunun cevabım bizden 6nce 
•elenler, ne Tanzimatçılar, ne de Me .. 
riltiyetçiler vermediler, Yertmec!iler,. 
diyor. 

Bıı suale Tanzimat .,e Mctriltlyet 
tabiatiyle cevap veremezdi. Çünkü Or 
manb Türkleri Taıuimata kadar Tilrk 
tüler, Tanzimattan ıonra Osmanlı oı. 
dular. Abdülmccldln fermanla ilin et. 
tili ıslahattan memlekete annohmtflr 
ta kader bliy{i]r bir menfaat temin ta 
dflememlttir. Awupa aıbclki bini 
ıamimf olan ba 11lahat taraftarhiffttft 
bili samlmlyetine bil olmanuttır. 

Kendi .,.rhimı teabit edemiyen 
Tan.simat, böyle maazzam bir dan" 
n naaıl cevap .,crebl!ir? Taıut. 
mat, medeniyet denilen fey1ıı bir 
teknik oldufunu dUştlnmemltttr, mil!I 
bir killttıriln mevcudiyeti omm taa,
yiln etmemiş fstikametleore teftih edi-
1 .. n !li'!'asetlnde biç bir mana ifade et" 

emiştir. 

Tanzlmıttan sonratrf devirlerde A.-ı 
nıpablaşmı cereyanı mahdut mahftı. 
!ere in.hisar etmfıti .,e ba da o a· 
man ""alafrangalık,, diye tannurdı. 
Kendilerini bu cereyana bptıranlar 

bunu kanaatle yapmular, ancak hcr
keae beruememek fçin yaparlardı. 

Avrupalılaemalrta mıın lı:Utttlre cı ... 
yanmak lhrmdır. Kitabm ısa .a.nıı
d~ anlatılmak istenilen hakibt budar. 
Baltacıoflu, bunan dedanu da ı5stew 
rlyor: Saflık verdlii care lllldur: 

.. Kendine dön!" " 

VENi NEtRIYATt 
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BAYlNDt•LtK ISLE•t DDOtn - EY 
161 JH2 fenııl kısmı neıredilırıtıtlr. 811 H• 
,.a bht olirak m0htıı4b lllthat Nı,.ut Rt 
Mliollu tarafından cınllen C Altens ,..pı r 
Hınnameal) lrltabr da akJemnlıtlr 

0

1'0TO MAGAZiN - '1 lrocl MJ'lll JıJlrl 
,.., aın .. a. ~. fıb•. lı:arilı:at11tt ban o 
laralr latanltalda crlımretır. 

Y1Clll ADAJI - Haftalık fllrtr .... wıl 
dlr. 412 inci HFlll JatanbuJda Cltrıufttr 

JtOYlt DOG•U - BOttn ıra,. -..ıaı.ın 
den bahuder .u inci Hl'taı cılrrnııur. 

ANKA•A UNIVl!:RStTEll DIL VS TA· 
RlH - COGRAFYA PAKULTESI Dıt•OI 
SJ - lllrlncl HJ'RI deltrli •• O.Hl ırurl•r 
lıı neındllmlıtlr. 

ASKERi JIEClltJA - Oc •yda lılr crkar 
IO mcı ,,ılra 1211 mcr n,-ru ltlrcolr ~th 
Hhı1 makale, harita '" crafilrkri ha• 
olduflı halde ""'redlhnlttfr. 

DENiZ lliCKUASI - Uc aJ'd• bir cı 
kar Ha nıcr .. ,."" AtılaJ' danbalumumı uir 
ıehltlerine alt mim " puılan baori olarik 
rıeı~nmtetlr. 

t=ı-ı=ı 
Zarah LEANDER 
Etsiz seslle bu haftanın 
en büyük muvaff akıye

tini kazanıyor. 

~--------' 



İngiliz Kabinesindeki AS!'!RJ .. !!~'!~! , 
De v • • k ı • k ı • M A man ordusmıun bütün muvB111ala 

91Ş1 1 e rı n • ana$ 1 hattı olarak Stalin~rattan batı 
. Kafkasyaya doğru giden çok u. 

tlff' Baştarafı 1 incide Stafford Cripps son günlerde zun tek bir tren yolu ka1mıştrr. 
sol ve liberal fırkalardan büyük Nevyork Herald Trlbun ~azetesi Stalingrat cenubundaki Rus 
bir müzaheret görmüştür. Şimdi nin ihdas ettiği foruma verdiği taarruzundan maksat şehrin et
Cripps'in kabineden çıkarılması.- cevapta şöyle diyor: rafında'ki Alman kuvvetlerini 
na neden lüzum görülm~? "'Küçilk milletleri ıstısm.ar eden yerlerinde tesbit etmektir. Çün. 

JJf. JJf. bilyük devletlerin mevcudiyeti sulh kü bu surette Kalaç üstünden da-

Bllllun kat'i sebebini biline • ve insanlık için büyük bir tehlikedir. ha cenuba inkişaf edeceık Rus ta. 
mekle beraber, son zaman Amerika ve Sovyet Rusya insanlığa arruziyle Stalingrat etrafındaki 

1ard İ il tutulması lAzun gelen yolu göstenrıl.ş- Alman kuvvetlerinin mfihlm bir 
a ng' terenin içinde geçen terdir. Amerika Cümhurreisi 48 dev- kısmı çevrilmi1' olacaktrr. Görü. 

hadiselerden Cripps'in ve Willkie let namma konuştuğu ıribi, Molotof nüşte Rus taarnız plam böyle ol
nin nutuklarından, Churchill'in da Sovyet R~ temsil eden bil- makla beraber bu planın muvaf. I 
son nutkundan çıkaxacağunız ma tün cümhurlyetler namına konuşmak fakıyetle tatbik edillp edil:iniye
nalarla bazı tahminlerde buluna- tadır. Harpten sonra JDsanlığtn kar- cek].ni önümüzdeki haftalar zar. 
biliriz. ~ğı. ekonomik sıkmb.lar büyük fında göreceğiz. lı 

lngiltere Amerika ile beraber tnr. Bu sıkmtılarfn önüne geçmek 1.. $imali Afrikada mfittefik !ştıta. 
Atlantik beyannamesini imzala _ çin .,tmdlden bir çare aramalıdır. Fa- li başlamadan evvel Stalin~at 

Fak t btı lı::at bunu ararken yaln.u şahsi men- muharebelerinin devamı müdde-
mıştır. a beyannamenin faaflerimlzi düşünerek hodgAmca ha- tince Ruslar>ın gerek $ehrin şi. 
sulh ve müstakbel dünya hakkın reket edersek, muvaffak oıamayıa... mal ve cenubundan ve ,ı;?erek Don 
d~ pren,<:ripler:i _İngiliz muhaf~ - Hiç şüphe yok ki, Cripps'in ye dirseği üstünden ~ristilı::leri bir 
z~ fırkası, City, ve ~~ıal ni dünya hakkındaki bu görüşle- çok taarruzların hiç birinin bu 
Poıl:icy Group tar~an ı!ı kar- n, İngiliz imparatorluğunu olda son taarruz ~bi ilk safhada mü
şı_Ianma.mıştır_ Hatta !ngıltere - ğu gibi muhafaza etmek istiyen hinı bir inkişaf göstermemiş ol. 
nın Sovyet Rusy. aya karşı .yap - n:ıuhafazakar gruplar arasında maSI, şimali Afrilta. vaziyetinin 
t ğı d dahi b mahf 11 rd Rusya ><:ephesi üstündeki büyük 
. 
1

. Y~ ım . u . . 1 e e hoş karşılanmamıştır. Bu vaziyet tesirine bir delildir. Yani Rusla. 
ıyı telakki edilmemıştır. Geçen.. karşısında Cripps'in harp k?bine- rın bir senedenberi büyük bir 
~e~ Lad~ ~tor buna açık açık sinden çıkarılması, muhafazakar sabII'Sl.Zlıkla bekledikleri iki cep
ıtiraz ~.ır.. .. Morrison'un kabinede büyük bir he fiilen açılmrş demektir. Görü. 
.5)hurchill iktidar m~kune geç mevki kazanması, City'nin ağır ntişe nazaran S~alingrat ~evre.; 

tigı zaman, Chamberla~ ve fır - bastığını göstermekte ve ayni .r.a- sindeki Alman ordusu piyade bir 
kasının hatalarını tamır ederek marufa Churchill'in Amerikada tikleri itibariyle değilse bile ge. 
Sovyetlerle anlaştığı gibi, Atlan- hüküm süren fikirlerin tazyiki rek zırhlı gerek hava birHkleri 
tik beyannamesine de imzasını altında bulunduğunu anlatmaJ< itibariyle haylice zayıflamış .Ya
koymaktan çekinmemiştir. Fa _ t d İn T k b. . d bu ma ni cenubi Avnzpaya karşı beliren 

.. . . .. a ır. gı ız a ın~ın e istila tehlikesini karşılamak icin 
kat bugun iktidar mevk.iinde ol- hiyette bi:r değişiklik yapılması :Alm 1 star t - .. d 
mamakla beraber, İngilterede bü- da Churchill'in yeni fedakar- hhan arh b~~likl rl onkmlln ~n 

ük b' kuvv t• t.emsil ed d' • zır ve ava ır e çe vıe 
~ ır e :ı . e~ ;- lık yapmağa m~bur kaldığını mecbur olmuşlardır. Esasen Rus 
ger gruplar, Avnıpada ikincı bır gösteriyor. cephesinin diğer kesim~rinde fı.1 
c:~ a~asına mimi ~l~ukları Afrikadaki galıolyetten sonra ~az: ordu~ yalnız cepheyi tu
~b~ bugun de Churc~ ı lngi- bu mahiyette bir değişiklik, tn - tıabil~ ~tn lmcak müdafaa 
lız nnparatocrluğunu tasfiye et - gilterenin emperyalist siyasetin- harbine Jdfayet ·edecek derecede 
melde ittiham etmekte ve kendisi de hiçbir değişikliğe razt olmıya kuvvetli ~lduklarmdan ve as~ 
ni tazyik etmektedh'leır ChW'Chill ~ h' . • kted' Alman ordı.r1m-mın sıklet merkezı 

· ca6 • ıssmı verme ır. St li t h · d l milli bir birlik kurmak emeliyle a .ngra cep es~~ e tnn ~nm1ş 
b uhaiazak.8.r ıara.an ba Dakar ve Fransız bulunduğtm.dan dıger kesırnler. 
kısmınıu m k b' esi='!-.,. den fazla bir kuvvet. çekmek im-

~ m, ö.UA.Oyn:ı,µ~ .- k~m pek zayıftrr. 
tur. Mo.rrıson da bunlardan bın.. Afrikası Darlan'm Önümüzdeki hafta zarfında 
dir. Gi eli Tunm meselesi müttefikler lehL 

Roosevelt son mıtaklaTlndan bl Emrine r 1 ne halledildiği takdirde İtalyava, 
rinde Cb.urchill'in ikinci bir cep- l2fJ'" B~tarafı 1 lnr.ide Sieilyaya, Sardenyayaı hatta Gi. 
henin açılamıyacağmı bildirmek vali M. Boisson ile ordu ·ku~ rit adasına ve Balkanlara rnüte
üzere Vaşingtona geldiğini, ve. dam G~eral Barreau'nun aydın veccih olarak başl~cak mü~t~
ayni sebeple Moskovaya gittiğini vatanperverliğinden dobn btı- fik hazırlık1armı onlemek ı~ın 
söylemişti. Ohurchlll muhafaza. hareket General Guiraud, Gene- Almanların Stailngı-BJt cephesın-
~ la.rm ordudaki uhaf tal Nogues ve umumi Vali Cha- den daha ne kadar-fedakarlık gö. 
~ ve . ~ aza. tel'in kuvvetleriyle birleşm~ ze alabilecekleri mühbn bir me. 
kar Generallerın tazyiki altında bulunnıaktadrr Bu mümtaz $ah. seledir. Çünkü Kalaç'tan sonra 
~ cep~e_yi açmağı yaz:ı. ile ta siyetlerle Fransız batı Afrlkası- Don nehri istikametind~ Rostofa 
ahhut ettigı halde buna muvaf- nm müdafaası için en iJi yolu doıtrn inld~ edecek bır taarruz 
fak Q}amamışt.:ır. Bütün bunlar seçmiş bulunuyoruz. Beni, cesa.. artık y.almz Sta~t önündeki 
lngilteırenin iç çephesinde tam ret, disiplin ve yurtseverlikle ta. Alman ordu~~ de~il, bütün 
bir anlaşma olmadı~ g~ kip ediniz. Yaşasın Fransa!., • IJCafkasy.ada doguşen Alman kuv 
badiselerdiı; · Bundan sonra radyoda ~erlı;ı~. ric_?t hattrr:ı kesmek 

r
seyyez çalıııını.stır. tehlilresını ~osterecekiır. 

. 'f- .'f- * ' .. ,,.., Yazılanmızı takip etmek zah-
Ch~ bir ~~-n da- ottava. 23 (A. A.) - Dakar"dan metinde bulunan okuyucularnnız 

bil.deki muhaliflermın taz radyo ne bildirildlline göre. mahall1 bizim Kafkasya muharebeleri 
yiki altında bulunurken, diğer ta a~erl valis'I, kendi !581Ahtyetlerint, halclondaı yazdığnxuz yanlarda 
raftan İngiltere ile Amerika ara ıılmal Afrikada mOttefikleı-le iş bera- Almanlann Sta1ingradı kışa ka. 
smda da yarnıki dünya görüş ve berllğl yapan Amiral Dar!an'm ~~ dar alanradıklan takdirde maruz 
kumluşu hakkmda tam 'bir fikir ni tevdi etmı§tir. • kalacakları büyük tehlikeyi mü-
mutabakati olmadığım Willkie * teaddlt defalar isaret ve mütalea 
cin nutuklanndan anlamaktayız~ Londnl, 23 (A.A.) - BlrleşıK. A~ ettiğimizi pek iyi hatırlıyacak. 
HTfilki tukl d .... ~ ınerika ne Amerikadakl blilün Fran.. !ardır. 
v' . e, son .nu arın a_ mu~. ı ~İMALİ AFR~ • CEPHESİ·. sız topraklarının y{lk!;ek kom ı;erl A- ~ LnJ\. --

madıyen antı - empeıryalıst bır mtral Robert ara~ındaki anla~anin Tunusta kat'i netice verecek mu. 
siyasetten bahsetmekte, her miL thtlva ettiği hükümler lfşa edilme- harebeler henüz basl-amamıst1r. 
!etin kendi kendini idaresi, dün- mlştir. Bunların, müttefiklerin deniz Çarpısmalar münferit birlikler 
ya menabiinin bütün milletler bakımından durumlarmm önemli su- arasmda cereyan etmektedir. 
için müşterek olması tezini mü- rette takviye edeceği muhakkak sa- Süphesiz ki, Almanlar Tunustaki 
dafaa etmektedir. Amerikan mil yılıyor. Mihver, buralardaki Franstz kuvvetlerini, bütün imkanlara 
letinin ve efkan umumiyesin:n topraklarınr denizaltı füısü ol11rak kul_ b?~ vurarak takviyeye ,ı?ayret e-

ryalizm leyht lığ al
. lanmaktan menedilmiş olmakla kal- dıyorlar. Fakat ne olursa olsun 

empe a ar 1 m um k - t·· "tt f"k k tl · 
1 

kl ber b Willk. , . b nııyacak, aralarında Bearn uçak ge - c;o us un mu e ı uvve. erı 
0 •. ma . a. a e.r 'le nı~ u mlslyle Eınfl Berlin kruvazörü ve karşısında mihver kuvvetlerirıin 
sozleri ile İngiltere Amenkayı yedi DA sekiz muavin kruYnzörle bir Tuınus ve Bi:ı:ertede uzun miid. 
kendisine bir pazar ortağı telak- miktar petrol gemisi bulun:ın Marti- rlet tutunabilecelderi cok $ÜPhP.
ki ediyor, buna City ile Wail nlque'dekl Fransız harp ,tllosu da, lidir. Bunun sebeplerini ll(eçen 
Street'in bir kavgası gözüyle mi tahmine göre İsk~nderiyedeltl Fran- Jazımtzda mütalea etmistik. 
bakıyor bilmiyoruz. stı: filosu gibi hareketsiz kaluus bulu_ Do~n Afribd~. mihver tebli!!.; 

Churchilfin son nutkunda nacaktır. ll"ri, Rommel ordvSlmun Ela-~ev. 
"Ben lngiliz imparatorluğunu * ~ la hattında derlnliifüıe ihzar e-
tasf i · Ba kil lnı dı G Oran, 23 (A. A.) - Afrikadakl dilmi~ mevı;ilPrde verlestHHni ve 

1!e ç_m. şv~ . 0 a m a Fransız ordusunun müttefiklere ilti- ciddi bir muharebe kabuJe ha. 
yemız elimizdekini muhafa2.fl et- bakını temln için bir anlaşma yapn- Zlrlandıihnt bildirivorlaT. Bi7im 
metten ibarettir" cümlesi çok mıştır. Fransız ordusu, kendi subay- kanaatimizce vaziTet bö-.-le deği1-
mfuüdardır. Bu sözler Willkie'nin larmm kumandası altında bulunacak, dir. Bunun da sebenlı:>rini ~ecen 
Anti - Emperyalliıt ,siya::ıetine bir anc-ak, başkumandanlık Amerikaltla- v~zımızda izah f'trnh::tik. Rommel 
c.f>vap olduğu gibi, da~Ucle kendi ra alt oll'ıcaktrr. ElM~.vla hattırı.da cidCl1 bir JTIU-

S!Iıi tazyik eden muhahçlerint: de ,~ ._ İht• İ-1... ..._., höl'ehe kabul etmivecektir. Mih-
ıra anı • · b h tt 'dd~ b' h bir cevaptir. Fakat bütü.1 bınılar ı verın tT o. a cı. ı ı~ ~u .. a_;e-

Ch hill'" Cit • · T 'l · "Şofnj santral lı::azanr., hak- he k;ıhnl etmek ıster J?ıbı ~orun-
u~. m Y 0 1;?• .0 'r7! _erm kında ahnmfş olan 28.10.1938 mesi tn~1i:z: or<Jusunun öncü bir_ 

tazyiki altında oldugu hıssıru ve-. gün ve 2532 sayılı ihtira beratı 1ioclr>rı' i tt..r--'d .. _,,_ d"' "rerek 
· B ··zı · d. k d n '· L"l' Uı...M:: usu 

rıyor. u so er, şun ıye a ClT, mı defa nıevkJi fi.Ile konmak ü- külll kuvvetlerin muvasalatrrıı 

~1::in. ~~~a ln~~l~z .er:1pc:cya zere ahere devrüferağ veya k:u- bf"klemh·e,mecbur bırakmak ve 
lizmınm buyük degı~:klik.er gc.. edileceğinden talip olanların Ga- hn ~uretlP Binl':'lriden tamamivlP 
çireceğini söy1iyen Ingiliz B:!şve lııta'da İktisat hanı:nda., Robert t~hlive edemedii!i kuvvetlerini 
kilinin bir ricati mahi.vetinde te- Ferri'ye mOracaatlart ilan olu_ 'T'r:-'l;ht"I üzP.rindPr:ı ı'ı.:rnusa ıted. 
~ ediliyor. ' nur. ..ı-'hilmı-lt ir-in vnkit 'k11~nm:ı'kttr. 

.. . . . ! * . '..,... Dr. fhSail Sami4 __ _ 

lngilız dahıll cephesbıdrud an • er; ~ ~-~: ~·~ ~ l lsfafilolr.olc A§ISI 
laşmamazlıklana hc.r ı;aman- .!:! ınJ 3,: ""..! ~:.;: İsta.filokolı::lardan mOtevellit (er-

dan ziyade satha wetliği, Arrı!!- o:!?' ; i·~ ~ ~~ ~ genlik, kan ı:ıbam. ıcottuk altı 
rika ile İngiliz görüşlen arasın. 0 

11: c:) Q ar<!) • çıbanı, arpacık) ve bütün cilt 

da tam mutabakat olmadığt anla --- 1 bastalıklarma karşı pek tesirli 

şıld ~ b' d · d C · ,. l rp Fatih Tapu Sicll Muhafızlığından: t>lr aşıdır Dıvanyolu No llJ 
ıg? ır evır e rıpps ın ıa ~ . :.. . ..._ · · Jl!I 

l C 
Topkapıda Surep Nıko6os Ermeni kı ~ _.,.. 

kabinesinden çıkan ması, hur - lisesi ve Leon Vartuhyan okulu vak: 
chill hükılmetinin bazı fedakar- fma aıt olup 17 parça temessüle ta- p•ft•ıç t 
lıklar yapnuya mectı'll' k.Udıft-nı sar.ruf olunan ve k:mmen tapuda 1K1 
ifade etmektedir. Cripp'>'in yPrı- kayrtıı ve kısmen de kayttsız bu- V d f . · ~': 
ne gelen Morrison muhafazakar- lunan merldtr 17 perça ga)'rimen- d uculcla~n ['0 1 

._ 

dır h . b' J - · .. ;ı,ı· - kıılün vakıflar nizamnamesinin 34 gı 0 0 ugu a.odor 
lann adamı ' ı.ç ır egı'l""' ıge GO' ZEN 
t ftar değildir. Cripps ise ln-. üncü maddesiriin A. tıkrası mucibln- ~ 
ara . 1. . 'tın ~ emv:ıli gayri menkule kütüğüne krem de cılde ıf , 
gutercnın emperya ıst sıy.ıse - k ded'lm k "- kör kili en ttlverİşlİ bırl 0. 

b - ük" d -· ik1ik1 t:t f r ay ı e ıu.ere me-z se d ...,.:,;:.))~q~1i!~ de uy egış ere_ ::ı ta. - vakJmm ~t şahsiyeti namma mü!ıtohıar ır -.H'I ..,, 

dır, ve halk arasmda buyült b:ı.r muvakkat tescillerinin 942/3966 yev_ · '· 
sempati kazanmıştı:ı; Jll.tye De icra kılm~Tb ilAn olwıur.. 

NEZLE • GRiP • BAŞ • DIŞ 
1 

Ve Bütün Ai'nlan Derhal Keser. Her F..aane«len Aravmt'l. 

ISTANBUL DEFTERDARUGINDAN 
Mutı•rı'lmeft 

Doay• No. c1NBI bedel Teminat 

51217-1114/50 

98 

Mecidiyeköyünde s pafta, ıs ada 3 par
·eeı No. 1u 5610 metre ımxnıbbaı arsa 
Mecldiyeköyilnde 9 pafta. tı2 ada, 1 
parsel No. 1u 8537 metre murabbal 
arsa 

5610 421 

5305,50 398 

102 Mecld.iyekayQnde 9 pafta. 63 ada T par- 6242,50 469 
sel No. hı 2497 met~e murabbaı arsa 

Yukarlaa yaztlı gayrimenkuller 9/ 12/ 942 Çarşamba günü saat 15 de 
Mml EmlAk MüdUrlilğünde müteşeklı:fl komisyonda kapalı zarf usuliyle 
88tılncaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazır_ 

l_anmış teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar komisyon Reis
liğine tevdi etmeleri ve n1ltus sUvfyet cQzdanlarmt ibraz eylemeleri muk-
tnidir, Fazh izahat için Milll Emlfilt Müdürlüğ"Qne müracaatlarl. 

1 
3 
5 

20 
60 

120 
800 
800 

2,000 
8.000 

80,000 

Ilcrami7e 
Milttan Ura 

25.000 
10.000 
5,000 
2.000 
1,000 

500 
100 

50 
20 
10 

3 

(1589) 

25.000 
30,000 
25,000 
40.000 
60.000 
60,000 
80.000 
40.000 
40000 
80,000 

240,000 

91,809 Yekıln 720,000 
Tam bilet 3 llra, Yanm bilet 

1,60 Liradır. 

Muhasebeci Aranıyor 
Gölcükte bulunan Deniz fabrikaları Umum Müdilrlü!Q emrinde is

tihdam olunmak ve kanun! durumuna ıöre 260 llra,:a kadar ücret ve
rilmek üzere bir muhasebeci alınacaktır. 

İsteklilerin Ankarada M. M. V. Deniz Müsteşarlığına ve !stanbulda 
da Deniz Levaztrn Amirliğine hemen müracaatları. (1568) 

. -~-~·{'. ·k~iük ~e ~ronşit'; ·, l· ~ ':3 
:~L ı :-> .:U ·, -~,- · ~ · · 

.. • ... • ' .. _t: !!· . . • ·,. <) I' ~~. ' • ·Pi. .• . ... _ -·, ı· . ,,·.: .••• 

:.: .. ,,· ... Komprimeleri ·derhal . geçir~r. :-. · · 
· · · , · · · Kutusu· 35 kuru..,tur. · ~ ·· 

KARS P. T. T. MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Yazm otomobil. kı$m araba ktz•°k veya hayvan rfbl adt vesaitle 

haftada karşılıktt iki sefer yapması ve bunun için yaz aylannda bir ve 

!cabmda iki otomobil ve kış 11yları çifte beygirle araba ve kızak kul
lanılmak üzere Kars, Kotek, Pernavut ve [ğdır menzilhanelerinde dör-

der hayvan Ôulundurulmast ve gelme gitme bir seferde 900 kiloya kadar • 
yük taştnması ve bariçteo yolcu almak.ta.-..nıl.lteahhidin -,rhP<:t bulunrna
g meşruttur. 

Muvakat teminatı 1800 llradır. 

Karsı Iğdır arası otomobil posta mtıteahhltliğl 2000 lira aylık mu.. 
ham.men bedelle 11.11.942 Çarşamba gününden itibaren 15 gün müddet
le kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulacaktrr. 

İhalesi 25.11.942 Çarşamba günü saat 15 de Kars P T T Müdür-
lüğü binasında yaptlacaktır. · · · 

Şartnamesi me:ı:k(ir müdürlükten alınabilir. İsteklilerin kanuna uy
gun teklif mektuplan teminat makbuzu ikametgah ve iyi MI kAğıtla-
rinin ihaleden 1 saat evveline kadar kmrıisyon reisliğine vermeleri ilAn 
olunur, · (1223) 

Beyoğlu~ Vakıflei.r i>irektiirİÜğü _:·, iianı~rı " 

Semti Mahanest Soka Ilı No. CiNSi 
Aylığı 

Lira K. 

Kasımpa.şa Camii kebir Kayık selesi - 41 No. lu arsadan 30 00 
müfrez 300 M2 arsa 

Yukarıda yazılı arsa 31/5/943 gftnQ. sonuna kadar kiraya verilecek.. 
tir, İsteklılerln 28/11/942 gilnil saat 10 da Beyoğlu Vakıflar MOdürlülü 
Akarat kalemi.ne müracaatlan. (1485) 

• 
KARAR HOLASASIDIR 

DOkkAnmda btra buluMuiu ~de satışa an:etmerrıek sur.etiyle Mim 
korunma kanununa muhalefetten ma mun. Üskildal' İeadJl"l' Arapzade 
sokak 16 No. da Kemal ojlu İzzet Taluy, UsJdidar Milll korunma mah
kemesinin 2/11/942 gün ve 276/ 259 sayılı k.arariyle beş liriı ağ'ır para, 
yedi gün dükldnmm kapatılması ve bu müddet Ticaretten men'i ve iki 
ı!Je biranın müsaderesi cezalariyle rnal'.1kfun edi~tir. 

------------------------------------------------- -----. Sahip •e Neşriyat Müdilrl: a...ıu L6tfl Oirdftndl 
Gazetecilik n blesri..YJI& ~ 4 Sı. ı'U AJatbım 

MÜZAYEDE TEHİRİ 
Emtak ve Eytam Bankasından 

80/ll/942 Pazarlıesi glhrl1 saat l4 de ııatışı mukarrer T~ekl 
!!d parça arsa sattşmnı .l§'ap. ahere kadar tehir edildiği m.n olunur. 

'ol (1668) 

iter ır:ayf olan 'damla t;raftır .. .=ena Rvnaıuten efrerii 
elektr'k C•reyenı dahi israftır. Sunun 1910 fena e»raı 
:tiye verdikten m_.... c••AV•ou ~ ..-..-ı.ı ,._ ....... <'- (~~,, . 

kullanmamalıdır. ~ 

1'U N G S RAM ·g aJl~"t08 amnuDar~~~ 
c:Qzd,nı_da kOl'u,' 

TUNGSDll-mrno~ll®tin 
/) 

70,000 kilo prasa alınacaktır. Pazarlıkla eltsiltmes.l 26/11/9~ Per. 
şembe gı1nü saat 15 de Tophanede M. M. V. t~tanbul Bir No. lu satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Kilosunun tahmin fiyatı 20 kuruş, katt 
t...tninab :uno lir...OU' T.aliolerin belli ·'te komisyona ~elmeleri. 

(270 - 1499! 

" ' . 
Beher knosu 128 kuruştan 150 ton sığfr et! pazarlıkla satın alma

::aktır. Katı teminatı 21,700 liradır. thalesi 27/11/942 Cuma günü saıı.t 

14 de Tophanede M. M. V. İstanbul Bir No. lu satm alma komlsyonuıı
öa yapılacaktır. Taliplerin bellı vakitte komisyona gelmeıeri. (27~1575) -

20.000 kilo havuc pazarlıkla sa1ın alınacakttr. İhalesi 26/lİ/942 Per
şembe günil saat 15,30 da Tophanede M. M. V. Bir No. lu satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. Kilosunun tahmin fiyatı 20 kunış. katı te. 
minatı 900 liradır. Taliplerin belli vak1tte komisyona gelmeleri. 

(277 - 1531] - · 300 kflo1uk 20 adet baskül satın alınacaktır. PM:arlığt 25/11/942 
Çarsamba günü saat 15 de Tophanede M. M. V. 1 No. lu satın alma 
Ko. da yapllacaktır. Şartnamesi ve kataloğu Ko. da görülür. fsteklilerlıı 
belli vak.ithı 1806 lira 66 kurus kati teminatlariyle Ko. na müracaat-
ları. (285 - 1647) 

Beher kilosuna 20 kuruş tahmin edilen 100 ton prasa pazfrlıkla 
satın almacaktır. İhalesi 26/11/ 942 Perşembe günü saat 14 de Tophane
de M. M. V. Bir No. lu sat!n alına komisyonunda yapı:Iacaktır. Kat.ı te
.minatı 3000 liradı?. Taliplerin belli vak.itte komiSYona gelmeler!. 

C21ll - 16Q} 

Metre CiN&, 

360,000 21 Mm. lııt dilz şeriı 
860,000 27 .. " .. ., 
160.000 50 .. • tıtıru " 
150,000 80 " ,. düz • -

İpliği ciheti askeriyeden verilerek yaptınlaeak olan yukarıda ,.aı.bı 
şeritlerin pazarlıkla eksiltmesi 25/ 11/942 Çarşamba günft saat 14 de Top
hanede M. M. V. 1st. Bir No. lu satm alma komisyonunda yapılacakL1r. 
İmaliyenin tahnı.in bedeli 180,400 lira, katı tımıinatı 20,540 liradır. Ta-
liplerin belli vakitte komisyona gelmele;i. (269 - 136:ij 

....... . . . 
50 ton sığrr etine verllen tlyat Pfthah g15rl11dü~den Ibalesi f/Ol'fl/ 

942 Pazartesi günil saat 15 de Tophanede M. M. V. l No. lu satın al_ 
n:ıa Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi her gt1n öğleden sonra Ko. da gö
rülür. İsteklilerin belli va.kitte 8500 lira katı teminatlariyle Ko. na gel-
meleri. (283 - 1645) 

. lnhisar1ar "Umum .:MUdürlüğff :Jıanıarı · 
~azarfıltm 

MALIN CINSt Mlktart ııono aaatı 

Makine ipliği 300 Kilo 1.12.942 9,30 
Dökme pirinç 64 Parça " 9,50 
Hurda atemlnyum (yumuşak) 500 Kilo " 10,50 
Bira mayası 70 •. • 10 
'l'alq (içki sandıklan lçhı) 100,000 • ~ • 10,30 

1 - Yukarıda cins 'V'I! miktarı ya.zııt malzeme pazarlK usUllyle sa
tm alınacaktır. 

2 - Pazarlık htzalarinda gösterilen gQn ve saatlerde Kabataşta 1e
vaznn ~besindeki merkez alım komiıpronundn yapılacaktır. 

3 - Makine ipliği nümunesi dökme pirinç ebat listesi, bira mayası 
ıartnamesi her gün 15ğleden sonra söz11 geçen $Ubede g6rüleblllr 

4 - isteklilerin pazarlık: için tayin olunan gf1n ve saatte teklif e.. 
decekleri fiyat üzerinden % 15 teminat parasiyle Ôii-llkte meUllı- lı:o-
m!syona milracaatlart 1lAn olunur. (1420) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Beşiktaş İcra dairesinde mevcut otomobil demir altsamiyle demir 

~r<"eve ve ön cam kısmı hurda halinde olduğundan beher kilosu 40 ku
~:ın 7 / 12/942 Pazartesi günü saat 15 de !\filli EmlAk MüdürlOğünde 
müteşekkil komisyonda açık arttırma ile sattlaeaktır 

İsteklileriJı yüzde yedi buçuk hesabiyle yatırac~~ teminat makbu
zu ve nüfus hüviyet cüzdan hıriyle birlikte mezkür gün ve saatt.e Milli 
EınJAk Müdürlüğüne müracaatıan. .(1525), 


