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,., ek tep kitabı kadar oe belki de daha mühım otan"\ 
COCUK ANSiKLOPE D i S i 

Yalnız Cocuklann Değil, Büyüklerin de 
AnsikJopedısidir. 

rlYATI 8 LİRADIR 
ilk Kônun 
1 9 4 2 smıztNd YIL-Ha.. %6U 

GONLOK SIYASf HALK GAZETESi UN Idareı,inden ve bütün kitaP(tlardan iıteyf nfz 

-

Zonguldaktaki Faci.a 
~ir Kömür Ocağı Tamamen 
Çöktü, 63 ölü 1 O Yaralı Var 

~-ur-ul-ae_a_. k--ı Kurtarma işine Devam Ediliyor • 
Yeni Dünya Miktarının Artacağından Endişe 

Ölü ve Yarah 
Edilmektedir 

~trafında rı==============~===~=====:::l Ankara, 7 (TAN) - Zonguldak =:=::==:=:=::il,ii;(::=~İri~r&"J • =11 llkömür havzasında çok müessü 4 116. - .D E N • Z --- bir kaza olmuştur. Çamlı kömür 
Btitün mfilıeUere pmll bir hQrri.. 
~ ve adalet lmrmalt w mflletıed 
birbirleriDıe t:arp t&l>d'khıd kin
lerden kudarmak !çin devlet.ı. a
tasmdaki fktlsadt rekabeti. mcıno-
ı-ol tekll1erlD1 kaldlntıak Jlmn
dır. Mr. Oıurchlil'in lstedtll mtı. 
lıettermım llbirllti. ancak mlllet-1 
lerin m~ p.rtlar clahDtnde mey 

ocağında grlzo iştiali neticesinde 
•ı---Bl?~alô,-_,- BI Z Ef) TL --- büyük bir c;ökühtü vukua gelmiş 

ve toprak ocaklarda çalışan ame
lenin üzerine yıkılmıştır. Ocağın 
tahlisiye ekiplen derhal .faaliyete 
geçmişre de kaza can kaybı ve
rilmeden atlatılamamıştır. 

dana getlrecell ~ bir bir- ı 
llktlr. Bu rekabet ve t:ahmr bllt
tılı zamandır .ld. milletler, bilbu
la bo harpte dalma bQyi1)t dnld
Je.,. besabma lilrüJdenen k<içilk 
devletler ~tıarlndan emin ola
bilirler. 

Mister Eden'in ~ dünya 
kuruluşuna dair söylediği 

lıııtku Churchill'in belediye da
!::inin peronunda söylediği nu
.'Qt takip etti. Churchill bu nut
tlında büyük savaşların şimdi 
'aşlıyacağını ,zafErlere bakıp her 
~in bittiğini zannetmemek 18-
~ geldiğtni, Atlas Okysnusun
~ll Akdenizin ortasına kadar 
ıoo kilometre m~e katedil
~ini fakat daha katedilecek 32 
ometre !bulunduğunu, netice. 

§Üphesi olmadığını söyledi1k
:e11 sonra diyor ki; 

. "Su dava hürriyet ve adalet 
4vasıdır, :13yıfın kaviye karşı 
~;"ası, kanunun şıddete karşı 
11Vası, merhamet ve müsamaha.. 
~ behimi.yet ve gasıplığa kar. 
davasıdır. Zafer elde edildiği 

Tunus'da cephe vaziyeti: Teburba, Almanlar tarafından işgal olunmuı;tur. 

Müttefikler, bu şehı-in şarkındaki Cedeyda'ya karşı mukabil taarruzlar 
yapıyorlar. Fakat k~ti taarnız henüz başlamamıştlr. Teburba'run şlmaHn
deki Mateur mekii Ingflizlerdedlr. Ve Tunustakl bütOn çarp!:ısmalarm sık

let merkezi halen Cedeyda - Teburba- Mat.eur üçkcninin içinde toplarımış 
bulunm akta<in". -

1unusta K.at'i 
7 aarruz Yakın 

~an~aba iyi bir alemde ya-
~akta olduğwuuzu göreceksi- T eburba Muvaffakıyetsizliğine Londrada 
tı.ı ve bu alem. bütün m.ilıetıere 0· · . · M h b · G · · ·· i 1 B k 1 
1011erini oynamak için birleştik.. ncu u are e sı ozu e a ı ıyor ve 
~ve bütün partnerin ve sınıf- Neticenin Değişmiyeceg"i İfade Ediliyor 
~ tcdhişlere ve tehJ.iUere 
~ül etmek için yaptıkları Londra, "7 (A.A.) - Tunus ha. ı
tİbi zaierin semerelerini topla- rekatından bahseden gazeteler, 1 M 
~hususunda birbirlerini tuL dün sabah erkenden müttefik 
~ları zaman daha idil, daha kurnandanlan arasında bir top
~~s'ut bir alem olacaktır.• Jantı yapıldığını ve bı:. toplantr
\. boğrusunu söylemek 18.zımge- da Tunus şehrinin zaptı için son 
_"Se, Mister Eden'in yeni dünya.. plimlann tanzlın edilmiş olduğu_ 
il kuruluşu hakkında kafalarda nu ve daha şimdiden Cedeyda'da 
~dana getirdiği. i,sti.fhamı, karşılık taarruzlara geçi1miş bu
'llUrchill'in nutku da çözemiyQr. lunduğunu yazmaktadır. Gazet~ * * ler mihverin hava üstünlüğünü 

Tamamlayıcı haberlere naza. 
ran, şimdiye kadar 63 amele ölü, 
10 amele de yaralı olarak toprak 
altından çık.Jnlmıştır. Tahl~siye 
ekipleri faaliyetlerine devam et
mektedir. Ölü ve yaralı miktarı
nın daha çok olmasından korkul. 
maktadır. 

Basvekilimiz 
Tasarruf Haftasım 
Cumartesi G ünü 

Bir Nutukla Açacak 
Ankara, 7 (TAN) - Tasarruf 

Haftası Cumartesi günü Baş,·e. 

kil Şükrü Saracoğlu'nun bir nut
kiyle açılacaktır. Başvekil nut
kunu Halk~v·µe,,. aat 15 {!e söy. 
llyecek ve 'bu nutu!k radyo ile 
yayılacaktır . 

Türk Gazetecileri 
Yurda Döndü 

Ankara, 7 (TAN) - Amerika 
büyük elçisi M. Steinhartd He İn
giltere ve Amerikaya gitmiş olan 
Türk gazetecilerinden M. Zeke. 
riya Sertel, Abidin Daver ve Ah
met Şükrü Esmer bu akşamki 
trenle şehrimize gelmişlerdir. 

nk defa olarak Afrika ha nkiıh. s1~sı°1'da rephelerde görü len yeni tip Amerikan 
bombardınıan tayyareleri 

Batı Avrüpaya Ağır 
Hava T·a·arruzları 

. . . 

Karlsruhe - Bombalandı • Pazar Günü 
700 Mü++.efik_ TGyYaresinin Yaphğı 
Akınlczr Mühim.Tahriba·ta Sebep Oldu 

Kudüs,' 7 ffiadyo. 21 ) - 'Lônd- ~.,.. .. ~ · ~ · _""·-~"""' 
radan bildirılditine göre. Britan- • ~ 
ya bomba uçakları diın gecç Al. ~~ 
manyada Karlsruhe ve Pforg
heim 5ehir lcriııe hi.ıcum etmiş
lerdir. Fena hava şart!;;n ·netice_ 
yi tesbite iınkiı.n vermemiştir. 
9 İn;?iliı bomba uca ğı kayıptır. 

PazdY u inku .taarruz 
Londra, 7 (A.A.) - Hafü bom

ba ucakların"dan miirckekı:ı tcş. 
killer dün öğleden sonra Hol
landada Eındho\'en'de bulunan 
Philips radyo fabrika1arın;ı taar
ruz etmişlerdi r . Bu akına takri.. 
ben 100 bcmba uçağı iştirak et
miş. knruma işi 400 av uçağı ta
rafndan temin olunmuştur Son. 
radan yapılan keşif uçuşları bir- • . . 
çok binaların yanmakta oUuğu- Fransada Rouen şehrıne yapı •an hır bombardımandan sonra 

nu ve diğerlerinin de ciddi hasa-,-
ra uğradığını görmüşlerdir S?vil 
halka fazla zayiat vermemek için 
tarruz alçaktan ve gündüz ya

· uıztJ:ıgı,~ııij:ltteD 

Rus Kuvvetleırinin 
Yeni T aarruzlar1 

·da Püskürtüldü 

pılmıştıx. 
6:!fr Devıım1 Sa 2. li:iü •. 6 

Düny~nı~. 
En ~üyük· 
Zırhlısı Bu davanın hürriyet ve ada- muhafaza ettiğine işaretle mütte_ 

tı... let davası olduğuna inan- fik hava !kudretinin de gittikçe 
,"q isteriz. Fakat bu inanca sa- artmakta devam eylediğini ilave Kafkas yada Bir Dağ Mevzii 7 Qptedilcli 
~ olmak için, 1914 harbinin S()o etmektedirler. Am~rikada 52,000 M ~a düşülen hatalara bir d aha ~ Devamı Sa. z. Sil. 4 erkezde Bir Kaç Gedik Açan 
:4fülmiyeceğjni de bilmemiz ıa.. .. Tonilatoluk Bir Gemi Ruslar Mukabil Hücumlarla Geri Atıldı 
""..:ı... 1914 h-..:ı.:-~ _...nunda M Ed ı• Şark cephesinden resimler:, Mer kez cephesindeki harcka"tı idare 1 ~ seme:;;;;:; ;plamak • en ın eden Sovyet gene rallerinden birkaçı Dün Denize ndirildi Berlin, 

7 
(A.A.) - Alınan or-rr . duları başkomutanlığının tebli- r ··-··---'"-00

'
00
"--.. -· ... ____ .... ..... .. , 

,. ortaya bir V ersay, bir , 
• bir Sen Jermen, bir Nöyi Nutku Ayrıca iki Yeni Uçak ~e bilhassa şöyle denilmekte-!' J 
edesi konc}u .1914 harbinde Gemisi de Hizmete ır~uapse:nin şimalinde kuvvetle' aponya 

, küçük milletlerin kurtuluşu, Et f d Giriyor tahkim edilmiş bir dağ mevzii ç k 
iltiiyetiveadaletnammadövü- ra ın a Sovyet ı·ıerleyı·ş·ı Fladelfia, 7 (A.A.) - Şimdiye Alman kıt'aları taraiından hü.. 1 maza 
üğü söylendi Fakat harbin · ı· cumla zaptedilmı· ş, 65 den fazla ~......,,..,,..,+_ h te kadar inşa edilmemış büyült Uk-

Unda her em!"' .. .,_...... arp " mevzi işgal edilmiştir. G • d • iıiuğu gibi dünya bir daha Reuter, Türkiyedeki • D E te bir zırhlı olan Newjersey" . . 1 r 1 
Sim edildi Harp mevcut eva m d ı·yo r bu pazartesi g\inü denize indi- Terek'in şimalliıde, Volga ile 
diyetlerden hiç birini or- Tefsirler Dolayısile rilmiştir. Bu ~rhli takriben 52 p'on arasında ve büyük Don kav-
an kaldırmadığı gibi ,dünya:. I h Ed bin ton hacminde olup 16 kadem- sınde düşman muharebe hattına Anavatandan 4 Misli 
galipler ve mağluplar diye iki- V azİyetİ za İyor lik 9 top ile mücehhezdir. Bu taze kuvvetler sevketmek sure-
~ayırdı. Galiplerin inkişafı na- Londra, 7 (A.A.) - Reuter Rus Kıtaları Merkez Cephesinde Birçok gemi, tesbit edilen tarihte!' tam tile Alman - Romen mevzilerine Fazla Arazi Ele 
l"ıa, mağlupların iktisadi inkL ajansının siyasi muhabiri diyor M • I • eli I 18 ay evvel suya indirilmı1tir. beyhude hücumlarda bulunmuŞ- G . d• ... H ld 
na, harp tazminatları ve ik- ki: evkderi E e Geçır I • Riev'de A mantarın Y eni uçak gemileri tur. eçır ıgı a e 

aQ.i tazyiklerle bir duvar çe- İngiltere Hariciye Nazırı M. 20 Karşı Hücumu Geri Püskürtüldü Nevyork, 7 (A.A) _:_ "Bun: .. Merkez . ve şimal kesiminde .• •• C • 
:tlqi. Almanya gibi modem Eden'in Avam Kamarasında iki kerhill" uçak gemisi bugün de- duş~3? yıne boş yere t~rruz i B~tu~ ... ~p~elerde Zayıf 
ı- sanayie sahip olan bir i?kkdnunda .harp sonrası mesele- Moskova, 7 (A.A.) - Sovyet ve Don nehrinin doğu kıy1sında nize indirilmiştir. Bu gemh A- etrn.ıştır. Ba~ mahallerde bırkaç • Duştugu Goze Çarpıyor 

letin !kapitalizm ve emper. lerine dair söylediği nutuk etra- gece yarısı tebliği: Merkez ve Rus kuvvetleri düşmanı:ı muka- merikan tarihinin en meşhur g~ık açınaga m~va!fak olan Ankara, " (Radyo gazetesi) -
~İZzn 'şartJ.arı içinde kalkın- fında Türk basınının tepkisi Stalingrad cephelerinde $ ()vyet vemetini kırarak taarruzlarına mvharebelerinden birinin iı;mini duş~~ m_u.k~bil _ h°:~umlarımızla 7 llkkanun, J aponlarrn Amerl-

için bir mukavemete geçe. Lon~'da kay~ed~ştir. ,. ileri harek~i ~vvelki istikamette devam etmi~erdir. &lmalkta ve P earle · Harbour'a gerı pusku~lmuştur. kaya karşı tarruza ~eçmelerinin 
t~ bu büyük ı;anayüne pazar- Turk muharrırlerı, M. Eden ın devam etmiştır. St.alingradm cenup b3i:ls'Ilda, karşı J apon taarruzunun birinci .. B~a kesımlei'de ~pç.uı:nuz yıldönümüdür. Amerikacla bu 
arayacağı mal\ımdu. Eğer Al- fikrinin sözlerinden daha ileri 5 İlkkanunda nihayet bulan Alrnan karşı tarrtızlai-ı geri ahl- yıldönüınüne · isabet eden günde duşrnahın hareket mevzılennı ~e miınasebetle neşredılen re'rnll oir 

~Ya yalnız bu davanın ~er~ gittiğini ~yarlar ve acaba ~ut: hafta· içinde Ruslü 102 ve ~- .rnıı ve. bazı . nokta~ . fiuslar denize indirilmeketedir. 37 tank ve zırhh taşıtını tahrip rapora göre Pearl Harbur baskı 
~dursaydı, belki kendisıne hır ~n metnı tamam gelmedı mı m&n~ar da 192 uçak kaybetm~ş- ile;ıe~ışlerdır. F~~alar ma- Bunkerhill' in hacmi 25,0QO ıo: ct.tnJ,t.ir. • nında bu limanda bulunan 8 
~ taraftarlar da bulacaktı. Fa- dıye soruyorlar. lerdır. h .. .luınde topçu duellosu ol'll.uş- nilato olup sürati ,saatte 35 mil. Kıtaların ihttgaeı havadan zırhlının hepsi isabetler almış, 

"t Almanya, emperyalist dev- Hakikat şudur iki, Türk mu- Sovyet gece yansı tebliğine tur dir. İçinde 80 uçak.bulunacakt1r . temln ediliyor bunlardan beşi, 3 destroyer, bir 
tler arasındaki bu m~t b~irlerinin bahis mevzuu ettik. yapılan ekte de şöyle denilmek. Meıfttez cephest.lde, 'Vehki Lu- Böylelikle Birleşik Amerika :eerun. 7 (Ep.) _ Volp ne Don mayin dökücü gemi, bir yüzer 
diyetini halletmek f · ~ · !k~"'ıı:n Reuter tarafından tam tcdir : ki l.esiminde lti!'Çiılt tu!..n :ıok.. :ıcm 24 saat içinde donanmasına aruında ve ' bi1:1ilk non kavstndeld dok batmış veya hasara uğra· 

EJi1: !)evllllD ~. .. p: Devamı Sa. Z. SU. 7 StaliDgradm ıimal bait.. l:ili: Dcvag ~ # ~il. 1 l2iT. Donmı Sa. Z. Sü• S ~ Devamı Sa. Z. 5Üıı f e: Devamı Sa. Z. Sü. 3 
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~I ŞE~ıNLıK KıZ] 
Milli Piyango 
Dün Çekildi 

BeykOZ Ve CivarmCla Ormanda . 

S k Bulunan Ceset 

, ..... DiKKAT:--, 
Hasta ve Çocukları 
için irmik Yaptırmalı i 

N o. 36 Yazan: Kerime Nadir 

- Okuyun! • .Merak edecek bir ~ey amcazadesinin elindeki mektubu kap. 93465 
25000 

Numararı Bilet 
Lira Kazandı 

oy g u n c.u 1 u · Y a p a n 1 1 8 v , k a· p e ogu ara 1r Piyasada irmik bulunmuyor, ı 
Doktorlar hastalara. bllhassa has· i 
t• ve ana aüdünden mahrum ço. 
cuklara lrmlk ı;orbıııır tııvılya e· 
diyorlar. Pirinç irmiği, buğday lr· $ 
mlğlnin i§lni görmüyor. Bu~day $ 
ununda da lrmlkteki gıda bulun· ıt 

değil! .. Okuyun anlarsınız!. mıştı. 

Bôyle diyerek, ı;abırsızlık içinde ne. 
t tcyi bckliyen Belkısın yanına otur
du. Genç kadının heyecandan yüzü sa• 
r, rmıs, gözleri büyümüştü. Feydya 
"mı.islerih olayım mı?,. gibilerde ba• 
kıyor; fakat onun, &özlerini kırparak 
tasdik işareti vermesiyle yüreclnin 
( rpınt1s1 zail olamıyordu. 

- Ben olruyacai-ım ! Diye haykırdı. 
Sonra, kicıtl.ara bir ıö.z :ı.tarak ili.• 

Ye etti: 

Milli Piyangonun 12 inci tertip 2 
inci çekilişi dün Ankarada Sergie
vinde 5aat 15 de çekilmiş ve çekiUşi 
kalabalık bir halk kütlesi takip et
miştir. Bu çekilişte ikramiye kazanan 
numaralart aşağıya yarıyoruz: 

B i r s e b e k e T u t u 1 d u Köylü Öldürülmüş 
r Dün sabah Bozhane köyü orman-

Giızide hanım, Nuran. Cavid;ın ve 
hatta orada bulunan hi.ınıetçi, bir ca• 
r.ibeyc yakalanmış gibi gözlerini Sef'ı 

met Paşanın elindeki katıtlardan a
y.ınrfyarak !hareketsiz dt:mıoktaydr• 
!ar. Yalnız arada sırada Feyr.aya dö-

- Oool. Ne şılı:, ne zarü mektup 
bur •. Acaba "papiye parfüme" mi?. 
Durun bir koklıyayıml •. 

Cavidanın ıevezelik ederek herkesin 
s:ıbrmı tükettiiini eören Nuran: 

- Şunu oku canım .. Sonra koklar 
sın 1 Diye baiırdı. 

Cavidan miibalaialı bir sıçrayııla 
bu ihtardan korkmuş görünerek hh 
me.n mektubıı burnundan çekti: 

- Peki anneciğim, dedi. İşte oku• 
nüp, muammanın bir an evvel onun yorum ... 
t;ırafından çöıUlmesi imkanmı dene· Ve yiıksek sesle okumıya bamladı. 
mek istiyorlardı. Fakat Feyzli hiç o B!lyuk btr sükiıt iı;inde herkes dilc-
taraflı deiildi. Kirpiklerini kısarak I kat kesilmişti. Cavidan gittikçe -co~e. 
derin bir tecessüsle büyük babasına rak. elleriyle, kollariyle işaretler ede. 
bakıyor, sabıraıılık içinde, onun a1a. relc, gözlerini irileştirip kaşlarını kal· 
, ağı vaziyeti ve vereceği ce...abı bek-o aırarak okuyor; bazan da durarak 
l:yordu. •·aman :ne if.adel" yahut da "enfes! 

Miltalea uzun sürünce, hafiften mı- enfes!" diye damaiını şaklatıyordu. 
nltılar ve kıpırtılar ba~ cöstermişti. Son satırlan ayni tavır ve ayni ht• 
Nuran car.ip blr istihza ilt!: r:ıretle bitirdikten ıonra, başiyle b!r 

- Bu uzun sayfalar mutlaka aşk reverans yaptı: 
destanı olmalı 1 Diye gülmiye; Cavi• - Bu ne e$ıiz sürprİT., ne kıymet• 
dan: tar müjde! .. Diye bağırdı. Cennetten, 

- Ayol aşk destanr böyle ul11 orta bundan alası celemezdl ı .. 
ckunur mu? .. Mutlaka bir izdivaç tek.o Sonra Feyzaya dönerek: 
lifidir! Diye cğlenmiye başlıyordu. - Ben :>:aten tabmiri etmiştim, dedi. 
Güzide hanım şahadet parmacını du• Bu bir izdivaç teklifidir, diye söyle· 

rlaklarına götürerek: 
- Susun canım, diyt fıstldadı. Ne 

i•e öğrenecefiz ... Biraz sabırlı otun!.. 
Nih yet Sermed Paııa klliıtlan kat• 

lamıştı. Ağır ağır başını kaldırarak 
Fcyıaya baktı. Dudaklarında hafif bir 
tebessüm, gözlerinde memnuniyetini 
belli eden tath bir Hacle vardı. Fakat 
biraz ciddi ve afır davranmr olmak 
; ter gibi sesini kat'ile,tirttclı:~ 

- Düşünelim!. Dedi. 
Ve mektubu Feyzaya nzattt. 
Btı sahneyi Cııvidanm feryadı ta\:ip 

etml,ti: 

- Nedir? Ne yazmıs anlatsanıza!. 
Vallahi nıeraktan çatlıyacağım .. 

nıedim mi? .. 
Nuran da ifrat bir sevinç gösteri• 

7or; bununla beraber carip bir boz• 
gunluk, daha doirusu &İzli bir hasetle 
yüzü renkten renıe giriyordu. 

En mutedil olan Gi.izide hanımdı. 
K::ıdmcafız, gözlerine dolan yaşları 

saklamak ic;in dişlerini sıkarak ve se
sinin pürüzlerini glzlemiye çalışarak: 

- Hatırda. hayalde olmıyan bir şey, 
d.iyordu, Halinden de hiç böyle bir 
t:;savvurda bultındu~ıı belli değildi.. 

Cavidan yine ıöze atılmaktan ken• 
ctni alamadı: 

25.000 lira Kazanan No. 
093465 

10.000 lira Kaz:anan No. lar 
244113 295025 365082 
6.000 Lira Kazanan No. ıar 

0215112 024234 203895 251591 
327271 

2,000 llrı Kazanan "No. lar 
020734 088499 180984 336105 
026984 116585 199587 3!il075 
033564 119581 227004 369522 
-048071 13261'1 276837 377824 
079611 146147 308468 399897 

1,000 Lir a Kazanan No, lar 
002805 072267 177305 238648 
281294 331310 004287 077323 
184210 244170 292309 342282 
015041 08585R 191781 255120 
294691 344137 018790 099651 
205585 258051 303246 349898 
021683 109530 209227 !!64147 
305368 352136 027999 ll«lH 
210755 265372 305485 372571 
04-4005 141528 212681 270434 
305991 389681 045764 141749 
219791 275606 313563 394004 
055042 17067i 22.9619 277612 
317734 394221 063960 172996 
"33180 279131 322705 396957 

500 Llrı Kuanın No lar 
Son dört rakamı (4041), (4656). 

ve (6072) ile biten biletler. 
100 Lira Kazanan No. lar 

Son üç rakam! (842) ve (856) ile 
biten bileUer. 

50 Lira Kazanan No , lar 
Soıı üç rakamı (508) ve (927) ile 

biten biletler. 
20 Ura Kazanan No. hır 

Son üç rakamı (049), (240), (64i). 
( 652), ( 660) ile biten biletler. 

14 Evle Bir 
· Jandarma 

Çiftlik 
Hepsini 

Soydular: 
Yakaladı 

Üç aydanbcri Beykoz bölgesine 
musallat olan bir hırsız şebekesi dün 
jandarma tarafından yakalanmılittr. 

Şebekenin elebaşısL olup beş lci;;i
den mürekkep bliyük bir avanesl 
vardtr. Ayni zamanda bu şebekeye 
ziraat çiftliği a:rııbacısı Mehmet ile 
Laz Kadri de y;üak.11k etmi~tir. Şim
diye kadar 14 ev soyan şebeke son 
olarak da 41 inci okul öğretmeni Mü
şerrefin, Yaltköytinde 29 numarada 

Taksiler Yarından 
itibaren Dolmuş 

Seferleri Yapacak 
Tak:;i ot~mobillerine- lastik tevzi 

edildiği için, sefere çılrnn taksilerin 
adedi artınışUr. Belediye. şehrin na
kil vasıtası dıırlıfınI gözönüne nlarak, 
taksi otomobillerinden daha geniş bir 
mikyasta istifı:de etmeyi dü~ünmüş 
ve taksilerde "dolmu5,. usulünün tat
biki jçin hazırlıklar yapmıştır. 

Daimt Encümen, bu urulün tat
biki için dün karar Yertniştil'. Bu ka_ 
rarm yarından itibaren tatbikine baş
lanacakttr. Taksiler Taksim1e Eminö
nü arasında sabahlarr saat 7 - 10 ve 
akşamları da 17 - 20 arı.ısında dol
muş "eferleri yapacaklardır. 

Zelzeleden Zarar 
Görenlere& Yardım 
Balıkesir Ye ch·arlnda zelzeleden 

zarar görenlere Kı.ıılay merkezi yar
dımlara. başlamtştır. Diğer taraftan 

Ayşcnln Ye 35 numanıcfa Eminenin 
evlerindeki muhtclir )l:ıymı-tli csyayı 

çaldıktan sonrıı, Paşııbahçedcki ziraat 
çiflligine girerek orayı da soymu~

lardır. Hadiseden haberdar edilen 
jandarma işe elkoyduktan 24 saat 
sonra hepsini y~alamıştır. 

Şebeke ya~· anır yo.ka1anmaz der -
hal blltün ça tkları eşyaları çıkar

h11şlatdır. l\ aznunlar müddeiumumi
liğe vcrllmielerdir. 

Yüklü Bir 
Battı, 

Boğuldu 

Kömür 
Motör 

Bir Kişi 
Şileden köınür yiıkliyerck Boğnza 

kadar &elen İdris oglu 1\Iustafa kap
lana ai~ 8 tonluk Derviş ınolörü diin 
Rivn deresi önunde motörde r;ık:ın 

bir Arıza yiiıünden batmıstır. 
Motörün 7 kişilik mllrettebatından 

307 doğumlu Arır bo~lınuş, diğer 6 
kişi kurtarrlmı~trı.._ Motör kuma !;C

kilm!ij. tahkikata ba•lanmıştır. 

Dünkü Yangınlar 
Dün akşam i.lstfi Sirkecide Ebus_ 

suut caddesindl' avukııt Vahrama ait 
~ 1 numaralı evin iht kotındn yangın 
cıkınt~. tvin catısı ve tavanı kmnen 
yıındıkt, n !'onra siinduriilmü~tiir. 

Diln !'Hat 15 de Hasckirle Neb:ıhat 
ve Sabahat kardeşlere ait ah~Rp e
,·in iist knlında yrıngTn çıkmı~. bir 
odanın tavıım ,.c döşemesi kısmen 

yıındıktan sonra sündiirülmü~lUr. 

ı · KOÇOK HABERLER 1 
Gilıide hanımla Nuran da :ıyni sa• 

bırsrzlıiı ı-österince Sermet paşa Fer 
ıaya: 

- Yüksek sesle oku da herkes duy. 
sıın!. Dedi. 

Feyzi, bıı emre itaat etmelı: için ken 
d nde kuvvet cöremiyor; daha illı: ıa. 
tırlarda ~ö:ı:lerine yaşlar dokırak de
vam demiyeceğinden korkuyordu. Bu 
kadar müteheyyiç bulundufuna aıezdir
memelı: için asabi 'kahkahalarla ıtfü. 

- Büylik anne, yere bakan yürek 
yakan. dc-rler, Biz.im ressam hanım 
ma,allah adamcağ-ıT.m göz.ünü boya• 
mıı; .. Yıllardanberi mecnun ıibi pe· 
~nden koatllrmusı 

(Devami var) 

BUGUNKU PROGRAM 

10 Llrı Kazanan No. far 
Son iki rakamı {55) ve (65) 

bitf:'n biletler. 

3 Lira Kaz.anan No Iar 

ile İstanbul halkı ile memurlar da bu 
kabil vatandnşlara y;;rdıma ha:..:ırlan_ 

maktadır. Bu arada Deylet Denizyol
ları umum mUdı.irlüğü memurl::ırı a
rolarindan topladıl~ları 1212 lira 14 
kuruşu Kızılay lstanbul merkezine 
göndermişlerdir: 

Son rakamı (O) ve (2) ile biten bi
letler. 

25,000 lira büyük ikramiyeyi kaza_ 
nan 093465 numara1r bilet Elazığda 

* PAKET HIRSIZLARI - ~hrimiı 
Paket poıtahanulnden 130 koli çalın aece 
bekçisi Osman. kainbir&dcri GSıip ve hamal· 
!ardan Ali, Mehmet, Muıtali v' Huın adın• 
daki altı kl~lnin •orzuları dUn yaptlrın1 ve 
oıaınunl~r hepsi de l•vkı( edilmişlerdir. * TICARET ODASINDA - Serbest 
mHlekte çalıımak o,cre ticaret odası teıkl· 
l·at ~ubesl mü!UrlGiilnden okilcn Tevfik 
Alanay'ın ;verine Sadeddin ıa;vln edtlmiotir. 

1'.JO l'roır•m 
7 .32 Jiıluııotllt 
?.40 lbbtrler 
7,U MDaık {Pl.) 

12.H Jlroıra.. 

l9,SO Hab~rlır 
U 4$ Po\lı:lor 
20.15 llad. &Uttul 
!20.45 Jıılilıilı: 

saWmıştır. 

Tt k: 12.!13 'Nllzlk r Pi .. 
_ 12.H lhb•rler 

21.0G 1:'7ln uart 
21.L'l Mllri:C (Pi) 
ıU.30 Jttıno~ma 
aı.45 M!iailt 

10.000 lira ikramiye kazanan 
numaral:ı.r Ç:ınııkkale, İstanbul. Eski
~ehirde satılm1ştır. 

- Ben okuyamam.. Baskut olı:u· ıs.oo nırkilltr ll,flOO lltıı. iltttımiye knzanan numa
talarin ~ tanesi İı:tc:ınbu1da, b.ir t.ı
nesi Mersinde satılmıştır. 

' D d: n.oo Proıra"' 
tın.M e .. ıs.oa Orlı:tctra 22.30 Habulor 

22.45 Kapaıu~ Cavidan hemen yeriıWen ftrlamı~ ve ıs.4S Mürllı:: 

1 (;,O,f!GS.~lN. H+amım 11 Japon~irJ;ıkmaza 
~ l:iif" Baş tara(( 1 incide 

D • • k • • M ı • t mıştır. Ayrıca bir bi.iyük kruva-u n U ec Is e zör, iki ~ardımcı gemi, daha az 
hasara ugranuştır. 

BİR ÇOK KANUN LA YIHALARI 
MÜZAKERE VE KABUL OLUNDU 

Uzak şarkta bugü.rılkü dürum 
güzden geçirilirse vaziyet şudur: 
Harbe girdikt~ sonra dört beş 
ay ıçinde Jnponya ana vatandan 
dört misli fazla bir araziyi ele 
g!?~irmi1? ve ktmdisine lazım olan 
.ham maddeyi temin etmiştir. 

Fcı!:;.ıt buna rağmen henüz hede
fine ulaşamanu~, bütün cephe
k•r<le zayıf düşmek tehlikesine 
maruz kalmıştır. 

~nkara, 7 (A.A,) - Bilyiık Millet 
Meellal bugün doktor 'Mazhar Ger· 
men'in ibaSkanlıJ:ında t4planmıstn-. 

Toplantının açllmasmı müteakip 
Turk parası kıymetini koruma hak
kındaki kanun hükümlerinin dellşti
rılmesine dair kanun 11\yiha.sııtın mu
vakkat bir encümende tetkiki kabul 
olunmu,, devlet memurfarı aylıklah
ntn tevhit ~ e teadülüne dair kanu
m.ın 't tnci mllddcsinlıl tefsirine ma
hal olmadlğma daJr mazbata ile İs
t.JdAl har1>i ltlalQllerlne verilecek. 
para mllka!atma dair kanun l~ylha
sıylc, maas kanununa ek 4161 ııayılı 
kanunun bau maddelerinin değişiıl
rllmesine, inhisar umum .müdürlügü 
mütedavil Eermayesinin 63 milyon lı
raya çıkarılmasına dair konun Uy1-
halıın müzakere ve kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları nakliyatıfldaki 

Laval, Müttefiklere 

Harp ilanına 

Hazırlanıyormuş! 
Moıkova, 7 (A.A.) - Reuter: Tan 

11~ansının Cenevre'den aldıgı bir teı
crafa göre, pek yakında Fransız hi\ktl• 
rnet!nde deibiklikler yapılacaktır. Su 
tuldtğına söre, yent hiikUmet lnırular 
kurulmaz, Fransa ile Almanya :ı.rasın
d.ı sulh imzalanacak, bir ittifak akte• 
dilecek ve bunu mı.iteaklp Lavıl mi.it.o 
tef k!ue harp iJSn eyllyecektlr. Dori· 
ot'nun Marcel Deat'mn ve bazr :ınıif• 
fit Almanya ile 1!ibirlifi taraftarının 

hukumete girmesi pek muhtemel tö
Tulmektedir. 

G. Nogues'e göre 
~l areıal esirdir 

Rahat, 7 (A.A.) - F4S ve batı Ce
-ıaırdeki Fransız: kuvvetleri ba,komtı• 
tant General Noııaes, Rcuter muhab'• 
rin• kabul ederek aeoıl~tir ki: 

"Mrıreş:ıl Petain'ın harrı esirI '\'luıl· 
fctindf! hulunaciu fikrindeyim. Mımr.11 
•1 ••tııirı'in bazı Jestler nımıti "°" 

z!ya ve hasarların tanzim suretlerine 
dair kanuna bir n'ladde eklenmesi 
htıkkındakl kanun lfıyihasmtn birinci 
maddesi üzerinde geçen müzakereler
den sonra veı·ilen tıtdil takrirlyle en
dlrrtene t~vdi olunmustur, 

Meclisin yine bugünkü fop1antL•ın
da Ankarnda ak-it ve imza edilmiş o
lan •Türkiye ile Alnı:mya ar:ı..qmda 
ticıırt ımtlbadclelerın tanzimini? ônir 
arılı1şm~ya ek anlaşmanın tasdikine 
ail; kantın layihasiyle gedikli ~rbnş

ların rnaaşlıırın!n tevhit \-e teadUlü-

Çan-Kay..Şck bazı noktalar 
da. iıfılô taarruz muharebeleri 
vunıeıkte, bazı arazi kazançları 
dl! e!de etmektedir. Sayısı 500 
bın! geçen Çinli kol}\tlntst. çete-
1€r de Japon hatlarının gerisinde 

ne dair kanuna bıuı maddeler eiden- faaliyette bulunmakta, Japonlara 
mesine, muharip yabancı 'ordu men- 7.ayfai verdirmektedir. Snlgln 
supbrmdan Türkiyeye ıltica edenler hastalıklar da için için J o.pon or
hı:tkkındaki katıunun tadiline dair 

clusunu kemirmekte ve bu ordu 
kanun Hivihaları müzakereleri yapı -
J~tak taı..;i;;> edilmiı;iir. Millet Meclisi 
ııe1ecek toplanUsıru Çarşamba gilniı 

yapacaktır. 

M. Attlee'nin 

Harp Sonrasına 

Dair Bir Nutku 
Londra, 7 (A.A.) - Dün bir nu

tuk söyliyen Dominyonlar Nmrı Mr. 
Attı~. BUyUk Brıtanya milletler ca
miaslyte Amerika Blr1eşilc devletleri 

ve Sovyetler Birliği :ırıısındak! bbıt
llğinin ehemmiyet'ni belirtmiştir. Mr. 
Attlee, umumi l'nen!ııatlue kareı bit 
siyaset Uıkip edebllecck büyiık ınono• 

polları kontrol etmek lilıumundn 19-

ntr etmiştir. Nazrr, sözi.ınti ııöylc bi
tinniştir: 

"Harpten sonra sosyal emniyet tn
gilterenin ve bütUn dünyanın istihsal 
kabiliyeti üzerine kurulmalıdır,,. 

mevcudu bu ~uretle de azalmak. 
tadır. 

Amerikalılar da A \"l.Istralyalı
larla birlikte Guadalcanalda Ja.. 
pon tarruzlarını <lurdurnıağa mu
vaffak olmuşlar, Yeni Ginede de 
Japonları müşkül vaziyete dil .. 
şünnilşlerdir. 

Hülba Çin harbinin bet}inci, Ame
rika ve müttefiklere karşı açtıiı har• 
bin ilı:inci yılına cirerken Jıponyanın 
durumu i:Yİ bir vaziyet arzetmemekte
dir. Wavell'in Hln9istanda hazırlamak.. 
ta olduğu büyük kuvvetler karşrsında 
ea Japonlar endişelerini gizlememek
tedirler. Japonlar bu cephe ktsmınr da 
takviye etmek zorunda 1ulmı,t11rdır. 

Japonya, hem 5 milyon inısanı a~ın 
Çan - Kay. • Şek ordul:ıriyle, hem A• 
merikan deniz, kara ve hava ordula~ 
riyle, hem de yal'ım ınilyotı.u bulacağı 
t:dmiln olunan Wavell ordulanyle 
hatbetmek rorunda ve şimdiye kadar 
bu dü,nı:ınlardan birini olgun mağlllp 
edmıemiştir. 

Taııt ve harp cemilerinin azalmak
la olması, uç&k uyialma karır çare 

nanda kaldığr muhakkaktır. Onutt ıe- btılunamamaın Japonyayı iki büyük 
bebi de Franıız hallnnn ve hala Al• mesele kar6ısında bıılundurmaktadır. 
rrıanyada bulunan bk milyon 200 birı Zamanla JaPonların istill ettikleri 
Ftan'<ız esirine lcaror misilleme ted• yer!E'rf birtr birer ttrkeı!ir !'ski k~bı· 
blrlnlı1in önüne geçmek 11r.ıueudur. nıı rekilme11i VI!! buralarda hre.ı kn:r 
Ben ~inim ki Maretııl ktrnen tama-

1 
n'l"YA ~ıılrtmut ihtünal dışında 1örID-

mi1le bi:lı;le b~ı:dx:rdir... ınemektedir. 

Diğer teşekküllerin de ayni ,~kil-
de yord!ma 1i.aıırlendık1arı anla~ıl-

mııktadır. 

Altm Fiyatları 
Dı.irı bir: altın 3260 kuru~tıın VP. bir 

gram külçe 426 kuru~taıı Fntılnııştır. 

Tunus'a Karşı 
Taarruz Yakın 

* MUKAVVA VE KAGtT - lzmlt s~llU· 
loz •e klıfrt fabrikuının yapmakta oıdufu 
mukavvS. k1rton ve imbalajlr.k kiğrtlar aa• 
na:vi bırliı:i taraiından yakında dairtıllı
talıllr. 

+ BALIK THRACATI - Son r.llnl~rde 
uzlu balrlt ve l•kerda ihracatr artmıaur. Ba· 
htçılorrnırı ınc rlda otarok mulıivvl kll\r.ı

hr lclntle dondurıılmut balık ihucına b~~· 
ı .. mı$1•rdrr. Bu ıurclle buııur.e kadar 250 bin 
kutu balık ibra~ olunmu=tut. 

l:lfj" Baştarafı 1 incide 
l:!iJ' Bas tarafı 1 incide ıtıulrnı·cbeler Sovyet zırhlt kunetle

Londra 7 (A.A~. _ Tunus ha· rin!n gittikçe art?n faaliyeti .. i!inde 
' . dev:ım etmektedır. Pazar gunu de 

ı·~kltı hakkında Daıly Express ı Sovyetler bu taarruzlarında çok bü-
gtzetcsinin a.skeri miln.?kkidi yük zııyiata uğramışlar ve hiçbir ba
Merley Richard şöyle yazmakta- şan kazanamamışlardır. Berlinde i

cl•r: 7.ah edildiğ!ne g15re, bu bölgede hm·a 
"Tunustaki muvaffakiyo;!tsizlL vaziyeti muharebeler üzeriı'\de gittik_ 

ğe bir öncü muharebesi gözü ile çe ~enişliycn bi~. mikya:;;ta miiesı;ir 

b k k l ~ dır General An- olmaktndır. IIenuz her tarafta tı:ırn 
n ma azım . d h'll . u -A·ı;· • 1 1 oıı ı nım s rınL .... ı6ı ıç n yol ar o 

dcrson'un tabiyesi düşmanın za- kadar köti.ıdi.ır ki, bu yil!:den her 1ki 
yıf tarafını anlamak için Alman tara!m geri irtibat işlerinde bUyUk 
kuvcvtlerine doğru oldukça kuv. güçlüklerle karilaşlrkları sarııhaUc 
vetli bir keşif hareketinde bu- görUlmektedir. Yine bu yüzdendir ki 

lunmaktan ibaretti. Tuzağa d ü- Almanl.ır son gi.ln1er zarfmdn, ı:arpı
şen başkumandan elde mevcut ,:uı kıtalnrının ihtiyacını 1em•n lrln, 
bütün tan!k ve tayyarelerini ınu .. eskisinden daha ı!yade olımı"'- U7.cre, 
harebeye sürmüştur. Fakat An- hava kuvyet!,ı::rlndcn istifade etmek 

zoruhda kalmışlardır. ·~ 
derson geri çekileceğini evvelce 0 _ 

hesap etmiştir. Bu çarpışma müt 
tefiklerin aleyhinde neticelenmiş 
ise de iki iiç hafta soınra başlı
yacak olan ileri hareket üzerinde 
hiç bir veçhile müessir olmaya.. 
ctktır." 

Taarruz hazırlıkları 
Şimali Afrika·dald Amerikan umllmi 

karargahı, 7 (A.A.) - Şimali Afrilra'• 
dr.ki Amerikaıı kıtalarr, Tunuata bü.· 
yük bir taarruza ~tçmek l<;iıt hlimmalt 
bh faaliyetle haztrlıınmak suretı,ıe 
Pearle Harbour·un yıldönü.münü tesit 
etmektedirler. Tahmin edildiiine cc• 
re. Amerikalıların ilk büyi.ık taarruz• 
Jarı, Tunus cephe9inin merkrine karşı 
tevcih ~dilecek ve il6i iıareketi, Llb:ra 
hududu istikametinde yapılactktır. 

Cebelltarık limanında 
Mad+it, 7 (A.A.) - La Linea'dan 

nlınan telgranar 40 miltte!ik gemisi
nin Cebelitarıkta olduğunu bildirmek 
tedir. Bunlar, ticaret ve askeri taıırt 
geırtileriy1e 2 Amerikan hastane ge
n'ıis.i, ı zırhlr, ı kruva:ıür ve birçok 
muhripten ibarettir. Cet.alr \'e O· 
ron'd:ın bindirilmiş yrırallları taşıyan 
ve Aktlenbı:dcn gelen 8 z.ırlılı, 2 knı
vazör. 4 muhrip ve 4 korvetten hıf.L 
:reltkep bir İngiliz. !llosu Cebelitarık 
limanına girmiştir. 

Kısa Dalga Neşriyat Daha 
İyi Dinlenebilecek 

Londra, 7 (A.A.) - Greenwich ra
sathanesinin bıldirdi~e göre, günce 
]~keleri daha a-ı olacağmd~n önü
milıdekf yıl kıu. dalgn r111rlyo pek 
mıih e-rı~l v-e claha kolay ve earlh i· 
•ılıleceltUr 

Dünyanın En 
Zırhltsı 

Büyük 

l:1fj" Baş t.Mraf l 1 incide 
iki uçak gemisi ilAve etmiş bu· 
lunmatlkadır. 

r edi harp gemisi daha 
Vatington, 7 (A.A.) - Öirenild:. 

jlne &öre, burun .Birle~lk devletlerin 
doiu kıyısında bir limanda 7 yeni 
harp geml"i dtnize indirilecektir. 

-'hl . Roosevelt ve f(nox'wı 
mek~u11ları 

Va~iııgton, 7 (A.A.) - Ordu ve do-
nanma mectı:ıuasınm ilk sayısında 'Roo· 
sevelt'in bir melltubu intişat edecektir. 
Reiı. bu· mektubunda. milşterek harp 
gayretinin bariz vasfı birlik oldqğuna 
işaret etmekte, Amtrikanın demokr~· 
sinin tersanesi haline geldiğini söyli• 
yerek ,öyle demektedir: 

"Birleşik milletlerin harp gayreti 
hakkındaki hıı.kikat anlaşıldığı :zaman 
halkımız bu gayretin ne kadar bUyük 
ve zafere doğru ilerledifiınizc d<\ir 
y<:prlan vaadin ne kadar kuvvetli ol
uğunu öğrenecektir.,, 

Ordu ve don:ınma gaT.etesi gelecek 
sayısında bahriye n::ızuı Albay Knox• 
un da bir makalesini neşredecektlr. 
Bu makalenin başhca fıkrasında al• 
ha)' tö3'le demelııt~ir: 

Pearl harboar'danberi bir deniıaltı 
in:uı için tinm olan '•asati ~amanı \4. 
a7 ve 3 gün kadar kısalttık. Bundan 
evvel en kısa :ramanda inşa edilmek
te olan 7!rhh1arı ı;tmdi eskisine nls• 
beti~ tAkrlb~n yedi ay rvvel tnşa edi• 
:roruı. D!'SlroyerlerimLr. 1940 seneı1!n· 
deki itıta ~iiıldeUnin 1armııdırn bir 

larında boğazL iple s!kılmak suretiyle 
boğulan bir erkek cesedi bulunmuş
tur. 

Zabıta sabahleyin derhal tahkikata 
ba~lamıs ve öğleden sonra :-.ıusa Çcm 
ber ve Ahmet Akkaç adında iki ki_ 
~iyi yakalamıştır. 

Yıı.ka1anan maznunlar ölünün ken
di arkadaılıırından Mehmet·oğlu Mus 
tara olduğunu, bu işi Musla!antn peı
rasına tamaan yaptıklarınt söylemiş· 
lerdir. 

Maznunlar mtiddeiumunıiliğe tcs
ı:m edılmişlerdir. 

Doğururken ölell kadın 
Kücukpazarda yoğurtçular cadde_ 

slndc- oturan Asımın 22 ynşınd:ıki ka
rısı Mürüvvet bir erkek çocuk dı)ğur
muş ve çocuk doğar dogmnz kadın 

blmüitür. Yapılan tahlı:ikat sonundn 
kadına doğumdan evvel diplomasiı: 

bir ebenin mi\d:ıhale ettiği tesblt e
dllmi~tlr, Ce"et morı:ıa kald!rılmış, 
rm.iddciumumi nıua\·inff!rindcm Orhan 
Hamanıi iahkikatı:ı ba~lı:ımıştır. 

Do,ruma müdahale C<lcn ebe aran
nrn-:Ctadır. 

Dumandan zehirlenerek 
ölüm , 

Taksiındekl Ayatiriyadi kilisesinde 
cıkan yangm esna~ında mı.ist::ıhdem_ 

!erden 75 vaşmda Fillp dumanla ze
hirlenerek ölmüştür. 

Ankarada Varlık Vcrg·isi 
l\Iükcllcfleri İlim Ediliyor 
Ankara, 7 (TAN) - Şehrimizde 

\•arlık vergisi tatbıkatiyle çalı;ıan ko
misyon işlerini bilirmi~ ve vergi mü· 
kelleflerinin listelerini ha:ı:ırhımı~tır. 

Vergi mUkelleflerinin :ıdlarının bir 
kac güne kadar ilıin edileceği anlaşı'• 

maktadır. 

Barem Kanununda Yeni 
Yapılacak Deği~ildik 

Ankara. 7 (TAN) - Barem kanu~ 
uunda yapılacak dciişiklikler sırasın

da, hastahk veya senelik izin dolayı. 
siyle ücretli memurların da maa~lı me. 
rr-urlar ıibi bu haklardan istifade ede· 
b:lmelerini temin edecek baıı hükürr• 
ll"ı· konıılacaiı tahmin olunm:ıktadır. 

~-----o~~~~ 

Polis Mektebi l\Iüdürl üğ·ii 

i
# muyor. Acaba glüten ekmeği gl· ı 

bi hastalar vo haata çocuklar için 
huıusi ıckllde irmik huirlanıp 

: eeulıanelerde doktor regeteslyle 
ı ve ekmek karnesi mukabilinde 

i 
sattırılarnaz mı? Öyle sanıyoruz ıt 
ki, bu it lüzumludur vo bize bir. $ 

ı 
çok hastanın sılıhatlnl ve birçok gı # 

daıiz çocuk kazandıracaktır. Top· $ 

l rak Ofisi her gün tonlarca un $ 
hazirladığrna göre, değirmenlerde $ 
arasıra lrnı lk yaptırmak ıuretly· • 

S le bu mühim ihtiyacı da karıılı· ı 
yablllr. + 

.................. ~ .. 
C. H. Partisi VilCiyet · 
Kongresi Toplanıyor 

Dun geç ,·akit Ankaradan C, H. 
P~rtisi Vılfıyct ~dıırc reisliğine gelen 
bir emre göre, Vılfıyct Parti kongresi 
bu ayın yirmi ikinci günü öğleden 

eV\'cl EminöriU Halkevi salonunda 
yap!lo.caktır. 

ParU kaza kongrelerinde seçilen 
delegeler, ayın yirmi ikinci günü E
minönü Hnlkevinde toplanacak ve 
belgelerinden tesbit ettikleri halk di. 
]eklerini merkezde müzakere ede
ceklerdir. 

* 11.nkara, 7 (A.A.) - Bııgün de aldı-
grmrı telgraflar, Bursa, Trabzon, Art• 
viıı. Antalya ve Kütahya Cümhurlyet 
Ilnlk Partisi villyet kongrelerinin 
toplımdıklarını bildirmektedir. 

Kongre, toplııntilarına başlanırken, 
Partimiıin b!nfql Ebedi Şer Atatllrk'ün 
lı:ıtırası taıig edllıni~ ve Milli !1cf 1nO. . 
ııü'ye sarsılmaz bağlılık ve ı;aygı 

ciuygulan izhar edilmi~tlr. Çok sami
mi bir hava içinde geçen müzakereler• 
ele yurt için hayırlı birçok dilekler i• 
kri sürülmfü; ve idare heyetlerinin ikj 
yılttk çalışma raporları tasvip olun· 
mtı~tur, 

Delegeler tarafından ileri sürUlen 
nıül:ılea.ları a.llkadar vilayet erklnınca 
izahat verilmiş ve toplantılara ıon ve• 
tilirken teh idare heyetleriyle biiyük 
kurultay del"ıeleri seçilmlttlr. 

Tarihi l{onserler 
Bu :ıkşam Şehir Tiyatrosunun ko

Ankara, 7 (TAN) - Açık olan İs- mc-di kısmında tarihi Türk musiki 
t:ınbul polis ır.ektebi miicliirliiğüne koııs<!rlerfnfn ikincisi verilecektir. 
A,ydın emııly~t müdürü 1brah"ın A- Konserde ! tıncü Sultan Solfmln \ e 
kmcının tn ·ini yükselt tasdikten çı't- Benli Hamın Ağanın eserleri çnıtnı.ı 
mı~tır. caktiı', 

Batı Avrupaya Ağır &!ôlflild~n'Mtl 
Hava Taarruzları 12r Baştarafı ı incide 

{tlf.f' (Baştarafı ı incide) ttı~&rı Rus kuvvf:t.ı:rinin elin~ 
Bu fabrika, 15.000 ki§idcn faz. geçmiştir. • 

la işçi c:alştırmakta ve bu ıstİh- EJev'de 20 Alm ır. kat ~·ı taar· 
saileri Alman ordusuna gitmek- ruzu defedilmişti!'. 
tedir. Bu harekattan 12 ormb 1 ı 8cvyetler, Almanlan 

l Kafkaslarda iki meskun 
merkez 
yerden 

uçağı dönmemiştir. 

Garbi AıTupaya gündüz dmışlardır. 
yapılan en şicldetli°akm Alman karşı hücumları 

Mosko'va, 7 (A. A.) - Reuter a· 
Londra, 7 (A.A.) - Dün müttefik-o jansının hususi muhabiri ı-ıı:ırold 

Ier tarafından garbi Avrupa üı::rine King bildiriyor: 
yapılan hava aktnları şimdiye kadar Stalingrad önlerinde Rus taarruzu 
gtindüı yapılan akınların en ~lddetli!İ bn~ladığmdaabcri ilk defa olarak Al
olmuştur. Bu akınlara altı veya yedi nı.anlnrt.a karşı taı:ırruz. içln birkaç 
yiiı tayyare i~tirak etmiştir. Bu akın· te~ebbüs hal'eketlnde bulunduk.lart 
latdan biri unasında yüz hafif bomba bclil'tllınekledlr. Almanlar, elmdl, 
tııyyaresi Avrupanın en mühim telsiz K:ılktıl!I ~imal demlryolu boyunca. 
fabrikası olan Holandadn Eind Hoven Roı;lo!'dan takviye kıtaa.lt cetirınc.k 
ı;thrindeki Philip; müesse~elcrine hü• ı~·in \"akit bulmuşlardır~ 
cum etmislerdir. J(ıztloJ'dıtda terfiler 

Bundan ba~ka Lille'deki lokomotır 
fabrikaları ılc Abbevllles'deki hıva. ı Moskov~, 7 CA.A.) -: Son ay zar .. 

d l d "dd ti tııar uz edil.. !mda Stalm yeniden 2:ı0 albay? ge-
m~y an arına a ~ı e r: r . 

· · Al 1 d' h b t _ nerallığe yUk~eıtmlstir. Bunlardan 
rrııştır. man ar, ye ı mu are e a, . 

0 · k b ! 1 d' A a·· t başka 12 genernl orgenerallığe ve 13 
yaresı ı aiydetmhaş er ır~ t lyrıcta oBr general de korgcnerıılllğe çıkarılrnı:ı· 
tayyare er e eara uıra ı mış ır. u 

1 
d 

lıarekU esnasmda müttefikler 14 bom• ar ır. , 
ba ve 3 av taıryaresi kaybetmişlerdir Mongolıstaııırı Sovyet 
ki, bu rakam ıündüı yapıları böyle ordusuntı hediyesi 
bir mühim taarruz için yiiksek değil· 

d:r. 

Almarı tebliğl11e göre 
Berlin, 'I (A.A.) - "Rc~mi tebliğ": 

İngiliz tııyyarekri gündlir. gl'rpte !şgal 
altınd;ı bulunan memleketlere ve ge
c1- Almanyanın garp ve cenubu g:1rbi 
kısımlarına ta:\rtuz etmişlerdir, Sivil 
halk kayıplara utramıştır. Av tayy~· 
relerimi:ıle hava müdafaa bataryaları. 
mız Manş denizi ve Alman sabili Uze· 
rinde dü,rnanın 30 av ve bomba tay• 
1aresini dt\şürmüşlerdir. 5 düşman 
bomba tayyaresi de gece dü~ürillmilş• 
tür. 3 Alınan tayyaresl dönmemiııt!r. 

Gündüz Alman av tayyareleri İngiJ• 
terenin cenubu şarlci ktsmındaki cske· 
ri hı;,deflere müessir taarruT.larda bu• 
lonmu$lardır. 

Batan İngiliz Denizaltısı 
Londra. 7 (A,A.) - Amirallik dai

resi, "Uııique,, denizaltısının geç kal
dığını ve bu denizaltıya kaybolmuş 

nazariyle bakılnwıı lhtm geldiğini 
teesllrle bl1clirmektedlr. 

kaç gün fazla süren bir müddet için• 
de tamamlanıyor. Sulan yaran tayya• 
re gemilerimizin en yenisi bundan eV'" 
vl'l hu gemilerin inş:ısr için sarfedi1cn 
:ı:ıımanın y;ırll'lı ve 4 giln silren bir 
aıü&det iı;\nde inıa edilntiil.lr 

:.\toskova, 7 (A.A.) - l\longolistar. 
dimhuriyctlnin bir murabhal'I heyetl 
lıuşında Daşvckil 'l'ı;hybad Hnn bu -
luııduğu holde Kıtılorduyo 237 VlliOD 

lıcdiy~ getirmek uzcrc Moskovay 
E(clmi§tir, Bu hediyeler arastnda 1000 
!on et, 90 ton tereyaj, 80 ton sucuk'. 
l 50 ton şekerli maddeler, koyun pos~ 
tundan 30.000 palto, 30.000 çift fôtt' 
çi7.mc ,.e 30.000 ki.irklü caket vardır. 

M. Eden'in Nutk11 
Etrafında 
~ (Ba~tnrnfı 1 incide, 

olarak verilmiştir. Edeni'n fikri
ne söyledi ise aynen odur. Bu 
böyle olunca da tarafsız ve hEırı> 
dışı herhangi bir devleti en ufak 
kaygıya dü~i.irecck hf çbir şeyi 
ihtiva etmemektedir. Eden'jn be
lirttiği şey, yeni dünya nizamını 
kurmadan önce Alman;ra'nın ve 
Japonya'nın tecavüz kudretlerini 
kısmak zaruretidir. 

Bu nizam hakkında da M. :& 
den'in dediği şudur: 

"Herhangi bir beynelmilel 
tcşkilal,m ilk vasfı sulhu korıı
mok fikrindo olan devletleri 1~4 

manıile temsil etmcktU-.,. 
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1 =I!{tf IJ~I Mihvere Karşı Girişilecek Bir Hareketin Hakiki İkinci Oephe 

Olabilmesi için, Büyük l(uvvetlerin Ana Kuvvetlere ve Tevziat yapıyor? Müıterek StrateP 
PICinı Var mı? 

Yazan: M. ANTEN 

Hayati Sahalara Tevcih Edilmiş Olması ve Bütün Cepheler 

Üzerine Müessir Olacak Mahiyette Bulunması Lazımdır 
Fakat Halka Düşen Vazife de 
Devlet ve Belediyenin Yar· 
dımlarını istismar Etmemektir 

Kızdordu ba kıı ıcçen klttan daha 
büyük kudret göstermiş, Kaf

kuyadan Lcnlngrada kadar uzanan 
C:c-phroin bı.iıiln ke5lmlerinde te~ebbii• 
su ellne almıthr. Kıztlordu taarruzla. 
ı ındıın bilhassa ikiıd, yani birl Roatov 
d iı:eri Smolcnsk: ıatik .. metiııde inki~af 
<:den taarruzların büyiık bir stratejik 
t-hemmiyeti vardır. Çünkli bu taarruz· 
lar hcdcfledne \"ardılı takdirde Al• 
lllanların cenup ve merkeı orduları 

sarıılab lecea c bi bir keyfiyet büttin 
cephe boyunca Alman kuvvctlednl n• 
l?ıuıni rkate mecbur edebilir. Fakut 
Sovyetlcrin bu taarruzlarda tam bir 
nıuvaHakıyel temin etmeaeler dahi 
Alın n ordasunun, dinlenmek ve önü• 
llluzdekl İlkbahar için yeni hamlelere 
hazırlanmak lmk1nlannı kaldıracak 
c!erecede 71pratabilccckleri11i aöz ö
t.ünde tutmak :lcRp eder. 

.Mihver propa.pndaaı, aon umanı
larda, mutt fıkler arasındı'ki rejim 
"e menfaat hizmetlerinin birbirleriyle 
llnlaşnuya mnııterck bir ıtrateJi talci• 
b ne mani olduğanu bbata çalıgmakta 
~e c:tt ufa1ı: hadiselerden isUfade ~ca 
tek onları uırmı7a çııhoır corilnınek. 
ted r. 

Mihver propaeanıLnı. bir zamanlar, 
Amuilranm İqilı& miıstemlckclerini 
eline ceçirmiye ı;ahıtığını, sonra miit· 
tef klerin kinci cepheyi açmrya mulr• 
tcd r olmadrklannı ve Sovyetlerin e· 
l! lmelerini isted kleri için bu cepheyi 
!:mıyacaklarmı lddıa etmiştir. Simdi 

de Darlan anla1t11A11nın İngılterede 
'Ve savaşan Frann mahfıllerinde u· 
)'anclırdılı akııillmellerl istiımar edt• 
rctc ;yine 1nılltere ile Amerikanın a• 
tasını boımıya c;ah~hğı göze çarpı
::Jı'or. 

İtalyan radyosu iki ıtiin evvelki neş. 
tiyatında Darlan - De Gaulle ihtilafı• 
Tıın vahim bir şekil aldığını ve bu mü. 
t':adeJede Darlanr tutan Amerikanın 
iie Gaulle'e zahir otan tnclltereye ga. 
ltbe c;alacaflnı a6ylem~tir. 

Mihver propaıandasr, bundan b3ş'ka 
~ı ordu taarruzlannm pclt 7t.vat in
k· .. T ettiiinl, hattl aldm brra'lntdık-
1 nnı, Anılo • Sakaonlarm hlll Tunu· 
•u ele ıeçlremedıklerini sdyli1erek 
hUtün miitteflkledn müşt<'rek bir stta• ... 
tej: planlan olmadıih neticesini çıkar-
ınııktadır. 

Fakat bUtün bu mihver propaa2nda• 
1 rı, müttefikler arasındaki iıblrlltt ve 
onlarıı111arp ıayretlcri üzerlnde mUe11r 
tir olamamı:ı. onları nıüaterek hedef· 
lcr!nden çevirememiştir. Bilakiıı had:. 
seter, mUttcfikler arasında müşterek 
biı etratejl pllnının mevcut olduiumı 
meydana çıkarmı~tır, Libya taırnııu,. 
rıun, §iıruıU Afrikanın ifıalinin ve kt" 
~lordu taarruılarmm, Roosevelt, Sta. 
l"n ve Churchill tarnfından tesbit eoo 
~ılnıiı müıterek bir strateji pl!nrna 
töre fnK!ıd ettikler! anta,ılmrstır. 

Öyle hisaeı!iyonız ki, inkişaf etmek
t~ otan Jrmlordıı turrurlan, henüz 
katı mahiyette taarruılar değildir n 
So"7etler bt1 \te nthat safha için ya• 
tıi mUttefiklmn A'lrupıda hakiki ikin• 
ti cepheyi açtıkları zaman hanlı:ete 
teçmek üzere büyu'"'k ihtiyat kuvvetleri 
tııuhafua ebnelrtedirlu. 

Pearl Harbour 

-4-
ıazı H°ke'ri mutehassı&larmın fikri• 

ne cöre Avrupada bir ıkıncl 
cephe, İngiltere fç n her zaman bır 
ururet. olmu§tur, hali da öyledir; ve 
bu11in arlık her zamandan _çok daha 
acildir. Çtinkii, günün harp 3artlnrı ı· 
çinde, Libya, Mısıt, U7.ak şark, Hin~ 

distan, Pasifik; Atlentik; Ortaşark ; 

Akdeniz; vesair doğrudan dofruya 1r. 
giliz İmparatorluğu menfaatlerini ati· 
kadar eden harp cepheleri .hep, ınsan, 
.:nalzeme, tayyare, tank, top; kumanda 
illh takviyelerinden daha çok, bir ı· 

kind cephe 1ıarcketiyle kuvvetlendir • 
lebilirler. Bufün cephelerin kurulu bır 
lundııkt.arı 7erlerden futa, Avrupa kı. 
nlarından daha kolaylıkla müdııfaalar 
kabildir. 
Baıı mas;ı. baıı stratejileri, Libya• 

daki hali hanr durumun lıter istemez: 
ikinci cephe7İ gecıktireceiini ve gecitr. 
tirmekte devam edecciini ileri sür
mektedirler. Ba, ı~ıtere ve müttefik
lere dost değil, dii$man bir noktai na• 
zardır, ve bilhassa İngittere bakımın· 
dan bozguncu bir zihniyetin tezahürU" 
dUr. :BilSk.ls Lıbya vaziyeti, Avrupada 
bir ikinci cephenin <\crhal açılmasını 
zaruri kılmaktadır. lJibYa harelc8tır• 

dan aluabUecelc en eseslt denı, ue 
Rommelln mCf'bllr r;tratdisl, ne de 
Alman • İtalyan orduıunda harp ka• 
hlli7etindek! üstünlüktür, bu ders İn• 
gilterenin Almanyayı vunbılec:eği en 
münasip nokta ve mesafeden vurması 
7anıretinin bütün sarahatiyle açıfa 
çıkmış olmaııtdır, bu mesafede her baL. 
de Avrupa karatından baı;ka bir ıet 
deiildir. Şimali Afrikayı Mihverden 
tamamiyle temizliyecek mahiyette Tu .. 
nuı ye Libyada kat'i bir zafer dahi. 
Almanyayı mıiliıp etmiye kUI deiil" 
dir. Afn1ranın istill&ı ancak, bir ikin• 
ci cephenin açdma11na ııiden yoldur. 

Asıl dava, İnglliz • Amerikan ordue 
l:ırmın, Avrupa karasına çıkış teııeb" 
büslerliıde muvaff'ıl1r olarak. Alman 
hudutJan lstlkametlnc!e harekete cca 
çip geçemlyeceklerinde deiil, ikinci 
cepbcınin acılması ıureti)'le, Alman 
kUvvetlerlnl muhtelif cephelere dıit• 
tabitmelı:te ve bu kuvvetlerin tek cep· 
hede ıayı üstiinlliiü kurabilmelerine 
mani olabilmektedir. Avrupa toprakla• 
rına çıktı teıebbUsleri muvaffak olsa 
da olmaaa da, bu teııebbüııler devam 
cttirildiii müddetçe, Almıınlar ihraç 
noktalarına ufak veya büyük kuvvet• 
ter ayırınıya mecbur kalacııklardır ki. 
bu da müttefikler galibiyetinin en a:ı: 

yansıdır. 

İkinci cephe, dllşmanlannı teker te· 
ker avlamaktan :ibaret olan Nari harp 
ve aiya.ııet atratcjis!ni cm :ıayı ( tara• 
fından vurmaktır. Almanyanın en zi• 
yade korktuiu ıe1, ikı veya üç cephe" 
de birden çarpı5tnak mccbutiyetidir: 
ikinci cephe, Almanyanm korktufUnu 
bı.şına cetırecettir, BiSyle olunca da, 
artık ikinci ttııhe teıcbbllıO muvaffak 
olıır mu, olmaz mı, hazırlıklar kiri 
nıidir. delil midir, (ki İngiltere ve 
Amerika havalarda. denizlerde, m&IZ<• 
mede ilstiln \'WJete ıcldikledini tddia 
edi70rlar) ıibl soruların yeri vo ma• 
nası kalmamaktadır. 

ikinci cephe 11Uede ı·e 
naJJıl arıJabüir? 

5 Birinclkiııun. Vichy hükametinin 
tcııUm ettiii Hincliçini'dc yerlcıtikten 
•e taarnıı: hazırlıklarını yaptıktan 
&onra Amerikayı anlaım.a mUzakere- 9u hllstntüi filı:irltt muhteliftir ve 
leriyle oYalıyan Japonyanın yapbfı eberiya bai'lııa baıkadır, s;ünkiı 
l>earl Harbour baskınının ltırıcl yıld& ikintl cephenin. mana. ehemmiyet ve 
tıllmüdilr, blllıa11a tnakaadı, bir çoltlannca he-

:J nponya Havai adalarında Atnerlka nU• liyikitle anlaıılmamııtır. Bu yüz. 
ôonanmasrtta ve Singapur açıldarmda den, Pasifik, Attant.ilc, Usaqarlı:, Libe 
iki bUytlk tnrUlz harp ıttnisine indir- ya. hatta Akdcrıh:: kara; deniz ve h:ıva 
diii darbeden aonra Pasifikte elde et· cephelerinin, hep ayrı ayn birer ikin· 
1ıği deniz blklml1eli ve e9aten malik cl cephe teııldl e7lodikleri iddia olun• 
alduiu hava hikimiyeti sayesinde, YJl• malda kalmıyarak, hatli Almanya.ya 
rlırım ıilrati ile Maleıyayı, Holanda katır glritllen hııva tatnuılaı:ınxn 
liindiıtanr adalarınr, Birmanyayr -ve dahi, ikinci cephe• dl)'e adlandırtlmaıe 
Flliplni iHal ederek bir taraftan Hin;, im& lı&dıır lltri "armıttır. 
distı.n hudutlanna dayanmı:. diier ta- Şuraıt unutulmamak cerelı:tlr ki, tı1· 
raftan Avustralyayı ciddi bir tehdit ııilütif tarafmdan sirişilec:ek her hı• 
altma almıştı. Müttefikler 'J'apoııların reliet, trrf onlar tanfıncbn siriıildiii 
bu taarruzlanna lrarıı hiç bir clddi için. muhakkak ikinci cephe demelr 
mukavemet göstermeksizin mütemad!. delildir; bir hareketin hakiki ikinci 
:?en ceriliyorlardı. Japonya kısa bir cephe olabilmesi için, her şeyden ev-
2aınanda o kadar baı döndürücü m-. vel; büyük kuvveUerle dii5matıı ana 
vaHakıyellcr kazanmı3tı ki, Japon kuv kuvvetler! ve bayati nh:ılan istika· 
•etleı lyle mihver kuvvetterinin Baara metine tevcih elfüınl~ oimasr ve 'l'nev• 
llörCczlnde birleseceklcrinden hile batı- zli • tabiyevi ı;ı:rÇc\'eyi a:,i:ırak, bü
ııolunmıya battanmııtı. Fakat bu ham• tün öbür harp cepheleri üıerinilı! ay• 
leler birden tükendi. !.Japonlar, Hindis• ni zamanaa ve ayni şekilde ttıl!eııslr 
tan hudutlarında ve A'lllıtralyanın kr olabilecek tekilde atrateJlk bü,Uk nc
J>ılarında durakladılar ve Mercan .,.. tic~ler verebllmeal '\teJ& biç olııuZ!a 
hiri harbinden ıonra miittefiklerden bıı neticeleri vaadetmeıi icap eder. Bu• 
~rbeler yemlye bqladılar. nan iein dt, blrlnef pllncla hareket 

Amerika kendini çabuk topladı. mahal ft mesafenin ço'lı: iyi hesaplaIJ<t 
1942 sencıd içinde 49.000 tanare. mrı olrnaaı ilk ve eua ıarttır. 
32 000 tank, 8 milyon ton ticaret seo O halde burası neresidir? 
tııisl yaptı. Son Uç haftada 3 tane taY- Yine bazı aske-ri mütehassıslara 'ö· 
1'are 11:emisi denize indirdi. Japon 11da• re mahal Avrupıının Mruış kıyı1arı• 
Jarına. küUe halinde hava aknılannın l dır. 'B"r çok mütten: ııs'kert mOteh:ıs
hrııl cai!ı zaman ııck ııuk 'örllıımti· suılıtrt •e bu aradı\ tnnınm1ş fo_gili:ı: 
101 ~cri.xw,rl!1r.m4.3JkfuM X,,Jhle..Jl9 

bu fikir ilıerinde ~BttefJl :drler. Hanı 
Kable'ye röre; Fran'!U sahlllerlnde 
Bou!onge ı.le Anveı'ı arnsında bir is
tinat nqkt 131 tı;sisı hl\!" z nı ıı n kabı!· 
dir . ÇUili bura6tt 

il • lnctJ1 lı~n ;alanl••ı•hn dlımt iti· 
~• hU ı~tt{ 1d11~e ~~hr 

b : r:ft t Alnsuhr, ~orkıın m'&luum 
havA kuvyeıl(!rl Kel•tt'1l~ lcr,,., Jn 
bu UnkQ tanlar l~lnde bu kaı'tvycrı 
r.nllmklln &:lirllumc • ırıl ı r, lıar(~ ı 
ı in llulııııla ıı:cm hi c nr;lrı,.., 
ind r lrnlı olur. 

c : l:cı<-bbllt, Bclçrl:A hallrll•, Pran .. ı 
mlclttı amelesnuDlii ııı aharcılııc 
d.t.r.1nabilir, 

d : Aru( vaıiyetl, mlıcıtaddıt nehir ve 
lıaıallar. kunıluak tllprDbıltıtın mu· 
dafaoım c!.ala da kola.rla~urmıftır 

Bu müt&lea; ikinci cephe için ileri 
ıürülen fikirlerin akla ~ u1run dilıca 
rı1 olmakla beraber, tabiidir ki, hare• 
Jretin, daha batka yerlerde n ayrı 

eyrı noktatarda birden baııloması, ve 
bu suretle de Alman kuvvetlcrioın bü
tiin imkan ve kuvvetleriyle köprü batı 
istikametine toptan tevecc:ilhlerlne im• 
kin bm:ıkılmaması l!znndır. Aksi talr 
dfrde, teşbbilsün muvaffakıyet şansı. 

genJıı ölçild& asalmış, hatl.I bilsbUtUn 
kaybolnıq -olur. Bazılarına göre de i• 
kinci cephe için en müsait aaha. bilhas 
sr. Afrika zaferinden sonrn İtalya, bazı 
!arma göre de Yunanistan ve Sırbis• 
tandır. 

Bu cephe nerede açılırsa açıhım, lrt. 
sı:ca ~u neticeler! dofaracatctu: 

detçe, İngiliz milli birliği de sörde ka. 
hybr, demr,Jttir. Chuı c:hill bükQmetini 
kuran siya:;i fırkalar arasındaki me· 
$f!İYı; muteallık anlaşma ve beraberlik, 
tr.illi b!.rhgin ancnk formc1 blinyesini 
te k"l eder. Halbuki milli birlik. for• 
mel blr mesele ddildir; bu bi rliğin 
Cl! nh muhteva111, günlük ''zaferin ka· 
umlmuı,, faaliyetiyle sıkı ıııkıya 
bağlı bulunmaktadır. Milttefıkler için 
bır çok kereler 11i.n olunducv üıere 
"Nazizmin ve onutı temsil eylediği her 
şeyin imhası., müiterek maksadı etra· 
fında kayıtsız şaıtştz toplan bl!meıi 
ilk ve esas şarttır. Bu b1r1ik ve an• 
laşma)'T da, en iyi şekilde .. ncak. ha• 
kiki manasınd ikinci cephe kristalire 
edecektir. 

Mitli birlik hüktlmetinin kuvvetlen· 
dırilınesi işinde esas 1ük, te~kilitlı 
halk hareketinin omuzlarındadır. Böy. 
lelikle, hükUruet, kudretle kenetlenmi, 
bir İngiliz halk hareketi tarafından 
kuvvetle desteklenip ayni ıamanda .,. 
rasız bir tazyika. tabi tutulmadıkça. 

İr.aitterenln, paılf stratejiden actlf 
stratejiye geçmesinin bir sembolü oı. 
mak olan ikinci cephenin evvelce v~ 
rilmiş söze rağmen 942 yılı içinde a• 
~ılmıyacağma inandıracak bir çok de. 
!iller nrdır. 

- Siz şimdi sı· pılmak üzeredir. Mc-
vil giyinecek.' .mırı.. r- YAZAN:-, murllr ~oop~ım· 
takanız dahilınde-1 • nin bu genıı te5kıllt. 
ki butun bayıleri, SAIT KESLER 1 tan istlfade etmesi 
depoları müşteı-i imkanı varken istifa· 
sıfallle dolaşacak • • de et.memesi biraz, 
bayileri halka jyi muamele ya- biraz dcGil, bir hayli gariptir. 

pıpmadık":ırını, tartılarırun doğ. * * 
ru olup olmadıklarını ,balkn ko- aundan bir kaç ay cV\lel yazdığım 
la~lık gösterilip gosterılmedığı. bir •eri yazı ile mahrukat 0e 

ni, hulasa bizim talimatımızın füin çal..ışmatarını büliaa etmiı. bu ter 
tatbik edilip edilmediğini, işlerin şekkiılü bu yıl 1stanbulda. yıkacak sı-

kıntısı çekt.im:Uyeceiini yazmııtım. 
aksayıp aksamadığını kontrol Gerek gazeteye, cerek şahsıma yazılıp 
edtceksiniz. Mtişahedelerlnizi göndmlen mektuplarda okuyucular 
doğrudan doğruya bana anlata· henüz bil\, yonga odnn, bir dirhem kö
caksınız .~c;im1 adres, hüviyet mür alamadıklarından yana yakıla 
tasrihi suretile.. . ş!Uyet ediyor ve beni ilk ya~dığtm 

yuılarla ilzama çalııııyorlar. 
Umum müdür, bir resmi me- o zaman da ya:ı:dıfım c!bi mahnıkat 

mura talimat veriyor, ben de ta. 1 ofüıi şehrin yakacak ihtiyacını kısmen 
limatın bitmesini bekliyorum. kartıılamıf, mesaisini ~ehlrdeki tacir• 
Talimat ')ittikten sonrn kendimi lcrin odun ve kömür tedarik ettikleri 
tanıtıyor, gösterilen yere oturu- mıntak~Jar h:ırlc!nde t

0
eksif ederek 

yorum ye göriıyorum ki müdür, şehre şımd!ye kadar so bın .çeki odun 
u.•ta · d · k t ve S bln ton mangal kömilrll gcUrt· 
uu. n zıya e ışe ıy.ıne veren, . f 
eline aldığı teşeklkülü bütün im- m~~~n için de Bulgaristanda 25 mo. 
kan31zlıklara rağmen aksııtmn. tör komür yUklemiıı bulunmaktadır. 
dan i.ş)etmeğe çalışan bir adam- Trakya hattı üzerinde 800 vagon odwı 
dır. yüklenmE'k üzeredir. Bir çok vaıonıt 

l - Alcanya, carbe ı•rlıun bU,Dlt 1ı:uv. 
<etler ayrrmııU merbur l:&lldfı dhetlc, 
Kmlordu ı•nıı ölcUda turrıu lmk&nlın• 
nı kıvupcakırr. 

Afrika hareketi başlamadan cV\·cl 
General Sımıts'un söyledlii nutuk d3 
bunu ifade etmlftir. Sovyetlerin, A· 
merıkalılarm Churchill ile cörUtllP .. * "l ı .. rta bir .ÇQk motörlrr de yüklenmiıı 

eılarak yolda bulunmaktadır. Görülü· 
yor ld mahrukat oflsi üzcıine aldığı 
ı~: •1$e mevsim geçtikten sonra başla• 
mıı olma11na rağmeır basarmış bu. 
lımmaktadır. Önümü.ıdekl 1ene için 
daha ıümullil faydalar vcrcctltne de 
&üphe yoktur. 

2 - Afrlbdaki mihnr Oftf11tu hu ba· 
kundan ·rayrf dO..,cek. 11illtttfıkler bu Ol'· 
duyu k«1laylıl:lll hırpalamak laılıblanm eHı 
ı;eçireceklcrdir. 

çılmasma karar verdikleri iklncl «P· M s ltanhamamı ci 
he, İngilteredeki rnuhalinerin muka• ıhsırı· ç.ard ~sını~. u d • 

tI 
. • • ·~· 1 e ın eAı ,..pıınnııı ~nın a, 

veme ve mıllı bır bJrlııtın mevcut oJ- ·•-d· b 1 d" "k ı t • ola .. ,..... ı e e ıyeye ınti a e mıı n 
man_ıkaasr ~:z~~d1~"r· gl~ri klalmıştır A- Makulyan hanının barındırdığı iki tc
mtrı mn ınısıa 1 ı c ıne aması da hı:· kk.'ld bl i d h k t fi f z·· 3 - Akdcnircle r .. ~lt• bulunan mlh· 

naltloluııacaft rihetl• Altdcnlı h&ltlmlyetl 
ver hava lrnvvctltrl. ltUtle hallndo ııarbt. 
naklolunıca"t cihetle Akdenlı hlklmlntl 
bir hamlede mUtlirfıklere seceb•lecclıtlr. 

ti ·d· ıc u en r e ma ru a o e ır. ı 
ııun ne eesı ır. · . •t . •. d b fl ı yaretıne gı tıgım zat a u o sn u• 

4 - Alaıattlanıı blltlln 1'ransrıı: uhUlul 
bCJYUıı4• elde hlundvrıhtıtarı denizaltı 
ı;.ıeı-ı. .,._~tlet"Üld•n eok ıeırfer 1ca,,. 
l>edec:91ı:leri cllıatle Atl.otllı hariri 7111 
~"" kHamJmı ollcllıtır. 

5 - A:rııt n111arıchı NorYctclcl A1mın 
han kvnetlerl de nriıe d!Snccek •e b&l'· 
lehkle. SoY)'et ,ımal naJ.hye yo11 rı Oıe· 
rb>dckf tıelaUke de lıl" lııacelttir. 

O - lltlttl• 1111ttefflı mClaelll!ı ırv ...... 
!erinin uru tm ... arsvlan daha dı 
ytlkselecclttlr. 

1 - Avrupa "inde Alman a1cyhdarı 
lıarclıctlır lrunetlcnecektlr. 

a - Alma• llaUnıuııı ınlpevlyatı IArJI• 
~Clktır. 

9 - Tnınt" orcluwu llc Krrıtorda arı· 
aındılıi donluk •c hlmat tılni daha da 
ajil .. mla1•c~k11t'. 

ıo - lnalll1 mUoıcaelerlnde talııan •· 
r.ıdeyc emniyet - hh•nı ıelırrcil itin lı· 
tlhulln alıbildlj!lne arıurılabılnıc~i imlcln 
dıhi!inc ıirecolcılr. 

Hülasıı. sarihtir ki. Avrupa Manş 
kıyılarından başka cephelerdeki hafl.' 
har~ketleri , bugiinkU tartlar :fçlnde, 
bir ikinci cephe addolunamaı:lar, ve ıı· 
ı;r! fkind c:eııhe 7amnda, uzun bir müd
det için, mevzıl • tııbiyevi olmaktan • 
ltri &"eı;emiyen k6çiık, münferit tqeb· 
hı.isler hal!nde k:llmıya mahkum olur• 
lır. İngiliz ve Amerilı:ahların Afrika• 
daki saferle.ri de ancak bu ikinci cep. 
beyi •çmak 

0

esuına dayadığı tııkd!rde 
n:uvaffalı: olabilir. 

MücQdelenbı luıre'lu!t 
noktası: 
O halde asıl ikinci cephe ne uman 

a,ı!acaktır1 Dava, her ,.yden 
evvel bir mllll birlik davaerdır. Milli 
bırlik bıı duaıun ll1ı: bareliet ııolrtaa~ 
dır, ikinci cephe -8ıde kaldtiı milde 

Hülba, fU cihet hiç bir zaman unu• 
tulmamalıdır kl, askeri Jnfcrfotite, mu· 
bvcmetsizt.iii haklı cösteren kuvvetlı 
bir- mueret detilölr. O, olu olsa bir 
teslim bahanuidir, hiır kalmak lıtiven 
halk, istikliilini müdafaaya aımetmiı; 

Olan bir hiUcGmet. 'Itlii all&h. l.afl cep. 
bane, lı:lfi er.aka aah.lp mldir? Miltr• 
arrlz diisman ne d~ece kuvvetlıdir, 

büWn bunları hesaba katmadan mılca• 
dı!leye atılIT. 

Milli blrliiin parolast tekt r: BirF• 
ie karıı yükselen her &es, düemanın 
ı>csid'r. 

~ .............. , 
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LESLIE HOWARD 
Rttgünc Kadar Yapılan nuhlnjlarnt En l\IUkemmcli 

mum müdilrüdür. Ayni handa batman 
memurlar kooprattrlndc görUlen klllae 
batıktan burada eser yok. ÇUnkB ofiı 
ıtJni tanzim etmi:, yapaaiı hazırlık" 
lan bitirmif, odununu, könıUrUnU de. 
po c~. fiş ve beyannameleri daflt,. 
uut ı mdi tev.ıiata başlamak üzc:re. 
Mahnıkat ofisi iJi ilçe taır..lm etıniı 

bulunuyor: 
1 - Devlet ve belecliye mücsseselea 

ri lle mektep ve hastahanelerin, 
2 - Devlet ve belediye memurla• 

rının. 

3 - s ... bit gelirli vatandaşlarla ka .. 
zancı az halkm, yakacak ihtiyaçlarını 
karşılamak. 

Bunlardan 1 ve 3 rtıkamlan ile ıös. 
terılenlerln odun ve kömürlerini vere 
me itini biız~t üzerine almıo, 2 ra-

1 kamı ile gösterilenlerin işini de me"' 
murlar kooperatifine bırıanıı. 

1 Kendi üzerine aldıgı tcvzialtan mü• 
useselere ait olanı yapmalttaÔIT ve 
şundiye kadar 30 bin çeki odıın da• 
fıtm1~tır. 

Sabit g~lirli olan vatanclatlara yapı-
1 lacak tevziat için de mahalle btrtlk• 

ı 
lerlne her biri dörcler çeltl odıuı ve 
iki yüzer kilo k~müriJ lhtl'ft eden fj5. 
lerle bt1annamdar tevıi etınlıtlr. 

Mahalle birlikleri bunları ihtiyaç 
sthlplerlne dafrtacak. beyannamelerl 
ofise gönderecek. ofiı de tcıvsiata baır 
1ıyacaktır. Fakat bu fişler 20 Te.şrini• 
evvelde verilmiş olmaııntı ratmen bu• 
aüne kadar bili mahalle birliklerinden 
beyannaml'ler gelmemiştir. Bu aebeır 
Je tevziat ba~lıyamamıştrr. Son iki 
gün zarlında bir kaç mahalle birli~!· 
nin beyannamesi geldiği iÇtn bugün 
veya yarın tev-ziat başlamak üzeredir, 
Eldeki fi5lerle odun 750 lcuruela 9SO 
kuruş arasmda, kömür de on bueuk 
kuruşla 12 kuruş arasmda satılacaktır. 

** Memurıara y:ıpılacalr tevziata re· 
lince: ıtsene söylemek llllm• 

dır kt memurla.r kooper:ıUf! bU işi de 
aksatmıetır. Mahrukat ofhıtn 25 kömtir 
bo)'il olnaama rafmen kooperatif biri 
Kamkapıc!a, difttl Kadıköyündc 01• 
malt ü.ıcre iki dePo açımı, memur ncıt 
Tcdc oturursa oturnn 1nı depolardan 
köm6r almtya mecbur tut111ma1tar. 
Bundaki sebep de ıudar: 

Kooperatif kömüril, mahrukat ofl• 
sinden kiloa& eo para nobanma .ı
makta4ır. Açtıfı ikt dlfP04an tevalat 
yapmak s11rcti;l1e ba ecı parı farkı kenıt 
dl lelılne lca%annta1r istemekte ise de 
depo 1riraBt, müsta1u!iı:n Ucretı filin orı 
13ra1r earfettiii para b1a kin ı5tQr"' 
mekttdir. Ht.lbuld mahnılrat offılnln 
tanbe euiit aibf Dfis bayileri ile ana 
lafla .. lıilo4a SO para71 'ba'1lere bıw 
raba lıem 'Mr tUr1l muraftan brtu· 
1aeak. hem kilo basma otu para 1rlr 
edecek, hem de ıe!uin nnıhtellr mm
tablarında tevziat ;,&Pft1ilk nretlyll! 
memurlara büyült bir kolaylık göıt~r
mlı olacaktlr. 

' , 
Mahrukat or'ıtlnln, kendl def)oları 

mllstesna, ıehrin m1lhtelif semtlerinde 
25 komür hayli, 13 odun b:ıyii v rdır. 

Daha da yeni biyllcrle anla~ma ya. 

** orısiıı bugiine kadar tevzıata b~· 
lomamış olmasına sclince, yu. 

karda da yazdıinn aibi bundaki ,a. 
rıab ofise dc:fil, hentu: tevzi listelerini 
göndermemlt olan mahalle birliklerine 
oftUr. Ofisin ne büyük bir bUsnU ni· 
yetlc falştıfmı yurya baılarlıp nak
lcttiiim mUşabede peklli &'öe\crmeh 
tedir. 

Lehimize çallfan teıekküllerin iyi 
iılemesini temln etmek bizim vazlre· 
mizdir. Gosterilen alikayı nliattmnl 
etmemek, devletin 'Veya belediyenin 
yardımım ıstimıara ıığrıımamak ta. 
nmdar. 

Utanarak dfııledliim ve yine utan .. 
rak naklettiiim çok acı hakikatler 
vardır. llir kaç Juuuıluk kir temin et· 
mck makndiylc memurin Jı:ooperaU. 
findcn aldıktan odıı:n ve k8mür ordiıo 
nolanm kahvecilere, hamamcılara, ar 
~tara satanlara rastlanmttttr. 
!Açık ıözlllk yapıp ihtiyaç sahipleri 

arasına giren "'e herkesten evvel orw 
dlno ... c,. n, alımya muvaffak olan 
bu kıı'bll iıtihkak sahipleri ulık ol• 
makla bcra• devletin veya belediye· 
nln yarclmılamu kötü bir ~ekilde istisa 
mara kalkıtmıı olmaları bakımıkdan 
dilet" istihkak sahibi vatandaşlan da 
ıiÜphe altında brrıtlmıakta ve llizumsuz 
:yere barı takyidat konulmasını zaru• 
ri kılm11lttadırlar. 

on.. bir taraftan yakacak maddeleri 
getirtip depo etnıek, bir taraftan bun· 
Jarı Ulllne bir şekilde ve mUsavat 
esası üzerinden daiıtma)f itleriyle ut
nışrrken dlier taraftan da bu kabil aui 
sUmallıerln önüne ıeçmlyc Ç9hşmıkta. 

bu son iş, onu :ısıl itlerinden fazla 
ilzmektedli'. 

Hepim"ze dilşen vazife, devletin ve 
belediyenin yardımlannı istismar et• 
meyi aklımın bile getirmemek 111re 
tiyle gasterll~ allkay:ı 1U'kran bOT'C'lJ• 
muzu ödemektir. 

TASHiH - DUnkil aayımııda tıkan 
balık ve bahkçıhk ya.ıısında ıu :ran• 
Jı~lart t:ıshih edlyoru.ı: 

Bu y:ızmın yıldıadatı aonraki f.lllnci 
paragrdt ı8yle olaeaktır: "Harpten 
evvel batı Avrupa devleUerine ait tı ... 
cari buharlı balık ıremiıi Dacıar 
BaDlc'a toplanır, Rina& avlarlardı, mo. 
rina ve hamsi cldcll muazzam yek:Onla• 
ta halli otur. balina avcslıft da doJ· 
ıun klr temin ederdi. 

Yine &1fti kmmm son paracralında 
numara kutulan )'Utb cllmletlin kon~ 
serve kutuları d!ye tashih edilecektir. 

A rtlst Galip'in Diinkü 
Konferansı 

Şehir TiyatTostı nrtistlerlnden Ga-
1lp Arcan tarafından d!ln EmfnönO 
Halkevfnde •artist nedir?,, mevzulu 
btr konferana verilmiştir. Galip Ar
~an evvelA a'kt6rl0tllii bir tarlhçeslnf 
vapmq, akUWlntnn aynt zamanda bir 
ses sanatktırlıit demek olduğunu mi
salleriyle anlatmış, bundan sonrr:ı 
aktörlln mimik bahsine geçmlı ve 
uu milnr:ı ebctle makyaj ,.e beden 
hareketiyle ol n nUi tasını da iznh ct
nu,. tit; 
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Musiki Tarihimize 
Hazırlık 

l" azan: ULUN AY 
K on~ervatuar, g~cıı sene bliyilk 

bir raf bet &'Ören musiki tarihl 
konserlerine devam ediyor .,.e bize 
Türk mualkisinin bllyük beatcktrl.; 
~ıu, ıarlcın andmıı üstatlarıııı eaerleıt 
nyle tanıtıyor. Şimdiye kadar Hama· 
mizade İsmail Dede, Hilız Poıt, Itri 
Zclı:il Dede" fiyarında sanatUrlarm 
bestelerini dinledfk; bugün de Benli 
Hasan ağa Ue OçlincU Selinıfıı bntea 
lerini dinllyecefiz, 

'!ilrk v mua!klalnln bu biyografik ıelot 
linı docrudan dôiruya konaervatuara 
borçluyuz, Çünkii biz Türklerin elindcı 
~lene i~enc bk oya tıibl inccleııen bıa 
musiki ekııeriya memleketin "Efü•ı 
k.ı&mınıı, rntimtaz sınıfına hitap etmir 
tır Ve o smrf da müessirden z17ado 
eserle meşgul olmuş, besteYi terennlim 
etmlş, fakat bestcktrı ihmal etmlı, C1' 

ıran hakkrnı vcrmemfıtir. 
Hamamizade İsmail Dedeyi. Iur,.!. 

Hifız Poıt'un bizde yalıu~ maalldş.I. 
naslar tanır; bir beste okunduiu n• 
man kimln eseri olduğuna hiç ldmıG. 
merak etmez. Zatm eskiden "mllki• 
Yet -ia edebiye" namlyle bfr hak da 
mevcut değildi.Musiki eserlerim herkes 
lstedifi gibi tnsarnıf edebill)'orcla '\'& 

eserlerin mazbut olmaması yllzUndeıı 

bazı besteler arasında faz1a benzeyiş. 
ler cörilt.iiyordu. 
Buıün bir dereceye kadar bm:ılarm 

önü alınmıştır. Fni.n makamdan aif1' 
beatmin filan üı;tadm eseri olduiuna 
çok kişi b!llyor; btı suretle o beste" 
karın manevi hakkı tanmmıı oluyor. 

Bizde henüz bir edebiyat tarihi 
olmaclıiı gibi bir mıaDd tarihi 
de yoktur. Sark musikisi nasıl baaJaııı 
mı~, Tilrltlcr bunu nasıl millil~Urml19 
lcr, no gibi yenilikler ;yapmışlar, mu
&iklde devir açan hangi ilstatlnrchr. 
onların hususi hayattan nedir, !ıuna 
ait ne tıibl menkıbeler vardır? Kimse 
bilmiyor. 

Musiki yalnız nota ile yazılmaı. Bil 
de onun tarihi ve nnzari anckdotilı! 
kmru varaır ki o cihet bizde Ibmat 
Qdilmiıtir, Böyle olunca, konıcrvatuu 
bu verilen tar1hi konserlerin ~ektl1trl• 
ni biraz daha talidit etmeli. Konser
lerde birkaç bestekirm islrı yerine bir 
tek tıstadın muhtelif makamlarda ve 
usullerde bestelediği eserler icra edil• 
meli. Çok defa c rp §ehirlerlnı!e bır 

usul takip edilir. Operalarda ''Moıad 
haft11ı'', "Wagner haftuı" )'llpılır} 

bizde de her konserin bir bestelttrıt 

talubi ve konserden evvel eserleri ç:ı. 
lınacak ve ıôylcncce1ı: olan nstadm ha. 
ratı hakkında da kısa ve fay4alı in.. 
IClmat verilmesi lbundtr, Bamın ı~hı 
programa konan bir kaç satır kifayet 
et mu. 
ıMeaeli Benli Haaan aia lcimatr?. 

Kimden mc:ık etmiştir? Şaheseri ne" 
dirf En çok hanıi makamlar nıtııinıı 
ok$amııtır? Şark musikisi biru milli 
dunularımızdan doğan samimi fayat 
larımızdır, Benli Hasan afa lıu feryat.. 
lan ne dereceye kadar tas:ıuuf edc
bilmlı1 

Bunlar ufak bir ''konu~ - caa. 
11r!e'1 ıeltlinde anlatılmatr, 

B\t sadeye hem, asırlardanberl mem 
leketin yalnız mahdut bir 111nıfmı alt
kıılandıran yüksek muslki hududunu 
daha ziyade ıenlşletmlı, hem de muıi• 
ki tarihimizin teeıısüıline aotru kuvıı 
vetll bir adım atılmış olar. 

B81lelikle yalnıı pek estdleri öeit'lj 
1et!!tl!iitilz ilıtatLln da tarumıı olıt' 
r11ıı:. 

NOT - Ot~tı ttın "'Jtad10" pıctellsıda 
alı.I ınuın ulmnlan hakkmda :rlrıllıı bir 
mıble dolaynlle merhum lı•nun1 ll•l!l•l'ilan 
blt11•1:ntlt •• bu ;ırlllılek 11natktr1n ıon U• 
mıtnlannda rnlru.t lcaldrft dO)lıllsıllllll lCl bir 
llıun Ilı tuvir ~tnılttlm. 

Muhumun ofullan. 11&nltııı naııli6rHJIB 
halı.kıncWıi luanl. blbtllrnuı ltar11 nı fe
lcrinde tıkhlll mlnuı Terllmealndtıı ce"tüı .. 
ret. benden bu cndl .. letlnliı t .. ı .. ını dUtdio 
ler. Her unatklra, Hnattn lstl~nhınr tc• 
IAri dccek b!111e nl1t tcmtnnl ederieıs. 

Çiçek A§ısı 
Yaptırahm! 

Halka, çltek ııaslalıilna karaı aıd. 
yapılınasma ae\'am ediliyor. Sıhh t 
ve f çtimat Mu:ıvc-net :M:üdild[lğil l
dıgı tedbirler ' 'c tc.,kil cttıtl blrtok 
ekipler vasrtaslyle birkaç giln.denberl 
pek çok k!msclcrc a31 yapmqlır. 

Okullarda talebeye yapttan 8.il da 
4evam etM~tedlr. , _ , 

Sthha\ :MildUrlUg\i bu ~le sıkı bir 
urette meşgul olmuş ve bu tehlikell 

hast.altia karşİ amansız bir mUcadele 
açmıt bulurunaktadır. Btttıın halkı_ 
mwn aa bu mücadelede remıt ma• 
kamlara yardım etmesi :rurduıı sal• 
ıııı bakmimdan bir bOrç, hattl ıca .. 
nunt bir mecburl;retUr. 

Ehernmtyet!lz glbl görünen ibu has· 
tahiıı. lüzumlu ehemmiyeU verme. 
mek ve ondan konınmaya karfi ted• 
bir almamak. kendimize, allm-ılıe ve 
rurdumuza karş1 en büyO.k fenalığı 
elmekilr. Ulçhtr turetle, çoculdutu .. 
muzda, hattA blrluo yıl ewel yaptır-
1'tlımtt a,mın bl..al bugtliı dıe bu has• 
laltldan koruyabllece!ini dilşünme,. 

meliyiz. 
Devletin meccanen y~ptıııf ''e mal• 

temeslni de :mcccanm verdlği bu I?"' 

hemmi,vctsiz, amız aşının frıydıı~m rı 
bütün yurt ve bU'Un nılllet mi 
1rn1dn bllyilk olduı,"'unu hl~bir uıtn n 
unutınSJtılım 
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Kurulacak Yeni 
' 

Dünya Etrafında 
~ Baştarafı 1 incide 

kuvvetli bir iııhisara geçmek, 
Almanyanın tahakküı;nü altında 
bütün milletlere şamil ikti,sadi 
bir tröst meydana getirmek ya. 
lunu tuttu. Mademki devletler 
arasındaki zıddiyet, serbest re
kabetten doğuyordu, o halde 
serbest rekabeti ortadan kaldı
rıp bir devletin monopolü altın.. 
da bütün milletleri bir yeni n.i.. 
zam çerçevesi içinde organize 

etmekle bunun önüne geçeceğini 
zannetti. Ultra im.perialist b i r 
siyasetle cihanın fethine çıkt1. 
Alman nazist iktisatçılarının İlk 
rine göre, insanların bir ultra 
ımperialist devre girmesi zaruri 
idi. Dünya, iktisadi inkişafında 

inhisar ve temerlküze doğru gidi
yordu. Bu inkişaf seyrinde bil
tün dünyanın ik.tısadi mawvelft,sı 
25 tröstün elinde değil miydi? 
Ve bu tröstler arasındaki ııddi

B. U .L M A C A 
Bir mfld~tt.enbeıi Jm,bıaıll

ğı:m.13 bulmacaları bugünden iti. 
haren ve münderecatnıuzm mü
saadesine göre muntazaman koy. 
makta devam edeceğiz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SOLDAN SA.GA: t - Muknemet ko,11• 

•!'- _2 7""' Kalbur • musiki ya~raı, a _ D&- ı 
nua bır kab!le • cazetenizfo ismi 4 _ Bir 
!-h~ 5 - Iranda ~ai Y•prlrr .' bir erlı:elt 
ısm.ı, 15 - Krlıçe, 1 - Ofren.cl, ı - Te
ı:an cözil, !l - Sana dcfil • makam. 

YUKARIDAN ASAGI : J - Bir hdr:a 
ismi," 2 - Rıı.brta - Bir h&7nn 1'\JVaa, a -
Skandal, 4 - Beyu • sofuk dcfil, ! -
Hil~I - keder, 6 - Bir rakam • edcb • 
aydrnh, 7 - T•lcbeya verilir • maltbul bir 
madde, 1 - &ekil, 9 - Cu'ı • lpııcu • bir 
nota. 

yet milletleri mütemadi harple- 'I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
re sürüklemiyor muydu? O haL 
de bütün milletleri bir tek trös- dir. Yine Churchill, bu dava, 

marhamet ve müsamahanın behi. tün 1bir Alınan devleti tröstünün 
emri altında birleştirmek, bütün miyet ve gasıplığa karşı davası-

d k ldı - dır-, diyor. 
zıddiyetleri orta an a rmaga Merhamet ve müsamaha .. Kime 

'l' A.N 

BAS. DIS. 
KAŞ 

NEZLE, 
·e L E R 1 
GRiP. ROMATiZMA 

Ve bütün ağnları derhal keBD 
Jıhhfye Vekiletinin ruhsatını haizdir. icabında günde S 1iafe. abn~bllir. , ______ , 

MÜJDE 
Bay ve Bayanlar 

Tasarruf dewidir. Delinmiş 

ooraplarll1l%l at.mayınu:. Alman
yadan sureti mahsusada getiril
miş makina ile taban değiştiri
lir ve katiy~ beUi ohnaı:. 
ŞehHdebafl Cad. K.ıırakol ka,... 
ııaı No. 90. Hayırlı emlAk Alım 

,_ Sattn:ı e"' yanında. --1 

Nafıa VekCiletinden 
Eksiltmeye konulan iş : 

1 - Samsun su işleri 8 ind JUbe mMilrlfifü Mlgesi içinde blllnnan 
Amas-ya bahçeleri sulaması için yaptlacak kaııal ?e .tmall1ıı: smaiye in
şaat!. Tahmin edilen k~it bedeli :fb'at vahldl esas! ilzerinde.n (1044 668) 
lira 81 kıırustur. 

2 - Eksı1tıne 4.1.943 tarihine rasthyan Pazartesi günQ saat 15 de 
Ankarada: su 1$1.erl reisliti binası içinde toplanan 111 eksiltme lr:ıomisyo_ 
nu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İsteıqiler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık it
leri genel sartnamesi, umumi su i§leri tennı şartnamesiyle hususl ve fen-• 
n1 şartnameleri ve projeleri 50 lira (00} kuru,, ~ su işleri reis· 
liğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istıeklilerin (45000 liralık muvak-

8-12. 2142 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçüle Cari Hesaplar 

1943 iKRAMiYE PLANI 
KEŞJDBLBBI 

l ŞaW, 1 M•,... ! A,..._ l lkineitepiıı farfhlerlncle J'll'Ptb. 

1943 I K R A M 1 YELER 1 
1 adet 1999 Liralık == 1999..:- Lira 

999,_ • 1 • 999 • 
1 • 888 • 
1 • 777 • 
1 • 666 • 
1 • 555 • 
1 • 444 • 
2 • 833 • 

10 • 222 • 
80 • 99 • 
60 • 44 ,, 

250 " 2'l " 
834 • 11 • 

== 

-
88&-- • 
777.- • 
666,- • 
555.- • 
444.- • 
666- • 

-= 2640.- • 
• -==a 5500..- • 

m:z 8674.- • 
\... ......................... il •••••• ··"'*" 

IO:rkiye İt Ranbsına para ,.ıtrma.kla ya.buz para bfriktrlli 
ve faiz almıt oJmu, ayni amanda taliinJzl de detıemlt •> 
' CffUDmL ldfibdir di~ ~-ÜJ~ndk~lerk. Almd __ an- karşı? Her halde behim.iyet ıve 

yıı unun ıçıuuır ı e~ ısıne, ası lığa kar de-il O h.akI 
Avrupa lkrt'asından verilen ta.. g P şr .. g e 

kat teminat vermesi ve eksiltmenin yapıla.cağı günden en u ü ç ıün ev_ \ 
vel bir dilekçe ile Natia VekAletine mdraeaat ederek bu ~ mahsas ol- ~--•••••••••••••••••••••••••r 

. il iktif tm d. A t merhamet ve musamahanm ki
vazıyet e a e e ı, vus ur- me kar .. terildri de a"''""'" 
yanın, Çekoslovakyanın, Çem- ŞI gos _ g ~ 
b ,.,_, hük. A ti t rafından anlaşılamıyor. Eger bu küçük 
C-.ı.ayn ume a yıf ·ıı tl k · b 

kendisine bahşedilmesi de dava. ve za mı ~- ~:e arşı ıse, u 
yı halletmedi. Çünkü karşısında mk erdh.amenft btluy~kd deb-:ıe~lkerfin, 

!n ·ı:_ A rik en ı me aa erın en uyu e. bir gı.ı.u. _ me an emperya- d kA 1 1 . . . .. d.. b " a -ar ık ar yapmalarına bağlıdır. 
Iızm.ı, yenı nızama uşman · ll" M el " b - ük" ki · h ld f 

lduk es a uy o ugu a e zayı 
Sovyet Rusya mevcut o ça lan ın- .ı =-t b h ~ 
bu dünya hfilrimiyeti kurulamaz. 0 .. uu.ı.:. an u ~er. ameı. ve 

Alman b be led . ki musamahadan nasıl ıstüade ede-
dı. ya u se p ır , k ' 
bütün devletlerle harp haline ceC.h·--'-!'11•· tk Ed ,. 

. . uı-cı.u..ı..ı. m nu u, en ın 
gırdı. nutkunu daha fazla aydınlatmış 

Y
eni ~tza!ın,*bir tek devlet değildir. Öyle görünüyor ki, de

mokrasiler edebiyata çdk ehem.. 
monopolünün_ d~nya!1 h~~ miyet veriyorlar. Bazı İngiliz 

I'i:Y~t ~ ~~e.te ~oturemıye~ matbuatında bu hürriyet ve ada
bilindıgı ıçındır ki, beynelınil let davasına ayk.n, çok bls<>- ] 
alemde Sovyet Rus~~ ve demok- sesler çıkıyor. Bir Chnrchill - ı 
rasiler arasında reJım farkı ~L W.ilkie münakaşa,sı kafaları çok r 
ma,sına rağmen b~. ~vletler ibır- ttanştınyor. Buna ikarşılllk Stalin 
leştiler. dahilde b~t~ br}tal_ar hiç konuşmuyor, sadece iş görü.. 
düşmanı yeı;mek ıçın milli ~r- iOr. Galiba bu, daha .realist bir 
lik lüzumuna kail oldular ve b~- politikadır. 
leştiler. Hudut baylarmda m - Harp .. d t· 1 . k "--~ . p.ı.. rı. dökü ıçın e, ın erm auaı"U.L· 
yonlarca ınsan ev auı. "'"an - ğı., kan ·· d · "'türd- - ·· b. 
yor. Fakat bu kan muayyen ~U: devird g:eı:yıat g~imseu~u~ 
kaç devletin ,.zafer semerelennı drrm.ade,Y · ib"y lı '!;_b.1:_ 

" . . d y ·ı, b-ı- ıgı gı l zarar W.Q l.ı.ı.c. toplam.alan ıçın egı u un Dün . de le 
dünyayı, büyük sanayi devletleri yanın nızamını ne v t a. 
hesabına yapılan bu harplerden dl anğlarıdannın nul tuklan, ne SOSY_O-

--lP d- daha adil o n rapor an , ne de komıs-

lstanbul Birinci Ticaret Mahkeme. 
einden: 942/388 - Ahmet kaptanın 
süvar olduğu 117 rüsum tonluk (EFE) 
mot.örli 19/11/924 tarihinde BurgaZ'· 
dan İstanbula gelmekte iken İğnea
da önünde geçirdiği deniz kazasına 

ait raponm alınması mezk(ir motör 
kaptanı vekili avukat Faruk Hazine
dar tarafından istida ile fstnmckle 
mı:>t.ör 'ille yfiltle alAkalı ve bu işten 
Z'aradı herkesin raporun alınacağı 

15/12/942 Salı günü sa;ıt 14 de mah
kemede haztro bulunabileceği ilan o.. 
]1.JiltU'. 

ANAPIYOJEN ~ 
DP. IHSAN SAMI 

tstreptokok, ı.ta.tllokok. paö 
IQOkıak, toa. plyostyao.fklert ı 

vaptıtı C"ban. 1'8r9 akmtl ve dl1 

'ı~ kal"sı co"' tesb"I 
.._ ___ tan asıdı:r 

TAN Gazetesi -
~LAN FIYAnARI 

-kurta~.ııu;uı... unyaya ' .;;.1_ h"·k··mı . k 1 tı.. 
h- b" · vermek için. yo.warın u u en arar aş 

d:ına!ngil~:terır ?°·1zamdahiü cephesin.. nr. Merhum Milletler Cemiyeti Başlık maktu olarak '154. ı 
dır. enın b ük 1 · lid" 
de bir muhafazakarlar muhalefe- lkt~u~~en ~ t• ~tee k. m~~la ır. 1 l tnd sa-'a santimJ ro· ı 
ti, dışında bir devletler anlaş. ıs-.u. ve ıç unaı amu_' mu- , ~ ~ 

_ 1 _ .. d- aya sadece ayyen bir devrede medenıyetle- . . 8 4U 
~~ıgı ~umı ,..v • ri kurar, ıve medeniyetleri yıkar. · ' • • • 

htrzun ıvherillU:: dP.d~ gibi bu da- Bu kurtuluş ve yıkılışda hakim 1 9 • • • lör 
Churc m . ıt!>4 1 :...n.. a! kan 1 d 

va hürriyet ve adalet davası ol- 0 an ™ış un arı ır. # 
mak için, alınacak tedbirlerin, TAN ~1----------
hal çarelerinin de hürriyet ve a. 
dalete uygun olınası l.azmıd:ır. 
Almanyayı yenmekle dava hal
olmaz. Bazı Ingı1iz matbuatında 
rastladı ğmıız • Almanyada naziz
m.i yıkmak için Alınan gençlerini 
başka memleketı:re nakleıc:.i~ 
terbiye etmek lazımdır'9 gını 
sözkr çocukça sözlerdir. Bütün 
milletlere şamil bir hürriyet ve 
adalet kurmallt ,milletleri birbiri
ne karşı taşıdıklan kinlerden 
kurtarmak için, devletler arasın.. 
daki rekabeti, mooıopol şekilleri
ni kaldınnak laztmdır. Mister 
Churchill'in istediği milletlerara. 
sı işbirliği, ancak milletlerin mü. 
savi şartlar dahilinde meydana 
getireceği coilective bir birlı1ttir. 
Bu rekabet ve inhisar kalktığı 
zamandır ki, milletler, bilh~ 

00 harplere daima büyük de~l~t· 
ler hesabına sürüklenen küçülk 
devletler hayatlarından emin o
labilirler. Aksi takdirde küçük.. 
teri büyü:ldere peşkeş çekmek.~
tiyenler her zaman bulanab~ır 
ve tek devlet inhisarı yapma:k ıs
tiyenler her zaman or~ya ç~abi 
ıtr. Dünyayı üç veya dort ınusel-
13.h kuvvet idaresi altına vermek 
bj.r başka nevi inhisar meydana 
getirmektir. Dünyanın servet 
menbalarmdan bütün milletlerin 
rniisavi surette istifadesi düşünü
lüvorsa buna inhisar yolile de. 
ğlİ, inhlsarlan kaldırmak yolile 
vanlabifu. 

Churchill, btı dava zayıfın ka-
viye karşr davasıdır d~~or .. _ ~a
yüın kuvvetliyi ye~d.ıği ~Ql'U!
memiştir. Anealk kavının bll' zM 
anından ~tifade edebildiği z.aman 
bu mümkündür.Churchill, bu da.. 
va kanunun şiddete karşı dava
sıdır ,diyor. Biz kanunların şid
deti yendiğini değil, şiddetin ka
tıunlan çiğnediğini gördük. Bü
~ün pısanhk t;P.rihi bu.qu11 şabig;, 

Devlet Limanları işletme 
Müdürlüğünden 

Umum 

lırtaııbul, tmıtr, Trabzon Liman İşletme tartfelerinlıı bu kerre tadil 
olunan bazı. maddelerlyle Ocret cetvellerinin İstanbnl ve İzmir icin 15/ 

12/9f2 'Ye Trabzıxı içi:r.ıde 28/ 12/942 tarihinden itibaren tatbik olunacağı 
ııan olunur. '! (2086) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
Strbemi'Z'de kayttlı s:lcil numaralan yazılt yedek subayların acele şu
~ mflracaatlan. 

slciL VEYA KAV IT No. 
49199 48224 
43107 
30998 
50233 
49405 
24423 
30187 

46539 
41326 
57227 
37793 

934-2 
328-78 
71-323 

l-931) 

1844 
1131 

(1889 - 212Z) 

Üsküdar AskerUk Şubesi Başkankğından 
Aşağıda siet1 ve kayrt numaralan. yazıb yedek subay ve askert me

murlarla Bando Muallimlerinin 48 saat Z'Brltnda şubeye mflracMtları: 
5001'7 - 49881 - 49645 - 49625 - 49681 - 499'76 - 50390 - 1'1126-

16388 - 50958 - 38609 - 3459 - 3428 - 15052 - 32283. 
330 - 874, 55. Deni?., 318-1 (1898 - 2147) 

:,:.:.::.~;,::-:;: ::.:.=~ ~b.. .- f .. ~i~~:: :~~~iS~~~~:~~~1: ·-~~~~~- ... 
5 - fsteklllerin teklit mektuplarım ikinci maddede ,.aztıı saatten 

bir saat öncesine k.ıdar su iı.;leri reisliğine makbuz ka.rplığında \'erme-

leri IAzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2082) 

TURKIYE COMHURIYEIJ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 . 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirasa 

Şube ve Ajans Adedi: 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banim Muameleleri 

.Para Biriktirenlere 
iKRAMiYE 

28.800 Llrci 
VERIYO'R 
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MAKİNİST ARANIYOR 
Kayserl askerl dikim evine 350 m. 400 ~ yevmiye De dh ve 

Spesiyal makinelerden anlar bir makiı:ı.lst al!naeakttr. İmtihanı Ankara 

dikinı evinde yapılmak ilzere talip olanlarm istida De Ankara& M M 
V. levadın dairesi rlyaı;etine m\lraeaatlan. (1857 - 2018) 

Belediye Tekaüt ve Öksüzlerinin 
Ayhklarının Te"diye Günleri 

IST AN BUL BELEDiYESiNDEN 
8/K. evvel.1942 
9/ • 

10/ • 

san ı mı !?IO 
Cat"'$amba 351 il! '750 
Perşembe 751 ili 1050 

11/ • Cuma 1051 flA 12'75 
12/ • Ckımartesi g{\nünde müracaat ehniyenlere. 

o ç 

Belediye tekaüt ve öksüılerinin K. ~V94! ~ aylıldart yukan da 
yazılı günlerde e&ıdan smı mnnaralarma gÖ!'@ tediye edfleeektir. Maa$ 
ve ırtttas C'5zdanlariyle birlikte Ziraat Banaksma mdraea.atlan ve g(lnOn
de gelmiyenlerin aylıkbırmın tediyenin sonunda ven1eceği ~n olunur. 

(%151) 

Seyitgazi c. Müddeiumumi6ğinden 
5/10/942 pft k~yünden pazara satmak ~ aetird!ti iki araba o. 

dtı:mı, lrunı olduklamıt ııte'VZUU bahsederek Belediye !'Qidtıden östOı'I 

fiyatla satmak isttye!'ek pyrl :muhik menfaat t.nhı. etmı,9 t.ıeeıebbft.s 
eden Seyitgazi Yukım. Söğ'ilt k!Syünden Ömer ofhı 294 dotumıu Mehmet 

Kil<;tik Sürücü hakkında yapılan duruşma neticesi suçlunu~ hıu:eıtetine 
uyan muaddel 4180 sayılı kanununun 32 cf maddesi • delaletiyle ayni 
kanunun 59/ 3 eü maddesine tevfikan S. lira ağır para eezasi:rle yeddi e
mine teslim edilmiş olan 710 kilo odunun müsaderesine müteallik mah-

ldimiyet 'karan ayni k anunU1'\ 64 ci1 maddesine terli.kan mahkeme kara-• 
~ vechile i.1An ~ lC11 sayı1dr 

M ton sığır etine verilen :tiyat pahalı g!Srüldüğünden ihalesi 11/, 

12/ 942 gil.nü saat 15 de Salxpazarmda M. M. V. Bir No. lu satın atma. 
Ko. da ;nıpllaeaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel Ko. da g~ri11Ur.,l 

Bir kilosuna lıo kunış fiyat tahmin edilınlştir. İsteklilerin belli vakltı.& 
8500 lira katı teminailariyle Ko. na gelmeleri. (340 - 2101) --4000 ç!ft deri eldiven pazarhkla sattn alınacaktır. Bir çiftine 4SO ıru-
ruş fiyat tahmin edilınl.ştir. Teminatı 2700 lira olup ihalesi 10/12/94~ 

gQ.nO saat 14 de Salıpazarmda M. M. V. 1 No. lu satm alma kom!sy°"" 
nunda yapılacakt!.r. Talip olanlar komisyona müracaatlan. .(345-2103}, 

PaZ'Bıolıkla 30 bin kilo havuç alınacaktır. Beher kilosuna 30 kurul 
fiyat tahmin edilmiştir. Katt teminatt 1440 liradır. Şartnamesi her gün 

K. da g!Srfililr. İhalesi 10/12/942 günü saat 11 de Salıpazarmda M. M.. 
V. Bir No. lu satm alma Ko, da yaptlacaktır, 
KGµ ttlmelerl 

İsteklilerln belli vakittA 
(349 - 2105) -500 ton odun abnacaktır. Pazarl•' ' ~ "kslltmesl 9/12/942 g(lnfl saat 

15,30 da Salıpazarında M. M. V. Bir , . ., lu sattn alma Ko. da yapılacak.. 

tır. Şartnamesi Ko. da görülür. Bit kı suna beş kuruş fiyat tahıniD e
dOmlştir. İsteklilerin belli vakitte 3750 lira katı temlnatlariyle belli • 
vakitte Ko. na gelmeleri. (350 - 2106) -Aşağıda cins ve miktarıarıyle tahmin bedelleri ve teminat mikta2' 't 
lan yımlı olan maddelerin ihaleleri hizalarında gösterilen günlerde sa~ 

lıpanrmda M. M. V. İst. Bir No. lu satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Şartnamesi öğleden evvel her gün komisyonda görülebilir. İstek.
illerin muayyen vaktinde müracaatları. 

C i NS i Miktarı 

Patates 40000 · 

' T ahmin 
fiyatı 

44 

ı h • r e 
Teminatı GünU Saati 

2640 10/12/92 15 

(354 - 21411) 

Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir Amirliğinden 

Meşe: Kayin 
Ağaçları 

ve Çam ve Gürgen 
Nakil ve istif iş! 

ı - Devlet orman isletmesi Karabilk revir ~mirliğine bağlı 0\'3 Cu-o 
ma böl~esinin Kala altı, Sarp dere salavat, Buğadağı amaarkası, Ulu pı-

nar Daşdikmen, Büyükdikmen, SaZ' ve mu yayla ormanlarmm muhteill 
mahal ve maktalarında damgalanan ve kesilmiş ve damgalanmakta olan 

11000 metre mikap meşe, kayın ve gürgen ve çam maden direkliği ile 
600 metremikap kay!n tomruğu revirce depo ittihaz edilen yerlere nakil 
ve istif etmek ve ·verilecek olan ölçalere göre taksim olunmak sartiyle 
30.10.943 tan1ıine kadar ikmal olunmak üzere actk eksiltmeye çıkarıl
mıştır . 

2 - Açık eksiltme 18.l2.942 tarihine rastlıyan Çarşamba gO.nO saefi 
14 de Devlet Orman iııletmeııl Karabük revir Amirliği binasında tcııekkü1 
edecek olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Birinci maddede yazılı şartlar dalre.cılnde işbu Emvalin nakil ve 
istif ve ven1ecek ölçüye g!Sre taksim işinin beher metrP mikabtnın mu.. 
hammen bedeli 8 liradır. 

4 - Teminat ıtkçesi ,;, 7,5 hesabiyle 6990 liradJr. 
5 - Bu işe ait açık eksiltme şartnameleri Ankarada Orman umum 

müdnrlil~e ~ Zonguldak ornıan cevl.rge müdürlüğü ile Karabük or_ 
m&Tı revir Amirliğinde görillebilir. 

6 - İsteklilerin eksiltme ~Qnde teminat akçeleriyle bir!Jkte revir 
lm1rllllne milracaat etmeleri lü7.UmU ilAn olunur. (2183) 

Kadıköy Askerlik Şubesinden 
Aşaf1tta As. kayrt No. lan yazılf Yd. Sb. ların en geç 9/12/ 942 Ça~ 

şamba g!lnft sabah- saat 9,30 da şubede bulunmaları, aksi halde geciken-o 

ler hakkında AB. ceza kanununun 64. dl maddesinin tatbik edileceği. ı ... 
1An olunur. 

49907 49678 
49667 S0317 

49920 49484 
16613 50862 

50126 49841 
41772 50366 

49611 49892 
50077 49266 
50373 

50218 
50198 

49563 
44839 

43802 
50968 

38372 
333~8 

37214 
16784 

14954 
34649 

321- 50 
322-80 

33298 
32~ 

(11!95 - 2144)' 

MEMUR ARANIYOR 
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden 

Gtızel Sanatlar Akademiı<inde fkt idare memurluğu münhaldlr. Or
ta okul mezunlan da olmak Qzere kanun! evsafı haiz olanlarnı vesika~ 

tarlyte birlikte idareye müracootlan. (1~81) 

- SahİJ> ve Neşriyat Müd ürü: Halil Lutfi Dördiincit 
Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. TAN Matb&fası 


