
r: BAŞMtJBAARAJı~et Emin YALMAN --
Yeni Tefrikamız 

Biilllmet, zorlukları yenmek için 
ıw• 

ber tedbiri alıyol' l 

Başvekilimiz, gazetecileri. kabu l 
ederek şeker işini izah etti 

' Mahdut gelirli vatandaşlara bugünkü 
_ figatlarla nüfus başına 

a.gda alt_ıgüz gram şekerverilecekjı' 
h~a, H (Vatan) - B~vekil 
ııı:"...""' '.1 Saracoğlu bugün saat 15 de 
ltıııtırıleket gazetecilerini, balkevi sa· 
ıı.~ kabul etmı.,Ur. Bu kabulde 
'"""1eltille gazeteciler, büyük bir H· 

~l1et havası içinde bir buçuk sa
'lll rısruı:ımtışıer ve Başvekil sorulan 
ltr~telit suallere tatmin edici cevap. 

"tırm~Ur: 
lıı §eker meselesi hakkında Sar~ğ-

"'1ııal'I aöy 1 ernıt tir: 
tı .... J.temıeketin bir senelik şeker th· 
.:..~ takriben 120 mılyon kilodur. 
) lbukı bu seneki lstltı.sallmiz 50 mil 
'i:;uoyu geçmemiştir. !HükQmet bu 
ııı et kar11ısında tedbir almak ve 
ııı tırtıekeU şekersiz bırakmamak ıüzu
tı:nu hissetmiştir. Bu sebeple bildi· 
ıtı..... t& _&'ibl son günlerde teker satışı 
~uını. ve ellerinde fCkcr bulunan 
lıt beyanname vermeleri lst.enm~· 
11

11
' liUki:lmetin yapmak istediği şu· 
r· }.{ ttııı.' ahdut gelirli vatandaşlara bu· 

•ırıa.l<U fiyatlar Uzerinden nllf\IS ba· 
terı,,8Yda 600 gra~.şeker vermek ve 

"'• hUkrunetin elinde kalan şeker· 

Rclsil'iinıhur RuHt'lt Amerikan gtnerallerile bir haritayı tetkik r.diyor 
• 

Müttefik kıt'a/arı 

Büyük bir sürat e Tun us ... . 

topraklarına girdiler 
~evyork. 14 (A.A > - Afrıka. 12 tonluk ta.r. k lar ındırdıkleri ve • ışıtılmem ·ş bir hızla ilerlemeğe dc-

dak ın\!ttcfık umumi karargahın· 1 denız yolıle kıtalarını takviye icln J vam etmektedir. Müttefiklerin bu
dan ö~rl'nfldi_ğ!nf' ore .nıQttl'fık i!ffiltı iz.ce carcler arıı.dı~ları rıva-1 tun ıcrnau, tanzim ettikleri bütan 
kttalnrı debri yuniyuzll' Tu!lu~ yetlcrı dola~mektedır. General Anderson kuvvetlerinin 
topraklarına doğru ı erlemekle ve Cepheden son gelen haberler 1 planlar dc.ğudan batıya doğru gel· 
pek muhtemel olarak şımdiden hu. şımdidoo Bone'ı geçtiğınl ve ytld•· ı mektc bulunan Rommel kuvvell('. 
duda ulaşmış bulunmaktadır rıhı suratllc Tunus ıopraklarına rlni czmcğc matuftur. 

(Devamı Sa: 1 Sil: S de) - Baş,.·eklliml'l Şükrü Sa1'M'oğlu Me<>lls kilrsU,lln<Te nutkunu okuyor 

' "--------------------------------+-----~--·----------------

Diğer taraftan, Fransu: garnı- doğru ilerlediğini btldirmektcdır. , Amerikalılar, Şimal Afrika kıyı· 
lOnlarının Tunus tc.praklarındaki Resmi olmayan bir kaynaktan bil. sında Kazablankadıı.n Cezayir do. 
Almanlarla çarpıştıkları da öğrc- dlrlldığlne gcire, müttefik önçiilc· ı ğusuna kadar kıyı boyunca dur· 

l 
nilmektedır. r!ııın kolbaşı müfrezeleri batıdan maden asker çıkarmağa devam et. 

lngiliz ordusu 
Gaza/ayı geçerek 
Mekili önlerine geldi 

Q .\ııkara, 14 (Radyo Gazetcsi) -ı rlncl kol D~r?eden sahll boyunca, di· ı Londra, H (A.A.) - Mihver kuv
o~Yı geçmi' 1 bulunan Sekizinci ğcr~ BU:gazı ı.'itık~etlnde ilerlemek- vetlerf, Afrika.dan uc;nkla c;ekilmeğ'e 
~kuvvetleri Mekilinin önlerine gel tedır. Kuvvetlerin Şımdl Bıngazlye i· teşebbtis etmektedirler. Slcilyaya doğ 
1'11 r, l ngillz kuvvetleri garba doğ· ı ki yilz kilometre mesafede bulunduğu ru gitmekte olan 60 mihver uçağı go-
~lkamette ilerlemektedir. BI· bildirilmektedir. (Sonu Sa: S, SU: IS de) •=» 

Al 
1 Nebati yağlar hakkında 

manıar . K d. h t• 
Portekize de or ınasyon ~Y~ 1 

Saldıracak mı kararı neşredıldı 
Snıuts belki bu 
hatayı da işler-

Bugünden itibaren bu ka
rarın tatbikine geçiliyor 

i d• Ankara, 14 (A.A.) - Ticaret Ve-, ,---.-.----------; 
.\ıı. er 1 yor kt.letinden tebliğ edilmiştir: 1 
~a, 14 (Radyo Gazeteel) - ı - istihsal olunacak orıebaU yağ· 1 k • f • t 1 
' l ibl Sınutıı yaptığ~ bir demeçte !ardan yüzcle 15 nln bedcli mukabı-1 J ) y a a s, Ya harekAtuun daha 'lmdlden j linde hfiki:lmct tarafındnn mUbayaa. 
~tt Ya karşı olan Alman baskısını edileceği hakkındaki 14.11.942 gün ve ekmek satışı 
ltıı~ 1~nı ve bunun Uzakşarka da 5257 sayılı Resmi Gazetede neşredl· ı 
.\ıırıtdeceg-ını söylemiştir. ten 393 sayılı koordınasyon kararı 
~lnlann lı!panya ve Porteklze 14.11.942 tarihinden itibaren muame
'"'1 z tdlp etmlyecekleri hakkında le vergisine tAbi bUrunum ha.kiki ve 
~•oran bir gazeteciye Mareşal hükmi .şahıslar tarafından gerek ken 
t.\~erni~Ur: _ dilerine, gerek başkalarına ait olma!: 

t~1'ı anınr o kadar yani~ hare.ket üzere: 
ııı..rııa;l'<lır ki, onu da yapabilirler. Al A) istihsal olunacak zeytinyağı, pi-,1111 en bUyük hatayı Rusyaya ta- rina tyağı \'e pamuk yağlarile: 

)(\Yapmışlardır.> B) T-Aslri mUtcakıp tasfiyeye Ul.bi 
l.oıı11 ~rllng azil m i edikli ! tutulacak bllflmum diğer nebaU yağ-

!ltııtıı ta, 14 (A.A.) - Akdeniz ve tar hakkında cart olacaktır. 
~ ~ "-frika mihver hava kuvvet· 2 - 393 sayılı karar gereğince ya
tlııt'IJı kuınandanı general Keıısel· pılacak bilcümle mllpayaa, muhafa
lıı.tıı._' Alınan genel kurmayını, A.· za, işleme ve tevzi işlerile I~lr ln-
llt "11.fl ta • . 
a;__lıtbtz. arruzu hakkında vaktin· cır ve Uzüm Tarım SatışlKooperaUC 
~~ lıt dar etmediğinden, azledlldl· ı Birliği ta.\'Zlf cdllmlşUr. 

Clakova radyow bildirmeJttedir. (De,·amı SL s, Sü. 4. de) -

Bu sabah 
başlıyor 

iki fiyat ü:ı:erinden ekmt>k sa
tı-:ına bu sabahtan itiba ren 'eh
rimlzde de ba~lan~aktı r. 

Evvelce "erile n ka rara göre 
memur ka rnesi bulunanlar ek · 
meklerlni 17, halk ta 27 kuruş
tan alacaklardır, 

Halk "e memurlar ekmekleri· 
nl )ine l".!!klsl gibi l11tedlkle rl lı· 

rınlardan alacaklardır. 

' Almanların hava yollt.e Tunusa Tunus topraklanna süzülmek lcin (Dcv•unı ::..n. ~. su. ' de) //// 

Milli 
Şef 

Vekiller heye
tine riyaset etti 

İ r. önü, Cidd ) Elçimi zi 
kobu · et: i 

Ankara, 14 (A.A.) - k ra \'e-
kllleri ]ıeJf'tl bugün Ba,\·ek61ette 

Pasifik'te 
Büyük bir deniz 

harbi oluyor 
Japonlar, .. .. .. 
vazorunu 

s .... kiz Am.._ ri kan kru
batırdık l arı nı söylüyor 

'a.ata 10 da Rt'isidimhur ismet lnii- Tokyo. 14 (A.A. ) - imparator- hasara uğramış, 2 torpıto muhribi 
ntinün ri~a,cti altınıla toplaıınw~- luk umumi karargfıhının tebliği: ı batmıştır. l uçak kayıptır. 
tır. Guadakanal adası açıklarında Bu suretle Guadalkanal önünde 

Ankara, 14 (\'atan) - Bugün 12 sonteşrınde bir deniz muharc· harekette bulunan düşman filosu· 
0 tleden en el toplanan kra \"ekil· b si başlamıştır. l\luhnrebe hala nun yarısına yakın bir kısmı imha 
leri heleti lçtlm:und:ı. naş\ekü- devam cdıyor Bahriyeye nıorsup cdllmtştir 
letl şereflendiren Cürphurrclslmlz uçaklar tarafından yenı bir mc.del Cenup batı Pasifik muttcfık 

l"mf't Jnönü de bulunnıu-:ıurdır. kruvazor batırılmıştır. nırıncı sı- umumi karargahı. 14 (A .A.) -
Ank ara, 14 (A.A.) - <'iinıhur- nıf 4 kruvazör, 3 naklıyc gcnııs l\lüttcfik bc.mba uçakları Bu!nhı. 

reiı.imlz Inonıl. ('ldıtc t:lçlnıiz ~i- batmı~ ve 90 uçak dilşurulmuştür ısı'dc tki duşman hafif kruvazörü· 
zametlinı Aya~lıyı kahııl bu,yur- Japon harp gcmil'!rl gece hucum ne bomba ile isııbetler kaydclm1 ş. 
muşlar ,,-e bir iltiflll eseri olarak 1 esnasında yeni model iıç kru\'a. ler v~ bir taşıt gemisini tutuştur· 
kf' ndls1nl ~ı-meğe altknymuoılardır. zordcn başka 3 buyuk kruvazor muşlardır 
Bayan Innnün ıın ıle i~tirak r.ltlğl vc torpıto nıuhrlb • batırmışlardır 1 Vasıngt~n. 14 (A.A ) - Salo. 
bu yemekte Ba\ an \ ,ya .. ıı dil ha· İ ' d · · ' -, kı kruvazor ve 3 torpil.{/ muhrlb• mon adalarında bir sıra enız mu. 
zır bulunmu,ııtur. \ . - k ' I agır hasara ugratılmıştır Japon harebcsı cereyan etm€ tedlr. Her 

\, == J kayıpları şu !ardır: ı zırhı agır (He,·anu :o.!'. S, ~u. 3 de) <+> 

Güreş müsa baka a rına dl! n baş l a n d ı 

uıanlful Böigesl G:!rcş Ajanlıhı tarafımlan tertip edilen enellk gurcş mU~tıakalanna dlin FaUh lokalinde 
başlanmıştır. l'ukarılııkl re&lm, bu mfu11bakalara iştirak t•ilen ,ureşçilerlml~ bir arada göıotermektedir. 

Şimali Afrika 
sahillerinde 

hç)'iz Amer ikan ge
m:ler ine hücum 

edilmi ş 

Almanlar Blrmlagllaa 
lıraYazör!ial ltatırdılı 

l artnı t lldlrl1orlar 
Ber.in, 14 (A.A.) - AlmanWI' 1-

talyn.n denizaltıları, Fransız şlnıal 

Afrlkn'!ı sahili açıklarında Inglll:z: - A
merikan çıkarma filolarına karşı yap 
tıkları hareketlerde yeniden ehem· 
mlyctıı mu,·affakıycUcr elde ctml~· 

lerdır 

12 sontcşrın gcce!lı, blr Alman de· 
nizaltıs~ Cezairın .şımallnde her biri 
yedi bin tonıllıtoluk askerle dolu iki 
nakliye \'apurunu batırmışlardır. 

Ayni dolaylarda tnglliz ı.·urlous U· 

çak gemısı de \'urulmuştur. 

Kazablanka lımanı önünde bir Al· 

man denizaltısı Ingıllzlcrin on bin to. 

nllfıtoluk a~ır Birınıngham knıvazö

rUnU 4 torpl!le sekız. on bin tonl!Ato-

1 

Juk bir nakliye\ vapuru da Alman de-

11!zaltıları tarafından torpnerlle tah
rip olunmuştur. 

SON DAKiKA 

Bugün, İngiltere 
zaferi tes'it edecek 

l.onılra, lS (Rıulyn. Saat • 2 ) -
l ngillzlcrln, :jlmıtı Afrlkuında ııon 

kazundıkları hilyük nıu,·affakıyeı 

üzerine bugün, bütün ln~lterede 

çanlar ı;alıırak bu zafer tesit edlle
l"Cktlr. 
Rad~ <t, Jaı>onyada ise çanların 

hArp imall için fabrika lara sevke· 
dildiğini ,.e bundan dolayı çanların 
artık J apon) ada çalamıyacatnu 

Uı\\e etrultt.lr. 
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VATAN 

Şehir [ Haftadan Haftaya 

Yazan. 
DAPHNE DU MAURİ:t:R 

t-

C<!vil'l'n: 
hlSAN BORAN 

Güneş batarken suya bakıyor .. 1 zaklara cötüremez• diyordum. Bu
dum. ıtöpründn attından bir k&yık r.unla beraber yaya kaldırımda 
geçiyordu. Kayı&ın su tzleri üze- yanımdan ihşerek ceçen kadınların 
rin.dıe pembe ve altı -~ rengınde ışık. ı.aUı eslerın t duymamazlık ede· 
lar prrJldtyordu. Kayık tepeleme mechm lçlerınden blrıs: omuziyle 
kere9te yüklü id.1: küpeştelerine paltoma dokunmuştu. Ne garip 
kadar ruya batmıştı. Yolkcnı açı. şey! ilk defa ıördüiüm bu kadm· 
hp kabarmamıştı; hava o kadar lar, bu küçük .>ebepler~ bende bir. 
rüzg~TSJzdı. Kayık akıntıya kapıl. denblre alik.a uyandırıverd1ler. On· 
mış, ırmaiın agzına doğru kayıp / tarı ideta bayatın ti kendisi san .. 

Haberleri 
ş~~erk satıranı ~~ .. _ç_~c~~~ğ~~~ 
Y~~

1

:k ~~~ı;:rl Patlangaçlar 

Cidiyordu. Kayıkta bır adam görü· dım. 

E lerin :!e şeker bu
lunduro.ıl:ır yarı :ıda .~ 

sonr:: satı~ 

yapabilecekler 

---_ Çıkar mal ar 
,.,rdınn. Ayak ayak üstüne atmış. ' Umldsızlık ıçınde onları dönüp 
kollarını ıetişf&üzel dümene daya. ~Umi uzatmak ve y&lvarmak tste· 
mııtı . B&fında bır kS.kel vardı . dim tıBtraz daha kaJ.am.az mııı. 

BaşvekAletten verilen bir tebliğ· 
Kayıkçı pıposunu bızla üfürdu, nız? Sestnlzi duyayım yeter .. • Bu- le, tic&ret\ıe ışttgal eden bütün ha

dümeni dizlerinin arasmda tutarak nu söyliyC'bllseyd'im. ne demek Is· 
kiki ve hükmi şahıslarla ticaret 

elJn1 cebine attı. Pıposunun başını LedJfimt elbette anJa.rlardı. Yeia ve 
m•k.!adile nezdlerınde şeker bu· 

1vuçlar1n1n aruına alarak yaktı. çılgınltk içinde olmıyac&k bir rP,· 
lunduran ve şekeri tmal ettlkleri 

Sonra yanmış kibritı roya attı, yaya kapıldım: 
maddelerde kullanan bllO.mum ha-

Kendlml bu kayıkçının ,..rıne koy_ Kadınlar biraz durup düşünü. 
kiki ve hükmi şahıslar tarafından 

dum. Kayıtın Ckliştnl seyre da.I· yorlar, 10nra 1çlerinden birtşi beni 
şeker satılmaaı veya llerhangi bir 

dım.. kendine arkadaş seçiyor ve birlik· 
Kayıkçı. kuvvetli bt,, adamcll; ~ • ..., dontneyi teklif edlyor. Ar- surette lmalltta kuUanılması veya 

tütünü acıydı. Keres~ taze ko- kadaşıarı da mahcup b>r eda ile evvelce satılmış olup d• henüz 
kuyordu. Sırtında dolu Hind be- baoa •blz•mle beraber eve geliniz. teslim edtlmlyeıı şekerlerin nakli 
zlyle katt'andan yapılmııı bir elbl· burası tekin yer deıtıı ... diyorlar . h•kk'11da mevzu memnuiyet 16/ 
'" vardı. Ellerlle bu elbise aynı Onlar önde ve ben blre.z •rkada 11/942 pazartesi sabahına kadar 
·enkte Cörlinüyordu. Boş bir varl· birlikte yuvaya dönüyoruz. Dökme 

uzatılmıştı. 
in Uzerinde pJs bir balat duruyor- demir verandaları pencereden pen-

du. cereye uz&nmlf esmer boyaJr bir Seker satışı ve nakli hakkında. 
Hayatından sayılan bu şeylerin eve ıtrlyonu. Yaldızlı bir kafes ki ya&ak, yarın ... babtan itibaren 

hepsine detlşmelt bllmfyen türlü ıçlnde kendi kendine ntnnı söyll. k&lkmıı bulunaca.ktır. 
kokular tinmişti. Bu ko-kular insa.. yen bir kanarya; kenarda eski bir Serbest bırakılacak şeker sa· 
na pis dokları. karanlık depoları. 50ba. Mutfakta su muslutu açılL- tışları hakkında Ank&rada bir ta. 
limanlarda birikip de açtlmak ictn yor. Kadınlar ev haliyle sofra ha· limatname hazırlanmaktachr. Hü
atıntı bekliyen stlprürıtüler~ hatır- zırlam&ja koyuluyorlar. Ocakta kOmetht bu hususta.ki kararını bu· 
ıatırdı; loı penccreler1. Pool ırma· havagazı alevLenirken ben sessizce ,liln UAn etmesi beklenmektedir. 
ğına ve London Brldtee bakan, (a. bir köşeye ilişiy0rum ve onları El • 1 'k 1 • 
kat bir insan yüzü görünm•ye~ seyre dalıyorum .. onlarla beraber 9;( rı ııcret erıne ye-
=arengiz binaları, bir yük gemi.. yaşıyorum: acılarını paylaşıyorum. niden zam yapılacak 
sınıo suyun yüzüne püskürdülil sevgilerine y.lr oluyorum Onlara 
yantk yatları düşündürürdü .. saClık b1r köle gibi bağla~ıyorum. Hük'O.metçe kömür fiyatlarına 

Londra'nın havası. akşamın por- Onlar da beni yanlarından ayırmı· zam yap1ldtlı malQmdur. Elektrik 
takal r~nklert ic;lnde idı. Fakat da· yorlar ve bir daha köprüye bırak. İdaresi elinde büyük stokları mev· 
ha ötelerde, yorgun Londra'dan mıyorlar. . cut olmadtQ:ı ve istihUlk ettiği kö· 
daha engin bir Mem vardı Beride, Gözlerimi açtım. Kadınlar uzak· müril bugünün f!yatlarile tedar ik 
donuk bir gök altında duran koyu ta g1diyorlardı Son defa. tramvay zaruretinde kaldığı için, kömüre 
deniz de ba.şka bir ilemd ı. Iç ı nde durak yerinde kalab~ıtuı arasına yapılan son zam Uzerine elektrik 
putların, taşların ve St. Paule ku· karııırken arkalarından ıöreblldlm. ücretlerlne kilovat başına yeniden 
lestnln akislertnden eser yoktu. Onlar da. kere!!lte yüklü kayık ve 3 kuruş kadar bir zam yapılacağı 
Daracık blr toprak ~erid i nin göl· kolları dümene dayalı Ir:aytkÇl gibi -.!aşılmaktadır. Elektrik İdaresi 

gesl bile görülmüyordu . Yal n ız gözden kaybolmuşlardı. Cebimden &! hU"Usta Nafıa v .. kAletlle temas. 
suyun yüzünde beyaz .köpüklü kil- kaUanmış b:r gazele çıkardım. Blr tara başlamıştır 
çük dalgalar oynaşıyordu. 1"68n sayfa açtım. Kürk matazalarmın M fi · f' 
bu !ki ayrı Aleme bakınca. onla. ilAnları gözilme ilişti. Fakat bence 8 arın üzerl88 tyat 
rın esrar iç inde ve inanılmaz bir bunların hlçbtr değeri yoktu . Biraz_ etiket• k I 
ş<klldc birbirine karıştıklarına şa. dan suya atılacak. şekli bozulmuş 1 oymayan ar 
~ar kaıırd•., çirkin bir eı ve kemık külçesi ha· Adliyeye veriliyor 
Uı .. klaşan kayıJh Pool ırıııağını llne gırecektim. Ben ırmafm ctr

~ık gldf;' ieliş~ ortasında. şimdi sl- aplarında yüzerken bu gazete Dün Mili! Korunma mahkemesi· 
yşıh çamur lekeal glb ı görünüyor- parçası da, kürk llAnlarile beraber ne yine Fatth, Şehzadebaşı semtle
du. Ge~en bir yıik gemisi onu bü· engine dotru akıp gidecekti. rınden külliyetli miktarda l!ıiikAr 

~ iy&ret etttjim dostumun, 

ı:a=.. odlUUll blr köşesinde Oy<>&· 

yan be~ altı yaşındaki otlunu 
se71"edlyordum. Oyunca)çları ara. 
ıından bir tank alarak mak!J>csl· 
nJ kurdu. ~e bıraktı. Amllill 
efendim. .ne eğlenceli oyuncak 
bu! Benim bile oynayacatım ceı. 
dt. Ufıkt,felt mlnı dinlemiyor, 
arasıra sata sola kıvrrlar&k yü· 
rüyor, ctdlyor; ilerlerken de dur. 
m&dan .:ça.t, çat, çat, çat ... » diye 
iN çıkarıyor ve her ç•Uayışta 

topunun acımdan ufacık bir ateş 
çıkarıyordu, 

Blzim cocukJufumuzda asker
likle llgiH oyuncakların böyle 
mtikemmellerl yoktu. Kurşun 

askıeTier. kalkanlı eski sistem 
toplar bunların en başında gelir
di Ağzından alev çıkararak ateş 
etmek o topların haddlnc mı dü~ 
şerdi? Bununla beraber bir ma
rifetleri vardı: KAğıt gülle at· 
mak. 

Topun dibindeki yaylı çengeli 
çeker, bir klltıt parçasını iki par. 

Beşiktaşta 
yangın 

Devrilen bir mangal. 
iki Evin yanmasııa 

sebep oldu 
Dün Beşiklaşta iki evln yanma.. 

si1e nelıcelenen bir y&nıın vak'ı.sı 
cereyan etmiıtlr. 

Dün ıab&h Abbasatada Bostan· 
üıta mahall lnde 24 numaralı 

Hilminin evinden çrka.n yangın çok 
kısa bir zamanda yanındaki 26 nu
maralı Nurlnln evini de yakmış .. 
tır. yük pervanesinin hasıl ettiği kö- Acaba ~n öldükten sonra,· dün. vak'aları gelmiştir. 

piiklü girdaplar arasında. döndUrUp yada benıim için daha neler ola· Bunlar, salı3a çıkard1kları eşya Vak'a yerine yetişen ~yollu 
oynatıyordu.. caktı? Belki de bllmeditlm insan- veya zahirenin üstüne fiyat etiket. ltfalyesı yangının dlter evlere sı· 

Köprünün demir korkuluğu hfiıHl lar cesedimi bulacaklar, merakla teri koymamaktan suçludurlar. rayetine mAni olmak için bUyilk 
sıcaktı Güneş bütün gün üzerine bakacaklar, beni de bir ömür sa. Mahkeme. bu gibi hilelerle satışta bir faallyet göstermişler ve yanımı 
vurmuştu . Parmaklıta yaslandım: narak garip ve acı düşüncelere da- ihtlkAr Yolunu tutanlara karşı sıkı söndürmüşlerdir. 

Yazan: Sadaa Galip SAVCI 
ma.tımızm arasında yuvarladık· 

tan sonra na.mlu:wn atzına yer. 
left!rlr. karşıya dlzdiğlmlz kur
ıun askerlere nişan alır ve yaylı 
çencell koyverlrdlk, kliıt cuııe 
ek topun namluıunclan fırlard1. 

Fakat o toplar. pek barışsever 

şeylerdi. Kili•! gülleler h•ç bir 
zaman karşıda dizil! askerlere 
ulaşamazdı. 

Ha ... Bir de re~imll paUangaç· 
•lar vardı: Rus · Japon harbı paL 
langa.çları. 

B u J)&tlangaçlar il:stü re~Jim · 

1t zarflar ıçindc beşer tane 
sayılırdı . Ben bunlara b&yyılır .. 
dım. O zama.n Anadolu yakastn· 
da oturdulumuz için dayıma. 

teyzeme, atabeyime... kısacası 

1stanbula ktm tr erse ona, bu pat. 
langaçlardan ıetirmesinl yalva. 
rırdtm 

Resimli patlangaı;: nasıl şeydi . 

ben yaşta olanlar bilirler: bilmi
yenlere anlatayım· Mesela. de

niz ... Bır tarafta uf&k bir Japon 
torpltosu ... Öte tarafta kocıma.n 
bir Rus zırhltsr. Japon torptto
aunun topunun ağzında siyah bir 
nokta.. K ibriti çak. biraz yan· 
drkta.n sonra söndUr. Çöpiln ucu.f; .. 
da kalan alevsiz ateşi resimdeki 
ıtyah noktaya yapıştır işte, pat· 
ıanga.çta yapılacak hüner bundan 
ibaretti. Siyah nokta yanar ve 
ateş •ezalı bir yol takip ettikten 
sonra Rus zırhlısının dibine ula. 
şunca altına yerı,sttrtlm1.s ufak 
bir kapsol •Çat. diye patlar. gO. 
ya Japon topundan çıkan merml 
Ru!!I zırhlt~'!llnı berhava ederdi. 

Bu patlangaçlar herhalde Ja
pon mamulAtrydı ÇilnkU hepsin
de «patlatan. mutlaka Japon. 

pai.la)'8n• da Ru tarafıydı. 

B u patlanıaçlar şimdi olsa 

kim bilir ne resimler ıö

rürdük: Eter Alman mamulatı 
ise bir denizaltı bir tarafta, ıernl 
kafilesi bir tarafta Siyah nokta· 
yı ıteşledin mı. ateı bir dciil, 
sekiz yol birden takıp ederek 

her bırl sekız &emıntn dib~nde 

patlardı. Günlük Alman teblll-
1ertne tamamile uygun bir şey: 

Batır da batır! tnıuıı mamulatı 
ı~e. yukarıda tayyare. aşağıda bir 
şehir. Siyah noktayı ateşle, Ce· 
novayı bombaht! Amerikan ma. 
mu1ıit1 ıse. uçan kalen~n sert a. 
leşli topunun ucuna ateşı dokun· 
dur. etraftaki blr süril avcı uça
tmr tahrip et! Artık bunlara ben· 
zer neler de neler ... Fakat iyi ki 
bu patlangaçlar zama.rıımızda 

yok Kendimize bulmakta güçlük 
ç~kcrken çocuklara nasıl kibrit 
dayandırırdık. 

O zaman hoşuma giden bir de 
« çıkarma .. lar vardı. Çıkarma de· 
yince Ş : mal Afrıka Franaasına 

yapılan çıkarma soyunda.n blr 
şey san ı lmas !n Çıkarma. kci~ıt 

üs tüne ecza !I tersine yapıştırTl. 

mış re r. kll re.simlerdi Çıkarma 

kigıdı. luv•m4ıda l!latıl>p da 
başk<t bir kağıdın üstüne yapış

tı rrlınca cndaki ters ve belli be
lirsiz donuk r sım. temiz kitıda 
parlak ve doğru olarak çıkardı. 

Cıkarma . yalnız benim delil. 
htıncn bOtün çocukların hoşuna 

giden bir eğlenceydi . Mrktep del. 
terlerinin kapaklarına bile, ekse
riye c;ıçek olmak üzere. ~ç:karma 
ç ıkarmak. bir modaydı. 

r ıkarmalar tabaka tabakJ 

V satılırdı Her tabakada ay. 

r.ı clr.ften resimler olurdu: Kuş· 
lar, çiçekler. vahşi hayvanlır, ta· 
şıtlar .•. 

Çıkarmaların da, herşcy gibi, 
lyisl kötUsU vardı. Fenaları dolru 
dürüst çıkmazdı, resımler parça. 
]anırdı. bozulurdu. İyi ecza ile 
kııyn1a.k kAltda yapılmrılar, Af
rika çıkarması kadar ıUra.UJ ve 
muntazam olurdu, 

Şimdi çıkarma da kalmadı. Da. 
h1ı doirusu çocuklar flmdi baıka 
cyuncakl&r ve oyunlarla mesauı 
oluyorlar, çıkarmaları da Bay 
Roosevelt'le Bay Churchlll'e bı. 

rakıyorlar. 

S»dun G. SAVCI 

U-11-Ht 

Şaşmamağa 
alışmak lazım! 
lL. 

lbyadıı.ld .... mlll_: ..,,... 
•unda. Rommel ı-IJıdelıl 

roi'hver kıt.alarr bir eh jçlıtd• ,...,.. 
ruj'u •klıA-1 zaman. daha _..eı ,.y· 
lal'('a dayanmı8 bu ku.-vedf gtev· 

• • kJin bu kadar tabuk, bu k:lıd.a' $" 
çabuk dü"n1esl herke!ll Pfırtnt•ttı· 
Bu sefer Sek1zln<ıl ordunnn Tob..-k .... .. 
önlerine ulaşmasJ.le 'l'obnıi"OJl 3• 

müttefikler eHne seçmesi tMr old~· 
Demek ki modern Jıarplıo biç b ~ 

!•Y• •~mamap al<'malı ı....,.,d•" 
"'i-r--· • oru 

Majlrıo hattının bir t.ıya&ro ..... I 
kadar gösterişten tbaret tıaln'tlf 0 

• 

ınasına ı;ı.A.•ma.mak lkcmclır; ,..,.... 
.,~ 111· 

!darın sayı ve ıUIUıça cleta.l&r<;~_.. 
tün lt&lyanlarr ay- - -;. 
bnakmı9 olmaınna .............. r 
zrmdır; .~merlkanna Pearl ~ 
baskınına utramasnıa ..,mamalı · _ .... 
•undrr: kookoca lld lnglli'z d,.,.-
tunııa kıç bir teY yapm&ğa m~~ 
dlr olmadae Blrmanya .,.ı.rrll • . ___.,,, 
battvermesfne ~ Jpıpo- t 
.laponlann blr tttrö Halen --;# 
toplar gibi kolayllkla devştıml~ 
muma ~am.alı&: lAzımdır; hS Ilı 
haline ~eırnı, bir st&ltnıradm Jıi. , 
dayanmaaına ,.....,amaıc I~ 
Alman denlzal'hlarlle dolu bir 
nlzde 600 taşıt, SllO tıarp genıı.ı~: 
defi lba.ret muazzam bir k&fUenJ:lt IJ 

~·· mal &frtka kı),l&rına pli~1• 
d~ oMd olop ta !ariana 
tına IJ&tmamak IA-ıımdrr. 'J'll' 

FranM donanmuımn et 
londa kalutına, Amiral narıa.nın 1" )1: 

teflkler tarafına geçt,tnc ~""'•, 
l&ztmdtr. Alman • Ru h.af'blıt8fl;, 
kadar .,aı,mamak uızımdı)"IA JJ. rt 
lerle B. Lava! a.raaıDda ~ .. ı 
mevzuu oldufu bUdlrllen F,..._ 
huna da ,...,.., ........ lbımdı•· .,..ı•• 

Kısacası bu kadar teerilbel ,,ıı 
sonra artık, tatmamat& .ıJlfı"' 
llzımdır. 

XÖR Jt,ADI 
~~~~~~~~,...------
Türk musikisi konsar-
leri Eminönü H:lkevin-

de de verilecek 
1 

Her ayın ilk haftası 1stırıbıJ 
ıct• 

Kr..nservatuırı Türk muslklsi ser 
heyetinin vermekte oldu;u kOfl 1• 

lerden bir la.<: esinin İstanbul ıı.•" 
kI için EmlnOnü Halk.evi ptorn.ı • 

da verilmesi takerrür etrrttştir. ·ıti 
Önümüzdeki aydan ltiba~n 1

1
1' 

ıalı verilecek konseri mut~~. . , 
iklncis1 Eminönü Halkevindc 
rileceklir, 

talebeleri için Me.<tep 

köprü altında suyun akıştnı seyre lacaklar .. sonra aynı şey; ölümün bir tedbir almış bulunmaktadır. Yangını.o mlsafır odasından çık- ~ Aflll ) e .... 
daldım. Batan aüneşi.n pembe ve her yolcunun arkasında bıraktıjı Son günlerde heman hergün bu tığı anlaşılmıştır. Blr alle kavıa... .,,~ 1

••• İstanbul Belediyesi Tr.~rrı_v~~: 
altın ışıkları sönmüştü . Donukla- yorucu ve mutad angarya: Bir me. yüzden 20 · 30 suçlu Milli Korun. sında devrilen mangaldan çıkan ~\~\\\'t\\'\;. I\\\\.\.,,\.\.\,\\\\\~'~ \.\\\''''"'~::~'''''~'\'''''''''''''W Tür.el, Elektrik Umum :p,fudür ıtı 

tramvay sefer.eri 
arttırıl ı 

şan cirdaplar h.113 bir şeyler mırıl- zar açmak ve ıömmek .. ölmek ta- ma mahkemesine sevkedllcrek ce- a.teş}er bu yangına sebep olmuş· &ünden mektep talebcl-E rinin tra.r"· 
danıyorlardı . Kayığın manzarası t·fdiğim halde ce diye bunları dü- zala.ndırılmaktad ırlar. tur. Her iki ev de .sigortalıdır. Za- E/beffe 

0

f 1 d k 1 dlh d ı ne Ji' vay ar a l z am o ayıs "O' 
ban• k•odiml unutturmuştu. o şünüyordum bilmem? BUyUkada açıklarında b:ta hAdıS<'yi ehemmiyetle tahkik hat seyahat edemediklerinden ~ır 
'özden kaybolunca, yine eski bez· içimde garip bir korku vardı; etmektedır. ]aylıklar temini hususunda 
cinlltim; duydum; acılarımla ve bütün benliğimi kavramıştı. Bu bır sandal devrildi Kömu"r tas rrufu içı'n B lr paetede ,öyle lılr ba'kk GEÇ KALDTLAJt tedbir alLrmasını iswmlşlir. .•• 
btc:areliğimle yüz yüze ıeldim. Ba· korkuyu yenmem lA:ırmdı , Hayır. prdl.lm: cKumsıt vurpıu:·ula· ı Berne'den 14 tarihli l()yle bir tel- Tramvay ld<1resi geçen sene ) ·11 

ri gece çabuk dönse de beni kim. gider &yak etrafıma oon defa bak- Dün :ÜYük"<la açıklarında b•r mektep'.er ög~I. den sonra ta •• .; ... ı,or.• ırat var: pılmıo elan tecrübe ile talebe!•;~. 
se görmeden alıp götür!!leydl,. tıtıma yanmıyordum. Suya atıl· sandal atmıştır. GörUnO~ ıöre <tOna erecek olan Londra. Qucen Ellzabet-h t.ırJıb.sı- gldtı ve dönüş saatlerinde sef~rrl<· 

Köprü üstünde, akan sulara ba- maktan, ırmatın soiuk sularına Büyükada Flruzata sokatında tatil mi e ilecek yalnn kuma rnrıunculufu dejf;lldtr. nrn batırıldıfı hakkında Almanlar ta.- rt arttırmak hususundaki tı'db• 
karak ıeccyl bekliyordum. zaman· karı~maktan korkmuyordum. Ne 1 numara ... h evde oturan Feritlc. Hükftmflt t.eelrll tedblrler aldıkça da.- rafından \·ertlen haberleri asıJsız O· rl talbika başlamıştır ·o 
la aramda intizardan, ölüme kavuş- olacak; ıular ciğerlerime dolacak. arkadaşı Adem düa saat 15 de Fc· Okullarımızın da odun ve kö .. ha ba.'1ca l'Ur(Un<'uluklar da sona e- larak kabul etmektedir.» 0 k B -'k h ti üıtf1 

h d rta Ö)' • C\" taş a ı · •" 
maktan başka bir mQrıasebet kal. i boRazım tıkanacak. suyun üslüre nerba çe en bır sandala binerek mür ihtıyacını karşılamak güç bir recekttr. ''urcuncu, halkın paruını Halbuki Berlin, 12 tarlhlle şu tel- c r 

1 k d dekı mektepler i çın saba.h ' f<' 
mamıştı. Beni çabucak hedefime çt'kıp sırtüstü uzanacalım, kolla- Büyü a aya açılmışlardır. hal almıştır. Bu hususta da alAka- \'Urm&p ah,mı~ı. elbett;e 'lmdt biraz ıratı Vf'rmlftl: şamları Beşiktaş . EminOnil !f4? 
ulaştırmasını bekUyordum. Artık 

1 

rtm yanlara dotru açılQcak. boıtuL Yarı yolu geçip adaya yaklaştık~ darlar tetkikler yapmakta ve ta· da hUkOmet demir .)-u.ınruğunu vur. cAlman ~mt tebllflnde ta.ın·lh e- lerı ihdas edllmıştir _.--/ 
iyi ve sağlam ruhlu insanlar bapa duğumu ve kanımın durduğunu ları bir sırada şiddetli bir fırtına iarruf çarelerini aramaktadtrlar. run.~unun kafaaına ,.urM'aktır. dUditlne göre dün hau.ra utratılan -
bin bir tOrlU öğüd verseler de, be-. htaoedeceğlm .. hayır, bunlar beni çıkarak s&ndalı devirmiştir . Vahtm Maarif Vekaleti mekleplorlml· MiM KAL~IADI reınl Qu .. n Ell<Abeth sınıfından bir ACI bir ~ayıp ·'· 
nı kararımdan vazgeçiremezlerdl, ı korkutmuyordu. Ben yalnız bır d•- bir vaı;iyette kalan lki genç bu zın lh\tyacı ve çocukların. sotuk- Net"lp Flzıl KıMkilrek dUnku ya· zırhlı detti. 7500 tonluk queen gu_ ··şav· 
Hayatıma kıymayı aklıma koymuJ- j ha dônüş olm&dıfır.ı, dönmek: için felAketten kurtulmak için çırpına· tan mutazarrır olmamaları için zıJına cBu ~rçeveye Mlnı koyunur;!• zabeth vapurudur.> Maliye Vekıiiletı hukuk mu tılfl 
lum. Kulaklarım artık bır şey tşit- 1 de hıçbır çar>e bulunmadıjını biL rak BOyükadaya doğru yüzerek t ~ dblrler almaktadır . ba.,htını yt"rl('ııftlrml,. ·"lnıanlar batırdıkları df'etnota yl- rl Bay SOlt~yman Saip öık" ıı• 
mek 1stemlyorlardı. Bunur.la be. ı mekten korkuyordum. Bütün be-n· hayatlarını kurtarmışlardır. Vak'a Öğrendiğiınize göre alınmas ı dü. Aman U tat, Mmin (er('ev le~ mim "" kendllert ttU)''UD üstilne cıkantı; hemşirezadC'si. Başvekil.Jet J(alc'.e:' 
raber. köprüden ge<:en kamyonla. htlmı kavrıyar: işte bu mUthl1 ve yer1ıne giden Ad& sa.ndalcılarınd~ şünülen tedbirler arasında öilc- koya koya Arap alfa inde mim \ı·' ınrillz.l~r tMııı ı,ıe de lkJ ıtt.n ceç kal· kr dalresı müdürü Bay tı•:3. 

k k dl B da b ı • ~k ~---• t Uralın k•yınvılldcsl, "'----:jzll cc. '
1 
.•. rın, tramvayların, hususi veya tak- ı garıp or u ı . unu yenmem IA- birkaçı a an sandal teknesini den sonra mekteplerin tatil~ de rakmadık. ar.... m-ue e te tıa.,- dı. .vut· Jııt .•. 

si otom obillerin tekerlek gıcırtıla- zımdı. (Devamı var) kurtarıp sahiJe C~tirmiflerdir. \.'ardır ka bir harf yapı,tıraJrm? Tatlıaert hi hastanesi i aşe subayr Mu iııt• 

rı kulak1arıma çarpıyordu . Bütün ı ,-·----:"'------------------------------.i.:.------------------------------------. Fatih sulh hcikimi Cevat ve tf\ıl!i' bu eşyanın bir 5CY ifade etmediği. ,1 buat Umum ~1tidür muavini .' 9ı1# 
ne kendim i inandırmak istiyordum,! - 97 numarada mı? Garıp tavırlı ve '1. w Hessen de si.r.irlenmışti O da batıra. tın Tulrul Nlşbayın hemşire:~s"'' 
Kendi ker.dime: t Sen bu sularda.n kryafetli bir Rus profesörü, İsmi Gre· AFı'LANrA_la 'R'lWıJ'E rak cevap verdi· yan Memduha Nişbayın h•s-
•yrı dil•müş bir damıa.,n ·, bu e•- ı•us... - Rıca ederim profesör aksilik elmc· 1 edilmekte oldutu HaydarpB~ ıııl1 

• , ' t . d J e{at e 
yanın hiç birisi kavuşmak l5ted!. - Ru.s profesörü mü? Demek ki pren- yınız. Kamaranızda araet.ır.ma yapaca.. anesın e cuma geces v 
ttn bu sulardan seni aytramaz. u- ses Manierska ıtbl o da. Rus ... Belki de .....__ -=-- ı .. ~ / gım Yoksa... 1 teessürle haber alınmıştır. dllcÔ~· 

bir ipucu buluruz. Kersten oraya saklan· .,,,,,.,.;--=l:=::i:~~!!l!li","":.~"i = _ Yok!!la ne" Yok.sa ne? Bakalım ne. Con.azıe namazı dün J{B ~tc:·•· 
mış olabılır . Haydt gldip bakalım, ~~ . . dir bu söylemek istedillntz şey? 1 Osmanağa camii.nde ktirrıdı et• 

Heuen çok heyecanlanmıştı. Kapıya • } - -~ +S d Si - e ~ - Yoksa caniyi sizin &izlemek istedi· sonra Üsküdar $ehitıltindeltl 111
.,., 

dotru koştu. Kaptanla beraber dı,arı - • "L, ._ r ;U . ~ ~....-=. '_:;il<- - &lnlzden şüphe ed-erlm. fenlnc tevdi edilen mer~uJll ~<" 

8'.lto 1 gemil~r 
o neçin. Gotf'bor~ ,ehrinde ar

İl mat-Orlerden llf'nrlhoven cok 

dikkate d~r bir l~tatlıttik y&()ln1~, 

buna göre dünya. \·arıur tonajı t9S9 
da 88 mlt:\·onmu, ve S ı.ene itinde 21 
nıllyon tonllü.toluk gemi batırmış. 

KaJan 1; mll~·on tonajınıdakl ceml
ler scnedf': ayni miktar bat&<-ak ol· 
sa bunun lf•ln daha 6 'lenf" hiLım ge
llyormu~. Çünkü inşa edilen )·eni ge
n1ilf>r kayıple:-ı l& kar';ılıyM Ya kar

'-ılaını)·ormu':· 

. Ru ht"-ıaha göre harp 10 ""'n" de
\ aın f'<IN'f"l-ı: olurı.a denizde ancak ı 

tek C'f'ml kalacak demektir. f'a.ka.t 
dli':Unelim. araba harp 10 !<ı.ene tUr&
re.L ola.na ka..-ada n~ kalM"&k ! 

r~BÇE 

d ıı ·ı si ta~yctlertmiıl •0 çıktılar. Kapının önünde kamarot ve . iki F' R T 1 N A _o zaman .ne olacakmış bakalım? Cenabı Haktan majflret dilet· rı•· 
kuvvelll tayfa qekllyordu. _ o zaman sizden müsaade isteme- er aı e ne "' 

Hcs~cn hemen sordu: den zorla içeri girer ararım. rız. _.-/" 
- Etraftaki kamaralardan dışarı çı· , ___ Y-.: Woiner E. lll.ab _ :U ı.-r-: Renaa A. ıı;. Yalmuı __ ,,, Profesör Grertuı biran düşündü. Sott· ZATI dol' 

kan kimse oldu mu? ra için? çrkerek ell~rlnl ceplerine soktuı Malatya Lisesi ı incJ sıntfr~ıst 
- Hayır. ruyoı:du. Kaptanı cörünce tcllşla ıor· yok. Ben bitiyorum. Hem nereden girdı omuı:larını kaldırarak: 938 • 937 dere yılında aln11' old~,,ı ,. 
- O halde geç kalmış degillz. diycrrk du: , bu canı? _ Amma da inatçı adammışsınız. sı. tasdiknamemi zayi etum. Yenil ~ııı" 

polls hafiyesi 97 numaralı kımaramn - Ne var? Ne oluyor? Vapur mu b•· - Şu yuvarlak pencereden., zlnle başa çıkamıyacatımı anladım. ıaca.tzmdan ••kisinin bUkıftil Yol'f,.ııl' 
kapısını vurdu. tıyor? - Buna lmkin yok! Bakınız ponce· dedi, 895 No. Tahir otfU 

v:m 
Hessen kamara kapısına blrka.ç kere 

vurdu. Ve neden sonra içeriden bir ce· 
vap &labild~. Aksı ve uykulu bir ses: 

- Giriniz diye seslendi. 
Polis hafiyesi kapıyı llçmak istedi, Fa· 

kat kapı kilitli ldi. lçcr'dcn yiru> ayni 
11.ksl 9('11: 

- Bir dakika bc~;.leyinlz açıyorum. 

cedi. Kilide bir anahtar sokuldu ve ka· 
pı ııc1rdayarak açıldı. Hessen karşYc;ında 
proresör Greılua'l/ gördü. iri ve kemikli 
vilcuduna eski partal bir sabahlık giy· 
mişti. Kır saçları karmakarışıktı, Göz· 
liıklerın altında aözlerınl kırpışln'ıp du· 

HesSen cevap verdi: rem srmsıkı kapalı . Hem de iç taraftan Ve kapının önünden çekildi. Hessen Barut ___...,.., 
- Affedersiniz profesör. Sizi rahalRlz kilitli., ve kaptan içeri girdiler. Kamaranın her r- T A K V ) M --'I 

ettik. Fakat kamaranızda bir cini sakla. Hessen baktı ve profesörün sözlerinin tara!ı.rıı aram.ata başladılar. Yataj:In al· ı """ 
nıyor. Onu aramata mecburuz. dogru olduiunu gördü. Buna raimen tına, masanın altına, ber tarafa baktılar. 15 İKlNClTEŞRlN 194Z 

Grezius gG.h.ımslytrek: kamaraya girmek istedi, fakat profeıör Kimseyi bulamadılar. PAZAR f 
- Bir cani mi? Aman ne kadar ıarlp • ıolunu ke•tı ve: Yaşlı profesör mütemadiyen söylen!- AY ıı _ GtlN 319 - gpııO S 

bır hıi<'1'e' O.,mek ki b6al bu caniden - t'e istiyorsunuz? dedi, yordu: RUMi 1358 - İklnclte'irlo j 

kurtarmak ic:ın buraya 'eldt.rı.lz öyle mi? - Söyledim ya,. kamaranızda bir araş.. - Buldunuz mu? Şu meşhur caniyi HİCRİ 1361 - ZİLıtAD'"~' ,'."'ir 
Sizlere candan teşekkürlet ederim (a~ tırma yapacağım. Herhalde cani burada- buldunuz mu bakalım? Fr ··' 5 
k t ,. ı,5 

a .. · dır. Rus profesör sinlrlendt Ters ve ak- - Hayır. Fakat carlp olan ~ka blr GuNEŞ 7.47 
1

,o1 
- Şakanın sırası değil profesör. Mü· •I bir sesle haykırmaaa başladı: şey bulduk. ÖGLE 12,5jl 

9
•44 

saade ediniz de kamaranılda bir ar*'ftır- - Kamarama girmeğe, beni rahatsız Gregius yanlarına y&klasarak: İKİNDİ 15,35 
12

,oa 
ma yapalım. r·tmeğe hırkkııuz yok. Kaptanın böyle bir - Ya.. "1e tmlj 0 bulduiunuz ıey AKŞAM 17 51 ı,s6 

- Bu tarnamıle lü1.umsuz. bir şey olur. müna.sebetsizlije n&&ıJ müsaade ettiiılııc ::.caba? YATSI 19,28 12,ıs Çünkü benim k1m..-amda canı fa'.an hayret edly01U111. (Deyamı r> İMSAK 6.05 
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skl!ri durum STALiN'IN BEYANATI • 

~i.€~~~~.~J.:Şi.mali Afrika harbi 
lYJ ba.mıe Ue aşan lngf)~ ordusu 1 R 

~ıhıtıın fldllmedlk MT stinıtle llerıe-I v e u s y a 
~~' \·e Tohruk mü!ltahkr.m mevkUnl ı 
~ feçlrdl.kten 1'<Jnnı daha garba H k "" R •• 

tak.ip hareketine koyulmuştur. ar e at l n, u sg a uz e-
4 ~ınrn"J'ln elinde kalan mlh~r or-
~~ll bakiyMlnhı, Deme cenubunda.- • d' k • t • • d • ? 
~ ftııı.aı, arazide de ciddi bir mu- r l n e l e sır l ne zr . 
teoıe~ ,.Weremtyecıt--Ai an!qll-

~tadır. ~lh,·er kun·etleıinln Bin- Londra, 14 (A.A.) - Stalin, Şi. B•r Amerikan gazctec1$1 M. Staline 
•"(iyi boJ&lttddanna dair de bazı mali Afrlkadakı mUtwflkler tara- ı şu suali sormuştur: 
btıı&rtll:rl \l'fln::lı::: o-.._~ k~n·--.. an• fındaıı gırışıJen taarruzun tnklşa. - Şimali Afrıkadakı sefere claır 

""' ,.. u. r<nbu _....... fına dair dilşilncelcrını soylemıştır Sovyet Rusya.nın fikri nedir? 
~~ Montgomery ordmuna ver- _ _ _ _ _ _ _ _ _ M. Stalin şöyle cevap vermiştir : 
t rlhıtük emirde şöyle demiş: r~~"'( - Bu sefere dair Sovyet ıörü· 
._ «Llbyada daha garpta a,·ıana- l ş ~ 11.n ş{W"J.Q evvelce söylemı,tım . Bu ta. 

~~l!r»· <;~k şlki\r vardır. Haydi iş ~ r ~ arruz müttefiklerın askeri kudre-
-., .. ,. tini ve Alman - İtalyan ittifakının 

llcınnnta, tnrtıı 1cum nd ta 11 es lh n dagılması başlamak Uzere bulundu-~~ d z a anının - l'F"' ip=\\ '2!S.\. e "unu gösteren bır A.mll olmu..:tur· ili Unnadan devam Nleceği ,.e ~ lf=ı" '9' iiiiJ1 ti v 

1 
11f~lden çok dahaı garba doğl'u ı- Bu kadar büyük bir hareketı 

erıeyeıcctt anlaşılmaktadır. muvaUakiyelle başaran Büyük 

!u....~rrııneı, geçen sene yaptığı gibi J Kış ad k il Brıtanya ve Amerikan liderleriıll 
;~ körfezine çekilip orada ı.tun- ı ama 1 ı tebrik ettım. 
'it ''teyebtllr. Faka~ böyle bir ha- b d Muhabirin, M. St&Hne sorduğu 

~et, Trablu,.g-arp Umanınm eldf' astır } l lkl.ncı sual ljUdur: . 

111 
"'aııına ,.e ikmal U!iııü olarak em-, - Ştmall AfrlkAdakl harekAtın 

b l~ie kullanılmasına hal'hdır. Hal- Rusya üzerindeki tazylkı hafiflet· 
d"'fı.1 l'ra.bıuıtgarp. Ce7alr - Tunu!! ha- Almontor Stalingro- mcktc ne gıbi tesırı olacak ve Sov. 
•~"""! a.-n Amerikan \.'e lngUlz d , yet Rusya müttefiklerden daha ne 
v,ttıerınden mürekkep müttefik 1 O!mok ıçrn l ıibı bir yardım bekliyor? 

~tllll ~l'&fından ~hdlde maruzduT. ( b ' 1 \. - Şimali Afrika harekltımn 
1 1iltt.-rııc hava kunetlerlnlıı kahir 11.s f ÇO O :yor Qr Rusya Ozeri.ndekl tazylkı hafiflet. 
linıtıttt ve tnstıız denlıaltılarmın 111- Berne, H (A.A.) - Rus cephesinin mekle ne derece tesiri olacatınr 
~· hır kontrol tftls etıneıılJyllzUndf'n bUtün kcs!.mlennde k14 adamakıllı söylemek erkendir Maamafth bu 
"abtu•prp ana llııııU olarak kulla- bastırrruş ve her tara! ka.ra bUrün- tesırın ~k hafif olmıyacaf1111 ve ya 

Qıı.... rı"tÜ ö il b ··u~"'-k ha.le gelmiştir. Bunılan m...,, r. kında netkclcrl g r· lecetlnJ tan· . 

4~'fı.L, mlhn~r Trablu garın muannl- Bertin, 14 (A.A.) - Alman ordu- nedlyorum. Fakat her şeyden ev. 
aııı, müdafaa edecetıne de bu(iln ıa.rı başkumandanlığı tebliğ edıyor: vel, mühım olan m~le ~bbüaü.n 
~ .. filriinmemektedlr. Bu sebepler- Cenup doğu Kıı.tkasyada bl.r çok müttefiklertmlzin eline geçmesi, sı· 
~; ~rnıneUn Llbyadaıı bUsbiltiln çıe- tepelerle dll.şmanın birçok harp mev- yaset ve barp durumunun cezri 
cı lııteııı lbtlma.H l'&rdır. Akıl takdir- Ulerı hUcumıa zapt v~ Tuapse bom· bir şekl'cie müttefikler lehine de. ti ilet müttefik ordun tarafından bardıman edllrnl.ştlr. ğişmlş olmasıdır. 

ldt ınkıttırılmuı ve tici ateş ara- Terek keslmlerındc Sovyctlerın •id ı Muha.blr, son sual olarak milttc-
'111da lıaım.,.. uhllkesl vardır. detti taarruzları püskllrtWmtlftUl'. flklcr tarafından garpta yapılacak 

ltııJAııa şJmall Afrlkada aılhl'erln I Don cephesinde de düşmanın mev- bır taarruza Rusyanın ne derecf' 
'•tı . z.ı ı . l'etı rıttt.kçe fenalaşmaktadır. ln z.u taarru an t.ardedilm ştır. iştirak edecejkll sormuştur· 
~llıı ordusu Blngazlye geldikten son- Mo&kova. H lA..A.) - Sovyet öğ- Bu suale Stalın şöyle cevap ver-
;'- ~lınaıı Afrlkadakl bütün mlltte- le teblıtf eki: miştır: 
ıııflı: hava kuvvetleri Trablur;garp de· Staltngrad fabrikalar mahallesinde ~- Sovyet ordnrnnun vazifesi. 

l \e topraklarmı rehenot-me çe,·ı- kuvveuerunız. Almanların lkı alay nt şerefle yapacağma şüphe yok
;ıreıuetdır. Bu Kibarla. Amerikan or- piyade ile yaptığı taarruzları püskUrt tur • 
~ıı,UJı 
ltı lln Tunll!l ar&ı.lslnl ııUratle geç- müşle.r ve düşmanın bir akşam ev- ---------------
1 tlıl ve Trablu garbe yürUmesl k 0

• vel meydana getlrdığı çıkıntıyı or- p asifı• kte 
•s~&ktır. tadıın kaldırarak düşmanı buradan at 

JASOHA REll>·ETZ 
l<emaoının ilahi nağı:ueıerUe 

SARAY 
Sinemastnda 

ftUyük mu\.'affakıyetle &'Ö!ltcril
l'rıekte \.'e htr yt-rde bah'!edU

mekte olan 

ILA.ai KEMAN 
J.'ı lrıılrıd~ •eylrdlerl gaşyetmek-

te de,·am edl~·or. 
Mu tesna bir taheserdir. -

mo.ğa savn.şmışlardır. KuvvcUerımız 

900 dllşman subay ve erim yok etnuf· 
ter , S t.anJ< tahrip eylcmışter ve 5 
blokhavz ele geçırm.işlerdır. 

:-Oalçlk fimal doğusunda Sovyet kuv 
vctlerı btr miktar a.ra.zi kazanmış

lardır. 

Moskova, u (A.A.) Neşredilen res
mi tebllğe göre, Sovyet kuvveUerı, 

Stalıngraddo. yenı bir Alınan ta.a.rru
zunu pUskürt:mUşler \.'e dli.şnıa.na agı.r 
kayıp:ar verdlrmışlerdir, Alm&nlatın 

kış mevsinunı biltün tıddetüe ı;ek· 

meden evvel Stalingrndı ele geçırerek 
kendlleri için b ir kışlık yapmaga ça
baladıkları anlaşılıyor. 

Bu mev&bnlD en rengin en muhteşNn fibnl 

CONRAD VEİDT .. SABU DUPREZ 
ilin parlak bir ııuretıe oynadıklan 

BAGOAT HIRSIZI 
Görülmemif bir muvaffakıyetle 

(Bafı 1 lDekle) <+> 
l kı taraftn da kayıbı vardır 

Bahriye Nezaretı, çarp~maların 

mahallf saatle gc~ vakitte başladı· 
tını ve. el'an devam etmekte> oldu. 
ğun u blldlrmektedtr. Verilecek o
lan haberler düşme.na yaramaz bir 
hale gelmedikçe, hiç bir ta!sll&t 
vcrılmıyecektır . 

Hükumetin aldığı 
tedbirler 

(a..,. 1 ...... , 
ıere yeniden bir tıya.t ıcoyuak onları 
Sl.'rbest pıya.aaya an ve bu suretle 
de serbest/J>lyasada ea.tı lııc&Jt •eker
Jerden elde '4ileceğını ta.hmln etu-

1 jimız 100 milyon ııre.yı pıyasadan çe
kerek Merkez Banka.sına yatrrmak. 
hem Türk para.sını bu suretle koru
makı ve hem d~ ıeap ettıtı takdırde 
bu parayı Mlllt müdafaa. ihuyaçları-
na tahsis etmektiT. ' 

ı Şekere konulan but memnuiyet fi
l yat: fekerın az satılmasını tenun et· 
1 tıği takdirde elımt.Me bulunacak faz. 

iPEK ve 
Sintımalaru1da de\-anı ediyor 

LEK. 
ta •eken gelecek ıenelt! latth.ealt.· 

11 tıma.: yakrnJa.ştıkça teker fiyatını dtl 
4Urmek ıuretile indırecetız. Bu ted
bıre ba.,vururken hutahıuıelere ve 
mekteplere ucuz fıyatıa şeker veril -

ht1{l{ı\T : Rugun )IELEK'w ıo. 30 - 12,38 - 14,30 - 16,30 - 18.30 

"e il. Seanı;lar lPEK'te 11 1/2 - 14 - 16.15 - 18,30 - 21 ... 3 'CNC:O B r!FTA 

l AKSiM 
LEYLA MURPıD ve YUSUF VEHBi nin 

l'arattıklım Aşk \ 'e Ahl{iki film 

KÖY KIZI 
Türkçe Sözli.1 - Türkçe Şarkılı 

l\ı Okuyanlar: MUALLA IŞILA V - SUAD 
l'fft<'f hafta.;ırıda 40,000, ikinci hafta"ında so,000 ktı:tnin 

rıtml gönnlyenlere ta\siye ederiz. 

GtiS 
gördUA-U hu 

Neşe Rayramı ... Kahkaha tufanı ... :le\lı: \e MUzlk hrtf1Ul8l ... 

tu Bcfto L A L E Sin emasında 

2ANZiBAR YOLU 
DOROTHY J,AMOUR'un Güzelllğlnden Ate, ... 

8iNG CROSSBY'nin 11/ttn Sesinden Zevk ... 
Boa HOPE'in Neşesinden Harek ~t P./an 

lla en glizel filmidir. 

~/11111"-Y• kadar gülmek .. Kahkahadan ağlamak lcln bu fibnl ,.;örilnllz 

IO(.\T: Kapıdan geri dönmemek itin liltteıı numaralı yerlerlnlr.J 
erkenden kapat.ton. Telefon: 43595 

mesı i'I unutulmuş deP,-!ldlr. Şekere 
konulacak yeni fıyat aayeauıde bu 
madde az satılacak olur veya hAlen 
tema.c: halinde bulunduğumuz mem 
leketlerden şeker getirtmek imklnı· 
nı elde edebllır.ıck yint •llphesız ki, 

1 

serbest pıyasadakl şeker fiyatını 

dUşUreceğ'fz. Ayrıca bu !ene ytlz ki· 
k> pancar getiren müst.&hsUe parasız 

'ı olarak bır kilo şeker vermetl kabul 
ettik. Bu teşvik edlc~ harekeUn ge-

l 
!ecek scnekı pancaT tstlhsaJAtını art
tıracağını ummaktayız. 

Sorulan btr ~ual kar,ısında yeni 
şeker fiyatının tesbltınden sonra da-
hi evinde, mağazasında vesairede faz
la ~ker saklayanlar hakkında Ba,. 
\"Ckll şöyle demiştir : 

- ihtiyacından fa:zıa 'eker sak
lıyanlar dalmt bir takibe tAbl tutu
ıacaklaT, bunlaT ele geçtikçe MUll 
Korunma mahkemclerint ııevkedCe
ceklerdir. 
· Bundan aonra :S.U,vekıl hilktunelin 

elinde Uç milyon kiloluk blr şekerin 
ihtiyat olarak eaklanacagını ve bu 
~ekerln icabında ihtiyacı olan ma
hllllere sevkedlleceA-Ln!, yurtta latllı· 

sal edlien 60 - 70 milyon kiloluk ku· 
nı UzUmden glikoz temini için uğra· 
şıldığını, muvaffak olundufu tak
dirde bundan şeker yapılarak ,eke· 
rln oouzlatılacatıı bildirmiştir. 

Bafvekll, Varlık vergisi hr.kkında 
da gazetecileri aydınlatacak izahat
ta bulunmuş ve hUkQmetln\gazete kA 
ğıdı buhranı önüne geçmek için e
linden gelen her 9eyl yapacafını ve 
bu hwıuıta Izmit f'a.brikasına da e
mlrl verlleceğlnl blldlrml9tlr. 

Gazetecllerln dcrUerlni wıanmadan 

VATAN -

Müttefik kıtaları 
Büyük bir sür'atle Tunus 

topraklarına girdiler 
<-... ı Jaelcle) 1111 1 Herald Tribune gazetem ya.zrJor: 

mektedir. lfO Bin AmenkAlı. ikJ veya öç cttn 
Ta-. topnııldan .. ririldt içinde '1nuıJt Atrıkaıda karaya; çıka-

Londra. 14 (A.A.> - Tunus top rılmıştır. Bu miktar ırns senealnde 
raklarına giren- müttefikler, Bizar. Fransa.da çıkarılmış olan miktara 
te üzerine ilerlemektedirler. Bu muadlldı?'. 

kuvvetler şimdi başlıca bütiin de- Ma,...ı P~ Anth'alj Dariana 
mıryollarının hakimi olmuşlardır. Vift. 14 (A.A.) - Martlf&l Peten, 
Önde blrincı İngiliz ordusu yürü. Amir&! Darta.na bir meıaaj gönder
mektedir. Mühım noktalar birbiri miştir Ma.r~aJ. bu mesajında Amt
ardından müttefiklerin ell.ıie düş- raJln şimal Afrikadakl Franatz 'iuta.
mcktcdir. Sahillere durmadan tak- larına at8' ketmıek emrini vermeainln 
viye kuvv-etlerı çıkarılmaktadır . kendlstntn ona tevdi etm~ oldugu va. 
Fransızlar da nakliye işlerinde müt zifeye mugayir olduğurlu blldirmek
tefıklerlc lşblrllği ya.pmaktaclırl&r. tedlr. 

Sek.121.ııOi ordu Llıe blriuıcl onlu Mesajda, Maret&lln Fran.sanın fe-
birleşiyor IAketlertnt bır kat daha a.rttırm&ma.k 

Londra. 14 (A.A.) - Libyada ıçln. şimali Afrikad&kl Franaı~ kı

llerleyen sekizinci ordu Ue Şimali talarına mihver ın.ıvveUeri lle çarpl.f
Fransız Afrlkasında ilerleyen Ame mamlarmı emretmekte oldutu I· 

rıkan ordusu arasındaki mesa.fe IAve edilmektedir. 
azalmıştır. 

Bujl'ye ihraç ,-ptlryor 
Berne, 14 (A,A.) - Reut.er a· 

janamıo hUSllsl muhabırı blldirL 
yor: 

Buji'ye. müttefikler mühim ralk 
tarda asker çıkarmışlardır Dur
madan gelmekte olan bu kuvvet· 
ıJr doğu lstılt&metinde llerlemek
tedırler. 
Frunılı& doDantnası Darlan emrinde 

Ankıira, 14 (Radyo Gazetesi) -
Nevyorktan veriloeD bır habere &ö· 
re. Toulon üssünde bulunan Fran. 
"ız donanmasının en ehemmiyet)) 
cilzOtamları Cezayir sularında ve 
Amıral Darlamn cmrınde bulun
maktadır. Vlşı radyosu ise h iç bir 
Fransız harp &emlsinln limandan 
ayrıtmadıfını bıldlrmektedtr. 

-'mıeri.JUWJ renersllnlu FMU181% 
bAbriyelileriH hitabı 

Nevyork. 14 (A.A.) - Şimali 
Fransız Afrikasında harckltı idare 
eden Amerika kumandanı General 
Eınsenhower. Toulonda bulunan 
Fransız bahrıyelıler)ne hitaben 
şunları söylemiştır: 

«Fransız filosunu müttcfıklere 

iltihak etmcğe ve böylel!kle Fran_ 
sanın kurtuluş saatini yskıntaştır

mata davet ediyorum. Almanlar. 
Fransayı işgal Ntıkten sonra, şlm
dı de donanmanız1 almak istiyor
lar. Buna mAıtı olacağınızdan cml
nlm .• 

Tu 1t1»> iç hı (1l rp ı:şma la r 
i:':evyork . 14 <A.A > - Alınan 

son raporlara göre Tunus ıçın mu. 
harcbenln başladıtı sanılmaktadır. 

Anderson kuvvetlerinin Tunus hu· 
dudunu geçtiklcnnc dair mihver 
raporlarının doğru oldukları zan. 
nedılmektedır Amerikan p&ra,üt
çü?eri, Tunus lopraklarındı çar· 
pışmatar olduğunu ve l"ransız gar. 
ntronlarınm ııAlman hfımlsı.. ne 
karşı muharebeler yaptığını söy!e· 
mcktepirler. 

Amerlkahlarm yaptıtı ihraç 
Şlmalf Afrlkadakı Amerikan u . 

muml karargAhı. 14 < A.A.) - Cc · 
z.ıı.yfr, Oran Vt' Kazablanka'ya as
ker çıkarılması ve laş<! gemilerinin 
boşaltılması işine h•z vcrlldlğtnı. 

Reuter ajans•Mn harp muhabiri 
telgrafla bildirmektedir · 

Londranın deniz mah!illertndc 
şu kanaat vardır ki. Fransız. donırn 
ması. müttefikler<> karşı olan ner
retLrıden. geçecektir Fransız. do· 
n&nmalarlle iftlhu etmektedirler 
Ve yapacakları en son hareketin 
filoyu batırmak olacacı tahnıln 
edilmektedir. 

C'ebelütt.arıkta faaliyet 
Dalinea,/ 14 ı A.A. l - Bugün Ce· 

belUttarıkta. ha\'R faaliyeti son gUn
lerınklne na.1.aran ufak mikyasta ol· 
muştur. Limanın faallyetı ff'vkalAde
dir Bu sabah, limandan bir zırhlı, 

bir uçıı.k gemis i, 3 knıvazor ve d lı:ter 

bir çok hafif birlikler bulunuyordu 
Körfezde ıı bü)'ilk t~ıt beklemek
tedir 

Karaya çıkarılan Amerikalılar 
Nevyork. 14 (A .A.) - Nevyork 

Nebati voğ'or 
(Başı 1 incide) 

3 - Bu karara tevfikan ala.kadar· 
la.nn verecekleri beyRnnamelerın ı· ı 

ilyetlen-e nerelerde ve hangi teşek

kUllere tevdi olunacağı Tıcaret Ve
klletı taxa!ından tesbit edilerek 11-
gıll vilAyeUere teblığ oluıunuttur: 

dinleyen Saracoğiu, varldnt bakımın 
dan basın mensuplarının lst1kballe
rlni alakadar eden ve Türk Maarif 
cemlyl.'tl ile Basın Blrllg'I arasında 
halledilmeden kalan \ bir mesele olan 
reflml 111.nlar fıyatmın arttınlacağı 

vadinde bulunmuştur. 
Klğıt Işı konuşııltırken Başvekil, 

hariçten mal getirtmek zorluğuna bir 
misal olaraı< bazı memleketlerden tay 
yare ile kinin getirtmek çarelerinin 
arandığını tlave etmiştir 

Bu samimi haabihaldcn çok mem
nun kalan gazeteciler Baş\'ekile te
ş"kkUJ\ clmlşler \'e bu akı,ıamkl tren
le ~ehrimlzclen ayrılmı~lardır. 

Ankara, H (Vatanı - 7.eytlnya· 
ğından muamele vergisinin aynen a 
lınması. devlet memur ve müstahdem
lerine elbise ve lmndura verilmesi 
hakkındaki kanunlar bu kere Resmi 
Gazetede nepedllerek merlyetc glr
mlştlr. 

Santiago, du Chlll, 14 (A.A. l 
0

1914 ve 1939 h~erlne iştirak eden 
ll'tansanm Santia.go orta elçllıfi ata.
şemUlterl M .vıctor Mort~en, Ami
ral Darlana. kendisine lltihu etUtf· 
nl bildirmiş ve Almanlara ka.r'ı harp 
eden alaylardan birinin kumandanl.ı· 
ğına tayin\ edilmesini ıstem~tır. 

Nevyork, 14 (A.A.) - GeıleTal No· 
gııes·ın. gene.ra.l Einsenhover Ue, gö
rilşmek Uzere, Ceza.ırden hareket et
tiği söylenmektedir. 

lskcnderlyeıdekl Fransıs Olosu 
Clermout . Ferrand. 14 (A.A,)

Paris radyo~una gore lııkenderlyc 
lımanı.r.da bulunan Fransız filosu 
komutanı Amiral Godefroy yalnız 
Mareşal Petaın·jn emtrl-crıne ıtaat 
edcceğlnı bıldirmiş ve subaylarıı 

gemilerinden ayrılmamalarını em
rctml~t ı r 

C'f'7&ir açaktarınıta bir deni7 harbi 
Londra. 14 ( A.A ) - Vıfı radyo· 

ı1unun Lalenla'd:ın alarak verdlğı bir 
habere göre Cezaır açıklllrında büyUk 
bir df'niz muharebesı olmaktadır 

Gt>neral Giraud'ya "uika..,d mJ yapıldı 

Ankara,1 14 (Radyo Gazetesi ı 
Sofyadar. verılen bır habere göre, Ge
nerıı I Giraud'ya bır sulka.st yapılm~
tır . Eğer haber doğru M;e hldiee şöyle 
olmuştur : 

iki ı.~ransız subayı generalin tize· 
rıne atılarak ateı:- etmeğ~ çalıfnıış· 

la r , o sırada müdahaleye kalkan A• 
merıkan auba.yla.rı ıkıl Fransıı suba• 
yını tevkif etmişler \'e sonra kurşu

na dizmışl,rdlr 

Rlr ,\iman hab"rini tekzip 
Berne. 14 (A.A. ) - Londra, Queen 

EllZJıbethl ı.ırhlısının batırıldığı h&k
kında. Almanlar tarafından vtrllen 
haberleri asılsız olarak kabul etmek
tedir 

İngiliz ordusu 
(Ba'ı 1 bicide) «=• 

rülmilş ldı . tnriliz uçakları bunla?A 
ta rnız etmişler ''c\ 7 sini dü11Urerek 
6 5ını ciddi surette ·ha.sara uğratmış
lardır 

Londra . H (A.A.) - Llbyadaf'Se
k ızıncı ordu Blnga2lye doğru ko.'}
maktad ır. Şımdi In~iliz uçakları Lib
yadakl hava alanlarını kulla.nmakta
dırlar. 

Bir Alman ~a.zete.si , Rommel rk"a.
tının H:\lfaya geçidinde duracağını, 

burada kuvvetlı iStihkl.mlar bulu~ 
dug-un11 ya.zmıştır. 

Kahlre.ı H (A.A.) - Tobruk'a fi
ren Sek!ıcıncl ordu, burada evvelce 
Almanlar tarafından esiT alman yerli 
\'(' cenup Afrikalı askerleri kurtar· 
muıtır. Runla.rm muhteıruıl olara.k aa
yıeı dört bındenı fazladır. AlmanlaT 
dört ay mtlddetie bunları nhtımlıır

da boşaltma amelesi olarak kullan· 
mıflardır. 

Berlin. H (A.A.) - ' Tebliğ: 
Marmarikde bir Alman • Italyan 

muhtı-lit blTllğl. çmde günlerce bir 
ytırUyUş yaptıktan SOnTa mUhim f.&

ylata uğl'ıı.mndan dllşmanın takibin
den kurtulmağııı ve bc-raberlerlnde bU 
tün ağır ~llAhlarmı ve nakil vasıta
lıırını getinnf'ğe muvaffak olmllftur. 

Kahire. 14 ! A.A. l - Ortaşark In
g!llz kU\-Vetlerl umumt kanı.rgA.hının 
bngünktı cumartesl mtl!Jterek teblltf: 

Tobruk babısında Çt>kllen düşmanı 
takibe de\'R..m eden kuvvetlerimiz mlh 
\'er kıtalarını Gazalaya kadar geri 
atmtflardır. Tobnıkda bir miktar Al
man esir almmı~tır. 

12-13 sontcşrin g1lnU ,.e gecesı bom
ba ve av uçaklanmızJGa.zala batısın
da çekilmekte bulunan dU~an kolla· 
rına taam.ıza devam etmişlerdir. Us
lerlmlzln Slrı-nalkaya nattledilme.!I 
sayesinde har,kAt gittik~ genn,le· 
mektedlr. 

Ge-nt"ral :Wontt:ome-ry'ntn orduya 
hltahı 

Kahire, H (A.A.) - General Mont
gomery. dUn Sekizinci orduya hıta
ben neşrettiği bir mesajda şoyle do
mişlirr 

Mısır ml.'ydan muharebesine 23 ilk· 
teşrinde başladık . Almanları ve Ital· 
yanları şimal Afrlkıuıındıın ııtacatı
mızı söylemiştik. tyl ba~ladık ve 
bugün. 13 sonteşrln, M~ır toprakla
rında, esirler mUstcsna ne Alman ne 
de ltalyan askeri kalmıştır. Uç harta. 
da Alman ve ltalyan \ordusu bozuk 
ve kaçmakta olan geri kısmını da 
Mısırdan dışarı atarak 450 kilometre 
ilerledik. 

\inhisarlar U. Müdürlüğü ilanları 1 

Nltm\lne ve ~artnemesi mucibince 10.000 adet bira nndıfı mllteah
htt nam ve heHbına pau.rlıkla mUbayaa edlll!C~kUr. 

Pazarlık 17/111942 salı ,unu aaat ıo.oo da ınıııaarıac Kl\b&taf mer· 
kez satın &ima komisyonunda yapılac&Jttır. Tallplertn aynı ~ Ye ııa

atte merkea komisyonunda ha.zır bulunmaları lüzumu ilin o uıur . 
(1291) 

İstanbul Orman MUdUrlUğUnden : 
ı - Orman Umum MfidürltıtU merke% ve vtllyeUer tefkil&tı tein 

nUmunelerıne ve f8J1.namealne ~öre yapılaca« evrak cetYeJ, teskere clldl 
ve defterlerin tab'ı ve tecUdl lft kapalı zart uauıue 6ksiıtmeye konuı-
m~tur. 1 

2 - lfevcut malzemesınden nokııanınm ikmal i ile tab ve ~çtllk mu· 
hammen bedeli mecmuu 8915 lira muvakkat temlnat 669 liradır. 

3 - Eksiltme 30/11 / 942 günU aaa.t 16 de lıtanbul orman ıaUdür

IUfilnde toplanacak ı.ıa.tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - lsteklUer bu ~e ait f&rtname ve nümunelert lataııbul Orman 

MOdllrlUğünde görebilirler. 
5 - Iııteklllerin muayyen rftnde bir sut evveline kadar teklif melc

tuplannı, temınnt makbuzu ve ihale kanunun-..ıı 2 nci maddeeincle y~lı 
belgelerı komısyona tevdı etmeleri. (1311) 

i5/ 632f) 

i7/325f 

512171111' 
70 

51270/ 66 

51155/ 199 

51217 / 11 l 
23 

F. 2/2111 

1 stanbul Defterdarlığından · 

.tlUJll 

Edırnekapıda A vcıbey mahallesinin Tllrbe 
sokağında eski 5, yeni 7 kapı sayılı 160 met-

1'1ulıammen 

eıdel Teminat 

re murabbaı arsa 240 l~ 

Yen ıköydc Ayanlkola mahallestnln Çttte Ka 
sap_ sokağında eski ve yeni 1 O kapı 'sayılı 

80,737 metre murabbaı arsa. 100 8 
MecıdıyekoyUnde 7 pafta 51 ad&. 10 parsel 
No ıı 395 metre murabbaı arsa 3950 297 
Sarıyerde BUyükdcrede Tepeba•ı sokağında 
eski 26 sayrlı arsa. 110 9 
Göztepede eski Kayı9datı, yeııı Demirci Fa-
ik ~okağında eski 24. yenJ 25 kapı 19 t&j 
No lı ahşap ev. 800,4t '1 
Mecıdiyekciyünde 2 pafta 12 ada 4 pansel 
No. iı 244 mttre murabbaı al'8a 4.81 3'i 
Uskildarda Selimi Ali Efendi mahallesinin 
Kerplçhane ve doğramacı sokağında eski U 
yeni 18 ?\o. lı 91,60 metre murabbaı arsa 4i0 36 

/ 

Yukarda yazılı gayri menkuller o.çık arttırma ile satışa çıkantmış 

be de talip zuhur etmediğinden 2.U.9t2 tarihinden itibaren bir ay için
de paz.arlığa btrakılmı.ştı.r. 

lsteklllenn muvakkat teminat makbuzları ve nUfus hUvtyet ctızd&n

larlle birlikte bir ay içinde haftanın pazartesi ve çarşamba günleri saat 
14. den 16 ya kadar MUit Emllk MUdürlUIUne mUracaatları. (1098) 

lstanbul Defterdarlığtndan : 

Dosya Ne. 
Muhaaunen 
~1 Teminat. 

51159/27 Em.inönllnde Dayehatun mahallesinin Ta
rakçıia.r ıokağlnda oskt 15, 17. 19 yeni 11 
ua. 21, 23, ~ kapı No. lı ve iki mağa:r.uı 

bulunan Cezalrll namile maruf kil.gir hane 
eah&sı (~.25) . 13&!00 1000 

Yukarda yuılı gayrı menkul 9.12.942 çarşe.mba günU saat 15 df! 

MUU Emllk MUdtlrlutünde müteşekkil komısyonda kapalı zarf usulile 
satılacaktır Is tekhlerin 2490 sayılı kanun hlikUmlerl dairesındc hazırlan
mış tekili mektuplarını ihale gfinü saat 14 e kadar komısyon r'isllttne 
tevdi etmeleri ve nUfu.-: hUvıyf't cüzdanlarını ibraz eylemclerı muktası

dlr. Fazla lz&ba.t tçtn Millt Emltk MUdüriUğüne mUracaatları. (1345) 

M. M. V. lst. 2No. lu Satınalma 
Komisyonundan : 

Mevcut nümuncslne göre alınacak olan ısoo kilo ispermeçet mumunun 
18.11.942 çarşamba günU saat 10 da 2 No. lı satın alma komısyoııunda pa
zarlığı• yapılacaktır. Isteklilerin belli gtln ve saatte komisyona müra
caauarı. (14271 

Kırıkkale Grup Müdü<lüğü Satınalma 
Komisyonundan: 

~ 

355000 KUo Ekmek Pişirtilecek 
ı - Bedeli tahnıln edilen 7100 llrada.n ibaret olıı.n 3S5 bin kilo ekmek 

1.1.942 tanhinden 31.5.9(3 tarihine kadar erata verilmek tizere pişlrtile
cektlr. 30.11.9!2 tarihinde saat 15 de kapalı zarna zarfla ihale cd!lecek
tir. ihale kapalı zart usull1e yollama binasında mUt~eklül s:oun alına 

komisyonu marifetile ye.pıl~akttr. 
2 - Tııllplerin teklif mektuplarım mezkO.r gUndc 5at 14 de ka.dar 

komtııyona vermeleri. (14~) 

M. M. V • Ist. 2 No. lu Satınalma 

Komisyon undan : 
Kefil bedeli i26 l'.ı-a 19 kurut olan tamlratm ekaUtmeat ıs lklııcitlf

rtn 9f2 ça~be ~ünU eaat 11.30 da pazarlıkla yapılacaktır. Kau temin• · 
tı 70 llradıT Şartnamesi komisyonda görWebiJlr. Taliplerin belU ~ ve 
saatte komisyona mtıracaatları. (1395) 

M. M. V. lst. 2 No. lu Satınalma 

Komisyonundan : 
Keşif bedcll 2560 lira 34' kuruş olan tamiratın eksiltmesi 18.11.942 

çıırtıımba gtınü s aat 10,30 da pazarlıkla yapılacaktır. Teminatı 384 li
radır. Şartnamesi her giln komisyonumu7.da görilicblllr. Talip olanların 
belli gUn ve saat~ komisyona gelmeleri. (1392) 

Sahibi \"e !lietriyat ~llWUrll: Ahmet Emın :YALMAN 
\ 'atan. ~efrlyat Tiirk LU. Ştl. Vatan M.at-..a 
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Giiaii maçları 
~ ... 

Sankırmızılllar bugün kuvetliVefa 
takımı karşısında neyapa0aklar? 
Etrafta dönen şayialar, Galatasaray takımından bazı 
ogııncu!arm a9rıld111m bize an!afzgor. Acaba doğru mu? 

Kendi kendOeıine çalı,an okçulamnız nocalarlle bir araoa 

Ok sporu ihya 
ediliyor mu? 

Bu millTsporun ihyası için 
bir hare~et bekliyoruz 

Bir tesadüfle genç okçularımız. 
dan tAdnan Evranos'Ja kar§llaştık, 

-Bu Türk sporu üzerinde aramızda 
9lr konuşma oldu. Söylediklerini 
arJatayım: 

Oğuz Türkleri zamanındanberl 

bc,ynuzdan yay kullanan Türkler. 
asırlarca harp sllfthı olarak kuL 
!andıkları yay ve oku, Osmanlı 

Türkleri zamanında, gere~ altın· 

la tezyin. ederek harikulade bir 
nakış sanatının ve gerekse sporda, 
rekor - derecesinin şahlkasına ç1ı 

karmışlardı. 

Bu devirlerde Ok meydanı yl. 
iltlerle dolmuş taşmış ve Seyis 
Mehmet nğa 1201. Lenduha Ca
Cer 1209, Deve Kemal 1228, Si· 
nan Subaşı 1232, Hava Delen 
1239, Şüca 1271. ve nihayet 1281 
geze l 1 J <.k atan Tozkoparan gıbl 
sporcular görmüştür. Yine bu 
meydanda sporcu padişah Sultlln 
Mahmud'un 1225 gezlik atışı ve 
menzili vardır. 

(Attı tidrı bln iki yüz yirmi beş 
gez padişah) 

Türk okçuluk şehametinin 

sp<.rdakl yegane şahidi adde· 
dUcn bu meydan, filzuli işgal 
sahipleri tarafından bir sene cvve. 
llne k~nr lahana, pırasa ve sala
ta. bahçeliği olarak kullanılmakla 

idi. Bu hal sen zamanlarda sene
lerce devam etmiş, müdahale eden 
bulunmamıştır, Halbuki okçuluğu. 
muzun şaşaalı devirlerinde burada 
mezar, hattfı su yolu bile yşpıL 
maması fermanla menedllmii. Ade
ta üstunden kuş us;urtulmıyacak 
derecede muhafaza edilmekte bu
lunmuştu. 

Türkler milli sporları olan ok
çuluğu ihmal edip nihayet unut· 
tuktan scnra arlık st&<\Yomlarına 

da !Ayık d1duğu ihtimamı verecek 
kimse bulunmamıştır. Okçular 
tekkesi = Okçular kulübü bir.a
sından hatıra diye bakacafımız 

bir kaç odanın bugünkü vaziyeti 
de hiç güzel dc~l:dlr. 

Bir müddet evvel orasını ziya. 
retlmde. etrafa kurusun diye ya
yılmış gübreler arasında bağlan. 

mış bir inekle bir merkep ve ku· 
lubesllc beraber bir de siyah kö. 
pekten müteşekkil ve birbirine 
ısınmış muhtelit bir aUe görmüş. 
tüm. 

Bir zamanlar orası ne' imlş1 ş!m
dl ne olarak kullanılıyor .. yazık. 

Geçenlerde gazete hıı.vadlslerl 
ilrasında Vali, Dr. Lfltfl Kırdar'ın 
Okmeydanını gezdiğini vr okçu· 
luğun ihya cdileceğlni okumuş~um. 
Şahsım jt!barıle bu milli Türk 

por ve .... a' na şevkle sar::n\lş 

l 'ali Dr. Ldtfl Kırda~ 

olduğumdan gazetenin bu haberi 
beni derece iz memnun elti. 

Demek Türk okçuluğu d•ye anı. 
lan ve bütün Türklyede (müba
lağasız · olarak) • maalese! anca!< 
milyonda dört kişi tarafındar. bL 
llncn muazzam hadise meydar.a 
çtk&rtlac:ak. 

Türk okçuluğu ihya edilecek. 
Bu teşebbüs, şimdiye kada"r (tak
riben son kırk elli sene zarfında) 
iıeUceslz. olarak Uç, dört defa ka. 
dar tekrarlanmış. Son olarak ku
rulan okçuluk kulübü de bir şey 
yapamamıştır. Buna yegflne se
bep, cdilcn•vaadlerin edildiği yer· 
de . kalmasıdır. Yalnız bu kulüp 
hiçbir şey yapmamış dahi olsa bir 
kaç Türk gencinin Tark ckçuluğu 
hakkında peyce malumat sahibi 
olmasını temin etmiştir. 
' Vaki bir misal 01 :ırak söylerim 
ki, ~rlhlerl itibarile ikişer yüz se
pellk olan. atı~ yaylarımızın kırı
lan kemik aksamını tamir için ho. 
calarımızla çalışmış. muvaffak ol
muş, bu meyanda kulübün de pek 
çok yay ve c-ku düzene sokulmuş. 
tu. O kulübdn bazı kimselere bu 
kada~ bir bilgi verıpesl l!erlsl içi'l 
çok şey vaadetmektcdir. 

Yalnız bu zamana kadar okçu

luğu meydana çıkarmak lstlyenler 

fikrimce pek acül davranmışlar

dır. 

Havsalanın gQç aklığı rekorla. 
r!lc Türk okçuluk menkıbelerini 

dinl!yenler onu canlandırmak is. 
temlşlerdlr. Fakat san.ıldı ki, bir 
kaç yay ve ek tedarikiyle bu iş 

başa.rılabilir. Hayır ... 
Oradan, buradan tdarik dilmiş 

yaylarla atış yapmak, göstcrlş ve 

fantezi kabilinden başka bir şey 

değildir. 

Esaslı blr temel kurmak ıçin 

yay ve ok yapmak gerektir Milli '< • 
bır varlığı meydana çıkaracak, 

sabır ve azimle çalışacak. hocala
rından öğrenerek diğer nlsıllere 

öğretecek insanlar bulmak hıç 

güç değildir, 

Bu cihet temin edildikten sonra 
şüphe edilmesin ki yıne 850 met. 
reye ok atacak ve dunyada par· 
makla gösterilecek Türk sporcu
ları meydana çıkacaktır. Bun11 
ba.ngi Türk özlemez .. 

Bunun için başlıca iki çare var. 
dır: 

1 - Muazzam bir hadl~e olan 
Türk okçuluğuna layık olan ehem 
mlyeti v~rmck. 

2 - Yapıcı vaziyetinde bulun
duklarına bizzat şahit oldugum 
Ibrahim ve kardeşi Bahir ve ok· 
çuluğun bütün lncelığını bılen muh 
terem üstad Nccmeddin ve Fahir 
beyler henüz hayattadırlar. Onlar. 
dan istifade etmek .. 

Yaşları itibarile hayatıarınJn son 
baharlarında bulunan bu muhte
rem zevattan bir Ş<?y ölrenmek ve 
onu Türk mılletine mal etmek !çın 
çok hem de Pek çok acele lazım· 
dır. Bilahare her çareye" baş vur. 
mak fayda.sız olacaktır. Çünkü 
Türk okçuluğu da onlarla beraber 
öleccktır. 

Avrupadan futbol, tenis ve ben
zerleri sporlar için çeşitli antrenör
ler getirtebiliriz, Okçuluk Avrupa
daını futbol, tenis ve benzerleri 
sporlar için çeşltıı antrenörler ge. 
Urteblllriz. Okçılık Avrupada da 
vaki olduğu halde bır okçuluk 
antrenörü asla ve asla getlrtc· 
meyiz. Şayet Avrupada böyle bir 
iddia sahtbi bulunursa. bu frenk 
Türk okçuluğunun aza~eti önün
de bir şarlatandan ileri olamaz. 
Onu meydana çıkartacak yukarı· 

da isimleri yaz.ılı dört k~idir. Dün. 
yanın hiçbir ycrlr.den bunlara bir 
beşinci katılamaz. Bir kaç sene ev
vel Macarların gönd~rdiğl bir mü
messilin okçuluğumuz önündeki 
hayreti hAlfl gözümüzden gitmiyor. 

Muhterem Vail Dr. Ltitfl Kıf

dar'ın Okmeydanını gezmekle gös. 

tcrdlğl alaka şükranla karşılanma· 
~a değer, 

Bu minık alaka yüce bir adımın 
başlangıcı olabilir. Kendisinden 
ümldva.r olmak yersiz değildir. 

••• 
(1] ~lr ıeı 66 sa.ntimdir. 

\ 'efadan '.:\luhteşem 
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Buglin Vefa lle kar,ıla'J&<'a k olanJ Galatasaray takımı 

~tanbul lıg maçlarına bugün 1 dan ağıza dolaşıyor. Eğer bu s:ı-

Fenerbahçe ve Şeref sladlarında 1 yialar tahakkuk edecek c.lursa, 
devam edilecek. F lkstlire nazaran Galatasarayı Vefa karşısında m'u
Fer.er stadında Davutpıışa Fener· av•n hattından tamamiJe mahrum 
bahçe ile. Galı::tasaray Vefa ile, ve zayıf bir vauyclte göreceğiz 

Şerd stadında da lstanbulSJ?Cr demektir. Ve bizim F.ır:crbahçe 

Taksimle. Bc~lıttaş Süleyma.nlye önüııde gôrdilğlimUz Vefa da sarı 
ile, Beykoz da Kasımpaşa i)e kar· kırmızılılar için büyük bfr tehlike 
şılaşacaktır. ve hatta bu maçtan galip çıkacak 

Güniın en mühım ve en çetin bir kuvvet olabilir. 
karşılaşması hiç şüphe yok ki, Fe· Diğer maçlara gelince. Fener 
ner stadında yapılacak olan Gala- stadındaki Davutpa~a - Fener ma
tasaray • Vefl maçıdır. Bu sene çı için fazla bir şey söylenemez. 
Vefalıları şampiyonada iyi bir va. Normal oyununu çıkaracak bir Fe. 
zıyette gördük. Bunu bilhassa Fe- nerbahçe sahadan farklı bir gallbL 
nerbahçe He yaptıkları ve bcrabe- yelle çıkabilir. Yalnız maçın husu
re •relicelencn maçla da isbııt ve siyeti şuradadır: 
herke.9e tasdik ettirdiler. Önümüzdeki harta ~nenin en 

Sarı kırmızılılar bugiınc kadar mühim karşılaşması olarak Fener-
yaplıkları müsabakalarda zayıf bahçe kuvvetli rakibi Beşiktaşla 

takımlara karşı oynadıkları içln oynayacaktır. Biz öyle zannedlyo. 
bize tam bir fikir vermiş değiller- ruz ki; sarı lflcivertliler bugün Da· 
dlr. Saniyen bugünkü maçın n.lfı. vutplşa karşısır.da gelecek hafta 
kalı olması daha ziyade son gUn. çıkaracakları takımı tecrübe ede
lerde etrafı saran dedikodular ve ceklerdir. Bu itibarla bugünkü 

~ şayialardan da Heri gelmektedir. maç alakalı clacaktır. 
Gerek Galatasaraylılardan ve Şeref stadındaki maçlardan nor· 

geN!kse bu işle yakından alakalı. mal neticekr bekllycbiliriz. l;,tan. 
lardan duyduklarımıza göre sarı bulsporla Taksim arasındaki ma
kırmızılılardan başta Mustafa ve çın lstanbulspor ve Beşiktaş • Sü· 
Mıısa olmak üzere İstanbuldan ay· leymaniye müsabakasının büyük 
rılarak Ankaraya gltmlslerdır. Hat bir farkla Beşiktaş lehi.ne netice. 
ta bu ayrılanlar arasında Enverln lenmesi pek tabiidir. 

... 

Galatasaraydan Sallnl 

de bulunduğu şayia halınde ağız- COKE Galatasaraydan Arif 

~------------------------------------~~~~~~--~~~~~--------~----------_... 
Beyko7.dan Behadır 

Askeri Fabrikalar Grup Müdü rlüğ ü 
Satınalma Komisyonundan : 

5 Kalem Sebze A. ınacak 
Clnııi nk tf'.ntlnatı ~llktarı Tahmin Milf'n bedeli 

Tutarı 

LAhana 1635 Lr. 109000 Kg. 21800 Lira 
Pırasa 2100 Lr. 112000 Kg. 28000 Lira 
Ispanak 2100 Lr. 112000 Kg. 28000 Lira 
Patates 3360 Lr. 112000 Kg. H800 Lıra 
Soğan 6161,25 Kr. 35000 Kg. 8750 Lira 

ı - Yukarda cins ve miktarı ilk teminat miktarları 1S"lılı ~ kalem 
sebz.el.11.942 tarihinden 31.5.943 tarıhıne kadar erata verilmek Uzere 
Kırıkkale grup mUdUrlUğU satın aıma komısyonu ma.rifeUle 30.11.942 
tarih saat 15 de yollama binasında kapalı zarfla ihale edilecektir. 

2 - Taliplerin teklıt mektuplarını mez.kür günde saat 14 de komlsyo-

Kınkkale Grup Müdürlüğü Satınaıma 
Komisyonund ın : 

1 - Tahmin edilen bedeli 214 bin liradan ibaret olan ve yalnız biri~~~ 
kAnu n ayına mahsus olmak Uzerc yalnız bır aylık 40000 kilo koyun eti· ~ 
ğer 200000 kg. sığlr eti~ 1.1.943 tarihinden 31.5.943 tarihine kadar crll

vertlmek Uzere satın alınacaktır. 
2 - Alınacak etler de!aten alınmayıp ihtiyaca f:'Öre şartnaıncsf 

dll' 

bilinde alınacaktır. 

3 - Aşağıda karşılarında ilk teminat miktarları yazılı eUer 30.l~: 
942 tarih ve saat 15 de yollama binasında mUteşekkll satın ıtlma k

001 

yonu ma.ritetlle kapalı zart usulile talibine ihale edllecektir. 0• 

4 - Taliplerin teklif mektuplarını mezkQr gUnde saat 11 e kadar .it 
misyona vermeleri. ı.ı 

5 - Şartnameler Kırıkkale grup mUdUrlüğU satın alma koıni.SY0~ıı 
ve Ankara Lv. Şb. Md. de Ist.a.nbulda As. Fb. Sa. Al. komisyonla.tl

11 

görülebilir. (HU) 

Cin !ll 
'J'utJll'1 ----~lktan Dk teminatı 

Koyun eU 40000 Kg. 40SO Lira 54000 LIJ1J 
na vermeleri. Sığır eti 

3 - Şartnameler Ankara.da Lv. Şb. Md. Istanbul An. Fb. Sa. Al. Kom. 
200000 Kg. 12000 Lira~ 

da ve Kırıkkale grup mUdlirlUğU sa. Al. Ko. da görüleblllr. (14.23) 

İstanbul Orman .M üdürlüğünden: 
ı - Yatılı mektepler için a.ııgart 700 azamı 800 kilo sade yağ aa.tm 

alınacaktır. 
2 - Muhamınen bedel beher kilogram iç!n 440 kuruştur. 
3 - Bu eksiltmeye alt şartname Istanbul Orman MUdürlüğtlnde gö-

rUJür. 
4 - Alım açık eksiltme tıc 28/11/942 cumartesi saat 10 da Ietanbul 

Orman MUdUrlyeUnde mUte;ekki.I komısyonda yapllacak ve iha.le oluna-
• caktır. 

ır. - Muvakkat temlna.tı 247,5 llradır. (1308) 

ÜSKÜDAR - KADIKÖY ve HAV ALISJ 
HALK TRAMVAY L ARI 

T. A. Şirketi Tasfiye Memurlarmdan : 
. b,ıı 

15 .ı1.942 tarihinden IUbaren tramvay araba scfcrlcrınde ye'fll ı<~· 
tahdıdat ı~;ası zaruri görülmüstür. İşletilebilecek araba adcdllc tıeP 
dıköy ve Us~üdara gelen ve buralardan hareket eden vapurlarırı yol
sile tam tamamına irtibatı temin miımkUn olatnıyacağından sayın. ıccıı 
cularm plantc;.nluklara ve bekleme yerlerine asılan yeni tarifeyi 

10 
et. 

tetkik ederek mutad vapurlarına yetışebılecek seferlerle seyahat 
meleri ilan olunur. 


