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r·· Hayat Pahalılıgı Karsısında---, 
• • 

Geliri Az Olan Vatandaşların 
·korunması i çin Tedbirler 
:~Unakalôt Vekôleti Gemi Mürettebahnın Ücretlerine 5 • 15 Lira Zam Yapıyor 
ka, "-nkara, 20 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Hayat pahalılığı 
k•nıı.ı,,da memur, müstahdem ve işçi gibi geliri mahdut ve mu
old.i" olan vatandaşların korunması için hükumetin yaptırmış 
üıer;lllı tetkikler neticesinde bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapor 
nı'! ;ıe verilecek kararın mahiyeti önümüzdeki ay içinde anlaşıt
nıuı: "':aktır. Hükiımc·t, dahili işler hakkında parti grupunun önü
,.,,d 'kı toplantılarında izahat verirken bu hususa temas ederek 
cdec:fı .netice ve vereceği karar etrafında grup azasını tenvir 

'-'lır. 
~er taraftan öğrendiğime göre, Münakalilt Vekaleti, hayat 

So~et Rusya 
liarbe Devam 
Edebilir mi? 

ld. Zekeriya SERTEL 

1 

pahalılığı müvacehesinc!e az ücret almakta olan Devlet Denizyol 
ları gemi mürettebatının tcrfihlerini zaruri görmüş ve iki bine 
yakın olan bu zümrenin ücretlerine ayda be'i liradan on beş liraya 
kadar zam yapnııya karar vermiştir. Bu karar ay başınıla tatbik 
edilecektir. Zam görenler birinci, ikinci ve üçüncü sınıf güverte 
ve makine lostromo]ar ı, kamara memurları, dümenci ustası, gemi
ci, n1arangoz, yağcı, ateşçi, kömürcü, k livuz, su, kömür ve h izm e·t 
vasıtaları mürettebatı ve mavnacılardır. Bu zamlar yılda 150 bin 
lira tutmaktadır. Bu k arara İstanbul ve İzmir teşkilatı dahil lu
luıımaktadır. 

Amerikan 
Bahriyesinin 

Tebliği 
4 lınan başkumandanlığının 

reıaı son resmi tebliğinde "Ma
ha l'iınoçenko ordularının im
ord:•ldiği bildirilmekte ve bu 
rilın.~ ~akkında şu malumat ve 

ıc -'""'t.ed.ır: 
Sek· 

ı 'o rpill enen Muhribin ~ 
Mürettebatından 11 i : 
Kayıp , 1 O Yara l ı Var 1 Jrıı.p lı ordudan ibaret olan bu 

Pltııi 61 avcı, 6 aüvari, 7 zırhlı tü
lCJck~~: ve 6 zırhlı tugaydan mü-

lıa ~ ~~i resmi tebliğ bu irn
da §il ketinin neticesi hakkında 

ltıalılmatı vermektedir: 
"IJ._ 

ıniıı-;;;: •abasının esas itibariyle te
L1n« S ~i bitmiştir 657,948 esir, 1241 
s' 396 top ahn~ıştır,,, 

Jiıtı. U rakamlara nazaran Mareşal 
,lııııı ~o ordularının tamamen 

üı!_.edilnıiş olması lfizımgelır. 
olan ~ 103 fırkadan müteşekkil 
rınııı areşal Timoçenko ordula
laıını ınevcudu 1,500,000 olmak 
rıs1 e:.eıu.. Bunun hemen de ya
den~ 11' edilince, harbin 20 gün
cerey rı en kanlı şartlar altında 
hıncıu;ın ettiğini gözönünde bu -
rin d tilrak, geri kalan kuvvetle
haric~ Ya.ralı ve. ölü o.larak harp 
bıl.ir eclildiklerıne hükmedıle -
ş~ ı.. 

şudur:"'lde akla gelen ilk sual 
ön•.llı~ .\iman orduları Moskova 
musiınlerle harbediyor ve 
iler~ Alınan kuvvetlerini 
ten atıı. eltten, Moskovaya girmek 
A,0Yan kuvvet nedir? 

iddiıı:n lar üç ay evvel de ayni 
man cı_ llerj sürmüşlerdi. O za -
dikten Sınoıensk'e kadar ilerle -
ordu~a Mareşal Timoçenko 
man <lrd imha edildiğini, Al
bır ~uııunun önünde artık hiç 
yolu~ 1 kalmadığını, Moskova 
Hatta dahçıldığını söylemişlerdi. 
olduğu .a. ıleri giderek, bu defa 
de bitti/ilı.ı, bu cephede harbin 

Ya ..._ı:ı iddia etmişlerdi. 
nın iıııh an başkumandanlığı -
anla-. a ıle kasdcttig-i manayı 
d ·ğ:-""IYor 1 ı bild.· uz, yahut da imha edil 
arkadan lrıJen kuvvetlerin yerine 
kuvvette ayni nisbette ıhtiyat 
~tmekli~ sevkedildiğini kabul 
8kditııe llıız lazımgeliyor. Bu 

asını anı de harbin bittiği iddi -
liaıti~llıak güçleşiyor. 

her ınuıı 1 §Udur ki, Sovyetler, 
zeınece ktebede insanca ve mal
suratıe d ~Ybettiklerinin yerini 
rna]ql1ııa 0 d~rmakta ve zayıfla -
nı ve ınuJ•gınen harp kabiliyeti 
;neın•ktecı ~aa kudretini kaybet
dar da aynır er. Nitekim Alman -
tları bu' §eyi yapıyor. Ve uğra

~r ad'ltı ~llk . zayiata rağmen, 
erle ıtıuıg tırdıkleri taze kuvvet 
lıyeııeriıı~tnadiyen taarruz kabi -
Şu haıcı tnuhafaza ediyorlar. 

zonı"<:e ık~ mesele, insan ve mal
ıhtıyat lt tarafın malik olduğu 
ve h~rp :;vetlerinin büyüklüğü 
selesıcı,r. li •yı_ının zenginliği me 
b.u ıhtıyat ~rbın bitebilmesi için 
sı, ve har Uvvetıerin tükenme
ccvap ver~ •anayiinin ihtiyaca 
den çıluıu tnıyecek derecede el -

Almanı ş 01ması lazımgelir. 
4.0oo.ooo ~~ın şark cephesinde 
?''il olunııy"an kaybettikleri tah
ıse ellerind or. Bu tahmin doğru 
!ık rnuazza~ taha 6,000,000 kişi
?'ektir. Bu k ır kuvvet var de -
ıandarınalıı, uvvetin Avrupada 
tarını da Şiın eden hır milyon mik 
ye çcknuye v:' Almanlar cephe
n Italyan k hunların yerleri -
1'ar;ıı verını uvvet_lcrini ikameye 

ş gorunüyorlar. 
(So · 

Bu Haber, Büyük Bir 
Heyecan Doğurdu 
Vaşington, 20 (A.A.) -lzlanda 

açıklarında bir Alman denizaltısı 
tarafından torpille nen ''Kearny" 
Amerikan muhribi, bir limana gel 
mıştir. Bahriye Nezareti tarafın -
dan neşrcdılen bır tebliğe göre, 
muhribin mürettebatından 11 ki 
şi eksiktir, ayrıca 2 agır ve 8 ha 
fıf yaralı vardır. 

Torpilleme hadisesi hakkında 
alınan ılk haberlerde kimseye bir 
şey olmadığı bildirildiği için bu 
tebliğ Amer,kada büyiık bir he
yecan tevlit etmıştir. 

Avrupa harbi başlıyalıdanberi 
llk defa olarak kayıpların ve ya
ralıların isimlerini veren bahriye 

Gemi kafi lelerini himaye irin Atlantikte Ameı-ikan harp gemileri nezaretinin tebliği şöyle demek -
ile isbirliği yapan İngiliz zırhlılanndan biri tedir: 

--ı "Kayıpların ve yaralıların ya -

•'---....J 

• 
Şark cephesinin merkez ve ccn up kısınılannın son vaziyetini 

göstCTir harita 

ALMAN .TEBLiGi SOVYET· TEBLiGi 

M k d 1 Y 
• N • lem akrabalarına keyfiyet bahri-

O S OV a e en 1 ıza m 1 

~iş~~~~reti tarafından biıd;ril - , 

Rostov da 
Tehlikede 

Moskovanın 
Cenubunda 

Örfi İdare Kurulmak 
İlan Edildi 1 Yolundadır 

Müdafaa işinin G. 
Jankof'a Tevdii Mr. 

Azli Timoçenko'nun 
Manôsına Ahnıyor 

Sovyet Müdafaa Komit esi 
iz.asından Beria 

Moskova, 20 CA.A.) - Sovyet -
!er Birliği müdafaa komitesinin 
bir kararnamesinde şöyle deni! -
mektedir: 

1 - Moskova ve civarında örfi 
idare ilan edilmiştir. 

2 - Gece yarısından sabah sa 
at 5 e kadar ışıklar söndür;ilecck 
tir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 1) 

Doktor Funk, Bu 
Hususta Allnaca k 
Tedbirlere 

izahat 
Dair 

Verdi 
Roma 20 CA.A.) - "D.B.N . ., 

Halihazırda İtalyada bulunan _\]
manya İktısat nazırı Her Wal
ther Funk İtalya harici ticaret 
nazırı Sinyor Riccadınin da
vetine icabetle bugün Romada 
bir r>utuk irat ederek, evvela, 
tarihte yegane olan iki mihver 
şefinin büyüklükleri karşısında 
duyduğu tazim hislerini ifade et
miş ve muazzam siyasi gayeleri
nin yeni nizamın ve Avrupa sa
hasının sulha kavuşturulmasına 
ait tedbirlerinin bir taslağını çiz
miştir. 

Alman iktısat nazırı şöyle de
miştir: 

"Hayat sahasına dahil bulunan 
Akdeniz havzasında siyasi ve ik
tısadi şartların sağlam yeni bir 
nizama istinat etmesine nezaret 
etmek İtalyanın uhdesinde olan 
başlıca vazifedir. 

Fevkalfıdc imk3n1ara malik olnn 
bu sahanın en büyük ehemmiyeti her 
şeyden ev\'el Avrupa, Afrika ve Ya
kın ıark arasmda tabii bir irtibat ve 
Avrupa i~birliğinin birinci hedefi ol
mak itirabiyle bu üç krtanın refahını 
temin edecek &eni' mübadelelerde 
mutavassrthk vazifesini ifa eylemekte 
bulunmasında mündemiçtir, 

Büyi.lk Britanya: ablokasmın icba
riyle doğmuş olan Avrupa iktı~adi sa
ha~mm, askeri iktısat bakımından ve 
bundan ba§ka yıışryabilmek için, e-

(Sonu; Sı: 2; SU: 2) 

Deniz makamları "Kearny,, in 
hangi limar.a geldiğini bildirme
mektedirler. Sureti umumiyedc 
ıannedıldiğıne göre kendi vesaitı 
ile bir limana gelen bu geminin 
yaraları ağır değildir. Beyaz sa -

(Sonu; Sa: 2j Sü: 7) 

Maaşla r ı n Bayramdan 
Evvel Verilmesi lc;sin 

Dün Emir Geldi 
Devlet memur ve müstahdem~ 

lerinin maaş ve ücretlerinin 
Cümhuriyet bayramından evvel 
ödenmesi için dün İstanbul def -
terdarlığına emir verilmiştir. A
yın 27 inci günü tevziata başla -
nacaktır. 

Mesul muhasipler 100 liradan 
fazla maaş alanların maaşlarını 
ziraat mankasından avans olarak 
alacaklardır. 100 liradan aşağı 
maaşlarla miktan her ne olursa 
olsun ücretler doğrudan doğruya 
hazine tarafından ödenecektir. 

O· 

BtR TASHİH 
19 Birinciteırin 2218 numaralı pa

zar liinkü nüsharrıız yanh-;hkla 18 
Birinciteşrin cumarte~i tarihiyle ve: 
2211 numaralı olarak çıkmıştır. Özür 
diler.iz . 

Bugün 
"Şehir 

Mesul 
Tiyatrosu 

""d"" ,, mu ur ... 
PROFESOR 

lsmayıl Hakkı Baltacıoğlu 

3 üncü sayfamızda okuy unuz. 

Almanlar Şehre Rus Mevzilerini 
60 Kilometre Çevirme İşi 

Yaklaştı Akim . Kaldı 

Moskova 1 nın Harici 
Müdafaası Zorlan ıyor 

Berlin, 20 (A.A.l - Alman teb 
!iği: Şark cephesinin cenup böl
gesinde Alman, İtalyan, Macar. 
Çekoslovak tümenleri durmadan 
Donetz havzasının endüstri böl -
~esin.de ilerlemektedir. Harekat 
cephenin diğer bölgelerinde mu -
vaffakıyetle devam etmektedir. 
Hava kuvvetlerimiz bütün cephe 
boyunca mühim demiryolu hat -
larJPa ve yollar şebekesine mu -
vaffakıyetli hücumlar yapmıştır. 
Şiddetli hava hücumları 
Berlin, 20 (A.A.) - Alman sa 

vaş tayyareleri dün birbirini ta -
kip eden dalgalar halinde ve bu
yük muvaffakıyetlerle Sovyctıe-

(Sonu; S•: 2; Sü: 5) 

Alman Zayiatı 4 
Milyonu Buluyor 

Londra. 20 ıA.A . l - Gece ya
rısı neşredilen Sovyet tebliği 
Alınanların Moskova istikametin 
de yaptıkları şiddetli taarruzla -
rın geri püskürtüldüğünü bildir
mektedir. 

19 ilktcşrinde muharebeler cep 
henin bütün istikametlerinde de 
vam etmiştir. Mojaisk ve Malo -
yaroslavotz istikametlerinde bil -
hassa anudane muharebeler cere
yan etmektedir. Alman ve faşist 
kıtalarının şiddetli taarruzları ge 
ri püskürtiHmüştür. 

18 tlkteşrirde 38 Alman tayya 
resi düşürülmüştür. 17 Sovyet 
tayyaresi kayıptır. 

(Sonu; Sa: 2j Sü: 3) 

Tıuıklarla Rus .mev:Weriııe h ücum eden A lman piyadesi 

Uzak Şarkta 
Beliren 

Yeni Tehlike 

Japon Başvekili 
" Buhranı Önlemek 
için Her FedakClrhğa 
Hazır Olahm., Diyor 

Singapur1 da İhtiyat 
Tedbirleri Alınıyor 

AınCrika yeni ıni.iznkere1ere 
giri~eceği anla'.:ialan Japonyanın 
Vaşington sefiri Antit'al Nonıoura 

Tokyo, 20 CAA.) -- Ba vekil 
Tojo, yeni kabıne erk;inıyle har
biye nezareti erkanına hitaben, 
Japonyanın şimdi, hayatla öltim 
yôllarından birinı tercıh zarure -
tinde olduğunu söylemış ve ha -
lihazırdaki buhranı başarmak 
için her şeyi fedaya hnzırlanıl -
ması tavsiyesinde bulunmuştur. 
Japon - Amel'ika gerginliği 

Tokyo. 20 CA.A.ı - Japon ha
riciye Nezaretinin organı olan Ja 
pon Times And Adversiter gaze
tesi. başmakalesinde diyor ki: 

• (Sonu; Sa: 2; Sü: 4) 

Fransa da 
o-

Bir Alman G enerali 
Katledildi 

Vichy 20 A.A. ı - Salahıyetli 
makamlar, Nan tos bölgesi Al -
man kumandanı General Karl -
Frederic Holz'nın bu sabah kat
ledılmış olduğunu teyit eylemek
tedir. Alman generaline ateş eden 
iki katil kaçmışlardır. Katıl ha
disesi Nantos'da Saint - Pierre 
meydanında ışıkların karartılma 
sından ıstifade edilerek ika ed -
miştır. 

Beş A lman 
Alayı 

Asayiş i Muhafaza lc;s in 
Şima l i Yunanistana 

Gönderildi 
Londra, 20 CA.A.) -·- Londra • 

dakl Yunan hükumeti tarafın -
dan alınan haberlere göre, asayi
Şi muhafaza etmek üzere. şımali 
Yuncınistana beş Alman alayı 
gönderilmiştir. 

Hırvatistanda tevkifler 
Bern, 20 (A.A.) - Zağrepten 

bıldiriliyor: Hırvat dahiliye ne
zareti 30 eylülde Alman askerle· 
rine karşı yapılan suıkast netic€ 
sinde 13 kişinin tevkif edildigın 
bildirmektedir. 

Sofyada J idam kararı 
Sof ya. 20 (A.A.) - Sof ya as -

keri mahkemesi, dün gayri ka· 
nuni bir amele teşckkülünur 

1 

kundakçı gurupunun reisi ile w; 
azasını idama mahkum etmıştir. 
Bunlar şimendifer kazaları hazır
lıyacaklar, köprüleri berhna ede 
cekler, yangınlar çıkaracaklardı. 
Mahkemenin verdıği karar, dev
letin himayesi kanunu ahkamına 

tevfikan verilmiştir. 

-· 

:lop 
ÇOnka bu 

'ktep kft•br 
dan daha zt 
ve ldtaDcıla 

• 

isk ve 
~ r ı nda 

re bel 
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YAZAN: Oıi;uz 
FJJkat benim içimde bili !iÜphe var- Kalkllm ve kapıyı açtım. Nlhalin 

1ihtikar 
Taraması 

Şeker, Kumaş Satışları 

Kontrol Edildi 

Nüfus 
Tahrif 

Kayıtlarını 
Etmisler 

!Cümhuriyet 
Bayramı 

Komite, Kutlama 

GüNüN
-MESELESi 

Çocuk, Yarım 

insan - Deijildir ! 
dı. Nihali scv~yor muydum? Onun tahmin ettiği ıibi bir polisti. Kalın 
sevgııine ıayik olduğu mukabeleyi bir sesle: 

• 
, 

Yazarı: Naci Sadullt 
yapıyor muydum? Onun saadeti, ha- - Nihal h.'.1.nım burada mı bulunu-

l k:katen benim saadetim olabilecek yor? Dedi. Fiy~ıt mürakabe bürosu kontrolör
leri, dün polis ve zRbrtai belediyenin 
yardımı ile şehir dahilinde bir ihti
kılr taramaın yap1n1şlardır. Tarama
nın mev?.uu Bayram Şekeri ve kumaş 
idi. Şehirdeki bir C'Ok $ekerCilerin 
gayri rnütccanis bir fiyat üterlnden 
satış yaptıkları eörlilmüş ve imalAt 
csna~mda en asgari fiyat tesblt eden 
ek erciler esas tutulmu,tur. Bu fiyat

lardan yükı::l!-k satış yapanlar hak
kında kanuni takibat yepdacc:ıkttr. 

Üç Nüfus Memuruna işten El Çektirildi 
Programını Hazırladı 
CUmhuriyC't Bnyramı progrnmmı 

yramvayın en öndeki ıki ki,ı 
sırası, bir kadınla, en bıiyiı 

attı yaşında görünen üç yavrU!U i 

rafından işgal olunmuş. 

_ mıydi? - Evet! 
Daha ileri giderek diyordum ki: - Ne maksatla? 
"Onun bana karşı olan ıevg:sinİn - Bi.r kızın ni.$anhsının odaıında 

sonu nereye varacaktı? Bnna evlen- durmasında ne maksat vardır? Ve bu 
-nek mi teklif edecekti? Hak-katen sizi alakadar eder mi? 
1eni seviyor muydu? Yoksa. gençliği, - N.ihal hanım sizin nişanlınız mı? 
ve tecrübesizliği, onu bir (heves) o- - Evet. 
iarak benim kucağıma mı atmıştı? - Onunla evlenecek misini.ı? 

ıru; Günler çabuk, teıa,sıı: ve heyecan- - ŞUphesiz. 

m sız geçiyordu. Onu düşünüyor, ona Polis durdu ve bir müddet yüzüme 
n1 kar,ı duyduğum hisleri kendi kendime baktıktan sonra: 

tahld ed:yor ve bunu bir neticeye - Bense onu almaia ıclmiıtim de .. 
A baflamak istiyordum. Dedi ve ııave etti: 
nu Bir elin, eve döndUğüm zaman Ni- - Peki .• Peki .. 

b'lh ailar buldum. Polisin kapıdan ayrılmasiyle bera-
!şlE - Ne var? Dedim Niçin ağlıyorsun? ber kapıyı kapatarak Nihal.in yanına 
fen Biı şey mi oldu? Anb.tsanal. geldim. Gözleri ıslak idi. 
rei O h;ili ağlıyor ve hrçkırıklannı bir - Niçin ağlıyorsun Nihal? 

mu 
gü 
kAI 
bu 

türlü tutamıyordu, - Saadetim beni boğuyor. Onun 
- Niçin ağlıyorsun Nihal? Ba,mt itin ağlıyorum. 

kaldır ve bana olan me~eleyi anlat. Yemeği yedikten ıonra Nihale: 
- Bir polis l'Cldi Burada kimin - İstersen bir:'\z gezelim. 

yanında bulunduğumu sordu. Sonra.. Dedim. Kabul etti. 
Sonra ne dedi biliyor musun? "Haydi Sokaia çıktığımız zaman '"Anne., 

ede patronunun yanına git. Senin burada diye hitap ettiğim, üçüncü kattaki 
işin ne?,. Ben korktum ve seni ha- kiracı ile karşılaştık. Bizi görünce .. 

ftaa berdar etmeden hiç bir yere gidemi.- - Tebrik ederim evlidım Seni de 
JAzı;, yecefimi söyledim. Patron beni po- kı:r:ım.. Dedi.. Ve bizim şaş;rdığrmızı 

L:!ıe ihbar etmiş. Ve hem de senin anlayınca il.ive etti: 
hakkında bir silrü sör.ler söylemiş. - Biraz evvel giden polisten öğren 

- Patron mu? Ne hakla? Ne de- dirn iri nİlianlanmışsınız .. Mesut olun .. 
mit? Kim söyledi? Kendisine teşekkür ederek ayrı1ır-

- Alt katta oturan kiracı dedi.. ken. Nihale baktım. Yüzüne vuran, e
Benim ıenln yanında mctreı olarak lektrik ışığı onu pek giızel gösteriyor 
1-.olunduiumu TC,. du. İlk defa olarak koluma girmiş· 

- Söylesene?.. ti •.• 
- Ahf SöyHyemem. Ne iftira .. HllJ.. Tren yolu boyunca ilerliyorduk 

hukl ıen ne kadar iyiıin .. Bana hiç Gece pek güzeldi. U:raktan ağusto~ 
tır fennhk yapmadın kil. Ahi Sen- böceklerinin sesleri 1Jetiyordu 
den ayrılRmam Bent bırakmıyacak- lıstasyona doiru ilerlerken . Nihal .. 
srn defil mi 7 Seni ıev.iyorum. İnan - lsterıen "Çiçekli köşk., e gide-

lim 1. 
b na •• Ne olur beni bırıkma., 

Bunu söylerken btçkrra hıçkıra af- ~.edi. Hiç düşünmeden cevap ver-
lıyordu, 

- Giedlim. 
- Poliı bu ak1:-tm sclecckl Beni "Çiçekli köşk., pek yakında idi 0-

ona teılim etme olmaz mı 1 Ben o raya ekseriyetle dans etmek için (idil~ 
patronun yanına gidemem artık. Ben dilinden pek ender ıriderdim. z nne
s~nden b!şk~'lını istemiyorum. Ne o- dersem ıon d.efa Yakupla ııeçen son• 

2 lu~. ~~n~ B~nfil. d ks t dl? 1 baharda gitm1ttim. Nıhalın saadetini 
t Bu .. t .. e b,, ~··7. u" e~ ma 

1
• ney kıskanıyor ben de onun kadar mesut 

c u. un u u1 nce ere ra men onu olduğuma inanmafa çalışıyordum 
tt"Sfllı ediyor Te: • 

r - Bunda atlanacak bir ,.,, yok... (Arka~ı var) 
• Tabii bir çaresini bulacaiız. Seni 
,. kimse benden alamaz. 

" p 

• 

Diyordum Bu ~özüm ona pek bü- / 
yük bir "ümit .. vermişti .. Artık ıstr- ı 
raptan hıçkırığı bile işidilmiyordu. 

- Ne k:'ldıtr üzülüyor ve korkuyo
rum bilsenf Senin yanmda ne mesut-
tum. • 

- 'Uzü1me Nihal .. Ben varken .. 
Seni polisin et.ine bırakacağımı zan
n~cler misin? 

Diye ona perişan sözlerimle tesel
liye kalktyordum. 

Alc:pm yemeğini ?t:rken. o da ka-
pısı çalındı. Nihal: 

- Her halde polistir. 
Diyerek heyecanltındı. 
- Sen otur, dedim, ben bakanm 

'~ R.ADVO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.SO Proıram 
7.33 Mü~ik (Pi.) 
7.45 Haberlel' 
ı.oo Mibllı: CPI.) 
a.15 E•in 1aati 
a.ıo Müıik (Pı.) 

o 
12.30 Prol'rarn 
12.33 Şarkdal' 
J 2.45 Haberlel' 
13.00 Sarlnl.r 
13.30 Y:ihilı: (Pl.) 

o 
18.00 Pl'Ol'ram 
ıı.os Orkeıtra 

19.00 Fasıl 
19.30 Haberler 
19.45 Scrb•ıt 
19.SS 0.)'Un havaları 
20. 1 S Radyo ıazf!teıi 

20.45 Müzik (Pl) 
2 .00 Ziraat tak•imi 
21.ıo Mübilı: 

21.JD Konuşma 
21-45 Türk mW:ifl 
22.SO Hab•rler 
22.4S Danı mCbifi 
22.55 Kapanı'-

GECE GELEN HABERLER 

Baker roı gürı kapatıkıcak 
Kundura cıatı!lilmda thtiklı.r yaptık· 

tarı iddiesiyle adliyeye verilen ve as
liye ikinci cezrıda muhakemeleri ya
pılm:ıktti olan Baker mağaıaı.::ı mü
dürü Salrımon Scrara ve kundura 
d3iresi $efi Dimitri hakkmdaki du
ruşma sona ermi,tir. 1'-1uhakeme su
çu sabit ı;ıörmü$, her ikisini de otu
zar lire para cezası ödemeye mahkOm 
etmiş ve maja?.anın on ıiln •kapattl
masına k:ır~r verilmiştir. 

ihtikar suçluları 
Bund1'1n başka hileli kahve satan 

Sobri admda biri de 50 lira para ve 
yedi J(iln hapis ceznsma mahkôm e
dilmiş ve dükk~nınm on beş itin ka
patılması karar altına ahnmI!';ltır. 

200 kuruşluk cayı 10 liray:\ satan 
Yasura ve baba~ı fsak da yirrniser 
lira para cezasma, Büyükad:ıda İş· 
kembeci Basil de keza yirmi beş lira 
para cezasma mahklım edilmiştir. İs· 
kembeci dükkftnı bir hafta kllpatıta .. 
caktrr. 

Dii?'er t..ı.raftan fiyat mürakabt!o bü
rosunun t.t~kiid;\r şube~i dün Seltmi
yt>dl!- dört ihtik6.r vakası tt'!lbit et
miştir. BunlAr kHmUrü 8 kuru~en 
~ntan bir kömürcü, karaman etini 63 
kuru,a s:ıtan bir kaııııap ve beyaz pey .. 
niri 80. makarhayı 50 kuru~a ııııatan 

bir bakkal hakkmd"dır. Suçlular 
h:ıkkında zabıt tutulmuştur. 

Hava Kurumuna 

Y apdan Yardımlar 
İnegölde: Tuh~fiye tüccan Ragıp 

Güven (200), Peynir ve krema tücca
rı Remd Şenbel (125), Kereste tüc
carı Vahit Akarsu {:SO) lira, 
Adapazarında: Numan Akif Yön· 

l<>m (250), Safer Yığın, Bekir Süley
man, Hakkı Olc:.n (150) 41er, İbrahim 
Ahmet Balıklı (125), Ahmet Eklzçe, 
Mehmet Tevfik Merslnoltlu, Payton
cular, Ahmet Tavukçu ( 100) er Hü
seyin Kuleli, Mf"hmet Kuleli (76) er, 
Ahmet Süleyman, Ahmet Arsllın (60) 
ar1 Necmi Tu~u. Mehmet Akkoc (50) 
şer, İlyas Gedik (40), Halit Şekercl
oi;lu, Abbas Aytür, Ömer canlı, A
tam Aydın, Mehmet Özilren (lO) ar 
lira Hava Kurumuna teberrüde bu
lunmuşl.ı.rdır. 

Sovyet Tebliği 
(Ba,t:arafı ı tnclde) 

Çe.nberi yararı kıtalar 

Son zamanlarda bazı nüfus daire
ltrinde sahte muameleler yapıldığı 
vil8y't nüfus müdürlül(üne bildiril
miş, bu ihbar üzerine tetkikat yapıl
mış ve Şişli, Samatya ve Şehremini 
nüfus memurlarına işten el çektiril
miştir. Bu memurların esas de!terle
rin pek eski ve lime lime oluşundan 
istifade ederek bir ,ok kayıtlarl de
ğiştirdikleri ve bilhassa baZJ genc;lerl 
yaşlı gösterecek sekilde kayıtlarda 
tahrifat yaptıkları anlaşılmıştır. Tah· 
rifatı yapan memurlarla, memurlara 
menfaat göıteren muameleciler ve 
sahte nüfus: cUutanı kullanan bazı 
kimseler adliyeye verilmişUr, 

Bundan başka İstanbul semtindeki 
nU.fus dairelerinden birinde de bazı 
yolsuzluklar yapıldığı anlaşılmtŞ ve 
vlllıyet nüfus müdürü Muharrem E-

PİYASADA: 

Yağ ve Kırmızı 

Mercimek Fiyatları 
Fiyat mUrakabe 

toplanmış Trabzon 
tesbit etml~tir. 

komisyonu dOn 
yağ fiyatlarını 

Bundan böyle Trabzon yağları top
tan 1S2,5 kuruştan, porııkende 150 
kuruştan fazlaya sattlamryacaktır. 

Fiyat murakabe komi.c;;yonu kırmızı 

mercimek fiyatını da yeniden tesbit 
etmiştir. Bundan böyle kırmızı mer
cimek toptnn 25,10, perakende de 29 
kuruştan ~atılacaktır. 
Uuık .. miler için 20 paralık bir 

fark kabul edilmiştir. 

ÇİVİ GELDİ - Son gilnlerde Orta 
Avrupa memleketlerinden 10 ton çi
vi gelmilitlr. 

Vilfıyet emrine verilen bu çiviler 
bugünden itibaren lhtiyacı olanlara 
ihtiyaçları niıbetinde tevzi edilecek
tir. 
OTOMOBİL LASTİGI GELDİ -

BMra yollyle 120 adet otomobil lh
tiği gelmiştir. Lastiklerin tevziine Bay 
tam ertesi baılanacaktır. 

Zekai Dede Konseri 

İkinci teşrinin 4 üncü gecesi Fran
sız tiyatrosunda ZekAi Dede konseri 
verilecektir, Kcinserde Muetafa Ça
vuş, Emin Ağa ve DellAli zadeden 12 
pe~a calınacaktır, BiTlncl kAnunda 
de ltrt'nln eserleri çolınacaktt:r. _.,..._____ __ 

Vilayet Umumi Meclisi 
lstanbu\ \lmunıl mtcliıi Uı;OncU lntlhap dev 

rtıinln dördUntD J'll llı:lnclt•trfn ltthnaınr •• 
yın birlnd tUnü yapacalı:ur. Toplantıda riya 
att divanı, daimi •ncOmtn •e lhtieaa encU • 
mtnlcr1. intihabı J'lflılacaktır. 

Uzak Şarkta Beliren 

Yeni Tehlike 

Moskovada Örfi j Yeni Nizam Kurulmak 
Londra, 20 (A.A.) - Moskova (Baft"'•" ı ıncıdo\ 

radyosu, bugünkü pazartesi saba "Eğer Japonya ile Birleşik A-

idare <'!!:.,, ~~ic~~~ j . Yol~:!:~~rıncıdol 
hı şunları bildirmiştir: merika münasebatı, şimdiki ger-

Almanlar Moskovanın takri _ ginliği muhafaza edecek olursa 
ben 112 kil~metre cenubu garbi- Amerikanın Sovyet Rusyaya yap 
sinde bulunan Maloyaroslavetzin ı makta olduğu yardım, bir haddi 
etrafında bulunan Sovyet mev - tecavüz ettiği takdirde Pasifikte 
zilerin;n iki cenahını çevirmiye vaziyetin vahamet kesbetmesi he 
teşebbüs etmişler ise de, kuvvet- men hemen muhakkaktır. 

3 - Dahili inzibat servisi N. ! 
.ı{. V. D. kuvvetlerine tevdi edil saslı maddelerin ithalinde geniş mik-

. t· ~1!.. müstakil bir şekle ifrağ edllme-
mış ır. 

4 - "Şaşll'tma hareketler,. ın- si IAzımdı:r. Bu, hiç bir zaman müba-
13-ğalı otarşinin müdrı!aası manasını 

de bulunmağa teşebbüs edenler ihtiva etmez. Diğer iktısadi sahalarla 
derhal idam edileceklerdir. 

Ba,ka bir kararname ile gene - mübadele münasebetlerinin harp bl-

Ji bir mukavemetle karşılaşarak 
ilerlemiye muvaffak olamamışlar 
dır. Moskovanın şarkında mün -
ferit büyük Sovyet müfrezeleri 
Alman çemberini yararak başlıca 
kuvvetlere iltihak etmektedir -

., tlnce sUratle teessüs edeceğine kuv-
ral J onkof Moskovanın harici cep vetle eminiz. Çünkü, denizaşırı rnem
hcsl kumandanlığına tayin edil - leketlerln h"m madde müstahsllleri, 
miştir. ne olursa olsun, kendi istihsal fazla-

Ayni kararname de hükumet larmı uzun müddet muhafaza arzu
merkezi müdafaasının garnizon sunda değillerdir.,, 

ler. 
Bulutların alçaklığı, yağmur ve 

sis, iki taraf tayyarelerinin fa -
aliyetini güçleştirmektedir. Buna 
rağmen Sovyet bombardıman 
tayyareleri büyük bir faaliyet 
göstermektedirler. Bir tayyare 
teşekkülü, bir Alman tank tahşi
datını bombardıman etmek iç;n 
o "kadar alçaktan uçmuştur ki, 
bombaların infilakı ile sıçrayan 
çamurlar tayyarelere kadar gel -

kumandanı Artemief'e tevdi edil
diğini bildirmektedir. 

Timoçenko azledilmiş! 
Sovyet hududu 20 (A.A.) - "Ofi., 

General Jonkof'un Moıkovanm hari
ci cephesi kumandanhiına tayin edil
dıfini bilcl.iren kararname Maretal 
Tjmoçenko'nun azledildiğini ih~as et
mektedir. Filhakika General Jonkof*un 
ünvanları arasında l'eçen temmuzdan 
beri Timoçenko'ya ait olan "merkez 
cephesi kumandanı,, Unvanı da vardır. 

General Jonkof 12 şubat 1941 den 
beri Sovyet ordusunun erkinı harbiye 
relsi idi~ Timoçenko'nun cözden dilş
mesi ile Jonkof'un tayini, vaktinde 
i15n edilmemişti. Ancak şimdi tesadü
fi olarak, merkez cephesinde cereyan 
eden son muharebelerin büyük bir 
ihtimal ile General Jonkof tarafından 
idare edilmiş olduğu öğrenilmektedir. 

* Moskova 20 (A.A.) - Mo~kova 
radyoıu, Pravda cazetesinin, Mosko
va ahalisine hitaben yazdığı bir ma
kaleyi neşretmektedir. Ga7ete, bu 
makalesinde, ahaliyi icap ederse baş 
şchrl sokak sokak, ev ev müd;\faa i
('İn bir ordu halinde teşekküle davet 
etmektedir. 

Yeni lıiikiımet merkezi 
• ·evynrl!, 20 (A.A.) - Reuter• Sov

l et Rusya hOki'imet merkezinin l\1os
kovanm 880 kilometre cenup doltu
sund.ı Kujbyshev g:ehrine nakledildi
ğı sôylenmektedi~. 

Dr. Funkı <L-ıha sonra demiştir ki: 
"Zaman zatnao beynelmilel müba

delelerde göri.llccek istihsal fazlalık
larını takas suretiyle örtmeye müsa
it bir c:are olarak altın kullanılması 
da faydalı olabilir. Bertin - Roma si
yasi mihverinin g1ttıkçc fazlalaşan 
ve daima daha süratle ilerliyen sıkı 
iıJbirliğl ile, bu işe yarıyacak altınlara, 
devbm eden bugünkü harp bittikten 
sonra .sahip ve malik olacağız. 

Berlin - Roma siyasi mihveri, ay
ni zamanda, harbin bn~langıcındanbe
ri aralarındaki mübadele Uç misline 
yükselm~ olması itibariyle ikt~adi 
bir mihver halini de alm1şttr. 

İstikbal, d~hiyane bir tertibin mah
aulU olan kuvvcUi bir aksütamel ha
reketi ile karşı konulmak ~tiyle 
mazinin hatalarından jçtinap eden 
milletlere aititr, 

miştir. 

Kalinin ve Briamık 
etrafıml.a 

Moskova 20 (A.A.) Sovyet tebllii 
zeytinde, Moskova istikametindeki Al
man ileri hareketine karşı yaptlan 
mücadelede müteaddit muvaffakıyet -
ler kazanıldığını izah etmektedir. Ka
linin .istikametinde Sovyet lutaları cu
ma günü 17 Alman tankı, yüklü mü
bimmatiyle birlikte 30 kamyon ve ta
ııdığı askerlerle birlikte 15 kamyon 

fki mihver devletinin kendi hayati tahrip etmişlerdir, Sovyetler cumar· 
sahaları için böyle bir tertibi nasıl teıi ııünü 200 Ü asker, 100 ü müh.im
keşfetmiş olduklartnı harp, nt;ıtlCıp 0 - mat yüklü 300 kamyon tahrip etmiş
lan bü.ttin kuvvetiyle isb:ıt etmlştir. Ierdir. Brianılı: istikametinde Ruslar, 
Ayni zamanda, koyduğumuz prensjp... asker yüklü 100 kamyon, 8 tank tah
lerle kurulmakta olan yeni Avrupa- rip etmi,terdir, Ayni zamandıJ bir 
nm artık genlı mikyasla daha ılm- alayın kurmay umumi kararclhı da 
diden tahakkuk etmekte bulunmuş tahrip ve iitinam olunmu,tur. 
oldu~u da sabittir. Tula'darı yapıkırı lıücum 

Şarkta, fnciUz ablokası tamamen Londra, 20 (A.A.) - Moıkovanın, 
parçalanmıştır. Harp uzadıkça fngil· 16 bin ili 20 bin Alman tankının iş

tirakiyle yapılan üçüncü taarruza kar
tere zaytfbyacak ve mihver devletleri , 1 müdafaaıma lnııiliz ve Amerikan 

Bir lngiliz Gazetecisi :~~;:::n:v~~;~~- ,.r~~nd~0:ı:;d~~ :~~:~:;_1• tayyareıe.i d•, ııtir•k •t-

M d 
• 1 K d na gelen hadiseler bizi çok büyük bir Baı tehrln, cenup lleri hatlannda, a r t te a ın adımla nihal zafere yaklaştırmıştır, şehre kar:sı beliren ciddi bir tehdit, 

K f 
• T Bugün ne olursa olsun, bu zaferin Timoçenko tarafından lkim bıraktı-

ıya etde utulmuş ~rtık bizim elimizden almanuyacatmı •ılmı,ıır. 
pek iyi biliyoruz.,, Tulayı tehdit eden Alman t•nk bir-

Madrit, 20 (A.A.) - .. D.N.B ... BU likleri, Moıkovanın cenubu ıarblsinde 
filk caddelerden birinde fevlr.::ı1lde oık ================ l klin R:vazan istikametinde ilerlemi$
g1yinmi' bir kad1n nazarı dikkati cet- anlaıtlmııtır. Yapılan tahkikatta terdir. Timoçenko, tank ihtiyatlariyle 
bebnıt ve bilhaısa ayaklarının çok Wrancel Craker admr taşıyan bu ada müdahale. ederek, Alman ktıkacıntn 
bUyuk olU'SU politin gôzı.inden kaç- mın Taymiı ıazeteainin orta ıark cenup ayaimt şehrin arka~nna çekmek 
mı1mıttır, Hıivıyeti sorulduiu zaman muhabiri olduiu ve Lizbon yoliyle Ü7ere bu teşebbüsü bozmuştur. Bu 
cok fena Isp3nyolca lronuian bu Yil- Londra'a ıitmek istediil ötrenilm:rı- kıskacın şimal ayaiı iıe. Kılinin'de 
b;uıcının kalın sesli bir erkek oldulu.. tir. Craker tevkif edilmi1tir1 tc!lbil cdilmilitir. Bu. böh:enin Ruslar 

l ngiliz gazetelerinde 
Londra, 20 ( A.A.) - G•,.teler, 

JaPon - Amerikan konuşmalarına ya
kında ba,tanacajını ve Japonyanın ce
nuba ilerlemeıinin pek muhtemel bu 
lunduğunu, Japon tehlikesi k:areısın
da Amerikanın harbe müdahalesi vak
tinin celdiiini, RllSyaya yapılacak hir 
Japon taarruzunun cenuba doğru ya
pılacak taarruz kadar tehlikeli oldu
ğunu ve Amerikan milJetinin yatıştır
ma siyasetinden Taz,eçerelt dünya 
hürriyetinin icaplarını kar11ılamai:a 
hasır olup olmadığının yakında an
latılacağını yazmaktadır. 

Daily Mail gazetesi, bir çok kim
selerin Ruıya harbinin memleket
lerinden uzakta olduğunu zannettik -
!erini, halbuki İn&iliz mukadderatı
nın Ruıyaya sıkı sıkıya baih bulun
dutunu kaydetmektedir. 
Muluıberata sansür kondu 
Tokyo, ~O (A.A.) - 20 l!ktesrinden 

itibaren Japonyada hariçle yapılacak 
büti.ln muhaberat snnsUre tnbl tutu
lacaktır. Mek!4p gönderecek olan 
klm~eler, mektuplarını açık olarak 
biızat po!t.ahane gifelerine tevdi et
mek nıecbur!yetlndedlrler. 

Singapur'da hazırlık 
AımterdRm, 20 (A.A.) - D.N.B.: 

Singapurden bildriildiğine göre, Sin
gapur sahilinin şark ve garbindeki a
razinin sivil halkın icabında tahliye
ı;;ine müteallik hazırlıklar yapılmıştır. 
Bu bapta emir veri.lir verilmez. proje
lerin tatbikine gi~i§ilecektir. 

tarafından geri alındığına dair olan 
raporlar henüz teyit edilmemiştir. Fa
kat burada muharebenin devam ettiği 
beş gUndenbert 1ebrin, iki muharip 
taraf arasında elden ele ceçtiii tah
min edilebilir. 

Her halde, çok ıert bir hücum ha
zırlanmakta oldufu görülmektedir. 
Eter bu hücum pilskürtiilecek olursa, 
Almanların, K"elecek ilkhabarda, ayni 
derecede büyük mikyasta ikinci bir 
hücum yapmıia muktedir olabilme
leri muhtemel deiildir. 

Alman zayiatı 
Moskova 20 (A.A.) - Pravda ı•

zetesinin harp muhabiri, son tahmin
lere nazaran, Şark cephesindeki Al
mıın zayiatının ,imdi, 4 milyon ölü 
ve yaralıya balii bu lundujı,ı,nu haber 
vermektedir. 

hnzırh.ımttkta olan konıite mesaisini 
ren hadiseye el koymuştur. tamamlamıştır. Görülen lüzum üzcri-

Muharrem Eren, kaza nüfus daire- ne Bayrnmın, Çarşamba günü öğleden 
terinde de te!tlı,ler yapmakta ve mu- sonra kutlanmasm:ı karar verilmiş
amelAtı götden geçirmektedir. ur. Hazırlan<ın programa göre; COm-

VllAyet, nüfus dairelerinde mua- huriyetin 18 inci yıldönUmü münnse
melecilcrin iş takip etmelerini yasak betiyle Salı günü öğleden sonra bü
etmiştir. tün resml daireler tatil edilecektir. 

Y e11i nüfus cüzdanları 
Nü!us cüzdanları "on günlerde ih

tiyacı karşılamıyacak kad:ır azalmı.-;;. 

hattfı. bazı nüCus daireleri yeniden 
cüzdan verememişlerdir. Ru mahzu
ru önlemek tl7.ere kur~uni kartonla 
kaplı nüfus cüzdanları basılmasına 
karar verilmiıtır. Bu günlerde daire
lere yeni tip nüfus cüzdanlnrı veri
lecektir. Yeni cüzdanlar geldikten son 
ra her i8teyene yeniden nüfus ci.iz
danı verilmesi ve eski cüzdanların 
deliştirilmesi mümkün olabilecektir. 

ADLİYEDE: 

Palto 
Tevkif 

Hırsızı 

Edildi 

Üniversite vestiyerinden talebeye 
alt palto ve pardesülerl çal:ı.n Tarık 
dün adliyeye verilmiş ve Sultnnah
met birinci sulh ceza mahkemesi ka
rôlriyle tevkif edilmiştir. 
Tarık sorgusu sırasında "paraya ih

tiyacım vardı. Başka türlU bu ihti
yacı temin imkftnmı bulamadım, pal
toları çaldım ... demiştir. 

BiRi ÇALMIŞ, BiRi SATMIŞ -
Ahmet isminde genç bir adam muh
telit di.lkkAnlerdan bir çok eşya çal
m11 ve bunları seyyar satıcı Recep 
'asıta!lilyle satmıştır. Yakal.anan her 
ik.i ıucluJ dün tevklf edilmiılerdir. 

Meccani Talebelik 

imtihanı Neticelendi 
Anlr.artı, 20 (A.A..) - MurH V•Jdlllilnden 

t•bllf edılmlttlr: 
91S numaralı kanunla 19"41 malt yıh mu· 

vaır.•nel umumi,.-. kanununun 9 uncu madde • 
alne uysun ol•rak llMl/"42 d•ra yılı için Uc
re\ •• maıraflan devlet t•Te(uıdııın vel'llmek 
U1.ıre panılyonu bulunan olcullııırda para•tıe y•• 
tılı olarak okutturulacak talebenin mÜ••balıı.a 
imtlhanlen yapılmıttır, 

Hususi müesseseler ayın 28 inci ve 
30 uncu günleri acık kahıbilecektir. 
Bütün daireler ve şehir Salı gilnün
den itibaren b:ıyrak, fener ve ıı;ıkl.1r
la donatılacaktır. Şehrin ancı cadde
leri ve meydanlarla iskeleler Cüm
huriyet devrinde yapılnn inkılfıp ve 
ilerleyişi gösterir ofiş ve dcvlzlcrlc 
süslenecektir. Bayram günlerinde 
hc:ılk hatipleri muayyen yerlerde nu· 
tuklar verecektir. Saat tam 12 de Se
limiyeden 21 defa top atılacaktır. 
Bayram sabahı ı;aat 13 ten itibaren 
vilftyetle vali tarafından tebrikler ka
bul olunacaktır. Kabul merasin1inden 
sonra protokole dahil olanlar Tak
sim Cilmhuriyet meydanındaki tribün 
de toplanacaktır. Abide önündeki mu 
tat merasimden sonra geçit resmi ya
pılacaktır. 

Gece Halkevleri tarttfmdan hazrr
lanacak zen~n programlar dahilinde 
Halkevlerlnde Cümhurlyet Bayremı 
kutlanacak, kon!eran!lar, tcm~iller, 
toplantılar yapılacaktır. Çarşamb:ı gü 
nü ak"amı saat 22 de Taksim gazi
nosunda Vali ve belediye reisi tara
fından bir balo verilecektir. 

Vali Ankaraya Gitti 
Vali LOtfi Krrdar, Pazar günü An

karaya gitmiştir. Vali Ankarada Ve
kAlellerle tema!t edecek, İst.anbulo ait 
bazı işlerin biUrllmealni temin ede
cektir. 

Krom Müstahsilleri Heyeti 
Ankaradan Geldi 

t,l•tmelerlne alt bau mabemtnln tedari -
kindekl mU,Jı:Ullt ile 1atı1 fiyatlırının kifa • 
Y•tıhllfl haltkında Hıtı at ••klletl1I• \f:maoı 
ta bulunmak üttr• Ankaraya •İlmi, olın 
krom mtl"tah,lllerlnden Y•dl kltlllk hey•t dün 
•chrimlze dönmilttUr. 

r···························· ............. , 
SADAKAI FITIR i 

i. l•tanbvl MUltUIUfllnd.nı 
En t,.-t iyi 
Kr. Kr. ••• Kr. 

Kadıncağız. en küçük yavrusu 
kuca&ına, difederini de, yanınd: 
bir ki1ihk yere yerle!ltirmit. 

Fakat, tramvaya Sirkeciden binı 
ve Maçkaya kadar gideceğini söY 
yerek bilet kestiren bir başka ge 
kadının ısrarı üzerine, biletçi, çocu 
lu bayana: 
"- Efendim, diyor, lütfen çocu 

larınızı kaldırın1z: Ayökta kalın 
"biletli .. bir yolcu var!., 

Çocuklu bayan. bu ihtara itirazı 
bulWlmaia davranınc" Maçkaya ~ 
mek için bilet almı• •tarı kadın 
biletçiden yana çıkıyoı Ve neticed 
ağız birlii:iyle, el birliğiyle. ('elims 
ve minimini çocukları, M:u;kaya k~ 
d;lr ayakta dikilmek, - ve belki de b 
raz sonra kalabalıklaşacak olan trarr 
vayda ezilmek .. tlzere ayaia kaldır 
yorlar: 

Çünkü nizamnam~ varmı1, madC 
sarihmiş, altı yaşından küçük çocuk 
ları bedava taşımak lütfünde bulun~ 
tramvay idaresi. onların arabalara 
birer yer işgal etmek h::ıklannı, aıı 
cak, ayakta kalmış biletli yolcu bu: 
1unmadığı takdirde tanıyorumo~. Alc 
si takdirde, bilet11iz yavrular1n fsıııı 
ettikleri yerl~rden kaldırılmamalıt 
biletli yolcuların nezaktt;nc. müruv 
vetine, me'"hametine mütevakkıfmı~ 
Halbuki biz, çocuklarm tramvayları 
birer yarım insan gibi, yarım hak sa 
hibi kılınmalarınr, ve ideta birer sı• 
iıntı muamelesi görmelerini ancak 
ticari menfaatlerini her histen üstü 
tutan imtiyaalr bir şirketin zihniyeti 
ne yaraştırabiliriz. Heyecanlı hayran 
nutuklarında: 0

- Yarının büyükleri! 
diye ba1 tacı ettiğimiz o yavruları 
tramvaylarda blrer yer bile ayırtnR" 
yışımızı, memleketin canlı istikbalin~ 
yopı.lmı1 muazzam bir hürmetsizli• 
saymakta ma?:uruz. 

Hem, kendisini, biletli yolcularınır 
dörtte. üçüne, oturulacak deiil, ayaku 
durulacak blr yer göstermek vazif~ 
sinden bile müstağni sayan tramva1 
idaresinin 'minimini çocukları ayağ;ı 
kaldırması. pek çocukça bir nlıampe"' 
restliktir: Minimini yavrulara verileıı 
bedava seyahat hakkını, anaforcuya 
merhamcten gösterilen inayetk~rane 
müsamaha derkeıine dütürmiyelin1f ' 

* NOTı Okuyurularımdan Bay$. Onra1'af 
"- Pıy•mi Safanın afl'!ından diltürmı:(if 

Sadi Nacullah'ın kim olrlulun. ıoru,.orıunui; 
O. b~rıim tf'r\İmdir eff'ndi,..,. -- H. S. 

Maarif Vılcllllflnde t•tlclt oluna• komla -
yonların tetlclkinden •eçlrllen ,lfrell imtihan, 
kljıtların netlcalerlne ıöre mUaa1-k•>'• •ir•D 
4881. talebeden •ıt ,.u1ı...,1c not alan «8 aı 
M•l•t panıaı:r. yatılı taltbeıl olar•k kebul e
dlhnlttll'. Ka1.anen tal•hflten onblrlnln b•baıaı 
aubey, 85 inin çHtçl, 103 ünUn küçUk m• -
mur, 60 ının mUtekall, zı inin öfretın•n, 23 
ü_nUn amele, 72 •lnih kü<;lik ••p•f, 3 ünün •• 
fôl', 12 alnln prbe•t m••l•lt ve 78 ••nın bab•
H ölmUttlil'. 

Bufda7 r • 27 24 20 
Arpa ı 40 il 17 1 1 
U.Um t 214 17D 117 • T A K V l M 

Jl'ıtra •• :tekit ltaılyle mOk•ll•f olan 
RAMAZ/'1\l 

zı 

Muıabeka•• alnın 4811 tal•be lclnda tam 
not elaa yalnn. bir lal•be olup o da C•t•I· 
~ orta okuh.ında imtihan• •iren lıöy lijr-at -
m•ol Tabirin oflu Tahir DemlrklillÜTdül'. 

llrllllerlrı •11.lnte veya imtihan• •lrdllı.lerl 
okula mUraeaat etmeleri 111.ımdır. 

Alin an Tebliği 

muhterem ahallmiıe, mlllctlmlaln en ha· 
yatt lbtlyaclarınr kar,ılayan ..,, •1de et· 
tlll teb•rrQatı ktnd.hlyle Kırıla)' , .• Co
cuk Rıllrıem• Kurum.ları eraıınd• pay• 
la••n Türk Ha•• Xunıııuna her •e~hl
le ytrdımdııı bulunmaları lüaumu ch•m· 
mi7•tle araotunur, 

1 .................... ---"-... --··-

Sovyet Rusya Harbe 

Devam Edebilir mi? 

lmulı 
S. D. 

s 
011• 

.9. D. 

t 1.59 

A L 
IklndJ 
s. o. 

1"4.58 

' iftar Y•taı 
s. o. 8. D. -- --
17.n 18.13 

"-merikan Bahriye. 

sinin Tebliğr 
rin kıta toplantılarına tanklarına 

·· ak 1 11 h"" t (Baıtorafı 1 lncldı\ (Baıtarafı ı incide\· 
ve mun a e yo arına ucum e B"T" A h · · d ray şimdiye kadar bu hus .. •ta hi,; mişlerdir. Fena hava şartlarına u un vrupa arp sanayıı e 

1 
~ ., 

rağmen bütün harekat sistem da Almanyamn emrinde çalışmak - bir tefsirde bu unmamıştır. 
tadır. Bu sanayi şimdiye kadar * 

hilinde cereyan etmiştir. Tesir - Ingiliz hava bombardımanların - Vaşington, 20 (A.A.) - Wan• 
!er bombardımanlar neticesinde dan pek az zarar görmüş olduğu del! Wilkie'nin faal müzaheretiy
demiryolu hatları muhtelif nok - için verim kabiliyetini muhafaza le hareket eden mühim bir Cüm 
talarda kesilmiş ve uzun mesa - etmiştir. Binaenaleyh malzeme - huriyetçi ôyan grupu, söylendi • 
[eler içinde raylar ve çok miktar cc Almanya daima üstün mevki- ğine göre, bitaraflık kanununun 
da otomobil tahrip edilmiştir. ini muhafaza edebilecek vaziyet- tamamiyle kaldırılmasını talep 
Birçok tank da ya tahrip olun - tcdir . 1 etmeğc hazır bulunmaktadır. A-
muş veya geri çekilmek mecburi Sovyet Rusyaya gelince, Al - ı yım meclisi hariciye encümeni bu 
.Yetinde bırakılmıştır. manların iddia ve tahminine gci-. sabah ticaret gemilerinin silah -

Almanlar, JJI oskovanın re Sovyetler şimdiye kadar landırılması kanun projesini tet-
harici istihkamları önünde 5,000,000 insan kaybetmişlerdir. kik etmiştir. 

Malzemece olan kayıpları da hu- ~----------..,....,,. 

Berlin, 20 (A.A.) - D. N. B. dün
kü tebliğin aşağ:ıdaki zcylini neşret
mektedir: Briansk - Via7.ma muharc
sinin ıona ermesi ile ?ı.1oskovayı bir 
Alman tanrru7.una karsı koruyacak 
olan Rus ordusu da bo?.guna uğranu:;
tır. Bu ordu üc ny itinde m:ı~IQp ol
muştur. Sovyetler hava şartları \'e 
yolların vaziyeti dnlay15lylr, bu müd
det ic;inde Almnnlarm taarru;o:a geç
rnelcrini imkansız addetmekte idiler. 
rravaların tennhğı ve yolların bozuk
luğu, piyadenin. motürlü tümenlerin 
ve zırhlı birliklerin tlerlcmeslne ma
ni olamadığı gtbi, Alman hava kuv .. 
vetıerinln faaliyetini de sekteye u4-
ratmamıştır. Ordunun tcşekkilllerJ 
Alman taarruzunu Sovyet hükOmet 
merkezinin tahkim edilmiş olan ha
rici istihkfımlarının önüne kadar gö
türmüştür. Bu taarruzun Moskova U
ıerindeki te~irleri derhal hissedilmis
Hr. Bütiln diplomatlar ve So\'yet hü
kUmctlnln bir kısmı Moskovayı ter
ketmişler ve bu !>urelle İngiliı - Ru~ 
yalanlarına rağmen büyük Alman za
ferini teyit etmişlerdir. 

Ayni zamanda Azak deni?.inin şi
malinde cereyan eden rnuhar~be de 
büyük bir muva(!akıyetle neticrlen
miştir. Budienni ordusunun bakiyr
leri de, bu muharebede imha edilmiş
tir, Tagamrog şehrini znptcdf'n hü
cum müfre1.elcrl, kuş UÇU~U ne Ro5-
tofa 60 kilometre kadar yaklaışını,"?-

1.J.rdır. Bu müfrezeler şimdi Kafkas 
istlkam,tlnde mühim bir demir yo
lu iltisak noktası, ve Sovyetler için 
bayatı bir ehernmiyeti haiz olan Don 
nehri üzerinde bulunmaktadırlar. 

dutsuzdur. Fazla olarak Sovyet 
Avrupasında bulunan harp sana 
yiini, kömür ve demir havzaları
nı, zengin hububat kaynaklarını 
kaybetmişlerdir. Binaenaleyh ar
lık ayakta duracak ve harbe de
vam edebilecek hallerı kalma -
mıştır. 

Halbuki Sovyctlerin insan kay 
nakları hudutsuzdur. Harp baş -
ladığı zaman ilan edilen sefer -
berlik neticesinde siliılı altına a
lınan kuvvet 12 milyon kişi ıdi. 
Bunun yarısını kaybetmiş olsa 
bile .daha yarısı duruyor demek
tir. Ilkteşrinin başlangıcındanbe
ri tallın gören ve hazırlanan er
lerin miktarı da 15 milyon tah -
min edilmektedir. Binaenaleyh 
insanca Sovyet ~usya kayıpları
nı kolaylıkla kapatabilir. 

Mesele, bu askerler için lazım 
olan malzemeyi hazırlayıp hazır
lıyamıyacağı, Sovyet Avrupasın
da kaybettiği harp sanayiine rağ 
men harbi idare edebilecek de -
recede sanayie malik olup olma
dığıdır. 

*** 1-sviçrcdc çıkan Gazctte de 
Lausnnnc bu hususta şu mJ

lumatı veriyor: 
"1939 dan ve bilhassa Fin1indiya

ya karşı yapılan kış harbinden sonra, 
Sovyet Rusya sanayi bünyesinde bü
yük tidillt yapılmıştır. O taribten
beri Urallarda ve Siblryada olduğu 

Alman krtalarmın Mo!iıkovaya doğ- gibi, büyük şehirler civartnda ve 
rudan doğruya taarruz ettikleri bir merkezdeki stratej:k noktalarda bir
srrada, başka teşekküller '--foskovanm denbire numara sırasiyle bir çok ıa
ve Sovy~tler Birll~lnin hayati bir nayi peydah olmu1tur. Yolların kes.il
llrunarını kesmişlerdir. mesi ihtimali karşısında iaşeyi temin 

etmek ve yolların nakliye kesafetini 
azaltmak için de tedbirler alınmıştır. 

F "J f S fy D"" d"" ''Harp için hayati kıymeti ve birinci ] o o aya on u deretede ehemmiyeti haiz biiyİ.ik ı;a-
Sofya 20 (AA.) - Başvekil F!lof nayi merkezleri mevcuttur, Her giin 

Budapeşteye yaptıiı resmi ziyaret smi geçen Moskova, Leningrnt, Uk
esnasında kendisine refakat eden ze- rayna bir tarafa bırtıkıhrsa, Volga ve 
yat ile birlikte Sofyaya dönmü~lür. Stalingrat sanayl merkezlerini ihtiva 

eden Volca mlntakası, Moskovanın 
şimal doiusunda Gorki ve Yaroslavl 
merkezleri, Swerdlovsk, Magnito
gorsk ve Celiabinsk merkczlerini top
layan Ural mıntakası, ve nihayet Kus
nesk, ve Novosibirık merkezlerini ih
bva eden Sibirya mıntakası vardır. 
Sulh zamanında bu sanayi merkezle
rinde genii miky;ısta otomobil, trak
tör, ziraat makineleri yapılıyordu ve 
bu fabrikaların gizli daireleri vardı. 
Bu gizli dairelerde de tanklar, hücum 
ara.balan, zırhlı otomobiller ve ıaıre 
yapılıyordu. 939 dan sonra bu fabri
kalar az tadilit 1le harp sanayii ha
line konmuştur. 

"Ukraynada Krivoy - Rog maden 
havza~iylc, Ukrayna ıanayiinin ziyaı, 
~üphemtz Sovyet harp ıanayiine bU· 
>lık bir darbe vurmuştur. F:ıkat Sov .. 
yellerin daha uzaklarda işgal ve bom
bardımanlardan masun külliyetli sa
nayii v(lrdır. Bu sanayi muhtaç oldu· 
ğu kömür ve madenleri Uralda Mağ
nitogorsk maden ve kömür havzaların 
dan temin edebilir. Sunu da unutma
malıdır kı evvelce başka işler yapan 
bütün sanayi şimdi harp gayelerine 
&:Öre ora:anize edilmi5tir. İşgal edilen 
sahalardaki lk!nayiin bir kısmı da ev
velden arkaya nakledilmi5tir. Harp 
sahasından arkaya gönderilen usta iı
c:iler de bu sanayıin verimini artır -
m:.ıga hizmet etmiştir. Amerika ve 
lngiltereden gelen ve Amerikan veya 
ineiliı: mtitehassıslar tarafından yer
lerine konRn makinelerle de Sovyetler, 
hiç olmazsa yardımcı sanayi halinde.• 
bir kaç ay içinde yeni {~l)r;lcalar ku
rabilirler.,, 

Sovyetlerin bu sanayiden elde 
edecekleri malzemeye, İngiltere 
ve Amerikadan gelecek malzeme 
de ilave edilirse, Sovyetlerin or
dularını teçhiz hususunda da ta
mamen aciz bir vaziyette olma
dıkları görülür. 

Onun için Alman - Sovyet har 
bine bitmiş nazariyle bakmak ZA 

manı henüz gf'lmemlştir. Almon· 
ların sımdiye kAdar kazandıkları 
muvaffakıy<'tler harbi bilirmiye 
kMi gelmemiştır. 

' 
' 
: 



~eni Japon 
f ojo kabinesinin pro~~amı 1~. s~-

rcıle hUlisa edilebılır: Buyuk 
A.ıh hayat saha11n1 tahakkuk ettir
llıet - mihverle münasebatı kuvvet-
dırmek - Japon harp makinesini 

~t.iye etmek. 

l A N 
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Şehir Tiyatrosu 
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1 SEHiRDEN 
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RÖPORTAJLAR ) 
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ıBayram Alış Verişleri En Bir 

21 . 10 . 941 

Arife Fıkrası 
Yaza11: ULUNAY 

iklo 
lınız. ÇO n kO 
• mektep k 
iki ond•n daha 
nde ve kit•oe 

~ .... ~tni Japon Ba,vekilinin asker! rüt 
~1 muhafaza etmesi, ordu ve do
'anın büyük mikyasta temsil 

Mesul müdür? Çok Nerede Oluyor? Bugün arife! Kalabalık aile baba· 
hı.rı için külfetli, fakat ,crc(.ı.. 

bir sün Saka dciiI: evin hanımın
dan ahrt.tHic varıncıya kadar hc.rkcs -~iiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
evin aiasının eline bakıyor; çolUKU~U 
çocuğunu ele güne kar51 tertemiz c1-
yindirmek. ku,andıtmak onun omuz 
larına yüklenen tatlı bir. ~cıu_llyctt r. 
Onun için baba, Ti.ırk ıçtımaıyatında 
çadırın orta direğidir; aile ıövd~sf· 
nin bel kemiğidir. Kaşlarını çatar, ha
yat pahahhiından ,tklyct eder, aılc
Rtne •'1ıiilc,, dcı-: evinden ba~s~crkcn 
"viran olası hanede ..... bcytını okur; 
çocuklarının adı "tatlı bcl;i.,, ~ır Bu
na raimcn ne yapar yapar, .yınc o~
ların bütün ihtiyaçlarını ycn~c gctı• 
rir O külfet. onun için zcvkınc do-

t• 
yli· 
ttl( 

ık· 

k· 

"lıııesi, kabineye ha.-.n ve sulh yap- b t d 
~ • r sır kaçı mtiste~na. mat ua ımız a '""'k sali™yeti verilmesi, değiısiklitln 
~Yetini ki.fi derecede tebarüz ettir- yazı yazan ve tiyatrodan bah-
tııc\tedir aetmek salS.hiyetini taşıyan bellibaşlı 

tl · k kalemler Sehir Tiyatrosuna karşı cep-
ler u h8.di~enin Amerikada derin a i~- he almıtlar ve hü uma ıreçmişlerdir. 
s.. Uyandırdtiı ve infirat~ıla:ın n~- Ben yıJlardanbcri yazdığım yazılarda 
:ıııun.u kırdılı, ticaret &cm1ler1ntn sı-

Türk olmıyan bu11Unkü Türk tiyat-
Eşarp, mendil, çorap satıcıları - ,l[alım1tfpaşadaki i11san 
seli - Bir eı·e 11e lazım değil ki .. -Şekerci dükkanlarında r ···--- yazan: 111111ıır. rosunu Türkleştirmek için tek çare 

~:.·:: diksyon, deklamasyon, aksiyon, tem _ Duyuldu babam. Duyuldu bu 1 girmedik adam kalm~z_, .Dostı. da var, : 'SMAYIL HAKKI ve idrak bakımından halka 1ritmek ve mallaaarrr 3 liraya ttı.nesi: düşman da. Gelen mısaf.ıre b?r fı~can i 1 benlii"Jmize, kendimize dq,nmektir, Bir itport'.tnın tlııtrırıe rt-nlt rtnlı, çıtth çc• acı kahve, bir tane akıde !'leken de 
• - Türk tiyatrosu tarihi orijinleri o- ııt t,arp dOlnlimUş, dltrdt •allanıralc,_ cır-r· • ilmezı Kahveyi bakır maşra-: BALTACf OGLU • I K .. t k.. sohbet lak paralanarık s1tıl1yor Daha iyıltrı hlcı mı ver "· ... . d k landırılmaınnm mümessiller mecli- bu tiyatronun cidişini tenkit ettiiim 

'' ' d ı için eskiden söylediklerimi burada .ı· e büyük bir ek"eriyetle kabu e- tekrar edecek deiilim. Bu yazımd:1 
: i an aragoz; or ~o~un~, ... oy ... aıu1 yapılın_ mafaıılsrda iltı buçuk lırıya, hada şekeri çorba kasesın e verece 
i ._ ... : oyunları, tuluat ıııbı mıllı ve orıJınal Tüntlba~ı aibı pa•arlılcla ıat/ı yapılan mai•· değ:İıer ya .• Bunlır da 1.iı:rm Bak 
•••·---·····---· kaynaklara kadar a:erilemek. O milli l ••lırdı da iki buçulı: lh·ahd••,dorı 1a1"ı'"' kıdar .. u,·acıkta bardakrı da var, . 
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"'htı.tsınden. \Vilkie'nin Amerikanın 
•~ ı otuz yıllık sanat evinin tiyatromuzun r!IC ~eyirci lr:alamıyacağını ve ır-

·~~l~~:~nl~~~J1e~::ıe:!:;~n ':~d~!~~ ~=ı~:ı~~c;;~~~d:~ ır:::~ı ~~:~::: ~~= 
den ve ne derece mesut olduğunu taret •emi1erinin sillhlandırılntaıı 

.,, araştıracaiım. Münakaşa ve müca-' iktıfa ed:lmiyere:k bitaraflık ka-
:tırı11.nun artık1armı kaldırmak için deleyi bu nokta üıerinde toplamak 
... milli bir meselenin, hallini değilse bi-·~ıtrane tedbirlerin alınması zarurf'-
rıd, ıırar etme:lerinden anlaşılmak- le, aydınlanmasına yardım edecektir. 

la.c:br Önce size üç hakikatten bahsedece -
.\~erika ı:aman :raman efkirt umu- a::m: 
1tnin nabzını yokltyan Gallup mü- BİRİNCİ HAKİKAT: Tarihimizde 

fıs tsinin son anketinin verdiii ne- (Mınakyan tiyatrosu) denilen bir ti
t, 'Rooseveltin bitarafhk kanununun yatro ve bir tiyatro 1 anlayışı vardır. 

ltdili .için aldığı ve alacağı tedbirle- Manakyan tiyatrosu yarım asra yakın 
firı, Amerikayı horbe yakta,tırmaliına bir zaman yaşadı. Onun kötülüklerini 
<ltnıen, milletin ekıeriyeti tarafın - ancak Meşrutiyet inkıl.ibınrn ilk ytl

d.ırı kabul ve tasvip edildiğini göster- larında sezebild'.k. Dikkate değer olan 
f'!"f kttdir Reylerine danı1ılan1arın nokta şu ki: bu yarım asra yakın za-

)2 s.i harp cemi1erinin ıilihlandı- man içinde ediplerimiz, aHmlerimiz, 
~ltıası lehinde, % 22 s.i aleyhinde mütefekkirlerimiz arasında tıyatro 
.._ 11..n.muşlar ve ~ 7 si hiç bir fikir anlayışı taşıyan bir kaç kişi çıkıp da 
~an. etmemiştir. Amerika ticaret bu h;ısta ve saralı tems] faaliyetini 
t~ilerin.;n İngiltereye harp malze - tenkit etmedi. Bu demektir ki: M•
~i nakline milsaade edilmesi meıe- nakyan efendi zamanındaki tiyatro 
4Q. hakkında <'f,, 46 sı lehte ve <'f,. anlayışımız onun anlayışından ileri 
h ı aleyhte rey vermişler ~ 14 ü de cidemiyordu. 

ç bir fikir beyan etmemişlerdir. Ge
~tn nisanda nyni mesele hakkında 
Ilı. 30 lehte, '1o 41 aleyhte rey Ter

~ti. 

ht Londra knynaklarından ıeten ha -
titre ((Öre, Japonyadak:i kabin' 

dtlftildifi ve Japon matbuntınm teh · 
di·1ı:ır neıriyatı kar,ııındı Amerika -
~n aldığı enerjik vaziyet neticesinde, 
t ;ıPonyanın yeni bir taarruz hareke
~' te3ebbüste tereddüt ettiği ve A
) tika ile müzAkerelere devam ni ... 

ş~~k olc~~··;:~~dd;·: 
~erkez cephesinde Moskovanın 

İKJNCI HAKiKAT: Meşrutiyet 
Darülbedayi'i, Cumhuriyet de Sehir 
Tiyatrosu'nu doğurdu denilebilir. Bu 
doian, aıfl ve milli bir tiyatro çocu
iu değildi i belki Manakyan'ın bozuk 
türk:çesin.i ve melodram ananesine kar
tı yaptıiımız kolektif ve ıuursuz ilii
yanın bir eseriydi. Türk tiyotrosun~ 
kavuştufumuzu sanarak önce Ertuğrul 
Muhsin'in, sonra da Muhsin Ertuğrul
an fahıında bir inkıtipçmın kahraman 
hüviyetini ııörmcie çalıştık. Aramız
dan tiyatromuzun Avrupai h;ıysiyette 
bir tiyatro oldutunu .iddia edecek k~
dar bönlük göster~n ve g:ilnah işliyen
!er çıktt. 

zaptrnr ve Timoçenko ordula
·~llırı çevrilerek imhasmı .İ''ltihdaf ÜÇÜNCU HAKİKAT: Son otuz yı
d tn \Je yirmi &ünden beri devam e- ı ım hayranlık hümmıt~ı icinde Yeni 
k~n. biiyU~ Alman taarruzu .henüz .bu Adam ilk itiraz ve isyan bayrağını a
ır tayeyı de tahakkuk ettı~~mcmı~- can haftahk gazete oldu. O, Sehir 

rn · Londra kaynaklarına core: Tı: Tiyatrosu'nun karanlığa doğru koş
},foçenJco ordularının iki cenahı yinı makta olduğunu ve uçuruma yaklaıstı
k'oıl:ova etrafındaki yarım dairenin fını hnber veriyordu. Sekir. yıl önce 

,..~ tıcu sağlam. durmaktadır. Ve At-
.. Qrtlar MoRkovaya cepheden bir ta- çıkardığımız bu ıeıi ne resmi makam
illıtru l•r, ne İstanbul BelecNyeıi, ne de Türk ili·~ .ı Yapmak mecburiyetindedirler. 

tt matbuatı duymadı. Biz başladıiımız la r cihetten, Almanlann Itatyan -
it tdan ı milyon aıker istemeleri, sı- işi sonuna erdirmek i!itiyorduk: onun 
a'ı1Jtk bir vaziyette oldukları mlnasına için susmadık, boyuna yazdık, Bir 
ll'ırnaktadır Asuri mabedine bcnziyen Sehir Ti-

b• A.IlhanJar ·ise ba cephede harbin yatroıu'nun toprağında sarsıntılar ol
\.1btıış ve Timoçenko ordularının ya- mıya başlayınca Muhsin Ertuğrul'un 
da ta bir tehlike tt$1dl etmiye<;.ek ka- aeaini itittik ve bir brosür kadar bü
te r tıilrn.iş olduklarını iddia etmek- yük olan mektubunu aldık: (Sen alim
ıa ~e Moskovayı almak için büyük ıdn, peda1roksun, teşkilitçısın, yüksek 
~tat '1ermek niyetinde olmadıkları karakter sahibisin; fakat, ne olursun, 

lltnı hasıl etmektedirler tiyatro i!ıine karı15mal) diyordu. Bu 
rrıa~1ttıan}ar hakikaten Mas.kovayı al- mektubun ne demek istediğini hemen 
~a tan. vuccçmiılerıe, Harlr:of ve anlamıttım. Seva-~li Muhsin tiyatro 
l"li •to11 ıehirlerini almak suretiyle ye- itini ıadece bir ıahne ve teknik jşi 
C::tlt~U\raffakıyetler kazanmak iıtiye - olarak anlıyor, hayatını sosyete, ter
~ trc:Ur. Almanların ıon l"Ünlerde biye ve sanat işlerine vakfeden bir 
,1~lov iıtikımetindeki taarru:rlarmı adamın bu işteki kanaatlerini mesleli 
tcd~:tlendirmeleri bunu teyit etmek- ve sahnesi için korkunç buluyordu. 

d,"lıııınların taarnızJarınr merkez DÖRDONCÜ HAKİKAT: Türk 
le fl Cenup istikametine tevcih etme- tiyatrosunun bugünkü halinden Muh
hırlrlı:ie, kı• mevsiminin ıelmeainin de sin Ertuirul mesut müdür? Bunun 
~ roı oynadıiı aıiklrd ır. Sovyet- cevabını ilk önce verecek olan. dör
h, ll Londra sefiri. Maiıky'nin ktftn düncü hakikattir. İşte: Bi:ı Muhsin 
~/clı:lt ti.zerine tesiri olmıyacaiı hak Ertuirul'u tam otuz yıl alkışladık, 
dı.ı~da bir ay kadar evvel yapmıt ot- Yine de diyorum ki: o, tiyatro felse
d tu beyanatına raimen, buz deniıin- fesi olmıyan, profesörleri tiyatro eı
lti~ıı karıdenize kadar uzanan 3000 tetiii ile uiraşmıyan, psikolo1rları ki
~ °'betrelik cephenin bi.lhaııa şimal tap sayfalarından ve tercüme idman
ttt llııerkez böl1relerinde ıu, mevsimi- larmdan ayrılmıyan bir memlekette 
ı,~ harekitı durdurmasa bile yavaı- Muhsin Ertujrul eşsiz bir rejisördür. 
loı ta.fı ve eüçleştireceii muhakkak Tiyatroda milliyeti' ve milli idralçi bir 

k k t. 1 . Cırtı M.ıl'ımuıpa~ı B:a \t apı .;ı. ata ar•v, .. " rosunu dışından kopye etme · a or- ve yaratıcı halk şaheserlerinden aldı- tuttıı~ulabıldijinc. · _ Hu. Yahudi!, Kac:;a bu ıeker-
lerine sade metin c~berl~tmek, ~ahne ğı hızla modern t"kniiin içine atla- _Çoluğa c:;ocuğa mendil ..• Bayram- hk? . 
yi bir dekor bahçesı ~alıne getırlll:e~: J mak zorundadır. İşte tiyatro inkıta- hk: mendıl, Buıiın var, yarın yok, _: Senin yüzel hat; .. in içun beş lıra 
ten ibaret olan her turlu kopyecılıi:ı hının dlisturu. Yirmi. beşe mendil .. , . olur 
ve trınzimatçılı&ı yapmış ve başarmış Bu milli orijinlere kadar gerileyip Ncndıl uriht l<ırıımıı. antılta mallar '•"" I ... Ne ne ne' Delirdin mi ayol 

k .. n nıb ln$anın raaht rahat burnıınu O •· - • ·· k ı·k bır ada~~ır. Faz_la oları m~~ev_ve~- hıı:lanmadıkça yapacağı b~tün sıçra - ~~ıt:tti' bUyilkluktc krttn mtndıl 1:1uın.1nın aen?, Elli kuruıtluk. teneke şe er 1 
dir, zekıd1r, teşkıltçıdır ve dısıpbncı- malar tiyatromuzı#ı taklıt ve esaret imlr:.lnı_yok. ıs kurutı s.aulınlı.r on ıa 11 ! 1 ·n.~ılr: beş lira olur mu? 

k V d 1 !ı \" de uçhırr kabı ı lı:mclı, •t• · li b k B dir, hendeğinin içine yuvarlıyo:ıca tır, e cyır,nHer •hm • <ndılltr .F.s.ltıdtn bekı;;ıı... _ Teneye mı?. Su ma a. oy-

* * 
. . . l çotu arı mı u m • . t - • . . · * ışte benım Yenı Adam sayfa arında rt, sakalara. davulcuları \·crıkn -:rıtndıllcr. 1 lesini çarşiyi altust ıt~ın bulamazsın, 
ve tiyatro adlı yeni eserimde müda- it yok. Onl•rın ycn,n.~ :a~•, :'\~:~~ ~t~:~:~ Uıerl yumu,lu halla metal be, .. Bu anlayı<la Sehı·r Tiyatrosu reı·i- ( k d • ·ıli baulmı , dc«ll men ı u • 1 • b k · 

1 ., aasını yapma tan usanma ıgım mı cak paçıvnılar atılıyor. Tancıı kırk c1 u· _ Ya $U bardaklar ,, 
sörü vazifesini büttin olarak yap tiyatro, "öz tiyatro .. tezi budur. ıu~•· _ Onlari da yetmi$ beşerden ve-

m1ş bir adamdır Yine bu bakımdan Bu kadar açık ve keskin konu$- - Erkefe. zenneye çorap. Aradım, rlrim !>ana Eyi hamutdandir <;abuk 
t«:nkit de: edilem.ez. Ancak bütün bu tuktan 9onra mi!Ji tiyatromur.un doğ~ bulamadım demeyin. Tanesi bir lira- ki.rilm~z. · · 
müsbet vasıflarına rağmen refsör ması ve kurulmAsı iısinde nikbin olup yal(.. . u s· h b1.1n lı0· _ Alimallah aklını oynatmı1ıın 
M h · E t " 1 b ·ıı " a rlar ~ - · oudan ucur. Kabı orau ıya ~a. \ u ıı;ın r ugru u mı eı..ın sı - olmadıgımı sorarsanız, verecegım ce- F•••n• \uıurıldı&ı kokusundan. rll'nııcın t1o sen ... 
danberi yana yakıla beklediği modern \lap, ne yazık ki, "hayır!,, olacaktır. nukıuırunıhın, t1c ıhncı parıTıaklırı boy~~'! _ Ben aklimi oynatmadım. sen bır 
Türk tiyatrosu yolunu açamamışlır. sından belli Bunıırı eıkıden on lıurı.1-.. 1 c · d di rl ,. km:Jmişsın 

Çamlıca 20 10_fl941 ... ımı"a utı.nırlırdı. Mıj:ııa\arda dıha lyiınıu senadır evın en şa ,.ı • 
Çünkü bu yolu açabilecek olan adam 10 k:ru a almak mllmlı:i.in. hanum. Eşe dosta sor da fiyat öy-
her hanıri "uıta reJısor.. ''idareci POLİSTE : _ Beni.m adtm Elmas. benden ucuz ren ... 
adam .. değil; ıekiıının ucu t yatro- satan bulunmaz. İflas malı satı~orum, 
:nun mutlak idrfl.kine, tiyatronun fel- iki Çocuk Hava alanlar kazanır, aldanmoz Maıazada 
sefe~ne kadar uzanan bir miitefekkir yi.ır. kırka alma, bende altmış be~eee ... 
olabilir, Şehir Tiyatrosu rejisörü ise Bu dı 'i:Orap satıyor. F.rlı.clc ~orıbı. ı·ıbrıka 

** * 
Bayram alış verişi en çok şekerci 

dükknlannda göre çarpıyor, •e
kerci dükkinları bayram için bir ayrı 
hnzırlanış manzarası orzediyorlar. 
Bütün bir ramazanı bayramlık teker 
hazırlıyarak geçiren 1ekerciler, aiıı: 
utandıran mallarını camekanlarında. 

- di.igun ~:Jçısı gibi - teşhir ediyorlar. 
Dükkin tezcihl:-trı genitlemis, bayram 

bu .. tu""n tecru··belerinc ve idari kabili- Gaz·ııe Zeh;rlendı· iıklrtl!i ııkll mı\lır. Az ıaluıtlıll bulunur • 1 ne mutİut Hıldkıten yür lcuruıluk mı! ıh· 
yetler;ne rağmen hit;bir zaman tiyatro mı~ bt~e ılınıyor. f".ı..kat ıcçmck mUmkon nıU ~ 
mütefekkiri bir adam olam11mı,tır. E~ Fatihte Hasan Halife mahallesinde tşrıonaıun baııı ,. .. rlt mallar pızırlarınıı:ı l:a· 

14 numaralı evde oturan 9 yaşında pıtı• ıibi Tıklım tıklım. tğnt at••n ""fıl )'a, ğer o devr.'.lince yerine yine o cinsten tavv;ırcvİt in<:ı I< ıra trp en )'int bır tanesı 
Avrupalı bir rejisör oturacaksa, Muh- Hayrettin ve 4 yaşında Erdoğan, dün yere dü•mez. 
sin Ertuğrul'u kaybetmek zararlı o- hava"azından zehirlenme a16.imi gö -

** * 1;ıcaktır, Çünkü o, her hangi rejisör terdiklerinclm H.'1seki hastahanesine 
olarak ne kaybedilecek ne de yerine gönderilmişlerdir. 
hir başkası konulabilecek adam değil- BAŞINA TAŞ DÜŞTÜ - Çeşme-
dir. meydanında 1\'Iakaracılar caddesinde 

Öyleyse ona niçin hücum ediyoruz? oturan Rizeli Recep, dün Galatada 
O ııidince yerine Peyami Safa, Ulu- Necatibey caddesinden &"eçmekte i
nay, Baltacıoğlu mu rejisör olmak is- kt'n 140 numaralı apartunanm çatı
tiyecek? Hayır. smdan başına bir teş düşerek yara-

Ona hücum ediyoruz, çünkü onun an frınmL,tır. Recep Beyoglu bastahane
layışıyla Türk tiyatrosu kurulamaz. sine gönderilmiş~ir. 
Biz tiyatroda yalnız ve gel'.ıti güzel YÜZO YANDI -Unkapanmda, Te
Avrupalıhk deiil, Avrupalı tiyatroda kirdağ iskelc-sine kayıtlı Kalecik' nlo
Türklük istiyoruz. törü ı::ahibi Musta!anın 15 yaşındaki 

1) Bugünkü tiyatromuz Türk de· oglu Kemal Şen, mazot 1.fımbasiyle 
ğlldlr; çünkü dlkayonu 'l"ürk değil· motör makinesini kw:lırmaktayken 
dir, Olksyonu Türkleştirmek gerek· liımbanm parla.mnsiyle yüzüni.ın muh-
tır. telif yerlerinden yanmıştır. 

2) BugUnkü tiyatromuz Türk de· TRAMVAYA ASILAN ÇOCUK -
ğildJr; çünkü dekl.tmasyonu Türk de- Dün !iiaat 16.30 da Divanyolunda tram 
Ciildlr. Deklama"'yonu Türkleştirmek vaya asılan 11 yaşındaki Ha.,.ana 3552 
gerektir. numaralı kamyon çarpmt$ ve sa~ ko-

3) Bugünkü tiyatromuz Türk değil. ıu kırılmıştır, 
dir; çünkü aksiyonu Türk de!]lldlr, 
Aksiyonu Türkleştirmek gerektir, 

4) Bugünkü tiyatromuz Türk de· 
i:lildlr; çünkü temleri Türk deöildlr. 
Temleri Türklettirmek gerektir 

5) Bugünkü tiyatromuz T ürk deOll· 
dlr; çünkü tiyatro ldraklmh: Ti.irk de· 
ğildir, Tiyatro ldl"aklmlzf artık TUrk. 
l~ş.tirmek gerekti·', Biz modern bir 
mlletiz; modern ve milll bir tiyatro 
isteriz. 

*** Edebiyatta, müzikte, mimaride, de-
koratif sanatlerde, muaşerette, 

felsefede olduğu gibi, tiyatroda da, 
hareket ve amel düsturumuz "Türlı:e 
doğru., olmalıdır. 

Yeni Dördüncü Sorgu 
Hakimi 

Aniara milddelumumt muıvnilerinden KJımi! 
Boran Jsunbul d&rdilnca sorcu hikimllıtint 
tayin tdilmiı ve dün vııifeıint bıtlımı,.trr, 

Araba Tarifesi 
Arıba tırifeti daimi tn1:umtnde ıetkik •· 

dllmektedir. Mevcut tarifeye yihdt 2S zım 
yıpılmıttır. Fakat urun mttafeltr araunda.ki 
durıklar i'in yeni bir urife tatbik edilecektır, 

Konservatuar Mezunları 
Maarif Veki11iii Ankara Devlet Kon 

servatuvarı müzik ve temsil şubeleri 

mezunlarının tahsil derecelerini tesbit 
etmiı ve ilglli makamlara bildirmiı~ 
tir. 

r~ı"""~~~~~, 

- Elinizdeki 94 Lirayı Bir Yıl Sonra lı , ~ 

- 100 Lira Yapmak İster misiniz ? ~ 
; ' ; c:> \ 
; ~ 

~ Bir Tasaaruf Bonosu Ahnız ~ 
- (9223) ~ 
'"~"'""""""'....,....""'~...,...."""""""....,...""~'""J 

Çarşı içı, Mahmutpaşa yokuşu bir ıoin memleketlerinden celbed'.lmiş hı
baştan bir başa insan seli akıyor. ı;ım, akraba beyaz ceket ciydirilip be

Bu sel o kadar atır akıyor, o kadar yaz önlük takılarak teacihlara yerlc•
kaynaşarak iniyor ki katılınca kurtu~- tirilmiş harıl harıl kutu dolduruyor
mak, ister akıntıya, İliitcr anafoı·a .cı- lır Ba~ramhk: şekerlerini bir iki 1rün 
dilsin, bu selin içinden çıkmak mum- ev~elden yaptırıp bayr<tm günü rahat 
kün delil. rahat evde oturmak. yahut ziyaret 

Buralar bayram üstü eı;kiden de yapmak ihtiyatkirlığını gösteren~er 
bi:>yle olurdu ve Mahm'Jip.aıta yoku - pek çok Şekerci dükklnlanm. bıl
şundan inen ıtl yoku~un alt ba$ında h.a!'ıa Oıl:le ve uk,am t.ltillerin?e &ir
ikiye ayrılır, bir kolu Sultanhama - mek mumkun deR:il. Şeker hyatları 
mından gecerek Asmalatını dolaşarak da di.ikkanJ:ırın nev'ine göre deii$iyor. 
Eminönüne gider, bir kolu da y:ne Sekerlere narh konmuş: maholle şe
Sultanham· mından ayrılarak Bahçe - lcercilerinde lokumlar yetmi.1 be~ttn 
kapı)'ı dolaşırdı. . . yıiz yirmiye. badem ı;ekeri 1~0 t:--n yüı 

O zamanlar Yeuıposta~ane cadde.sı- seksene, akideli elvan ytiz yırmı~e, ~
ni de bayram satış yerı olarak zık- ı kideıiz yüx kırka, lokumsuz akıdesı.z 
retmek mumkünd~. ButUn ~~ sahada lüks ştker 160 kuruşa satılıyor. 
hel'kes, her aradıgını bulabılır, men- Etiket kullan.:ın. makine kullanan. 
dilinden çorabına, e~vabından k~ndu· sekerciler yüzde on muamele versisi 
rasına, ıç çamaşırından fr~nk g~ı:ııe_- de verdikleri için oralarda fiyatlar 
ğine kadar her şey tedarık .. e~ıl.'.rdı. d:ıha pahalı Mahalle araları ıekerci
Simdi, yine eski kalabalık goruluyor !erine niebetle en az yt.izde yirmi zanı 
amma, aranan şey ya bulunamıyor, yı.tpmak Ji.ıım Sekercilerde bir de ku
yahut da en ldisinc harpten evvelki tu buhranı v~r. Kutu yok. Tanesi 
en luks cinsinin dört beş kat f:ıılası 200 _ 250 gra"" reken kutuları cö
para isteniyor_ Eier. eski nikihlar. c~- rüp de itiraz edince: 
ri olsaydı, buna anasının nıkhını ıstı- _ Ne yapalım. diyorlar, kesekiğı ... 
yor denilebilirdi_. . • . . dına yaptrrın. Kutucular bunları ya-

İşportalardıt ıpeklı mcndıl yerınc pıyorJar Biz bunun kilosunu 120 ku
flo~ mendıller sahhyor, . dahR. doku- 1 ru~a alıyor, sırasına ıöre yüz ku
nunca akan bu. m~ndı~lcrın hır kar11 ıuıa. hatti !iade lokum veya okide 
büyüklUi:ündekılerı ellıter kuı~u,a .. Dük alırsanız 80 kuru98 ~atıyoruz. l<utu
kin vitrinlerinde ~ocuk pat·klerı u- dJn kazancımız yok ki . .. 
(.'.er, dörder liraya. İpek ~adın çorabı _ Ayol şunc klapdanla bağlasana. 
sakat, akıntılı olmak şartıyle 125 ku· Nedir. 0 Oyle, çamct1ır ~pi &ibi kalın? .. 
ı-uştan aş:-ığr satılmıyor. Ya çoc~k. es- _ Beyim, ip nerede ip? fpsiıiz bu 
vaJ)ları? Allah çohık çocuk sahıbı o- sene Lükş kutuları bile böyle bo&lı
lanların yardımcısı olsun. en kOtu ku- yoru·z. 
maştan olmak yapılmış şartiyle - beş _ Avuç dolusu para veriyoruz, ıüs 
ya!Jında bir çol'uğa - sekız, dokuı diye karemeli doldurdun kutu)'a, bi
liradan aşağı esv<ıp almak mümkün raz çikolata koy, biraz yaldız koy, 
değil, Yerli torba dokumadan beş, Biraz ... 
•ltı yatındaki kır. çocuk elbiseleri ye- _ Ne birazı beyim? Makarna kırk 
dı lira, kuruş amma ynldızı 800 dtn a$alı a-* * * lamıyoruz. Bu sene yaldrz modası 
Bir eve ne lizım deiıl ki. Bayra~ kalktı. Çikolat 360 kuru,, Yüz yir

bu İnsan kan düşmanı olsa yı- mi kuruşluk ı;ekere ikiden fazla ko
ne birbi;~yle sarmaş dolaş otur barı- yamam ya., Sen merak etme, ben 
şır. Üç a:ün bayram insanın evine fundanla, kurabiye ile banzetirim o
gelmedik, kapısının eşiğinden :çeri nu hır 111eye,. 

.Bu Akşam SÜMER 

yuİmaı bir nim~ttir. . .. 
Milli terbiye ıle yetışcn Turk kadı'.'n 

ailede babanın bo' kalan )'erini tut , r . 

Kocasının saihiında yaptıiı yuvan ·' 
bütün noksanlarını o dUşünür. Bu ... _ 
bi eaki kadınlar h.i.1' mevcuttur. 
Kocalarını kaybttmi~ olmalarm.ıa raf• 
men evlerin.in &idiıatını muhafaıa e
den ne erkek yapılı kadınlar bilirim . 

Dün çarşının Okçularba$tna çı~n 
kavaflar tarafından geçerken tarıhe 
mal olmuş şu hikiye hatırıma celdl. 
Vaktiyle pek nilfuzlu bir adam ~lan 
ihtisap aiası Hüscyjn bey atasıyle 
bir kavaf dU.kklnında otururken içerl 
ye bir kadın girer: beş altı çift t_~ı·
lik beienir, pazarlığa başlar. Duk
kincı: 

- Bu fiyattan eksik verirsem ı:;er
mayesine vermiş olurum. Zaten kirı
mız pek az ... 

Kadın ısrar eder: • 
- Öyle 111e7 olur mu? Elbette bı

raz kırmahsın Zaten terlik dediiın 
şeyin lr:aç ku.r~ıtuk sermayesi olacak" 

Hiıseyin bey, terlik-çiye göz kırpar, 
l:ikırdıya. karışır: 

- Terlikçinin haklcı var .• Sana ma
lını sennayeılnc versin de o bir •ey 
kazanmasın mı? Dükkin kirası, kalfa 
iicreti, ı:ırıık parası ... Bunlar nereden 
çıkacak? 

Kadın, bu. sefer kendisini haksız çı ... 
karan adama döner: 

- Sana ne oluyor da ti.fa karıtı
yorsun? 

- Ben öyle her şeye karışırım 
işte ... 

- Sen pabuççu musun? 
- Ben esnaf k:ihyaııyım. Y& ıen 

kimsin? • 
- Ben koskoca bir deftardar karı ... 

11tyım 

- ·Simdi anla11Jdı, Öyle iliie terlik ... 
çinin İliitediii para az bile. Ziı..a ko
can ı:ahmetıizce para kazanıyor, 

- Ölmü11 adıma böyle iftira et• 
meğe sakalından utanmıyor masun ? 

- HUıeyin bey kahkahayı atar, ka-. 
rJın da terlikleri fırlatır, diikki.ndan 
çıkar, ihtisap eiast hemen alaın~• 
iıtaret eder. bir çuvalın içine aldıa-r 
kadar terlık do1durtur bir de kırmızı 
kese verir kadının arkasından koştu
rur, Ata, hiddetinden ıöylene ıöylene 
a-iden alıcıya yetişir. 

- Hanım. hanım ..• 
Kadın döner• 

- Terlikci dükkinında a7.arladıC1n 
adam ihtiıap aiaıt Hüş~yin beydi. 
Sana bu terlikleri hediye ediyor, Be
icnmezscn batkaaını alasm diye bir 
kese de ahın gönderdi, 

Kadın. bunu işitince korkudan 1!10 -

kaia yıiıhver.ir 1 

Aman benzet &Özünü seveyİt11, 
Zaten benzetilmedik yerimiz kalm:\dı, 

- Buna da şukur beyim. Blz bay
ram yapıyoruz amma. bir de şu dün
yanın haline bak. Kan a:l:ivdeyf götü
rüyor. Allah beterinden aoklaıın. 

Milsterilerden bir ihtiyar 1-Ö:ıt kan
şıyor: 

- Dolru evJit doiru. Allaha bin 
hamdilseni Allah büyUklertmlıi ba
tımızdan ~ksik etmesin. Bütün dünya 
açlıktan kan kusarken onların saye
sinde biz burada sulhil sali.h iç.inde 
büYtik bir huzurla bayram yapıyoruz. 
Hemen Allah emsali kesires!yle mü .. 
$erref eylesin 

Saül KESLER 
~aktadır, M, A nten tarafa bırakırsak Muhsin, Garp tiyat-. . ' , _______ ' 

y A R 1 N iJlaU.nelerden itibaren bayramlarda• ı BU AKŞAM 

S inemasında 911\ 

Deanna Durbin'i Unutturan Muzaffer Yıldız HAZİN BİR TEŞEKKÜR 

iPEK 
Sinemasında 

Bayram haftaııı için senenin en 
il-fllll zzam aşk ve kahramanlık 

Şaheseri başlıyor. 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve TÜRK MUSİKİSİ 
l"ÜRK KAHRAM A NLIK ve Clvanmertli(ifnl canlandıran Şahane Film 

SALAHADDiNi EYUBI ve BOZ ASLAN 
2 Devre 13 kısım hepsı birden 

l3oz Aslan şarkıla
rını söyliyen 
M 0 N I R 

\ NUREDDiN 

Yeni şarkılar ve bü
tün musiki üstat a SADETTiN 

KAYNAK -
Selmanın şarkıla· 
rını söyliyen 
MÜZEYYEN 
SENAR 

il 

i l 

daima e11 büyük filmini gösteren 
M E L E K Sinemacılık dünyasının 1 
Sinemasında 

CLARK GABLE 
SPENCER TRACY 8 

büyük yıldızı 

• HEDDYLAMAR 
CLAUDE'ITE COLBERT 

Tara!ından nefis bir surt"lle ya'.·atılan 

SENENİN EN BÜYÜK - EN GÜZEL VE ŞAHANE FiLMi 

KARA SEVDA 
Büyük bjr aşk ... Büyük bir Macera 

Yarın gece için numaralı Koltuklar evelden aldırılmalıdır, 

1 ~--------------!---------' 
fTAKSiM --· SiNEMAsil., 

, ______________________ , 
Bütün Şehir ...• 

ŞARK Sinemasının Büyük Rekor ve Büyük Muvaffakıyet ... 
Halkın Tehacümü İle Bir Haftadır TAKSİl\'l Salonunu 

Doldurmakta Olan Mevsimin İlk 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ARAPÇA ŞARKILI 

IUAZZA M F iLMi 

KIZIM DUYMASIN 
Uı:numt arzu üzerine Bayram hafta~ında da gö~erilecı:-ktir. Şimdiye 

Pek y K.ndu. gö ·tt:!reı·e 

ARABACININ KIZI İle 
Mukayese Olunacak Olan 

Aşk facialarının en lıeyeca11lısı .. 
B ir kadın kalbi11in hailesi ... 

BALIKCININ KARiSi 
(Die R eis<' Nach Tilsitt) 

ŞAHESERiNi BEKLiYOR. 
Oynıyanl0t.r'. 

k dar göı:meyenıerin bu ikinci , .. son haftada tıtmı görmeıertnı tav- Clırislirıe Söndetbaum ve Frilz Von Donge11 
·L~·l~lY~•;.;;•d;•;n~·;'~~~la~t~in•e•l•elr: .. l •l .• 4.51·2. ·112•4•.•1 •5•-6• .•310 .... S. il• '•·a· r•e•:• 9 .. d·a~· ......... ~: : ,ı .................... mı••••••••,..•• .. ılııl' 

P~CROSBY 
CLO.RJ.l ır.ı u 

A.ÇILMAM iŞ GONCA Kahramanı 

\'C Hoollyvood Bülbülü 

GLORIA JEAN'ı 
ı\meı ıkanm en me.şhur caz mugannisi 

BiNG GROSBY 
İle her~ er yaı ttıkları 

YILDIZLAR 
ŞARKiSi 

Sıvılh bıbımp::._ vı. tlU vdaıı dolıyı~iyle 
c~nare mtrasimint ı :ırak tden a:erek bırıat 
ve &t'rtk yariyle acılırımıra i,tırılt eımclt 
!Gthandı bulunın muhtertm ~tvıtı ve arlı 
doularımııa •Onsu• 1Ukr11ılanmıtı aunınz. 

Oiulları : 
Radyolin Di1 Macunu Sıhiplcrı 
Ntcip ve Cemil Akar kardetltr 

N i K A H 
Iıtao.bul nıebuıu a.enerıl Klııı11 Kırabeltl-

rın hem~reııdc•ı tltktrdı umum mudurlüfil 
fen memurlınndan Ali Rona ilt' Kır1lay na, 
kınr Cenerıl Mıhm•t. AllDin k_ırde'}l sıbıfı: 
Limınlır bıt milfeui,ı Bay Ciılıbın luu Ba· 
yan Hidayetin niiılh torenltri cumartesi ııun 
Kıdılıöy dalreılnde 1\blde daYetliler ve ak 
rıbalırı huıuru ile icrı kılınmı1tır. 

Cidden halO.k vt temiz yttt1tlrllm~t ~lan ba 
~ıftltrt' ur n •'ıhat ve saıdttlcr dıltnz. 

.... ;;;~~;;;~-;;·L--ED_İY_E_S_J -,ı 
ŞEHİR TİYATROSU 

Filmini gidip görünuz ve dınleyi nız. Şarktlarm., RevUlerın ... D. ns Aksıım s at 20.30 da !. 
ve mu. iklnin filmi. Yerlerinıl.i e\·vetden aldn·mız. I Oram Kısmı: H A l\-1 L E 1' , ·. ; "-------·--------- ---··---· ..---------------------------------, KUDRETİN ZAFER TACI... SANATIN ŞEREF ABİDESİ. .. 

DüNYAYA YALNIZ BÜYÜK ŞAHESERLER YARATAN 
DAHİ REJiSÖR CECIL B. DE MILL iN HARIKASI OLAN 

TAMAMILE RENKLi 

ZAFER ORDUSU 
MÜSTESNA OLARAK BU AKŞA M 

LALE Sinemasında Fevkalade Müsamere Olarak 
ary Cooper _ Madeleine Carroll - Paulette Goddart - Preston F oster - Akım Tamiroff 

un h~yat verdili bu ~aheı-.er biitütün t~tanhulu alk;~1dn sı ;· acaktıı. 1LLK AKŞA"I fçt~ NUf\.,-ARALl 
YERLER BU SABAHT.\. !T!BA REN KAPATIT.MAKTADIR, TELEFON: 43~95 ~ 
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Bayramda Yalnız 

KIZILAY GAZETESİ 
ÇIKACAKTIR. 

llônlarımn vermekle hem kendinize ve hem de 
KIZILAY'a yardım etmiş olacaksınız. 

ban Sayfasında Santimi 50 Kuruştur.c 
l\t'ÜRACAAT l'ERİ: 

stanbulda, Postahane ~.arşısında Kızılay satış bürosu, Tel: 22653 
tstanbul, Postane arkasında Hancılık Şirketi Telefon. 20094-95 

TAN 21 - 10 - 941 

............................................................... , ..-~ .................................... ~ 
DOGAN SIGORT A ANONiM ŞiRKETi 

:\l üessisler Heyetinden: 

._ ________________________ , 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATİZMA 

Türkiye Cümhuriyetl dahilinde ve ecnebi mcmlekcUerde eşhas, 
hayvan, emval ve eşya üzerinde hayat, kauı, nakliyat, yangın gibi her 
nevi sigorta muameleleri yapmak ve bu işled yapmakta olan Türk ve 
ecnebi şirketlerin mümessılllk ve umumi accntcllklcrınl ıra etmek ve 
ipotek mukabili ikrazııtta bulunmak ve bu maksatlarla bilcümle mall 
ticari ve sınat muamelfıt ile meşgul dığer şirketler n hl e senedat v 
tah\ ıllerlyle haz.ine tahvil ve tnsarruf bonoları mübayaa etmek ve lil
zumu halinde iştigal sahasına dahil şırkctler tesis e) lemek ve 100 se
ne milddetle dC\·nm etmek ilzere beheri 100.- lıra kıymetinde ve h -
mıline muharrer 5000 hi seye münkaseı'n ceman 500 000,- lira ser
mayeli 

DOGAN SIGORT A ANONiM ŞIR <ETi ' p 

arJ;, 
işleri 

Türk Anonim Şirketi 
Mersin Liman 
İnhisarı 

Umum Müdürlüğünden 
nel $irkeilmlz romork5rlerlnde maaşlı iki çarhçılık mOrıhaldlr. T alip O-

N 
Janıann h<'l" tOrlQ vesika ve bon servlslerlyle Şirket.imiz Umum Mil-
1.,l!OrlüiQne müracaaUan il'n olunur. 

h 
n 

Devlet Demıryoıları ve Lıman!arı ışletme ıdaresı ılanları 
1 İstanbul - Uzunköprll - Kırklareli arasındıı işlemekte olan 8 No. lu 

yolcu katarının tarifesi 22-10-941 tarihinden itlbııren aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

İstanbuldan Kalkış 8.30 
Varış 8.40 

Kumkapı Kalkış 8,41 
Varış 8,51 

Yedikule Kalkış 8,55 
Varış 8,59 

Zeytin bum'" ~alkış 9,01 
Varış 9,06 

Bakırköy ~alkış 9,09 
Varış 9,18 

Yeşilk5y Kalkış 9,20 
Varış 9,27 

K . Çekmece Kalkış 9,29 
Varış 9,40 

Y. Burgaz Kalkç; 9,41 
Vanş 9,52 

Ispartakule Kalkış 9,54 

Ömerli 
Varış 10,04 
Kalkış 10,05 
Varış 10,18 

Hadımk5y Kalkış 10,25 
Bu katar HadımköyOnden itibaren eski tarifesile seyrine devam ede-

cektir. Muhterem halka ntın olunur. (9325) 

:\skcri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 

Hava Kompresörü Alınacak 
250 atmosfer taeyike kadar hava basabilecek bir !lA Qç adet kom -

presôr alınacaktır. Tek veya mOteaddit aillndlrll, e'T.l";:trfk motl:irll veya 
transmlsyonla mütehaITik yeni veya iyi vaziyette mllstamcl olabilir. 

Satmak lstf.;enlerln btr istida De mum MOdOrlilğe mürP.caatlan ve 
kompres5rün evw ve eb'adlyle bedelinın blldirllmesı. (9140) -200-400 ton kurşun alınacak 

Tahmin edilen bedeli (260,000) Ura olan yukarıda yazılı 200 - 400 
ton kurşun Asker! Fabrikalar Umum MüdOrlOğü Merkez Satmalma Ko
misyonunca 31/10/941 cuma gQnü saat 15 de pazarlıkl:ı Dıale edilecek-
t ir. Şartname (13) liradır. KaU teminat (28300) liradır. (9200) -20 ton 0.8 - 1 mm. galvanb:U demir ııaç levb-

4 " 2.5 mm. fZJ galvanizli demir tel 
ı 5 ton 2 • • • • " 
'aımacak. 
Tahmin edilen bedeli 26500 Ura olan :yukanda ,-azı!ı 3 kalem demlr 

m alzeme Askerl Fabrikalar Umum MOdürlQğil Merkez Satınalma ko
misyonunca pazarlıkla 3.11.941 pazartesi günü saat 14,30 da Dıale edile
cektir. Sartname (1) lira (33) kuruştur. KaU teminat 3975 liradır. 

(9151 ) -15 untlmetre oenlfllOlnde ve ll clvert renkte 82000 metre bu alınacak 
Tahmin edilen bedeli 39990 lira olan yukarıda yaz.ılı bez Asker! 

/abrlkalar Umum :1'1üdürHiğü merkez Satmalma komisyonunca 3.11.941 
Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla lhııle edllecekUr. Şartname 2 li
radır. Kati teminat 5998 Ura 50 kuruştur. Teklif mektuplarını mezkQr 
g(lndı; saat 14 de kadar komisyona vern:Werl. (9270) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

lıletmeleri Umum Müdürlüğünden 
1 - Muhammen bedeli 47.700 lira tutan 360.000 adet ekmek aç.ık 

ekailtme urum ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 27-10-941 P4Z8rtesi günü saat 14 te Metro Hanının 

S inci katında yapılııcaktır. 
3 - Muvakkat teminat 3577,50 Uradır. 
4 - Bu ekmekler günde tahminen 2.000 adet olmak şartne ve İda

r enin aşatıdak.1 ambarlarına hizalarında yazılı mlkdarlarda teslim edile
ceküt. 

Her gün verılecek mikdar 

660 Şi~ll 
187 Taksin. 
132 Metro Han 
l19 Sll~htar 
81 Beyazıt 

117 Aksara7 
!64 Beşiktaş 
55 Kadıköy 
85 Müteferrik 

Yuk3rda yazılı amb:ırlarn verılecek mlkdarlar Ozer lnden ayrı ayn 
biri veya bir kaçı içinde kısmi teklifler kabul edilebilir. 

5 - İsteklilerin bu iş için tanzim edilen şartnameleri Levaz.anda gör
meleri ve kanunt veslkalan ve muvakkat tcminatlan ile ilJın edilen gün 
ve saatte komisyonda haur bulunmalan. (9279) 

:<arar HülGsasıdır 
Ceza 941/1296: Milll koruma kıınununa muhalefetten suçlu Unka

panında Zeyrek caddesi 109 No. da Eczacılık tlcareUle meşgul Tevfık 
oğlu HulCısl hakkında İstanbul Asliye 6 ıncı ceza mahkemesinde cereyan 
eden muhakemesi neticesinde suçlunun filli sabit olduğundan Mllll Ko
ruma kanununun 31 ve 59 uncu maddeleri mucibince yirmi beş lira a
lır para cezası Memesine ve yedi gun müddetle dukk6nmın kapatılma
l!ma ve hilkmün kat1lest ğindt'n ücreti suçluya ait olmak üzere karar hil
U asının Tan gazetesinde neşredilmesine 20.9.941 tarihinde knrar veril
d i. (9324) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
l - 250 ton kok, 50 ton kriple maden kömilrll Sirkecide vagonda 

te rm edilmek üzere atın almacaktır. 
2 - Evvelce yapılan ilftna talip cıkmadrğından katı teminatı olan 

1320 lira ile 27-10-941 Pazartesi gilnu sııat 11,30 da Ycşilköy hava mm
taka depo tımlrliğl satın alma komisyonuna müracaatları. 

S - Evsaf almak isteyenler tatil günleri hariç her gün saat 9 dan 
17 ye kadar komisyonumuza müracaaUarı. (9295) 

Gaziantepte 

Pehlivan Güreşleri 
.11 Te:rlnlevvel Cümhurlyet Bayramında Gazlantepte BOyOk Pehli

v an g re lerl yapılacaktır. Kazannııcaklara 100 - 150 - 225 lira milkft
fa t verilecektir. Ayrıca baş ve ortaya çıkıp s1a galip ıelemlyen iki pehll
•ann da ellı~cr liraya kadar tazmlnaherilecektlr, 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsr~rla isteyiniz. 

diyle bir Anonim Ş"rkı-tl tedricen teşklline 11.10.1941 tnrih ve 8025 
ayılı v!'Sika !le mezuniyet 1 tıhs 1 edilm s olduğu ve bu şirket n ha ı

latı safıy!'Sınden 7c 15 1 ihtiyat akçesı tefrık cdıldlkten sonra bakiye
nin '1125 inin Mecllsı İdare azalar le Mudiran ve memurlarına ve (".". 
75 inin de hi cdarlara muhn as bulunduğu ve Tesis Heyeti Umumi-

Yarın Akşamdan İtibaren <11 •••••••••••• ._ yes nin serm yel Şirketin tam mının taahhut ve 
0~GO mm tcdlycsin-

' den sonra 10 glin zarfında g::ızetı-lP.rle usulen yapılacak ılftnda göste-

M AKSI• M SALON 1 AR 1 N DA rllecek gün ve saatti' f tan bul Yeni Po t hane arka mda Türk ye 1-
.... mar Banka ı Merkezinde top! nacağı ve bu içtimada sermayenin ltı:ı-

kal nısfı temsil edilmedikçe müz:ıkerelcre başlannmıyacağı ve her 

S A F •ı y E hisse sahibinin bir reye snhlp ve ancak bir sah ın hl ı- mlkdarı ne o
lursa olsun azami 10 reye malik olacağı ve kararların mevcut hisse
darların ek eriveUe itt haz ed le edllcceğl ve sermaye! şirkete ştlrak 

·· f ·· fk • [ d arzusunda olan"'ıarm 21.10.1941 tarihinden itibaren 27,10.1041 tarihi ak-ve en ıuJ un sana ar ar an müte11.ekkil saz heyeti :\" şamına kadar İstanbuldn, Aşlrefendl Cadde inde 35 numaralı Türkiye 
Kemençe: ALEKO - Kanun· AHMET YATMAN - Plyano: ŞEFİK - Ke- lmtı.r Bankasına mür coatla iki nüsha iştirak taahhütname l usulil 
man: MAKSUT - Haman: ALİ cizmlrll) Klarnet: SALİH - CilmbOş: ŞEV- dalresinde tanzim ve ımza ve taahhütlerinin ~ 60 mikdarındaki bede-
KET - Nay: GAVSİ. OKUYUCULAR AGYAZAR - FARUK ALTIN BA- lln! de derhal peşınen ödemelC'ri luzumunu milbeyy n i bu hulAsa mu-
YANLAR· SÜZAN GÜVEN - NEVZAT - SEMİHA - BfESE..'l - SÜE- SDddak şirket esas mukavelesinin 8, 9, 11 ve Tıcaret kanununun 281, 
DA - GÜZİN - SANİYE - İHSAN - ŞÜKRAN - AYSEL. 283, 287 '.ie 288- ci maddeleri hilkumlcrinc tevfıkan llfın olunur. 
SaUihattln Eyyubl Filminden (ATLILAR) .Marşı Bestekfın SAD ETTi N Recai Turu l 
KAYNAK tarafından bizzat dirlje edilerek Koro halinde okunacaktır. Emin Tana n 
Ankara Radyosunda Oynamış olan Mlıh<'ndis En'.ier Adak an 

SADi GÜNELIN 30 Kişilik Büyük ÇOBAN REVÜSÜ Muhe~~~e~d~d~ih:~ıı~~;::~ 
• FiaUarda zam yoktur. Telefon: 42633. I' , 

'.

----·---] fccllm. tflcncllmı Ncı edir u ccn luı7at, ·-----·_ı lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden .. Her alııam "'JılAXSIM " • seli Gamını, .t.rdial at i ~ r 

Kadıköy Kazası 
Gayri 

idare Heyetinden : 
M~nkulün 

Senet 
No.su 

66 

Borçlunun isim ve 
adresi 

Üsküdar Silleymanağa ma
hallesi Bostan sokak 28 No. 
lu hanede Halil oğlu Ah
met Hamdi varisi eşi Hav
va ve oflu Halil 

Üsküdar İnkılAp mahalle
•lnde Mustafa oğlu Hafız 
Mehmet Tahir 

Bulunduğu yer 
ve mevkU 

Erenk5y Sahrayı C'edlt 
Kayış dağı caddesi 
Mimi deresinde atik 12 
cedit 32 No. lv 

İç ErenkliyQnde Ka
raman çiftliği yolu 
Üsküdar caddesi atik 
ıs cedit 126 No. lu 

C!ıul Mlkdarı 

11028 M2 

Tarla 

Maa bahee 828 M2 
bir bab köş-
kün :remin ve 
eşcan ebniye 
sinin 6/8 se-
hlmlnin tek
nır 4/5 sehi
m! halen yı-
kık köşkün 

yeri 

HDUDU 

Şarkan Kayışdağı cadde
desi. garbcn mukaddem 
Psvli, Elveym veresesi 
tarlası, şlmalen KilçQkbak 
kal karlyeslne giden ta
rik ve cenuben merhum 
G.alib (paşa) veresesi tar
lası. 
Şarkan Beyaz Mustafa tar 
lası, garben tarik, şimalen 
mukaddem Fatma Hanım 
elyevm UskQdarlı MC'h
het ağa, cenuben sahibi 
senedin diğer tarlalar: 

T. C. Ziraat Bımkası İstanbul Şubesine 2814 sayılı kanun şümulilnc dahn ikrazattan bo~lu bulundukları 
meballğin taksitlerlnl muayyen vadelerinde ödemediiinden borçlarının tamamı muae(el!yet kcsbeden bo~lu
lann yukarda cins ve evsafı salresl yar.ılı ve mezkQr bankaya fpotekU bulunan gayri menkuller tahsili emval ka
nununun 13 üncü maddesine tcvfıkan yirmi bir gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 21.10.941 tarihin
den itibaren mOzayereye vaz'edllen işbu gayri menkullerin birinci ihalesi 14. 11, 941 tarihine teSDdüf eden 
Cuma gQnü ıaat on dortte Kadıköy kazası idare heyetince icra kılınacaktır. 

Açık arttırmaya iştirak için taliplerin 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerinde gösterilen şart
lar dairesinde yaz.ılı kıymetin yüzde onu nisbetinde muvakkat teminat akçesınl T. C. Zira
at bankası İstanbul şubesine yatırmalan lAz.ımdır. Delltıllye. ferağ harcı vesalr blltımum harç ve rllsum ve 
vergiler mOşterlye aittir. Daha fazla izahat almak lstC'yenlerln her gün T. C. Ziraat bankası İstanbul Şu
besi Zirai İkrazat servisine mUracaaatlan ill'ın C'lunur. (9297) .. 

Eyüp Kazası idare Heyetinden : 

SenetNo. 

146 

Gayri Menkulün 
Borçlunun ismi ve adresi Bulunduğu yer Mevkii Blnuı 

Eyüp Dükmecllerden Sa-
lih oğlu Hüseyin __ _ 

Dütmec!ler Mahallesi Ümmü Si
nan dergAhı sokağı 2, 1/40, 2/40 
Kapı No. lu bostan gediğinin 

44/144 hissesi. · 

HUDUDU 

Cephesi Düğmeciler caddesi. sol tarııfı 
Ümmü Sinan so ağı dergfıhına mah
su hane arsası, arkası tlmmil Sinan 
sokağı ve kasap Salih ağa veresele
rınln hane ve bahçesi, sağ tarafı fb-
rahım bey verçsesl ve Güllil hanım 
mcnz.ili ve Cemıle hıınun hane ve 
kahvehanesi ve doktor Arif p:ı..şa 
menzili arsası ve Ari! paş..-ı karakol 
hanesi ile mahdut. 

-t. C. Ziraat Bankası tstanbul Şubesine 2814 sayılı kanun şümulüne dahil lkra1.attan borçlu bulunduğu 
mebaliğin taksitlerini muayyen vadelerinde ödemediğinden borçlarının tamamı muacceliyet kesbeden borçlu
nun ,.ukarda cins ve evsafı salresi yıızılı ve mezkCır bankaya rehinli bulunan gayri menkulil tahsili emval ka
nununun 13 ilncil maddesine tevfikan yirmi bir gun müddetle açık arttırmaya .çıkarılmıştır. 21.l0.941 tarihin
den itibaren müzayedeye vaz'cdllcn lşbt! gayri menkulün birinci ihalesi 13.11.941 tarihine tesadüf eden Per
şembe günü saat 14 te Eyüp kazası İdare heyetince icra kılınacaktır. 

Açık arttırmaya iştlrnk için taliplerin 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerinde gösterncn ;ıart
lar dairesinde ve şartnamesinde yazılı kıymetin yuzdc onu nlsbet!nde muvakkat teminat akçesini T. C. Zi
raat bankası İstanbul şubesine yatırmaları lfızımdır. DellfıUye, ferağ harcı vesnlr bilümum harç ve rüsum ve 
vergiler müşteriye altUr. Daha faz.la izahat almak isteyenlerin her gün T. C. Ziraat bankası İstanbul Şu
besi Zirai İkrazat aervislne müracaa allan ilAn olunur. (9298) 

BULMACA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

2 
31-ı-ı-ı-
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t 

9 ·------
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SOLDAN SAOA: 1 - Portakalı ıncthıır· 
dur - Baı 2 - DDn7a - Ararlar 3 -
Nıhl7enln bQ7QfU - Bır renk 4 - Babı de· 
fıl - Sıuk memlt ltetltrde 7ctitir 5 - Bir 
ıfaç 6 - Teni: Yalunlrk 1 - Bir bo1a -

• Kunım il - Teni: Olmıdıfrn halde rllrQ· 
len. fidlı bir hldlse - Bir aayı t - Namaz 
krldırrr - Teni: Blr vlllyeı. 

YUKARIDAN AŞAOI: ı - Bir ılsara -
Bir poker tabırl 2 - Saba - Nlmetlcr ı -
Sonıu& botluk - l'euiı Bir ınillet 4 - Fa· 
kat - Yan :vumıya 7arar S - Bir Fransu 
telıri 6 - Arco: Sernm 7 - Taban'! - A· 
tam~t. eaer ı ..- Bir lı:rı l - Bir HJ'I t -
Bir Ruı denlrl - Arabiıtandadrr. 

EVVELKi BULMACA - SOLDAN SAOA: 
ı - Xa.'>altulılt 2 - Ulucun! S - Ren -
Rıs - 111 4 - Jll - Uaun 5 - Yamaç 6 -
Eutcm - Do 7 - Elı - 6ırap 1 - Um -
Amnatu (utanma) t - Nuıalt (hraen). 

lstanbul Levoıım Amirliği 
Satınalma Komisyonu llônları 

Beher adedıne 4 kuruş tıyat uıh
mln edilen 47,900 adet limon alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 31/10/ 
941 Cu"'!a günü s:ıat 14,30 Tophane
de Lv. Amirliği ııatm alma kornlsyo
nundn yapılacaktır. İlk teminatı 143 
lira 70 kuruştur. Şıırtnamesl komis
yonda görülOr. fsU!klilerln belli sa
atte komlsyonıı gelmeleri. 

(311 - 9224) -15 ton nohut alınacaktır. Paz.ar -
lıkla eksiltmesi 27110/44 1 Pazartesi 
günü saat 14.30 da Tophanede Lv. 
Amirliği sntın a lma komisyonunda 
yapılacaktır. Numunesi komisyonda 
g5rillür. İsteklUerln tekllf edecekleri 
fiyat üzerinden kati teminatlarlyle 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(314 - 9280) -20 ton kuru fasulye abnacaktır. 
Pazarlıkla ekııiltmesi 27/10/941 Pa
zartesi eflnO saat 14,15 de Tophane
de Lv. Amirlill sat.m alına komisyo
nunda yapılacaktır. Nümunesi komis
yonda glirü,lür. İsteklilerin teklif e
decekleri fiyat üzerinden kati t eml
natlııriyle belli snııtte komhıyona gel-
meleri. (315 - 9281) 

YUKARDAN ASAOI: l - Xırln - Ua -
2 - Elfüm a - Bısnımalı 4 - Al - Al - Beher kilosuna 48 kuruş tahmin e-
An .s - Xııruc•ım• 6 - Uca& - Mana 7- dilen 15 ton pirinç alınacaktır. Pazar
La - Ut - Ru 1 - Amia - Data t -
Kıa - Topuk., lıkla eksiltmesi 27.10.941 Pazartesi 

Dr. Şükrü Mehmet ... , 
Gureba hastahanesi cilt ve züh- ı 
revl hastalıkları sııbık hekimi. 
İstlklAI Cad. Ankara Apartmanı 
No. 99. Hergün saat 2 den 5 ;ıe 
kadar. Telefon: 40916 .., _, 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Neşriyatından 

Sanat Saheserleri 
' 'Burhan Toprak'' 

Birinci cildi evvelce neşredilen bu 
e erin fkfnci cildi iki kısım olarak 
intişar etml:;Ur. 
Birinci cildin fiyatı 310 
İkinci cilt birinci kısmın fiyatı 260 
ikinci cilt ikinci kısmın fiyatı 200 
kUruştur. Satıı Yerleri : 

BeyoAlunda H aıet, l ıtanbu l da l k. 
bal ve Üniversite Küt Uphanelerlyle 
Memduh Ayg ün Tlcaretha neal. 

(9253) 

SATU.IK EV 
Yeclllcule Imrahot' tok! Cıdrrcı oflu 'oka· 

lnıda elelıırllı •u ıu ıui11tı mncut S odalı 
Urrir ev ıatılılmr. Fatih ltfaire Cad!Mttl 27 
No da Monhhlt Glllırcr'• mOracaat 

günO saat 14 te Tophanede Levazım 
Amirli~! Satmalma komisyonunda 
yapılacaktrr. Katı teminatı 1080 li
radır. N'ıı.muncsl komlwonda görü-
lür, (9315) 

ııau Tashihi 
Tan, Hnber gazC'telerlnln 10 - 14 T, evvel 941 ve tnus, Anadolu ga

zetelerinin 14 T. evvel 9-11 tarihlerinde ilfın olunan 10,000 metre kışlık er 
elbiselik kumııııınm ihı:ıle tarihi 27.10,941 PazartC'si gunü ııaat 11 de yazı
lacağı yerde sehven 23.10.941 Çar;ıamba olarak yazıldı~ı görülmüştür. 
tashih olunur. (9311) 

lstanbul Umumi Meclisi Azasına 
İstanbul Vali ve Belediye Rcisli6rinden : 

İstanbul Umumi Mcclls üçüncü lntlhııp devresinin 4 üncü yılı Teş
rinisani lçtlmamın ilk lnikadını 1-11-941 tarihine rııstlıyan Cum::ırtesi 
gQnil saat 10 d:ı aktedcceğlnden o gun muayyen saatte Umumi Meclis 
salonunu teşrifleri rica olunur (0322) 

Ruzname: 

1 - Dlvnnı riyaset intihabı r 
2 - Daimi EncilmC'n intihabı 
3 - ihtisas encümenleri intihabı 
4 - İçtima gunlerlnln tayini 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
.• 

ZİR A AT BANKASI 
Kuraluş Tarihi : 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
.. 

Zirıai ve ticari her nevi banka muameleler{ 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kum':ıaralı ve lhbıırsız tuarruf heaapl anndıı en az 50 
llraaı bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a ile aıajiıdakr ollna gö 

re ikramiye deCjıtılacaktır 
4 Adet 1,000 Llralıl! 4,0orı l.lra 
4 " 500 " 2,000 • 
4 • 250 .. 1,000 • 

'10 • 100 • 4,000 .. 
100 " 50 fi 5,000 • 
120 • 40 .. 4,800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

o l K KAT: Heaaolanndakl paralar bir sene içinde 50 llradan a••O• dDıml· 
yenlere ikramiye çıktıOı tııkd1•dc % 20 fazlaalyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarlhlerlnde çekilecektir 

11"' Dr. lHSAıT SAl\Jt 

1 
TiFO AŞ I SI 

'l'ifo ve paratıro ha tnlıklarm 
tutulmamak için tcs rı kııt"i, mu
fiyetl pek <'mln taze aşıdrr. Her 
eczaned~ bulunur. Kutu u 4!'\ 

't fJ1 kuruştur 4 , 

PAMUK 
GIRANGI 

ÇIKRIGI 
ARANIYOR 

P lfıt markalı yeni veya kullanıl
mış elinde bulunanın bizzat veya 
mektupla İstanbul Asmaaltında No 
63. Burhan Erolp'n mQrncnııtı. 

Sahıp .,~ Neşnyaı mOdıirtı Emir 
UZMAN. Gazetecilik ve Neşrlyar 

T. L. S. TAN matbaar 

------~ TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 

Başlık maktu olarak 750 

1
1 inci sayfa santimi 500 

2 ,, ,, - 100 1 

1 : : : : z:: ·------·-
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