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Mektep kitabı kadar ve belki de dalıa mühim olan 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Yalnız Çocukların Değil, Büyüklerin de 

Ansiklopedisidir. 
FIYATI 8 LIRADIR il Koni.in 

1 9 4 2 SEKİZİNCİ YIL :__ No. :?627 
GONLOK SiYASi HALK GAZETESi TAN İdaresinden ve bütün kitapçılardan isteyiniz. 

- öi terede 
,,. -,· 

ltalyaya Hücum ı· 
Eden Uçaklar i Milli efimiz Inönü 

yonun Önüne 
sıl Geçildi?.

1 

lngiliz iktisatçısı Keyns'e Göre Bunun 
Sebebi Üç ür: 1 -Ağır VergUer. 2 • istihlakin 
Tahdidi. 3 - Halkın Tasarrufa Altştırdması 

Torinoya üst üste iki gece yapı• 

lan şiddetli hava hücumları netice

sinde mühim hasarların vukua gel• 

diğini Roma tebUği bildiriyor, A

!JağTdaki resimler, bu taarruzlara 

~tiralı: eden Lancaster ve Man• 

chester tiııindcki ağır bombardr 
man uçaklarınr göstermektedir 1 

Soldaki resim, bu uçaklann büyük 1 
lüğü hakkında da bir fikir \ 

Dün Akşa.-n Orta Anadoluda 
Bir Seyyahate Çıktılar 

* vermektedir. * 
YAZAN: M. ZEKER1Y A SERTEL 

Harp bütün milletlerin büt-1 memesini temin i~in laz·m ~elen 
çelerini altüst etti. Harp tedbirler düşünülmek'eı.li r. Ge-

tllasraflan bütün devletleri mas
l'afa boğdu. Varidat da azalmış 
Olduğu için muva~ene, bütçe 
falan kalmadı. 

Bu mali sarsıntıdan şüphesiz 
İtıgiltere de kurtulmuş değildir. 
İtığilterenin günlük masrafı 14 
l'lUlyon İngiliz lirasını bulmu§. 
lttr. Bu para bizım bütçerni:t:ın 
qjtıda biridir. Demek ki Ingilte· 
~ her hafta yalnız harp için bi· 
Qnı bütçemizin yelkünu kadar 
~ara sarfediyar .Bu masraf, :;ulh 
~daki İngiliz bütçesinden 
Uç misli fazladır. O halde !ngil· 
\{)re bu parayı nerede bu!uyuı:? 
~asıl oluyor da bu masra~ \04k-
1uğu Tugiliz lirasının düşmesine 
\>e bir inflasyona sebep olruu
~or? 

1 şte İngilterenin meşhur ikti
satçısı Keyns'le görüştüğü_ 

~üz gün kendisine sorduğumuz 
llk sual bu oldu. Keyns, Ingilte
tenin ,bilhassa geçen harpten 
Sonra şöhret bulmuş ve tanınmış 
11ttisatçısıdır. Maliye nezaretinde 
l'ııüşavirdir. Mütalea ve reyine 
~İlyük ehemmiyet verilir. Bizi, 
"'laliye nezaretindeki küçük. mü
tevazı ve basit dairesinde lkarşı
~d ı. Bu oda, basit bir müdür o
clası idi Hiçbir lüks olmadıktan 
lı:ıaada, eşyası eski ve havası a-
ırdı. 

çen harpten almmış birçok ders
ler vardır. Bu arada harpten son· 
ra cepheden dönecdk milyonlarca 
işçinin çalıştırılması ve işsiz kal· 
maması lazımdır. Harp bitince 
Ingilterede yeni bir imar ve re
adaptasyon devri başhyacaktır. 

Yakılmış, yıkılmış birçok şehir· 
!erimiz vardrr. Bunların yeni 
baştan inşası mevzuubahistir. 
Sulh ihtiyaçlarına göre sanayfo 
bir istikamet verilecektir. Ayni 

~ 

zamanda beynelmilel münasebet-
lerde paranın oynayacağı rolün 
de ehemmiyeti vardır. Hulasa 
harpten sonra bizi meşgul edecek 
pek çok meseleler olacaktır. 

l2f.j'" Devamı Sa. 2. Sü. 6 

Sovyet{ef Cenup-ır·iiby~~~' 
Ceplı,esinde Bir 

1 
Taarruz 

Şe,hri işgal Etti Va~ştı 
Alman Tebliğine Göre, Kuşat .lan Kuvvetler 1 

Don • Volga Arasında imha EdiCdi, 
Merkezde Taarruzlara Devam O~unuyor 

,, -

lmgilizler1 Mihver 
~Aeyıilerini Havadan 

Dövmiye Başladı 

Zırhla Birliklerin de 

l Ankara, 10 (A.A.) == Reisi
m:i 1 cümhur İsmet İnönü bu akşam 

saat 19 i.a Orta Anadoluda bir 
seyahate çıkmıştır. 

To;ino'ya Ş~ddetli 
Bir Hava Baskını 

Daha Yapıldı 
Bir Gece Öncekilerden Başka Yeniden 
Büyük Yangınlar Çıktı :'" icap EC:lerse 
Romanın da Bombalanacağı Bildiriliyor 

---:=ı Londra, 10 (A.A.) - Dün gece 
•tgi:§l~~,_,~·~~ 1 Ingiliz uça!klarından büyük bir 

Milli Şef Ankara garmda Bü.. 
yük Millet Meclisi Reisi Abdül.
halik R ia, Başvekil Şükrü Sa
racoğlu, Genelkurmay BaŞkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak, vekiller 
heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi 
genel sekreteri, genel merkez 
heyeti azaları, müstakil parti reis 
vekilı, mebuslar, Genelkurmay. 
Milli -.:üdafaa veJkaletleri erkanı 
He diğer vekaletler erkanı, mü
esseseler direktörleri taratın~ 
uğurlanmıştır. 

SON 9 AY. 
iÇiNDE 

Sterling GrupÜ 
Memleketlerinden 

95 Milyon Türk 
Liralık Ticari 
Eşya ithcil Ettik 

Ankara, 10 (A.A..) 1 SonkAntm 
1942 tarihinden 30 eylul 1942 
tarihine kadar geçen müddet 
zarfında Sterling grupuna men.o 
:mp memlee!ktlerden Türkiyeye 
vaki ticari eşya idhalatımn kıy
meti takriben 95.000.000 Türk 
lirasına baliğ bulunmaktadır. 

Sevimli bir hali var. Uzun boy
lu, sade giyinmiş, bıyıklan ağzı
r.a dökülmüş bir alim. Sualimize 

Faaliyeti Arttıı 

K~, 10 {A.A.) -Ortaşark \ . 
İngiliz umumi karargahının teb
liği: Elageyla çevresinde kuvvet. 
lerimiz devriye ve toıpçu faaliye
tine devam ederek düşmana ne
fes aldırmamaktadır. 

~- .... , teşkil tekrar Italya'da To.rjno'yu 
~ . . bombalamıştır. 

l Taarruzun tafsilatı 

İşbu idhalat meyanında takri· 
ben 14.500.000 Türk liralık hu· 
bubat ve 3.500.000 liralık demir. 
yolu malzemesi vardrr. Sterling 
grupu memleketlerinden Tür.ki· 
yeye gönderilmiş olan harp mal.ı 
zemesının kıymeti yukardaki 
miktara dahil edilmemiştir. 

derhal cevap verdi: 
"- Bizde inflasyon olmaması

llı.n üç sebebi vardır: 
1 - Ağır vergiler. Ingiltere 
~ dolayısile vergileri çok art.. 
tınnıştırr. Her liranın yarısı hü
ltumcte aittir. Her yüz bin lira 
icaz.ancın dörtte üçü vergi olarak 
ıtlınır. Evvelce bu ağır vergi sa
!leıce zenginlere hasredilmişti.Fa· 
icat bütçe varidntmm mühim ye
kUn.tmu küçük burjuva sınıfının 
\'erdiğini gördük. Onların da ver. 
tisini arttırdık. Bu sayede piya
llaya 9kan paranın mühim bir Şark cephesinden re-;iın!er, LadogA gölünün cenuhun·ln şiddetli 
~ tekrar devlet kasasına gi- nıuharebelerc sahne olmuş bir şehrin harap manzarası 

liYQr demdkti:r. 
z - itstihliki tahdit. Bunun 

için de kupon usulünü ihdas et.. 
tik. Her vatandaşa bir yıl içinde 
~uayyen miktarda kupon kullan
'nak hakkını veriyoruz. Vatandaş 
tlindQki parayı sarfa vakit bula
b:uyo.r. Kupon miktarınca istih· 
laıt yapmağa mecbur oluyor. E
linde kabn parayı tasarruf edi
~or. Kupon usulünün bir diğer 
faydası da istediğimiz maddenin 

1 Moskova, 10 (AA.) - Sovvet 

1 •ı• A .. 1 tebliği: Gece, kıt'alarıınız StanCJI iZ Yam lingrad çevresinde ve merkez 

Kamarasında 
cephesinde ayni ist:kametlerde 

taarruz muharebelerine devam 

Gizli Bir Celse 
Yapılarak Darlan 

işi Görüşüldü 

etmişlerdir. Ruslar Stalingradın 
şimal ve cenup mahallelerinde 
mevzilerini ıslah etmiş, merkez 
cephe,sinin bazı kesimlerinde ara
zi kazanmışlardır. 

lstınlakini kontrola yaramasıdır. Londra, 10 (A.A.) - Darlan 
~1 miktarda mevcut olan mad- meselesi bugün parlamentonun 
deler için yn kupon kaydi koy- gizli celsesinde müzakere edil-

Bir şehir zaptedüdi 
M~ova, 10 (A.A.) - Sovyet 
~ Devamı Sa. 2. Sü. 3 

Bomba-av uçaklarımız muha
rebe sahası üzerinde tekrar fa
aliyet göstermişlerdir. 

Taarruz hazırlıkları 
Ankara, 10 (Radyo g ı ıe :v;; il

Libya taarruzu başladığın::ı dair 
bu ane kadar herhangi b ir haber 
alınamamıştır Londradan, hafif 
zırhlı kuvvetl erin faôl;~ ,'tinin 
pek çok artt ğı. mihver m~vzi

lerinin uca klarla devamlı suret-
te ateş altına ahnmış oldu(J,u bil
dirilmcktedir. Bütün harcrler 
artık taarruzun başlam?k anınm 
gelmiş olduğunu gösteriyor. 

* Londra, 10 ( A.A.) - Sll lahi-
yetli kaynaklarda söy'end ;ğine 

göre Fas radyosunun Elageyla 
cephesine karşı sekizinci İngiliz 
ordusunun taarruza geçtiğine da-
ir bu ,sabah verdiği habeT cephe
den doğrudan doğruya haber a
lınıncıya kadar ihtiyatla karşı.. 
lanmak gerektir. 

l:lfjj"' Devamı Sa. 2. Sii. 7 

bıuyor veya p~ az kupon mec.. miştir. Toplantıda hemen bütün T h d y • k 
bltriyeti tahmil ediyoruz. Mevcu· mebuslar hazır bulunmuşlar, a ra n a 1 ye c e 
du az m.atideler için ise fazla ku· Lord1ar Kamara.51 azalarından 

da daima malın bulunmasını te- lerdir. Toplantıda Churchill be-
l>on istiyoruz. Bu suretle piyasa- birçoğu da müzakereyi dinlemiş- sa ta n M a g"' a z a 1 a r 
tnin ediyor, iddihnrıı, ihtikara yanatta bulunmu~tur. 

bnkan vermiyonız. Eden ,gizli celseden önce A- y v E d • ı d • 
3 _ Tasarruf. ffnrp dolaytsile ı vam Kamarasında beyanatta bu- a a m a 1 1 

halkı tasarrufa davet ediyoruz. lunarak meselenin ehemmiyetine 
llu maksatla lıer vasıtaya baş vu· işaret etmiş ve bu hu.susta aleni •------------
l'arak propaganda yapıyor ve 'beyanatta bulunulacağı hakkında 
halkı terbiye edi~·oruz. Bu pro-

1 
hiçbir taahhüde girişmesi im!k8- iaşe Darlığı Yüzünden Gürültülü Nümayişler 

Olduğu Bildiriliyor - Askeri Kuvvei1er Ve 
Polis Halkm Üzerine Ateş Açtı 

tıaganda çok tesir etti. Zaten faz· nı olmadığını bildinniştir. 

la kazancını sarfedecek bir yer (:2ğ'" Devamı Sa. 2. Sü. 4 
lıutamıyan hat'.:t bu parayı harp 
tasarrufuna yatırmağa koştu. 

Bu üç tc<lbir de paranın piya. 
Saya dökülmesine, kıymetten 
tlUşınesine, ve inflasyon vukuu-
tıa mani oldu. \ 

- Harpten sonra da paranın 
\ıymetini muhafaza edebileceği
\\i zannediyor musunuz? 

- Haruton soNl\ ~ıq fii§" 
• 

Tahran, 10 (A.A.) - Resmen lardır. Yağmacılar yakalanmış
Atlantik'te Bir Deniz bildirildiğine göre dün Tahranda tır. 

Muharebesi Oluyor kargaşalıklar olriıuş ve parla- Bugün vaziyete taınamile ha-
Vişi, 10 (A.A.) _ Fas radyosu, mento meydanında yapılan gü- kim olunmuştur. 

Amerika bahriye nazırlığının bir rültülü bir nümayiş esnasında Sebep ia§e darlığı 
tebligini neşretmiştir. Bu tebliğe mağazalar yağma edilmiştir. As- Ankara, 10 (Radyo gazetesi) -
göre, c~p Atlantikte deniz.mu- keri lhıvvetler ve !ran polisi nü. Iranda biır kısım halkın meclis 
Iw_@.ç.J.eıti. o!malstadırJ 1ııı:m:1SCJ.ı.erm .... uıiwwı:r.ıneıı:· re ıt.tes acmııı11 l2if: Dcvanu Sa.. .Zr Sü. 5 

. · Londra, 10 (Radyo, 19,45) 
•. üstüste ikinci defa olmak üzere 

ı dün Torino şehri yeniden bom-
~ balanmıştır. Bomba uçaklarımız.. 
&1 dan müteşekkil büyük bir kuv

vet dün akşam Torino üzerine 
vardıikları zaman salı gecesi çı

'karılan yangınların dumanı hala 
şehri kaplamakta idi. Fakat bu, 
pilotlarmızın hedefi görmelerine 
ve bombalamalarına mani ola
mamıştır. Yeni büyük yangınla-

Harp sig•,rta ücretleri 
Londra, 10 (A.A.) - Harp tehlike

lerinin s igorta edilmesi için asgari ta. 
rifcleri gösteren nisbetlere alt yenl 
bir lablo neşredilmiştir. Birlegfk Kral" 

tlfj Devamı Sa. 2, Sü. 4 

rın sınai müesseseleri sardığı gö-
Fin Ci.imhnrreisi M Rity rülmüştür. Bomba uçaklarınız-

Fin landa 
• • Sulh lçın 

Müzakereve 

Girişmiş! 

Finlerin lngiltereden 
Garanti istedikleri 

Öne Sürülüyor 
Ankara, 10 (Radyo gazetesi)

F'inlandiya, Alınanyanın mütte
fiki olarak Rusyaya \karşı harp 
halindedir. Finlandiyanın harbe 
girişindeki hususiyet, muharebe-
yi kısa sürecek sanarak girmi§ 
bulunması, harbe girerken bütün 
milletin birlik halinde hareket 
etmemiş olmasındadır. Harp u
zadıkça harp aleyhdarı zümreler 
gittikçe daha ağır basmakta ve 
kuvvetlenmektedir. Finlandiya 
demokrat bir memlekettir ve de
mokrasi rejiminin icapları Fin
landiyanın mücadeleye devamını 
zorlaştı:rmaktadır. Harbe devamı 
güçleştiren sebeplerden biri de 
iaşe durumudur. Mihver, Finlatl
diyanın iaşesi için yardımda bu
lunmuştur. Fakat hem bu yardı
mın kafi olmaması hem de har-

~Devamı Sa. 2. SU. 6 

dan C.ı;ü kayıptır. 

ftalyan tebliğine göre varlık ve r 9 isi 
Roma ,10 (A.A.) - "Resmi 

tebliğ"- Bu gece T0trino yeniden Neticeleri ilan Edildi 
düşman uçaklan tarafından bom- Muğla, 10 (A.A.) - Vil.8.-
balanmıştır. Birçok binalara isa- yetin beş kazası~a varlık 
betler kaydedilmiş, yangın ve vergisi neticeleri ilan ediL 
inhidamlar vulkubulmuştur. U- miştir. Bu neticede yekUnlar 

: 
mumiyetle hasar mühimdir. Ge- 5 şudur: 
çen taarruzun kurbanları şimdi- i Milas 323.300, Bodrum 
ye kadar 65 ölü ve 112 yaralıya S 73.250, Datca 12.550, Marmn· 
baliğ olmuştur. S ris 19.~00, Köyceğiz 15.350 

l:2fj"' Devamı Sa. 2. Sü. 5 l-----------------------

AMERİKA VE 
iNGiLTERE 
iNTİBALARI 

Bu Harbin En Mühİf11 Röportajım Bir 
Kaç Güne Kadar Neşre Başlıyoruz 

( Yazan: M. Zekeriya Sertel w) 
e Bu harbin en mühim röportajı. 75 bin kilometre tut{m 

106 &fuılük bir tetkik seyahati. İngiltere ve Amerikada 
dünyayı ve harbi idare edenlerle görüşmeler ve konusma.. 
lar. Harp sanayii.ni ziyaret. Bu memleketlerde harp hazır
lıkları hakkında müşahedeler. 

e Bu uzun seyahatten dönmü~ bulunan Rac;muhanirimiz 
Zekeriya Sertel birkaç güne kadar bu mühim seyahat in
tibalannı nakle başl1yacaktır. 
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~I GELiNLiK Kız J 
No. 38 Yazan: Kerime Nadir 

- Ey ıevıill mü-<ıkbel dımadr. 

m11! . Kızımız Fe1ıl11 una emanet 
edbonım .. ..Saçlarını ııipurıe, tırnak
! ruu kalkan, vıicudunll siper cibi kul· 

• ıınarak onan hayatım ve iltlkbıUnf 
hımaye eti. Öl dene oll. Diril derse, 
dınll.. Zira, cinsi lltifle imtizaç et• 
ıııenın batka yola yoktarl" Diyordu. 

Bu ıozlerı içerliyen Nuran, eıc.er·· 

ya kocasına ka11rlık •ermekteydi: 
- Affetmiııin!. Asıl kadınlar sa· 

çını ıupurıe edip, hayatlannr hayıre 
ıız kocalara vakfediyorlar da, yine 
m kbule ıeçmiyor .. 
Pbıl bey, karısının öfkealne omuz 

a llnyor: 

Derin nefesler aldı. Omuzlarını ka'• 
dırarak: "Adam ıendel Dedl. Ben bu\ 
lı: izam e~iyorıım... Bqiln her ıey ılS 
rüıulup hallolunacak! Belki cok yakın 
tarihlerde ebedi 1&adete kavuıacafıml,, 
Aıaiıda &ezintiler vardı. Arada ır

rad!l bilytl'k babasının, amcasının veya 
Behıadm ıealerinl cha7a10r; Nııranın 
Rehayı uarladılını, blyük aıınealnin 
Cavidana seslend"iini ııitlyordu. 
Arkasında bir pıtırtı sezerek baıını 

çevirdi. Balkonun kapısında annesi du 
ruyordu. Hemen ylbil ırilldl!. Ona eı
lerinl uzatarak: 

- Siz miıinlz? anne? dedi. 

Nişantaıı 
Enstitüsünde 
Dün Güzel Bir 
Defile Tertip Edildi 
Dün Nişantatı Kız enstitüsünde 

saat 15 de l(lzel bir deflle terUp e· 
dilmlşltr. VllAyet, maarif erklnlyle 
seçkin davetlilerin bulunduJu bu top
lantıda talebe kı~ mesai devresine ait 
eserlerini ~r etmitlir. Giyinme 
ve modaya milteallDc fbtlyaçlarını 

kendi ellerl71e huD'hyan ıenç kızla
rımız, vilcude getirdikleri ldılık man 
to, tayyör, kostüm ve ppkalan canlı 
modellerle davetlilere göstermisler ve 
takdir edilmişlerdir. 

Nişantaşı Kız Enstitüsü d efilesinden b ir in tiba 

Zeytinyağı 
Fiyatları 

Nisbetsizlik izale 
Edilecek 

Zeytinyağı isUhsal eden mıntaka. 
ladn her birinde sabunluk ve ye
mekllk zeytinyağlarma ayn ayn ve 
birbirine uygun olmıyan fiyatlar ko
nulduğu hukllmeUn nazari dikkatini 
celbetmiştlr. Mıntaltaların fiyattan a
rasındaki nlsbetsizl'ği gidermek için 
her bölgenin yağ f iyatlan hakkında 

incelemeler yaptlmaktadır. Bu yağ
lııra azamt fiyatlar tesblt edilecektir. 

Piyasa m:lyeti 

- Canım, bazı iıtiınalar aTabillr •. 
Fakat ben ekseriyetten bahsed1yorum, 
d ye ılilmeden katılryordtt- Öteki sesi. 
n biraz daha yukseltuefı: devam edi• 

Llmia banan alillimsüyor, kızının 
ellerini a911çlarında sıkarak : 

- Nıç n a,aiıya inmiyorsun? diyor 
chı. Bilyük baban az kalım lı:ahnltını 
buraya a6nderecektl. "Galiba r1111m 
hanım ışlmdlden ıelinlik portresini çiz 
mekle metsul! ..• diyor ... 

Bir Motör Teknes! JT m Duraklarının 
Devrileli, Bir Kiti r a Va Y 

DUn piyasalarda yalnız yiyecek 
maddelerinin toptan saf.llları olmuş. 

tur. Şehrimize bol miktarda manda
lina ve portakal ıetirilmiıUr. Man
dallnalartn bugQnlerde çok ucuzlıya
catı temin edilmektedir. Portakal fl
:ratlıın henilz IAyıklyle ucuzlamamış. 
tıı-. 

yordu: 
- Hayır. ekseriyet kadmlarm ııley. 

h nedir.. hte. nümuneıi beni. Yıllar 
yıh ömrümü tenin uirunda çürüttüm. 
Halbuki, ,u kadar kıymetimi bilmezıo 

Feyzlntn dudaklarındaki t ebessüm 
y2vat yanı ılliniyordu. ha•a11 i,aret 
ederek: 

R~~~k~~sı ~·f~~n sı- Kaldırılması Seferlerde 
n I. Çocuklar da ıana çekti .. Ne ana 

hakkı tanıyorlar, ne bir şeyi. HepsJ 
- Yalmur yaiacak ıallbal dedi. Ne 

irsi delil mi? •. 

lede yapılmakta olan 150 tonluk bir 

motöriln teknesi denize lndirlUrken Su·· rat Te m·ı n Ett•ı 
tekne yerinden oyı1anuı ve gemi dev_ 
rllmlştlr. Bunun neticesi ıemlnln mil 
hendls ve ustası Rasim teknenin al-

l sviçreye Satacaihmız 
Mallar 

Ankara, 10 (TAN) - lsvi~re ticaret 
heyeti ile akdettiğimiz yeni mukavele 
hiikümlerine röre. satacaiımız mall~:
arasrnda susam, batırsak. lıüçlilc bas 
hayYan derileri ve tütiln de vardır. BI· 
zim alacaianıı mallar ara11ndn Cala· 
yılc'ta yapılacak olan elektrik ııantra• 
lrnrn malzemesi de bulunmıkta(tır. 

Bu elektrik santralı bütün Ankara 
1ehlr ve hııvzasını ve bu mrntakada1rl 
birçok sehirlerin elektritlni • erecektir . 

b şına buyuruk! .. 
Ru milnakaplar b61lece uzayıp er 

d yor, hattı buan kavıa ile netlcelre 
u Yôrdu. 

Pazar eünü ıeldl ..• 
Feyal ıeceyi uykusuz ıeçlrmiıti. 

S baha kadar ıöı kapalı:larının altında 
yep ye i b r ileın yaşamı,, orada ha• 
yatını, ıöz lı:amaıtırıcı renkler içinde, 
t ze emellerin çiçelderlyle ıllslii :ıydm 
ht bir yolda ıörmliıtll. Ah, bOtün bu 
hulyalar tahakkuk ederse, rıe kadar me 
ıut olacaktı!.. 

Erkenden 'kalktı, aiylndi. Kendine 
o sün her zamankinden fazla itina et.. 
nıek istiyordu. Aynanın karıııında sac 
1 rıru 7&11dan a11rdr. Kolonya ile tarı 
1 rak muntazam tekilde dairttı. Son"' 
rıı, ltu daimıkhiı lrüçuk penslerle tor• 
ladı Kendinden. clalıah olan tutamlar 
cayet ılizel ve biçimli ıurette basının 
tfra(ını kuıatmııtı. Sonra, yüzilne bi
raz pudra sürdü Ye yanaklariyle dudak 
larrnı hafif blr renk verecek kadar bo 
,.dı. 

Bu haliyle bndiüni hakikaten ıllzel 
buluyor ve Bellrisın iddialarına tama· 
mı1etle inanıyordu. 
Odaıının balkona acılan kapı11nı 

itti. dışarı cıktı. Hava biraz bulanıktı. 
Yalmar ııJı:mtm nrdı. Dlraelderinl 
p rmaklıim ilıtüne dayıyartk uıklae 

Llmia hanım ıölcyüzline bir röz ıes 
dird kten ıonn ba11ıru salladı: 

- Yalar1& ne çıkar? Gelmez diye 
m! kortuyoraan 7 

- Devamı var -

Vakıflar idaresi Halka 
Kömür Dağıttı 

t t nbul Vakıflar ldarell de, b\llÜD 
kil tarUarı göz6nQnde bulundurarak. 
bUtçeslne koyduğu ictlmal muavenet 
tahııisatlyle 200 bin kilo mnnıot klS· 
müril almtı ve bunu yoksul klmsele.. 
re tevzi ebnlştir. Diğer taraftan va
kıflar idaretl, Ha eki, Eyilp, UskUdar 
ve LAielide açUlı &$0Caklartndan LA· 
lelideklni Kızılaya devretmiş ve bu· 
raya devam eden yokwl halkı da 
Haseki af(>Cafma alm1thr. 

Vakfflar İdaresinden yemek yiyen
lerin ıtıntnk ıayıst 1.200 e balll ol. 
mu,tur. Önümuzdeki yıl biltçeıılnde 
daha mQ alt tah lsat konulablldlği 

takdirde. ıerek kömilr, gerekse şe 

kadrosunu d ha fazla geni letmek im
kanı d s n ılmekted'r. 

::. RADVO 
BUGUNKU PROGRAM 

rı ıenetmi1e başladı, İeinde öyle de- : =~ fı:':!!:i'ıı 
T n, 8yle anlatılmas tahaatlisler duyu· 7,40 Haberler 

yordu ki, bunlan bütiln açıklrlly'• P!I ,:~~ :.~~~.~Pi) 
di kendine bile i.r:ah ec!emiyonia. Yat• u u 1111.ııı <PL) 

J 9 00 XoHtma 
19 U Su Harlerf 
ı9 30 Haber er 
19 45 Tllrk mU&if 
20 1 S Rad ıaıetu 
20 45 Mart (Pil 
2 1 oa ıı:Yhı saati 
21.U Tmı•n 

• • 12 45 Hakrltt 
nrz, asıl mesut cilnlerln mtihım bir • u oo TGrlrUler 
kaç 1e11enln ardmda bulunduiun11 dtı· ıı oo PToırr•,. 

• • U Ol Fa.ıl hayttf 
ılnmek oma bıraz Uımekte idi. U .40 Danı MUz. 

22 00 Orlrt1U'• 
22 30 lhberler 
2% 4! Xapanı.e 

1 GlC' GlllM H+BUH.ER 1 
Bankalar Tütüncülere 

Avans Yerecek 

tında 48 saat kalmıı ve ezilerek feci 
surette 6lmüıtilr. 

Motör, Gllndoğdu nahiyesinden f s
mall ve Mehmet kardeşlere aitti. 

Milddeiumumlllk hldiseye elkoy-

Takslerde Pazarlık 

Usulü Kaldınlıyor 
Tak i otomoblllerinln pazarlık ede

rek halldn fazla para almalarının IS
nüne geçmek lc;ln Emniyet müdllrlil· 
ğQ yeni baz.ı tedbirle!' almıştır. Bil· 
tün emniyet teıkllAttna verilen yeni 
hlr emirle bundan sonra bOtQn po_ 
l sterin bu gibi harekeUerle yakın· 

dan ve ehemml7ette mequl olmala· 
rı. pazarlık 1Uretl7le fazla para fıtt,.en coförler hakkında derhal mua· 
mele y:ıpılması bildirilmiştir. • 

Dijer taraftan, emniyet müdilrUl. 
itil s.ivlJ polislere de, taksilere ırıüt
lerl sıfatıyle girerek ,oförlerle puar
l!ğa g rlşmelerlnl ve pazarlığı kabul 
edenle!' hakkmda muamele yap!Jma· 
sınr emretmlstlr. e 

Rektör Ankaraya Gitti 
Üniver te Rektörfı Cemil Bllııel, 

Ünıversıteye alt b:ızı işler hakkında 
V('kaletle göru mek üzere Ankl\rayo 
gitmiştir. 

Altın Fiyatlan 
Dun !tın otuz lırad:ın ,.e bir gram 

kulçe 405 kuruştan satılmııtır. 

Sovyetler Bir 
Şehri lıgal Etti 

ıVfj'" Baştara.tı l incide 

öğle tebliğine ek: Stalingrad'ın 

şimal kısmında düşman m ukave
metini kıran kıt'alanmız, mevzi
lerini ıslah etmiflerdir. Kt'aları. 
mız, Stalingrad'ın cenup bölge-
sinde duşman taarruzlannı püs-

8 S k. r··+·· R k it . 70 .. J·ı kürtmüılerdir.Stalingradın şimal 
U ene 1 U Un e 0 eSI MI yon batısında kıt'alannuz mevzılerinJ 

Kilo Olarak H e 5 a p 1 a n m a k ta d 1 r sağtamlaştırm.ışıar ve uer1emiş-
ıerdiır. Düpanı kalabalık bir şe. 

Ankan, 10 (TAN) - Ticar1 mu. deferl 25 milyon lira tutacak olan birden atan bir Sovyet birliği 
kaveleleri taruirn komitesi buıtın öt- 15 milyon kiloluk bir tutün milba- i ade + .. aı an 80 kam on ıs 
1ed8n IODl'a Maliye VekAletlnde top· 7aas1 için temaslar yapmııtır. Ayrt· P Y ,_,.y . y ' . 
lanmıttır. Komite bankalarca tUtiln- ca İnhisarlar VekAletl piyasadan 20- k~myone.t ve 5, top tahrıp etmış
ctılere verilecek avans meselesini tet- 25 milyon k lo, İngilizler 3-4 milyon tır. Stalıngrad ın cenup babsın
klk etmı, ve prensip IUbariyle avans kilo, Hol ndahlar 4-5 milyon k lo da düşmana taarruza devam eden 
verilmesi 1f1nl hüsnü kabul etmiştir. Mtsırm da 5-6 milyon k lo tutun a· kıt'alanmız, asker taşıyan 15 
TeferrOata alt eaaılar tetbit edilmek lııcağı umulmaktadır. kamyonu tahrip ve iki müh im. 
Uaere aarOımetere devam edilecektir . TiltQn piyasası bir ay sonr:ı açıla· mat deposunu berhava etmi.şler-

Yakında Onbeı Araba Daha Sefere 
Çıkarılacak • Fakat Yatman Bulmak 
Güç • lir Yatman 3 Senede YetiıebDiyor 

Tramvaylarda ara duraklarının 1 tedlr. Eskiden bir arabanm günde, 
kaldınlmastndan IOIU'a. ufak tefek meselA dokuz sefer yapması icap e
ıiklyetler olmakla beraber, arabala- elerken, ara durakları, izdiham, köp. 
rm ıflratinde nlsbl bir artıı bellrmlı- rüdeld bekleme )'Qz(lnden hasıl olan 
tir. Bu arada durak yerlerinde eski· rötarlarla bu dokuz sefer yerine ek
sine nisbetle daha çabuk tramvay ıeriyetle sekiz sefer yapılabllfyordu. 
bulmak irnkAnmm elde edilmesi mem Halbuki bUliln her araba kendine 
nunlyetı mucip bulunmaktadtr. Bu tahsis edilen seferleri ferah ferah ya
hususta kendlalyle g6rilftil1Qm0z pabild ii için, bu fark şehirde glln
Tramvay _ Elektrik - Tünel İdaresi lilk araba adedini arttırmıı oluyor. 
Umum Mildüril Hulki Erem şunlan Seferlerin tanzim, sevk ve idaresi 
s6ylem1$tir: bakımtndan tramvay idaresinin en 

"- Bugünkü prtların verdlii im- mütkül ve mesuliyetll lılerlnden biri 
kAnaızlrta ratmen phrln nakil vaat- de hareket dairesidir. Şirket uama
tası ihtiyacını temin için .ıösterdltf- nmdanberl bu idarenin relııi olan İs

Vali Ankarada Resmi 
1·emaslara Başladı 

Ank1ra, 10 (TAN) - tııbnbul- vali.. 
r.i LOtfi Kırdar bu sabah ,ehrlmlze 
R"dmiştir. Vali derhal resmi temaılarıı 
batlamıt. Başvekil •e Maliye Ve'klli 
tarafından kllbal olunımsttar. Vali ile 
birlikte Malive Veklleti teftiş heyeti 
reisi Şevket de Ankarı11 relmistir. 

mlz gayreti. esasen biltun halkımız Tn#!t de tramvay seferleri hakkında dakikıı bile kalmlya zor tahammnt 
yakmdan g6rmektedır. ~unları söylemiştir: ettiğini dilşilnilrsek, bir biletçinin ve 

,. Ara duraklartnm kaldn1lman ge· ''Hallomtz, bugünkQ prtlar içinde bir vatmanm ıs, hattA 18 saat mev-
rek sürat, ıerem Yolcu adedinde nis. tramva7 seferlerini nasd idame etti- cut tartlar içinde çahpbllmestnln ne 
bl bir eksiliı hasıl etmiştir. Yolcu sa- reblldiğimizi bir bilse, tramvay ara_ bllyilk gQçlUk oldutu kendllltlnden 
)'W, eski 7lllara, hattA aeçen seneye balannda sık aık vukua relen mnes- anlaşılmtş olur. 
ot.betle çok fazladır. Ara duraktan- •lf mllrıakaıalaı1n tamamen ana alın- "Eskiden bir bnetçl ve bir vatman 
nm kaldrrllmasından evvel, geçen yı- mrş olurdu. Unutulmasın ki, buıün gOnde ancak 8 - 7 saat çalıtırdı. Bu
ltn gllnlilk besaplarfyle bu seneninki en milşkül tartlar içinde ve en yoru- gün için adam bulamıyoruz. Çilnkü 
nl karşıla&tırdıtımıı zaman, bu sene- cu bir şekilde çalışan bir zQmre var- hayat pahaldhlt ontan başka 1,1er a. 
ki günlük fazlalık 30 bini bulmakta sa: o da tramvay mllstahdemlrıldir. ramıya icbar etti. Biz. mevzuatm mü 
idi. Halbuki ara durakları kaldırtlın.. Bugün için vııtmanltk ve tramvay bi.. saadesl nlsbetlnde bunlartn QcretlerL 
ca, aradaki .fark 8 bine kadlf düı· letçillğl çok zor ve çok snbtrh olmı- nl arttırabildik. Fakat daha fazlasına 
mO&tfir. Bu yek~n, bugünkQ şartlar ya bağlı bir iıtir. VntmanLı,.. ve hele ~mkln bulamadık. Maddeten daha 1-
lçinde bizim için çok milhlmdlr. biletçiler araaı.ndlı bqOn sllnde 15, yi tatmin edenıeclllhnlz bu fedaklr 

"Dfğt'r tarattım üratten clt!e etti- hntt.'\ 18 sııııt ç:ılı~anlar vıırc!tr. B'r ve gayretli insanllfı manen doyur 
ğimiz fayda da kayda dei:er mahiyet- yolcunun bugilnkil trnmva,ylarda 20 mıya çalıııyoruz. 

Son 9 Ay içinde Torino'ya Şiddeti 
fldT' tBaştarah l incide) Bir H 1 k 

Jrk batı ve cenup kıyılarından 'Ve ti- ava as ını 
mat l rlandadan Tilrlriyeye veya lıkea. D h Y leh 
deriye doiuıanda Akdeniz bölıeal ba· a a Qpt 

lngiltere'de 
B8 e a, tarah 1 incide 

Harpten sonra ayni müba
d eleye mi, yoksa altun esasına 

riç olmak lizere Türkiyeden yukarıda k!i'J9 Bqtanh 1 incide 
7uıh yerler e ve Süven yoliyle Ka• Ronulnın bombalanmaaı mı dönülmesi muhtemeldir? 
radenize yapılacak milnakalitın ıiıorıo L ondra. 10 (A.A.) _ Lord Weda- - Paranın eski rolUnil OJ DJ)'a-
ta nisbeti :viisde yedidir. Simal, orta wnocl, Almanpnm cenubi ltalyaya catını zannetmiyor um. Altanun 
• e cenup Amerika Jimanlanndan ye Japdan nakll7atm seçlt boiuı •e Faa da eskisi k a dar k u v vetli b i r esas 
keza Kaptawan yoli1le Paalfik liman· ti•t ıenelkarma1I olan Roma'nm boar tf'Şkil edecetini ummuy orum. AL 
l:ınndan Tilrki}'eye •e Türld7eden bu ba1anmuı babtlne 7e11iden doka~ 1 tun artık eski kıymetini kaybet. 
limanlara siıorta nisbeti yüzde 7ir- muştur. Jtendiline ceTap veren ha .. j miftir. Fılkat bu mesele daha zi. 
midir. Avustralyadan Türkiyeye veya Ü .. _ , ti ld 1 m stepn _.., r : yade harp sonrası meselesid ir. 
Türkıyeden Avustralyaya siıorta nlr "Dü JA-~ k ehli'" tmana ma ıumn verme t &O'" Bqtlnden bı-v söylenemez 
beti keza yüzde yirmidir. Avustralya· tine dil1me

0

den ne ıelecek pllalarımı. _ Harpteaan!I""' "sonra bir ı-ı~lik 
darı ve Yeni Zellndadan veya buralar• h ... ._ .. _ aha .a .__, "9'"6" 

aııu.rnua ız t •ermek, ne ue uava b··'-- b" iktisad k Idık 
dan karşılrkh mlinalralitın aiıorta hedefierinln deleri bakklııda mllnaU. ı.uuanı, ır ı anp 
r iıbeti yiizde 17.S tur. Seylin ve Hine ıada bahmmak mllmkilndllr. Ba lmt bekliyor musunuz? 
d" standan Türkiyeye ve Türlciyeden saıta dikkatinizi M. Clnırdıill'in be- 'ı - Ejer busbkU çahtma sis· 
buralara siıorta nisbetl yüzde on Y<• yı.nat1na çekerim. M. Churchill. "Har. 

1 
teminıiz ,yan i ko ntrollu ve plinh 

didir. Basra körfezinden Türkiyeye b!:ı aeyrf ıerektirdifi ve faydalı ol .. • çalışma tarzımız devam ederse 
•e Türlctyedtn Basrı körfezine ti t ... d. d R 1 caf • kanaatini verdi a .. ır e. o· bu buhran karşılanabilir kanaa-
ıirorta nlıbeti yilzde 12,5 tur. Afri· mayı elimizden aeldiği !radar .a. irr bi.r tindeyim. zaten harpte'n sonra 
kadan Turlciyeye veya Türkiyeden Af. dd ıurette bombalamakta tere ut etm:. bug::-ı. ·· · te · d t · 
rikaya slıortı nlıbeti y6zde ıs tir ua.u.u sıs mın evam e meıı 

Merkez cephesinde kitalaı1mız, ta- _ yeceğiz.,, Demiştir. d lbıınd ._ _._L -Lı-ı "b" 
aruz! harekeUerine devam etmişler. Lord Wedrwood, tekrar söz alarak e ır. .cıa1ı1-. --.Jlll .. 

1 

Öfrandijime ıöre, bu seneki tütün cak ve hilkı1met o zaman tütün fi. dir. 
rekolten 10 milyon kiloya balil oL yatlarinJ tetbft edecektir. Fıyntların 

maktadD'. Ankaraya ıelen Alman ıeçen aenekinden biraz daha fazla 

dır. Rjev'iıı batısında bir çarpıtma Avam Kamarasında "Torinodaki sosyalist ve anti faıiıt ı .. tam bir serbest iye dömnekliii-
•snasmda bir teakllimiz, tahminen 600 ~ '8aııtaraf1 1 in~kfe) çlleri öldiirmektenıe Romadakl faılıt miz için uzun zaman seçecektir. 

tatQn mUbayaa dal.rest ~iaı Mentel, olacaiı tahmin edllmektedır. 

Matbuat U1t1um 
Müdürünün Ziyafeti 

M. Lav al 
Parti 

Yeni lir düşman subay ve erini öldUrrnUıtür. Darlan Da kar f ilosunıı düımanlarımızı öldürmek tercih edi· * * 
Bir miktar esir ve ganimet alm- lir." demiıtir. Kuruyor mıştır. elde ıutuyormUf ! ___ _....___ K eyns, geçen harpten sonra 

Dlter bir kesimde Uerllyen kuv - Madrit, ıo CA.A.) - Afrikadan ö.ı..... Tahran'da da böyle bir takım falcı-
Ankara. 10 (A.A.) - :Matbuat U. Londra, 10 (A.A.) - Alman lubere ,.. ln 
um .... Q .. "-" Selim 58 ....... , b .. '""- vetlerJmlz, 19 blokhavz ve milstah- renildiiine röre, Dabr ve Kazablanıe Uklar yapnu§, ve o vakit gil. 

.nıa u.u.. • ..- ....... ler ajarı11, Fransada La•alin idaresi ~ Bat taralı 1 incide 
... -'-ara Palasta -hrlmizde bulunan -• 1 ,_ kem noktayı tahrip ve tahminen 3 hda bulunan Fransız remlleri hııkkrn ~ terenin ekonomik siy..,etinde 
""" .. - altında tek .ı,... b!r parti kuru ma.. ,. · 1 b" asma giderek mebuslardan 

' 
Amerikan Ve Souyet basm ve düşman böluğilnu imha etmıı erdir. da tamamlayıcı bir karar alınma11 it'• ın mühim bir rol oynamıctı. Şimdi 

• üzere oldutunu bild rmektedlr. i bli · d h kk d · h t • ır 
ana m messilleri şerefine bir ziya- Londra, 10 (A.A.) - V chy, Mıre· Alman reım le ği tiye bırakılmı,trr. Bu harp ıem!leri• ıaşe urumu a ın a ıza a ıs. de ayni rolü oynamağa hazırlanı-

r t vermlttir. pi Petain ile Laval'in Alınan ordusu Berlin, 10 (A.A.) - Alman or- r.in müttefiklerin vücude ıetlreceklerl tedikleri yolunda İran radosunun yor. Zaten Ingilterede görüştü-
ZJ;yafette basın b rlltı reisi Ankara bapomutanı Von Randıtet ile ıörli,• d u lan bafkomutanlığının tebliği: avrı ve tam bir orıanlzasyona :thal verdiği haber, teeyyüt etmişti.~. ğümüz sağ ve sol bütün devlet 
ebUIU Falih Rıfkı Atay, İstanbul tüklerin! resmen bildinnelctedlr. Terek kesiminde Alman kıta'lan edilmesi maksadlyle bu karann itti· B.u. harek. etl.erin iaş~ dar?~1. yu· adamlan da ayni fikri izhar edi· 
b Ş'''--ü Esrn An d ı ajan haz edilmiı oldaiu tahmin olunmalı• ünd il ldi1ır blld ılıyor me um "'" er, a 0 u - b ir düpnan gnıpunu imha etmiş- tadır. z en en ge &

1 ır · yor. Onlar da bugünkü .çalı§Dla 
11 umum mildürü Muvaffak Mene- 9·· ••k MAi t M ı• e l d u bugün de dün ge-menclollu, tngııtere Bü7ilk Elçillti Uyu 8 •C iSi !erdir. Düpnanın mevzii hücum· Zannolandulana ı&re, Amiral Dar- ran ra yos ' tarzından çok memnun görünü· 
matbuat mütavlrl Amton. Birleşik lan aklın kabnı§tır. lıın. her halde kendisinin vaılye•i yaJ- ce yapılan nazırlar toplantısının yer. Ve harpten soma da bu sis-
Amer ka devletleri Bilyilk ElçllıJI Seçim Layihasını Volga ile Don nehirleri arasın- nız Vqinttorı tarafından deiil. belJı:i gece yarısına kadar devam etti- temin devam edeceğini söylüyor· 
bqkAtlbl statterthwite, Kiralama ve M;;..akere Edecek da bir geçit açmağa muvaffak (). ayni .r:amanda Londra tarafından da ğinl, haşvekllin sabaha kadar sa· lar. 
lclClnç verme dairesi Türkiye milmes· ... lan düşman k~tleri kuşatıl- tanınmadıkça Franııı filosunun mitte• rayda kaldığmı ve sabahın erken 

11 Kautmao, Sov7et Bll7llk ElçiUJI Ankara, ıo (TAN) _ Büyük Mıl- mış ve imha edilmiştir. B8"a fikler fitosır ara1ma aokmamala ka• saatinde toplanan nazırlar mecli-
matbuat ata1al Petrevko, .Amerikan Jet Meclisi yum saat 15 de topla- taraflarda diğer Sovyet k uvvet- rar vennltUr. ıinin milzakerelere devam ettiği. 

arp haberleri barosu direktör muıı.. nacaktır, Mecliai.n :yarınki toplantı- leri neticesiz taarruzlanna de- minde Alman taarruzu muv affa. nl bildirmişt. ir •• B ütün ~amyilınonl~r 
.mı Lahnrı@n, radyo mGdllril Vedat atnda mebus seçimi hakldııdaki lAyl- k kl i t hsıs ed ış 
Nedim Tör , tn&illı. erkAn ve Sovyet banın ilk mOı.akeresi yapılacaktır. vam ederek yeniden ağır kayıp- kiyetle devam ediyor. Düşman e~za . na 

1 ııne a • 
sın ve aj ns tnOme. illerinden Ma- lara uğramı§lardır. 8 ve 9 llkkl- dan yüzlerce esir ve pek çok si- tır. Bır kısım talebe.ter de başve-

ddntosh. Kiraonen, Mltchell, Scı. Alman Genel Kurmay nunda Sovyet kuvvetleri yalnız lih alınmıştır. Sovyet kıt'alan- kıle giderek, kendısinden yiye-
mtdt. Valulsldy, O'brlen, Brock, b ir kesimde 104 tank kaybetmlf- nm karşı hücumlan pOskürtül- ~ek madde~rt hakkında izahat 
xınıtıe:r. Britlş ıtosQldm Lucas ue laıkaalığına &Herel tir. müştür. ıstemişlerdır. 
matbuat umum mildih'lOIO başmtlta· Zelfller Tayin ldlldi Don nehrinhı b Qynk dJrseltn- Savaı •e pike uçaklan dlilman b --------
91ri Barhan Belre balmumqlardrr. Londra, 10 (A.A.) - Alman de fiddetll bir mukavemet hare- talanna ye demlryollanna hücum er Gona lıgal Edildi 

• • • • haberler ajansuıın bildlrdiltne keti başlangıcında piyade ve tank mitlerdir. Hava kanetlerine meuap 
Yunan Çetelerının Faalıyet_J göre, geçenlenle vazifesinden ay. birliklerimiz d0fm8nı daha geri· bir tllmenln hllcam unnrlan 59 blob 

Londra, 10 (A.A .) - Yunan c;;etecı• nldığı haber verilen General le.re atmışlar ve Sovyet karşı hO· havz ve muharebe mevzii tahrip etmi .. 

1erl 'ile İtalyanla! ·~!1111yda e.vl"let1d Von Halder'in yerine Alman cumlarını püskürtmüşlerdir. Bu- !erdir. 
siia yapılan musaoem~e unan ç Ol ı nI G k t h . edil İlmen ıoliıniln cenubundalri mısh • 
c teri yllıderı faz~ ltalyan oldur- genelkurmay başka ığına ene- rada 16 tan a r1p miştir._ rebelerde Ruslır 72 tank kaybetm"s• 
eüalcrdir ral Zeitzler tayin olunmuştur. i Doğu cephesinin medt~ keıı- ı.r.u. 

Kelbourne, 10 (A. A.) - Teblll: 
Gona çevresi dün ıece mQttefikler ta
rafmdan tamamiyle inat edılmiıtir. 
Düşman 95 ölU, 4 ~r ı: ermiştir DC\i 
rlye faal yetleri trıı mda d:ı duşma

na 18 ölü verdirilmlı, 3 esir daha a
lınnuıtır. 

FINLANDA 
~ Bq tarafı 1 i ncide 

bin uzaması içten gelen tazyikı 
arttırmakta, mücadeleden çekil
mek cereyanını kuvvetlendirmek 
tedir. Finlandiya bu harpte faal 
rol oynamadığını iddia ederek, 
bir taraftan mihverle b irlikte 
mücadelede d evam ederken, di
ğer taraftan demokrat devletle. 
re de hoş görünmeğe çalı~akta
dır. 

Amcri a ise, Fınl nd ntn bil b(ltiln 
harpten çt-k lme ini temine ~alışmak. 
tadır. Bunu temin lı;ın de kalabalık 

Okuyucuların ...... , 

,.. • ... Şikayetleri * Kertil Maltepealnde Cami 
aelcalın41a 12 numarada oturan 
Bahriye Erknıen yazıyor: 

,.Zevcim orman meaaha memur· 
!arından Halil SDat on d8rt ay 
evvel vefat etti, Aleluıuı dul 
mutı tahala olunmak Usare mO· 
racaat ettim, Evrakımtn muame. 
le.I bugUne kadar ikmal olun· 
madı. BlkH ve faktr bir kadınım. 
Son derece mDzaylkadaylm. Alt 
olduilu dairenin lnaaf ve merha· 
metine ııtınıyorurn .• 

• * OrtaklSyde Merlllven .ok•· 
Oında 18 numarada oturan ltoata 
ve telgraftan emekli Ziya T Drel 
vazı yor: 

"Ben Hkt tekaOt kanunu hD· 
kUmlerlne g8re tekaüde 1evkedll. 
mit bulunuyorum. AldıilTmız pa· 
ra bugDn kuru ekmek tedarikine 

bile kifayet etmlyeeek kadar a•· 
dır. Vazlyet lmlzln bir dereceye 
h dar ıslahı için eski Batyekll 

S .. mantnda maaflarımıza hır ... 
ı ne yDzde yirmi bet zam yap ıfma· 
t 11 ve dlSrt aenede sammın yDzde 

vOze çıkartlmaa naaı kabul e. 
~llmlf, hattı ilk zam da bunda11 
Oç Hne evvel yapılmlflı. fl'akat 
ııc nnedenberl yeniden on ıt•rll 
blle Hm glJrmedlk. llu huıuatakl 
l<anunun tatbikine devam edil· 
meal ba,ııca latlrhamtmızdır. fef• 
katil hUkOmetlmlzden ve BDyDk 

f 
Millet Mecllalnln kıymeti! lzaıın· 
dan eltm vazlyetlmlzln glSz8nDne 
.. ı,nmaıfnı rica ediyorum.,, 

.......................... 
Şeker Fabrikasından 

Çalınan Para Meselesi 
Alpullu ıeker fabrikası kuutndatl 

4500 lira çalan Ahmet Menekfelltd 
muhtelif yerlerden de 40 b!n UrahJC 
eşya çaldıktan sonra Adanada yaka.. 
landrtını yıızmııttk. 

Türkiye ıeker fabrlkalan umutd 
müdür14Jlfuıden aldıtnntz ~ 
sözil geçen 4500 llramn Alpullu ıekef' 
fabrlkaalyle allkası bulunmadılt bil-ı 
dirilmiştir. 

r · .. ·BAYRAM 
' CUMA GONO 

latanbul M DftDIDllDnden: 
17 BlrlnclkAnun 942 tarfb!n• 

mUsadif Perşembe gQnQ zllhleee
nln dokuzu olduğundan arife, Oı.. 
ma ınnn de kurban bayramı ol
duğu illn olunur. 

BAYRAM NAMAZI: 
Saat Dakika 

8 ıı ................. ........ 
Libya'da Taarrruı 

Yaklaıtı 
12if9 Baştarafı 1 lnclclt 

TunUBta yağmurlann titl 
deti harekatı daırd11Tdr.ı 

Rabıt, 10 (A.A.) - Slmal Afrnı

mlltteflkler umanı! kırardhınıa tebl.iıJ 
ii: Yaimıır arulyi ıeçUmez bir bil• 
aoktuiundan dolayı, cephenin ileri k_. 
simlerlnde, ketff hareketleri drşmdJ 
hafif faaliyet lı:aydedilml9tlr. 
U~ldarımız, cenup kesimlncle 1ı:6' 

~ülc bir diiıman kolunu bomba!amıP 
tır. 

Alman ıebliğW gön 
Berlin, 10 (A.A.) - "Reımi teblil": 

Sirenaikte Alman .... , u~Jdan DeP 
ne hava meydanına hllcam ederek yet• 
de bulunan uçaklardan yedlılııl taı. 
rip etmişlerdir. 

Tanuıta han fena oldufa icln yat 
nı7 mevzll hareketler olmuttar. Dllp 
man zırhlı blrlllılerlnln Tebarba'aJll 
cenap • batt1mda yaptılı bir hlC1111l 
pOıJı:tlrttllmllt •• aelı:h ~k. Nftf fi' 
c;alı:lanmır tarafından yakılmııbr. ı .. 
vaı uçaklarımız Bougie limanında ba
lunan erta bilyüldiikte bir ticaret ıt' 
mialne alır çapta bombalar isabet ete 
tırmiılerdlr. Dllımanın han tls1erl 
mUYaffakryetle bombardıman edilmiı 
tir 

Takviyeler geldi 
Londra, 10 (A.A.) - Reuter aJınıt 

sınm Tunuıtald muhabiri Britan,.. 
han Jı:aneUerinin ıimdi blrhıd ordıl 
ile tamamen birl .. mlı bıılunc!uiums. 
cepheye yeniden Amerikan toplan ıet
diflni bildirmektedir. 

Tunuata Teburba bölıesinde mBtt• 
fiklerln 48 ıaat allren bir aavqtaıl 
21onra arazi kazandıJdan haber •flt'lıı 
Uyor. 

olan Amerlkadakl Finlandalılardaıt 
ic:Ufadeye uğraşmaktadır. 

Flnlanda Reisicumhuru Rlttl ge-
~enlerde s6yledlll bir nutukta Fin"' 
landanm harbe girmesini mazur gös" 
termiye çahpnıı, bu nutuk Sovyel 
mahfillerinde sert bir akis bulmuıtu. 

l'lnlanda ile milttefikler arasmd• 
sulh ıörilpnelerlnln devam ettiJl. 
Nevyork Post pzetesi tarafından b0"' 
dirilmektedir. Buna nazaran Ffnlan.. 
da Rusya ile ı:ulh olmak için in 1-
tereden garanti 1 temektedlr. Bu h -
berlerln ne dertteye k9d r tln ru ol• 
dutunu zaman ıösterecektlr 
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ll:{!©~J3 Başına Çağıralırn 

Kızılay Aşhanelerinde 
Geçirdiğim Birkaç 
Dakikada Ne Gördum? 

Libya ve Tunu~ 
Cephelerinde Cemiyet Hayat ve İcaplarım Artık Ya Dinlerin Yahut Roma[ Laleli Aşevi • Renkli Kartlar 

Müzayedeye Çıkarılan 
Soyulmuş Patates Kabukları 

~azan: M. ANTEN 
iki taraf kaynaklarından da ıcien Kanununun Dar Çerçevesine Sığdırmak Yanlıştır. Dünyada 

haberlerden. Sekizinci ordunun 

ıı:ıa1ey11 mü~afaa hattına kar~ı ıaar. Herşey Değişirken Aile Hukukunu Zamana Uydurmak Lazımdır 
ruza ıeçmek uzerc oldufu anla:ıılmak
t.adtr, General Montromery: "Yakında 
ba~ıyacak olan muharebe, tarihin en 
kat'i muharebelerinden bir! olacak, 
harbin neticesini tayin edecek ve bi" 
zim lehimize bitecektir. Dü~manı Af., 
rikadan kovacağız.,. sözleriyle taar
ruz neticesine karıı itimadını izhar et. 
miştir, Fakat İngilterenin eski harbi• 
Ye nazın H. Belveha bir makalede, 
Afrikada hareki.tın ümit edlldiii ııe

kilde cereyan etmediğini, Rommelin 
kuvvetlerini çember ic;;ine alınmaktan 

kurtararak derinliğine tahkim edilmi~ 
Elageyli müdafaa hattına çekllmiye 
muvaffak oldufunu, 1600 kilometrelik 
Afrika sahilin.in Mihverin elinde bt:• 
lunduğunu ve Alman stukalarırun müt 
tefik mevzilerinde bilyük tahribat yar• 
tıklarını yazmak suretiyle Afrika har
b:nln neticesinden fazla nikbin görün· 
memektedir. 

Elageyli harbinin neticesi, hiç şüpo 
hesiz, Rommel'in planına bağlıdır. Ya. 
ni eier Rommel büyült kuvvetlerini 
bu müdafaa hattı ilzerinde tophyarak 
esas muharebeyi burada kabul ederse 
c;;arpışma çok ıiddetli olacak. Müttefik 
kuvvetleri içln yıpratıcr bir mahiyet 
alacak, fakat mihver kuvvetleri mağ'" 
lQp edildikten sonra müttefiklere 
Trablusgarp yolu açılacaktır. 

Fakat Rommel Sekizinci orduyu, 
bu mevziin tabii :manialarmdan ve 
sun'i tahkimatmdan istifade ederek, 
nisbeten küçük kuvvetlerle yıpratmak 
v: oyalamak taktiğin\ takip edecek o
l ursa bu muharebe müttefik kuvvetler 
için daha az tahripk!r olacak, fakat 
Trablusgarp yolu biraz daha uzaya. 
caktır. 

Tunuı cephesinde bugünlerde mü
him hareketler beklenemez. Müttefilr
le-rin bu cephede bava meydanlannı 
tesis ettikten ve kafi mikdarda kara 
ve bava kuvveti topladıktan sonra U• 

mum! bir taarruza geçecekleri ve Bi· 
zerte ile Tunusu i:iıal edecekleri mu• 
hakkak sayrlmaktndır. 

Bu keyfiyet, ailpheııtz Almanyaya 
zaman 'azandıracak ve Tunlısa daha 
fazla takviye kuvvetleri göndermek 
imklnı verecektir. Ancak, Tunus, Bi• 
zerte ve Teburba müsellesi içindeki 
dar saha büyük kuvvetlerin toptan· 
masrna, manevra harbi yapmasına ve 
binnetice müttefik kuvvetlerine karşı 
t~htikell bir taarruza .e:ecmesine mü• 
saade etmemektedir, 

Batı Afrikada 
Müttefiklerin yeni anlaşma mucibin• 

ce, Fransanın ıarbi Afrika limanla· 
rmdan, bilhasııa Kazablanka ve Dakar 
deniz ve hava üslerinden istifade et. 
meleri merkezi Atlantikte Mihver de• 
nizaltılanna karşı daha muvaffakıyet" 
le mücadele etmelerini mümkün lala• 
caktır. 

Eier Bizerte merkezi Akdenizin. a• 
nahtan ise Dakar da merkezi Atlan· 
tiğin anahtarı mahiyetinde olan çok 
mühim bir deniz ve hava üssüdür ve 
en modern tesisata maliktir. Alman • 
Fransız mütarekesinden evvel mütte
fikler bu limanı bir istinat üssü ola· 
rak kullanıyorlardı. Mütarekeden son
ra İngilizler bu limanın 1000 kilomet• 
re kadar cenubundaki Freetovn lima· 
nrndan istifade etmek zorunda kaldr• 

Jar. 
Afrlkanm Amerikaya en çok yald~· 

tığt, Atlantliin en ziyade daraldığt 
yerdeı Afrika sahilinde bulunan Da· 
kar ile Brezilyanın baslıca limanla• 
nndan biri olan Pcrnambuk arasında 
2400 kilometrelik, Yeııilburun adası a. 
ra.smda ise 800 kilometrelik bir mest" 
fe vardır ı 

~klncl umumi cihan harbi var lruv• 
vetiyle devam ederken muharir• 

ripler bo;s vakit bularak yarınki ıulh 
devrinin esaslarını da hazırlamıya 
gayret ediyorlar. 
Yarının hudutlan veya galip ile 

mağ11lp vlkıa cümlemizin meçhulü• 
dür, Fakat öblirgün bir daha harp 
olmasın diye daha bugünden herkes 
çareler an:yor. Bu çarelerin b:ııında 
ise lruvvetlJ olmak, zaafa düşmemek, 
gafil avlanmamak geliyor. 

1939 de İngiltere ve Fransa zayıf 
olduklanndan kuvvetli Almanya sa· 
ğına soluna hücum etmiye başla• 

mıı;tı. Yani eter İngil~re ile Fran
sa vaktiyle hazır olsalardı buaün bıı 
ikinci cihan harbi belbından herkes 

r- YAZAN : -, 

! Suphi Nuri iLERi 1 
bjye edecektir. Nasıl k1 devlet biraz 
sonra çocukları okulda öğretmenlere 
ve kışlada subaylara teslim ediyor. 

Çocuk devletin, milletin ve cemi• 
yetindir. Çocuk az doğarsa memleket 
zaafa dil.şer. Bu dünyada yaısamak 

ve hususiyle hür ve müstakil yaşa· 
mak isUycn milletler mutlaka ve mat 
laka kuvvetli olmalıdırlar. Ya.ni her 
gün çoğalmahdırlar. 

** 

arttırmıya mani olan nizamları artık 
değiştirmek ve onların yerine bilt. 
kis Türkleri çoğaltacak hükümler, 
bulup koymak lazım geldiğini artık 

kat'i bir surette anlamalı ve kabul 
etmeliyiz. 

Milli gaye bugünkü kanunların f• 
nadına muhafazası değil, Türklerin 
,oğalmasıdır. Kanunlar birer vasıta· 
dır. Biz o vasıtaların hatırı için asıl 
milli ve mukaddes gayemizden mah• 
nım olmamalıyız. 

kurtulmuş olurdu. Bu tabiat kanununun mecburiye• 
İşte bu mütearifeden dolayıdır ki tinden hiç bir dcvfet ve millet 

Yeter artık muhafazakirlık ve bin• 
leree senelik hükümlere riayetkarlık. 
Alem değişiyor. Zayıfın dostu olmaz. 
Yarm Türkiye hayat ve istikbalini, 
hürriyet ve i:ıtiklilini hakkiyle de
ğil kuvvetiyle koruyacaktır. Bu ise 
çoğalmakla, çok çocuk yetiştirmekle 
clur. Kadınları vazife başına davet 
etmek ve doğuracakları çocukları 

bu mü!k ve milletin en mükemmel t'• 

ııerleri olarak kabul etmek lbım
drr. 

daha ı;imdiden yani sulh belirmeden kurtulamaz. Tlirkiyemiz de durma• 
her yerde yarının sa~lam esasTara dan çoğal.mıya ve Anadolnyu hiç ol• 
göre bazırlanm:ısınr, kurulmasını is- musa altmış yetmiş milyonluk bir 
tiyorlar ve bunun için de yer yer kütle ve bir vatan haline retlrmiye 
projeler hazırlıyorlar, mecburdur, Hasrh bizce bütfin hedef, bütiin gır 

ye Türkleri adeden çoğaltmaktır ve 
bunun için çalışmak asıldır, bunun 
aleyhinde ne varsa ortadan kalkmr• 
lıdrr. Türklere hizmet, Türkleri ut.o 
tınnakla olur. 

Bu projelerin bizce en miihlmi İn• Evvela çoğalmak. fşte yeni k:ınun 
gllterede meydana çıktr. Bir profe- ve i~te yeni ahl~k. işte yeni vazife. 
sör bııgilnkü içtimai ve hukuki kad• Bu milli ve zarnrt gayeye engel o· 
ronun biraz drşına çıkarak nesli ve lan her türlü mevzu hüküm ve kanun 
miJleti çoialtmak ve kuvvetlenmek gayri millidir. Türklerin. sayısmı 

iç.in çareler :ıradı, buldu ve teklif--------------------------------
etti. ı 

:~::~~ :~E::~ ::,t~:::~:~: ı r. J :t ~ a ~ 11ma 
mak tezımıze uygun oldugundan bu-
~ü? de biraz ayni mevzuu incelemek Ç 1 Ç E K A Ş 1 S 1 
ıstıyonız:. 

Mesele şudur: 
Otıız ıenedenberldir muhtenr mn• 

harebcler yüzünden pek çok adam öl• 
dil. Bunların bazıları mermi ve bom. 
balar ile olduğu gibi ba:ırılarr da har 
talıklardan, gıdasızlklardan, bakıw.• 
sızlıklardan ileri geldi. 

Asyalılar, Afrikalılar ve Amen'lca .. 
hlar ~oğalırken Avrupalılar azaldı 

ve bu gidiı; ile daha da azalıp niha· 
yet bir gün Avrupa bütün cihandaki 
üstilnlüğünü kaybedecektir. İşte bu 
filobete düşmemek için Avrupahlar 
daha bugündan düşünmiye, çare ve 
tedbirler almıya başlam~lardır. 

Ruslar, Almanlar, Fransrzlar, 1n• 
gilizler, Lehliler, Yunanlılar vesaire 
kaybettikleri milyonlarca hemcinsle
rinin boş kalan yerlerini doldurmak 
için uğraşıyorlar. 

Yani kadınlara fazla ı;ocuk doğu~t
mak kadmlan yalnız bu işe memur 
etmek, erkeklerin yapabilecekleri i~· 
ler ile artık daha fazla kadınları 
meşgul etmemek. 
Kadının bu dünyada, bu cemiyette 

en baş vazifesi, en mukaddes işi ço
cuk doiurmak ve nesli He milleti ço
ğaltmaktan ibarettir. Ve buna mt:• 
vaffak olanuyan kadın Adeta tufey. 
lidir. 

Fakat her kadın koca 'bulamıyor, 
veyahut her kadının doğurduğu ço· 
cuklar mutlaka meşru sayılmıyor. ,,.,,. 

ıatc her memleketin cemiyet ha· 
yatında bu ikl feliketl her za• 

man tekrar tekrar görmekteyiz. Deoıı 
ınek oluyor ki cemiyetin nizamı bo· 
zuktur ve her vakit fena. neticeler 
veriyor. Bu cemiyet nizamını ya 
dinlerin veyahut Roma kanununun 
dar çerçevesi sıkıştırıp durmakta• 
dır. 

On dokuzuncu ura kadar, çiçek has meuıelldir ..• Yeni aşı tutarsa, fns3nın 
talığı bütün dünya fçin, pek büyük bir yeniden aşılanmrya ihtiyacı var de -
afet olmuştu. Her memlekette, çiçek mektir .. Tutmazsa ne all, daha önceki 
hastalığından binlerce çocuk gider, ka 1 &ştlar1n tesiri devam ediyor, demektir. 
lanlardan da blrçoiunun yüzleri, has• Korkıılu rüya görmekten uyanık yat• 
talığın neticesinden delik de:ıik olur- mak hayırlıdır, derler. Halbuki tekrar 
du.- aşılanmak için ihtiyar edilen külfet 

İngiliz hekimi Cenner ı;fçek hastalı• ve zahmet uyanık yatmak kadar bile 
ğtna karş1 a:ıtyı bulduktan sonra, bu eziyetli değildir. 

hastalık dünyanın her tarafında ya -
Va$ yavaı azaldı. Harp zamanlarından 
başka zamanlarda bu hasthk hemen 
hiç görülmez olmuştu.Bu seferki uzun 
harpte, ıebep olduğu birçok mus!betler 
arasında, çiçek hastahğtnı da • sükür
ler olsun, salgın halinde değil de, tek 
tük olarak - meydana çıkarmak mari• 
fetini g&terd!, .. Memleketimizde işt. 

tilen ilk çiçek hastalarının hepsi ya• 
bancr memleketlerden gelmiş olanlar
dır: Kimisi • inanılamıyacak bir şey • 
medeniyetin en ileri sıtasmda bulun• 
duklarr halde, çiçek aııısı yaptırmayı 

kanunla mecburi kılmamış olan mem. 
leketlcrden, kimisi de aşılanmak mec· 
bnriyetini, harp hali sebebiyle, iyi tat 
bik edem.iyen yerlerden ... Sevgili cum. 
buriyetimiz hükUmetin!n acele aldığı 

tedbirler sayesinde, o tek tük çiçek 
hsstahğmrn da önü almaca~ı ~üphe -

Çi ek aıısmdan. insanın kolunda ka 
lan alamet medeniyet damgaındır. Çi
çek ,aşısı, insanların ilim ve medeniyet 
say~ııinde tabiatl', onun insanlara ce
tirdlğ! 3.fetlere galebe etmenin yolunu 
bulpuğunun delillerinden biridir ... Ken 
disini medeni sayan her insan o dıım~a 
ile J.ftihar eder ve aş1S1m beş yılda bir 
kere tekrar ettirir. 

Çiçek aşısının ilk şeklfni Avrupalılar 
bizim yurdumuzda öğrenmiş olduklarr 
!flir:, biz Türkler. o medeniyet damga· 
siyle iki defa iftihar edebiliriz ... 

TELEFON -

Santral Memuru 
Aranıvor 

sizdir. Maaş 35 liradrr. Kısa terc{imel 
Çiçek aşısının tam tatbik edildiği hal ve açik adres yaıtlmtıs mel< 

bir memlekette insanların çiçek hasta tupla f stanbul posta kutu• 
lığına tutu!malan için bir sebep yok- " '4015) ya milracaııt # 
tur. Yeni doğan çocuklar nşılarursa. ı ._ • 
ııonra da ilk mektebe başlarken, lise r - .. 
smıhna girebileceği yaşta ;ışı tekrar e· TURAL Öksüri' 
dilirse, hiç kimse ı;lçck hastalığından Dacı 
korkmamalıdır. Çiı;ek a~ısının faydalı a._ 
tesiri, prensip olarak, bütün ömre SÜ• ~-••••••••••-' 
rer, fakat o prensibin müstesnaları bu 
lunduğıından, ihtiyat olarak, yirmi bir Şehir Tiyatrosu DRAM KISMI 
yaşında b!r kere daha, sonra da arada 20,30 da (BÜYÜK iHTiLAL) 
sırada tekrar aıılanmalıdır.Hele, çiçek KOl\IEDİ Kısmi (VE KÜRKÜM YE) 
hastalığının adr işitildiği zamanlarda Cumartesi, Pazar günleri 15,30 da 
çiçek aşısının tekrarında hiç ihmal edil 1 Matine 

r- YAZAN:---. den birini koparrp 

1 
• aşçıya veriyor. ato 

-z-
Krzılay aşbanelc. 

ri denilince gö· 
zümün onune geçen 
Büyük Harp yıllarnı. 
da ve Dr. Celil Muh .. 

i 1 ı;ı da karnenin ren· 

i s A 1 D K E s L ER 1 :~: ~~;e ke~~~ıla~ 
tarın umumi müfettişliği zamanında 

açılan Hilatiahmer aşhanelerinden biri 
geldi: 

Kapıdan girince sı14ayla renkli pen
c;ereler. Her pençere bir renge boyan• 
mış: Beyaz, mavi, sarı, kırmızı, tu. 
runcu ve yeşil. Her renkli pençereden 
bir başka büyüklükte bir kepçe uza· 
DJJ'Or. Bu kepçeyi uzatan kol da pen• 
çerenin renginde, Aşhaneden yemek a. 
lanların elinde nüfus sayısına göre 
renkli kartlar var. Beyaz renkli kart 
bir kişilik. Kartı beyaz olan beyaz 
pençereye ıidiyor. San renkli kart 
iki kişilik, mavi renkli kart üç kişilik, 
Yetil renkli kart dört kişilik ve il5h 
Herkesin elindeki kart ne renktevs~ 
o Tenkteld pençereye gidip o renkt-eki 
elbiseyi giymiş olan aı1çıdan yemeğini 
alıp çıkıyor, 

İntizamsızlrk, itişme, kakışma, bek" 
leme, yalvarma, yakarma yok. 

Ziyarete gittifim yeni aşhanede de 
ayr1l manzarayla karı1ılaşacağımı sını• 
yordum. Lalelideki aıevine girdiğ!m 
zaman bu sebeple biraz yadırgadım, 
Fakat derhal söyliyeyim ki bu yadır>o 
gama yapılanı beğenmemekten değil, 

hayalimde reııimlendirdliim manzarar 
la karşılaı;mamaktan mütevellitti. YoY. 
sa yeni aşev!nde de, tıpkı geçen har'P" 
te açılan D$evlerinin intizamrnr, ıade· 
!iğini ve süratini gördüm. Burada da 
renk esası ele alınmış. fakat bu esas 
yalnız karnelerde tatbik edilmiş per• 
çerelere ve elbiselere tatbikine Jii7um 
görülmemiş. Bu da pek tabii idi. Çün
kü o zamanın nesli ile bugünkü ne~il 
nrasmd:ı çok büyük bir anlayııı farkı 
vardı. O zaman elindeki k:lrtm kaç 
ki~llik bile olduğunu bilmiyen kadın 
ancak renkle idare edilebiliyordu. 

** 1 tleli ~evi Lileli imaretinde açıl· 

mı,. Burada daha evvel Vakı! .. 
!ar tdare!inin bir imareti vardı. Her 
gün buradan 350 fakire yemek verili· 
yordu. Kızılay bütün yoksul İstanbul 
h~lkının gönlünü ve minnetini kazar.. 
dıran büyük mikyastaki yardımına 
başlayınca Vakıflıır İdaresi imareti 
Ktzrlaya devretmiş ve kendi imart-tini 
de Hasekideki imaretle birle$tirerek 
yardrmına orada devama ba~lamış. 

Bence ba İ!!in daha pratik tarafı kc:n" 
di imarnıerini de erzakı ile, yakacağı 
Ue, aşçrlariyle ve malzemesiyle mu· 
\':tkkat bir zaman için Kızrlııya dev• 
rctmesi ve Kıztlaym şümullii yardı

mını biraz daha renişletmesini müm
kün kıtma5rydı. Ayni muhit dahilinde 
:ıyrı ayn iki elden ve iki yerden yemek 
tevzii bazan blr insanın iki yerden de 
raydalanmasım, fakat bir diğer insi'• 
nm bu yüzden iki yerden de {avda• 
h:ınamamaınnr mııcip olur. Ayni cins
ten fşlerl birleştirmekte daima fayda 

** 

ki kepçe, üç veya 
dört kepçe yemek koyuyordu. 

Aıcvinin müdürü Sücaeddin bu i;sin 
ehli bir zattı ve biraz sonra naklede• 
ceiim &ekilde Celil Muhtarı kıskan• 
dıracak yeni ve güzel bir buluııu da 
vı.rdı. Şücaeddin bu aşevlnde her gün 
1750 vatandaşa sıcak yemek verildi· 
finl anlattı. Bir gün bulltll' pillvı, bir 
gün patates, bir gün faaulya, bir gün 
nohut, bir cün mercimek veriliyorda. 
Pilav kavurma ile pişiriliyor ve Urfa 
Y&iı kullanılıyordu, İmaretin geniı 
Rmbarı zahire çuvalları ile dolaydu. 
Sıcak yemeklerde kullanılmak üzere 
tur yağ, soğuk yemeklerde kullanıl• 

mak üzere de zeytinyağ tenekeleri üst 
üste istif edilmişti. $u toplu zahire 
Kızılayın sinesinden gıda alan yoksul 
vatandaşların uzun zaman ııdasız kal• 
mıyacaklarımn en büyük deliliydi ve 
bu zahire buraya "şimdilik" kaydiyle 
yığılmrştr. 

Anlaşılıyordu ki Kızılayın gönlü 
kadar amban da zengindi ve bu ba
yırlı kurum iyi ve bol zamanlarda 
vatandaDlardan katre katre topladığı 
yardımı sıkıntılt zamanlarda avuç a• 
vuç onların önüne sermekten c;ekinmı .. 
yordu. 

Aldıkları yemeği evlerine kadar rö
türmiye tahammül edemeyip cııml av• 
lusunun yeşil çimenleri üzerine bağ. 
dıı.şarak avuç avuç ve tehalükle yiyen 
vatandaşların yüksek sesle göklere ı:r 

la~tırmak iııtedikleri minnet hisleri de 
insanın gözlerini yaşartıyor. ve Kı· 
zılııyı bir an unutmıyan yürekleri bu 
ayın şefkat fışkıran uçlarına hlc; aY" 
rrlmıyacak bir şekilde perçinliyordu. 

Cücaeddinin Dr. Ceıat Muhtarı 

~ kıskandıracak bir buluşundan 
bahsetmiştim. Bu buluş da patatese 
mütealliktir. Şücaedfün pişirtmek ÜZC• 

re soydurduğu patateslerin kabukları• 
nı çöplüğe götürürlerken görmüş ve 
derhal haykırmış: 

- Aman ne yapıyorsunuz, demi~, 

~tmayın onları. 

Kırkyıldanberi Laleli imaretinde pa· 
lAtes pişirip duran aşçdar, patateı 

kabuğuna bu itib::ıra şaşmrşlar: 

- Aman beyim, demi~ler. Ne yapl1• 
caksınız bunları? Gübür bunlar, ata· 
rız gider. 

Neyse uzatmıyalım, müdür patates 
ktbuklarını attırmamış. Aşçıları gön
cierip arabacıları çağırtmış ve onla• 
ra patates kabuğunun mükemmel haY" 
ven yemi olduğunu anlatmı$, ve kilo· 
sunu kaç kuru,a alacaklarını sormuş. 
Arabacılar kilosuna on kuruş vermlt• 
ter. Bay Şücaeddin razı olmamı1: 

- 25 ten aşağı vermem. demiı:. Pa
:-arhğr inekc;iler duymu~lar, İnekler 
p:-tate!! kabuğuna yerlerse çok süt vr 
rirlermicı, aman patates kabuklarır1• 

b:ze sat demi~ler, kilosuna da 15 !re• 
ruıı fiyat vennlsler. 

Patates kabuklıırı, şimdiki halde 
Kızılayın La.leli aşevinden içeri nıil7ayeded~ymiş, Kilosuna on be$tE'11 

girdiğim zaman patates ayıkla• rnü~teri var. Arttıranın üstünde kala• 
yan bir çok kadınla karşıla$hm. Beyaz cak. 
elbiseler giymiş iki aHı iki kazanın A<şc;;ılar bu vaziyet karşrsrnda döğü· 
bı:şrna geçmiı, yemek dağıtıyorlardı. nüp yolunmaya başlamışlar: 
Yemek almıya gel~lerin elinde kü• - Bunca yıldır binlerce okka pa• 
çücük renkli defterler vardı. Bunlar t~tes kabuğunu gtibürlüğe attrk git• 
dan krem renginde olanlar bir kişilik. tik. Para ettiği kimin aklına gelirdi 

Fakat bugünkü cemiyet hayat ve 
icapları artık on binlerce sene cvıo 
velki dlru veya kanuni hükümlere e· 

sir edilemez. Dünyada her ı;ey deği. ŞARK'da 
~ir ve yenile~irken muhakkak aile .,.ıı11 .. •••~ 

BU AKŞA.1\1 kırmızı renkli olanlar iki kisilik. d1• ki ... Diye hayıflanıp duruyorlar. 
•••• .. Ilı ğer renkliler de üç ve dört kişilikti. Kızılııyrn yardımı, yalnız insanlan 

hukuku da zamana ayak uydurmıya 
mecbur olmalıdır, 

Niye her kadın evlenmesin' Ni· 
ye her kadının doiurduğa h~ c;o• 
c:uk meşru olmasın? Niye kadmlar 
asıl tabii vazifelerini bırakıp başka 
işler ile meşıul olsun? Niye erke- 1 
iin yardımcısr olacainıa rakibi ol• 
sun? Hasılı niye kadma erkeğin rolii 

Tabiat kadını erkekten farklı ve 

Meraklı \'e esrarengiz 1 
vak'alarla aşkın ilham -
~ttiği facialann en he- -

yecanlısı ... 

TAM 9 DA ~

1 
Her defter 30 karneyi ihtiva ediyor.! değil, dolnyısiyle bayvanlan da gıdıı-

1 

Yemek almrya gelenler bu karneler- sııltktan kurtarıyor, demektir 

Rekabet, intikam, kin ve 
ihtirasların yarattığı e- ,-TAKSIM SİNEMASINDA ... 
lem vo iztiraplann en 

1 

Şöhreti bütün dünyaya yayılan, Beste ve nağmeleri hcrkc-
acıklısı... sin ağzında dolaşan 

Kalbleri teshir edecek bir macera, herkesin hayran 

edecek bir hayatın hakiki romanı : 

Büyük Romanslar... Serenadlar şaheseri 

KARMEN oynatılsın? ı 

ayn yaratmıştır, yoksa erkeğin ayw •·•• .... •H•-••• ... •H•-••·----------------------

Bir Musiki Gecesi 
Yuan: ULUNAY 

Konservatuarrn verdiği "tarnır 
Tiırk musikisi konserler!,, n1n 

.. Benli Hasan Ağa - Ü1;üncü Selim,. 
adlı ikinci konserinde hazrr bulunduk 
Konser "musiki tarihimize hazrrldı:.: 
başlıklı yazıdaki görüşlerimize hık 
verdirdi. tZira bütün müsamerenin 
Benli Hasan Ala ile Üçüncü Selime 
ait olması icap ederken bu iki büyük 
bestekirın ancak konserin birinci kıs
mını işgal edebilmişlerdir. Böyle o
lunca konservatuar bıtndan evTel sör 
ledliim ılbi, Türk musikisinin ba bİtı 

yografik :ıeklini değiştirmiş olu1or. 
B,nli Hasan Aianın bütün eteri bir 

tek Rast peşrevinden ibaret midir? 
Öyle iae "Maksut eserse berceste 
mısra Ufidir.,, Sözline rağmen Hasan 
Ağayı bestekarlar arasına katamayız, 
Yok öyle değilse niçin bir pefrevle 
iktifa ediliyor? 

Üçilncü Selime gelince: Bu büyük 
sanatkar, fasıl tesis etmia besteklre 
lardandır. SCz ;. dillri makamrru ta
kım halinde meydana getirmiştir. Böy. 
le olunca biltün faslı hattl o me~ba( 
iyini ile beraber icra etmek llzıma 
dı. Sonra Uçllncü Selimin Benli Ha• 
san Ağada olduğu gibi başka makam· 
lıırda da bestelenmiıs eserleri vardır. 
Onları da dinletmek, muslkiden anlı

yanlara bazı ma.lı:ayescler yapmak im• 
kSnını verirdi. 

Birinci kısnnda ikinci besteden son• 
rııki ney taksimini çok zayıf buldum. 
Neyzen "Hayri 'Ofler,. temenni edil• 
diğ! gibi Ufliyemedi. 

Birinci kısımla Benli Hasan Ağa 
Vt'. Uçüncü Sellm bahsi bitiyor. Settar 
Körmiikcü'nün banendeliğiyle i1d şar
kt okunuyor. Okuyucu, nağmelere hl· 
kimdir: ııdlam bir okuyuş tarzı var
dı ki hem kendis!ne hem de dinliyen• 
1.-re emniyet veriyordu. 

Necmi Rızanm okuyuculuğuna tah· 
siı; edilen üçüncü kısımda Ali Beyin 
Hicazdan ''Derdimi arzetmiye ol yare 
bir dem bulmadım" şarkısını konse
rin ağırltfiyle mütenasip görmedik. 
Bunun yanında Hifrz Hüsnünfln bese 
tenigir şarkısı Zaharyanın beste
leri kadar afrr geldi. Bu nisbetsizlik
lerl ve bilhassa Necmi Rızanın şarkı 
o°lı'urken yüz buru~tunnalannı nnattu• 
ran kanuni "Artaki Candan" m can• 
dan bir taksimi oldu. Artaki, merhum 
~emsiyi hahrlııtacak bir kudretle ıeıi 
yollarında dolaşarak o derece üstat. 
ca bir taksim vaptı 1ci hayran olma• 
mıık kabil değildi, 

Konserin dürdüncü kısmında oku
yan Cemal KS.mıl Köni'den büyük si
tayişle bahsediyorum. Türk musikiıie 
nfn ihtiyacı olan bütün incelikleri bu 
sanatklr. ııeıine ııığdırmasmı •e oktr 
duiu eserlerin ruhuna nüfuz etmesini 
bilmiştir. 

Konser umumiyet itibariyle zayıftı. 
Proııram muhteviyatı bizi kafi derece
de doyurmadı. Bu kusur, konsero 
nıuhtelif bestekarların eserlerinin ka• 
n~trrılmasındadır. 

Her konser ancak iİmi.ne izafe edi• 
tenin eserlerini ihtiva etmeli... Böyle 
olursa bestekarın manevi şahsiyet! 
daha canlı surette belirmiş olttr zan• 
nındayım. 

DOSTLUK KUPASI 

MAÇLARI 
Beşlkta~, Fenerbahçe ve Galatasa ... 

ray klCiplerlnin aralartnda anla:iarak 
terUp ettikleri turnuvantn tarihleri 
tesblt edilmiştir. 

İlle maç bu Pazar günü Şeref sta_ 
dında Galatasaray ile Fenerbahçe a
rasındadır. Oyuna saat 14.30 da b31 .. 
tanacak, bundan evvel de istanbulspor 
ile Kasnnpa~a arasında kupa maçı 

oynanacaktır. Evvelce yapılan fiks., 
tUrle bu tarihte Şeref stadına kon .. 
muş olan diğer kupa maçtan Fener,. 
bahı:e stndlna nakledilmiştir, 

İkinci maç bayramtn birinci günO. 
yine Şeref stadında Fenerbahçe ne 
Beşiktaıs arasındadır. Bayramın Ikin
ci Cumartesi günU Fenerbahçe, tehir 
edilen bu hartakl Davurpa~a maı:nu 
oymyacaktır. 

Turnuvanın ilı;Clncü maçı bayramın 
CıçUncU günU Beşiktaşla Galatasara:P' 
nrastndadır Bundıın evvel ayni stad
da İstanbursporla Beykoz Hg maçı 

oynryacaklar, Fener stadında de Vefa 
ile Altuntuğ karşılaşacaklardır. O gün 
lig maçı olarak fikstüre konmuş olan 
Galatasaray - Davutpaşa, Beşiktas _ 
Taksim ve Fenerbahçe - Süleymanl· 

Daha eimalde Fransız Fasının en 
miihim limanı olan Kazablanka' da 
nlÜttcfiklere bir çok cihetlerden faY"' 
dalı olacaktır. Kazablanka ile Atlan• 
tiğin ortasında mühim bir stratejik 
ınevki olan Asor adan arasında 1800 
ve bu ada ile Kanadamn ,arkrndaki 
Terre - Neuve adası arasında 2400 ki• 
lometrelik mesafe vardır. Kazablan• 
ka Atlantlğin bu bölgesinde faaliyet• 
te bulunan Alman denizaltılarına kar"' 
şı mücadele edecek deniz ve hava kuv• 
vetleri için mükemmel bir üs vazifesi
ni görecektir. Bundan başka Kazablan
kadan Tunusa ve oradan Trablusgar 
be kadar uzanan şimendifer yolundan 
$imali Afrikaya asker ve malzeme 
nakliyatı için istifade edilecektir. Bıı 
kara yolu. Bizerte ve Tunus müttee 
fklerin el!ne geçip de Sfcilyadaki ha• 
va meydanları tahrip edilinceye kadar 
bilhas!la faydalr olacaktır. 

;r :~~::a:n~~:~~~e~t::f:~ tl, - --K 1 R "M"'i"ii 00 

-Ç""f ç· E "i(• 
Türkçe Sözlü - lspanyolca Orijinal Şarkılı 
Baş rolde: Bütün dünya sinema severlerinin biricik mabudesi 

Ate~li Yıldız 1 

ye maçları bayramtn dördüncü Pa .. 
.. nrtesi günil yaı;ılaC'aktır. 

~----~~ 
TURK HAVA KURUMUNDAN - Kur· 

han Mrilorlnlzl. her 71! oldufu ılbl, bu :ınl 
rla Tllrk Hava Kurıımuna vrrmcldo, Tılrk 
cöklerınln çtllk lcanatlarU örU\mc ine bıru 
d•ha yıı.rdım ttrnı olur unuz. 

uymaz, Binaenaleyh artık bundan 
sonra kadına tabiatın tayin ettiii en $ 

~ 
münasip rolü vermek icap edecektir. • 
Yani kadm da i~ başına, vazife baş•• ~ 
na davet edil~ektir. ı 

en hazin ve ulvi aşklann sehhar ve parlak yıldızı 

OLGA TCHECHOWA'nın 
Yani bugtlnkünden daha fazla ve ı· Albreght Schoenhals ve Kamilla Hornn • 

daha ciddi bir surette. 1 
hte İngifüı profesörü bunun için İle mn,tereken canlandırdıklan 

şöyle bir teklifte bulunuyor: A k h 1 h h' l · • b' 1 
Zengin ve fakir, her kadın bir ço- $ ş e ccan, eyecan ıs crını ır araya top ayan 

1 
.... _.._...__.--~ emsalsiz bir eser. / 

cuk dünyaya getirdiği vakit, devlet ~· • .... u ·--

o kadına yavruı;unu büyütmesi jc;İn l n·ı l . . . ld 
bir tahsisat verec ktir. Kadın çocu- ı et erımzı cıme e11 ald11'ınız. Tel: 10.180 

&unu cemiyet için bcsl:yecek ve tCr• "-•••••••••••••••••••••••••••" 

iM PERİ O ARJANTINA 
Gördüğü fevknladc rağbet üzere 

Daha bir kaç gün gösterilecektir. 
Ayrıca: Matbuat Jurnalı No. 5 Memleket haberleri 

M. M. V. İstanbul 2 N umarah Satın Alma 
Kornsiyonundar. 

1 - 150 - :!50 ton yunus balık yağı altnacaktır. Verrniye istekli o
lıınların tekli! mektuplarını en geç 14 Blrlncik~nun 942 Pazartesi gil
ntinc kadar Sa:rpazıırındaki Vekl\let atın alına komisyonuna vermeleri, 

(364 - 2237) 

Almanyadan Bir Müzik 
Grubu Geliyor 

Almanyadan me~hur blr müz k 
~rupu memleketimizde birkaç konser 
vermek üzere gelmektedir. Pazar gü
nU Avrupa treniyle şehrimize gelecek 
olan grup, doltnıca Ankaraya gidecek. 
Ankara Halkevinde iki konser ver
dikten sonra d6nü,te şehrimizde da 
birkaç konsrr verecektir. 

C. H. P. ISTANBUL VILAYı:tT lDAR 
HEYETi REISLIGINDEN - C. H. P. Er
tek ve kır talebe yurdlarında yer kalma
dıl-4aa beyhude yere mOracaat ecmmtmHi 



! 
r: 
[ı 

BUGÜNK0 BULMACA 

SOLDAK SAGA: ı - Bir deniz. % -
Bademe • yerme ırctlrme, 3 - Bir kadın io· 
mi - iaiın, 4 - Yapan • kır, 5 - Bir cYVclki 

p A R K E 

Mürekkebini kullanınız 
sibl. G -Baiıflama - ev • (tersi) bir eıda PARKER "•ürekkebI. İpekll _._ 
tDaddetd, '1 - Bır k1q baftrması, ı - O ..... ca 
.tıom bil ,..pan bir rınna, 9 - Sonı - mezar. hazla ) tılt edild"lW '-1 ka 

YUXARlDAN A.ŞAGI: 1 - Küc11k dcfıl. r a re Işı ..... n -
a - nk adam - kedi in dQ11Danı, S - Bir lemde hiçbir tortu bırakma. 
erltelı: ismi - (teni) ulı:u, 4 - Dar eanh· y~ açık ve okunaklıdır. 
eana değil, 5 L san - (tcnril beyaz - u-
J'l. 6 - Iıııce kalbur, '1 - (Tersi) bir bay· PARKER mürekkebi, garantili 
ftD :ruvuı - emır -(teni) ıeıılıklerde ku- ft"'-'Iklarla lcapalt ""le zarif 1ı 
.l'lllar, a - Bar ndrıı lsaıi. 11 - Soy - Buy- ı <1614' .. ~ '-

ralr. selerde satıltr, 

oONKil BUt.MACANIN HALLI Başltca Kırtasiye mağaH1anndan 

IOLDAlf SAGA: 1 - Şeker - lı:ab, 2 - ' 'lrayınız. , 
Anlı: • keza, :s - Merinos, 4 - Al - pi"'a, k ltesl d 
1 - Raf, G - Draç. mi. 7 - Ramuan, KAYIP: Hu uk Fakü n en 
1 - .A.eil • ı:elrl. ll - Senem - :vem. 1941 - 1942 ders ytlmda aldıitım hü-

YUXARtDAN ASA.Gl: 1 - Şamandıra, • 
2 _ Ezel _ rua, a - Xır - 'Klmlt, 4 - vıyet ve '))asomu kaybettim. Yenisini 

ip • catr. .s - Nil. 6 - Kuvveti - 0~· çıkaracağımdan eskisinin hQkmQ yok-· 
Keser - ney. ı - As - sam - (tcraı) 

-. • -Zar - mm. tur. 8159 Osman Nuri B•tol . -
Muamele Vergisine TCibi Olan 1 

MOemeseJerln tutacaklan bütan defter nllmunelerl tı-rniz ve ftinF 
h tekilde birinci hamur kAğtda ba!!ılın1!$ haz1tdtr, Defıerlerimlu bi· 
kere görmeden karar vermemenb:f tavsiye edem. 

Utm1mf atı, mert<erf: fNKILAP t<IT.AB"'VI ,_,,.,,.,,,, a.,.,.,.. '"•d 

Kars P. T. T. Müdürlüğünden 
.B.aftada karşimdı iki sefer yapması ve gitme gelme seferlerde 1000 

8lo ytlk ta~ ve g&ıterflen menzillerde kA!i miktarda hayvan bu
lu:adurması ve hariçten yolca ve eşya almakta müteahhidin serbest bu
lmıması. meşrut KaTs _ Ardahan arast posta müteahhitliği biri yazın o
to 1oşm araba, kızak ve :lcablnda hayvanla diğeri yazın araba kışın kı
zak ıııe ?ıayvan!n naklolumnak şartiyle iki şekilde olarak 7/12/942 tari
bfbaıelı ftı"ba:ren 15 gQn mtıddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuı-

tzr. 
Otd::ıiob!!. anııba aylık muhammen bedeli 1700 lira ve tnuvakltat te_ 

mtnatt 1530 lira ve araba postastnm aylık muhammen bedeli 1300 lira 
muvakkat teminatı 1170 liradır. İhale 22/121942 Salı günü saat 14 ve 
14,30 da Kars P. T.. T. Mildür}llğünde yapılacaktır. 

Şmtnnme mıezk1ir ınildürlilldedir. İsteklilerin belli saat1erden bir 
aaa& evveline kadar teklif ;ıtıektuplarmı teminat makuzlan ve adliyeden 
aiacaklaıı .iyi hal k.Ağıcllnt ve fkametgAh vesikalarmı komlsyona verme-
lrl iJAn <ılı.mut.. (2047) 

• Gt ..( 

BOfCNTS~ BANK -ONI N. v. 
lSTANBU'L ŞUBESi 

MI.ATA: KARAKÖY PALAS 

'1AJtSt t MEYDANCIK. ALALEMCI HAN 

~f011)N-BANKA MUAME°LELERI 
K~lSA 4iCARI 

•ERME~I •ORASAO 
toJ'lteM t MISTUDA• • -aTTIADAM - IMIEll08 AIRES 

c···-•• ... •AJUCAıeo - ..,...,,. - WILU•sno • oa111 ~uo 
1110 Dil. •••lllAf!ı • ......W • aaA PAUUt 

---
SAnLIK YENi BUHAR KAZANI 

:W des!metro murabba saQu narlı atee borulu semaver bir buhar 
bmma bamd ile beraber satılıktır. 23237 telefonda Ba7 Kadri'7e mü.. 

ıaeul 

benb.ıl 9'rlncll ,,caret M•hkeme. 
~ 

htarıtd ...... ,",.. beğtt ft Rü TAN Gazetesi 
Adatepeniıı sahip ve reisi 

~ıJunc!ııiu 1251 No. h BU kayı~ 11.AN FlY ATLARI 
·;;.~.,. •• ..,..._ tarlhhıde Yağkapam iskele-

tinde ~ den!z kazasına ait ra-
ıltitmmı almmast :mezkör kayık reisi 

\<ıl!lılaıafmıdan kttda ile istenmelde ka- Başlık maktu olarak 75tJ 
-

'"yftlde .ıAkalr ve bu işten za- l LDCI sayfa ıantimı 604 
berlresfn raponın al!nacağı 2V l • • t()I 
2 Peqembe gQnü saat 14,30 da 

8 
• 

!Daltıbimecle hazır bulunabilecekleri .._ • • • 161ı 
oGıur,, j . 

• 

' 

'-------------·----------------------------------------------

\naa.ımai 9\b\ QtrOia1or. 
su. ..~.,, 

., lECRUSE E.O\M\1. 
a\ZI::•~·:......----

Anca& blr hafta &arOnda buru
eutı utıaruıdan kurtulmut •e blr çok 
seneler ıençletmif btnlerce lr.adın 
banandu1ar. Cildi tendi tabU ·re 
byaıeW • BtOCEL - ~nçllk unauna 
De bealQlnts. clld serian taaeleflr 
" paçıe,ır .• eıocm,,, bOttln dtln
pda tam~ VlJana Üniwerau.eaı 
profesörü Dr. 8teJakal'ln .. yanı har· 
reL keşfidir. Slmdl, pembe recılı:teltl 

TokalOD kremi t.ert1blade BIOCEL 

.................................................. ı 

1 
M. M. V. ISTANBUL 1 NUMARALI ı 
SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLARI : ...................................................... ............ 
Aptıda cins ve mtkdarlariyle tahmin bedelleri ve teminat mikdarla

n yaıılı olan maddeledn ihıılelP.•I bizalannda gösterilen g(lnlerde Sah

pazarmda M. M, V. İst, Bir No. lı satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Şartnamesi öğleden evvel her gün komisyonda görülebilir. İstek

lilerin muayyen 'vaktinde mQracaatlan. 

Tahmin 
Mfkdan tfyatı !'emlnatı ıono 

Sıiu' eti 13000 113 2203 14.12,M2 11 
(358 - 2218) -

AJaitda cins ve mlktarlariyle tahmin bedenen ve ternln•t mfktar
lan yaull olan maddelerin ihaleleri hizalarında g&at.erllen ıtınlerde Sa.. 
bpazannda M. 'M. V. fst. Bir No, lu satm alma komisyonunda yap1a.. 

caktrr, Şartnamesi ötleden evvel her gQıı ltomiuonda Jl'6r0lebll1r. tawı:
lilerin muayyen vaktinde mllracaatlan. 

T•hmln ...... 
CIN81 Mlktarf fiyatı Temln•tı GOnO .. ati 

2400 ton 4,5 13300 H/12/942 15 
(2242) 

HER YERDE ISRARLA 

HAZ 1 R 
Traş bıçaklarını arayınız. 

. 
Bakkal bana ÇAPA kalmadı 

diye ağzımın tadını hnnlcü' 
M•ka bir marka vermeye 

11-12.942 

Kara Çi~i Alınacak 
Devlet Limanlan İşlemıe Umum Müdürlüğünden: 

Gal•anizli V(!7& plvanizslz muhteııı ebatta (30) ton kadar kaza d'tl 
alıı)ae•ktır. 

Elinde mevcut mah olan veya banlan yapabflee$ ırazf,.efte ba!a
nan taliplerin Levazmı 'Müd1lrli1tone milracaat ederek mntemmhı lab.d 
alınalan ve nih.Q"et tekllflerini 17/12/1942 akpmına kadar tevdi etmeleri 

(2262) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Fen İlleri Müdürliiiü için almacak muhtelif numarada (30) adet 

Soba (70) adet Siyah Dirsek, (310) ad~ Boru ve (30) adet Beyaz te

neke Soba tahtası açık ekalltmeye konulmuıtur. Mecmuunun tahmin be-
• deD 1114 lln .. Dk temlUtr (1'11) Ura (1) Imnıttur. 

Ş.rtname Zabit ve Muam.Ut Müdllrlüiü kaleminde goruıeouır. ı

hale 28/12/942 Pazartesi S(lnü saat 14 de Dalın! Encümende yapılacak.. 
br. • 

Taliplerin illr. teminat makbuz V(!7& mektuplaıi ve kanunen fbrazı 

lbbn selen diler vesikalarl7le ihale günü muayyen saatte Daimi Encü-

mende bulunmaları, (2260) 

Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir Amirliğinden 

Meıe: Kayin ve Çam ve GünJen 

Ağaçlan Nalu1 ve istif lı~ 
1 - Devlet orman isletmesi ltarabOk rerir lmtrlllfne balh on Ol

ma bölıestntn Kal• altı. Sarp dere •al•vat. Bufadatı amaarkaın, Ulu ~ 
!\ar Datdflcmen. BiJyillcdllmıen. Sıas ve U1u yayla orman1armm mc:drWI! 
rnahlll ve maktala,nnda damral•nan ve kesllmfl ve damgalamnakta alan 
t 1000 metre mtkAp ~. kayın ve IOrıen ve cam maden dfre1dlll flıt 
800 metremfkip kaytn tomnıtu revirce depo ittihaz edflen ~ mttl 
9" istif etmek ve vePflecek olan &lçOlere ~ takafm ohmma'lc ~ 
30.10.943 tarlhlne kadar ikmal olunmak 07.ere aç!k eksll1me,e Clkartl
mlfbr. 

2 - Açık eklfltme 16.12.942 tarihine rutbyan Cn',.m& rltntl ... 
14 de Devlet Orman tıletmesi XarabQk revir lmtrUJI binasında te/ 1t111 
,.clecek olan komisyon humrunda yapılacaktır. 

1 - Birinci m•ddede yazılı 18rtlar daır.tnde ft&ı elllta!ln midi w 
latif ve verilecek &çflye ı&re takafm fflnhı beher meılre mfkAbfDla -.. 
tıammen bedeli 8 llradlr. 

f - Teminat akçesi ~ '1 ,il heablyle 8990 ıtre6. 

S - Bu ite aft açık eksiltme prtname1ert Anbnda Orman -
mOdtlrloıthMle ve 7.onguldak orman çntrae mtıctorıaıa De Kanblk .ar.. 
man revie Amirlltlnde g6rQ1.ebWr. 

1 - f at.eklllerln e1ad1tme gtlnitnde teminat akçe!erfı'le !ıılrlnctıt rftlr 
lmirlllfne mQraeaat etmeleri lOzumu 1lAn olunur, (2US) 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden 
MaU'ff Ve1dllitt LOleblp'ıu - Kepirtepe ~ enstttosthıe 800 tme 

Bat&anlye 8103 ayılt k67 eutltcıler:I kanununun 22. maddesine tevflkm 
paaı'rbkla atm ahnacaktır. Beherinin muhammen kıymeti 21. tutan 
lHIO Un tembıatt 1890 liradır, Pazarhlt 12.Xll.1942 Cumartesi l9nll 
saat ·ıı de- 'Maarif mOdilrlQIO blnaıPnda toplanacak aatmahna 1te:ınrlayg.. 
nanda n~J~ 1lAn olunur. (2180) 

wardır. Onu her &Qam yat.maldan l - _ 
evvel Laıblk edlnls. 8&& uyurken ~-••llli••••••••••••~·-•••••••iılııılı•IİlllİJll••••••• .. •••••••••••• clldln1ZI bealU' Ye pnçleturır. Oiin· 
diZJer lçln de beyaz renkt.ek.I To
kalon kremini kullanuua. Siyah 
noktalan eritir. açık m.amelert 
atıqımr we bir taç lin sarfında 1 
en donuk ve sen bir cildi yum""· I 
t.ıp beyaslatıp kadife gibi yu'm11t&t.ır 

ZA vı - Jlmin&U1 malmfldOıia.. 
tünden aldılmı 3031 numaralı tıe rr
llk ~ etl:zdenımı "le nG1us bGvfyet 
etlsdenıtm w mmıaramı ~ 
YeaDerbd aı.,..1trnc1an eıdd1erfnhı 

hükmd ,oktur. Ak9arey Horltcw ud. 
d..ı 11um•ra 11 evde Emine U1udal 

Sahip w Netrfyat Mflc!OrG: Ba1D 
L6W Dlhdanea. Guetecfllk " 
Nem:tnı %.. L. S. TAN Mattıa-

BUYUK TARiHÇi ZIYA ŞAKl,'in Uç ŞAHESERi: 
1 • Faffh lstcinburu Nasıl Aids. Fi: ı '° lfır•ı Net 

2 •Yalcın Tarl61a Og lflyilr Adamı: TALAT, ENVER. CEMAL PASALAR ~1: 150 ICuruı Net 

3 • Tlınurlenk ve üç Boz Atll ıı .,,,,.~) , 

Her 'bfrl Btn roman defe:rtnde olan ba tmhl fl}ıeterlert okum"-\: Mr ııbattm. 1hı Merter, (Sini <:alOnde Tftrk Ordusu) 

müelllft Muallim hat Güci!)'ener tarafındq bamnlmıftır. Satıı Ketbll: <Anadolu Türk Kitap Depoıny yeri: İstanbul Adllve 
kapısı karpmda Meydancllc hanuıdadır. ~ • ' . 

" 
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