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a.a se1a.,. Maiyet Flya••• Arhp. Amenia'daki Rum Kendı• Kendı·nı· Batırdı ...... ele lstlhsal fle lstlhlak Araslllcla Cemaati Reisine 
ar Mavaze., Temini Zaruretidir T eıekkürlerini Bildirdi 

TMün ve içki atan bayilerin Ankara, 2'1 (TAN) - Haber 
ellerinde bulunan tütün ,aigara aldıjımue göre, Şimal ve Cenup 
ve içki çefit ve miktarlan hak- Amerikadaki rum cemaati reisi, 
kında beyanname wrme müd- Birlefik Ameırikada bir tetkik 
detl bu akpm bitecektil'. Beyan- seyahati yapan Türk gazetecileri 
name vermiyenler veya noban heyeti reisi Hiileyin Cahit YaL 
ve hakikate aykın beyanname çın vuıtuile Reisic~urumu
vererek ellerindeki mallan kıs- za rum cemaatinin Türk milleti. 
men veya tamamen saklayanlar ne ve onun Milli Şefine karp 
hakkında takibata geçilecek ve besledikleri saygı ve sevgi duy
bu gibiler milli korunma mahk~ gulannm hatırası olarak bir yazı 
melerine verilecetir. kalemi takımı takdim etmi§tir. 

lrmiurlar idaresinin bayiler- Bu hareketten mütehassis olan 
den beyanname istemesi bazı in- Milli Şefimiz Birleşik Amerika 
hbar maddelerine yapılması ka- rum cemaati reisine tetekkür ve 
rarlapn zamla alakalı görülmek- selinılarınm bildirilmesine VL 
tedir. Bu zammın, sigara kağıdı, fington büyükelçimiz Münir Er
mukavva, fiıe vesair iptidai mad- tegün'ü memur buyurmuşlardır. 
de fiyatlannın yükselmesjnden Şimall Amerika rum cemaati 
dolayı artan maliyet masrafları- reisi aynca, Bqvekilimize de bir 
nı kao:plamak makaadile zaruri yazı kalemi hatıra olarak gön. 

G,~ w lnlı1sarW Vekil bulundutu ıeabü edilmektedir. dennıpiır. · 
Raif Karadenb Bunda, bazı ahvalde talepleri - ---+----
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=la::::w-:~~te :ec: Tunus' ta ki ~eni Varllk tlıJAk ile ı.ttbsal arumda bir ma 

~ergisinden =.=:1~c1a,,t Mihv.er · · 
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Bir Habere Göre, Yüz 
Bin Kiıl Kadar 

Tahmin Edilmektedir 
BugünkQ buhran d~ 1D!f balUnmaktadır. 
her "Jatandasb'ı ilzerhıe dnşen ..-er_ 
gi:Jli vemı~ ve neticede kendi Yapdacü zamlarm tütihı "Ve 

Jsmade edecelt bir durumu ~ ıdgara1arda yü7.de 60 ı geçmiy&-

~esi~: :!: :; celi, rakının kilosu da 5 lirayı $. Afrllladakl ltalyan 
led.iye bütçesini tevzin etmete.,...... U- Devamı sa. z. Sü. 6 Kumaada111 Azledllmlı 
rasa bile her g(ln artan .ihtiyaçlar 
karşıstnda ?aiına açık bir gedik Al 1 y •ete LoDdra, 21 <A.A.) - Tunu. 
kalacaktır. Hem buna karşı bir man Gf eftl n t.a müttef"ıklerbı taarruza geçme-
tedbir almak. hem de belediyele- &eri için hazırlıklar hemen hı& 
lin ıttima1 yardım tetkilltmı ,._ 19 Gemi Batırdı men tamamlanmıf gl>idir. :a.-
l'hnll bir hale koymak. için ~ Berlin, 27 <AA.) - Alman cır- mi tebliğlerin kısa olUfU bu ... :u:: ~~ bi8ılesl dulan başkwna.ndanlığının husu.. bepteıı ileri ıeliyor. Cezair ve 
8',7!:11amaz ıruT st 1ebllği: Oran araamdaki uzun ~eye 

Hind denizine kadar uzanan rağmen çok az bir zaman zarfm-

latanbul Vali ve Belediye~ hareket sırasında Alman deniz- da Tunus topraklarına pek bü
işi LUtfl Kınlar Anık.ara ile altıları kaf"ıle he • c!e Münferit J'Ük miktarda harp malzemesi 

latanbul 8rasmda mekik doku- olarak yol alan düşman ,.,emile. geçirilm.iftir. Tunuada 30 bin Al
>or. Derdi büyüktür. Şehrin iV&-) rine kaqı yaptı'klan inatlı taar- man o1dulu tabmln ediliyor. Bun 
l'idag olduğu yerde duruyor. ruzlarda, 123 bin tuıii.ito tuta. dan bqka Trablus'ta kıyı muha
~ ve Jhtiyaçlar, bal, im- rmda 19 düşman gemisi batır-- fuasm• memur bir~ bin Al-
dut tanımayan bir hızla artı.,or. mışlardır. ~Devamı SL z. sa. s 

Dlva pdur: 

Moskovaya Göre 
Alınan Esirler 

63.000 i Buldu 

Şehir Meclisi bazı ft!'g1 ft re. 
tbnıere zam :yapmJf, fakat ba da 
ihtiyacı karplayamamııtır. Bele
clı,.t 1939 yılmda hastahanelere 
3'1:5.000 lira ayırmıştı. Balbald 
ton altı ay içinde belediye ~ 
t.ıı.Deıere 700.000 lira aarfettiği 
içJn. 1942 bütçesinde hastahane 
~ 100.000 lira ayır. 

ıtlak kap etmi§tir. Temizlik it
lerine 1939 yılında 475.000 Um 

•Ynlmışken bu yıı bütçesinde bu Muharebeler Devam Eclyor •Berin, Cenup 
1f1er için 1.200.000 lira konul. • 
aatuştur. Belediyenin akar yakıt Ye Merkez Cephelennde Taarruzlann 
~= :19 ı-!:~9i':~u~;n Akamete Uğratılchğn BDclir~ekteclir 
)ükaelmiftir. Temizlik amele:d. 
iicretleri 1939 da bir ameleye 
'Yda yirmi lira iken bu yıl 60 
liraya çıkmıştır. 

Belediye kendi salAhiyeti da
hilinde olan zamları yapmıştır. 
l'akat bu da kafi gelmiyor. Bu 
&ebeple bir buçuk sene evvel 
lıazırlanan varidat kanununun 
bıran evvel kabulü isteniyor. Bu 
\>aridat kanunu ile elektrik fi
htlarına. tramvaya, otobüse. 
banliyö trenlerine ,vapur biletle
l'ıne 2 şer kuruş zam teklü edil
l'll.ekte, tanzüat ücretlerine bir 
lnisll zam istendiği gibi telefon 
Gcretıerinden de belediyeye bir 
hisse aynlması derpiş olunmak-
tadır. 

Liltfi Kıroar bu kanunun ınee.. 
ltsten ~ içi ' ile.:V. 

'-nbul ~a e kmna-
lladır· , ~ - ~~ ı 
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.....,. cephesinden resimleı: ileri hatlarda malaarehe hulrhjl 
~ . LYUISI 1 iıÇ ~ 

M. Hitler 
Petain'e 

Bir Mektup 
-Gönderdi 

1'ouloa'• ._.. mlrettelNdı illrafmrlan tahıfp eMldifl blWlrllen ......._ donanmasnıa mensup T oulon Müdafilerinin 
ihanete Hazırlandığını 
l,galin Bu SP.beple 
Y aoıldıqmı Bildirdi 

• 1mi harp sem.Derinden iklsl: SGNa Dankerque, solda StanbW'I zutıblari. . 

işgal Sırasında· 
Toulon~ da 100 Kad ır 
ff3rp Gemisi Vardı 

Vişi, 27 (A.A.) - M. Hıtler, 
Fransız .-'evlet reisi Marepl Pe. 
tain'e gönderdiği uzun bir mek
tupta 'l'oulon'un ifgalini icap et
tiren sebepleri izah etmiftır. 

14. Hitler, bu uzun mektubun
da harbin Fransa ve İngiltere 
tarafından Almanyaya zorla tah-

12fr Devamı Sa. Z. Sil. 1 

-------------------------------------------~ 

E~eıa str~burgZırhhsı Müthiı'f Günler Geçerken] 
Bır l"!!lakla H~vaya U!tu • • BiR MiLLETiN ALIN YAZISI 

Bunu Dıger Gemiler Takıp EHı 

Berlinden Gelen Bir Telgraf, Ancak Birkaç 
Harp Gemisinin Kurtarıldığmı Bildiriyor 
Berlin, 27 (A.A) - Toulon ı makla kalmamış, ayni. zaman?•· 

harp limanı, Führer"in emrile takviye edilmiş ve yeniden silih-
dün gece i§g•l edilmiştir. Bu ted.. lanchnlmıftır. . . . 
bir de Gaulle'cü unsurlarla ali- Toulon müstahkem mevkıının 
kalı olarak, verilen teminata bilhassa mühim sayılan çeıvresi
raimen hazırlanmış bulunan ve nin ve bu arada FranmZ ~deniz 
filiyata konmak üııere olan h iya. filosunun bafhbPfUUl. muda~ 
net hareketleırini önlemek iızere i§i Fransız kuvvetlerine tevdi o. 
apnmqtrı. Fransız filosunun bir lunmuştur. . .. " 
kısmı kemli kendini batırmıştır. Bu arada venlen şeref sozune 

.Alman rumf tebliğinde saygısızlık gösterilmeM ve Ftan-
• aız yöbek rütbedeki sub:ıylan 

verilen tafailô.t tarafından yapılan aleyhtarane 
Berlln, 27 (A.A.) - "Resmt teşebbüslerin artması dikkat na-

tebliğ'': zannı celbetmiştir. Fransız ordu_ 
Fransız müstemleke impara- lannın Anglo-Sakson nüfuzu al

torluğwıa kal'fl İngiliz • Ameri- tında if beraberliğine hazır bU
kaıı tecavpzünden sonra İtalyan tunduklan ve .son günlerde Fran
ve Alman kıt'alan işgal altında sız filosu arasında Anglo-Sakson 
Oılmıyan Fransaya, Fransız kuv- nüfuzu yüzünden isyana hazır 
vetlerinin yardımı ile mahza bir hal alınması gizlenmiyecek 
F.ranaayı korumak ve yeni Ingi. bir şekil almıştır. 
Uz-Amerikan tecavüzlerine kar- Fransız müselllh kuvvetleri 
şı koyıpak matudfle ıirmif bu.. arasında meydana çıkan bu siya. 
hmuyorlar. d aykırılık Fransa emniyetini 
~ ır.ara ve deniz tuvnt- ~ Devamı c;,. , ı. SiL ı 

UÇ AYLIKLAR 
leri bqkumandanlan. kendi bir
likleriyle beraber umumt müda. 
faa çerçnesi. içine geçecekleri 
hakkında ,erefler'i namına söz 
vennişlerdi. Dul, Y~m ve emeklilerin 

Bu it"· .. •rla "P.."1.~rer'in em- üç aylık maaş tevziatına ait 
,..,. .... .,u• &ste dilıdüactl sahifemisde-

rtyle Fransız mfuıelllh kti~tle-

~ ~ aağl~ olarak birakı1. •• ~···••• •• • • •• • • • •• • • • • • 

RE F IK 
HALI D 
KARAY 

Ajans haberlerine göre -Parla tıp fakülte. 
sinden bir zat, fare etinin tavşan ile do

muz etlerinden daha lezzetli olduğunu söylemiş 
~ 1870 Pariıs muhasarasında balkın fare eti ye. 
diğini hatırlatmıştır. Lezzeti hususunda bir,ey 
diyemiyece~im, !::.!; .. ~ .. .:; tSc::çen muhasarada Pa

rislilerin fare yedikleri gerçektir. Öyle olmakla bera~r Fran
cisque Sarccy, meseleyi başka türlü gösteriyor; (Parıs Muha
sarası) başlıklı kitabında diyor ki: "Şehirde aristokratlann ~ 
veriş ettikleri bir İngiliz kasap dükkAnı vardı; hayvanat bahçe
sinden Kanguro, devekuşu, dajkeçisi. yak gibi mahlUkla.n abr. 
keser, kibar mütterilerine satardı. Aynca kedi, köpek, fare ka. 
saphaneler! de gorüyorduk. Llkin bu iğrenç etleri alanlar halk 
t11bakası df'~ıJdi; iş. gösteriş, meydan okuma ve acaiplik olsun 
diye yüksek burjuvazi yiyardu. Ziyafetlerde ev sahı"'bi, misafir
lere işittirmek için yüksek sesle emir veriyordu: - Mader şa
rabı salçalı fare yemeğini getiriniz" 

Sarcey, o halleri gıdasız kalmaktan ziyade muhasara der
dine karşı bir avunma, fellekti hiçe sayma ,eğlence çıkarma ve.. 
silesi, Fransızlann kendilerile bile alay eden başkalığı olarak 
kabul ediyor ;hatta uydurulan gülünç fıkralardan örnekler ve
riyor. Meseli. orta halli bir Fransız. sevgili köpeğini şişe geçi
rerek ocakta kızartıp yedikten sonra tabağında kalan kemikler( 
bakıyor: "- Vah zavallı finocujum ,diyor, sağ olsaydı bunları 
kıtır kıtır. ne lezzetle midesine indirirdi!" 

O devnn Fransızı ve Fransası böyle idi, fellketlerln en bü
Jiitü ile kU§llqsa bile mizacını bozmaz, neş'esini kırmaz, ümi. 
dini kesmemi . 1918 saferi bu milleti tanınmaz hale llOktu; za. 
fer anılan ,ey, milll seciyenin mail-Q.biyeti oldu. Şimdi :yalnız 
Pari9in değil, bütün l'ransanm fare eti yemeğe hazırlandıtm1 
yubrıdakl haberden anlıyoruz. l'abt daha evvel. sulh zama
nında kötü polttlkacilann yedikleri bir nesne vardı ki fareden 
~ ftrenc " zarartı,dı: Yabancı ellerin uzattı~ propa"""da 
etlerine alt:ı abşbrmışlar. bu suretle de sabit Fransız rejimini 
sağa, !!Ola çt>vf.ren hareketlerle o yüksek varlıklı koca millete 
puslayı ?~-ırtarak maneviyatım ve seciyesini zehfrlemlfler, ne 
vatan harbe hazırlanabilmiş, ne de vatan evlitları harp mey. 
daJ!larmda dövüşmek kudretfnf bulmuştu. Keşld F:ramanın sulh 
zamanında düşman zehirini murla.n ve ahıirlerl içine sızdırma
aay~ 
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Yeni Varllk Vergisinden tkinci Devre Kızılayın KurduQtl Lokantalarda , .... DIKKAT:-4

" 

Belediyeler İçin Hisse Lig Maçları Yemek Teşhiri Sokaklara Yığılan 
l2ff' .Baştaraf& l incide lcri nisbette külfetin büyük bir -o- As Ocakları Kumlar N6 Oluyor? i 

Beledıycnln değişen şartlar, kısmına iştirakleri şarttır. G. Saray, Beciktaş ve r Emnı"yet Mu··du··rıu··g" u·· Bugün plyaaada bir anbar kum • 
artan ihtiyaçlar karşısında bul- .. • . . . 'S' 09 buçuk dört llraya, bir metre : 
duğu tedbir kendı salAhiyetlcri Hukumetın varlık vergısı hak- Fenerle Oynamıyor y · T db" 1 Afd mikabı kum da doku. buçuk on: 
dahilindeki '%amları vapmak ol- kında verdiği hükilmltr şimdiye Salı Gu""nu""nden ltı·baren G. u··nde 16 enı e ır er 1 liraya aatllıyor. En bUyOk kum 1 

J k"dar im tte i t"f d d l Bazı rftılclertml.zde. Oalatasara:rın M h • 1 · · d R fi'- H l't K u • muştur. Son beledlye meclisi ir-,. .. • .n e. . n s ı a e e aı e- u arrır erımız en e ı.. a ı e• m ıtehllkl belediye veya beledi· ( 
:.1 f l h t l t b yeni idare heyeti seçmesinin akabinde, 9• y k 1 ö•ı y ve y •ı k • bt k ·· 1 ! ııı: • 

vazı eyı ıcraya sev en en uv " -• ...,, " de, lokanta vitrinlerinde yemek teşhir , 
timaında balıkçılara verilen buz' re ~fazı.~ erını a kırcda an, vek u 1<'ener ve B-lkt .. •a kar•ı çıkmamak lft 0 SU G g e emegl eri ece rayın r aç ıun evve ıazetem z.o ydeiry.e ba.,lı olan tramvay tdarcıl· 1 
fıyatlan 50 paradan 5 kuruşa, . . . - yo!unda.ki karann naluedilcceii har Krzılayın, ıehrimizde 16 bin yoksula Bunlardan UıkUdar aş ocağında ile; edilmemesi hakkındaki belediye nizam i Son yıOmurdın haaıl olan ael· ~ 
hafta tatilı ruhsat harcı yüzde vetlı. ~arar=~~ ~~~~:~· Varlık kında çıkan haberlerin asılsız o!dutu her ıUn öile yemeil vermek lizcre tc- cin, diğerlerinde ikişer bin klıiye ye- namesinin iyi tatbik cdi!mdifine dair lcr, bOtOn aokakların kumlarını • 
ondan yüzde yirmiye, it!niyc si- v~rgısının . ı ~ ı. ıgı bu d~ anlqılmııtır. ılı ettiği ış ocaktan önümüzdeki Salı mek verilecektir. yuısı &serine, emniyet müdürllliUniln akıttr. BDtOn çukur yerler tcrte- 1 
gortn primi yüzde beşten yüzde vırdc, .bekdıye !htıyaçl.arı lÇln Mevsuken öğrendiğimize göre Ga• ,ünü açılacaktır. Bu aş ocaklarında Kızılııym bu iş için günde sadede- ayni günde işi tetkik ederek, sıkı bir mlz ve yıkanmış kumla doldu. ~ 
ona çıkarılmış, et nakliye ücret- bu çeşıt aync~ bı:, verg_ı. konul- latasaray lig maçlarının ikinci devre- yemek yiycccklenn ~iste!! kaymakam. ccği para, 4000 llradır. takip)oc vitrinlerdeki yemekleri kaldır!• Belediye amelesi dolan yerleri te : 
lcri de bir miktar artırılmıştır. masr belki mümk.u~ degıldl~. O sinde de Beşiktaş ve Fenere kar~ı m~ç !ıklar ve C. H. ParUsi ka:ı:a idare he• Kı.ulay, bu af ocaklamıda kullana· tıiını memnuniyetle öğrendik. mlzlemek mecburiyetindeydi. Bu ~ 
Buna rağmen belediye bu zain- h~lde. varlık v~r~ısınden ~ıızde 1 yapmıyacıık'ır , yetlerince tesblt edilmiştir. DUnden caiı iaşe malzemesini i5tihsal mıntaki• Biitiin İıtanbul halkının eıuen dil• kumlar, kümeler haline getlrlldl 1 
!arla ihtiyacını karsılayamayacak bır ~ısb.et dahılınde beledıyclc. Bir ecnebi ıakımı 1 il'bı-rcn de, bu listeye, dahil hıı!u!'lan" !arından temin ederek. tamamen de- rüstll.iiünü, calıskanlıtmı, tevazuunu ve olduklar? yerde bırakıldı. Şlın 4 
bir vaziyette olduğ-;.mu söylüyor. re bır hısse nyrılamaz mı? gelmek İlltİyOr !arı. ku~nları ~erilmiye batlamıştır. po etmiştir çok yakından tanıdığı ve kendisini çok dl halk, bunları araba araba ta- i 
Ancak meclise teklif olunan va- Memlekette içtimai yardım Şımdllılc ndedı al~ı ~lan. a• ocak"' Kııılayın ilk defa tcs.15 ettiği bu sevdiği yeni emniyrl müdürü Halllk ,ıyor. Acaba belediye veyahut l 

. . . . • . . ZRfreb'ın en kuvvetli tılcımlarından lı.rı şu yerlerde te-ıı!' edılmıştir: 1 - c;ok hayırlı teşldlitr ıı:azetclerde oku· Nihat Pepeyi'nin nctriyahmızı bu de- tramvay ldareclne utlk kum IA· ı 
ndnt kanunu kabul edılırsc be- teşkılatr ,artan ıhtıyaçlara cevap birine malik olan Hask takımı Beşik· K ,. ··kt Ni Meh 1 a yan bazı büyük tacirler, kızılaya mü• . • um deiill m11 
lecliyenin mütevazin bir bütt-e vcremivecek kadar zayıftır. Hu. ta• klübüne yapt~ı bir müracaatta c"~a1 •• 1'ıwıavlruusuneda. 2

11a_ncr .,.opkapmıd: pAa~. rece dıkkatle takıp etmesinden ve bu * 
:ı. J • .. ..... ~ ' u r racııat ederek esaslı yardımlara bne- kadar enerjik hareketinden dol!lyı ken f 4 

ynpması mümkün olacaktır. susi müesse,seler!n de bunu ba- 11chr!mlzc ıelmck için bir teklHtc hı·· ır:d Paşa camii medreseıind!'. 3 _ lamışlardtr, disine teş.ekkilr etmeyi bir kadt1"1lnar• f Belediye Neırlyab ve lstatl.Uk : 
Bu alınan tedbirlerden de ~Ö- şarmalan mümkün değildir.Harp hmmuıtur. Eyıipte Solıtullu medresesinde. 4 _ Kızılay aş ocakları komitesi rcı.sı lık borc;ıı bildik. Mk üddOrlliğ?,nden aldı!iımı:s btr

1 
te

1
z : 

rı.iyoruz ki, belediye anormal şartları içinde içtimai seviyesi Ba tek~if Beşıktaşlr ve Fenerli !d • Betıkta,tA Sinıınpaıı11 r.amii nıedrescsııı lırtanbul mrbusu Saadettin Unız bu Diğer tara han, Ha!uk Nihat Pepe .. • ere e Cerrah paşa otobOı er., ı 
sartlar karşısında varidatını ar- sarsılan, alım kabiliyeti azalan, rcciler tarafından tetkik edilmekt~dir; dl'. "> - Üskı.idımhı Ahnmlıve imaret· hususta kı-nrli~iyle gör11$m bir muhar yi'nin fırınlardaki ekmek satışlarmı, • baı~~k~1 yuTmı:r:a şu cevap verll· 
tırmak 1çin vesaiti nakliyeye geliri gayri muayyen olan va. !rubu! edildiği takdirde Kurban Ray- hanesinde. IS - Lalelide r.a'elı camii ririmire tacirlerimizin yardımlıırı bu p!yaunrn. çarşının nzlyetinf halk a· ı me • r: 
zam, balıkçılardan alınan buz tandaşlara bc-ilediyclerin her za- ramında iki veya üç maç yapmak ı· · ım~rethaı e:d••dt'. suretle devam ettiil 1:ılrdlrdf'. Yeniden rasına bır müşteri sıfatiyle karışarak, : '1-

da k d h . bi t zere Ha•k takım· r;ıi;ırıl ~aktır Ka&rmf'&şııda tuis edılı:ctk olan aynca a'I ocııklnrı açıl cı1i:ıl'ı v~ bu tl i l d hl ... • . J Sirkeci • Kocamuıtafapap hat· fiyatlarma zam gı·bi do;;rudan man n ço , a a genış r e!ll- V l bol l hat pot ı memur arına a ... nıdis·· tı d 1 1 tıı bU 1 t 6 ,. ,,. •y mar arr ı - d n· 1 'ki ki h' ... ..J! • " h f 1 • . • n a ş e en oto ser rnun a• do.m-.•ya halkın ödeyecef'..ri vergi- kilatla ccvnp vermesi, gu .. nün en "c; vffi•nC' aıı ocagı a. :r ne• nunun llUn ı lt5 ın ııcıen nın rı.ı a aza r:• tanıtmadan, bızzat takip tlmesı de ! ı ı ı ı kt d A 
c·~ b h f 1 k 1 • .. 1 • . zam scrv ı er n yapma a ır. n 

lcr üzerinde durmuştur. Bugün. büyük ihtiyacıdır. Halkın ihtL Krıo: mektepleTi aruında voleybol ~ tasrndıı acı ıcı tır :lrttırı cal!ını ov cnııştır. ~yrıca memnuniyet! muciptir. c;ık bunlardan otobDs tallmatna· 
mac;larınn diin Eminönü Hclkevindc • kü 'buhran devresinde her vatan- yaçlarına cevap vermek tlzere sı•gara ve lçkı• • mesl hOkümlerlne aykırı hareket 

d - . d- . . ku 1 k b 1 d. • t• • başlanmıştır. Mıç'arın sonunda Cüm- Devlet Hububat ı:ıa"'rdo Yu"·zu""nden • • lerl görillenlerl cezaen aeyrOıııe· aşın uzerıne uşen vergıyı ırer. ru aca e e ıye ıç ımııı yar- hurlyet Kı7. L. _ s. Terakki Llaesine " t 
mcsi ,neticede kendi istdifade e- dım teşkilatlan, buhranın sebep 15 - 9, 15 - 7, Çamlıca Kıı L. - Hisseleri Meselesi ç k c· t Fiyatlorı • ~:~dO:;er~enn::!·::kte:~~ı:ı:..~: 
deceıği. bir durumu mey ana ge- olduğu sıkıntılardan büyük bir İııt, Kız L•· .... 1·ne 15 _ 2, ıs _ 6 ıa· • 1 Qft lftaye -:n f d i • .... l:.tı.J~ (naştara ı 1 inci e) gltmelerl techlı: ve tekfin talimat 
tirmesi kadar tabii birşey ola. kısmını karşılayacağı gibi, dev. yı ile salip ıelmi•tir. Dahlliye Vekili Recep Peker dün Valde Çe$mesinde oturan S;ıbit, .ay- namealne nazaran cenaze mera-

B k nu 1- meclıs' ten 1 t• t 't · · d dah zi d viliyete bir ttlıraf ıı:öndcrcrek deV"" n'. yerde Tahsinln ıuinosundn sabı· bulacağı söylenmekte, buna mu-maz. u a n.l.4lnn e ın O orı ac;ını e a ya simleri iç.in bu hattan otobOı kl-
1 b led. • bir .... k tl d' · let hububat hlss«'l~rlnin toplan:n•mn~ kah Avni ile bilardo oynarken kav• kabil halkın az alkollü içkiler geçmes e ıyeye genış n.-- uvve en ırır. T k •1e • H " Gib• ralamık zaruretinden ileri gel· 

fes aldıracaktır. Fakat biltün a Si n ususı 1 1 fazla titiz davranılmasını bildirmis Ye ıraya tuta~uıtlardır. Neticede, Avni kullanmasını teşvik prensipine mektedlf. 
bunlar, I,stanbul şehrinin bugün Böyle mühim bir vaziyet kar- Y tunları yumı•tır: brc;ığını çekmlf ve Sabiti muhlcıır sadık kalınarak biraya yapılacak OtobOı Nhlplwlnln otobOeletl-
içinde bulunduğu vaziyette kafi şı.sında, yeni varidat kanununun Kullanmak asak ''Veklletçe teblli edilen esasJar <il.'• yerlerinden afır suretle yaralamıştır, zammın şişede 15 kuruşu geçmi- nl •rvı.ten çekmeleri keyflye• 
tedbirler de;;ildir. Belediyenin bır.an e. vvel çıkarılması ne kadar hllinde devlet hububat hisııelerlnin top Yaralr bitkin bir hı ide hastahaneye yeceği tahmin olunmaktaır. Bu i tine oıllnce : au da mOtemadlyH 

6 1:. l b i h lk ... ..il. Vali. allı.lcadarlara ıönderdiii bir r• l • d' k ld ı ı •- ı b ,,._ il '- d b f. ;-,· ·b· • 
bu··t,.e.sı· bu hy.dutlar dahilinde iiCı ır zaruret se, a ı.r""u lınmuı ve vil yetc;e !'ıkı takıp e ıl• a rrı mrı. suc; u .. an.ı ıçab, e ,..., ara a arut ve av ışe6ı gı ı ın- aervla yapmakta bulunan otobO•-

te .. zın· edilse dahi, her aun·· artan a yaç anna cevap verece mesi bir kaç e a ... azda bulunmasına c;:ır m yıı a anmıs ır. hisar madde erine de bır miktar erin .aman, zaman mot&rler n• "'.r k bil ihti 1 k rr.irdc takıllerin hususi otomobil ıibi d f .... k k ı t 1 · 11 t 
• e kullanılmamasını · çok dllckat dilme- 1 h t • d d ı ı ı 

ihtivaçlar ka,...•lnda daıma' 8,.ık tedbirlerin alruması da o kadar rıimen iş n ayat önemı kar,11ın a ~m yapılacağı ve fakat tuz fi- e huauıe o• en Al"ID an um r 
-J ·v--- s ıinl bildimı!ştir. 1 1 · · Prof. Doktor Kerim k dl ı J k ı ı d 

bir delik kalacaktır. Bilhassa iç- Acil, ve o kadar adalete uygun Ölrendiilmlze &öre ıon ılinlerde llylk o da u sayretl ıosteremıyen yatlannrn arttrrılmıyacağl anla- ':',.:; e:m•.:ı:~~r~ çe me er n e11 

tl'mai yard- sahasında beledı'ye bir hareket olur. 1 Ürgiap kaymakamı Mahmut Salcıp ve Sebatinin Cenaze Töreni şılmaktadır. • .1 
uu M lls tatil d . . havn!arın yaiııılı &itmesi U1erine b r İncesu kaymakamı Mahmut Nedim v~ y f' tl t bit 11:.L -. 

gayet 1-•·ır bir faaliyet gos·· ter:. ec.. evres.ın.e gırme- · 1 '--i'- · • ım· zo~utdakta vefat eden eski tıp r... enl ıya ar es ve a C1Aa-• • • •• • • •••• •• • • • • • • ~ 1.L cok aencın er ta ..... rı anaııe e ,,. kllet emrine ahnmışlardır. Hakların- • ..,, b ı ı 
me.._....:sir Muayy- m·-aflarmı den once var-. vergıaınden be. ıer n onları huıuıl araba ..lbi kullar• kültesi profesörl~rinden doktor Kerim lılara bildirilerek pazartesi sa a.. KOÇOK HABERLER 

~KU ""'' ...,.. •· da ayrıca kanuni takibat yapılacaktir. 
k ,.'l"Ctlayam. ıyan bir belediyenın· lediyeılere bir hisse _aynlınası hu. - mrwa '-··lamıtlardır Vali, bu ıibi takı. S<'batlnln cenazesi dün ak~am vapur- hından itibaren satışlar serbest -r ·ı ..,.. Villyetlnİ.7.ce de bu hususta litım ıc-
bu aahada büyük faaliyetler gös- susunda a~~ba hukfımetç~ bır ıilerden bir tancı!nİ tcsblt ettirmlı Te len ehemmiyetin verllmeı! ıerciinl la fstanbula l[etlrilmlstlr. Cenaze nr• ve yeni esaslara göre yaprlacak-
tennesine de imkan yoktur. kanun. teklifı. ya~ılamaz mı. benzin kartını aldırtmı,tır 6 ıncı sube bildiririm.,. mczı bu«lln öilevin Beyazıt camii.nde tır. 

n hftlde_ ne yapma, lı? TAN mUdürlUiü ılvil memarlırla takıilerl kılındıktan sonra Mer1rezefendl'do aİoo İnhisarlar idaresinin baylleTden be'" 
Y' - • 11ln surette kontro! etmektedir. H•ıu· le makbere.sine defnedilecektir. yıınname istemesi ve bıın11n ıuete!erle * * ıt çalı1111 bütiln taksilerin benıin kar• Alfln Fiyatları de illnı tiJ!erlne dün erken eaatlerden 
·crrıDhurrelsf.miz Ismet Inö- nesi ılrnıca1r:tır. .Adliyede Yeni Tayinler itibaren halk tütun, •i&'•ra " içki ... 

nü, tarihi .nutuklarında - --- Altın fiyatları yeniden yüluelmiye Ankrlrıı. 27 (TAN)- 70 lin m:.ıı$1ı tılan dükldnlara akın halinde mtlraca .. 
külfet ve nimette mü~terek ol. BUGUNKU PROGBA.'1 Yeni Belediye Reisleri betlam,.tır. Buı köyliilerin ziynet al- frılblnbal kadastro hikimliiine İzmit ata bqlamrt ve bir müddet .onra f!Y'" 

Ankara. 27 (TAN) - Afyon belt• tını ııtmalr:tı olmaıı bana ıcbep ıa.tcw lnftvk hflr:imf Vadlar, tıındr asliye ~ veli ç-itler tükenmiş ve öileyin tüa "l:nak lüzumu Üzerinde durmuş- 7.10 Prorram 18.03 ••d. danı erir. -ır 
h 1.12 Vllc1ldoaıa.tı (;ı ıt so H•berler dl1e reiıliiine İnmil, Aydın beledi• rllmcktedir. Altın 1atı11arındald brar n hSlcimliftneo 1nnit tnftddmrmumiıti tün, ıiıara ve içlci bulunamamııtır. 

lardı. Bugün her vatanda• er 7.40 Haberler 19.45 S.rlteat ıo daı.· t 
:r p 1 ... ı •e reiıliz.lne Ethem Menderes, Bana· 11:r!ıli hUJdlmetln dl' nuarı ıtı~ Hamdi, mrlt Clmhurlyet mü .. deiu-a· Bu vaziyetin yalnız halkın fazla mU.. sahada nasıl bir talam kül- l,IO lletlfonlk Pr0S• Jt 5S all ... )'it I • <J '"' 

u.ao Pro1ttm 20.u lta4. pıctHı ya laclrk, Edirneyi! Ferit, Mani1aya ce!bettitinden bazı tedbirler alınmak mi1ifl:ne Or~ 1'11rimi Samlnh bayaatından dei:I. bunu fırsat bi!en 
f tl- _;;ı,.ıe ... -ı-e harp dolayı u.u Ttlrlrt• p111rıu 2p.o ..larlıılfr 

e ~ J....... Uil~ - ı4.00 RlyaeetlcQmhur 21.0D 'ltoDuıma Sabri, Coruma Baha, 0rau1a Arif 111reti1le bu lr:arartızlıtrn 6ntln• cecn. tavin1~ }'{ibe'lı: tffdikt~n ÇTkmrttır. bayilerden bir çoiunun ellerindeki 
~ile ~fiyükl kazançlar temin

1
' :!:!: ~=~~~t •t •oı :::!~ ~!::.~:.:! 111

• Hikmet, Çenbırn Rlfatm eeçilmelerl nM!ılne çalııılacıktır, DGn bir aıtm 82 DeTlct f!iinısınc!a aÇlk bulunan milt"• stoldarı kısmen salclamı' olmasınd~n 
eden tuccar ann, Varlık Sahip e- 15.30 ltl"eeticQaıhw 22 00 hloıa orkelt bakJnnda)d belediye mecJİslerlnfn 'kı>e liradan Ye bir cram kOJçe 425 Jnınıp dcimnttmili;e, birinci Smtf mtllVİnler- İ)erj celdifl de bildirilmektedir, 

+ YENl NAVLUN TAıUPESI - Dc
niryollarının yeni n•vlua urtrcsindı eıya 
nakliye ikreıini yllıde otuz nıabetlnde ıro 
tırmııtır. Konımentoların da yeni formıııo 
ı:ore ,ekli defi•tinlmlttlr. _., + BiR MAHKUMiYET - Blr elrm""· 
65 kuruıa ıatan Tcovlldyede ekmek bayii 
Dimitri 4 O lira pua ceıası 1 O dn luıpt• 
ve o kadar mllddet dilkklnını •'mamatl 
mahtGm edtlmlıtir, 

tün ve siıı:ara çeşitlerinden burlanııS 
t~knlk sebepler do!ayısiylc kaldırrn•t 

bulunmaktadır. Simdidcn sonra plya• 
uda muntazaman 50 lili ı;c.şlt, Sipahi, 
Boğaziçi, Yenice, Baframaden. GeliO" 
cik Birinci ince, Halk kaim, lı:81J8 
ıfgaralariyıe Bafra ve tatlı acıt tUtllıt' 
leri ve bazı hıısust nevier bulandurat' 

intıı de nım• etten ıs' tifade et•~1- Fl&rmonik or. 22.SO Ha!Krlcr r ı..!A.- 11.00 P19ırua 22.0 Xapanıı rar!ırı yübek tasdikten ı;ılmıııtır. tan aatrlmıttrr. den ztya Onen tayin etHlmtftlr. Diğer taraftan İnhisarlar idaresi tn- caktır. 

.Moskovaya. Göre 

M. Hitler Mrl. Petain'e 
Bir Mektup Gönderdi 

Londra, 27 (A.A.) - Sovyet 
istihbarat bürosu dün gece aşa
ğıdaki hususi tebliği neşretmiş
tb-: 

Stalingrad cephesinin şimal 
batısında iki ve Don kıvrımında 
5 meek\ln mahal geri alnımıştır. 
Bu bölgede, Almanlar kuvvetle
ıini nehrin doğu kyısına çekmek 
lçin uğraşmaktadırlar. 

'l2fr (Baıtarafı 1 inekle) 
mıt edildiğirü, Alman - F.rıuım 
münasebetlerini halo'lct bir dogt
luk ve i§birliğine intikal ettirmek 
ıçin hiç bir fırsatı kaçırmadığı
ğınr, o zaman Almanya Fransaya 
karfI h;.çbir tahrikte bulunma
dığı halde mes'ul tahrikçilerin 
Almanyanrn parçalanması için 
t.Rleplcrde bulunduklannı uzun 
uzadıya izah etmekte, dünya tL 
rihinde misli görlilmem~ bir za
fere rağmen Franaaııın ıere!ini 
incitecek hiçbir şey yapmadığını 
mütareke hükümlerine zıt hiçbir 
talepte bulunulmadığını kıyde. 
da-ek şöyle devam etmektedir: 

"Ayni devre zarfında Alma111a 
bir milyon 960.000 esirden yedi 
yüz binini ceste ceste serbest br.. 
r:ıktı. Bu zannederim ki harp ta
ri.'ıinde misline tesadüf edilme
miş bir harekettir. Eğer bu ha
r~ketin tesiri sonunda tedricen 
eza~mışsa bunun sebebi maalesef 
mcmle-ketinizdeki uzalşma kabul 
etmlyen unsurların daima hakiki 
bir işôırliğine mani olmQlarından 
ileri gelmiştir, bir def asında ek. 
selans mareşal, bizzat siz böyle 
b!r i§birliği imkanlarını ara~tır
ruak ve bunların esaslarını kur. 
mak için benimle kendi arzunuz
la bir görü§lllede bulunmak iste.. 
diniz. Bıı arzunuzu kabul ettim 
ve- montoire'da bir anlaımanın 
e:;ııslarıru atabileceğine kani bu
lundu~um görüşmeler vukubuL 

du. 

Maalesef Fransada liarpten menfa• 
ati olan kimseler dah!. birkaç hafta 
ıt1:fftcden btı {lbirllllı:ıl benim için tah 
sen pek ı;lyade yaralı:rıcı olan bir ba· 
luıne i!e 11kmıtlar4rr. Benim, Nnpolıa 
,onun oilmıa Parlse aizl or.,a cer 
nıck ve bu suretle Altnanyarıın etine 
dil urmek için ıttirdiğiml iddia cttia 
l .. r Halbuki o :ıamın Vcnaycla bir
le ~ek için siz ısrar etmiştiniz ve ben, 
•ük!ımc.tln .zor altındı hareket ett:ii 
Wdaa edileteiin1 il~ ıjiferek bu iste. 

il reddetm!ıtim. Bu tarz bcnlm mir 
tereke hakkrna&ki hareket hattıma 

doirudan dofru1a aykırı olmakla b• 
r.ıbcr, bu yüzden hiçbir icraata kalk" 
madun. Çiinkü o zaman lcııni idim ve 
timdi de kani 'bulunuyorum ki, Fra.nıo 

sız mf!!f!ttnin arasında bu manevraları 
yabancı lı:alan ve barışı dileym rrJl· 
yonlarca iıçi ve köylli ve ı;ılrı.kan 

barj'"" Tardır. Ji'ran11z hiilrUmet atı• 
sınr nezdime celmck için hiç bir :rıı

mın c!avet etmedim. bUtiın ıörüşmr• 

lcr daima Fransız hükGmetlnin arzusu 
ile olmaştur. Keza, Amiral Darlımla 

7apılan ilrl ılirü$mede Jcendlıinln. re-o 
r~ kendi, ıcrelrıe sl:dn adını2a o~zr:ık 
yaptıtr iatek Uzerine \'Uku bulmuştur, 

Fransı7. simat batı ve şimal AfrJ• 
kasına, sabit oldugu gibi, s3yısı:t h:ı• 

in General ve subayların yardımı ile 
yapılan Amerlka!l ve f ngllit c;ıkıırm:ı 
hareketi, o zamandanbeti mUtarekenin 
bUtUn hfikfimlerini tahrip etmiş ve 
Alm:ırlY'17a mnttcfikleriyle birlikte 
gerekli emniyet tedbirlerini a!mak ıo. 
runda bırakmıştır . Fnkat ı ı - 1 ı tar1• 

hinde hcnllz bu tr.ıılliz • Amerikan ?t~· 
rekltına mUncer olan ahvale valı:ıf 
bulunmuyordum. Buıün ben de. siz 
de biliyanız ki. bu iK•I hareketi eY"' 
velce Fransayı harbe sürüklemiş olan 
ve bı&ıün de resmi ve bl!haıısa askeri 
haya.t haTasından uraklaşmamı' bı:• 

!anan Fransız unsurların lcat'i dilek• 
!eri üzerine yapılmrştır. Fransız Ge· 
ncral ve Amirallcrlnin Almanyıya 

karşı verdikleri namus sözilnll hem 
de bil'(ok defalar tutmamrs ohnaları 

teescUfe defer bir şeydir, fakat bur.• 
tarm size kartı yaptıkları 1adıkat yc
mlnlnde dunnamıe olmalın, be>nl ba 

Taarruz ba§lryalıdanberl Rus 
kuvvetleri tarafından alınan esır 
adedi 63.000 i bulmuştur. Ayrı
ca Ruslar düşmanın elinden l 800 
t-0p, 1300 tank ve birçok başka 
g:.ııaim almışlaraır. 

Alman l"eımi tebliği 
Berlin. 27 (A.A.)- Almaıı or

duları başkumandanlrğının teb~ 
liği: 

Kalmuk bozkırlarında Alınan 
ve Rumen kıt'aları bir Rus süva
ri tümeninin büyiik kısmını da-

manya ve İtalyayı bir kere dah:ı at· 
datmıştır. Çünkil 11 .11 tarihinde b\& 
beyanatı yaptıiı halde, 12.1 ı de ver:• 
len bir emirle İngiliz •e Amerikan 
kı:vvetıerinin muhtemel bir çıkarma 
hnrtıketlnde hiçbir suret!e ateş ~İl• 
memesi bild!rilıni$tir. Bu aroda mii· 
tareke taahhütlerine aykırı başka bir 
çok hareketler d:ıha meydana c;rkarı'• 

mı15tır. 
1 

Führer, Daha ıoıua, Fran11z sıtlııty, 
General ve Amirallerinln verdikleri 
aözde durmıyarak flmali Afrilı:ada 
otduiu ııibi tnsİUz ve Yahudi harp 
canilerine Fransanın kapılarını ac;mıılc 

gibi esasen sabit olnnıa bir niyette 
bulund\&ktan ıonra Toulon'un işgali 
için verdiii emirleri bildirmekte, bu 
tedbirlerin Fransaya kar•ı a!mmııdıp 
nı ve Fransa He lşblrlifl 'flpmak hu· 
ınsundaki arnuııınu hlç bir •ec;hne 
rayıflatmadıiını kaydederek 16y1e <!,. 
mektedlr: kabil anaurlıtla her türlil an!qmanın 

tamamlyte manasız old11lun11 teıblt 
zorunda bırakmaktadır. 81.se, b1l mH- "Bundan maada, F;ansa1a Anılo • 
taba ek olarak rlinderdilim 'feittnı• Sabanlar qrafmdan ıubed!leiı mn.
lar 11.11.942 tariblnc!e nam111 ilıerlne temlekelerini yeniden atmık lnııus11n. 
Terilmlı yeni twnlnatın aJ'ftf IUn ftl'iıo da yaN!rm etmek c1elflme. 'btr br .. 
len .mlrlerle nMrl ihlil cdildiflni ı&r nmdır. Biitiln Icldi&lar hillfrna olarak 
teren delilleri ihtin. etmclrtedir. Bu n Ahnanyanm e!lncle 1'a1Man bütün 
emirler ele ıeçlrilmlttir. vu.ıtalıra müracaat aımt ile buna ıra-

s~blt olmuştur ki, Amiral Fransız rar vermiş buhınaJ'(>rttm , Ne A1m:ıne 
donınmasrnrn Toulon'da her hanıi bir n. ne de ttalya Franwn milstem1f'ke 
düşman hiicumuna lı:artt mücadele P I lm&ra~rhıfunu Jl}anak niyetinde dca 
d~eii bükmd.a tem~t v~rirkea Alo iildir,. 

ğıtmışlar veya yok etmişler, bir 
~'Ok bataryaları tahrip eylemiş
ler ve yüzlerce esir almışlardır. 
So\-yet kuvvetlerinin tanklar ve 
piyade ile Volga ve Don çevre
lerinde yaptıkları taarruzlar dün 
yeniden akametlc neticelenmiş
tir. Bu ııırada 55 Rus tankı tahrip 
edilmiştir. 

· Merkez kesiminde diişınan 

miıhim kuvvetlerle taarrt:zldrma 
devam etml~se de inatlı çnrpış
malar sonunda ağır kayıplarla 

düşman taarruzlnrının hepsi piis 
kürtülmüş ve 12:) Rus tankı tah
rip olunmustur. 

Lenlngrad cephesinde ilk hat
lardaki kıta'lanmıı dilJmanın 

Neva nehrini gecmek teşebbü

sünü akim bırakmış ve 22 gemi 
tahrip etmiştir. 

Soııyet resmi tebliği 
Moılcova, 27 (A.A.) - Sovyeı ı<• 

ce yarısı tebliii: Kıtalarınıız Stalin
ırat bölıednde dD4man mukevetn~Uni 
kırarak evvelki istikametlerdeki taat • 
nn:larma devam ctmlşlcrdir, 
Kıtalarımız, Kra.ı:nocsslo. Gcr.eralo, 

Kalaoskin. Percpolny. Verkhny, &$alı 
Vt' yukan Nlhsny, Gerazimov. Altr• 
tov. Yaıı:odny, Klyarov, Lyapichey, 
Ni2lınekomsky, Gro•~lıvke. Generıı· 
lovsky ve Darganov mukiln mahalle
rin! l~ıa 1 etmhılerdtr. 

Alma11 mukavemeti 
Moskovı, 27 (A.A.) - Kı;r.ılordu İ• 

!erlemekle devam ediyor. Stal!ncrat 
cephesinde bir dUzüne kadar kasaba, 
seri almmrştrr. Dü~ındın 12.000 Jci· 
,i esir edilmiştir. Bizzat Stalinırıdın 
~imal • batı maballcıinde Sovyet kıt<!• 
!arı, düşmarun mukavemetini kırmış· 

!ar n birçok cadaeleri yeniden i11al 

1 

Tunus'taki Mihver 
Kuvvetleri 

l.·~f (Baştaraf ı 1 incide) 
man askerinin de Tunus'd~kile
re iltihak cttigi ~anılmaktadır. 

Mihver Kıtaları 
Toulon'u lıgal Etti 
~ <naştarafı 1 incide) 

J.!itgide tehdit altına aldığı gibi 
Alman ve Italyan işgal kuvvet
lerini tehlike karşısında bırak-* ı ın:ş ve Fransız hükumetinin ote-

L d 27 ' A A ) 1 
. . 

1 
titesini baltalıyacak bir duruma 

on ra, , , - ıncı n- . . t' 
giliz ordusunun külli kuvveti, gırmı~ ır. 
muvaftakiyetıe ilETlcmeğe de- Bu itibarla Führer ve Duçe 
\ am etmekte olup Tunusa 40 uiin gece Toulon kalesinin ışga
km. mesafede kain bir noktaya li ile Fransız filosunun Toulon
varmış oldukları haber yerilmek- dan ayrılmak projesinin önüne 
tedir. Slmdilik ufak tefek çarpış- geçilme':iini ve emniyet altında 
mıılar olmakta ve cliisman. şid· gürünmiyen Fransız ordusunun 
detli bir muka\·emet grist rmck· terhis edilmesi emrini vcrmiş-
tcdlr • lerdir. . 

.'1 ihver kuıTetlai lf!0.000 
kadar talımi11 ediliyor 

Alman vc İtalyan kuvvetler! b~ em· 
r ı ı;üratle yerine getirmişler ve ötede 
beride, An lo • Saktoıı nüfuzu yüzüne 

Ankara, 27 (Radyo gazetesıJ- den ayaklıınan kıtaların mukavemeti· 
ş·rtıall Afrikada harekat başl"dı- r.i bastınnıılar ve lcendilerlne tevdi e
f;ındanberi geçen 20 gün zarfın- dilen vulfeleri bır kaı; aaat 11rfında 
da Alınan başkomutanlığı Tunu- iy; neticelerle başarmıslardır. 
sa mühim kuvvetleı· atmağa mu- Sabahın llk 11atlerlndenberi Toulon 
vaffak olmuştur Rir habere göre, ~ehri ve limanı kuvvetle ve tamamiyle 
bunların sayı ı ,J • 70 bin kişi kıtalarımızın elinde bulunmaktadır. 
c!e'h ve Trabhıst 1 Tun\l'ia gecen Frıının: f!loıunun bir lnımı, Fr.ansız 
kuvvetler bu nıı.ama dahil de- hüldlmeti tarafndan verilen cmırlere 
ğildir. Bunlar dn hesaba katılır- ·rağmen. kendi kendini ba~~ııtır. • 

· · • k Kötü hlr propaıanda yu7.unden çil• 
sa Tunustn 100 hın kı~ıyc yıı ın F .... !'ki • · 1 hl · · i· 

riıycn ransız •• ır ı erının er sı ış 
bir mihver ordusunun toplanmış ba 1 le "Z •amanda bl• 

v •• • , r.t ş anmış ve pe .. .. 
oldugu soylcncbılır. t r·ı :neııi mukarrer bulunmuştur. 

Afrikadaki I talyan 
kumandanı çekilmiş! 

Moskova. (A.A.) - Sovyet haber• 
ler bürosunun aldıiı ma!umıtı ı8rt. 

ı;imıl Afriludaki lt.al1an kuvvetleri 
ı-.aşkumındanı Mar$1 Bastlco azlee 
dilmlftir. Libyada kumandayı bl11ıt 
M. Muttolinl kendi Uaerine ılmı,tır. 

Filonun tamamile 
batırıldığı bildiriliyor 

etmislerd.ir Alrrranlar, burtd:ı 500 ki• . 
şl Jrayb~!,lerdlr. Bununla beraber t.ikımetrnde yapdmalı:tadır. • Bu taar" 

Marsllyn. 27 (A.A.) - Haber alır.• 
dıfma ılire. Alman lnıTvetleri bil ıa
bah 1&at d6rtte Toulon ıehrlne ılr• 
mı,ıerdir. Zırhlr 1ı:unet1er derhal ter• 
esneye dofru ilerlemlıler ve orasmı 
ltıal altına ılmqlırdır. Limanda bu· 
lanan Fran11s Woau birlikleri 'ke>ndi 
kendilerini batırmıtlardrr. Sabahın 
ıut 10 anda denls 1&bhında bir tek 
&Prni bile kalmamııtır. 

lı:ta 1r ...ıı 1r 1 P ed r· •ruzlar ~ptarının hedeflen bir lıre 
fU no 11 •TUetme cı e · defte toptarımı• balumıYor: 

Alınanlar, Tlinochenko'nun her ilrl Bu lıedef de Smolenık. Viyuma, 
cenahlarına saplamakta olduh ma• Rjew, Vene) mnkllerlnden 1~ 500 Toulon Umanıntla 100 harp 
bıtarthn 1ı:urta1mık için pelc bilJilk kilometrelik A1maa cıkmtısmr koJ'9np -mlal bulunuyordu 
cancttcr ıarfetmelrte olcht'lı:lanndan idi lk bir eph ,,.,, 
mukavemetleri artmaktadır • ._ _.,. Atmak 'le SOO ometrel c e Cenevre, 2'7 (A.A.) - Verilen ma-

ta1hlhi :rapmakbr. ıamata ı&-e, Toulon'da kendi kendt-
M er kez keaimindekl geni Tropn'4en J'IP1laa htıcumlar ı... s1n1 bathan l'raMız fDOIU ldlçQk bil-

'°"llet llUllTU%U nU• ıellpne ıe.tennemlttlr. J1lk 100 bdu birlikten mllte,ekkil 
JtJ.,.-ıa 15 Jdlomette 'batımıc!aıl 71- bu~ordu. ' · 

Ankara. 27 (RadJ'!' Ouetesi) rrtan taırru1arcla bir celltme olmuı * 
Cel)henln tlmal 1nımmda b8'hyan SOT \'e ~ler lllJet mnld.ini itıal et- Ankara. 27 (Radyo gazetesi) 
Jl!t taarruzları hakkında ıelen tamam mitlerdir. Bu haberi Teren Alman nd- Toulon'da bulunan Fransız donaruna
tayıeı haberlt.re ıöre lna taarnıalar yocıu, daha sonra da tlerliyen Sovyet st. Stroıburg, Dunkcrque, Provlncc 
Tropea bölJ'esinde batı lıtilumetinıfc kıtalannın püıkürtiildüfünii bildirmİf' adlı 3 nıuharcbe ıcmlsl, 4 ııjrr, 3 
RJcw'La batı cen~bıand&ı iıuolenık iaıo 1 ti ı hafif kruvazörle 16 muhrip kruva· 

ıör, 10 muhrip, 21 deniznltt ve bil' 
uçak ana gemisinden ibnretU. Stra:ı:
burg ve Dunkcrque 26500 tonluk, da
ha eski olan Province 22180 tonluk· 
tu. Kumnndnn Tets uçak nna gemisi 
de 10 tonluktu ''c 26 uçnk taşıyordu 

Hadisenin tnfsiUih 
Marsilya, 27 (A,A) - Alman 1t1ı'/" 

vetleri tarafından Toulon'un !Hali ve 
Fransa donanmasının mürettebatı ta• 
rafından batırılmaıı hakkında aııit• 
dıokl tafılllt a!ınmı,tır: 

Saat sabahın Uc;llndc Alm:ın bonı" 
bardıman tayyarelcrindm mllrekkeı: 
mlihlm bir dalr.a Toulon'an tistllndt 
ur.arak ıehre aydınlatıcı bombalar ve 
limana manyetik mıyinler atarken dit 
fer bazı tayyareler de Umanın etrı• 

frnda mestur bir vaziyette balunar: 
~tihlcimlar Ültüne infi!Alc bombl:ı>" 

tı bırakmışlardır . 
Uçaksavar batarya!an derhal at~ 

açmışlar ve bazı Fransız gemileri de• 
mir altında bulundukları mevkilcrı 
terkcderek limanın mahrecini tutma• 
la tcŞebbliı ctmlslerdlr. Fakat ıtlrtlt 
gelen Alman urhlı kolları bem baalı 
blna'arr ve ter~aneyi f1gal ettilı:1ert •I" 

rt1da bir Alman kolu da Straabur8 
cırhh knıvazarUnUn yanaımrt bulun• 
dulu rıhtmıa doğru ilerlemlıtlr. Mit
raly6ılerle mücehhez bulunan Almarı 
ukerlmnin Dunkerque urhlr knıva· 

ıöriinlln tamir edilmekte bulundufıı 
h:.vuz ile Foch, A!geric kruvazörleri• 
ııin ve diler bazı hafif knıvaz!Srler1 
pek ı;ok destroyerin ve torpidonun y:ıt 
n2fmıa bulunduldan doklar boyunc 
v:11:iyet almalarını mliteakip birder 
müthle bir lnrıl&k i$1tilmlştir. Bu !le! 

J:endl kendini atan Strasbourr zırhlı· 

!lmdan çıkm~ Te b1l infllkı limand• 
bulunan bütUn gemilerle kıyı batan:ıo 
!ınndan yilkselen lnfJliklar takip et. 
miştir. Harp ıcmilerinln pek çokları 
mn sllvarileri kumandı mevkilerinde 
gemilerin! abnıya mecbur edilmiı mii• 
ı cttebattan bir çoklıın ile birlikte öl· 
müşlerdir. Ven1en malQmata nazarar 
Franıız bahriye neferleri ile A lmaı 
aekr!eri arasıoon, infilSk, gemileri ve 
va müstahkem mevkileri tamamtyl ı 
tahlp odilinceye kadar Almanları' 

vaklaşmasına mani olmak azmiyle $:cf, 
netli muhare1ıeler olmuştur. 

Almanlar ancak birkaç 
gemlgi kurtarabildi 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman resıt' 

ajammrn bildirditine ı6re, Alı:naf 

tstihktm erleri bir kaç harp gemistrı 
kartannı1a muvaffak o!muşlardır. 

Bunlar, semllerc vaktinde çıkar 1 
iofılik maddelerini zararsız bir naı. 
ko11D11tlardı'ı 

• 
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Hadiseleri H üı k.\Qı m®tll®trü 
Amiral Darlan ,"?' 

Ya:ıruı: M. ANTEN 

Mihver Devletlerme karşı bu 
İkinci Cihnn Harbinde İngiliz. 
lcr ve Amerika Birleşik DevleL 
leri ile birlikte harp eden küçük 

Müttefıklerln Libyada, Şimali Af. hükumetler ara,smda Orta Ame-
rlkada ve Sovyet Rusyada y~ rlkanın küçük cüm.huriyeUerini 

ııı .tnuvaffakıyctler kazandıkları bir de görüyoruz. Meksikanın cenu
•ırada siyıı.st mahiyette ban güçlük- bunda Cenubi Amerikanın Ko-
1"rle ~şıla~ıklan göze çarpmakt~ lombia hududuna kadar uzanan 
dır. Orta Amerika dar iakat çok an· 
Londranın bazı siyasi mahfl!lerince, zalı bir berzah şeklinde iki Ame

~lllcrlkan kuvvetlerinin baıkumaııda· rikayı birbirine bağlar. Bu ber. 
ıı: ile Amiral Darlan arasında yapılan 
tıııaşma Simall Afrikada Vlchy hük1l• zahta hep bir arada yüzölçüm· 
trıctlni devam ctürir mahiyette göriil• leri tutan 500.000 Kın.2 yi bu· 
ııı ı.. lan bu altı devlet bulunuyor. 
lı c-.~edir. Hapiste bulunan binlerce 

e Caulle taraftarının hatl serbest İçinde Irlandadan küçük olanı 
bırakılmamı§ olması da bu endi~cyi (Kostarika) bulunduğu gibi Ma. 
arttırmaktadır. Bir ~ok mebuslar A· caristandan büyük olanı (Nikara· 
•aın Kamarasına bir takrir vererek A. gua) da vardır. San Salvador he.. 
lltira!, Darlan ile işbirliiini tenkit et. meın Holanda kadardır, Guatema 
tıı~ıcr ve onunla münasebetlerin dewr la Isviçrenin 5 misli, Honduras, 
llııııın İngiliz ve Amerikanm, istila Felemengin 4 misli, Panama ise 
~c tazyik altındaki memleketlerdeki Holanda ve Belçikanın toplam 
~atıar~nın itimadını sarsabileceğini yüzölçümündedir. Bununla bera.. 
l'lcmıılerdir. ber bu altı cümhuriyetin umum 

~General Ca~r?ux ~ n:esele ~~kkı~ nüfusu 7 milyonu biraz geçer. 
Fransız mıllı omıtesı azıısı ı.c eo- lşte bugünkü yazımızda biz bu 

1~tınelerde bulunmak. Uzere bir kaç devletleri inccliyece2iz: tun evvel Londraya gıtmtııtir. General 
, c Gaulle'ün Londra radyosunda sör 
~cceğl nutuk tehir edilmiştir, Bu hu. 
~'ta Avam Kamarasında izahat veren 
, den bu nutku &ahsan tasvip ettiğini, 
~kat Churchill'in vaziyet dolayısiyle 

nutkun bugün söylenmesini müna• 
~ P bulmadıfını, Sima!i Afrikadakl ar 
~ti harek!tın çok nazik bir safhaya 

: tdiği şu cilnlerde General Eisenıo 
0wcr ile mahalll Fransu: maknmlan 
rasında yapılan anloşmaları münakz• 
a edecek zamanın henüz ıclmediğinl 
~Ylemi~r. , 

liatırlardadır kl Ami~~t n:rİan ile 
•r.:aşma yapılmasını müteakip Gene
ıaı De Gaulle mlW Fransız komitesi 
~alnına neşrettiği bir beyannamede bu 

0l'llitenin Amiral Darlan ile yapılan 
lııUzakrlere katiyyen t,tlrak etmediti• 
tı· 
lı 1 l'c y:ıpılan anlaşma Afrika da Vkhy 
liltumetin! temadi ettirecek neticeler 

~crdifi takdirde bunu katiyycn tanım•• 
~•cağını blldirmlstı. Roosevelt de bu 
·•klı endiııe!erl teskin etmek makııa· 
~·Ylc yaptığı beyanatta, bu anlaşma• 
lrm ıırf askeri zarureUerle, harelditı 
.. ratıe inklşd ettirebilmek, beyhude 
~'re İngilb:, Fransız ve Amerikan 
~Ilı akıtmamak için yapılan muvab 
at ve mahalU mahiyette anlaıımatar 

?1dufunu, ve Fransanın müstakbel re
J'ıninin ıaytn ve tesbttinln ancak hUr• 
t' 
~Yet ve :fstik!illne kavuşacak olan 
• ranaa milletine ait bir mesele oldı.:.• 
l."lıııu sarahatle blldirmlDtl 

'r' au karııık vaziyetin ~üttefiklerln 
llnus hareklitını geciktiren ve Alman

)nn Bizerte ve Tunusa takviye ku .. 
'°ttlcrl göndermek için vakit kazandı• 
~rı lm!llcrden btrt oldııtu dU3Unille
l lir. Amiral Darlanın hangi znnıret• 
.tr altında müttefik makamlarlyle an· 
~ yaptıfı ve hakiki niyetleri he· 
ııut malilm olmadığ1 için Darlanın f· 
~t~i altındaki Fransız kuvvetlerine 
ı.~ bir itimat ber;lcnmemeısi ihtlmc11i 
"ardı '"· - ... • ... · .,-, 

au memleket!er ahalisi cıki 11" 
panyol muhacirlerinden inen 

Ladisonlarla yerlilerden, Afrikad~n 
vaktiyle ziraat i~lerlnde kullanılmak 
ü:ıere cetirllm!ı olan zencilerden ve 
bir de bütün bun!arın mele:ılerinden 
mürekkep bulunur. Beyaz ırktan C• 

laı:ı nüfuau ekaeriyet teşkil eden yer 
Honduraa (nüfusun % 85 i) dır. 

Yerli nüfusu ekseriyet teşkil eden 
hlllrUmct Guatcmala'dır (Nüfuaun % 
64 6 ıı yerli) Melez ahalisi en çok 
ol~nı Nlkarıiua (nüfusun % 70 i 
melez) ile San Salvador (nüfusun 
% 75· melez) dir. Panama Cümhuri
yetinde de nüfusun yarıdan ziyadesi 
(% 57 al) melezdir. Bu memleketle• 
rin hepsinde ekseriyetin dini kate• 
liklir Demek oluyor kl uırlarca sü· 
ren İspanyol istilbından kala kala 
bir din kalmıı, lapanyollar bir de 
dillerini halk arasında yayabilmiş.. 
!er: Bugün bu memlelı:etlerde herkes 
İspanY,olca konuıuyor, fakat umumi 
kültür eski Mııya medeniyeU kültü

rüdür. 
Bu Orta Amerw Cümhuriyetleri 

ile en ziyade Amerika Blrle~ik De'Y'" 
!etleri aU.kalanır. Bu kUçiik meml"' 
ketlerin ne zaman ve ne ışekilde bu 
1kinci Cihan Harbine cirmi$ olduk.. 
larmı sarahatle bi!miyoruı: amma 
her halde bu işin BirlCGik D~letıe· 
rln karariyle huırlanmıs olduiunda 
,üpbe )"O'ktıır. Panııma kanalım aç• 
tıktan ıoma Birıe,ik Devletlerin 
bir ayaft da Orta Amerikada
dır. Panamanın emniyeti için Birle• 
tik Devletlerin AnUllerde ve KaraiP" 
ter Dcniı:lnde kııvYetll üıler teıiı 
etmek ılyuetini uldp ctmed pek 
tabü idi, Son ıcnclerde muhtelif §eo 

lı:lllerde tc:ıahürlerini ıördülümilz 
bu proırama çok evvelden, bu unn 
ba3larmdan itibaren ciri~ilmişti. Ane 
tillerde Danimarkaya ait milstemle" 

Orta Amcri'karla Honduras'da eski l\laya medeniyetinden 
kalmış bir sanat eseri 

r-YAZAN :-, 

1 Faik Sabri DURAN 1 

15 ıcne bu memleketerde rahat ve 
huzur yüzü görü!medi: Dahili cidal• 
lere ara verHemiyordu, 1903 te Pa .. 
nama ahalisi de Kolumbtyaya k:ırşı 

isyan bayrağını atmışlardı: Böylece 

Birle~lk DevlcUerin yardımı He ber• 
zııhın cenup kısmında bir de Panama 
Cilmhurlyeti doğuyor ve Orta Amc· 

rika Devletlerinin adedi betten altı• 
ya çıkıyordu. 1907 de Birleşik Dev• 
letlerle Mekıika bir olmuşlar Orta 
Arnerlkada ıükQng temin için' bura· 
daki hükfurıctleri birbirleri ile an• 
laıJtnalı: üz~e Vaşingtonda toptanı:• 
cak bir konferansa davet etmişler" 

dl Bu konferansta Orta Amerlkada 

iıUbdadm \atdınlmasına, ıslahat ya. 
pılınasına ve kom~uların birbirleri 
:le iyi aeçlnmelerine karar verilmiş, 
hükiimctler arasmda çıkacak herhan• 

lelerin halline karar vermişlerdi. 

** O zaman Orta Amerikanın için• 
de bulunduğu zihniyeti ıu 

fıkra ne güzel eösterlr: 1893 ten 
1909 a kadar i' başında kalmış olan 
Josc Santos Zelayaya, 1907 de Vr• 
~ington'da toplanan Orta Amerika 
konfcransrnda alınan kıırarları bildt-
ren arkadaştan vaziyeti bu karara 
göre ha:zırlamak icap edeceğini bil· 
dirdiklcrl vakit Jos~: ''Ben de bu f:. 
kirdeyfm ... diyerek önündt'ki kağıda 
halka hitaben neşredilecek bir beyıın 
nameyi haz!rlamıya b:ışlamış ve: 
"Saygı değer halka gösterilecek üç 
nam:zedimiz vardır: Biri Jos~. biri 
Santos, biri de Zalaya'dır ... dive ya· 
zarak imzasını atmrl)tı. Meksikııda 

olduğu ıibi Orta Amerikan dıı Av. 
rur>alılar gelmeden evvel burı-larr'lıı 

cok ilerlemİ'.'I bir medenlvet vardı: 

r. > 

Diğer ihtimaller 
l>lfer cihetten Pranco'nun alacağı 

~i1et de malOm deflldir, İapan:yol 
~lı.-Vetlcri Almaııla.r!a beraber Cebe. 
·~nk'a karıı harekete l'~tilı:leri tar 
ıiİrdc Amiral Darlanm idaresi altın. 
~ Fransız kuvveUcrinin müttefib 
1 ~re karııı çevrilmesi felaketli netice
~ doğurabilir. Bunun içindir ki müt. 
~tfiklerin Sima!i Afrikada çok büyük 

gi bir anla;ımamazlıiın bir pilrüzün 
doiraltulması için aralarında kuru
lacak bir adalet divanmda bu meıe-

Mayalar medeniyeti: B11 Kki yerliler 
de büvük saraylar. mabetler yapmı•• 
lıırdı: Hususile tas ve tahta ü:zerln· 
de oymııcılık i!ilerinde pek ilerlc
leml~lerdl, O devirlerden kalma el',.. 
ler bulundukça bunlar bugilnkii sanat 
lileminin bile hayret ve takdirini ken· 
di tizerlerine çekmektedir. keleri aatın alan Birle~ik Devletler 

İlpanya boyundurufundan kurtardı• ı
lı K!lba ile Platt Amendement d<• 1 _ 
nilen anlaşrnayr İm%alıyor, Haitl ve Günlerdenberi Sabırsızlıkla Beklenen 

lra ve bava kuvvetleri toplamadıkça 
"c bütün stratejik mevkilere tnm2• 
llıl1le hikim olmadıkça Tunus ft Ce· 
~~· l 1rc karoı esaslı bir taarruza geçmeıı 
erı beklenemez 
lıugün Tnusta, hava hlktmiyeti 1• 

~~ milcadelcler olmaktadır. Almanlar 
litün cephelerden hava kuvvetlerin! 
~tnubi 1ta!ya Uslerine cetlmıcktc •e 
•lltana, Kagl!yarl cibt Tunu•tan an· 

t&k üç dört yi.iz kilometre menfede 
hıılanan kuvvetli bava üslerine dan• 
~ralc milttefiktcrc lı:armı harekltta b11ıı 
11!Unaktadırlar. 
J.?.tı_rtinllşe eöre, müttefikler Blzrleye 
"CJtlm olmadan elmali Afrikada ve Alı:
~ctılıde tam bir hlkimlyct tesiı ede
lııi:rcceklerdir ve İspanyadan emin ola• 
'tıı11.cak!ardır. 
I &on gelen bir furbcre rSre Alman• 
l~r To"11lon'11 işgal etmi$ler ve burada· 
"'t Fransız harp gemilerinin bir la .. 
~t kendi kcnd.ileri.ııl batırmışlardır. 
~ hadisenin Amiral Darlanm uıev

~nl kuvvetlendimıesi,, bntün Afrika 
, ltlanlanndaki Fransız deniz kuvvc1" 
•trinin ve mütareltedenberi İakenderl• 
~Cdc si!ihlarınd:ın tecrit edilmiş bir 
~ldc muattal kalan Fransız harp cc

'ıılıerinin de müttefiklere iltihakı &ibl 
~\İteler vcrcbiliı; 

S'an Dom.lnikan Cümhuriyetlerini 
bimaycal altuıa alıyor, ve Orta Amt• 
rikarun AUas cephesi üzerinde de 
yer yer üsler lı:uru1ordu. Ayni za
manda bu memleketlerin mahsulleri 
de ona lAzımdı, fakat balkı çok tleno 
Jememiş olan bu ülkelerin iktısad[ 
inklpfr için para döırzm.k icap edi· 
,.ordu, bunu d• Birleelk Devletl•r 
yapmış vo bu iktısadi teşebbüslerin 
arkasından siyaai nüfuı: d.ı tabiatİy• 
le kendini ıröstermişti. 

orta Amerikayı Krlstof Kolomb 
1502 de Amerikaya yaptı~ı 

dördüncü ıeyahatte bulmnıtu. Bu 
berzah 1524 ten itibaren bir tapan• 
yol sömürgesi haline &"innişti, Yal
nız Belizc ~r!Hi etrafı lnglllıle~ln 
eline geçmişti: Buıün orada bir 
Ronduraı İngiliz müstemlekesi bulu• 
yorur. Berzahın bu parçadan ıeri 
kalan yerler! 1821 e kadar İıpıınyı• 
ya ba~lr kaldı: O tnrihlerde bfitUn 
Cenubi Amerlkada olduiu gibi bura
lani:ı da isyanlar çıkmıştı, Guate. 
mala müıtemlekeıine ballı dört e1e. 
let: Nibrapı, Kostarika, San Sal
vador, Honduras istiklallerini ilin 
ederek İıpanyad.aı:ı ayrdryor •• o sı
ralarda anava.tandan ayrılan Meksi• 
uya bağlanmıı.k karan Teriliyordu. 
Fakat bu da olma.ttuft:ı, Meksika 
kendi teşküitım daha yapamamıştı. 
Onlarla nasıl uiraıacai:tı, bu cihet
le Orta Amerikalılar 1824 te Blrleıı 
şlk Devletleri taklit ederek bir bir• 
lik kurmak istedi1er. Bundan ~onu 

ALDIRMA 
12 Tablo, Fantezi Revü 

HER AKŞAM 

İstanbul Gazinosunda 
Yazan: EKREM 

CEMAL 
RE Ş 1 T 

Müzi~ RE S 1 T 
Telefon: 40574 

'Her Pazar 16,30 da iÇKiSiZ MATiNE' 

,J1!8m Tarih canlanıyor ••• İstanbul yerinde-o o)rnuyor ... _.ı••ıtıııı. 
Halk çılgın bir ~el halinde dunnadan 

L A L E ' y e AKIYOR, ÇONKO 

Klaudette Colber+ - Frederic March 
Elisa Landi • Charles Lausıhton'un 

::n bUyfik muvaffakiyeti ohn 
TÜRKÇE 

KANLI SALTANAT 
Bugün LALE Sinemasında 
Bütün azamet ve ihtişam ... Sonsuz güzellik ve dchşetile 

se?ncnin en ibiiyük muvaffakiyeti olmuştur. 
'-• Ycrlcriniıi lUtrcn evvelden knpatııuz. Telefon: 43595 -1 

Geçen Yılların ldaresizliğine 
Düşmemek Kolay sr. Yeter 
ki Titiz Bir Alc1ka Gösterelim 

Birincl devre lig 
maçtan, en mu· 

him hadl&csini ıon 

haftasında g5stererek 
bitti. Simdi takımlar 

on bCI ıün istirahat• 

r-YAZAN:-"\ 

1 FÜRUZAN TEKiL 1 

ölçüde bir 
başlamıstı. 

de bir 

ha:e1tc-t 
Netice

taraftan 
memleketteki atlet B• 

dedi fazlala:ıırken, 

diğer taraftan da 
ten aonra tekrar karİılaımıya, ııanr• 
!arını bir kere daha denemiye başlr 

yacaklardır 

Ancak ıP<>run her çeşidiyle az çok 
2likadar olanlar için, lig maçlarına 
verilen bu faatla, hareketsizlik deği'• 
dir. Tesadüfen, bu arada atletizm kış 
faaliyeti başlıyor ve kır koşucuları C:• 
nümllzdeki ayın altııında yanşmıya, 

piıt atletleri de salon idmanlarına ha• 
zırl&n17orlar, 

adamını bulamadığımız ve bu yüzden 
milletler arası milsabakalarda hayli 
sayı kaybettiğimiz yarışlara sporcu 
yctiştiri!mfş ve Türk atletizm takımı 
Balkanların en iyi ekibi olmuştu. 

Hadiselerinin fazlalıfı, bUyüklü!ü ve 
şimdiye kadar doğurduğu alışkanlık 

yüzünden her 9ı>0rdan fazla alAlı:adar 

o!dufumuz futbol maçtan dolayısiylc 
ne yazılı: ki atletizm gibi azametli bir 
sporlıı lbilı: olduğa kadar iliileneml• 
yoruz. 

O vaktin heyecanı, mcfktlrul hepi• 
mlze bir çok işlerimizden feda etU. 
recek kadar ıinmiı. atletizm her gün 
biraz daha sevilen, anla:ıılan bir &por 
haline ıtclmişü. Fakat ne yazık ki bu 
gün atletizm dört yıl önce ıslahı muh
taç halindeki kadar bile carip ıtôzüke
miyor, bk kaç ene evvelki hız!a yeti(• 
ır:!ş veya yetişmeleri o hızın verildiği 
zamana rastlamış iyi atletlerimiz bu" 
tunduğu halde, bugün eskiıl ka· 
dar bile alaka çekmek mümkün ola• 
mıyor. 

Memleketimizde nt!ctl:r.mi halk mı 

SCYmiyor, bu spora diğerlerinden da .. 
h::ı mı az istidadımız var, yoksa fpF• 
dai ve faydası kıt bir meogale midir? 

Durup dururken bu hale relmesi 
imkansız olan bu iÜ.ıcl sporun yine 

Oevnmı Sa. 4: Sii. 1 

Bizce: ne o, ne de ötekidir. Dünya 
teslim etmiştir ve cenç ihtiyar her" 
kes anlamıştır ki atletizm bütün ~por• 
lann anasıdır. Hele koşulardaki si'• 
zülmüş heyecan sporun en ince ta· 
rafı apaçık cösterecek, anlıyabilene 

bir ziyafet halinde gözükecek kadar 
derin, ÇC1İtli ve yüksektir. • 

TEŞEKKÜR - Haldun Galip Sav
cının ölOmü Qzcrine gerek Ankarada 
cenate törenine iştirak etmek, gerek 
bizzat veya tahriren taziyede bulun
mak suretiyle nctmızt paylaşmak lQt
funu gösterenlere teşekkür ederiz. 

Aflesl adına merhumun kardcıl 
Sadun Gallp Sıvcı 

Tam dört sene evvel, yerinde sayıp 
usulden iı!erle vakit ıeçiren atletik 
sporlara 1eni b!r hıı verilmiş ve büyilk 

Şehir Tlyatroıu Komedi K11rnı 

20,30 da (ASRİLEŞEN BABA) 
Cumıırtcııl, Pnzar günleri 15,30 dı:ı 

MaUne 

SALI 1 İlkkanun saat tam 18.30 da 

CAZ 

Sineması 

ve 

Tiyatrosund'iı 

KONSERİ 
Şehrfmbin en seçme ~azbnnd Ustııtlarmın iştirnkile 

BÜYÜK CAZ ORKESTRASI 
Çok zengin programında filmlerde dinleyip sevdiğiniz en 

güzel şarkılnn çalacaktır. 
RUMBALAR - TANGOLAR - KONGALAR 

Numaralı biletier şimdiden satılmnktadır. Salı günü gişcler
'-ııieki kalabalıktan kaçınmak için yerlerinizi şimdiden almız, , --, 

MELEK Sinemasında 
Kahkaha tufanı yaratan 

DEL i GÖNÜ 
filmi devam ediyor. Artistleri: 

WILLIAM POWELL • MYRNA 
Saat 13 tc tenzilatlı halk matinesi - BUGÜN: 

L 

LOY 

TAKSİM SİNEMASINDA 
Hoş bir sürpriz: 2 filmden mürekkep zengin bir program 

1 · MÖSYÖ, MADAM ve BEBE'i 
. .. MEŞHUR 3 KOMİKLER 

Benny Singliton - Arthur Lake Ye Chic Young 
Tarafından oynanmış kahkahalı ve lUl.Yet gülünclü bir komedi 

2 - Umumi talep üzerine: 

UÇ ŞEYTANL AR 
Bor is Karlof f - Peter Lore - Dela Lugosi 

1 

' 

'• Tarafındnn oynanmış dehşet \'e entrika ve heyecan filmi J 
, .. _ ...... ._:mm-.:...mm1m1•ma·1m11mmm~ 

1 Bugün S 0 M E R Sinemasında 
Nükteli ve hareketli mevsimin en parlak komedisi 

İZDİVAÇ CİLVELERİ 
Güzel filmi mutlaka gidip görünüz. Baş rollerde: 

JOAN BENETT • FRANCHOT TONE 
Seyircilerine ho~ ve unutulmaz iki saat gesirtiyorlar. 

',~======~====' "'J Pek yakında: ~ 

iKi· YOZLU ADAM 
Oynayanlnr: 

SPENCER TRACY • INGRİD 
BERGMAN LANA TURNER 

Türkçe Kopyası 
Orijinal M E L E K 

1 P E K 
Sinemalarında 

iR YAPRAK 

Onsuz Tadı Çıkmaz 
- Bir uhnellk komedi -

Yazan: ULUNAY 
(KOblk bir binanın, kOblk bir ı• 
pırtlmanında ktıblk eıya ile d!ltcn. 
mlı bir oda ... Dört kôıe koltuklar, 
keskin z.Svlyell çarpık çurpuk ma· 
aalar: elvan renkli vazolar; duvar• 
lua alnema artlıtlerlnln fotografları 
IOnelcnmlt; koltuklardan birinde 
bir genç, tabanı dört parmak kalln
lıli•ndn k5sele kaplı, demlrJI ve ka· 
ba kunduralı ayaklarını, bodur bir 
ma11nln U:r.crlne koymuı; bir eli eli· 
fi biçim ıalvara benzeyen pıntalo· 
nunun cebinde, dllierl ile yanmıyan 
bir pipo tutuyor, g!Szlerl duvarın 
mUbhem bir noktaaını dalmıı .. 
LAkaydane uılılda bir tango tuttur• 
muıtur: birdenbire kapı ltlllr, içe• 
rlye genç kız girer.) 

** - Mon $eri 1 fı:ıte gelcfun. Etrafı• 
mı saranların ellerinden kur• 

tulup buraya gelinceye kadar ne!er 
çektiğimi ben bilirim. 

- Fakat ••• 
- Ohl Bana öfkelmme Ne t'!emek 

istediğini anlıyorum. Fakai emin ol kt 
o cehennemden kurtulup senin yanına 
can ıtac.ıtım dakikaya kadar hele. 
candan bittim,.;· 

- Yalnız ..• 
- Nasıl? Nasıl? Pek gtlıel bUl-

yorsun ki bu "avantür" de benim hiç 
kabahatim yok Bir taraftan mama, 
bir taraftan P~pa, beni ldeta ıorla 
evlendirdiler... Ha!bukl ben hiç J-•
ıaman Nono !le evlenın!yecektim 

- Ukin.,. 
- Llkln ne demek? Bana dırım gf. 

bl bir tavır almakta haksusm .. Çilnkü 
ben! beklemediğim bir gllnde bir 'Sce 
takonpli" karıısmda bıraktılar. On
lar için C"Ylenmek bir para meselesi• 
dir. Kocam olacak adamın bana ıem. 
patik olup olmamasına hiç ehemmlyet 
verml70rlardı .•• 

- Öyle ama .. 
- Nur!? Benim de öyle dil31IndU!ü· 

me mi hülnnedeceksiıı.. Buna ecnden 
hi\; bir zaman beklemem .. O foı:ı beni 
PV ı&"Üzcl tanıdıfıı:ıı ıanıyordımı. 

- Ben •• 
- Sen ne söylersen SÖY~. Sana 

kar~ı yaptıcım fcdalirbfı bc:sı bili• 
rim, 

- Hayır.,: 
- Hayır mı? Nono'nun ıengfnlltıne 

bir ~ey diyemezsin ya. Bana daha dün 
bir inci gerdanlık hediye etti.. 

- Öyle değil ... 
- O halde nasın Seı:ı rıöylc 4e bel 

rlinliycylm. 
- Söyle ı5yle.meı::... . 
- Bi!lyorum. Bu fedakftrhlı bcnhı 

tıınıfımdan bir P:ı.naJ ı:ibi tcllklı:f cdiı 

:rorsun ••. 
Hayır;. 

- Demek dana ~i tanryamamıf 
sm. Hiç ben "calJm" ,:7ap:ıcak blı 

kız mıyım~ 

- Fakat,ı. 
- Efcr çalım etıeyd!m, Bana ni 

ıan hcdiyeıl A1auC vcrdi.lii kö,kl 
6Öylerdiın. .ı ~ 

- Evet ama~; 
- Ben bunlann ltcpsini tc.Ptlrn. ac 

nln Jcln, 7alruz eenlıı için.. "" · 
- Her ne kadar ... 
- Yook., SözilmU kesme.,. MGcCY 

herat, köık. yalı, otomobil_ San. 
hepalni feda cttlrı\. 

- Anlamadın ... 
- Pek cUzel· anıaann. Benim aDkı 

ma inanmıyorsun.-1 
- Hayır •• 
- Demek hakikaten inanııuyorıun. 

Oh! Seri! Seni sevmesem baylC' he 
şeyi teper, a na koşar mıyım1 

- Yalnız ... 
- Ne dlyeceflnt anlıy().rm21. 'Al 

kapris dlyecckııin deIDl mil-t 
- O da değil.,, 
- Öy!eyse yine l'lılmıAva d8neceiti 

ml zannediyorsun • .! 
- Hayır,. 
- Ben sana gelelim ve 1ier ıeyl çili 

neyerek seldim. Anladın mı? Şlm~ 

öyle bakayım, Ne dlyonıun? 
- (Delikanlı biraz dUşllnDr:) l' 

.,.,,.ı.. lr•rtmt h,.rııloı..,. rl'tlr,.ln '1'1l ••• 

ACI BİR ÖLÜI\1 
Emekli !lğrct:mcnlerdcn Bay Rec 

Öney kcrlmesl, doktor Yarbay Rcfı 
Öne:r,'in hemşiresi, VeU Alcmdar'ı 
ı:elinl ve merhum Hlhnl Alemdar'ır 
refik ast 

Hadiye Alemdar 
Pek genç bir yaşta müptelA oldt 

ğu bastaltktım kurtulamıyarak vef, 
f'tmlşUr. 

Cenazesi bugün 28/11/942 tarihin 
de Fatihte öğle namazında cenazı 

nıımazı kılınarak Edirnekapı Şehitli 

~inde aile kabristanına defncdilccc-k 
Ur. Allah rııhmet eylesin. Alletl 

ÖLÜl\1 
Yafcr Ak§lt Nihal Scnol ve Fahr 

Gııran'ın Bnbalan Sadrlesbak Hııli 
Hfırnit Paiia ahfadından Emekli Yar. 
bay_ 

Doktor Halid 
vct t ctml§tir, Cenazesi :?8/11/94: 
bugllnkil Cumartesi gilnQ Tcşvikiy' 

crunlinden ikindi nnmnzmı miiteııkt• 
kaldıril:ırak Fcriköy mezarlığına def· 
ncdileccktir. 

Ali. h rıı'1me! rylcsin 



IAN 

t e • m Faaliyete ,.---------s Ü M E R B A N K .. ı ... •'' ...... _. ........ 

ıt1ir şs:'".!!~""m..ooe y E R L i M A L L A R 
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PAZARLARI 
ler vardır ve federasyonun büyük mö- ' 

~:;.~!;.~~:!i::~~ ithal Mallarının Serbest Şatışa Çıkarıldığı Hakkında 
§n k darc.ıktı, g1bi rakam sıralamasr Halkımızın giyim ihtiyaçlarmı ithal mallariyle de ~~ üze~e JJlanüatnra ~thalatetlan birli2'in9en_ 
na atletizm için değil, her vcsiledeı:ı aldığımız . 
istifade, idare ba.$ındakilere prop::ıgan. 

~a;ı:~~:a~!!r a~~:~ara;;: ~~gı,eklik, Piiamahk, Muhtelif Basmalar ve Salaşpur Çeşitleri. 
su bugün, J'fne elinden tutulacak bir •• Bahçekapı, BeyQğlu, Kadıköy, Karakög, mağazalarımızda satışa çıkarılmı§tır .. 
hale gelmi birden zenginleşıeıı. fakat 
ida.resizlı1ı: yüzünden tekrar metelik- Serbest sahlan b11nıallardan istenildiği kadar alınabileceği sayın halkımıza arzolunur. 

siz kalan bir adam haline dönmüştür. '-ıı••••••••••••••••••••••-:•••••••••••••••••••••••••••••••" ** 
.,,!:==~~G~ DENİZCİLERE iLA.N AçıkiçkiSatanBayil~rin 
kı atletizm adamlarımız içinde bugün Devlet Limanları İ.şletme Umum Müdürlüğünden N D • kk +• 
idari '.Ve teknik bakımlardan bu işe el• azarı 1 a 1 ne : 
veri!t'll yalruz bir tek kişi vardır ve di- Karadeniz Bonazı ttar ... ıc·ındekı· 
ğer idare sandalyalan her nedense, ':il 
hepsi kendi sahalarmda kıymetli oı. z· 1 ş d 
duk!an balcle atlet'hm ~i derin ve ıya 1 . aman ıra 
etrafh bı1.gi ~ bir spora ıızak 

kalmtş ve bİr türlü yakınlaşamamış 
zevııt: tarafmdan işgal edilmiştir. Bü• 
tün diinya& en büytik sporlardan biri 
sayrl:ın büyüle atlettzm sporunun nasıl 
idare edildiği onunla yakından meşgul 
olmuşlar iÇin bir s:ır deği!ken, bizde 
idarcslılik dolu dizgin alınış yürü-

müştür. 

Rumeli fenerinin 13° ha'ldld CllreUcde w 11 inl1 ı:nesattıae ~ 
A.41° .24'.35" .Ş 
T.29° .09'.30H_Ş.G 

Coğra1i mevki.inde bulunan ve asa.men ııad ~ yan!p ber tn .._ 
nfyede tek beyaz simsek gösteren Karad.entz ~ bartCtDde1d zfysl! 
şamandıra 21.11,942 tarihinde esen ıtddetli fntma tesirlyie ~kop
muştur, Badelmuayene tekrar ayni mevlde konulacak olan mM1cO.r ea
tnandıranın yerine konulduğu ve yak:ılc:Uğı ayrıca .tUn edilecek.tir. 

iTiZAR: Bundan evvelki nüshalarda (şamandraıım yerine kam:ıla
ı~e ge~ sene yapılan ve netice cağt aynca ilan edilecektir) yazılacak yerde sehven edllmiyecekttr ya-

vermıyen İstanbtıldaki Atatürk ztbnışttr. Tashih olunur. (ı827) 
koşum. Öyle tuhaf ve öyle Ulyıbız •• • • •• •• • • •. - • • • • •• • • •• • • • • • • •• •• • • •• • • •• • • .. • • •• • 

bir h3%1Thk lrl.v 15,30 da ~ş~c~k l M. M. v. ISTANBUL T NUMARALI ı 
yerde 17 ye dogrı:ı hareket ısareti ve-
rilmiş ve atletler vanş yerine birbirine SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI ': 
zıt istikametlerden gelmi-ş!erdir. • •••• a 1 •••••••••••••• 1 ••• - •••••••••• 11 •••••••••••••• 

1 te yazın yapılan müsabakalar, koe 500 ton odun alınacaktlr, Pazarlıkla eksiltmesi S0/111,942 Pazartesi 
ca hafta tatilleri dururken, Pazartesi g{lnü saat 15,30 da Salıpazarında M. M.V. Bir No. 1n satın alma Ko. da 
\'e Sah günlerine alman organizasyon· yapıh\caktır. Şartnamesi Ko, da görlllür. İsiıekliterln 'belli vakitte ~5 
lar, y.mi herkes iş başında iken veri lira kat1 teminatlariyle belli vakitte Ko. na gelmeleri. Beher kilosunun 

1 muhammen fiyatı 4,5 kuru~tur. · \... ...'{292 - 1757) 
en startı.ar. 
lştc durup dururken icat edilen Ma. 

arif takmıı adlı mektepler muhteliti ve 
buntt11 ajan tarafından yapı!an müda· 
fa ası, 

İlite Gül kupasının model idaret.i, 
bili kimin hangi klüpten olduğunun 
vesika ne tayin edilememesi, 

Ve nihayet işte müsabakanın yan• 
ıımda sahayı brrakıp giden eonra da 
bulunmadığı vakit aahada olanlar hak 
kında rapor veren baş hakem! 

.,,_, . 
40 ton patates a1tnacakttr. Eksiltmesi 1/12/942 S'alı glinü saat 14 

de Salıpazarmda M. M. V. Bir No. hl satın alına Ko. da yapılacaktır. 
Şartmımesi her gün Ko. da görülür. İsteklilerlo belli vakitte 2700 lira 
kati teminatlariyle Ko. na gelmeleri. (289 - 1754) -40 ton patates pazarlıkla satın almacakttr. Pazar:ılıda eksiltmesi 11 
1~942 Salı günü saat 14,30 da İstanbul Salzpauırtnda NI. M. V. Bir No. 
lu satın alın1l Ko. da yapıl3cakbr. Şartnamesi her giln Ko. da g6rill.ilr. 
İsteklilerin belli vakitte 264'0 lim katı tern.Qıatlarlyle Ko, mı gelmeleri. 

.:! • ~88 - 1753) ___ ..... 
N etic_ede bölgenin kararı hlllfrna ııı... 14 ton meş~ kömOrfi sahn aıhıacakttr. Beher ~ 13 kunış 50 

!mntlm fiyat tahmin edilmiştir. Teminatı 284 ıtradrr, İhalesi 30/11.{942 
günü saat 15.30 da yapt1aC'!lktxr. Talip olanltınn temtmıtlıtriyie birlikte 
Salıuazartnda M,.. M V. Bir 1']o. lu satın ahna Ko. na tnilracaat1arl. 

federasyon tarafıncLuı kabul edı1en bir 
kfübün itirazı ve hatt veri~emiyen ve 
mı yapılacafı da tebTiğ edilmemiş olan 
Haziran ayına ait Gi!l kapanL ~-. - - .~. ., ' (.299 - 1809) ..,....,. 

Sütimlamnrz mii~ait, hatrnısma asa.o ' 
2960 ~det soba borusu f!90 adet soba Cllrııeğ! tıatı:n a?ınec«lrtır. Be

tıerlne 200 kuruş fiyat tahmin ednmıstır. İhalesi 30/11/D42 gQntı saat 15 
de Sabparcırmda M. M. V. Bir No. ln satın alma lÇo.. da yapilacaktır, 

bmın dayamkh oln daha bir çok rnr 
sal .ırmdaya.bifirlz. Gerek yudık!an

mn:. gerek yazma.dıklarmıxz, hü19.sa 
hepsi birblrlyle yanı edecek derecede 
gariptir ve işin asıl can Stlracak ta• 
rafr lstanbulda atletizmi ba. !}ekilden 
kurtaracak ~k adamın bulunmasıdır. 

ll- JI-. 
·autiin bunları yazmamıza.. geçen 

seneye kadar inen hadiseleri 
tekrarlamamıza sebep, yeniden ba,lr 
yan atletizm faaliyetinde d:lha cezri ve 
daha makul ve nihayet bu spora daha 
çok uy.ar bir idare şekli bulmamız 

hususmıda alakadarları ikaz etmektir. 
Hattt bütün bu pürüzleri bö!genin iyi 
niyetli müdürü Feridtlll Dirimtekin de 
bu sene düzeltebilir. Esasen geçen 
seneki beceriksiz ajan nihayet çekilıo 
miye mecbur kalmıştır. Yerine gelen 
uron =andanhri beklediğimiz arka
d ~ştır; fakat o da bugün milcbir 11e

beplerle İstanbuldan 11zaktadrr.Bugün
lcrde feder~on müthas~ı da yine 
mücbh' sebeplerle İs.tanbnldan ıızakta. 
dır ve !stmbulda at!etizm f1lerini 
tedvir ettiğini ~ittiğimiz, ancak bir 
kaç senedir spaiks giyen, çok gem;, 
hlihi koşan~ çok koşacak olan isti
d t1r bİr dört yfizcüdür. Fakat bir iııo 

dareci değı1. genç bir atleti 
Bir taraftan klübünün ,ube bile de

ğil, takun kaptam tarafından idare e
dilen, bir taraftan da bütün klüplerin 
şube kaptanlarını değil idare heyet
lcrhıe bile merci olan bir atlet. 

Atletizm çalısmalarımıza başlarken 
gôzönünde tutulacak bir nokta her sc. 
ne olduğu gıbi bu yıl da ayni işleri 

İsteklilerin belli vakitte Ko. na gelmelerl,, (297 - 1804) -200 ton odun l)azarlıkla alına~aktxr. Pazarlığı 30/11/942 Pazar~ 
günü saat 15 da Saltpazarmda M. M.. V. 1 No. lo. satın alına Ko. da 
yapılııeakttr. Şartnamesi her gün Ko. da g6r01tır. lsteklllerln belli va
kttte 1500 Hia kati teminatlariyle Ko . . na gehı:ıelerl. (290 - 1755) 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden 

Tütün ve kki Bayilerinin Dikkat Nazarına 
28/l 1/942 sabahı her bayi elinde mevcut sigara ve içkilerin 

ve ispirt.olarm nev'~ paket ve şişe haClllllan itibariyle mevcutla
rını birer beyanname ile ayni gün akşamma kadar en yakın lnhi-
sarlar deposuna bildirmeleri i1anoJunur. <1'191) 

Pazarlıı)ın 

MALIN CiNSi • Miktar\ aDnD saati 

Makine ipliği '100 Kilo ı 12.942 9,30 
Dökme pirinç 64 Parça " 9,50 

Hurda aleıninyunı (yumuşak} 500 Kilo 10.50 
Bira mayası 70 " • 10 
Talıış (içki. sandıklan için) 100,000 ,. • 10,30 

1 - Yukarıda cins ve mlktan yazılt malzeme pazarhli umllyle sa
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlık hfzalarlnda gösterilen gtın ve saatlerde Kabatqta le
vaı.mı şubesindeki merkez alım komisyonunda yaptlacakttt. 

3 - Makine ipliği nümunen dökme pirinç ebat listesi, bira mayası 
şartnamesi her gQn öğlroen sonra sözii geçen rubede gllrOlebillr. 

4 - İsteklilerin pazar11k için tayin olunan gQn ve saatte teklif e.. 
deceklerl fiyat üzerinden % 15 teminat parasiyle birlikte mezldll- ko- • 
misyona müracaatlart llAn olunur, (1420) 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden 
İçkili lokanta, birahane, gazino, bar ve emsali mahal

lenle açık olarak ıiçk!i satan bayiler ellerinde mevcut ie
kileri satabileceklerdir. 

• 
Ancak 28.29/11/942 cumartesi ve pazar günleri ak-

şamlan ellerindeki mevcutlarmı birer beyanname ile 
açık bulundurulacak olan satış depolarımıza vermeğe 

mecbur olduklan ıilan olunur. 182.6 

Bakırköy ka?.ası Baş Milhendisliğıne alt resmt müho.r kazaen 7.ayi 
olmuştur. Aranı1dığı halde bulunamamısttr. Yenisini yapttnalcağ!ndan es--
küıinin hükmll olmadığı ilAn olıımır. · • (1824) -TemlzUk İşleri -ve Sarl Hastalıklar Mücndele merkezlerinde kulla.. 
nıhnak üzere alınacak (43) adet araba hayvanı 2490 No. lu kanunım 
(40) rncr maddesinin son ftkrasma Röre pazarlıita konulmuştur, 

Mecmuunun tahtllİn bedeli 12900 lira ve teminatı 1935 liradır. Şart
name Zabıt ve Muamelfıt Mtldürlüğil kaleminde görülcbfür. 

İhale 4/12/042 Cuma g{inU saat 14 de Daimi Encümende yapılacak-
tır. 

Taltplerhı teminat makbuz veya me'ktupfan V!? kanunen ibran lrt
ztm gelen diğer vesikalariyle ihale gür:ıü muayyen saatte Daimi Encü-
mende bulunmaları. (1822) 

JSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Muhammen 

Dosya No. clNst bedel Teminat 

51217-1114/45 

75/8362 

Fatih Yedikule B':ıcl Hamza mahallesL 
nin es'kt Ağaç 'imkan yeni Hacı Hamza 
mektebi sokağında eski 42 - 50 yeni 50 
No. hl 150,70 metre murabbaı ~a 
Mecidiyeköyünde 3 vatta, 17 ada, 1~ 

parsel No. lu 1932 metre murabhaı arsa 
Beyoğlunda eski Tatavla yeni Had 
Ahmet mahallesinin eski Kandilli ~ 
Devşirmelei" sokağında eski Sl yeni 29,31 

1D 

579,60 44 

280 21 

51211-1114./39 

No. lu 53 metre murabbaı arsa 
Mecldiyeköyünde 3 pa!ta. 17 ada, 6 3288 .. 247 
parsel No. lu 3288 mefztı tnurabbat 
arsa. 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller açık arttırma flıe satışa <:!karılmış 
ise de talip zuhur etmediğinden 16/11/942 tarihinden itibaren bir ay i
çinde pazar?t~a bırakılmıştır. İstekli lerln muvakkat teminat makbnz
lan ve nQlus hilviyet ctlzdanlarlyle birlikte 5/121942 tarililnden itibaren 
16/12/ 942 tariliine kadar ha!tantn Paırnrtesi ve Çarşamba günleri saat 
14 den 16 ya kadar Millt EmlAk MüdilrJii\W,ne müracaatlan, (1591) 

. ' Devlet Denlzyolları lıJetme U. Müdürlüğü ilanları 

Konuşmento şaıilarmıızın 15. ncl maddesi (yükleme, bo:ı11ltma, va
pU:ra nakil, istif ve istiften ayırma klınln tarafından yapdırsa yapıl
stn masraf! ve tehlikesi yüke aittir) şeklinde değ!~tirilmiştir. 1. İlk
kAnun 942 tarihinden itibaren İstanbuldan hareket edecek olan vapur.. 
lam yüklenecek ve bu vapurlardan boşaltılacak eşya hakkında bu bü
küm tatbik edilecektir. Fazla izahat acentalarnnızdan alınabilir. 

(1775) 

... ~ ....... mı .... cmım .. •ELBl!ID••~~lllllll!!=ıo~·ındiSN!ll!l:ft"!i!!!';'!Cll!llll!ll:Jll .... ırm.11.1 ... ~ 

KARAR HÜLASASIDIR 
İhtlklir 942/282 - Mınt korınımn kanununun muhal~etten Koca 

Mustafa Paşada Canbar.han M. si S!1nbill Et. S. 2 numarada seyyar sa_ 
tıcr ticaretiyle meşgul K11.dri oğlu Ali Kayhan hakkında fstanbul ikinci 
Milli korunma mahkemesinde cereyan eden mahkemesi neticesinde suç

lunun filli sabit olduğundan Miilt korunma kanununun 31/2, 59/3. 4 ve 
63 cü maddeleri mudbince beş lira para cezası Memesine ve hükUm 
katileştiğlnde ücreti suçluya ait olmak üzere karar hüUısastrun 'T'an ga-
zetesinde neşredllmestne 22/6/942 tarihinde karar verildi. (1797) 

f ··~-~:;~i;;~~~:;;:;;·~~:~~~~i·s~~:~·iı~~;;;;} 
..................................................... 

50 ton sığır etine verilen fiyat pahalı görüldüğünden ihalesi S0/11/ 

942 Pazarlesi gtlnü ıR1at 15 de Tophanede M, M. V, 1 No. ıu sattn al.. 
ma Ko, da yapılacaktır. Şartnamesi her gf:in öğleden sonra Ko. da gö
rülür. İsteklilerin belli vakitte 8500 lira katt temınatlariyle Ko. na gel-
meleri. (283 - 1646) 

tekrar ebncmekt1r, Bu '!ekilde bir ça. ------------------------------------------------------
~!!. Yt'dız ~meslne manidir ÇOJı: ~ 

~kr • ~· 
def'a ""' ar eth1t, Yhıe .3e işaret ede- ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Be,lktq Mah11DdUrlDğOnden: Beyo~la MalmDdDrlU(iUnden: OskDdar Mılı,-ıOdDrlDğtlnden: 

28 .11 ~ 942 

Bede- Terbiyesi Bursa Bölges 
Bcşlrcmlığmdan . 

TRJBON Y APTIRILACAIC 
ı - zs.n.Dn Pazaıtest gamı kapa)! Z'8rl usuıı,.ıe 1:ıa1esı ~ t.. 

IAo edilen Bursa Atatnrk stacbomunda ynptlsrak abtap 1ı1Rılln infaatl 
talip zu.bur etmediğinden 15 giln müddetle temdit edilmiştir. 

2 - Bu defalrl eksiltme 9.1'2.942 Çarşamba gilnil saat ı.e da BarS8 

Atatürk caddesi Beden TerbCyesi Bölgesi binasında ebiltme ~ 
mmda kapalı zarf usuliyle yapılaea.ktı:r. 

3 - Eksiltme şarlııamesi ve buna ait sair enalc bölge binasm.de 
bel' gibı görQlebfiir. 

4: - İnşımtm keştf' bede!! IM"16 lira 1-1 1ruraşl:ur, 
15 - 'Eksiltmeye gir.ecekler: __ 

A - % 7,5 dan 935 l:i:"a 71 kur1.11 muvakkat tıemln4ı:t a"Jı:ıcıesl yad
racaklardır. 

B - Ticaret Odas!nda kayrt1ı bulunduklanm t.eomk edeceldenlir. 
C - E1a>Iltmeden en u 3 giın evvel vi1Ayet na:f!amıdan alm.11 ol

duk.lan ehliyet veııikasınt ibraz edeceklerdir. (Bu ves9ca1ar tetdil tpek
tnbuna eklenecektir.) 

8 - İhaleye gireeeklerin eksiltme nrl1anm, ihaleden n!Myet bJr 
saat e\l'Vel bölge binasındaki komisyona tevdi etntelerl lhflndır. ('1809) 

l_mek6 Dul ve 
MaluUerin 

Yetimlerin ve Askeri 
Nazan Dikkcitine 

Enııak ve Eytam Bankasındm 
Maaşlarmı Banlı.ıa:mlzdan temlik soretbie alan emS:li, ehi! 'ft ,.etlrn

lerln Mart, Nisan, Mayfs 943 ayhkl.a.nnm ted.i)"esi.ne 1.U.M2 Sak ıQnil 
saat 13 den itibaren başlanfiacaktır. 

2 - Askeri harp mali}llerinin he ~ gftnde saat 8 den B..,. b
dıır maaşları veri1ecektir. 

a - Eyüp, Sarıyer, Adalar, llakı:rkıslf. Kartal.~ 1,.11.eQ Sah 
günü öğleden sonra verilecektir. 

4 - A.pğıdıaki tarihlerde: 
2.12.942 Çacyımba günü Fatih Mülld 

" .. • Asked 
3.12.942 Perşembe • Fatftı • 

" • "'Eminönd MüDd 
4..ll.942 Cmna • • A.skert 

" • •ttsküdar Mülki 
S.l2.Q42 Cumartesi " '' Asker! 

,, .. .. Kad!köy Askeri 
'i',12.942 Pll%S.I'1ıesl • .. • .. .. 
8.12,942 Sa1t 

" .. 
9.12.942 Çarşamba .. .. 

• .. Miilld 
• Beyoğlu Ask.errl 
" •• MUlld 
'"B~Mülki 
.. .. Askerl 

1 m 
1 

3141 
1 
1 
1 

. ı 
1 

2767 
1 
1 
1 

.ı 
ı 

.. .. 
" .. 
• 

• .. .. 
" • • .. 

3140 ) 
6071 
1741 
3311 
1886 
1525 
271f& 
4495 
2833 

2973 
1181 
1401 
3210 

• • • 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
" • 

maaşlar tediye edilecektir • 
Maaş sahiplerinin yukartda bildirilen günlerde ve enertnae tia1and 

f:işlerdeki saatlerde Bankamu:a müracaatları ve bunun haricindeki mil .. 
racataların katiyen kabul edileıniyeceği ehemmiyetle ilin ~ (ınt) 

Anbar T aracaları Asf altlandırdacak 
Devlet Limanları işletme ,P.mum 

Müdürlüğünden 
Keşif '!:)edeli (12.095 on iki bln lira doksan beş) kıınışf:an !6aroel 

ambar tarac;.ılar1nın asfaltlanması ici 'lrlıkla eksiltmeye komılmuetor• 
- Muvakkat teminatı (907,13 - D • .,, yüz yedi Ura on nç) ktımştUt. 

fhalesi 7/12/ 942 tarihine rastlıya , Pazartesi güniı saat on beşte G&" 
lata Rıht.nnındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak satın alma lttr 

misyonunda yapılacaktır. 
Şartname ve teterrüat1: her gün sözil geçen 1romlsyonda gôrlılebflir. 

(1828) 

ÜNIVl!RSITE REl(TÖRLÜGÜNDEN 
Trp FaküUeslnde: Hayati ve Ttbb! kimya, Hljiyen Patolojllc Ana~ 

m1 üçünctl iç hastalıkları, Fen Fakültesinde: Umum1 Botanik, Galenik. 
S~al Kimya, Hukuk Fakültesinde: Devletler hukuku ve İktisat Fakiil
tesinde: İktisat, İşletme doçentliklerl açıktrr. İsteklilerin ya.banct dil iı:xı" 
tihanlaı1 28.1.943 Perşembe günü saat 9 da yaptlacaktır. Namretlili Ve
killlkçe kabul edilenler tezlerini derhal Jüri h~tine 'V'er'llliye meebaS"" 
dur, 

İsteklilerin sıhhat raporu, beş fotograf. nütus tezkeresi ~rnetı ve n
mi hüviyetini gösteren fişleriyle (fişler tedris işleri kaleminden istene" 
cektir.) 21,1.943 tarihine kadar Rektörlüğe baş vurmalan. (1'169j_ 

~..._;.;...,_;...;... ____________________ .;... __ .;;... ________________ _ 

ERZİNCAN ABİDESİ 
TÜRK HEYKELTRAŞLARA 

İnşa bedeli 100.000 lira olan Erzincan AbidesİDfn evvelce ntn edf. 
ıen milsabakası ayni §artlar dahilinde devam etmektedir. Mihrabaka 'fi 
1/943 Perşembe günü akşamı nihayet bulacaktır. 

G5rillen lüzum üzerine keyfiyet blr kere daha nnn olunur. '(1811) 

TELEFON - 1 KAYIP: 30/10/938 tarihinde ])eılİI 

Santral Memuru ; ::1:11~s:ı: ;::: ::aı::ımr::; 
Aranıyor 

j nütw hüviyet ctbdaımm za,yt eyle

d im. Gerek nüfus cümant 9e gereJc• 

se terhis ııoesikaaı :mnamelesinl 78P• 
hmıak üzere olduğumdan. ~ 

Maaş 30 liradır, Kısa tercümei
hal ve açTk adres yazılm.tş mek
tupla İstanbul posta kutusu 

' (406) ya müracaat. # hük:m:ll kalmadığı ilAn olunur. E'frll· 
- nano yabanct Aa. 9ub .. lnde!t S28 do· 

KAYIP: 1942 yılında Erenkôy ktz 
llsesinin 10 uncu dnttından aldığmı 

belgeyi kaybettim. Yenisini ala.cağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Mellha ÇllrDkmusaoOlu 

EyDp Ma1mDdDrlDi10nden: 

Ournlu Dlkran oğlu Mam .. Ketltoölll 

Sahip ve Neşriyat Miidftra: HaUl 

LQtfi DördQncll. 

NesrlYat T, L. S. TAN Matbadl 

ce"ğiz: ''Bize yılctrz değil, kütle a. 
zrm,. siyaseti ı<a'kattrr. Çünkü kütleyi 
halkın a!Akası. al.ikayı da yıldu~ya. 

r,,Qlklye yetim;. Aekerfye yetim MOlklye yetim • Askeriye yetim 
ve tekaOtlerl ";M ve tekaOtlerl ve tekaOtlerl ve tekaUtlerl 

MOlklye yetim Askeriye yetim MUlkfye yetim Aakerlye yetim 

30 senedenberi 
Meşhur bir 

Güzellik reçefesi 
p;Lr 

Bu seneki programa şöyle bir oak>ı 
tını, değişiklik olarak şunlar 

var: Her ıseneki büyilk badiselerden
biri. Atatürk kosnsu kaldırı!mış ve 
Temmuzda yapılan beynelmilel müsa• 
bakalar yerine ismi var cismi yok ma• 
biyetinde olan atletizm klübünün mü
Ea'bakalan konmuş, Biıtün bunlar ho,a 
gidecek değil, bilakis noksan halinde 
gözüken, gedik açan değişikliklerdir. 

Atatürk koşusunun ne kusuru varw 
dı., Geçen seneki gibi ayn yollardan 
varış yerine gelmenin <Snüne geçile
mez miydi? BeYnelmi!~ müsabaka yap 
mak rnk·.,sn mıdır" Her gün ayrı bir 
m mlekette ayr:r bir rekor yapan ko
C" !cvecli Hagg'ın yaptığı müsabaka
] rm mahiyeti nedir? 

Bizim lc;ln atletizmde ecnebi teması 
y pmak kapıları tamamiyle mi kapan· 

mı tır' 

TARiHi ve tekaDtlerl " ve tekaOtlerf 

2/12/942 Çarşamba 
3/ " " Perşembe 
4/" " Cuma 
5/ " " Cumartesi 
7/ " " Pazartesi 
8/" " Sah 

1- 50 
151-350 
351-500 
501-650 
651-800 
801-ilA 

1- 350 
351- 700 
701-1000 

1001-1300 
1301-1600 
1601-ilA 

'Em lnilnO MalmOdDrlOllOnden 
Birinci k.lşe İkinci klşe 

TARiHi 
\'IOlklye yetim Askeriye yetim Askeriye yetim 

ve tekaOtlerl ve tekaUtlerl ve tekaOtlerl 

1- 200 
201.- 850 
351- 800 
801-1050 

·1051-1300 
1301-ilA. 

1- 600 
801-1200 

1201-1800 

1801-2400 
2401-3000 
3001-ilA 

Fatih M•fıntldOrlOODndene 

1- soo 
301- 600 
601- 900 
901-1200 

1201-1500 
1001-llA 

Blrinci kioe İldrıd k1şe 
MOlklye yetili\ Askeriye yetim Askeriye yetim 
ve tekaUtlerl • ve tekaQtlerl ve tekaUtıeri .. ____ _ 

2/12/942 Çarşamba 1- 400 1- 400 2801·3100 1-1000 1-1000 4001-5000 
8/ " " Perşembe lOl- 800 401- 800 3101-8400 1001-1750 1001-2250 5001-5500 
4/ n " Cuma f' 801-1200 801-1200 8401-3550 1751-2500 2~1-3000 55-01-6000 

5/ " " Cunuırtesl 1201-1600 1201-1600 3551•3700 2501-3000 3001-3500 6001~6250 
7/ n .. p~zartesi 1601-2000 1601-2000 3701-saoo 3001...3500 3501-4000 6251-6500 
8/ " " Salı -j' 2001-2800 2001-2800 3801-4000 3501-ilA 40014500 6501-ilA 

1- 600 
801-1200 

1201-1800 
1801-2400 
2401-SOOO 
3001-DA 

ve tekaOtlerl ve tekaDtlerl 

1- 40 
41- 80 
81-120 

121-160 
un-ıa. 

1-100 
lQl-200 
201-400 

401-~00 

501-6<1 
601-ilA 

Kadık~y MalmDdOl'ID§Onden: 
Mülklye yetim Askeriye yetim 
ve tekaOtle:rl ve tekaUtlerl 

1- 400 
40!.-1000 

1001-1400 

1401-lSOO 
1801-2200 
2201-ilA 

ı- 500 
501-1100 

1101-1600 

1601-21.00 
2101...2600 
2601-iJA 

1 - Zat maaşları sahiplerinin muayyen günlerde maaş ve nütııts eilzdanlariyle kife1ere müracaat ederek maaşlarını almaları lbtmdtr 
2 - Tediyata sabahleyin saat dokuzdan jtlbareıı başlanacak ve on ikiye kadar ~ edecek ve öğleden sonra (13,30) da tekrar ba.şlanıp on ~ide nihayet verilecektir. 

- • 3 - .Maaşlartnı Em~k Bankasından alacak olan zat maa~Ian sahiplerinin cUzdanlartnı malmüdürlilltlerince vizesine lüzvm yoktur. Bunlar maaş· ve nUfııs cüzdanlariyle doğru-
dan doğruya müracaatla 1stikrazatta bulunabilirler. 

4 - Kiinunuevvel - Şubat 943 D.~ aylık1arınm tediyesi srrasında ayrlca Yerli MallaT mnessesesi mağazalarmca bedeli mukabilinde tevz.ı edilecek 20 ~ metrelik pamuklu mensu
cata ~it k.u,Ponlar da verilecektir. Alakadarlar· ınaaşl~ altrlarken bq k,u,ponlarl da .istemelidirler; 

!n sert ve en donuk blr elld1 
PUm~tıp beyaı.JatmalL aıy&D 

ookta.ian gldennel •• ae.ıl meaa· 
melen sıkıa.ştırmaıt tcJn cse1as 
renftteld ya~J Totaıon KremınJ 
- uzun seneler tecrıibelerln.I ge
ctrmlş gQzeUik reçeteslnJ • tıılla.
nına. 

Tokalan Kremi 


