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• 
B 1 H İngilizler 

M.. f .ki - M.h · . Tunus şehri 
utte ı er ı verın yakmlarmda 

Hariciye Vekili dün 
Parti Grupunda 

uzun izahat verdi 
Tunusla Trablus arasında Hov~muhare- Maarif Vekili de bir takrire cevab vererek 

halk san'atkarı Naşide ilk hastalığından
beri yardım edilmekte o.duğunu söyledi irtibatını kestiler beleri şiddetini 

artırdı 
Londra, 2 ( A.A.) _ Şimali ı v~rilen ~ir .h~~~re göre, mütte- ı müdafaa çemberinin önünde bu

Afrikada dünkü harekat başlıca fıklerle ı~bırlıgı yapan Fransız lunmaktadır. 
bava faaliyetinden ;baret olmuı· kuvvetleri, Mihverin Tunus ile Müttefik kuvvetleri ilk hedef. 
tur. Mihverin elinde bulunan ha· Tr-:_blas nasındaki irtibatını kes· lerme varmıı bulunuyorlar. Bü-
va meydanları crece İngiliz uçak· mege muvaffak olmuılardır. ı·· Mih k t kt l • T ··c1 / . . wı ver mu aveme no a a-
ları • lindüz de Amerikan uçan unua mu a a.ı çemberının t 'd ed''-- b 1 • - .. . rı ecrı ı.ınıs u unuyor. 
kaleleri tarahndan tiddetle bom· onunde Abnanı · · d üh • 

Müttefikler, Almanlann Bizert 
hava meydanım terketmekte 

o:duklarım söylüyorlar 

Ankara 1 (A.A.) - Cüm
hurlyet Halk Parti&I Meclis 
gnıpu wnumi heyeti bugün 
1/12/942 saat 15 de reis ve
kllf Trabzon meb'ueu Hasan 
Saka'nın reisliğinde toplandı. 

rak alkıtlar arasında 
terketımlftİr. 

Bundan sonra Trabzon 

l-alanml.f, meydanlarda. bulunan Beyrut, 2 (A.A.) - Şimal ar, yenı en m ıın 
İblyan ve Alman tayyarelerine Franaız Af~ik.uınd~ çarpışmalar ~ikta~.a. t~İye kıtaat! setir- Londr& 1 (Radyo) - Şimali 
ağır ha.sular veorciirilmiştir. son devresıne gu ınıf bulunmak- dıklerını ıddıa etmektedırler. Afrika.da.ki müttefik karargahı • 

Celse açıldıktan 'Ye geçen 
Cıoplantı •bıt bülasası okun • 
duldan 90nra kürsüye gelen 
Hariciye Vekili Numan Mene
illleDCloğlu, son lzahatındanberi 
geçen 15 gün tç indekl harici 
badl.elere ve memleketenizi il 
gilendiren siyasi meselelere te
mas ile uzun izahlarda buluna. 

meb'usu Halil Boztepenlıı halk 
san'atkirı Nqlde yardımda 
bulunulmasına dait takridne 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
cevab vererek aan'at.kira ille 
hastalığındanberl yardım edil
mekte olduğunu ve halen de bu 
yardımın eeirıenınediğlni be. 
yan ettikten aonra ruznarnede 
batka madde olmadı~ın -
dan toplantıya son verilmlı. 

Mihver kuvvet1erinin, Trablus tadır. Seki::r.inci ordu taarru::r.a nın son tebliğine göre, Mihverin 
ile Tunus arasındaki yarı mesa. Jedeyda köpriıaünü İşgal et- hazırlanıyor elinde bulunan Biı.ert, Tunus, 
fede bulunan Cabesde ikinci bir mi~ olan müttefik kııvvetlerin ö- Kahire, 2 (A.A.) - Kab~t"n Cabes ve Sfaks hava meydan -
kiprüba.şı kurmak iat~dikleri an- n~nde t~di, Tunusa kadar, düz alınan haberler müttefik kuvvetleri l&rma karşı müttefik tayyareleri 
laşılmaktadır b•r ;;.razı kalmış bulunuyor. nln mlhıva- ballarını denemekte ~- teksif" edilmiş, akınlarda bulun-

Londra, 2' (A.A.) - Fastan Birinci İnıiliz ordusu Tunus dılldarını bikflrmddedlr. muşlardır. ----------------------------

Ruslar B "ı·~sız imparatorluk ~t!~:~?.~~:~:;k:~r·.~: Kaçakçllık yapan birçok 
Mihver kıt'alarile teması daima 

varoşlarına haftalardaki ölü müdafaa komitesi ~~~~·::.:::~~;:iı:~:~· ;~~ tütün ve irki bayileri 
girdiler ve yaralı zayiatı kuruldu ::~~tr..:°!:.'.'.i~.o::~;::·~~~t:·: . k 1 t" k·ı d·ıd· 

Moskova, 2 (A.A.) - Stalin. Fas, 2 (A.A.) - Şimali Afri. rından bi~i Tunus şehri yakınla- va a anıp ev 1 e 1 1 
-- gradda ve merkez cephesinde kada bir Franıız imparatorluk mü. rına gelmış bulunmaktadır. 

Rjev- W .. azma demir dün, yeniden 'birçok iskan nok- dafaa komitesi kurulınuttur. Ami- Bizert haua n.eydanı 
yolu Ru >lar tarafın- taları itıal ediimi~tir. ral Darlanın riyasetinde bulunım bu Londra 1 (A.A.) - Şimali Af-

Rus gece yarısı tebliği, Pazar- komite fimdlye kadar blrkııç defa rika.dakl müttefikler umumi karar. 
dan kesildi tesi günündenberi Stalingrııd ke- to_Planmıttır. Toplantıya genera~ gihının Nevyork yolu ile aldığı bir 

Bunlardan birisinin 6000 paket tütün, 76 
şişe rakı, 900 kutu kibrit ve 40 kilo 

Londra, 2 ( A.A.) - Moskova
dan öğrenildiğine göre Rusların 

Don - Volga 1nüselleslle Rjev ke. 
siminde bıqlad ıkları taarruz muvaf· 
fakıyetle gelişmekted ir. Don • Yol. 
ga müselleaind• kufl\tılnıış olan 20 

siminde Rus silahlarının 53 düı- Giraud ve diğer Fra':'aız as'kerı habere göre, müttefikler tarafından 
- d"' ·· d kl · • şefler lttlrak etınlflcrdır. mütemadi surette boıııba·-..ıııııan e-

\ 

tuz sakladığı anlaşıldı 
man taşı t uçagını uıur Ü • erını A · D rl · F ra 
bildirmektedir. mır~} a anı'.~ ~ımali ran- dilmekte olan Bizert uçak alanının 

Royter ajanaınm asker i mu. 
harriri, Rus ta zy'kinb artmakta 

sız ~~rık~sı~~.a huku?1et başına hemen hemen kullanılamayacak bir Ellerinde mevcud ~•gara ve içki- ! taşta Şehidasım caddesinde Uzari. 
geçtıgı bddırıımekted ır . bale gehnlt olduğu sôylenml'ktedir. ler için 'beyanname vermeyip buna.. disde 300 paket tütün, 17 litre iç 4 

A lman hava kuvvetlerinin Tunus - rı saklıyanlar hakkında inhisarlar ki, gene Beııktaşta framvay cadde. 
tan çekilerek Slcilyadaki hnva üsle. İdaresince yaptırılan sıkı takibat sinde tütüncü l Balcıda 800 paket 
rine gİbnelcte olduklarını gösteren neticesinde birçok kaçakçı, tütün ı~gara, Bcyoğlunda Bursa sokağında 
bir takım alimctler vardır. ve içki bayileri yakalanmıştır. Bun- Masyada 125 litre içki, Kalyoncu. 

olduğundan bahsetmek~edir. Bu 

Alınan tümeni, Rus baskısından kesimlerde, taarruz başlayalı, 
Tulun limam boşaltılıyor 
Beyrut, 2 (A.A.) - Son alı

nan bir kararla, bütün Fransız. 
lar Tnlon bölgP.sinden çıkanlmıı· 
lardır. Linıanda yalnız Alman· 
larla İtalyanlar bulunacaktır. 

kurtulmak için tlddetli karşı taar- Almanlar 70.000 ölü ve 70.000 
ruzlarda bulunuyorsa da, bu Alınan 
kuvetlerinln imhası Ruı kıt'alarının 
Yecane ıayeslni tcfkil etmektedir. 

Rjev kesiminde de, Almanların 
fİddetli bir mukavemet gösterdik
leri blldiribnekiedir. Bir habere gö. 
re Ruslar tehrin varotJarına glrmİş
lerdlr. Rjev - Wia.znıa dcmiryolu 
haıttı Ruslar tarafından ke$1lıniş ol. 
doğundan, Almanların 1nı yoldan 
takviye almalarına iıntı:$n klmamıi· 

tır. 

italyada soo.oqo 
Alman askeri var 

esir verrnişlerdiı. 
Rjevde kanlı çarpışm11 lar de

vam ebtıektedir. 

Volga ile Don arasmda Sovyet 
taarruzlar1 tardedildi 

Almanlar büyük sayıda esir 
aldıkl2rını h~·ldirigorlar 

lardan bir kısmı ıunlardır: kulluğunda 33 numarada Hidayet 
Alman te!Jliği Tütün gümrüğünde 1 No.lı han- Çakırda 26 litre içki, Beyoğlu Ga. 

Berlin 1 (A.A.) - Resmi teb. da Bekir Arda ve KAınilde 6000 libdede caddesinde lütüncü Haçda 
liğ: paket tütün, 76 tlte rakı, 40 kilo 140 litre içki, Kalyoncukulluğunda 

Alman ve ftalyan birlikleri ha- çiy çekirdek kahve, 900 kutu klb. lrador Milonada 34 litre içki; A. 
va kuvvetleri taraJ mdan destek- rlt, 40 kilo tuz, Galatada Mahmu- hırkapıda Nadide Kıraldıı 75 paket 
lenerek Tunua toprcıklarındıı iler d fye caddesinde tütüncü Hamdi Kı- sigara; Akbıyıkta Oyuncu sokakta 
liyen düşman motörlü birlikl~rİ· lıçta 350 paket sigara. Galatada bakkal Süleyman Toya 400 paket 
ne taarruzlar yapmı,lardır. Bu- Tünel karşısında tütüncii Süren'in sigara, Dlvanyolunda 2 numarada 
rada bir miktar e .. :r alınmı~tır. Pangaltıdakl ikametgahında 94 ,ı. A"'.f F.ry ılmazda 16 litre içki, Şiı -

Bone ve Cezayir Fmanları AL fe içki, 1176 paket sigare, 1800 J..u. lide Ha1iı..sl<argazi caddesinde Vasıf 
man hava kuvvetlerinin taarruzu tu kibrit, 882 kalem muhtelif tuba- Cüze'oğluda 5 fıçı bira, 5 fişe knn. 
na uğratılmıftır. Büyük bir tl\fıt fiye ve manifatura en· 11sı, Balatta yak. 10 ,ı~e şarab yakalanmı§tır. 
gemisine isabet oımu~tur. 1 tütüncü Nimette 70 ıiıe içki, Betik. Suçlular tevkif edilmişlerdir. 

Beyrut 2 ( A.A.) - ftalyada 
bulunan 'Ahnan kuvvetler:nin 
S00.000 ki,iden foarct oldukları 

Kızılay aşevleri dün açıldı 
Snvyet tebliği: Merkez cephesinde kuvvetlerimiz dü$manın .. . . . .... 
mukavemet.11•1 k · b" k kA ! · • ,, d r ı 0un buralarda fakır halktan 16.300 kış ye etlı bulgur pılavı verildi, 

söylenmektedir· " ırmış.ar ve ırço m2s un yer en a m1 ,, ın ı .. f b 150 b 1 20 t ıo ... d · · _ ____ nu us aşına ~ram u qur, gra,n e ve 'lranı vag uştri 

İkinciteşrinde 
166 İngiliz ve 

Amerikan 
gemisi batırıldı 

Berlin (T.P.) _Alınan orduları 
~andanlığının bugünkü hu • 
1'-İ tebliğidir: 

Berlin 1 (A.A.) - Alman or. 
duları başkumandanlığının tcb -
liği: 

Tuapse şimal doğuaundaki 
Sovyet taaTruzları ve Terek ke -

simindeki düşm.uı 1:-ücumları L 

Ruslara ağır kayıblar verdiril - 1 

mek suretile akim bırektırılmış
tır. 

(Devamı 3 üncü sa)·lada) 

Devletçe ve mi~ letçe yapmamız 

lazımgelen tasarruflar : 6 

Elektrikten tasarruf Alınan den17.altıları ve tayyare
leri tarafından İkincltep-in 1942 
ayı zarfında 't 035 200 tonil&to 
h • ' , 'k Yazan : Hasan Ali Ediz 

aanfnde 166 f ngi'iz ve Anıerı an 
geımileri hatırıli llftır. Bu rakam bir Gerek umumi, gerekse hua~si 
relroır te,kll etrnektedir. ve hatta t ızda mahrukat, gı a 
leçen Eylut •rı zarfında batıı·ılan haya ı7 · kadar mühim bir rol 
rnıktardan 230 000 tanilato daha madde .e;;:adır. Ekınekaiz, yahuwd 
ziyadedir. ' oynaın eıneden ya~anamıyacagı 

-- yemek Y eya mangaJaız da 

Hl.tler M-ooskovanın gibi, sobasız ~uausi hayatımızda yaşanamaz.. t ı olarak kulla. 
. vası as d 

bır ısınma mi hayatımız a 

oarbınd!I kı· kıt'aları nılan ~öz:n~· :;;ınıtzın başlıca il medenı ı Y w kil eder: Şe· 
.. k nagını teş l 

De r•ı k • enerJı ay . kil vasıta a· c e m ıyo r birlerin tenvır~t_ı, :~ rikaların iş-
' - ' rının gidip gelışı, .. a.? vu" cuduna 
~ndr ı k" urun hab.erıerea, .. (A.A.) - Alınan son leme&i, hep 0~. k"mÜr bula· 

be-alnde M ıore Führer me~kez cep bağlwlır. Bir an ıçnt ko 15ınmak 
lunan Al ~ovanın garbmde bu· madığımızı farz etse ' kalaca • 
ı...ına 

01
01•n kıt'alarına her ne pa- im1ci.nlanndan ına.hrum ur tren 
ursa oL 'b' tr vay vaP ' elllrinl •Jn aeri çekilme tnnız 11 ı, am ' t }al'ındaftı 

VtaJılll'fr. , .... ilh.· cibİ nakil vaıı a 

°', 

gündeli.k ihtiyaçlarımızı lemin e · 
den birçok İstihsal vaaılalıırından 
da mahrum kalırn: .. 

Bugün memleketiıuiz, birçok 
memleketlere bakı\rak kömür 
darlığı çekmiyor. Fakat normal 
zamanların kömür bolluğu için
de de değiliz .. Harb devam etti-
ğine göre, daha kötü günlerin 
gelebileceğini de hesaba. katmak 
mecburiyetindey:z ı. Onun için, 
mutlaka hükumetin takyidat koy 
masını bdklemeden, kcndimi:t de 
milletçe, gıda m:lddest kadar 
mühim olan kömür işinde nzami 
taPıTuf imkanları arayıp bul -
malı ve bunları derhal tatbi~a 
koyu lırnalıyız ! .. 

[Devamı 4 üncü aaylada] 

'(ıztlay as evlerinden bırinde .sıru bekliyc-n1P.r ve mutfağı tefte: 

Yurdd~arın her telaketine, her 1-!uruyordu. Elindeki bot konserve ı bir odacığına sığınlll\ "lsye kadın • 
derdine yar~ım elini uz.atan Kızıla; .ı,usunu, ahçının kepçesine uzatan, dır. 
baaardıiı lıaayır itlerine bir yenisin. r.onra bu teneke kutuyu titiz bir İ"91 Betikta.t Aıevlndekl tevziatı bü. 
daha katarak dün ıehrhı muhtelif tiyalda bağrına basan 70 llk biri yük bir dikkat ve etli.ka ile takib 
&emtlerinde açtıiı ~evlerinde nineyi dinliyerek bu manevi hazzı eden İstanbul meb'usu Sadettin U-
16,300 fa.kir İstanbulluya sıcak ye- payla.Jalını: raz, bana fU izahatı veriyor: 
mek: dağıtınaia bll§ladı. <ı- Dünyada tek kimsem kal- <ı- Bugün, Beşiktaı, Karagüm-

Dün bu n'evlerindeki tevziatta madı oğul. .. tki ay var ki sıcak rük, Eyüb, Topkapı, Laleli ve Üs. 
hen de h.ızır bulundwn ve 'ıcak emeğin buğusuna hasret çekiyor • küdardaki Aıevlerlmlzdt? etli bul • 
b=r yemeğin bir fakir boğazından Y gur pli.vı tevzi edilmektedir. Nü • 
nasıl büyük bir lezzet ve inşirııhla dum. Allah bunu verenlerden razı fus bqına 150 gram bulgur, 20 

olsun .. » 
geçtiğini yakinen gördüm. Bu öyle .. . gram et ve 10 gram yağ düı\iyor. 
bir manzara idi ki yapıla.ı hlzme - Son dua cümleslnı tamamlarken, Yarın ta.bldoturnuz etli n h dd 
tin manasını daha biiyükbir vüzuh· iki gözü de Ya.taran bu ihtiyar ni- ~attaki tev-zl işi sii;a~e ıı:'~: 
la anlatıyor ve insanın içini kıynte- ne, Beşlktafta Akaretlerde Şairne • erdi ve dün burada 1471 kltlye 11• 

ti ölçülemf"Z bir manevi hu ile dol dim aokağında 26 numaralı evin (Devama 2 ncİ aa;yfada) 



2 Sayfa 

r 
Hergün 

Almanyanın 

Seçdiği yol 
'---•Ekrem Uıaklıgil _J 

uSWh halinde y.ı1ıyan bir mil. 
letin politikasında. muharebeye 
si<len yol olduğu gibi, harb ha
linde bul\lnan bit- milletin politi
kaamıd.a ela sulha çıkan yol var· 
dır.» 

Alman devlet re.isi Her Hitler 
938 yılı EyhilünWı 26 ncı günü 
Berliniın spor. sarayında söylediği 
biır nutuıkta fÖyle demi,ti: 

RESiMLi MAKALE Fransız felsefesi r-------~ 
SaLalıtan Sabaha: 

Hôdiseler Akdenizin 
Garbında korkunç bir 
Şekilde açılıyor 

\. Burhan Cahid _J 
F ranısa iliklerine kadar bopı. 

mıştır. Elinde kaian son kuv 
vetlerl de ellerinden sllihları alına. 
rak k.ıtlalardan çıkarıbıu,tw. Fran• 
sız fiosu sulara göıuülmÜflÜJ'. Orta· 
da henm ne yapacağını kestiremi.. 
yen kırk milyon insanla hukuk ve 
saiahiyeti istila kavvetlerile bağlı 
bir Vifi kabinesi kalm.ıff:ır. 

<(- Mister Çemberlayne şunu 
da temin ettıim, ki Vod burada tek.. 
rar ediyorum ki bir defa Çeko· 
Slovakya meseles1 halledildikten «Hiç him•eyi beğenmeyen adam hiır kimse tara/ d b y "l -,:, •.!~ • ~ m an egenı • ner mecu.ıne Yfjr bulmaya can atma her mecluten kovulmamak 
aonTa Avrupada biı· toprak me- -'!~yen adamdan daha bedbahttır.» La B"cheloacauld havatt kalı* b" · t · ' 

Almanya bugüne kadar Fransa. 
dan aklığı işçilere karıı elindeki 
bir mil)"Olldan fazla esirden birkaç 
binini serbed bırakıyordu. İşgalden 
80IU'a bu usulden va:zgeçilmiştir. Al 
manya istediği kadar i,çlyi alıp gÖ• 
türüyor. Fakat elindeki esirleri bı. 
rakm.ıyor. 

aelesi kaılmıyacaktır." ·····•-n•-··-··-····-···-··--· .. -·-·---······-·---··-·-- ,, a ı ır nıme tır. Bu, 9U'1ı h.al1ınde bulunan Al- r -·-----·--·-·--·-.. ·-·-·-···· .. ···········--··· .. -·---· 
manyanm sulh politikasında ka· t s e h .- r il a b e r 1 e r .- 'ı 
laca:ğuıın bir İ'8retiydi. 

Alman devlet reiai bu ita.reli ., veırirken, Ab:nanya 4;in unutuL ,J 

:ı:·~ ~::ı;;ı~::ieş:;:n:ı~~ idhaıat birliğinde [ Kızılay aş evlerı· 

Fransız milleti acı bir kışa gir· 
miftlr. Kendöıl az çok besleyen 
Şimal Afrikası artık ana vatarıla 
aliikasını kesm.lftir. Fransa timdi 
ifıgal faciaları içinde açlık kurban
ları verıniye hazırlanı)'Or. Şen, 
mes'ud bir milletin fena sevk ve 
idare yÜziinden bir anda ne kara 
aefalete diifeceğlnl son hM!iseler 
bir daha tarihe mal eUn.İfÜr. 

yolu ile halledilebileceğine mi• u·c memura ı·şden 
manmıftı, yoka& bu meselenin 

ha.Hini çok uz.ak bir geleceğe mi d u• • n aç 1 d 
~&~-:!. N.:ı:.m;.~.::m pOli::: e ı c ekti r il d i 1 ı 
kasına gulJı yoluada kalacak gi· ı 
bi görünmekte olmasıyd1. İl:lıaıat ve hacat bfrUlderi ....., (B"f ltuoh 1 inci aayfada) rzid 3 s..aıe llOlla trmİf bulunuyor-

F akat bir yıl sonra 939 Mar· mi ki.t5bliii. ıördiiiü lüzmn üzeri- cııık yemek verildf. Sadeddin Ura- du. 
tmm 14 üncü irÜınÜ Ahnanya ne idıalii blrll~. mem.urlarınd~ a~~ rel.akatlnde, Karaeümriik, E • Bu neticeden 90lll derece mem • 
Çeko..Slova.kyamn Alm.a:n ukı ile HMkl &ldner, Biileod .Eıe ve Tug- yüb, Topbpı ve Ulell AJevlerioi nun olan Sadeddin Uru bana· 
mettk-Uft parçalarının Almanyaya nd Ankara'ya İfd'en el çddlrilroİ§· clolqıyonız. Kar11ıgümrükteki Mu. u- Bu yemek teni ifinl ~ kı
ilhakından geriye kalan kısımla- tir. Bu memurlar h.Kkında ayrıca rwlr11tı medresesi, Eyijbde SokuUu aa bir umanda ilk ... ortaokullarta 
nnı da himayesi alhna ald~ bu bnani tıakibet y~ı}.valdır. medresea, Topbpıda Ahmedpata lise ve Ünl'venitede okuY80 fakir 
münasebetle çıkardıt1 karM'DA - o-- medresesi ve Li.lellde eıılô imaret- talebelere de tepnil edeceğiz..» di. 
meye de fU cümleleri koydu: fhr t t • l • • hane binaları aa.slı bir tadil ve ta- J'Ol", 

cc- Bohemya ve Moravya aca acır erının mirden.~ hı İJe yarar birer ha Ktzılay idarecilerini her bakım • 
memleketleri bin yıl4anberi Al- ihraç ruhsatnameleri le getlriJ.miPer.. cı.n övmeie layık faaliyetlerinden 
manyanın haye.t sahasına dahil tebdil ediliyor H« qbanede 3 ahçı, 6 yaı:nak, ötürü sa.mim.iyetle tebrfk edet-ken 
bulunuyorlardı.>> 4 tevzi memmu Ye bir de tef ça. bımı}yetli Yatandqlarımı:z.ı da b~ 

o V'akte kadar Almanyanın en Ticar« Vekiletinln kararı üzeri. lıtl\f'OI' •. Bu küçük kadro, bu büyiil: kıymetli fefk.t müeuesem.izle l~blr. , 
büyük kuvveti içmde yabancı ırk ne Tl'caret Od.-ı bilUmu:m ihracat iti tamamlle bapnnağa yeter ola- liğl yapmağa davet edlyonım. 
bulunmıyan m1ll1 bir devlet kur- t.adrlerlniıı ihraç ru:bsatnamelerinl oak ki. dün bi*ün ateVlerlndekl tev F. ô. 
mak i&temeaindeydi. Kuvvetin değlpmeğe betl•mı§tır. İhracat 
hakla birlikte yi.iırwne&i de bun.. ~ih kontrolünü temin Memurlara dağıtılacak pirinç 1 Köprüde çarpı'BD motörler 
dan ileri geliyoırdu, politikasının maksaclile verilen bu katara ıröre, G" _ı;.!!l. f-L-Jk 'I 

d 
ihrac.,....rlar ndı.sıatnamelerl için O • uven çe- 1UK ası günde üç Dün' K··~ ani b' sulh yolunda kalmuı a bunun ... ..., ton · · · kil 11 kuru o..-uv.e Y, 1§ ır manevra 

bir neticeseydi. Halbuki Çeko- daya 100 lira ve lbı·aç edecekleri pırına. oı&U O §otan me· yüzünd İrv t .. - il S 

Sl ak b
• lb ı her madde fçin de ayrıca 1 O ar murlar kooperatlf1 ~ınrine vermek . ent•~< .. a» mo 

0~-de "'Mü~ • 
ov yanın ımaye a na a ın· lira veneeklerdir. tedir. Bu pirinçler üçer kilo olarak vım» mo oru çarpıımıı~ ır. · • 

ması vaziyeti birdenbire değİ§tir- memurlara tevzi olunmakta.dır. Ci. sademe netkea.inde motörlerde yÜk 

dt Go .. sfer·ııen ku"ltu"r f'ı'mlerı· var beledryeıer bu fiatı normal fia.t ıü bulunan ewa ile tayfalar denize 
Alman politikasının sulh saha- · olarak kabul etmekte ve 110-120 

!.ı.nda kahna~ta!'.5!ka:,ak .. harbe • Dün sa:at 16 da Eminönü Hallce. lwruııtan yukarıya pirinç sattırma. dökülm.ütlerse de etraftan yetqen 
gıd~n yola .. gır~~ını. gorduk. Se. vinde Berlin Olimplyadları, mik • maktadır. Bu suretle pirinç fiatları kayıklar- tarafından tayfalar kurta • 
bebı ve muessrrı tarih arayacak- rosıkobun tarihi ve gençlere bayatın da düpnektedir. rıhnıtlaroır. 
trr. aını mevwlu kültür filmleri göste-

şei~n~~s:ı:~;:tee:in y :;:di =rılmiıt=· =tir=.======= Milli korunma müddeiumumisi Okullarrn mahrukat ihtiyaclan 
parmağı üzerinde sık sık duru· karşı safta bulunanları ikna edi- btanbul milli korunma müddei • .. . . 
yorLar. ci delillerden mahrumdu. umunıillğine tayin edilen Mazhar • ~ehrA~ı:zdeki bazı okullara 

Geçenlerde bir Amerikan Ya- Sulh te.k!Liii yapılırken Alman- Tüzel dün yeni vazifesine batlaınıt hala kifı miktarda yakacak te • 
hu.disıi bütün Alman gençlerinin ç...n-- c1 -··· '-- tır. ınin edilemedigi ali.kadal' mü • 

yanın "'n.:u-..;>· ov-yaya teKrar dürler tarafından maarif müdür-
muharebeden sonra yabancı i&tikli..l vereceği, ve yalnız Dan· 
memleketlerde terbiye edilmele. çiğ Koridorunu ortadan kaldır • Vapurda bulunan çocuk ::ı~~; .. ıla. n müracaatlardan 
ri lüzumunu ileri sürmüştü. Bir m ki iktif ed e J • de .. l E ş H · · ,. v• 

Al l k 
81 8;. a . ec gı 50?' en- vvelkl gece, il'keti ayrıyenın Maarif müdürü Muhsin Binal 

ba.fka Yahudi de man arın ıJ mek laz~dı. ~ılh~ssa bu delıller- 66 numaralı vapurunun ı inci mev 
s1Tlaş.tı.r~lmal.u-ıru istemİltİ, Ya- le Am.erıka uzerınde çaJı~mak ki salonunda gazele ki.ğıdına sarıL dkullann yakacak meselderile 
hudiıeleki Alman kini meydanda· gerekti. mıt 45 günlük blr çocuk bulunmıq bizzat meşgul oimağa başlamış 
dır, bfrçak meml~ketlerde devlet Alm.anya ilk sulh teklifini ka- tur ve alakadar ma,kamlarla tema&· 
ma.kanılaırına kada.r yüluelmiş bul ettirmiye muvaffak olama- · ' f" 1 lara geçmi,tiT. Odun wbası kul-
olan mu&evilerin bu umumi kin- yınoa Awupanın küçük devletle. Dünkü a im ıat an }anan okulların ihtiyaçları Mah-
den kendilerini kurtaramamış ol. rinin istiklallerini koruyar"k ge· Dün bir altın lira 32,75 ve kül~ rukat Ofisi, kok kömürü Etinabk 
m.aları da mümkündür. Fakat ne ayni yolda sebat edebifü·Ji: 4.33 Ura idi. tarafından temin edilecektir. 
Alınan politikası muharebeye Al&aS-Lorenin pek acele ilha~ 
giden bir yola girmemiş olsaydı kını takib eden yenı nazariyeler
bu kinin dünya politikasında le aksi yola gidiı1di. Almanyanın 
kat'i bir tetrir yapmas1 elbette 0 kadar istediği Avrupa birliğinin 
çok güç olacaktı. bir hakikat ol-ama.yı~ının sebebi. 

Almanya sulh :zamanında mu- de budur. 
harebeye giden bir yolu tuttuk- Abnanyaının seçt;ği yol Alman. 
tan aonıra bir defa muharebeye yayı özlediği hedefe ula•hrabile
girince tekrar sulha giden bir yol cek mi? Hüküm verebilecek mev
tuta.hilirdi. kide değiliz, bilmediğimiz, gör· 

Lehi-standa kat'i' bir zafer ka- mediğimiz hakiıkallel' çoktur, 
zandrktan sonra Filhrerin mütte- yalnız Rtn mukııı.vemetinden, A
fiklere açık bir sulh teklifinde mer:kan hazırlanmasından ve 
bulunmuş olma11 Almanyanın Akdenİ% harbinden sonra yolµn 
böyle b;. sulh yoiunu aramıs o1. v,ittikÇe çetinlesttjini söyliyebilL 
c:fn:Y1"'11 v'"'terir, fakııt tesebbüs Yiz. Ekrem u,aklıgil 

Tarihi tefrikamız: 26 

AKiLE HAllM 
ve 

·•· 
SULTAN 

"GENÇ,, OSMAN 
Burada. birdenbire ürktüler, 

Akile Hanımın ardında bi· ayak 
pıtırtısı olmuştu. Ardından «Gül
çiçekn kadının sesi mırıldandl: 

- Haıvf eyleınen, bizüz. 
Başlarını eğup sustular. Gül

çiçek yava~ iki gölge arasına 
sokuldu: 

- Ha:mza Bey, bu hafta bun· 
da gelmen. 

- Naaıl, bir hafta mı dir$iz? 
- Beli benim oğlum. Bu haf-

ta, bir hafta ... 
Genç zabit ya.1varır ıibi boy-

nunu büktü: 
- Ya, neden İcab etti benim 

w.lideciğim? 
- Bunda, efendiye gelüp gi. 

denler olaoaktır, gelmen oğlum. 
Akileye bir keder iriş.düğ;ni iste
mezseniz gelmen benim civanım.. 

- !. .. 
Uza\1.\tan, ~konak !tarafından 

gelen kalın bir eırkc.k öksürüğü 
işittikl«İ için üçü birden irkildi
ler. Kalın ses karanlıkta birkaç 
defa aıtrislendi: 

- Gül çiçek, bn Gi.Hçiçek ! 
Cülçiç.ek helecanh helecanlı 

Akilenin b!leğiai kavradı: 

~STE; iNAN, iSTER iNANMAf 
Bir arhadafımız anlattı: dükten •onra demi~ ki: 

- Sen dünyanın farkında 
değilain galiba... Geçli o 

- Mahallede kom§uya kö. 
mür la%lm olmu~. Mahallenin 
kömürcüsü kapının önünden günler, geçti, hele sen evi· 
boı el arabasıle geçerken me gel de yalv.ır, yakar, n
•eslenmiı ve eve beş on 
kilo kömür getirmesini aöy· 
lemİf. Kömürcü daı up fÖyle 
bir kom§UYU baflan ayağa aiiz-

zamız olursa kömürü verelim 
de aen sırtla, evine getiri .. Ne 
sandın yal ..• 

1 STER İNAN, İSTER İNANMA! 

dar bahçe yoluna doğru çekti, a· 
cele .acele kona.ia döndüler. Alt 
kattaki taşlıktan, selamlıkla ha. 
rem ara.amı a7ıran duvara gö
mülü «dönme yemek dolabı» ö
nünden ceçerken, öte taraf ta ki 
erkek haıclemeLerin yüksek sesle 
Kur'an okuduğunu duydular. 

Tecvidi\ ses davudi ve çok ya· 
nıktı: «Gülçiçek» birkaç saniye 
durup d1nledi. l(Al..ileıı nin rengi 
uçuktu. İçin.de sebebini kendisi
nin de bil!mediği bir üzüntü ve 
bir ürküntü vardı. Yukarıya çık· 
tıklan zaman fe} hul&m Esad E. 
f endi'.ınin yatma o,dasına. çekildi
ğini öğrendiler. Akilenin oda 
hizmetçisi ((Hubyaru merdiven 
baıında bekliyordu. Sağ elinin 
,ebaıdet parmağım ince dudak
ları üz.erine gölürerek: (!Sus O• 

ğin yanına. sok.uldu. Fısıldayan 
seai ıhelecan.lıydı: 

- Efendi ziyade öfkelü idi. 
Dedi. .Akile Hanım ağır ağır 

soyunuyor, Gülçiçek genç kı:za 
yardım ediyordu. Hubyara dö
nüp sordu: 

- Ya, bahçede eğlendiğimiz i-
ç ün mi hiddetlenmi, idi~ 

Genç cari.ye bıışını sallaoı: 
- Anın içün. 
- t. .. 
Bir · şey söylemeden yatağına 

sokulan hanımının üstünü Örtüp 
mumu «püfle<likten>, sonra çe
kildi. 

Gece, Gülçiçeık Nisanın [1] 
yirmi be~mci PeTşembe sabahına 
gid.iyordu. Perşembe açık ve ma
vi bir hava ile gelmişti. Akile 
Hanım deırin derin uyuyordu. O
da kapmı yavaşça aralandı, Gül
çiçek başını uzatup uzun uzun 
baktı: Küçük hanımı ne tatlı u
yuyordu! Gün sansınıı ben:ziyen 

Kadıköyünde toprak yıgmları 
ile örtülü b1rakılan bir cadde 

Fransa dayansaydı, mütareke ya 
parak harbe devam etseydi netice 
ne olacaktı. Bunu ancak harb ıo• 
nunda rnünakqa etmek mümkün. 
dür. Hatta Franısanın harbe biç gir· 
meanesi doğru olacağını söyleyen· 
ler de haksızdırlar. Bu mevzuları 

Kadıköyiinde, Halidağa •o. ancak sulh devrinde lnceloem~ ka. 
kağında 38 numaralı evde o· blldlr. Bugün hakikat olan Fransa
turan okayııcutarımızdan Hü.a- nın eli ayağı bağlanın ıt. ham bi-
nii Ka,.abekir yazıyor: tinceye kadar "derin bir sefalete 

«Kadıköyüıu/e Talimhane· 
den Altryola gıden Halidağa mahkUm edilmif oıımasıdır. İngiliz 
.akağına döıenen telef on hat- Başvekllinln son nutkunda işaret 
h biteli bir ayı mütecaoi~ ol. ettiğine göre ayni akıbet timdi İtal 
duğa halde, toprak yığınları yayı beklemektedir. 
hala ortada clurmaLtaclır. Harbe istiyerek giren İtalyanın 

" bugün büyük tehlik~erle 1.--ı kar. 
Yağmurlu havalarda ~amur ..-, 
haline gelen bu top,.aklar flya gelldiğl muhakkaktır. Eğer Al-
caddeye gittikçe yayılmakta, man kuvvetleri Tunuslan çekilmek 
bütün aralan tefois etmekte- zonında kalırlarsa İtalyanın müda· 
dir. Otomobil va arabalar geç- faasız telılrleri ve ana va~an mu. 

kavemet yuvaları büyu .. k ö1-üde 
tikçe, yolcular çamur içinde ~ 
kalıyorlar. Bu topraklar hala tahrib edlbnek felaketi."\-'! uğrayacak 
niçin kaldınlmıyor? Alaka _ lardır. İtalyanın bu tehlike karı ısın 
darların nazarı dikkatini cel- da dü,manlarile barı~ması imkanı 
betmenizi diliyoruz.» da zaylftır. Haber verildiğine göre 

\... .J daha timdiden Afrikaya geç.irilece-
.., ____________ _,,,,_ ği s()ylenerek ltafy-aya kuvvetli Al· 

Meşhur orkestra şefi 
Kapoçelli vefat etti 

man tümenleri gelmiye bapam~tır. 
Bu kuvvetlerin İtalyada birıe.meieri 
İtalyayı da Fran.a işgalinden başka 
manada bir baskı altında tutacağı 

Tanımnıt orkestra tellerinden Ka için münlerid bir barıp imki.n ver. 
poçelli evvelki alqam 69 Yatında miyecektlr. Almanya kıtayı müda· 
olduğu halde vefat etml, ve cena. faa için eli altındaki yerleri sı.kı 

1 d .. 10 d Se M •kili tntmaia mecburdur. Ba vttzlyet zes un saat • n an se. t.._ı. _,_ _ ___ L..ı-kl Af 1 
~ , ı-taıyaya en y-ın nıcıııaııı:ıı;n:: r • 

sind~n ımeruıınle kaldıt'ılmıft;ır. ka topraklarına yert.e.en Anglo Sak-
Kapoçellr 40 yılı mütecaviz bir son kuvvetlerinin bütün hızlarile Al 

zamandanberi memleketimizde ya- manyanın bari> ortağına bıTpalama· 
ııyordu. Garb musikisinin memle. larrna fırsat verecektir. Hadiseler 
ketinıizde taaınm4im etmesinde a_ Akdenb:in garba.de korkunç ~ilde 
-~1 hn........ Bilh et] . açıhn.ağa ve yayıhn•R• baflamıştır, 
Dllll ı0 ...,.. .. r. aasa oper erın 

zaman zaman canlanmasında onun c.2!Juehan Cahid 
biiyiik. lıis.ses 1 vard. ı r. Muvaffak bir "• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • .... •• • ...... •• • • • •••• •• ••• 

orkestra tefi olduğu kadar, mükem- Üsküdar verem dispanseri 
mel bir viyolonist ve çok iyi bir ho-
cai'd.i. Yüzlerce talebe yeDttimılt -
tir. Denilebilir ki, bugün memleket-
te tanınmıı ne kadar operet san'at· 
karı varsa, hemen hepsi onun ho. 
calığından istifade etmltler, idare 
ettiği orke6tra ite oynamıtlardır. 
Son zamanluda Süreyya ve Halk 
operetinin maestlloluğumı yapmlf 
ve bu heyetlerin dağılma.ııından son 
ra, nadiren orkestra idare etmlı ve 
bu vazifeyi oğlu Karlo'ya bıraka • 
rak mesa~inf tale"belerine basreyle
mit bulunuyordu. 

Bugün saat 16 da Oıküdarda bir 
verem dlspan&erl ~ılacaktır. Dis 
pan.serln e.;ılıı töreninin vilayet, 
belediye erkanı ve Vereım Müca 
dele Cemiyeti azaları hazır buluna 
caklardır. 

Takvim 
1 indkı\nnn 2 Çar~amoo 1912 

Zilkade 22 - Kasım 25 

s. tm. an. öıt . İki. Ak. Yat. 
E. 12.40 2,21 7,22 9, 16 12,00 01,.'lS 
Va. 6,22 S.06 tıl,03 lll,'.~8 17,41 19.Hl 

yumuşak ve dalgalı saçları pem· kO§esİne bağdaşmıf, kahve çu 
be omuzları üzerine bukleleni- b\ik. içiyor, bahçeye baktıklu 
yordu. Pembe tozu yü:zü., taze a- iç.in kafesleri yukarı sıyrıh peİı 
çan karanfile benziyen dudakla- cerelerden bol gün aydını dolu 
rı vardı. Nefes aldıkça yuvarla· yordu. Odada beyaz ve pemb 
cık göğsü iç gıcıklayıc\ kabartı· çiıçekli yemiş agaçl.uından yayı 
lıar belirtliyonlu. İhtiyar kadm lan bir bahar kokuıu vardı. 
iki yıaşındanberi ana yetimi bü- Şeyhi.sli.mın saçlarının kula 
yüttüğü •kızm ince güı:elligini, üzerine ve alın yanlarına gele 
benimseyen bir gurur ve doyma- kısımlarında. akartılar vardı. Ke 
yan bakışlarla. seyrederken ar· tane renginde u.kalı aeyrekt' 
dmdan omuzuna btr el dokundu, Güzel ve küçük burunu, kab 
cari.ye Hubyann ılık nefesi kula· dudakları büzük gibi duran ağ 
ğına sürtündü: üzerine yaraşıyordu. Gözleri ç 

- Şimdi efendiyi gö;·eceksiz. kik çekikti. Elli üç ya§mı yalnı 
Gülçı'çek, damla damla içine alnındaki ~ığı derin çizgile 

sindirmeğe savaşhğı mestedici belli ediyordu: 
<<eksirı> kadehi elinden hoyradca - Geıl, şöyle gel, bacı. 
çekilip alınmış gibi öfkeyle dön· Dedi, yer gC>$terdi. Gülçiçe 
dü: sedir altı~ bir yer şiltesi üzer· 

- Efendi uyandı mı? ne çömeldi. Konuşac.ağı şeyle 
- Beli, kahve içerler. ~vvelden bilip tahmin edenlerd 
- !.. . görülen bir dikkat ve ciddjyetl 
Güzel Akilenm dadısı oda ka· '!feındisinin yü:züne bakb: 

pısım bir soluk gibi kapadıktan - Buyurun sultanım. 
- Hamza Bey, size bi.r çift 

sözümüz var idi. 

- Efendi, efendi buban. [Ham 
za Beye dönüp ç.ııbuk çabuk yal· 
vanh] Durman oğlum, ve Allah 
ve resul aşkına bu hafta uğra-

lunl» ifaoreti verdi. Büyük sofa
dan ıa.yaklanrun udarma basa 
basa geçtiler, teybislamın güzel 
kızınm yatak odaaına girdiler. 
«Hub ar» oda bpısmı usuUa çe-

sonYa Esad Efendinin <"dasına Şeyhiali.m bir tutam enfi 
tlJ Rıuml aıyd'Jt'. Ar&Jth Cem.aalyüll- doğru yürüdü. cektikten sonra bum• göğsü üz 

-----!'i&'ımı..uım.....J:Jl:MILIW!:D:dıı:İL-.!•ed~i!!:r_rm~·~e....!Jeidi: ( Arkcu: oa:r) ....... ~ . .__....~~------------
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T ou on tersanesinde 
ayaklanma hareketi «Her Arnavudun ıxu;l/c~i Arna· 

vudlukta ouLuııan h~r Jt.:ılyan 
aakerine cıtq etmektir» 

us merkez kesiminde 
inadlı savaşlar oluyor 

Beri in Amiral Labordenin ölmediğini bildiriyor 
Viclıy 1 (A.A.) _ Toulon ter. Toulon donanması kumandanı Barcelon 1 (A.A.) - Reu.ter: 

•ne&ine ite tekrar batlama emri ü. amiral ~e öme~lıtlr. Donan ... ~ Frans!~. bahr.~ye kaynaklarından 
zerfne bir ayaklanma hareketi ol • muile blrlikıte batmagı kararlaftır- ogrenadıguıe gOl'e, Toulon donan -
JnUfhır. mı,tı. F.kat ma.retal Petain'in ver· mMI k\allandanı amiral Laborde, 

Berlin 1 (A.A. ) _ Reuter: mit oldu~ talimat, kendisini son Almanların elinde bulunmaktadır. 
Aknan .özcüaü dün aktaın ıu de- dakikada bu kararından vazgeçir • Sivil olarak Aix-Em.Provence'da 

nıeçte bulunmUflur: miftir. bapsedllmlttir. 

Va§ington 1 ( A A.} - Hari • 
c~ye nazırı M. Corclell Hull, md· 
buat mümessilleri konferacumda 
Arnavudların, İt&lyanların işgal 
kuvvetlerine karşı göatermiı ol • 
dukluı şiddetli mukavemette 
haklı olduklarım söylemi~ ve 
ftalyanın Anıavudluğu İ§ga] gÜ· 
nünü hatırlatarak şöyle demİ§tİr: 

Hiç kimaeye zararı olmıyan 
masum bir millet, hiç bir sebeb ve 

italyaya 
h va akını 

• ıbahnne lolm kaızuı birdenbire 

ita ya y·yecek içecek tedariki ~~:~:~1~~~~:;:!~: • • ki 1 leketler vatandatla.rmın vazifeai 

~::..~d~A:ı~ ı~eo;.ı.~==ğ:. ıcm aya anma ar o uyurmuş ~.'.'.'".:;:".::!·.~.:':.:.::.:. tı.ı. 
G.elaya yapılan dÜfltlan akınları Bir ltalyan koluna taarruz 
yalnız hafif hasara aebeh olmDfhır· Londra 1 (A.A.) - Arnavud-
Bunlardan biri denize ve ikinclsi .. de Vqlngton 1 (A.A.) - Hariciye ' Gazeteci, hariciye nazırlJğının iukta, Draç limanından Tirana· 
Stagno di Bivlera yakınları~~ dut· nazırı ~ll HuLl'ün riya.setinde bunlardan malumatı olup olmadığı ya giden yol üzerine Arnavud çe
hlÜJlÜr, Mürettebattan 6 kıp eelr yapılan l'a.zeteciler toplantısında bir nı 90ımt\lfhır. M. Hull, bu &On l'ÜD· tdleri b.ir halyan motorize kolu. 
alımntıtlt'. guetıeci, Londradan alınan bir ta • lerde bu hususa müteallik raporla· n.a taarruz etmieler ve 54 İtalya-

~orİQo ve civarlarına ~:· rpı - kıım haberlerden bahsetml§ti,. Bu rı henüz toplayıp bir araya ıetlr • m öldürmü,lerdir. 7 kamyon, 11 
lan bombarchman ııruın aw:,e:r•· haberlere göre halyada kargatalık- m·d ~ğini ve olup biten fCyleri öğ • makineJ;tüfek ve mühimmat el~ 
lar 14 ölü ve 8 yaralıdan r. Jar, büyük bir tefalet hüküm sür • r "nmed ikçe bu babda bir fey ıÖy· geçir.H~~tir. Tiranad:ı bir hal • 

ingil tereye 
ha va akını 

Londra 1 (A.A.) - Hava na· 
zır lığının tebliii: 

Dün birkaç düşman uçağı fn • 
gilterenin cenub ve cenub :bah 
sahil nihayetlerı üzerinde uç • 
muılarclı.r. Uçaklardan biri bah
riye uçakaavar topları tarafın • 
dan düıüriihnu,tdr. Hiç bir bom
ba atılmamıt iae de top ve maki. 
nelitüfek ateıile birkaç kiJi öl • 
müıtür. 

Guadalcanal'da 
üniformalı Japon 

kadınları esir alındı 

meıkte, yiyecek, lçec& tedarik et _j liyemiyeceğini bey~ etmiştir. Bu. yan generali katledilmiştir. 
~ 1 I akl nma] nun1a beraber. harıcıye nazırı, ga. 

m ç n ay a ar vukubulınak zetecinin aöyle'CllKlerl ıeylerln vu • 
tadır 'Ye vahim bir clisiplinsi:ı:l :k var lrubulınasının kendisini hayrete dü. 
dır. fÜmııİye<:eğinl .ilive ebni,tlr. 

Almanya, İtalya ve 
Yunanistan arasında 
iktısadi anlaşma 
Atlna (T.P.) - Almanya, İtal

ya ve Yunanhtan ara.sın.da yeni bir 
ildıv.di anlafllta yapılınıftır. Yunan 
maliye nazırı bu veşlle ile Yunan 
basınına vermİJ olduğu bir demeç. 

Sabık Hidiv bir 
ajans muhabiri 

aleyhine dava actı 
' Züridı (T.P.) - Sabık Mısır 

Hldlvl Ahbaa Hilmi P&fA. Unlted 
Pres. Telgraf ajansının es.ki FranSA 
nıUhabiri aleyhine bir hakaret da
vası ikame etmif:tlr, Davımtn ınet. 
nine göre, muhabir ajansına, Abbas 

te, bu iktısAdi anlafınanın Yunanlı Hl ni Paşanın lıkt'epfo 1942 ayın
'tan için büyük faydaları ihtiva et- da yatı ile 20 milyon Fransız fran

Libyada devriye 
faaliyeti oluyor 

Kahire 1 (A.A.) - Ortaşark 
İngiliz kuvvetleri bugünkü Sah 
mi.ı§terek har.b tebliği: 

Devriyelerimiz Elagayla ya -
kınlannda faaliyet göstermişler
dir. Dün batı Sirenaika üstünde 
hafif hava faaliyeti olmu~ ve düş 
man ileri hatları üze,.)r.de avcı. 
!arımız ta.l'afından iki Meserımit 
109 dü~ürülmüştür. 

Dün Pantelarya adası civarın· 
da bir Mihver ticaret gem:ainc 
taarruz edilmi,, tam bir bomba 
isabetile gemide infilak çıkarıl· 
mışhr. 

Uçalklıanmm:dan ikisi eksiktir. 

('!,aı taralı 1 inci aaylac!a) 
Duımanın dün Volga ile Don 

arasında tekrarladığı taarruzlar 
Sovyet ıkuvvetlerine eısiz kayıb. 
lar verdirilerek pü.akürtülmüştür. 
Almnn kıar§ılık taarruzu düı • 
manı ıhareıket noktasına kadar 
geri atmıfhr. Alman kuvvetleri 
büyük aayıda eair ve çok miktar· 
da. ganimetlr elde etmişlerdir. 
Don büyü'k diraeğıode Rusların 
giri§tiği karşılık taarruzlar akim 
kalmııtır. Alman hava karşı koy
ma bataryalan ve hava kuvvet. 
l~i 51 .~lü§man uçağı düıürınüş
Jerdir. Uç Alman uçağı eksiktir. 
Kalenin cenubunda ve Torepez 
kesiminde inadiı ÇcLrpışmnlar ya
pılmaktadır. 

20/30 Sonteşr:n arasında Al
man lbirlikleri doğu cephesinin 
stratejik noktajarında 1024 Sov· 
yet tankı tahrib etmi,lerdir. Bun 
dan baıka Alman hava kuvvet. 
lerile tank savar bataryaları 148 
den fazla Rus hitcum arabası 
tahri.b eylemişlecd•r. 

Sovyet tebliği 
Moakova 1 { A.A.) - Sovyet 

öğle ek tebliği· 
St.alingrad ceaub dolaylarında 

birçok d~man laauuzları püs -
kürtülmü;.tür. Başka bir kesimde 
Almanlar 8 blokhavzdan çıkarıl· 
mışlardır. 

Stalingrad şimal batısında Sov 
yet 'kuvvetle-ri tahkim edilmiş bir 
mev'k:i ele geçirmi~lt".rdir. 250 
Alnum öldürülınü~ ve on tank 
tahrib olunmuştur. Almanların 

bo$ yere durdunmı.k istediği Sta· 
lingrad cenub bahsmdftki Rus 
ileri hare-keti devam etmektedir. 

Matbuat umum 
müdürünün ziyafeti 
Ankara 1 (A.A.) - Matbuat 

umum müdürü Selim S rpcr, bu
gün Anadolu klübündf! şehrimiz
de bulunmakta oian orta elçi Er· 
bert Schwörbel ~,.efin,. bir öğle 

Akron 1 (A.A.) - Ohio: Sa- tlğlni ve bu an1apna ahkamından ııı kıymetinde altın kaçırdığını ve 
Lomon ad.alarmdan dönen Ame • Fransız ıümrük memurları tara • 
rikan bahriye silahendazlarmm olarak Almanya ve İtalya tarafın • fından yakalandığını ve altınların 
anlattıklarına göre Guadalcan 1 dan Yunanlstana uzun vadeli ivedi · Jrdad edildiğini bildlrml~ ve ıa. 
vur~alarsna. ünifomıah Japon anlatma sayesinde Yunaniatanın İa· kin maceranın vukua gehnediğinl 

Baston yangınında ölen- ziyafeti vermi,ıir. 

kadmİan da i.ftirclk etmitlerdir. le!' '1-.-;:.I . &..-. et "b b ve lce:ndiüıin yatını 1 Eylul 1942 
Burada ekseriya, Mrp ormanlık· verı...,._. ru ıuç,a.n mı ' ve u tarihinde beynebnilel Kızıl haç-A, 

Bo.lıon 2 ( A.A.) - Bugün öğle 

lerin soyısı 44 7 yi buldu 
lran maliyesi 

larda aiaçlar rasına cizlenmi§ fe durumunun daha iyi olacağı ii • ba.rO devamınca, tevdi ettiğini bil· 
Japon niıancılJU-ı esir almmıı ve mld ettiğini ili.ve etmi§tir. dlnnektedir. 
bunların kadın eMlukları anlaşıl. 

vakti nep-edilen resnıi llıteye na. Vqlngton t (A.A.) - İran bü
zaran ~vvelki. aJqamki büyük yar. • kUınetf İran maliyesini yeniden ıs· 
gında o1enlerin mıktarı 447 ye ha.. ' 

mışhr. 

Hırvatistanda tütün 
vesikaya tabi 

Bcm 1 (AA.) - Zagrebden öğ 
renildiğine ıöre, 1 Sonki.nun 1943 
den itibaren bütün Hırvatlstanda 
tütün kart u6Ulüne tibi tutulacaktır.! 
Hırvatist.anın büyük tütün müetah. 
sili bir memleket olıınuı bakımın· 
dan ve bu tedbir, denn hayret u • 
yandırmıttır. Tütün v~kalaı 1 yal 
nız erkeklere vertlecektir. 

Ed~n Amira! Darlan hakkrnda 
gizli celsede izahat verecek 

Bu senenin Şaheaerler dizisinden 
2 FEVKALADE FiLM 

Büyük fedakarlıklarla bir pr~gramda 

liğ olmaktadır. Yüzlerce yaralının talı etmek üz.ere bir Amerikan he.. 
.. -~ sıhhi durumları pek naziktir. yetinin gönderilmesini lstemlftir. 

ÇEMBER LiTA Ş'da 
Eugün 11 den itibaren deYamlı seanslar 

Bu sene Beyoğlund.ı ınuvaffaklyet rekorunu kıran bilhassa bayan. 
larımız tarafından fe~alade takdir edilen 

1 - ÖLDÜREN BAHAR 
Güzelle.- güzeli KAJALIH KARADY' nln aevlmH •an'atkar 

PAUL JAVOR ile müıtereken yarattıkları içli bir &§kın ölmez 
bir ıevginln romanı 

r-ıı--~-----------... .;.;,,;~.;,;m:;;;;m-...;..;------------------ıı 
LÜTF~N 
DİKKAT 

Bu hakiki ıaJıcser kalbleri titreten a§k ve ee. 
• viJnıe sahnelorlJe herkesi mestedecek, her kal-
• be afkın en ilihi destanını yaıatacaktır. 

2-PECELI KADIN 
,.. " . 

MARY HOL T .. M CHEL WHALIN 

Yarın akşam SARAY Sinemasında 
Mevzuunun ııüzelliğl ve mluı.nseninin zenglnllğile bütün seyirt:ilerln 
baştan sonuna kadar büyük bir alaka ile takib edece&'i (renkli) 

ÇÖL DEVLERi 
Büyiik macera, fedakarlık ve kahraımanl& fllmi baflıyor. 

88§ Rollerde : 

RAHDOLPH SCOTT - ROBERT YOUNG VIRGINl4 GILMORE 
Yüriiyen onedeniyet.... Son kınnızı derilller ..... 

M' Londra 1 (A.A.) - Hariciye 
nazırı Eden, Avclnl Kamarasında, 
§İmal Afrikada Amiral Darb111' 'I 
aid ukeıri ve sıyasi durum bak· 
kında ilk fıraatla ve mecburen 1 

t buluna • Tüyler ürpertici Lir facia • maceralarla dolQ müthlt bir badi.se 
gizli celsede beyanat a ~ 

r 
,,l 

Moıkova merkez cephesinde 
kuvvetler.imiz dufIUan mukave • 
~etini kınnıılar, i-'1erlemişler v• 
bırçok m~kun yerleri İ§gal et • 
miJlerdir. Bir düşmhn alayının 
kanrgihı esil' alınmış, tanklar 
bozgwıa uğratılmıtı ve bin kadar 
diifman askeri öı.'CiürülmÜflÜr. 

Röytere göre 
Moekova 1 (A.A.) - Reuter'in 

busuai muhabiri Harold King yazı. 
yor: 

Alman esirlerinden müreldc:eb u
zun kollar Stallngrad etrafındaki 
bcn!ı:ırlardan geçmektedirler. Volga 
hemen kamllen bll% tutrnuf ise de 
gemilerle mavnalar henüz nehirden 
geçebilmekte, tank, yiyecek ve ce
pane ta§lmaktadırlar. 

Kızı] Yıldız gnzetesinhı harb mu 
hahlri §Öyle diyOf': 

Bütün ordu tek bir düşünce ile 
ya· yor: Oü§man çeJT\ber icine a
lınrnıfttr. Kurt- ası li.zımd ır. 

Hayati hal 
Moskova 1 (A.A..) - Röyter 

huausi muhabirinden: 
Kızrlordu, Don - Volgo. cebin· 

de tıkalı bulunan Alman kuvvet. 
)erinin durumunu çok güçle,tiren 
batka bir ezici dnrbe daha vur • 
mu~tur. Don dirseği çevresinde 
hızla yeti,en Ru~ kuvvetleri, Ka· 
laç ıimalinde Don nehri doğu kı
yısına takı-iben 65 k;lometre me· 
aafeye 6cadar yayıl11.n Alman mü. 
dafaa hatl&rınd 4 mÜ$tahkem 
noktayı ele geçinuişlerdir. 

Merke:z cepheainde Ruslar, 
Rijev, Viazma ve Likioliki ara • 
,,nda.ki havati hattı kuvvetle tut
maktadırlar. 

Fransız tayyarecileri 
Rus cephesinde 

Mos.kova 1 ( A.A.) - Horman 
dle ismUe Rua cephesinde vuruşa 
cak olan av açak filosunu tqkll e 
den 14 Fransız av pılotunun bur~ 
ya areklikleri bildlr.iliyor. • 

Çin sularmda iki Japon 
vapuru batırıldı 

Nevyol".k 1 (A.A.) - Çindeki 
AmeTikan hava kuvvetleri umu· 
mi •karargi.hmdan bi!dirildiğine 

' göre, Amerikan u;; klan, CantoL 
ile Kouang • Toung eyaletine bü
yük bir akın yapmı~lar, en az 20 
ve 28 Japon uçagmı tahrib et • 
m:~ıerp. hacimlerin yekunu 14,000 

tona baliğ olan 2 Japon gemisini 
batırın ılardır. ···················· .............................. .. 

Fiat teshil biroso sef'iği 
Mülga fiat müralcabe bürosu tef· 

liğinl yapml§ olan İffet Halim O. 
ruz ithalat v ihracat birlikleri flaJ 
tesblı bürosu fefliğinc tayin edll • 
ıniştir. 

Yeni neşriyat ) 
--~-

Perde ve Sahne çıktı 

(~.. SaJı.r•) mtomwı.sınuı 1 
Ki.Dun Sll.Y'51 blrçoa luymeth yıuı ı u- vı 

cağını söylemiştir. 
-=- - ğa dökmeie ba~laıuıf. İkide bir 

Edebi romanımız: 24 adamın evine telefon ediyoo-muf. 
bicilerle sevişen hizmetci kızlar 
yazmazlar. -

karılacak ilk netice fÜpheaiz hu 
idi. Şu halde bu kadını, başkala
rının felaketlerinden hoşlanan, 
kendi zevki için bu felaketleri 
hazırlayan meş'um bir mahluk 
mu tetakki ebnek lazımdı? Her 
halde bize oynadıiı tüyler ürper
tici oyunu bana karşı beslediğini 
&andığı.mız aevgiııin tesirile tcr
tib etmedijiini Ög' enmekle mem· 
nun olmalı idim. Bu suretle ona 
mukabele ederken içinıde hiçbir 
ukde kalmayacak, hiçbir vicdan 
azabı duymayacaktım. Evet mern 
nun olmalı idim. Fakat muhakc
mem bu :kll.T'a~ı tebliğ ve telkin 
ederken gönlümde garib ve müp
hem bir sızı duyduğumu da bu
raya kaydetmehyim. Kadınlar 
tarafından beyenilmeğe alışmı 
Cemilin g'Ul'U'nı mu ya.ralanmışh, 
yoksa bu kadınm beni ~ğenmi~, 
5evmiş ohnnıını mı i tiyordum? 
Ve sİ.'"1di bu ihtimalin tahakkul< 
etmediğini görünce sukutu haya~ 
le mi uğl'amı&tım} 

d"' ·· 1 1.. k! . 1 ı~ ftBbnıerıe ı,; ı,•ır. Ta.\ ye ~-
uıunce ere uzum JO dedım. cdieri 

Necla aana bugüne kadar Nilü.
1
, __ &. ___________ _ 

Yazan: Cevad Fehmi 
k d liayrola Necla, seni buraya 
b a al' getirdiklerine bakılırsa 

Unkla.r hay'li miıhim §Cylor ola· 
ca. • 

dai;" Eh oldukça... Seninkine ... 
-a . k" ennn ı de kir:;ı ? 

nıe- ~~an bilmemezlikten gel· 

-
. · · " ılufer hakkında . .. 

ı. a ·· . .ıı _ 
0 

°.r•e mi, anlat bakalım. 
nu b" • •allat ld ".. ı:zım efendiye mu· _ y ugunu söylemiştim. 

liın. e ben ihtimal vermemiı-

• - Taınanı n· 1 . d" b nı... O 1 .. · uı e ıım ı e-
,,et-dikt n .a.~ın ınerciımeği fırına 
Jorunı ji1 ~ureti kat'iyede bili· 

• atta Nihifer İ§İ sululu· 

Bi%im efendinin evli olduğunu 
bilirain. Karısı adamakıllı §ÜphE'· 

lenınit• 
_ Telefon edenin o olduğunu 

nereden bHiyorıun? 
_ Sözümü kesme, bilmesem 

söylemem. 
_ Peki telefon ettiğini kim 

" ledi? 
soy K dın bana derd yandı. 

- a • k d 
b

• • efendinm arısını a 
Ben ı:ııın 

tanırım. b'Irniyordum devam 
- Bunu ı , 

et. •· bizimkinin ce· 
G~en gun ? 

. .1 b kayıın ne buldum· 
bınde bı a · · i., 

N•ı A ferin rcsmım m . . 
- ı u ··h:- Bır 

D ha Jl"U •"' ' ' 
Hayır. a 

mektul>unu.. . N l"? 
N d • orsun ec a 

- e fY • da onu sana 
- Kabii olsaydı -ek· . Görse" ne ... 

getirsey<fun. · · 'tfkçe gözüm· 
tuh ... Bu kadın J 1 

•
1 

onun için 
~ d" .. ~1anı oen utuyor... • iz ya.·· 
kültürlü kadın dcr5ln i Jeble
Böyle bir mektubu vallah 

- Ne diyor? 
- Nerede ise adamın dizleri· 

ne kapanacak ... Ne o, adam ka· 
rarlaıtırdıkları bir gün randevu· 
ya gelmemİı§ ... Tehdtdler, ıitem. 
ler ve sonra yalvarmalar... O 
mağrur bildiğimiz kadının bu ka
dar çamurlaııp aya.k altına dü
şec:;,eğine ııözümle görsem inan· 
mnzdım. 

- Senin efendi bu mektubu 
bulduğunu farketti mi? 

- Kat'iyen . . . Bir kelime de 
söylemedim. Bazı şeylf"1r ·vardır 
ki onlan unutınak hafızada tut· 
ma'ktan d ha iyi nP.t:ce-Jer v :rir. 

Neda bana yalan söylemezdi. 
Bahusus böyle bir t.eY yapması 
için, en uflak bir sebeb de yoktu. 
Hadis~in doğru ol.Juğu şüphe. 
"izdi. Buna rP.~men hayli şafırdı
ğ1mı söylemeliyim. Ne nnlaşıl 
maz bir kadındı bu Niluf.!r? De
mek bize yaphkları münhaaıran 
ben:m tahsım.la alakadar değil
di. Neclanın verdiği haberden çı. 

Kendi kendime: 
- Haydi haydi böyle çocukça 

ferin tarzı hareketini böyle tef- r------------
air ctmi ti, sen de davayı hep bu 1 l( A U \ıır U 1 
yoldan muhakemeye alıtmıştın, 1 a _ 
şimdi bir ba§ka ihlnnal ile karşı- -------------' 
ı b • bo l d . b"' ÇAR..:.&uHA, .,/l~/19• •• a;ıınca a-az ca a ın, ışte u· .......... ,.. - ,. ... 
tün mesele bundan ibal' t. dedim. 

Neclaya, bir taraftan benimle, 
diğer tar.aftan onun (efendi) si 
ile menul olmuının Nilüferi 
ba~kaları.nm felaketlerini hazır· 
lamaktan haz duyan anormal bir 
kadın telakki ettirip ettirmiye
ceğini sordum. 

'1,.30) aJ"&l'l. 7.U: Vucudtnnusu 
çal ~ınn. '1.40: AJ.\," baberlcn, 7,55: 
n dyo lon ortıcs.r.&.Sı. u.so: aaı aya. 
rı, 12,33: Kflıl"I P.°"?4:aı" IPI.) 12.45: 
AJ:ı.ns h:ibtl'len, 13: Kiirdilihlcazkar 
ma.kamındmı şadtıbr, 18: aa.t a)a.n, 
18,03: Fasıl he>ecl, ıs 4.>: r d 0 d~ 

oıı ıestrruı. 19,SO: Sa.ıt yarJ ve J~ 

- Bu da dü ünülebifü·, 
ba~ka ihtimal del dedi. 

bir haberleri. 19,45: l'urüdan ler, 20,15: 
(R dyo ga 211,43: Bir marş o~rent. 
>or.u:z. Zl: (lliin s.ı U ı, 21,15: Keman 
sololar' (Pi.) , 21,30: li. ı.1,gil n.'l ı . 21,50: 

- Nasıl biT başka ihtimal.. . 
- Koca mcraltlısı bir kadın ki 

onu bir balıkçıya ben7.etebilirı.in. 
Buraya bir ağ attığı gibi öte la· 
rafı dn yoklamak ister. Mesele 
onun nğıının dolmasıdır. B laklar 
ha burada tutulmuslar. ha bir 
baş.ka yerde, buna pek fazla e· 
bemmivet vermez. 

(Arltaa llQP) 

J~ııseticıimhur ba.ndoru. 22,30· sn t a. 
~ı, oj.aruı lı ıtberl eri ı bonalar. 

ZAYİ - isttıııl.bw bclcdiye;lrıı'len nı 
mış oldutunı 1312 ılcil nnm!U'nlı '"rfu: 
chtl~etn:a.mcml lw..Toı>L.~. Yen! nl a. 
la<ı:ıiıııl hükmü okiuT, 

()tO:I,.... •ıfor Ahnıt-d Efe 
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1 
2 

SON POSTA 

BİR PUDRA 
tecrübesi önünt:k 

10.000 
KADININ 

Birincikanun 2 

K A Ş E L E R t 

(Bat taralı 1 inci liuyfatla) 
1'.onıürün. traımvaylarda, tren

leirde, va.purlır.a-da, fabrikalarda 
ta.&a.rrufu bir feı-d i-§i olmaktan 
ziy.ade hir müease~e, bir ıirket 
İfİdir. Fakat kömürün ferdce en 
kol.ay ve en mümkün olan tasar. 
ruf teWi, el.ıektrii:c euerjit.i.nde ta
sarruf suretiledlr. 

3 
4 
5 
6 .·==·=-= HAYRETİ BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZM 
-------

7 
Ve bütün ağrıları derhal keser 

Eleık-tırik, bugün memleketimi· 
zin hemen ht-'\en her şebnnde, 
he:- kauıbaunda meYCud olduj'u 
rib\ birçok JW.yler:nde de mn -
cuddw-. Evlerini el~ktrikle aydnı 
lata.n vat.and.j.lann sayısı, Tür
kiye elıçiiMinde milyonları geçer .. 
İ.,te bu mil'J'Ollll,uk kütlenin, gün. 
delik ~ytfl'Dda elektrik ener
~ yapacağı her kilovat e
lektrik ta.arrufu, clotayısile mem 
leıc..t ölçüaftnde tonlaTCa kömür 
taNıın"ufu demektw •. Bu tasarruf, 
umwni b&ya.hınızıl• en ufak bir 
Hr111Dlı .doj'Ul'madaR yapılabile
ceii için, bllha-M& kıymetlidir. 

s ____ I ___ _ Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLİR. 

Sol"-1 saia doCru: Ga!atasaray lisesi alım satım komisyonu reisliğinden: 
1 - H&Iİ1,11İe bılr ıer 1 (). T~:uü.h 

l'tımİt!lli (S) • 

2 - ~lıda bir semt (6). 
3 - Biır!Wriınirin t+leıidf. tutun ( 8) • 
4 - Bir ftlDlı: m' Bember lJ). 

5 - Yama (%). Bir ha.rf (.3). Köpek 
(~) . 

6 - Yaeı ;J'8ılıla.D a.let (5) • 
'1 - Eıtwint dil 1 eııHn (8). 

8 - İnl.lıh.a.Wa. ~niliul ( 3) , 
an (4J. 
Y~ ~a ıJ.oıtru; 

Diş 

Cinsi 

Elma (Amasya.) 

Elma (İnebolu) 
Elma (Gümüşhane) 

Ayr.ı. 

K. Çekirdelısb üz1.1m No. l~ 

K. üzüm mzalııl 
Fmtitk 1cı.vruima.mış icı 

'iyaıh 

Kr. 

13.5 
150 

65 

35 
50 
32 

95 
90 

132 

Miktara 
K ilo 

1500 
3500 

7000 
2500 
2500 
3560 

2506 
1000 
lOi>O 

545.(ı:i 

58.5 

345 

THnleftn, vapurların, tram • 
vaylerın, batü. fıabrikal.arın tah
didi dolayıaile .&e kömür taur
rufu ya.ptLaOilir. Fakat bu tarz 
kömür t..MTmu, az çoık, umumi 
hayatımızda ı.ir aksülamel uyan
dnıiı halde, evlerimlzde kullan 
dıitnıw elektrikten yapacaiımı:z 
ta-sal'Tlll', umumi hayatımızın dö
zenmde en ufak bir akdkhk •ile 
doiur~z .• 

1 - Bır neYl l:mtihanQI" (8). 

2 - At-. • lftitl ~ (5). Kum s~si 
YUka:nl.1. ya.zllı ylyecek.lerin 15.12.942 Sa.11 &"iinü saa.t (15) de Liseler Sa.tın a.lma mmisyonu binasroda. topla 

(2), 
3 - Bir ~uz (4). Bt-r tmir \3). 

4 - ~ bal* 11,veo ku~ m. 

Dahı geno we 
daha ınimli 

görUnebil eceğinizlft 
Kat'i OELtLI 

oık'lll kıomisyonunca. kapa.l! urf usuıile el'rsiitmesi yap1lıwa.kt1T. t~telrliler kanuni ~ıa.nru havi Jnııa.•· za.rtla.rı 
iıÖZÜ ıeçen saatıten bir sa.ıı evwiiııe ka.ıla.r nıaklbu-ı.: mııkabilin.ü" kı.misyon reisliğine verımeılıeri. Şarlnamt" 6ala.taaara 

Evlerimizde, dükkanlarımız -
da, kahve, gazino ve :1inemalarda 
yapacağımız eiektrik tasarrufu 
rakanda ifade eeildiğj zama11t 

bunun hoiç de küçüm&enmiyecek 
bit- t>asa'l'l"Uf doğurduğunu gör -
mekteyiz!.. 

80 vatlık ( aş\ğı yukarı 80-RS 
mumiuk) b-ir el-eıkt:rik lambası 10 
sa•t y._ndıiı takdiı..Je 0,6 k ilovat 
eıektTilc eınet",;iai t&tihlak eder. Bu 
lambuuaı yanışmı bir saat azal· 
hrsa.k, yani, bu laı.ıbayı 1 O saat 
yerine ~ uat yakarsak 24saatte 
0,06 k ilovat elektrik enerjisi ta
sarnıf etın:ş oluruz. Bu büyük • 
lii1de l '7 elektrik lambası 24 saat 
te birer saıat noksan yanmak su. 
retile 0,06 kilovat elektrjk ener
ji .. j tasa~uf ederlerse, yuvarlak 
hesab, bw «Ünde l kilovat ( 17 X 
0,06-1 02) elektrik enerjisi ta
sarruf ....lilir. 

l kilovat elekty:k enE'r jisinin 
tasarrufu buit gibi görYinüvor
sa da, h;ç de böyle değild;r, Ya
pılan ı.~blara göre bir kilovat 
elektrik -merj.ia~in ioı1tihHIİ için 
sarfedil~ kömiirle. 100 kilogrııım 
dö'kme demir, 30 'ulo-gram çelik 

5 - Bir Jııarf (%), lUeemu malıalüat 
(t:). 

6 - Nana.._. ipindeki •irlıı."i v~ 91. 
t1111tılan (4), Libnııı (3\. 

'1 - 8fır l&YW (&). 

8 - Zıdl.lırllMlia bıu\urı ur ( 5). Soru 

eclıl.'ıt ( ! ) . 

istihsal edilebilir .• Gene bu mik
tar elektrik ener jisiııe aarEedilen 
kömÜl"le, 88 kifo ekmk pİ§ebilir •• 

Tuarruf edilen bu elektrik e. 
nerjiai, Türkiye m'kyasanda alı
na~ık, yüzlerce, binlerce, on bin
lerce kiloı11&ta çlkaracak olursak, 
o zaman bunda.n )&pılacak taaar 
rufun ifade edeceği rakamlar da 
1000, 10,000, 15,000 kilogram 
dökme demirin i.1tihsaline, veya
hud 880, 8800, 88,000 ilh.. kilo 
ekmek piş;rilmesin~ muadil olur. 

Odalanmızdaki elektı·.i.k lam
balarının mumlarım azaltmak, 
li.mbalanmızı, ancak hava karar 
dıktan sonra, her zamanki yakı~ 
zamammızdan bir saat sonra 
yakmak, bilhuıse. koridorlarımız 
da, mutf aklaYHlllZOa, abdestha • 
nelerimi2.dek.i elektrik lambaları. 
na, itleri bitıtikten goınnı, ıkapat • 
mağı unutmamak suretile, namii
tenah; elektı.-.:ac enerjisinden ta
san-uf kabildir. Ve bu hareket, 
zahmetsizce, her h.mgi bir feda 
karlığa katlanmadan vapılabilir. 

Ha.san A.li Ediz 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
)(llZ'llftş Cari.hl: 1881 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şabe Ye ajN8 adedi: US 

Zlnai ve lica.ri her neTI bM*a mna.melelerl 

PARA BiRiKTittC:NLEr<t:: 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

7Jrwıı,ı ~ lılımdtan1& ve IJl.lıant• tas&rrvl hesa.b.lannda. en 
u: 541 Unsı bulwıaalan senede 4 dıetıı. çddleeeıt bu"& üe ~ıııılACl 
,ıan& ı-ine lk.ra.ı:niye WJC.ıb.cakbr. 

Pudracılıkda şayam BU G ON bit 
hayret ıon bir keşif.. TECRÜBEYi 
ipekli bir elekten 
reçirilen en ince Yapınız. 
bir pudra ile lc.arı.ştırılmış cildi 
güzcJlcştircn, ona rfizel bir cazibe 
ve yeni bir hay.t veren bir 
unsur ... Donuk ve çirkin bir cildi. 
l"ençliğin tabii renlderile süıler. 
Bundan maada, pudra ilci miıli 
fazla müddet sabit kalır. Bu kıy· 
metli unsur ( Krema köpüğ'ü ) na• 
mı altında beratı istihaal edilmiş 
ve yalnız Tok.alon pudrasında 
bulunmaktadır •• 

) CİDOEH MUHİM BiR TEKLiF 
Yüzünüzün bir tarafına le.rem• 

K:ôpüe"ü sayesinde istihzar edilen 
Tok.alon pudrasını ve die"er tara· 
fına her hangi bir pudrayı sürü· 
nüz. Şayet " Krema köpülc.10 pud 
ra " ile pudralanmış tara/ diterin 
den daha güzel daba taze ve daha 
cazip rörünmezse T okalon pudra· 
sına verdi2'iniz par• iade oluna· 
caktır. 

Tokal on pudraınnan Par iste 
çok fazla ratbet bulan 8 yeni 
rengi vardır. 

~~it. (l'J13) 

( T1Y ATROLAR) 
tst.a.nbul Belediyes.i 

Şehir Tlya.t.rnl.an 

Komedi ıuııııı.ı 

Bu akşam saat Z0,30 d.ı 

ASRİLEŞEN B A B A 

ZAYl MÜHÜR 
19~5 dMı R. Sa.1111.1.nk.l4rl adırıı taşıyan 

mühriimü kaşbeLtıi.m. Ki.mscyc bor<'um 
olma.dııi"L .içftın heır kimd'e bu mühür lle 
bir sen.ed zu1ı.., ed:mıe s~tlıPdin hükmü 
yokıtıur. ŞayelıJI vaır...aı 11> ırün zıa.rCınd.a. 

müracı&,a.t e'.tmesl. 

~ ıtaeelı S•'rıııı:nkıurl 

Or. NIHAO TOZGE 
Cild-Saç Frengi 

ve diğer Zührevi hastalıklar 
c Bll!INCI 51/<lf MUT AH AiS.lS ı 

Paıır ve P1rşe111btden mtdı hrgu 
1• .... 1'7.•0 e k9daP (Teıefonı ate•a) 
a.bıall . Yit•1•' ti.ona,.. Rtfl• I H•V• Kurt1mu Uyt; ... '1 

" ....... ,. ......... ut .................. l!!!IJ 

# SÜMER BANK ' 

Yerli Mal~~~ ~_azarları 1 
Müessesesı Mudurlugunden : 

Kumatı müessesemizden alınmak fUtİyle 

On e:n Gömlek 
Satın A ."ınacağınd:ın 

14/ 12/ 942 PazartesV günü seat ( 14) de kapalı zarf usulü ile 
K.tırcıoğlu hanında BeJİnd katta müessesemiz merkezinde eksilt
me yıapılacaktıı-. 

İ§itira.k etmek l$llyenlerin nıevcud nümunelerlmizi görmeleri, 
fal'lnameyl oıkumaları ve 12/ 12/ 942 Cum.ariesi günü saat on üçe 
kadar kapalı zarfla teklif mektublarını vermeleri ilan olunur. 

" Daktilo Alınacak 
İsf.angul Telefon l\lnıiür1üğ-ündc-n: 

ÇaıbU'.ıı ve doğrıa yazma~ ş:rrttır. i~teyenlerin ve9!a<ıatarı v~ nüıu~ ki\ğıdlarile 

üç gün i.çi:ııde T.ııhı'•t1'..ı.le.~ · teldoıı binasında. :ınt işim amirliğ~n~ n.ıtiraea.ı.l -
farı. (1951) 

Gümrük Muhafaza 
İstanbul Sa tına ima 

Genel Komutanlığı 
Komisyonundan : 

İpi$ verilmek ş.ı.rtıe 6462 çift ~un çora.bm ördürüımesınln 4/12/942 gün 

sa.alt 15 de paz:ı.rlı.ğı yapılaca.klı.r. 

Muhammen bedeli ıısı lira. 16 ~unış, ilk teminatı 87 1ir-.a. 21 kur~tur. Şart. 

name "Voe Çomıp nü.ınunesl komi~yımda. her gün görülebilir. İstek!Lleriıı giın ve 

saaıtiınde Gala.tıs. • Muırhııne ca.dde-;;i 51 No. iıu dallredelc:i Sa.hım!m<l Komi~o. 

nuna gellW!'leri. (19J61 

Antalya Vilayet Daimi Encümeninden: 
ı _ .&nt:a.ı.ya • Ala.ny.ı. yulnnım 100+190-lH + 300 kiıom.et.reıeri azasında 

yraptlıacal\r. olll.lll d<itt menfezln i:nşa.sı işi 18:Ul lira. '16 kııırtl;ilnlt ke~rı üze. 

ı:ıinden 18/12/942 teribhıe mılc;:ıoif Cuma gün.ü saat oo be~ Jt.adar kapalı 
4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira zari usuD eksilftı:ıeye ~onmuştıur. 
4 · » 500 » 2,000 » 

2 
_ Tekılif meüu.bıannm 2490 s:ı.yılı kaıınmım 32 ıw:I maddesinin taıifatı ılai-

4 » 250 >> 1,000 » resmde 1l:.ı.ru:\mi v.e husu1i muhasebe binasmıııtı. to~ oıa.n vilaret 

40 » 100 » 4,000 » mi.mi eııı.oüıJrı,eaı ıeıisUğl:ne sa:t.ı 1( de lııa.daır verilmiş olma.il 'a:ıanıılır. 
100 » 50 )) 5,000 » I _ Muvıaiitcalt teımıruı.t mikda.rı 1373 lira 36 knmışllur. 
120 >> 40 » 4,800 >t 4 _ ;tsteye.nıııeır şaırtnaane Te prl'Jc·stni An'.la.ıya Na.titıı. Müdürlütıindeı.ı ve vilayet 
160 )) 20 » 3,200 >t dabni emıcümeın. kıalemlerbıde ıörebili.ı1Jeır. Ve SUl'ıeitlerihi d.b~bilirler. 
J)tiıb.t.: Beeaıblarmmbkt :paralar bir aıeue i~lnc1e 50 liractan atatı 

Tereddüt etmeden 

B AZIR 
TRAŞ BIÇAKLARINI KULL&Nli'ilZ 

v,iU mm. incelkt.e: Hait·.ı:i t- ve~ çeliğiu~n hususi olaraAı: İsviçred~ yap. 
tırılan HAZm LÜKS '1RAŞ BIÇ,\KLARI IJiy~ mevcud bihün bıçakla.r. 
dan üstün ve 'D(:UzJnr. Her y~rde ısra.rıa arayınız. 

DEPOSU: İslıanbuı Çiçekpa.zarında. Fuıdıkhya.n Ba.n No. 31 

FEHMİ ARDALI ve Ş.ki. F.sJdi BALK bıçakları sahlpf .. ri.ıd~.a. 

Dav.et Demi;~yolları İşletme U. M. dan: 

Muha.mmen bedeli (lOl!,060) lira. olan 600 M3 m~ d:ı.ımc ve kalas 11/1 
19'2 Cuma. günü saa.t 15 de kapalı zari usulü ile An.k.ar.a.d." idare l>masın 

toı>laınan Me~ 9 uncu k<>ınis:>o11ca satın a.ıma-0akıt.ır. 

Bu işe &{nneık. is .eyen!erin (6ô.>0) lir.t.lık muva.kkM temi:.ıaı ile ka.nwı 

ta.yin e.tiğ'i veısıiıka.ıa.rı ve tekliflerini ayni ıilıı sıaa.L 14 de kadar ad4 geç 

Komisyon Rei.sliğine vermeleri lizımdır. 
Şa.r~na...;ıeler UJ lira mukabilinde A.n.k.a.rada. Merkez ve H~· da.rpaşada Ha 

da.rpa.şa veznesinden teuı.iJı o ı unur. (1693) 
---------------

Aşağıda ismi, muhammecn bede:! ve muvakka.t teminMı a.yn a.yrı röste 
miş olan muhl.elü ırıdıı maddeleri 11/12/1942 Cuma günü s.ı..t.t 15.45 den · 
ba.ren ka.pa.h ıa.l'f usulıı ile A.nka.ra'da. İdare binasVi;la c;ıra. ile ve ayrı a 
e~iıtmeye lronmw;:ıur 

Bu işe gi'l'Jne.r i.sl.eycnlerin &teleri hizasında. ya.ı;ılı muv.ıl..ltw temlına.t 

kanunun ta.yin ettiği l•esikıalan ve tekUflerlni a.ynl gümı ıMat 

Komisyon Reislıiğine V\l.-rue!eri lazımdır. 

Şutna.ıııeler parasu oıa.~a.k At>Jıra.rada Malzeme Da.i.reslnden ve Ha.ydarp 
da. Tesellüm Şeflig•nden temin edilir. 

EksHtmeye konan malzem.e Muhammmı bedeli 
Lb:a 

~tuvakkat Urnıl 

J.ira 

1 No. lu liste muhi.evi;;a.tı kuru fasulye 
Z :ıt :ıt ııo!ıut 

3 )) 1) pirinç 

4 
5 

6 

)) 

> 

1>, 

• 
1) 

bulgut 

1t"' ' "'t i .na, 

mercimek 

60.000 
60.000 

250.000 
45 000 

135.000 
14.000 

4?50.-
4250,-

13750.-
3375,-
8000-
1051>.-

1175 

TORKİYE iS BAHKASJ 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLA~ 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağusto 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapıhr. 

1943 İKRAMİYELERi 
1 adet 
1 )) 
1 )) 
1 )) 
1 )) 
1 )) 
1 )) 
2 )) 

10 
30 
60 

250 
334 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1999 Liralık 
999 )) 
888 )) 
777 )) 
666 )) 
555 )) 
444 )) 
333 )) 
222 

99 
44 
22 
11 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1999.- Lira 
999.- )) 
888.- )) 
777.- )) 
666.- )) 
555.- )) 
444.- )) 
666.- )) 

2220.-
2640.-
2640.-
5500.-
3674.-

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Türkiye lı Bankaaına para yatırmakla yalnu: para biriktir 
ve faiz almıı olmaz, ayni :uımancla talihin~i ele denemiı olu 
aunuz. 

5 _ l\•liiı~a. işti.tak edecekler Ant.arya. ınaAı. kmn.ls.ronwıJ.an a.ımmış 
d~el'e lkl'alntre C~ ~ ~ IO ~ ftl'lleoekttr. -'-'""el. veslb.sı ile U<:a.ıct oıJasınıJaın a.l1Dı'ı:D15 bir v~y· ve vıarm ken. cı __ ! K Kur'abıa ı.enede j defa. ıı Jl&ri, ıı ll&zln.n. ıı Eyltı.1, ıı BlrinW .,.,...... Son Po.ta Matbaası ı Nqrİyat Müdirüı M. .--.... arayel 
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