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Ci!aruıa mühim Amerl~an kuvvetleri çıkanldığı anlaşılan 
Oran limanın dan. bir eörünüş · 

YÜKSELEN HER 
SES DU$MAN SESİDİR 
İçinde bulunduğumuz devir, ne onun, ne ötekinin, ne de hiçbirisinin, 
boş sandıklan meydanda kılıç oyn atacaklart devir değildir. DünyanTn 
içinde bulunduğu bu buhranlı dev rede, hakiki vatanperverler için tek 

bir endişe vardır. Memleketin hQr riyet ve lstiklAll•l konımak, her 
istila çemberine karşı, sonsuz bir fedakArlık ve mukavemetle karsı 

koymak. MLIU birlik, bu büyük mukavemet ve müdafaa stratejisinin 
bir semboUidilr, Millt birliğe karşı yükselen her ses, dtlşman sesidir. 

--------------------------------------------, '1 uğultuları hali memleketin 
r ' her tarafında akseden 

Atatu .. rku··n ~ ~e!~in nutku, milleti 
yenı bır "mısakı milli,, ye da_ 

• • vet etmektedir. Milli istiklilini o 1 m ez kurtarmak için, istiklal savaşın
dan geçen, saltanattan Cümhu-

H 
A t riyete, dejenere olmuş bir impa_ 

a 1 r a s 1 1 ~~:r~t:~e~~ -ı:ru~~ 

1 

ni hadiselerin içinde olgunlaştı-

Y arın Bütün Yurdda' ır~ C?mhuriyet . ~evleti, ikinci 1 bır cihan harbının ortasında, 

1 lhtif.aller yapılarak ,. yeni yeni tehlikelerin karşısında 
! . dıf. Bu tehl<k'elerln geçtiği hiçbir 

! Tazız Olunacaktır an için iddia edilemez. . 
yarın,, Ebedi Şefimiz Atatür Böyle bir devrede, her devle-

ı. ·· .. 1.. ııa·· .. ..d.. B • tin iktisadi mekanizmasının bo-1\.un o um y onumu ur. u 
ınünasebeUe bütün yurtta ihti _ zulması ve aksaması tabiidir. Fa. 
.aller yapılacaktır. İhtüal toplan kat tabii ve zarurl olmıyan b.uh
tılan, Halkevlerinde, Halkodala- ranla.ı:. v~. ki, bu .. da muay
nnda ve parti merkezlerinde o. yen zu~e erın, ve zumre men. 
lacaktır. Merasime, Atatürkün faatlermın yarattığı huzursuzluk 
gözlerini hayata yumduğu sa- lardır. Bu huzursuzluklan yara
atte, tam 9,05 de başlanacaktır. rt.an amilleri .. Milli Ş~fimiz nu 

Büyük Kurtarıcı Ebedi Şef tuklarmda şoyle ~ası:ıf etti: 
Atatürk için yapılacak olan bu 1 - Batakçı çütlik ağası. 
toplantılarda, başta o yerin en 2 - İmkBn.ını bulsa teneffü~ 
büyük mülkiye funiri. olmak iL ettiğimiz havayı tice.ret emtiası 
zere, askeri amirler, daire mü- yapacak olan tüccar. 
dürleri, Parti, Halke;ıı, halkoda- 3 - Bulanık suda balık avta -
sı mensupları. resmı ve husust mak istiyen muhteris politikacı. 
teşekküller mensupları ve hafit B'"" - d- il b b b 

1 
aktır \.{~un unya e era er ge . 

usını:ctam dokuzu beş geçe h çirdiğimb: buhran içinde, muka
aba 

1 
nl dan biri toplantıa. vemet ve müdafaa stxatej!Sini 

trr u una ar - ku tl dirmek · · kurd ğu 
A-- a.n]ata.cak ve b vve en ıçuı u -

nın mWJ.Clsmı unu milli b' liği bo "' lte - t aki tazim. hocı ..ı -1...:.1_8 muz ır zma6 a ye . mu e p en ~'il ~ su- .,._n, 
sul aktır ı nen d.ll.U.Uer de bunlardır. 

~d~ sonra Atatürkün ha .. Köylü kütlelerinin üzerinde 
yatı, kahramanlığı, inktlB.pçılığı ~ale hakim ~lan çiftlik ağası 
ve yurda ve millete yaptJ;ğı bü- ıçın, va~~ ve mıill şuur, sadece 
yük hizmetler hakkında bir nu· mahsulunun muayyen olan klr 
tuk söylenecek Milli Şefimizin norm.asını geçebildiği kadar ge-
11 Sonteşrin 1938 tarihli beyan- çen Şalıst menfaat hırsıdır. İstib-
namesi okunacaktır. JtlD'" Devamı Sa. 4 Sü. Z 

/Jlektep kitabı kadar ve belkı dt: daha mülıım •li.11 • 

ÇOCUK ANSİKLO isi 
Yalnız Çocukların Değil, Büyüklerin de 

Ansik.J oped isidir. 
FIYATI 8 LIRADIR 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
TAN İdaresinden ve bütün kitapçılardan isteyiniz. 

imal Fransız Afrikasında 
Fransız Kuvvetleri, Müttefiklere 
Karşı Müdafaa Harbine Girdi 

Bir Amerikan Ordusu Cezair ve Fas'ı İşgale Başladı 

TLAS 

CezaYJ'r . . 

Mr. Roosevelt 
Vichy'ye 

Teminat Verdi 
o { Tl/NtJS 

konsFanfin/ Sus Fransa, Amerika ile 
i ;::.~···TUNUS Siyasi Münasebetleri 
:: 8/skra o / t:~tJk.s Kesilmiş Addediyor 

F A S ( C C Z A Y İ /( , ~~· Vaşıngton 8 (A.A.) - Amcri 
Safi' fil_~ ! t (ieh~.S . ka Birleşik Devletleri Reisj 

AA.oın~"""r (_ o Ayn/ S@/'l:(J '~ ' Roosevelt, Amerikan çıkarma 
rı• :1vuv ~ • ,~MCJref. hareketleri hakkında şu dçmeci 

A~~ . FJMNS/Z ŞIHAL .. AFRJKAS/ \ ne~~ garp sahillerinden 
•t:::wıs- _wuır .. ; 0 Ko'om·L : NaZfJrpf 0 başlıyarak, nisbeten dar bir deı 
•ı • • 'fj 'r.J , nizden A.merikaya karşı yapıla • 

- • •• • .' cak ve muvaffak olduğu takdil'" 
Ti?n<lu. .• • • • •• O I qıi ~ de Amerika için bir tehlike teş-o 

~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii~~ ki:. edecek ol an bir Alman-tta1yan 
.uı.raç yapılan başlıca yerlıer. Fa:. ta Rahat ve Safi, Cezairde Oran ve Ce-zair bölgeleri ~ Devamı Sa. ;. Sü. 1 

(...,._M_ü_tt_e_f·i-k-Je_r_B-il-di-ın-. y_o_r_: -) r ( Fransızlar Bildiriyor : ) 
M. Hitler 

İngiliz Tümenleri Bir Nutuk Cezair Kuşatlldı, 
de Harekata Söyledi Fas'da Şiddetli 

Girmek üzeredir "Kararımız Ka+'idir, Bir Harp Başladı 
Karşımızdaki Alem 

Yıkılacaktır .. Amiral Darlan Afrikaya Geçti • Fransız 
Donanmasına Taarruz Emri Verildi 

Müttefik Kuvvetler Baıkomutana. Bütün 
Frqpsızlan işbirliği Yapmıya Davet Ediyor 

Londra 8 (A.A.) - Müttefik Her Darbeye Mukabele Vichy 8 (A.A.) - Resmen bil- kürtülınüştür. Başka noktalarda 
kuvvetleri umumi karargahı, a. Edeceğiz, Cevabımız diriliyor: Sabah gelen haberle - mütearrızlarm. karaya ayak bas 
şağda.ki tebliği neşretmiştir: Çok Müthi§ Olacaktır.. re göre, Amerikan krtalariyle mağa muvaffak oldukları söylen 

Amerikan kara, deniz ve hava M" İngiliz harp genlileri saat 7,30 mektedir. Vaziyet ciddidir. Top-
kuvvetleri, bu pazar sabahı ka - =-- 8 (A..A.) - Nasy~~~ da Cezair ve civarlarına asker yekUn büyük ihraç hareketleri • 
ranlık saatlerde Fransız şimali 50:'.Y .. ay~ .. yıldonu çıkarmışlardır. Bilhassa Cezair nin hazırlandığı sanılıyor. Pat • 
Afrikası sahili üzerinde muhtelli rr:ıu mun_asebetiyle ~ugun ~~ı limanı ile Amirallik dairesi ci. lak veren de Gaulle hareketinin 
noktalara ihraç hareketlerine baş 1 ~ Lölwenbrau bır~a.nesının varında bir çok taarruzlar püs- t;;ifj» Deva.mı Sa. 2, Sü. 4 
lamışlardır. Bu ihraç ameliyesi ta sa ?.nunda mera~ım yapıl· 
mihverin bu topraklara karşı git mış ve Führer bu munasebetle 
tikçe artan tehdidi yüzünden lü- bir nutuk söylemi~ir. Bugünkü 
zumlu görülmüştür. d~ o zamanki durum ara. 

Fransız halkının bu ihraç key smda bır muk~~ese yapan Al -
fiyetinden en süra.tli bir şekilde ~~n devlet reısı ~a.ı:y~~ bu 
radyo ve beyannamelerle haber. gun de o zamanki a~ duşman
dar edilmesi için tedbirler alın _ larla karşılaşmış oldugunu, bu 
mıştır. Amerikan kıtalanrun bu düşm.anl.arm arkasında yine ~Y
müşterek hareketi, İngiliz .hava nelmilel farmason ve yahudill -
ve deniz kuvvetleri tarafından ğin manevi kuvveti bulunduğu
desteklenmiştir. Amerikan or _ nu ve It.~lerin de hep o!llS.'!' A

Barekita lmmnda eden Ameri.. dusu kumandanlarından General merikada Roosevelt, Rusyada 
kan generıµt Elsenhower Eisenhower, müttefik kuvvetle- ~ Devamı Sa. 2. Sil. 1 

f Günler Geçerken] 
Lokanta Müşterilerinin Vazifesi 

RE F t K 
HALI o' 
KARAY 

Bugünkü vaziyet karşısında her vatandaşın her 
hususta ve ayrica lokantalarda şu üç kaideye 

dHtk:at etmesi lazımdır: 1 - Kararlara uymak; 
2 - Karar ara uymayanlan ayıplamak: 3 - Ka.. 
rarlan sağlamlaştınnağa çalışmak. Şimdi bu ü~ 
kaideyi misallerle daha açık an~atalım: Lokanta 

Okullarda da ayni suııetle ih
tifal yapılacak ve talebeye Ata
türkün büyüklüğü anlatılacak
tır. 

Mısır Çölünde 
irin baskumandanıdır. 

J lngüiz takviyeleri 

Frans1% Afrikastndaki Ameri ' -
Yabancı memleketlerdeki yurt 

taşlar da o gün ayni sautte sefa
rethane ve konsoloslukl'arda top. 
lanarak ihtifal yapacaklardır. 

Ankara radyosu da ~şriyatmı \ 
Atatürke tahsis edecekt.ır. 

ı 
Vaşington 8 (A.A.) - Şimal 

ingiliz~er Altı İtalyan c:n:: s~ij:~ • 
Tümenini Esir Etti ş k"ld 

Hükumet 
Tedbirlerini 

Beklerken 

larda karne karşılığı da oL5a ekmek verilınesı ya 
saktır. Fakat bir gazetede okuduğumuza göre yeni emire uy. 
maniak için yine hiyleli yoll.ıara sapanlar bulunuyormuş. Ha.. 
tırh ve devamlı bir müşteri gelince garson büfeye. başkalarına 
1şit1irecek '!ib1 ~esleniyorrnuş: "Beyin sabahleyin b1rakbğı paketi 
ver!,, Bu pakette ekmek vardır; fakat ~yin getirdiği ekme>k 
değil, lokantacının hazırlayıp kağıda sardığı vP.s'.kasız ekmek' 
Oyle bir hadise 'karşısında bize düşen vazife teşvik edici ve mU
bah görücü bir gülümseme olamaz; hiç değilse kaşlarıınızı çaL 
malı. memnuniyetsizliğimizi hem müşt?.rjve, \ıem lokaJ"t<ıcıya 
anlatmalıY'z· Sayet onlar tanıdıksa münnsip şekilde irşgttan 
ihtardan da çekinmemeliyiz. 

Kahire 8 (A.A.) _ Ortaşark e I e (Tabii geçim şarUarını, omumt 'ı 
İngiliz kuvvetleri umumi karar- Bombalandı 1 b~ştan ~~~dahi. bul~miya.. 
gabının b -nk- - ı cagımızı duşuneceğiz. Bılerek I 
rek ha ~~·~·~ pazar muşte • Londra 8 (A.A)- İngiliz bom- 5 ve istiyerek feda.karlığa razı 

rp e ıgı. ba uç.aklan dün gece Cenova'ya 1 olacağız. İ 
. Sekiz~ci ordu 6 ve 7 sonteş- ağır bir hücum .yaplnlşlardır. Bü : 1 

rın gecesı. ve bugün huducb :loğ- yük ölçüde yangınlar ~ıkani. Falih Rıfkı Atay dimkü Ulus-
nı tam rıcat h ı · d b l b ,,.._ ' .. a ın e u unan mıştır. 4 bom a uça5.uuız ka~p- ta çıkan oa~azısında diyor :O: 
Zlrhlı duşnıan ordu t k'b . "'.J . • . . sunu a ı e tır. 14 ılkteşrın tarıhli La Trıbune 
~~~a::m:tt;;:~!tir :aı.:1"arsa Matru~ J ta.lyan resmi tebliği de Geneve gazetesinde bir Paris 

_ cı h~eketlerı Roma, 8 (A.A.) - "Tebliğ,. mektubu var. Bir kaç satının 

·---.....ı 

yapan duşn:an kuvvetlen kuşatıl Dün gece İngiliz hava teşekkül. zikredelim: "Kış geliyor. Ü~ye
mıştır. Elilemeyn çevresinde lerl, Cenova'ya yeni bir akın ceğiz, açlık çekeceğiz. Hayat ~
müttefikleri Almanlar tarafın - yapını~ ve birbiri arkasından halılığı gittikçe artıyor. Kara 
dan terkedilen ~talyan kıalan - dalgalar halinde şehir ve !imam bOrsada bir kilo teteyağı 7 ,50 1L 
nm temizlen:ınesıne devam edil- bombardıman etınisler-dir. Hasar ra, bir kilo çay 66 lira, bir kilo 
mektedir. Alınanların, İtalyan büyüktür. Ölenlerin sayısı daha kahve 42 lira, erkek pabucu 145 
piyade teşekküllerini kurtirma- tesbit edilmemiştir. İngiliz l~çak lira., sabun 6 lira. et 6 lira, bir 
ğa teşebbüs etmeksizin çekildik- ları ayni zamanda Milano, 88.vo- tavuk 9 lira, bir paket adi cignra 
leri şimdi sarahaten anlaşılmak. ne ve Kagliari üzerine neticesiz 225 kuruştur.o 

&tant ve harp malzemesi naklinde kullanılan Amerikan uça'kları tadır.~ Devamı Sa. Z, Sü. 3 bombalar atmışlardır. l2fr Devamı Sa. 4 Stl. l 

Bazı memleketlerde biletçisiz ve kcmtrölcüsüz işleyen tram
vaylara binenler, yan taraftaki .kutuya tarifeye uygun parayı 
atarlar. bilet\. kendileri alırlar, içeriye öyle girerler. Acemilik 
yüzündep veya hiylekarlık ederek biletini keısmeyenlere karşı 
ihtar, müşterilerinin ayıplayıcı bakışlarından .gelir. Suçu hoş karşı 
Jamak, suçluya ortaklık etmekten başka nedır? Bir yankesıciyi 
yaomızdaki adamın cebinden saatini almakla meşgul görü~eniz 
ıusar, kayid,.c;izce seyreder, güle~iniz? Lokantaya ekmeğini ge 
tirmeyenler ve o!l.C! hala hiyle yolile ekmek temin edenler, yüzle 
rine bakılm:ıyacak ve elleri sık1lmayacak derecede haysiyetsiz 
adaıruardıi'; bOylelerinden her fenalık gelebilir. Kararlan sağlam 
laştırmak meselesine gelince: Yann tabldot u.<>ulü baŞlayınca lo. 
kanta ve gazino gibi umumi yerlerde tabldot listesinin dışına çık 
mayınız. Harcıalem yemekleri bırakıp da şu sırada mide sevdası 
Dil kapılarak sofrasına istakotlar, mayoaıezli levrekler gibi hep 
lüks nesneler dizen katı yürekli insafsız kimselere manalı m!nali, 
hatta dik dik bakınız. Bakış ayıplaınaıun en kuvvetli şeklidir; 
çok def_ sille kadar tesir eder. 

Am::ı diyeceksiniz ki: "Biz böyle yapalım, fakat asıl büyük 
suçlu, soysuz vurguncu ne olacak!,, Hükumetin en ehemmiyetsiz 
görünen karanna uymak istemiyen her şahsın yüreğinde yaırnın 
bir VUl'guncusu yatar. Olgunlaşmış vurguncular ise Ulu şerden 
keskin hükmü giymiştir: "Bunların vatana zarar vermelerini ön
liyeceğiz!,. 



:ı 

Mr. Roosevelt Vichy'ye Parti Kaza 
Teminat Verdi Kongreleri 

J2Jj"' Baştaratı 1 hıcide 
istilasının öbUne geçmek üzere, 
en son harp malzemesiyle mü· 
eehhez kuvvetli bir Amerikan cır 
dusu, bir Amerikan generalinin 
kumaudası altında olarak, Afri
'.<adakl Fransız müstemlekeleri • 
nin Akdeniz ve Atlantik kıyıla -
rına çıkmaktadır. Bu Amerik.ıın 
ordusunun çıkış hareketleri:ıe, 
İngiliz hava ve deniz kuvvetleri 
tarafından yardım edilmekte ol
duğu gibi, kuvvetlerimiz, pek 
yakında, İngiliz ordusuna men • 
sup mıh!uı miktarda kara tü
menleriyle de takviye edilecek -
tir. 

arasında mevcut olmiyan sıkı dostluk 
bojlart tııtvcuttur. 

Sizlert', zalim ttıfuııtevl11erdeıı koru-
mak için ae"liyoruz, Dütman.ı umek 
azmindeyiz. Muharebe biter bitmez 
arazinizden çekileceğtm.ize dair slze 
teminat veririm ... 

Mrl. Petain'in cevabı 

Bakırköy ve 
Kongreleri 

Kadıköy 
Yapıldı 

Birkaç aün evvel bıtlamıe olan 
Parti kaza kongreleri devam etm.ek
ted.iı', Dün de Bakırköy ve KadL 
köy ka&a.Ian konarelerj ;raptlm..ıu-. 
Bu konırolerln her iki!lnde de C.H. 
Pı.rtisl vUAyet idare hı)"eti nisl Kay-

Vichy, 8 (A.A.) - Amerikan teb- ıerl mebıJJıu Suat H11t"l tlrrtiplU ile 
liğinden de anJasıldtğı gibi Amerikan Parti ve Umuml M~lis Azalan bu
ve İngillt kuvvetler! bu s:abah şimal lunmuşlardır. 
Atrika sahillerini bombe.rdrmın et.• \ Kongrelerde, bir senelik çaltşma 
miye başlnm1şlırdır Reis Rooıeve1t ra?orları: okunmuş, hesaplar lncelen
Fransa Devl~t R~J&i~e .rönderdl.ği bir tnıs. yeoi sene büt(esi tesbit edilmig 
mesajda bu taarruzun meıru ıebep ve halkın dilekleri dinlendikten son... 
lere i!tinat ettijlni Jddia etrntşUr- ra, idare heyeti ve vil4yet kongr .. ı 
Fransız l\Iareşalinin verdiği cevap su~ delegeler! setllnıiştir. 
dur· Parti mensupları, bu vesile ile, 

· Milli Ş•f• bağlllık duygularını izhar 
''Kuvvetıerini:z:in bu gece Şimali 1 etmişler, Şefin emirleri altında kaytt-

Afrikayn karşı bir taırru.z yaptıkla- ıız şartta çalttırak ioap eder.se yur
rınt teessürle ve hayretle öğrendim. dun aelA.meti ve milli blrlllin devamt 
MesajıntZI okudum. Siz, hiçbir şeyin tein her Seyi feda ed.eeeklerint alk1$
makul göste.rmro.lği bazı vesileleri i- lar ve coşkun tezahürlerle itade et 
leri sürliyorsunuz. Dü.şmanlarınııa mek suretiyle Partiliye düıen milli 
öyle niyetler atfediyorsunuz ki, bun.. vazifeleri tebarüz ettirmişlerd.lr. 

TAN 

E P o ı@illllll~ll 
Dünkü Maçlarda 

Fener 1. Sporu, G. Saray Alflntuğu, Vefa 
Taksimi, Beşfktaı da Davutpaşayı Yendi 

Galatasaray • Kasımpaşıı maçından bir ensiantane 

Zonguldakta 
Kömür Bayramı 

Uzun Mehmet Günü 
Dün Kutlandı 

ZQnguldak, 18 (A. A.) - Uzun 
Mehmet tarafından Zonguldakta kö
mürUn bulunmasının 113 Unca y!ldö_ 
ntimti olan bugünü Zonguldaklılar 

kömür bayramı olarak Jrutlamııılar
dır, 

Bu mllnas•betlc Zonguldak baştan
başa bayraklarla süslenmiş ve Uzun 
Mehmet parkında bir tören yapll
mıı;tır. Valf, komutail, belediye, parti 
ve halkevl reisleriyle lzalanntn, hO_ 
kOmet erk6nının; maden işçiJerJnfn 
ve kalabalık bir halk kUtleslnln ha
zır bulundukları bu törene maden o
kullarlyle diler okullar talebeler! de 
işt1Tak eylemişlerdir, 

Sö• alan hatipler Uzun Mehmedln 
hatırasinı anmışlar ve Abidesine çe-
lenkler koymuşlardır. Gece maden 
okulu talebeleri tarafindan bir fener 

ı •l•vı vam\m"~·-- . 
Cihat, Muammer, Murat, Ömer, 

9. ıı _ 942 

,- DiKKAT:-, 
Milli Vazifem izi 
Unutmıyalım 1 

Şef söyfedl: "TeneffUa etti 1· 
mlz havayı blle ticaret mttaı ha· 
llne getirmek !at.iyen küstah ve 
batakçılar var~, 

Şu lıalde; bu kOıtalı ve batak
~·l•r bizden sayılamazlar, ÇllnkU 
bunlar bize, btitUn millete ve 
yurda, Şefin emirlerine el altın. 

dan~ aln•lce hlyanet ediyorlar .• 
Bunlar, vatan lı•lnf, millet dllı· 
manıdTrlar. iUrk mllletl bu yur• 
du kanlyle, canlyle kurtardı. 

Şimdi bu kUıtah ve batakçılartn 

eaıretl altına giremez. Yatıancı 

devletler heııbına çalı,an eıaua· 

lar kadar muzfr ve hain olın bu 
adamlara göz yumamayız. 

eaarımıllda, "kara borıacı,, ... 
dfnı tıııyan bu dUımanlarf be... 
Hyemeyrz. Onları devletin dine 
teıllm ederken, vatanımıza ıul• 

ka•t yapan bir caıuı yıkalımııç• 
vicdanımızda mlllf huzur duyma• 
lıyız. 

Bize, kanımf:rta, canımızla kuT'· 
tardiğırnız yurdumuzun 
blle utmak fıtlyenlere 

havaanı 

bu yur• 

Bir müşterek müttefikler hattketl, 
~erikan kumandası altmds ve Mı_ 
sırda yapılmakta olan İngiliz sefe
!iyle işbirliği halinde, Mihver kuv
vetlerinin şimal veya batı Afrika.da 
herhangi bir noktayı işgal etmelerine 
tn3ni olmak ve mütcarrız kuvveUeri 
~Titerikantn Ati.antik sahiline kırıŞ! 

herhangi bir hücum içln bir hareket 
tlssünden mahrum etmek gayesiyle 
yapdmaktadır. Bu hareket, bundan 
başka kahraman milttefiklerfmiz 
:Ruslar ,içln d~ müessir bir ikinci -cep
Jıe vazifesini görecekUr. 

ıar hiçbir vakit tatbikat sahasına geç- Kızılcahamam kongreıl 
memiştir. Ben, İmparatorluğumuz 
bir taarruza ujrarsa onu müdafaa e
deceğimizi her vakit söyledim. Bu 
mildefaayı., müteamı: her kim olur
sa olsun, behemehal yapacağımt~ı slz 
de biHyorsunuz. Ayrıl zamanda sOZO_ 
mü tutar bir adam olduğutrıa da va
kıftınız. Biz. bedbaht günlerimizde 
bir mütareke isterken İmparatorlu

ğumuzu muhafaza edebilmiştik. Siz 
ise aram~çla iki milleti blrbirlne bağ
hyan o kadar kuvvetli bağlar varken 
bunJara bakmıyarak bu kadar acı bir 
teşebbüse geçtiniz. Burda Fransanın 

şerefi bahis mevruudur. Biz hOcuma 
maruz kaldık, kendimizi müdafaa • e_ 
deceğiz. verdiğim. emir budur.,, 

IJg maçlarına dOn Fenerbahçe ve 
Kızılcahamam. (TAN) - Burada Şeref stadlarında devam edilmiş ve 

C.H. Partisi kaza kongresi Ankara bUtlin oyunlar tabii neticelerle !on& 
mebuıılanndan Falih Rıfkı Atay, ermJ~tir. 

mııtı. 
Rtza; Aydın; Fikret; Naci; Müjdat; 
Rebii; Halit. 

dun havasın: teneffüs cttlrmeme• 
llyf:r. Onlarin her blrf, karpmıza 
9ıktikfarı zaman, tlk:lyetçl bir 
eda ile, mazlOm bir ifade ile ıuç· 
!arını başkalarına, hatta devlete 
yUklemlye kalkarlar. Onların bu 
göz: boyactlıklarına aldanmıya· 

lım; suçlarını mazur gBrmlyellm .. 
Bunlara karft amansız mücadele 
ac;rnak1a, mlllt birer vazife yap~ 

,.. Fransa hilkO.meti ve Fransız mil_ 
leti çıkarma hareketimizin hedefle
!'Jnden haberdar edilmişler ve müt
tefiklerin hiçbir ara:ıt :uı.ptetmek fik
rinde olmadıklarına dair teminat al_ 
hıışlardır. Çıkanna kuvvetleri, bize 
ka11t dostane hareket edecek olan si
fnal Afrikadaki Franstz memurları

nm vazifelerine hiçbir usteUe Jnüda
hnle etmiyecetkir. Gerek Fransa hO_ 
k(ımetinden ve ger~k anavatan veya 
müstemlekelerdeki Fransız milletin
den beynelmilel caniler olan Alman 
ve İtalyanları tardetmek hususundaki 
mesai.sinde Amerikan kuvvetlerine 
yardım etmeleri ve bu suretle Fran
sayı ve Fransız İmparatorlufunu Mih 
ver boyunduruğundan kurtarmaları 

Vichy'nin (kararı 
Vicby, 8 (A.A.) - Nuırlar mecıı. 

sf1 Birle'Şik Amerika hil.ldlmeti.nin har
bi ıimal Afrikaya getirmesi üzerine 
bu hükUmctjn • Fransa ile diplomatik 

Mtiıntaz Ökmen, Pıırtl Ylllyet idare Kadıköyünde ilk maçı Süleymani_ 
h..,..,tl reisi İbrahim Rauf Ayaşllnm ye ile Beykoz yapmışlardır.Hayli mü 
da l;tlraklyle yapılmıştır. Kongrede cadeleli geçen bir oyundan sonra, iki 
balktn dileklerl tesbit edihnif ve me- taraf da birer sayıdan faı:la yapama
buslarırnu dünya durumu hakkında mt~hır ve maç beraberlikle netlce
delegelerJ tenvfr etmişlerd1r. YenJ i- lcnmtşUr. 

dare heyeti seçimi yapılrrıt1 ""' Milli Galatasaray 5 _ Altın tuğ O 
Şefe bağlılık duygular! belirtilmiştir. 

Aksarayda Bu Yılki 
Mahsul Çok iyi 

İkinci oyun Galatasaray ile Alttn
tuğ arastnda olmu~tur. İlk dakika_ 
lardan itibaren üstGnlüjü almış olan 
Galatasaray birinci devrede bu vaı.l

yeti daha semerell bir şekilde kullnn
m1.4: ve ilk golü Cemil vasıtasiyle yap 
tt'ktan sonra Gaı.anferin ayağından 
iki Hikmetin •ütiyJe de bir sayı da
ha yaparak haftaymi 4 - O bltlr _ 
miıtlr. 

Hakem Şazi Ter.canın idaresinde 
be11ltyan oyun ilk snlarda oldukca 
sönOk ve yavaı cereyan edjyor, her 
iki tara.t da ~uurla hareket edecejL 
ne tamamiyle insiyaki bir oyun tllt
turuyordu. 

İlk on dakika geçtikten sonra şid
detle ayak bUeğlnden sakatlanan 
santr!onmun çıkmasiy1a on kişi ile 
oyuna d~vam etmek :ıorunda kalan 
Fenerbahc;.enin yaptığt akın ist.anbul-

Şeref stadında: 

Vefa 7 - Taksim t 
Şeref stadmda ilk maç Vefa ile 

Teksitn erasmdaydı. Vefa takfmt ra
kibi kendisinden daha milesslr ol_ 
makla beraber, çok güzel ve verjmli 
bir oyun c;:ıkarmak ve üstüste attığı 

@'ollerle sayı adedini 7 ye ı;ıkararak 
m~rt aC'tk !aTkla kaıanmı,tır. 

Beşiktaş 5 - Davutpaşa O 
spor tarslındon canla ba~la ve biraz: Şeref stEtdında ikinci ve son maç 
da sertçe durduruluyordu. Beşiktaş it_e Davutpaşa arasfndaydı. 

Fenerbilhçenin devre yarısından Beşiktaş rakibinden çok daha kuv
sonra düzeldiği halde. çok müsait fır_ vttli oldutu ic;in, oyunu baştan sona 
satları kaçırmasfyle biteceği sanılan kadar hftkim oynadı ve Hakkının a
ha.ftaym sonuna yar\m dakika kala yağrndan bir gol kazandıktan sonra, 
Rebiinin çok yerinde bir -pasını alan Şerft 'Yasıtasiyle de tki sayt yaparak 
hafbek Ömer taklmının ilk goJUnO devreyi 3 - O bitirdJ. 
yaptı. İkinci devrede üstün oyununa de-

• mı,, milli birer kalıraman olmuo 
• sayılırız. 

1..,,, ••• ,,~ •••.•••• ,, • .1 
Amerikadan Hareket 
Eden Gazetecilerimiz 
Ncvyork. 8 (A.A.) - Türk gazete'" 

ı~tenmiştir. münasebetlerini kesmiı o!duiunu tes-

Aksaray, (TAN) - Burada yaz ve 
sonbahar mahsulü toplanm11tır. Bu 
seneki mahsul geçen seneden biraz 
noksan olmakla beraber, kalite ftl_ 
bar1yle güzeldir. Müstahsil bugüne 
kadar hükllmete borçlandığı mikta
rln yiiz<'le 75 ini ödemiştir. Toprak 
Ofisinin şimdiye kadar aldığı mahsul 
miktarı 7500 tondur. 

İkinci devrı!de rahat bir oyunla 
Hikmet vasrtastyle bir gol daha ya
-pan Galatasaray maçı 5 - O kaınn
rttrştır. 

İkinci devreye on kişi olmasına vam eden Beşiktaş takımt $Ukrünün 
ra.ıl'men galip vaziyette çıkan Fener- arkR arkaya yapt:ğı iki golden sonra 
bahçe, oyununu daha rahatlandtmırş ma" 1 'i - O kazandf. 
ve açık bir ilstünlük kurmuştu. İlk İngiltere Lig Maçları 

ciJednden 3 ü Türkiyeye dönmek {i. 

zc:re şark limanlarından birine cit. 
mi~ierdir. Gazeteciler dti.n WendcU 
WilJkie'yi z.iyaret etmişJ'ıer, akşam.. 

Birleşi}c Amerikanın Ankara büyük 
elçisi Laurcnce S"teinhart tarafından 

şerE'flcrine verilen ak,am yemeğinde 

haz~r bulunmuşlardrr. Büytik elçi ya ... 
ktnda vaı.ifcsi başına dö~cektır. Ga• 
r:etecilcr İstanbuldaki Amerikan kız
ko!~jiyle Robert koleji tes:ls eden mü• 
e-sscse erkinı tarafından öile yemeği• 
ne davet edilmişlerdir. Bu yemekte 
müessese müdürü Albcrt . W. Staub 
haz:ır bulunmuştur. 

Bu hareket, rnütterik milletlerln bit eylemiştir. 
<:ok geniş mikyasta bir hamlesi ola-
c::ık ve çok muhtemeldir ki, Alman 
ve İtalyanlar tarafından . Afrikaya 
karşt haı:ırlanan taarruzu tardederek, 
Fransanln kurtarılması ve yerine ge_ 
rrilmesi hususunda tarih! bir hizmet 
üa edecektir . ., 

.;~RADYO 

Fransız milletine lıitap 
Londra, 8 (A.A.) - Amerika Rel

sicümhuru M. Roosevelt Frall!ız hal
kına hitaben radyoda bir mesaj neş
retmiş ve demiştir ki: 

"Birlesik Amerika ile FTanıa ara_ 
~anda, dilnyadn herhangi iki millet 

BUGUNKU PROGRAM 
7.SO Proıram 
1,S! Jhıuıa&tlk 
7.40 Haberler 
7.5.S Salon erk" 

ı z.ıo Proırant. 

12.SI Mil.dk (pl) 
12 45 Mıı.bcrle.r 
13. 00 Şerlnlar 
ı S.oo Proıram 
18,0l Pa•li hereti 
11.45 Dan.a orkeL 

ıı.so Haberler 
19,45 Strbc&t 
19.55 TDrkUler 
20.15 Radyo ••ıreıed 
20.45 Halt tllrküıU 
21.00 Konu4m1. 
21. 1 S MJb:Uc 
:ıı.so Konu.-a 
2'1.45 Senloni or 
22.10 Haberler 
22.45 Kapan.ıı 

Birçok belediyelerin mutemetleri 
buğday ve un mübayaası için buraya 
gel.miı;ılerdir. Valimiz HAmit Onat ka
zaya gelerek buğday satışlarında 

vurgunculuğa meydan kalmaması i .. 
çin, satışlan bir esasa bağlamış ve 
tO.ccar"tn elinde bulunan mahsuIO tes
blt ettirerek, tüccara muayyen bir 
kAr haddi bırakmak suretiyle saltş
larm belediye komisyonunun müra
kabesl aUında yapılmasına emir ver_ 
mittir. 

Bu tedbirler n•tl~slnde bu <'!ay 
fiyatıan birkaç g!lndenberi 40 kuru· 
şa kadar dill!l"nilfllir. 

Galatasaray takrnı.ı dOn $U kadro 
ile oynamtşt;r: 

Osman, Faruk, Salım, Kemal, A-
rif; Orhan; Hikmet; B•rbaros; Cemli; 
Muzaffer, Gaz<1;nCer. 

F. Bahçe 3 - İstanbulspor O 
Günün en önemli maçı Fenerbahçe 

ile lstanbulspor arasındaydı. Fener_ 
bahçe Jkl harta evvel. Vefa kar:şısin
da beraberlikten üstün bir netice a
lamadı&ı için, diler takımlar da epey 
Qmttlenm ş, akat Bulgarlara ,. kar ' 
çıkarılan oyundan. sonra tahminler 
kuvvetle Fenerbahçe lehine cevrll-

anlarda f:ı:ıtanbulspor beklerinln colc Londrada yapılan lig maçlarının 
sett hareketlerine rağmen rakip ka- j son hafta neticeleri $Unlardır: Black
leye sokulan Fener aktncıları yine pool Southport'a 6-2, Potten Tan
birçok müsait fırsatı ha~ret edHecek hoi.s: Arsenal'a 1-0, Queensrau~res, 
blr şekilde topu kAh dıreğe vurdu- WPc::tham'a galip gelmişlerdJr. İsveç 
rarak, kah çok yaktnlardan dışarıya ordu takımt Holanda ordu takımını 
atarak kaçırdıktan sonra, Fik"retin a_ 8-0. Galles bölgesi takımı da Rugby 
çıktan çektftl bir frikikle golelrini l- de lngııtore mili! taktmını 11-7 
kiye çıkardı ve bundan sonra dr:ıha mağl"Cıo ctmişlerdit'. 
heyecansız oyr!yarak Nacinln direJ!e • "k S Rek 
vuran şütiyle dönen topu ömerin k•- Bısı let aat oru 
leye sokmasiyle üçüncü sayıs1nı da ltalyan koşucu Falso Coppi Milfı.-
yaptı.. noda, dUnya saat rekorunu 45 lc:ilo-

Fenerbahce dün mutat kadrosunu metre 871 metre ile kırmıştır. Eski 
muhafaza ediyordu: rekor Fransız Archauibout'a aitti. 

Samsunda Yeni Halkevi 
Binası Yapıldı,, 

&unsun, (TAN) - Yeni Halk.ev! 
inşaatı bitmiştir. Bazt nokssnlarmm 
ikmali için çalt4ılmaktadır. Yakında 
resmi küşadı yapılacak ve llalkevl 
de bu binaya taşınacaktır. 

~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~· 

1 Gl:.C['Gl:.LE.M H•BE.AUR 1 
M. HiTLER BİR NUTUIÇ 

SÖYLEDİ 

Mısır Cephesinde Fransızlar Bildiriyor 
l:Ifj" Baş taralı 1 lndde 8211" Ba~ taralı l incide 

İtalyan tümeninin tekmil umu akim kaldığı söyleniyor. 
mi karargiih heyetleri daha şim- Oran çevresinde, Oran !ima -
diden esir alınmışlardır. nına taıırruz edilmiş ve iki İngL 

Halfaya geçidi ile huduttaki !iz veya Amerikan korveti batı
ba~ka hedefler ağır ve orta bü • nlınıştır. Oran'ın sağında ve 
yüklükteki bomba uçaklarımız s?lun<ia.eslrler almI?ıştır. Cez?~: 
tarafından 6 ve 7 sonteşrin ge. rın buyuk kısmının lŞgal edıldıgı 
cesi şiddetle bombalanmışlardır. ve burada durumun karışık ol • 

~ Baş taralı 1 incide 
Stalln olduğunu söylemiştir. Hit 
!er, şöyle devam etmiştir: 

"Fakat bugün durum öyle de
ğildir: O zaman aynlıklı olan 
Almanya bugün birlik içindedir 
ve partinin sağlam teşkilatı per
çinleşmiştir.,, 

Führer, alaylı bir lisanla Ang. 
lo - Sakson demokrasi rejimleri
ne, onların şeflerine ve dünyamn 
maddi zenginliklerin.i sömürmek 
ve manevi kıymetlerini berbat 
ııtmek olan siyasetlerine hüc·ım 
elmiş ve demiştir ki: 

'
1Anglo - Sakson demokrasileri AI• 

manyaya karsı daima dü~manlık siya• 
seti a:ütmüşlerdir: Evveli imparator
luk Almanyaya karşı 5onra da Nar 
yona! • Sosyatiıt Almanyaya karuı. 

Fakat Kaiser gereken mukav~met 
kudrtti.nden ma.hrum idiyse de ben 
teslim olmak kelimesini bilmeyen bir 
adamım. Bugün Almanyantn başında 
bulunan adam buhranlı devrede asla 
memleketini bırakıp kac;mtyacak bir 
adamdır Onun. bildiii tek bir kelim~ 
vardır: 

0

Düamanlarını yenmek, yine 
yenmek ve e2:mek. 

Almanyanın arkasında muaızam bir 
m!zi vardır, Ancak Almanya hiçbir 
ı-aman bu~ünkü kudrette o!mamıştır. 
Ve onu parçalamak diljüncesinde on• 
lar acı acı aldanıyot"lar.11 

Hitıer, bu harpten evvel yaptıfı mU 
kerrer sulh telr:liflerin.i ve bunların 
reddedildiklerini hat:ırJatmıı ve demff" 
tir ki: 

.. 1Ariık karar:smı:z: kat'idir. Bu ıa

v~şta kar11 karııya bulllnan iki 8.!em• 
den bi.rl yıkılmalıdır, Bu llemden bi· 
rl yık:ılmryacak olan biziz. Karşımız• 
dakiler yilalacaktır. 11 

Hitler, vazifelerini yapmakta olan 
parti üyelerini övmüş ve sözlerine ıö1 
le devam etmiştir: 

"On!ar karşısında ıavaştık1an ITt• 
min ıatıbiyeti takdirinde A1manyantn 
ikıbeti ne olacağtnt biliyorlar. Ya .. 
hudi lleml yrkılmahdır •e yıktlacık• 
'br Blı.im l.lemimlz, Naıyonıl • Sor; .. 
?"'li!t Stemidir, Bütün A•rupaya ya• 
:rılacaktır. Çünkü Avrupa Yabudi!i" 

iin 15eytanhk tıynetini öğrenmi3tlr,,, 

Alman devlet reisi karıt tarafın 

harp propaa:andaıı ile alay etmiş ve 
Alman ordulannın saptetli.kleri muaı• 
zam toprakları sayıp dökmüıs ve de
mi~tir ki: 

"Alman kudretin.in ba artı~ına mu--
kabil ayni derecede dilşman za:rıfla• 
mı=ıhr. Vol.ca. iher.i.nde nak!iyat kesi~ 
mlştir ve bu yaz ha.rbinln kat'i neti· 
ce~i de ı,te budar., 1 

Hitler bundan ıonra, endüstri ıaha• 
larında elde edilen neticeleri belirt• 
tikten sonra. demi1tlr ki: 

11stikbale sonsuz itimadım vardır.,. 
Geçen kış müthiS ıstıraplar ve tehli
k~ler aeç.irdik. Fakat bu kış bunu tat
mıyacaiız.,. 

Filhrn-, partinin ruhunu ta~ıyan Al• 
man orduıunu övm.ü~ ve sonra oöyle 
demi:ttir: 

"Alman mi!leti mukaddes iı aımi· 
nt, mukaddes i~ aşkını taşımaktadır. 

Her ne olurıa olıun Alman milleti Av• 
rupayr zengin edecektir •• bu Avrupa 
milletlerinin faydasına olacaktır. At. 
manya hiçbir milleti kökünden söküp 
ıtmak lıtemi,.or. Ne Po!onyahları, nt 
de herhangi baaka birini. Ba harbin 
sonu altıa. tahakkümilnüıı ıonu ola~ 
cakttr.,, 

Hitler devamla dem1ıtir ki: 

''Savaı;ıın ehemmiyetini ta.mami1lc 
mUdrilı:im. Alınan askerinden, Alman 
miIJetinden çok şey istiyorum_ Pakat 
bizzat keadJ nefıimden de çok 1ey İl:• 

temrkteyim. Benim büyük kayıım Al• 
m3.nyanm mulı:adderatuhr, istikbalidir, 
genc:Utid.ir. Gece cündüz i1te bunu dü· 
ıünüyoruı:n. Bu yüzden de rahat nt• 
dir bilmiyorum." 

Hitler1 ıöılerine 3öyle devam etıni .. 
tir: 

M "h • bl" ·ıe · duğu söylenmektedir. Orandaki 
ı ver resmı te ıg rı Fransız kuvvetleri doğu ve batı-

Berlln, 8 (A.A.) - Re!ml tebliğ: dan karşılık taarruzlar yapmak 
Marsa - Malruh kesiminde, dUşman, ık 1 d 
üstün zırhlı kuvvetlerle hücumlarına için yola ç mış ar ır. 
devam etmtıttr. Alman ve İtalyan Şimdilik Tunusa karşı hiç bir 
hava kuvvetleri. kara muharebeleri- taarruz yapılmamışsa da hava a
ne milzaherette bulunmuı ve <'lüıman !anına bombalar atılmıştır. 
kuvvetlerine ve laııe yollarına hü_ Fasta Safi'ye çok önemli bir 
oumlar yapmııtır. asker çıkarma hareketi yapılnu~ 

_. tır. Bundan ba~ka Fedhala'ya e. 
Roma, 8 (A.A.) - İtalyan teblifi: hemmiyetli bir taarruz yapıldığı 

Dün külliyetli düşman sırhlı Jruvvet- ve Mehdiye'ye başka bir Koman 
teri, Marsa- Matruh bölgesinde kuv- dos latası ihraç edildiğf de bil
vetli blr tazyik yapmışlardır. Muha. dir"lın kt d" 
rebe uzun sUrmilJ ve çetin olınuıtur. ı «; e ır. Af "ka 
Mihver uçaklarl, mOoadeleye iştirak Amı,ral Darlan rı da 
ederek dOşmanin iaşe yollarlyJe mo- Vichy, 8 (A.A.) - Amiral Darlan, 
tOrlil kollarmı durmadan bomba1a- Sit:nal Afrika&mdalı:i harekit ıahasın• 
mışllldır. dadır. lnsili.zlerle Amerikalıların bu 

Altı ltalyan tümeni. 
esir edildi 

Londra, 8 (A.A.) - Sekizinci ordu 
tarafından çewtıen 9 ltalyen tümen! 
esir edilmiştir. Bu yaz Atrlkaya ge
len ltalyan tümeni <'le bunlar arasın_ 
dadır. Şimdiye !tadar ayılan soo 
tank, 1000 top alınmıı;t1r. Sayllan e
sir sayıs• 30.000 ile t0,000 arasında

dır. 

Bir harp muhabirine göre 
Marsa Matruh düştü 

Londra, 8 (A.A.) - Kahirede bu
lunan harp muhabir! Wiston Qurdett, 
radyo ile yapt1tı yayımda Marsa. Mat 
rub'un şimdi İngtıızlerln elinde bu_ 
lunduıtunu blldirmiştlr. 

YAN: Bu hıber, bugün ıabahın er• 
ken aaatıerlne kad;ar reımen teyft e· 
dllmemlıtJr. 

BlJlkomutanın emri 

i:.e büyük kuvvetler tahsis ettlii sa
nılmaktadır. Bu kuvvetleT, ilk tahmin• 
!ere göre, 140,000 ki§ldir. 

Hükllmet tarıfından neıredilen res
mt bir tcblifde, halk•, disiplin, ıükQn 
ve birlik tavsiye edilınek.t.e, Fransanın 
bu imtihana da kartı koyacağı bildi· 
rilmektedir. 

Cezair'de son durum 
Vichy, 8 (A.A.) - Cczairdc sabah 

erkenden muhalefet taraftarı gruplar 
tır&fından iııat ediimlı bazı binalar, 
sonradan resmt makamlar t1.rafmdan 
geri a!ınmııtır. Şehrin civarlarında, 
karaya asker çıkarma noktalarında 
mukavemet devam etmektedir. 

Sthrin dolu ve battıında. yapılan 
çarpıımalardan ileri .-eldiii ıamlan 
top ve mitralyöz ıesleri ıehir içlndt" 
uğultulı1" halinde alcıetmektedl1". Saat 
11 e dofru beı düşman uçağı Cczair
de Amirallik dairesini bombardnnan 
etmiştir. 1 uçak dilırürUlmüştUr. 

· "Bize in&r!len biitün darbelue mır Londra, a (A.A.) - Sekizinci or
kabele edecefl•. Jilçblrlni umıtınuyoo du başkınnandan! General Montgo_ 
mm. Düşmanlarımız cevaplır1ı:ı.ı at.. mery aeağ.tdaki &ünlük emri n~ret
ıePıklıard1r, Ba. cevap öyle mUtbiı ota· miıtir: 
cakbr ki akıltırını kaybedeceklerdir.,, 'IJ!enü.z kaıan.m..q olduğutnuz mu-

Sabahın l!k saat1erlnde bir Pransız 
dcnlultıst Cesalr lim•nmdan çılmııı 
ve utaklırm hUcamuna utrunııtır. 
Dtniza.ltıya bir oey otmadıfı ıarulrnaC
tadır Bir Fransız harp gemisi de ba
rııjı :nrmış ve kaçmıya muvall • k oı. 
rnu~to"C'". Hitler, aöz:lerlnl bitirirken Atman .barebenin, başannamız lA:zım. gelen 

milletin; elinden relen her gayreti yap lıe bir başJanııç ~k!I ettiğini bili
mıya ve bütUn a.ıminı ıon ıafer at- yoruz. Yapılacak daha çok şeyler 
runda toplamıla davet etmfıtir. vardır. Azam! gayret gösterm.elt!.iniz. 

Führcr'ın nutku saat 18.08 de bati' Almanlorı ılmall A!rlkıdan kovmak 
lam~ ve 19,25 te ııibayet Jıulınu,tur. iç!", llerl, 

Fas'ta üyan 7iare1ietl 
bastınldı 

Vlch1, 8 (A.A.) - Futa muhaldet 
v• iaYau trsebbilıil lıiç lıir kaıı atma· 

ıma meydan verilmeden · t;amamiyle 
ba.strrrlmrıtır. Muhalefete ge"çmlıs °" 
hın General Berthouırd eılr edilmi,.. 
tir Bir tabur harlt, bütün kıtalar Ma~ 
reşalin emrine sadıktır. Casablanca, 
pikı bombardıman uçak!arı tarafından 

şiddetti surette bombalanmıştır. Gc• 
n~rı~ Noguef Faıta örfi idare ilin et. 
mit ve lutaların baıkuma.ndanhfınt e 
line almıştır. 

Rabat'tan Ofi ajansına bUdirildiğine 
SÖt"C', düşmanın Safi'de karaya milhim 
unsurlar çıkarmıı olduğu teyit edil• 
mektedlr. Burada. muharebeler devam 
etmektedir. Mehdiyc;'de de bazı un
ıur!ar karaya çıkmııtır. Halen Cııa· 

blanca'yı 40 kilometre mesafede Buz• 
klna'da bir karaya çıkarma hareketi 
yapılmaktadır. Ca.ıablancı'yı havı ve 
deni:ı hücumları püıskürtillmUştlir. Ra
hat hava. meydanına da akınlar yapıl• 
nuşhr. 

En son durum 
Vichy, 8 (A. A.) - Haberler Na

zlrlığmm teblili : 
Şimal Afrikamısdan gelen son ha

berlere söre, Faıta çetin muharebe
ler olmaktadtr. Casablanoa açıkla_ 

rında deniz tnuharebelert oluyor. Kı
talarım.ız Safi ve Fedala•ya çıkan A
merikan kıtalarmı püskürtmiye ça .. 
lışyorlar, Cezair, doğudan ve batıdan 
gelen kuvvetlerle çevrilmiştir. Ar
-zev'le Oran arasında muharebe ce
reyan etmektedir. 

*· Cezair, 8 (A. A.) - Şimdi öğre
nildiğine göre, Amerikan kuvvetleri 
saat 18 de Cezair şehrinln merkez.in.. 
den iki kilometre mesafesinde bulu
nan umumi valinin yazltk saraym1 
kuşatmış bulunmaktadır. 

Saat 18 dt kıyı bataryaları deniz 
lst.Ikametinde atese başlamıslardır. 
Saat 18,1! de bir pike bomba uçağı 
llmanm arka tarofmdakl Ağa mahal
lesine iki bomba atmfş ve mOhim bir 
yangın çıkmasına sebep olmuştur. 

Weygo.nd Vichy'de 
Londrı, 8 (A.A.) - Vkhy radyo

""· General Weycand'ın dünkü cu
martesi günü öğleden sonra oaat 13,45 
de Viclzy'ye geldltlni bildiriyor. 

Fransız filosu emir aldı 
Londra, 8 (A.A.) - Alman radyo

su, IJ"ranSt• filosunun İngiliz deniz 
blrl!lcleriyle kartılaımak üzere bu
g!ln öfleden sonra Toulon'dan hare-
ket ettfiinl bildlrmi§tir. , 

* ' . 
vtchy, 8 (A.'.A:.) - Donanma, tn_ 

ınız donanmallyle çarpışmak ilıore 

denize a;ı4n~tır. 

~. Müttefikler .. 
Bildiriyor 

{tJfr Baş tarafı 1 incide 
kan kuvvetleri pek yakın bir 
istikbalde mühim miktarda İn
giliz tümenleri ile takviye 
lecektir. 

ihraç ameliyesi tam 
olarak bal}arıldı 

edi. 

Londra, 8 (A.A.) - Şimal Afrika 
milttefik. kuvvetleri umumi kararg~
hmdan öğrenildiğine göre, Amerikan 
seferi kuvveti seçme muharebe ktta
lariyle tayyare ile nakledilen birlik
lerden ve en iyi Amerikan tayyııre_ 

cUerinden mürekkeptir. Alınan ma-
10.mata göre. projede evvelce tesbit 
edilen başlıca lki hedefin yanındaki 
pl.lljlara Amerikan hUc:um kttahı..rı 

muvaffakıyeUe ihraç yapmıs).ardır. 

Umum! kararg8.h ilk haberlerin ll'J
rinde ihtiyatlı bulunmak lüzumuna 
kanidir. Böyle bir seferi kuvvetin 
nakli, şimdiye kadar yapılan deniz 
nakıtystıntn şüphesiz en uzunu ol· 
mu,tur. Büyük kafileler içinde seya_ 
hat eden yüzlerce gemi, Amerikan ve 
İngiliz hava ve deniz kuvveUerinin 
bfmaye!i altındp. binlerce mil mesa
fe ltatetmişlerdlr. Büyük kafile, de
nizde geçirilen hava ve denizaltı teh
likelerine ve fırtınalara rağmen he_ 
sap edilen saniyede mahalline gel
mlştir. İhraç noktalart, yekdlğerinden 
y!lıleroe kilometre ·ıuakta olduğu 
halde biltiln ihrac noktalarına ayni 
zamanda asker çıkarılmıştır. 

m 
Kafkasya 

Çevresinde 
Almanlar, Yeni Rus 
Hiicumlarını Geri 

1 Püskürttü 
Ruslar Stalingrat'ta Bazı 

Bi11aları Geri Aldı 
Berlin, 8 (A.A.) - A!man ordulan. 

bıışkomubnhğrııın tebliği~ 

Kafka~arun batısında ve Terek 
kes1mind~ düşmanın müteaddit karsı 
hücumu ı>liskürtlilmü~tilr. Düşman, a• 
iır kayrpi9.ra uiramtştır. Hücuma. ha• 
zır düşmrcn kıtaları, topçu ateşi ile ve 
hlicu.mlarJ ~ imha olunmştur. 

Mozdokltan ıimal doğusunda hOcumı 
knlkan dilr-mnn kıtalarr, bir kat'Şı hU 
cumla hareket mrvzi!erine pilsküı:tüla 
miiştür. B~k" çolr esir alınmıştır. 

Don cepbes.indc, Alman ve Rumen 
ucaklan H ei işblr11ği yapan Alman ve 
müttefik krd:a1arı, düşmanın bit çok hti 
camunn pftı;kürtmtbıtür 

8ovı~et resm{ tebllğl 
Moskova, 8 (A.A.) - Bu sabahki 

Sovvet tebliği: Gece kuvvetlerimtı 
St~l.ingrat cevre!\i.nde. Toapsenin •ima' 
doiusunda w·e Nalcılc'ın cenup dofo 

. Bal}komutanın mesa}ı •unda dllşmıınl.a döiü•mlisler~ir. Ba~ 
Londra, 8 (A.A.) - Şlmall Fran- 1<a tepho!crr1e hiçbir deiişikllk olmaı 

sıı Afrikasının birkaç noktasına a_ mışhr, 1 

yak basan kuvvetlerin baıkwnanda- Tebliğde, !~t11lingrat çevresinde Sov. 
nı General Eisenhower Şi.ınali Afri- •etlerin düş.rnan hücumlarını püskürt'" 
kadaki Fransız halkına ve Franslı mck için kuv•vetiennin yalnız bfr kıs. 
ordulartna hitaben blr mesaj neıre- mrnı kulland ı!kları Ulvc edilmcktedtr. 
derek demiştir ki: 

1 
l'abrik11Jar rrıa·haJJ~irıdıe, kıı:t~ muha• 

"Size, dost olarak gellyoruz, Bu fn: btrliklt-ri tlnüteaddit bfrta1an e-eri 
hareket tomamfyle askeridir. Dost. -ılmr .. lRrrl.rr 
luklarıntta güveniyor ve lıblrlltinlzl · --=======;ıı 
talep ediyoruz. Si•• karşı hlçblr ta- belltarıkta mul'ıtemel hava hüoumla· 
arıuz: hareketinde bulunmıyacalız rtna karşı blrt:.Ok ihtiyat tedbirleri a• 
Bu, ayni şekilde mukabele görmemi- hrunışt!r. 
ze baflıdv. Sizleri, ıilAlı arkadaııl o- General Oiraud Cezair'de 
\arak Fransayı !stil! etmls olanlara 
karı• mQ~rek bir savaıa davet edl. 
yoruı. Alrrı•n - İtalyan tehclldl Fran
sl'.% topraklan üzerinden zail olduğu 
~Un topraitmız1 terkedeceliz. 11 

Cebelitarık'ta faaliyet 
Lallnea, 8 (A.A.) - Sabahın ilk 

saatlerinde birçok hafit deniz blrlik
lerl ve nakl!:re ıı•mllerl Cebelitarık! 
terketmlşlerdfr. ss fngillz ucatı do 
Cebel!tarıktan hareket etmiıt!r. ce_ 

Londra, 8 (A .A.) - Vichy ajan11, 
Gen~ral GiraudVınuıı Ctı:air'de bulu .. 
du~unu yatınh1'ilD ve Generalin Frart 
sada oldufunu "bildiren bir haber ver.ı 
mi,, fakat ıonrl dan bu telulp habeo 
rlnl a:erl almıştır. Bu, dikkate dcf<iı 

bir o!aydır. Vicl1y aians~ ba: ıuretla 
flliyatta bu utnh saat 8 de Cezair 
ra.dvoıu ile ne'ı'"'edil'n beyannamenirı 
hak;katen Gener.ıl Gir::ınd tarafında-a 

yapı!dıltnı kabul lmcktcdi 
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A d M.. b I Taıına Karıı 
rasın a unase et er · Yazan: ULUNAY 

Yazan: M. ANTEN 

1 inci orilu taarru.ıa başladıft u• 
men hu taarruzun, müttefik• 

leı·:n hazırlat"f.Jkları ııenl, ve umumi 
b!r taarruz pl)inmın bir başlangıcı ve 
bir parçası olduğunu yazmıı Cebeli• 
tankta bfb'!lk ııdenb: kuvvetlerinin top. 
!anmasını müttefiklerin, VJchy'nin !• 
dertslndeki Fransız müstemlekelerine 
kar~ harekete seçmeleriyle .allkalr 
görmüştük. Hadiseler bu görüşü teyit 
etmiştir. Filhakika dlln çok mlkdarda 
A.merkan kuvvetteri, Tanus, Fas ve 
Cezalrln mııhtelif noktalarına ayni :!il• 

tnanda asker c;ı\;armıya başlamışlar• 
dır. Resmi teblii: !er ihraç noktaları 
hakkında sarih ı=ıalGmat vermiyorsa 
da gayri resmi ka311naklar, Cezair Tu• 
nus, Oraıı. Kuablm'lka ve Rabat~ u
ker çıkarıldığını bildirmektedirler. 

Roosevelt Fransı:· milletine gönder
~iği mesajda: "Ameırikalılarm düşma• 
nr ezmek, Fransız!mrı müstevlilerden 
kurtarmak için geldlklerini ve bu ha
reketin kahramanRus mUttefilı:leri fçln 
tkincf cephe vad(esin!f gôrecefinl pek 
Vakmili İrtgilb:lcdn ek bu ba.rp aaha• 
larına bllyük kuvvetler r~nderecekleri
Qj s5ylemiş ,,e FraıtflZ' mifürtin<1eıı ve 
kuvvetlerinden faal işi.birliği istemiş, 
Ve büyiı"k teşebbüse mas:ıl o!maınalannı 
rlca ebnlştir. 

Bu harek!l.h idare ed'cn Amerikan 
kumandanı General E?sonhower ise 
Simall ve garbt Afrikadald Fransulara 
h!t3p ederek: Amerikan ktınetlerintn 
dost sıfaUyle, sllab arkadaı;ı olarak 
lıa!yan •e Almanlan çıbmıak ma.kaa: 
diyle geldiklerini söylemiş ve bu mü• 
Cade!ede 4il301anın iılnıe yarayacak 
:nulıalcfet hareketlerinde bulunmama• 
hnor tavsiye etmiştir. 

Çok mühim olan bir h.Use de bir 
müddet evvel esir bulundı:ılu At:nan
Yadan kaçmııı olan General Girand'nıın 
Pazar sabahı askerler ~ ııuba:ıtlara 
Cezair radyosunda yaptıir ııu meald~ 

l· i hitabedl.r: 
''Tecavüzlere ve taarruz!ıtra rağmen 

İki senedir mütareke hükümlerine ri• 
ay,.t ettim. Bugfin Almanya ve İtalya 
ıi m::ıli Afrikayı istila etmek i~tiyor. 
Amerik;ın kuvvetleri bize yarılım et
ıtıelc için gelmişlerdir. Bu bizim idn 
bül•iik bir fırsattır. Baş kumandan 
sıfatiyle slze ~tap ediyorum .. Bana 
İtimat ediniz. Ben de size itimat edi• 
'Yorum. Düşmana kar!Jt mn~tereken 
ın ·c:ıdele edelim. Tek bir ihtirns, Fran 
s~ muhabbeU bize Mktm olmahdrr. 
'rt-k gayemiz, nihai zaferi kazanmak• 
tır,. 

Birkaç Yıl Önce lngiltere, Fransa, Amerika Aralarınaa 
renkld.irı mahiyeti bizde halt anla• 

N• • S . 1 S &ılamıyor. Bunun tçin ''tenkit" 
ıçın oru an uallere Son Olarak 1u:ıınıara karşı ekseriya mantıksız, 

Kısaca Cevap Vermene Mecburuz ba,ı aonu olmryan tari.der, 1avan nUr '"!J teli telmihler savruluyor ve onların Ü~üzlü Para Anlaşmasmı imza Ederek 

Bozukluk Yarışını Durdurmayı Bile Kar 

Paratarmtn 

Saymışlardı 
umumt harpten ıonra biitlln A.,. 

rupa memleketlerini Alman• ("- YAZAN : '"""' ıarıya mal ihraç edemiyorlardı l• yası, Fransası, Rusyası, İtalyası ve· 1 ' ~erdeki ucuz satıştan kar!arı ;zat• 
ııalresiyle bUyülı: bir enflbyon ve H $u"·lcru•• B ,. n;ııtı .. H~~urdanmıya bailamışlardJ 

b il 
ı:: • ti!" aban Ecr.ebı emtıa ile kend· .. 1 

para o U5U ıs .. etmişU. Harbin ·.' • ı oz pazar ann• 

Gazetecilerle oku r- y AZAN.·_, bir eseri kıh kır)ıı yararcaarna ince!e• 
yucular ara• ' kinesi satan mata• meleri bir nevi "ukalalık" tellkki edi• 

~mdaki münasebetten 1 1 ıalar da bunu pra- livar. 
bahsederken okuyucu 1 SAIT KESLER tik o!aralı: öiretir• B "d'd • !er. u •• ı e en cok "tariz taıma" ux.. 

tarın gazetecilere ne 1 
5 

•
------------ " - Darülieeze rayanlar da tilpheaiz tiyatro mllneh 

ıarip ıualler ıorduk. irzabaııeılnde para kltlerldir. Çünkü bu yolda yazılan 

dolurduAu cesim masraflar böyle İ da rekabet imkanını bulamıyorlar 
bir çareye baş vurmayi her hükGme• dı, Bir halde ki !ncillz mali adam• 
te ideta emretmı,tı. lnıiltere de bu ertı~ İngiliz malr almaktan vu:geçw lnrı bu sağlam paradan korkmıya 

meyı t "h d" b:ı~lamıılardı. 
umumi ahengin dışında eğildi. Ma• ercı e ı yordu. Bu suretle cl-ıımafih b!iyük Britanya öyle doğru· han piyasaları İngiliz etmiasına ka· Büfün Avruı>a memleket!erinln 
dan doğruya parayı ballandırmak par:mıya başlamıt bulunuyordu. Bi.. kendi izlerini takip ederek altına dö. 
veya fazla banknok ihraç etmek gibi lakıs Avrupa emtiası İngiliz lirası- ıı~cekl~r!ni beyhude yere bir kaç yıl 
çarelere müracaata lüzum cörmemiş, nın ~pahalı!ıiı nisbetinde ucuzlamış bekledıkten sonra onlarrn zayıf pau-
çok idare ve ihtiyatlı bir para siya• oldugundan büyük Britanyaya çok !arından istifade ederek İngiliz p: .. 
ıeti takip ederek teknik bazı şekil.. ucuz fiyatlarla sevkolunabi'ivordu yasaları~ı istil1 etmek hevesind~ 
terle ve (triııory not) larla işi idare Ve İngiliz mallariyle Büyük Britan: ı~rar ettıklerinl ltÖrilnce herkesi ken· 
etmiye muvaffak olmuş idi. Maaına- ya piyasalarında rekabet imkanr bıı.. ~ıne b~zetmekten ise kendisini her 
fih ne olursa olsun İngillerede al• luyordu. Bahusus ki İngl!terede xı>se uydurmayı tercih eden İngiliz 
tın tedavnJ etmemekte Jdi. gümrük sistemi de o zamanlar bahis ııttmıdi mahffl!eri, a!ır ve zor bir 

Bu va.zlyetin sonunda Almanya, mevzuu olmadığmdan kn"Drlar arkası• t<'dbir de olsa, parayı tekrar bozm:• 
Rusya, Lehistan ve diğer memleket• na kadar açık bulunuyordu. ya karar verdiler ve (1931) Eyltl• 
lerin nasıl bir tnh uçurumuna sü- * * !ünde bü:rük saTstntılardan sonra 
rüklendiklerl henüz hatıriardadJr. 1ı::nt'i 0

.larak allına veda c1tiler ve 
nnzı memleketler de paralannrn kıy. lnglllz linsr ıağlamla~tıfı için Stertfnın ~ üçte bir kıymetini feda 
ınetini büsbütün sıfıra indirmekten . satın alma kudreti arttığından e~er~k dunyanın kağıt paralarına ye-

i~e mutavassıt bir hal çaresi bularak dahilde ıı: ucuzluk başlamış bulunu• rn bır unsur daha ilave ettiler ve 
uçurumun kenarında bir noktaya yordu. Bınaenaleyh ücret, gündelik. sJğl~m pa~a sevdasından o kadar vaz 

il

. m~aşları lt gectı!er kı Fransa ve Am "k ·1 
lfmeye gayret ettiler. İtalya, Bele;!-

1 
" • aza mak icap ediyordu. .. .. .. erı a ı e 

k F 

!albukı se d"k ı uruzlu para anlasınaaını "ımza ederek 
a, ransa bu cümledendi Onlar , n 1 a ar, birlikler, memur ılı• • ar bu hal . p.ualarının bozukluk yarr~mı dtı-

m ı paralarının kıymetini eskl va• · . • e yanı maaş ve yevmiye d " ·-

h

"d tenzılatI k l urmayı bile klr ıa•dılar. Cli kf•" ı e nazaran üçte, beşte, dörtte bi• . , na 0 ay kolay razı olmak ı " n ıst!'mıyo 1 d E ngiliz lirası bozulunca za"tettı"kl r' 
re indirerek tam izmih!al gayyasın- . r ar r. snaf, tilccar ve sa• .. · hk " e 

1 

dan yakalarını sıyırabildiler. Büyük nayı CTbabıntn da ucuzluk dolayıs:y- Y<'nf mu~ta cm mevkilerden kovul· 
Britanya ise esasen attın sisteminin le eski kazançlarr kalmıyordu. On• mak tehlikesine maruz kalan Aıneri-lıtrın d t . • kan ve Fransız!ar da nakitle..ınd,. 

tahribata kovulmu .. ıardr. Avrupada taammümünda baş rolde er ve şıkayetleri vardı. Dr• n 

olmak bakımından parasını harpten\--==---------------------~~=----
evvelki haline iade etmek cüretini .,-,,=~nrr,,,•.,rıw,••• 

~::~:~::~2::~,·.;·:~~~:~~~ ı c. J ~ı ~B ~ ımı!!I~ 
.. "k' •• , ..... ~'·b'"''"· KARACIGER iŞLERiNi GÖR~~ 

Bu hareketle varılmak isten.ilen . Vücudümüzdekl uzuvların hepsi el• 
hedefler şunlardı: bı. karaciğer de göreceği iıler için lü• 

t - Dünyanın en sağlam )'arası• zumunda~ _fula bUyüktür. Tabiat ya• 
ııa malik olmak mevk!in! muhafaza rat.tığı cısımlerde daima bir ihtiyat 
ederek (Ster!iııg) in cihan~ümul şöh.. payı bırakır ... Onun içJn kara.ciğer de 
retini iade eylemek, varı yarıya salim kalıncaya kadar lş-

2 - Biitün cihan piyasalarında a· le-dne hiç halel gelmediği laboratuar 
kitler İngiliz lirası üzerinden yapı'• •ecrübeleriyle sabit olmuştur. 
mak a11aiı yulı::arı mutat olduğundan Fakat karaciğerin nesci herkeste pek 
bıı mikyası zaafa uğratmamak, ve naziktir. Bazı!arında, doğuşundan da· 
plynsalardaki müstesna ve hakim va• ha nazik olur. Hayatta en küçük "C-

7lyeti idame etmelı:. bepleı·, öyle pek naıik olan karaclğeT 

kını. k~r~ciğer ha~ıl eder.. Karaciğer 
Jşlerını 1Yİ ıöremezse onun çıkardı'ı 
sıc~khk_ da azalır, vücut çok üşür. 

Cılt ~ızerinde alametleri: Çok katırı· 
mak. cılt üzer'nde küçük kÜC'Ük tur• 
mızi lekelCT, bazı!annda siyah lekeler 
Karaciğeri iyi islemiyenlerin bir c;o• 
ğunda cilt kuru o!ur. 

Karacifer işlerini iyi göremeyince. 
mide de c;abuk ve sık sık bozulur. 
Yemek yerken. söz söylerken hava 
yutup sonra da, ııık sık. aılıılarından 

gaz çı~aranlarda karaciicr iyi işlemi• 
"Or demektir., 

l:ırmı yaımıt ve bunlaTdan bir kaç ta· ile çocuk bakılır mı? tıınkit sadece bir kitabı tenkit •tm"ıye 
nesini ·· t 1 ti Y' " .. k coı erm ' m: . ıne 0 yazıda °'° - Cocuiun bakacak klınıcei olma• ı benzemez: ııahneye kontnu' blr plye90 
_uyucunun, cazetecıyı ııörüniir, sö-- dığr, yani annesi öldüiü ublt olur- te müellif, met!Sr an aen rejiıör ar'" 
~~'m", m •<Ya_;ok h" '"' bil•n ,. ., ço~k daha ~,' .,1, .. gel- ıı.u~. d•ko,.töd" '"• '.o Yozo!~oak 
ol~u~dam f~rz.ettl~ı~I, bunda da haklı memlşse bakılır. Mama çağına celen yazıda hepıinden bah6 edilecelı:; iyi 

B eunu bıldırm!ştı~. ~ çocuğun da bakacak "kimsesi o!ma• t.Araflan, kötü tarafları tebarilz etti• 
d u yazıda sua.lerı sıraladıııım hal- dığmı iıbat etmek lazımdır Aylık o- rllecek. Sanat hayatında bir çok kim• 

e, bu~ların cevaplarını yazmamış o'• 1 ,ırak 30 lira kadar bir para.alırlar st'e:- muvaffak olamadıklarının yüz-
:ıamb bır noksandı. Fakat ıütun darlı- "- Geçen sene 26 ku tıl · _ ler:ne ıöylenmcslnden hoşlanmıyorlar; 
ısı. u suallerin cevapla da · ruşa 18 

an eı ib ı ı mıında yazmama . rıoı ~~ za- ki mal fasulyeyi 78 kuruşa satan bak- mu er o uyor ar, inciniyorlar, ltrrılı-

d 

. . ımkln vermedı. Şımdı kal vurıuncu mudur deıo:.:1 mı"d" ? yorlar. Hatti bu ifbi tenkitler dolıı~ 
gazete e ıntışar tti ~ · i • 5• ır s1 1 • d k 1 e ırı ıııraya r ayet c- - Eier sattığı mal için fatur g·· Y • ne gülünç itirazlar lrareııında ka· 
ere~· soru an suallerin cevaplarını ve- terebiliyorııa değildir göst ~ os- lındr, Meseli ııeı;en ııene telif olduğa recEc!ım. k 1 vurguncudur • eremıyorııa sövlenen b ir piyeı hakk~da ilmi bir 

ger me tup aTda sarih adres ve · tenkit yazılmıctı lk" g·· • . . b 1 -Espera t d 1 h . . v • ı un aonra pıye-
•o;ım u unsaydr, bu cevap!arı oku· n ° neye er er, angı m :l• "ın müe!lifi tara( d 6 1 b" i · vucu!arımın kendilerine yazmayı ter- l~t konıı,ur, bu millet dünyanın nere• :tR uiranıldı· m an 

1 7 
e ır ura• 

cilı ederdim. Cevaplardan evvel yal· u'd~ oturur? . nız kendi hesabıma deiil, bütün gaze- - Esperanto, beynelmilel blr dil ol· ''Sen bu piyesi liefenmiyorsun Buıı-
tcdler hesabıruı okuyuculardan rica C• m.~k ~zere .bir adam tarafından düşü- dan iyisini yap da göretlm. Öyle A v• 
dfy'm: n·JlmUt carıp btr lisandır. Raibet bu'• rupııda b~~ on piyes seyretmelde mu" 

Bir şe; sordukları ve onun cevabını mamr~tır. Bunu konuşan bir millet nekkltllk olmaz.,. Yine blr gUn b'r 
!\lm:-.k istedikleri takdirde mektuplıırr• yoktur. Dünyanın her tarafında bu mUlf~llir şövle söylüyordu: "Siz mti· 
na sarih adreslerini yar.malı, imzaları- d"l! bl!en ve t!carl muamelllta kulla• nekkltl k edivorsunuz. Fakat hiç rr• 
nı da okunıklr bir şekl'Cle yıızmalıdır• nan b ir kaç kişi bulunabilir Zaten bu jlsörlük ettiniz mi? Hlc; ııahnede ar
ı ır. Aksi takdire mektuplan cevapıız dili icat etuifol sanan ada~ da t!cari ti~tlik etUnlz mi? Arfütlik etmeden 
kalmıya mahkGmdur, çilnkü gazetele- muamelat ve muhabcratı kolaylaştır M!ı' plyeoı tenkit edebll!rsln.lz. Haı
rlıı baa-ünkil hacimleri her okuyucu- l'ııık için icat etmiştir. buki bm yok mu ben... Artistlik c'• 
nun ııual.ine verilecek ccva"Dler için ıi:• .,_ Cemberlitaıı kim, ne zaman ve t:m. Benim eserim elbette gilzeldir,, 

tan tahsisine mUsalt delildir. timdi ne maksatla yaptırmıştır?., Röyle olmakla beraber bu zavallt 
r.elr!Jm suallere ve l"evap!ırına: - Cemberlltaı. Romadakl Apollon acf' .. u çok defa eserleri hakkında fl• 

4 4 nıııhedinden getfrt.ilmlştir. E~kiden ı;. kir edinmek ihtiyacım h issetml'llerdir; 

'IO ya,ındaki dul okuyucumuz ao• z,.rinde bir heykel bu!unuyordu Za• cesaretleri kırılmamak !çin eserleri 
0

-

ruyor: m:ln zaman değlştirilmlı olan bu' hey- kunmu!' ve UTUn mehluplar!a cevap 

"- Ben dul bir kadınım, iki odah kel 1081 seneıinde dü,en bir yıldırım• ver
7
lm,.k zahmetine katlanılarak bu f• 

ı-:~ evimin blr oı:laıında ben oturuyor lıı harap o!mu,, bundan sonra tamir l im hakkında ir .. at ed :lmişlerdlr. Ge
dıger odasını 7 liraya kiraya veriyo- "diler ta~. 16 mcr a!!ırda eehri harap cen sene de böyle b ir vaka karşısın• 
rıım ve bu para ile geçiniyorum. A· "den bir vanırınr müteakip tldncl Mus- da kalmrldı. P ives!ni gönderen mlle1• 
caba devlet beni dul savıl' ucuz ekmek tafe tarafından tekrar tam•r olanmu.- life: "Aman 1 Sakın eserinl:r:! oynat. 
karneıi mı verecek, yoksa akar sahlb: ur İkinci Mustafa yancında kararan 'Tiıy;ı kı1lkmayın: ba~tan aşağı hatalr 
'l1İ ı;avacak?., ve yer yer çatlayan ta~ı çcmberlet• ~ır.- Hlç mtıvaffnk olmak ihtlma!i yok 

Kndmcaltız bu sualin cevabını kar• 111 '"tir Bundıın ı:onra ıUtuna Çemberli ht'"... dmi'd! · ld!r t"tmedi. piyes oyw 
nclt'r d:ı~ılmı' olduğu !cin almıs bu- •'l bn.i •erilmlştfr. r11ndı ve ... sahnede Uc; gftn tutuna• 

lıınuyor. Bittabi kendi'line halk kar- "- Beygir eU yemekte ıııhhf ve madı . 
ncıi verilml.-tir. Fakat bu fakir oku· rhbf blr mahzur var mıdır? Yoksa ne- F.,,,.,.Jki gün <1e ı bfr m~lelrtaş mü-
vucu mil'llerlh ohun. n~vlet, fakir v~- .\en mer.bahada beygir eti kesilmi· ıırkkitlerln ~on tiyatro tenkitlm ' dola• 
"nrlaşıarr .onlarm düstüklerl gecim (Üç -vor?... Y'!"~vle a1dık1 a rı tavra tutu1mıı$: "T. 

''i"iinü düsünmUyM de.itH Av basmd - Beygİr nak!iyat ve çiftçilik ı~ır- v~+ro münekkilleri bos adamlardır. 

3 - Para bozulması yüzUnden hak- üzerine fena tesir ederler. o va\-;it 
sırhfa uğramrş olanların duc;ar ol• 1ı:araciğerin yarısından 7.iyadesi bozu
cluklart mağduriyeti te!afi ederek rı• lur, bütün vücudil besliyen, onu her 
daletc uygun bir yol tutmak. türlii fenalıklardan koruyan bu önem· 

4 - Altın para az değişmeler gös- li uzuv kendisine düşen işleri iyi gö-
tercn para olduğuna göre memlekr• ı remcz olur .. Bu h2le karaciğerin ki· 
'tin sanayi, ticaret ve ziraatine iyi fayetslzliğl derler 
bir ölçü ba~setmiş bulunma~-_ Karaciğerin kif~yetalz!Ifl tilrlii tür• 

Karaciğerin kifayetsizliği, h;ıfif de
recede olursa belli başlı bir hashlık 
'5ayılmaz. İnsana sadece sinirli derler 
Fakat kifayetsiz!ik ;J~rleyince. önemli 
dah.- ileri derecesinde pek ağır hir 
"•~tahk n'ur . 

c;ıla" k uhanelerde- bu kı1hil vokıml rlndr. kullanılan. ıı-z Ureyen. rilc; ye~iş- v,.r.ılıınm nkuyunca insan on!an Se• 
vu t;ındı~l~r:ı heıfava !IICak vemek verf• tlriJebilen çok faydalı bir havvan or hir 'T'İv~tl"OP:\tnU~ aylıklı öJ:r~tmenleri 
1 •cl!ı..tır nu vatanıll;ıı; ekmek: için ver,.- maaı itibariyle yenmez. Yenmeslndr "anıı!'d"vor ~anki e~erleT kendileri i• 

.. ı:-j ıdinıl" 3 - 4 k11ru, fula par~•ı rıdt de ~ıhhi mahzur yoktur Eııklden rfn ovn ıınrvomım: v.lhl bir h;ılleri var· 
urql rtfa!'l hl'd!IV" 1!1~rıtVI ~T<'.lk V,.• t•ıanbn1ıia hir de bevg!r meTbaha 1 ,..... ltal~J .. rj "beğendim" "beİienmr: 

~,.ı.ı,. k~t k~t t•1if; ,.ıi@<'f'k 
0 1amıın vardı <limdi bevglr etine pek rıığbet , .,,, •• ı .. r1nln ... 

"''halı savarak a1ıhi?ı .. kmek kl'ndisln" <'1ınadrll:• ;,.jıı o karlar cok keıilmlvor Mıı.dem ki bahis 'ôğretmentlk faslı• 
'-ı•rlw~v-> r:,.lm'' olıoc .. ktır O heml'r. "- Dikili taşlar l~tinat ettikler· rıa dökü'dii · o halde elimiz değmişken 
.. ~1,; blr ~"3VT t,.kr;ırhvaralr h

11 
:o•hP· rll\rt t);rlrıc; luıldenin ii:ı:erinl' nıısı! k"" hn azi7 mesl!'kdasa da bir hocahk e-

•1 .. r"n ,,,, .. 1mı1"m~ in i:rıı1" Pt•in 7,~t,.r ııulmuııtur. O umankl veıuı!tle bu taş- li,.Jim ,.,.,,kit b lr eseri ulu orta :ı:err• 
' '"'~ ·1'm,.ı.: mh 'rla•maı'l ı. o um~- •~rı na.,•1 dikip kııld•rdıl .. r7.. ,.tmek del!lld ir O esl'r!n 1vi veva kö

brbr ""hıuıf'ler <le ııc;ılır· - Dikili taş Mısırdan getlrtilmt~- •il tarııflarınt "esb!ih ••• mOcibe" "iyle 
· > 'lah d .. vlet,. ınl'lete zeval ver• t 1r Deniz kenarından ,imdi dikilT hı • I h~li':~~kti r ~u sebepler sayılın Bunlar ıa1gla~1. pa~~~n ktl~sık faY" Hi atıl.metlerle meydana çıkar .. En çok 

dalarıdır. ngı ız u&ume ı a!tına görülen alamet zayyfl kt . So · b ı d ... b ,,. ama ır.. nrıı 
cönmeyı ka u e er .. en u amaçları sarıhk hafff bir sarıl k ·· ı · k BİR KAYIP ACI 

"le•:n... lunduğu yere getlrtilmP<Ü ic;in husucl nklılurken tab•ııtlyle bir çok ~d·bi 

Mnreşa• Petaln ise Vlchy radyomn· 
da söylediği bir nutukta Amerikalı• 
la:ın asker çıkarmalarını protesto ~· 
nıiş. al.mali Afrikadakl Fransız kuv
\'etlerine mukavemet etmek emrini 
\>E'rd!ğini söylemiştir. 

Stokholm'den gelen bir habeTe eli
te: Cebelitarık eon ıııamanlarda maaz• 
zom blr silah deposu haline cetlril
nı:liur. Kaya!ar içinde tayyareler 1c;ln 
Yerler huırlanmaktadır. Müttefikler 
Avrııpadaki ikinci mephe lc;in Cebelt. 
1ıınk'ı Qs olarak Jcullamnak ıılyetinde. 

dl 
"bl b l'-" d ~. . • ı goz erın a ı 

iste fi ıı e "'1 • e vereceaı mıııal saranr. Fakat bu kifayetsizliğin en zl-
ve nlimune ile dıier memleket v,. yade şikbet ettiren alameti r· . l Anamor e'lra-

. . d . lt .. e ı ııın r• f rl . mılletlerı e yıne a ın esasma rucu !erde meydana çık B' k m an eski Ic;cl 

ettirmek hevesinı de t.3~ıyordu. ~u~- luk ... Sadece vücutça değil zihinde de Mebu"u Hacı Ha-

* * b r yol inşa editml,tlr. Tac: 3? günrle 1 ~hj .. ],.re tema~ ,.dllir Tıonkit "m :-

Karaborııamn nerede olduğunu so- l 11" iinkil h lind .. diki'l'bllm;~ ve o za• r •1'l i • ; "ql! ( " gibidir Bir piyesi UT." '• 

ran Adanalı "i'ence verilecek et• al'loan bu zamana kadu bütün zeı- hc;•ır•u1 b; un unc;nrları tk:ız eder on. 
v.-ıp ıimdil.ik '<undar. ibarettir: t.e'rlere ve fırtınalara. kuırı-alara, d~· • ~rı ıhl'ıa ku"ıırc;u:ı: olmrv tes~·k rdl'l". 

alrler. • 

. . .. ar. ır ere yorguıı• 

kü altına dönme İngılız hazinesı ı• yorrmn'uk E k"" "'k 1 f san Zade Dr Tev_ .. ..- . . n uc;u ş nsanı çok f"k 
cin Amerikaya borç!arını odemek yorar ... Ba' airısı yarım ba• ~ ı Marulyııh u-

d 
.. : ··k t k"l dl ' " a,.. un. ıııun ıuıin d b bakımın an afır .,.r yu eş ı e • baş dönmesi, uykusuzluk ... Bu alimet• nn an e-

yordu. Borcu aiırla,mtS oluy~rdu. leyin rahatsız eder. Çünkü karaciğer. ri müptelt\ oldu-
Bu sağlam paranın ilk. es:ı .borr. leyin rahatsız eden. Çünkü k:ıracig-er. ğu hastalıktan x 

1 

.ı: ., · 1 kurlulamamf'I ve 
yllkünün agır aşması iw· :nwen. ış erini ceceleyin görür. vücude lüzum dün sab:ıh c~mlı-
tnııiliz Urası çolı: pahalı oldugunda .. ıı lu olan maddeleri o vakit çıkarır Bun 

1 

• cadaki kBşkünde 

ve bütün memleketlerin para.arı çu- d"n dolayı, onun yorgunluğu da sa• nzlerlni hayata yummuştur. 
rük ve berbat bulunduğundan İngili,. b~hleyin meydana rıkar . 

k 
... .. , Merhumun cenaze nama71 buıtfın 

emtiasını cih:ın piyasasında satma Çok üşümek karaci~er kifayet•!·.''• " • ,. 'iğle vakti Kı5tklı camlinde kıltndık.. 

Bütiln btı hadiseler Wltllde'nin ~i 
ıün evvel a6yledlt1 ra aözleri teyit e
der mahiyette görülmektedir: "Şimali 
Afrika ve Türkiycnİn etrafmdaki c;evw 
h. hfirriyetimizi kazanacağımız yahut 
kaybedeceilmi% yer olacaktır. 

Tarafsız Basan 

~?~laşıy(orduf Faraza bir Fransr~ d':~ (inin alametlerinden biridir. Cünkü tan sonra civardaki aile makberesl-
ı ı en 25) ranga tedarik edebıl lı:; viir:1t"'" •ü.,umlıı "ırı1~1ti.ın vü,.dı- le • nP ıiefnPrl!1Prektir 

bir tngi.liı lirası ic;in (250) frank ö- ======-:====....;~~,;;;;
1

r,......,;;.,~~;;::.:;_::;:::.;======= . . 
Almanya hariciye neı:aretı matbuat 

6efl doktor S'chmidt bundan bir mua
det cnel bitaraf memleketler eazete 
ınuhabirlerlnc yaptıft bir beyaıuatta, 
Almanya aleyhinde neırlyatta bulunan 
~sviçre cazetecilerinln yeni Avrupada 
Yeri olmadıitm ve bunların Asya step.o 
lcrine aürüleccklerini aöylemiı Ye bu 
beyanat lsvlçre matbuatının pddetli 
Protesto.mıa sebep olmu,ıu. 

Bundan sonra Sldert hmlnde bir 
muharrir, Nul partisinin orcanı sayı• 
lan Völkisehe Beobachter gazetesinde 
neıırettiği bir makalede: Mihver dev
letleri tarafından Bolşevikliie karıı a. 
çtlmıs olan muharebeye iatlrak etmı. ı 
Yerılerin yahut kalben buna aleyhtar o
!::.nlarm, harbi uzatmıya sebep olduk
ları, Almanyayı daha çok fedaklrlıkw 
Iar yapmıya mecbur ettikleri ve diiJ" 
nıanlara cesaret verdikleri için son• 
raaan pişman olacaklarını yazııııştır. 

Bundan bir )taç cün ııoııra da AJ. 
tnanya devlet basını ıefi Dletrlch Ber 
llnde bulunan bitaraf memleket!er ca. 
~etecllerine au taümatı vermiştir: Bt
t;ıra! memleketler ıazeteleri Almanya
Cinkl muhablrldnin yazılarına diifnıan 
ntemleketlerdeld ınuhabirledntn yazr• 
larından daha as yer venniyecekler
ilir Harbe a.it havadisler objektif ola
Caktır ve Alrna'n kaynaklarından gelen 
\te doğrnluiu 3 senedenberl aablt o
lan haberler ikinci pllna bırakılmıya• 
Qktır. Bundan başka, Alrnanyaya ait 
l:aberl.er zehirli bir ~ekilde veri!miye
cek ve gazetelerin baş makaleleri Al• 
lhanyaya karşı hayırhahane bir zihni• 

)"etle yazıl;t,c*tm 

demiye mecbur oluyordu. Yani üç U- ••••••İll••••••••••••••••••-
rahlı: bir 1.nıiliz malını eskiden (75) 
franga ııatrn alırken $imdi (750) 
frank ,,ermek !bım gellyordu. Bin?• 
l'n:tleyh Alınan, Rus. F!"3nırz, Türk 
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MELEK ve 
Sinemalarında Çarşamba Akşamı 

Başlıyacak Olan Tamamen Renkli: 

BAGDAT HIRSIZI 
Fllmiınln bllet satışına başlanmıştır. 

Conrad . VEIDT - SABU - June DUPREZ 
Tarafından Temsil Edilen Dünyanın Bu 8 inci 

Harikasını Görme~e Hazırlanınız -
Bu Çarşamba Matinelerden İtibaren 

SÜMER SINEMASI 
Unutulmaz hahralar bıra}uu:ak, feci bir dram .... 

Adlı bir hatanın müthif tarihçeai-

, 

BIRAKIN YAŞAYALIM! 
Emsalsiz Filmi Takdim Edecektir .Baş Rollerde: 

Henrv FONDA - Maureen O'SULLIVAN 
ve RALPH BELLAMY 

........................... 1----1# 

Karabonı1, aranılan metaın nevıne h:ı bir çok "ıır•tcı h~dlselere ra!imf'n Münek""t de[llclc "men!ılvecillk.. 0
.-

göre yer de,ıtMirir. Karabor~ayı işle· '"•rlnden kıpırd2.mamı tt'" N~~ı1 diHld "rk delfüctir 
t~nler herverde hl:ı:ır ve nlzıdır Bul"• f!i , altmdaki tunç k ideleri i"'Z "'"İn,. ,,~. '>!'h: .. T i tr o•unun "ııvhkh öllre' • 
!ar milletin. memleketin, dnleti~ ncf• ~ıl cturtulduğu hııkkında "arih bir m·· mrrı • i tel!k!d edilrnem' zl hlc; doğru 
retin

1 
kazanmııı adamlardır Vll! rek lilmat mevC'ut olmamak!a bl'raber hli• bulmsd•m Çünkii biz h"r eseri l;ıeien• 

Ylkırıd vok o'aca\clardır Zaten Milli .. !ik halatlıır vasta~iylr kald·rr'd.ı!ı ve .,..ev· mÜnı!l>:kHl;kle telif edemed k. 
~ .. fn nutkundan ıonr~ da kıırahorsl · mıflki müvaıene•lnin bu hıılııtlar ıc- '"'11ten ~ehir Tiyatroıın ya'nrz ''medh -
f:ııli:reti yarr yanya azalmıı vu}yer ı tılaralı: gerilm,.k •1retiyt,. t"nıln ..,,.li tarl'lftnnlln tpokit vıı:r."n muhııı-
t,.(llr. l MI i rivayet eı1i'melrtedir ~llrfl'IT d rir vok"tı11ııITTın dıın hic; b ir zaman si· * ~ ar lı:t dikili tnın bulundufu zemin ı he• etm .. m.isfü 

o:i YTid iklne :rıi•bdl~ e"kid"n c;ok daha 
·•iik.,ektl. Kaides1 Snim den:J•n l:rtr 
Auvarm fü:n!nde bulun•ıynrdn .'lamen 
1 At mevd~ntnın doldufu, Spinsnt" 

. ~ayrn meslekduımrn bu noktayı 
1'ı1den dııha ivi ve dııha yakından gor
da vUne, bildiğine kuvvetle emnlye• 
Hm V11!" 

Aktarma tramvay bl'etlerinde ay 
işareti olmadığı . bunlar ıade 

r,iln i~aretinl ihtiva ettiği frin b'r bıı•• 
ka aym ayni günUnde kutlanrlıp 'kul· 
lanı!amıy;ıc11ğım soran vatandaşa gt'" 
üncf', ben bu vatandatı bu kiicUk ve dl' 
lle-rsiıı menfaat için hileUrlıia sapa· 
c-:lk bir zat ııanmıyoram . Bu sual ol'la 
nlı:a bir latifedir ve bu vatandaş nı

.-tler Uzerinde nok1an olctujhınu l!ları• 

n•iı bir kant bulunmuı liizumunı 

"qJtrl"t etmektedir. 
Fakat haber vere-:rlm lı:l bilet!erde 

hu clhe>t dil!sünftlmü'ltilr. Her bilet aY-. 
'"l bir ban<!ı •e ayrı bir ıerl numau· 
mı ihtiva eder. Her ııym bandınır 

-: .. ltli ve rengi deifüıir. Sen numarabr 
·~e bü'lbütUn defi'lllı::tir. Binaenaleyr 
l>lr bllet bir başka ay içlnıJ,.. kullı?• 
"'\Tl:ımaz , Kullanmaya teşebbüs eder> 
· tandaş mah<:tı" nlnır ....... '+WfPlF 

Uer derde deva olan ültra ıeJ)tiJlr 
1 • neden hakka! dük\clnlarmda • A 

hlmadıimt da ıonıyodar 
Evveli 111 ciheti bilmek Jhımdrr ki 

hu f]lç öyle her derde deva delildir 
!fonra da bir 1r:rum hastalıklara tif P 

"'"r41ği ııibi ban ahvalde de urarb• 
~ır. Bıı ıebeple 1ra'lanılmaeı &1ı:tq~ 
•1niye9İ•le olur. Doktor tavsiye etmf'9 
ı;kce hllıınıldth tııkdlrd~ fııyda Tt'

·!ne rarar vardır. Ba sebeple bakkal 
~:jkktnlarmda s11trlıımu. 

• Gelelhıı diler ınıaller• n laııaca 
cevaplarına: 

''- İıtanbulda daktilo öfreten bir 
melrtıı> var mıdrr?,. 

- Yolı::tur. Daktl!o ile yazı yaımayr 
öl!snınck ıate~ kolaydır. Daktilo ma-

ver" göm{ildilltli 'kaidenin etnıfmın 
~ilUıare kBFıl~r11k etrafm•h hugl!n 
"'lhtıll'n parmat.lıiın ~ildiii an!a· 
ı lrrısktııdır. 

Tütün Rekoltesi 
Samsun. (TAN) - Yeni tütün rı-

·nltesi heT seneden Q!(Uln bir durum 
rz~ektf'dir. SliylenHdlllne göre, 

hu ıene Samsuıtda 3, B:ıfrada 4 mil-
on kilo mııhrul elde edllmi,tlr. P i 

'r.l!UIT1ın 11l'!lmıı~1 beld!'nmektedlr 

şehir Tlyatroau Komedt Kısmı 

20!0 da (ASRILESEN BABA) 

v E F A T 

Eski saraylar ambarlarl müdürü 
merhum Bav Ali Galip klzı ve eskı 
Adana valisi merhum Bay Cevat 
·eğen! Bay Sabur Sami Drazın bııl
al7.ı Bayan Faika Bayrak vefat et
miştir. 

Cenazesi 9/11/942 Pazartesi ~nü 
~at 12 de Modada Sabur Sami ha-
nesinden kaldırılarak KadıköyUndc 
Osmanağıı camllnde 5ğleden sonra 
namazı kılınarak Karacaahmette aUc 
kabrlst ntrııı defned ilecektir. Allah 
r mPt pvlive 

i. 'M:M~V ~ i:~~;;;.-s~~:; 'Ai;,;~ 'ı(~;.;i.-.;~;:,ı,a;,:;;;ı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pazarlıkla 70 bin kilo pırasa alınacaktır. Kilosuna 20 kuruş tahmin 
edilmiştir. Kati teminatı 2100 liradır. Şartnamesi her gün öğleden sonra 
Ko. da görülür. İhalesi 13/11/942 ,Unü saat 14 de Tophanede M M v 
~i:"te No. lu ıatm alına Ko. da yapılacaktır, İsteklilerin muan:en "va~ 

Ko. na müracaatlan. ..... (1167) 
·. 

İst. Lev. Amt~ll!i 'ambarl için 10,000 kilo sabun pazarlıkla alına
caktır. Beher kilosuna 112 kuruş tahıriln edllmlstfr Kati teminatı 1680 
liradır. İhalm te/tı/942 Pazarlesf ırllnfl saat 15 d~ Tophanede Bir N 
lu satın alma Ko. da yap.ılacaktır. İEt.ekliler ....ııartnanıesi.ni her gün öğl:~ 
den sonra Ko. da glh'ebllirler. (1175) 

---Beher ldlosun.a 198 kuruı tahmln edilen 8 lon ıııeytlnyağı almacak· 
tır. Pazarllkla eltsıltmesi 12/11/942 Perşembe günQ saat 15 de To h 
de 111. 114. V. Bir No. tu satın alma Ko. da yapılııcaktır. KoU t:m~:a1t 
2376 liradır. Taliplerin belli vakitte Ko. na gelmeleri. (263 - 1202) 
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Hia1dimet Tedbir
lerini Beklerken 

. ·l . . • . . . . 

~ Baş tarafı l mcıde 

1 ~ununla beraber pükılmetten 
~e altmı döviz alıp, bunu 
Parıs kara borsasında bozdura • 
rak, Pariste hayatın sudan ucuz 
olduğunu söyliyenler yok değil -
dir. Alınanyanın, vesikalaına ve 
taynıla.ma sistemini en iyi tatbik 
ettiken başka kara borsaya en 
ağır ceza veren memleket oldu
ğuna şüphe yok. Fakat bu ne bol 
luk, ne kafi beslenme ve kullan. 
ma eşyası tedarik edebilmek, ne 
de kara borsa olmamak manası

BAS. l)~i.S. 
K A Ş 

NEZLE. 
E. L E R I · 
GRiP. ROMATiZMA İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 

Ve bütün ağrılan derlud keser 
Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 liaşe alın~bilir. 

4er yemekten sonra qündP ~defa muntazar:nan disleriniıi fırcak.Vma, 
na gelir. 

Etmeden Tereddüt 

R 
-. 

A z 1 

Berner Tagblatt gazetesinde çıkan 
bir Ber!in mektubundan bazı satırlar: --- ----------------------------------_. ___ _ 

"Henüz sonbahar iken lokantalarda Y""k k M"•h d• M kt b• M d ı~----··---------------zerzevat kalmadı. Zerz;vatçı dilkkan. U Se U en 15 e e 1 Ü Ürlüğünden ~ il\ 1 
larmm önünde bir domates için kav• Son giriş müsabakasında evvelce kazandıkları il~n edilen talebeden 
ga kıyamet kopuyor. Paraya kıymet maada sıra numarala.rt aşağıda yazılı namzetler de mektebimize yatısız 
verilmediği için bir trampa sistemi olarak kabul edilm.işlerdir. Hemen müracaatlart. · ' 
kurulmuştur. A!ış verişte para yeri- Sıra No. Sıra No, ,_. Sıra No. H ıra No. 

-
Tesvikivede Satıhk Arsalar 
Teşvikiyede Emlak Caddesi üzerinde her türlü bina 

yapmağa müsait iki arsa satılıyoı 

Emlak ve Eytam Bankasından ne kahve, çay, tereyağ, ekmek kartı 
ku!lanmak lbıml Kasap dükkarunda 
i~ parça et var ama, zerzevatçı içini 
Zerzevatçı da en güzel domateslerini 
kasap komşusuna saklamaktadır. Sa• 
rapçı, kendine :yataklı vagon biletini 
d!Vredenlere daima iyi şarap verebili• 
vor. Deutsche Allgemeine Zeitung bü
tü!l bir karaborsa şebekesinin keşfo

lunduğunu haber vermektedir Ası' 
suçlu idam edilmiştir. · . 

274 
136 
280 
508 

340 
312 

48 
110 
502 
204 

450 
371 
246 
227 
409 
115 
348 

418 
236 
356 
155 
126 
465 
417 

TRAŞ BIÇAKLARINI Kullanınız. 
Esaa No. Yeri Krymetl Meaaham Teminatı 

94 
85 

355 
145 

13 
396 
310 
303 
132 
366 
455 
427 

56 
527 
416 
399 

80 
117 

u,ıo mm. incelik.le: Hakiki İsveç çeliğinden hususi olarak İsviçred< 
yaptırılan HAZIR LÜKS TRAŞ BIÇAKLARI piyasada mevcut bü.. 
tfin bıçaklardan üstün ve ucuzdur. Her yerde ısrarla arayınız. 

&. D E P O S U : İstanbul Çiçekpazannda Fmdıklıyan ban No. 31 
... FEHMi ARDALI ve Şkl. Eski HALK bıçaklarl sahiplerinden-~ 

49 
354 
478 
l67 

17 

60 
36 

218 
(12211) 

Berlinde heT hafta kurı;una dizilen 
vcva idam olunanların afiş .listeleri· 
görülmektedir.,. Bir İsviçre gazetesin.o 
de okunduğuna göre "Zür!ch'te bir 
k<>c memur, kendileri tarafından yok 
e-tilmek lazım gelen jaşe kart!armm 
büyük bir kısmını aş1rmışlardır. $im
diye kadar bu kartlarla ticaret eden 
80 kişiden fazla adam teshit olunmuş• 
tur.,, İsviçre, müstahsillerin pahalılık 
yan~ına karısı koymak için, serbest et 
piyasaımı kaldrrmıştır. Her şey ta• 
yınfonan ve vesika!anan ayni memle
~~tte ekmeğe ve süte kayıt konulacıı• 
ğı hiç he!laba katılmamıştı. Ba!ika gı• 

da maddeleTI pahalılastıir için ek
mek tsv:içrede baş!ıca doyurucu ~ad• 
rl,. olmuştu. Tayınlama haberini veren 
~aT-eteler diyorlar ki; "Sikbete hak• 
k•ımr yok. Ban memleketlerd<> ekmek 
oı'l!;mklnin yansı kadar değildir ve 
ı:i;t tadmın hatıra~ı bile unutulmuştur 

1 • • • • • •• . ·,, . . ' 

NEZLE • GRİP - BAŞ • DİŞ 
Ve Rüfün Amlan Derhal Ke~er. lfer V.n~nPrlPl" ı\r::tvmt? 

12!\ r.am ekmek. öteki harpte aldtit~ M·ıll"ı e·ırı·ıne 
nırz ekmektir . ., İsvicreliler, onlarda ":il 

Karşı 
Her Ses 
Sesidir 

d.ahi başlıca gıda maddesi ha!ine ge- Yükselen 
len ekmeğin 225 ırrammı, başka me'Tl• 
ı .. ketlere ıröre nimet addedivortar. Dücman 
Biz 300 gramdan aşağr dü~med;kı ~ 

Hayat zorluğunun ve bu zorluktan lt!fj'" Baş tarafı 1 incide 

• Doktor - Operatör• 

ZEKiYE TEMiZEL 
Paris Tıp Fakültesinden me

zun Doğum ve $.adm bastalıklarr 
Birinci smıf mütehassıs. Pazar
dan maada her gün, 15 - 18 e 
kadar. Çarşambaları:. fıkaraya 

bedava. Kadıköy, Moda İskelesi ! 
~-- 251. Tel: 60918 , 

~rı~an yolsuzluk ve kara borsa ticare- sale hakim olan, istihlaki ken. 
tinin her tarafta, makineleri kadar mun di menfaat ölçüsüne göre tahdit 
tao:z.m çahşan Alman teşkilatı içinde eden bu zümre için, devlet ,,e 
veya saati kadar aksamaksı.T.m isliyen hallı:, memleketin umumi sela -
İcviçrede bne tarnamiyle önlenebilme- meti, kesesine akacak altınla öl· 
sine- imkln olmadımnı göru-yoruz Ha· ··ı·· M 1 k t• ikt' d' la iht" · t' v ... • çu ur. em e e ın ısa ı me. ıyacı ıs ısmar savaşına gi. 
vat rorlugu ve ondan doğan yol'!U7'• k . · ih · · · · b ·· · 
lnk Ve ka a b t

. t• .
1 

.. anızmasına ıst salı, ve ıstıhsa rışen u zumredır. 
r ona ıcare ı ı e muca• 

delesini her gün daha arttmnryan ve }indeki şahsi tesahübiyle hakim Üçüncü bozgun amili de. bu -
siddetlendirmlyen hiçbir hiikftmet yok- olan bu derebeyi artığı için top- günkü sıkıntılarımızı politika 
tar. Ancak ,u fark var: Kara borsa rak, milletin gıda anhan değil, ihtirasları için büyük fırsat sa
t\ıccıır'rğı ve yolsuzluklar, tabii 7.?• kendi şahsi menfaatinin senetli nan ve hangi yabancı milletin 
n::ı~ıM~ ;.anke~cilikler ve hırsızlıklar istismar sahasıdrr. Ordunun ih. hesabına çalıştığı belli olmıyan 
ıı;ıbı, kllçuk zumrelerln • mesl"ğidir tiyacr, halk kütlelerinin ihtiyacı, bir kaç politikacıdır. 

lstanbul Elektrik, Tramvay Ve Tünel 
Umum Müdürlüğünden işletmeleri 

1 - 20 X 20 s/m. eb'adında 30000 adet çimento çini pazarlık usuliy
le satın alınacaktır. 

2 - Pazarltk 12/11/942 Perşembe günü saat 15 de Metro hanın 5 
inci katındaki komisyon odasındıı yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 270- Liradır 
4 - İsteklilerin parasız ola~ak verilm~kte ~lan şartnameleri Leva

:ı:ımdan almaları ve muvakkat teminatlariyle ilAn edilen gün ve saatte 
krımisyonda hazır bulunmalan. (1057) , . ___ , 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELER: 

1 Şubat. a Mayrs. 2 Ağustoıı: 1 İkinciteşrin taTihlerinde yapıh 

r 1943 İKRAMiYELERi 

t 

1 adet 1999 Liralık 
1 ,, 999 ,, 
1 
l 
1 

1 
1 
2 

10 
30 
60 

?,r)() 

334 

" 
" 
" 

" ,, 
" ,, 

" ,, 
., 

888 
'J'J7 " 666 

" 555 
" 444 
" 333 " 

. 222 ,, 
99 " 44 ., 
2? 

" 
11 .. 

• 1999.- Lira 

- 999.- ,, 
- 888.- ,, 
- 777.-

" - 666.-
" - 555.- ,, 

- 444.-
" 

- 666.-
" 

- 2220.- ., 
- 2970.-

" 
- 2640.-

" 
- ;ı:;oo.-

" 
3674.- " 

ı 

1 

~~tTC! veya alıcı vatı!ndaş!;ınn en bü- · • 1 •• .• . 
V

•
1
.,_ L. t b f tt f tl . onda menfaat moralınm dışında-. Butun bunların sayısı "üç bes 
ı" ı<ı~m . u ırs:ı. an men ::\a enm·· - . . ' ve dl'vil. bilakis, hiilcllmet t .. ohir1,.rini dsr. Devletin içerısınde bulundu- yüz kişi,, yi geçme~e bile için. \.. ......... --........ _ ...... ..._ .... _____ .._..__ 

muvaffak kılmaya çıılrşmaktar'hrlar. ğu buhranın içinde anbarının üze de bulunduğumuz devre ne o- · . k"l' k ·11· b' l'k (iirkiye iş Bankasma ram Vlotırrmık1ıı yalnt7. para biri•·trınıs 

• ............. .. J 

P.ıınrfan başka ba vatandao;hr darlığı rıne ı ıt vurur en, mı '1 ır ı nun, ne ötekisinin, ne de hic bi- - "' 
ve Torluğu tabii bulmaktadırlar. Etra· diye bir mefhum, kafasının dı- risinin, bo~ sand1kl~rr mevd;'1da ve faiz alınış olmu.. rıyni n..-ıı!lnıJ<ı taliinhi de dent·mi .. ·ı 
fmr:ı:a bakınız: Kaç dostunuz ve kac smna kalır. HükCımetin müstah- kılıç oynatacakları devir dc~jl , , .,.c:1lnm 

aile, ~.arpte~ önce~ hayat tarzını ar ~ili himaye için aldığı tedbirler, dir. DÜnyanın icinde bulunduğu ı "--••••••••••••••••••••••• 
7.TI!ro ı.e tadil etmıye razı olmuştur ·· t d' v • ..:1- •• l b buh lı d • · A n· Al d ki 

1 
k 

11
.v. . · gos er ıgı yaruuu ve musama ıa. u ran evrede. hakıkı va- •sTANBU' 

oız manva a az ı eş t ıgım ar?• . . 1 a.. mıvoruz: Biz bol ve ucuz istiyoru?. o?un menfaa: şuur~nun ıncec1k tanperverler için ~ek bir endıse 
DEFTERDARLIGINDAN 

Mutıammen 

Dosya No. bedel Temlna1 bn'lukta ~tlik istlyoruz. Ha<ıtalııhn hır zarını bıle yerınden oynat. vardır. Memleketın hürrivet ve 
bir yfüfi bu, öteki yüzü kanun k:ı.?tt-- nıağa kafi gelmemiştir. Bunun istiklalini korumak. her istila 
lamalarrna brşı utandırıcı bir Iaüba- içindir ki1 huzursuzluğu yarııtan. çemberine karşı, sonsuz bir feda
liliktfr. Hük1lmete bir beyanname ver• milli birliği hozmağa yeltenen karlık ve mukavemetle karsı kuv 51333/8 

mt"k 19.nm ge!diğlnde ihtiyaçlarımızı bir amil de, İnönü'nün vasıflan- mak. Milli birlik. bu büyiik mu. 
a1a1>ildi~ine şişirmek için çareler an• dırdığı gibi, bu batakçı çiftlik kavemet ve müdafaa stra.te;i<;i . 

"Besi"ktaş ':ıldı1 Çırağım caddesinde 
Fer'lye "arayları mü]temiHitından s 
parsel eski 85. 87, 89 yeni 94 - 107 
sayılı 224 metre murabbaı arsa 
Topkaptda eski Bey azıtağa yeni Fat
ma sultan mohalle~i nin e!';ki Mektep 
yem Fedai sokağtnd8 eski• 12 veni 18 
No. lu 71 metre murabbaı arsa 
MecidiyeköyUnde 10 p:ıfta 57 ada 16 
pa~el No. lu 232 metre murabbaı ar-

2240 168 

yornz. Yanlr~ bey:nname altına imza ağasıdır. nin bir sembolüdür. Mi111 birliqe atmanın ne kanunı, ne de ahlaki me· k .. k ] h .. 52186/48 
sulivetlerini hatxrlamamalı:: için özür• Milli birliği bozan ikinci amil a~sı. yu se en er ses, duşman 

100 8 

ler icat ediyoruz. de,devlet müdahale ve kontrolile sesıdır. 
Rük1lmet vaziyetin gerekli kıldı!? tanzime çalıştıgıw iktisadiyata kar _İsmet İnönü, bütün milleti bu - d , k 51217-1114/121 

bütün tedbirleri a!acaktır. Bu tedbh ... şı ilk itiraz sadasınr yükselten, ~sman s~s. ere arşı ikinci h'r 
ler, hiçbir baltalama hareketi hoıı gö· devletin kontrolünden kaçırmak mısakı milliye davet etmektPdir 

69.60 6 

rülmeksizin, tatbik edilecektir Gene t• 1 t k tt• v • t• ...., T A N 52151~/.70 _ . • · sure ıy e s o e ıgı em ıa_,. mu-
şııphe yok ki insafı, v•cdanı ve kanun kA k t k t f 

sa 
Eyüpte eski Baba füıydar yeni Düğ
meciler mahallesinin eski Kilise 
• yeni Karakol - sokağında eski ve 
yeni 17 kapı sayılt ev 

360 28 

korkusu olmıyanlar bu tedbirlere da• ayyen ar normasının a a ev 
hi lrarıiT gelmek iı;i~ ellerinden geleni kinde fiyatlarla, zincirleme usu. NOT: Ba•muharrlrlmlze vekllet e· 
yapacaklar, daha lı::ötüsü, a!ttan alta lü ve daha bir çok bileli şe- den ve on gilndenberl 8u!'Mda bu· 51151/4078 

ontan tenkit ederek yahut alaya ala• killerde piyasada anormal bir 
ra'k, bizi kendi taraflarına sürüklemek buhran yaratan tüccardır. Hal
istiyeceklerdir. Kime yardım edeceğiz? kın ıztırabı ve stkırıtısı ona V'..Z. 

Mesele buradadır. ~er kayıtlama bi- gelmistir İstihlak maddeleri 
'Zim keyfimizi bozduğu vakit onu kıra• ma ftl · ti ·· • d be t 

lunmakta olan arkada,ımınn oradar 
mektupla gönderdi~! yazılar, ı>oııtadıı · 
vukubulan teahhurlar dolııyıslyle 
ellmlre geç cıelmlştlr. Po.-ta Umum 
M Udürllli\ClnUn bu meseleye kart\ •· 
!lknını rica ederiz. 

Fatihte Beyazıtağa mahallesinin Paşa 
Odaları sokağında eski ve yeni 10 
sayfü 24 metre murabbaı arsa 
MecidiyeköyUnde 13 pafta, 2 ada 12 
parsel No, lu 3400 metre murabbaı 

15 2 

rak ve bozarak keselerini doldurmak kmb em ia. ifuzderınde, kser s 
istiyenler, birlm zevkimize gidecek bir re a etten st a e e ere mey· 
ed~biyat yaratmakta güçlük çekıniye- dana getirdiği inhisarlarla, bu
cek1erdir. Şurası doğrudur ki vurgun- günkü vaziyeti., huzursuzluğn do 
cu bir esnafın i!k !'!UÇ arkadası, müc:. ğuran, "teneffüs ettiğimiz hava. 
terisidir; nitekim ilk lı:ontroküsü de yı bile ticaret emtiası yapmak is
odur. tiyen de bu zümredir. Millete 

En başta hülrlimetten, zamanı 1939 hastalıklı millet manzarası ve
a doğru geri atrp, hepimizi feraha ren, bu zümrenin yarattığı nıü • 
rötürecek tedblrlt'T değil, buhranm ci .. badele ve revzi şartlarıdır. Milli 
1um sarıp savurduğu devrin tedbirle· 
rlni bekliyeceğiz. Tabii geçim ııartlıırı• birliği bozan ikinci amil de şüp-

Adanada Kıymetli Bir 
Heykel Bulundu 

Adana. (TAN) - Adana müzesi 
müdürü Nacinin Nizip'de Balkız ha
rabesi eteklerinde yaphğı inceleme
ler neticesinde bir heykel gövde~i 
bulunmustur. 1\ıffıteha,sıslarca, bu 
<>övdenin 1931 yıltnda ayni mııhalrie 
beiden aşaiı kısmı bulunan heyltelin 
üst k~t olduğu ve bu heykelln ''Ve-nr. urmımi barıştan hemen sonra dahi hesiz, sonsuz bir menfaat hrrsıy-

bulamıyacağımı~ düsüneceğiz. Bilereok 
ve istiverek. fedaklrlrğa raZT olaca• 
~rz. Sıbntrya c;are olarak bu halkın 
kulağmaT "- Canım, lı:imin!e muha· 
rebe edeceğiz? Bu kadar milli müda• 
faa masrafına ne lüzum var? Asıl zor
luklar bundan doğuyor!" Te!kinini bi· 
te u1a$trrarılar olmuştur. Doğrudan 
doğruya h~zi herhangi boyun eğdiriJ .. 
mi' memleket!erden birine benzetmek 
.,..nısondan ıtel""n bu telkine, bu mem
lekette inananlar olmu~tur. Hükllmet, 

tedbirlerini beklerken, milli müdafaa. nüs Genltrlt .. in en muvııffalt kopye 

h 1 kl 
asla gevşekl'lı:: , ._ 1erinden bulundu!hı anlasrlmt!;tır. 

azır ı anmıza ı ,ge.rnt B tl ... ld ed'l i vı i h bi nazik v b h l u sure e .... mamı e e ı m " o-
yeceg n , ar n en e u ran ı 1 '"-"· h k lin k k tı· ld "' 

fha 
' • Jdu:ı1.. bu de 1 d ıın uu ey e ço ıyme ı o uı:tı 

sa sına ~rmış o ".. v r e v~ . 

b d b
"l"k. ·ıı• üd f mütehasstslarca tesbit edUmiştir. 

ttn an sonra, ı .. ııı, mı l m a aa 
hazrrhklarırnıza bilsbütün hız vermek 
zorunda olduğumuzu düşüneceğiz. Bi. 
ze kuvvet veren bir nokta kalacaktır: 
Kendi kf'ndlmfai mutlaka bes!iyebilir 
idare edcbilirlT 

FALİH RIFKI ATAY 

Edirnede Linyit Satışı 
Edime, (TAN) - Uzunk6prüden 

"ehrimize linyit kömürO gelmiye baş 
ıamtştır. Tonu 25 - 3D llia arasında 
satılmaktadtr. • .. 

51217-1114/189 

52184/26 
arsa 
Fatihte eski İmrahor yeni Hacı Evhat • 
aıııhallesinin Samancı odaları soka~ 
!fnda en eski 14 eski 28 yeni 46 ka-
pı sayılı 34,50 metre murabbaı arsa 

51217-1114/125 Mecidiyeköyünde 10 pafta, 28 ada, 13 
parsel No. lu 1!180 metre murabbaı 

arsa. 

2400 255 

31 3 

1680 126 

Yukarı.da yadlı gayrimenkuller açık arttırma ile satışa çıkar11mış ise 
de talip zuhur etmediğinden 2/11/942 tarihinden itibaren bir ay içinde 
pazarlığa bıraktlm~tır. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlarl ve nü.. 
fu.s hüviyet cüzdaıılariyle birlikte bir ay içinde hattanın Paz'artesi ve 
Çarşamba günleri saat 14 den 18 ya kadar Milli Emlak Müdürlüğüne 
min-acaatl'ıni <1 O'\!l) 6m _________________________ , 

ASETILOPIRIN NES'ET 1 
GRiP • NEnE • BAŞ ve DIŞ AGRILARI 

80GUK ALGINLIGINA KARŞI TESiRi KAT'IDIR, 
2 Uk zsrl ve 20 tik tl1nlerl bf'r Erzııneden arayınız "-.................................... , 
Sahip ve Neşriyat Mftdil.r"lli Oalil Lfttft DördOncQ 

Gazetecilik ve .Ne§rıyat T. L. Ş. TAN MatbaaSJ 

399 Teşvikiye - Harbiye 21.325.- Lira 
Vali konağı mahal-

426.50 Ma 

lesi Bostan ve Em-. 
lAk caddeleri eski 
8/4, yem 23 numa-
ralı arsa 

401 Teşvikiye - Harbiye 30.130,- Lfra 
Vali konagı mahal-

107 !rQ \ - -
lesi Bostan ve Em< 
lAk caddeleri eski 
8/6, yeni 27 numa• 
ralt arsa. 

İzahatı yukarıda yazılı gayrfmeenkuller peşin para ne w aeıi ~ 
tırma usuliyle astdacalctır. İhale 11/11/1942 Çarşamba gDnil saat 14 de 
Bıinkamrz İstanbul Şubesi Satış komisyonu huzurunda ya.pıla.calc ~ enı 
yüksek bedel merkeze bildirilecek ve haddi l!yık g5rilldiiğil takCllidd 
Maliye VekA.letinden istizan edilerek muvafakat cevabı elmdtktan tmml 
i<att ihalesi yapılacaktır. 

Satış esnasında verilen bedel Mukadder kıymeti geçti!! ıata'frile tıjıa 
rninat akçesi derhal arttı.rılmıyarak lhale kimin uhdesine icra ediline..,. 

:ıdaki fark ondan tahsil edilecektir. ı 
Müzayedeye iştirak edeceklerin mukadder kıymetin ,.OZde mm nı.. 

)etinde teminat yatırın.alan lbımdtr. İsteklilerin teminat akçesi, n1lfuS 

tezkeresi ve üç adet fotogratla birlikte blldirileıı gQn ve saate kadar Ştı-t 
'lemiz Em~k Servisine mOracaat etmeleri mercudur. (526) 

Beden Terbiyesi lstanbul 

Bölgesi Başkanh9ından 
Fatihte Futbol sahası yanında Bl}lgece inşa ettirilecek kapah salo

nun ve saha tahcllt duvarlarmın mevcut avan projeye göre fenn! ııart. 
rıamesinln. metrajmJn ve ihale evralrnun tanzimi, inşaatın kontro111 1/150 
:nikyasmda tafsilftt pl!nlarmın yapılması (Statik besabatı hari~) işi 
Türk Yiiksek mimar ve mühendi~ler1 arasında 10/11/1942 tarihinden 

tibaren (20) giln müddetle kapalı tart usulü ile münakasaya konmuş-
tur. Bu iş için muhammen bedel 80.<JOO seksen bin Lira üzerinden yQz
.-ıe 4.4 hesabivle 3520 üı; bin beş yüz yirmi Liradır. 

Bu miktardan kazanç kanununun 28 ci maddesi delfiletiyle vergi 
esilir. 

Taliplerin münakasaya girebilm ~k için: 
a) Yük~ek Mimarlık veya Mühmdislik diplomasını haiz olmalan, 
b) Ellerinde başlı başına bir D~vlet dairesi namına resmi bir ısin 

proje ve şartnamesini hazırladfk:lanru ve bizzat kontrolünü yaptıkları-
nı tevsik eder resmt birer vesikayı haiz olmalan, 

c) Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden ehliyet vesikası alarak 
ıbraz etmeleri: · - • 

d) % 7,5 nisbetinde teminat vermeleri lAzxm<b.. 
e) Bu işe ait şartname ve avan proje (b) maddesindeki vesikayı 

göstermek şartiyle her gün beş Lira mukabilinde Taksim.de srraserviler-o 
ne 57 numaradıı Bölge Müdürlüğünden alınablllr • 

"Fn mutedi1 ücret ve en muvafık tekli1 yapana ihale icra edilir. 
(1242) 

ro KİYE CÜMH.URIYE:Cl 
ZiRAAT BANK ASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 
~P.rmayesi: 100,000,000 Türk LiraSI 

Şube ve Ajans Adedi: 265:' • 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleterl 

Para Biriktirenlere 28,800 LirG 
JKRAMIYE VERIYOft 

Z:lrHt Banka9ınd• lnımbarah we '"bnıen tH•rnıf tıeaptarmda • a IO 
.. ~ bulun•nlal'll eenede 4 defa otıkll-k kUr'a He qaOıdakt oıııuı 

aore lkf'llml"r daQtblacalctlr, 
4 ,..... t.OOC Uratıt 4.aol Ur 
4 • IOG • l,ool ı 
4 • .. • t.oııcı 1 

40 • tOll • • 4,oaa • 
•00 • • • l,Doa • 

''° ~ • - 4.eoıı • 
teo / • • • e.,aoe. • 

J 1Kt<AT1 Heaplarınıfakt paNtar ltıı•r •ne k;lnd• IO Liradan d09"' 
T1lyenlere ikramiye çık\111 takdirde " 20 tutHlyta verllecaktlr «ara• 
ar Mn&de 4 defa t1 l!ylQl, H Blrlnolklnun, ,, llhrt ve n ' Hutnn 

t.,., .. ,~ ........ 


