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PAHALILIGA KARSI 
Yalnız Memurların Değil Geliri 
Az ve Sabit Olan Vatandaşların 

da Geliri Arttırdmahdır 
Pahalılık karşısında geliri az ve deği~mez kimselerin korunması 
hakkındaki temennimizin tahakkuk etmek üzere bulunduğu anla
şılıyor. Hükumetin bu husustaki kararının yakında anlaşılacağı 
bildiriliyor. Bu vesile ile İngilterede bu usulün nasıl tatbik edil
ınekte olduğunun izahını faydalı buluyor, ve yalnız devlet memur
larııım değil, ücret, ~vmiye ve maaşla calışan geliri az ve değişmez 
bütün vatandaşlann bu karardan istifade etmelerini istiyoruz. 

M. Zekeriya SERTEL lcağını, fiyatların daha çok yükse· 

Beş on gün em-el hayat pa - le;eğini _iddia ederler. ~ğ~r hü -
halılığı ka~ısında kazancı kumet fıyatları kontrol ıçın baş -
d ğ. ıy· en sınıfın korun - ka tedbırler almamış olursa, bcl-

az ve e ışm k " b · 1 b" t · d k k l b" 
ması için tedbir d'üşi.ınmck zama- 1 .ı .;yke :-~~ ıc~ ~n d .or ~ ~ ı-
nı geldigine işaret etmiş ve alına f~r. tlaa atk u tumle' ~ m lıdy~ a adr 
bil k tedbirleriıüç noktada top- 1?a . n. on ro ıç~n a ıgı .te -
i ecetık bırlerı bıraz daha şıddetlendırır, 
am1 ış M ş u··cret •·e bazı maddeleri inhisarı altına R· 

- uayyen maa ' • l k t ... b " d hd • ·1 ı c:..,nl on maas iic- ara evzıını ızzat eru e e -
yevmıye ı c ça 1r-: a s der ve İngıltcrenin takip ettigi 
ret ve ycvmıyel~rıne bır zam ya siyaseti muvaffakıvetle tatbik c-
pılması; . " . 

2 _ Devlet memurlarına dev _ derse, elde edı.~ecek ~etıce :nut -

ıet. "..+' k tr ~· "' es eseme_ lak surette musbettır. İngılterc
m 1:l~ıra .. et hıdgı m1u ı' nse vesi1·- de yapılan tecrübe bunu göster -

mur ve mus a em er A.<l miştir 
mukabilinde maliyet fıyatına er 0 · . . b" h""k. t · b 

ak . k e sı verilmesi. nun ıçın ız u ume ın u 
z ve gıyecc ~a ' kararı biran evvel venneiini, ve 

3 - Fabrıka, muessese ve dev-ı geliri az ve muayyen vatandaş -
Jet dair~le~i~de ucuz e~k ve eş lan sıkıntıdan kurtarmasını tek 
Ya tcmını ı"m kooperatifler te - d"l . 
sısi. 

ır rar ı erız. 

Bu yazımızla ortaya attığımız 
fikrin dığer gazeteler tarafından 
da benimsenerek müdafaa edildi
gıni gördük. Hukumetin de bir 
müddettcnberi bu meseleyi tet -
kık ettirmekte bulunduğunu oğ -
rendik. Nıhayet dün Tan.'ın An -
kara muhabıri hükumet tarafın -
dan yapılan tetkiklerin sona er -
diğinı ve pek yakında verilecek 
lı;arann tatbikine geçileceğini teb
şır etm"ştir. Ankara muhabirimi
z n bu mujdesi, okuyuculaı:ımtz 
ı ın en kıymetli bir bayram teb • 
rikı ) erme geçse .gcrcktır. 

*** Bu munasebetle İngilterede 
yapılan tecrübe ve tatbik 

edilen usul hakkında biraz ızahat 
vermeyı faydalı buluyoruz. 

Harp başlar başlamaz, her mem 
lekettc olduğu gıbi, Ingiltcreden 
de erzak ve eşya fiyatlarmcla 
yukselmeler başladı. Hayat paha
lılaştıkça vatandaşın istihlak ka- Amerika ordusu Genelkurmay 
bıl yetı azalıyor ve hayat sevi - Başkanı General Marshall 
)' esı alçalıyordu. Bunun i..ızerıne 
hükumet parlamento azasından 
salahıyettar kimselerden mürek
kep hır komıte teşkil ederek ha
yat pahalılıgı karşısında umu -
mıyetle alınması lazungelen ted
bırlerle, gelıri az olan ve değişmi 
yen sınıfın korunması için takip 
cdılecek yolun tesbitine teşeb -
bus etti. Bu komite tetkikatını 
hükumete bir raporla bildirdı. 
Bu rapora istinaden hükumetın 
aldığı tedbirler hakkında meş -
hur İngiliz iktısatçısı Sidney 
Webb'in verdiği mallımatı nakle
diyorum: 

' 'Avrupaya 
.Asker İhraç 
Etmeliyiz,, 

Bir Amerikan Gazetesi 
Hitleri Yenmek için 

Tek Çare Budur, Diyor 

ALMAN TEBLiGi 

Stalino da 
Zaptedildi 

Cenupta Muazzam Bir 
imha Muharebesinin 
Başladığı Bildiriliyor 

Bir Rus Kumandanı 
Cephede Öldü 

Berlin 21, (A. A.) - Alınan u· 
mumi karargahının resmi tebli -
ginde ezel.imle bildirildigine göre 
Alman ve İtalyan kuvvetleri Do· 
netz havzasında mi.ıhim Sovyet 
askeri endüstri merkezlerinden 
biri olan Stalino bölgesini ve şeh
rini işgal etmişlerdir. 

Briansk'ın sarkında 15 inci Sav 
yet ordusu kumandanı yüksek 
Sovyet meclisi azasından general 
Petrof'un ve erkanı harbıyesine 
mensup bir çok yüksek rütbcii 
zabitlerin cesetleri bulunmuştur. 
Baltık denizinde bir ada 

işgal edildi 
Berlin, 21 <A.A.) - Stefani: 

Führerin umumi karargiıhından 
neşredilen hu~usi bir tebliğ Da
goe adasının tamamen işgal edil
diğini bildirmektedir. Baltık de
nizinin butün Adaları bu suretle 
Almanların eline geçmiş bulun
maktadır. Bir Aman tümeni ani 

(&onu; Sı: 2; Sil: 3) 

----o-----
Sovyet Hükumet 
Merkezi K vibisev 
Şehrine NakledUdi 
Londra, 21 (A.A.) - Ofi Reu -

terin Rusyadaki muhabiri, Sov -
yet hi.ıkumeti nezdindeki İngiliz 
elçisinin Sovyet Rusvanın veni . 
hükumet merkezi o1an Kvibi -
şev şehrine vasıl oldugunu bil _ ı 
dirmektedir. 

_,,_ --

YENi UÇAN 
KALELER 

Takriben 30 Ton 
Ağırhğmda Olacak 

"İngiliz hükumeti fiyatların 
yükselişindeki nisbetsizliği gider 
mek ıçin evvela maaşları arttır -
mak, sonra da fiyatların yüksel
mesini durdurmak hususunda ted 
birler aldı. Hükumet evvela hu -
susi tavsiyelerle, sonra içtimai 
tesirlerle, ve nihayet k;:.nunlarla 
butün sanayi şubelerini maaşları 
ve ücretleri nrttırmıya mecbur 
etti. Bu karara bütün şimendifer 
işçileri, liman amelesi, bütün fab 
rikalar amelesi, mağazalarda ça -
lışan müstahdemler, maden işçi
leri, ayda 150 liradan az maaş a
lan devlet memur ve müstahdem 
leri, muallimler, askere gidenle
rin aileleri, mütekaitler, vesaire 

. Nevyork, 21 (A.A.) - İng " liz 
hava kuvvetleri t<!!'afmdan "U· 
çan kıtalar,, la yapılan tccriıbe -
lerden çıkan neticeler, 8 ton da
ha ağır, "B-17,, isimli yeni bir 
tip tayyare inşasını icabettir -
nriştir. Bu model takriben ~O ton 
ağırlığındadır, ve 70.000 Ingiliz 
lirasından fazlaya malolacaktır. 
Bu tayyare, 10,000 kilometre me
safeye kadar havada kalabilecek 
ve Amerikalı mütehassısların mii 
taleasına göre, Almanların elinde 
mevcut bütun tayyarelere karşı 
kendisini koruyabilecek şekilde 

Nevyork, 21 (A.A.) - Christi- silahlanmış olacaktır. 
an science monitor gazetesinde Hava muharebeleri 

dahildir. 
''Hükumet maaş, ücret ve gün 

delikleri arttırmakla beraber bil 
tün milleti bilhassa mühim gıda 
maddelerinde tasarrufla hareke
te davet etti. Bir taraftan da hal 
kın ani ihtiyaçlarını teşkil eden 
maddeleri inhisarı altına alarak 
bunların fiyatlarının yükselmesi
ne mani oldu. İnhisar altına ala
madığı maddelerin de toptan ve 
perakende azami ve asgari satış 
f iyatlannı tesbit etti. 

"Bütün bu tedbirlerin netice
si ... vvelki harplerde ve bütün 
diğer memleketlerde halkın ha • 
yat seviyesinin düşmü~ olınasma 
mukabil, İngiliz milletinin hayat 
seviyesini düşmekten korumak 
ınümkün olmuştur.,, 

Robert Shellaby yazıyor: 
"Bir Amerikan seferi kuvveti • Londra, 21 (A.A.) - İngiliz ha 

,nin müd;:Jıalesini açıkça ve rea • va nezaretinin tebliği: 
list bir görüşle hesaba katmadan İngiliz bombardıman tayyarele 
artık harbin neticesi hakkında rinden mürekkep kuvvetli bir te
ciddi münakaşalarda bulunmak şekkül Almanyanın şimal batı -
imkanı kalmamıştır. Her hangi sında birçok limanları bombardı 
bir noktada bir Amerikan seferi man etmiştir. 
kuvveti görünmeden Almanya - * 
nın mağ!Up edilebileceğini kabul Londra, 21 (A.A.) - Şimali 
eden tek bir Amerikan askeri Fransaya bu sabah yapılan hava 
makamitanımryorum. Böyle bir· akım esnasında on iki diişman 

1

1 avcı tayyaresinin tahrip edildiği 
(Sonu; Sa: 2; SU: 4) Londrada ögreniln:ıiştir. Dakuz 

-------------- İngıliz tayyaresi k1!yıptır. 

Maaş. ticret ve yevmiyelerin 
arttırılması yüzünden bir Enfla
siyon vukuundan korkanlar var
dır. Bu lar yevmiyeler ve maaş
lar yukselınce paranın bollaşa - ılngili% hava kuvvetlerine iltihak eden yeni Amerikan tayyareleri 

lt•ltıilij;lmJ 
Hücumlar 
Püskürtüldü 

o 

~.1.aiaisk ve T aganrog 
Civarında Şiddeth 

Muharebeler Oluyor 

Hükumet, Kvibişev'e 
Nakl~dlldi 

ŞARK CEPHESJNDEN RE<;İ!\fL ER: Arıulı arazide ileri hareketini g~~iktirme~ek için demiryolu 
hatlarıııdan istifade eden motörsiklctli Alman mufrezelcrı 

(,_A_S_K_E_R_i_V_A_Z_l~J 

MOSKOVA . ROSTOV 
Rostov'un Almanlar Tarafından 
Zaptı, Sovyeiler İçin Çok Mühim 
Ve Ağır Bir Kayıp Olacaktır 

Japonya Bu 
Sefer Çok 
ihtiyatkar 

Amerika ile Anlaş
mak lcin Son Bir 
Teşebbüs Yapllacak 

Tokyo, 21 (A.A. - Resmi mah 
filler, Birleşik Amerikanın Ja -
ponya ile muzakerelere devama 
hazır oldugunu bildiren Vaşing -
ton haberlerini büyük bir aliıka 
ile karşılamış görunmektedirler. 

Japon sozciisü, gazetecıler be· 
yanatında "muzakereletin inkı • 
taa uğramamış -oldugunu,, soyle -
miş, general Togonun "beynelmi 
lel sulhun muhafazası Japon dip 
lomasisinin hedefi olmakta de -
vam ediyor.,, şeklindeki beyana
tını hatırlntmıştır. 

Ashai gazeesi diyor ki: 
"Henüz iş işten geçmemiştir. 

Hatta, son beş dakıkada bile, 
sulh lehindeki gayretler yavaş -
lamıyacaktır. Kabine, riyasetinin 
tcsbit ettiği hudutlar dahilinde 
Vaşingtorıla müzakerelerine de -
vam edebilecektir.,, 

Amerikada endife 
Vaşington, 21 (A.A.) - Washing

ton hukümctinin m<'murları .Uzak 
Şarktaki vaziyctı ('ndi e ne takıbe 
'.'levam ctmektcdırler. Japon sıyase

Merkezdeki Rus ordulan kmn<lll· 
danı Mareşal Timoçenk.o 

Moskova 21, (A. A.) - Sovy 
gece yansı teblığı: 

20 ılktcşrinde butun cephe bn 
yunca sa.vnşlar devam etmiş ır 
Majaısk, 'Maldyaroslavetes ve T 
ganrok istıkametlerindekı sav § 
lar çok şiddUi olmu;ştur. 

Cphenin garp istıkametınde A 
man kıtaatı, buyuk tank teşek 
külleriyle mevzilerimıze karşı < 
detli taarruzlarda bulunmuşlar 
dır. Kıtaatımız Almanlal'U'! t 
ruzlıinnı pliskuifmuşlercfır. 23 ~ 
man tayyaresı tahrip edilm tır. 
7 tayyare kaybettık. 

)f.. 

Moskova, 21 .A.A.) - Bug ·n 
öğle uzeri neşredilen Sovyet b 
liğinin ilavesınde şoyle denilm tk 
tedir: 

Orol kesiminde faaliyette bu 
lunan Sovyet birlıklerı Alman oı 

(Sonu: Sa: 2: 80: 7) 

,,-------------~ . 

1 
TAN 

Ramazan Bayramını 
Karilerine Tebrik Eder 

Bayram münasebetiyle ea 

ı 

... 
"ndc cezri ve ani bir dcği iklik gö

rülmemiş 'e Amerikan - Jnpon gö
rü melerinin devam etmesi siyasi 
mahfillere biraz emniyet getirmişse 
de, umumi kanaat mli takbel inki-

Cenup cephesini ve Stalino He Rostov'u gösterir harita 1 şafltırın bilhassa harbin cereyanına 
bağlı bulunduğu merkezindedir Dl-:-1 Merkez cephe~inde .. bilyuk taarruz I ğer cihetten, kongre Az, larında~ ba-

zetemiz,. diğer arkadaşlan gı 
i bi, Perşembe ve Cuma gün)( 

1 
ri intişar etmiyec:ektir. J 

başlıyah tam yırml gun oluyor. Al- zılnn metanetin muhafaza edilmesl-

Kaf kaSya 1 nın 1 manlara gore bu yirmi gun ~çinde M_a-ı n1 harnreUe ta\ siye etmektedirler. 
reşal Timoçcnko orduları ımha edıl- (Sonu; Sa: 2; SO: 6) • • 1 miı, Moskova yolu açılmış ve merkez- • 

Mudafaası l!ln de artık düşma~ kuvveti ka!m .. mışt_ır. ,----------~::::::::.::::~.:.:-:.=:.:~.:-=:::::::~~.::::::::_-::::.::.:.:"' ...... 

Bayram namazı: Saat 6,55 

\... ·--· 
'3' Sovyetlere gore Almanların c:cvır· ! ___ G • • N LE 11'\ GE c E ft K EN 

M .. şterek Pla"' n me hareketi muvaffak olmam.ış , Mare u IC' K - - = U şal Timoçenko orduları, K •1ınin, Mo- .._ ___ .;;;._.....;;; ___ ;;;;_:;.._;;, __ .=..;;;;;;;.....;:...;;;;;;..;;...;~-...;....;;....;; ___ _ 

lngilizler 
iştirake 

Müdafaaya 
Hazırlanıyor 

Londra, 21 (A.A.) - Moskova 
meydan muharebesı neticelen -
meden Almanların cenupta mü -
him bir mU\·affakryet kazanmı -
ya çalışmaları muhtemeldir. Ros 
tof şimdi dogrudan doğruya teh 
dit altında gözükmektedir. Budi
yenin"n Alman hamlesini şehrin 
önünde durduracağına Londrada 
itimat edilmektedir. 

Her ne pahasına olursa olsun 
İngilizler de Ruslar kadar Kaf -
knsyayı müdafaa etmek azmin -
dedirler. 

Kafkasyanın müşterek müda -
faası için hazırlanan İngiliz-Sov
yet planları hakkında birçok ~a
yialar dolaşmakta ise de salahi -
yctli mahfiller bu hususta müta 
laa yürütmekten imtina ediyor -
lar. Maamafih gayrı resmi İngi
liz mahfilleri tam planlarla ~ü -
tün ihtimallerin derpiş edildiğini 
ve alınan tedbirlerle müttefikle
rin toplu Alman gayretlerine kar 
§I Kafkasyayı elde tutacaklarını 
muhakkak addediyorlar 

Yeni bir tren hattı 
Stokholm, 21 (A.A.) - "Dagen~ 

Nyheter,. gazetesinin Vaşington mu• 
hnbirınin bildirdiğine göre, Ameri -

(Sonu; Sa: 2; Bil: 7) 

ja1sk, Maleyaroslavski ve Kaluga hat- A ı ş k B B •• d•• 
tına çekilmiştir. Almanlar bu hat üze- 51 e er ayramı ugun ur 
rinde taarruzlarına devam ed'yor, Sov-
yet orduları da muannidane mukave- Yazan: REFiK HALiD 
met ediyorlar. 

İki tarafın mübaliialı iddialarını bir 
tarafa bırakarak vaziyeti mütalea et
tii!miz zaman gdriırliz ki 20 günliik 
muharebe iki tarafı da az çok yormuş 
veya iki tara( da ancak arkad:ın gelen 
yeni kuvvetlerle taarruz ve mydafaa
larına devam edebilmektedir. 

Merkez cephesinde kati zaferi temin 
etmek Hltler için bir şeref ve haysiyet 
meselesi, Moskovayı düşmana verme
mek Stal.in için bir varlık ve yokluk 
meselesidir. 

Onun için merkezdeki muharebe 
şimdiye kadarki harplerin en ıiddetlisi 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 5) 

Amerika 
Dolarllk 

30 Milyon 
Rus Altını 

Satın Aldı 
Vaşington, 21 (A.A.) - Hazine 

nazın Morganthau, Sovyetlerin 
Amerikadan harp malzemesi sa
tın alabilmeleri için Amerikanın 
30 ımilyon dolar kıymetinde Rus 
altını satın almış olduğunu be
yan etmiştir. 

Mumaileyh, Rusların şimdiye 
kadar 10 milyon dolar kıymetin 
de altın teslim etmiş olduklarını 
ilave eylemiştir. Bu al•ınlar iki 
ay evvel Amerika tarafından sa
tın alınmıştır. 

Bugün Şeker Bayramı ... "Şeker,, şu "Bayram,, kelimesine 
ne kadar yaraşıyor! "Kurban,, ile taban tabana zıt! Bun

da bir uymamazlık var; ötekinde ise tam bir yakışma ... Beliti d 
hıçbir millette o derece tatlı isimli bir bayram yoktur. Söylerk~n 
insanın ağzı ballanıyor ve gözünün önünde güneşe doğru tutul
muş bir akide şekerinin sıcak renkli yakutu ışıldıyor. Şeker bay
ramı hürmetine azıcık bilgiçlik taslarnama müsaade buyurunuz: 
Bilirmisiniz ki, şeker sanayiinin Avrupalılaşması üzerinde Napo
leon tarafından İngilizlere 'karşı konan ablukanın büyi.ık tesiri ol
muştur. Avrupa, şekeri ilk önce ehlisalip harpleri esnasında }iınt 
yoluyla tanıdı; derken sanat Amerikaya aştı ve ik1im sayesinde 
de şeker kamışının bol yetiştiği bu kıtada, zenci esirlerin em ğı 
ile şaşılacak bir gelişmeye erişti. 

Napoleon, eline geçen memlek~tleri kara ablukasiyle İngiliz 
gemilerine kapatınca artık bizim kıtamızda şeker bulunmaz ol· 
muştu. Bu sıradadır ki, Avrupa, pancardan şeker çıkarma usulun• 
başvurdu ve hız verdi; şeker bollaştı ve ucuzladı. Demek ki, Os
manlı idaresi, yüz yirmi sene. yuz yirmiden fazla şeker bayramı 
yapmış, fakat kendi geniş arazisi iıstiınde kolayca Prı ~n par' 
cardan şeker çıkarmayı aklından geçirmemişti. Bu un ice~ 
larak birinci cihan harbinde nasıl bir şeker kıtlığı. 11~ uğrc.jr~ 
malumdur. Cümhuriyet idaresi, o felaketli günle,rcr~ KozönuJJd 
tutarak şeker fabrikalarını kurduğu zaman bazıları _ıthalat eşy. 
olarak şekeri daha ucuza yiyebileceğimizi ileri süreli b~er. nıırın k _ 
nn ettiler. Şimdi, Napoleon'unkine rahmet okutan . ır dünya ab
lukası içindeyiz; Etraf.mızı ateş ve açlık sarmış; bi. f. - ne saJcaJa 
minnet, ne bıyığa - sulhebürünmüş, bol şekerli bir .,.baYrahl Ya-
pryoruz. ' 

Bence Şeker Bayramı, şeker fabrikalarını kurup i~~'e'R(ı•ff:I~ 
gündenberi bayrama benzemiştir. Ve en büyük Şeker Bayram, da 
bugün kutluladı8fmız bayramdır: Bütün dünyanın ağı~ tad11ı 
kaybettiği bir felaket senesinde, ablukayı ve zor~ukları hıçe y 11 
rak kendi şekerimizi, kan dökülmemif mesut bır ülkede itfı'S( 
yediğimiz şu şekerden tatlı bayram! 
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ihtikar 
Suçluları 

Tıp ve Fen Fakültelerine Bayram 

Al k T 1 b 
Tatilleri 

Şundan, Bundan 

Her nedense, saadet hazan pek 
YAZAN: O~uz 

- Ne var canım? 

_,,_ 

ikisi Mahkum Biri 
Tevkif Edildi 

ınaca a e e Kısa Bir ~;la lle Bir Kudret 
Nedir? 

Helvasl 
Ll'V'ııtlnnım zda oldutu halde, biz o sa

tı çok uzak! rda arar, onu yaka
ak ıc; n çırpınır dururuz Ben de 
vallılard n değıl miydim? 

Kendi kcndıme: 
Artık onu butun varhfımla ıcv
ıyım. O bcrı.ım nişanlım değil ml? 

un saadet ne arkadaı olmam ve 
det;n paylaşmam icap etmez mi? 
mdc yen bir hayat başlıyor. Bu 
tın yolları çiçeklerle dolu... Ni-

o c; eklerı koklamıy yım?,, 
yo dum. Bunlan duşunürken Ni
ıoz ucuyla baktım. Bana bakan 

e ı benı kendi iHemıne çekmek i
muknatısl nmış gıblydi. "Çıçekli 

k e geldı miz zaman Nıhal: 
- Ah e guzel 1 Dedi. Hıc; gorme

Met etfkleri kadar var. 
t se g lıml 

E et sevgil m,, derken hafifçe 
mı h ssetm ştim Muhakkak 

u sarsı ş m n farkına varmış 
k k kol ma gırd', parmaklarıma 
d undurdu ve sıktı. 
vu un kenar ndaki bir masaya o
k Pek k !abalık yoktu. Herkes 
sel ne kapılmış, gUluyor, konu-

or ve dans edıyordu. Biralanmızı 
en caz b r vals çalıyordu. Niha
gozlerınm ıçlne bakt m. Guhim
ve: 

- t ter miıın? Dedi. 
Bu Johanna StrauH'un "Büyük 

' ı dl ve bız Nthallc donuyorduk. 
O geceyi unutamam. Hiç yorulmak 

eden mutemadiyen donuyorduk. 
çıtı nca dansed yorduk ki, muzık 
cu zam n kendımizden ıeçıniş 

haldeydık. Hali ıozlerimin onun
r. Danst n donerken N:hal par-

rmu avuçlarmın içine almıı ve 
ına bak rık: 
- Çok mesudum! 
Demiıti. 

ceJrt Sandalyelerimize oturduktan ıonra, 
_ den kiiıtla kalem iıteyerek ıu 

rları yazmııtı: 

1 Bana oyle ıellyor ki, içimde en 
yuk fCY, aıkımdır.,. 

lX 
~vetl Ben de Nihal kadar saadeti 

,ymay baılamııtım. Olinlcrlm artık 
~ t, yeknasak ıeçmiyor, balkonun b
traıwnde her zaman bana guzel yurdu

~ hatırlatan tab'ata bakarken, ay-
ltorn ıeylen duymuyordu. Ve her şey 

P na yalnız şu duyguyu veriyordu. 
Aşk ve saadeti 

nMuhakkak ki NlhaU seviyordum. 
ton ~k bu sevglm Nıhalin sevgisi ıl
nıhy :"'llyd? Onun kı g!bi çok muydu? 
tir oı at olabilecek miydık? / 

• ~vetl Eveti Ben hep bannın diiıü-
20 t.:vor, bu ıunü delil yarını anlama-
4 c; lışıyordam. 
t 5 hl O mesut •ünler ıimdi nerede? 
1:1JWa ıoziımun önündedir 
~rtesi ıun, eve ıetırken, çal"$tya 

8talzerr amııı, ve iki ni,an yüzüğü, Nihale 
JD!ayon elbııe ve bazı hediyeler almıştım. 
cektlr Kapıdan içeriye girditim zaman 

• bal mutfakta yemek yapmakla mct
dü. Scvin~le: 

il :,- Nihal, diye batırdım. 

/abrik ••• 
~ 
radJr. 
dn&t 

- Bıraz yanıma gelir misin? Sana 
bir sürprızlm var. 

- Surpriz m!? 
Perdeyi kaldırarak bana baktı.. E

lımdekı pakeUeri gorünce: 
-Al •. 
Diye batırdı ve koıa koıa yanıma 

gelerek boynuma sarıldı. Paketlerı 
masanın üıtune koyduktan sonra ce
bımden kuçük bir kutu çıkardım. 

- Bunun içınde ne var? Bil baka-
yım ••• 

- Ne mı? Bilmem ld 
- Tahmin et canım 
- Bflez.k.. · 
- Bılemedınl 
- Kupc .•• 
- Hayır! 
- Öyleyse ne? 
Kutunun kapagını açtım. Ve ona 

baktun. Nıpn yüzüklerını gorunce: 
- Ahi Ne gıizell .• 
Diye sevınçle bağırdı. Baııını dnıi

ne eğdi. Uzun bir muddet dyle kal
dı. Sonra rogsumc yaslanarak mınl
dandı 

-

0

Nc kadar mesudum. 
Ses\nde guli ve dcnn bır sevinç i

fades! vardı. Fakat bu ıes niçın hıçkı
rıkla beraber çıkmıştı? "Çok mesu
dum,, derken hıc;kınğını nıc;ın gızle
yememıııtl?. Eveti Anlıyordum. O sa
adetini bana ıoz y 5larıyle anlatmak 
istiyordu. Basını avuçlarunın içine a
larak yukarı kaldırdım. Gozlcri ıs
laktı. Fakat y:ne yuzunde hafif bir 
tebnsum vardı. 

- Bana vcmıı olduğun "saadet., ıe
n !n saadetindır Nıhal .. Bu gozyaşları
nın ifade ettiği manayı pek ııuzel an
lıyorum, Evet! Seni şimdi dııha çok 
seviyorum. 
Yuzuııun bir tanesini alarak parma

ima geçirdim ve alnınd n öptum 
- Bu yilzuiu de parmağına sen ge

c;fr. 
Hafifçe giıldü ve yuzüğü parmağı

ma geçirdi. Onu biıtün .kuvvetimle go~ 
r.ümde bastırıyor ve içimde kalan en 
ufak bir: ıstırabı dahi saadctimle boğ
mak istiyordum. 

Beraber balkona çıktık. Güneş da
ha batmamıştı. Havada hafıf bir ağır
lık vardı. Kuşlar, cıvıldaşarak bulut 
denizinde yarış ediyorlard. Tabiat 
Pembe bir tiıle bUrUnmüş gibiydi U
fuk kızıllaşmıştı. Hic; konuşmuyor, 
akşamm &ilzel kokularını ic;lmlze sin-
dirmek istiyorduk. (Arkası var-) 

• -:::ıt 

'~?'lı--;·ı~~, ...... ~ .. ·ll!ı···· 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.30 Proıram 18.25 Konuıma 
7.33 Mllzık (PL) 18.45 Coc:uk klllbQ 
7.4.S Haberler 
11.00 MOzık (Pi.) 
il 15 Evin aaa ti 
ı.ao Mllz it (PL) 

o 
ıı.so Procram 
12'.ll Fuıl 
12 45 Haberler 
13.00 Fasıl 
U.30 Kllrlk (Pi.) 

o 
J 1 00 Prorram 
11.0.J Şarkılar 

ııı 30 Haberler 
19.45 Serbut 
19 S 5 Su uerlerl 
20.15 Radyo ıı:areteai 
10.45 Halk tilrk05U 
21.00 Ziraat takvimi 
2ı.ıo Şarkılar 

21.30 Konuıma 
22.15 Bando 
2230 Haberlw 
22.45 Cazbant 
22.SS Xapanıı. 

eytinyağı Fiyatı 
1 esbit Ediliy or 

ra 21 (TAN Muhabirinden) _ rafından pirine fiyatları hakkında yeııl bir ' . .. ı ıeblli nc1rolunmuıtur. Buna ıı::llre: 
Alman tıcaret anla:;rnası hu- ı _ Eau pmnç nevilerinin fıyatlan 1un-
e core Turkiyeden yapılacak !ardır: Buruda lıarakılcık 35, Kntamonuda 

ıhracı hakkmdaki madde Maratelli 30, Antalırada Mı r nevi 29, ~ty· 
· 1 l bul ___ .. han, Maraı Ye Hatayda 7erlı mısır neYı 27 
ır ere yo açmıt lluıı ..... ta- kuruaıur. 
unasebetle zeytinyağı ve sa- 2 - Bu fiyatlar fabrikada çelılklenmlı. 
rmın yülı:ıelcceiı etrafın•h parlıtılmıt unsua pirincin çuvalsu olarak bir 

ılm k 
.:a.- 'I"' kıloaunan mahallinde toptaQ uaml aauı fı, 

ar yap a ta\&16", yatlarıdır. 

ar makamlardan aldığım ma- 3 - M!htehlık mıntakalardaki villyeıler· 
zaran bu ıibi şayialar her de plrınç toptan fı:ıratalrı mutat surette o 

' mahallın İllihllkini en çok temin eden htlh· 
ıu ı .. II \:e esastan uzak bulunmak- sal mıntakaslndan hakiki nakıl ve ambalaj 
r. Almanyaya ihraç edilecek olan muranarının lllvesı suretiyle bulunur. 

eytınyaiı yemeklik zeytinyağı olma- 4 - Birinci fıkrada mevzuu bahis toı>tan 

di f' l • t la v azami fıyatları mUstahall, fabrikatör ve ma· 
P aı az & cını en o cagına ıore balll toptancı klrlarını ıhuva eyclmektedır. 

eki k ze7tinyağı fiyatlannda her s - Pırındn bUtUn istihsal mıntakalarındı 
Tuk ıi b r tereffu bahis mev.zuu olmı- mDsıehlik fıyatt toptan fıyatlara aumJ yilz. 

_., de 10 nlabetınde bır perakend• 1 kin lllves 
Vf!!Ytr -.=:-:ti!', ıureuylc bulunur Bu perakendeci hl seaı aıa 

5 _ Di•er taraftan Ticaret Vekaleti mi niıbet olup, mutat auretıe daha dun bıı 
ev+•ny11"ı fiyatını tesbit etmektedır. kir Y rdesıyle talı ın yerlerde yıne bu cakl 

eri '" -. nıabeılcrın devam ettırılm .. ı matluptur. 
... u tesbit edılecek olan fiyat aıatı YD· Mllstehllk mıntakalardakl ••hırlerln ınDs • 

ı bagilnkii fıyat seviyesinde olacak- tehlık fıyatları ıse, he ınci fıkrada yazılı maı 
ı--.. c. Karar onümuzdeki (ünlerde ilan raflarla, aynca y zde 4 toptancı ve yilzde 10 

• da perakendecı hı selennın ı!Svesl sure•lylt 
unaCaktır. bulunur. Yarı toptan ıların da faal bulundufu 

Pm• "nç Fı"yat]an ırerlerde bunların hınesl toptancı ve pera . 
kendeci kir 7 rdderl meyanından teaınliıc 

ara 21 (TAN) - Ticaret Vekl!etl ta cl!re tdrlk edılir. 

\fganistam Terkedecek 1 Meşhur Bir Fransız 
Olan Mihver Tebaası Alimi Öldü 

ra C\ Aew Dclhi 21 (A A ) Diplomatik Pari•, 21 (AA.) Şöhreti dünyaca tanın· 
' . • • . m.rı olaQ me,har Fran ız ı ıın adamı ve rad· 

ve h~ yui ra ısahıp olmıyan butUn nuh- ycılotu doktor Leblieeoıs. dUn ilim ,tUr. 
~er tebaaıının memleketten &itmesini Takrıhen 40 aenedcnberi radyomu tcıklk 

ile ufraıın Lobliıcoı5 ı926 aennınde bir ko 
ıeym Efıan hıikümetinin talebi, tak- lunu kelllrmlyc m~ bur olmuıtu Koluna 

ı---..ıiilhen 90 Almanla bır kaç İtalyana ...,_ kaybcımeııne rağmen llıın ilmi araıur. alan· 
v • • ,,.. na devam etml, ve bunun neticesinde 1940 da b l ol cagı zannedılmektedır. dıier kolunu da lıaybetmlıur. 

ft 1: New Uelhi'deki resmi sozcü, bu ted
- 2 ın. İng lıı ve Rus hukilmetlerinin 
ed"l 11 tane muraca tla ı üzerine almdıit-

-
1E~ ıoylemıştır. l!=fgan hulriimetinln dos 

lira DP 1e cevabı eski Ir n hükQmetJnin al· 
epo fili ı durumla, bariz bir tezat göster

- EvsJ!.ft"r. Resmt M>zcü, Almanların Av
kadar ko~• kaar rc'ieıt seyahat edccek-

,,_ ___ ,.,za~ldiilni söylemiıtir. 

~ 

JClbt1, 21 (A.A. i> - "Stefani": Ef-

p6!.n stan h rlciye nezareti siyasi işler 
~· rü radyoda lbeyanatta bulunarak 
)ltlll1 t" r ki: I 

Tej "20 Ilk teşrinÇ!e toplanan Efgıın na
-~ş ~ lar mec sinnı İngılız - Sovyet ta

Mussolini Dr. Funk'u 
Kabul Etti 

Roma 2ı (A A ) - Alınan lktısaı nazın 
Funk bu sabah Venedık urayında Duçe ta· 
rafından kabul edi!mıııir. Funk daha ev•el 
Hanciye Naıın Kont Cıyano ile cörCıımllı · 
tilr. 

Peştede 300 Yahudi 
Mahkiım Edildi 

Badapeıte, 21 (AA.) Yalan haberleı 
ı, .. eden kim .. ıer hakkında tahkklat kra • 
den polıı, son 0' ıarfında 100 yabud.iyi tev 
klf •• mahkdm etmlıtı.r. 

Bırcok yahudılerin radyoları, ecnebi l•tas. 
yonlarından yanlıı haberler alarak ne~rettıkle 
nndeıı dolayı milaadtre edılmiıtır. 

Tıp Fakültesi Dekanının Beyanatı 
Dün de adliyeye üç ihtikAr suçlu

su verilmiş, ikisi mahkCım olmuş, 

biri tevkif edllm1$11r. Bunlardan bi
ri. mü teriye malı olmadığını söyll
Yen manifaturacı İhsan Mutlu'dur. 
İhsan Mutlunun dOkkAnında yapılan 
nramada kalmadığmı s5yledi~I Tor -
sus bezlndl'n 10 top bulunmuştur. 
Aııliyl' ikinci ceza mahkemesi manl
faturacıyı bir harta hapis ve 50 lira 
para cezasına mahkôm etmiş, ayni 
zamanda dükkanının 15 gün kapatıl
masına ve 10 top bezin de müsadere
sine karar vermiştir. 

Maarif VekAletl gelecek seneden ı tir.Hastanelerdeki Üniversiteye alt 
itibaren Tıp ve Fen Fakülteleriyle yatak adetleri de bu sene arttırıla
Klmya EnstltUaQ ve Edebiyat FakUl- caktır. FakUltenln 12 l:'ıboratuarı, 15 
teslnin coğrafya kısmına alınacak ta- de kliniği mevcuttur. Üniversite a
lebe cdedinl tahdit etmlye karar çıldıktan sonra Gureba ve Cerrah
vermiştir. Bu hususta yapılmakta o- pnşa h:ıstanelerlndekl beş, altı klinik 
lan tetkikler ilerlemlştlr. Ayni za- dnha iyi bir şekilde takviye edilmiş 
manda Veklılet. Üniversite Tıp Fa- olarak açılacaktır. Bir muddet son
kültesi Dekanı Profesör Doktor Ke- ra da Gurcba hastanesinde mevcut 
mal Ata'yı Fakllltenln staj müddeti- olanpavyonların dt>ha mükemmel bir 
nl fazlalaştırmak hususlarını tetkike hale gcUrılmelcri i~ ın yapılın kta o
memur etmiştir. Dekan, staj mildde- lan çıılısm:ılrrdan mil b .. t neticeler 
tini fazlalaııtırmak suretiyle atmacnk alınacaktır ... 
randımanı ve bunun için 7apılacak Tıp mezu11lcın 
işleri bir rapor halinde tesblt ve Ve
kllete bildirecektir. Bu hususta dün 
ke,ndlsiyle görüşen bir muharrlriml
ze Profes5r Kemal Atay şu izahatı 

D'ğer suçlu da birayı 25 kurusa 
s tan Be lkt..'lşta aşçı Mehmettir. 
Mahkeme tehmedi 25 lira para ce
za ına mahkôm etmiş ve dükkanmm 
bir hafta kapatılmasını karar aıtma 
almıştır. 

Bunlardan baska mahlôt kahveyi 
h:ılls k hve d'ye 280 kuruşa satan 
Sırkeclde Muradiye,, caddesinde kah
veci Mustafa da tevkif edilmiştir. 

ADLİYEDE: 

3 Yaşında Bir Çocuğu 
Kamyon Çiğnedi 

vermişt.Jr: 

"- VekAletin verdlfi kşrar Qzerl
ne gelecek seneden ltlbaren Fakül
temize mahdut miktarda talebe kay
dedilecektir. Esasen birçok memle
ketlerde Tıp Fakllltesinden mezun 
olanlar her sene biraz daha azaltıl-
maktadır. MeselA Aınerikada 1905 
senesinden itibaren mezun mlktan 
258 e kadar dUıımilı ve ayrıl zaman
da tıbbiye mektepleri de azalmıştır. 
Fakülteye almacak talebenin ne su
retle tahdit edlleceğl henQz tesblt e
dilmemiştir. Maamatlh ya milracaat 
edenler imtihana tAbi tutulacak, ya-

Yapılan lt>tkiklerc örl', son yedi 
sene içinde Tıp Fakültesi 1405 me
zun vermiştir. Bunların 63 ü kn:dır. ! 
933 - 34 ders yılı sonunda mezun 1 
miktarı 84 iken, bu rakam 938 - 391 
da 328 i. 939 - 40 da ise 396 yı 
bulmuştur. Bu senenin mezun mik
tarı bir hafta sonra tesbit ecn cek
tlr Memleketteki doktor miktarı her 
2sÖo nüfusa bir tane düşecek miktarı 
hulunca, hükômct daha başka ted
birler dilştinecektir. 

Dahili eşyası ve umumi l'ılctlcrl 
bakımından takviye edilecek klinik
ler arasında Cerrahp:ışa hastanesin
deki 2 inci iç hastalıkları kliniği, 1 
inci ve ikinci şirürji klinikleri ile 
Gureba hastanesindeki deri ve fren
gi kliniği ile pslhiratri polikliniği 
vardır. 

Diğer taraftan aH'ıkadnrlann ver
diği malumata göre, mevzuu bahis 
Fakültelere alınacak talebc-nln ikinci 
bir imtihana tfıbl tutulması doğru 
görülmemektedir. Bu fikir kabul e
dildiği takdirde liseyi pek iyi derece
de bitirenlerin Tıp ve Fen Fakülte
lerine alınmasına karar verilecektir. 

Ankara ga7-0Z fabrikasının 3937 hut pek iyi derecede fen kolundan 
num ralı kamyonu dun Aksarayda mezun olanların müracaatı kabul e
C"akrl"Eı a rrınhalleslnde oturan İsmail dilecek, yahut müracaat sırasma gö
H kkının o~lu 3 yaşında Gülaya re muayyen miktarda talebe alına -
cnrpm tır. Tekerlekler altında kala caktır. Bu; Tıp Fakültesi talebesinin 
r k c;i nenen çocuk. aldığı yaraların daha rahat bir nisbette hasta göre
tesiriyl<' derhal olmüstur. Bu vaziyet bilmeıinl ve Ünlversiteye alt lfıbo
karşL~ında şaşıran şoför, çocuğun ölil 1ı ratuar ve kliniklerden .daha iyi bir 
silnü kamyona alıp u1.aklasmak iste- ~ekilde istlfadestn.I temın eyllyecek-

ml ise de yakalanarak adliyeye \'e- • -------------------------
rllmlştir. Şoför sorgusunu müteakip POLİSTE : SPOR: 
tevkif edilmiştir. • • 

Çatalcada 1 Korucu ~eşalelı Bir Sokak 
Yapdacak 

HIRSIZ HADEME - Ahmet adın
d:ı bir hademe, Gureba hııstaneslnde 
Tıp Fakültesi Dekanı Kemal Ataym 
odasmdaki dolaba anahtar uydurmuş 
ve buradan aldığı anahtarlıırfa depo 
yu ac;mı tır. Ahmet d<'J>odan muhte-

Arkadaşını Öldürdü Koşusu 

m tıbbi alfıt ve malzeme calmış ve 
bunlıın .,atmıştır. Yakalanarak adU
yeye verilen hademe 15 ay hapse 
mnhkiim edilmiştir. 

ÇORAP ÇALAN KADIN - MelA
hat adında bir kadın Mahmutpaşada 
bir işportadan çorap çalmış ve adli
yeye teslim edilmiştir. Sultanahrnet 
birinci sulh cezada duruşması yapı

lan Mel1'.hat 2 ay hapse mahkum edil 
mlştir. 

KUNDUURA OALAN KADIN -
LAR - Ayşe, Hatice ve Saime is -
mlnde üç kadın Mahmutpatada bir 
kunduracı mağazasına giderek bir 
kuhaura çalmış ve yakalanarak adH 
yeye teslim edilmişlerdir. 

ı Alman TebRği 
(Battarllfı 1 incide) 

bir baskın hareketiyle 12 ilkteş -

Evvelki gün Catalc.1da korucu Ham 
dl ile arkada~ Aziz arasında kadm 
yüzünden bir kavga cıkm111 Hamdi 
tabancasını çekerek Üzeyire atet et
miştir. Kammdan yaralanan Ü7-eyir 
tedavi altına alındılı hastanede diln 
ölmUştür. 

Roma Büyük Elçimiz 
Tayyare :be Gitti 

Bir müddettenberi mezunen ıneın 
leketimlzde bulunan Roma büyük el 
timiz Hüseyin Ra~ diln R~aya 
hareket etmiştir. Büyük elçi dün YeL 
şilköyden Rikshanza ştrketlnln yolcu 
tayyar-esiyle Sotyaya gftml~r. Se -
fir Sotyada kalınıyaratc 70kma de -
vam edecektir. 

Avrupaya Asker 
ihraç Etmeliyiz 

rind adaya çıkmıya muvaffak ol (Bllftaraıfı 1 ıncldel 
muştur. 10 gün devam eden bir seferi kuvvetin müdahalesi daha 
muharebeden sonra aga Alman- uzun müddet tehir edilemez. Bü 
lar tarafından zaptedilmiştir. yük harbin eski askerlerinde!) 
3000 düşman askeri esir alınmış mürekkep olan Amerikan lejyo -
ve altı sahil bataryası tahrip o- nunun umumi heyeti tarafından 
lunmuştur. Düşman garnizonu - bir Amerikan seferi kuvvetlnın 
nun bakiyesi, kaçmak maksadiy- teşkili istenmesi manidardır. u -
le gemilere binmek üzere iken mumi heyet bunu hükumetin ar
Alman deniz cüzütamlan ve tay- zusu filafına yapamazdı. Orduya 
yareler tarafından imha edilmiş gelince, ordu bir seferi kuvve -
tir. tin A vrupaya gönderilmesini pek 

tabii addetmektedir. 
Leningrat'ta RWJ mukabU Harbiye nezareti mühim bir 

hücumu püskürtüldü askeri kuvveti taliın ettirmek 

Berlin, 21 (A. A.) _ Leningrat ~ecburiy!ti~e .kalmıştır. ve bu 
önünde Sovyetlerin mühim bir ışe pek buyuk bır ehemmıyet at
dört yol ağzına karşı yapmış ol· ı f:tmek~ir. Harp Y?lu ~le .k~t·t 
duklan mukabil taarruz, tayyare bır net~.ceye varmak ıst-:nıldıjı za 
dafi bataryaları tarafından püs . man du~an m~!~ketın~e ~arp 
kürtiılmi;ştür. Bu bataryalar 17 etmek .ıaz~~ geldıgı k~fıyetı as 
ağır ve 20 orta siklette tank tah kerlik. ı!~ının başlıca dusturların 
rip etmişlerdir. dan bırıdır. 
Aynı kesimde Sovyetler, bir Ba Amerikan lderl kanetinin ne 

köprü başını zaptctmek teşebbü - zaman ve nereye ıeYkcdOeceii mese
&ünde bulunmuşlardır. Sovyetle- isi başka bir münalı:a,a mvzuu teşkil 
rin 21 agır tankı tahrip edilmiş· etmektedir. Erkim harbiye i>ir çok 
tir. Düşman, ağır zayiata uğr:.ı • rrojeleri tetldlı: etmekle me11uldür. 

Ba kuvvetin CYVell Norvecte harekete 
mıştır. cçmesi mümkündür. Harekatın inkişafı 

Amerikan kawetlerinl İıpanyaya da 
Cenuptaki imha harbi sevkedebilir. Bunlar tabiyeciler için 

Berlin, 21 (A. A.) - Gazeteler, birer mütalea mcvzndıar. Falı:at A
ŞarkJ Ukraynada Alman ve müttefik merlkan ıeferi kuvvetinin pek yakın
kıtalarmın karşı konulmaz bir şe- tarda ıünün meselesini teıkil edecefine 
kilde ilerleylı;ini ve yakından kova- dair ortada bir çok emareler vardır. 

ıanan dilşrnanm bir mukavemet ha- Dahiliye nazınmn nutku 
tırlamak için boş yere uğraştığını 

bild. rmcktedirler. Şikaıo. 21 (A.A.) - Birleşik .Ame-
12 Uhr Blatt gazete 1, bu muazzam rika dahiliye nazın Ickes, Sikagoda 

yeni ımha muhıırebesindtt Sovyetle- söylediğl bir nutukta, bitaraflık lıtanu
rln 4 Ilı\ 500 kilometre geri çekil- nunun ltgasım istemlııtir. Nazır, de
dıklerlni, bu suretle, Donetz haV7.a- miştir ki: 
~ının e igi diye tavsil edilebilecek bir 1 "Hangi tarafta oldufunıaza karar 
bölgt:>yi terkettıklerini kaydl'.!ylcmck- vermenin ve azimle, degi,mez ,ekilde 
ledır. vazly~t almamızın Hmanı gelmiıtir. 

*** Berlln, 21 (A.A.) - Buz denizin
de Alman harp tayyareleri iki bin 
tonilatoluk bir Rus ticaret gcmlıılne 
hücum etmişlerdir. Gemi aiır hasa
ra uğramq ve durmak mecburiye· 1 
tinde kalmıstır. 

Kırım'a taarruz hazırlığı 
Beme, 21 (A.A.) - La Su!sse ııa

ıetesinln Berlin muhabiri blldlrlyor: 

Okumnyı, dürüst, objektif duşünıneyi 
bilen herkeı nihai kararımızı vermf'k 
zamanının ıeldilinden şüphe edcbilır 
mi? Bu suale c:evap vermeliyiz." 

Yeni JHUola : ''Amerika 
kalk ve B itleri ez,, 

Gılıtısaray CUmhuriyeı Bayramının llrOn· 
d aOnü aktamı yapılnuık !lzere meşalell bir 
sokık koıusu tertip etmiıtir. Bayrak yarı ı 
ıekllnde ve iki ltl,illk takımlarla yapılacak bu 
lıoıu Taksimde baılayıp Slsliye ıtidlp celmc 
ıekUnde olacalrtır. 

Talııimden hareket eden kotucu elindeki 
meplcyl Şi,lldeki arkada,ına ııötDrecek ve dö 
nOıte meıale batlancıç ve bitirıı yeri olan 
Taktime cetirllece~tir. 

İkinci Küme Maçları 
Bayramın ikinci eanıı Fenerbabçe ve ş .. 

re( 11atlarında ubahleyln ikinci kume lıf 
maçlanna deva medilecektlr. KadıköyUnde sa· 
at 9,30 da Unkapanı ile Al•mdar ve hunu 
mOteaklp Rami ile Topkapı kareııa,acaktır 
Şeref ltadmda ayni saatlerde Haliç ile Galatl 
ve Ey11p ile Dotu maç yapacaklardır. 

AZİZ TÜRK MİLLETİ 
Dünya lz.dlrabı içerisinde bUtUn 

lneanlık lleml için iyi gUnler-ln çok 
yakın olmaanı diler-. Bayr-amımız 

kutlu oleun derim, 
M. NURi ÇAPA 

Askeri Vaziyet 
(Baıtarafı 1 incide) 

ve en kanlısı olmuf, iki taraf du mis
li görülmemiş zayiata uğramışlardır. 

Sovyetler cepheye mütemadiyen a
kın halinde taze kuvvetler sevketmekte 
devam ediyorlar. Almanlar da bu akı
nı durdurmak ve taarruzlarına devam 
edebilmek için cephenin diier bölge
lerinden motörize kuvvetlerini çeke
rek aüratle Moskova hattına sevkedi· 
yorlar. Bu kuvvetlerden bir kısmı Le
nlngrat müdafaa hattından, bir kısmı 
Harkof üzerine yürüyen cenup ordu -
sundan cetirilmiştir. Bu sebeple son 
günlerde Leninırrat etrafındaki hücum 
tamamen durmus, Poltava'dan Harko
fa doğru cereyan eden Alman hare
keti de tevakkufa uğramıştır. 

Almanlar yen: getırdikleri kuvvet
leri •imalde Kalinin ve Moskovanın 
cenubunda Orel noktalanna 71ğmakta
dırlar. Taarrnz başladığı zaman bu i
ki noktadan ilerliyen kuvvetler Mosko 
vada birleıerek merkezdeki Timoc;en
ko ordularını çevirip imha edeceklerdi. 
Sovyetlerin şiddetli mukavemeti kar
ıısında bu teşebbüs akamete utrayıncıı 
ve Almanlar evvelce merkeze yığdık
ları kuvvetlerle bu işi bnşaramıy:ıcak
lannı anlayınca cephenin diğer nokta
larını zayıflatmak bahasına da olsa, 
oralardan yeni kuvvetler getirmeye 
mecbur kalmııtlardır. Şimdi bu ikinci 
tctebbüs muvaffak olacak mıdır. bili
nemez Yalnız gerek Kalınln ve gerek 
Orel'd~ Sovyetlerin mukavemeti kı
nlmadıktan maada bu iki noktada mu. 
kabil taarruzlar bila yaptıkları görül
mektedir. 

Moskova tehlikeyi yakından hisse
diyor ve bütün tedbirlerini ona göre 
alıyor. Şehirde eli silah tutan biitiın 
vatandaıtlar da ıllihlandınlarak şeh 
rin müdafaasına hazırlatılıyorlar. Za
ten şehir 938 denberi gayet ır.iistah
kem bir hale konmuştur B'naenalevh 
Almanlar müstahkem hatlara geld:k. 
ten ıonra dahi hayli miııtkiılatl:t kar
,ııaıtmaya mecbur olacaklardır. 

Onan içindir iri Almanlar, bir taraf
tan Moııkovayı zaptetmeye ehemmiyet 
vermediklerini. aııl gayenin diısman 
ordularını imha olduğunu sövlivcrek 
buradaki harbin uzun süreceğini an
latmakta, bir taraftan da Moskovanın 
düıme1ini ve merkezdeki muharebenin 
bitmesini beklemeden Azalt denizi ho
yanda yeni bir taarruza ceçmi, bu
lanmalrtadıt'. 

Baradalı:i taarrazan hedefi Rostov'

ec~ eplerının tarnamen haksız olduğuna 
e t. olmakh beraber mahza ıhtilltlara 

tne7dan v_rmemek için bu talebi ka
e karar venn ş bulunduıunu bildlr
tır Alm n ve İtalyan orta elc;ıleri 

tebaalarmın bitaraf bır memle· 
kadar seyahatlerin n temin ed t-

Berllnin siyası mahfillerinde şark 
cephesinde şimdi yapılan harekA\ta 
mazinin d~slerlndcn istifade edildi
ği beyan olunmaktadır. Bilhassa ce-

İspanyada Muhtekir1er nup cephesinde "yapılan ,.e doğrudıın 
kkı t doğruya Rostof'u tehdit eden ilen 

Nevyork, 21 (A.A.) - Amerikan dar ve Almanlar şimdi bu ıehrin 60 
ıazeteleri. birinci sayf atarını "Hürr!- kilometre yakmına kadar sokulmuslar
yet alranda mtkadcle,, komite:sin.ir. dır. R01tof Sovyet Rusyanın en zen
"Amerlka, kalk w Hitlcrt ez .. mealin- tdn 1anavl merkezlerinden biridir Ba 
deki davetine tahsis ediyorlar. Bu da- kt\'dan Moskovaya giden petrol boru
vet, b&t6n Amcriblılan, Faşizme kar- lannın cec;tiii yerdir Kafkasva ile a
fi aeferber olma,.. teşvik etmekted:r. na vatan araeındaki demiryotlannın 
t!CE!!'!!"-.!"!!!!"!!"""!!!llmıııt222!2~!!!!'11k!!-"~!""!!!!!'•t"!'tcws iltlulr no1rta1ıdır. Bu itibarla Roıtov. 

un ltratejfk büyük ehemmiyeti vardır 
Harkof iıtlkamtıtinde yeni faaliyet- Moıkovanm dütmesi Sovyet manevi
lere sahne olması ihtimali vardır. yatına ne kadar bliy(llc bir dıırbe teş
CünkU Alman batkumandanlıfı Orel kil edene. Rostov'un Almanlar tara
kesimlerinden gelen takviye kıtala- fındnn zaptı da maddi bakl'lld:ın Sov
rını bu harekAt için veya ayni dere- yetler ic;in o kadar bilyilk bir kayıp 
cede miıhim bir hedef olan Kırıma olacaktır i şa ıyle Efganistandan çıkmala

mırvaffakat etm şlerdır.,, 

Ha nda dam Cezası hareket hnkkmda tam t-Jr ketuml-
Madr t 2ı (AA) Resmi ceridede r: rtft\ t h C d'l kt d ne$redılen bir kanun mu lbın e. d dd ye mu a aza e ı me e ır. 

lrrıtle c ı. m ktarda lotlhllk edıleıı:n !.a~J .~ Ayni gazetenin askeri muharririnin 
de ht kir yapa lar 1 m ce ı a adar mu k naat ne göre, Orel'den Donetz neh-
telif af r c al ara nuıhlıGm edıle eklerdır Bu 1 Ü d "· S1 · k' k d 

•• eri mahlcenıcler baka . ı r zc ın e .: .. ın ~ a\ ıans a a ar 
ı U7-an n 500 kilometrelik cephenin knr ı kull nınaktadır ' "Rosto~'un 7antının !;tr'ltrH hakırnın· 

Hafta Sürecek 
Ramazan bayramı milnasebetiyle 

bu sabahtıın itibaren bütün resmi da 
ireleJ" pazartesi guntine kad:ır kapalı 
kalnc:ıktır. Tailli takip eden günün 
cumartesiye rnsl:ıması hasebiyle 
mevcut kanun mucıblnce, o gün de 
daireler kııpalı bulunacak ve mesai
ye pazartesi s:ıbahı başlanacaktır. 
Pa7.artcsi günü maaş tevziatı yapıla
cak ve sah günü saat 13 den itibaren 
de Climhurlyet bayramı tatili başlı -
yacaktır. 

Çarsamb:> ve perşembe gilnlerl 
Climhuriyet Bayramı münasebetiyle 
d. ·reler kııpalı kalacaktır. 

Üç Şoför 
Otelciyi 

Bir 
Soydu 

Evvelki gün Emniyet MüdilrHi~ü
ne gelen ve Sirkecide Küven c.tell 
sahibi Aslan Ahmet olduğunu söyli
yen biri gelıniıı ve üc şoforün ken -
dlsini bir otomobil lfısUği alış verişi 
bahanesiyle götOrerck zorla 3000 li
rasmı aldıklıırmı 'bUdlrmişUr. 

Bu ihbar üzerine 1.abıta harekete 
geçmiş ve dün şoför İzzet adında bi 
rini yakalıyarak adliyeye vermiştir. 
Diln Sultanahmet ikinci sulh ceza
ya sevkedilen İzzet, evvelki gCln şo
för Haydnr. Bıyıklı Ahmet, oteld 
Aslan ile tanımadığı diğer birini 
müşteri sıfatiyle otomobiline alarak 
Beşiktaııa götürdUgünü ve orada dör 
diıniln de inerek beklemesini söyle
yip uzaklaştıklarını ve bir müddet 
sonra da evvelfı şoför Haydarın ve 
çok geçmeden Bıyıklı Ahmetle ta
nımadığı şahsın gelip otomobile bin
diklenni söylemiştir. İzzete göre bun 
lar otelci Aslanın orada kaldığını 
ve kendıkı·inl tekrar Sirkeciye gö
tiırmc lerini istemiııfordlr. 

Hakim İzzetin tevkifine karar ver 
mistir. 

Otelci .(ılın Ahmedin lfadtsine el:ire şofi5r 
Ahmet ve bryıklı Ahmet kendisine lıaınıronu 
icin aradığı lstiklerl bulduklarını ve 3 bin 
liraya alabileceklerini sllylemlşleTdir. Bunun 
üzerine A•lan Ahmet yanına ile bin lira ala· 
rak blr taksi ile Ortaköye doğru hareket et· 
mı, ve Beıilı:taıt• otomobilden inerek hndl· 
sini kırlara ııotUrmtfşlcrılir, Tenha bir ma· 
halle feldikleri uman her OçU de tabancala· 
rını çekerek zorla cebindeki parayı ılmıı ~e 
drrhal uzaklatmıılarılır. Neye ul!radıfını ea· 
ııran otelci bir mUddet orada kalmıı ve son· 
ra hldi•cyl aabıtaya bıldlrmlıtlr • 

Sevindirlien Çocuklar 
30 kil•ur ıenedenberi muhitindeki fakirlere 

bilyilk yardımları dokunan Topkapı fıkaraper 
v.r mOesaeıeai dOn ıeker ayramı milnaıe!>e • 
tiyle muhitindeki 300 kDıur çocuğa elbhe, 
ayakkabı, kuket, çorap Ye iç çamaıırı daiıt· 
mııtır. 

On!imlizdekl cumartesi ııtınn c!e Cümhuriyet 
bayramı dolay11iyle yine 300 kOıur aileye 
bir ayhlı: yıyeceklerlne kifayet edecek m;ktar 
da erzak dafttılacak, aırrıca kıtlık mahrukat 
da Yerilecektlr. 

Bu yardımları için birçok bayrr "ablı>lerl 
Topkapı fıkaraperver mDessesulne teberrillcr 
de bulunmuılardır. Bu meyanda ıUmrQlıler lda 
resi de Qç aandık elbiselik kumaı vermiıtlr. 
Müe11ue, bu teberrUlerinden dolayı bayır H• 

.hiplerlne teıekltür etmektedir. 

ıtalyan mecmualarından biri, 
çen sene Habeşistanda sık 

Mannita denilen Kudret helvası 
dı:ğmı fakat bu nimetten İtalyan 
kerlerinin artık mahrum kaldı 
nı yazmıştır. Kudret helvası, se 
dan yal(nıur gibi yağan tatlı ve 
zetll bir n<'battır. Rengi esm 
hattfı. birıı7- d:ı toprak rengini 
rır. Habe i tanla a ağı Mısırın d 
l rındakl büyük orman ağaç] t 
(ızerlnde ya ıyan bu nebat, iki 
nebatla müşterek bir hayat kurl 
yaşryabilen en güzel bir tıptır. B 
cins nebatın biri yosun diğeri d 
mantardır. İki nebatın bu ortak\ 
dan meydana Llken denilen yenf 
nebat gelmektedir. Kudret he 
işte bu Likenlerdir. 

Vaktiyle Mı ır Flrnvunlan z:ı 
nmda da Musanm ordugAhma 
helvadan yagmış ve Tlh sahr 
knd:ır Kudret helvası stirükl 
Nebatat !ilimleri Fıravun zama 
yağan kudret helvasının yum 
şeklinde olduğunu tcsblt etmlşl 
adına Placodium Jussifü demi l 
1828 senesinde frann da kudreti 
vası yagmıştır. Bu nev'e de Li 
cncul:ıntum derler. Bir çc idi de 
canora enculanta'dır. Beyzi §ek 
üzeri beyaz benekli ve çok tatl 
Agırlığı 450 miligram kadardır. 
lcketlmlzln şark mıntakasında 
budak, koym nğaçlarlyle kayalı 
tizerinde bu çeşit llğcn 
dır. Oralarda köylüler taraf 
toplanan bu kudret helvası, sıkı 
manda taUı olarak yenlllr. Bur 
1845 - 1846 senelerinde iki 
kudret helvası yağdığı malClmdu . * 

ö L Ü M 
Ailemizin sevgili Rci!l 

Mehmet Özçelik 
Vefat etml tir. Cenazesi bu 

22.10.941 Çarsamba gUnU öğl 
Beşlktasta Çelık apartımanmdaki 
lresinden kaldırılarak Sinanpaşa 
mUnde nnmaz.ı kılındıktan sonra 
riköyündcki aile kabrine detn 
cektir. 

Eti : Eıref Safiye Özçellk 
Oiilu : Ahmet Kemal Çelik 
Kw : Hadlka Gürel 
Damadı : Adli GUr-el 

TEŞEKKÜR 
Eıim ve babamız Eıkl,ehlr Vaha! 5 

Y aıın'ın vefatı dolayı& yle clcmlı ıtilnlerım 
hızı teselli etmek \Qtfunda bulunan bliy 
rinıi.re ve doıtlarımıza ve u un uman h 
mııı kurtarmak ı,in &ll5terdıkleri ıı::ayret 
yakınlıktan dolayı kıymetlı ve muhterem 
fcsOrUmUz General Abdilllı:adır Noyan'a 
Alman hutancai doktor ve hemıırelerlne 
net ve tOkranlarıınuı ayn ayrı bildi 
büyilk trcssUrUmür mlnl oldııfundan saz 
niıin tavassutunu rica edcru 

Merhum ŞlikrU Yatın eıı •• çocu 

Japonya llu Sefer 1 Sovyet Tebliği 
Ç k lhti tk ""' 1 (B•ıtaraİI 1 incide o ya ar : dularının taarruzlarını geri pü 

(8attarafı 1 incide\ 
Ayandan George Norriı:, bir ga· 

ıetcci He yaptığı bir millfıkat esna
sında demiştir ki: 

"Hltıeri teskin edemiyeceğimiz gi
bi, Japon~ayı da teskin ederniyece· 
giz,,, 

Tokyo, ihtiyatlı davranıyor 
Tokyo, 21 (AA.) - "Ofi., Gene

ral Tojo, ikl'darı ele alalı." rl'!smi ifa
deler matbuatın lisanı his edilir de· 
rcc<'de y{ık elmiş olmakla beraber, 
siyııst müşahitler, Japon baş ı:ehrin· 
de siyasi havanın, ihtiyat ve itidal· 
den mahrum olmadığını kaydetmek
tedirler. 

Filhakika, rt'smi kaynaklardan 
millhern mahafıle gore Japonya, Pa
ı:ifik meselelerini askeri şekilde hal· 
letmck niyetinde katlyen değildir, 
Bu mahfiller. Japonyanm, beynel
milel sulh lehindeki gayretlerine de
vam edet'eği yolunda Hariciye Nazırı 
ToJo tarafından yııpılan beyanatın 
sözden ibaret olmayıp, Tojo kabine· 
sinin Konoye tarııfmd:ın, czcilmle 
Biri<! ik Amerika ile mevcut mlina
ııeheUer bahsinde yapılan teşebbbs
lere dev:ım edeceği hnkkıqda teminnt 
teşkil ettiğini ilave eylemektedlrler 

Ayni mahfiller sunu litıve ediyor
lar: Bununla beraber Japon diplo
masisi daha enerjik olacak ve Ja. 
ponyanın Anglo - Sakson devletler 
tarafından ku~atılması neticesinde 
tahaddUs eden sevkulceyşi meselele
rin halli i~in ve ordunun ve bahriye· 
nin fikrinden daha fazla ilham ala
caktır. 

Bir Bµlgar Tekzibi 
Sof ya, 21 ( A,A.) - Bulıar ajansı 

bildıriyor: Şimali Yunanistandaki Bul
gar işcal kuvvetlerinin asayiııt temin 
edememesi üzerine bu kuvvetlerin ye
rine Alman alaylan gonderildiği hak
kında bazı yabancı radyolar tarafından 
yayılan haberler doiru deiildır. Şi
mali Yunanistanda Bulgar kıtaları yok 
tur. Eier bahiı mcvzua olan bölce 
Trakya ise burada da auyiş tamdır 
ve ıükQnet vardır. 

dan haiz olduh diler ehemmiyeti de, 
Kafkaslara &iden yol üzerinde bulun
masıdır. Alman ordalan Roıtovu al
diktan sonra Hazer denizine doiru a
:ranarak Kafkııslann ana vatanla otan 
balını ke1ebilirler ve hattı daha ileri 
giderek İngiltere ve Amerikanın lran 
yoliyle ıönderebilerekleri yardımın ö 
nüne cecebilirter. Bahaıuı kışın Al
manlann sarkta hareklta devam ede
bilecekleri biricik saha burasıdır. 

Bu itibarla Azak denizi bovundaki 
Alman taarruzu da, merkezde Mosko· 
,., ya karşı yanılan büyiik taarruz ka
ıfar t"hemmiv..,tlir1ir 

! ktirtmüşler ve Almanları ağır 
yıata uğatmışlardır. 

Moskovo. Smolensk 
yolunda 

Moskova, 21 (A.A.) - ~o 
radyosu, Almanların motörlti k 
vetlerinin di.ın Smolensk - M 
kova yolu üzerinde birçok kil 
metre ilerlcmış olduklarını bil 
dirmektedir. Sovyct radyosu il 
ve ediyor: 

"Moskovaya doğru yapılan 
ileri hareket, Sovyet kıtaatı 
mukabil taarruzlariyle tevkü e 
miştir.,, 

Ayni radyo, Sovyet kıtaatın 
Kalinin kesiminde kain bir m 
hallin şimali garbisinin bir kıs 
na tekrar girmiş olduklannı 
bildirmektedir. 

Sovyct radyosunun verd!ği mal 
mata gorc, Sovyet kıtaatının tekr 
girmiş oldukları mevki, Mo kovan 
00 kılometre şimall garbi ınde 
Mo kova büyük yolu üzerinde kA 
10 bin kadar nUfu :ı mabk Klin k 
sab sı ol a gerektır. .. 

Stokholm. 21 ( A.A.) - '"Ano il 
ladet.. gazetesi, Stalınln, umumi k 
rargiıhını içlnde birleştırdıgı zırh 

bir trenle Mosko\ adan ayrıldııı 
söylemektedir. 

KAFKASYADA 
( Baftroıfı 1 incide) 

kan yaı dımı Sovyet cephesine in 
derpiş edılen hır ı:imend"fer hattın 
dan istif de edılerek yapılacaktı 

Bu hattın munteh sı Vladlvostok'u 
şimalinde bir limaıı olan Nogııjev 

olacaktır. 

Stefani aja11s111a göre 
Roma, 21 (A.A.) - Bır fn ıliz 

keri mıln<'kkidl, Almanlarla mutt 
fıklerln kaz nmt oldukları .ıferlerl 

Rus cephesinde ihdas etmiş oldu 
vaziyeti tetkik ederek, oldulı:ra nık 
bin mütalAıılar yürütmekte ve Ru 
:ırdusunun tekrar kendine geleceğ 
fikrinde bulunmaktadır, Bu milnek 
kit diyor ki: 

"Tabii Ruslar, vaziyeti kendi ba 
!arma değiştiremezler, Rusyanın ııs 
kert satvetini yeniden vticude getire 
bilmesi içın Birleşik Amerika !le İn 
gilterenln mesaılerlnl tevhit etmele 
icap eder. Rus askeri satvetinin ih 
yası için üç şey zaruridir: İnsan, mn 
ıeme, vakit ... 

Bu mtinasebetle Stefani diyor k': 
f ngilizlerin bu üç eyi şu urctl 

tak ım etmek mutall'ı, ında bulun
malan cok kuv\etle muhtcmeld r 
fnsanca olan lhtıyacı Ru~a tem n e
d cc.--', An1er k , nı lz n c. f 
'1 v kt i \!t:>rN'Pkt·r 
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BUGüN 
Uzak Sark Buhranı 
ycnı Japon Başvekili yaptığı beya-

natta: Japanyanın yaşamak ve
ya ölmek yollarının ortasında bulun
duğunu, bugünkü buhranı yenmek için 
her şeyi feda etmlye hazırlanmak ve 
Japonyanın yabancı devletler tarafın
dan ı;emberltnmesine mani olmaya ça
lışmak lazım geldiğini söylemiştir. 

Japon hariciye nazırı da: Japon ha
rici siyasetinin yüksek gayesinin diın
ya sulhünün .iadesi ve idamesi olduğu
nu, fakat Japonyanın mevcudiyetini 
tehdit edecek her tehlikeye karşı koy
maya azmettiğini söylemiştir. 

Tokyod::ın gelen bir habere göre de: 
Yeni kab"nc muzakeratı kesmeden ev
vel Amerikadan Japonyanın asgari ta
lepleri hakkınd:ı evet veya hayır şek
linde kat'i bir cevap lstiyecektir, 

Sureti teşekklilünc ve mahiyetine 
nazaran kcndısındcn ani ve kat'i hare
ketler beklenen yeni Japon kabinesi 
erkanının bu tedafiıi mahiyetteki be
yanatı, bir taraftan şark cep' ~sinde 
cereyan eden harbin -bütün idd.alara 
rağmen- Sovyet ordulannın lmh::ısr ile 
neticelenmemesi, diğer cihetten Ame
rikanın enerjik vaziyeti ile kabili i
zahtır. 

Amrika devlet adamlarının beyana
tından ve gazetelerinin ncşriyıumdan: 
Japon blokunun Amerikayı kokorkut
madığını ve Almonyaya karşı daha 
kuvvetli bir cephe almaktan alıkoyma· 
dıiınr, bilakis daha süratlc harbe sü
ruklediğini anlıyoruz. 

Daily Telegrnph gazetesi ise: Uzak 
şarkta bir harbin önüne geçmek i
çin Jnponyanın İngiltere, Amerika ve 
Holandanın müşterek mukavemet cep 
hesi karşısında kalmaktan korl-tnası, 
Jazrmgeldiffoi ve General Tojo'nun 
müzakereleri birdenbire kesmemsinin, 
Sovyet cephesinde mühim hadıseler vu 
kubulmadıkça Japonyanm yakın bir za 
mandıı bir sergüzeşte atılmayacağını 
gosterdiğini yazmaktadır. 

fngilterenin bu harpteki muvaffakı
yetsizlik sebeplerinden en mühimmi 
-büyük bir harp için hazırlıksız olma
sı bir tarafa bırakılacak olursa- teşeb
busa dalma Almanyaya bırakmış ol
ması ve tedafüi vaziyette kalarak ve 
zamanında harekete geçmek imkanını 
bulnmamasıdır. 

Uzak şarkta Japonyayı herhangi bir 
taarruzdan kat'i olarak vazgeçlrmek 
için tek çare: Amerikanın teşebbüsü 
eline alarak tedafüi ve tecavüzi ma
hiyette bir Amerikn - Sovyet - İngil
tere - Çin - Holand::ı bloku tesis et
tikten sonra Japonyaya liiddctli bir 
iiltimatom vermem ve fiili garanti is
temesi ve bunu vermediği takdirde Ja
ponyayı tam olarak abloka altına al
ması ve en müsait bir fırsatta Ja
ponyaya ani bir askeıi darbe indir
mesidir. 
Başka türlü hare"kct etmek uzak 

çarkta Japonyaya, Avrupada İta lyanın 
oynadığı rolü oynamak imkinını ver
mek ve bunun bütlin neticelerine kat-
lanmak demektir. M. ANT EN 

·························· 

TAN 
/" ..........................•......................................... , 
ı TARöHii~N YAPRAKLAR ı ( SEHiRDEN RÖPORTAJLAR-l 
\.. ....................................................................... ./ --------~-----------~--~---.) 

Tiyatromuzun Tarihi 
Ve ilk Eserler 

Elveda Ya Se hri 
' 

Ramazan. Elveda*· 

Bir Bayram Levh 
Y azan: UL UN 

Çocukluğumdanberi Bayram 
lerinin nasıl olup da birden 

şehrin bütün manzarasını değiştiri 
diğine hayret ederim. O arnwut 
dmmlı çarpuk çurpuk sokaklarda 

Tanzimattan Sonı·a Tiyatro - Türk Tiyatrosunun Başlangıcı - Nainn Efendinin 
Tiyatrosu - Gedikpaşa Tiyatrosu - İlk Türk Aktörleri - İlk Oynanan Eser: Sezar 

Borjiya - Geveze Berber - Şehir Tiyatrosunun l\feşkur Bir Teşebbüsü. 

Arife giinü Jstanbulıuı manzarası _ Eyvalı bayram geli- evden, her kesten. her yürekten ta 
çıkan saçılan neşe havasının ılık 

yor, diye iiziilen babalar - l' e 11ilıayet bayram rıeldi. meltem gibi estiğini, d1lgalan4 d 

1 d lana yayıldıgını hissderdı.k 
Dün arifeydi. çarşı dolaşıp. evlerine elleri boş ö-

Bayram s3bahı erkenden her 
Çarşılar, Bayramın tamamlan- nenlere sorun. Kaldı ki, bugiın ~e~- bir giyinme ve s!islenme tela!lı ba 

mamış h, zırlıklarını yapmaya çalışan dısini h klı bulduğumu~ Bckt~ının Evden eve ziyaretler, el öpmeler .. 
vatandaşlarla doluydu. Yapmıya çalı- Bııyramdan yak 1 ... ıır~ fı ~;vı.rdc. pa- o gun için mahalle bckçlc;ı, ezber· 
ııan, diyorum: Çünkü çarşıları dolaşan puç bu kadar p:ıhnlı dC'gıldı. Şımdı manı i bol olan b r davulcu tu 
vatandaşlar arasına karışmak bana öğ- kundur larm uzerlnde maaşlarının ye. her evden verilen ucuna bah'jı'i duğ 
retti kı. oralard. n istedıklcrinden ço- kununu ok~yan memurlar; meşhur ıerunış kocaman çevreler bekç nln 
ğunu alamadan dbnenlcr az değildi darbı mesclı: sıdığı askı sırığına takılır M, hıı 
Belli ki, evdeki p::ızarın, çar51ya en az "- Ne Bayramın SC'keri, ne papu- nin boş arsasına salıncak! r kurul 
uyduğu yıldayız. Çünkü, çarşıları do- cun yuzu ı .. Şekline sokm sınlar d::ı ne Uzun p:ıntalonlu esvaplarla redin 
laşırken kulağa çarpan nüktelerden yapsınlar? lu saray dıcelcrini and ran mah 

'Tanzimat,, J, Türkleri Osmanlı 
yapan eksik gedik bir ıslahat 

merhalesi gibi kabul edenler vardır; 
ve zannederim kı o kad lr haksız da 
dcğildırler. Gulhnne hattında memle
keti asrilc5t:rmekten ziyade sanki Av
rupalılara bir cemile yapmak, hoş gö
rünmek gibi bir mana vardır. Bu ma
na fazla tebarüz ettirilmiş olacak ki, 
!renkler tanzimatı Reşit Pa anın ümit 
ettiği hararetle karşılamudılar. 

Böyle olmakla beraber Avrupayı la
kayt bırakan Tanzimat bize bazı ye
n:Ukler getirdi. Bu yeniliklerden en 
müsbet olanı Tiyatrodur. Buna rağ
men, tarihı 1839 dan 1941 e kadar, ya
ni nihayet bir asırlık bir zamana in
hisar eden Tiyatronun bizde başlan
gıcı sanki esatire karısan eski kavim
lerin tarihler: gibi zulmetler iı;indc 
kaybolup gitmiştir. 

Tiyatronun Tanzimııtta basladığını 
biliyoruz. Fakat, ilk temsil edilen pi
yes nedir? Nerede? Nasıl? Kimler ta
rafından oynanmı§tır? MalOm değil. 
Devamlı temsil vermek şartiyle ilk 
Tiyatroyu kuran adamın Gülli Agop 
olduğundan ııüphe yoktur. Fakat on
dan evvel de bir iki münferh teş~b
büsler olmuştur; meseıa Dolmabahçe
de evvela fişekhane ol:ırak yapılan ve 
sonra "Has ahır,, lara tahsis edilen bi
nanın yanındaki toyatroda, Muzikai 
Humayun hndemesi Padiş:ıhın huzu
runda bir piyes oynamışlardır Fakat 
bu piyesin ne oldufunu, oynıyan ak
törlerin kimler olduklarını bilmıyoruz. 
1839 senesi hu kadar uzak bir tarih ol
madığı halde tiyatro tarihi bakımın
dan çok muhimdir. Yine münferıt te
ıebbüslerdcn olarak Beyoğlunda Hi
rfstaki pasajında bir tiyatrosu olan 
Maroni Naum efendi, ecnebi lisanlarla 
piyesler oynıyan tiyatrosunu yaşatmak 
için tahsisat koparmak maksadiylc 
Türkçe bir temsil vermiş. Fakat bu 
temsilin de ne olduğunu ve kimler ta
rafından oynandığını bilen yok. Bu i
tibarla bunları tiyatromuza blr b:ışlan
gıç gibi telakki edemeyiz. 

Türk tarihinde tiyatro merhalesi 
Gedlkpaı;ndır. 1Jk Türk tiyatrosunu 
kurma ıerefi bu tiyatronun müdürüne 
aittir. Gcdikpaşa tiyatrosu llk defa 
Türkçe olarak "Scz:ar Borjiya" yı oy
nadı ve devamlı temsillerine bu eserle 
başladı. Bu bakımdan oynanan tercü
me eserlerle telif eserleri ayırmak i
cap eder. 

. "Geveze ber1'er" den sonra Türk ka-, .. __ Yazan: , lem erbabının kodaman1a.rı piyesı;: 
I ' yazmışlardır. B u eserlerın ekserıSl : T A R 1. H ç 1. : (piyes a tez) denilen tarzda yazılmış-
:. :1 Iardır. Mesela Hasan Bedrettin Paoa-
E : nın "Iskat -ı- Cenin,. l terbiyevi ve 
. ..... - ....... ------·-•"• .................. içtimai bir mevzudur. İsminden de an

Gedikpaşa tiyatrosunda oynanan 
telif eser hangisidir? Bu da 

tiyatromuzun haşlangıç tarıhi ıtibi ka
ranlıkta kalmıştı. 

Bu zulmeti aydınlatmak hususunda 
eski arkadaşım Selim Nüzhetin him
metini kaydetmek kadirşinaslığında bu 
lunacağım. Aramaktan bıkmayan ve 
yorulınıyan bu kıymetli dost um, Ge
dikp:ışa tiyatrosunda oynanan ilk te
lif eserin Ali Bey tarafından yazılan 
"Geveze berber,, olduğunu bulup mey
dana çıknnnış ve bu suretle T ürk ti
yatro tarihine mühim bir hizmette bu -
lunınuştur. , 
Gcdikpaşa tiyatrosunda üç Türk ak

törü vardı: Ahmet Necip (son zaman
larda bazı tiyatro mütehassıslarının( 1) 
makalelerinde bu sanatkarın iıımi Ah
met Fehim olarak gösterilmişti), Bü
yük İsmall ve biraderi Hamit yahut 
Hüsnü. 

Türk tiyatrosu tercüme eserlerle 
başlamıs ve biraz sonra bu eserler 
yerlerini telif eserlere bırakmtslardı. 

Bu itibarla Tiirk tiyatro tarihini bü
lisa edebilmek için evvei8 ilk yazılan 
piyesleri, sonra da temsil edilen pi
yesleri tanıtmak icap eder. 

İlk yazılan piyeslerin temsil edilip 
edilmediğine dair, yukarda söylediği
miz veçhllc bir malumat yoktur. O 
halde bu gibi eserlerden hakikaten ı 
yazılmııı ve tabedilmiş eserleri ele al 
mak icap der; bu eserler in arasında 

1 en başta olmak üzere Şinlisi'nin "Şair 
Evlenmesi,, ııdlı piyesi gelir. Bir de 
Abdülhak Mollanın bir piyesi vardır 
ki "Sair evlenmesi,, nden evvel yazıl
dığında şüphe yoktur. Yalnız bu eser 
o zamnn yazıldığı halde tabı yeni ol
duğu için bu meyanda zikredilemez. 
Şinisl'nin eserinden sonra yazılan e
serler A li Haydar Beyin: "Sergüzeşt 

-i- Perviz .. ile "İkinci Arseıı" dir. Bu 
eserler bizde ilk yazılan ik i trajedıdir; 
"Şair evlenmesi,, nin klasik bir (ko
medi) olması ve bunların da (trajedi) 
olmalan bizde klllsikl cre karşı bir me
yil olduğunu gösteriyor. 

llk telif eser olmak üzere oynanan 

Jaıılacafı üzere çocuk düşürmenin a
leyhindedir. Nuri Beyin "Zamane şık
ları,, H üseyin Rahmi Gürpınann "Sık 
yahut ayna" ve "Şıp sevdi.. ııi gibi 
züppeliğe karliı m ükemmel bir tariz
dir. 
Değerli bir muharrir olduğu kadar 

da değerli bir asker olan Mehmet Ri
fat Beyin " Görenek,, başlıklı piyesi, 
ailelerimizde görenek yüzunden tahad 
düı eden bir faciayı tasvir eder. Ebi.ız
zlya Tevfik merhumun "Ecel -i- kaza''ı 
kan gütme avası aleyhinde; Recai r.ade 
Mahmut Ekrem Beyın "Vuslat .. piye
si de cariye ve esi r ticaretine hücum
dur Bilhassa Mehmet Rifat Beyin e
serinin başındaki tipatro hakkındak: 
samimi başlangıcı, bizim tiyatro tari
hinde unutulmaması !Azım gelen bir 
yazıdır. Tiyatromuzun başlangıcındaki 
bu (kllsik merakı) devam etmiı ve 
sahnemize Molyer girmiştir. 

Molyerin eserleri başta Ahmet V e
fik Paşa merhum olduğu halde, bir 
ı;ok değerli kalemler tarafından ter
cüme edilmiştir. 

Bu meyanda Nuri Beyin "Biçare., 
adlı piyesinde tiyatro lisanına taalluk 

( Devamı 4 OncUde) 

B U G Ü N 

çoğu pahalılıktan mülhemdi Nitekim, dün, çarşıdan çocuklarının çocuklnn kuş lokumcunun; macun 
Te,vekkeli değil: Bektaşi: . kunduralarını yenilemeden çıkan bir nun; boros ve allı pembelı halka ~e 
"- Ramazanı mı seversin, Bayramı baba yıınındaki aılC'sinc: satan seyyar şekercinin tablalarını 

mı?,, sualine: "- Vakıa, diyordu, ayaklar bas ol- §atmışlar .•. Macuncunun her bolm~ 
"- İkisini de sevmem: Çünkü ikisi ma~ı amma, avakabılann bas tacı ol- bir renk kopanp değnC'ğc sardığı 

de Arnavuttu r!,, cevabını vermemiş! dugu muhakkak!., baharlı ve lezzetli tatlıyı bit meme 
Bu nükteyi ytlparkcn, kendisine, bu * * * temenni eden bir zevkle yalıyorlar 

konuşmalardan iki gün evvel fena bir çarliıda karşıma çıkan bir dostu- but ili elleriyle ağızlarında b r pı 
kötek atan "Ramazan., ve ''Bayram., i- ma; Ramazanda oruc tutup tut-ı süratiyle çeviriyorlar! •• 
simli iki adamı da hatırlayan ve on- d • k old m 0 . Yakası, kolları d::ınteller ıçı 

B k ı l ma ıgını sorac u · - · k ·r h k ]ara taş atmayı unutmıyan e taş n n ,._ Ha r. Ramazanda oruç tutma- ~avru agz~: lı~on u u_, !11a zen a 
bildiğimiz Ramtııanı sevmeyişinin yı 1 gı, cam gobegı, kavunıçın, şarap t 
hl.kmetleri meçhuıu· müz del'P:Jdi. Belli- dım, fakııt Bayramd:ın sonra tutaca- k ··- . k d b"' ·ı 

to• ğım muhakkak! •• dedi ve koluma girip bt~su, umruk1'!
0~sud, un ~z occı 

dlr ki, bir Ramazan gilnü, kendisini, dert yanarak evvela mımahndıramadı- : acaı~ rel'! ı uız en aşaıı uzun e 
bir çeşmeden alenen ve kana kana su - b .kt .. t "h tti nler g.ymu;; saçları omuzlarına 
. k . " 1 k eım u nu csını avzı e : k"'l . t 1 . d .. d" 
ıçer en yanı a enen na zı sıyam .. c- .. _ Şu mekteplerde talebeye: "E- u muş, CJle e:ın c ?.1u~.ema ıyen 
derken yakalıyan zabtiye çavutuna: .. . reycn yanar doncr tuylu kız çocu 

b ğ . R d bevcyne hurmet,. tclkın olunuyor Bu 11 • d d b ka ·ıı· l "- Ba acı ım, senın amazan e- . . rı e crın c ar u , zı ı maşa a 
diğin her sene gelir, fakat derviş Meh- tclkıne mın~ettarız. F kat ~~nun ya- 1 caklarda hem snllanıyorlar, hem t 
met dünyadan bit· defa göçerse, bir nı başına hır d_c talebeye: ebeveyne kü söylüyorlar: 

merhamet •• tclkın eden b!r ders daha Çi•c"I takıruı yandan daha dönmez!,. diyen Bektaşi, orucun • " eklense, minnetimiz şeddclC'"'niş ola- Sevuım ben ıcnı candu 
meşakkatinden muştekidir. Biz bunu cak: Çunkü müb:ıreklcr, insafın. mC'r- .. •.'.• ~ıa heeeyl 
bılir, fakat 11u sualin cevabını bir tur- hametln adını b!IC' bilmiyorla,. Sabah- Tam turkunun can alac k yeri 
lü bulamazdık: leyin evden çıkarken dördil birden. sahncakçınm narası: 

"-Ya Bayram? Bcktaııinin Bayram Yandıl bir çevırme hareketiyle beni ablokaya - . . 
dan gördüğü fenalrk nedir kl, ondan soktular. Birisi: ~ Bııyra~ sabahı olmasa ltfaıy~yı. 
da yaka silkiyor?,, _ Papuçl diyor laşa duşurecck bu feryat o ıun ı 

Halbuki imdi siz gidiıı de çarşı fD~vamı 4 üncUae) meteliğin yandıi'ına işarettir. 
Bayramda ne kadar yaylı ya 

tatar arabası varsa Fat:hle Beyazıt 

MELEK 
Sinemasında 

Matinelerden itibaren bayramlarda daima en biiyiik filmini 
gfüıferen Sinemacılık dünyasrnm 4 biiy iik yıldızı 

rasında çocuk taşır. Vaktiyle Oskud 
la Eminönü arasındaki dolmu:fları ı 
dıran bu nakil vasıtasına miırac 
edenlerde ayni arabada bulunmak 
laytsiylc hemen bir kaynaşma hası 
lur Türküler ancak aksi istikam 

CLARk GABLE -- HEDDY LAMAR 
ııa'en iki araba birbirine tes düf ett 
uman keı;ilir: O zaman her iki ara 
da muhasım feryatlar kopar . Niç 
Bunun sebebini bir türlü anlıyamam 
tım. Başlıklarına birer mcnd:ı ilıt 
rılmiş surucü beygfrlerinin üzeı:fod 
güne mahsus olarak tatlı sert ziv 
kalıp sigarası içen haşarılar; omw 
biri havada, dize kadar sıyrılarak 
tından paça bailı beyaz donlar ıöı 
nür. Üzengilere sonuna kadar ıo• 
lan ayaklarla hayvanı dört n atl k 
dırmak için bir tev;ye mevhum m 
muz darbeleri... işte bir Bayram 1 
hasıl. 

SPENCER TRACY -· CLAUDETTE COLBERT 
Tarafından nefis b ir surette yaratılan 

Senenin En Büyük - En Güzel v~ Şahane Filmi 

KARA SEVDA 
O Büyük bir a§k ... Büyük bir macera ... Geçe için numaralı koltuklar evvelden aldınlmıılıdır, 

Bayram gUnlerl Seanslar Her gün 11 - 2,15 4,30 - 6,30 - 9 

: 1 

~~ BUGÜN f ÇEMBERLİTAŞ Sineması 
: : 

-~::~::~m::::::::lyle büyük feda kirlıklarla hazırlanan muazzam Program •.. Sihirli 
terine kapılarak ll<i gencin çektikleri istlrabın hazin destanı. 

ı~~GÖ·~~ ~::::-Y•a•rı•n•A.-kş•a•m-·S-·A-R••A-·Y--S•in•e•m•a•s•ı ::==~ 
bir aıkın tatlı hayal· l ı :Mevsimin Şaheseri, En Müessir ' 1e En Kuvvetli Aşk Romanı 

Hatıra l arda unutulmaz eserle r bırakacak o la rı E M 1 L L E B R O N T E' nln meihur eseri 

S E S 
Sineması Muhtere •••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

: Si H i R l i YÜZ Ü K . ~~~k~{: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu muazzam eser kıymeti! u.,':ıtkarlar tarafın dan Türk musikisinin en nadide besteleriyle aüslenm iı ve 

lek nadiren meydana getirilir bir pheserdlr. 

ÖLMEYEN ASK 
('\Vuthering Heights)" 

fllmlnl takdim edecektir. BAŞ ROLLER DE : 

-2 Heyecan ve Macera flllmler· ~ahramanları RİCHARD ARLEN ve AN DY DEVi NE ta rafından oyna na n 
MERLE OBERON LAURENCE OLiVIER 

Müşterilerinin Şeke 

Bayramını Tebrik 
Eder. 

ŞİMAL KAÇAKÇILARI 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• Gelecek Program: \VİLLY FORST ve MARİA HOLST'in + 
: Yarattıklarr Büyük Harikası O P E R ET • ___ ,r 
••••••••••••••••••••••••••••• 

Bütü n lhtlrasları ihtiva eden edebi bir libldeyi Sanat. 

'••••••••••• Yarın ak~::ım için yerlerinizi e\-veldcn aldırınız . ... •••••••••' 
1 
-------------

• _Bugün SÜMER Sinemasınd~ . , , ,ıııı1.-•••- eayram GOnlerı euton lstanbul Hali<, 

Deanna Durbin'i Unutturan Muzaffer Yıldız 1 , ..... _ .. _ .. _ .. __ ............................... ,~ 
BAYRAM MÜNASEBETİYLE ş A R K 

AÇILMAMIŞ GONCA'yı yaratan 
ve Hollywood Bulbülü 

GLORIA JEAN'ı 
Sinemasmda 

Matinelerden itibaren 

ş A R K Sineması 
.&efis !ilimlerinin en guzeliru goster iyor. Bu film, Berlinde mütema

diyen 4 aY .... 
Budapeştede 5 Hafta ..... PaJ"iste 5 Hafta gösterilmiştir 

Amerikanın en meşhur caz mugannı.si 

BING GROSBY 
İle beraber yarattıkları 

Sinemasına &kın edecektir 
JJ'illy Fri.sch ile JJlarta Ha~ell'in 

temsll ettlklerl SUper Film 

EBED I 1 ~ 
U11utulmaz ''B ALIKÇIN IN KIZ/" nı gölgede 

bırakan bu .5AH ESER ...... 

BALIKÇININ KARiSi 
; DİE REİSE NACH TiLSiTT) 

Oyn ıyanla r 1 

· Christine Söderbaum '- Fritz Von Dongen 
Sinemaya Alınan En Büyük Aşk Faciası ....• 

Kalpleri Tih'eten Bir Mevzu ..... . 
Gönüllere Korku ve Heyecan Veren Bir Vak'a 

Hayatın Acıhklarından İlham Alan Bir Şaheser ..... 
Suvare için ımmınralı 11erleri11iz i tıiuulüzlel"i tedarik 

YILDIZLAR 
ŞARKiSi 

Filmini gidip görünüz ve dinleyi
niz. Şarkıların... Revulcrin... Dans 

ve musikinin filmi 
Yerlerınizı evvelden aldırınız. 

i ~ I ~--•Sea nsla r saat: 11 - 1 2,30 - 4,30 - 6,30 - 9 da -F , - , ı 
1 Sanat Bayramı ••• Zafer Bayramı .•. Şeref Bayramı , Ve Hakiki Bayram 

1 Bugün L A L E de Toplandı 
1 

Çünkü üç senede t ek bir taheaer yaratan BuyUk Rejiaör 

AŞK 
Don 

Su Bayramın en güzel eğlencesldlr. 
Kazakları - Rus imparatorluğunun DebdelH!si 
Rus A~kı - Rus Musikisi - Rus Baletleri 

\.Her gün Matlneler: Saat 11 de, 13 d~14,30 da, Suare Saat 21 

__ .. İstanhulun İhtişamlı Gecelerine Karşı 4--
Beyazıtta M A R M A R A Sineması üstünde 

MARMARA GAZİNOSU 
TÜRK MUSİKi SANATKARLARIN I DiNLEYİNİZ. T ÜRK 

MUSİKiSiNiN iNCE NAGMELERINI HER GECE 

7 den 12 ~·e Kadar Terennüm Etmektedirler. '----------·--J·=-·.· ..... -~. edi.11iz. Telef . 10380 CEC/L B. De iJ'IILTJE i.n so11 zaferi olcrn , - Gü11dii2lel"i açıktır, Tiryakilere halis kahr•c --

r ,, 
B U G Ü N 

İ P E K 
Sinemasında 

·--------,, Bayram Jıaf tası içirı se11e11iu e11 JJI ll AZZAJJI Aşk ve 
KA HRA1lJANL/ f( ŞAHESERİ BAŞLIYOR. 1 

TÜRKÇE S ÖZLÜ ve T ÜRK JJIUSIK/SI 1 

R E N K L i 

ZAFER ORDUSU 
l'ictor Hugo'11u11 JJleşhur ve ö lm ez Şaheseri 

NOTR DAM'ın KANBURU 
NOTRE DAME de PARIS 

Türk Kahramanlık ve Civanmertliğini Canlandıran Şahane Film 

Bütün dünyayı: Gary Cooper - ılladelei11e Carroll -
Paulette Goddard. Preston Foster - Akim Tamiroff un 

Kudretlerine' hayran eden hakiki bir şaheserdir. 
Filmini vUeude get irmek için .. 

Milyonlar sarfedllmtş . .. Parls inıa edllmlı.. Ve Binlerce FlGOAAN Salahaddini Eyubi ve Boz Aslan ~B·A·Y·R·A·M·D·A·H·E·R·G·Ü·N·: ·S·aa·t·1·1 --1 ·2·.3·0-4f • • 3. 0-·6 •• 30-·9-da' ı B Aş R o L LE R Dı~ı;ak etmlıtir. 
, o.v.. 13 •~= hepoı •lı-d•n ELHAMRA SINEMASI ' ;, Charles Laughton - Maureen Ohara J 

Boz Aslan şarkıla• 
nm soyliyen 
M Ü N I R 
NUREDDiN 

.... 

o Yeni şarkılar ve bü- Selmanın şarkıla- (Eski Sakarya) ı B u G O N ~ 
tüSAD~~tNtat o rını söyliyen jl Türkce Sözlü ZALOGLU RÜSTEM BEŞiKTAŞ G ÜRE L Sinemasında 

K Ay NA K MÜZEYYEN Aşk, l\facera, Kahramanlık, Hindin l\Iuhteşem 
S E N A D l Saraylarında Geçen Biiyiik Film. 

1

j 1 - Türkçe GÖNÜLLÜ KAHRAMAN 
' Bayram gOnterı Seanslar: 10,30 - 12,:• -2•,3•o- •4•.3•0-•6,•30- ve•9-da ______ , ...... /.la.Av.·e•t•en-:•/Z~JJR FiLMi. Alatineler: 11 - 1 .. 10, 2 • T E K $ A S K A N U N U 

.-------------- ,. ., IJIO, 6 .. 10 Suare 9 d« 49----,ı '----------·~--~---..,,..--

1 
~ .... -.. . . 
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·~ ( 
- ---1 --- 4 

10 ::-~~ ,rihten ., 
T 
şarkı GDraklar 
1 

Lü (Baştarafı 3 OncUde) 

n kısa fakat güzel bir pasaj varF Ko ki, dilimizin sadeleşmesi temenni-
Li1. tibariyle Refik Halidi çok alakadar 

cek bir mevzudur. 

rlk * * * 
• eçen sene Şehir Tiyatrosu Ko
~ medi Franscz turnesinden im
:rek (Edebi matineler) yapmak is-

- işti, Bu tasavvur kuvveden fiile 
ile rn.azdı1 Çünkü, klasik addedilen e

leri sahnede inşat edecek elcman
PCdan Şehir T.iyatrosu -rejisörü de 

• bıl olduğu halde- mahrumdur. Bu 
fıneıe haber aldığımıza göre bu nok-

0
. l telafi için l'üı-k tiyatro tarihine 
N ılUk eden matineler verilmesi dü-

ıi.ılmıiş, Bu fikri samimiyetle alkış
', Çünkü bu, Türk tiyatro tarfü

" ~.taba pratik bir surette göstermek 
0 ektir, 

u .sayede tiyatronun bütün gcçirdi
aflıaiar. katettiği merhaleler tama

, anlaşılmış olacaktır. 

datinelerin bazı münakaşa mevzu-
t halletmek hususunda da bir fay-

------------------------·-- TAN 
. ' 

r 'ııı·f- •, , '· ~ , • 

BAŞ • DIŞ • GRiP • 
Ve Bütün Ağrıları Derhal 

: . . . . . . . ~ ·: ~"/ .. , 

ılacağını zannediyorum. Tiyat- ,_. BiR 
ııuzun şimdiki şeklinin bizim milli 
lığımızın çerçevesinden uzaklaştı-1 
a dair bir çok kanaatler mevcuttur. 

HAKiKAT! Müıterilerim izin 

:-telerde göreceğimiz eski piycs- ı 
.. ba mukayeseyi bitarafane bir su
te yapmak bizim .için mümkün ola-, 
ecektir. 

*** ' ~ğrendiğ!mc nazaran bu mühim 
J matineler hakkında Şehir Tiyat- l 
ı şu programı hazırlamxştrr: 

riyatro tarihi matineleri) beş aya 
im edilmiştir. Birinci ayda "Ser
est -i- Perviz., den bir parça ile, 
isi'nin "Şair evlenmesi" ve Ali Be-ı 

•'Geveze berber" i tamam olarak 
cektıran aktır. 

l:ınci ayda Hasan Bedrettin Paşa-
"İskat -ı- Cenin,, in birinci per-

i ·, Nuri Beyin ''Biçare,, ndh piyesi
fk!nci meclisi, yine Nuri beyin 

mane şıkları,, ndan birinci perde 
Mehmet Rifat beyin "Görenek,, i-
tamamı temsil edilecektir. 

Prrlıntıh ve efmulı eaat demek. bir kerime ile 8 1 N G E R 8 A A T 1 demektir, ço,.kO: 
_.lxrlantalı ve elmaslı saatlerin bütün haklkf evsafı meşhuru !lem olan 8 1 N G E R saatlerinde top

lanmıştır. Bunun için: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz s 1 N G E R saati almalısınız ve saatin üze
rindeki S 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz l~zımdır. 

Modayı takip eden her asrl kadın icin kıymetli taslıırlyle ve netls blemesiyle hakikaten naza.n dik
kati celbeden böyle bir harikulAde 8 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SINGER SAATİ Hoşa Gidecek En 
Makbul ve En Güzel HEDiYELiKTiR 

No, 82 • A. Elmaeh ve 11 pırlantalı 500 Lira, EMSALLERi GiBi 1& SENE GARANTiLiDiR. 
Dikkat: Slnger saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağnzarnızda satılır. fstanbulda şubeml7 

'-ı yoktur, Adres: S!NGER SAAT Ma4azalan. İstanbul Eminönü. No. 8 # 

N .i L A 

1asfige 
Halinde 
iSTANBUL 

.. TELEFON 
Türk Anonim Şirketi 

SERMAYENİN İADESİ 
26 Mayıs 1936 tarihinde fevkalade 

olarak toplanmış olan hissedarlar 

22 - 10 - 941 

B. K NA P f 
Müessesatı Halefı 

Sebasfian Hübler ve ş. Didar Hamarat 

Müşteri ve dostlarınvn bayramlarını kutlularlar. 

------~--------------------------------------------------1•~ 
ANADOLU LASnK DEPOSU 

Sayın Müşterilerinin Bayramını Tebrik Eder. 
Çembelitaş, Yeniçeriler caddesi No. 13 

25 uncü ay hemen hemen Molyere 
esör edilmiştir: Ahmet Vefik Paşa mer 
ansmipn Molyer'den naklcylediği "Mc

Sat .' Teodor'un "İşgilli Mcmo,, ün
mpre:s'le lisanımıza nakleylediği (Sga

r.le) ile Ali beyin "Ayyar -t- Ham

Bu Akşamdan İtibaren heyeti umumiyesi tarafından ittihaz _. O 
olunan mukarrerat ve 22 Temmuz ~ • rta Okul Yardımcı Kitaplan 

MAKSİM SALONLARINDA 1936 tarihli itilafname mucibince % ALMANCA DERS Ki.TABI 6 faizli Tahvillatın 4 numaralı kupo-
nu ile % 6 faizli Deyin Senetlerinin 

diyle dilimize geçirdiği (Lcs S A F i Y E 4 numaralı kuponunu ve hftmiline Yalnız başına çalışma usulleri ve temrinleri 
Tah b~rles de Scapin) piyesleri tam o
kurşk verilecektir. 

ait hisse senetlerinin 10 numaralı ku- I I 
ponunu tediye yapılmak üzere 31 Yasan : T AHS N ABD GÖKŞINGÖI. 

·onuıordüncü ayda Ebüzziya Tevfik be
Şartr-"Ecel -1- kaza., sı, Ahmet Mitha-

ve en üstiin sanatkarlardan müteşekkil saz heyeti İlkteşrin 1941 tarihinden itibaren İs- Satıf Yeri : 1 N Ki LAP Kitabevi, (Her krsmırı fiyatı (50) Kuruttur 
tanbulda Galatada Osmanlı Bankası- ! · 

Eyvah" ı ve Recai zade Mahmut 
t~n em beyin "Vuslat,, ı oynanacaktır, 

Kemençe: ALEKO - Kanun: AHMET YATMAN - Piyano: ŞEFİK - Ke
man: ::VCAKSUT - Kemı:ın: ALİ İzmirli) Klarnet: SALİH - Cümbüş: ŞEV
KET - Nay: GAVSİ. OKUYUCULAR: AGYAZAR - FARUK ALTIN BA
YANLAR: SÜZAN GÜVEN - NEVZAT - SEMİHA - BİRSEN -

0

SÜE
DA - GÜZİN - SANİYE - İHSAN - ŞÜKRAN - AYSEL. 

na veyahut Londrada 123 Old Broad ~---- lstanbul Ankara Caddesi No. 155 
eınslllcrin sonuncusunda Namık 

.5 torpalın en canlı eserlerinden biri olan 
almac an yahut Silistre,. ile Abdülhak 
ahrn:ıidin "Sabr -ü- sebat,. ından ikin-
me zrde temsil edilecektir, 

onuncurk tJyatro tarihinin bu kıymetli 
• Şa~l serisini merakla bekliyoruz. 

pa Şehir Tiyatrosunun muvaffa'k 
aitndıt hiç şüphemiz yok. Çünkü 

Salfilıattin Eyyubi Filminden (ATLILAR) Marşı Bestekftrı SADETTiN 
KAYNAK t<ırafından bizzat dirije edilerek Koro halinde okunacaktır. 
Ankara Radyosunda Oynamış olan 

SADi GÜNELIN 30 Kişilik Büyük ÇOBAN REVÜSÜ. 

Street E. C. 2 kain Banka şubesine 
ibraz edilmeleri lüzumu ilfın olunur. 

MezkOr adreslerde hamiller emri
ne bordrolar hazır bulundurulacak
tir. 

rıtln,tasavvur geçen seneki edebi mati-
ahmir teşebously1e kıyas kabul etmiyc- İçelim, eğlenelim, neşedir geçen hayat, Her akşam MAKSİM'e gel gamını ai! 

kalar ~adar m::ıkul ve manukidir Bu '••••••••••llliiıiıiliılıiiliıiı..,. FiaUarda zam yoktur. Telefon: 42633 ~•••••mllliı•••llllii••' 
esi r sıılerin edebi matinelerin vuk~un-

22 İlkteşrin 1941 tarihinde Şirketin 
defterlerinde mukayyet bulunan na
ma muharrer hisse senetleri için te
diye emirleri (Warrants) 31 İlkteşrin 
1941 tarihinden itibaren alakadarlara 
posta ile gönderilecektir. 

Kat, evvel bi:r.de husule getirdiği hayal 
saa ;ınhğmı fazlasiylt telafi ed•-·iini 

'Vetle ümit ediyorum. 

nl 
leit hirden 
Muf ... orta·ııar 
Usul 
Eks (Baştar-afı 3 Oncllde) 

atında 

Muva apl istiyoi. • 
Bu e Palto! diye tutturuyor. Hc-

. Satıhk. Mamul Çam Çar Köşesi 
tlevlet Orman işletmesi Bolu - Seben ·Revir Amirliğinden 

Beher M3 bininin 
fstlf No, Adet M3 03 C l N S 1 muhammen bedelJ % 7,5 muvakkat "f 

--1 
2 
3 
4 

656 
646 
686 

1073 

215 
212 
212 
311 

712 
309 
102 
935 

Çam çar köşe 
" ,, " 
" .. .. .. ,, .. 

Lira Kuruş Lira Kuruf 
~---

26 50 428 73 .. " 421 96 
" .. 421 55 
" .. 619 97 

: 

Londrada ibraz edilecek kuponlar 
tediyeden evvel berayi tetkik üç iş 

günü ve tediye emirleri (Warrants) 
da tam bir iş günü alıkonulacaktrr. 

İstanbulda ibraz edilecek kuponlar 
Vt! tediye em1rleri ( WarrantsJ ibraz 
günündeki rayiç üzerinden Türk Li
rası olarak tediye edilecektir. Ku-
ponlarmı kendi bankerleri vasrtasiyle 
ibraz etmeleri hamillere tavsiye olu-
nur. 

Yapılacak tediyat ll'lnlardrr: 
% 6 faizli Tahvilat ile % 6 

Deyin senetlerine: 
faizli 

ğıdak.i çükleri, hepsinden baskın: 3061 952 058 1892 21 YekOn 

Kıymeti muharrerelerinin % 4.30 u 
Bedelleri tamamen tediye edilmiş 

hisse senetlerine: 
--ıba. Bayram hcdiye~i olarak 

n bi~ikleti unutma: Markası
--·ebine koydum!., diye sıkı 

1 - Revirimizin Kar:ıc:ısu deposunda yukarıda her birinin hizasmda miktar, cins, adet, muhammen be
del ve muvakkat teminnh yazılı çam çar köşeleri açık ıırttrrma ile satılacaktır. 

Kıymeti muharrerelerinin % 2.25 i 

Yani 5 İngiliz Liralık beher hisse 
senedi için 0.2.3 

2 - Satış 3.11.941 tarihine milsadif Pazartesi gUnü saat 15 de başlar ve her istifin satışını müteakıp di-
ğer istiflerin numara srrasiyle satılim a geçilir. ' 

derdi ayn. Valdcnin dileği .,Hyor. 3 - Çar köşelere ait s:ıtış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlüğü ile Bolu, İstanbul, Ankara, İz TASFiYE M EMURLAR1 
E. E. FORD ·m ihtiyaçlarını da caba. 

ttim: Siparişleri üstünkö
tirmek için, tam altı aylı

"Dam tazım. 

mir orman çervirge mUdürHikleri ve Adapazarı orman bUlge çiftliğinde görülebilir. 
4 - İsteklilerin 3.11.941 Pazartesi günü saat 15 de Boludalti Revir iimirliğine müracaatları, (9306) A, BiLLIOTTİ 

e, gördüğün gibi, çarşııfan 
ooş çıkıyorum. Uğrayacağım diğer düşünürseniz, hiç tereddütsüz lnanır-
lerden uc bu vaziyette aynhr!lam, sınız ki, koskoca erkekleri, bacak ka

~ l' ann, gel de bizim evde ... Bay- dar çocuklar gibi saprr sapır titret· 
ır . r seyret! mek için, kulaklarına şu kelimeler: 

ek '3 obi. Bayram günü fakirhaney; fıslamak kafidir: 
anuna. sokmamak için, borç hare;. "- Bayram geliyor!,. 
omJ~ ocuğun gÖTilünü mehma em- Evet. Bayram geliyor.. Fakat c;o-

l tmlye uğraşacağım, Fakat 0 cuğun tatlı rüyası olan Bayram, kıllı 
sen gel benim Bayramdan kalın ellerinde, şişkin hesap faturala
imi seyret! Bütçede açılan rını birer idam fermanı gibi sallıya 
mak için. kimbilir ne kadar <ıallıya, kalabalık ailelerin fakir reis

elimenin hakiki manasiy- !erine kabus teri döktüren palabıyıklı 
olun. .tam manaslyle ... Nafile bir debre dağlısı gibi geliyor. 

1
- ı İnsanın sanası geliyor ki. Bayram-

~e gım ... 
\nıUI •erilecek tescili yoktu. E- dan evvel tam otuz gün tutulan oruç, 

un .. • H)'rıhrken: Bayramın takıırrübünü düşünen aile 

1 ö ·- Oldu olacak, damarına biraz da reislerinin hayli uzun süren iştah ke
ün n basayım!,, diyerek en küçük ço- sikliğidir. 
gazgunun sesini taklit ve siparişini Lezzeti çok pahalıya mal olan Bay-

~rar ettim: ram şekeri de, ba kadar uzun bir per-
"'- Bisikleti unutma hat,, hiz yapmadan evvel hazmedilebilir 

• kaledner kalender, ve acı acı gü- miydi? 

111
scdi: Mübarek kadir gecesini bir camiife 

"'- Deli misin? Onu hiç unutur mu- geçirmiştim. Meşhur bir hafızın, kub-

~
? eğer biraz daha taban patlatıp. heleri, dertli birer göğü<ı gihi inleten 

~ mdaki yiıkün altından kalkamaz- gümrah sesi hala kulağymda: 
uz , eli boş olarak eve girebilmen:n "- Elveda, ya şehri Ramazan el-
e tek caresi kalıyor: Küçük mahdu- vedaı .... 
~.1.0 n siparişini hatırlamak ve kafayı i- Ne yalan söyliyeyim: Sofu yürek
ıgı E; çekerek bizzat .. velespit olmak!., lere, mübarek bir aydan aynlmanm a-
. at_ * * * crsrnı dolduran bu seste ben: 
ısyo~vet, itiraf edelim k.i, "Bayram.,m "- Eyvah ... Bayram geliyor!., diye 

ulfl "Milli'' teri gibi külfets'.z olmı- telaşlanan babıı.ların enrli$1'!Sini de 
İ!ihayatın bu derece pahalıla$rna- duydu~. Ve bana ö~le gel~i ki, altın

ormal devrede de gelse, güler da~ gubc: .. ~~lkd_ı1r k~t1fet.te;dın hesabırıı 

I • ~c ~eker gibi tatlı adına rağ- yapan ııtun aı e reıs erı a eta: 
1 Y •'•Y ağırlanır bir misafir de-, "- _B!zi Bayrama bırakıp. da nc;e.-

• : :Su hakikate bittabi. Bayramı lere gıdıyorsun ?,, Demek ı~ter gıbı, 
el C çeken ve arife gecelerin!, cici gümrah sesli hafızla birlikte. giden Ra
rlaca,p. bol harçlık ve bol bol neşe hül- mazanın ardmclan haykırıyorlardı: 
yrıctyle uykusuz geçi.ren miniminilcrin "- Elveda ya şehri Ramazan el-
ay, asız akıllan ermez. veda! ... 

Fakat siz gelin de bunu, onlara 
yramı Bayram edenlere sorun: 
Çocuklarm: 
r- Ummacı geliyor!,. diye ürkü
,tıikleri malumdur. 
akat. gamsız çoruk yüreklerini mes 
'l o s:hirli kelimenin, yedi, sekiz 

un sayısız ihtiyaçlarını gidermek 
':cllef bulunan bir aile babasına 
ra hesaolar yaptırdığını insafla 

ruştan 

Naei Sadullah 

KAYIP: l687 sayılı 25.6.41 cilnlü ordino 
yerine kaim irsaliyeyi zayi ettim. Yenisini Çt• 
karacağımdan cıklıinin hUkmil yoktur. Avram 
Kahya ve Mahtumu. 

Sahip ve NeıJriyat müdürü Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 

T. L. Ş. TAN matbaası 

. fstcrnbul Levazım Amirliği 
Sahn~dma Komisyonu İlanları 

A,det 

1000 Soba borusu 
150 Alaturka dirsek 
300 Alafrangıı dirsek 
Yukarıda yazıh boru ve dirsekler 

p:ız:ırlıkla satın almacaktrr. İhnlesi 
27 /10/941 Pazartesi günü saat 15,30 
da Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktrr. Boru 
ve dirsekler siyah veya galvanizli 
saçtan olabilir İsteklilerin nümune 
ve teminatlııriyle bel1i saatte komis-
yona gelmeleri. (316 - 9282) --

51,400 actet erkekli dişili alümin
yum büyük çadrr knblosu alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 31/10/941 
Cuma günü saat 15,30 da Tophane
de Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bed2-
li 1023 lira. knti teminatı 154 lira 20 
kuruştur. Nümuneleri komisyQnda 
görülür. (322 - 9357) -

1.583 ton lJlvcmnrin kömürü nak
lE.'ttirilecektir. Açık eksiltmesi 6/11/ 
941 Perşembe günü saat 14 de Top
hanede Lv. Amirliği satm almıı ko
misyonunda yııprl::ıcııktrr. Şartnamesi 

komisyonda görülür. İsteklilerin tek
lif edecekleri fiyat ilzerinden yüzde 
yedi buçuk kuruş ilk temlnııtlariyle 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(323 - 9358) 

Dr. İHSAN SAMİ 
Gonokok Aşısı 
Fd~oğuklufu ve ihtiUtlanııa karşı 

pek tesirli ve taze atıdır. Div~nyoıu 

1 
Sultanmahmut tOrbesi No. ı ı' 

~-------" 

Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğünden 
1 - Siyasal bilgiler okulu seçme sınavında kazananların adlan ve 

yaptrracakları taahhüt ve kefalet senedinin numarası Ankarada Mües
sese binasında, İstnnbulda Yüksek Öğretmen okulunda ilan edilmiştir. 
Vaziyeti müsait olup da nehari olarak devam etmek istiyenlerin neha
riliği kazanıp kazanmadıklarını müesese idaresinden sormaları lazımdır 

2 - Kazananlarm kati kayıtlan yapılarak okula alınabilmeleri iç~ 
dosyalarındaki evrak eksik ise veya sıhhi muayeneleri neticelenmemiş 
ise, bunları tamamlamaları ve taahhüt ve kefaletnamelerini· yaptırma

ları ıazımdır. Taahhüt ve kefalet senetleri için tesbit edilen 4 örnek 
Ankarada mües~esede ve İstanbulda Yüksek Öğretmen okulunda iUl.n 
edilmiştir. Bu taahhüt ve kefalet senetlerini tanzim ettirmiyenler mü
esseseye alınamazlar. 

3 - Okulda tedrisat 3 İkinciteşrin 
Yeni talebenin bi.ltün evrakiyle beraber 
esse~ede bulunmaları lazımdır. 

Pazartesi gönü başlıyacaktır. 
2 İkinciteşhn Pazar günü mü

(7836) (9301) 

Denr~ı' Levazım Satınalma Komisvonu İlanları ·· 
' . 

Komisyonda mevcut vasıf ve nümunesi gibi 10 ton kuru iasulye 27 
1. Teşrin 941 Pazartesi günü saat 14.15 de pazarlıkla alınacaktır 

İsteklilerin belli gün ve saatte Kasmipaşada bulunan kom
0

isyonda 
hazır bulunmaları. (9344) 

Darphane ve Damga Matbaası 

Müdürlüğünden 
1 - Asgar! % 97 saf ve tutya ve alüminyumdan art 12600 lira 

muhammen bedelli yerli malı yirmi ton külçe kur:ıun kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2 - İhale 10.11.941 Pazartesi günü saat 16 da idaremiz.deki komis
yonda yapılacaktrr. 

3 - Taliplerin 945 lira muvakkat teminat ile karıunun tayin ettiği 
vesaik ve tekliflerini mezkllr günde saat 15 e kadar komisyon riyase
tine vermeleri lbımdır. Şartname idaremizden bedelsiz verilir. (9339) 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
İstanbul ve mülhakatı liman dairelerindeki münhalata (Askerliğini 

yapmış olmak şartiyle) lise veya ortamektep mezunlarından müsa
baka ile memur alınacaktır. 

İstida, nüfus hüviyet cüzdanı, mektep şahadetnameai, askerlik vesi
kası, veya tasdikli suretleri, sıhhat raporu hüsnühal vesikası ve fotog
raflan ile birlikte reisliğimiz,e milracaatları. İmtihan günü 14.11.941 ta-
rihine tcsadü.f eden Cı.µp.a günü .33.lli H de yapılıı.caktxr. (9349) 

Devlet Demiryolları ve· Limanları işletme idaresi · ııanlan 
. . 

Aşağıda miktar, muhammen bedel, teminat miktan ile istihsal m 
halli gösterilmiş olan 1 kalem taş kapalı zarf usullyle satın alınacakt 

Münakasa 3.11.941 Pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 ifle 
binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin temi 
ve kanuni vesikalarım ihtiva edecek kapalı zar.flarmı ayni gün saat 
na kadar komsiyona vermeleri lazımCl:lr. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (9188) 
Ocak Mlktan Muhammen tiedel Temin 

Sırtkö; 8500 2337;' l753,13 

İstanbul - Uzunköprü - Kırklareli arasında işlemekte olan 8 No. 
yolcu katarının tarifesi 22-10-941 tarihinden itibaren aşağıdaki ıekil 
değistirilmiştir, ,, 

İstanbulda11 Kalkış 8,30 
Varış 8,40 

Kumkapı Kalkış 8,41 
Varış 8,51 

Yedikule Kalkış 8,55 
Varış 8,59 

Zeytinbunı .. Kalkış 9,01 
Varış 9,06 

Bakırköy Kalkış 9,09 
Varı:ı 9,18 

Yeşil.köy Kalkış 9,20 
Varış 9,27 

K. Çekmeo Kalkış 9,29 
Varış 9,40 

Y. Burga.z Kalkz.ş 9,41 
Varış 9,52 

Ispartakule Kalkış 9,54 
Varış 10,04 

Ömerli Kalkış 10,05 
Varış 10,18 

Hadnnköy Kalkış 10,25 
Bu katar Hadımköyünden itibaren eski tarf!esile seyrme 

cektlr. Muhterem halka ilan olunur. 
aevam ea 

(932 

Askeri Fabrikalar Satınalm~~ ,Komisyonu İlanları 

5000 Çift Erat Fotinl alınacak 

Tahmin edilen bedeli (46,500) lira olan yukarıda yazılı 5000 çı 
erat !atini Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma K 
misyonunca 4/11/941 Salı günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecekti 
Şartname (2) lira (33) kuruştur, Kati teminat (6975) liradır. (920 

,.,.,,,,,,, 
4000 metre kUp kereıte alınacaV 
Eb'atları ıartnamealnde yazılıdır. 

Tahmin edilen bedeli (272,000) lira olan yukarıda yazılı 4000 rne 
küp kereste Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satına 
Komisyonunca 27 /10/941 Pazartesi .günü saat 10,30 da pazarlıkla iha 
edilecektir. Şartname (13) lira (60) kuruştur. Katı teminat (29260) 
radır. 

Çıralı çam bulunmadığı takdirde nısfı çam diler nısfı köknar bu 
1ar da bulunmazsa hepsi köknar olabilir (9137) ,.,.,,,,,,, 

, 150 - 300 ton yerli llnterı pamuiiu alınacak 
Tahmin edilen bedeli (93000) lira olan 150 - 300 ton yerli lln 

pamuğu Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma k 
misyonunca 1/11/941 Cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla ihale edil 
cektir. Şartname (4) lira (65) kuruştw 

Kail teminat (11800) liradır. 

Bolu ıeben reviri depolarındaki 5000 metre l<Up çıralı ve k8kftar 
çam tomruiiu kereate lmıl ettlrllecek 

Beher metre ki.lpüne (22) lira bedel tahmin edilen yukarıda y 
zıh tomruklarm kereste haline ifratı işi Askeri Fabrikalar Umum M 
dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 7/11/941 Cuma günü saat 
de kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname (5) lira (50) kuruştur. Muvakkat teminat (6750) llradı 
Teklif mektuplarını meı.kilr günde saat (14) de kadar kom.lsyo 

vermeleri. (9346) 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonunda 
124 No. lu il.An : 

İstanbul vilayeti dahilinde kırılmış temiz kırmızı merc1tne11. toptu 
Azami 25 kuruş, perakende ~zami 29 kuruştan satılacaktır. 

N O T : 
Uzak semtlerde 18e perakende 29,5 kuruştan satılacaktır. (9365) 


