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Ali DAMAR 

( Londr;dan~) 

Or uda Vazif e Gören 
Üniformalı İngiliz 
Kızları Arasında 

'Ekmek Tevziatında Yeni Esaslar 
Karne Usulü Kısmen .,;.T(.a/dırılacak 

İr.gıltcreı yalnız erkeklerini seferber etmekle lıalmamış. kadınlarını da 
vatan hızmetine çağırmıştır. 19 ile •o yaş arasındaki mitiın kadınlar 
mecburi h r.mrtc tabı tutulmuştur. Bunlardan 25 ile 40 ya~ arasında 
bulunan], r f:ıbrlka!arda, haııtah ıncieröe, KııılhRçtaı resmi mücs!ietıc· 
lerdc ış almı~lardır. 19 ile 25 yaş ararındakiler ise, doiruıian doiruya 
o~da ıionanma v• hava ku11ııetlcri ne yardımcı olarak ayı ılmıc;lardır 
Bun arı butün askeri tal mlerc ışt.iraic ettikleri clbi nöbet de beklcr!cr

0 

lçlerjnde bi'lb:tşıhğ 1'aclar terfi edl"dcr olmus!ur. ' 

lAZAN: M. ~ E K E K lYA SE RT E L · 
. ı Lonrlra, 22 (Telsizle) 

1 ngiltereye geldiğimiz gün. 
. . . denberı en ziyade dikka. 
tımızı ceken değışiklik!crden bi
risi de hemen her verde rastla
nan üniformah kızİardrr. Bunla-' 
nı. sokaklarda asker kasketlerini ' 
yr.na du~urmüş, caka ile gezer_ 
kcn rastlarsınız. Onları gazino ve 
lokantalarda zabit ve asker arka. 
daşlarının kolunda dans ederken 
göriirsüniiz. Orduda, donanmadıı , 
tayyare meydanlarında vazife b&• 
şmda tam bir asker disiplini kin
de çalışırken tcsadiif edersimz. 
Gazinolarda c:arkıcı kızların sar-
k 

Y' ' ~ 
ılarıncfa onların adı, gazeteler. 

de \"C kitaplarda onl:ırın zikri 
geçer. Her konu• tu,kunuz lngiliz 
övünerek size onlardan bah~~der. 

' 

.~ 

S,\ RK CEPHESİ!"ffF.N RF.Sİ:\tLl-:R: Stnlin!!Tat muharebe bölgesine doğru haTckct halinde bulttn:ln Alm an tankları 

~ l rasarlanen 
ı Şekil Şudur: 

Karne ile Tevıtat 
Yalnız Geliri Mahcl1ı~ 
Olanlara Yapılacak 

Bunun Haricinde 
Ekmek İma l ve Sat: şı 
Serbest Bırakılacak 
Ankara, 22 (TANl - hukiı. 

met, bu ayin sonunda A.ık ... .ra, 
İzmir ve Istanbuldan maada di
ğer vilayetlerde karne us•ıli.mu 
kaldiracaktir. Bu üç \'ıliıyet ıC'in• 
de de karne ile tevziatin gelir.erı 
muayyen bir seviyenin altinda 

Uniforma 1 ı karlın. valnız vrıh•n 
hizmetine dl'ğıl: Ingıİterenın mu_ 
sikisine, edebiyatına, içtimai ha. 
ya~ınn da girmiştir. 

lngiltere, harbi kazanmağa kc:. • 
rar verdikten sonra, yalnız er. 
keklerini s' ·erber etmekle kal
mamış, kadınlarını da \·atan hiz• 
.metine çağirmi~. Ve 19 ile 40 vas 
arasındaki bütün kadınları ~ec: 
ııuri hizmete tabi tutmu~tur. Bun 
!ardan 25 ile 40 yaş arasında bu. 
lunanlar fabrikalarda, hastahane_ 
lerde, Kızrlhaçta, resmi muessese. 
lerdc i~ almışlardır. 19 ile 25 y<ı~ 
:ırasındakiler ise, doğrudan doğ
ruya ()rdu, donanma ve hava.lmv_ 
vetlerine yardımcı olarak ayrıL 

Fransa'da! 
Vichy'ye 

Mukavemet 
MRL. VON . BOCK 
Stalin9rat'a Yeniden 
Hücuma Hazırlanıyor 

1 Finlandada 
Gene Sulh 
Tem·ayülü 

l olan vatandaşlara hasredilmesi 
hususunda tetkikat yapilmakta. 
dir. Bu \"aziyet karşısında, gelir
leri bu seviyenin üstünde -ı.nn 
vatanda~lar belediyelerin tı::ının 
ettiği unlardan yapilacak ve ser. 
bestce satilacak olan ckmeklerı 
alabileceklerdir. 

Küçük memur ve müstahdem
lere verilecek gida maddeleri 
haz'irliklari da sona ermek üzc:re. 
dir. 

• 
Bir Reuter Haberi. 5 

Bin Kişinin T P.vkif 
Edildiğini Bildiriyor 

mışlardır. Yalnız evli olup da Vichy'nln Almanya ile 
çocuklarına bakacak ba)ka kim. 1 

--------ı1 sesi olmıyan kadınlar bu mecbu. Olan fbfrllği 

d f 
riyctten muaf tutulmuşlardır. ltalyayı Huylandırıyor t Ü a a a * * Berlin, 22 (A.A.) - Alman or-.ı---

KulNın'ın D~usunda lir Şehir Zaptedildi -
Novorosisk'in Şimalinde Rusların Asker 
Çıkarma Teşebbüsü Geri Püskürtüldü 

~ll D ün, Londra civarında bulu- Zürih, 22 (A,A.' - Volksrecht duları baskumandanhğının tebli-1 tlıli 
• • nan bu kadın taburlarndan ismindeki İsviçre gazetesınin ~far ği: ~ Ta hv ı 11 e rı birini ziyaret ettik. Bizi istih. silya muhabiri Fran~ada Vichy'- Düşman 21 eylul ,'(ecesi torpi. 

Yur.dun Her Tarafında 
Halkımız Büyük Bir 
Alaka Gösteriyor 

Ankara. 22 <A.A.) - 15 evliıl 
arnberi sahsı devam ctmeJde O· 

lan Milli Müdafaa t::ıh,·illni hak 
kında vurdun hc-r tarırftndatı alt
hnn haberler. tahvillerin büviik 
ŞC'hirlerimizde oldu~u kadar kü. 
~ük kasaba ve köylerimizde de 
halk tarafından hararetle aran • 
hTlmakta olduğunu belirtmekte. 
dil'. 

barat nezaretinin otomobilleri al• ye karşı mukaveme~ın ~rttığı_., 1 !do muhripleriyle hücumbotları • · 
dı. Arabaları ünüormah yaşlı yazmaktadır. Muhabıre gore, yuk nın himayesinde Novorosisk'in 
kadınlar idare ediyor ve ara bala. ::.ek rütbeli polis memurlarit işgal jsimal batı~ında bir nokt:ıya as -
rın üzerinde "\\' V. S." isareti altinda bulunmayan Fransiz tcıo. ker ('Ikarmağa teşebbüs etmiştir. 
görünüyordu. Bu işaret bil" ara. raklarinda yahudilik aleyhindPki Alman harp gemileri, bu tec;eb
baların gönüllü kadınlar teşkila. mücadelenin geniş ölçüde arka- büsü akamete uğratmıstır. 
tına ait olduğunu gösteriyordu. ınetc uğradığım ,.e bunun Fren. Alman hava kuvvetleri. Ge -
Bu teskilat vakti hali vP.rindP. o- siz polisin'iıı bu mücadelede ~ös. wcfdschuk civarındaki düsmaır 
lan aile kadınlarından r"rıürekk!'p. tc.ıdiği kayıtsızııktan ileri geldi· mevzileriyle Tuapse limamnd::ık1 
tı. Bunlar gönüllü onrak ken_ ğ :r.i açikça itiraf etmektedirler. ~cm ileri bombardıman etmislir. 
diif: ini devl~tin e.ı.r me vermiş. Muhabir, Fransız i~çilerinin Al Kfıban böl_!!Pc:iYle Hazer denizi 
lr.ırlir- Devletin lu'/Um göstere. manya ?esabına seferber eJilmc arasmdakl sahada Alman kltala
!'f>tii her türlli işı ydp .ı:a~a h:ızır- si hakkında Laval tarafından ve. rı cok kesif bir baraj atesivle mil 1 
drrlat. Otomobı. er ~ :ndı araba. rilen kararm bütün Fransada hır ıfafa3 edilen ve birC'ok sıra mev
laucır. Şoförlü~ itıi.": kendilerı infial uyandırdığını bildirmekte. 7.ilerden mlitrc::ekkil bir diic;man 
yapar, arabalarını kendileri te • dir. M~kalenin muharr~rine ~ö- brıttını yarm~a muvaffak (')\mus 
mizler, devletten yalnız benıin re. ya~ın Almanlar ~arafındım r.l tu~. .. . 
alırlar. Bütün İn~ilterede, kendi de ed~~tn _muvaf_fııl\:ıyetl~r 1' r~ın- ' Iskoie şehri hııcumla zaptcdıl. 
lerini otomobilleriyle birlikte szıar . :•::erınde hıçl:_ r _te~ı: ~ı~a~ mistir. .. 
devletin hizmetine vakfeden ai- mamı~Hr. Fransız mıJletın•n hu• ~ Devamı Sa. 2. Sn. 7 

Hels;nki'de Dün Bu 
Mese leye Dair Bir 
Tebliğ Neşredildi 

Finlandanın Demokrasi 
Prensiplerini Terk 

Etmediği Bildiriliyor 
Ank::ıra, 22 <Radvo ,ı?a7.elesi)

Vasm~tondaki Finlanda elcisi -
ıür? Finlandnnın sulh vapması im 
kanlan hakkınrlııki sözleri hiclıir 
hrnftan ne ynlanlanmıs. ne de 
'<•vif edilmistir. 

"Finl:ında. ist.iklali tf'min oln
nııncava k:-ıdar harbe devam ede. 
cektir \'e sırf bunun icin calıc:. 
m:ı!d anır, F'inlanciııda vahııdiJer 
tazvik edilmi\'or. Buna dikkat t>-

~ llevamı Sa. 2. ~ü. fi 

İzmir vilayetinde miist:ıhsil, 
borçlandiği hububatın yüzde 97 
sini ödediği için, Ticaret Veha. 
}etinden Yerilen bir emirle kaza 
ve nahiye merkezi ile nefesi 
İ7.mir müstesna olmak üzNC 
vilayctiıi diğer yerlerinde lrnhu. 
bat satiı::i serbest birakilmt~tir. 

Sahte ekmek kar11eleri · 
Belediye İktisat Miidürliii!ii. 

fişlerin kontrolü s'ir:ısinda c;ahte 
ağr işçi karnesi kullanılciiftini tes 
bit etmiı.tir. Bu hususta :ıliıknchr 
lara tehlii!at hilcli.-\lmic:ti r Ru 
lnıc:ııı:t::ıki tafsilfıt ikinci sahife. 
mizdedir. 

Yuqos1avyada Çete!erin 
Faaliyeti Artıyor 

Londra, 22 (A.A.) - Yugoslavyada 
Yugoslav çeteleri faaliyetlerine de,·ıım 
{'tmektedirler. Son günlerde 300 ftal
vıın askeri bu cet.eler tarafından ımhıı 
edilmiştir. 

1 Günler Geçerken 1 
. YIKIP SATICI SERVETLER 

l 

RE F 1 K 
HAL t O 
KARAY 

Enkaz satlşınm bir binnyı sapasağlam sat· 
maktan daha karlı olduğu, arsalarını par

çalarn ayırarak büyük konaklardan, kösklerden 
ve ya1rlardan dah~ ziyade faydalanıldığı -şu sıra. 
da Istanbul':1n eskı v~ değerli yapıları biiyük bir 

Bütün bu haberler. kücük ta -
ğrrnıf erb::ı bımn da seve seve a
!aca ğı sekiJde ihrac edilmis olan 
Milli Müdafaa tahvilJerinin h~lk 
bbakalarında beklenilen sevk ve 
İstt>ği uvnndırmış oldui!l,ınu if • 
ham etmektedir. Bu te7ahiirün 
büvi.lk ve manalı bir amili de tah 
\'illerden h~sıl ol:ıcaic "J)ııranm 
'':ıtan f:P\•Pi1T'i7irı h;,. sı>mnnlii o 
!en şanli ve heybf'fli ordnmu7sı 
tnhsis edilmis olmas1dır. 

le kadinlarinin veki'mu 80 bini· y:jk bir ~ ısmı Alı!',anyanin ':ı?'"l°'' 
bulur. Bunlar e;lerinde emir bek ~ay ... ~~ır.ek üzere bulundu~·•ı.a 
!erler. Ve telefonla kendilerine kanidir. Birçok Fnmsızlı:ır a~ t ı. 
verilen vazifeve kosarlar Bom ra .,... :e rlemektedir?er: ''Bu iş ar 
bardıman edilen semtlerin halk~ tik t:z ::.1 sürmiyeo..:~ktir. Şu ha~Je 

t?r Devamı Sa. 2, Sıi. 1 l:fi1: Devamı Sa. 2. Sü. ·4 

Aft\erikalı 
Bir General 

Diyor ki: 

Amerika hükumeti nezdindeki yeni 1 
orta elçimiz Şevki Alhan'ln Vnşin&-

.._ ____ _, tehlike geçırmektedır. Şimdiki tabiriyle ölüm 
kalım tehlikesi! Bereket ki belediye bir karar almış: Yıkıcıya 
verilecek binalar · için ayrı bir izin çıkarmak. izin çıkarmadıkça 
hiçbir binanın tek taşına, tek tahtasına dokunmnmak ... Eğer bir 
bina değerli, giizPI \'e tamir ile islahı miim.kiin ise muhafaza o. 
lunac.ak. Karar pek yf'rindedir; hatira göniile bakılmadan bütün 
ku\•ve.~yJe yürütülürse sehir için büyük bir kazanctır. SOVVET RESMi TEBLiGi 

• 

Garp Çölünde 
Mücadele 

SOVYET KITALARI ,. 
Calo Vahasındaki 

lf alyan Garnizonuna 
Taarruz Edildi 

Stalingrat 'ta A'm~n 
Taarruzunu Püskürttü 

Romaya Göre Hücumlar 
Geri Püskürtüldü 

Roma, 22 {A.A.) - İtalyan teb• 
liği; 16 cyllıldc şafakla berab~r 

Şimdiden Harabe Haline Gelen Şehirden 
Siviller ·Cıkarddı • Voronei'de . Mühim Bir 

Mevkiin Zaptedild~ği Bildiriltyor 
Calo vahasindaki kuvvetlerımız Moskova. 22 ( A.A.) - Sovyet 
Libya, suhrasindan gelen düşma. .;abah tebli.i!i: 
:nin üstün motörlü zirhli kuvvet. Gece Stalinı?rat ve Mozdok böl 
leriyle şiddetli bir s~va~ tutuş. oelt>rinde muharehelPr olmustur. 
ınuşlardir. Knlabalı~~·bı; topçu ~i~er. cephPJPrde mühim bir de
kuvvetinin dcstekledıgı ilk taar- ıtl§klık voktur. 
ruz püskürtülmüş. garnizonun "Stalinı?rat böl~esinde Rusların 
mukavemeti, İtalyan .v~~Alman· Hrkac taarruzu ı?eri püskiirtiil
hava fe!=:killerinin mükerr~~ m'ü·. t~r~k ba:p-; kesimlerde ara;o:i ka -
cifıhalel<'riylc tesirli surct!e tlts- Z<ıl"lcları, E>lde ettikleri tebliğde 
\eklenerek ertesi gü~ler ıı:~~ ~t> i~~ve oh~maktad!r. 

t!fj_ Dc\·anıı Sa. 2, Su • .> Mozdok, böl2esındc Almanlar 
I .., .ı 

bir sırtı ve bir mahalli isıtal et. 
..,;dprdir. 

Stali1ıgrat muhar~besi 
Moskova, 22 <A.A.) __:_ Stalin. 

grat muharebesi, tQPGU a~si ve 
byvarelerden atılan bombalar ı:ıl 
t~nda devam etmektedir. · As kari 
fonnin sinıdiki sart1an irinde dı:ı 
~a siddetli bir muh~rPb"" tı:ı~av
vt:r ehvırk imkanı vnkhır Grce 

l:lfj Devamı Sa. %1 Sü. 3 

- o 

"Hava Hücumla rı İle 
Düşmanı Mağlup 

Etmek Mümkündür., 
T ... or.d•;., 22 ( A.A.) - An1r~L 

kan tıorr ba uçak'.Hi kuman !:ırı 
general Eaker. Daiiy Mail (l,ı:;zP. 
te;lne 't-rdiği r.Iemectf' B·iyi~t. 
Britımvı oa Al!T'.U~larm s~•erı 
kudret'r::. tt!hrip e::tn.ck için rrct. 
•efık ı <,.ı kıarini VE tayyareC'·lrr: 
ni tek..-'f etme~e kafi ~elece~ 5• 

\"İdn h. •·a ıı l :ırı~ mevcut .')Jcu. 
~unu ı:r: · lemişt~r.. . 

G?n<>r~: demı~tır kı: 
· ı):ı-~.ı.ni hava hücum!ar·:'- ,,. 

yenmek rr iimkiin Nduğuna emi. 
;tim. ; Jt•?manin ra:vyarP fa ·, .. ,ttr 
l"ı ;!'I'l t:.t-... ıp etmek suretiyle il ıl'' 
niktiırrla tayyareye sahip 'll.nı-. 

sinıı r.-ıi ni olmak. mühimmat fob· 
rikalarini tahrio eder~k ordulım• 
n; acz icinde biİ-akmak. deniz te1• 
t?ahlarlni tahrip ederPk denı-:-alH 
~emilf~ri yapma~l imk~nsizli!!>ı:ı 
rnahkCım etmek kabil<lir. Bu mtı 
harebedc galip gelecek olan araf 

1:!f!9 Devamı Sa. Z, Sü. 6 

• 

tonn muvasnlatı sırasında alınm111 

bir resmi 

M. Steinhardt --
Birkaç Güne Kadar 
Amerikaya Gidiyor 
J:Iaber aldıi!tmıza ı?Ört>. Ameri. 

k'l büyiik elcisi M. St<>inhardt. 
birkııc ı:;ıi.ine kadar Amnik:>v:ı 
h:ırekrt edrcektir. Bi.iviik elci. 
Amerikada devlPt adamları !le 
ırörüstüktcn sonra tekrar rnem -
lı>ketimize döneC'cktir. · 

Madagaskar' da 

lnqiliz K ıta ları Adanın 
Denizine Yaklaştı 

Port Louis. 22 (A.A.) - Tans
nai-ive'in pek vak'ında d;iqnesi 
!;eklenmektedir. Ciinkü !nıdliz 
'fuvvetleri ~ehire 50 kilometre 
•·:>klncmıc:l;ırdır. Bu ku,·vet1erin 
\nündekj baslıca enıtel Fr::ıns11 • 
tarın yaptıi'!r tahribat ve şidd:?tli 
' al?murlardır • 

Mesela -farzed~~m ki- Caddebostanmdaki Rağıp Paşa 
kö~künü veya Boğazıçınde bilmem hangi Mollanın yaiısını ben 
satın aldım: [daha doğrusu ve herhalde benden ba~ka birisi sa. 
tın aldr!] ~ı: de hesap ettim ki binayı yıkıp da mermerlerini. 
selsebillerını. k~rna. Ç('Şme veya tahta üzerine işlenmiş altın 
yaldızlı tavan suslerini, sütunlarını, tasını, tuğlasını, parmaklik
lanı:ıi. hem :Pahada. hem yiikte ağır nesi var, nesi yok, hepsini 
ayrı a:vrı pıyasaya !=:İirersem \'erdiğim parayı çıkartacağım; hele 
arsasini parçalara ayirip satarsam hem bir misli kar edeceğim. 
J•em de en SC'('me verine kendi zevkime kiibik bir ev kuraca
ğım D~ırur muyum-? Evet, ben durmam: fakat belediye durdura 
cak1 7.ıra o kösk ve o yah şehrimizin göz alışmış, göz süsleyici, 
alımlı şanh, gecmiş devir!eri canfondıran bir yanisi, şehri veni. 
lik çiyliğinden kurtarıp ona, pek uzak zamanlara· ait olmas~ da 
yine mazi~ini hatırlatan bir manzarasıdır. Bunların bir kısmı 
d~ cıdnn ~övlediğim satomsu köşk gibi sapasağlamdır; ahsap gö. 
ründiiğü h;lae "ta k.ır", yani kargirdir- Her balta inişinde yer. 
le göki'in. celik döğülürcesine sert ve keskin seslerle zonklıyaca. 
ğına. feryadf diinyay1 tutacağına, bunun maziye yapılmış bir 
suikast olacağna şüphe yoktur. 

Zaten ben su fikirdeyim ki koca koca malikaneleri ele ge
çiren büyük servet sahipleri servetlerinin icabına rröre yaşama. 
ğr ve o binaları şenlendirmeği göze almalı. her işt; kar, ticaret, 
menfaat hırsına kapılmamalıdırlar. Çökmeğc yüz tutmus dede 
yadigiı.rlanna yeniden çeki düzen vermek. bunların çoktandır 
sönmiiş ışıklarını tekrar sulara ve bahçelere aksettirerek bir sü
rü sünepe. yerden yapma ev dizileri öreteceklerine -Avrupa 
zenginlerinin yaptıklart gibi- e~ki azametli yapılan hayata ve 
r.ura kavuşturmak suretiyle kazandıklan parayı kazanılan 
memlekette beycesine yemek milyonerler _için bir yurd ve bir 
~i.ı..1\ran borcudur, sanıyorum. 
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rduda Vazife Gören 
Üniformalı İngiliz 
Kızları Arasında 

1 Gf:.C(: GE.LE.M H•BE.ALER 1 
Ticaret Vekilimiz Tetkik 
Gezisine Devam Ediyor 

Denizlide Dokumacıhğın inkişafını 
Temin Edecek 

Denizll, 22 (A.A.) - Ticaret Ve
kili Dr. Behçet Uz, bu sabah 5.30 da 
Dfo.niz.liye e:clerek Halkevinde Deniz
~ deki ıarbt Anadolu dokuma koope
rati!lcrl birlil!I ve kooperatifler idare 
heyetleri azalarının yaptığı bir top
lanttya riyas<'t ctmi,,tir, Bu toplantıda, 
':lokuma fiy::ıtlarmm yükselmesinin se
ıeplerl garuşlllmOşt(lr, Vekil. doku
'Tlacılara iplik tevı.iinde ve temin et
ti "erl iplik nlsbetlnde en iyi kalitede 
oıruma teslim etmelerindeki kontro

ran kuvvetlendirilmesi ve dokuma
( :r'tn mevcut limited ıirkcti tarafru-

o memleket dahilinde sntışa arze-
·-m..ı hususlarında a15kadarlara e

rler vertnlı, kooperatJ1erln bugiln
ü ... -+' r dahilinde yüklendikleri 
-ız" leri'l ehemmiyetine ve yarın f-

•ln d ı azırlı\Jı bulunmaları !Uzumu
rıa ~et el~1$tir , M~tpakiben çarşı-

Prof. Neşet Ömer 

lrdelp'in Valdesinin 

Cenaze Töreninde 
f;tıınbul, 22 (A.A.) - Pro!esör Dr. 

Neşet Ömer İrdelp'in annesi Bn. Mak
bule frdelp'ln bugün yapılan cenaze 
törcnfnde Cumhurrci.sf namma umumt 
k3Uplerl Kemal Gedeleç, hurusl ka
lern m:..dürli SOreyya Anderiman ve 
başhekim Zeki Hakkı Pamir hazır bu
lunmuşlordır. --=--....----

Ne v yor k' ta 3900 Taksi 
Servisten Çekildi 

Ankara. 23 (Radyo Gazetesi) - Bu 
gnr. Amerika.dan gelen haberlere göre, 
A ncri'<a harp ekonomisine sUratle 
giı-rncktcdlr. Altnan son bir kararla 
Nevyor't schrtnde çalısan taksilerin 
O te biri . isten t•kllmekWir. 

ı:ıu birde il 700 taksi vardll' '"" bu 
ııu tir •900 taksi servlst<:n kaldırılmış 
dr.nektir 

k rarla •enede 37 milyon litre 
benzl..., ve 1 ı; bın l!stik tasarrufu ıc ... 
ıı:ıuı edilml~tir. 

Kararlar Alındı 
d:ı bir gezinti ynpan Vekil, muhtelif 
müesseselere ve dükk3nlara uğramış 
ve halk ile konuşarak tetkikler yap
trkti.n sonra 9.30 da trenle yoluna de
vam etm i ştir. 

BUtiin koo~ratiflPrin i~liyecekleri 
ipliklPri m.'.ltlup evsafta boyamak ve 
dokumalar! da apre ameliyesiyle ıslah 
etmek üzere, halk bankası tarafından 
Denizli merkezinde bir santral kurul
masına karar verilmiştir. Bu karart 
ttıtbik için bir mütehass ıs gelmiş. tet-

kikler yapılmış ve bir arsa satın a
hnarak işe fii len başlanmışt!r. ~taki
neleri sip:ıriş edilen ve 6 - 7 ay son
ra işler bir hale gE-lebilecek olnn bu 
ı::antralin bilhassa dokuma ~anayilnin 
inkl3afında milhlm bir yardnnt olacak 
trr. Dokumacılar bu karardan çok 
tnemnundurlar. 

Gazetecilerimiz Bir 

Silah Fabrikasını 

Ziyaret Etti 
Londra, 22 (Radyo, 19.45) - Türk 

qazeteclleri geçen Cumartesi günü ka
dm tayyare dafi bata.ryalarm1n bulun
duğu tesisleri teıt~ etml !erdir. Ga-
7eteciler. kadm birliklerin talimlerini 
yakından görmü~ler. bu sırada bir tay 
yare uçmuş ve buna kartı alman ted
birleri tetkik etmlşler<lir Gaıet.eciler 
burada bif' çay ziyafPtind~ bulunmuş
lardır. Gazetecilerin fnıilizce bilen üç 
azast bir piyesi eörmiye eitmi,ler, di
,fer ikisi de bir operayı dinlemi~ler
dir, 

Pazar gününü humıst mestuliyetler
te geçiren pdete<""iler Pazartesi ııünü 
bir mühimmat fabrikasını ziyaret et
tniı:lerdir. 

Tilrk gazetecileri bugün öğleden 
sonra İngiliz ticaret korporasyonu ta
r~fmdan şereflerine verilen ı.iyafctte 
bulunmuşlardır, Bugün ,ecı.:ıctecilerdcn 
üçfi bir k•c giln l<ahcaklan İskoc
yaya gideockUr, 

TAN 

Sahte Ekmek r-·-a:A"SiN 
Fişleri Bulundu 

BiRLİGİNDE BİR TOPLANTI I İhracat"' 
Malları 

Sahtekarlar 
Ele 

"·SOVVEJ., TEBliGi 
<:J Baş tarafı 1 incide 

yarısı neşredilen Sovyet tebliğin 
de Sovyet kıtalarının bir kesi:n
de birkaç tankla on ikinci Alman 
niyade bölüğünü tamamiyle or -
tadan kalrlırdıklan kaydedilmek. 
tedir. 

Almanlar Stalingrad'ın bütün 
kesimlerinde taarruza geçmişler 
se de ağır kayıplarla geri püskür 
tiilmüşkrdir. Bundan evvel AL 
manların muhasara çemberini ka 
natm:ı~a çalı ·tıklar ve bunu va
va• yava$ ve bilhassa üc taraltan 
de~amlı bir surette vaptıkları 
bildirilmekte idi. Zırhlı Sovvet 
trenleri, pike hücumları yapan 
Alman bomba tayyareleri ile ateş 
teati etmişlerdir. 

En son neışredilrn tcbliJe göre, Kaf
kaslarda Almanlar Groznl'nin şima
linde )fozdok bölgesinde bulunan 
Mogdo şehrine taarruz etmektedirler. 
Sovyet kıtaları mukabil taarruzlar 
yapmaktadırlar, Novorosisk'in cenu
bunda Sovyet kttaları müdafaa muha
rebeler\ veriyorlar. 

Siviller çıkarıldı 
Londra. 22 (A.A.) - Stalingrat şeh 

r lnden bütiin siviller Volga nehrinin 
öte yanına ge<;irilmişlf"rdir, Sokaklar 
ölüt ağrr yaralı ve demir yığınları ile 
doludur. Almanların kAyıbı burada 
100.000 i bulmuştur. Bu şehir Alman
ların eline dü!)Sc bile. diişman ancak 
bir enkaz yığınına dahil olmu<J ola
caklll', 

Fransada Vichy'ye 
Mukavemet 
tr!if' Baş tarafı 1 incide 

vaziferr,izi yapm.au ve haiıı!erin 
ceaz,:ini vermeliylz." 

Frwısada beş bin kişi 
tevkif edilmişi 

Londra, 22 (Radyo 19,45) - Reu
ter'in Fransız hududundan aldıg:ı ha
berlere göre, hatta sonunda Fransnda 
5 bin Fran!'lız tevkif edilmh;tir. Mec
buri iş mükellefiyeti İ$1erlnln aldıft 
şekil ve Fransızlar hakktnda takip e
dilen hareketler üzerine Almanyaya 
işçi sevki işlerinin şefi bulunan Jan
teray istifa etmiştir. 116 Fransızm 
kurşuna dizilmesinden sonra alınan 
bu haber Fronıııada artan memnuni
yetsizliğe !,arcttir. 

italyan gazetelerinde 
Zürich. 22 (A.A.) - Vichy'nin Al

manya iJe yaptığı işbirliğinin, ftalya
ya karşı serbest kalmak itin yapılan 
bir manevradan başka bir şey olmrı
dTimt söyliyen Relazioni internazio
nali adındaki İtalyan 'gazetesi şöyle 
yazıyor: 

"Fransız - İtalyan işbirliği !"Uya 
düşmüır1ür. Fransız E'fkJlrı İtnlyaya 
karşı açıktan ac;ıta dilşmandfr. Hil
kCırnet mahfilleri italyaya karfı oliln 
bu kini ortadan kaldtrmak İ<;in hic 
bir teşebbüste bulunmamaktadır Çün
kü hükU.metin mesut aza51 da bu kine 
iştirak etmektedir. Vfchy'nin amaç
larından biri İtalyıın emellerine ma
ni olmaktadır ... 

Voro11ej kesiminde Berlinden lsveçe 
Moskova, 22 (A.A,) - Bu sabah ı 

~oskova radyorunun bıtdıraıtine gö- Yeni Bir htar 
re, Voronej kesiminde pek mühim bir Stokholm, 22 (A.A.) _ tsveçte ya-
A1man mevzii dün Sovyetler tQraftn- pıhın nahiye fntlhaplarTntn kat'i nc-
d3n zaptedilmiştir { ticest belli olmuştur. Berlindf"ki İsve(' * ; gazetelerinin muhabirleri, seçimlerde 

lılos:kova, 22 (A.A.) - Alman taşıt komünistlerin nisbeten yüksek kaı;anç 
uçakları Stalingrat muharebe meyda- lar elde etmeıi kar~ısmda Alman ha
nına do~dan doğruya asker indinni- riciye nazrrlıij:ında şu mütaleanın öne 
ye deyam ediyorlar. Almanlar, şimal- sürüldüitünü bildiriyorlar: 
de Volgaya ve ııı:ehrin cenubuna ulaş- "Nahiye seçimleri 1sveçin dahili btr 
mak için ı:;ar!ettıkleri gayretler sıra- işi olarak tell~kkt edilmek ldztm ge
sında üç dört kesime birden hücum lirse dE\_ Bolşevikliğe karşt bir ölüm 
etmekte ve zayıf bir nokta aramakta- dirim savaşma girişmiş bulunan Al
dırlar, Sokak muharebeleri hakik1 bir manya böyle bir inkişafa kayıtsız ka
cehennem hnlinde devam ediyor. lamaz. t~veç tarafsızhAı. komUniı:;t 
Bir Alman müte/ıassısının propagandasına ve faaliyetine kap!yT 

tefsirleri açık brrakcyor. Almanya İsveçin du-
rumunu bUyUk dikkatle takip etmek 

Londra. 22 (A.A.) - Berlln radyo- zorundadrr ... 
sunun askeri mütrhttssıs; general Diet _...,.. ______ ...,=....,...,.-__ 
mf'r dün aktam ıı:unları söylemiştir: 

"Ruslara kar§t cahuk neticeler al
mak mümkün dcğ:ldir. En c;abuk ve 
en tam zaferler, rlüşmanın manC'v! 
mukav~mcti yani dövüşme azmi hızla 
rlarbC'IC>nd iği xnm::ın almTr ~l'\\'Yt't 11~

kcrine kar"ı böyle bir zafer kazanmak 

imkinı yoktur. Ruslar bu darbeye ta
hammül r-tmiyc ve karşılık olarak 
darbe indirmiye ola~anU11;til bir ka
biliyet sahibidir. SovyetlM' birliğlnP 
karşı harp. dOnyant:ı t'n kuvvetli as
kPrf teıııkilAtiyle muharrbe dcmPkt:r. 
Ona eliz ~öktürmek çelin bir i~tir.,, 

.~arp Çölünde 
Mücadele 
ş;JiJ" Baş tarafı 1 incide 

metanetle dvam etmiş ve düşman 
insanca ve motörlü vasitalar ba. 
kimindan ağir kayiplara uğra • 
rniştir. Dün takvi,ye vazifesi gör 
mek üzere gönderilen motörlü kol 
Iarimizdan birinin yaklaşmasi ü. 
zeri.ne düşman muharebeden çe
kilmiş ve mihver hava teşkilleri 
"afindan takip ve bombardL 

man edilerek cenuba doğru sür'. 
atle ric'at etmiztir. 

Calo vahası, sahra ortasında Bin
gazinin takriben 400 kilometre cenu
bunda Kufraya giden yol üzerinde
dir. Sahil boyunca cereyan eden ha
reketler üzerinde, sahile uzakltğından 
dolayı hiç bir zaman önemli bir tesi
ri olmamış ise de fnkAr kabul etmez 
bir değeri bulunduğu muhakkaktır. 
Zira Calo, A!rika çölünden aeçen ker 
van yollartnm en inilhimmine hakim
dir, 

Yeni tanksavar topları 
Ankara, 22 (Radyo Gazetesi) -

Londrada resmen açığa vurulduğuna 

cöre, İngiliz ordusunda yeni tank sa
var topları kullanılmıya başlanmı~hr. 
eu toplar en kal!n zlrhlı tanklar del
trıfye muvaffak olmaktadrr. Bu toplar 
ilk defa olarak Ronımele karıı kul
lanılmıştır. Rommel 1 Eyl0.1 taarruzu 
sırasında maytn tarlalarln ge<;tiği sı

rada ant olarak bunlarla karşılapıii 
ve hezimete ujratılıTııştır. 

lspanya'nın Dış 
Ve İç Siyasetinde 

Tutulan Esaslar 

-

Amerikalı Bir Gene
ral Diyor ki : 

ıtJlr Baş tarafı 1 incide 
en çok sayida ve en iyi tayyareye 
~ohıp olacak taraftır. Hiçbir bölııe 
yoktur ki bomba uçaklarimiz:: u. 
laşmasin· Amerikan uçaklarınln 
k~<l.ı:;_ti, İn!!iliz tayyarelerinin iş· 
bırligıyle hır misli artmiştir. Bu 
suretle müttefikler Almanyayi 
her gün ve her gece bombalaya. 
bileceklerdir." 

Fransada bombardımaıı 
edilell lıedefler 

Londra, 22 (A.A.) - H~va na7.rr
lıfı tebliği: Bomba servisine mensup 
uçaklarımız bu sabah Lllle ve Lens 
çevrE>lerindeki endUstrl hedentırine 
taarruz etmişlerdir, Mazingard ve 
Pontavendin'deki elektrik ıantı·alleri 
isabet alan hedefler arasındadır 

AlmUTı lıava akmi 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman hafif 

.aa~aş uçakları dün fngiltE-renin r.enur 
dogu kıyu•ına hücum ed.crC'k RexhlU 
tchrine bilyük çapta bômbA atmış
lardfr. ~füteaddit ev infi15klardan son-
1'"" r,;ökmü~tür. 

Finlandada Gene 
Sulh Temayülü 

. lt:ifT Baş tarafı 1 incide 
dılmelidir.,, 

Ancak Helsinkide neşredilen 
bir Fin tebliiiinde şöyle denilmek 
te(lir: · 

Bu tebliğden cıkarılan mana 
sudur: Finlanda, harbetmekle be 
raber mihver prensiplerine uv -
mıı• değildir. Finlandanın •avası 

Madrit, 22 (A.A.) - Dört l(iindon- ideoloii sava'1 değil, L~tiklal sa'_ 
beri General Franco'nun relsll~inde vaşıdır ve demokrasi prensiple • 
yapılan nazırlar toplantısı sona or- rinden ayrılmak değildir Çünkü 
miştir. Neşredilen tebliğde deniliyor v:ıhudilere mihver memlekrtle • 
ki: ~-- ri'lde tatbik edilen baskı Finan 
"H•rlcl işler bakrmmdan meclis, ko- d•da yoktur. 
müniım aleyhindeki mücade-lemlzin * 
ruhuna ve yeni Avrupa nizammm i-
caplarına uygun olarak <on altt sene Vaşin){!on, 22 (A.A.) =.: "Ha
ioinde takip edilen •lyaseli teyit et- vas .. Vaşinııton diplomatik mah-
miştir,,, .... _. Iillerinde, Fin1andanın mevcu 

A•kerl sahada İspanya, hazırlıkları- diyeti tehditten kurtulur ve ken 
ıım teksir ve ıslahına devam etmekte• disine emniyeti hakkında devam 
dir, 1 1ı teminat verilir verilmez harp. 

Dahilde, <an lıadi<0ler dolayısiylr ten çekilmek arzusunda oldu<h•. 
hükt'lmet bütün tspanyollarln mane- na dair Finlanda elçiliği tarah~. 
vi birliğini idılme E'tmiye; onlar hak- d:ın yapılan son beyanat üzerine 
ktnda kanuna ve hükômctc riayet hu- · · 
<ımında en sert di<ipltnl tatbik etmiye Harıcıye Nazırlığınm resmi tep 
kotiyetıe amıetm1$tlr. Hiiki\mct. b!I· lii!i merakla beklenmektedir. Bu 
liln tahrik ve n'fal< tr.rhbil•lorlnl cb- b~vanatla alakadar olarak Finlan 
hR bılşlanıor-ta ,tddctlı- hoi!:acak ve d:-ını.n. Amerikan efkRnnın mil • 
devlPtin kurlrl't ,.e ısentlnl" tn u.ll'aTir z;;ht"retini temin amacrnı güden 
nlan bütiin cebir hıırekcUct!ni ceza- aeık bir dem<'einin bahis mevzuu 
!andıracaktır. , olduğu bildirilmektedir, 
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Vatandaşların itimat 
Hissini Sarsmamalı 

lstanbulda kı,ltk kok k!mürU 
tevzi[ işi bir türlU düzelemedi. Bu 
sütunda. bu 1,ten b1r kaç kere 
bahsedildi. Ne yı:ıık ki bir defa 
daha bahsetmek zorunda kıhyo• 
ruz, 

Kömür tevziatı batfadı~ı zaman 
al:ikaclarrar, blitUn vatandaılara: 
"Acele etmeyin. bu yıl k6mllr 
buldur; kimse kömUraüz kalmıya· 
caktrr. iki tondan fazla ol· 
mamak Uzere her vatandaı late· 
diği kömürü alabllecektlr.,. denll· 
dl, Bir kisım vatandaşlar, bu ly· 
kazlara rağmen kömür almakta 

l 
tehalük göst~rdller, bir kısmı da 
bu vaade inanarak ağır davrandı: 
"- Tel.it edip iti fdare eden .. 

leri güçIZğe sokmıyalim, hele mev 
sim yaklap:ın, kömürümüzO o xa· 
man alırız, diye düttindüler. 

Fakat şimdi de bu a(jır ahtlırt· 

na piıman oldular, ÇünkU miJrı· 
caat ettikleri zaman: 

"- Kömür kalmadı, gelecek 
partileri bekllyoruz.,, Cevabı ile 
karşıla§hlar. Hiç müracaat etmı .. 
yenlere istediklerinin yartsı veri· 
lebllece!li söylendi, evvelce para 
verip numara almıı alınlar da hl· 
li depofann önünde bekleılp du
ruyorlar. 

i,ln sakıt tarafı vatındaftak1 1· 
timat hissini ursmıktTr. Ne xı .. 
rnan olsa kömUri.lnU alabllece61ne 
inandırılan vatanda,, mevsim a•· 
llp de kömürsüz kaldı mı, bun• 

f 
dan eonra yapaca6ı lı fır11tı kı· 

çirmamak olur. ÇiJnkU HnOmUz• 
de nümune var. Savrulan vaadfe .. 

f re inanmayıp kömürlerini kömUr .. 

i 1Uklerlne atanlar timdi aöylenen
lere inanmak gafletini göaterenle· 
re gülüyorlar. 

\..,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,./ 

ALMAN TEBLiGi 
ıf2fr Baş tarafı 1 incido 

Stalingrat muharebelerinde düş 
manın tahkim etmiş olduğu silo
lar göğüs göğüse şiddetli çarpış• 
malardan sonra elegeçirilmiştir; 
Düsman bu muharebelerde c.etin 
bir mukavemet göstermiştir. Kı· 
t~larımız bolseviklerden esirler 
almrnlardır. Düsm:ırun şimalde 
•~hri kuşatmış olan krtalanmızın 
bulundui!u mevzilere karsı teşeb 
bi;s ettiği kurtarış hücumları a., 
kim kalmıştır. 

Sovvetler burada 21 tank kay;. 
hl'!ınislPrdir. 4 

Don cephesinde Alınan hücum: kt.-ı 
talan nehri geçmişler ve ıağ ktyfda 
35 müstahkem mevkii tahrip etmiş• 
lerdir. l\.'Iacar kıtalan mevztt dO~man 
hOcumlarmt püskürtmilşlerdfr. 
Düşman ağır kayıplara uğradığı lçhl 

Voroneje dün hilcum etmemiştir. Vo
ronejin &imal battşmda dil manm bi:e 
c;ok hücumları bütün smtrıar:ı me~ 
sup kuvvetlerimizin mukavemeti ka~ 
ti ti mda kırılmıştır. 

Rjev yakmdar!nda düşman oldu~ 
bllyilk kutçetlerle yeniden hücum et• 
miştir. Bu hücumlar, kt.imen baılan• 
ııçta, kımrıen de karşı hücumlarda 
püskürt!llınüştür. 28 düşman tankı talı 
rjp edilmiştir, 

Von Bock yenide1ı bir 
lıücuma lıazırlanıyor 

Stokllolın, 22 (A.A.) - "Ofi": Ha• 
\'8 e:rtlarının müsait olmaması ve Rus
ların inatlı rnukavemetlcrJ Stalingrat
ta yap!lmakta olan hareketleri yavaş .. 
hıtmu;;tır. Bununla beraber şehir icin
de sokEk muharebeleri devam etmek
tC'dlr, Von Bock. yeni bir hücum I<;in 
kuvvetlerini toplamtya çal~akt.ırlrr 

Kışın ltalyada Bütiin 
Okullar· Kapalı Kalaca!C 

Kudüs, 22 (Radyo 22.15) - Roma• 
da ttSmen bildlrildi~lne g6re, ftalya• 
da bUtiln okullar önümüzdekl kışın 
ı:;oğuk aylarmda kapalt kalacnklardır 
Bu krırar mahrukat buhranmdrın a0-: 
l:'P·'l tıltnmt'.'rt"ır 

111. Hull'in sözleri 
Vaşington, 22 (A.A.) - Harici 

ve Nazın M. Cordell Hull, gaze. 
t.,cilcr toplantısmda Finl:ında 
lıı:kkmda sorulan bir suale cevap 
v0terek bu hususta bugün söy
livecck bir şeyi olmadıl!ını. fa -
kat hu memleketin Birlcsik A • 
mcrika ilı- miinasebetleri hakkın 
da dnha sonra demeçte buluııgc3 
ıll"T bildirmiştiT 



23 • 9. 94.2 
--------------------------- .. TAN 

rT~'~N~A ... ~~.LI '\ Bulgaristanın Harp 
1400 
750 

Kr, 
l!I .. 

1 Sene 2800 
8 Ay 1500 
& .. 800 

Ki', ,, 
• 

3 
r~~,~~,~~,~~ 

l~~~!'~~~~2~~; 
Kırık Sise ve Carna 

1 , 
Simalar Mizahi içindeki iktisat Ve 

i·';jlMfü!i:i Maliye Sisleıni N ed 
il 1 a aoo 

400 
150 • 

• ? Neden itibar Edildiöin · 
r • Biliyor musunuz? 

Yazan: ULUNAY-, 
-T-

yuvarlak, bcşüş, sevimli bir çc~ 
üzerinde zeki saçan mlnl minJ 

atcfli gözler; anlattığı vakaya göre 
Gekillcr alan bir ağzı örtcmiyen ince1 

kıvırcık bıyık!ar; baıııkca bir burun; 
altı üstü blr kalıba vurdurulmuş, blraa 
yanı eğri f,csin kenarından tasan k:ı • 
vncık saçlar cayct lt:na ile taranmıı ... 
Elinde ucu, yuvarlak gümüş toplu, Do 

zun fil d~I bir ağızlık. Boynunda g• 
nli bir .. plastron,. boyunbağı, üstünde 
pc-k zarif bir iğne,., Gayet çevik ild 
bacağın üzerinde o nüktelJ ağız atCf]J 
gözler, kadar mlnalı iri bir kannl 

Sovyetler Birliğine 
Yardım Yolları 

Yazan: M. ANTEN 
Bugünkü GMUar içinde Sovyct 

Rusyanm mattefiklcrlnln yar
dımına daha ziyade ihtiyacı vardır. 

'22 Toprak Mahsulünün Alım ve Satımı, On Sekizinin 
de Fiyatını Kontrol İçin Bir İnhisar İdaresi ve İhtiyat; 
~addelerinin Doğru Olarak Tevzii ve istihlakatın 

İngilizler ve AmerikaWar Sovyet 
Rusyaya şimdiye kadar iki yoldan 
yardım gonderiyorlardt: 

1 - Şimalde Buz denizinde bütan 
ıene donmıyan Munnansk limanı va
ııtasiyle. 

:ı. - Cenupta Basra körfezi, İran ve 
Kafkasya yolu vasıtasiyle. 

En emin olan cenup yardım yolu 
bir kaç zamandanberl kııpanm~ bulu
nuyor, Almanlar Stalingradt zaptcde· 
tek aşağı Volgaya 1runamiyle hAkim 
oldukları takdirde, Hazer denizini de 
kontrolleri altına alabilecekler ve ha
\.·a kuvvetleri ve getirecekleri hücum 
botlariyle Sovyet gemilerinin bu de· 
nlzdc işlemelerine mani olabllecck
lerdir. Bu suretle Basraya çıkan İn· 
giliz ve Amerikan malzemesinin Hazer 
denizi vasıtasiylc de Ural ağzındaki 
Gurlev'e gelinesi güçleşecektir. Bunun 
la beraber, Sovyct nakliye gemilerinin 
Hazerin ıo.ı·k sahillerini takip ederek 
ve hııva kuvvetlerinin himayesi altm
dnı şimali Hazer limanlartnn gitme
leri mümkQnd!lr ve bundan başka 
Sovyctler Hnzer denizinin prk kıyı
smdaki kara yolu vasıtasiyle de bu 
malzemeyi sevkedebilirlcrsc de çok 
uzun ve dolambaçlı olan bir yol bu i~ 
için tamamlyle bnzır bir vnziyctc ge
linceye kadar epeyce zaman gece
cektir, Sovyetlerin Stallngrnt önünde 
bu kadar tnuannidane çarpışmalartnm 
sebeplerinden biri de bu cenup yolunu 
kaybetmek istememeleridir, 

Almanlar, bugllnkO bulunduklan 
vaziyetlerde kışı geçirmek zorunda 
kalsalar dahi, Sovyetlcrln Volganm 
şark kıyısı boyunca uzanan Astrakan
Kuibişet demlryolundan istifadelerine 
mani olabllCC'eklerdlr. . 
Şlmaldeki Murmansk yolu hiç bir 

zaman tam bir emniyet içine alına
mamıştı. Son bir Alman tebli#i: Sov
yetlere gıda ve harp maddeleri götü
ren 45 gemilik bir mattefik kafile
sinden 262 bin tonillıtoluk 38 geminin 
Buz denizinde Alman deniz ve hava 
kuvvetleri tarafından batmldığmı bil
dirmektedir. Bu son hadise -tebliğde
ki büyük mübalaia hissesi çTkartldık
ton sonra dahi- bu yolun emniyetinin 
gittikce azaldığını göstermektedir. 

Almanlar FinlAndlynnın ve Norve
çın şimalindcki deniz -ve hava üsle
rinden istifade ettikleri müddetçe bu 
tc-hlike gittikçe artacaktır. Çünkü Al
manlar bu yolu tamamiylc keserek 
Sovyet Rusyayı müttefiklerinin yardı
mından mahrum bırakmak için bütün 
gayretlerini sarfedeceklerdir. 

Finlanda Vaziyeti 
Sovyetlcrln, Almanlarlp. istifade et

tikleri şimali Finllinda üslerini ele 
geçirmek maksndfyle yaptıkları ta
aı:-ruz hareketleri gı'bi müttefiklerin 
~'ınlfındayı harpten çı~rnrmak gayesiy
le yaptıkları siyası teşebbüsler de şlm
dıye kadar akim kalmııtrr. 
Vaşingtondan &:elen bir telgrafa gö

re; Finlandanın Amerika sefiri yap
tığı bir beyanatta: Finltındanm yalntz 
kendi emniyeti, istiklali ve toprak bü
tünlüğü için harbetti~nl, kendi top
raklarını geri aldıktan sonra geçen 
son bahardanberl Sovyetlere karşı ta
arruz hareketlerinde bulunmadığmt 
\"e kendisine kat'i teminat verildiği 
t kdirde sulh yapmaması ic;in hiç blr 
sebep bulunmadlğmı söyledikten son
ra şimdiye kadar FinlAndaya bu hu
susta hiç bir müsbet teklif yapılmadı
l:ınt fUıve ettnlştlr, 

Tanzimi için Bir İaşe Komiserliği Kurulmuştur 
Muharip, gayri muharip, bita· ı hemen ıki misline çıkmıştır, Binaenıı 
raf memleketlerin bir \Oğnnda leyh, zıraatc ayrılan toprakların heye 
olduğu gibi, Bulgaristanda ia- ti umumiyesinıie son zamanlarda hu -
şe vaziyeti günün en mühim sule gelmiş bulunan takriben 300,000 
meselesini teskil etmektedir. hektardan ibaret aritştıın münhasırıın 
Hükumet bir" tnnıftan iaşe işi- yukarıda ıs.mi geçen y?ksek kıymetli 
ni rlüzeltımek kin mlımkün o. nıahsulleı· ıstlfade etmış buluıımaktıı-

lani yaparak h~zur ve siikCı. dırB. .. k"" h t h 1 B 1 
b ugun u arp en emen cvve , u -

n~n ozulrnam~sna çaışınak.ta, gristan'ın U.-tısadiyatı buhran devrinin 
d.ığer f:a~af~a'! ıkts.;.t ve malıye z.u2rlarından gitgide sıyrılır bir dn· 
sıstemını ıslaha uğra~makta. rumda bu!unuyordu. Fakat Harp yeni 
dır- bir takım değişiklikler husule getir • 
Bulgaristanın tanınmış devlet miş ve bu dcğişıkllkler nonnal geliş. 
adamlarından ve eski nazırlar. nıcğe engel o!muş1ur. Her ~eyden ön. 
dan olup halen halk bankaları ce mühim ham maddelerden bazıları· 
birllğmin reisi bulunan profe- nın yokluğu bu gelişmeye mlini olmuş 
sör Dr. Miscikof tarafmdan ve bu yokluk bilhassa ltalya'nın da 

harbe girmesinden sonra kendini bir 
Bulgarlstanın harp i~eki ik- kat daha hissettirmiştir. Ondan sonra. 
tısadi ve mali durumu hakkın- nıcm!ekcttc istihsal olunan gıda mad
da "Bank - Arcr:niv" de bir delcriyle dokuma ve deri eşyasının or
makale yazilmiştlr. İktisadi duya tahsis edilmesi sivil halkın ge. 
ve mali bakımdan bu komşu (,'!tJme imkanlarını darııltm15tır. Bu • 
devlete ait miıhim malumatı nur. neticesi olarak istihlaki tayin usu 
ihtiva eden bu makaleyi ehem. lıinı: bağlamak ve iktısadiyııtı devlet 
miyetine binaen okuyucuJan. tarafından gütmek mecburiyeti hasıl 
mıza nakletmeyi faydalı bul- o!mu~tur. 

duk: : Harp iktısadiyatmw 
* * güdülmesi.ne dair tedbirler: 

Halkın istihl~k seviyesi düşük olan 
Toprak mahsulleri fiyatlarının 

dü'şmcal, daha 1931 yı!ında "Hu 
bubat ihracat Müdürlüğü" adlı bir tc
şe'ltkülün vlicude getirilmesine ?üzom 
göstermiştir. Bu mildürlük çiftc;ilcre 
b:ığday için rayicin üstünde bir b!:!del 
vt.rmiı ve aradaki farktan mlitevellit 
aÇJğı, memlt'ket içinde ekmek fiy,1tla
rı11a yapılan zam ve devletten alınan 
yıırdımla kapatmrştır. Şimdi devlet 22 
toprak mahaulünürı (hububat, mısır, 
ramuk, yün, kenevir; keten; yailı to· 
humlar; fasulye: pirinı;; afyon ve llh.) 
ı:lım satımını inh'sar altına almış ve 
bunun için "Hububat İhracat İdaresi,. 
adlı teşekkülü vücude getirmiştir. Bu 
id;;re diğer 18 madd<'nln fiyatlarını da 
kontrol etmektedir. Bund3n başka, 
d•vlct. iktısadiyatın daha sılı:ı bir su· 
rette güdülmt-Sİ için bazı yeni tedbir. 
ler almıştır. Bu maksatla, diğer dev· 
let!erle olan ticari münasebetleri bir 
plBn dairesinde idame etmek vazifcsile 
mükC'llcf bir "Dış Ticaret Müdürlüğü,. 
\"Ücnde getirilmiştir. Bu vazife evvel. 
ce Bulgar Devlet Bankası tarafınilan 
görclmekte idi, Hıırp çıktıktan sonra, 

a•hri bir teşekkül mj\hlyctinrle olmak 
üzl're "Sivil Seferberlik Müdür!ülü,. 
ihdas olunmuştur. Bu idare, sivll ma
kamlann faaliyet sahasına giren ve 
ordu ile halk için ehemmiyeti hııh: o. 
lan bütün meselelerle meşgul olmak
tadır. lkttsııdi meseleler de bu meyan. 
na dahi?dir. Bauında muvazzaf bir ge
neral bulunan bu idare, muhtelif ne· 
r:aretlerin mühhn toplantılarma mii • 
messJllcr göndennekte ve bu nezaret 
ler hakkında vekiller heyetine hitaben 
rapor yazabilmektedir. Nihayet Dev. 
let, Ticaret N eza.retinln çerçevesi için 
de olmak üzere bir "İa;;e Komiserliği" 
ilidzs eylemiştir. Bu komiscr!iğln va
zifesi istıhlaki tanzim ve en mühim ih· 
tiyaç maddelerinin doiru bir tarıda 
dai::tılmasını temindir Bu komiser -
tik şimdiye kadar şu ~al'ldelerin sar -
fiyatı hakkınd:ı sabit miktarlar tesbit 
eylemiştir: Ekmek (evveli günde a
dam başına 400 gram, 15,12,1941 den 
itibaren 300 grnm, ağır işc;ılcr iı;in 600, 
m;ıden işçileri 1çin 800 cram), tereyağ 
ve yağlar (adam blşına ayda :-ıoo 
gııım), peynir (adam başına ayda 400 
gram), sabun (tuvalet sabunları hariç 
t!r), ayakkabı (senede iki çift), yün 
roplar ve bazı pamuklular, kömür, ben 
ıin ve petro?. Tayın usulüne tabi olmı
yan mallarda, İaşe Komiserliği stok· 
ları kontrol etmekte ve satışların mlitn 
kün oldufu kalar müsavat dairesinde 
yapılmasını temine çalışmaktadır. 

Ticaret ganayi sahasmın muhtaç 
oldukları en mühim yabancı malların 
hariçten tedarikini temin için Ticaret 
Nezareti, 1940 yılının martında, "Bul
gar Tfoaret Şirketi,. ve "Bulur En. 
diıstri Şir.keti,. ad!ı iki mühtm' anonim 
~irket tesis ettirmiştir. "Bulgar Tica
ret Şirketi" esas ilibariyk, demir, ıe
ker, çinko, teneke glbi malzemenin a
l:miyle ve "Bulgar SanııyI Şirketi" ise 
dökme demir, bakır, parııfin ve saire • 
nln alımiyle meıgul olmaktadır. 

Diş ticaret istihsal ve 
fiyatları: 

) 940 yllındanbcrl Bu1garistıın'ın 

dış ticaretinde de kayda değer 
defişikl.ikler husule gelmiş olup bun • 
!arı her §eY9en önce yeni ticaret usul 
ve esaslarına atfetmo:k icabeder. Dış 
ticaret sahasının harp dolayısiylc da. 
ralması Almanya, İtalya, 'Macaristan, 
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Bulgaristan'da toprak mahsulle
ri fiatlarında 1932.1934 yıl!arında hu· 
ıule gelen felaketli dü~üş, memleketin 
biltün iktisadi hayatı ilzerinde ağır te· 
sıı-ler yapmıştır, O tarihte köylülerin 
gelirleri kat'i olarak azalmış, umumi a · 
hm kabiliyeti o nisbette zayıflamıs, tc 
diyeler durdurulmuş ve ha!kın büyük 
bir knmı büyük b!r sefalet ic;ine düs
müştü, Bu ııartlar altmda, endüstri, 
t!caret ve kredi işleri de çok zanr gör 
mtiştü. Paranın lstikrannı temin için 
aktol unruı 1929 istikrazından sonrıa, 
verdikleri kredileri bir hayli genişlet" 
mi~ olan kredi müesseseleri artık ala 
clklarını vaktinde alamaz olmuşlar ve 
bu sur~c mühim zorluklara dü mÜ!i· 
!erdir. Bu sebepten Bulgari tan Milli 
Bankası, ldiçük b:ınkaları yekdlierJyle 
bırlc~tirmcğe mecbur kalmış olup bir 
leşme hareketinden "Bulgar Kredi 
B3nkası., vücude gelmi~ bulunmakta -
dır Bu banka bugün memleketteki en 
bii~ük ticari ve sınai teşebbüslerin baş 
lıc~ kredi kaynağını teşkil elmcktc -
dir. Kredi bo!luğu zamanında daha 
ihi tyath davranmış olan halk bankala. 
rı dahi, daha ıonraları, küçük sanat 
ve ticaret erbabı ile çi[tçilcrin tediye 
kabiliyetlerinin azalmasından ve bil · 
haı:ı.a borçlarını ödemc-k istemesinden 
müteessir olmuşlardır. Borçluların yü· 
künU hafifletmek ve kredi sistemini ye 
niden ıs!ah etmek maksadiyle buhran 
)"tl!arında alınmış olan kanuni tedbir
ler kredi işlerinin sağlamlaşmasına 
pek çok yardım etmiş ve borçlulara 
bon:lannı uzun vide ile ve düşüle faiz 
nlsbetleriyle ödemek imkanını ver • 

~-------. ________ , 
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miştir. 
Hububat fıatlannın düşmesi. Bul -

gar ~raatinde esasen husu! bulmakta 
ol;.n istihale hareketini mühim ölçü. 
de hızlandırmıştır, Bunun böyle oldu
ğunu zirai istatistikler açıkça göstcr
m~ktedlr, Nitekim. hububat ekilmekte 
ol;ı~ topraklann mesahasr 1931 /32 yı
lındanberi ancak cht'mmlyetsiz mik
tarda azalmış olmasına mukabil sınai 
nebatlar, yai ve meyve bahçelerine 
tahsis eiitlen toprak!arın mesahası ' 

D. F. E. CONTiN~NTAL PARİS 
Film Şirketi nınmulfıtından titiz bir itina ile yalnız en 

büyiik filmlerini elde ctme~e muvaffak olan 

ŞA R K SINEMASI 
Bu C U M A Akşamından itibaren 

942 _ 943 Sinema me,simiac başla:vacağlni sayin Sinema se. 
venlerine müjdeler· İLK BÜYÜK PROGRAMDA 

HAYAT YOLU CANNELIE> 
Bir kıtm doğuşu ... Büyümes1... Aşkı... Izdivacv. Acı ve 

ıstırabı ... Nihayet ölümiyle sona eren bütün bir hayatı· 

Werner KRAUS Luise ULRİCH 
in müştereken yarattıktan aşk ve hayat romanı 

Çeviren: ULUNAY 

, 

Şehrin Ücra Bir 
Bulunan 160 Y dhk 
Fabrikada ( !J Nefer 

Köşesinde 
Mühim Bir 
Gördüm? 

Ga7.etclerdc i. - Evkaf mı yıktı- iste Borazan Tevfıkl 
l nn iistiine U8n. r- y AZAN '. rryor? Tevfik, eski devirde Bahriye itfa.fyo 
"Stşe ve cam krıkla· ı 1 - Yoo. Orası ken· slnde borazan çavuşu idi. Onun bir rı tol)tan ve pcraken • • 
de iyi bir fiyatla a· S A 1 D K E S L E R !. 1c1 kend:ne yıkı.ldı. radyo cihazı, blr gramofon piUiğı, bit 
l~~:~ ~·:m.•k. ·~u~c~· .: Şimdi burada ev v<t" fotoğraf camı kadar Jtuvveili olan hi. 
mliracuıı" ya klübe yaptı • fızası bütün muhitinde: dikkatini çe. 
Yatağınızda sıılınh kc~·fini yn. ran fakir fukara kendilerine lazım ol- ken htıdiseleri zapt ve tcsbit ederdi. 
parken sokaktun zıı·fak \'C nl'z. dukça geUp tuğla, taş, harç fiilin çıka· Tevflğin sanat hususunda en kuvvetli 
Jeli bir ses: rıyorlar. cephesi bu idi. Meselll yangın vakasnu 
"Kırık ıııclcr a.lıycırum, llmba ıııelerlı _ Acayip! .. Neye Şişt' , ne camisi olduğu i:ibl bütün gürültüslyle, lebce 
catlak kavanozlar, bardAkllr •lırlhllcr 1 1 • t l k 1 
alıyorum. Cam kırıkları, tabak kırıkları dıyorlar, buraya? tııklitlylc, a ev enn ça trtı an, yı ı an 
alıyoruro." - Karşısında §işe fabrikası var da binaların gümb!lrtülcrJyle, zabltlcrln 
Kapınızın öniindc duran ~öp ond<ın. kumandalan, sıkılan suyun ıarı!tılarr, 
kamyonunda aşnğ:dnn, ) ukan. Jf.. l.,I, yanan evlerdeki halkın fcryatlan llQ 
ya sn\'rulnn bir emir: yürüdük. CamJ b:ırabeslnln tam hafızasına ve beyanına sığdırır, va'ka. 

ı·oıa eyi bah. içinde t•ıe kınfı, cam karşısındayız Metruk olduia yı aynen ya~tırdı. 
kırılı olmaya." ' Boyle şiimulJu geniş anlatışlarındm Çöp iskelesinde kavgn: \sanılan ve ço~ eski. dev~rlere a_lt oldu 
"Sen ne ~iye a.lıyon onu. Once .ben ıllr· fu tahmin edılen kırcmıt rcngıne bo- başka ufacık "re:ıllst" levhııl:ır da çi... 
dUm, bcnım küfeye koy da •cnın ı:alanı yalı kapısının üzen tahta liCtnsell ah- zer: Meseli zenci •dadıslyle bahçeye 

Ve";lh;y" et iki kisinin birden $ap' blr evin önünde . duı:uyoruz. Bn çıkan küçük beyin "kabaramazsın kel 
,; d d b- · ı. b d d Fatma! Annen güzel, sen çirkini.,,. di.. Yapıştlgı- an• kınk bı'r si"e hı". evin yanın a a _uyu.- ır o un e-

e.- il " - nı k da ilk ye baba hindlyi kızdırdık!arım tasvJ, · · k il k ı· k posu var. Odun yıgı arı o a r y 
rının es ere e ı annma:.ı .. d • k E eder, O zaman hemen yumuşak fes ol 
ile diğerinin elinde kalıyor, e- ır.ckf ld •. nerfcdbe~kse gnoğebene~eerceb!r yte; buker, püskülünil bir hindi ibiği gibi 
1. .1 • • l {' . ra ta §llie a rı ası a z 
ı kcsı en §ışe;p a anın ızcrınc k N bir baca ne de bir fabrika- burnunun yanından sallandırır; yüzU. 
atılıyor, bir boğuşmadır baş. ~o ~dı:acak alim~t. nü morarta morarta kanat süpürcrcJC 
lıyor. • Yeni peyda olan blr ahenk!e bir ta- o kadar güzel kabarır ki, insanda giiJ
Ncdir kınk şişeye bu kadnr i.. raftan: nıckten ziyade hayranlık ve takdir 
tibar? Cam kırığı toplamak i. - Hayaaat, yeni hayat, ha& hayat, hissi uyandınrdı. 
rin bu kadar ilan parası ver. hakiki hayaaat .• d"ye bağırarak, bir Torununun lbramiyle Beyoğlununı 
~ bilylik mağazalarından birine gl.der~k mcğe, gırtlak gırtlağa gelme. taraftan da sol elinin şahadet parmağı tlk defa asansöre binen Haminne mı 
ğe alemi rahatsız etıne·re ne ile bumunu karl§tırarak geçen bir ço- halayığı SctarcUn vakası da bu "rca
lü;.um Yar? Ne olacak bu caın cuğu durdurup sorduk: 

Hi k"" ""k B ı da bir şişe llst,. sahnelerdendir, larıklan? -. :.;t uçu · ura ar Tevfik, kendilerinden hOltısate.n 
fabrıkası varmış, nerede? * * Çocuk kendini tutamadı: bahsettiğim son mizahi simalarla dU.. 

E ·ı d d. y1 şüp ka!knrdı. Onlardan daima hürmet, 
b İstanbulluyum - Yuuu.. nayı er, e ı, ne cna 

Doğma üyıime şeysiniz siz be. İşte önünde duruyor takdir ve muhabbetle bahsederdi: Kaa 
anuna Tekir Sarayı dcnllcn ye-. ısunuz ya, .. Nah, girin odun yıfınları. bur Naz!Jin zcklisına, Mubsinin deh~ 

ri görmemiştim. BiT dostla Edimek pı nın içine,, İşte orası. sına hayrandı; lehçe taklidini bir sanat 
dan Eğrikapıya doğru bir gczinU ya • Girdik, Dağ gibi odun yıftnlannm t~Uikki etmezdi: onu sadece bir istidat 
par ve harap kale bedenleri üzerinde arasından geçtikten sonra yere gömli- gibi görürdü. Onca Anat, vaka yarat.. 
mendlllerlmlz burnumuzu kapıyarak, lür gibi alçalan daracık bir kapıdan maktı, Kendlşlndcn dinlediğim ibdıtla. 
gozlüklerlmizle gö:r.!erlmizi toıdan du içeri başımızı soktuk ve ilk önce ınüt· rından ~u fıkrayı aynen yazıyorum: 
mandan koruyarak bln• bir azap ic;lnde hio bir l!ıcaklıkla, sonra da yıkılacak- "Bir yaz günü merhum Muhsinle • 
yürilrken yolumuz bu meşhuru Alem mış gibi yer yer delinmiş b1r duvardan Pendlğc gittik, Yüksekte, deniz kenn. 
Tekir sarayına u~radı. Fırsat kaçır- fıskıran kızıl alev!erle karşılaııtık, En rmda ''Tcmenya,. dedikl~i bir mesire 
mak istemedik, kalede açılan ve yol sefil bir kulübe bu binanın yanında vo.rdır; orada ba§ başa bfr eğlcnellıd 
haline gelen bir gedikten içeri girdik, muhteşem bir kö:ık cib lgörünlir. Fab dedik; guzel mezeler hazırlattık; ca. 
Harabeyi seyre başladık r!ka denilen bina okadar alçak ve 0 kıştırmıya başladık; ağzımız kızıGtIJ 
Hıırahe toprak yol lizcrindcydi. Bu kadar iptidai yapılı. fakat paralar suyunu ı;ekti. Ne yapa. 

yolun bir tarah küçücük, fakat dış ta- Jf.. Jı1.. hm? Daha içmiyc istlhamız var. Mım. 
ıailan bne temiz cvdklerle, blr tara- . •. sin: 
rı da kale bedenleri i!e duvarlanmış ıç.~ride ~ır~J yaşlıca •. iKısI pek genı; - Tevfik! dedi. Bugün Yakacıkta 
cib:ydf Yolun sol tarafındaki levhııda uı; işçı gorduk. İhtiyarcası ocak • köy dilfıinü var. Kalk, seninle oraya 
da." · l tan ateş çekiyor, geoç1er ellerindeki gide!lm, Düğünde elbette pehlivan gü· 

.:Şişehane caddesi .. ismi okunuyor • E.oııalar! bir ucundııı: ~fleyip öblir u- reşi vardır. Sende kann göbek yerin• 
du İnsanın sokak bile derneğe utana- cundakı cima sekerını andıran kızıl de ... Soyunur, güreşe çıkarsın. Yeni!. 
caf.ı toprak bir yola cadde ism;nin bir. ~ayii sşidyorlardı, Fabrikanın sa s;:n de ehemmiyeti yok. Toplıyacağı • 
verilişine giılüp dururken gözüm bir hıbını ~orduk, • . . mız parsa ile gelir yine içeriz ...• 
cami harabesine ilişti, ki, duvarları Ü- - Pıyasaya f,'ltlı, dcdılcr. Hesabı gördükten sonra ylne gele. 
zerinde bir amele itina •ile tuğla çıka- - Ya ustabaş~? .. .. cefimizi söyliyerck kalktık, o güne. 
nyordu, Kazma neredt ise camiin ga. Gençlerden birı d_?ndu: şln altında nefes nefese yokuşu tınna 
yet güzel muhafaza edilmiş ve nc[is - Buyurun, dC'dı, benim. narak Yakacığa düğün yerine geldik, 
bir ttlik !l yazılmış kitabesine def· Ne istediğimizi anlattık, 0 da b!.zl' Amnn Allah! Bir ayak, bin bir ayakl 
mtk üzcrey~i. Civardan geçen bir ada öğrenmek istedik'~rimizl anlattı: Zurnalar pehlivan havası çalıyor; da. 
m sordum · - Su. ucu nargıle marpucunun ucu -.ullar gümbUrdüyor, ben, tanıdık blt. 
~ Ne c~isidir burası? na bcnziyen delikli değneği, şu gör.- pchiivan buldum 5.riyct ki betini a' • 

Şişchane camisi. ( ıt1.f:r Devamı Sa. 4, Sii. 2 de dtm; bir kenarda soyundum. O zaman 

;~::::::::::::::::::::::=~~;;' da gencim, m~elerim löpür löpür , -••t1,ııı. titriyor, gı>beğim kisbct'in üstüne ya-
yılmış,,. şöyle bir pesrev vurarak or. 
taya çıkınca bütün düğün halkından 
bir takdir n5.rası koptu: 

BU AKŞAM: MELEK' le 
Zevkine doyulmıyacak derecede nefis sahnelerle 

dolu bir film 

ZORLA KAHRAMAN 
Baş rollerde:· 

JOAN BENNETT JOHN HUBBARD 
ADOLPHE MENJOU 

- Aman Allah! Analar neler de do 
ğuruyonnusl Bu aslan pehlivan da ne 
reden çıktı? 

Kıırıınna çingene maşası gibi bit 
Çerkes oğlanı ı;ıkardılar. Ben şöyle 
bir ça!ımlı tur yapıp hasmımın karliı. 
sına dLkildim. Oclan eliyle ensemi 
kavrııdı; basımı bir salladı: 

- Yapmasana Ulan! Dedim. 
Mcfcr beni sınayormuş! Ben de o

nu cözüme kestirdim; saldıracafım, 
kara kucak yakabyıp atıvcrecdlm, 
Muhsin de halkın içinden bafmyor: 
"Çabuk oll Tevfik .• , Gavılladmıl Bir 

Bu hnber henüz baŞka kaynaklar
dan teyit edilmediği ic;ln ihUyatla te
Uıkld olunmalıdır. Ancak, Fin16ndanm 
b"r taraftan harbin Almanlar tarnfm
dıın kazanılncıığtndan şiiphe etmlyc 
baslaması, diğer taraftan Sovyetıcrin 
knrşı mQcadelesinde kuvvetleri tüke
nerek mecalsiz bir hale gelmesi neti
cesi bu harpten bir an evvel çlkma
smı istemesi gayet tabii ve makul gö
rlllmektedir. Fakat mukadderatını 
Hitlere ve Nazizme bağlamış olan 
Mnnnerhaim'in böyle bir teşebbüse 
glrlşebllmesi için, çok ciddi sebeplıerin 
mevcut olmast icap eder. Bunun için
dir ki şlmal yardun yolunu emniye
te almak için şimdilik böyle bir ih
timale bağlanmak doğru olmaz. Bina
enaleyh, Sovyetlerln ~up yardım 
yolunu açık tutmak ve buyük Alman 
kuvvetlerinin garp cephesine naklini 
imkfınsız birokmak için muazzam fe
dakArlıklnr yaptıkları ııu sırada mQt
tefiklcrln de şimol yolun\! açık bu
lundurmo.k ve kızılordu ilzerindeki 
Alman bnskıstnı hafifletmek için za
ruri fednklırlrklan göze almalan ve 
ciddi harekete geçmeler! zamanı gel
mlı;tlr. hattA. geçmek üzeredir, 

HİND DİYAAINDA 
DİKKAT: Numaralı koltnkJnr erkenden :ıldınlmahdll". 1 atıldım fakat yakalıyamadım. Hasım, 

\. Tel: 40868 •••••••••••' bacaklarımın arasından daldı; arkam-

ı dan do!aı;tı, Sınm gibi kollarını cacık, 

ACI BİR ÖLlnl 
Şamdancıbaşı torunu ve miralay Ali 

Rıza Beyin ktzı Bayan MUsehher Gü
ler 27 yaşında iken beyin hürnmasm
dan kurtulamxyarnk dQnyaya gözle
rini kapamııtır. 

Cenazesi bugün ikindi ruı.mazmda 
Teşvikiye camllne gctirllerek namazt 
kılındıktan sonra Ferıköy mezarltğma 
gomülccek1.ir. Ailesine baş sağlığı d~
ltt. kendisine mevl!ıdan rahmet di· ..... 

- O da bunun kadar müslckreh 
mi? 

- Onda ela başka tür!Q bfr kerahet 
varı 

Burası bir mabet değil, bir salha
ne Hem de bir keçi pazariylc baş
lfy;;~ bir salhane. Birinci avluda ör
lnlerlnc bO.rDnmü:ı oldukları hıılde, 
tıayvanlarm arasında oturan kadınlar 
var. Her birisi elindeki iple bir keçi 
yahut oğlak tutuyor. 

Çfl:ılak çocuklar mnymunlarla oy
nuyorlar. Bu vakit, maymunların pis
ıJkleriyle kirlettikleri mabedi sıçra
yışlııriyle doldurdukları zamandır. 
Stkağın ihtlllıçlnrlna göre, onların 

mUtehnrril: surette ytlz buruıtunna -
!arı tıdet9 fnsann ı;llkt'inet wrlyor. En 
sakinleri - ihtiyarlar olacak - tak
lit ettikleri dilc:ıciler gibi duvurm üs
tüne sık~ı!t bir halde oturmuslnr, ge
lene gec;c; e pembe avuçlu ellerini u
zatıyorlar; ve z.iyarctçilerin hürmetle 
attıkları şeyleri tıavııdan kap!yorlar. 

Ancak on dört yapnda bir "çocuk 
kadın .. artık pörsUmüş memesiyle ço
cuğunu emziriyor, 

Bize rehberlik eden Brahman. o
Wım ~ ~m ı ... w.~ e.Ir h;_ı!ta 

Kar~ /(a,.,ış .. 

Tefrika No. 88 
zarfında Kftli'ye üçüncü keçi kurban 
<>yledlğini sllylüyor. Hintli doktor o
nun kanserli olduğunu söylemiş. 
Ganj nehrin.de .Yikıınmııstna rağmen 
hastalık gittikc;e artmış, :ılmdl iyi ol
tmık için verdikleri kurbnnlara güve
niyormu~. 

Bu sabırlı, sffk('rtt rnütCYekkfl hal
kın gösterdi!;".i teslimiyet dikkatimi 
ı:elbedlyor. 

Hollicott: 
11 

~ 

- Da.ha izdiham zamanı gelmedi! 
Dedi, Büyük kurbanlar gcccleyin o
lur. 

- Nerede yapılıyor? 
- İkinci avluda. 
Genç kadna baktın, Fcce renkli çe

kik göderlnin manasız bir tımit ile 
parladığını farkettim. İki delikanlı 
kııdııu çağırdllar, keçisini •çekerek 
knlktı. 

Hollicot: 

- Arkasmdan gidiniz! Dedi. Ben 
bunu evvelce gördUm ... Bir daha gör
tnlye !Uzum yok. İkinci avlu mnbct
lcn evveldir. 

Miithiş Allhe Kfıli'nln bulunduğu 
ver etrafı kalın duvarlarl:ı çevrilmiş 
oir köşktür. Hcpslninı harap, sc!Il ve 
ltorkwıı; bir ın~ıırQll vilr. lJeıı ijl· 

dürficil fı1ihen\J'ı caruwar suratlaryllc 
dolu bir "havfü heras sanı,yı>• olaıca
ğnu sanıyordum, 

Bu içinde iğreDC: bir kan kokusu 
yükselen işkence avlusu ile fıdi bir 
küçük binadan ba~a bir şey değil. 

Kundurasrz olarnk ustündo yünidü
E;üm yapışkan toprak 8Yafuna bula
şıyor. 

,•••••••••••••••••••••••••H•·~- hıyer, domates salatası, taratorr mld 
ye tavası ve daha birçok karma ka
rı ık meze ile dolu göbeğime sanp var 
kuvvetiyle sıkar sıkmaz ben bütün vü 
cudümün ifrAzata müsait noktaların. 
dan ne var ne yok koyuverip güreşi de 
plrsayı da unuttum. Yüzü koyun yere 
uzamp öğürme~e başladım. Biraz ken
dime geldim. Beni yerden kaldırdılar. 
Muhsin koluma glrdJ, Söyleniyor: 

c, L A K O N G A " nın şayanı hayret ve unutulmaz 
y.ı ldızı 1\IİCKEY ROONEY'ln şahane sahne arkadaşı 

JUDY GARLA N D 'ın 
En son çevirdi~i en fazla musikili 

KOÇUK NELLİE 
(LITTIE NELLIE KELL Y) - Allah belfuıı versin! Biraz dıılni 

sıkamadm mı 1 
Filminde parlak yıldızlar grupu ile bir caz~ refakatinde en ne. Muhslnin küfürü ahalinin feryadı 

fis ~e en mükemmel SVlNGLERl tegnnnı ve dans edecektir. yanında hiç kalıyor. Halk: 

S - Defedin şu !-.alp herifi! Peh!lvan-
Yarın Akşam SARA y İnemasında lıiın namusunu mahvetti! 

Gayet ihtiyar bir Brahman b:ın.ı il.._ Diye bağırıyor • 
yaklaşarak boynuma bir san çiçek Parayı da toplıyamadık, rakı C!a 

cerdanlığı taktı. Usulil artık öğre'ndi- ~·-•••••••••••••••••••••••••• içemedik. İki arkadaş süklüm püklüm 
ğim için ona bir rupiye uzattım. Rcd- ' döndükl 
detti. Hayretle yüzüne baktım. Dl- Senenin İlk Süper Filmi -.;.;.,;,T.-EŞ_E_K_K~ü-R ___ A_nn_em_ız-ın-ö~lüm--ün--
ı:er rahipler önünden geçerlerken lh- v E R G 

1
. s 

1
. den mütevellit bQyük t~rfunQze 

Uramla eğiliyorlar. K A · N iştirak eden akraba, dost ve nrktd:ış-
Acaba kaç yaşında? • lanmtza, cenaze merasimine birer 
Çizgilerle dolu olan Yihllndc bir Cok kıt'a ile 15tlrak eden deniz, kara ve 

hadiscıcrln tarihleri l'.~t;t zanns- R A N o O L p H S C O T l hava kuvveucrı komutanlanna tcşek· 
diliyor. · • kür ederiz, 

Bıına sordu; -· " G E N E T 1 E R N E Y Dr, Zekll Tahir Burak. Ferit 
- Siz İngiliz değil mlstnl!? 
- Hayır, dedim. Niye sordunuz? 
Cevap vermedi ve bl ralev parlıyan 

nazariylet önünde küçük bir pcş'tc
maldan bn$ka bir l!CY bulunmıyan 
çırçıplak bir Hintlinin bir keçiyi ka· 
zığa bağlamasuıt seyrediyordu, 

(Ccvamı var) 

Tahll' Burak, Ratıp Tahir 
Herkesi heyecanla titretecek muazzam,. ve. . eu,.ık 

t . l kı· b .... k ,., EVLENME - İcra hdkimı Refik Ö-
amamıy e re_n · ı uyu ı m ~ ı:el kuı Fahıımet Ögelin yüksek Ekk-

A KSAM • K ı trfk mtıhendisl Sndık Erengil ne nf-Y ARIN : 1 P E fe kdh törenleri Pazartesi g(lnil Beyo Iu 

,_[•••••••••••••••••••••••'••••~' ~=e dairesinde yapı~ır. Mesut 



) 

4 

. Bulgaristanın Harp İçindeki 
lktısat ve Maliye Sistemi Nedir? 

ıt<i""" (B~~tarafı 3 ünrüı1el 
svcç ve 1sv'.çrenin iştirak hisse!crinl 

artırmıttrr. 1ıh.1litın umum hacmi 939 
Y ında 5,2 mi.yar Iev.ı iken 1940 yılın 
da 7 milyar levaya yükselmiştir. 1941 
Y nın ilk dokuz ayınd1 ithı.!it art • 
::;ı·ıkta devam etm.ş, b~na mukabil ih 
r ~ı bi az gc"'ilcmiştir. B111caristan1:l 
A m:ıny.ı arısrnd1kr t:cari münascb:t
J in son yıllarda gittıkçc sıkılaşmc1sı 

r: t"cesı ol r::tk A 1 m:ınyanın Bulgar:s • 
~ 1 itha a:·ındak i:;;'irak hi .. ıcsı % 71e 
Pe ihracatında 3 66 ya: yuks"lmiştir. 

3 milyon levaya kıdar olan servetler
öcn 3 20,3 milyond1n yukcı:rı olan ser 
vei.lerden % 25 nisbet;nde alınacak ve 
200.000 levadan daha aşağı olan servet 
ler muaf kalacaktır. Bu verg'.den en az 
1,8 milyor leva hasılat temini umu~ -
mal·tadır. Bu Üç tedbir sayesinde 1cv
lehn bugünkü para ihtiyacının en bU
}Ük kısmının karştlanac.,ğı sanrlm..ık. -

'._'.drr, (_2~] -----
(1) M.a~iye N•1ırının aQn bir dcm,.cine ırö, 

rt, bu istikrazdan cMc edilecek mebUt 100 
ırıityon lc•a lcadıır dııha fıııla olacl.ktır. 

Tı\N 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

Dairelerin 

Dikkatine: 

23 - 9 - 912 

Nazarı 

Evvelce mevcut ve Maarif Cemiyeti ile bhlikte hL 
reket eden (Resmt nanlar T. L. Ş.) tasfiye haline 
girmiş bulunmaktadır. Bundan sonra g&Eetemizde 

neşredilecek Resmt llilıılar 16/9/942 tarihinde ye
niden teşekkül ederek işe başlıyan 

Türk Basın Birliği Resmi 
ilanlar KolJektif Şir_keti 

'llı1emlckct n ist·hsa 1ilrna gelince: Ev 
'!;" a geçen yıl mahsu1iınün pek de !yi 
,,ı <tdtitnı kaydetmek lizımdır. Buna 
mukabıl, sınai ıstihsılın endeksi dur
;ı n yuksclmektcdir; 1934/35 yıho 
d:'l 100 olan b·,J end k~ 1940 tcmmu • 
zu d. 205 e vt- 1Q41 tcmmuıunda 219a 
yuk~elmı~t.ir. B..ırıun 1 a beraber, m:J:ı 

_(1) ~942 yılına ait devlet biltçe'linde der· 
Pi\ edılm11 olaııı mı~rar mikıarı bid;ayette 

~!:~: ':,'/1~~~. 1ei:dı~~;~,.s~7~~d•nbubnuun mi~~·; Her yemektPn sonra aünd~ 3 defa mt1n+re~rınır.n di~lerini7i ftrca1av•n•? 1 

milyarı idi ırıaıırıfl;ara ve ı.s9 milyarı d~ 
eYv•lce orduya ,.Sınlmrı olan t~'limata aiı 
heddlerın lC!ovİye .. ine tıh'lis olunacaktır. Adi 
n:ı•Han.ıırın 5.26 .ınilvan milli m.Udıfaı.ya lit· ı 

tarafından idare edilecektir., 

Gazetemizin bnndan ene! Din neşr;- vımtalık 
eden şirket ve teşekküllerle hiçbir alilkım kalmadı. 
ğnıdan bundan böyle Uanlıırmızı; aynı fiyat ve 
şntlar dahilinde İstanbnlda tır. ıgcı yılı bütı;csindeki m11h.ımmen va· ......... . . . ....... I' .............. ... rı<bt d.ıı 14.3 mılyır lcvıdır. 1942 biıtçeıı;in~ rr· •l'IIşantaşı, yınar Caddesi, liususı 4. 

t f ist hsal sah 1arındaki seyir yek
clı.-crind~n tam:ııııt>n farklı 0 1 muştur. 

ıı..; .. f'k!m, mezkUr devr<'de, gtda mar;lde 
I i end,.l:sl l'iO d n 165 e, istih 1.ik 
1' rfdeler:"lin cnd,.ks: 214 den 234 e 

~:~:, b~ii~::~•i m~v::~~;r t::ı:~ f•:!:~~-~t~ru s ·ı s L ,. T E R A K K ., 
Aununl:ıı berıb::_r, m11l1tclif n~11ıretltrle di· 
ft:f d~vl~t noıkl'mlarını. ııtl~n·k yrlhrrlı itf:l 
rdimck iı:rere (<ılı ılehı krtdıler v~riMigini 1.1· f LİSESİ 
ıuıımıı.,,ık ıı~ımılır, Nit~kim, ""n 7amııınhr· 

•· ••m;"""" """'';"' ' mil"' '°' mil Ana, tik, Orta ve Lise - Kız, Erkek - Yatılı, Yatısı• 
yon "' Nıfıa Neııutıint 1 milyon 270 mil· "" 
yon 1~••hk lı:rtdi verilmi1tir. Kadrolon dolnlamrş s1n1flaT için yeni ta lehe kaydına devam edili.Yor. Telt'fon: R0547 

c.:, '?.ı~ ve bun ı mukabil (alil ve ede \ıı 

, • ~-b•> •nv••ti•m'n m1d~eıer:nın Şehı·rden Ro··porta·ı 1 -
11,ı:ves ~t.onsguter) end! k:sı 195 ien 

•'4 e duşmti •ür. 11---- ISTNBUL NlŞANTAŞI - KARAKOL KARŞISINDA ·---·' 
Fiyatları aynı ,,_;yede tutmak için P.r (Baştarafı 3 ünclioleı .ERKEK 

3 'et elinden gelen bütün g:ıyreti >ı:ar c!ıif.Unu~ deJ.kten sokarım. Bu dc:lik A N A • l L K 1 Ş 1 K L 1 S E S ı• KIZ :VE 
, m<kt< r. Tıcaret Nez •e1;n~·k: , o<agm iç:ndek. put:ıya açdan delik- ORTA • LİSE YATILI • YATISIZ 

LlSESlDlR l Tı< ·e MJ<lurlü~ii, lase Ofi•i velt.r. Puta erımiş c1mla doludur. D·i KURULUŞ TARİHİ: 1885 . TtJRKİYENİN EN ESKİ HUSUSi 
u of ısın rr ha.'li t~şekküll~ri vJsıt'-- ı neğ.n uı.:un.:ı: bıra.ı cam alırım, bunu 

s le c, muhim m"lh!'>u!l~rin fyatl-1rr uıleye ufleye ş;şirir istedigım briyuk 
ı tanzim etmektedir Fiya1la:·1n istik l lııklır: limba şişcsl yaparım. 
arın: tenun iç:n d<!vlet, mu3yyen bır Dediği gibı yJptı, sey. ett:k ve ö&-

<:msali ar2stnda ıerait1 en ~ven •e phsf mentaaı bekJemJyeo bir Uim mOessesesldtr Gfizide bir tallın be 
•etine maliktir OnilmüzdekJ ders Yılında Ltsan tedrıutma bilhassa t!hemmtyet verilecek: d~n saatleri dı 
ında hususi Lisc.rı ':ursltın acılacl!lk mt\rlle istidadı C"olan cocukhır',. ~u hu!'l"lı•t~~· eplleim•n,. '1,. ~nl'TT'I v• 

l;a din us tünde stoklar viicL1d: getıril r~:ı.Qlk ki: 
"---------------· rDecektlr Telefon: 80R7• ----------------r t ını meneylcmişt:r; d:ğer tarafran Bu fabrika (!) en az 160 senc.lik t..ir 

-mt,a satıc;ları kontrol altın alınmış fabf"ikaym~. Kenc'I J babadan dıı:iil 
. Ayrıc;ı, bazı fy:ıtlar ara~ında :t;u de, dededen kaima bır şişe ustası imiş. 
,.,.ne •emini iç;rı hıJsusi fonlar vü }abrıka ış'mck müohısıran ıamba $işe 

[UQt' get riltnİıitİr. Buna rağmrn lsta- ıi }apJrmış, çllnku b•ıgı.in en çok ge 
t ki~ ... t yatlardoı ted~ic.i oim;:ıkla be ı;en mata lirnba şişeıi im t. Bu )·$e
ı oer f~ı;1 1 a51;ı; bir yükseli$ oldu~ıınu hane.de gunde 8 çeki odun yanar, ;l!tı 
r. ,.tf'rınek~edir. Nitekim. toptan tlca· ın1cle c;alt~ır ve vasati 600 şişe yapı
et cırleksı, 1939 dan 1941 ağusto'iun:ı lı:--mış, 

1119 _ _____ , 

CEMAL 1 Dr. HAFIZ 
( Oahlllyıt mOlehas•fll) 

f·:tanbuı Oivanyolu T~J· 2239~ ,_, _____ ,, 
k~v!ar geçen devre içind·~ 100 Jı:n - Peki şişe haımurunu rustl yapı _ 
ı ?,6 ya yukselm 1tir: bu yükseli~ it- yor!>unuz. D:lha doirusu $U ko:ızanda Emniyet Sandığı MUdUrlUğünden: 

ıat e y:ıs•nda 160.2 :hracat eı:yasında eriyen madenin kumunu nereden ge . A .. keri po5ta No. 690 2. ci araba kolu 
l'? ve ye··li mallard3 153,7 dir, Avni tirtiyorsunuz. komutanı Bay :rwtehmet Srrrt Kasap
rlt>vrı-dc, r~rake;•d! ticaret ende'.tsi - Ne madeni, ne kumu beyim? Biz ~il 24.3.941 tarihinde sandığnntza bt-
1,6.8 ve kasab"\:trdaki geçinme en · ~;şe, cam, bardJk kırığı fili.n eritir; raktıgı para için verilen 57321 numa
d lcfll l 32.3 c yiiksclmiştir. Fiyatlar ~ ıarr:ba şişelerini bunlardan y.ıparız 
(1 kı bu yük'lcH;ln başlıca sebepll:'ri Bir kapı açtı kend:mizi hiç müb~li 

rah bonuyu kaybetli.ıint söylemiştir. 
Yenisi verilece~inden eskisinin hük
mü olmadıttı il~n olunur. 

nlardır: İtha'it fiyatl"l:r nın yük~el- casız Çamlıca tepesini andırır bir yük 
-nesi, tedavül hacminin gen:ş!emesi ve seklik arıcden kırık cam, bardak, su
ı,er ,~yden ö:ıce seferberlik dolayısiy- rcıhi, şişe yığınları önünde bulduk 
'!" ordu :htly::ıçlarının artmış olınası ve Fabrika denilen kulübecik bu yığınla 
kontrole tabi olmıyan eşyadan hallun rın içine gömii1mtiş kalmıştı, O, an!at 

KAYrP - Beyo~lu yabanct a~kcrlik 
şubesinden aldı~ım terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacıılımdan es
kisinin hükmü yoktur. Galcıta Meh

met Ali paşa han 27 numarada Tahir 
o~lu Hüsryin !\-1.ete. 

•umumiyet!e !\tnkl r vücude gefirm·ğ~ 1'"13sına devam etti: 
ç- ması yüılloden taleh;n artmıs bu· - Tonunu 25 hraya alıyoru7. bu 
1 ,..,ması. kt:-ık şişelerin. Eba an ced bu fabri. 
De z·let nıaliııesi: kada çalışırız. Hep de ş::;e kırığı eTİ-

!erek işleriz. 
Devlet ihtiyaç1a:·ın1n artrn-:ı.sı, htr 

yerde olduğu g~bi Bu!gari~tanda 
dı deçJet masraflarının artmasına ae
beb',et vermlşt:r: 

- DemC'k onun için bur:ıya $İ$eha 

ne caddesi d:yor1ar, bu f'şc-hanenin es KAYIP - İ stanbul dokumacılar 
koopt-ı.r1 ilinden aJdıi!ım 300 numaretlJ 

dokuma defterim kaybolmu$tur. Yeni

sini alacağımdan ~kisinin hükmü 

yoktur_ Fatih Sinan mahallesi Vişnap 
>ı.okağt No. 1 Bari Bildik. 

kı~ ğinden Otilrü? 

Devlet maıranan (milyar lc•a beta· 
bıy1e) 

- Öyle ya, Şu cami de H tice Sul 
tan camhıidlr. F~kat H"l:tİce S·ıltan ca 

Fevlt•lide 
Yıl U. nı•sraf Adi masraf Varidat misi demezler, Şişt-h::Jne c;ımisi derler. 

19311 9.35 
1939 10.17 
1910 11.75 
1 941 1J.115 

1ktnclk1nun ... ağustos 

9.•ı 
ı o. 26 
ı 1.17 

9,715 

0.415 
0.54 
0,311 
s,45 

s...i hale göre, masraflardaki ba~)ıca 
3·u : ıs 194l yılına rastlamaktadır. 
;ıı~O yılının ayni dtvresinc nisb:tle 
1!>41 ythnın ilk sekiz aylık masraf"arı 
~.8 milyar !cva daha fazladır. M:a.->"af 
ı c.ı. ki yi.ıkseliş.in başlıca kısımları 

F<ı.Lrik<ldiln çıktık. Ben, gazeteler
deki kırık şişe alınır ilinla .. ının, ka -
rı•~ardan kırık şLşe toplant~ının, kırık 

~ı.o:t'nin kanlı yumruklu k-:ı.vgalara se . 
bcr olusunun hikmetini ötrrnmi<;tim. 
rab':"ikadan çtkt:ktan sonra hfila duvar 

KAVI p - t~trınbul ÜnivE'Tsite~i fen 
rakülteslnden aldılım 5650 numaralı 
hihr\vet varakemı kayb('ttim. Yeni~ini 
alac~ğtmdan eskisinin hilkmü yoktur. 

l:lrı Ü7erinde hir k-'17ma. İ!ll.lemekte ol;tn 
camiin de nedt'n bu h::ıld .. bırakTlclııiı

n.1 h<lyret f"lm~kte devam ediyorum. Zlyaettln Ertemer 

!>vkalade masrailardan mürekkep oiup #•--- !l'llAY NLARA Mu·· JDE • ____ ,, 
bu masrafların, 1938 yılından 1941 U 

•onbaharına kadar &eçen devred•k• 1 y u· c E LGalata - Karaköyde" i umum tutarı 11.6 milyardır ve bunun 
bullık b.r kısmı ordu ihtiy;:ı:çlarına ve K d M ,. d 
sclrrberliğe tah•is olunmuştur. 1940 un ura a9azas:!1 Q 
l ılı na kadar devletin btitün para ibti- l 
y ,· 1 i.dı varıd.-ı.tla karşı!anabilmiit•r. 
De\let l 1911 y~lına kadar devlet b-ln· 
k ından ödünç olarak aldığı par:ılar • 
7 m.Hyar leva k·JdJrdır; fakat bu :neb 

Yalnız bir defaya mahsus 

VlYANAN'IN En l\leshur HÜCKEL Fabrikasından , ' 

Aldığımız Son Moda Renklerle 

"TOPE . n Şa:'ka Tasla~arını 
ı uı en bıiyük kısmını, yani 5,6 mil -
yar Ievasını, Bulgaf' Devlet Bankasının 
~eıchsbank nezd:ndt.:ki mark alaclk · 
l:1rı te~kil etmektedir Bundan ba1ka 

dcv!<I, Reichsmaık olarak doldurul - .... Kelepir Fiyatlarla Almak İçin 1 
ıru,, altış:ır aylık vadet. hazine 0.'>110 1 • 

im çıkarm•şt.r; bu bonolarla Alman- Şu bir kaç günlük fırsattan üıtifode edin iz. 
yanın, teshmatından mUteve11it devlet, , , 
horc;ları, 7 senclık bir mi.ıddet zarL:ıda \.111-mım•••mı•mmımr-w••••••••••••••••• 
ödenecektir. 

1941 yılınd;ıki fevkalade ibtiyaçlar
dt.rı ortaya çıkan açığın kJrşılanması 
ıı., ., birtakım ge!ir k"l:ynaklan bulun -

ıstur. Bunlar1n b1şmda 3 5 falzli 
ır.r<:buri devlet istikrazı (zwangs~~:ıat. 

;ıleıhe) g-elmek:e olup bu ist:kraı 
~ v;et hazinesine 1941 yıhn~a 3,5 mi~ 
y r Jeva (56.350,000 Türk lır:ısı.) &ıbı 
rı.ı him bir mebliğ temin edecc-klır [11. 
J :ı fctikraıa işt!rak edenler şunlariır: 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden 
tstanbulda Aksarayd:ı ynptrrıJ~c:lk 116 949 86 lira keşif bedrlH telefon 

~antral binı:ı.c::ı tnısarıtı kapalı zarCla eksilime~e konulmuştur. Eksiltme 
9.10.!l4:! tarihinr. mtis~rlif Cuma ı\inü !'>tıat 15 te İstanbul Tahtakaledeki 
mPrkrz binamızda toplanaC'ak alım salon komisyonu hu~urunda yapıla
C'akttr Bu t~f" oıit mukavP1e. eksiltme baytndırlık işleri .st"nel: husuctt ve 
fpnnl s~rtn:ımrl€'ri.; proje; kt""şif hül;"ıs:ı~lylc dijtrr t\7ak !)R!) kuru$ mu
kabili her gün lfl'vazım d:ıircmiıd<'n alınabilir. Muvakkat teminatı 
7097 49 lir:tdrr İ.•.teklilrrin tC'J.:lif mektupları ve en az yüz bin liralık bu
na benzer bir· bina inş;:ı ettiklc>rinedair ve~ika ve ticarrt odası vesika
sınt havı k;ı.ptılt .7arrlarmT mczkUr tarlhte saat 14 c kadar satn a1ma 
komfctyonunun;ı verme>lcri ıaı.mdir. (10215) 

a) Sermayeııi hisı;~clre aynlmıt .ııırk~t· 
!erle limited ıirketlcr ve kooperıtıf bır
lildrri. (likit ihtlyıtlarnnn yüzde t5 i 

ve son atnelerde aerm.ayelerinde husule 

ıtlen artılın yilzde 20 - yüzde 25 i ile); --··--··-····-·--·--··-· ······-'···--··--····-----------··-····---•·'·---·-·-· bl Siıcortı tt~ebbUs ve {onlar.ı _ve muh· ············----------------llfl••ıııııt. telif bırl .. ler (ıifi aerı;payelertnın yü~Q.c 
ı ~ i ile): . · ı ı 
c) Kollektif tirlıetlerle rnnnfcnt tacır er 
( bıllnçoda .o~terilen ve soo .. ~o.o levıyı l 
111n scrmayelerınin ,.azde 3 u lle). 

T~rk Çimentosu ve Kireci 
Anonim Şirketinden Tebliğ Ed ilmiştir ~~ 5 faiz getirecek olan bu istikraz. 

ı.ltı ilr aylık keşide!erle 15 yıfda .ıfa 
t ol.J.nacaktır. tst:kraı tahvilleri cerck 'l'.<'}'tinhurnu fahrikaıı:;ında giindC'l ik çimento sevkiynt progra 

bugUnkı.i ve ıerek ilerideki bütün vt-ı 1ntnda bazı dl'iiisiklikler yapıhnek irnhctn1İ~ oldu~ndan 1.1 
t:. erd"n muaftır. Dığer ~r~ftan.~ Dev ff'~rinİE'\"V("l 912 tarihine kadar st'vk günii tertiplcnn\İŞ ol aıı 
• :. Barı.kası, bu tabv:llenn .ıt:barı kıy ıl;ikadaTların. fahrika)'a nakil \'ac;rtas1 göndermezden evvel, 
~netler nln ro 80 ine k.:1dar ödü_nc:; p.ır.a 1 ,irkct nwrke7ind("n :ı·('niden ~;ün c;ormnları 1i.i7t1JTI1l fa,•sivr 
vt:recektir. Kredı koopcratıflerı1le "9 olunur. , 
b?nkalar istikraz tahvillerinı kendile· 
rınin yukarıda bahsi geçen !ikit ıhti
y;lllırı arasına ithal edilebilecekl~rdır: 

P.ltnan diğer b!r fevkalide malı teıct 
•·r de, 5 haziran 1941 tarihli kanunla 
b ırp kazançları vergisinin ihdasadır · 
Bu vergi, muayyen bir asgari haddi ı 
• n fazla kazançlardan yüzde 50 -9~ 
r' Lsht-tindc alınmaktadır. Sermayelerı 
SOO.OOO levadan (4.830 Türk lirası) da 
bı t.z olan küçük şirketler bu vcrgıye İ 
t ll tutu!mamaktadıt. 

Sonuncu bir mali tedbir de, yahudi 
trk·na men~up kim~elerden alın~n se:
ftt vergisi (Vcrrnögensteur) dır. Bı.r 
deiaya ınahsus olan bu servet ver;tsıJ 

Beyoğlu Yerli Askerlik 
Yedek Tbb. Tim. Hasan Fevzi oğlu Reşat 
Yedek P. Teğmen Cafer 

Şubesinden 

Yedek P Teğmen HU!'leyin oğlu Hasbi Karabasan 
Dmy, Tğm_ CPmil O-nal • · 

39174 
49222 
50233 

Top. Tğm. Sadi Yedievli 
Nakliye Tğm_ izzet oğlu Arif Hikmet Beton 1R686 
Tbb. Vzb. Ohancs oS:lu Toros B~lıkc;l)'an 36792 
Top. Tğm. Yahya o~lu Adil Scyer 50463 
Emekli Top_ Yzb. Rnsim Akbaşar 328/41-C 
Yukarda isimleri yazılı yedek subayların acele ıubemi1'(' müracaatları 

Uiın olunur. (1248 - 10365) 

~= 
~-= 

ODIO 
Türkiye Umumı Acentası: 

_eu_.Hnu~nvn 
Dikkat Ediniz. 

.Piyasanın en rüzel, en sagıam 

5 LAMBALI 
RADYODUR 
Fiyatı Her I<eseye Uygun 

Ömrü Uzun ve Yedek 

Parça ve Llimbası 

Boldur 

Türk Ra dvo ve Elektrik L td. Şirketi 
Galata PMta kumsn 1557 T~lefnn, 4403~ 

......... ......... . ... ..... . . . .... . .................. 
i M. M. Y. lstanbul Satın Alma Komisyonu ilanla"' ! • • ..................................... .. . . ~ .. . ............................ ........... 

Beher ktlosuna 140 kuru~ tahmin edilen 8 tOfl k:arc:ımı<n koyun eti a-
1mac<1ktrr P;ı7,r1ık1a rk~iltmr~i 25 191942 Cuma t"\İnü ~nrıt 1!'"· rlf' Topha
~ede M. T\t. V t-:t11nbul :ıt:ıtın alma knmi~yor•tı>ıti'l vnrı11ttr·~ktrr. Kati ll"
mlnatt l~Fltl lirarlrr, ı:::~rtnrımesi komü;yonda. görülür, Talif"1,..,.i~ brlH va-
kitte kom1~yona gelmclcrl (206 - 11) 

ı Rı:ırıf"l(,.,, amnu1u 
1 Kont&k"t turna. 

Yıık11rıd&ı yaıılf malz~menln paz:.rlıkhı ~~1:1Thıı,.~t ?4 '!'l 'il•? l'f'f"'llPm 
be günü !=sat 14.~0 d.'.I Tophanf'd~ Lv Amtrlffl hirıns1n~s ~! M V fıır· 
anbul t:;s Al Ko d:ı Tapılal"akttr Rı=-psfnln taıı,,.,ın bf'del! 305 lira 

'tat! temf...,ab 45 lln ?!l kuru~tur S'lrtT1a.rnPc;i koml!tyrırrt-,ıı aörn1n... T" 
lfplerin netli vakitte komi~vnna l!'f'1m~lerl. ·202 - 10159) -RehPrl .. c l~rı ltıını• t;ıhmtn Prlllton 45.ono rlPıo:i t€>rlik vlrlal;ı1:1 alma-
,..;ıktrr P:ıınrl~kl,ı pkı::ilfmf'sl 2Rtq/P42 Paz:;ı.rt{'c:i Mlnii ı:ı<ı:ıt 14.31'1 d~ Trın
tıanP<1e t!'rt, Lv Amir1H!i hihe"mda t-.1. M V !~tnh~ntıul !'ntırı R1m<l krı
mi~vornın:::l-:ı 1f~~pı1:ıC'l'iktrr ft:"tf'klnl'Tin teklif edP.'Pklerı mflttnr 0,.,.ri'nrl~ 
kntt temtnatlariy1r belli vnk:itte kom1~yona "'~trneleri. (204 - 1 O'.'!!i~) . -26 kalem spor m<ı17mll'.'~İ alınacakttr Paz:ırltkl:ı ck~illm,,c;I 24/9/942 
P('rsf"mb~ ~inil ~rı:ıt 14.::lO dn Tnohanpde Lv Amirliii blnn~md;ı. M. l\1. 
V fıı;t~nhul ı;atm ~lmR komhvonunda vap1h~r-akhr Nilmune ve ~nrtnR
m.esi komisyonda aöıiilUr. Taliplerin belli vakitte komisyo.,.," ı?elmeleri. 

(203 - 10191) -Rchf"rine bir ı..-uru$ 30 ıı:antfm fi:vat t<lhmin "ıi'ilf"n 600 000 sd"t er-
kekli di_si1i küçük a:liimtn:vum kap~Ol atmacaktrr Pa?o:ırlıkla f'kc;tltmesi 
'lB/9/942 Pazartf'ct; ~inQ ~aat 15 tf" Tonhanf"<ie M. l\'T V. fıı:tnnbul 3 No 
1ı !-:atın atma kô"T'li<t"yonund;ı v:ın~laC'akttr. İl\c" teminatt !1A!1 liradır. NU
mune ve ~artnamesi komisyonda ,göt>iilür. Taliplerin belli vAldtte knmis-
vnna gt'lmrlcri. (207 - 10:144) 

' ~ 
Brh('r nırtrr mi'k~hmfl l::l2 li.,.a tıhmin Prlilf"Tl 1~ · 30v"Ov3 · !1 C"h'a

'lmda :ıR4 metre mik~bı kerP!'>t(' alm;ı,C'aktrr. P~ıarJıkltı ekıı:-illmf:'<i 2!>.9.94' 
<;alı Jt:ünü ı::aat 15 te Toph<ın('de Lv. Amirliiti binasında ~1:. r..t. V, t~
tanbut satın alma komi~yonunda yflpıbıc;ıktlr tııç temin11tt 3784 lira 40 
kuruştur. Evı::af ve sartnamesi kı,misyonda görülür. T~liplPrln bellt va
ltitte liomlzyona ~elmelerl. (209 - 103~61 

Belgrat Devle+ Ormon işletmesi 
' - Revir AmirliilindP.n 
Bel~t onnrın i$1etmesinin Kurtı,,..mrr~ defl{l"llnd~ mrvc·ut (250) kPn

tal me~:e sanayi odununun beher 1'rntdı: t 101' kuruc ~n :i,9,942 tarihin
de RüyükdM"e Be1$t'Tat ormnn islr~ıı f'c::n.~.~ y~ı:·t~'.'!'1 açıl.;: l'lrHrrma!I a t~lip 
"gUhur etmedi~indcn. on j:!{in ikinri '4Pf.'\ ~cık ~rttrrm~ya konulduğu ve 
25.9.942 tarihinde Silyükdcre devlal orma" işletmesinde ihalesi ynpfüra-
ğ! ilAn olunur. (9936) 

Kaya 
Hanında Türk Bcıısın Birliği 

Resmi ilanlar Kollektif Şirketi 

Ankara Caddesinde 

merkezine yoDamanm ve bedellerini de aynı adrese 
göndermenizi rica ederiz. 

Kastamonu Nafıa 

_, 
Müdürlüğünden 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı 

1 - Evvelce müteahhjdi tarafından yapılan lise yatak'bane binasmm 
38.~55 lir' 14 kuruş keşi! bedelli ikmftl inşaatı kapalı zart urullyle ek
c;iltmeye kı)nulmustur . 

2 - Eksiltme 9 Birinciteşrln 942 Cuma Jt{lrıfi saat 15 de Kastamonu 
Nafia dairPc;inde mUtcşekkil eksiltme komic;yonu taT"<'fmd;ın yapılacaktir. 

3 - !ı. 1htk<1vele. ekc;iltme. htıyTndırlık lşled genel snrtnnmesi; husust 
ve fenn1 şartıı::ımeler k~if htil3sac;ı projPJeri ve elektrik: ~rhht tesisata 
ait umumi ve fC'nnt sartn<ıme ile yapı işleri umumi ve frnr:t s"rln:lme
~i buna nıütf'f".!'rri diğer C'vrak tstiyC'nlere 9 Ura 64 kuruş mukabilinde 
Kastamonu N.ına daire~inrlen verilecektir. 

4 - J\tuvakkat lt-minat 2891 lira 64 kunı~tll.. "\ 
5 - İsteklilerin tPklif mektuplarını ve en :ız 2n 000 liralık bu ise 

ben7.er !$ y:-ph~tn=ı di"ir lhalt"den Oç ~ün evveline k<1dar i~fid:ı He vll~yete 
müracaat ederek ehliyet vesikası almclJarı vl" bu veslka Pe Tic"ret Odast 
vesikası ve teminat makbu7.larını ve ayrı bir ı"rf içinde teklif mektup
hırını ihaleden bir ~aat evvt"l makbuz...qı.11kabf1i 1de komi<:yorıa vermeleri. 

6 - Eu miidrletten sonra gelecek teklif mC'ktupları k:.bul edilmlye-
C't'ği nan olunur (10142) 

ı·-----· Klz 
VP ErKCk KtsımJan 

· ANA SINIFI - fLK - ORTA - LİSE 

1 
B O GAZIÇI LiSELERi 

Rutlın kıstın1ardrı dC'r~l<'rC' tlkh•<:rinın 1 inC'i PC'rc;emhc J?üni\ baı::t::ın<ı
r-::ıkttr. Yattlı ve y;ıtı"t7: talPbe kaydma ve e-skj t.ılebenin kaydının 

7enfl~nrnPS!n .. Oa!lllSr.m15ttr 

,_ \RNA VlTTKi'ıV rtl"l'F ~ l\R 1\ V1 l\n - TrlPfon, :lff_21<' -~ 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
Alrnacak fey .._ Muhammen bedeli T~mlnatı 

Tabak. 't~sık.. catal 
v~eire 5729 lira . 

Tıp i! .. 11külte~i ilÇ'üncil Dnhilive ve Birinci H;ı'!"ı('iye 

·ak mutbait lev ı:ı?ım ı 2 10))42 Cuma ıriinfı c:aı1t l~ ..:ı~ 

430 Ura 

Kli~iklerine atm ... -
RrktôrHikte kapalı 

'arfla ı!ksıllm"'"e konnlmuetur. 
İstekliler tektir mf'ktupl;ırınt ihale gün lisaa.t 

neleri. 
14 de REktörlüğe ver 

Liste ve $~rtnamr R('ktC\rlüktP. ıtöriilür: (10132) 

, ............ ._ ......... mlllll ... ~llllm------

DAKTİLO ARANIYOR 
Bürod~ Ka~iyPr ve 0; ktilo ol~r:-ık C;'ll1~malı:: i"\7"'re Franı::rzea mü

·rmmel hi1en bir Türk Bayano:ı lhtiyae var:iu Kefalet Vt'rllmesi şart· 

.... ~ ... .... 11n•••• '"'~ ':ıı ınür;'lr;'lntl~rı ••••••·---~ 

Masa ve Tabure Y aptlrılacak 

Güzel 

Ve 

Sanatlar 

Eksiltme 

Akademisi Arttırma 

Komisyonundan 

1 - Güıe' ~~n~tta~ akaciemt~1 için l:'vsab şaı1namede yazıtı (2'0) 
ırlrt ceknıecf"I' "(' rı"lııpl• resim masa~ ve 21'1 adE"f ta.burf' Yl'ptırtlacakbr, 

2 - Bu i' ,,_ ~ ı:u2 ta.rhlncie c:ı:ıat on dö~te Ca~alo~lunda Ytı~elr 
· 1ektepler ~'it.:~ rı~eheeili~lnde toplanacak komt~onda açık eksiltme usu• 
•iv)p ihalP •di1€'CP.k1ir 

3 - Y.-pılacRk f,.in ht'yPtl umumlyesinln muhammen bdeU (2200) 
'TIUVakkat tenıinnh (165) liradır. ~: 

4 - Rnnl='lra ait sartname ve reci.mler bedelsiz olarak Akadetnt tda• 
-,.~inden '11mai:'"Hlr 

5 - Eksltt'T.Pye fstlrak edf'ceklerln 942 Ticaret Odasi Ve!rkalart ve 
11he;;ıt ünv<ln te7.kt>rrlf'ri vr mRrRng07 fRbrika.'1 !<'h!b1 clduklanna dRtr 
·'ectikalarmı ı::ö?O [!eC'en .ı?Oncle sa:'lt 14 de k:-ıdar komi~yona t('vdi f"YlPme-
ı,.rj l~zımrirr • ~ (9674) 

NA..FIA !:!<ALETİ .D5N 
Eksfltrrıe .... e ko~utan iş: 
ı - &J i'l•rf on altrncı şube MOrlürlfü!ü b51l(P'Iİ kinde buİunon 'K• 

lanva ova~mm c:ular.ması tc::ln yaptlacak kanal ve ima1~h sınafye inşaatt. 
Tahmtr E'diler keşif bedeli fiyat vahidi estı:sı fu:erinden (762.32~) Ura 

(06) kuruştur 

2 - t':kstltm• rn/t 0/942 tarihine ra<tlr:nın Pr•,.-mbe gllnO •••t (IS) 
de Ankarada Su fşlerl Rel~lfil bina!lll h:ind~ t~lanan ru ek!dltme ko
nıi~onu M~smda kan<ılı zarf uruliyle yaptla~~tır. 1 

· 3 - fc:tl)klilrr eksiltmp c;:ırtn;'lmE!:t, mukH,,PlP proi~ıı:f. tia".V'indTT'ltk f,_.. 
IPrl .1tenel to:trln~m"~t. umum! su fs1Prl fennt !llarln:ımesi fie husus! ve 
rennt şartn~f:'eleri V"' pro1elcrl (38) lira (12) kuruş Yar!llh~nda su ts-. 
lerl rei~li1:1nclPn ~lAhHirler. 

4 - Ek,.jltmeye gir•bnmek için fstek111~1'in (34 243) lira (00) kuruş• 
tuk muvakkat temfnat vermesi ve ekstltmentn yapıhı.caiı i!Unden en d 
Oc gün evveı btr dilPk('e: Ue Nafia VekAletlne müracaat ederek bu işe 
rnah!;US olmak 01ert" vec:lks almalın ve bu r.;ikE-Vl Etfi~t~elerl şarttır. 

Bu mQ~de! içinde vesika isteğinde bulunmlY'lnlar eksiltmeye gire• 
mezler. 

5 - tsteldilertn t•kllf mektuplarım ikinci maddede ya%1lı saatten '61r 
•aat anoeoıne kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşllı~da vermel•_. 
'~ımıdır 

Sahip ve Neşriyat Mildiirü: Halil Lutfi Oördiinci.' 
Gazetecilik vo Nc~riyat T. L. Ş. TAN .l'tlatbaası 


