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ommel Tekrar 
Harbe Tutuştu 

Sekizinci Ordu Elageyla Önünde Mihver 
kuvvetleri İle Harbe Tutuştu • Almanlar Ce~air 
Sularındaki Gemileri Bombardıman Ediyor 

....._ 

liarp Yeni Bi;-J 
A Safhaya 
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Giriyor 
Sovyet cephesinde bas,byan yeni 
taarruzun kat't mahiyette olup ol
tnadtğnu bllm.lyoruz.. Fakat aske
ri hadiselerin eon aldığı ıekil, Al
t:ı.an.larm arbk ~ müda
faaya geçtiklerini göst.e.riyor. ~ 
l'ek Libya, gerek şimal Afrika cep
he.sinde Almıın taarruzlan dur
tı:ı.~ buralardnk:l harekAt Alman
lar için do~d.an doğruya blr mU
daıaa harbi şeklini almıştır. Mu
hakkak olan seY. 194% sonunda 
harbin ~am.lyle yeni bir safhaya 
Eirdıll. ve bu safhada ~bbüsün 
her cephede müttetiklerln eliDde 
bUlunduğudur. 

** Müttefiklerin Afrika kıta.sın 
daki zaferleri henüz ta -

'tttaın olmamıştrr. A'manlann Bi
~rte'de bir köprübaşı tutmaları, 
Sıcilya ve Sardunyadan buraya 
~~vvetler yetiştirmeleri bu cep -
bede harbi daha bir müddet uza. 
tabılir. Fakat Amerikalıların ka
ti bir zafer elde etmek emelijle 
gitdik ıeri ve mütemadiyen yeni 
~ltvvetler getırdilderi bu cephe
li~ Aimanlann uznn zaman mu -
~vemet edebilecek1eri tahmin 
eq·lemez. Çünkü kuvvetler ara. 
11'1lda nisbet yoktur. Afrikanın 
l'lı · ttefiklerin eline geçme:;i ile, 
<\1tdeniz sahillerinin mütemadi. 
bonıbardımaru için bu k1tanm 
Llt üs vazifesi göreceği de mu -
~-lı ~·aktır. 

Alman ve Itnlyan matbuatının 
~<llıaatine göre, Afrikanın t~ 
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Cenubı Afrika Başvekili 
Mareşal Smub' 

Dakar'ın 
iltihakı 
Üzerine 

Edimedc Sultanselim camiinin heybetli bir görünü ü 

Buiün. güzel Edirnemizin düşman lstilasmdan kurtuluşunun yrrmlnci yal 
dönümüdür. Bu münasebetle Edirnede bugün heyecanlI tezahürler yapı
lacakltr Türklüğün 600 yıllık parlak tarihini canh eserleri ile koynunda t.tan. Türk Edirncni.n tarihçesine ali bir Ya%!JJ buıüıı ~ _,.ıa
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STALINGRAT'IN 

KUŞBAKIŞI 

BiR GÖRONüŞO 

DOn Dirseğinde 
Dört aylık bir muhasara -

dan sonra, Don. dhsep ile ce
nuptan J'*pılan taarruz hare -
ketlerine müvazi olank, ~ta
liııgrattaki Rus kıtalarmm bü. 

cuma g~tilderi bir Moskova 

telgraf.mda bildiriliyor. Bir 
Alman tayyaresinden alman 
aşajldaki resim, zaman zaman 
şiddetli hava bombudunanla
nııa maruz kalan StalingracL 
ın kuşbakışı manzarasını tes· 
bit etmektedir, 

Sovyet 1 aarruzları 
inkişafa Başladı 

Moskova Tebliği,· 5 Şehrin Geri Ahndıaını 
Bildiriyor • 1.200.000 Kişilik Bir 

~ Rus Kuvveti Taarruza iştirak Etmektedir 
Londra, 24 (Radyo, 19.45) -

Sovyet haberler bürosunun bil • 
dirdiğine göre, 23 ,sonteşrinde 

Sovyet kuvvetleri Stalingradın 
şimal batısında 10-20 kilometre 
ilerlemişler ve Çernişepkaya, Pe
liızofski şehi'rleriyle Pogodinski 
kasabasını işgal etmişlerdir. Sta. 
lingradın cenubunda da Sovyet -
ler 15-20 kilometre ilerlemişler 
ve Pondotovo ve Aksay şehirle
rini zaptetmişlerdir. Ye.ni alman 
11,200 esirin ilavesiyle 23 sonteş 
rin akşamına kadar alınan esir 
miktarı 24 bini bulmuş ve 557 
top 2826 kamyon ve otomobil, 
1200 vagon, 2625 mitralyöz, 32 
tayyare 35 tank ve büyük mik -
tarda cephane ve mühimmat iğ
tinam edilmiştir. 

Dün akşama kadar Alı1ıanlar 
24 bin esirden ba§ka 26 bin ölü 
vermişlerdir. Moskova radyosu 
taarruzlann devam ettiğini de 
ilave etmektedir. 

Alman resmi tebli~ 
Berlin, 24 (A.A.) - Alınan ba; 

-ı kumandanlığının tebliği: 
• Kalkaslarda hava şartlan, ge. 

PartiMeclisl Belediye Vergi ve nlıölç;::::s:.1::~~:ıı 
Grupu Dün Resimlerine Bazı 
Toplandı · Zamlar Yaplldı 

iki Takrir Üzerine 

Müzakereler Oldu Bu Zamlarla ~ide Edilecek 150 Bin Lira 

ihtiyacı Karıllamıyor • Yeni Kaynaklar 
Bulmak için Teşebbüsler Yapllacak 

Mareşal Timoçenko 

"Büyük Ölçüde Bir 

Sovyet Taarruzu 

Mevzuu ' Bahstir11 

Bertin, 24 (EP.) - Don kavsin 

Müstahsili 
ll9ilendiren 
Bir Karar 

de ve Stalingrat eenubundaki bü Hububat Borçlarını 
yük muharebenin değişiklikler ar Ödemiyenlere Kaçamak 
zeden şiddetli çarpışmalar halin-
de devam etmekte olduğu Bertin Yolu Bırakdmıyor 
askeri mahfillerinde bildirilmek- Ankara, 24 (TAN) - Borçlan-
tE>dir. Bu mahfillerde belirtildiği dıkla.rı mikta.n müddeti zarfında 
ne göre, 22 sonteşrindenberi Sov alım merkezlerine teslim etmi -
yetler sadece bu büyük hamız yen müstahsillerin bütün hubu • 
muharebelerinde yüzlerce tank batı elkoyma hükümlerine tabi 
kaybetmişlerdir. Fakat muhare - olduğu halde bu gibi möstahsiL 
benin şimdiye kadar oiMı seyri - le.Men ba.zı1annın mevcut hubu
nln nihai surette izahı henin batını bulgur, tarhana, kusku8 
mümkün değildir. SovS'et ordusu ve makama gibi hububattan ma 
nun bu saldınşınm bü ·ük mik - mul maddeler haline soktukları 
yasta bi.r taarruz oHu~u al"laşıl - görülmüştür. Bu vaziyet karşısın 
maktadır. Muha!'e~TI;n man; ara da hükumetçe mevcut karııma -
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DAİRE DIŞINDA MEMUR 
RE F l K 
HA ll D 
KARAY 

Lokanta camek8.nlannda pişmiş yemek gös -
termeliğinin yasak edilme.si ne iyi olmuş! 

Simdi, o sayede birinci sınıf lokanta}~ "k~b;iıat 
de gizli, ibadet de., diyen ağır başlı, kıbar1 ınsafh 
bir hal aldılar. Oteki lokantaların da çlrkın man
z:ıralarından kurtulduk . Hele pahalılığm arttığı 

bu yılda camekan yasağı bıld~.r~~~~.· tam vaktinde imdada ~etiş~~~ 
oldu. Ne yutkunuyoruz. n& oguruyoru.z; r~hat raha.~ !!e~ıp gı~ı 
yoruz. Fakat karar eskidiği ve sanırım ~ıkkatle yurutulmAedığı 
için gözümüze bazı gevşeklikler çarpmaga başladı .. ~esela Be
yoğlunda Taksim~ doğru, biri sağda, öbürü solda ikı lokanta 
yasağı hiÇ~ saymak yoluna saptı. Soldaki vitrinine haşlan~ış is 
takoz koyuyor. tstakozun haşlanınca yenecek kr~ama g?ım:ş ola. 
cağına göre bu gösteri karara aykırıdır. Sağdakı daha ilerı varı
yor yemeklerin hazırlandığı camekan· perdesini aç.ık bulın:dur1 -maktan çekinmiyor. Aldırmama devam ederse yemden e.5ki. ha 1 

döneceğimizden korkulur. t 

Acaba o caddeden günde kaç belediye ve zabıta memuru g~
çeır? Gırla! Neden görmüyorlar? Görüyoırlarsa niçin aldırış etm~. 
yorlar Fikrimce doğrudan doğruya. bu gibi işlere bakmak vazı
feleri icabından olmıyan başka beledıye ve zabıta memnrlan, hat 
ta belediye ıneclisı azalan da gördükleri nizam aışı. h~reke~l~ 
ve uygunsuziuklan not edip salahiyetli makamlara bildırmelidır 
ler; hele memurlar "adam sen de ... Bana ne? ben katib~, ~osy. 
memuruyum!,, filan diye devlet yasağını aksamadan Y:urutmeı 
mesuliyetinden kendilerini uzak tu~~alıdı~~~r .. VaJt?yle Be. 
yoğlu belediye başkatibi iken, müdunm verdıgı dırektifle ben o 
gibi işlere de karışır, sokak sokak geze~ek ni.~~ara .u'Y?1,ıyan 
hareketlerin önüne geçmiye çalışırdım. Zıra mudur derdi ki: 'Va
zifeni yalnız kalem işlerinden ibaret sanır, fikir sahanı daraltıp 
dair~ dışmda belediye memuru ve yarının müdürü olduğunu unu
tursan J>eş para etmezsin!,, Şu cih~ var ki, o müd~. ~ambaşka 
kıratta ömck bir müdürdü; hem fikir, hem iş adamıydı, kısaca~ı 
Serveti Fünun sahibi Ahmet lhsandı. Basın ileminde yaptıgı 
gibi eski zaman uyuşukluğunu yenerek o daireye de canlılık, ye-. 
mlik, modemizm getirmek isti yordu. 

Belediye, aldığı kararlan her dair~en !azla ko~tro~. ~ek, 
yüriitmeık zorundadır. Bu işe yalnız müfettış ve polis gozu yet.. 
mez. Geçtikleri yollardaki, hiç değilse sokaklanndaki nizam dışı 
hareketleri not edip makama bildirmelerinin kendileri için iyi bir · 
not sayılacağını bütün memurlara anlatmak - tecriihe il~ .l:iivlii-
.J'Ol'Wn - faydalı olabilir · 



*[!;,ELINLIJ<. iCaZ] ~~:!;;~~venlerJB:l~~iye ':_ oksullara 
Na. 2t raan:KerimeNadır F k. 1 k 1 Komur Dagıtacak. 

Piyasa 
Y.aziyeti ·y -

Okuyuculann •• • • •• , , ..... Şikayetleri 
l"ınıryoluncla ot.ren elna,,.ou· 

lanmrı.dan Dervtı iyi elr•n ıu ıl· 
klyetl yap•yor: .Feyza, h11 meaeıentn de bii1iimeaın. tıiç bir suretıe ızaba ve vfti1eti hic a ır ere ve As er ere 

den korkarak, yal.,aran nazarlarla bir teville kurtarmağa muktedir ola- yapılan y ardımf ar 
Noterin yüzüne bakıyor ve: mıyacaktı. TelAş ve iztlrap içinde bo- ı •-. 1111 l-m ft!!!.. C.ehil- Meclisincle 

Dün Fiyatlar Biraı 
Daha DüştLJ 

Oeklidar trAMvaylarl 14areel 
Moda ve bllha ... Fenerbahçe hat• 
tine yalnız blrfnct mevkii IHılu• 
nan aan arabaları ta._. •diyor. 
Ara•ra halk tarafından tfklyıt 
•lullU aneek .. .,. kaç ılhM mUn· 
h•r kalmak Ozıre muht•lft ve· 
ya ikinci rnevkl araba ltletlyor. 
Sonra yine blldlOlnl okuyor. Bu 
muhitte birçok ailelerin çocuklan 
ubah akpm mektebe gidip ıell· 
yorlar. BUyllklerl va.geçtik, hiç 
delllae bunlar olıun dOıUnUlmO· 
yor 111uf 

- Sinirlemneyhıia Behzat BeJt Di· aııtuyor, heyeeanclan ttt <mkiiJıordu. Yardim ~ Kurumu staıı'bul ~ ..,_. ~ Piyasada satışlar gev~ekHJtini mu-
ıubesi başkanı, Hayriye Ka-dar lMD- IS....... Lfr-'.L Tahsı·sa+ Ayr-'.lı hafau .tmektedir. Flyatıarın düşmek 7e mırıldanıyocda. Vapur köprüye yanaşınca ayap 

Behzat, yiizilnde carip bir iıtJbza f• kalktı ve iskele Qzerine bir .göz attı. 

le ona dondu. Siyah ıö~erinhı derin.o Vapura 'binmek ~in bekleşen J"Olcu
liklerinde aCT bir iafde ile-: lar kalabalıktı. Bwılar arasmda Cü· 

- Korkuyor "laz bal Dedi. Sonra, M"Ycli görmele, çilışıyor, IJkin mu-
ıı:ehir!i bir , e)'İtle ilhe etti: nf!ak olamtyordu. 

- Ne hı... ne fena bir adamua Birden gözleri parladı. Bilet top-
deiil m!i' Ben de bunun farkındayuıı •• lı.Yan memurun yanında uzun boylu. 
Ama ne çare?. Böyle yaratılmışım ve yakışıklt ve gayet temiz ciyinmi:ı blr 
kendimi ıslah etmek de elimde delil!. erkek duruyor, vapurdan çıkan i-ol· 

Behzat, iti' ~e lı:erıc!1nden ball- culanı bakıyordu. 
eetmiş adam deiildi. Dalma lretam. Fe,ysl, diılerintn kesildiğini ve 
uhıi .,e hlklmdi. Nefsinden iştısS.yı bütün vücudilnün heyecanla sarsıldı
andıran bu sözler, Feyziya hayret ğmı duydu. Bu sırada Behut, ağtr 

verdi. Yavu bir ınle: ve ka)'Jf5ız hareketlerle pardetüsünü 
- Sebebiyet verili70r da ondan! gl:riniyordu. Feyzfının kendisine so--

Dedi. lu,k bfr bakll flrlattığtru Pfin1:1t g()-

- Hayır Feyıl hanını. Sebebiyet lümsedi: > 

'rerilmese de, ben sebepler icat ediycJ - Siz ytirftyttnüz, ge'llyorum ••• De
rum. Herkes 1'cn4len bizarda-: yau ıil• cU. 
ker .• Lllln, nıbOlmUI nfpa W>ylo h•r Feyd. bu Mtri canına minnet bD-
1Uzlarıma\tan nzıeçemedlfini kimte mlıtl. Hemen !leri atildı ve önilne ıe
düıünmez_ Meseli aiz bi?e, tarudılnn Ienlerl itip kakarak bfr an rvvel dı· 
inu.nlann en makula olttnfumız hal• .. n fırlMn.fya çıtl!JU. !retızat arka· 
de beni anhyaıruızanuz:.. andan yetişmesin diye ıok sık geriytt 

Fent 1Nıhaia ----- ici.a cevap bala,yor, bastli!t ayakların lJfkelı aa
'f'enniyordu. Noter kısa bir tereddüt. hlplerlnden nt hile dilemeden Jlerll-
ten eonra deYam etti: yordu. 

- • • : Bem beJılıil ilerde aatı,,.ıtı- İskelenin Ostilnie çıJnnca, tekrar p-
leceblnlz •• Zira, ofmdl çok ~ençsinfz. riye baktı. Noter Mil aloada fdt ve 
Her ~ pel ı3rmek :ı.stı~n bir ayak üstu b rtıtJle komıfUYor, )'(irft
çaıc:ıashım_ Kırltını geçmiş bir erke- mek için telif bile ıastermlJ'ordu. 
tin ruhunu ve karak.terfnl tahin et- Fe7d onu ;,olundan ahk07aıı me.;
rnek, omm bayatrnda'ki huşunefierin hul şaıa. kaq1 lllnlftnde nı"aa.t duy
tn~t anstırmak hareınu c!elfl- nıuştu. llrade )'6r6d1l ve biletini 
ii.ir., vererek fçerJ tıeetf. 

Be!i'zaf, bl1 ll5stıne H cevap ala- o ua bdar, CQDe7Ge .neJer konu
ftlaJmC9, lce!kfn '* aaurla P~- racalfm, bıa m<iltkatm maht)oırt ve 
11 ~ teterrGatlaı unu1nıuf flıx,..I. Ancak 

- S&lerklt cmıruaı .bd,or delil atradılı aDl1lklenlm ve 'Behzat he-
mi? dedl;; IAsırtd n kartulnrak pyeaiyle çırp111-
r~ .ınctDtt ıfbl dojrulmUŞtu: mış. '~· 

" - Hayırl dı,. cevap verdi. N~ de- Cw ·, Juıqlılmda buhınea kalbi 
tnüı :lstedlllntz;l ~orwn .. taUı • .:ım1-la doldu ve dudakla-
Yanlıl bir sllz: arırledip sW 8tkelen- dnda l9Dit" bir ~. ona elJni 
clirme1den Jcorı:tıyonnn_ uzattı. Gaaı.rdenf)eı-1 tahQ7i11 et-

Ertek harllı bir esefle onıuzlarm1 rnekt. o'lılulU an işte tahakkuk et-
lilkerek: m~ • .. 

- :Aynl bnaat, ayni te\'ebhuş! 
diye ~arıdı ft en'bt harel:etle!'
le Jdldlarmı çUrtaıina yerlelltirme
fe bafladı.. 

'Yapar ~e sellnce3'e kadar Mr 
Claha koııuşmad:llar. FeyzAD\D kalbi 
ıtttDcoe daha hızlı ettyor, Beluattan 
ne sarefle ayd!ıp Ctıneyde mQlAkl ola 
calmr kest!retnı,ordu. Bu kurnaz ~ 
açık gfSz: adamııı :yanında ıenç ~ 
trqla..kaJ'll'lqmak. aoclra enunla bir
likte ~~ acllt 'bir iskandal Gla
caktr. :Bu kal"fılasmayı bir tesııdQfe 
yilklew &De, ernmla beraber JralmayI 

(De...,, var) 

,;: RADYO 
BUGOJOUJ n00aAM 

7.30 JINpaa 
7.12 YklA cab1tu. 
'4() HellHlft 
7.55 Orkestra 

12.ae- Prop-
lJ..JŞ Kan,ılı proıraın 
ı :1.45 Haberler 
ı' 00 Faaıl ,arlıılan 
ı ı.oo Pr•craa 
ı e.o J "••I ı..ı,,caı 
11.45 Orlıuua 

1 t se R.ıı.tu 
ı t 45 Y""ta11 -'er 

:zv. U 1'acfJPo ı••c 
20.45 Halk tUrkihll 
:ır.oo K'onııtma 
:ı ı.ıs Mcıhıır tenorlar 
:ıı.:so T~mıil 

%1,.$0 JtiJ'llH baadesa 
2:Z so H.trerltt 
~.H .:..-,. 

dı.iyle görOş~ bir muharrirfmfse. VVV Ul9l llU te olmuı nazarı dikkati celbetmfye 
lnmımun !aaliyeU hakkında 111 izaha- Şehir Jıfecllainın diBllü tevkallıde ıiııatı kabul etmlftir. beflamıttır. Resmt dairelerin plyasa-
ti vermiştir: kJplantısmda riyaset makamı tara- Belediye hemen llallyete pçecek 1 larfn mflbayaatta bulunmamuı tiyat-

"Kurumun İ9taııbul vlJt.yetı Ye Jaa- fılldan gönd•il•n ...,. lf'~de yar· ve vilAyetçe t~bit edllen mahdut ıe- , ı.rm biraz daha diltmesfne AmU o
aalarındaki teşllilltrn-. ıe~n Td 2ft'- dmıa muhlaç cıılaı1lsa Paırti ve Kı· lirlllerle partice tesbit edilen yoksul- lacaktır. Dün getirilen patatesler top
fında yaptığt yardnnlar arasında Meh ulay ,grbl belediyenin de yardunda lara hemen kömür tevıiine başlıya· tan yirmi beş lcunata müştcrl bula· 
metçjklerimize gönderilen yünlü gi- bulurunuıfnr Wldlree tabre hara· caktır. maın~tır. Kuru fasulyeler 62 kuruşa 
yecek ~yası başta gelir. Bu ıiyecek retli teza'1ünta vesile vermiıtir. Bu ahcı:ııız kalmıtbr. Yalnız 56 lrnrulitan 
eşya<11t para olarak 20 bin lira kadar- tezkerede JJardaa muı,ı.ç olaıtların Şehir nwcllsi dajlltlı bir mlkdar nohut sattım~trr. 
dır. BunıMn b .. lla mnez<:W Te ka:r:a- her gün biraz dabı artmakta oldu- Şehir Mecllri dün bu devttnin san Tuz tlarlığl. 
lardıtld fıtkir V9 ywdııma mıııılltac yok- lu bildirltmette. yoksullara bu kıs içtlmamı birbirini takip eden iki cel
!UlTırra ve kfmcesfz çocuklarm hima- me\•ıilmfrtft para9'Z ehtrak vet'flmek se halinde yapmıs ve milhim kararlar 
yesl fçln de 22 bin liralık yardımlar URre aJmacalc Jıireiir arflhtr için Utıhaz ederek Şubat aymda toplan
yaptık. Ayrtca bım laltfr çocukların JO bin lira ayrılınast lU.Um.a lle.rl ıü- mak üaue dajllmııttr. 
m1iflteUf stlfttı.rle tah~Dlıerlnl temin rQJmektedlr. Meclisin dftnlrtl toplantısında sular 
.ttllr. Diler lıtr kist• ~ltlan da Bunun Qzertne aöz alart Bican Bal- idaresi idar-e h~tl reisi ve azasma 
258' lira kadar bir yardımda bulun· ctoilv bu iftfk .. rın biru deha art- verilecek ~ artbnlması ft 
ıluk. Eyüp şubemiz 70 fakir çocuğa hnl!11ıMl JD(jb1••9'da M»un1nut. be- reise 350, azaya il~r yüz lira tahsis 
sıcak yemek ''erdi, Kuma~ı hlına- leilye rei!I muavini Ritat Yenal beş edilmesi. belNS,,. Jdm73hanaille alin 
Y• neye<lerilldea ahitsk ıuretiyle bia lira daha bfr para tahsislsinn deı:llen ıazm.. limonata ve benzet 
2'500 çdhık el'b!RS[ dtttit. Açtığımız mllmJIOlıı ~ ı1'Yfemittir. Bu rfteFUbatm tahlil netiCf'sinde bozuk 
hastabaldcı lnlrslaf'!acla 120 hastaba· suretle JS bta Jlr11t1• eılarDan ya'fdlm çtkanlart için muayyen bir Ocret a
kıcı )'Wtfftlıdlk teklifi bü~e encümeni aıaontn he- lmmasf. ziraatı teşvik lçfn dağıtılan 

Bu sene faallyet sahamızı daha faz. men verdiği bir karwla ka'bttl Olun- teıhumhırdan mütevellit nlan alacafln 
la ıeldllftrft« fstı~z. BllhMsa ımı~. Meclis de rey birliği ili" bu tah- tfffl edDml"!i Juwarbştırılmıetır. 
hastabatıcı kurslan üzerinde ehem-

miyetle durmak istiyoruz. 'Bir ~ok ..... ,. y......r ve 
~ Jmlartnustn ve bayanlannıun. W11 ... 

memleket bakmundan b67Qk ebem-
atywt! haia olu hastabakınJta ltyik •••• , •• ,... Zamlar 
........ ~ 'Ml'mellklerhıi e-

Köy Ensfftülerine 

Öğretmen Kursu 

Bir kaç gllndenberi bakallarda tuz 
bulunamamakı.drr. inhisarlar Umum 
Müdilr!UğUnden ııldığımtz malOmata 
pe, tu:o: darlJitı diye bir mesele mev
cut değildir. Ancak, bir kaç gOn ev
velki ~lddetli yalmurlar ve !lrtma 
;Jiıırilnden na'kliyatın biraz aksaması 
sebebiyle, iııtlfçltlle alıtmrş olan bir 
ldswn tlearet:tıaneler meYcut tum satı-
oa çıkarmam11lardır. Bununla beraber 
bu hususta tedbirler a11nmıştır, Bir 
iki gün zarlmda bQtün bakkanarda 
IUzumu kadar tuz bulunabl1ecektir. 

Hareket 
.ne .-srAJıw•. n..tdıılııftıhfm .- g- . ........ 1 i.we Ankanı, 24 (TAN) - Sa)llları IS i Vaşl~n. 24 (A.A.) _Ulus pze
~ ~ ....wtna tanıt- 1enle bulmtant ,_ı •lir kir)' • bUhn lriiy enstlttl1eriniw. villyetlttde- ~si muharrlr!er:tnden SOkrO ı:.smer. 
wırya cal111tCats. a.JW.n ıemia eta•int Wemit - iti telnrAı: "" trirar trtfstnr lr11r11kt~ Beyaz sarayda Reis Jloo.nt!ltln mat-

Bu 711. .faldr ve muhiac; adelere da- ti Azada Meinnet Sipahi de deki ban esaslar ı.irftinde efen .,ee buat toplantrsmda ha7.ır bulunmuştur. 

Blf9fnkD vaziyette bu kadar 
tramvay para• verilebilir mi? A· 
caba bu idareyi tola getlrmett I · 
9ln her cıDn her tarafa müracaat 
etmek. ıtklyetler ml yaOdırınak 
ıaar .. ı * Belediyeden bize verilen ma 
IChnata ıare Ada pmlanntn bt'• 
tılfardan temlzlenmnt için bele· 
diye b&ıt,eılntfe Dç bin liralık bir 
tatıalut rneYeuttur. Bıledfyı bu 
pıra ile her 1ene brtıl mOcadele· 
alnl yapmakta ve mu.bet netıc.ı.r 
almaktadır. Ancak fennen bu mU· 
cadele ya ima 1 klnelklnun ayın• 
da yapılablleeeil clMtle 1111 ..... 

: henUz bu eebepten faaliyete baı· 
• lanamımııtır. 

......................... 
Lastik 
Tevziatı 
1aşlıyoı 

!la ~ Mll:yıa:.;41a __._ .emı- ,.._ ."· n ye r--L ıt.&re'---nl- -'-''ı--:nı t- Ir b · H 1 , .. _. ,,_ .. - ftridat lı: bir ~ .... .....,.. ... ,......... ......... " Muharr ugünkü 24 teırı.nde ar • 
1~ • yudtmlar ellheua -'· al lllUJDUDUD an ev - mı"n maksadı'yl• H .... ·--ll.lan Lo""7 -- tfn f ed k.. Btnlerce otomobil l.Astiilnlıı clepO" 

• J'• 9e1 ...!.an) euaen.nmnd bl&. "' _,...., "' "-- ciye Xezare f z yaret ece ... r. 
1ftck a vakacak: !'DIMlldd«lni f.eşkl1 .,,_ ID88l ı e tHüiinde bir köy eMtitüleıine öi.Tet• ,. İkdam gazetesi Başmuharriri Abf· !arda çflrilmesJ 1R1retiyle milli ~ 
edece Şüıadl ... •& '-'- Ln- imi- hmuş. -t zamlAnn bü•.._ ih· tın zararına m.,.dan kalmamall, eeJI" 

- . .._ AJ>V J- "'M'"' men .,eti1tiren kurs acwılmuına J4aa· din Daver ile Tan ga7.etesinin B~mu-
Dlftr t-.ı etWI. ~iZ bet biu' &i,_ma pe hiçbir py ifade et· rif VkAletince karar verilmistir . .Kur"' harriri Zekeriya Sertel Vaşfnıtona rin nalo1 vasrtas! darlıft 'Ye taai ~ 
lira ne de kuru fa.Nı,. .. sabun t.- --ı~ı ilive etmi..t•... 1 d f tomobllf sahibi yüzlerce ailenin ı,,,... 
dınik edeeeld•. ..._...~ •- ıır 8 ers ırrupu len öğretmen yeti•• ıftmek üıen bugün Nevyorktan ay- kalmaktan kurtarflmasf gibi cok pırıl 

Bu teklifler üzerine vali demr -;rct'ektir. Gruplarda cüzel sanat!.ar. nlacaklardır. Gar.etecllf!r Vqington· ._ 
!la ,anlerde bir mun .. uım r. An- mi bir maksatla, otomobil lAstfkterlnw. b: ki· "lıcılık, maden !ııleri. hayvıtn baltı- ctıın Ştikrü Esmer ile birlikte Avru- ı karada btıhumJor ve Ymmn Seven- tevzl!nl temin lçln bir mnddettteııbet 

"V 'da ı. • .--. · -~· · rı. . "ıimf'!I ha:ırvancılığ'ı, köT evi işleri, paya ıtitmt>k ilzere bir transatlantik t 
ler Tturumu medexitıden hu 1e11e jçfn an t -..--• oncca.ı \•an. --'·.ı.rmız ne-'-ıtın alAkadar devle -:1 sıı..ıatları. tarla ve bahce ı.iraati. tayyareıılyle yola çıkacaklardır ... ...,.... ~..., 
IÜ%Umlu direktffter alıyor. Bu mu- üııır. Mmraflanmıa İle her gün daireleri tarafından nazan dikkate a-
rneulllınw pldllltaıa 10nra bu sene- bir hayli artmaktadır. Bu yüz • zirai iı;lctme iktıNdı der.ıeıi cösteri- Suikast Davuaııa lmarak, ticaret ofisinin tevalata _., 

- lu~~ ti yar-Jarımtnn tatbillabna hem• den imar iılerimizi yapa.mıyo - Rugün Bakılacak olacalr: listeyi diln belediye.re verdi~ 
~... ruz. H.tıl yol tamiratını bile bı itini memnuniyetle haber ald!k. 

Ankara, 24 (TAN) - Von Papen'e .... 
ralunalı aarurettnde kaldık. Te • meclisfo bu tlP.vresinde çıkabile.. kartı yapılan w!lraııt davuma yarm Ofisin beledi3'e emrine fllc parl1 ,,,. 

mizlik itlerimizin ele ancak )'ÜZ- cektir.,. Ankııra ağır ceza mahkemesinde bat• !ırak verdili 1100 lAsti!in. beledlye&I 
de ellisini yapabilıyoruz. Masraf- Şehir meclisi içtirnarndan son !anacaktır. Mal6m oldatu üzer., .ker bu maksaUa te,skll edilmfı olen kO"' 

Misantere Se.rmlrA karpbyabilmek için bir ra eazetecilerc bf::yanatta bulu • kin mahkmesinin kararından sonra misyonun tenslbi71e, emni;,et altmc:J 
buçuk .ene ....el bazuladıt)mız narı vali, belediye varidatını art Çı;nkırr ııtrr ceza mahkemesi de Pa .. şube mildOrlQJ!Q taratmdan 9'\'\-elce 

Dün Jtbday mentaatine .Amm.kan varidat kanunu bur formaliteler tınnak için yapılan zamla.::ın an· lor •e Km-nirofıın reddi hittim talf'f• har.ırlı:nan li te üzerinden bir Jta~ 
kız kotejirİ<fe konşervatuvar '11ııturka vüzünden meclisten rıkamadı. <.'alı. 1 ı::o 000 lira tutac ~ b terini ı·eddetmi"tL Yarın mahkem~ ı:!linı> kadar tcvzlata baslanacaktır 
t ·ht Türk •ıt• . '--ett tarafm .; ıı .. 1 agını, U · ! k 
arı mtl3ı m ""J - 'femEnniniz bana kuvvet verıyor. D"'1'ta:r )htiyaçları karAJ.lyılC!J ·a trmyız n ararına UYUiup uyulmıyaca· 

dan saat 17 de b!r konser verllmlş- O . • bükfıme .. . r ? • ğmr karar!aştıracaklır. ötrrndifimr 
l'r H .. velin rok Se""'e p-alardan mit td.iyonma ki t na ca~ı ci.hetij: huklllııtıc: nPz<lınde . A L. Cimb rl ... !!.1.1-' Altın Fiyatlan · ~ " . ,,.., -·.. d . ._... bil ~ iz t l:>bü _ ... h 1 b .. J . ıote o ... ra a y,., nı ....... w;ıamuo 

1 
mtırekkep %«.'lllll pro;:r.:mı dfnleylcl- 1~*'.~ ecs;pırı eşe 5 ·Mır .a teş~b . us erde bulun&.<.agı - mitiğl t~mvizn Tiakııııa it~ tdllnıcs'• Dlln lifr eltm 3250 kuruifan ve blf 
ter ttıraftrıdan şfddetle alkı.,la?ITlıştır. lrr ıyı nctıce verf:'c~k ·:o kanun rt• S\.lylemıstır. 1 ni ist eınl,tir. grazrı !tüke 424 kuruştan utıhnışt!r. 

~------------~--~~------------------------------------------------------~--------------.,.~,.__------~------------------------------------------------------------...,._..-

ı~~G5,l"N H+auu~ 

Bir Amirale Göre 

, 
'Allnmtya. · 1 Sene lçiade MağlOp 

Edilelllecektir, Fakat Japonyayı 

Ezmek lç'n En Az 4 Sene Lazımdır .. 

il Dakar'ın IHillalu 
Üzeriae 

gerlinde Yürütülen 

Mütalaa 
klJr (Baştanth 1 lacide) CS.ştarah 1 inci4d 

Cezair 24 (A.A.) - A:n€:ri • ~ı hakkında bir hüküm yürütmek 
kan mahfillerinde .söylendiğine heniız kabil olama:Jı);!ı içiı A.ınan 
ıöre, Dakar.'ın elde bulwıması tebliilerfnde bu lnuust~ bfsı\it 
Afrika ile cenubi Amerika ara • vtrilmemektedir. Belirtildiğine 
sındaki muvasalayı son derece göre, ıovvelemirde burada büyük 
kolaylaştırmaktadır. Bundan baş bir tank muharebesi bahis mev
ka müttefik filosu Dakar'da bu- :zuu olmaktadır ki, bu muharebe 
lunan bir çok gemilerle takvfye !erin taktiği eeasen kendine ha!'! 
edilmiş olacaktır. Müttefi!derin hr. Bu muharebelerdt gaye dü!f
cenup AtlantiRi mihver gemileri rnan CJaflarınm arasma gire~k !11a 

San Fransisko, 24 (A.A.) - Pa-ı Amiral, Salomon adalarının nin faaliyetinden kurtannak için fr yarmakttr. Bu muharebeler 
s1fik filosu kumandanhlJnda bu stratejik ehemmiyetinden bahse Dakar'dan istifade ed«tklerine ııasmda düşmanın ne kadar i~rl 
lunmu~ olan amiral Yetes Stir · derek şöyle demişti::-: şüphe edilmemektedir. ~kar'a ye girdiği katiyet ve fsabetle ta-
Ung, a§ağriiaki beyanatta bu!un - "Japonlar, 8.:ieta intihara mua. geniş ölçüde ihtiyacı olan yiyeeek yin edil~. Çetin muhar•bele:r 
tnuştur: .. ~ dil olacak gayretler sarfcr!Ecek - ,.c sair maddeler ıönderllecdr • vermekte olı.n Alman ,.e RtJtnen 

Amerikalılar, Almanyayı bir lerciir, me~kim tdkım :ıdalan tir. Rommel'in yaJmıda aUlaıcaAı kıtalannm yüklerini hafifletmek 
sene içinde mağlup edebilecekler tekrar zaptedebil.;:nler. Z•ra bu sahll kısmı müstesna olmak üze- için bilhaıısa Don kavsinde bü -
dir, fakat Japonlan ezmek için takım adalnn akt'i '>Ur~tte kay - re bütün Afrika ~mdi müttefik vük mikyasta hava kuvvetleri 
daha fazla değilse de 4 eene ıa - bettikleıi takdirde yeni Guınee- !erin elindedir . kullanılmakta ve bunlar SovyeL 
r:nndır. Almıtnya, sava§ı terket.se yi, yeni Brianyayı ve halta Hin. * lerin ağır zayiat ve~sine şttbep 

de Japonlarn harbe devam ede - di!tanr terketmeleri icnbedc.cek - Ankara. 
24 

(Radyo gazetesi) _ olmaktadır. 
c:ekleri muhakkaktır . ., tir.,, f k 

lran Baıvekili, 

Diktatörlük 

lsnadanı Reddetti 

Dakann ve batı Fransıı Ari a· "Kati muhartlbe değuı/.a 

of,acaktır,, Yeni Gine'de Gona sının Darlan'm emri altma gir. 
rneei ve dolayısiyle müttefikler 
davuına katılması. siya.~ bakım. Berlla. 24 (A.AJ - Şimal Atrika-

Japon Üssü de daki bareklt üzerine Anım - S.ltson 
dan olduğu gibi askeri bakımdan lar, yeni bir vazlyetiJ;l ortva çıktı-
da b(iy\ik. bir Öl'lemi haizdir. Da- tını ve hunun JM Aftslo • susenla-

.. flk G 1 ~ar bölgesinde 70·80 bin kadar n di.ışmanın yaltmlanna tradn retır-
Mutte lere eçt lfransız kuvveti ile 200-300 uçak l)'lesl V!' ayni :r:amaM. ııı!erl yaklaş

bulund~ tahinin edilıne1'~ir. t.ırm~ olma<;' itib:ıdy\e bu ljarbltı bJr 
Ankara, 24 (Rad1?v.Ga.zetesl) - .!·ı Londra, %4 (A.A.) _ Yeni Gıno Tunust~ ~ ~artı mOtte - dônllın nottUIAI teıldl ettllhtf lddin 

ran radyosunun verdııı bır habere 1°'" ıadasmda ileTlemekte olan Amerikan tiklerin yanında yer alan Fransız otmişlerdi. 
re, İran Baıvekili Kı~amussalt~na bir kUTVeUııırl Gona Qsaünn ıual f!trnlı- kuvvetıenı.len t.qka Dunlann cocr•~Gdeasa NaUaııal • SOaia-
demes;tc btı!unarak ııyasl ve ıktısadJ • - ih · ljste gazetesinde yazdıft btr makale-
d 1 h tnıl .a _,_., ır· lerdlr. da bu cephede yer almaları tı-

urumu ıa e ı ve "eUM;p .• r ı: de Heimu\ SlaeTICitnnann. bu Jddillya 
"Ben ıallhlyttleri vurrunculıra, Newyqrk. 24 (A.A.) - Tokyo rad· mali vardır. Bu )n.ıvveUeriıl va· ce\'ap vwmekta ve halrlkatt. ılrndl-

muhteldrlcre, urarlı unsur!ara hllkil" 7osu Şaloınon qaknn ad~lann<la 'kati purlarla Rahata, oradan da de - ili püyük harbin atırlık merkezinin 
metlp kahir elini vurmak ic;:ln lstedtm. mahlyı:tte t)UyOk bir deniz muhare., mir yoluyla Tunus'a taşınması MIU dotu cephesinde bulundutunu 
Blııün 305 vurıuncu tekvlf eallınlf beıi ccrc7an eUiii.ııl bllcllrQ.7.~lttedk. \)ıtirrı~U 'Ya?'dır. mOııehede elnıekt.tir. Sulftdemıann 
bulunmaktadır. Bunlan başkalarına Tokyo radyosunun Guda\çanalda ~- --ı.. ,a,.le •10r: 
ibret dersi verec:ek şekllt!e cezalandır rı:yan e4en muharbeyt mi yQlcaı he· .su~ batka blır..s. --..ur ''8hrı•l Afrilrada oere_yan "'° to• 
mak ltln sallhf7etler istedim. Menfaa. nüz bahsedilmiyen yeni bir muh11re· ~ıcheliev. i're~ hattı .. bup ge- tQ11 h..U~• ne ll&Ur mUhlm olur· 
timiz müttefikler!e iyi ıeçinmemizi be.Yi rııi kastcttjji \)illuemırırııelltcdir. misi ile 2 hafif kruvnor 2 tor - lpraa e~n. 1tlZ9' clot\J ce~ealnde 
emr~mckttdir. Ben her iki tarafı da pito ve kruv~ıörü 9 <lenizaltı ve yapd..şn Ye Nım ~c ba~n1ndan 
memnun edecek 70lu an70nım. Gaze- , • bir denizaltı ~ gem.isi bulun ~ tn etıerooıiyf'tlf bölf'lerin Sovyetlcr-
telerde benim d!lrtaUSrlft 70tamı t1lt- Orduda Zelıel• ~t.adJı'. Bunlarda müttefikler jlen alınarak Mil\ver devletlerfuln 
tısfum• ima eden ~zıtar vardır. Hal- dtnia kuvvetleriyle i~frllji va - •mrine 'ftrlhıJeelnf terrıir\ ~en hayret 
buld mctraUyet illnr benim hlemla Tohrlbaf Yop'h aldudır verief nerlemenfn )'•nmda Hdnet de-
min malııalijcfflf'. 1ha hale s3tt, bBM P8': · tecede lnıltrlaP. 
diktıt5rlllk fsnadınm ne c!ettee. ~ Onhl, 14 (A.A.) - Z.WDd cin w B _.nnldi Mecll...._ ~· ftıılıtmı • .A.wupa 
~ oldaiu da meydandadır.,. rMa biri ıhldetli .. 4Hteri lıafff e!ıo 05u """' ~ıtM!lta numlııMdeııatma ta::rta fMlecelr 
'4...., y . S f El. iz JMk u .. ,. .,.n lNla• .,., 1U1mtrn A,nkwa. 24 (TA.)1) _ ır'"'111 il~ tlaa ..-.. h ~ ~. ~ 

enı o Y• cun 'haıı •rarlara ••Mbi1tt vermı,tır. l!sin nıın.t10nlnd• 4"1et ..... Mlıt bfr Qu~rte11, hiıbir Ôl'H ~'«· 
Sofya 2• CA.A.) - Haricin Ve- Sehlrdo ctnrt hot n tanta1111n l'tlnle la.n 11mum müdiirliiiii tMllAt ~ l~r• ku\letth'4:ik1'rWJ Rri a"trmı-

1dletl Kltlb Umumllitine tayla etli.. DllJ bbı binalar n chnrlar çatı..., ıunt!akl dejitfkliJin npılrnnı•• tt,tr yıcakt&r, Şlmel Attik••• verilım rnq
len 5avlrı Beıtkw'ilt :nrine Soba arta T• \acalar 7tlıırlmıttrr. X&ylerie •• tlaıı kJ111J1'! llfthaııtım ı~ri •rrftn\C•'t haı:e"1.,-In hlçlıi.,ri A,·~pe . için kat'f 
9lçfiiğinc tavin edilen Va!:fi Menteşe baz:1 eYlttla ~1ın1'ılı anlnılmıetıP. >t:ılnmdüt BasveH!et tamenıi d" bir mahtyetf hai1. nlıın doiudaki va-
den aksam buraya gelın~tir fnunca s.a7lat yolmu vardır, .zbetf deifütJ~eıt 

Don Dirseğinde Parti Meclis Grupu 
r-?r <Başta.rafı 1 ıneWe) U'=' Baıtarafı l ıncicle 

t.ur. Stalingradın cenup doAusun ler alındığı Münakalat VekiJliğin 

Rommel Tekrar 

Harbe Tutuştu 
da ve büyük Don dirseiinde Sov den sorulmakta ve diğer tak:-irde ~ Baştarafı ı lndde 
yet kuvvetleri. malzeme ve insan denizaltı subaylarndan kazaya de doklara ve hava alaolanna ts 
kayıplarını hesaba kııtmıyarak ugrıyanlara kanuni tazminata ili arnız etmişler ve isabetler kay
~.aar~uz e!-1°işl~r ve Don ne~ri \•:ten ~~ la~inat verilmesi der detmişlerdfr . 
uzerındeki mudafaa cephesıne ı>ıt edıhp edılmemekte olduğuna Şimal Afrika umumi karargA
girm.işlerdir. Düşman hareketini ~illi Müdafaa Vekilinin cevap hından bildirildiğine göre Tunu5 
cnlemek icin tedbirler alınmış ,.e vermesi istenmekte idi. taki düşman hava kuvvetİeri müt 
tatbik edilmekte bulunmuştur. Vekiller kendilerine taalluk e- t.e.fik kıtalannm ilerlemesini ya -

Son ikı günde cueyan eden ve den şuallere ve bu mevzll üzerin vaşlatmaktadır. General Clarlc 
sıra ile her iki tarafın arada bir de söz alan birçok hatiplerin be- müttefiklerin Tunustald ileri 
~hine dönen şiddetli çarpışma - yanlarına cevap vermişlerdir. Sa mevziinin beklendiğinden çok d• 
hır netices!nde !ü~le:ce düşman ut 19,30 a kadar devam ede~ mü ha iyi olduğunu söylemiş "fa]rst 
lRnkL tahrıp edilmiştır. aakere IOOUnda toplantıya nıba - Tunus'u savaşmadan alamayr%! .. 

Stalingratta mev:r.ii faaliyet ol yef verilmiştir . demiştir .. ' 
muştı.n-. • . 

Ti men göhınun cenup do~usun yeni Bir Karar Alman reami tebliği 
dn b .. unan istinat nokta!armcı . . Bedin, 24 (A.A.) - "Resn> 
karşr Sovyetlcrin yaptığı birçok ~ ~aştarafı 1 ıncıde tebliğ,, Sirenaika'da Ceuir 
yeJ'li ı.aarrudar, akamete tU'tratd mede değipkhk y~p~lınış ve hu. Tunus hud\ldunda ke§if koll&rı 
rruştır. bubatı elk:oyma hukumlerine ta- nın faaliyeti görülıniiftür. 

Doıı ceplıe.uade bi tutulan müstahsillerin bu gibi 22-23 Sonte§rin. g8Ce$lnd.o ee 
A lı 24 (R .. _ G t ") _ hububattan mamul maddeleri de: aair önlerinde bulunan düşman 

n ara, a....,.., ue 111 b b'·k·· . in al tır y nn 
Stalinıradm c:ea•p ve ıimal hatııınr u u um ıç e nnnş · a ıe.milerine karşı yapU&n taanuz 
dan U•fliJ• lııtr nn Scwyrt ordu• .. ~l ıazetede ne~llpk 01~ hırda savaş uçalda.ruıuı aiir çap 
nun da ilrrl hareketine deftm etmek- yenı karar~e hi~lmmlerine ıo ta bomb.ıarla 5 tqıt gemisine 
tr oktuh l>iWirlli:ror. Alman!ann Stı· r• bu fibl milstahliller yalnrz hu ~abetler kaydetmiflerdir. 
tincrat ıehri h:hule hlanna t-..bbl• bubabnı delil bunlann mamul • Bir Alınan deniı.alb$ Oran a
•lmıleri ı•rt il• lrtibatlan11J1t benh lNini teslim etmlye mecbur ka. çıklannda mu.hripleıin tefabtin 
".uilı:ncdlltnl anlatıyoraa da. Don ka-.. laealdardır. Hububatın bedeli mu de bulunan bir düpnan kruvaıö
sındelri •ul1ıtln nualretl lrartıamda nyyen fiyat Ü%erinden ödeneeeii rüne iki torpil isabet ettirmiştir 
bu 7ftll htlewmlırın mana•• anlıtıla. •ibl bu mamullerin fivatı lpUdai K ·· ·· b tt ~ tah · • ..:1·1 · 
ıı·anııakta•r ,. J ruvazorun a ıgı mın ıı:uı ı 
'Al :._, ... 1.a:_.. .. L 1 maddesine imal murafı zamme- vor 

man re_. tıv '•--• 11• a~ı • .;a • . .. i ~ · 
tiraf edll~il ıUti, Den c~ıi ~ dılerek ödenecek ve bunun iç n Akdeniz böl&esi üzerinde uçak 
rı'~"· TQllff• ıerek.n tıAlrltr!a ayrıca hır k&r tamıımryacaktır. saver topları beş dü§Jllan bomb 
alın..,, bU.lriı.eJııte ita de bu ,..,. uç4'ğıııı dil§Urtnüşlerdir. 
"1zlann derhal c111rdunald11lu n,a St"llnaı-ada hQc:wo eden Almanların 
drdıan1-c•i• 1..ıılnndakl bir haber 7olr ıkmal it'ferlne ,..rtyan demlr.rolu hat- / talgan te6lilbte g6re 
hır. l una llk dar~yl vuran kıtalar, üç Rom,, ı4 (A.A.) - "ltesmt teblıt .. 

So .. Jet taarnıılarırun yalnıı Voli' ııy sUrtn mOthiı mQdafaa muhare~- Denlz blrlilı:Jerlmlzden biri Akdenlzdt 
i.!r O.. uaUIMI& oba,... .. h• ıınlt frfnden eonra. son H saat içlnde ta· bir dUıman deniıalt1111U takrip etn.l• 
~ir 'tlcfft eWai1I ..,. Doa dlnelhıbı uTuaa iştira!< etm•fe ba~lamııtn-. tir. 
ıoo ı.tlı• ı'\t• .._._ ... l»lr aUtı:ın ela * 
i,lıtl99 •'-•"'- oıats en' .. ıl•aktadır Bern, H CA,A.) - İyi maltlmat M'tı. Smut8'un 8özleri 
Bu teanu pU.-a tl9ttrtll' takdl~ l;ın ka7naJıclardan bfldfrlldillne gftre. Kahire, 24 (A,A.) - Cenup Afr " 
'e t>on bnlncla A1-anlamı bir nıO• ~t«llnJTatta Ruslar Ok defa ol11rak "ıa~vckili Marepl Smuts, burada b 
4afııa m .. ıu nnnalan ihtimali dt1 •lh eri ve motörHl kuvvetı.rı anıl v natta bıılunarak demiıtJr ki: 
hllqmı o&lcübr. ,amanda kullanmıtlarcl!r. A7nl mıh- "Son bet haftanın tarihi, blr per s .. ,..,.,.ıcld B..,.,. • fillerin mQtallu..a ,ere. s-.11Nrat tılkbeslne benzemektedir, Bidayett• 

ve Doll keebnlertndekl Rus Jı:uvveı- kartnmzda lreadine tam itimadı ola• 
flJPfW Mfi leri U00,000 kJıldlr ve bu kuweUeı hlr haanala kartıla.-nıı büanayorda) 

M ........ 24 (A.A.) - "':Reuter .. "lrasmda orta Asyadan getlrllmlş 12 ')imdi bll dlltman eüd ini olan Blg•Y" 
Uı: Kız!l fll'IU, 8taHqr-Hı 1nuha- q}varl tümeni de varclD". M~UlrlO lada bir uıelee ar•malrtadwr. Tohruk' 

,a.-ıı eden 300 bin kadar Alman aş- qus kuvvetleri hatif tanklarla ve •ın intikamı ahnmııtır ve bll linıa• 
~erinin fizerfne sttr11tte ve katlyette rnofqikletlerle techiz edilmiş bulu- '1arbin ıonuna kadar eli.l'nizde 'ka!ac:ılı 
k:ıpıınmalttadır. Colt m:alrlak\ Us.le- pızyor. 1 tır Yakında dti,manrn AFrfka topral< 
flnden kestırnlş olan Statınırat önün 60Q,OQO kisilik diler bir ltus ordusu 1 tanndan tamamiyle atılacafını eanıyl'" 
dekt Almanlar, Don fle Volga ıırasm· dn şfmalde Tikvin ve Ştraya Russt t'Qm. Bt ~ mUttcHklcr nihai ıafer 
1iıı altmış kltonıt"trelik borktr p:ırC'n· ·fa tonlnnmı~ır. Bu ordunun da vazf- dofru yürüm~den evvel hıırb!n birine 
st. içinde ümitsiz bir durumdadır. fesi Stalingr:ıdı kurtannak olacaktrr. Lafhasınrn sonunu tqkll edecektir." 
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ı :ıırcı:ıı:ı 
$ark Cephesinde 

Yazan: M. ANTEN 

Şark cephesine dair son relen ha· 
bc:rler Timoc;enka taarnınnmı 

hızını kaybetmeksizin devam ettiği, 
Alraanların ~mdiye kadar ö~ii, r.tralı 
Ve esir olarak S0.000 asker ve ıubay 
fıOoo top, 3000 kamyon ve 1200 vagon 
ve diier harp malzemesi kaybettikleri 
nı bildirmektedir. Kızıl ordu JnıTVet• 
lcri şimalde Harkof • Stalingrat, ce· \ 
tı.ubunda Rostov - Krasnodar • Stalirı.o 
lrat ııimendifer yollarmı, ,ani St<rlinıo 
tradı muhasara eden Alınan kuvvet"' 
!erinin esas!ı ia~e yollarını kesmişler• 
dir. Stalingra,t'ın Jrar:rmada 60 ırtıo. 
llletrelik bir açık kapı kalnu1tır. Bu 
karıı da kapandıfı takdirde Alman 
kuvvetleri tamami7le çember içine a· 
lı:naı:aklar ve teslim olmak zonndı. ka. 
hıcaklardır,, 

~ 

Aıkeri mü.tehafJaltt!arm kanaatleri. 
ne cöre, Rusy.ıda lnı henüz tamamiyle 
lıelmiıı değildir, Btma rafmen Sovy.t" 
ll'r, ceçen ktıtan daha cVTel nı daha 
biiYiik. muvaffakıyetler bzanını~lare 
c:lır. 

Tim.es rueteal Stati~graf önündeki 
~tınan kuvvetlerinin vaziyetlerinin 
tol:; vahim olduiunu. bu ,artlar içinde 
ihtıyath Generalleriıı derha3 rica~ t~· 
cih edecdı:lcrini, Tımoçenko, ilci ıi· 
fllt.ndlfer hattını en.slı bir surette tut• 
tı:ıın muvaffak otdui;ıı takdirde Alma.n 
kuvvetlerinin kapanmakta olan çember 
rin içine aireeeklerlııi yumaktadlr 

Diler bir İn~liz ıuetesl: Bu ta· 
arruzıuı Eylftlün ıon ayında Sta.Hıııra• 
da b~t hücımı.l.an azami haddini b:lıo 
dufıı, zaman bazır!aıuhfmı bil4Iıi· 
l"or. 

Pravda rueteıh Stallntnt müdafi• 
~eri için artılı: intikam saatinin çaldı· ı 
ı:ını yazm:ı:ftlr. 

Batı Afrikada 
Ajanslar, müttefiklerin silah kullan 

Ilı.aksızın yeni bir siyasi ve askct'i mu· 
V;:ıffakıyet kazandıklarını haber veri• 
Yor: Garbi Afrika Frans.ız mü-stcm
lcl:clerini iki aencde.nberi Vicby ıııa· 
ınrna idare eden General Boisson Vi· 
chy ile münasebetlerini keserek, D~ 
kar da dahil o!dula balık bütiin ıarbi 
Afrikayı Amiral Da.danım emri allına 
koymak suretiyle m.üt~fiklerle i,şbir 
liğine karar ~rmiftir. Bu. suretle Sc
nıali ile Rcünyon adaları ve Hindiçint 
rn~tesna. olmak üze.re bütün Afrika 
bir blok ıwinde• müttcfik!crc ilt.ihak 
ct.tnı~ oluyor. Diier- cihetten Amerika 
hiikılmeti Martini<}ue adası umum! va. 
liai ile, Antil •e Jl'rantu Güyan'ma 
ia.rnil olmak üzere, bir anla:ıma yap· 
tnıştır. 

.. . '• 
9akar db1 ~ en ya.llm ve 

Çok mühim bir stratejik mevldle bt• 
raber çok m.ikdarda m\istemleke as. 
kederinden •e m~emlekelerin ham 
tnaddc kaynakl&rmdan istifa.de edecek 
o?an müttefiklerin bıı yeni mııva.ifakı
)etlerl, mihvere ka.ı:şt müuelclerinde 
Yeni bir nı.11vaffakı1et im.ili olacaktır. 

Bit Vaşincton haberine ıı;öre: Al• 
inanlar şimali Afrilr.aya ıeçmiye ha
z1rlarıan Mareıal Petain'i tevkif etm~· 
ı,r, fakat ona bapaetmiye cesaret edf• 
tncmipmJi1'. .. · 

Franco'nun Kararı 
Bir Madrlt. haberine cöre, Franco 

l='alanjlann mll!l konseyini llivetmiş.. 
tir, H.Crl•~D' ki Franco bir miid· 
det ewel h~tte 7aptıi1 dciişik• 
liklar nnr.amda Falanjlarm adam1 °' 
Luı S. Suner'! hariciy.e ııu1rlığmdan 
çıkannııtr. Bütü~ bu tedbirlerin, b
'Plll.nT<J.da eeferbedilı: tamao:ılanmcaya 
Ju.d;\r almmrş tedblr olması ihtwa~i 
bulmıclaiıı cibf, büt!in Fran!rz Afri
kaırmm mlıttefikler cephesinde harbe 
iltihak etmeıılıtln lür neticesi o!ması 
~hUmali de yok delildir. 

Cripps Meselesi 
S, Crpps'in has ıniJhür l-ordlulıın

C!an, Avam lı:amar•nnc!a. hU.kCmet rıa
nuna müıakereleri idare vazifeaindeon 
ve harp bb.inewinden çekilerek ta~ 
:tare imallt na.arlıfrna briı!l hayret 
Uyaııchmuytır. Bu münaeebeUe cıu .. 
chill kendisine ıönderdiji mektupta, 
yeni vadf~ ,.h~etfnl tebariiz 
ettirmek!e bet.Mı:' evvellci ıi1ast mev" 
ltlinil\ daluı ,.Uksek .oldıığunu da . k~y· 
detmiştir, 

Bu deliaiklik hakkıncta tef~rlerde 
bulunan tnıi?iz p.ıetelerl: Kı.ran!dı: 
günlerde harıt kabinesü:ıe ılren S. 
Crlpps•in çahşmasmrn bazı lı:imaeleri 
memnun ctmemiı olmalı:1a beraber 
kendisinin ın~terak mcmıli,.et hi11eal. 
nı üzerine almakt.,n çeldnme4iflni nz 
malda beraber bilhaıt1, 1erine ıeçen 
t'la'hl!iye 11a:nn Morriuon'un t~kili.t 
kabiliywtf, ulm ve idareri ve dı.iriist• 
1iıiünttn hıırp lrablnuilldelri yerini hilk 
ettiiini yazımlı:tadırlar, 

t A !°" 

Bastırılacak K il4pf ar Tarihi Edirne 
Şehrinin Kurtulus 

TAKViMDEN 
iR YAPRAK 

>!azan: ULU NA} Mütefekkirlerinin Eseri en 

.. 
ın ıtabı 

Rönesans veya Eski Çağ 

Y anmda Türk Gençliğinin Fikir Tarihine Ait 

Onlarm Değerleri Hakkındaki 

Kendi Yıldönümü U .. ç fen adamı, tam allmleı 
yakışan bir zihniyetle, dün 

yanın keşmekeşini kale almıya 
rak gayet mükemmel sınema alet 
leri ile Avrupanın en kuvvet' 
rasathanelerinden birjne altı hat 
ta için yerleşmişler; makineleı 
nin objektifini, rasathanenin tc. 

Otanlan 

Hükmü 
da Tamması, 

Mukayeseıi Bir Tarzda Vermesi Zaruridir Bu Güzel Şehir Son Düşmandan 
20 Sene Önce Geri Alınmıştı Devlet sistemij bir çalışma ile YAZAN r·- .·-ııııııı. garp kHisiklerin.i neşrediyor. ' 

Ba arada ''Mesnevi., nln de neşre i i 
başlanması bu teşebbüsün şarka da lı Hilmi ZBya ÜLK!N ;:.=· 

etrafında diişüncelerinJn Jta~rraşma• 

suu göatıu•cn "Miiliaiehe be1oııı • n • 
nasr ve •!il sadr,. adlı eseri de he:ı:: 

halde tercüme ve neşretmek lazımdır. 

Batı sınm ~gün her me leskopuna uydurarak arzdan a1t 
mnda Türklü· /"- YAZAN: -, U meni mil _ m,ış bir milyon kilometre uzakt: 

yapılaı:aintı göstermeltedir. Umarız 
ki bu b:ışianğlç öteki gibi çabuk geniş
lesin; Arap Fars klasikleriyle fikir 
ve Ban.at tarihimizin mühim eserleri 
'Du seriye ginin. 

** iü.u (6DO) yıllık • KEMAL Al:TAN lette, kahr.aman - bulunan "Merrih,. e doğru tev 
parlak tarihini, 

1
r 1 larının hatırası _ cih etmişler. Alimler, bu altı haf 

şerefli menaki· YUkıek Mimar I nı Y.aşatmak i~in ta içinde se~yarenin fi:mini a~a 
bini canlı eser· ! namına k 1ymet • caklarmış. Fılm, renklı oldugı 

Eski İlihiyat Fakületeai muallimle- Tesadüfi olarak hatırladıAıın bu 
rinden Yusuf Ziyanrn da vaktiyle • eserlerden büyük bir kısmı h~· 

Altı sene evvel böyle bir işe ba~· 
laomak IP.ıı kararlar verildiği sıra· 
da het: eserin asıl yazıldığı dilden 
çenibrıesi kaide olarak konmuştu. 
Bu kaJde çok yerinde olmakla bera• 
btt nazaridir; her zaman tatbiki k<ı• 
bil deği!dir. Nitekim taliın ve terbi· 
ye dairniain neşrettiği Eflttun ter• 
ciimeleri Fransızca veya İngilizce ttT 
c\lınelerinden yapıldığı gibi ba21 
Rnsca ronıanlar da Fransızca te~cüme 
sfnden çevrilmektedir. Aslmdan ter• 
c:ime dediğimiz idealin her zaman ya 

pılamadi~ göstermek idn islam 
medeniyetinden eski Ar.isto tercümr. 
lerindeu büyük bir ktsmınm Surya· 
niceden ve !atin dünyasına da üçüncü 
elden arapçadan yapılmış olduğunu 
TC bun?ann jmkln çıktıkça sonradan 
yapılan dojfrudaı,ı doğruya tercüme
lerle korıtrol edildiğj.ıri hatırlatma• 

yapmı~ olduiu " Sahabettin Sübrevep zırdır. Bir kısmı da o urada huırla• 
eli,, nin Heyakil • ün • Nuı: ötekiler nahilir. 
kadar tıf!fri zarud kit-aplardandır. Zaten yazılmr~ veya eskiden ne~redi'e 
Bu eser islim felsefesi.nele e~raki!lik miı olanların ifadelerini ıadelcştir 
adiyle tanılan felsefe cereyanını ve mek ve bugilnkü Türkçeye uyğun bir 
Anadolu Selçuki prenslerine hocalık hale-ıretlrmek -sanırım k'• çok zahmet 
etmiş olan Azerbaycanlı Şahabettinin ll bir iş deği.klir. Fakat nihayet &a'1 
en mühim eseridir. Evvelce zikretti· sı 10 • 15 i geçmi31ccdt olan ba ne"fi 
ğimiz kitapla meşşai felsefesine ne kitaplar meydana çıkacak olursa: bu 

leriyle koynunda yaşatan IÜ-ı b abideler yaeılmıştıi'. Mesela: içi~ nefti gölgeli ormanlar, yen 
zel J:diıone'mizin son düşman Macarların paY-itahtı olan "Buda?eşı1 çayırlar, tepelerı bembeya , 
elinden geri almdıiı.nm, tekrar peşte,, de esJü Türk istil5.larıpaj karlı dağlardan b~a daha. b 
albayı:ağuıa kavuştuğunun bu. ka.rşt orta Avrupa göbeğinde bir çok hususıy_etler ~orulecekm_.ı~. 
gün 20 JKİ yıldönümüdür. Bü kalkau halinde temsil edilmiş . B~ hu:susıyetlerın ne oJduguııı 
tün Türk kalbi, Türk Edirne- olan meşhut' "Janhonyadın .. hey bı~ıyoruz. Fa~at ben rasa~ha 
oin bu kuthı se\'İnÇ gununu keli buıunmaktai:i.ır. H.albuk\ ta • ne~ıı: bulun~~gu memlekc,t_m Ll 

alakalı duyeuJarile selimla rihte Janhonyad, Fatih Sultan halısınden bırı olsam kat ıyyc• 
kadar nüfuz etmek kabilse, bu kitap.. günkü nesli eski dün.yamxzla ve onun 
la da eşrakiliğe nüfuz ayni derecede fikir alemiyle temasa ıetirmek, garp 

maktadır. Mehmet daha genç şeh?;ade iken buna müsaade etmem ve alimlc-
Bu müna$ebetle Edirne'niD' onunla karşı karşcya cenkleştiğ~ r~ de'. "K:me:ra,, la~ını da ye:le:--, 

bir tarihçesini yapmayı ve bu zaman genç ~zadenin kılınç dar tilderı dagın. ~epes~nden aşagıy;. 
arada Eatrnır.Di.a fatihi meş . besiyle meeı.-uh olarak çekilmi§ti. fırla.:ın~. Nıçın mı? 

mümkün olacaktH-. lriiitürüy!e yetişen zihinlere ,arla an• 
1922 • 23 yılında neşretmektc oldu- latmak vazifesini yapmış oluruz. 

ğumuz Mihrap mecmuasmda tefrika Garp klasiklerini birinci derecede 
edilen :saı.n. Zadıt ReşitBeyin tct'CÜoo tutmaJıı ve garJt filozoflarına alt belli hur Hacı llbeyind.en bahset . İstanbul şehri; fetih tarihini11 Çu~lrn • hayal bu !a · ya alına 

meyi faydalı buldum· 500 üncü ytldönümünde rekzedi- cak fılmde s~yy~enın her. .!a~;ıı me ettiği Hay - ibn • )'akrm'da öte- başlr kitapları dilimize çevirmek la· 
kiler gibi neşri zaruri kitaplardandır. zım olduğunda şüphe yoktur. Fakat 

Endliiustil filozof tbni Tufeyl'in bu rönessans veya ycniçağ mütefekkir• ** kitabı daltıı orta çaida latinceye terinin esetleri yanında Türk. gc~ çok eski Tiırlf ırkı olan 
philosoph119 antodidadiıs adiyle bir ğinin kendi fikir tarihine ait bu eser Trak'ların yerleştıklerı 
çok defalar tettiime edilmiş n prp.. lctl. de t2nrması. onların dcğdderi "Oskidam~ denli Ed. ne h-
te feisctfi romanın doimasma, hatt! hakkındaki hiikmfr mukayescti bir • . en 11' ~~ 

lıYtZ. ı;onradan Robinson Crusoe itibi eser• tarzda vermesi ıarqridir.Bu işin yaph rtnı en son kucaklayan yıne Turk * * lerin yazılmasına • sebep olın-a,tur. maması veya ihma! edilnıe'li ve eski lel' olmuştu. 

Bq tercüme. fa&li:ıı;ıeü yilı:iirlte.c, ak- Profesör İzmirli İsmail Hakkı pek şarkın tamamen inkarına götürebilir: Kayihan ne,c;linden Gazi Süle:x-
lıma şarka daiı: buı. mühim yalanda G~za.tinin Tehafot • ül • feti· yahut da asınarı malum olmıyan bu man Paşa gibi başlarıyle bera • 

eserlerin neşri meselesi geldi, bunla.. sife'siyle İbr:i Re~in ona verdiği eserler hakkında mevhum bir takım ber Türkmen Aşiret Başbuğu e>-
rm bazrlarmı tercüme ettirerek, bazı. Tehafüt • üt • tehaftlt adlı eseı-ini ve de-ğerlerin yayr!masrna hizmet eder, lan Haciilbcği Rumeli teprakla-
Ia:mı metinle't'ile beral3ııtr baatırıruık Osmıth devrinden Hoca Zademn tbn

1 
.f.unlardan ik'sl de hakiki kiiltür afıı- rına ilk ayak bastığı zaman dai. 

Dli:imltü:ndii.r. Uc; ıtene ~ toplaınarı Re!'ide cevabını biT arada tercüme e'• qk bir genı-lik için 7:ararlıd1r ma ileri savaş1a:ra karşr ardı ar-
acşriyat kongresinde bu tatzda bir ti. İsi~ dünyasmın en mühim fe~scfi Bu ne-vi k:tapların huc;usi tcc; .. h'biis dına zaferler elde etınişlerdi. 
çok kitap tekl.ff edilmiş olduğunu bu münakaşalnndan birini tophyan bu !erle bastırılmasına imkan o'm3dığmı 
kongrenin raporhmr.dan öğrerıctik. tetcume de birinci planda l'l~i liMm veya olsa bile çı,k ı!efıı k-if:ıvPt~•,. nl- Bulayird-e Gazi Süleynıan Pa-
Faltat bu te-kHflC'l'den bir kısm• ikinci gelen eserlerdendir. duğunu bir çok t('crühelerle gördük şanın vefatı üzerine serdarlığ1 efe 
pl1nda eserler: ve mühim bin kuıml" Bu münasebetle Sadrettin Konevi Bundan clo'ayı onların hrr h;ılcfr h;'. alan Haciilloeği ilk defa Dimdo. 
da neşri çok büyük nmana bailı °" ile Nasrettin Tusi arasmda nt ve yük g;ıvrl'tler sarfr.tmekte olan Ma:ı- kn TekPurW1un kumanda ettiğı 
1aıı. kitrplardu". :Bu"Cada bahscrtm.elı vüc:at m.seleei ciol&ytsiyle yapslan ı:if VekJ\ttt Talim ve Teı:biye d.aitt'!i 

f 1 f• ,_ ordusunu mahirane bir çevırme 
istediiim daha kolay ve nisbeten dt• e se ı müna.-şayı ve islim fe!sefe. t:ıra.fuıdan bu terı;üme ı;efcrbcrli~i-

. d A · to p · hareketi ile arkasından vurmak ha hazır o!an kitaplardır. sın e nıı cu ve anteist liri görü· nin araı;ma katılan küçük bi_r ks''t" 
Mesela İbni Sina'nın Ttirkçe b:ı· !iiin çok esıısh metafizik bir mesele halinde başarabi!Qceğine kanii.... Teldürle •°bet'abet- ordunun mu -

I
~ hım kJSmmı esir ve Diınetoka 

ıılrnı~ biç bir kitabı yoktur denebilir, : • ._ ....... ·-·---·-····-
Bu büyük ortf ~ğ mü.tefellkiri11in ; S ht K Y 

2 
Ş b k d f şehrini zaptettikten sonra Ed.ir • 

etrafında çok• şey konuı;ulduğu ve l: G e arne apan _ e e e Yakalan I I ne üz_etine yürümüştü. Haciilbe. 
hakkında. kend~~ne la)!ik. bir jubilee ği "Sazlıdere,, mevkiinde kuvvet 
ya.pıld1it halde bu eksikliğin devamı li düşmcUl müdafaasın1 ezerek 
hoışa ı~dec.ek biı: ~ey değildir. Halbu- _ mağlup Edirne Tek:fürü kaç--
kL bu zatm ırerelıı şark gcrc:k garpttı mak suret.iyla _ I:dirne k~ 
en çok tarulmasına sebc-p olan e er. burcunda mtuai.Cer Türk hayra • 
!erinden "kanun,, vaktiy!e Mustafa 
Bin Ahmet urafuıdan (Terıci:r. • ü1 . ğıru dalgalandırıruştı. 
m&tbıın) adiy~ Til'.rkçe}(e c;C"VriUni.c;ti. Ed.i.rue; alınır alınmaz arkasm. 
Beş lf.üçü.k. dlt halinde yapılrnııı oloın dan Filibe uıuıafferiyeıti olmuş 
bu tercüme Ragtı;> P~ kütüJilhanesm tu. Eu sıralanan z:üerler üzerine 
de bulunuyordu. Bu eserin ne!jrİ bü· 
yük mi.i.tuc:kkiı;i.ı:ı. killli:ııatı:w. c;ı.ka.ı.. Türklerin Rumelide yayılmaları

nı, tutunmalarını çekemiyen bü-mak veya tercüme yaptırmaktan b r 
halde daha. kolaydır. Eğer b1l eltt'T 
n~redilecek o'una bu m~eleyle 

meşgıtl olan. lliml~rimi:ı1 ar;ı.pc;asiyte 

kontrol edebilir ve tıp tarihiyle me~
cul hekimlerimiı hlşiyclerle ese~i ta 
mamhyabi!ider. 

B'll tarzda ne~redilel'ıilecek ll'itar• 
!ardan biri de !marn Glizali "İhya -
t - ulmnüddin,, tercümesidir. Vaktiyle 
Yıldı21 sarayı kütüphanesinde bulu
nurken sohradan Univel'\\ite ITM!rkez 
kütüphaneııiııe naldedilmiıı olan bu 
eeer iılam hlsefeııirıia el'I mühim :ı:ıt-. 

siyetlerinden birinln kaprtal r-seridir. 
~onrac!an Sü!eyman Tevfikülhilscyn? 
tarafuıda.n da terc:üını:yc b,;şla..'U.1'1JŞ 

fakat daha birinci kitabın başıııda 

yarım kalmıştı, Qiz;Uinin nrnte da.
ha ()rta çağdanber' ~a1'im olnuihın~ 
muhtelif dillere bir çok tercüm'clt-r.i .. 
ıtln. yapıl<lıiUIJ dii üniileolr olııl'9• 
fikir hayatımızın bundan mahrum 
olmasının büyük bir eksiklik oldnğı-. 
mı itiraf etmek lhım gelir. 

Mev!inlnm babası Baha~ddin.l Ve· 
!edin "Murifülavirif,, adlı eeerini de 
bu arada hatırlamalıyız. Türk~e toroı 
c:ilaıesi olmamakla beraber ~ kitap 
Mcvllnlmn Anadoluda.lıi Muhittin an 
anesindcu un il'kiµf eden tatawııf 
cereyarunı,n anla.ıtlm<\s~ kln mııtlflo> 
q t~ı;cilme ettirilmelidir. liıı su.rctl~ 

biuat mesnevi'ye ve Mev~ani..~tn ~
tün eserlerine nüfuz etmelı; v~ cpların 
fikri köklerini meydana çıkarmak 

kabil olacakl.ıt. 

tün Balkan krallan Voyvoda'lan 
birleşerek büyük bir haçlı sefer 
tertip etmişlerdi. 

Cisri Mustafa Pa~a"ya iki saa 
yakın Çirmen denilen lJlevkıdt 

meşhur (''Sıtp sındığı,, h:ırhil 

başladtğx zama.ıı yüz bine yakın 
Dün. şe.'ırinıizcle iki sahte ckm 'k •· m y p 1 ıelielce y:ıh'Wınmı~hr. müc~hez bir orduya malik kuv.

1 

Buulardaıı biri, Cağaloflunda c\-..·clc~ gız n , ıı eı.i olan~ kullanıl- vetli düşmana karşı on bin ka· 1 
dıgı için ahlAk zabrtaııt tarc.fmdan kapalllan J 2 nttın'\ralı ev.in arka ta- dar atlısı ile ,savaşa girişen Hacı ı 
rafU',da Ahmet Atman, Sad.., Hamdi ve Hüsnü adt:ıd:ı dl5rl lll"kadaşm Ubeği bir gece baskını esnasında, 
teşkil ctt:gi şebekedir. Bunların c•liııde 1200 ~•lıle k11rne yalcı!arumşt!r. bütün Türk askerleri kefen gibi 1 

Diğer ~beke de Ali 8ener ve Kuruçe~mede ktlrtec ~·evric1en mürek- beyazlara bürünmü:ı ve ellerinde 1 

kcptir. Ali, matbaa harfleriyle yaphğ_ı ~.ahte ka.,.nP-lf.' ~~n 120 tanesini r.neşaleler olarak (Tabıl ve N~-
~atark"'n yaka1anmı~tır. 

Her iki şebeke de milli korunm'l mnh!,l'mc:;iıw "~rilmışlerdir. Yu- kCAra) terancl.e.risle "ya ölürn ya 
kıırdaki rı:~iııı yaJr;ıtlnnal'l sahtç_kfırlara a.jttiP.. ıafer., diyerek büti'u;ı, dilşmıw, s~f 

=========~==ı;;s:::;;.;:;~;::;g;:;:;;,,;;ı::;::oı;. ::;a;::;;;a-...;;:;;;=>ı:F1 ";'&;;> ,;;;: lan içerisine korku ve deh~t ş_a~ 

~r .. ·· 0Dü;;~-i1k 'iınyarı;;~ Fil-;;· .. ·• 6 m•şlardı. ı 
W" - i Deh et. H et. A t 1hti ;- il\ . Türk ak~ncıların\n önünd~ şa1ı 

l ... o! .. :••~;~ .. ;·~ ... :a!!1~. ·~·: ; ... . J~~: ·; .. t 1 lanar~ pala ı.alan büyüle l'üd 

Yüzlerce gemiler, on binlerce insan., mil.yarlara serdan Hacıilbeği, tam tanyer 
I ağarırken atı Uzerinde kendisin 

yakın s~rvetler sarf Ue vücude getirilen, deniz 

kahramanlıldarmıı1ı titretici destanı 

SiNEMA MEDENiYETiNiN SON 

DEHŞETLER MUCiZESi 
(Vatan Kurtaran Arslan) ın ~öhreti cihana taşan kahramanı 

ERROL FL'(NN. 
ın Harikalar Yarattığı 

1 düşman cesetlerinin yığ nı ile 
teşkil edilmiş Qlan bir tepe üze
rinde Qt,ı,lmu§t\ı. Omı.n muzaffer 
naıru:lar{ı llQyijk s~v~~ının bu 
Jlll.lV<Ü:faluyetlt ~ha.met ıevhası. 
nı seyrederkep, fe.crin ı~klarma 
ka.rışan Meriç-in sulan da dü~ ~ 
man kanı ile kıııl renge boyan -
mtş akıycırdu. 

t~te bu şanh muzafferiyet ki, 
THrl~erin ~umelide köklelien et>e 
di bak<\Şına parlak bir taxih say. 
fası açmıştır. 

lecek büyük Fatihin ~ykeli için Cmcla sermedı bır saadet gorur 
simdiden hazı~,anmaktadır. sek .. , O zamanı bir türlü dünya-
. .. Edirne Fatihi HaciiJbeği,, ne mızda tatbik~i .becerQç:ı,ediğimiz 

karşı onun tarihimizd& şerefü bu huzur ve ~u~~n lev~~ı~~n ka1 
yer tutan kahramanhk menakibi §fSmda kend,ımı~ esatırın tan 
ni ya~atacak Edirn<t için de b' ta~ ışkence, lerıne mabkıim et 
"Anıt,, yapılması için hütün rrnş olmaz mı_~ı.ı 
Türk genç1iğine hususiyle batı Öyle ya, ~u: de ~lınan ~!lı~, 
sınırımızda yaşıyan Trakya ha~ bakJ!oruz kı: Merrı~ıler buyUK 
kına bir ödev düşer. {ennı vasıtalar sayesınde y~adık 
=-=--ı:ııı=z=========-ııw.· lan seyylU'enin her ta.rafında bir 

bahar ikliıni tesis etmişler, bu 
HAliRLIR İ sa~ede çöller yemyeşil vahe oı 

f. muş; güneşlı::rinden uzak nokta. 
MAHKE.MEYE VERiLEN VUR- larda muz fidanları, Hindistan ce 

GUNCULAR - Beşiktaşta bakkal A- vizleri yetişiyor; uzvi teşekkülatı 
nastas oğlu tazari dükltil.nmda mev- ihtiyaç yarattığı. cihetle bütün 
cut rıık.ıyı sa~a arı:etıxı~J\ten, Şiş- mahlukla!' ne soğuk iklim'ere da 
Ude Murat oglu Akif, Ahmet oğl_u yanacak surette lüzumsuz tüyler 
Osman, Murat oğlu Sellin k.1trT1esa k llarl örtülü ne de sıcağı 
ve yi.lk3eft fiyatla ek.ıııek. Ma~t Q(-- ve ı .. a . • . 
lu kopernik fazla fiyatla şarap sat-ıtahammul ed.ebılmek ıç~n çırçıp
maktnn suçlu olarak yakalanmış ve laj{.. Herkes r,rıut~dil iklıme ~~ya 
milli' ıtoı.-unma manı~~n,~ıt veril-.. nacak sqrette mucehhez. ekıyor 
mi,1.Nirı-. yiyor, içiyor. rahat yaşıyor ve 

BiR RÜŞVET C.ÜRMÜ l'.\_EŞHU· ra9"-t ölüyor .. 
o u - Eınl.nönı:ı ın.ııJ. m,y urliJ&ü Tllc- Artık ttıti.ras d~nileıı. cehen · 
murlarmcl_an Mehmel Hayri.' Muazzez nem ateşi d söndüğü içın kımse 
adında bır kadtndan 10 lir<ı rüı.i\·et kimsenin matına canına göz dik. 
allrkeo cürmü ıne~hut h~linde y:ık:ı- o;~ ı b n ga··run·· 
1 

mıyor ~ ı~o:;ıın-lar ı.ı u -
anmış ve dün asliye -<ıltıncr ceza d" , ~. ? B · · nl ki 

mahkemesinde te\'k.İf edı1mıştl'r ce tıe ı:y ec~'Z • lZ ınsa af 

BAKLA UNU E:l,!JL.UNAN FIRIN-ldaha yaratılcl,\..itt~~ı~_n ert~si . g_w:ı~ 
Mahmı.ıt,paşAd.-ı Ko&:onun ürmrp,4<.\ [ "u~·k rf'lmbt:tı,, yuzun~n bırıbu l 
qakla unu buhu~nuş.fıı:ıncl milli ko- mı:ı:ı bı'\akladık. 
ruruna ı;nahk~rnes.if\e vctllJni§., kengi- Kar:iımızdnkı bu cennet lev -
sine veril~n unlar~ ke~!Jmı:s.i karıu;· hı..şı bizi elbette imrendirecek. 
laşt;.rılını~tw. .!fakat ona ~avu~q,_k için clim.z 

l 
lstanbulun en yak:k°I 
lUka ,.~ kaafor sin.tnuw -
rMARMARAI 

BUGÜN 
Lah\lti bi:r filmin ı:-üneıj• 

t 
doğuyor. 

" S A 

Dehaı.ımn 

T A C 1 

N 

MEMNU 
MEYVA 

ermez, gücümüz yetmez; uzaktan 
yutkunup dı~racağız. 

Ya o se) yaredekiler! Kendı 
UA~;.t'<trında dört un•ıuru emir. 

erine ram ed k kadar terakkı 
eden o hava ko~ularımız ela el 
bette dimyamızrn halinı yA\f.ın -
<İ<'U,1 t~tkik ıçın bizimkilerden çok 
t•aha k.uvvC'Jtli te1eskoplar ıcat et-' 
ııı:~lerdir. 
Eğer böylcı ise felaket! Çunkü 

.en kendi hesabıma belkı biı' 
Merrihli ~e göz göze gelirim di.. 
ve hiç bir tclcskopa gözümti yak
iaştıramcım hava_ı kom umun' na.
ifarında kımbilir ne kaQ.~r ~stih 
za, itap. tt~1kit. tezyif, merhame 
mfı.naları \'aıdır. Hiç bir ~ey o 
masa mutlaka şu cumleyi olst 
ı1rap edecek bir mıa vardır ya 

- Ev ta1ihsiz arzın karabaht 
rıstınla~ı! Bizi filme çekeceği• 
. e uğraşacağınıza kendinizi ,. 
.lünyamzt ne hale Koyduğunu· 

1 

anlaın~k ı~in elinı.ze bir ayna 
.QARBARA STANVİCJ\ lıp yine kendinize baksanız dal 

iyi edersiniz.. Bize bu man~ 
anlatacak bir Vı\ziyette bulunı 
mak için fennın bu yoldaki ter<· 

Yaratanlar: 

IIENRY FONDA 
Bu müstesna filim şerefınc 

ilave olqrak 

he •ecan cehennwleri 
tutuşturan 

kisine set ç~kmeli. 
Alimlerle aletlerini rşsathane 

nin kulesinde-n aşağı atro~·ı teı 
cihc beni mecbur e.den şeÇep bu 

DEH ş ET dur. 

A D A S 1 1 =n=n=i==ve:=:r~si=='te==lı=.le;::;r=::e==.E;::;ğ?=l=enı;=c=e 
.._ _______ ,, YerJer.inde Tenzilat 

A:J'llıİ devirde tasavvufua ıliılalı.\ik 

'H milli bir şekli almas:na büyilk 
hizmeti olan Aıık Paışanın "Garipna• 
me,, şj do bastırılacak eserler içinde 
ilk önce h1trra ıelm!erd•ndlr. Bu ki. 
bbın mlihim edebi degeri olmll.1"ak'a 
beraber fikir hayatımızın bir s-fhasr 
nı aydınlatacak neit'iyatın başlanırcı• 

dlr, 
DENİZLER 

~ ................................ ..... Yapılıyor 

Maliy~ V'kl.lett Untyertite talebf 
~ine sinema Vt t!Yatrolarda tenzila 
yapılmasın! kararlaşhrınıs ve defter· 
arllja emir ver:mlttir. DiY8l\et İşleri Reisi Şer:afe\tin'in 

hlr ka~ tt.n4' evvel tercüme ederek 
ne~re fırsat bul.<ımad1ğ1 İbni S.ina'nın 
"i,6.rat,, r da ilk önce neşredilmesi 
lazım gelen kitapl11rdımdır. fbn\ Si• 
n:l fikirlerini nve!a "SHa., adh mu· 
f1141sal ve ansiklopedik bir kitııp halin• 
de y;ııdrktan sonr• onu "Necat,. ıı• 

dıyle ile; ciltte Mllıa etmiş ve haya· 
1ının JO'Ottnda filth'lefinde ban değir. 
tioneter ve d!lze?tmeler yaptıktan 

sonra en kısa faht ı..m. ırseri olarak 
"harat., ı yazmıştr. Bu suretle eğer 
\~ıırat tercümesi n•!lT~dileçek olur:sa 
büyiik Ci~oııofun ıiıtemine ait "" mi'• 
h!m kaynak elde eclilmlş o!aı;aktı 

ARSLANI 

BUGÜN BAŞLADI 

ilave Olarak: MIKI MAUS 

Bu Akşam 

MELEK 
Sinemasında 

Beraber 0111fıtfJlıkZ.11 he_z. 
lilnıuH laalkı MlfHINlire.n 
• ' · sevimli iki artis( 

MYRNA -' LOY 
WiL~IAM POWELL 

En Son ve En Kahkl\halı Komedileri Olan 

DEL i G ö N U L 
Sayın lstanbu\ ha~a büyilk eh4'mmintl~ n1üjdeler. F\lmindt 

,._•!l!!!ll•nll!!I!!!••~•-••••••••••••••" '9. Nuıuaralı koHuJdarm cvvflden alınması riea o1wıur. _, 

Yaptrğnnız tahkikata ı.öre 111 B l
t'inci~Amından itibaren O'niv4tfsite1' 
~er birinci stnıı sinemalarda 25. !kln
çi smU ı;IP.t-malarda 20 kuruşa gire
hileceklerdir. 

Şehir. Tlyatro.au komedi kısmı 
20,80 da AIRİLEŞEN BABA 

BugUn 14 te Çocuk Piyesi 
• 1 

YENi NEŞf\IY~T: 

M\JALLJMSlZ DAKTU .. OGRAFI - Atu 
Yar'ın bu CS&{I, :rf~I maldna!llnda arı oarınak. 
lıa •e metoda yarmalı u nmındl, bol fo .. 
tOf!•t ıt~ ~nfl:llcrle (ilrctmtlttcdir. Kit•!>• 
lll"t cdil~ı olan l>lr ltlav:re J•rtoou der .. 
icra ltumcn Plakinaaı& 5alıımay da teııtliı et• 

~·--td~ 



- .. 
------------------------- T A.1' 

HarD Yeni Bir Safhava 
Giriyor 

tiir (Baştarafı 1 incide) 

miyle istilam dahi, harbi bitir -
nJiye kafi değildir. Bu meselede 
Sovyetlerin de ayni kanaatte o1• 

du.idarı anlaşılıyor. Pravda gau--

tedir. Sovyet ra.d~tm verdiği 
ma1funata göre, Sovyetleırin taar 
ruz! hareketleri kış e:;nasmda da 
devam edecektir. 

t~d11jn neşrettiği bir yazıya gö-
re "müttefiklerin Afrikada başla sovyet cephesinde başlıyan 
dıkfarı askeri harekat her ne ka- bu taarruzun kat'i bir ta-
C.ar şark cephesindeki Alınan bas anuz olup olmadığını bilmiyo -
kısını biraz hafifletecek ve Al - ruz. Fakat hadiselerin bugün al 
mn1.:1iarr şarktan kuvvetleı., ı;ek - dı,6'1 şekilde Almanların taarruz. 
mek zorunda bırakacak ise de, dan müdafaaya geçtikleri işikar 
kat'i zafer için bu kafi değildir. dır. Gerek Libya, gerek şimali 
Ouşm.anr memlekette vurmak ıa- Afrı.k..ı. cephesinde de artık Al -
zrmdır. Bu harp bize askeri itti- man .taarruzları durmuş, buralar 
faklar akdettiğimiz takdirde AL daıci lıarekat Almanlar için doğ
mw orduıarıru mağlup edebile - rudan doğruya bir müdafaa har
ceğhn.izi göstermiştir. Biz Alman bi ş~k1i"li a ı n•ştır. Harbin girdiği 
yanın kurmak istediği yeni niza- bu yeni safhaı:!a, Alınanların bu 
mı kökünden yıkıp Sovyet top - müdafaa haroini ne suretle başa.. 
r~.:darm1 düşman.dan teınizlemi _ racakl:ırını, Avrupada açılacak 
ye azmetmişizdir. Bunun için de: l;?ir ikinci cephede bu müdafaanın 

BAS. DIS~ 
KAŞ 

NEZLE, 
E L E R l 
GRiP, RO.MATIZMA 

Ve bütin alnlan derlıal keaet-
Sıhhiye Vekiletinln ruhsatım haizdir. İcabında Pn.de 3 tmşe alınabilir~· 

ı - Bugün tuttuğumuz hat - ne şekil alacağmı şimdiden tah -
ları şiddetle müdafaa etmek, bir rNn cdeme:ıiz. Fakat muhakkak 
2dım bile geri atmamak, ve düş- olan bir ~ varsa 1942 sonunda 
n.,:roy. mümkün olduğu kadar hat'p tamarmyle yeni bir safhaya 
faz.i 'l insan ve teknik kuvvetleri- girmış'~;r, bu safharla teşebbüs 
ni imha etmek; her cephede müttefiklerin elin -

dedir, 
2 - Çelik bir disiplin ve ku.. 

nanda 'Vahdeti temin etmek ve Bundan birkaç ay evvel herkes 
~ı :.mıır,a vurulacak kat'i darbe - Stalingradın hangi gün düşeceği
yi 'iıal.Jrlamak lazımdır.,. diyor. İıi soruştur~~ğu ':.~ ~u şe1::11~ e_~-

Sovyetlerin bugüne kadar ta - geç ele geçirilecegı one sut'iildu. 
tdp ettikleri bu pıaıı, hatlarını şid ğü halde hAd.ise1er ~-u ~kilde ce 
ietle müdafaa ve düşmanı imha r~yan etmemış, bugun JSe tama
't nek suretiyle devaİn etmiştir. rr.eI• aksi bir vaziyet m~ydana 
fon gelen haberlerde Sovyetle - gelrnişt1r. Har~in bu yenı ~afha 
:in Alman hatlarını yardığı, Al. sında beklenmıyen daha bu-~k 
nanlann Stalingratta geriledik _ sürprizlP1-le karşılasın.ak da mum 
erı gibi 300,000 kişilik bir or - lci~~.i't 
tunun da çevrildiği bildirilmek- lAN 

iKiNCi iL.AN 
Hali Tasfiyede 

BREZiL YA KAHVESi 

Türk Anonim Şirketi 
Tasfige Heyetinden 

9 &>oteşrin 1942 taritılnde :tevka-
~-- • ?:de surette içthn11 eden Brezilya 
W' • 1 U M'"d"" I" w - 11,e. ları kahvesi Türle Anonim Şirketı Hl.sse-Devlet Denızyolları şletme • u ur UCJU un darlar umum! heyeti şirketin :teshü 

1---------------~---------·ı tastiyesihe '9'e tasfiye memuru olarak 
Denizyoiları umumi yük navlun tarifesi, yapılan zamlar dolayı- Tlirkiye İş Bankast A. $. İstanbul 

siyle tadil edilıni.ştir. şubesi direktörü Bay Halis K ?Darla 
1 İikkAnun 942 tarihinden itibaren lstanbuldan hareket edecek Bay Azmi Tozanın tayiolne karar 

olan vapurlarla yaptlacak nakliyatta yeni zamlı tarife tatbik oluna- vermiş olduğundan, fi,irketten alacağı 
olanların, şirk.et esas mukavelesinin 

ca~centalardan izahat altnabitir. "(1708) 86 mcı maddesi hilkmil.ne tevfikan, 

1111.~-----------------------·' bu alacaklarmı üçüncü JlAn tarihin..,. den itibaTen nihayet bir sene zarfm-

Haydarpaşa Lisesi Alım 
Komisyonundan 

Safın . 

Haydarpaşa llsesi pansiyonu yatılı talebesinin Mııy!s 1943 sonuna ~
dar 178000 muhtelif parça çam8.$ırmln yıkattırılması kapalı s.ar:t' usuliy
le eksUtmeye konuhriuştur. Eksiltme 15.12.942 Sah güoil saat 15 te Be
yoğlu, tsm::f'al cadcksl Karhnan karştsriıda liseler muh<lf:ebeciliği binası 
içinde toplanacak k'ornisyonda yapılacaktır. Tahmini bedel 13865 lira ve 

nk teminat 10.ın liradır. İstekliler p.rtnameyi okulda görebilirler. Ek
siltm{'ye girmek isteyenlerjn şart.namesinde yanlı vesa.lk, ilk teminat mak
buzu veya banka mektubu ile birlikte teklif mektupl~rmİ eksiltme saa
tinden en son bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon re
isliğine vermeleri. 

Zarflann kanuni şekı1de kapatılmış olmast ve posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarmm zamanında gelmiş olınalan lAzımdtr. (1695) _, 

da İstanbulda Bahçekapıda 4 üncU 
Vakıt Han 4 üncü kat 22 - 25 nu:tna

/ ralarda kAln dairei m.ahsusada şil'ket 
tasfiye heyetine milracaatla i9bat et
meleri mzumu ilfln oluDur. 

İstanbn1 bfrlnc.i tim.ret mahlreme
sinden.: 94ı/361 - KAzmı Cenderln 
reisl balmıduğu 106/'1 Na. ıt orta ka
yığın 19/20.11.942 tarihinde Haydar
paşa limantnda geçİrdiği deniz 'kaza
sına ait rapormı elmmuı me7.k0:r ka
yık reisi Khım Cendıer tarafından is;.. 
tida ile istemn.elde ka;ytlt ve yükle a
lAkah ve bu işten zararlt berkesin ra
porun alrı:ıacağı 24.12.942 Perşembe 
günil saat 14 te mahkemede haz!r 
bultmabileceği ilAn olunur. 

OSMANLI 
İstanbul birlnci ticaret mahkeme-

B A N K A S 1 sinden: 942/360 - Mustafa Cabanın 
sahip ve reisi bulunduğu 76/436 N.o. 

TÜRK ANONİM ŞİRKETi 
f E S i S T ARİ H t 1863 

Statülerl ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelena. 
mes.i 2292 numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik ediL 

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

t0.000.000 
1.250.000 

İngiliz Lirası 
İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başhca Şehirlerinde 
PARİS, MARStt..YA ve NlS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

MISIB.. KIBRIS, YUNANİSTAN, tRAN, tRAK. FlLISTtN 
ve MAVERAYI ERD'ON'de 
· Merkez ve Şubeleri: 

s.'UGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE 
LÜBNAN. Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 

muhabirleri vardı1". 

Her nevi Banka MUJ?mele1ert yupar 
Hesabı eari -..e mevduat ltesaplan küşadL 
Ticari krediler ve vesaı1cli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleket.in- üzerinde keside aenedat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
E.c;ham tahvilat altın ve emtaa Gzenne avam. 
Senedat tahsilitı ve saire. 

~!!!!!!!!!!!!!f!i!i!i!ı!!iii!!!!!i!ii!!!ii!!! 

En yüksek emniyet şartlannı haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

h orta ka,-rğın 19no.11.942 tarlhinde 
Haydarpraşa llmanmqa ~ği deniz 
kaza~ aft raporun almmast mezkO.r 
kayık reisi Mustalıı Caba tara.tından 
istida ne ~kle kayık Ye y(ikle 
nlflkal'l TI! bu işten zararlı herkesin 
raporun almacağı 15.12.942 Salı g{lnü 
!:ıtat lt te mahkemede hasd:r bullma-

1 lıileceği illn ohmar. 

İstanbul Btrinc:i ticaret mahkeme
sinden: 9421359 - Dunml$ Kayanm 
reisi buhmdattı 216/200 No h mavu
nanm 19/20.11.942 tarih.inde Haydar

paşa ?lmanmda ~ deniz kaza
sına att raporun ahmnast me:dt~r ma
vuna reisi Durmtıı Kaya tarafmdan 
istida ne istemnekle mavıma ve yük

le alflkah ve bı:ı. .işten zararlı her
kesin raJlOrU!l alhıacağı ıo.tı.94Z 
Perşembe gQml saat H te mahkeme
de hazır bn.ltmabflece~ UAn olmmr. 

İstrmbul btrind. ticaret mııhlceme
i sinden: 9421358 - Mehmet GQttyin 

1 

reisi bulunduJu İstanbul limanı 50 
No. ya byıtlI orta kayıln:ı ~/20.11. 

l 941 tarihinde Haydarpaşa llmaomda 

1 

geçirdiği den.iz kazasına ait raporun 
almması mezkOr Jtaytk reisi Mehmet 
GQvey tara.fmdan istida ile ~ 
le kayık ve yft'kle alAkah ?e ba tvten 
zararlı berkesin raporun alinacağı 
8.12.942 Salı gQnft saat H tıe ma:b
kemecle b.u'ı:r buh.ma~ğ1 il!n o-

Pluasanm en müsait §arllarlgle (Kumbaralı DelJ« 1 ıun_ur_. --------

IumbartlBlz) tasarruf lıuaplan acıiır. tstanbai btrinci ttcaret mahkeme-

.. 
.- sinden: DU/366 - H~ Adantn 
- reisi bulundultı İstanbul limannıa 

P T T Umum Mu .. dü""rlU .. ftU .. ftden bajlı 1~0. No. h mavunanhı. _19/20.11. 
• • • ~ 942 tanhinde Haydarpaşa limanında 

ı _ idare ihtiyacı olan 200.000 adet (Tekerlek) Telgraf hilk bandt 
4097 saytlı kam:ma istinaden paZarlıkla satın almacakttr, 

2 - tstek:lilıel', temsil ettikleri fabrlkanm, mukavele akdine 18Uhi-
11etli kantmi mümessili olduklamıa dair ve.kAletnamel.erlylıe tenzll!t kabul 
etmez en son tiyatlartm muhte'Vi kapalı %8rl1arım 3.12.942 tarlhlDe kadar 
Ankara'da P. T. T. :yevaznn Mildürlüğüne vereceklerdir. Dit 1 zarfmdl 
Vekaletname zuhur etıniyen teklifi muhtevi iç zarflar açılmıyacaktU". 

3 - Postada vuku bulacak gecilı:me ile 3.11.942 tarihinden sonra ge
lecek teklifler kab•l edilmez. 

4 - Bu işe alt mukavele projesi, Ankalada P. T. T. Levaı:ım ve li
tanbulda Yeni Valde Hantnda P. T. 'L umwnl detıO ıanint muhuip
lieındcn p_ara~ ~r.U~tfl;. {16G3)J 

geçirdiği denh ka.ıasm.a ait raporun 
allnma.sı. mezkttt ınavuna reisi Hü
aeyin Ada tarabndan illtida ile fsten
mekle :mırvmıa. ,.,. • 7(1kle a1Alı:ah 91e 

bu işten zararlt herk.esin raporun a
lmac:ağı 29.12.9'2 Sah gQn(l saat 10 
da mahkemede hazır bulunabileceği 
nan olunur. 

Sahip ve Nepiyat Müdürlt Halil 
LOtf:i NrdilncQ, Gazetecltfk ?il! 

Neıırq• 'r. it. S. TAN Matbaa.-

ADEMİ iKTİDAR 
VE BEL GEVŞEKLIGiNE 

KARŞ 
HER ECZANEDE BULUNUR POSTA it 22.8 

lstanbul Hususi idare ve Belediye Emek
lil~rinin iaşe Karneleri Tevzi Ediliyor 

ISTANBUL BELEDiYESiNDEN 
Ziraat Bankasından maa~ alıın husus! idare ve belediye emekli ve 

~eriyle kantar ııandığtndan maas alanların iaşe karneleri Belediye 
%at işleri dairesince '9'el'ileceğinden al!kadarların maaş ve beslemeğe 

mecbur olduklan kimselere ait nüfus hüviyet cüroanları, ekmek karneler! 
v.ı kendilerinln birer ldta :totoğraflarlyle aşağıda yazılı günlerde Beya
zıt belediye binasında Zat işleri müdürlüğüne müracaat etmeleri i1An o
lunur. 

25/11/1942 Beyoğlu, Beşiktas, Saııyer, Be;ııko.z ve Adalarda otu
ranlar. 

26/11/1942 
27/11/1942 

Fatih ve Eyüp. 
ErninönQ, Bakırköy, 'Osklldar ve Kadıköy (1706) 

TO.RKIYE CÜMHURIYET1 .. 
ZiRAAT BANKASI 

KunıJu~ Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk LirasJ 

Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para S-ariktlrenlere 28.SOO Lira 

IXR.AMIYE VERiYOR 
l1Nat B•"-''"'• "'""""b .,. """'--a tma,.... ".-ptnmdlı - • 9< 
.,.._... boJ-qalaf'9 .._.. 4 defa O-ldleoetı er•r'• ...- ...O•dalCI plln• 

..._ flrw-9111'" • da!ırtıı ._ıcttr. 
' U.. l,009 ·nı{ 4.000 \ u,. 

, , • IOI • , t.aot • 
' • .. • t.000 • 

40 • - • • 4.ool • - . . . ..... . 
ttO • • • • .... • '" . . . ..... . 

ıl KKA'Tı .....,,..,..datlt .,......, it ....... tıotftch ., Undarı ...0. dDı 
nl,.t- lkNmt,. oıJc'bO' tmkdlrde ~ lG tnta..,... vıertleoe-kdr Kar'• 
ar ..-de 4 dlıtll " ll)'tOI, ft 81~• ... ,, llwt we H Hntn 

~ • tal"9'tef4ttdt' cetfft9eektlY 

ISTANBUL DEFTERDARUGINDAN 
Muhammen Te-

~No. Cl.nsl bedel mlnıı.t 

5U.1'1-111t/103 Mecldlyekr>)"ftnde 9 ı:ıefta, 83 ada. 5 par-
sel No. b S70~ metre murabbeı arsa. 

104 Mecldi'e:k~dııt O pafta. 8S ada, S ~ 
aeı No. h ~ metre murabba! arıııa 10387,50 • Tl'9 

ıoe Mecidiyeköyilnde O pafta, 66 ada.. 1 par-
sel No. 1ı 1507 metre murabbaı arsa. 7535 568 

Yukarda yut1ı ıaY?i menkuller 9.12.9t2 Çarşamba günü sa.at 15 te 
MiI1t Eml!k Müdürlilğünde müteşekkil konüsyonda kapalt zarl usuliyle 
satdacaldlr. İsteklilerin 2490 sayılı kamın bQkfimleri dairesinde hazırlan
mff teklif metctupl.armı ~ cQıttl hat 14 e kadar komisyoıı reisHtJne 
t.p-dl etıne1eri ve nüfus hilviyet cüzdaıılanm. ~ e:yleıneleri muktazi· 
dir. !'azla izahat feln .Mmr F.mllk mnd'ftrlOIQne mftracıu.tlarl. (1423) 

Beyoğlu Yerli ~skerlik Şubesinden: 

Şubeml2'de ka,.rtlı bilQmam. emekli .e J'!(lelc subay ft askerl rne
murlartn 1078 suıb bnumm 1. maddesi muefblnee 8lhbl muayeneleri 

l.Y81DUacağlndaı:ı Ddfer ~ ~- bidiltte IQbembıe müracaatları. 
.(l'UıO - 160Ş) 

25 .11. 942 

Üniversite ve Yüksek Mektet 
~. Tramvay Pasoları 

İstanbul Elektr.ik, Tramvay ve Tünel · 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

'O'nivenite ve ,.obeıc mektepler talebesine mahsus geçen sen~ a!t 
san renkli ıebeke kartlArıom 30 Sonteşrin 942 tarihinden sonra tramvay
lıırda müteber olamıyacağı ilgilllere bildlrillr. (1707) 

jpt--------------------------TÜRKiYE iŞ 8 ANKA S _I 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELER: 

1 Şubat, 3 MaYJS. 2 Atmtos 1 lkinciteşrin tarihleri.nele yap1h 

r 1943 iKRAMiYELERi "'\ 
1 adet 1999 Liralık - 1999.- Lira 
1 

" 
999 

" - 999.-
" -

1 • 888 • ı;::::ı 888.- • 
1 • 777 " == 777,_ • 
1 • 666 • === 666.- • 
1 • 555 

" == 555.- • 
1 • 444 

" -== 444.- • 
2 " 833 • = 666.- • 

10 
" 

22'l ,, ı:::::: 2220.-
" 80 

" 99 " = 2970.- • 
60 " 44 ,, )::::::: 2640.- • 

250 
" 

22 • == 5500.- • 
1 

834 " 
11 • == 8674.- • 

\. ~ 

fnrkiye la Banll:asma para yatırma~ yalnız para bi:riktnntt 
ve faiz alınış o.tnıu.. aynJ amanda taliinlzl de deneınJt o. 
'75011~ ,_ 

f. ;.;.;~; ~i;;:~~~;;:;;.~·~-.~~·~:~;;~:~~- i;~:;:~ .. ı 
..................................................... 

4000 çın deri eldiven pazarlıkla satın alinacaktir. Pazarhğı 2/12/942 
Çarşamba günü saat it de Tophane de M. M. V. 1 No. hı sathı alma 
Ko. da yapılacaktır. Şartname ve n Uınunesi Ko. da görülür. İsteklilerin ' 
belli vakitte 150 lira kati teminatlariyle Ko, na gelmeleri, (282 - 1644') -Beher kilosuna 128 kuruş tahmin edilen 150' ton sığır eti 27/11/942 
Cuma günü saat 15 de Tophanede M. M. V. İstanbul Bir No, lu satın 
alrn:ıı. komisyonunda pazarlıkla satm alınacakttr. K.at1 teminatı 21,'700 u .. 
radır. Talitılerin belli vakitte komisyona J?elmeleri. (280 - 1576} ..._ 
1 '-. Beher ' kilostlna 128 kurUş tahmin ecırie'rı. '150 tan sığır etl pazarlikla 
satm alJnacaktır. İhalesi 27/11/942 Cuma günQ saat 14,30 da Tophanede 
M. M. V. İstanbul Bir No. Iu satm atma komisyonunda yapılacaktır. 
Kati teminatı 21,700 liradır, Taliplerin belli vakitte komfsyona gelme-
leri, (278 - UTP' 

~ 

70,000 kilo prasa pararltkla satın almacakttr. İhalesi 26/11/94'2 Pe~ 
şembe günü saat 14 de Tophanede M. M. V. İstanbul Bir No. lu sathı al
ma komisyonunda yapılacaktı~. Kilosunun tahmin fiyatı 20 kuruş, kat! 
teminatı 2100 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(272 - 1494)' 

. inRrsarıacumum .~ıMüôITrl@U~iıanıar, ı< 
1 - Nümune ve ıııartnamesi mucibince 10,000 adet bira sandrğı mO.

tealib.it nam ve hesabma açtk eksiltme usullyle mübayaa edflecektf.r. 
2 - Muhammen bedeli 168.5(10 lira muvakkat teminatı 12637,50 li

radır. 

S - Eksiltme t.12.942 Cuma günü saat 11,20 de Xabata.şta levazım 
fiUbesi alım komisyonunda yapılacaktır. • 

4 - Şartnameler her gün öğleden sonra sözü geQen fiUbeden hmlr, 
Ankara baş müdürlilklerinden 843 kuruş mukabilinde alınabilir, 

5 - İsteklilerin % 7 ,5 gUvenme paraslyle birlikte adı geçen ko. 
mJsyona müracaatlarl ilin olunur. (154'7) 

, Aslan ve Eskihisar Müttehi+_,.~Çimento ve 

~ Su Kireci Fabrikaları Anonim Şirketinder 
Sennaye Tezyıidine İştirake Daveti M utazammın Hisseda. 

ran İle Müessis Hisseleri Ashabına 118.n: 
8 temmuz 1942 tarihinde toplanan fevkalade hissedaran he 

yeti umumıyesince ittihaz olunup 24 tem.muz 1942 tarihli ve 468: 
nwnarah sicilli ticaret gıazetesile neşir ve ilan olunan karal"la 
mucibince 186 bin adedine kadar ihraç olunac~ yeni hisse sene 
dab.na, !stanbulda Bahçekapıstnda Taşhanda Türk Ticaret Banka 
sma müracaatla, yazılmak için şirket mecliı;i idaresince tayin olu 
narak Sicilü ticaret gazetesi ve diğer evrakı havadis ile nan edileı 
ve 20 teşrinisuni 1942 günü akşamı bitecek oılan müddetin 10 ka 
nunuevvel 1942 perşembe günü akşamına kadar uzatılmış o'ldu~ 
!ilan olunur, 

lstanbill, 20 t~ 1942 Meclisi idare 


