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a.a Anton7a'cla ytıs bhı 1dıinin acemi talimi 16rd0lll bir pl1ade ta• 
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Mücadele 
Kızıııyor 

Hususi Alman 
Tebliğine Göre: 
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Gemi latrcll 

alnci ordu l>'J.ıün cephe boyunca ASK.ERi VAZiYET N'eY.York 5, <A.A.l - Sekizin ilerlemeze devam etmlftlr Ce 
el ordmlmı flnyll Afrlkaııın-t~ki llURta diışman bazı munferıt G 
muvaffüfıtııll1n.~ünlril persem. mevzilerde tutunmaktadır. Şimal ontgomery N 
be sabahı çDn .:'"mPrikan 1(aze de ilerlemekte olan kıtaatımız o. • 

~~~:~~l;·~~~H~ ;; ~~~~=~=c!:rla~:~ ~; Yapmak ·ıst·ıyor? 
'haıTiılerinln ve Amerlkı:tn '" dvo perde vardır. 3/4 ikinci teıp'ın 
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hallllazrda ona şarkta bulnnın ıduktan sonra Jbiıttefiklerin bom-
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Mısır Muvaffak.yeti 
Londrada Büyük 
Sevinç Uyandardı 
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İSVİÇRE BASININDA 
NUTKUN AKİSLERİ 

Ekmek Yasağı 
Başladı 

--o-

Yemek 
Tahdidatı 

Okuyucuların ...... , 
,. • • • • Şik6ıyetleri 

~ Baş tarafı 1 incide r---·--·----··---····••\ 
maktadır. Hükumetin talep e\tiği :.l Mı.ll"'ı Sef'ı•n 

1
, 

ietlakarlıklar kabul edilmekte ve 

- Müesseseler Sıkı 

İzmit Belediye Reisi 
Aleyhine Açılan 
Davalar ve Sebepleri 

Karar Bu Ay !~inde 
Tatbik Edilecek 

* Rızapaıa cadcleaı 87 nume· 
radan A. E. lmzaalyle yazıliyor: 

"'Kit geliyor. Hayalimde ıu 

Kontrole Tabi 
memleketi harpten uzak tutmak • 1 
içın sarfettiği gayretler miıındle .ISelt.ir.Meclisine 
k:arşılanmaktadır. 

Harp Türkiye hudutlarına teh. llfıfafları 
likeli sprette yaklaşmaktadır. Al 1 Şehir Meclisinin dünkü lop-

VllAyetin dün neşredilen tebli~i tı
ı:erine lokanta, gazino, ahçı dükkA.n
larmda karne ne de olsun ekmek ve
rilmemesine başJanmıştrr. Diln Bele
diye müfettişleri hemen hemen bütün 
lokantalarda, gece de gazinolarda tef
~işler yaprnı:tlar ve müşterilere ek -
mek verilip verilmediğini kontrol et
mişJerdJr. Bazı yerlerde tebliğe mu
halif hareket edildiği görülmüşse de 
valntz düne mahsus olmak üzere mil
;amaha gösterilmiştir. Buna da sebep 
memur ve diğer kimselerin sabahle
yin evden çıkarken ekmek alamamış 
olması ihtimalidir. Bugün de kontrol
lere devam edilecek ve garsonların 

şahsi ekmekleri de olsun müşteriye 

ekmek verdikleri tesbit edilen mües
seseler hakkında cezai takibata bai
lana('aktrr. 

Yapdan Seçimde Kemal Öz Tekrar 
ve Zorla Belediye Reisliğine Seçildi 

Lokantalarda yemek tahdidi etra
iında yapılmakta olan tetkikler neti
celenmiş ve Belediye Dalmt Encüme
ni bu mevzu ilzerınde hazırlanan tek
lifi prensip olarak kabul etmf$tir. Ya
nılan teklilte lokanta ve ahçı d,llkk1ın
'ar1nda azamt üç çeşit yemek bulun
iurulması istenmekteydi, Bu çeşitler 
vatnız her cinsten bir yemek pişiril
mek suretiyle lokanta ve ahçı dük
kilnlarının sahipleri tarafından ka
rarhıştırılacaktrr. Her gün bir çeşit et 
vemejl. bir çeşit sebze yemeği ve pi
lav pi$irilecek, fakat ayrlca çorba da 
'l'lü.şteriye verilebilecekti?', Denl.ı: hay
vantarmdan da listelerde yemek bu
lundurulması, bir cins tatlı pişirilme
sine de müsaade edilmesi.nin doğru 
olacağ'ı düş0nülmekted1r. Belediye 
Daimi Encümeni Valinin riyasetinde 
yapacağı bir içtimada bu mevzu üze
rinde katl kal'annı bildirecek ve en 
geç bu nym ikinci yanst içinde tatbi
kata geçilece~i umulmaktadrr. 

men:1:ara çJı:Jllyor. Blnreroe tıafk. 

bunlar meyanında kadın, ihtiyar, 
çocuk ve kız l§çller, pek tabii o· 
larat( bazı h•ata olanlar; kar, 

t tipi Vı& dondurucu aoCukta, poy• 
raza karıı olan Emln6nU mey
danında karanlıkta tramvay bek
llyorlar. 

manlar İtalyanlarla birlikte BaL lantısmda Milli Şeflmizden, Bü-
kanlarda bulunuycırJar. !ngil:z!<?r yük hfillet Meclisi Reisinden ve 
Suriyed~, İngiliz ve Ruslar İran Dnhiliye Vekilinden gelen teşek-
da bulunuyorlar. Mısır da bir mu kür telgrafları okunmuştur. Milli 
harebe meydanı olmuştur. Tür - Şe-fin tele"r :-> fr ~ııdur:. 
kiyenin vazife ve haklan vardır. 1 ''Yeni Belediye Mecli<ini" 

İzmit, (TAN) - Belediye Reisi 
Kemal Öz'ün muhakemesjne alt J$1n 
içyüzilnü ta!sil&tlı olarak bildiriyo
rum: 

re un yetiştiremeseydi, halk ekmek
siz kalabilirdi. 

Acaba kaç klıt ba vazJyet do· 
layıslyle hastafanacaktır1 

Buraya sırf klı mevıtml için, 
alçak, kUblk, tıo, gllrOnUıla, hoı 

renkllj muhafazalı; hiç deQllae 
poyrazı kapıyan bektemo etper· 
/eri yap11amaz mı? ~fomreaux'de tesbit f<iilmıs olan ,. temiz duygulanna teşekkür 

lar da bu meyandadır. TÜrkiye- ~der, başanlar dilerim.,. ı· 
ise taahhütlerini yerine getirmek MecHs Reisi de şu telgrafı gön-
arzusundadır. demıiştir: 

1 
"fst•nbul Umumf Meclisinin 4 

Burada neşredilmekte olan Marma-

İşte bu gaz meselesini duyan sabı
kalılardan Besim U1un, "belediye rei
si sattırmıık üzere Konyaya gaz gön
derdi,. şeklindeki bir ihbarda bulun-ra gazetesinin sahibi doktor Hasan 

Ömer Erim adJnda blr zat vardır. Bu muş ve belediye reisi de Milli korun
ma kanununa te.v!ikan tevkif edile-zat, ayni zamanda kumculuk, gazoz

culuk, turşuculuk; gaz ve benzin; ma
den ticareti. Çene suyu bAylliği, çi!t
ç-ilik, matbaacıhk, gazetecilik; doktor
\uk ve daha bireok i$lerle iştigal et
'l'lektedir. Kendisi bir sene evveline 
~cadar Belediye Reisi Kemal Öz. ile eok 
ııamimt dosttu ve gazetesinde müte
nadiyen belediye reisi hakktnda si
'-lyişkar yaztlar yazıyordu. Geçen se-
ne bu zatın elinden Çene suyu bftyi
•.iği aJmdı. Gazozlarında sinek ve pis 
maddeler çıktığı için cezalandırtldı, 

Vergi kaeakç1bA;ı meydana çıkarılarak 
1:>inlerce lira ceza ödedi. Ve işte bü
~ün bunları eski dostu belediye reisi 
Kemal Öz'den şüphelendiği için bu 
defa gazetesinde aleyhte neşriyat 

rapmtya ba$lad.r. Etrafına da Beslm 
Ulun. Sadettin Yabm, turşucu Saba-

rek. muhakeme altına alınmışHr, 

Mahkeme, ayni günde Kemal Özü 
muhakeme etmiş ve müddeiumumi-

Bu huauata beledJyemldn hlm· 
; metini bekleriz.,. : . . . 

Boıtancf lataıyonunda bl,. Cla· 
klka mtlddetle duran ekapreı ka
tarları için bu latıııyonda bilet 
sahlmadı;:irnı, yolculardan Pendl
ğe kadar zamlı tarife tle ceza a· 
lındıı:irnt yazmlı, burada ya tre .. 
nin durdurulmama•ı, Y•hut da 
bilet satılmt91 icap ettl§J IUzu· 
muna lgaret etmlttlk. 

Türkiye için yakın hiçbir tehdit ı 
üncü intihap devreainin blrll)cl 1 

~; rlinmemektedir. Fakat Almanya 
yrl toplantilarına batlamaıı dola. 

t!ısırda kazanirSa boğazlarL kendi 

1 f 
yıslyle gö•terllen içten duygulara 

harp gemilerine kapatılamryacak olan 

1 1 
tefekkür eder, saygılarımı suna 

t~~!n bir yol tel3kki etmiyecek midir? • 
rım .• ~ 

Ekmekllk undan yap\1an ~00 çu
vaUık bir tasaITUfun yakında 550 çu
vala kadar yükseleceği santlmakta
dtr. Karnelerin mükerreren verilip 
verilmediği hususunun araştırtlması

na belediye mü!etti~leri tara!mdan 
dün de devam edilİitiştir. 

nin de mütaldası veçhile beraetine 
kDrar vererek, ortada bir suç bulu
nup bulunmadtğınm tahkiki zımnında 
evrakı Vllciyete göndermiştir. Rusyaya geHnce, daha 1915 de ts- ı ı 1 

• nbulu jstemiş bulunuyordu, Ve müt 1 Dahlliye Vekilinin V;ıliye gön-
ı derdiği telgrafta da şöyle denil

t,..(kleri ise bu husus üzerinde muta- i mektcdir: 
hı'!{ idiler. Rusyanm muzaffer olmas1 ! "Yeni seçimin ver-dlöl kuvvet 
rırtaya bir tehlike çıkarmıyacrık mı- 1 

ve enerji fle yeni Meclisten ve : 
tlır? Fakat Türk hilkU.meti bütün bu j 

İkinci muhakemenin sebebi 
Belediye reisinin ikinci 

mesinin sebebi de şudur: 
muhake- iş Bankası lkra-

MUrıakafJt VekAletfnden aldı· 

öımız bir mektuptan memnunl
yetle ötirenlyoru:ı. ld, neşrtyatt· 

miz derhal nazarı dfkkateı alın· 
mıı ve Boatancı Jataayonundı bl· 
let aatılmaaın• bışlanmı§t:ır. 

thti!r.alleri gözônünde tutmaktadır ve .. qJ7d,.n iil'tUn b~•rtri1ar hf'kf4'rl~! Genç Bir Kadın 
Fena Bir Müdahale 

Neticesi Öldü 

Turşucu Sabahattin Palabtyık, bir miyesini Kazananlar 
azimli davranmıya karar vermfştir,,1 nin milletine verdiği parola "orduyu ay kadar evvel belediye reisine mü

racaat etmiş ve tarladaki işçilerinin 

aç kaldığını söyliyerek karne istemiş
tir. Belediye reisi nüfus kftğrtlan mu
kabilinde ve şahitler yanında Saba
hattine 13 muvakkat kame vermiştir. 
Turşucu Sabahattin doktor Hasan Ö

BAle'de çıkan ve Radikal partisi- hazır bulundurmak ve uyanıklrğindan 
n"n organt olan "Nation:::ıl Zeitung,, hiçbir şey gevı:;etmemek,, olmuştur.,; 

Türkiye fş Bankas1n1n kumbaralı 
ve kumbarastz küçük cart hesaplar1 
nrasmda tertip eylediği 1942 ikramiye 
planınin İkinciteşrin keşidesinde ken
dilerine büyük ikramiyeler isabet e
den talihlilerin isimlerini hesap nu
maralarını ve bulunduklarr 3ehirleri 
bildiriyoruz: 

Hıılk1n arzu ve lhtfy•çfırfnı e· 
hemmlyetre gözönUne ı1dı0i ve 
süratle yerlne getlrdl~I lı;ln MU .. 
nakalAt Veklletlne- teıekkOr ede· 
rl:r. 

yle diyor: Tarafsızlara bir ihtal· 
"Dünyanın askcrt ve siyasi vazi

yetinin arzettiği muhtelit safhalara 
?' ğMen, TürkiJe milli emniyetinin 
n ünhasıran kendi kuvvetine dayan
makta olduğu olayma tamamiyle nü-

? etmiştir ve itimadını kendi ordu
tuna ve milli birliğine bağlamıya ta
Tn<'lmiyle karar vermiş bulunmakta
d!r. Reisicilmhur İnöoüniln nutku. 
Ti.lrkiyenin ancak açık ve realist dü-

Jncelerin sevkiyle hareket edeceği

ni ve Türk devlet adamlartnm u
mumi vaziyeti vuzuhla ve bUtUn ci
ht!t ve ihtimalleri düşünerek muha
k me ettiklerini açıkça göstermiştir .•. 

Leman·da çıkan ve katolik parti
'nin organl olan "Courrier de Ge

ve., gazetesi şunları yazmaktadır; 

''Türkiye Reisicümhurunun bu se
ferki nutkundaki eda, men1leketinin 
muhariplere karşt tam bir tarafsrz
lf :c olan dış siya es tini değf~tirece-

lni ihsas etmemiş olmakla beraber, 
evvelkilerinden ayrıdır. Ankaranın 

uharip devletlerle münasebetlcrindC" 
muhafaza ettiği muvazene Türkiyeyc 
alnız harp dışmda kalmastnı temin 
tmemiş, bu memleket~ ayni zaman

d:ı maddi menfaatler de temin etmiş
tır. 1943 d!-görülecek doha ~iddetli 

ve d::ıha merhametsizce muharebeler 
•;mali karş!s1nd.:ı Türk de-v1ct Şefi-

Berne1 5 (A.A.) - NeuchatePde çı

kan °Fcui!lc d'avis" gazetesi Türk!• 
Ye Cümhurreisi İsmet fnönünün nut# 
ku hakkında şunları yazıyor: 

"İnönü bitaraf devletlere basit ot. 
nlakla beraber çabuk unutulan bir ha• 
k:ketj hatrlatmıştrr, Bu hakikat, harp 
dl"vam ettikçe bitaraf devletlerin her 
hanri bir bakımdan hiç bir suretle 
l<at'i bir emniy"'~ al~rnd1 bulunma• 
dtk1arı ve bu sebeple daima uyanık bu
IunO"'a!arı gerektiği hususudur. Bu nU• 
tuk yalnı.z Türkiye için deiil, bitaraf• 
hğı kendilerine hareket hattı olarak 
kabul etmiş olan bütün memleketler 
ic-in bir ihtar teskil etmektedir.,, 

1 
HUGÜNKtJ PROGRl\M 

7.30 Progratn 19.00 Konuşma 
7.32 Jimnastik 19,15 Snz eserleri 
7,40 Haberler 19,30 Haberler 
7,55 :rvtiiı.ik (Pi.) 19.45 TUrk müziği 

12.30 Program 20.15 Radyo gaze. 
12,33 Müzik (Pi.) 20.45 Müzik (Pi.) 
12,45 llaberler 21,00 Evin saati 
ı3:00 Türküler 21,15 Temsil 
18,00 Program 22.00 Salon Orks. 
18,03 Fasıl heyeti 22,30 Haberler 
18,40 Daruı müziği 22,45 Kapanış 

Hatice Erbil isminde 18 yaşmda bir 
krz gayri meşru bir çocuk edinmiş ve 
bundan kurtulmak ic;in Samatyada 
oturan ebe Sehere müracaat etmiş
tir .. Ebe Seher klzla pazarlık yapa
rak çocuğu 30 lira mukabilinde kür
tajla alm!ş fakat kıı:cnğtzr hasta et
miştir. Kız. hastaneye yatmak iste
mi ıs. fakat ebe bırakm1yarak tedaviyi 
k~disinin yapacağ1nı söylemlştir. Bu ... 
nun üzerine kız ebenin evinde ÜC gün 
vatmtı? ve bir ~ece sancılarla ktvra
nrrken ha!;taneye kaldt:nlm~ ve o
r~da ölmüştür. 

Tahkikata müddelumumi muavin
lerinden Orhan Köni elkoymus. ce
ıet morga kaldırılmış ve ebe Sulta
uahmet birinci sulh ceza mahkemesi
tı.e sevkedilerek tevkif edilmiştir. 

Vekiller Heyetiınde 
Ankara 5. (A. A.) ~ İcra Ve

killeri heyeti bu.gün saat 15.30 
da Başvekil Şükrü Saraçoğlunun 
reisliğinde toplanmıştır. 

Altın Çok Yükseldi 
Dtin altın bu sene ilk defo olnrak 

t!n yüksek bir fiyata kadar yük~eI
miştir. Bir alttn 3860 kuruştan ve bir 
gram külçe 525 kuruştan satılmı~ttr. 

rinin de yıpranmasını ve elden çıkma• 
sını ve büsbütün tankstz kalarak daha 
mii$kül durumlara sürüklenmesini icap 
cttirebHir. 

hattin Palabıylk, fırıncı ve uncu Ba- merle beraber zabıtaya J(İderek, "be
ha Kcc;eli adtnda ve Adedi 10 u r;ec;- lediye reisinin bu karneleri seçimde 
miyen birkaç kişiyi 1opladt. Hepsinin yardtm edilmek şartiyle kendisine 
de şahsi. menfaatleri haleldar olan bu verdiğini bildirmiş ve bu surette, 1ş
adamlar belediye reisine karşı aman- çi1eri için a1dığı karneleri müfsit bJr 
•IZ bir mücadele açttlar. maksat için kulJanmfya kalkışmıştır. 

Bu grup, bu defa belediyenin İz- Bu işin muhakemesi de ynrın (bugün) 
mit halkını ekmeksiz bırakmamak i- dır. 
çin gösterdiği gayreti bulandırmak Burada bütün etkin umumiye be
'11Aksadiyle faaliyete geçti. Belediye. lOOiye teislnin çok masum olduğuna 

1000 liralık ikramiyeyi Konyada 
5069 he~ap numaralı Tevfik ve 500 
liralık ikramiyeyJ de tzmirde 9745 
numaralı AU kazanmtştır. 

250 fer llra kazananlar! 
38462 he!!;ap numaralr Ali, 
da 7671 Vahe. 

An karada 
BeyoğJun-

milbayna ettl,ı:!::i bu~dayları öğütülmek kanidir. 100 er Ura kaıananfar: Emire 3066 
rızere Konyadaki Civelek ta&rikasına <Zonl?Uldak), Meclha 5542 (Samsun), 
~öndermişti. Bu işi takip eden mut•- Belediye Reisliği seçimi Mehmet 609 (Kayseri). Nejat 7652 
met, buitdaylarfn değirmende bir an Esasen KemaJ Öz 12 sepe - (Bursa), Mustafa 4057 (Balıkesir). 
evvel öğütülebilmesi için, 10 teneke denberi İzmit halkr taraftndan tam Tur,ırut 511 (Antalya), Ayla 27933 
('azın temin edilmesine zaruret oldu- ve büyük bir itimatla iş başına geti- (Ankara), Handan 8323 (Ankara), 
~unu belediyeye bildinnlştir. İı:mitte rilen temiz ve çalışkan bir adarnd1r. Andon 44141 (İstanbul), Gülen 75075 
'ıalk için un kelmamıs olduğund.rın. Bu şehre büyllk hizmetleri vardır. (İstanbul}. Gürel 97558 (tstanbul). 
işi bir an evvel neticelendirmek üze- Dün akliam yeni belediye meclisi Yalçın 10908 (Kadıkö:v). DUrriye 6865 
re beledJye reisi. Valinin de rnuvafa- ilk toplantı:;tnı yapınış ve tek:rar onu (Galata), :rı.ıtuammer 24684 (İzınir). 

katini alartık deitirmen emrine on te- el ve gönül birliğivle belediye reısı Bun1ardnn başka on hesap sahibine 
neke' E!flZ göndertmh; ve akabinde de <;\e('miştir. Kemal Öz. bunu katiyen Pllişer, kırk hesap sahibine yirmi be
;,i belf'd.iye izastna bi1dinnl<:tir. Seh- kabul e·tmemiş ve bu kötü şartlar 1- o;er lirn ve altmrş hesap sahibine de 
rin un ihtiyacını yokından bilen belF•- cinde reislik mftkamma oturmamakta onar Jira İ<illabet etmiştir. Bu keşide 
rlive ftta~ı yapılan i~i muv:ıfık gör- mütemadi·bir t~rar ve inat göst~mJ<ill, ile J942 nlAnının tatbikatı sona erdi
mli1tliir. O sıünlt-rde belediye. eı:.a- fnkat belediye meclhıi onu iş basmda (tinden Türkive fş Bankas1 1943 yıll 
ı:rn. şehri ekmeksiz bıra kmnrna k jç-in görmekle bBhtiya rlık duyncaktıır!ni \cin isabet nlsbcti daha geniş olan ye
ba!)ka maktımltırdan ödüne un almts- izah ederek i.sUfayr tekrar tekrar ni bir ikramiye planı hazırlamrş bu-
tr. Yukarıda yazdtğım tedbirlerle ~eh- reddetmiştir. lunmaktadır. 

Kafkasya Harbi de 
Şiddetleniyor 

"l111gülizler ilk Zaferi 
Kazandı,. 

/;Jff' Baş tarafı 1 incide ıtJij" Baş tarafı 1 incide 

ORTA ŞARKTA 

1.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.1 

Piyasa· 
Vaziyeti 

Dün şehrimize üç yüz çuval pirinç 
getirilmiş ve kilosu toptan 155 ku
ruştan sahlmtştır. Piyasada yiyecek 
maddeleri fiyatlarında hiçbir artış gö
rülmemiştir. Yalnız ihracat malı olan 
dokuz numaralt kuru üzümler kilosu 
69,5 kuruştan sat1lmıştır. İhracat için 
yumurta talebi artmıştTr. Bundan do
layı yumurta fiyatlarında biraz yük
seliş olmuştur. ------Bir Mektepli Kamyon 
Altında Yaralanarak Öldü 
Ortaköydeki Galatasaray lisesinin 

ilk kısmtnda okuyan Sabri, ağabeysi 
ile mektepten çıkıp karşı kaldınma 

geçerlerken İstanbul cihetine kömür 
e:etiren Mehmedin kamyonu ile knr
~tıasmış ve kaçamıyarak tekttleklct 
altında kalmlstır. Ağır şurette yarala
nan çocuk Alman hastanesine kaldı
-Tlmış ve orada Blmüşti.lr. 

Birle~ik Amerikanın 

Cenup Bölgesinde 

Ç .ö 1 d e Ş i d d et 1 i B i,r 
Takip Başladı 

Rommelin daha muharebelerin ilk 
günle.rinde 5 A!.man &enerali ve 10 bioı 

ne yalan esir vermesl ve bazı piyade 
kuvvetlerini kendi haline terketmiş ol
ması gibi sebepler Rommelin çekildi· 
ği bir hatta da mukavemet gösterme• 
ıini güçleştirıi.r. Rommel Elalemeynin 
175 kilometre batısında Marsa Matru• 
ha çekilmek fstiyecektir. Fakat bu da 
buııünkü meydan muharebesinin neti· 
resine bağlıdır. Rommel piyade kuv
v!eerin.i çekemeyip eUnden çıkarmak 

mevkiinde kahrsa Marsa Matruh'la 
da tutunma111 tilpbeli olur. Çünkü çe• 
k!lme, elindeki biltün lı::uvvetlerl ikin• 
ci mevzie intikal ettirebilmek mes~ 
leıı;idir. 

tayyareleri tarafndan bornbarılı • rlr~ tcrsasında fiatlrr genış ölçii 
man edilmiştir. de ~rtmştır. 

Staligrat'ta müsademe kıtaları Mısır harekatından bahseden 
nın hücum teşebbüşleri muvaffa ı "N ~"s Cronicle,, gozetesi diyor 
kiyetle icra edilmiştir. Düşman: ki: 
bir istinat noktası zaptolunmuş · ürta şark ordusı::n"r. ötıünde 

1tiif> Baş tarafı'\ incide 
Amerikan askerlerinin miktarı 

700 bin kişiden ibarettir. 
Kuvvetli bir bıgiliz filosu ltiir Baş tarafı 1 inclde 

Berlin 5, (A. A.) - Cebe!ita. Ertesi gün havacılık talimgıihi 
rıkta büyük bir İngiliz filosu top ile hava subayları okulunu ziya. 
lanmıştır. Filoda Furius ve Ar • ret ettik. Bunların yalnız blrinti
gus uçak gemilerile sınıfı bilin _ sinde 18,000 kişi pilot olmak tize 
miyen diğer bir uçak gemisi, 6 re talim görüyor. Amerika 2 mil 
kruvazör, 1 yardımcı kr·uvazcir. yon kişilik bir hava ordusu !:ıa _ 
26 muhrip, 1 aviza, 26 yük gemi tırlamaktadır. Gençliğin en kıy
si, 12 petrol gemisi bulunuyor. metli ;ınsurlan hava ordus:ı'la 

fJ2Ij Baş tarafı 1 incide 
tıardıman, bombardıman • avcı, 
ve avcı uç"akları dün bütün gün 
düşmanı hırpalamağa devam et -
mişler ve düşman sahil boyunca 
kaçmak mecburiyetinde kalmış.. 
tır. Düşmanın stükalarile 2 Yun 
kcrs 87 ve bir Messe.rschmidt 109 
uçağı tahrip edilmiştir. Gündü -
zün cem'an 13 uçak tahrip ettik. 

Akdenizde harekat icra etmek 
te olan bomba ve torpil uçakbn 
mız son derece ağır yüklü bir tı.. 
~aret gemisine isabetli endahtıar 
'yapmışlar ve bu gemi durmağa 

mecbur olmuştur. Bir sarnıç ge 
misine de isabetli endahtla~ ya. 
pılmıştır. Bundan başka bu ge. 
milere refakat eden torpido muh 
riplerine de üç isabetli endaht ya 
oılmıştır. Sicilya'nm cenup sahil 
!eri açığında da düşmanın 1'ir 
yelkenlisine hücum edilmişt!r. 

Hiç bir düşman u çağı Malta 
Galıilini aşmanuştır. Bu son ,.a-e 
\etler esnasında 14 uçak kayt·et 
tik. Evvelce kaybedilmiş ol•l.ıkJa 
n bildirilen iki pilot şimdi sağ 
.,. salim meydana çıkmışlardır. 

Da/ıa önce neşredilen 
Jngiliz hususi tebliği 

Kahire, 5 (A.A.) - Hususi teb
\Iğde, Mihver kuvveUerinin karışık 
bir halde ricat ettikleri bildiriliyor. 
~000 den fazla Mihverci esir edil
tniştir. Bunlal" arastnda Genernl Rit
ler Ford Thomas da vardır. General 
P.'tter, Afrika kolu kumandanıda", 
'60 dan fazla Mihver tankı tahrip ve
ya lğtinam edilmiştir. En az 270 Mih 
ver topu iğtinttm veya tahrip edil
miştir. 300 den fazla Mihver uçağı 
düşürülmüş ve ayni miktarda uçak 
yerde tahrip edilmiştir. 

l\lütte!ik deniz ve hava kuvvetleri 
50,000 ton ticaret gemisi batrrmtlar 
'7e Slmali Afrikada Mihver malzeme
si t~ ... yan ayni tonajda gemiyi hasa
~ u~ratmt'Şlardtr~ 

Hususi tebliğde, şu cümle ilAve e-
illl!yor. 

8 inci ordu ilcrlentiye dcvıım et-

mektedir 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 5 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

ve hücumları püskürtülmüştür. t'l~o;ı!acak bir vazife 11,ıh:ı var 

Mısrr m'uharebesi cephenin her tara
fında devam etmektedir. Zirhlı Al
man ve İtalyan ordusu düşmanın kut.
le halindeki hücumlarına karşı ı;ok 
şi?detıi bir muka.vemet göstermekte
dirler. l\fuhtelif kesimlerde kıtalart-

Volga üzerindeki kara ordusunun dır. Bu vazife,. şimal! A(rikad~ki 
emniyet tertibatı büyük bir nehir nı;h\rt:.ı· ordusunun tan1amen im_ 
vapurunu batırmtşlardır. Volge dir- hf''-3 c..:.r. Kara, hava v·e deniz \uv * veriliye>r. San Antonya ebedi ha 

mız ikinci hatta hazırlanmış olan ye
ni mevzilere plftn mucibince çekil
mişlerdir, Hava savaş kuvvetleri hJç 
iurmadan İngilizlerin zırhlı teşkille
riyle topçu mevzilerine hücum clmiş
lerdir, Üç ve dört İkinciteşrinde Al
man ve İtalyan av uçaklart ıiddteli 
ve adeden listün bir düşmana karşı 

yaptlen muharebelerde 30 uçak dü
şilnnüşlerdir. 4 uçağtmız kayıptrr. 

/talyan resmi tebliği 
Roma, 5 (A.A.) - Tebliğ: Dün sa

bahın ilk saatlerinden gece geç vak:
te kadar Elfı.lemeyn ile Fuka arasın
daki çöl mıntakasında tank ve piya
de cilzütamlarımı.zla düfmarun mü
masil kuvvetleri beyninde çok çetin 
ve kanlı muharebeler olmuştur. Al
man ve İtalyan kıtaat11evkalade şid
detli bir mukavemetten sonra ak~a

ma doğru batıdaki yeni mevzilere çe
kllrnişlerdir. İnsan ve malzemece düş
manın uğradığı zayiat fazladır. Bizlm 
zayiattmu: da mühin1dir. 

Cenuptaki kuvvetler de 
çeııber içi.ne alınıyor 

Bugiln celen haberler. cenuptaki 
kovı.,etlerin çekilme imkinlan bula• 
nnyarak İng!iz çemberi iç.ine dilştüiü· 
nil göıt~iyor. 

Rommel tam hezimete 
uğramı!! sayılıyor 

Londra, S (A.A.) - Daily E:ı:prnse 
gazetesinin askeri münekkidi Morley 
Richardo, ıı.ekizlnce ordunun kazanmış 
olduğu muvaifakıyetten bahsederek 
Rommel 260 tank zayi etmfş olduğun• 
dan zrrhh kuvvc!lerinin yarısını kay
betrniş olduğunu söylemektedir. Bun• 
dan başka Mihver toplarının yarısını 

\'e Afrikadakl tayyarelerinin yüzde 
seksenini kaybetnıiştir. Bu hakiki bir 
hc:ı:.imettir. Bir de' General Alelrsandr 
rn teblliinde düşmanın perişan bir 
hı.ldc ricat edilmekte oidufu beyan 
edl:mektedir. İnailiı tebliğlerinin mu• 
tat olan .ihtiyatlı lisanlarına nazaran 
bu lisan açıkça Mihver kuvvetlerinin 

ceğinin batıstnda düşmanın istinat 
Tloktalarmo ve nehrin doğusundaki 
"pçu mevziler[ne karşı hava hücum
\arı yapılmıştır. 

Don cephesinde İtalyan kltaları 
tUşmanın nehri geçmek teşebbüsle
-ini akim btrnk:mışlardır. 

Merkez ve şimal kesimlerinde mü
ıademe krtalarrmız düşmanı birçok 
tavaş menzillerini tahrip etmişler ve 
~u menzillerin içinde bulunanlan da 
'rrıha eylemişlerdir. Düşmanın mevzii 
1.aarn.ı,.Jart suya düsmtiştür. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 5 (A. A.) - Bugünkü 

;ovyct öğle tebliğ! : 
4 İkinciteşrin gecoesi kttcılarımız sta 

'in~rad ~evreı::;iyle Tusp~e'nin s:tmal 
ioğusunda ve Nalcık'tn cenup doğu
;unda düşmanln dövOşmiye devam 
•tml'ilerdir. Diğer cephelerde d .. eği
üklik yoktur. 

* Mo•kova, 5 (A.A.) - Bu sabahki 
';ovyet tebliğinin eki: Stelin~r<ıd cep
"ıesinde dü:pnRnm bütün taorruı1arı 
tıüskürtülmü!itür. Nalçık'ın cenup do
~sunda, slddetll bir muharebe cere
yan etmektedir. Sovyet kıtaları hil

k'.lçmı$ olduklarını ifade etmektedir. tuma haz.trlnnmakta olan düıman k!
lnııitiz tankları artık $İmdi vazifeleri• \alariyle tankiartnı dağıtmışlardır. 
ni serbestçe ııörebi.lirler. Afrikada t h · dil ı ti .Ankara, 5 (Radyo Gazetesi) - Dün \7 Alman tayyaresi a rıp e m ş r. 
Ttt:h"er kuvvetlerine karşı tam ve kat'i d • o d s kü ve bugünkü haberler Mısırda Seki~ Tuapse'nin ~imal oı!U un a ov-
7.aferin elde edi!mesi yaklaşmı1ttr. ed'lm' 1 d"' ?.incJ İngiliz ordusunun büyük bir mu• Y"et kıtalan ihata ı 1$ o an uş-

v,f!akıyete doğru gitmekte olduğunu Kayıplar fıakkında man ııruolarmı temizlcmiye devam 
gii5termektedir. Bu ordu bütün cephe "'tmişlerdir. 
üzerinde Rommeii çekilme karan ver• İ talyanlaruı mütalaası Mozdok çevresinde Almanlar Sov-
dinneo zorunda bırakmtl!ltır. Bu çekil•! R<.tma, S (E.P.) - Salihiyettar ma• vet mevzilerine taaruz etmek teşeb
menin muntazam bir şekilde vukua ge- k:ımlar, İngiliz ordusunun Mihverin 'lÜ!!Unde bulunmuşlardfr, Fakat bir 
leı:cğini ı:annetirecek pek az sebep kaybettiiini bildirdiği tank!arın, uçak" 'Tliktar insan kaybettikten sonra çt:
vardır l:ııın. ve gemilerin sayısının hakikatten 1<ilmioılfl't"dir rtP- ·~ ~ 

Yar;m milyona yakın İngiliz ordusu çok uzak olduğunu beyan etmektedir- Merkezi Kafkasyaila 
tamamiyle zırhlı ve motörlü birlik· le-r. Buna mukabil İngilizler taraftn• Moskova. 5 (A.A.) - Reuter: Nal-
'eı·dcn mürekkep olduğu halde Romme• dan esir mikdarı olarak gösterilen "tk ve tvtozdok cephesindeki Krzı1 
tin kuvvetlerinin yarısı yaya birlikler. 0000 rakamı takriben doğru olabI1fr '·ıtalarT henüz nazik bir vaziyette bu
di .. , Çoğu İtalyan olan piyade birlik- 'Ba rakamı, büvük piyade kollarının .1ı 1 nuyorlar. ~- --- _,........ 
t~rlnin, çekilme e~naımda zırhlı bir .. k,-,Jayca geri ka!abileceği hareket dolu Almanlar. Nalc:ık'ın cenubundr 
Hklerc ayak uydurma mcvkiinde kal• tarık muharebelerinin ar7ettiii .,artlar '1rozni'ye t"'kriben 14~ ve Ord;ıo:ono
m:Jlan ve bunla:n korumak icin Rom• kohıvca izah eder. Bu rakamın içinde l '·itz'e (VilArliJ>;afka~) a i~r 80 kilo
me~ln tanklannı ve tanksavar topları- geriye kalmış birçok yaralılann d~ "netre mesa!edf' bulun:ın bir noktadfl 
nı kullanmak istemesi, zırhlı birlikle. dahil bulunduğu zanncdi!mektedlr. taarruzlarına devam etmektedir. 

vet\3 1 imizin bu çok ehemmıy2tli 
nıuvaffakiyeti isti•m•r edecckle 

:"!!•'. ve düşmana nele~ aldırmıya 
C•klamı ümit edehiJiru , 

Belicha'nın sözleri 
Londra, 5 (A.A.) - Eski Harbiye 

Nazırı B"Me Belicha, Britanova aja.n
stna şunta.n söylemiştir: 

"Düşmanın Mıstrdaki ht!-zimeti dün 
yanın her tarahnda heyecan uyan
dırmışsa da muharebe henüz bitme
miştir. ingilizler düşmanı A!rikada 
yok etmek tasavvurundadırlar. Mih
ver Afrikadan ve Asyadan kovula
cak, Süvey$ kanalı nakliyata ac:na
cak ve Akdeniz kurtartlacaktır. 

Bu, bu harbin en büyük: · muıaffe
riyetlerinden birini teşkil edecektir. 
l\'füttefiklerden tarafa olanların ce
<;areti kuvvetlenmiştir. General A
lexander ve Montgomery tarafından 
idare edilen İngiUz ordu~u düşmana 
bilyük: bir darbe indirmiştir.,. 

ATLANTIK'TE 
ftifj Baş tarafı 1 incide 

Şimal buz denizinde Jan Mo. 
yen adası yakınında, şimali At. 
!antikte St. Jozjohns yakınındo 

Eküatör denizinde Fernando No 

Ankara 5, (Radyo g:,2F.!0 Si> - bar içinde yaşayan güzel bir şe-
Bir Berlin telgrafının Cebelıta- bir H ku d 1 k d · · 
nk ld'"' · b'I . . . İn . · ava man anı aıresı, 

a ge ıgını ı dırdığı . gilız biraz da Türk mimarisile karışık 
harp ve taşıt gemilerinden mü - b' ·b·d k d .. ı b' b' . . ır a ı e a ar guze ır ma. 
rekkep kafılenın Mal ta adasına 
takviyeler getirmek üzere orta + ..rt 
Ak?eaıize geçmesi muhtemel ol- san Antonya'dan Mis!slpi ağ 
dugu igbi sekizinci İngiliz ordu. zındaki yeni Orleıan şehrı 
sunun Tobruğa kadar ilerlenı~si ne geldik. Burası İspanyollar, 
halinde bir sene evvelki hava u~ Fransızlar, İngilizler arasında sa 
tünlüğü elde edilirse orta Şarka bip :leğiştlrıniş, nihayet AmerUta 
takviyeler götürmek üzere doğu lllara k&lmış bir şehirdir. Fran. 
Akdenize geçmesi de muhtemel - sız kültürü hakimdir. Fransızca 
dlr. Yerıı takviyelerin muharebe bilenleri çoktur. Lokantaların 
le.rin. muht.emel neticesi üzer~de bir kısmı .Fransrz yemekleri p~i
buyuk tesırlcrl olacağı mııhaK rir. Halk soy bakımından çok ırn. 
kaktır. rışrktır. İnsanlar, bilhassa melez. 

Arnerikada Seçim !er çok güzeldir. Bir gece klü • 
Nevyork. 5 (A,A.) _ Seçimlerin bünde Türk olduğumuzu öğre _ 

neticesi ~udur: neın halk tarafından samimiye~ıe 
Ayana seçilen: 16 cümhuriyetçl. alkışlandık. ' 

l 5 demokrat, üc Azalık henüz belll 
değildir . 

Mebuslar Meclisine seçilen: 194 
riimhuriyetçi ve 205 demokrat. fiç a
.,::ı.lık henüz belli değildir. 

Şimdiye ko.dar Ayanda 
l;:ır 56 ve cümhuriyet.çiler 
elde etmiş bulunuyorlar. 

demokrat-
36 Azalık 

ronh<> adası civarnda, cenubi At Umum valilikler: 17 cümhuriyetçl 
!antikte bilhassa, Cap şehri y,ıki "e 13 demokrat secilmiştir. İki u
ninde ve Hint Okyanusunun sa ................ , .... tıııı .. h,.. ... n.,. .,.,.,,,, n~~nrHr 

Ertesi sabah Higgins fabrika 
sını gezdik. Burada Ticaret Oda. 
sında reis intihabı münasebetile 
verılen bin kişilik öğle ziyafetin€ 
bizi de davet ettiler. Reis mev . 
cudiyetimizi haber verince bir al 
kış tlıfanile karşılaştık. Yeni rei 
sin nutku çok enteresandı. Ame. 
rlka sanayilnin gittikçe art:ın bir 
!ı!zla harp malzemesi yap~·ii'ın• 
dair izahat veırdl TaYYare kayıı: 
iarrnın düşmana nazanu üçte bh 
olduğunu söyledL 

bil çevrelerinde, Madaaskarcin ce •ne t!it•nekteydı 

nubunda münferit surette geo.ı" Yarısı kopan gemi 
;ı.vlamağa çıkmış olan denizaltı!• Londra, 5 (A. A.) 
rımız 131 bin ton hacminde 20 ~tıantikte bir pe 
gemi batırmışlardır. '•abet etmiş ve 

Bu gemilerden birisi evvelce batan -nuştur. Geminin 
'r.>aşka bir geminin mürettebatından 1t!!'ındfln ıı;ıiddetli fa-tın 
olup, tahlisiye sandallartnda yer bu- =ıı;:j açTk deniz riSmorkörü 
lunmama.stndan dolayı bu gemiye a- ;;.e atarak hlnlerce kilo e 
1ınmış otan be~ kişi ile: beraber b~t- ien şimııl tn~ilterede U 
rn.ıştır. Bu suretle düşman yenfderı tirnıi!~tir Geminin iöfndekf 
~eman 160 bin 8 tcın hacminde 2f ·ırak' benıfn hamulesi klµ-laTıldı 

Bugün Misis!pi üzerinde bü 
• vfik bir motörle dolaştık Birçok 

merika sanayi ve ticaret adamı 
~a 'Vardı. 

e:cmf daha kaybetmfstlr, Harp mal- lıf, bu ,ll?f"rnive veni bir arka- takılmts· 
,em~l nak]etmf'kte olan bu gemiler- ~ır. Gemi ıimdi tekrar hizmete gir
den bir kxsmı şimali Afrika ceohe- i mistir 

Orlean. Amerı1<anın N~vy:ırk. 
ten sonra gelen ikinci bilvül<: 1:. 
ınrr.ıdır. Limanda kocaTan ara . 
ba vapurları ve beş katlı nchiı 
vapurl&rı işliyor 
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Muharrir makalesinde memleketimizin ticaret cemilerine olan 1 feWr Tiyatro•• lomecll Kıınaı Temılllerl ) ihtfyaemdan, ticaret pmllerilnizla f0ialb1"""'1 liinmandaa .. ___ ,..,._ _________ ,._,._, ___ ,., ____ , T A N ı~•L TAKViMDEN 
IA YAPRAK 

A 
8 0 

N 
1 

• ·.~n:,,L a bahsetmekte ve bir remi 7apmak Ü7.el'e mevcut ıtlçlükleri ileri ASRILESE~ rt ,;"'!i. ,. a ene uoo Kr sürerek bunların kaldırılmaaı lfizlUDlllla 1pret eylemektedir. " 
•- • ~ A7 ! IOO • 

Tarih ve Milli Şef 
Yazan: ULUNAY 

MiJH lef, nutkunda Tazffeleıimls 
den bahsetiiii arada 1ti1le dı. 

J'Ol'da: ;_:_t=~.E.~ Ticaret Gem·cilig-iıniz BABA 
1:JIItli);1 M""' ... """'"' ... ııı • .ının . ... - ..... "" ıomı '- .,,,......., "" Piyes Uf_a_k_U- fa_k_S_a_h_n_e-le_r_d_e_n Mürekkep 

hudut!anmızdan fuıa oıduiu YAZAN : .., ru 8teııne cılmııt ·~ or•da batını. 
Akden(z Havzasmcla \ıerkeahı malQaıudar. Bolulınmız. lİ• 1 mıı ııe ılprta bedelini vermezler i Bir "N o K TEL 1 R öv o il ye Benziyor 

manlarımuı, lrıörfezlerimfr, Marmara• Suphl Nuri iLERi ÇUnJril ba ıtrorta yahm kara eula· 
Yazan: M. ANTEN mız var. nmıa içiade batırılan ıellliler içindir .. A srDqen baba r- y AZAN: -ı ?tJmlanna bir ıebep 

Sahillerde 7"&,.D ah&llaıiz hilkaten Fakat İstanbul - Burıaı yolu un DlD, kendi ıel aS&n'Qr etmedim 
~laacow belediye relaf DailrMail ıleıilzcldir. Türk bahriyelileri asırlar- 111lan takip edillr1e asar •• katlnne meclea methi plea m· ı >'\caba (odacı) dan 

''Tarihte bilyf)k meseleler hal. 
letmlt bir mllletln evlAtlanyız. 
Kendimize, mllletimize ıilveni -
miz, her vaziyette en isabetli ted 
birler bulacaimuza ıUvenimlZ 
her zamandan fazla ve kuvvetli. 
dir.,, 

razelesi muhablrfno yapbiı br ianberl her yerde ıan vermişlerdir. ı~te ba ima maltmattan ıonn den gidilirse yarıya iner tırh misafir ıibı, od.. U L U N A Y onıbat ftfnd pe!'• 

)'anatta; Hess'in İng !tereye nazilerin llakat buna rıimen bir turlu Turk ....UelleUaüade kendi vuıtaıan. Geminin mot8rtl daha".. marot yalt hı tl,.tro m"9lm iedekı atak. (er 
resı11I mümeuıli olarak bir ula,mı remUeri ;.tabrııJOr. mızJa remi inşa etmenin ne kadar zor mak için tabii en Jnu yo!a takip ed,.. hqlamadan· senlaını • acı iradın) da (Jıi&. 
'!u:hlJ temin etmek maksadiyle reldı• Vakti,-!e, yani ba ikinci umum! hırp oldafuna ııBrmUt olayonu. crfinden efer batırıbna harp ıiıort .. dinlemlıtik. İtiraf edelim ki Olldao motci lua) o!maaın Yoku, benJm ba
t nl ve tekl'f ettiği sulb tart?arı ar. ten önce, 7a yabancı memleketlerden Ormandan kereste tedariki, piyasa· s111dan ist\fıde edemiyecektir. bekledılderimlze ıöre blru haya! 1rna ad, tıvı(ye eylediiim ıibı hazfedı • 
ıı·ıda Fransaya ait olan Surlyenin Al• reır.1 tedarik etmeli veyahut keadi ter• d:ın demir mubayaası, Vekl!liklerden. Bir ton mazotun resmi fiyatı bet gınlıfına uiradım; bunda belki eserin 111 Nbneler nıi Y&rl 
trı nyaya, Koraılta ve Tunusun İtalya· uneler1mizde ıemi yapmıyı bıılamı• mühendis ve müfettiılerden l.US takip ne kadar 200 lira ise de bulunmıdr• kabahati yoktur. Kabahat. onu bulan- Ba7le olanca ba ba7'1 kim yapml'pl 

Ya. Fasın İspanyaya Terilmni ılb bydık. Harpten evvel komıumuz kil• Ye ~tacı hiç de kolay değlldir. iından kara borsadan 1500 liraya mü· dulu ve bulunacatı sıradan çok da• "elı detm ılrer• p ,Jetten, Tanatt, mey• 
ınaddelerlıı bıılımduiwııa aö11cmlttir .mr Yllnımlatanın bile lrendf batma Blagün gazetelere göre ıimali Amee hayı:asr zarureti muhakkaktır. ha fazlı yükseltmek isteyenlerdedir huıe ııraonu Panos'u, tof6r Vanııeli 

Biı Berlin telgrafına cöre: Cebe- tana bir buçuk milyon tonilitoluk ce· ııkanın Birlcımit devletlerinde fevka. Sa halde 1500 aicort., tSOO m:ızot Eserin kusuru evveli adı ile b1$1ar· ı ç>yı, selinin kıs brcte.I Ninon Ka-
t tarık'la 3 ta17are ımaiai, 6 kni9• .,;tıi nrdı. Halbuki blslrl'l1dler ancak !ide süratle ldeta bir iki ıünclı bir 100 yat vesalr masraflar içinde 1400 Meyhaaeciliktea kibar bayata çıkarı· lancı'yı, General Btaainoı'u, ile; dok· 
ıor, 20 nüliye gem si. 12 peflof C• ld yD:r: bin tonilltoyu ıeçmlyor&ı. vaf'llr inıa edilirken bizde iki yüz ton. hesap edilecek oluna ceman 4500 lirıt lan baba "asril:tmiı" deii' "asrilestı• tordan blrııinl, baba Prokop'an kel• 
trı si ve el fer b r çok kuc;ük harp ce- Bu itibarla bu nobanıauaı telifi e· luk bir yelken ıem.linin 1n .. 1t lc;ln masrafı söır:e almak icap eder. Bir fıı· r hlııt .. Ur; hattı zorla "aarile,unl· len bıyıtı sibi eserden kırpmak. ba 
m erinden murekkep büyük bir do- !ecek tedbirlere bat vurma!ıyız iki ıene lizım celdiini söylersek her tanbul • Burıaz seferinde 7 bin lir melt" fstenilm!,tir. Mevzu "MolleT"ın llJzamım dallan budayarak pyeee ııe-
llanma toplanmıştır. 4 4 knl hayrette bırakmıı o!maz mryız1 elde edildi.llne g&re armı~örün elinP huı eserlerindeki .. Zor nılrlhı'" "Zo- ·es ıldınrıası lcın ederclJ ' 

Amerlbn k17nak.!anndan relen c1io D enlzdlitimlzin ilerlemesine ence! Yılnız reminin teknesini vücude ancnk 2500 lhı!ık bir Hr kalıyor k ald tabip,. rlbl bil' cebir 16ııtinl de * * 
ler bır habere göre de: Almanyının olan iki kanunumuz vardır ki ııetlnnek için blztle altı ayh'k b\r iş '5 1-iıı liralık bir !lermayenln her hal· nına fıtıbılir. 
tıu sene bitmeden evvel 11111 altında 1nl1rdın tiuracia aS1cık baheetmek 11• var. Sonra bu geminin yelkeni filin da dt d ha faıla retirmesl lazım rellr 
almıyın Fransayı da ltıal etmesi itı. ~ımgeliyor. hesaba katılına 75 bin liraya mal o- Tabii naklolunan malın siıortası ha· 
limali kuvvetlid r. 1 - On Uc; yatından thttyır •iter• lur ki bu da çoktur. rfçtlr. 

Kanaatimize glSre: Hess Jııkkındıki lerfn satın alınıp memlekete ceU• Görüldüfü ıibl binblr mü,küllt ve Hasıh bu gemi in,aıını aırf bir hu• 
ır aat ıle bu haberler ırasında sıkı bir rilmesine man.i olan bir kanunumuz f~dakirlıkla bir motorlü yelken remi• •usi kir ve tkaret ı,i zannetmeyip 
il nasebet vardır. vardı. Bu kanun cörülen lüzum tt· si in .. ıına muvaffak olunduiu farze- m"lli bir varlık ve kuvvet olarak tr• 

Evvelki yuılarmıu:da da iıaret er zerine son zamanlarda her ne kadir di!ıdn. Şimdi cemi meseli buradan llkkl etsek hem ma!iyet fiyatı azalır 
t miz 

1 
bl, a inci ordunun taarruza llivedlldlyıe de zaten ıraya bu I• BuJsariıtamn Burgaz limanına rlde· ve hem de navlunlar lndirileceiinden 

rnutteHkler n huırladıkları ıcnit olçu. kinci umumi harp cirdiiinden hr• cek1ir. Bir sefer için 1500 lira kadar tab"atiyle bayat pabılıhiını da mühim 
~e umumi taarruzun bir ba:s!ancıcı, rlçten vapur satın a!ınm11ınm mado bir h:ırp sigortası mecburiyeti var. bir mikdıırdıı ıı;dermis olurduk 
t> r parçası olarak ııısrllnmektedir, deten imkinı kalmamıı ıibidlr. 

Afrikad k I bver hava kuvvetleri• Armatörlerimiz zengin olmadık"' ,. m mi 
11 n mWıim b r JrnmJnın tahrip ecın. wmdaa ve ~eni inp edilmi• vapur 1 ~ ~ ~4 V ' '~ 1 JZ ' J 
d fı difer lnmuntn rfcat halindeki Or" 11t1n alamıyacaklanııdan tabiati7le • ~.:.,) 3P; 'J ~ 
duvu h maye etmekle metıul balan- etkilere talip olacaklardı. Hük6me- _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ 

!ıığu bır ırrada mtitteftlrlerin 11.ıt. iimia iae o vakiL eak1 aeml iıtem"• 1~· 1 E YARAR? 
,a çok mlkdarda av vı bonaba tana• yordu. Fakat remisiz kalmadan ise KARAC \:JER NE Ş 
releri ve ben ın gondeı'erek bu a4'11 llttlyar tllepler hl11P a?malı: her Bir zaman, braciieT yelnn: tafra dun tabii a1caklıim1 h11d edecek o~an 
lruvv tli b r taarraır ünü halane s.- halde memleket için daha faydalı c;kannaya yarayın ve onunla yemekle- yaıılar orada kalarak lüzum oldukça 
t rıneleri ~ok mıılılemeldir. Mutteiik- ol cak deiil miydi? rin hazım iıinl kolay!a,tıran bir uzuv oradan vucude yayılırlar. Yt'd ğ"mlz 
'"r bu ıuretle pek bliyilk fa114-!aT te- Armatörlerimizin .ıri ıeml aJ. zaıuıedillrdi. Halbuki, timdi öğren\1• ycmekl~de vücudc !uzumu kııd:ır vat 
-·n •deceklerd r·. Mısır uslerinden maları mened:ldlkten sonra yapıla· "'" .. ki cliiflıt' cöre, karac ferin safra çıkar" bulunmazsa, karacıfer şekerli ve azot• 
h V~J -· 11tıat•·' k t ywu-• .. ..ı uun C1k iki i:t kahyor•u: Biri hü mee _. -• .__ • .__ I .. " - ... ,,_e&_ .. -.. -uaktl• ..... pek eolr itim ftrdlf. la madde' .. ,,_ ........ ce. rere .. yıne 
•am:ındınL......I c-··bt Yu11aft•_.., ..... n tia yent Tapar iıat• -tmı tem n 1 v· _... _,_ 
~ o.....-ı .... u .... ..- Bunlar Wrw birer •11bıml)'8Ç&k kaıo viac:adii ıaıtu .•• ucuuun Y•Pl ta_.rı 
L byaya .... v ye kuvvetlerı" oelme•ı"ne ve öbllrü de memlekette ah,ap gr• 1 dd 1 • ,_ 

'1AA • ~ dar çok oldutundan karaciğerin i,leo d<"mek o'an azot ıı ma e er yıne .. a· 
... n ol-•ya çalıcm ktadır•--. Maltı ml'er intasma gayret etmek. 1 k vil d ... .... .. ..... ed ~ini iiç t iirll elarak aJllrırlar. nıcii!erde top •narı sonra cu e Y -

rrua üssü haline ıeldikten sonra Memleketimizde vapur inta ~ Safra çtlı:annalt bradferln en o- 71lı rln. Vle11dilll ıc:•nde lnıllanılmı, 
bıı ad d• .. k lkacak tayyareler de Si- mediiimh: için çaresiz ılı,ap ye U 1 k l 

... kenti motörlll yapmrya mecbur ola• ıemli iti olmamakla bu i'i de corür. esk mit aıı:o u mıdddcr Y ne arac • 
n ve cenubi İt !yanın ıliğer ıı- l{nnc ierin çıkardıiı safra, yediilmız fere rel rlt"?'. Karaclitt bu işleri •tie 

l rı~d n ı.1byaya takv ye kuvveti yorduk. riırken kenctt.i de 11cakhk h11ı1 eder. 
' ' 2 _ Ahıap ıemi yapınalı: lc;in i• yemeklerdeki yaf!ınn humedlbrıeal'" 

n n Jel ye ıtem ler ne taarruz • k 'le, hazım cihazının mideden aşalı Vucudiln tabii ıtcaklliından yüzdt' 
'e • 1 r ·r Bunun nct"cesl olarak se evvela kereste lizım Fa at 0

"' kırkı karac·g·crdcn gelir .. 
< .. _ ar \:ısmında mikropların telef olmasına 

m • n yen"de:ı k r•ı t ıırruza geç tada blr orman .... nunumuz v 
., ··--'" · · r V" 1cmekle .. in o kısımda Uerlcmcs"nc k 1r ın '-"'dctttekttr. Maltanm' Ornaaalarumaa. kor- "1D yap 

•" 1 --• · t mi v:ırs Kıraclfcr bu safrayı. vUcudUn su haline gct rılmesl te- lan bu lranaa se ıı...,.. ınta e me • • 
).... Vik bu n k:ıı lçcrelncle hllaıulımt, esklmit olan 

·n cd•c·· b yük fayda<!an batka. ze enıel o uu. ıa ormı • 
.. .. 'b · ı h" b"r maddeleri yeniden birlettlrerek meyda. 

n ta t g ltcr~den ve Amerika• nanu nazariye iu arıy e ıç ı 
t kv" c k vv•t ve harp malzeme· mını tııkll etmiyor ite de tatbi• -ıa çıkarır ..• 

• erk kaf"'e er nin ş md:. katta pek c;ok mü1küllere sebebi• Karaciierin humedilmlı yemekleri 
r , kapalı olan Akdeniz yet verdiji de muhakkaktır. v·icadun işine yarQacak hale getir• 
f deler' mümkün olacılr• Bu mü,kül!erin milbimlerini saya• '!lek işi daha onem!!dtr .. Yediflm z 

vemekler hazmed !dikten aonra. y • 
B~ ure on'les yirrn gun içinde hm: 

ti' •tıf klcr n Akden z balgeslae çok Gemi ya~rmals lt&eJell armatOC' nız yailann kiıçiık bir kısmı müstes· 
k ı t ı ~vvela munaslp !>ır onnııı bulacak, na olarak. brpsl karadterden geçer .• 

" k,.rda ye uvvet er ve ayyare er bl . i 1 'V d i•letccek olan •t'kerli mndde-
S:t'l!nneleri ve Tunus hududuna k:e• testlrecell kerestenin r proın n 1•• ucu u ,. " 

X:ıradierin daha önem!.i lsi, vücu· 
de dokunacak. onu zeh'rliyecek ,. .. 
bıtncı maddeleri tutarık vilcııdli onlA• 
rın !ena tesirlerinden konımalrtrr .. 
Vucude giren zehHi m ddel•r. kua• 
ciferden gecerken ır:ararlı tesirlerin· 
den h'c olmazH yarısını kıyb•derlt.r 

Karacııter yalnız bir ışe mıı"ısus hır 
u~v değ ldir Butun vücudu" tiırl 
t~ir 'i islerini gören b r k"m:va 111bora
tuvarıdır .. Onun \ç n karacıicr kifa• 
yetsı:ı. olur da itlennl iyice göremezse. 
bnnun zararları blitün v1icude doku• d r lıUtiln şimali Afrikayı kontrolleri pacok, Vekilliie ırzedecek ve oradan \er orada, klqıya bakımmdan. vilcude 

a 'ına a1lillllft ııı:r.a~ı...calııtar. 1atıe mu.a&dcai alacak. Bunun için de Jjzamlu şeker hal ne gelirler Vucu• nur. 

'Muttef klerao, Au icada sıkrııJı: bir mtıfettiıln muvafık raporu otacık. Ta. 
v ·.,, te kallft Alrunlann Pr nealhD bii ıift' devletGe aulllfuası 'kap e- , 

• den bir orman ise antııt8re ba•ka bir Ct•ıir ve Tunus üslerınden istifadeye 
ŞARK SINEMASINDA 

t ebbııa etmeleri takdlrınde, ba Us- or:nan balap teltlif etmesi cnıbı ve-
ler daha evvel eller"ne ceçirmek malı:. rilt'cek. 
sadiyle hare1'ete geçmeleri ihtimali de H11ıh Veklllilr arzu etritı orman-

dan kereste kest!mestne müsaade eder. 
" rdır. f lı:at ı ·n 

A!man propagandası. tnıUizlerfn se il müzayedeye ko?ulıcak. ı '' 
Pranın aıuıtemlekelerinl birer blrer fer.ası bir rakip çılnp mUa1yedeyt art" 
tllerıne ıeçırmekte olduiunu iddia et• tıracığı •e keresteyi kendi n~.\:"a 
Jt;ektedır. Alman kontrolu altında çı. atın alabHccelidlr. ' 

kan Par!s cazetelerl de Fransız mUr * * 
tcmlekeleri~ Almanlar tarafından l1te. \öyle bir lııa1 Jı:attıamda asıl 
1t1 ıdaf a edılmesi luzumundan bahset. iıl hazırlayın, projeyi yapıp mü• 
nıelı:tN!lrlet'. ıayede emrini alan, her türlü maıraf• 

Heaı'ln Fransız mUetem!ekcleri hak• lan ıcSae alall armatör 11rf rekıbi için 
~ındslri taır:lerl, bu haberler lı:artmnda pir •t1nna ~htmrı olm111or mu? 
d kkatl cekme1ı:tedlr. ÇUnlı:tl herhaql bir cemi intumın 

Arabacının kızı filminin HILDE KRAHL H t'n ~n 
unutulmaz yıldıa • 1arattıgı 

A N U Ş K A 
nrn gördüf ü müstesna ,.c 

, coşkun rağbet 
2• t.•ı. Te m ü tevali miiraev.nt karsısıtıl'•··; 

BuıUndm i t ibaren l ha fta datıa gösterilecekhr. 

.. Ehemmlyetle Dikkat Nazara -· 
Su hafta Ses sinemasında f'm~alsiz muvarraktyetler k?ı:ana 

• • f1Jmlntn Kan Ten 

MARIKA ROKK :::::::~:~::~ı.::~~~7.;!~: 
dir ettiii ıöz .kamaştmcı delc<'rlar arasında !_8nJandrrdı!ı 

Efier, mevzuun ıanzimı bakımından 
çok kusurludur; zaten ply9 olarak da 
"ıelrnik" hataları vardır. 

Piyeste baba o!an Prokop'tan baıka 
biltiln pbtalar sllikt r; rollerin hepaJ 
lldncl pllnda kalmıya mahkdm edil• 
mitler, diierlen iH kuru kalabalıktan 
lb11ret kalmışlardır Bu itibarlı pıyes 
ufnk ufak sahnelerden murekkep hır 
"ııukteli rısvn• ye de benzer • Onda 
• tabıi! ve eıaıf", "aamaıı ve terakkı" 
lcabarlık duşkunlerı" ılbi ayrı a1n 

ubneciklcr balabilırla; hele ba aahn .. 
cıklerden bir ikisini bazfedebillrsek o 
rımın piyes yazmanm "teknik" kıs

m\ns ait bayırlı bir it de yapmıı ve 
bu suretle eMrfn aık~ô kadir uzıın
lııtuna da bir çare bulmu' oluruz 
Metıeli birinci perdede evvelce mevcut 
arabalarını şimdi kamyona tahvi! eden 
Pınıdcli lle tofCSrü anıııncla ıeçen sah· 
ne tamamen lüzumsuzdur. Eserin en• 
tr kasıyle hiç bir munasebeti yoktur 
Milel ıf n bunu otaya fult b r 11ıma 
it bi eklemesinin sebebini ınlıyamadım. 
Sonra bütün mevzu, baba kadar ofu• 
lun da omastanna ~•ti halde 
Yan.ı ehemmiyet itibariyle birinci sa• 
f cecmıemı.. e1erde ienclml ıevdirr 
cek bir hüviyet •'amamııtır. 

•• p y~lcrin mevzuunu hUllsa etme-
yi muvafık görrnemeklr. beraber 

-ııcr hek'kındalıi du,üncemi d ha ıu. 
mı;l11! b'r ıarette anlatmak cttı 1*1111 
1-u··ada lüzum görilyorttm: 

Meyhaneci ProkOp oflu Y"'nlye re
nlır memleketlnc!e •e gerek Awu,,ıtcla 
yüksek iliın tahsil ettlrlhit. Çocuk. 
memlekeriae dönunce babasını beter• 
miycr, hele kibar aOeden bir lmiı ev
le:ı"ncc yalnız bab ımdan dei ' b<"• 
tuının adındlr. b le nefret ı:d"vor, 
ıht yar Prokop ancak muayyen cUn• 
lcrde uzak bir hısım c bi oğlunu ziya• 
ret edebilecektir: fakat nedense bir 
gı n kıırı koca bıbavı bu yüksek hıı" 
,. l:ı almak ist yorlar; onu Romany • 
da büyuk ıııer yapmış blr zengın bııba 
ı; bi kor.aklarına r. tlirUyorlar: Yanı 
lı rfı b r pol ~ hedefi, pyeei 
nıu:ır olmaktır. O, bununla ufraşır• 
'cen kibar hayatında karısı damızlık 
b r teke keçisi ıibl rascelene saldıran 
l\:t.kli adında biri ile münıısebette bu• 
unnıuş ve bir de piç kıızanmııtır 

~unu baba otren r ve bllttin ceza ola
ac işıkın evden kovulmaıımı ister 
•l-ıt buna ne kızın •nası, hattı ne 

14e piçe "oğlum" demlye mecbur olan 
Y.rn! mufakat etlttter Bir ~un haba 

A srileıen baba., Türkçrye teml7 
ve lnaıar1IU bir !isanlı teraiml' 

tdilmlttir; bıttl liunm lhenc! mü· 
•ercltnler tarafmda:ı itina lle mubafa· 
ca ıctiJmiıUr. Yılnıa "basretinı tadil". 
·t~rl mUmlı:Un oinu,.Sn.-" slbl pek 
•ık! tabirlerin nnında "danam" ı•bi 
kelimelere- de rutlaıuyor. Ter~dP 
vr but tercümenin tash hinde eski dost 
':>ıman Cemal Ka•ıılmm t1lft balan
·'lufunu geçen gün bir cazeteden ot" 
renmf,tim 

Art 11t'er p yewi pek dotru olarak 
t h i ıiveleri ıle oynadılar; b8yle 
olunca artık nerln Rumcadan nakle-o 
dild iini biae hatırlatacak b c bir ı

ve ve tabir ç"nlsi lnallınılmamatrydı 
Nllek m Fran11zcadan bir eıer tttcu• 
me edılip oynandıfı zaman içindeki 
hulun· tabirler dilimize kır:sı!ıklırı ıll' 

geç r ld j halde bu eserde neden tak· 
··u bir piyesi bet•rlatacak kadar "So
pa Vls11. A.ıta Dlnvlo, llıltofeu" gl
tı: ~umcı tabirleT" muhafaza ed llyor1 

** 
A rt ıtlere gel ace; her eserde, kii" 

çiJlr b6yilk her rolde oldafll ırıe 
bı t. G lib burııda da ön saftadır. Ba 
ba Prolrop rolil ballclan diba siizel 
daha can'ı. c!ah3 nsani oynanam-ızdı 
Oı! b bliUln teatral tesirlerden pek 
r.uzel istifade etmesini blld . Bu sa• 
kıt ve ~Üriik plyı:•in ku!urlannı ört• 
'tl: ('nı batka b"r ruh, başka bir hayat 
•cra· · •e buna o lı:adar mıhTtyetle 
y:ırtı k' r:8sterdiff bUvifk 1ru1'retfn 
lr~dlsl bile tartmda detflml"I efblyd1 

Tıırk T vatrnta nıımrna lı:oc:ı sanat
lılrı tebr k ederım; varolsunl 

Gal b'den sonra ·belit de Gal!b'lr 
b r ~fta olarak. Bediayı takdir edi• 
"Clrum Her ha!lyle asil bir Rum lradı• 
rı tıfltlyetine anc:ık bu 'kadar nUfuz 

diltblhr. Tuvaleti. mıkiyafı ile l.uv 
F lip bir çerçeve !çlnde iht!yarlamr" 
vın hir devre a"t ya.fit boya portreo 
l•re bt>n:rlvordu. Bu canlı nokta sanat 
•!!humda bitdnin kudretini aftlatan. 
en kuvvetli bir misııld r: darısı diğer 
.. , .. ~u.-.. ım!:rin bnına 

Tallt Arteme!" Y nl rolllndc pek 
ruh~u:r buldum. Bu sanatUrı tered
rl ıttrn lı:urtarmık, onun sesini ttitmek 
v, f.Öyledil'ni ınlıvabllmek lçin on~ 

nBnılar athracak roller seçmeli Blnn• 
ı ıınrf artlstlı-rde'1 olın Tallt nı-

vazık ki Sehtr Tiyatrosunun d•ltlr 
'llll!IYOn noksanının ebedi bir ıembolD• 
ı'!lr 

Kemal Günnen, A ·~im rolflnde iyi 
!d Mehmed Kıraca, berberi pek mO• 
\emmel oynadı ve ona bUtUn karakte
rini vermlye muv1ffak oldu. 

Burada Avrupa1tların "hlrika ço
cuk'ar" dedikleri bir yavnıclan. Dıt• 
ral., roltlntl yapan mini mlnt •ya1ıse1 

Bectrikli" den bahsedect'i m. Henüz 

Bu cümle lımet lnönll'ntln ıfzm. 
dan cılrtıtı zaman tfipbe yok ki oa 
sektır: milyon ıöitlı sarada lrabaıw 

mıttJr 

Burttn 6y'e bir vaziyette bufarnıYoı 
ruz ki millet Şefi lle kaynıtmıt tr 
nıet İn6nli bu maazzam Tarbtm bir 
ek dımağr haline selm"ttlr. Ba blrUk, 

M 1li Sefin nutkunda soyleditl sibt. 
oniimtize çıkacak b6tün sUçlllklerl yee 

t'Cc~ kadar kuvvetlidir. 
BacUnkü dunya durumunda tarfhhı 

1mi 1'ıldelerin1 siyasete tatbike 'mirin 
vektur. Hadiseler baı döndBrBcB bir 
ıınt!e birbirini takip ediyor. Diln,.. 

·ur 6•tüne cehennemin sana 1ı:uyu111 
ıil"1'rilmlt dat. ova, dere, tepe, c81 
d•r•f! deml1or her tarafı yakıp kı-r.a
r>TJyor. 

Bu r6rülmemlş fellketin içinde ıe

Yircl kalmaYt tarihin tckerrllre tabi 
olduiu hınıl vaka tle makayae edee 
t:'l'rız Bu müstesna vulyet tarın 

ü"fu mudur? Coirafi nalyetimizin 
T?li11111deaı mid r1 • 

Hayır. Siyasette tali bByilk bir rol 
"lynamaz: coirıfi vazi1eUmlz tıe b!e 
~· ı!aimı nu k m!"Vkide brrı1ı:nnft1T. 

Baciln bizim dünyalara cıpta veren 
'hlr aaıdet havası klnde :rıtımamızm 
veılne lmlll bu mllletin bışmda 'bu. 
'unanların takip ettikleri ıiyaıettir. 
!)ü.,ya tanhi bu dahiyane efyıııete 

s.ay'ı:lar d i 1 ciltler tahsiı e7Je1e ye 

rı •ardır 
B•z oyle blr dönüm yerinde butae 

mıyoruı ki ufık bir deiişlkUkle Filte 
ret'in dediii sibl: 

.•. Hunın vedll·ı·t•hrll 
Mlarak yay. kılıc, topuı,: bılllı 
Manclnık; top, aaban, tUfenk ••• 

• . 
Damlal' lnmlt: yetimlerin baıını 
Her ocak benzeml9 meur btıne 
88"mOı evler. aUrUnmUt llleler 
Kalmamıt hırpalanmadık bir yer 
Ba mısralar diinyanın badnkü ... 

ır:lytin anlatan lı:uvvetll bir tHvlrc!lr • 
Fakat bu tasvirde "yetimlerinin batına 
evlerinin damları inmemit ocalı:lan 

b!reı mezar tatına benzememft. ,,ır 
'an 18nmemlt, afl•len ıllrflnmeml, Te 
bir kö•ü bile hırpalanmamıı blr yer 
de vır! •.. 

Bu ülke. bu y:ıngınlır içinde t6Til• 
niln uca bile kavrulmıyın bu bel'U 
!IUlh ıüvercinl memleketimizdir Ve 
hunu biz doirad•" do~ruva onı. THrk 
<: ımhurn ıtn~. M lli Şefe. İsmet ln • 
.. a•nr borclııyuz 

,.,,,h, ontın hııyıtmı yazarken ı.. 

t\l(haldcki n,.ıillere ,a.ıe slSvHyecelı:t r: 
"En mil'.tkli' 1:amanda Türkiye rilm

ltımYetinln varlıhnı hantını, ıeree 

fır kurtardı ve bütUn dünyanın ha,.. 

~ .. ,,ı.•z.,ı "'""""'"' 

ı __ _ 
CIZALANDIRILAN TACİRLIR 

Ticaret Odaıı, Borsa nlıamnames n& 

vktn muamelelerde bulundukl n i
n on iki firmanın para cezaıma 

carptınlm sına karar vermiıtlr. 
l!TIKET KOYMIYANLAR - E -

ket koyma mUkelletiyet ne riayet f"t

mlyen altı k '' diln yırml beter 1 a 
p r ct':l'.8 m m hkOm edllmiıtlr. 

BiR MAHKÜMIVET - Eski kansı 
Ayıteyi, b"r kunduracı dükklnanda bı
cakl muht lif vcrler nden yar 1 v n 
Ali Rıza 10 ay 20 gün hapse mah 
od

0

1TT'ı..t"r 

Mısır Muharebesı 
pek de o kadar haııııt bir menfaat 
!ıl olmayıp memleketin deniz ticareU 
fıl1:1suna lruvvctlendirdlli her nedenae 
naıan d klı:ıte alıdbuyor. 

Böylece armat6r bunan ıcm bülı:aıo 

metten yardım görmeyince rakibi i!e 
azlaııP ona da ~ Jllr ıtıcınla etmiye 

ŞAHANE D~ __ N S 
Son .. "bilı:al şaheaeri sayın müıterilerimlze b_ır su~pnz olmak 

U BUGÜNDEN itibaren herıUn 2.30 matuıelerınden evvel 
zere I' kti 

thd11 ettlflmlz yalnız ( l) ıeanstl\ ıtöıter ece r. 

t-litıın n hlll o adamlı müıuııebette 
olrlu~nu mlnl mini bir cocuktan öJ• 
rrn nce konaktı verilen bir suverede 
meyhaneclllk daman tutar - ıdi• 
n n n 1'11nM lmftr: ba '*11ae, ......, 
• .. )1 meydana çıkarır. Baba bazı "me· 
1-.clram" larda oldul'ıı cfbl 1T'& dlltm•• 
nrnı cebindeki imzalı bir kiiıtla teh• 
dit ederek cellnlne ha1ılkati lt'raf eı
rlr ve büttin 1'u renletlere rafmt'n 
b'r ttirlli oradan aynlmaınak lıt~en 
ollunu hemen hemen :ııorla alıp ~öt&-

o•ra yflne'~•en bu hlnkarun her 
hııldl' pek bf!cerikli ı:-lduğuna şüphe 

•oktur Zıra ro'ünU ıayet kusursuz 
bir surette yepb ve haklı olarak bu• 
,.. k bir artiııt clbı allı:ı,lındı. Darala 
"haberin ly ıini çocuktan al" mesel nf 

iLAN 
GOmrük komi yoncularma mah •s 

mu mele kayıt denerlerlmle kom -
voncu karnemi kazaen zayi ettim. 
Bulup ı:etlrene nakdi mükAfat veri
lecekt r. Aksı halde yenisi alınaca
lJndan eskfler!nln hilkOmleri yoktur. 

yatları arttırdı. ı.OTFEN • • Takd• d 
Miizayede1i her Jrbn lehine halleder o tKICAT Seyredenler Arza Ettıklen ır e 

rll' 
Mevzu itibıri~le ide lrir fnlı:alUr-

ttrlıtırak baba Prokopı ıclinlnln 

~ıılriy!t müllkıtnıı çıtır pıtır ınlltır 

ve ba aareUe entrikanın mihverin" 
·eslt'.l eder. Küçücük artistin bu mu. 

81rkeclde Aıtblya hanında QD111· 
rOk komlsyonculartndan 151 karne 

Kah"re umumi kararrihınm hususi 
bir teblljine ıore: 8 fnci ordu on iki 
gün ve cece devam eden ı:ddetll mue 
h rebelerden sonra M hver kuvvetle· 
r.nı bozcuna apataaıttır. '.Da kuvvet• 
ler ıl.ındi boıgun halinde reri çekil• 
nıekte n tak p ed lmektedlr. Ş mdiye 
kadar :M hver"n havada ve yerde 600 
tayyaresi, 300 den fazla tankı tahrip 
cdilmiı, bir çok harp malzemesi ve 
ıo ooo kadar esir alınmı11tır. 

Berl'n kaynakları mfittefik!ertn bu 
lnavaHakıyetini zımnen tasdık etmek• 
te ,.. Rommcl'lıı elastiki b r müdafaa 
g atemi takip ettiiinl ıoyllyerek ~·
tnanı celince karşı taarruza rec;eceiını 

mecbur oluyor. Zaten ll'ttkamet de fi· • 1 Şahane dans ftlmtnl l matinesinde 1 
se etsin yine ml1tköllt bir tiirlii bit.- 1 Sll~DA ı 
mivor Çünkil orman mllhındiılyle AYNİ BiLETLE 2,30 SEAN 
mlİte~ıdl1en uiralJDU YU'. Alıçlar • b 
dıtmrılanıcık, kesi~ecek, ormandan c .. ı. ,, •ANUCKA" Filmini de Göre ilirlera" 
lı:arılmadaıı c;nce bır dıba maa:reae , . y 
dilecek, yani bir kaC def~ mlibendiH SINEMASINDA 
1Diiracaat edilmek zanıreü Tar. 'P'abt ~:\ 
:nübendiı nerede1 ~--~:j -

!111 olmıyan bil Talla o lreclar lralabah" 
blr e,haı yıfdPna ıCSmlllmii,tUr ki bir 
takım Jüzıumu ııhriyetlert aalamıyı 
,,1 kimin kime bacanak, kimin lı:im .. 
ba!cbr; akraba olduiam aclamaktll 
~lrenmlye imkln yolrtv. 
Proıramdı bir (odacı) P• 1ılr clt 

<odlcı kadm) rolü ıaratlm 1d. esd• 
v .. ının nımbtına ılt bir Almt79 tee 

ı ·"cliif evlmıf!dtilme dre. 1'eft1ııı"" '1-

ıffakıyetine rdmen ball1l yine piyes 
ı,e11bma bir bar olıralı: kıydediyO" 
..... "'IUrilra eocuklır" her ır:am11• 
bahanıMs. Balanmaymea da piyes 
"eiltf1r. ,.,...11 noksan bir makine p 
"ıl t.ı ... lıalır. 

No. lı ko'"ltyoncu Zihni GOreoy. 

KAYIP: Kandıra niltus memurlu• 
tundan ılcbtım ve içinde Kındıra 

"skerlik 111beslnden askeri muame
lem kayıtlı bulunan hUv)yet cQzda
-ıbnla fetlınbul llmanın4an aldll1ID 
9 tonluk Emaneti Hüda mot6rüm• 
ıtlt 94113839 numaralı tayfa tezkere
mi kaybettim. Yenilerlnl alacatım
"ın eskilerinin hükmQ yoktur. Kın• 
•tra - Akc;aova • KadıkBylD 1324 

b ldirmelı:tedir. 
a inci ordunun taarruzunan, 12 glln 

lc;'nde ıösterdiii lnk!ıafa göre, eade 
M hver kuvvetlerini Mısır hududun'" 
d3n azaklaıtırmak için yapı!mış mabt 
dut bedeni bir hareket deffl bilik!~ 
A.fr lradakl Mıbver kuvvetlerini tasfı• 
:ve maksadıyle clrtıilen b!r tetebbUs 
oldutu biat841llmekttdlr. 

Bu taarruzun neticesi _M!hvercllew 
riıı muka•emet derecnl •e yapabile
c:rklm 1ı:arıı taarruzlar hakkmda he
nüz kat'i b"r şey soylenemez. Yalnız 
'1ra11 muhaklmk ıa11tabl!lr lı:h Be 

taa ruz muv ffak olm sa dahi 1nrl• 
l ler taarruzdan evvelki vaz yetleriııe 
d dı'hı fena bir vu yete dü,miye· 

er ve Mihver ler u un bir zaman 
rı tehdlt ec!ecek bir yaziyete gele-

ceklerdir 

Her lhım olan yerde bir miibendis 
buhmduntlımıyacatmdan buın rill· 
yelten relmeal için blr çok beklemek _ _ ......... --

!hım ıellyor. Buıııın bir takım akli• ~LDUREN 
lıkler çkarmuınm da pek muhtemel \mi 
o!ıhıianu anatmamalıdtt. • 

Sonra semi intall için 1ılnız ore B A H A R 
man!ımm2dım lrereete iedarlki 79"" 
aıl7or. Tftli ~r cı. 4eaılr ti·' 
ır:ım ~ ifil ar111atlre plya· 

1 d"• oıada c1emW ~ttc, ,idip a ınu 
yor, fıkat 701r. 

Dün ıece tıtl az slh11lmOı bir 
raibet kazandı. 

KAT ALIN KARADY 
ile PAUL JAVOR 

çll bir a•k dramını azın bir San'atlı 
v ratıyorlar. Gece seanstan için 
... rJf'rlnlzl mutlaka evvelden nlınt-ı. 

Dtmlrtn rıetmt flyah eter 40 karu" 
tse "tara bor'lada dört mllll ,.ni 160 
kuruıtur. Mecburi bir surette flhiı fı
., tta demir satm alınacak, yani ıe

min'n maliyet fiyatı nahak yere ka· ı 
bartılacak, çünkil vakit reçirmrmelr 

ve başl:tnmıs insaatr durdurmamak li• '•'Ilı•••• Telefon; 49369 
zımdır. 

Dtlw rotterla IH. bahee deierl ol
-~' ft1r11rtb "~TlPttfm 

ncl Hafta ___ _.. 2 

TAKSjM SINEMASINDI 
LEYLA ~URAD ve YUSUF VEHBl'nil\ 

Yuattıklan alk ve tbtıra J'ilml 

KÖY K 1Z1. 
TDrkç• AzlD • TDrkçe '8rkffı 

Blrlncl Raftas!nda 40000 kisinin ı~rdOIO 1'u bOvtılr fnmf str "• 

~1 .................. ıarnn~ .................. r 

"aumlu HOıeyln ollu Cevdet Ka .. 
.. 11,. 

Ka tmpaşa nah y üfus 
emurlutundan aldıtım hOviyet 
zclaıumı ka7bettlm. YenJılnl alı• 

altımdan etkisinin hOkmQ kalma
tştır. Kasımpı.. Kulakaıs Arda 

add .. I DoOrımıeı Kemal eoka!!T No. 
Av•ı- St"a" 

Selllr Tiyatrosu Dram kısmı 20,ao da 
(llU tf ) 

Komed1 laam~ A8RILl!t!N BAB~ 
Cumartesi - Pazar matine 15,30 da 



Askeri Vaziyet 
t dr Baş tarafı 1 incide \ 

==- -~, 

TİCARET 
BORSA • riYASA 

İzmirde çıkar gündelik h
cari ve iktisadi gazete 

• d:.ıktan sonra kendisi henıi7. muhare
beye sokmadığı taze kuvvetlerle asıl 
neticeyi almak istediği sahll parçası 
ustunde, üstun hava lcuvvctfoin buyuk 
faalıyeti ile destek!enen ş ddetli bır 
taarruza girişerek Mıhvcr cephesıni 
buradan yarmıştrr. Bu yarığı kapat
mak için müdahale eden Mıhver tank: 
kuvı;etlerfoj de ihtiyatta sakladığı d~ · 

ha üstün tank kuvvetlerinin lı:ar~ıhk 
1 

müdahalesiyle rkate mecbur etmiş ve 
böylece Mihver cephesine takriben 
y·ımi beş kilometre bir derinlikte nti
foz ederek Sidi Abdulrahman mevki• 
fn! zaptetmiştir. 

Turkiyc piya~alarrmı a lt en 
doğnı haberler i rakı>mlorlıı gü

n(! gilmıne verir. Abonesı : Se
nelik: 14, 6 aylık 8 liradır, 

Adres: lzmlr Ticaret Borsa
p yasa gazetesı. Posta kutusu: 
408, 

fstanbulda: Ata Atabek han 
üçüncü kat numara 7. Telefon· 

lAŞ. DİŞ. NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 1 

Nevral_ii, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
'1 24674, , General Montgomery, şüphesiz ki 

SD'1ı!den süraUe ilerllyerek, sonra ce• 
rıubıı. sarkıp merkez ve cenuptaki Mih• , 

· icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

i .. • • • -~. • , ~· .. ·- • • • .. , . ·~ ' :· · . 

~~~~~k~i~ud~Ka~I •••••••••••••••••••••~ , ,,••••••••••••••••••••·~~ 

i;~~~~";~:;:, .... ;:;;·,i~:::f PERDE ve SAHNE Çıktı TÜRKiYE i Ş BAN KAS 1 
man'dan sonra bir &'iin zarfında batıya Ku·· r:u""k C · 
dognı süratle elli kilomtere daha İ• Bu gilzel Tiyatro ve Sinema Mec· ~ d rt Hesaplar 
ler)f'r ve Fuka mevkiini tuttuktan son- muaaının Yirminci sayısı Yepyen ' 
ra bir kol Mana Matruha ve diğer bir tarıtda çıkmıttır, 
kol bi!hassa zırhlı kuvvetlerle hemen iÇl~l~EKİLER : 
cenuba doiru sari:arsa General Mont• 
gome:ry'nin plimnm büyük bir kısmı 
tahakkuk sahaSTna girer. Mareşal 

Rommet, ordusunu bu vaıdyete sokma• 
mak için eJi.ndeki bütün tankları mu• 
harebeye sürmüştür_ Ve Afrikada ce· 
reyan cbniş tank muharebelerinin en 
şiddetlisinin vuku bulmakta olduğu 

haher veriliyor. Eier bu büyük tank 
muharebesini İngilizler kazanırsa Mih 
ver ordusunun kurttı!up ricat etmesi 
imklnstt olacaktır. 

Biz, bu taarruz baklanda yazdığımız 
ilk yarıda bu taarruzun çok esaslı bir 
tı>l'rruz olduğumı ve büyiik bir gayeyi 
ihtiva ettiğini ve muvaffak olduğu 

takdirde butün Avn:ıpa harbinin !ıeyri 
üstünde büyük tesjrler yapacağı ka. 
nnatint ileri sümıüo;tük. Bugı.in de aY'" 
nj kanaati muhafaza ediyoruz. Bun. 
dan sonraki yazımızda bu taarruzun 
takip edeceği safhaJan ve esas gayesi· 
nl mntalea edeceiiz. 

Autürk'ü" Ölüm YıldöntlmO için 

y a z t 1 a r: 

Milll Tiyatro Neyire !rtu~rul 

Ahmet Fehim lbrahim Hoyl 

Gerhatt Haupmann 

t. Galip A~an 

o\ktörürİ meslegi 

Dans meKtebi 

tUice Fay · 

~~, Ann Sotlıern 

Muhsin Ertuğrı 

Vaafl Rıza Zob 

Coıkun 

, sever 
~ 

Fruza" Cemali ilk Sevgileri 

'•••••• Son ayın Tiyatro Hldimeler~ ve alr•. _____________ , ı 

POKER 
rRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş etmez, 

cildi yumuşatır. 

KEŞlDELt.R 

1943 iKRAMiYE PLAN 1 
1 Şubat, 3 .Mayıs. 2 Ağusto~ 1 İkinciteşrin tarihleıinde yapılı 

1943 İ K R A M i YE L E R 1 ' 
1 adet 1999 Liralık 
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·rHrkiye İş Bankasına rnu yatırmakla yafnu: para biriktrmi~ 
Vt. faiz almış ilmaz, ayni LltllıantfR taliinizi de dencmi, o. 
1ursunuz. 

Ma~aJ Rommel, tngilİ7: taarnırun• 
da., evvel davranarak taarru?.'a geçme
yi ı;olı: isterdi. Fa kat o, evvellci taarru
'funcla ti Gaza~adan Elalcmeyn hattına 
'ranıı:r ricat eden, kuvveti, malzemesi 
"e vesaiti çok eksilmiş, yorgun İngiliz 
ardımmu bu hatta o zaman mağliip 
o:dl'mediği halde, şimdi çok kuvvetlen· 
'!l"Iİ!i ve tuttuğu cepheyi çok tahkim 
"ltrniı; olan İngiliz ordusunu bu hatta 
mağliip ebıvıtln imkinstzlığınr bili· 

Her yerde POKER 
tra, bıça)daruu 

'

,., __________ _ , ~-, araymn. , 
M. M. V. İstanbul 2 N o. lu Satın Alma Komisyonundan 

Tomruklardan muhtelif çaplarda kereste imall içiıı )'eni veyahut az 
kullandmış hazar tezg~hı (katrak) satın al1nacaktır. Lokomobfili veyahut 
ınoUlrlü olabileceği gibi motörsüz olarak yaln!% tezglhta olabilir. Elinde 
bu nevi makinesi olup satmak isteyenlerin en geç 10 İkincitepin 842. ta
rihine kadar tekliflerini lı:omlsyonumuza .e;rahut :Ankaradaki Vekllet l'll
tm alma komisyonuna vermeleri. (967) 

•Doktor - Operatör• 

ZEKiYE TEMiZEL TUL i N 

ARSENAL TAKiMi 
.. ~ l , 

ve 

FUTBOL TEKNiGi 
Bugün aat 18 de 

EMİNÖNÜ HALKEVI SALONLARINDA 
Futbnl oyunları re tekniği hakk1rnda 

Bir Sesli Film Gösterilecektir. 

6 11 - 942 

SiGARA iÇENLERE: 
Ağzınızda Hoş ve Taze Bir Nefes Temin için 

SANIN 
Diş Macunu Kullanınız. 

S A N i N Lezzeti Hoş 
S A N i N Köpüğü Bol 
SAN İN Antiseptik Bir Diş 

Macunudur 
· ı defa tecrübe edenler artık başka DİŞ MACUNU kulla.namarla 

Bütün !:c7.ahane ve parfümörlttde satılır. 

~--........................................... ~ 

Nafıa Vekaletindel\ 
P'.lt!tlltmeye konulan l:ı : 
l - Ankara şehrinde yap1lacak olan Ankara tehrf lAimı tesisatına 

• imalAt ve inşaat teferrüatı. 
Tahmin edilen keşif bedeli fiyat vahidi esul Q.zerinden (7.101.303) 

ı-.. 37 kuruştur. 

2 - Eksıltme 18.11.942 tarihlM rastlıyan Caroamba gillıü eaat 15 de 
o\nkııradıı Su İşleri Rei:ııliği binası iclnde toplanan su eksiltme kom.~ 
"U odasında kapalı zar! U!Uliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme :ıartnamesi, mukavele projesi, ba,.ı1'dırhk it
leri ienel ~tnamesi, umumi .!U işleri fenni ıartnamesi ile huswıl '9'8 

fennt s~rtnameleri ve projeleri 50 lira ka:rşılrltrıda su işleri re!slilindm 
ılabilirler. 

4 - Eksiltmeye ıf rebilmek için tsteklilerin 228 T89 lira 10 kuru$hılC 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapdacatı g\lndeı:ı en az "Oıc; 
gün evvel bir dilekçe ile Nafia Velt~letine mOracaat ederek, bu işe ınafı.. 
rus olmak üzere vesika almaları ft bu vesikayı g&termeleri ıartt.1r. 

Bu müddet içinde vesika lsteitiıde bulunmı;yanlar eksiltıM,ıe P... 
meller. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazıl! saatten bW 
saat öncesıne kadar 9U işleri reisliğine makbuz kar:ıdıiuıda ft!'meled 
lhımdır Postada olan gecikmeler kabul edı1mer. (9U)' 

ı--E-m-ni_y_e_t_S_a.._n_d-ıg-v ı_ll_a_n-la-n-... 1 -

Taksitle EmlCik Satışı Sekiz 
Senede 0;08,S . . Faizle Ödenir 

SeJl"ltl 

Be:roğlunda Cuku:r mahallede Sakı
zagacı Halepli sakatında eski 75,2t' 

e t " s ı 

E . 11" hissesi .y;n • -

yeni 73 No. 1ı . , 

l'Z5Q 

1 - Arttırma 16/11/942 tarlhine düşen Pazartesi ıüni1 ~ W 
14 den 16 ya kadar devam ede~ktir. · 

ihale artttrma aonunda en yüksek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen ltJym.etin yüzde 1' .. nlıto 

betinde pey akçeşi yatırmak lbımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtt.e biri peşin ıeri kalam sıekb: .enedl_ 

sekiz miigavi taksitte ödenir. Taksitler .,;, 8,5 fai:ııe tAbidir. 
4 - Taksitler ödeninei:re kada:r gayrimenkul Sandtğa birinci deıe

cede ipotekli kaltr. 
5 - Binanın fotograh Sandık dahilindeki satiş salonunda te~ 

olunacaktır. Fazla tafııilAt almak için salona mOracaat edilir. ~) 

vordn. O halde, Mareşalin bu hattı bı• 
Takarak Halfaya hattına kadar geri 
~eki!mesi lazım geldiği ileri sürülüyor. 
J.'-ıkat Elalemeyn battı Mihver ordu• 
•u fçin bir çok mahzurlarına rağmen 
tdcal bir müdafaa hattı idi. Bu hattın 
•kı:rıal ve iaşe yollarmın çok uzun bu
lunmaq' ve- btt:radnn başlıyacalı: meoo 
'Juı'\ bir ricatm fazla zayiata mal o
l hflmesi gibi mahzur!arına rağmen 

bu hattın her iki yandan tam emni• 
yctle dayanılacak deniz ve bataklık gi
hi f!ıtinat uhaları arasında kısa ve bu 
~unkü sllihlarla müdafaaya çoi: eı.. 

\'M"İşli bir cephe olması ve ayni za• 
manda Mısın çok yakından tehdit et• 
metri ve bu suretle büyük lngi!.b kuv
\•etlerini kar1ısrnda tesbit etmiş bu· 
lunmasr gibi faydalan vardı. 
Mareşal Rommel, şüpesiz ki daha 

c:cr!lerde mesela Halfaya hattında tu• 
tıınmaya çalışacaktır. Fakat deniz ile 
"Kattara bataklığı arMındakl sahadan 
ç1ltbktan sonra artık hiç bir yerde, üs. 
tun İnııiliz ordusuna karşı böy!e em· 
rı yelli bir hat butamıyacaktrr. Halfa• 
ya hattı zannedildiği gibi emniyetli 
l:::r hat değildir. Ve İnııiliz ordusu da 
takip için muhakkak Halfaya geçi· 
dinden geçmiye mecbur değildır. N:• 
tekim evvelce Halfaya Mihver etinde 
butnndufu zaman çölden dolaşan tn
g•liz kuvvetleri Halfayanrn arkasını 

çev;rdiler ve buradaki Mihver kuvve~ 
Jet 1ni sonra teslime mecbut' ettiler. 

Paris Tıp Fakültesinden me
zun Dogum ve kadm hastalıkları 
Birinci sınıf mütehassts, Pazar
dan maada her gün. 15 - 18 e 
kadar. Çarşarnbalart, fıkaraya 
bedava. x'adıköy, Moda İskelesi, 

Kit~p ve 
Mecmua Evi 

Mimar Vedat caddesi No. 19 
Si:r.keci - İstanbul 

Füme alınan takım meşhur ''ARSENAL,, der. 
Teknik ve ~alışma tarzı De pek me~hur sistemi 

lıakkında izalıat ı•erecektir. 1 rRllit~d:~on~~~=k~~M2 ~!!~~·b~ .!."~~!. °""'"; l 
te<ıi Pazardan maada saat 12 - 17 arasında 13758 e Telefonla 

Mareşal Rommel'in tutmak istediği 

her hatta ordusu daima sağ cenahtan 
çcvI71ecdrtir Kendisinin son taarru
zunda her batta. tutanmak isteyen İn• 
giliz ordusunun ~l kanadına yaptığı 
gibi_ Şüphesiz ki bundan sonraki hat• 
hırda Mfhver ordusunun esas mukave-
met derecesi. bu ordunun Kattnra sa. 
h:ıs1ndan ı;ılı:tığl zamanki vazlyetine, 
ve bu muharebelerden sonra İngiliz 
o:rdt:sunun elinde kalacak tank ve tay
yare adedin·n derecesine bağlıdır. 
Eğer lnıiliz ordustı her Uirlü zayi• 

at mikdamır düşünmüş, hesap etmiş 
ve hepsini vaktinde il<ma~ ve telafi 
icin bütün hazırlıkları yapmış ve aza• 
mi ihtiyatı tahşit etmiş ise Mareşal 
Rcmmelin açık çölde meşhur taktik 
mcha:reti bu sefer vaziyeti pek kurta• 
rAmryacaktı:r. 11-----·-., 1 T A N ~:zetesl 

iLAN FIY ATLARI 

Başlıli malitu olarak 750 

1 inci sayfa santimi 60(' 

• • 2 

8 15t 

~------'-
• .. • 

l 

-251. Tel: 60918_, 

KAYIP: Bursa askerlik şubesinden 
1336 senesinde aldığan terhis tezke
remi ve İş Bankası ile 941 senesinde 
Bakırköy bez fabrıkasmdan ald~ım 
bonserY'islerimi kaybettim, Yenileri
ni alacağrmdan hiıkümleri yoktur. 

LAieii Selim paıa ıokalaT 

pap apartimanr kapıcııı 

met o~lu İımall Seçkiner. 

En eoıı çıkan İngilizce Roman
lardan büyük bir seri ıeldl. 

Ziyaret ediniz. , _____ _ 
KAYIP: Edirne nüfus memurlu-

ğundan aldığım hftviyet cüzdanımı 

ve arabacrltk ehliyetnamemi kaybet
tim. Yenilerini alacağundan eskisınin 

hükmü yoktur. Kaaımpaf& eamlike· 
bir Lonca soka~ 22 No. 1323 do· 

~umlu Milztlkkw ~hı Ali Cande· 
KAY iP: İstanbul limanından almt11 mirci. 

olduğum 941/2769 numaralı tayfa 
cüzdantmı kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmu yoktur. Şa • 

Sahip ve Neıriyat Müdürii: Hatn 
LOtfi Dördüncü. Gueteellik ve 
Neşriyat T. L. S. TAN Matbaası ban KütukçO. , __ ._.. ___________________ ~ 

Türkiye 

ZiRAAT 
Cümhuriyeti 

BANKASI 
.ıturulus Tarihi ı 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Tl1rk IJras11 Sube ve 

:Ajans adedi : 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka maamelelerL 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 
•• 

1-
1 ı 
ı 1 

Ziraat Bf:ııkaa•nda kumbaralı " Dıbarm. tuarru1 b.esaplarmda en 
az 50 Lirası bulunanlara senede f defa ee~elt kur'a ile aptJdak• 
pl!na göre iiaamiye dağıtUacaJdır: 

80 Uralrlt S,000 LI,. 
4 11 600 • R,OOQ • 120 .. 40 • 4,800 • 
4 11 no • 1.000 • ı ıso • IO • 1.200 • 

4 adet t.000 Llralrk 4.000 L1n ~100 adet 

40 • 100 • 4.000 • 

l 
DIKKATt Resaplarmdakt l)ar8tar bir sene tetn~e !10 Liradan qa~ ' 

duşmiyenı.ere inamı79 çıkbb ıakd.lrde 'it !O h.ıla!ly)e verilecektir 
,\.uz'alar aenede 4 defa 11 Eylftl. 11 Birindklnmı. 11 Mart "' 

11 Haziran taTihlerindt> l'ekilHf'kfll'. 

~-Bnü•t•ün-S•o•o•r-S•e•v•e•nl•e•r-D•a•vP-•+•li•d•ir •. _,ı \ı.c KARAR ~"ö"~'A SA S 1D1 R ' 1 
.lfl/lll ............................................ ~ 

içeri~ k~d~ ~!. <e!z ~~'~t~Min~~ ~.~~h~IM ve 1 
eski Fransız güoıU'\ünden 24 ki~iliktir. S:ıın~11l Bedesten\n~f' 

~ı•••••• satılmak üzere teşhir cdilmekt dir. 4 , 

.....•.....•.........•................. ~ .......... -... i M. M. V. lstanbul Sa~n Alma Komisyonu ilanlar f 

..................................................... 
Üç bin liralık patates alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 9 fkinci

teşrln 942 Pazartesi gün(i saat 14 te Tophanede M. M. V. bir No. ıı sa
tın alma komisyonunda yapılacakhr. Beher kilosunun tahmin fiyatı 42 
ku~ kat't teminatı 450 liradır. t~teklileria belli vakitU k0ft1iryona gel
meleri, (%51 - 1043) -Pazarlilda 5000 lcno ınğtr eti ahnac21ktıT Beh~ ld1oıo1ına 12fl ku-
ruş fiyat fahmin edilmiştir. Kat1 teminRtr lOSO lirıtdır. Ş21rtnamf'~i h!'r 
gün öğleden sonra Ko. da görülür. İhalesi 9 111/ 942 günü ~aat 1!I d• 
Tophanede bir No. lu M. M, V_ sattn alma Ko. da yaprlııcııktır. İctekli-
lerin belli vakitte Ko. na gelmeleri. (262 - 1154) 

ISTANBUL DEFTERDAR LiGiN DAN 
özen fi1im, tilmciti'lt ve sinemacılık Türk Anonim şirketi, elli bin li

ra sermayesini temsil etmek üzere çıkaracağı beheri yüz lira kıymetin
de bir numaradan bin numaraya kadar bin adet hiı;~e !'t'nedinin ı,e, yfü: 
elU lira darngıı :re!l11linl 30.4.942 tarih ve 14759917917 sııyılt mnkbuz 
mukabilinde ödemi' ve keyfiyet 12. 13. 15 ve 18/!\1~42 tarihli Sidlli 
Ticaret ve Tan g.nzetelcriyle ilin edilmişti. Şirket !<ermay~lnin ahiren 
elli bin liradan yüz bin liraya ve yukaı1da numaraları anılan bin adet 
hwe ~enedi kıymetlerinin de elli llrııdan .rüz liraya çıkarılmak sure
tiyle arttrrılan elli bin lira ıernıııyeye ait beş 7\iz elli lh·a damga res
mi de 27.10.942 tndihll ve 153166/S990 sayııt makbuz mukabilinde Def
terdarlık veznt>slne yatınlmtştır. 

Keyfiyet damga resmi kanununun 39 uncu maddesi hükmilnc tev-
fikan il~n olunur. (1146) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlü9ünden 
Mukaddema tstanbulda Beylerbeyinde kurulu 1487 sayılı muafiyet 

ruhsatnamesini haiz Eczııi Tıbbiye Fabı'lkİı.st sahibi İsmail Hakkf ve 
Şürek:\sma : 

Miktarı, mahiyeti ve neden dolduıtı 8840 sayılı 24-9-1942 günlü 
''Vakıt,, ve 1991 sayılı 23-9-1942 eünlil "Son Telgraf,, gazeteleriyle il~n 
edilen (1173) lira 36 kuruş borcunuzu 1723 sayılı' kanunla gösterilen 30 
gUnlük müddet zar:flnda ödemediğinl:ı:den bu parayt nihayet 10 gün i
çinde veznemize yatrrmadıl!ını7. takdirde Tah~ll EmvAl kanunu hüküm
lerine göre hııkltınızda takibat yapılacaiı, tebllj' yerine kaim nlmıık fi-
ı:ere, ilan olunur (1104) 

htikAr 42/277 - Milli Korunma Kanununa muhalefettet:ı Kapahçar
,ıda Bodrum hanında oda başı ve kahvecilik ticaretiyle meşgul Arif ot
lu Birhan hakktnda İstanbul ikinci Millt Korunma mahkeme.sinde cere
yan eden mahkemesi neticesinde: 

Suçlunun fiili sabit olduğundan Milli Korunma kanunmıun 3113. 
59/3, 4 ve 63 maddeleri mucibince Beş lira para cezası ödemesine ve 
yedi tJi.ın müddetle ticaretten men'ine ve hüküm katile tiğinde ücreıtl 
suçluya ait olmak üzere karar hüUsasmın Tan ıazetesinde neşredllme-
,ine 18/6/942 tarihinde ka:rar verildi. (1114) 

KARAR HOLASASIDIR 
İhtikar 9421519 - Mılll Korunma kanununa muhalefetten Galatada 

Okçu Musa caddesiyle 101 numarada Elektrik malı.emesi ti~tiyle 

meşgul Salamon oğlu Nesim hakkında İstanbul Birinci Milll Korunma 
mıhkemesinde cereyan eden mahkemesi neticesinde: Suçlunun filli sa
bit olduiundan Milli Korunma kanununun 32, 59/1 ve 63 üncü madde
lerı mucıbince Elli !ıra ağlı para cer:ast ödemesine ve yedi gün tnild
detıe hapsine, on beş gün müddetle de di.ıkkAnının kapatılmasına ve 
hüküm k.atlleştiğincte l'icreti suçluya alt olmak üzere karar hillAsumın 
Tan cazetcı;inde neşredilmesine 31.7 .942 tarihinde karar verildi. (111-') 

KARAR HÜLASASIDlll 
İhtikAr 942/434 - Milll Korunma kanununa muhalefetten Be1oııu· 

Yuksekkaldırım Şahkulu sokak 24/1 numarada oturur seyyar makara
cıllk ticaretiyle mevYl Ya.sef oğlu 'luda hakktnda İstanbul birinci Mil
)[ Korunma mahkemesinde cereyan !den muhakemesı neticesinde suçlu· 

nun fiili sabit olduiundıın Milli Korunma kanununun 31/2, 59/3 mad· 
leleri mucibince beş lira para cezası ödemesine ve hüküm katllesti~n

de ücreti sucluya ait olmak uıere karar hüla~asının Tan iazetesinde ne:ı-
redllmesine 17 .8.942 tarihinde karar verildi. ( 1118) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Aşa;ıda lıdınyeleri yazılı Yd. Sb. ve memurların şubemize müraca

atları aksi takdirde kanuni muameleye tevessül olunacaiJ. 
Sn. IS Hs. M. Bekir oğlu Vehbi An Üski.lp 329 - 14 Top Ttm. Meh 

met otlu Mustafa L~tfi 50637. Top Ölç_ Tğm. İsmail Oğ, M. Mithat 
.!rdener 50741 Ecz. Ütğm, Yaset Oğ_ İsak Adatao 38341. 'rop Tı?m. Adil 
Soyar. 50463 P. T~m. Rt'mı.i Oğ, Mahmut Pirinççi, 49405 Nk. Tğrn, İz.-
set Oğ, Arif "Hikmet Beton 13686. (1620 - 1163) 

BELEDiYE SULAR iDARESiNDEN 
Su sayaçlannı sotuıa kırrsı mu hafaza için ılmdiden 

Iarınt sayın abonelerimize tavsiye ederiz. 
tl!dbir alma

(1095) 

Tıp Fakültesi Dekanllğından 
1'a ktlltemiz ikinci iç hastaltklan ıı:lln!ğlnde bir aststanltk münhaldir • 

Talip • olıtnlarm yabancı dil bilgisi imtihanı yapılmak üzen! tarihi ilAn
dan on beş ıün zarfında Dekanlık kalemine mllracaat etmeleri. (1060) 


