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Bir isviÇre Gazetesi Diyor ki: "İnönü, Atatürkün 
Mirasını Hiç Bir Zarara Uğratmaksızın Dünya 
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-, Bertin 3, (A. A.) - Bugünkiı 
gazeteciler toplantısında Jnonü' 
nıin nutkunu bahis mevzuu eden 
sozcü, nutukta 1943 yılında har
bin daha büyük bir -şiddetle de _ 
vam edecegıne işaret edilmiş ol. 

il•· tarafın tebliğlerinin de geniş ölçüde hawekatın başlad1~•01 habeı verdiği Elalerneyn cephesı 
(Oklarla işaret edilen yerlerde hücumu yapan torpil tayyare:eri görülüyor) 

jmaı.ına dikkati çekmiş, bir mille 
tın veya bir milletler zümresınin 
bulun dunyaya tahakküm edemi 
yt.ıocegı kaydından ols;ı olsa Angıo 
swonların cihana tahakkwnled 
murad edılmış olacagını soyle. 
mış, I.nonu'nün memleketin ek~ 

Elalemeyn -önünde 

nomı.k durumunu oaJtalayanJar 
hakkında bugune kadar hiç bir 
nutkunda gorıilmıyen şiddetli bir 
dil kullaıırru~ oldugunu behrtmış 
tir. 

Müttefik Kuvvetlerinin, Yeni en 
Çok Şiddetli Bir 

Taarruza Geçtiği Haber Veri iyor 

lsviçre basınında 
Zürih 3, (E. P.) - Turkıye 

Cwnhuriyetinin 19 'uncu yıldonu 
mü ve Reisicümhur İsmet İn nu 
nün son nutku İsviçre matbuatın 

Zırhlı Kuvvetler Arasmda Büyük Bir Muharebe Başladı 
Müttefikler Bu Defa Mihver Mevzilerini Cenuptan Zorluyor 

Amerikan tayyareleri tarafrndan bombalanan bir Japon tayyare gemisi alevler içinde yanarken da büyük akisler uyandınmştır. 
--------__ "Neue Bemer Zeitung., neşrettL 

ÜMİT BURNU! Müttefik Kuvvetler ~r~ir yazıda ezcümle şöyle di 

N ZAR
.YESI "Ankara, menfaatleri akord et 

A 1 Yenı· G·ıne'de meğe ve b~~irile harp halinde bultıııan buyük devletlerle olan 

Şimdi Mrstrda, taarruz eden İngi- münasebatında muvazene temine 

lizlerdlr. Halbuki, Mihver olacaktı. K k d ' z t tt• mükemmel bir surette muvaffak 
Ö71 sanıyoruz ki. az zaman ııanra o o a y 1 a p e olmuştur 
gene her şey yerli yerine gelecek İnönü,. son derece nazik bir za 
ve t arnmı, Mihver geçecektir. manda Atatürkün mirasını muha 
çunkü Mihver, taarruza gcçmiye C B + p 1.r.1. Ç • d A •k· 
mecburdur, mahkumdur. İngılizle- eftUp a 1 as Tllll evreStft e merl an r W Devamı Sa. :!, Sü. 1 

rin yapmak istediği, Elalemeyn dar T •k• F 1 1 ~ J "\ 
geçıdinde, daha elferMi bir müda- azyw 1 az a aşıyor • ~ apon Cumhuriyet 
faa durumuna geçmek oısa ge- Kruvazörü Bombalarla Tahrip Edildi 
~ B Mac Arthur'un umumi karar - ayramı 

Kahire 3, (A. A.) - Ortasat'k 
İngiliz tebliği: ~ 

Sahil kesiminde şiddetlı düş • 
man hücumlan püskürtülmiış ve 
mev?iletimiz muhafaza edilıniştrl 

Daha cenupta piyadcmiz hücu.. 
ma geçmiş ve çok sayıda esir a
lın:mstır. 

~41rhlı kuvvetler arasında bü • 
yük öJcüde bır muharebe başla -
mış ve bütün gün devam etnıiş
tıı Şiddetli muharebeler ecre • 
yan ~tmekt~ir. 

Bıuhan BELGE gahı 3, (A. A.) - Neşredilen teb. 
Iiğde kaydedildiğine __ gö~, Yenı Dolayısiyle Libyada metrlik bir Alman tankı tahrip ediliyor 

İnı?iliz hava kuvvetlerine b~ 
h ehemmiyetli teşkiller düşman 
m·vzılerini fasılasız surette bom 
balamışl:ır ve büyük hasarlara 
set-ep olmuslardır. En az he 
Yunkers tahrip edilmi ve di~ r 
altı uçak düşürülmüştür. Şafak 
vakti yapılan bir hücumda yedi 
düşman uçağı yakılmış ve b~Q 
uçaklar da hasara uğratılm1ştır. 

Geçen yaz Rommel ordula.. Gıne'de bUlunan müttefik kara 
rı Mısır'a girerken şu ka. kuvvetleri Buna'ya giden yol H-

naat hakimdi: zerinde bir Japon üssü olan Ko;. Cumhurreisimize ve 
- Mısır'ı alacaklar! koda'yı :z:aptetmişlerdir. Or'"..a 
Bu iddia, hakikat olamadı. İn müttefik bomba tayyarelerinden 1 Başvekilimize Gelen 

gilizlerin sekizinci ordusu Elalc. mürekkep kuvvetli bir teşkil • 
meyn'dc iyj d5ğüştü ve böyle bir Timar adAsınm Portekiz'e ait kl! T ebrık Telgraflan 
tehlikeyi bertaraf etti mrnın şimal sahilinde bulunan Ankara 3, (A. A.) - Cumhuri. 

Bunun üzerine, mihver matbu- Dilli şehrini bombalamt~ır. yet bayramı dolayısile Arjantin 
atı, ortaya şu tezi attı: Japonlar, Yeni Gine'nin şimal Cumhurreisi ekselans Ramon S. 
-Şimdi artık hıgilizler, bütün sahiline 7000 kişilik bir kuvvet Castillo tarafından çekilen tebnlt 

--, Girit adasının cenup batısında 
bomba uçaklarımız iki tıorpito 

muhribine iki tam isabet kaydet 
~ Devamı Sn. Z, Sil. 6 

1!1,~,J~lill)1~11ij:11teal 

Doğu Kafkasyada 
Harp Şiddetlendi 

Bir Alman 
Gazetesini 

Makalesi ikmallerini Ümit Burnundan yap çı.karmağa teşebbüs etmişler, fa. telgrafına Reisicumhur İsmet İn- St li A 1 D 
ınağa mecburdurlar. Biz ise, Si. kat bu kuvvetleri taşıyan Japon önü bir teşc-kkiir telgrafile mu • a angrat'ta iman Taarruz an evam 
cilya'dan bir knç saat içinde, • gemileri Amerikan tayyare.ıerı !a kabeıe etmişı:ı:ı1r: Ediyor - Sovyetlerin Üstüste Y aptını 
karşıya geçeçceğiz. Zafer, ne zn.. rafından dağıtilmı~ ve çekilmeg~ Başvekilımıze gelen •• .... ':1 Rusya Yenildikten ve 

Anglo .. Saksonlar. man olsa bizimdir. Bütün ikmal : .~ mecbur edilmiştir. . tebrik telgrafları Karşı Hucumlar Gene Akamete Ugratıldı 
stratejisi artık bizim lehimize ça ~ ·~- Salomon taknn adalanndakı ha A) C . Berlin 3 (A. A.) _Alman or-ı.--·-

1 · d-~ kl A rik Ankara 3 (A. · - umhıın ' ı.. ..... caktır. • rekct en =~e eyen me an . ' 1 - " .. dulan başkuınandanhğının tebli. 
~ fn General Mac Arthur ~ Devamı Sa. f Sü. z yetm on dokuzuncu Y1 donumu y·. 

O sıralarda ,111r büyult gitiz o.YE - münasebetile Yunan Başvekili ~ Doğu Knfkasyada yapılan ta 
kafilesi orta Akdenizde, mihver z d Ka ada Başvekili Mac- arruzlar ve karşı taarruzlar, şid. 

uçakları ve donanması ile harbe Beledı·yelere ·ıase k~~:~ing~ Sovyetler birliği detli sava~ yolaç~ ve bu 
tutuşmuştu. Yine mihver matbu halle komiser heyeti Telsi Stahn, savaş~ar . esnasında kıtalanmız 
atı, kafilenin tam denE:cek kadar • • • • Polonya Başvekili Sakorsky ile mevzilerıni muhafaza etmişlerdi~ 

SOYYET TEBLiGi Atıldıktan Sonra 

"Avrupaym Almany~ 
Ye Müttefikleri 

Teşkilatlandıracak .. imha edildiğini ve bir kaç yaralı 1ş1 er 
1 1 

ç 1 n :BaŞYekil ŞükTÜ Saraçoğlu arasın Karşı taarruzlar yap:ırak arazı 
teknenin yalnız Malta'ya sığına- da tebrik teJgraflan teati edil _ kazanmışlardır. Slovak kıtaJan • 
bildiğini ileri sürdü. O günden miştir. kuşatılan düşman kuvvetlerini 

Sovyetler 
Nalçık'tan 

Çekildi 
Cenevre 3, (A. A.) -"İhtiya1w 

karlar başlığı altında neşrectiğı 
oır makalede "V oelkishet Beoba. 
chter,. gazetesi muharrirlerinden 
doktor Siefert. mihver devletle 
ri tarafından Bolşeviklere karşı 
açılmış olan harbe iştirak atını • 
yl-n veya buna kalben aleyhtsr 
bulunan muhtelif Avrupa mıl~t. 
lerine mensup bazı !içtimai sın.;.f 

beri, bu iki esaslı iddia, imtihan Tahs·ısat Ver·ııecek Hariciye Vekilimize gelen yok etmeişlerdir. Ala~ doğu -
dan geçmektedir. ' b .k telgrafları sunda Alma?. kıtaları bır taarru2 

Ve görüldü ki, birincisi, Malta te rı esnasında duşmanın çQk kuvvet 
gerçekten takviye edilmiştir ve Ankara 3. (A. A). - Sovy~IN' tahkim edilmi:ı ve mayn dökill 
kendisine, eskisi gibi taarruz edi Ticaret Vekaleti, Gümrükten Çekilmiyen Birliği Ha~ Kom~~ri Molotof, mü~ mevzilerini yarmışlardır. 
lememektedir. İkincisi de, geçen H kk d a· T • G.. d d. jtran Harlcıye Vezın Saart Han, Bomba ile ve tayyare silahlan 
lerde bozgun veren İngiliz Mısır Mallar a ın a ır amım on er 1 tşjj=' Devanıı Sn. 2, ';ü. ! De . s 3 s- ıı:: 

·-------------.:.:.:..:::__----- -- HUlll a. • U. >1 

ordusu, bu sefer kendinde, es~sl~ Ankara 3, (Tan) - İaşe müste 1 
bir taarruza geçmek kuvvetmı şarhğınm lağvı iız~rine iaşe i~leri 1 
bulmuştur. ile uğraşmak ve murakabe var.ife ı 

Bunu nasıl izah etmeli? Yam sini görmek işınin belediyelere 
nasıl ızah etmeli ki, on binlerce \'l'ri1diği malumdur Tıcaret Veka 
mi lık yol turtan Ümit Burnu ık- letı bu hususta yaptığı inct-leme 
mul vo u netıce itibarile, Sicilya lcri nihayete erdirmiş v~ memle 
yı Af t dan ayıran daracık bo - ırette!Q belediye mıntakaht"ını a. 
ğald n daha kısadır? Ve naş,ı.l a~ıd.nti 4 kısma ayırmıştır. 
izatı tmelı kı. bir gemi kaf 1 - Hudutları icinde 5000 r..u 
tam denecek kadar imha "(; ... ıld b4lunan be}ediveler, 
ği ha de Malta adasına, taarr # 

bir kudret goturebilmekted' . 
0
- :-1fu~a~ı~~ içın~~1e:.oo~e B 'zah etmek kab dr!' nu u u nan uc ıye r 

R<>;n;c :asittir. Mihver matbu. .._ Hudut:.ali·ı içinde ıo_1100 -

h k. dd' d da kım bı 2i>tro nufu!; bulunan beledıyf"l~: 
atı er ı ı ı ıasın a 
lir niçin, mutat mübalagacılığı.. D - .Hu~utlan ıç1inde 201~? na kaçmıştır. den fazla nüfusu bu und be ~ı. 

Şımdi, Mısır'da, taarruz eden yeler. 
lngılizlerdir. Halbuki mihver VekAlet, bu esasl• •tresınde 

Devamı Sa. 4 Su 1 a- Devamı Sa. 4 SL 1 ~ Alman topçusu tarafından şiddetle öövülmekte olan Statingratın mahaUelerinden biri 

Stalingrat'ta Büyük 
Yangınların Devam 

Ettiği Bildiriliyor 
lara ciddi bir ihtaarda bulunmak 

Rus Kıtaları Şehirdeki tadır. 
Mevzilerini Sağlamladı Böyle bir hareketin Almanya 

Moskova 3, (A. A.) _ Pazarte da d~ğurduğu hoşnutSuzluğu &a

si akşamı neşredilen Sovyet t('b n:ı bır surette be~en doktor 
Jiğinde şöyle denilmektedir . ~~ebert, bu makalesinde ezcümle 

2 sonteşrlnde krtaalanmız Sta şoyle demektedir: 
lingrat bölgesinde ve Twıpsenin "Alınan ordusunun doğu cep • 
şimali şarkisinde düşmanla çar besinde tahammüle mecbur oldu ı 
pışmışlardır. Kıtalıırmuz Nalçikı ğu fedakarlıkların derecesi arttı. 
tahliye etmişler ve şehrin cenu. ~ Devamı Sa. Z, Sü. 4 
bu şarkisinde düşmanla çarpış _ 
mışlardrr. Hindistanda Bir Kasırga 

Diğer cephelerde bir değişik- 11.000 Ki§iyi Öldürdü 
lik olmamıştır. Kalküta 3, (A. A.) - Bingalc 

Smo1ensk'te bir çete bir Al • eyaletinde 24 saat süren bir ka • man askeri trenini yoldan çıkar- sırga olınuştur. 11,000 kişi öl • 
mış. bir lokomotifle zırhlı taşıt- müş ve hayvanlann yüzde yet. 

t!fr Devamı Sa. %, Sil. 3 mis beşi telef olmuştur. 
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No. 9 
Buna ba31ra1arı inan:nn1a.r!.. Ya• 
:;;mızı size ben !Öyliyeyim: Değll 
19, hatta 190 ve hattt 1900 sene
lik öJmez bir v1rlıksınu .. Bu var• 
hk, madde ilemindeki 19 uncu 
çağınızn vücut körpeliği dekorun• 
da gizlenen muhteşem bir ebedi
yet nümuneaidir .• 

Ben her $CYdcn ziyade, yer YÜ• 
zilnde maskesly!e dola~an bu muh• 
tcşem varlığa ""bu &:ülünç yazıla• 

rımla da olsa• hitap edebilme im.. 
kinıru bana veren allahın büytik• 
lüğiine hayranım! .. 

Sizden resminizi yalnız, el ile 
tutulup gözle görülen yükaek ve 
çok değerli bir hatıra diye iste"' 
dim. Onu his ilemlmin en hassaı 
yerine hediye ~decektim. 

Arsızca da o!sa, dileğimi yine, 
ısrarla ve kapanarak yalvarıyo
rum. 

Mütekabil ve sonsuz saygıları. 

tnı kabul edinlz, beni öksüz bı

rakmayınız, çok aziz sanatkirrm! 

Heykeltraş Cüneyit Halet,. 
Feyı:l susar susmaz, Belkıs son had• 

'de varan bir merak ve tecessüsle doğ• 
rulmuş, bir sayha halinde: 

- Aman ne garip adam buf .. Res"' 
mln! yine göndermedin mi? Diye sor• 
muştu. 

Feyzi nisbefen sakin görünüyordu. 
Gültlmsiyerek: 

- Sabırlı ol!. Sıraslyle dinle!, 
Dedikten sonra ba:;ka bir mektup 

açtı: 

- Hayır! Ne resim gönderdim, ı:ı.e 
de cevap! Fa.kat, bir müddet geı;fnce 
C'lr.dan bu üçüncü mektubu aldım .• 

Bir kaç kere yutkundn ve alır bir 
tcın!a aı:;aiıd'ilkl satır1art okudu: 

11 Çok muhterem Feyzi Nahit 
Hanım! 

Taciziml hemen yırtmaymız, 

beni ısrarımda mazur görmiye ça• 
lışınız: 

Değil ha§aratm, mikrop denen 
mahlU.katın bile kendine göre bJr 
varlık olduğunu, en küçük varlr 
iın da yine kendJne göre 
bir Alemi bu!unacağını kabul et• 
aeydiniz ve her varhia • gözler!• 

. nizle belki görem.iyeceğiniz ,. bir 
muhlt ayırsaydınız; "taş ve de• 
mirle uğraşan materyalist :ıümre. 
densin, realist olmalısın!,. hükmü 
ile beni maddenin soğuk ve sert 
kucağına fırlatmazdınız! Rica e"' 
derim, minimin!den kliçilk de ol • 
sa, aciz varlığımııı kendine göre 
bir his ve ruh &.lemine sahip ol• 
dutunu, maddlyetimin bu glzll mu 
bit tesirinden tamamen kurtnla • 
mıyacağ:mı tasdik ediniz 1 Uzeri.n-

Yazan: KERİME NADİR 

de uğra~hğım taşlardan kurulma• 
dığımı kabul ederek, hislerimin en 
mAsum ve boynu bükük tezahü • 
rünü bana çok görmeyiniz ı .. 

Feyza hanım; renk ve i.henkle 
bezcndirip takdirkar nazarlara 
sunmakta oldufunuz .!'arafet Jcv • 
halann1n zevki, zaikanızı o kadar 
mı doyurdu, şimmenizi o kadar 
mı tıkadı ki, "yalnız bir lokma!,. 
diye yalvaran zavallı bir yoksu -
lun bu şahane ziyafet k:arşısmds 

duyduğu tehalükü farkedemiyor 
ve bir aşçı başı bileti ruhiyesi ite, 
i~tiyakıma yabancı kahyorsunuz?I 

LQtfen tekrar dinleyiniz: An • 
latmağa dilimin yetmediği anlaşıl 
maz hisler, çıplak realitenin tik• 
sindiren hicliseleri tazyiki ile ka• 
famda durulmuıken, eseriniz on -
Iarr harekete getirdi, kaynattı ... 
Bu galeyan beni çok bilyük bir 
haz ve ı,tiyakla her gün se-rgiye 
devam ettiriyordu. Tasvirinizin 

' deli~et ettiği hayatı o kadar be • 
nimsemiştim ki, o hayal mütema
diyen devam etlf!n ve ben ber na• 
zarımda onu kendime sindireyim 
istiyordum .•. Fakat bir gün bn haz 
11 hayat sona erdi! .. 
tnanmız Feyıa hanım: bu sona 

eriş. bende ıanki ölüm matemi 
yaptı. Bo~alan duvarlara, feliket• 
ten birkaç giln sonra yerleşen ya 
bancı levhalara ka-rşı ne duydum 
bakınız: Ölen annesine Işık kü • 
çük bir kız çocuğunun yeni ge • 
len üvey anaya beslediği hıncı!. 

0 Bahar"' ı ben, ölilnclye kadar 
kendi dünyamda yaşatmam ıçın 

, iyi bir çare vardı: Bu emsalsiz 
eseri viicude getiren yüksele de .. 

. hinm mukaddes vatanı başınız ol 
duğu için, bu n:idide baştn • çehre 
denen ıekli ne o!ursa olsun • foıı 
toğrafınr istemek ve ona daima 

. gözler!mln önünde tutmak! .. 

(Devamr var) 

/ı~\ QADVO 
BUGCNKO PROGRAM 

7.30 Program 
7 .32 Jimnastik 
7 .40 Haberler 
7.55 Salon ork. 

12.30 Program 
12.33 Milzik (Pl.) 
12.45 Haberler 
13.00 Tilrkiller. 
18. 00 Program 
18.03 Fasıl heyeti 
ıs. 45 Dans ork. 

19.30 Haberler 
19.45 MUzik 

20.15 Radyo gaz, 
20.45 Bir marı 

1.00 Evin saati 
21.15 Milzik (Pi.) 
21.30 Temsil 
21,50 Bando. 
22.30 Haberler 
22.45 Kapantı!. 

TAN 

Ucuzluk 
Başladı 

Bu, Hükumetin Aldığı 
Tedbirden Oluyor 

YENİDEN TRAMVAY 
BANDAJI .GELDi 

Hükümetin iaşe maddelerini ucuz
latmak ve bunlartu piyasalara bol 
mik:darda getirilmesini temin etmek 
maksadiyle almakta olduğu tedbirler 
üzerine piyasalarda ucuzluk başlamıs
ttr. Yeni tedbirlerin kanun! şekilde 
hazırlanmakta olması da piyasaları 

gevşetmiye sebep olmu~tur. Zeytinyağ 
1armdan ekstra ekstra kalitenin fiya
tı evvelce toptan 195 kuruşa yüksel
diği halde dün 175 kuruşa dilşmüştür. 
Fasulya 68 kuruştan altmış kuruşa, 

nohutlar 72 kuru$tan 61 kuruşa, pata
tesler 48 kuruştan 45 kuruşa, urfaya
ğ! 490 dan 450 kuruşa düşmüştür. İs· 
tanbul gümrüğllnde beş bin teneke 
Ur:!a yajt, !Jehirde buzhanelerde dahi 
ilç bin teneke bu yağdan bulunmak
tadxr. Bu mtkdar sehrin üç aylık ih
tiyacına k~fidir. Yapllen incelemiye 
lf(ire yağ liyatlarınrn da dilşecdl bek
lenmektedir. Şehrimizde 180 bin kilo
luk kajer stoku mevcut olduğu anla .. 
ştlmış!Ir. 

Tramvayların Bir Buçuk Senelik 
Malzemesi Temin Edildi .. Birk•sım 
Araba Daha Sefere Çıkarılacak 

Diğer taraftan belediye ildısat mü
dürlüğü kontroller! diln piyasada te!
tişlerde bulunmuşlar ve fiyat fark· 
lan e!rallnda tetkikler yaparak fazla 
fiyat isteyenler hakkında tahkikata 
başlamışlardır. Kontroller bugün de 
ıl.evam edocektlr. 

Bidon getirildi 
Ticaret ofisi Almanyadan getirttiği 

200 litrelik bidonlan p!y .. ayn ç!kar· 
mışti:r. Bu bidonların tanesi 2625 ku
ruştan flatılacaktrr. Bidonlar 22 kilo 
ağırllğında ve dışı boyalt saı;;::tan ma
muldür. 

Almanlar üzüm ve fındık 
satın alacaklar 

Almanyadan şehrim.ize gelen Alman 
kuru meyva ithalat bllrosu şe!i Rikes 
Ankaraya gitmiştir. Rikes Türkiyeden 
Almanya ve İsv~ piyasaları fçin jki 
bin ton fındık saUn alacaktır. Bu hu· 
susta piyasalarla de temaslar yapıl· 

mışt!I:'. Almanya için iki bin ton da 
kuru ilzilm alınacaktır. !zmirde üzüın 
!iyatıarl yükselmiştir. Macaristandan 
da Yurenke adh bir tilccar mümessili 
gelmiıtir. Piyasamızdan deri almak 
üzere temaslara baslamııtır. 

Diyoroma Sergisi 

Tramvay, elektrik, tünel işleri u
mum müdürü Hulki Erem tramvay, 
tünel, elektrik i3leri hakkmda bir 
muharririmiz:e ıu izahatı vermiştir: 

"- Tramvay arabalarrnın daha 
çok tahdidi mevzuu bahis değildir. 

Biz, bukllnkU şartların dojturduğu im 
kAnstz1ıklara rağmen, biHlkis arabala
rf lmk~n nisbetinde a?'ttırmrya çalı

şıyoruz. Tramvay arabalarının işliye
bllmesi için, diğer bir çok malzeme 
ile beraber, bilhassa sunlara şiddetle 

ihtiyaç vardrr: 

1 - Bandaj, 2 - Havai tel hat
larl. 3 - Motör aksamı, 4 - Ray. Bu 
malzemeyi buğankO şartlar içinde te
min edebilmek şüphesiz çok gUç. ÇUn
kf.1, bunları kendi vasıtnlartmızla yap
mak imkansızdır. Esasen dünyanın hiç 
bir tramvay idaresi ihtiyacı olb.n bü
tiln malzemeyi kendi müesseselerin
de yapamaz. Bunlarl başka başka yer 
lerden satın aııı;. 

Biz de öyle yap1yoruz. Fazla ola
rak, ihtiyacımız olan bir çok şeyleri 

kendi tesislerimizde yapmıya tahş1-
yoruz. 

Size, bandaj meselesini klsaca hü
ldsa edeyim. Tekerleklerin diş çem· 
beri demek olan bu malzemeyi temin 
edebilmek için, bir çok memlektlere 
baş vurduk. Bir netice çıkmadı. Yal
nız !sveçten şöyle bir teklir aldık: fs. 
veç fabrikaları ihtiyacrmız olan ban
daj!n parasını peşin almak ve malı 
İsveç!e teslim etmek şartlyle, lfizu· 
ınu kadar handa! vermeyi kabul et· 
tiler. Ancak, nakil işinde hiç bir me· 
suliyete girişmek istemediler. Muay
yen milddet içinde malı biz nak.lede
mezsek, bu takdirde fabrikalar ban· 
dajları artık bize vermlyecek ve eri
terek başka ihtiyaca kullanacak. Ay· 
rıca eritme ı:iyanmr da bizden fstiye
yecek.Şüphesiz. bu şekilde 'bir alış ve
rişe eirişmedik. Devlet demiryolları 
Romanyadan trenler için bandaj ge
tirtmek üzere idi. Buna biz de iştirak 
ettik. Romanya, memleketimize pik 
demir karşlltğmda ve K1Sstencede tes-

Emlnönü Halkevl taraftndan tertip 1Jm şartlyle bandaj verecekti. Bu si· 
eallen Diyarobıa sergisi, okul talebe- pariş, bundan btr buc;uk yıl evvel yn .. 
sinin de görebllınesl için, partinin pıldı. Bütün havrlıklar tamamlandı· 
tensibi Jle Pazar g(lnü ıece yarısına ğı sn-ada Alman • Ru• harbi koptu; 
kadar sçık kalacaktır, nakliyat yapUamadl. Trakyadeıkl köp-• ı rülerin tam.irinden sonra karadan nak: 

Albn Fıyatları liyata teşebbüs ettik. Bu de!a da Ro-
.Diln bir altm 3750 kuruştan ve bir manya bandaj veremlyeceğin! bildir· 

gram külçe 520 kuruştan satılmıştır. dl. Nihayet hQkftmetlmlzln tavassu· 

tiyle Romanyadan yeniden bandaj te
min ettik. Bir müddet evvel 100. bir 
ay evvel 150. bir halta evvel 197 ban
daj getirtebildik, iki yüz bandaj da 
yoldadır. Ayrıca 400 bandaj da bir 
kaç aya kadar gelecektir, 

Bu bandajlarla bugünkü şekilde 
seferi bir, blr buçuk yd kadar idame 
ettirebileceğimiz gibi, mevcut araba 
adedini de bir mlkdar arttrrablleceiiz. 

Havai tel hatlara gelince. bunlar
dan memleketiml.ıde 6 ton kadar i
mal ettirdik, 30 ton da bir kaç haf
taya kadar Macaristandan geliyor. 

Temini en güç .malzememiz, motör 
aksamı ve raydtr. 

Ray ihtiyacımızın bir kısmını Mo
dadaki ı;fft hatları sökerek temin et
tik. Bir krsmtnt da muhtelif ~ekil-

1erde temln etmek ütereylz, 
MotörU. yeniden ·temin edemiyoruz. 

Fakat, bir tnfiddettenberi, mevcut mo
torlerl kendi tesislerimizde muvakkat 
bir zaman tein ıs1ah ederek, kullana
bUiyoruz. Arabalara fazla yolcu al
mak mecburiyetinde kalışnnız, motö
le?'in fazla cereyan cekmesinl ve bu 
takdirde daha çabuk yıpranmasmJ 

mucip oluyor. 
BJz. bugün tramvay arabalarında 

yevmi 250 bin kadar yolcu taşiyonız:. 
Bayram gilnlerlnde bu mikdar 27~ -
280 blni buluyor. Şirket zamantnda bu 
mikdar yüzde 30 noksandı. Buna kar
şılık şirketin se!ere çıkarabUd!J!I ara
ba adedi 265 ti. Biz ise. buglln ancak 
175 araba çalı~ttrabflJyoruz. 

Slze :sunu da s~yliyeyim ki, bugUn 
A vrupanın hemen hemen hic bir ye
rJnde tramvay seferleri bizden daha 
iyi değildir; hattA lsvlçrede bile .. Ge· 
çenlerde, Cenova şehrinin tramv.,- il
leri hakkında tennl '!ılr yad okudum. 
Bu yazıda tramvay arabalarının ça-
1.Jşamıyacak hale geldiği, arabalarda 
eskisine nisbetle ıJ:kj tnisli yolcu alın
dığt ve sık sık Arızalar olduğu yazı· 

lıyordu. Halbuki Cenova tramvayları
nın ıünlilk yolcu adedi 70 bin kadar
dır. 

Şunu söyliyebilirlm ki, buıün tram
vaylarm11z şirket elinde bulunsaydı, 
belki de çalışamaz hale gelir ve hattA 
belki seferlerini tatil ederdi. Biz, bu 
gUn sefer1erl t::ri kotn, idame ettirebi
liyor; hatta araba adedini artttrmıya 
gayret ediyorsak, bunda biraz da mll-
1! gayretlerin amil oldujtunu dl\şün
mek Mzund!I:'. Buküngii şartlar için-

Ekmek için 
~eni Kararlar 
Taşradan Gelenler 
Vesika Getirecek 

Vali diin elonek bllrosunu teıtiı et· 
miştir, Taşradan artık ekmek karne
,; gelmedi!! için dün ıehre 600 ı;uval 

noksan un veribnişUr. 
VilAyet taşradan gelecekler için de 

yeni ve mUhim bir karar vermiştir. 
Virnyetin bu husustaki tebliğini ay· 
nen yazıyoruz: 

lstanbul v1llyetlnden tebliğ e .. 
dllmlıtlr: 

lılerfnl gör"mek Uz•re muvakkat 
bir zaman için latanbula geleçek 
olan vahındaılarin buradan kolay
lıkla muvakkat ekmek kartı alabil 

rnelerl lçfn bulundukları mahalff 
belediyelerinden ve köylerden ge• 
lenlerln de mensup oldukları nahi
ye mUdUrlüklerlnden birer eeyahat 
belgesi almalan uıul ittihaz edll· 
m fştlr. 

BUtUn vatandaıların bu tedbir
den hab•rdar olmalan için lıbu 

tebllğ tarihinden itibaren on be, 
gUn mUddet konmuıtur. Bu mUd
detTn hitamından ıonra letanbula 
geleceklerln behemhal bu belgeyi 
hlmll olmalarf, akıl takdirde bu 
glbtlere ekmek kartı verllm1yeçeQ1 
tebrra olunur. 

Bu aym on beşinden itibaren ek
meklerin her mahalle ve semtteki fı
rınlardan yalnız ev, mahalle ve semt 
halkına verilmesi gibi daha kolay bir 
ll!Vzl usuliln(ln tatbiki ı,ın inceleme· 
IPr yapdmaktadll'. 
Diğer tara!tan Ankarada olduğu gi

bi lokantalara, aşçılara, birahanelere 
ekmek verilmemesi ve herkesin ekme
'Jnf beraberinde getirmesi esasr düşU
nillmekt•dlt. 

de teminine hiç bir suretle imkAn bu· 
lamadıtunu bir çok malzemeyi, TUrk 
işçisi, Türk ustası gayrette yapıyorj 
hatt~ yaratıyor . 

Ne bUy(lk <orluklar içinde bulundu
lumw: yak!ndan tetkik edilecek olur
sa, bize; ''Niçin yapmtyorsunuz değil; 
nastl yapabiliyorsunuz?,. deneceğinden 
çok eıninlz. 

Otobils meselesini de kısaca anla
tayun. lngiltere, otobüs veremedi. A· 
merika, 23 otobüsten ancak 9 unu ve
rebildi. Buıılar da bin müşkülAtla İs
kenderiyeye geldi. Fakat harp sebep
leri dolayısiyle ancak bu ay içinde ge
tirtmeye ıayret ediyoruz. 

Tünel. bir buçuk yıl daha bu halle 
çalışabilir. 

Elektrik ~len çok muntazamdır. 
Abonı! adedi eskisine nisbetle yüzde 
10 artmak suretiyle 137 bine yüksel
miştir_ Bugiinkü haliyle idame ettire
biliriz .• , 
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Mezarlıklarda Ni-sin 
Muntazam Numara 
Ve Defter Yok? 

B•Art yanık bir babadan göz 
yaşları ile ya:r.ılrnıf bir mektup al· 
dık. HUl'-ıaıı ,u: 

"22.11.941 de kaybettlAlm kıh· 
mt Ferfköy mezarhöina, bir tıayll 
yUkeekçe me:r.ar para111 vererek 
defnettik. Kabristanın 21 numa· 
ralı ıdaıındakl 1822 numaralı me
zar kızıma tafıslı edllmlftl. Bir 
mUddet •onra kabri ziyarete git· 
tim va bulamadım. Alakadar 'fne· 
mura sordum-. 

- Sl:r. o zaman elli kuru, nu· 
mara parası vermediniz ki kabrl
nlze bir numara koyaUm, dedi. O 
zaman neden istenmem!, olduöu· 
na fıayret ederek elli kuruşu öde· 
dlm. Elime bir makbuz vermedi· 
lel". Fakıt kabri bulacaklarını ve 
üzel"lne numara koyacaklarını va
adettıler, Bir mUddet sonra yine 
gittim. Ne numara koymuşlar, ne 
kabri bulmuşlar, Bu hıten bir me· 
suı aradım, bulamadım. Karşima 

okuyup yızm•• olmtyan bir me
ı11re1 çıktı . ., 

Hayret de611 mi? Ferlk5y kıb· 
rlıtını asrT kabrlatındir, Beledi
yenin ldareılndedlr ve l'nezırhk· 
lar mOdUrıuau burada olup biten 
lıer ıeyden mesut bir makamdır. 

Aıri kabrlıtanlarfn blr defteri 
olm111, tıt!"r defnedllen ıslanan kı .. 
bir numara11 lle bu deftere kay· 
dedltmeal filin lA:r.ımdır. Açabı 

Bunlar yapilmıyor rnu? Umuyo· 
ruz kl mezarlıklar mlldUrlUGD bu 
meaeleyle ılAkadar olur ve bu 
kurunu vUıtai mezarcılfk ıekltne 

-ferr,af bir nlh•yet verfr. 

",,,,,,.,.,,.,, •• ,, •• .1 

Odun 
Fiyatları 

Bir iki giindenberl odun f!yatlar1n• 
da bir yükseklik görüimOıtilr. Ev• 
velce 12.6 liraya satılan bir çeki odun 
dün H lira llzermden sattlm1ştır. A• 
lAkalılar:rn verdiği malilrnata göre; o .. 
dun fiyatlarının yükselmesJne sebep 
kok kömürilnün azlıl!ı ve mazot fiyat• 
laı1nın yüksek oıu,udur. Ağvadan 

$ehrirnl•e bir çeki odun 7 liraya ka• 
dar getirilmektedir. Motarli!r fazla 
sefer yapamadrklan için :şehre fazla 
mlkdarda odun getirilememektedir. 

Diğer tarattan Bulgar kamilril fi· 
yatlannm perakende 14, toptan 12,5 
kuruş üzerinden satılması için daimi 
encümene bir teklif yapılm!ştır. An
cak bugün bu tekli!! tetkik edecektir. 
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r-:-:~==~:-==-=~=-~~=-;'11 Deniz Harbi Elalemeyn Önünde Amerika 1 daki 
1 G'-CCGE.LlN; H•BE.RlE.A l:lir Baş tarafı ı incide 1Plf" Baş tarafı ı incide l:lli" Baş tarafı ~ inci:e Gazefeciler·ımİz. 
l.~~!~:!~:,!:~~.:::::;:~~~;;;~;;~i::,.I. lar götüren bir ikaç treni tahrip Almanlar 16 Gemi ile yapılan hava hücumları esna mişlerdir. Tobruk'un şımal atı 

Şefimizin Nutku Hariçte 
d~ Geniş Akisler Yaptı 

etmiştir. Başka bir çete bir treni 'lda dü~ana yüksek kayıplar sında bir; kafileye karşı yapılan .. 
tahrip etmiş ve 120 Alman subay Daha Batırdı verdirilmigtir. Bir zırhı tren yok bir hücum esnasında .orta büyük Onümüzdeki Hafta 

l2ij" Baş tarafı l incide 
faza vazifesi ile karşı karşıya bu 
lunuyor. İnönü. bu mirası hiçbir 
zarara uğratmaksızın dünya sul. 
hüne kavuşturmak azmindedir. 
Türkiye Cuplhurreisi, bu yolda. 
ki gayretlerinin muvaffakiyetile 
iftihar edebilir. Bilhassa son üç 
harp senesinde görüldüğü gibi, 
Ankara hükumeti bu devletin ku 
rucusu Atatürkün, herşeyi Türk 
gözü ile görmek prensibine ay • 
nen sadık kalmıştır ve bundan 
sonra da sadık kalacaktır.,; 

"Baseler Nationalzeitung,, ga
zetesi "Türkiye boş emniyet his 
!erine kapılmıyor,. başlığı alnnda 
neşrettiği bir yazıda ezcümle di • 

yor ki: 
"Türkiyenin ne kadar doğru 

düşüncelerle hareket ettiğini ve 
cıııu idare edenlrin bugünkü va. 
ziyetin ortaya attığı imkanları 
ne kadar ciddi bir surette göz 
önüne aldıkla= İnönü'nün son 
nutku açıkça isbat etmiştir.,; 

/ sveçteki tefsirler 
S!okholm, 3 - Türkiye Cilmhurrel

ei 1nönü'nün son nutkundan bahse
den "Aftonbladet0 gazetffi ıöyle di· 
yor: 

Gan-di, Amerikahları 
Cla Mesul Tutuyor 
'.Amsterdam, 3 (A.A.) - İngWz is· 

tlhbarat !ervl!ıinin bildlrdiğine göre, 
Gandl Birl"1ik An:ıerikada Hint bir· 
liğin.ln aylık mecmu~sı . olan "~lam 
Today" vası:tasiyle Bırleşık Amerika
nın da büyük Britanyan1n diğer müt
te!ilderi gibi İngilizlerin Hindistanda 
yaptıklarl:ndan ınesul olduğunu iddia 
etmekte ve Hindistan lstiklllıılıı. der
hal tanınmasm' istemektedir, 

lngilterede Bir İdam 
Loftdra, 3 (A.A.) - Dahll!ye nazır
~ bildirdiğine g~re, bir İngi~z 
tebeast vatana hivanctinden dolayı ı-

"Tilrı<iyenin ıulmkilr devlet reisi 
inönil tara!mdan Millet Meclisinin a
çılışı münasebetiyle irat edilen nutuk, 
bizim bu uzak ıimal memleketimizde 
dahi dikkat ve alllka uyandırmağa 
rnyiktir. Türkiye CUmhurreisl, bltıı· 
raflik yolunun giiçlüklerle dolu oldu· 
ğunu tesbit etmi~tir ki bu söt, bizim 

tecrilbelerlmize de uygun dilşmekte
cllr İstikbal tehditkar bulutlar!n ar· 
ka;mda gizlidir, ve vaziyetin birden· 
bire dell.§inesi her an için muhtemel
dir Bu hakikat da bizim tecrübeleri· 
mi~den çıkan netJcelere tevafuk et-
mektedir.,, 

A!tonbladet gazetesi İnönU'niln 
thtikAr ve spekülasyon hakkındaki be
yanatmm da İsveçte anlayıı bulduğu
nu ilı§ve etmektedir, 

.Paris gazetelerinde 
Paris, 3 {E, P.) - Blltün Parls 

matbuatı sabah nüshalarında Türkiye 
Cümhurreisi İsmet İnOnU'nün nutkun 
dan parçalar neşretmektedir. Türkiye 
devlet Reisinin Millet Meclisinin açt

ltı töreninde söylediği nutuk hakkın
da mütalea yürUtülmemekle beraber 
bütun gazeteler nutuk metninin neşir 
tarzı ile bu nutkun ehemmiyetini be
lirtmekte ve bilhassa Türklyenin har
be şimdiye kadarki gibi hiç bir zaman 
yakın olınadığı hakkındaki beyanatı 
tebarilz ettirmektedirler. I 

Cumhuriyet Bay
ramı Dolayasiyle 
~ Baş tarafı 1 incide 

ile Hariciye Vekili Numan Me 
nemencioğlu arasında Cumhuri. 
riyetin 19 uncu yıldönümü vesile 
sile tebrik ve teşekkür telgrafla 
ı teati edilmiştir',' 

* Ankara 3, <A. A.} :;_ İran Şa
hinşahı Mohammet Riza pehlevi 
ıtln doğumlarının yıldönümü mü 
nasebetile hariciye vekili Numan 
Menemencioğlu ile İran hariciye 
veziri Saat han arasında tebrik 
ve teşekkür telgrafları teati edil
miştir 

ve erini öldürmüştür. Berlln 3. (A. A.) - Kanada sa edilmiştir. lükte bir ticaret gemısi Y.akılmı~ f • d r·· k" 
bili doğusunda bir Alman d"nizl Kalmutlarlar Stepindebir Al • ve ~aha küçük t~na~da bır gemı Çin e Ur ıyeye 

"Stalingrat muharebeleri altı gem.ileri gnıpu çok gayri mü man karşı taarruzu ile düşman ye ı.sııbet kaydedilmışUr. ~· Hareket Edecekler · 
Moskova 3, (A. A.) - Stalin. sait hava şartlarına .rağmen Ame suvarisi çok büyük ıkayıplara uıı Alman resmf tebligı Nevyork 3, {A. A.} :;_ Biri~ 

grat bölgesinde krtalarunız düş. rika ile İngiltere arasında seyret rayarak püskürtülmüştür. Berlin 3, (A. A.} - "Resmt teb şik Amerika'ya ve Kanadaya şlm 
man hücumlanru püskürtmüşlfr mekte olan harp malzemesi ve Stalingratta evlerin ve sokak. !iğ,, Mısırdaki muharbe. mütema diye kadar tertip edilen ziyaret. 
ve işgal ettikleri mevzilere yer- erzak yüklü bir kafile ile temas Jarm ele geçirilmesi için yapılan diyen artan bir ~iddetle devam lerin en meraklısını tamamlayan 
leşmişlerdir. teminine muvaffak olmuştur. çok şiddetli taarruz savaşı devam etmektedir. Cephenin şimal kesi beş Türk gazetecisi sekiz on gün 

Şehrin cenubundaki dış mahal Günlerce ve gecelerce . de~am ediyor .Pike uçakları şehrin şi • mindeki dilşman zırhlı teşkllle - içinde Brezilya yolu ile dönüş se 
lelerde <iki yüz düşman askeri öl eden inatlı hücumlar netıcesın • mal bölgesinde şiddetli ııavaşlua rinln kuvvetli gediği, amansız bir yahatlerine başlayacaklardır. 
dürülmüş ve bir haıva bataryası de top yekun 94,00~ tonilato.luk sahne olan mUkavemet yuvaları. karşı hücumla yapılan savaş es. Gazeteciler Nevyorkta bir kaÇ 
•hrip edllıniştir. Almanlar fab. 16 gemi kuvvetle hımaye edılen na karşı taarruzlarına devam et. nasında tekrar tıkanmıştır. gün istirahat ettikten sonra tay. 

rlkalann bulunduğu bölgede bir düşman kaiilesi arasında batırıL tnişleırdir, Düşman inatlı bir mu Alman ve İtalyan hava kuvvetleri, yare ile Florida'ya hareket ede.. 
çoık binalardan çıkarılınışlardır. ınıştır. ~ kavemete rağmen tekrar arazi muharebedeki toplnluk noktalarına fn· ceklerdir. Misafirler, muazzam 

Nal ik'ın e up doğmunda kı Top ye-kıln 11,000 tonilAtoluk kaybetmiştir. Düpnanın üst üste gl!iz motörlU kuvvetlerine, top endüstri gayretinin ve pek bü • 
ç .c d nf uhareb 1 . diğer iki vapurla bir muhrip ve yapbğı kar§l taarruzlar akim kal me .. !Ierlne ve ı~ri irtlbat!anna karş' yu .. k olan askerl gayretin kendile 

talarımız mu a aa r:ı . e erı bi k t t torpillenmiştir. Hun t yorıılma• hücumlar yapmıılardır. Al• 
vermiye devam etmışlerdır, Al. r orve . e 1 d k ,. mı~ ır, man ve İtalyan av n•akları ıs düşman rinde derin bir intiba braktığrnı 
mımlar !kendilerine ağır kayıpla. !ar, kalınsıs sayes ~ e açmaı;a Savaş uçak ~esldllerl Volgantn do· taYYaresi düşilrmil$1er. kendileri yal • ittifakla söylemekte ve Ameril::an 

1 lan .. Ü .. lıü umd muvaffak olan kafilenin dağınık ilarundaki demıryolu muvaoalalarım bl t k k k b 1 1 1 dlr 1 halkı tarafından gösterilen misa. ra ma o uç ncu c a.'ı . b _ _...1 . . ind k1 • 'b t 1 leri nız r e nça ay e m • er . 
t . tm ğ baldyelerındeı:ı i aı"'" r. ve nehır üzer e .erı 0 se er • f l bl' •• firperverlig"in mesut hatırıı!!ile 

sonra kı aarnnızı gen a ~ a ni tesirli sutette kesmlslerd.!r. Doıı ta yan te ıgı . .. . 
muvaffak olmuşlardır. Bir Alman Gazete• cepheıınde düııtnan netırı ııeçın•k için Roma. s (A.A.) - tıa!yan tebllfl: m~leketlenne doneceklerını te 

Ş"dd l" la teşebbüsler yapmış ise de bu teşeb- Mısır cephesindeki muharebe, dün de mm etmektedirler, 
1 et ı yangın r • • Makalesi bilsler, her defasl:nda Rumenler, !tal- artan bir şiddetle devam etmiştir. ö- Türk gazetecllerl zirai ıneselelere 

Stokholm, 3 (A.A.) - Terek kesi· Sinin yanlar ve Macarlar tarafmdan dilş- nemll dUıman !lrhh kuvvetleri tara • karıı büyük bir alAka göslermişl•.r· 
minde aavaşlar mütemadiyen şiddeti- l2iJ" Baş tarafı 1 incide mana kanlt kayıplar verdirilerek ptts- fından yapılan şiddetli blr ba•kr mli" air, Oregon'da hayvan yetiştirme u-
n! arttırırken cenup cephesinin her Jltl "ı nisbette dig" er bazı milletlerJn kürtillmüştor. İtalyan av uçakları. teadd!t defalar bUyÜk bir yararlıkla suBerin! tetkik etmişler, Birleşik A-
k lml d d um 24 .aattenber! de- " ı h -~ı · ı ki n h ~ 1 merı'kada hububat ekimi usullerini es n e ur bu harpten hariç kalmalarına, Sovye sa ra tnevzı erıne aça a .... - karşı taarru!a geçen mihver ı:uta 1..rı 
ilişmemektedir, Staliııgratta Alman h çarıık hücumlar yapmı$1&rdır. Macar taraf,ndan t-irll ıuret\e dardurulm~· bütün te!errliat1yle öğrenmlılerdir. 

kendilerinin en az ma ruıniyctle ~· • ti .,_ ı ı i 
tayyareleriyle Alman ağtr topÇUsunun kıta lan hücum kuvvetlerinin az çok tur. Du···man zırhlı vasıtalar bakımın • Luisstana'da pamuk ye ıw ıue ş er 

hr. •· • •e katlanacak sıırette hareket et • aı~- ı ı l Şim 11 milş\ereken yaptıkları ta ıba.,. rao· ' şiddetli bir teıebbüsü esnasında tnUte- dan çok büyük kayıplara uğramış ve hakkmda m ~ua a mış ar, • 
men Sovyet kıtalan petrol ta•liyeba- ı:nelerlne veya kuvve"tle.rlni baş. addi! betonlu zeminliği ve nehrin do- bu \"asıtalardan 90 1 mütecavizi tahrip Karolln'de tülün ziraatini yakından 
nesi binalarmda ve Ktzıl İlkteşrin kıı. zamanlar için saklamalarına ğu sahilinde m(l\e.additalın!sti1hkdAmlar! edilmlıtlr. Bizim kayıp!mmız ~a vük •örmek frrsatını bulmuşlardh. 
fabrikasınrn cenubundakl eleme garın h.;ıyret etmemek kabil de~Udir.,, yok etm~ler ve esırler •• ar "· •ektit. Slddetll sıvaşlar elin devım fngiliz imparatorluğunun geniş an-
da Sovyet kıtalan şiddetle ınukave- Doktor Siebe<rt, mihver devlet irenlnan plôn!na dahil bava meydan-
mete devam ediyorlar, Bütün bu kı· !erinin gayelerini şu suretle tnlf Tütün İiıleri Hakkında <diyor. il d 1 ıarmdan birini ziyaretleri esnasmıla 
sanda yangın son derece ;!ddetl! bir kted' " TayyareleTlml• • m ca e eye lttirak ~enç pilotlar 100 tayyarelik bir !llo 

·• etme ır• Ankara, S (TAN) - Ticaret Vek~- ederek İnglli• hava ordusuna mukave- i d b 1 
surette :yanmakta. aır, ''A • ·den teş~lltlandınlo k il ile ekrobntik göster ler e u unmuş-

• n •eru .. 1 ti ~tün '•'eri rt•erlııde tetkikler met etm'ı•ler, dilsman o annı döv • Sta'inırıt keııminde •e bir akaryı• vrup nı " - e • •u ~ u.. ... l:ırrffr 
kıt d~osunun 8 gündenbetl yaıımak- masınd•. ve bU7lik Aıyanm vUcndı ,.. yapmak ve yeni kaınpanyada takip .,..u,1er ve dü,man gerisine durmadan "'"""'""'""'""'""'"""....,""'""'""'""'""''""'"' 
ta oldulu Volganm batı sahilinde ha· tirllmninde Amerikan ve İnır!Ilz l!eml edilecek fiyat eııaslanııı haıtrlamak il- taa'fUZ etmlslerdir. epeyce artımı olduğu gibi düşmanm 
va 60 kllometre mesafeye kadar ka- kat'i ve daimi olaralı ortadan kaldın!· zere tOtUn m!lteh...t.mr ti!tlln mın· yeni / ngiliz taarruzu tank zayiatının da epey mühim oid•tıı 
rarmıştır. 

Son Pahalılık Zammından 
İstifade Edecekler 

Ankara, 3 (TAN) - FevkelAde ah· 
val doiayhlyle devlet memur ve mO•· 
tahdlmlerlne pahalılık zammı yapı· 
!ı:rken pasta, teıe!on, telgrat ldaresln· 
de çalıkan ın!lvezzllerle hat bekçlle· 
ri bu zamdan l•tl!ade e!!irllmemiıler
dl, HükQmet, mttvezzl ve hat bekçi· 
!erinin da pahalılık zııinmhıdan isti· 
!ade etmelerini lüzumlu bulmuştur. 
Bu hususla bir kanun !4yihası haz!r· 
tanmaktadrr. P.roiP- :vakında Meclise 
verilecektir 

malıdır. Şarkın ve Avrupanın hiçbir taka.larma ı5ndennlıt!r. samlmaktad". 
milleti •amanla yeni nizamdan kendlni Londra, 3 (Rıdyo 19•45> - B. B, C. 'Alman sözciisüne gört 

1 Utt Suı.kast Davası Duruıması nin kahire muhabirinin bugijn öileden kurtarımıyacaktır, A manya ve m e 
filılerl dox... ıahaırnda dttımaru yen • im ,on.ra verdiği blr habere göre, Mısırda 

•• .L 
1 

Ankara, S (TAN) - A an BU· müttefikler yenlden taaruza geı;ırıl$-
dlkleri gün Anılo • S'aJton arın A•nı vllk Elçt.I Von Papen'e yap!lmıl< l•· 
padan ve Akdenl!den atılmaları mQ • tenllen IUlltut lflndekl ouçlularm lir.Tanklarımız asıl dUşman m.,.,kllıır!n 
nılı:op lı:abu~ eım.., bir haldbt ıelıllnl duruımalarma yarm oabah oaat D.30 deki yarık!ardaıı ilerlemiı vaziyette • 
olaClllt ve Almanya, İtalya ve alllh lrar da :Ankara atır ceza mahkemesinde dir. Simdi taarnımm11111n vüsatl -

.. _ mrıttr. Zaferin bizde olduğunu s87le • 
deı!er; dilnyanın ba parçaıın .. yapıla •TPn!d.,, b••lanaeıktır. 
cak teıldlltı kenc!ilerl kanrlaıtıraealı- mck lçjn vakit birH erken l•e de, ma· 

gelmektedir. kul nikbinlik için <s:eobep mevcuttur. 
tır D~ktor Siebert "lhtİyatklr'' tan, hl Doktor Sieb<ort, makatealnl bltlrlrlıen Simalde sahil mm takasında düşmon 

• d !rl ı 1 b 1ı ı•ı -hat ol-•, rnıplar olaun, mııht.. mevzilerine doğru elde edilen .. kmtı di•tler Unrın e tn er o maoı ı ,. u ... ·~ 
mmdan •!lemle tenkit etmektedir. Ba lif içtimai ımınar olıun lcendller!ni muhafaza edilmekte olduğa gibi cenııp 
tesir, bilhassa kendilerinin çapra,ık bn li~ot<'!ı bari• tutanla:ın ştı veya bu ta p!yademlz r.ırıı 1.ılltametlne dofru 

dil l 'e'-1.lde bu hareketlerinden en sonra birk~e Kilometre ilerlemtş huhınma'kta• vaziyet!eriyle Alrnanyanın şman art- K 

nı cesaretlendirmek suretiyle vukua ~1ıaman olacaklarını be!irtmektedir. • dır. Dü3nıandan a!ınan esir miktarı 

Bertin, 3 (A,A.) - Anadolu Ajansı• 
nrn hususi muhabiri bildiriyor: 

Asktti sözcü Mısırda İngilizlerin 48 
saattenbe-ri büyük taarruzlarına yenhı 
den baş1adıklarıru, ve muharebelerin 
hütün şiddetiyle devam ettl~inl, büyüli 
ölçüde tank meydan mubarebeledne lie 
nüz glrlşi1medif!ni sOylemı~. tnıi~ts ~ 
lerln bu sefer de ilk taarrnzdaki tak.
tik Ile harp ederek mihverln kuvvetli 
bfr ••kilde tahkim edilmlı olan mlid._. 
faı hattını ror?ttmakta otduktarmr ana 
c:ak bütün hDcumların püskürtülmüı 
olduğunu Hive etmiştir' 

-

e 
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r'-A!-ON-.~-•. -D~L-1 'IH r'·es fcı·n Kı·faD ~rıkara Mektuplara: 

.;;:;. :.:;·:·;:;: •: K lstanbul Yoksulları İçin 

.~E .. :.~ ... , .... L ~,~, :: : Yüzlerce Kitap Tercüme veya Telif Edilirken Garbın Hükumete ve Kızı laya 
Eşiğinde Olduğumuz Unutulmamalıdır. Ancak Karma 1 y d E k d 

Cebelitarık'ın 

Müdafaası 
Yazan: M. ANTEN 

rebeltank& mühim İniktarda 
merikan kara ve hava kuvvetleri 

nirı geldlii haberi dikkati, epey zaman 
danbe'fi unutulmu1 o~n bu mlistahi:em 
mevki üzerine çekmiJtir. 

Almanlar İtalyanın ve Yunanistırıın 
cenup sahillerinde mühim miktarda ha 
va kuvvetleri topladıkları ve Tunustan 
Elilemeyn'c kadar bütün $lmali Afrl• 
ka s.ınlllerine h5.kim oldukları zaman 
danberi Akdenizi bir mihver denizi ha
line tamamiy?c &'etirememitlerse bile 
herhalde İngillzle"rln, Orta Şark cephe 
]erine takviye kuvvetleri ve harp mat. 
zemesi cöndnmeleri için bu denisdcn 
h~tifade etmelerine mini olmaılard.ır. 
~1alta7a harp malzemesi a:ötüren ka 
filenin çok büyük kayıplarla bu ad~ya 
güçlilk!e varabilmesi, mihverin Pantel· 
lari:ı •e Sicilya üslerinden hareket e
den bava kuvvetleri aayeıinde merkezi 
Akrlen.i.ı:e hikim olduklarını göstermek 
tcdir, 

Şüphesiz İncilizler Akdenlzin !ki kıı 
I\IStru, Cebelitarıkı ve lıkenderiyeyi 
ellerinde tutmaktadırlar. Fakat bu iki 
ınevkün bilhassa merkez! Akden.izdeki 
mihver hava üstünlüiüno nihayet ver • 
dirmek hususunda faydası dokunama. 
maktadır Kaldı ki, İık.enderlye mih • 
vercileri~ daimi tehdidi a!tında bulwı• 
m.lktadır; Ccbclitarıkın ise, dünya.mu 
en milst.ahlı:em mevkii olmaıına rai • 
men, DiddeUi bir mihver taarruzuna 
kar::ı,ı koyabilmeıi ~üpheli görülmek • 
tedir. 

Ct'frafi vaziyeti ve tahkimatı dola• 
yısiyle esasen çok kuvvetli bir müs.
tahkem mevki olan Cebelitanka 1937 
de İıııpanya dahili harbi esnaıında,Mo• 
der:ı harbin zaruretlerine göre yeniden 
takviye edllmiıtir, 
İngiUz!er 1g40 • 41 ıenelerinde bu 

büvtik kaya parçasını kıtadan ayırmak 
piyade kuvvetlerinin ve tankların geç
m'!leri..oe mi.nJ olmak maksadiyle 4 
me-tre derlıılikte, 30 metre geniıslHcte 

ve 1200 metre uzunlukta bir kan::ı.1 aç• 
r.-•ş1ardır, Kayaların arasına binlerce 
btiyi:.k top yerleıstlrilmif, tayyare defi 
bataryalar pek çoiallılmı ır. Uzun 
b;r muhasara ıçln k5fi gelecek miktar"' 
d:ı yiyecek maddeleri ve harp levazımı 
kay.l!arın içindeki depolarda saklanmalı: 
tadır Fakat bu kuvvetli müdafaa terti• 
tahn~ rağmen Cebel:tarık'ın çok zayıf 
b;r tarafı vardır: Bu dar sahada çok 
;..kt rda tayyarenin faaliyette bulu• 
n?.blleceği hava meydanları yoktur, Ce 
bı•!ıt.a.rık bir isti13ya karşı kendisini 
müdafaa edebilir, fakat ılddetli hava 
taarru%ları neticesi deniz tesisatını, 

huvuzları, dokları tahrip edildiği tak
dirde burası bir deniz ilssU olmaktan 
çıkacaktır. 

!nı.iliıler Gfridi ve Sinl"apuru bun• 
dan dolayı kaybetmişlerdi, Bunun için 
dır ki, Cebelilarık'ın deniz üssii vazi• 
yct:ni muhafaza edebilmesi, İngilizle
rin bu mevkiin etrafında ve karşısında 
Septe'de ve Tanca'da htva üsleri tesis 
etmekle mümkün görünmektedir. Ce-
belitank.'a Amerikan kuvvetlerinin s-el• 
mesi ihtiyaç halinde böyle bir hareke. 
t'! t;şebbüs e~ileceği h!.ssinl uyandıra 
maktadır. 

Yeni Gine'de 
Dün Amerikalılar Yenl Ginede IJa

po:ıluın işıall altında bulun~ Kokoe 
da üssünil zaptettiklerini bildirdi. Bu 
bölccde cereyan eden muharebeler hak 
kında gelen haberlere göre, Kok.oda 
dın çek.ilen Japon kuvvetleri Japonla• 
rm ayni anda ikinci ilsler1 olan Buna'ya 
doğru müttefik kuvvetler tarafından 
talrip edilmektedir. Japonların adanın 
ıtmaline 7000 asker çıkarma teşebbüsii 
de a.kim bnakttnlml$tır. Yeni Ginede 
kJ. müttefik kuvvetleri kumandanları, 
birkaç haftaya kadar başhyacak olan 
ve karada ve havada aslcert harekltt 
1mk5.nstz kılacak olan yağmur mevıi· 
m.Snden evvel bütün Japon kuvvetleri• 
nin adadan çrkanlacağı kanaatindedir • 

ler. 
Son ayU.r Jçlnde mühim aslrerl hare 

ketler, Alöstyen'deki küçük ölçüdeki 
h3.reket!er bir tarafa bırakılacak olar. 
•a • yeni Ginede ve Salomon adaları 
böl(:"esinde cereyan etmektedir. Miltte
f!k knvvetleri bir müddet ene! Owen 
Stanley dağlarını aşarak Yeni Ginenin 
ceaubandaki Moresby üsıüdil tehdit et 
miye ha.ılıyan Jaoon lcU-netlerine kar 
it taarruza seçerek onları mai:lap et 
m;ş~er •e işıal ettikleri mevzilerden 
ecri çekilmiye mecbur etmişlerdi. Joe 
)'lOn!arm bu ü~sün 13rkında bulunafl 
Milney körfezine asker çıkararak nıüt 
tefik kuvvetlerini çevirmek maku.diyle 
7aptıklan teşebbüslerini de akim bırak 
tırmıılardı. Simdi Kok:odanın ilıali 
Yen! Ginede Japonları çok milılrül bir 
ID"azlyete ıokma,tur. Bundan başka A• 
merik:alrlar çok iyi hazırlanm1ı bir ıür 
ıa tz hareketi ile Ginen.in şimal indeki 
Salornon adalarınm ortasında bulunan 
ve m büyüğü o!an Guadalkanat adası
na asker çıkararak bu adanın tele bava 
.. •ilnü jıgal etmi slerdiı:. 

Karışık Bir Yığın. Eserle Camekanları Doldurmak yetmez. ar 1 m tm e Lazım 1 r 
Onları 

Kültür 

Okuyanların Muntazam, Şuurlu ve izahlı Bir 
Edinmesini Temin Etmeğe Çalışmak Lazımdır 

5 on zamanlarda talim ve terbiye 
dairesi, üniversite ve Babıili 

kitapçıları hararetli bir neşriyat yarı 
şını ıirdilcr. Bazan htimma halini a• 
tan bu yarışm en yüksek noktasına çı• 
karak: kavslnJ tamamlamaması, ayni 
hızda sidebllmesi herkesin heyecanla 
beklediği bir hS.disedir. İnsan içinden 
~öy!e diyebilir: Sakın bu hararet e-e
cıci bir taşkınlık olmasın. 

Blraz da anarşiye benzfyen bu1rün" 
kü faaliyet birdenbire böyle bir bük • 
me imkln vermiyor. Sistemsiz, karma 
"L:arı:iık yüzlerce eser birbirini kova• 
larcaıına çıkıyor. Hlll. neısriyatm hı• 
.ıtnı almaması okuyucunun çok, alika· 
nın bilY'{ik olduğunu .-österiyor. Came 
kS:nları dolduran isimlere bakalım:Ta 
e;cıre'un yanında Balz:ac, polis roman.. 
!arının yanında fe!seft romanlar, Bu 
Çefit!erde şaşılacak: bir ıey yok, her 
&eviyeye göre eser 15.zım deiil mi? 

Fakat asıl ıaşılacak cihet bu eserle. 

r- Yazan:-, 

1 Hilmi Ziya ÜLKEN 1 . ' 
nenlcr palaları c;ckip kendilerini ıös. 
termek için def.il, fakat asıl eser i, dev 
rlni, teessürünü, ondan buıünc kalan 
~eylerJ, o eserin bugün jçin mese!e 
C"Jan tırafmı, yalnızca tarihi kıymet 
oJan cihetini meydana çıkarmalıdır, 

Eıcrin havaıını yaratmalı, sarp mede 
niyetinde niçin merhale olduiu anlatıl 
mah, Divinc Com~die'yl etine geçiren 
veyA Don Quichottc'u okuyan gençler 
hangi lbidelcrle ttmasa ... ccldiklcrinJ 
bi~mclidirlcr. 

** 
Hisılı, yÜzJcrce roman, Uyatro, 

ihtisas kitabı tercüme veya te
lif edilirken garbin e3lğindcolduiu • 
muz unutuJmamahdır, Ancak, karma 

karışık bir yıfın eserle cameklnlar1 
doldurmak Yetmet. Onları okuy:ın, 
• bclki de yalnızca vakit geçirmek 
iı;in okuyan - binlerce kişinin munta • 
zam, şuurlu ve .izahlı bir kültür edin.. 
mesini, temJn etm.!yc çalrşm3k lizım"" 
dır. 

Bunu yapacak bÜyük eserlerin etra
fırı.da hava yaratmalı:, onları ur.un a
ıadıya münakasa, tenkit ve taht.il mev 
zuu yapmak: gazete ve mecmua sil • 
tanlar>:nda bunu h.zırJarken, ayni za. 
mnnda herkes için kitaplar meydana 
getirmektir. Bunlar hazan Jüles Le 
Maitre'in.lci ıibl okumuş. insanlarla 

hasbihal yapan tcnlddt eserler, buan 
da Fıguet'nJnk.i ıibl henü.z okuma -
mı: veya okumıya hazır!anan insanlar 
iç!n rehber olacak. az çok didaktik e
serler o!abilir, Garp medeniyetini t•• 
I!ımak ve tanrtmak için oraya yıidıiı• 
mız bu karma karış,ık malzemeyi artık 
tasnif zamanı celmiıt.ir. 

rt oknyan1arın az çok ayni kimseler 
olmasıdır, Zam.anm daıdagasından u·ı

zalcta, okumak için üç beş saati olan •"IP••Mrr'l,.,•"lrW''I••• 

~:E~~~~€~i:;~~~~:r;~:: 1 ( •] ~4 ~ rJ ~ tldMJfuttill 
- Eu1r~nie Grandet'yi nasıl bP.ıl • 

dun! KARACIGERDE KUM SANCISI 
- Sıkıcı. Dolrusu cekil.miyor. Co. 

caJne'e bayıldım. 
- Yakında " Allahlar susamt$lardı,, 

71 okudum. Bir yıiın gevezelik! Bir 
ıeyler söyleyip duruyor amma, ne de· 
dıii belll deli!! . Eser dediiin "Bahçi• 
van., gibi olur. Aman kardeşim, o ne 
Jnce blıJer, ne btıluo!arr .. 

- Doiruıu böyle ıehvet çocuiu, 
ıerıeriler gibi kitaplar dururken An. 
tigonc mudur. Odiıe midir nedir. EJe 
alınır ıeykr deiil. Kitapçılar da ne 
diye böyle saçma ıeyleri baur ef~ 
dim? 

- Onları ıaliba kitapçılar delil, 
Maarif Vekil eti neı:ıretmlş I 

En ziyade bayanlarda, otuzla kırk 

Y~I arasında meydana çıkar... BUyük 
b!r yorgunluk, üzüntü, cebelik, doğure 
ma, karaciierdc kum hastalığının asıl 

aebı:pleri o!mamakla beraber, sancmın 
meydana çıkmasına birer bahane oluı
Jar .• 

Saner meydana çıkmadan birlı::ac; 

g:jn önce, çok defa, bulantı: olur, insan 
mldesinin saf tarafına dokunamaE, ka 
raciier o kadar hassas otur. 

Sancı ba15ladılrtan biraz sonra kay 
geJir, i!kin midede kalmıt olan yemek 
ler çıkar, daha sonra safra çıkar ... O 
vakit su içmek bile kabil değildir. 

Sanc.t devam ederken, baş ağrısı, 

baş dönmesi, halsizlik, baygınlık tlt • 
reme- geldiği de olur .. . Kum sancısın• 
d.-: ateş yükselmez, biraz çıksa da nck 
az çıkar ... Bazılarında, sanetnın sonu· 
na doğru şiddetli ve sürcklt bir titreme 
rel!r. ate$ de kırk dereceye kıııdar yük. 
se1ir. Bu hal, safra yo!unda iltihap ali• 
metldjr. 

Karacifer sanc.rsı , altı saatten on 
iki saate kadar devam eder. Sonra, SCI • 

ki•ıltş.ir, kaybolur, İnsanm gözü açr 
tır, dünyaya yeniden gelmiı gibi sevt-

Önümüzdeki Ay Başından itibaren 
16.000 Yoksul lstanbulluya Sıcak 
Yemek Dağıtllması Kararlaştırlldı 

Dünyanın ceçirmekte olduğu bü • 
yük ursıntının -memleketimizi 

de rahatsız eltili malt\mdur. Fakat, ni 
bayct bu bir rahatsızlıktır. Ne cepheler 
de irllnde yüzlerce ıchit •ermekte, ne 
de cephe gerilerinde binlerce kiloluk 
tayyare bombalarile evlerimiz 1ıkıhp, 

ço!ult çocutumuz kolsuz, b.ı.caksız kal 
maktadır, 

Yurdumuzu rahatsız eden iktisadi 
sarsıntıyı Yok etmek için bükilmct, can 
la, başla çahşmaktldır .. Bir taraftan 
memur maaılarıru, yük.selen gıda ve 
eşya fiyatlarına göre ayarlarken, di • 
ier taraftan köylünün ezilmmıe.slni te
min edecek tedbirleri almakta, zahire 
fiyatlarmt yilkseltmekte, huineden tt. 
daklrhk etmektedir. 

TJcaretle me$.gU] olan vatanlla$~ar, 
kendilerine yetecek kadar kazanmakta 
lar, hattı, seyyar satıcılar bile halle • 
rindtn memnun görünmektedirler. Aç 
kalan kimseye rastlamtyoruı, 

HükQmet diler taraftan, zaten harp 
ten evvel de, on paraya muhtaç, hafta 
lar<"a kursağına blr lokma sıcak yemek 
girmeyen yoksul vatandaşları da -
bugünkü kötü şarl~ar lçind~ hakikaten 
redaklrhk ederek - düşünmekte 9t 

Kıı:ılıyla elele vererek fstanbuldı aş • 
haneler açmak için hazırlıklarını ikmal 
etmekted.Jr, 

İ'5tanbul ticaret odası zahJrc borsa • 
'! 1Yle elele vererek bu yardan ifİni se
niş1eteceklerdir. 

Bir, ilci cün evvel, meclis koridor • 
Jırı:ıda kendisine tesadüf ettifim, Kı• 
ztla1ır. aıevlerl •komitesi reisi Amas
ya mebu!u Sadl Uras bana ::ıunlan 
söyledi: 

- Şayet, hamiyeUi İstanbulla~ar , 
Kınlaya biraz tcberrüde bulanacak er 
1.urlitrsa, Ktzılayın, bu elini uzatacağı 
16 bin k:iıi!ik yoksul •dcdini süratle 
ikl misline çıkarmak kabildjr. 

Yoksul halka verilecek hafta!ık ye-
nıek listesi $Udur: İki gün etli ve zey• 
tinyaih olmak üzere bulgur pilivı, ıki 

giln kuru fasulye, bir gün nohut, bir 
ıün patates, bir gün mercimek. ....... 

yoksul İstanbullulırı teısb1t etmek 
j::ıl. mahalli bükQmeUe Parti teş. 

kiilerine bırak.ilmı$lır.Yoksullar, mahal 
le.mahalle Kızılay& bildirllecek, Kızıl· 

a:v dı:t bun!ara birer karne verecektir 
Bu aş.evleri, yoksul ba~kın kesif bir 

halde bulunduiu, Karacümrlik, Top 
kapı, Lileli. Eyüp, Kasımpap, Beşik .. 
taş vt Uıküdarda açılacaktır. Ayrıca 
bu •~evlerinin haricinde kalan kütük 
mıntıkalar da yemek dafıtmak. fçJn 
•r-vyar k~n!ar ihdası da düıünülmek 
tcdir, 

* l blrlniciklnundan itibaren 16 bin ..,.. 
yoksul 1atanbulluya, s.ıcak. yemek dair şu, yukarıya yazdıiım hükQmet 
t;ıcak olan bu aşhaneler ve sarf edil • tedbiri, dünyanın her hanci 
mek üzere hükQmet bugünden İstanbul bir yerindeki, her han&'i bir hükil• 
vl~lyeti emrine 200 ton buidal vermiş. :ne~lnin yilziinü ak td«ek kadar 
ti r. Bu buğdaylar, t stanboJ değirmen· mühim bir oli7d1r. HilkGmet bir ta· 
!erinde bulgur haline &'etiri1ecelr ve raft11n istJk111 ve ha1sı,etimiı:f kon:ı • 
yoksullara mis gibi bulsur pillvı da• rna.k için olma~• olur etmiye c;a!t!St • 
ğıulacaktır, yor •e diğer taraftan da buaUnkü ıtır 

* * 
~:ıırtlard11n evvel d<lhf mevcut olan yok .. 
t'll1ııtrı hlm:ııye etmiye utra1ır1ren, k~ 

M 'lli $e['in de son nuhıkl<'lrTndr lt-'Tti1'"""kl hlr kuru"tan nn paravı •Tlr 
lsaret ettikleri gibi, hUkOmttt ın~m<'lk tein Hı:t"t';ne rtoku.ı dllttin: 

y.ırdım etmek her namusla vatandaışrrı \••ır·fl'ltk hükiimett,, vıu>t'ft Ye> yapa· 
borcudur Ma10m ı. tek e~tn ılkı,ı c-ıP.t iıdere seyirc.I kalmak, asgari nar, .. 
kuvvetli olmaz. HükO.met, böyle kötü kör,üktür 
zamanlarda fedak3r1ıklara girerek ft:. ERTUGRUL SEVKET 

- Daha fe-na yal Vuife!eri balkı 
obıtmalı: değil mi? Böyle küflenmi, 
eserleri nereden bulup çıkarırlar bil • 
mem ki ... 

Sonra birdenbire, fakat çok defa ak 
şam yemeilndcn üç, dört saat sonra, 
karaciğer tarafında şiddetli ıancf mey 
d'lna çıkar. Orası yırtılıyonnucs, ezili• 
yormuı, kopanhyormuı gibi gelir. En 
küçük hareket sancıyı daha ziyade şid 
detlendirir, nir, gözleri &iller.... t1nhulud kölrlenmlt fıkir1erine yardım 

ACIKLI ÖLÜM 
Koltukları daima bu kitaplardan bir 

kaçiyle dolu bay ve bayanların tram • 
vayda, vapurda, yolda buı;ıa benzer 
türlü türlü "edebr .. hükümlerine her 
gün istemeden ku1..ak misafiri olursu• 

nıız. 

okuyucu hep ayn! okuyucndur: 
Bir Fauıt çıknuı: Ahr. Don 

Qulchotte çrkmııs : Onu da alır: 
Hem de orada Lorel ve Hardy'den 
hir ıseyla bulmak için. Amma diye· 
ceksiniz ki, 14Adam J Ne pkar.,, Za• 
man kendiliğinded her şeyidüze!tir. 
Varsın herkes istediiinI okusan. 
~ Şüphesiz böyle bir mütalhya 
denecek h iç bir ıey yoktur. Kfm.. 
se kimsenin olrudufana yazdığına 

kanıamaz. Fakat ortada bir nesUn b 
fa teşekk.UlU babiı mevzundur ve ıı:an
nc-derim kl bu dn cocuk oyuncaiı de• 
l!ildir. 

X11m sancısı, vücudün ıağ tarafmda, 
cCSküse, omuza doğru çıkar. Yatakta 
a:-ka üstü yatmak pek güç olur, insan 
oturduğu yerde iki büklüm kalır. 

Ertesi aünü göılerin akmda hafif elin! uıahrken , !s tanbul ıı:encinterinln 

sarıhk, 1rörenlerin aözlerine çarpar 
Bazılarında büti.i.n vücutta sarılık pey .. 
da c1Ur, 

ÇEN.BERLİTAŞ 

_, 
Sinemasında 

Bugün JJ!atinelerden itibaren 

Bu Senenin 2 Büyük Şaheseri Birden 
En kati yüreklileri bile gl!z yaşlarına garkedecek aık, kin, lntikom 

.... .. ve ISTIRAP dolu ., . . • KISMET 
Arabacının kızı füminin biricik kudretli artistt 

HEINRICH GEORGES'in 
yarattığı en büyük sanat Abldeııl 

En bQyük facla - En acıklt vaka - Be:ıerf Ihtıruların en unutulmaz 

rsttrabı .•• Bir aşkın .• Bir cina,.elin.. İki ,.etimin hazin hayat romanı .. 

2 • Çalahm, Dans Edelim ! ... 
Şen, JUh ve meflıur bir caztıı lşliraklyle BOB GROSBY nin •n son 

,,.. _____ ibdai: 
Tangolar ... Rumbalar filmi 

Yarın Akşam SARAY Sinemasında 

Senenin En Büyük Musiki Harikası 

iLAHi KEMAN 
Musiki harikuında dünyanın en meşhur vfyolonlstl 

JASCHA HEIFETZ 
ilk delıı olarak slnamad• rol ald ~ göreceksiniz. MÜSTESNA B!R 
FiLM.. MÜKEMMEL BİR KONSER.. MUHTEŞEM BiR GALA .. 

Diler ba~ rollerde: 

Andrea Leeds - Joel Mc. Crea - Walter Brennan 
Cidden görülecek ve diıılenecek bir faheserdir. Yarın aksam: için yer-

'------· lerinlzl evvelden ald!rınız. _______ , 

-Bugün Matinelerden itibaren 

de - ama. üç, bet. her neyse - kese
ierlnin aizını bir lokma ıçıp, kt>rıdJ 

hemşerllerine yardımda bu1unma!arı 

bir borçtur. Nitekim, İstanbul ticaret 
rıd:ıst. a1ddh güzt:'l bir kararla yok!ul· 
ı~ra sarfedilmelt i.11tre Uci yU1 bin Ura 

Erk~nı Adliyeden merhum Salih 
H11mt mahdumu. şehrimizin marut 
toccarlarlndan 

SELAMI SALiH ÇENE 
kr"ıı bh· h~!ttı:tlıl{tan c:onrn allahın rah 
rnPttn,. 'k~vu9'mUc:.tur Cena1~ nAmAt 

•·emi"tfr. Ankırad<l , "'empati ile kar$ı• b•ıenn l\~tp n~mA7-tnı mOteakihPn Te" 
l<'nftn hu harekfl't!n. f-:tAnbu1 ı:engin • ''lki•P r11mi1nde kdtnarık F.ıiirnel<1t? 
l!"rinl" bir mi~al ola:catı kanaatinde • SPhltliğinrlPki ebf!dt istiratetıhfna tt-v 
yiz Buraya "elen ~on hııberlere ~öre, ~; t'dllerrktir All.,.h r;:ıhmt"t pylpq\'1. 

.:ılplerı yangınlara ve.· ı ..-. ' 1 
P O bir film mucizecı:i 

Bir hafta ııcceli gündUzlil insan 
selleri boşanan 

FİLMLER TACI 

ARJANTINA 
Renkli 

TT~11:k semtlerden a.km edenlerin 
görebilmesi için 

Bugünden İtibaren 

2 NCI HAFTA 
Başladr. 

• Ru müstesna film şerefine mü
düriyetimtı: ayrica: 

CAM SAKIZI 
Alhn Araytcısı 

\ıluazzam filml i!Ave ebnişlir. 

·IMARMARAI 'I 

.\ğlayıncaya kadar 
Gülmek 

Jah f)un.\ komıkleı 

LOREL · HARDY 
DENiZCi 

--- Türkçe __ _ 

tA.Obulu kahkaha bombardı 

""~nlarına boğuyor .. 

Bugün 

2 
inci Hattastna bıışlıdı. 

··"Mnırı r .... iemdar .. 1 

···--·-···l : ....................... . 
lıtve olır•k: 

Senenin yeni süper filmi 
~1 lckey Rooney • Lewla Stone'i,, 

ANDY HARDY 
ve KATiBESi 
DİKKAT: 

• ilmin ayakta aeyred il 1 
.,~meal :r:abıtaca m,. 

nedllmitJt:Jr 

,, 
111m---------------------_. ...... , 

1 PEK SINEMASINDA . \ Guy de ~~upassant~n 

i l F A H 1 ş (~V ~ TIE)N 
İki Fevkalade Film Birden 

Eseri~ Ölmez 

Ki Z 1. 
\ KATHE DORSCH'un Son 

KAN VERGİS 
GENE TIERNEY RANDOLF SCOTT ibdai 

i K ENCE ş 
İngrid Bergınann ve Robert Montgomery 

Aşkın J;aş d~ndQrllcll &e}ıvet ve lhUraslariyle rukut eden bir ana .•. 
Gayrimeşru bir izdivacın mahsulQ babasız bit; kız ... 

+c. Pek Yakında 

Milletin 

Ağl~dığı 

Göğsünde 

Adam 
Yazan: ULUNAY 

9 utün memlek~t ve dünya eflı:lı. 

Cümhurreisimi:ıin • son hatta -
nın en mühim hldiısesinl teışkH eden • 
nutuklari7le me,pl oluyor. Nutuk. 
bir "cimfa'' dır; ayrı ayrı lncelenmlye 
deter pek çok safha!arı vardır. Nut • 
kun en çok dikkati çeke.o hususiyeti 
"Samimiyeti ve vuzuhu,, dur. 

MiUi Sef, bu beyanatta siyaseti diP"' 
lomasiden ayırdılar ve anlatmak iste
dikleri haklkatleri en kat'i bir ll!an ile 
söyltdiler. Harici siyasette biz mils • 
bet bir trats11hkla hareket edecefir:; 
bu, böyledir. DahMi s.iya5etimizde ba• 
lı 1< avlamak için suyu bu!andırmık iı 
tiycnlere müsaade etm!yeccğiz; bu da 
k3.t'idir. Türkiye Cümburiyeti, Şefln 

etrafına toplanmış olduiu halde tak • 
sim edilmez, dığıltlmaz bir çelik kül• 
çesidir. Bu birliği dünyaya bütiln açık 
lığ'ylc ilin edebiliriz. Nutukta temas 
edılm diğer mc!\ele!erde böyle vuı:uh 
ile rnlahlm11 ve herkesçe anle$ılmış• 
t~r. 

Milli Selin beyanatından sonra uma 
'TIİ efk.lrda bir ferahlık duyuldafuna 
!Üphe- yoktur~ Çünkü İnönü'niln her 
~eyi kudretli kollariyle ihata edeceii, 
lıerkesin bildiği b1r halı:ikattlr. 

l'Tutuktaki sağlam ifadenin mem!ee 
kt>tte estirdiği emniyet havası derhal 
h!"sediliyor. 

Tarihte biiyük '."ıah!:yelerin hu~u5f 

v,. s'.ya!lf hayatlarına Stcm otan b\r t:r 
kım mühlm v'1ka1ar, canh hSdl,.eler 
vardır; burılar, o ,ıh!dyctin vırlıiı :ıe 
he~aber yürür. Bunun cibi. buıün-

1'iirk Cümhuriyetlnin mukadderatını 

f']inde tutan ve s'mdfye k.1dar on11 bc-
1filardan korumaltrt muvaffak olan Mi' 
1t Scfin vakavi ve h~di!'Jat tle dobdotu 
1111,nJı ve sereni varhf-rnf!a. ci1ı~nları tha 
ta edectk k~d~r büvitk olduiu hıııJde 
..,,utevazi «örUnen blr valc:a vardır ki, 
.,ek az aöhrf"tlere nasip o1muıı:ıtnr: 

Tabi.:ııtin h;11k"tı: bir tekme~d il~ da~ 

-ııa d::ığın olıtn Er7incanın ft>lSltt>~ten 

ı...Jrtu'an h~lkı. di.i'11 düz ol111n yava1a• 
rın. diri tflri RÖmiifPn !l;f'YR":lfterin lı::ar 

't!ırtda !ll;ııc-1:..-1nı h:ıı:;lı:ırını yolı:ır\ı:en 

1tır<ı.1J:ırrn<l::t t m"t tnöniinil bu1ıiula.r. 
t\k (i?!er. yt-fimlt>r dnl k-11an gelinler, 
hliv:!!r nlnf'l"'r orıa ~rtru atılarak. s.ine .. 
•r•nıil"'1 "° °t:>"'t1n h1rk1 .. rk1,r1a "Ö1'1~n 

• ., a .. ,., ,..11.•lııırr ""un ıt8i!iıünde din • 
,ir ·ı .. r 

tnöf\ii nıillrtın ıöisilnde ailadığı 
~,mdır , _____ _ 
1 

Sinenıa~ında 

Yarın gece saat 21 de 
Tekrar, tekrar görece
/tiniz bu mevsimin en 

hisli en heyecanlı 
ak dramı 

J<;S'in bu tkincJ sı.ıper !Umın 

eh dillere destan olacak l:ıüyilk 
Sanatkar 

Katalin Karady 
• YARATIYOR 

IYRnn gece içın yerlerinı ' 
~ bugünden kapatınız -

Telefon: 49369 

ACI BİR ÖLÜl\1 

Erkanıharp mlrllvalı~mdan müte
kait General Sabri Değerin hatldl, 
Denizyollan muhasebe müdür muavini 
Baha Değerin oğlu Teknik okul birinci 
~-tnıt talebesinden 654 numaralı ~üha 
Değer Ant biı;. rahatıazltk neticesi ıenç 
v-aşmda vefat etmiş, cenazesi 2.11 942 
tarihinde merasimle kıtldırılarak top
"ağa tevdi edilmlftir. Kederli ailesine 
• ızlyetlerimizi sunarız. 

Şehir Tlyatroau Oram kıamı 20,30 da 
( N U H ) 

Komedl kısmı yarın ıkıamdan rtlbıren 
ASRI LEŞ EN BAS 



1jmüt Burnu 
Nazaruyesi 
!2lf' Baş tarafı 1 incide 

l AL'\ 4 . 11 . 942 

\ 

olacaktı. Öyle sanıyoruz ki, az 
zam.an sonra, yine her şey yerli 
yerine gelecek ve taarruza, mih 
ver geçecektir. Çünkü mihver, 
taarruza gcçmeğe mecburdur, 
MAHKUMDUR. İngilizlerin yap. 
mak istediği, Elalemeyn dar ge
çidinde, daha elverişli bir müda 
faa durumuna geçmek oılsa ge _ 
rektir. Geçen yaz, alelacele ricat 
ederken zira, dar geçidin garp 
parçasını tutamamışlar ve bu 
suretle, geçidin içinde sıkışıp kal 
nuşlardı. Yani tutmak istediği 

kapıyı odanm içindeki eşikt?.n 

BAS. DiS. 
K. A Ş 

NEZLE. 
E L E R 
GRiP, 

1 
ROMATiZMA ! İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 

Ve bütün ağrıları derhal, kese1 
{ HAr veme~ten sonra oiind~ ~ r:lefA mu,,+~.,.amA" di~lerinb; fırcafaVtnt'! 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

müdafaa eden bir adamın vaztye Müttefik Kuvvetler 
tine düşmüşlerdi. Sol cenahla:-ı-
na düşen bataklrk ·hile, düşmon Yeni Gine' de 
~aMannın hükmü altma girmiş Kokoda'yı Zaptetti 
Şimdi ise, düşmanın taarruz tt:!K' Baş tarafı 1 incide 

hazırlıkları bitmeden. yavaş ya . ağrr bomba tayyareleri Buna 1i • 
vaş, gayet ihtiyatlı fakat o nis- manın<ia düşman gemilerine ta. 
bette de hesaplı ve kuvvetli iler- ı arruz etmiştir. Buraya 18 ton 
lemelerle ve 'bilha5saı deniz sahili 1 bomb~ atılmış~.ır .. T~ isab~t .a
ne dayanarak ,dar geçidi tamruni 1 lan hır kruvazor ınfılak eıtmıştır. 
le arkalarına almrya ve bu suretle Bir hafü kruvazöre de ağır ha _ 
hareket ve manevra kabiliyetle,,, saırlar verdirilmiştir. Diğer hır 
rini arttırmağa çalışıyorlar. hava taarruzunda büyük bir kru 
Zira. mihver bakımından, eğer vazöre 500 librelik ağır bir bom 
maksat müdafaa ise Halfaya gP_ ba isabet ettirilmiştir . 
çidi, en müsait yerdir. Ela1emeyn So~ deniz muharebesinde 
önünde, büyük ilonal zorlukları_ Vaşington, 3 (A.A.) - Haber alcn
nı göze alıp beklemenin manasi dığma göre, geçen Pazartesi gunü Gu
yoktur. Meger ki, bir taarruz dti- adalcanal adasının takriben 300 kilo
şünmekte olsun. Denıek taarruz metre şimalinde Amerikan filosuna 
düşünüyor ki,milıver. Elalemeyn karşt yapılan büyük hava ve deniz 

muharebesinde yedikleri darbelerden 
dar geçidi önündeki taarruz için sonra J aponlar Salomon rıdalan ciYa-
elverişli vaziyetini terketmiyor. rında esrarengiz bir surette cekilmiş-

Bu gibi askeri mütalaalar hari Ierdir. Bu muharebe esnasında J:ıpon
cinde, Mısırdaki İngiliz taarruzu larrn iki tayyare gemisiyle, iki zrrhlısı 
nun inkar edilmez bir manası ve üç ağtr kruvar.örü ciddi hasarl:ı
daha vardır ki, 0 da şudur: ra uğramı it, ıoo kadar ,Tapon tayyaresi 

de ayrtca hasara uğratılmı$tTr. Ame-
İngilizler, donanmalan sayesin rikalrlar bir tayyare gemisiyle, bir 

pe, en uzun ilanal yollarından muhrip kaybetmişlerdir. Bu muhare
dahl, icap eden malzeme ve kuv beden sonra Amerikan harp gemileri 
veti yığabildiklerini ,bir kere da Guadalcanal adasına ayak basmt$ olan 
ha isbat etmişlerdir. Bundan baş Japon kıtalarına taarruz etmişlerdir. 
kada, döğüşmek lazun gelince, Amerikan filosu ormanlardaki Japon 
böyle bir işten. asıa ~kinme mevzilerini iki saat müddetle bomba-
cnektedirler. lamış, topçu mevzilerin\ tahrip etmiş, 

Beledcryelere iaşe 
İşleri için Tahsisat 

j depolarla, ihraç gemilerini partalamrş 
tır. Adayı müdafaa eden müttefiklere 
takviye kttaları gönderildiği haber a
Jmrntştır. 

l:Jjj" Baş tarafı 1 incide 
belediyelere kadrolar ve tahsisat 
ı;rprmeği kararlaşırmıştır. Pek ya 
kında belediyelerde, iaşe ve fi -
vat murakabe işlerile meşguı o -
lan kadroılar daha genişl~tileiek 
bcl_iyete gecmiş bulunacaktır 

Gümrükteki mallar 
Ankara, 3 (TAN) - Ticaret Veka . 

!eti mmtaka ticaret müürlüklerine, it -
hallit birliklerine. dev!et demir ve de-
nizyotlan nmtmı müdürlüklerine ve di 
ğer alakalı daire ve müesseseler ile 
bankalar ve nakliyat acentalarına bir 
:bmim göndermi~. Bu tamimde, sa• 
h;pleri tarafından gümrüklerden çe • 
ki!miyen mallar bakkmda 17.10.942 ta
n1ı!i resmi gazetede intişar eden 
2/18841 sayth kararnameye ekli tali • 
matname hükümlerinin ne ııe'kilde tat 
b;k edilecefi izah ohınmaktadır. Ma 
H'un olduğu ü-ıere IÖ:ı:ü geçen kararna• 
me ile kabul olunan talimatname hü -
kü.mlerine göre koaşimentolarm her • 
b:ıngi bir sebep!e müşteri eline geçme 
mesi veya konşimentolar müııteri eline 
teslim edildiği halde malın g'Ümrükten 
çekilmeme!ri takdirinde bu mallar, T i 
caıet Vek3.1~ emriyle salahiyetli mm 
taka ticaret müdürliı"kleri tarafrnd:\n <'• 

Jaka!ılar nam -ve besabma gümrükler 
den çekilebilecektir. Bu vz;İ.yete göre 
deniz ve karayoltıyia yurda gelen mal 
lar deniz ve demiryollan idareleri ta• 
rafmdan 24 saat ic;itıde !laUhiyet1i mır• 
taka ticaret müdürlüklerine bitıfüi1ecek 
yem ve yabancı bı1B.mum bankalarda 
ellerhıdeki kornsİmento ve sair n;ıkil va 
sıtalanm 15 ırün ı:t'rimda salihivetli 
mmtaka ticaret müdürlüklerine ihbar 
edeceklerdir. 'Bu -mııl~r gümrüklerılf'n 
herhangi bir 5ebeple çekilmeci iı;i talr 
di':"de mmtaka ticaret müdiirliikleri 
bunların bir hafta zarfında gümrü1< • 
ten çekilmesi için atmı:ah tüccara +ebo 
ligatta bulunacaktır. Alakalı tüccar 
ven1en bu müddet zarfında mah celc • 
medlfi takdirde Ticaret Veka' .. ti tüc
car nam ve hesabına bu malı ith~l er'1f' 
cektir. Veki1et bu tamimle yuhrtı'Mti 
tanmatname hükümlerinin tııthik:ıtt" • 
dı mrntaka ticaret müdürlüklf'rinin 3· 
zami dikkat ırö~te".'Tn,.lerlnl i!ltenıio; v,. 
tıu hususta ithalat hirlik1erin ... b~ııı..-. 

1 ~~a ve nakliyat sirketlerlne dü-ıen va
tif<''e-r.i de göstemıl~tır . _____ .., 

Üc Şüohe'; Ölüm 
Bank:ılar crıncl""l"r!" otııran VP rnı.

Zf'Tlgın dive b!"'lan 70 ya .. md» c:,.,ı,,

tnl')n kızı Sara Ö.,.Pskinazi icerr'IPn kl
llt1 f'd.Hl:i odasında 151ü buhınmuc:tıır * Marika isminde güzel bir }tı7 
Y<>n\köv hamammc1a vtkanırken an; 
olarak ferıalrk f'"rirmiş ve yere vu
wırl narak nlmii•tilr. 

-""" F "·~1.r""c: Ar.,...., ()~an tc:f"l1inrl,.. 

Deniz aşırı memleketlere 
gönderilen kuvvetler 

Vasington, 3 (A.A.) - Denizaşırı 

memleketlere ıtönde-rilmis olan Amer
ik:ır: kuvvetleri 800.000 kişiden ibaret• 
tir. Genelkurmay başkanı General 
George C. Marshall'm birleşik Amerika 
Cl)~anması ba~kumandam Amiral Er• 

nest J. King'e gönrlerdiği ve bahriye na 
zşrhğrnın n«rettiii bir mektuptan bu, 
öi.renilme'lı:tecJir. Mektupta, Amerikan 
kuvvetlerini kazastz beHi~u tnıdık'ar 
ındıor dolayı bahriye tebrik edilmek• 

tedir. 

Denkler Arasına 
Saklanan Yolcular 
Hüseyin ve Mümin isminde iki genç 

hem Romanyadaki ailesini :ıJiyaret 
hem de ucuz bir seyahat yapmak ar
zusıyle kaçak olarak Avrupaya geç
mek istemişler ve bu iş için Sirkeci 
istasyon hamallarından ZekE'riyayt 
kandırm!şlardır. Zekeriya da Vıtif 

ve Kemal isminde iki hamalt ve Ba
haettin ve Selim i~inde iki gümrük 
memurunu kandrrarak bu iki kııc;?\c 
seyyahı Avrupaya gidecek olan bir 
vagona denkler arasınrı ırnklamt~lar
dlr. Aradan beş gün geçtikten ~onr~ 
vagonlarda yapılan bir arama sc-nun
da iki kaçak meydana çıkmıştır. 

Kaçaklar ve yardrmctlart mahke
meye verilmişlerdir. 

Kibr fit Bulunmuyor 
Bir kac: ,ninde~beri b:ıyilerde kib

rit bulmak ınicle«miştir. Hıılbuki. 
Kibrit inhi~arı idar~i piya~ııya lünı
mu kadar kibrit verdiğin! siivlt'!Ylekte
dir. Piya~aya verilen kibritlerin bazı 
kim~eler tarafından tonla'1arak istif 
F'diMii!i tahmin e<lilmı>ldeoir. Bıı hu
susta sfkr takibıoıt vaptlarak bu ııibi
ler h:ı\ckında ş!<ldetli eczalar t:ıthik 
olun:ıc:ıktrr. 

AlAkadarlarm sövlerfütinc ııöre, 

mPmlı>ket fhtivacmı iki. ı1c "'f'Tl'" ltcır

o;ılııv;ıcak krıdf!r kibrit imal ede("Ck 
mRl:rPme mt>vcuttur. 

iki Ze,ze le Oldu 
i t.-ıııbu l . 3 (A,A.) - Kanrlılli ra

•athanes'nden trbliğ edilnıi~tir: Diin 
ya?. <aatiylc bırsi s~;ıt 20 yi 311 daklka 
12 .:aı-ive f!ec;e merkez Ustü İstanbul
d:ı 1 ıııo kilnmrtrr mrsaf,.clf' bhmin 
,.,.ı·•,,rı .:iddPt1kc> diğeri 2? v· -1R d"
ki':a sn • .,n•·•e <Yf'('f' pek hafif ıki zel
~e'le kaydedilmiştir. 

Edirnede Şeker Mesel eşi 
Edirne, (TAN) - Alpullu şeker 

r:ıbrıkı'l•Tncfan ~tk ~ık oivasamtza gelen 
<Pl<<'rlt>r hıılk t.-ı,..nfınrlan kaoı•rlırca-

TUZLANMIŞ 
DOMUZ DERİSİ 

- ·· 1 

Alınmaktadır. Satmak isteyenlerin~ 
Sirkecide Kafkas Geçidinde · 

Abacıoğluna Müracaatları Merc.udur 
Telefon: 20123 - Telgraf : l stanbul ABACI 

.......................................... ~ 
.: . ••• . ' ' -,. ··-.;:. '· .•• :· t..· 

. / ... . . .. ı · , . ' -..... , 
............................................................ i M. M . Y. lsta nbul Satın Alma Komisyonu lton ı o · f 
.................................................. ...... 

Beher metresine 85 kuruş imaliye ücreti tahmin edilen ve ipliği ci
beti askeriyeden verilmek üzere 35.000 metre cibinlik bezi yaptırılac~ ktır . 

Pazarlıkla eksiltmesi 6/11/942 Cuma ~ünü saat 15 de Tophanede M . M. 
V. İstanbul satın alma komisyonunda yapılacaktır İlk teminatı 2231 lira 

25 kuruştur. Nümune ve şartnamesi komısyonda görülür Taliplerın belli 
vakitte komisyona gelmeleri. ·· (250) (983) 

8000 kilo zeytinyağı alınacakttr. Pazarlıkla eksiltmesi 6111/942 Cuma 
günil saat 15,30 da Tophanede M. M. V. İst. satm alma komisyonunda 

yaptlacaktır. Tahmin bedeli 15,840 lira, kati teminatı 2376 liradPr. Talip
lerlıı belli vakitte komisyona eelıneleleri. (249) (982) . -

Beher kilosuna 45 kuruş tahmin edilen 8000 kilo yünlü pösteki ktr
prn~I satılacaktır. Ac;tk arttırması 5/11/94ı P~mbı ıunü .aat H te 

Tophanede M. M. V. İstanbul satın alma komisyonunda yaptlacaktır. 
Kat'i teminatı 540 liradır. Krrpmtna• Tophanede iki No. lı dikime,•'nde 
görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (235~84) 

M. M. V. İstanbul 2 No. lu Satın Alma Komisyonunda rı 

A$8ğtdakt evııafta Dizel - Dinamo gruplart satm ıılmac:"ııktır 
de hazır bulunan veyahut hariçterı ~etirtehile<'f'k olanların en geç 
942 tarihine kcıdar tekliflerini komi~yona vermeler' 

F.lltı 
10,ll 

E V SA F 

Birinci tip (dinamo 110 volt. ?00 ıno 11moer miitPmıı"'' "P•evo,,11 

(Motör 50 P. S. 800 1800 devır!i. ::l!namoyıı ;irek• Kllp 

lfıih . B<>nzin 'Tlotcirü veya Dı1el olanı lir Diıe 

tercih edilir 

fkinci tip (dinamo 220 volt 200 •mper miitPmo:ır!! rerev"lrılı 

(MotOr 80 P. S ttOO . t8(')f\ dr\'irli tiirı;:ımovıı iirekt kup-
laj Bı>nz!n -notörü "eyıı Dı1el otabılir. Oizı> 

''1"7' 'r 

.l - ı\ UffiUue:ı; U\UCHnlJ~ıc ve~ :.u.h.:. u.v;:,) o ..lv•a ..... vcı.c.w.• dA.•.... u'-.ıJ ..... 

l::tt'Aktır 

2 - Pazarlık 8.11 942 Cııma ıtf.inO ~Mt 1 O ~rı dR .R ııtıatı:ıst11 lf' V!l71T' 

•ubesındekı merkez alım komıc,;vonunrtıı vaoTlaraktır 

3 - Nütnune her gün K.abatasta tekaüt ~,ndııtı subesındf' ~örlllebı 

lir. 
4 - İsteldilerın pazarlık ıç!n tlt.-f!' ohırııın crun VP ,aattl' !Plrllf ~rı~ 

;ekleri fjyat üzerinden % 15 teminat parasıyl,.. birlikle me7ı-ı1r ı.:;ımı~ 
vona mürac-aatfan ilAn nhınur fll41H 

M. M. V~ İstanbul 2 No. lu Satın Alma Komisyonundan 

Tomruklardan muhtelif çaplarda kerestt> ımıdı için yeni veyahut az 

kullamlmış hazar tezgahı (katrak) satın alTnac:ı.ttır. Lokomobilli veyahut 
motörlü olabileceği gibi motörsüz ohırak yalnız tezg~ht::ı olabilir. Elinde 
bu nevi makinesi olup satmak isteyenlerin en geç 10 İkinciteşrın 942 ta
rıhıne kadar teklitlerinl komisyonumuza veyahllf Ankaradakı Vek~let ~a
tm alma komisyonuna vermeleri. (967) 

9 ----.... 
NİÇiN 

Yeni Tokalan 

ALLA TROUBETSKOY 
Esbabını anlatıyor : 
* Onun btr çok cazip ve 

yeni renkleri vardır . 

lt O. butı.l.n kullandığım 

pudralardan daha ine': 
ve daha hafiftir . * O~dakı hakıki çlçeklerln 
nefis kokusuna perestış 

• ediyorum * O, blitun gun sabit kalır 
Çünkü terklbınde bask.; 
hl<; bır pudrada bulun · 
mayan Krema kopuğu 

vardır 

* Yatmurlu. rüzgarlı h<ı 
vaya ratmen Yeni Tt 
kalon Pudrası tenlr 
dalma teru taıe muh: 
raı:a eder * Emlnım ki her nt" bl\ 
hasına olursa olsun bun 
dan daha iyi bır pudrıı 
bulmak lmkant yoktur 

PARASIZ GÜZZELLİK 
KUTUSU oerunu.nda (beyaı 
ve pembe ı renklerdeki To
lt.alon k.remlerl ile muhtelif 
'renklerde Toluı.lon pudrııısı · 
nın nümunelerlnl havidi r 
Ambalaj ve sevk masraf 
ola rak 20 kuruşluk bİr pulu 
a.,ağıdakl adrese gonderlnl:ı: 

Tok&lon ıenlsi 
Posta Kutuau 1122. lıtanbul 

iHTiRA ILANI 
"Bir ah$ap tayyare pervanesi ımaiı

ne dair usul" hakkında alınmış olan 

~-·••••••••-' ı .ıi .Hı.1936 tarlhınde tescıl. edilen 2196 
.,..AHERLER i 

1 1 <ayılı ihtira beratJ bı.ı defa mevkii fiile 1 l~h eri 200 ton kuvvetinde 2 adet "onmak üzere ahere devruferag veya 
aııtıhk komple · car edileceğinden talip olanların Ga-

PARA KAÇAKÇISI - Uwnköp· HİDROLİK P RES latada İktı~at hanmda, Ro~rt Ferri-
rii. (TAN) - Edirne tcıcirlerinden Ba- ·· ı._ 1 

t 1. Bilhassa yağ tabrikatlSrlerin• ve murac ... aatlıırı i .. n o unur. _ _ 
ruh Bahar ~tanbula 297 drahmi ka-

'-· d tavsiye olunur. ' çrrırken •rura a yakalanmı t•r. .._ 
~ t:ınhul p,.,..t;:ı kuhı~u Nô, 11 • ,, 

HARP EKONOM isi BÜROSU 

nır buro olarak teşkıl ..,, len hıırp 

ekonnmisi biiro~u hir dnıre şrkline 

•·albedilec-E'ktir. Bu daire sPhritı h!ltlin 
ia"" işleri ılc meş~ul olacııktir 

KAYIP - !ı39-940 derı: cene~indr 
Kııbata5 lisE'sinden ıı ldrğım lise bitlrmr 
,.P olımnluk diptomlfhırmı !en fakül
tı>ı;i yangınındR kaybolmuştur. Yenı
lerini cılaca~ımdan f'skilE'rinin hükrnı·; 

BİR KÖYLÜ VARALANDI kalmamıştır. Orhan Tepe 
Şoför Be~1min id9re ettlğı 2202 nu
maralı takı;i Ahmet isminde hir köy-
lüyı> çarpmtş ve 
lamt~tır. 

aiır surette y;;ıra-

EmnönU Halkevinden: 

Orman Koruma Müstakil Tabuı 
Komutanlığındal _ 

1 - Orman koruma teşkilatı için 1000 ad~ un çuvalı pazarlıkla aa..
•tn alınacaktır. 

2 - Pua.rlrp iştirak etmek arzu edenler 3. İkbıciteşrin 94% ıtınn 
lc.omis:YQnumıua müracaat ederek alacağı bir yazı ile teminat katiye ola
rak 29S lirayı orman 1. mmtaka mesul muhasipliğine yatıracak ve ala
cağı makbuzla 4.11.942 günü saat 10 da orman koroma aatm ahna ko
misyonundaki pazarltğa 1$f.irakleri ll1n olunur. (104:0) 

Wl3ınAllll~ 
~~~@)(! 

PARAN iZ iN 
MEVVASINI 

TOPLARSINI% 

MEMURLARI KOOPERATİF 

Şirketi Iıl ürakipliğillden : 

Heyeti İ<larenin çekilınl'si ve ısirketin müddetinin bitmek üzer~ bulun-

.ısı sebeplerinden dolayı muk<ıvelenamenin 21 inci maddesi mucibince 

numi heyetin fevkal!ıde olarak ic;timaına Jüzum hasıl olduğundan bilO

•ıum ortakıarın 21 . TT. ci teşrin. 942 Cumartesi ~nü saat 13.30 da Emi

önü Halkevi salonunda haztr bulunmaları lüzumu mukavelen:ımenin 37 

ıci maddesi vec;hile ilan olunur. 

RUZNAME 

1 - Kooperatifimizi faal ve orhıklara müfit bir hale getirmek 1Lzerıe 

ptlacak teşebbüsler hakkında karar ittihar.ı. 

2 - Yeni İdare heyetinin secimi 

3 - Şirket müddetinin 21 sene daha temdid. 

4 - Eski Statünün ibtaliyle Ticaret VekAletinin h1ızrrladığı tip sta• 
•ıün kabulü 

5 - Müesseseye ahvali hazıraya uygun bir veçhe veriltnesi hususu• 

' n mfü:ıı kere ve· karara raptı. 

Türkiy~ 

ZİRAAT 

Cümhuriyeti 

BANKASI 
-<:ıı.ruJus T3rihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Tllrk Liraaı. Şube vt 

Ajana adedi 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Par a birikfuenler P 28.800 lira ikramiye veriyor _ 

ıl 

Ziraat B~nkB.l'tnda lnımbarab .,. ftıbanns tuamıf b.esaplarmda ~,, 
u. 50 ı..traııı bulvnanJan senede 4 defa çeldlaces kur'a ile ap.trda)( 

... ı~na .!01"1' lln'amlye dağTtılacaktır 

4 adet 1.000 Llrablc 4.000 t.tn ı ·ı oo adet 
4 • 60<ı • 2,00Q • 120 • 
4 .. !50 • 1.000 • 180 • 

40 • 100 .. 4.00C • -

SO Ura h lc 11.000 e..ır . 
4G • 4,BOO 
IO • l.200 

" . .. , ... l..,; ... c:. h,,.,..,,1, T;"'n'\1.-. • t k Vln!'ı\r Ol ft'f nıı q •t nl ıvıı t ılır f.,f:ı h ıl('f11 "Ç- Asa~ıd ki vazılı i lPTı! !!İrmPK •!;te- KAYIP - Ankara yabııncr ao;kerlik 1 
DiKKAT Besaplarmdaıo paraJar btr eene \Çln&t GO Ltrad~ aeaıı 1 

idil ışmlyetıı.erf' lıtT&mıye çıktığı takdirde 4ft 20 tulaalyle verlleeelrth 11ı 
•r'ıJar woede 4 defa 1J Eyla&, 11 8 tr1nciklnun . 11 Mart .,. 

resinden a1d!ğ1m 1706 numaralı yil 11 RR7h·tu~ t,.,_.ht.-rin.t .. r.-~O-.-kth 
1 .~ ı ..ır ırnunda oHi olarak hıılıın 

l • t ır 
unr l\çünün cc e<li morııa knldırll 

mıştc 

•-c- n "e~il- ilP lı~lk d t· 1 !'1ieı hn- ı '"'n vııhırırlı~l:ırın mür~ı-~ lhırt · (;e
b<>ri h ı c'· Mr t"'ı IH· ,.,., +,. ·t·nP~ı-, :nki. ;ım"lf' c: rkı;t tenekeci mıırıı!'

nr .. ~ı ~hivrt , ,,,.,nektcdtr. Pıyasadıı •07; tenl'kPci; •esvivPci· {l)rrı:ırı · rlej<-
toı şeker yoktur ' trikçi, frezeci, bahçt van hademe. 

uf)ı><inrlnn kffğım terhi~ teıkeremi 

kn~·bettlm_ Yf'nisini alaeaıttvıdan es-
1-·ic:lnin hııkmi\ voktıır. tneobolu 1 :i29 
doğumlu Ali O~man oğlu Ali Akpul 

arabası plakasrnı kaybettim. Yenisin• ..,,~ 

al;ıca~mdan hı.ikmü kalmjlmı'ltır j ,.••••••••••••••••••••"11!11••••••" 
Osmıınbeyde arabacı İlyas oI:lu Ra- ~ıp H' l\e~ı ı~al .tl uduru. Ha!IJ lıUlJı ucıroınııcu 

aim Cenıizba;r Gazetecıtilıı. ve .NeşrıyM T. L. Ş. T~ Matbaası 


