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Atlantik Harbinin 
Adsız Kahramanları 

Onlan, 78111 bir ;rolculuta çdan179 hazırlamrken ıördük. Bir Amiralin, 
kendi mukadderatları hakkında verditl talimatı dinliyorlardı İçlerin
de çocuk sayılacak kadar pnçleri. birkaç çocuk babası yBJhİart var
dı, Her bırl binbir maceradan artakalmq, birkaç defa ölümü ıörmüı 
insanlardı. Fakat yeni tehhkelere atılmak, ölümle bir daha karıdaı
mak iç n burada ona randevu verl)'Ol'Jardı, Hiçbirinin yüzünde endite 
Yeya kederden eser yoktu. BllAkls metin ve azimkAr ıörilnüyorlardı 
Karanlık ve soğuk denizlerde günlerce, ıörünmez blnbir tebllkeYi gö~ 
se alarak cephelere malzeme, askerlere yiyecek ıötilreceklerdi, 

YAZAN : M. Z EK ERiYA S ERT E L 

t;ONLOIC SiYASi HALK GAZETESi 

·umumi Meclis Seçimi için 
C .-H. Partisinin ~ Vamzetleri i lô.n Edildi 
Meclise 20 yeni r··vENi"NAMiETLERP.EN""iiR .. KAÇ .. SiMA" ... i 

Aza Giriyor 
Seçim Yan Baıhyacak Ye 9 Birinclteırin 

Akımnına Kadar Devam Edecek 
__ 

1 

İstanbul Umumi Meclisi aza. 

r---·-· -·-·-.. -· _...__.,_
1 

lıklan seçimine ,ehrimi7.de yarın 
baflanacak ve 9 birincitepin ak. 

M•ııA ş f• J §8Dll son verilecektir. Yeni ~ 
1 1 e ın ~re:.:~:ım=. 
D v Bu namzetlerden 20 at umumi o CJ um meclise yeni kaı.Iaca.k olan aza. 

dır. Diğerleri bundan önceki 

y ıldönümü ~ede Vazife görmüş olan. 

Şehrimizin nüfusu arttıği için 
yeni mecliste şimdikinden 4 ta. 
ne fazla, yani 77 aza bulunacak· 

INGILTERE KRALI tır. Bu dört fazla aza, Eyüp, Ba. 

Lonc1 BU iik El • ı_ R uf b t CU" ~ JHURREISIMIZI lr.ırkoy ve Beyoğlu kazalarından 1'11 Y çımu; a Or ay, ngilterede kadınlan ı IVI çıkacaktır. Buna mukabil nüfu. 
makta oldutu bir istihsal merkezini ıdyaJlet ettiii ıura:aça ' •· TEBRiK ETTi su ~lmış o~ Adalardan bir 

J ondra, 27 (Bapnuharririmiz· ı eksik aza seçilecektır. .7.Jraat Bankası müdQrll Ynbelt Mimar, Milte hh ı 
.. den telsizle) - Dün ölüme Ankara, zt (AA.) - Ctımhur· Parti VUiget idare Hegetl Mehmet Ali TJn~ Rqıp pevres 

~~~~~~ w.·ıık·ıe' ~~~~~~~ ~~~ [-------·------------------------~ birkaç dakika geçırdik. Unifor. ye nın yddöntlmil mtlnasebetlle İn· . . .,.... ...... 
nıuız kırk elli kıtı idiler. Uzun il filtere Kralı Majeste Alhlcı C".e. Partı vıliyet idare heyeti re. 
ve 8lak bir odada çıplak bir rı• m d oues Ctbnhurreiılmize bir teb. isi Kayseri meb'usu Suat Hayri 
~haima toplanmıf&ardı. Sa- • e511 e rik ......,. ~ Ctlınhunel.. Urgüplü, P&M mımzetlerinin il&-
llli, •a.kur bir hava içinde bır A. • limis ae t.ciıteıe .,.._.. La nı m~1le, dün basına ~ 

=-~=~=~:r:=~ Hak Yerdi· ~~e~...!.J:!f:.tf 1·::~=~~,e ~ 
lardı. Aralarında çocuk sayılacak Danimarka Kralı Ue ~~ü in~p devıeat .azabklan 
bdar &ençleri, birkaç çocuk ba. ıçm partı namzetlerımız sayın 

Çinliler 
f 

'- t ı •.- ..._ ~ 11 • " da İstanbul halkın 'lan edilm ··tir. 

b& kesı•m•ı dinli10r1arc11. ~l> ; ..... ~~~~;:=~~!!et:!ı~~· Bunlar, Atlanük harbinin ac1sız Değil, Bir Düıman ...... t.niet .....-.... ~- lltftfli btr 
kahramanlan idiler. Yeni bir nm yıldintbn8 m&nueWlyle lan .. ba arkada~m 

Bekliyor 
Yolculuğa hazuılanıyorlardı. Ka. Saymahyız11 Diyor Majeste Danhnarka Krah ile çalışma de~e mes'ut ıcra 
ranbt ve soğuk denizlerde gün. Ctimhurrelsbnis arasında tebrik m•kamlanna yapacaklan kurucu 
lerce ve gecelerce tükenmez bin I . ve teşekkür telcraflan teati e· ~ OeHnu ~. '- ~u. ı 
bir 4ebllkeyi göze alarakcephele.. Bir ngiliz Generahne dilmiştir. 1 
~ asterıereyiyecekıö- Göre, Taarruz Yakuıda Dahilye Vekaletin 1 

Mühimmat Fıkdanı 
Yüzünden Karıı 
Taarruzlar Durdu 

Bu konfe~ odasına girme ·1 Baıhyacaktlr AtlantikteAmerikan, y I Bir mua.. 1 

mileriıı Nevyork limanı için hazır zetesı, "Zafer stratejısi" baflıjı • ·~ Faal t• G tf 1 tle il T 
den limanı dola§Dlış, birçok ge- Loı;ıctra. 29 (A.A.) -:- 'l'imea ga- GemHerinln laiııld.ı en ....-o 1 yeni Glne'de Mitteflk 
ıanctmıarmı görmüştük. Milyon. ~~·, n~tı~iti. bir yazıda Mr. H•A eri yalanlanıyor ı_• eç •ne r r aarruz 
larca .mı aylarca ujrafarak ha- W~-nın . ikincı cephe hakk~ Londra 29 (Racl 

0 19 45) _ Ankara, (TAN) - Tıcaret Hareketlwe Girifti 
zırladlll malzemeyi bu vapurlar- daki l!Ozlerine temas ederek dı· tlantJk ' Ament!n' · il . ve !ate mevzuu 6*rlıid6 valilik.. 
la bu odada konuşan iNanlar gö. yor ki: . !n ba~d Jl.. b Jdn d::f1 ~ • ıen: yapı~ tebli~atm vaktinde 
türecekti. Hepsi bir kelime ka· ''Mister WilHde, Orta Şarka . 1aa a " an yenne getirilmesini takip etmek 
Çırmanllf olmak için ses çıkarma. ve Moakovaya yap~ı ziyaret. ~ialarl~ =e:. asılsız 0!· üzere Dahiliye Vekaletinde bir 
dan, Meta nefes almadan Amirali lerle bütün birle§Dli§ milletlere 1in ecn . •ti a resmen ı- büro karulmllflur. Büto, borç-
dinliyorlardı. büyük bir hizmette bulunmuı • 1 mı.,. r. • .. landırılnuş miktarlal'ui aksiksız 

Amiral onlara konvoyun kaç tur. Filhakika zamanı, bir müt. Aınerikaıla bır gunde 10 olarak zamanında abm yerleri.. 
pmiden ~ürekkep olacağmı, li. tefik gibi değil fabt bır düş. fleml denize tntlirUdi ne teslimini temin yolunda vili· 
mandan na.sil ayrılacaklarihl, ne man gibi telikki etmek gerekli· Nevy k. 29 (A A ) _ H be yetlerce yapılan çalıpnalan ko. 
iibi vasıtalarla techiz edUdikleri· ti hakkındaki kanaatinde Willlde verildi;! " iıtlırl et f~ r laylaştıracak, Ticaret Ve1tal~tin. 
ili anlattı. Bir hdtada her ıemt.. lıakbdır. Çünkü böyle düfiinmek günü ü!J:ı:u 1 2~ e 16i:1 ce iaşe mevzuu üzerinde yapılmış 
Din Nevyorkta işgal edecelf ~ elbette daha iyidir. Almanya iki AmW: deniz ?' :..ı te Y Ahi ve yapılmakta olan tebligatn ye. 
gösterilmifti Herkes notmıu aL veya daha fazla cephede harbeL n 10 ~ . d' m işi rdir zga B a. rine getirilıDelsi için de it-ebeden 
c{ı, eonra nrasiyle mütehau•ala .,....... Devama Sa. z Sü C 1ek6nd 4 harpın ırmge .e. daİıild: çalpnalan koD\ıOle Wti tutacak. 
ra söz ,yerildi. Denizaltı mütehu- ar:s ' • a mısı · tır. late ifl8rin1n Dahiliye Ve. 
maı bir denizaltı hücumun& b:rp kiletine devrohmdutu hakkında· 
naaU müdafaa yapacaklarini, bir ki bazı İstanbul gazetelerinde ç1.. 
tanue mütehauilı dost ve di:if. kan haberleriıı bU tefekkülden 
ma., tlr.JYarelerJnin nUı1 oyml mülhem oldu&u anlaşılniaktadır. 

::;y= ~.!:te'!ttii:. S. Rusya Yeni Bir Kıc 
Di kon17acaklaruu, bir top müte. S 
ba11111 gemilere yeni konan top. H b • H 1 
1arc1an naail istifade edileceğini, ar ıne azır anıyor 
nihayet bir emniyet memuru ge. 
mUerde casuslara karp nasıl ter· 

:;!n aı::-t;:J:!!iı B~= Stalngrat'takl Durumun Son Derece 
~un:.

0

:!:~~ Yaldmlettiğl. A•nanlann ~
~~wL~llmet temenni et. Kontrollerlnl Gen11lettllderi ~yor * 'il MOlkova, 29 (A.A.) - "Reu-
Altıme giden bu adsız kah. ter" Rusya, ordulannı beslemek 
V ramanlann münakquım için mahsul almak hUIUlunda hiç 

dinJerbn gözümün önüne birkaç bir gayret -ve fedaklrlıktan çe. 
gün enel Jabiya giden konvoya ldıiniemektedir. , 
ait filin geldi. Otuz gemi yola Pravda gazetesi diyor kl: 
çt'kmıflar, Cebelittanktan ayrıl· "Rua,.ada kıı paklafil\•ktadıJ'. 
dıktaıı bir gün eonra düpan tay. Stalingrat dolaylanndaki kırlar, 
yarelerl tarafından keşfedilmif Voronej çevresindeki ormanlar 
ıer, ondan sonra bir batta geceli ve Leııingradm parklan sonba. 

har yapra.klanyle örtülmüftür. e- Deftllll ~· 2. 81. S Ordu ve millet. çeneler kenetlen 
rniı. yumruklar skılmıı ikinci bir 
kil harbi ı.,çJrmeğe hazır bulu. 

.. ııf41 ........ .__uyor. Bu kıt mahrumiyetlerle 
lu olacak, fakat zaferi getfe.. 

n 

Loadracla cıiıan Dall:r So'Dget reımi tebliği 11 
... ..ı. ıtaı~m~ 'ı.ondra. 29 fA A.) - Moskov:l· 
blaat sören bir ltıaı 111111~•ıa..I neşredilen Sovyet gece yarısı 
tıG olbcnaemi tuvir eden 1;_.lli''::t tebli»;: 28 eyhilde kuvvetlerimız 
lralWnl netretmittk. B11 ~ e• 

M. Lltvlnof, Moıkovaya 
Çafınl•ıı I 

Ankara, 29 ıRadY.o Guetesi)
Almaıı raclyolUlı\Ul iddiasına gö. 
re, SCWJetler Blrliimtn Vaşing. 
ton BQyQk Elçili M. Utvınof ge
ri çalnlmıfbr· Buslanıı bu su. 
retle Amerikalıları tkiııcı cephe
yi l\~la r.orbpcaklarmi bu 

/radyo bildirmektedir. , 

cıçladl aayf amızda bWacakımıı. düpnanla, Staingrat, Mo,:dok ve 

a:, Dev~;. H, ! . :-- Siauıl ceDIM @ nUtta ı.11-... Wr Fı. Wlif mlifıcı..ı 

Mareşal Çan Kay Şek 

Nevyork, 29 (A.A.) - ÇinU. 
1erin ~ olduklar: kal'fl 
1aaiTuzwı mOhbtunat fıkdanı yü
zünden sona ermif olduğu zan. 
ııecliliDektedir. Bu bat, Uzak 
~takt harp prtlarını kifi de
recede tenvir etmekte ve Çinlı.. 
lerin neden dolaYı taamızclan 
ziyade müdafaada muvaffak oL 
Juklannı izah etmektedir. Fll· 
vaki Çbıliler taamlza geçtllderi 
uman ellerinde malzeme bulun. 
eıamaktadır. Bu halden lngiltz
lerle Ameriialıl8r mes'Uldilrler 
Mo.tev~ üzerine atılmak ve 
onu ~k. 1ınkAmnı Çinlilere 
~tmek vuiftlld Amerikalılar. 
la İngilizlere tenttOp eder. 

Yelli Guwfle oaillet 
LOndra 29 ~ K.) - General 

ar UiDlla s.. a. sa. t 

ALMAN RESMi TEBLiGi 

Kafkasya'nın Şinialinde 
Kuvvetle Tahkim Edilmi 
22 vzil Zaptedlld 

Starmgrat'ta Almanlar, Şehrin Şimaline 
Doğru llerliyerek Bir Çok Gedikler Aç+. 
Arkangelsk Limanı Bombardıman Edildi 

-drlin, 29 (A.A.) - Alman or- malar esnasmda dtın, inatlı IDllıt 
dulan bqkamutanhğmm teblij'i: barebeler sonunda fe}ırin f1m31 
Kaflrasyada ve Terek cenubunda. kısmıııdakl topraklarda devamlı 
iri Alman kuvvetleri, sarp, or- taarruzlarla birçok gedikler 11Ç11. 
mantık ve dalhık arulde kuv. mqtlr. Dü§maıı kendini kurtar .. 
vetle tahkinı etuım•ı ve matla mak için bot yere turrazlarma 
müdafaa edilmekte bulUllll1Uf devam etmi§tir. 
düpnan mevzilerini ele geçirmtt- Cephede bulunan Mace Jmy. 
lerdir. • vetleri, malıallt taarruzları m,. 

Alman hava kuvvetleri Tuap. n ile bitlrmi§lerdir. • 
se havzaauıı bombalamıf ve Ka. Cephenfn merkez bıdmtndeld 
radenbıde orta tonajda iki gemi- hafif düpııan taarruzları muvat. 
yl haara ulratmıfb.r. fakıyetle püskürtülmüftilr. 

Stalingrat için yapılan çarpıfl g- DeYaDU Sa. 1, sa. t 

IGünler Geçerken) 
Yetmitlik Mullarrirler Töreni 

BUCÜD hayatta bulunan tam 61 mubantr 
R E F t K için. yazı Y8Zlillf olmalannm e111nc1 1J1. 
H A L 1 D dönOmtı münasebetiyle ya'bnda bir tören yapı

JacaJanat. lıısan bu haberi okuyqnca bJrdenbL 
K A RAY re pfkmiıta diifüyor: Demet k1 bizde, en afB1ı 

,.etmitlik olmak üzere bet düzine Y8f8JaD mu. 
barrir var. Yabz yaşlılık istatistiii için değil, muharrir boL 
luiu balmnmcl•n da gerçekten sevinilecek. hafıtl ln•nılaml)'i.. 
cak bir 1971 Fakat akla 1U geliyor: Yirmisinden yetmif ~ 
kadar hepllBl toplasak acaba memlekette dolru manaılyle 81 
murarrir bulabilir miyiz? Yqhya ıve mesleje aygı pek ltızum.; 
lu ve dflria bir hareket olmakla beraber bu hareketin, hele 
tören fl9ldini almca daha fazla incelenmeje. &tenin ayddan 
me11na, mahalline ehlinin konmasına clikbt lcabecler. Bundan 
e1U J'l1 kadar önce. birçok genç gibi muharrirllle özenlp iki 
satır pZt yazdıktan IODl'a mesleğini bir JUi• bırakarak eline 
~m almıyan bir zatın yarmı .... geçbd -kendisi bile o ~ 
veskirhtını unuttuğu halde- bJr iören salonuna oaırtuımuı 
ve mr&lelin emektarlariyle yanyana alkıglanması benim fikri. 
me ve mantıkıma uygun gelmi70r. , 

Bu gibi "Jübile" ler ve Jmt1amaJar ancak bir meslekte lcl 
yapmq, tz bırakmq, meydana mer koymUf adaınlar için, emek. 
tadık ve ıım'atta devamhbJr mOkAfatı olursa, bir mana ifa4e 
eder Yarm bir futbolcular tıöreDi yapılırken benim de bilmem 
kaç yıl önce Galatasaray lilM'nde top oynadığımı hesaba kata
rak sporcular lll'asmda yer almaklığmı doğru olur mu? Doğru 
olmamalrla kalmaz, epe,ce gOltınç de olur! 

Semra 111 nutıaya da lpret edecettm: Bahit geçen muhal'. 
rirler kutlalmda, yahm dirilere ralbet gösteriliyor; bir talilız. 

lik eseri olarak tun törene btılacalt aman hakkın rahmeti. 
ne lcaVUf8D eski ve meslelhıde ünlO bir tıısanm hiç olm&ZN ot
lu, kızı, 8f1 düfOnillmilyor: babalarınm veya bağlı kaldıkları ko. 
calannm yerin• t6rene çalnJarak bu suretle ölenin rubıyle be
rabfı blanm onurunu da kutlama.k batıra getirilmiyor. "Okus 
öldi\, ortakbk ayrıldı" gibi çirkin bir chırumdaıı dalma kaçınma
lıyız 



I 
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u Meclis Seçimi 
k l1ff" Baş tarafı 1 incide 19 - E:'ip Özk•ynak: Emekli cra me 
onıyu~u ve buluoıı yardımlarla muru 10 - CeU!e Fıkret Onuralp: Ba· 

vila:y·ctın her gün artan dertleri· yan 11 - Ali Mazhar Pamir: Doktor 
ne çareler bulacaklarına eminim. 12 - Niyazi Yücel: Emekli Evkaf mü• 

Yeni meclis arkadaşl.c.trımızdan dürü 13 - Fey2i Cin: Eczacı 14 - Ma 
partıni.n beklediği, yalnız top • bu Aygen: Bayan 15 - Suat Kar.ıo'" 

nlı eSllaSlndaki dar faal.yete man: Tüccar 16 - Fatma Akyo!:Bayan 
mu.nhasır kalm.ıyan ve bugünün l _7 - . ~ayrı Çav~t1r'.. M~da terziha~e· 
ana dertlerini teş!<.ıl edtrı ıaşe, 81 sahıbi. .. ı~--::- Husnu ~ur~an: Em!!kli 
pahalılık, inalrruk&.t, mıinakale, Post~ mu~uru 19 - Husnu Olçay: E-
t lik "l '· ,. . l meklı Va.ı 
crnız , sa6 ı:- gım ış erde h"r EMiNÖNÜ KAZASI 

an artan, fayuah ve ardı k€sıl· 
mez mesaidir. , Sayın valının ve 
belediyenin bü!un me;'ul ınsan. 
!arının bu iş!eri daha ıyıye , e 
ı eriye götürm<:k ıçın ne giiç ~rl 
Jar ıçinde ne kadar , ılı~tıkla.rını 
goruyoruz. 

Bu feragatli arkadaslara en 
ıı ucssir \ 'e müsm;r yardımr yap. 

, başta lstanbulun aziz halkı 
olmak uzere, onların mümessille-
rınin ana vazıfelcridir. , 

Burada bu şerefli vazifeyi se. 
nelerce yapmış olan ve yerlerinı 
yme partimizin kıymetlı azasına 
devretınlş bulunan eski arkadaş· 

· lan saygı ile anarız. 
Yeni meclis, kazandığı "20" 

enç, enerjik, olgun, bılgi sevi. 
e51 yıiks<>.lt, !::crübeli arkadaş. 
a yapılacı k sıkı temaslar, seçim 

'\ c çalışmaıarda da gösterileceği 
ı:.hesiz olan dikk"t ve alaka, 
ti ve halkın mü ,terek müza.. 

• h r~tiyle ahenkli b :r birleşmeğe 
u,..ışmca, yeniliniyecek dava gör. 
r .i.yoruz." 

Çc:ıitll halk c4v.:ı1annı daima aya:-ıı1ı: 
yurda bağlı enerjisi i!e takip ve tet 

K: sahasma getiren deierli matbua • 
•~ ayni yolda srtan yardımlarından 

la mılstaini d!!fillz. Bildirici çahş. 
'3r1 arasında yardımcı bir ruhla gös 
ecekleri tedbirler cok kıymetli olaı11 
k'_ır. 

ı-:n ağır harp vaziyetleri içinde sulh 
r ti.arını idame ettirmenin mucizKI 
r~steren e•slz ıefrni..z:n emrinde ve 
fmda trı bir~ ik halinde yaptJan 

ı ve arasız çahıma hiçbir cün heder 
::na!"}tıhr ve otmıyacakhr ... 

NAMZETLER 
C. H. P. intihap yoklama talimatna· 
esi hükümlerine uyularak (11) ka. 
da yapılan yokl:ımalar sonund:ı 1s4 

:ıbul umumi meclisi 4 üncü inti_bap 
'"'vrt-si için .nsli ve yedek lzahklara 

c; lmlş o!an adları ve sanları aşağıda 
· ,ı arkadaıları C. H. Partisi namzc 
c!.ar..ık ıaY"':l ıeçic!lere bildiririm. 

c. H. P .. lıtanbul Vlllyet 
İdare Heyeti Reisi 
Kayaer1 mebusu 
S. H. tlrgüplü 

* ADALAR KAZASI 
ASLİ AZALAR: 
1 - Avni Yaflz, Umumi Meclis .. , 
YEDEK AZALAR: 
1 - Muhiddin Öndcroğlu: Emekli 

• 1% B!nh~sısı 

BAKIRKÖY KAZASI 
ASLI AZALAR: 
1 - Mehmet S!pahioiilu Umumi Met 
lizası, 2 - Hilmi Nı:ı.ili Barla: Umu 

ASLİ AzALAR: 
1 - İbrah im Sabir Yüce"oy: U. M. 

izas1 2 - Refik Ahmet Sevengil: U. M 
izası 3 - Recep Havlucu: U. M. izas; 
4 - Atıf Ödıil: U M. lzası 5 - Va. 
kıf C~kmu !i: Emn.!yet Sandıit Müdür 
muavini 6 - Zeki S.ıy.1r: M'.mar 7 -
Dr. Safiye Erol: Felsefe doktoru 8 -
Sadi Bekt.er: Merkez Bankası müdürü. 

YEDEK AZALAR: 
1 - S~11mi İzzet Sl!'des: Muharrir 

2 - Lihika M anyas: Raufi Manyas 
E!~i 3 - Muhsin Ergin : Kumkapı .Na· 
b:ye Reisi 4 - D,.. İhsan S mi Garan: 
Ki:r.yager 5 - Yek~a Ragıp öven: Mu. 
harrir 6 - Mıısb.fa Ragıp E!'ladli: Mu 
harrir 7 - Şevki Sung'ur: Emekli AJ~ 
bay 8 - Dr. O "han T:olısin· Doktor. 

EYÜP KAZASI 
ASLt AzAL/'P,: 
1 - Nuri Datdelen : U. M azası 2-

Lütfi Güli: U. M. izası j - Rıfkı 
Tongsir: U. M. i.zası 4 - Kizım Şin;ı• 
si Dcrıan: U. M. izası 

YEDEK AZALAR: . 
1 - Mesut Naz'k i: AJ'V:ınsaray lTn 

Fabr!kast Müdürü 2 - Saban Öı:bal• 
c;ık: Eyüpte tuğla fabrikası sah\bi 3-
Arif Beş~: Eyüpte eczacı 4 - Kemal 
Üçer: E:vüpte rli' doktoru 

FATİH KAZASI 
ASLİ AZALAR: 
1 - Cevdet llkray: U. M Szasr 2-

Bican Baicıoğ:lu: U. M izası 3 - Zi· 
y1 Emin İnankur; U . M iıası 4 - Sa 
m! Sönmez: U. M. 17.ası 5 - Cema 1et 
tin Fazıl Erten: U. M izası 6 - H;ıııı 
!il Hilmi Uyguncr: U M. 5.:zasr 7 -
Tevfik OrL,ç: U M. lza:!n 8 - Mt-ı:
ha Avni Sözen: U . M. izası 9 - Ah 
met Halit Ya,aroilu: U . M 5.zası 10-
Zahit Oral: U, M. izası iı - Va!!!fi 
Aktin: Tüccar 12 - Hamdi Sanal: Ec
zacı, 

YEDEK AZALAR: 
1 - Sırrı Enver Batur: Tıbbi Müs.ıı 

tahLarat evi sah:bi 2 - İbrahim Gül· 
ttn: Tüccar 3 - Sud\ Odyıkmaz: As• 
keri tekaüt 4 - Abdullah Tektas: Ye
Wkule Havaga:zi f:ıbdkası müdürü 5-
Rıza Parel: He,ap müteh:ıssısı 6 -
ı'fi.içteba Or: Şirketi Hayriye murah• 
has müdür muavini 7 - HuHlsi Çatal• 
cah: Corap fabrikası müdürü 8 - Ha· 
san Mazhar Gürdi!: Şehremini Halkevi 
reisi 9 - Cclilettin Feyyaz: Avukat 
10 - Mehmet Çetin: Emekli Bnhriye 
yathay1 11 - Rc~t Cavtbr: Emniyet 
Sandıiı müdürü iZ - Mehmet Emin: 
Fenerde tüccar. 

KADIKÖY KAZASI 
ASLİ AZALAR: 
1 - N:lcj Ali Morah: U , M. iz3s1 

2 - Reşat Ba!?kaya· U , M. izası 3 -
Haydar Uıel: U. M. Azası 4 - Cer.ıil 
Cem: U. M. Gz1sı. 

YEDEK AZALAR: 
1 - Kemal Erel: BJkkal 2 - Mu 

ınımer Şen~öz: Eml&k sahibi 3 - Ha~ 
lil F'.kri Toton: Emekli Albay 4 
Rebi! Refik Gorbon~ Mim~r. 

1 Meclls lzasr, 3 - Tevfik Uraz: Be• 
diye Tefti$ Heyeti Reiıliiinden emek 

ı, 4 - Selim Baot: Umumi Meclis 
'"· SARIYER KAZASI 
YEDEK AzALAR: tı.SLt AZALAR: 
t - Abdülkadir Erdoian: Avukat ı _ Dr Ali Turhan: U, M. i.7ası 
2 - Şukılfe Ek.tler: • 2 - Sadi Özden: U. M. izasr 3 - Tov 
l - Hayri Hclvacıoğlu: MatbJacı 
1 - Abdul"•'ı EcPmen: AV'ıkat 

BEŞ1FTAŞ KAZASI 
ASLİ AZALAR: 
1 - Ahmet Arif İy'cil U. M. hası 

2 - Ferit Babur~ U. M. bası, 3 -
AhdüUcadir Karamürsel: U. M. i.:z:\sı. 
4 - İhsan Namık Poroy U. M. Szası 

YEDEK AZALA!\: 

fik Amca: U . M . itası 
rıa!: U. M. azası. 

YEDEK AZA:LAR: 

4 - Ferit Ha. 

1 - Arif Şaylan: Milt.,hhit. Y Mi· 
11~r 2 - Yusuf Mardin: Kollej Kitibi 
amumisl 3 - İsmail Hıkkı Centürk: 
F.m~kli Subay 4 - Nimet Günayd1n: 
C H. P. F.mfrı;ı:an ocıih t H. azası. 

t - Yusuf Ziya Draman: Avulcat. 
r ı 2 - Fahreddin Fehmi Belen: Çocuk 

T>oktoru, 3 - Dursun Ak.bay: Tüccar, 
4 - Sı.ileyman Recep Ta,çıoğ!u: P....· 

ÜSKÜDAR KAZASI 
ASLİ AzALAR: 
1 - Faruk Dereli: U, M. azası 2 -

Macit Zekeriya Oktar: U. M. izası 
3 - Muharrem Nalli Akdoğ: U. M. 
bası 4 - Kamil Nayman: U. M . .Szatı. r 

ı 

1 

,.acı. 

BEYKOZ KAZASI YEDEK AzALAR: 

r , ASL! AZALAR: 
1 - Mehmet Ali Gökçen: U. M. h•• 

ıt, 2 - Ferit Erinal: U. M. S.zası, 3 -
Abdullah Vahdi: Kunduractlar Cetnlye 
ti Reisi. 

1 - V•hdet Pekel: Müteahhit 2 -
Celil Kocaer: Avukat 3 - Sadri Se
ven: Emekli Albay 4 - Salt Aktan: ~ 

) 

[ 
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YEDEK AzALAR: • 
1 - Atıl Tiryakioğlu: Maliyeden 

mütekait, 2 - İbrahim Arın: A. Hl!iar 
Hoı!at fabrikası eahiplerinden, 3 - HU.. 
seııın Köklürk: Beykoz Merkez nahiye 
si tt.lsl. _ _ 

BEYOGLU KAZASI 
ASLİ .AzALAR: 
1 - Ekrem Tur: U. M. lzasr 2 -

'l'C'?lik Türegün: U. M. lizası 3 - Hak 
kiye Emin Koral: U M. lizası 4 - Ha 

. tan Hulki Ozon: U. M. hası S - Mi• 
tat Nem!l: U. M. lzası 6 - Faide Eo 

, ıendal: U. M. lizasr 7 - Murat Fortun: 
U. M. Szasr, 8 - Mustafa Faik Aşkın: 
U. M. lzasr 9 - Mustafa Şevket Yunt: 
U. M lizası 10 - Nazif Klizrm Erat: 
U. M: lum 11 - Salt Öuoy: Emekli 
Vali 12 - Hayri Akyü:ı;: Nakliyeci 
13 - Racıp Devreı: Mühendis, müte
ahhit 14 - Dr. Suat Giz: Doktor 15 -
Dr Semiramlı Tezel: Doktor 16 - Hü 
seyin Bektaş: Robert Kollej müdürle. 
rinden 17 - Mehmet Ali Tlney: Ziraat 
F.ankast Müdürü 18 - İ!i>met Som'!r: 
Eczacr 19 - Hallı Kaynar: tı Banka· 
or Müdürü. . 

YEDEK AZALAR: .. 
1 - Nail Soydam: Eczacr 2 - Celil 

Salt Bcker: Avukat 3 - Pertev Etili: 
Emniyet Sındığı muhasebe müdürü 
4 - Sırrı Tutp~r: Tüccar S - Salihat 

n Pul~t: Bıkcr Şirketi memurin mü• 
ılllril 6 - Neıet Halil Atay: U!us ga>e 
tnf tstanbul muh.1bir\ 7 - Esat Cemal 
P:ıker: Emekli Hariciye memunı 8 -
"P..htstab. Hakkı Na.Jçacı: Kimyager 

C. H. P. Kısıklı Nahiy_e Reisi. 

Köylüye 
Tevziine 

Tohumluk 
Başlandı 

Ankara, 29 (TAN) - Ziraat Veki· 
!eti teşkHitı sonbahar ekimi için v:lli• 
yellere lüzumlu toham!uk daiıtmı.ğa 
başlamıştır. Zirat istihsalin da.ima ,o. 
ğaltdması po1itikası önünde tutularak 
bu yıl sonbahar ekinti ıeçen ytldan da 
ha geniş mikyasta yilpılacakhr. Fakir 
köy!ilye tohumluk tevzii için her taraf 
ta hümmrıh bir faaliyet başlamrşhr. 
Ziraat Veki.letl hiçbir fakir köy~ü~ün 
tohumsuz kalmamasını bütün teşkili 
tına ehemmiyetle tamim etmiştir. 

Birleşik Amerikanın 

Nüfusu 
VaıPngton. 29 (A.A.) - Sayım bil• 

rosu Bi.rJe"Şik Amerika devletleri nü• 
fusunun ıon sayımına nazaran 1,32? 
bin klşi arttığını bildirmektedir. t son 
kinan 1942 de Amerikanın nüfusa 
133,965.000 kişiyi bulmuştur. 

Vakıflara Ait Sigorta 
Ankara. 29 (TAN) - Vakıflar U• 

mum müdürlüiü vaktflarm gelirler!nl 
artt1rmak ve bu ar:'ld."l vakfa ait ga:rri 
menkullerin slıortastnt sallamak içi.n 
yeni bir kanun projest h.:tzirlamı~tır. 
U:num müdür~ bu kanunla ormanla 
r:n l$letilmesi ve bun!ardan alrnacak 
m<ıh~ut nıe"lnde istediği milegsese ile 
antaıııım:ı yapabilecek ve a.i.gortalarııu 
yaptıracaktl· 

Mesleki 
Sigorta 
Vekaletle 
Arasında 

Avukatlar 
İhtilaf Var 

Avukatlık kanununun 135 inci mad
desine göre, Baroya kayıtlı bütün a
vukatların mf'slek sigortası yaptır

ması icap etmektedir. 
Adliye V~kAleti bundan evvel İs· 

tanı barosuna gönd"rdiği bir tebliğle 
İstanbul avukatlarının meslek sigorta 
lartnı Anadolu ~igorta şirketinde yap· 
tırmalarmt bildirmi!':tir. Halbuki A
nadolu sb~orta ~irketinin primi çok 
yük.c:ek ve- temin eriPceği menfaat ise 
yirmi senc-lik müddet :r.arfmda öde
necek 1800 lir;tya karf.ı ancak 1000 
liradan ibaret olduğu için avukatlar 
Anadolu siı?orta. şirkPtine kendilerini 
ı::igorta ettirmeyi kı'lrh bulmamakta, 
buna mukabil 3 30 gibi daha fazl:ı 
bir kftr temin e-den Doğan '.'li«orta şir
ketini tf"ı·eih ptmPk iı::tc-mektedirler, 
Adliye Vekalf'ti ~on günlerde gönder
diği yeni bir emirle şehrimiz avukat
larının 15 Birineit~rine kadar Anado
lu sigorta şirketine meslek sigortala
rmI behPmhsl yaphrmalartnı. yapttr
mıyan1arm bu tarihten sonra baro
dan çıkanlmalarmı ve çal~maktan 
menedilmelerinl kat1 olarak bildir
miştir. 
Diğer taraftan sehrimiz avukatla

rından 53 kişili)tbir '1'1.IP bu iş hak
ktnda hazırladtkları br takriri f'.'ltan
bul ba-..aına vermlı:lerdir. Avukatlar 
bu t.'lkrirde baro umumt heyetinin 
toplantıya ("al11Jmacıtrı1 ve Anadolu 
sigota şirketinde muamele yaptınlma
st hususundan vaz~e-çilmesi için Ad
liye Vekf\lctinc yenl bir tekli( ynpıl
mastna karar verilmesini istemtşler
dir. 

Baro idaresi 1 Birlnclteşrln Per· 
şembe günü öğleden 11onra bu takriri 
incelemek üzE"re.. 'toplanacak ve lüzum 
~öriirse baro umumi heyetini toplan
tıya çağtracaktır. ----
ıGiresunda Fındıkh 

Ekmek Y apddı 
Giresun, 29 (TAN) - Uuna yüzde 

on nisbetinde fındık karıştmnak su
retiyle yapılan yeni bir ekmek çeş
nisi tecrübesi muvaffakıyetle netice
lenmiştir. Bu civarda ekmeğin dalmJ 
surette bu şekllde ynptlmas1 muva!tk 
görUlmüş, keyfiyet ticaret Vekaletine 
bildirilmiştir. VekAletçe de muvafık 
görüldüğü ve bu usul bütün yurda 
teşmil edildiği takdirde hem fmdıt<la
rnnız için yeni bir lstibllk membaı 
bulunmuş olacak, hem de ekmekler 
daha gıdalı yaptlaeakttr, 

Altın Fiyatları 
Dün bir altın 3275 kuruştan ve bir 

gram külte. 452 kuruştan satılml~trr. 

Atlantik Harbinin 
Adsız Kahramanları 

TA.N 

Bir Kısım Pirinç ve 
Zeytinyağı Tacirleri 
Mahkemeye Verildi 

Vur9unculuğa Mani Olmak Üzere 
Şehrimizde Bir Büro Kurulacak 

Belediye iktı!':at müdürlüğü plrinç. 
zeytinyağt. peynJr ve sade ytı:ğ gibi 
gıda mPddelerinde vurgunculuk yapan 
muhtelif kimseleri milıt korunma mAh 
keme!İn~ vermiştir_ Bunlardan Ada
pazarh ?\.fehmet Ali Çeltikçi pirint fi
yatmın yükselmesine ı::ebep olmuş. 
Fahri Umur pirin(" !'::ıtışmda f<ltin·<l 
harici fiyat istemiş. Maznrakls Aga· 
tangel~ ve Geıdikp~ı,a b111kk:<ıllaTtndan 
l\ıfehmet Ali f:\hiş f:yatln pirnç sat
mış, Vezir henmda Kastm Civan da 
pirine satmaktan imtina etmiştir. 

Aftat Diyamandioğlu, Eminönilndc 
Baklacıoğlu, Dimitri S;"tn, Laleli pa
zan bakkaliyesi maılazası Beyotlunda 
Proştero'da zeytinyatmı fa7.la fiyatla 
!':atrnışlardtr. Balıkpazarmda Vasll He 
yine AftRt Diyamandioğlu peynir 
vurgunculuğu yapmıştrr. Önsel bak-

kaliye ma~aza!':i sahibi de 60 kilo 
bu~day saklamıştır. Bunl:ırm duruş

ma~una yakında baslanncaktfr, 

Vurgunculuğa mıirıi olacah 
tedbirler alımyor 

Vur~nculu~a mi'\ni olmak iç!n şeh
rimizde bir biiro kurulm:ısı düşünül· 
mektedir. istihsal bölı;!<"lcrindeki be
lediyeler her Jı:ün hu bl\rova telJ(rafla 
ıuda maddeıleri topt:ın sntt~ riyntlan
nt bilrlircceklerdir. Büroda burada 
muhte-lit maddeler!' gôre nrıkllye mas
rr:ıfı, kfır haddi ve dli!cr masr;:ıflarT t
Hive edecek. bu surf'tle bir maddenin 
azamt kac;- kuruşa ~atılması l~zım gel
dljti.ni tesbit eyliyerek piyasayı kon
tro1a cıkacak memurlara rehber lis
te verecektir. Ank:ırnda >--- husust(!l 
lPtkikler yapılmnJıı:t~lır. 

Muharrirler Jübilesi 
Elli Yıldanberi Yazı Yazanlar İçin 
Gelecek Ay Bir Merasim Yapılacak 

1\of~mnuniyetle öğrendiğimize göre hafiretmiş olabilir BE"n bu sUatt böy
"~asfn K~rumu" tık yazılarmm neş- lece 50 yıl taşımı$ olmayı meslcğimi-
:~n~en. C:U yıl gcçmf11 muharrirlerin zin büyükleri araı:;ında bir yer almıya 
Jubılesını yapmayı kararlast;D'mtştır, hak verdiren vasıflardan biri olm::lk 
Basın Kurumu İstanbul mıntakası üzere kabul ettim 

idare heyeti reisi Hakkı Tarık Us bir Bir buçuk yıl ç
0

~hst1ktan ~onr;,, bu 
buçuk yıldanberi bu mevzu ÜZ<'rinde va~tfta olanlart arayan Hakkı Tarık 
durarak kendJlerine jübile yapilrnast Us yorucu bir tetebbudan ııonra ilk 
icap edenler ic;oin bir formül h~u:ırla- yazısı bir gazete veya bir mecmuada, 
mlştı:r, Hakkı Tarık Us bu mi\nase- yahut bir kitap seklinde crkmasından 
beUe hazırladığı bir yazısında formü- en az 50 yıl ~eçmiş 61 zatm adını tcs-
lü şöyle tesbit etm~tir: bit etmiştir. 

JJBen mesleğimizin biiy{\klerini top- Hakkı Tarık Us'un h:ızlrl~dtih mu-
lu bir halde anarak da saygımT.zr gös- fassal listede isimleri yazıh olan 61 
terecek zamanın geldiğini hatırlatan zat $Unlardtr: 
saati başka bir başlangıç olarak kuru- At:ıdUlhak Hlmidln kı:rkarde1 ı AbdQlhat 

b
. i . Mihrünnisa Tarhan, Bu;akçı Zade Hak-

yorum ve herhangi ır m.ı.zin ilk ya- kı. Iıımail Fenni, Halid 7.iva Uı•klııit 
ztsmm neşri günü yarrm asrı buldu- Oıman Tevfilı: Yalm•nı Naıuhl Zad~ 
gu• guNn birlikte yapac•g•ım-. bir saygl Aıırm Efendi, Abdtlrrahman Vc-filt, F.bu-

"• bekir Hlzrm, Abdilrrahman Adil, Ahmet 
töreni icin en uygun bir zaman glrmis Ihıı.an Tokıöz, Ferid Kııım, lbrahim Dır-

olur diyorum. 
..-ana, Namılr. Onon Uzıaren, Cemil Said 

Bir de burada meslek tAbiri daha 
geniş bir kadro için kullanılmıştır. 

Türkçe olarak illt yazısı ile 50 yıl 

önce basm llem.ine doğmuş olan va
tandaşını.t2tn bu neşir faaliyeti 5:onra
nn y:ılntt p :m lr. e ııoırtllm•i!e 
başlamış olabilir, veya fikir hayatı o
larak bu a1Akası varhfmı bir umum! 
hizmetin başka bir sah:ı:sma sevk ve 

Willkie'ye 
de Hak 

Tim es 
Verdi 

Ahmc-t: Re1id, ?ıılehı:net Ali Aynf, Gc-ne'. 
ral Pertev Demirhan. larrıail Hakkı Er
dem, lıımirll AH Şefik. Sillt-l'man Faik 
Emre, Mehmet Nt.bbet Ort•nca, Dr. Şilk· 
rü KSnıil, Hilffyin Rahmi G;ir11ınır, 
Mehmet Tevfik Bil.ce, Mehmet Cemil 
Pelr.va111. Ahmet Ziya Senoı-an, Şevket 
Gavsi OzdCinmer, Mehmet P.nia, Ytısul 
Cemal (Cemal Molla), Salih Saim Unar. 
All Palk U•\tha Iolm•• A.hmat lılll.dt 
Gören, Velid Izbudak, Dr. Celil Muhtar 
Oxden. Hlmid Hasan C•n, Abdülıani 
Seni Yurdman, Osman Senarl Erdemci!, 
Halil Ril'ltil Alr.ın, Mehmet Azbt Veziri, 
Xirkor Könı<ırciy•nı lbnilemin Mahmut 

~inliler ~ilah 
Bekliyor 

~ Baş tarafı 1 incide 1:Jn- Ba~ tarafı 1 incide l1l1" Baş tarafı 1 incide 
gündüzlü havadan ve denizden mek zorunda bırakılmalıdır. !n- Mac Arthur karargahnın tebli. 
hücuma uğramışlar.. bir hafta giliz ve Amerika askerlerinin ği: Yeni Gine'de Owcn Stalnley. 
deniz ortasında küçücük bir tL ı 1918 de olduğu gibi Alman as.

1 

dağlarında müttefik kuvvetleri 
caret gemisinde deniz ve hava kerlerini muharebe meydanların. taarruza geçmişlerdir. Port Mo. 
kuvvetleriyle karşılaşmak belki da mağlup etmeleri !azrmdır." resby'yi tehdit etmekt<? olan Ja.. 
de bu harbin kaydettiği kahra· ,. pon kuvvetlerine şimdi yandan 
manliklarm en büyüklerinden bi. M. Hull ın cevapları taarruz edilmektedir. 
ridir. Vaiington. 29 (A.A.> - Gazeteciler Salomonlarda harekat 

Bu odadaki adamların her biri toplanUsmda M. Cordell Hu Wden M. 
bin bir maceradan artaka!mJş, Willkie'nin Moskova beyanatı hak· 
birkaç defa ölümü görmüş insan. kmdakl mütalealarlnm ne mPrkezde 
!ardı. Fakat işte yeni tehlikele. olduğu sorulmuştur. M. Willkle, ııu 
re atılmak, ölümle bir daha kar· beyanatmda ikinci cephenin çarçabuk 

vücude getirilmesi lüzumundan bah-
şılaşmak için burada ona rande. setmiş ve Amerikan askeri şeflerinin 
vu veriyorlardı. Hiçbirinin yü· bu mütaleada olduklarını afiylemlş ve 
zünde endişe veya kederden eser bu şeflerden bazılartnın projeyi tas
yoktu. Bilakis, metin ve aziınkiır vip ettiklerini i!An eylemeler! için I· 
görünüyorlardı. kinci cephenin vücudc getirilmesinin 

Notlarını ceplerine koydular, teşviki lüzumunun hastl olacağ! ih· 
kara tahtadaki gizli talimatı cep timalinl ileri sürmQştUr. 
defterlerine kaydettiler ve birer M. Cordell Hull, bu bapta söyle-
birer oday1 terkettiler. nilen sözlere ilAve edebileceği hiç bir 

Bunlar tıpkı düşman hııtlan L şey olmadığı cevabında bulunmuş ve 
çinde keşfe çıkan ve bir daha dön esasen bu hususta ne resmi sıfatı o· 
miyeceğini bilen, cephenin ilk lan, ne de bu slfat ve salllhiyete malik 
hattında harbeden kahramanlar. olmzyan kimselerin beyanatına hiç 

bir şey HA.ve etmlyeceiini beyan et
dır. Kaçı selametle geri dönerek miştir, 
bir daha evdeki çocuklannı veya M Cordell Hull'den M. Wlllkle'nln 
sevgililerini görmeğe muvaffak o. söyl~diği sözleri şahsi namma mı 
lacaktır, bilinemez. Fakat bu, söylemiş olduitu sorulmuştur. M. Cor
harptir ve onlar da kendilerine dell Hull. bu hususta demin s~ylomls 
verilen vazifeyi, yapmağa gidL olduğu sözlerle iktifa edilmesinin mu
yorlar. vafık: olacağı cevabında bulunmuştur. 

Taarruz başlıyor 
Vichy, Berlini 
Protesto Etti 

Londra, 29 (A.A.) - Mareşal Peo 
tain'in, Almanların tam hikimiyeti al· 
tınd~ bulunan Al!aı - Loren'deki Fran 
sı.tlara tatbik edilen maame!e yüzün -
den Almanyayı protesto etmlt oldu~u 
ötrenilm.i,tir. Mare'81. mütareke hü • 
kümlerini bozan tedbirler ahnmıı oldu 
tunu söylem:ıtir. Bu haber Lyon'da 
çıkan ''Le Nouvetliste de Lyon" ga7c
tesi tarafından verilmiştir, 

Fransadaki Amerikalılar 
Vichy, 29 (A,A.) - Haber verlldi• 

ğine eöre, Brezilyada birçok Alman 
tebaasının tevkifi Uzerine işgal a!tında 
ki Fransada Brezilyadaki Alman mev 
kuflann sayıııru karıılamai;a kifi ~~ 
ltcek lı:adar Brezilya tebaası bulanma• 
dığmdan misUle mukabele olmak Uzr
re 250 Birleşik Amerika vatandaşı tev 
Jel edilmiştir. 

Bu tevkifatt Fransız zabıtası yapmı~ 
ve tevkif edilen Amerikalıları Almın 
işga! ku.-vetlerine tr!llim elmittir. • Vichy, 29 (A.A.) - Amerika büyük 

Londra, 29 (A.A.) - İngiliz rad· 
yosunda beyanatta bulunan bir İn· 
ıtili:z generali ıunlan söylemlsttr. 

"Müttefikler yakında Avrupada ve 
1?alip bir ihtimalle Fran!ttlda taarruza 
~ec;eceklerdlr, tngmz donanma.ı ile 
lngillz hava kuvvetler! ınnttef!kler• 
müessir bir yardTmd• bulunao•klar· 
drr Almanlan matlQp edecetımı,. 
de~ emin oldutumu• giln taarruza 
ızeçeceğtz. Frarunz mUletlnJ vaktinde 
haberdar etmek hu!IUsundak! vaadi· 
mizl yerine getirecetfz,,, 

Umumi Hesap Divanının 
Yeni Bir Karan 

Ankara, 29 (TAN) - Umuml hesap 
divanı, lktııat fakUlteıl mezunlannm 
t:ntihanıız olarak ticaret ve iktt,at 
vek11etlerlne ıhnabileceklerioe karar 
v,.rmistfr. 

elçiliğinin reıml bir kaynaktan öircn 
ıiiğine göre, ün tC'Vkif edildik!eri bil• 
dirilen Amerikan tebaasından b:'lışk:t 
l•OO Amerlı:alı d•h• işgal altında bu· 
lunan Fransada. tevkif edilmiştir. 

neden yavaş gelişiyor? 
Londra. 29 (A.A.) - Times gaze· 

tesinin Vaşington muhabirinin bir tel
grafında, Pasifiğin cenubunda bundan 
i.ki ay evvel başlamış olan Amerikan 
taarruzunun neden dolay1 şimdi bir 
bekleme devresine girmiş olduğu izah 
edilmektedir. Amerikalılar henüz ba
taryalarının mevzilerinl tasrih etme· 
mişlerdir. Ellerinde asker çlkardık
ları dört adanfn en mühimmi olan 
Guadalcanal'dan başka bir körfez ve 
liman yoktur. Guadalcanal takriben 80 
mil uzunluğunda ve 20 mil gcnisliğin
dedir. Çok dağlık ve ormanlarla örti\. 
lüdür Bu arızalı arazide Arncrikalr
lar, Yalnız şimal sahili üzerinde iki 
ırmak arastnda bir arazi şeridine ma
lik bulunmaktadtrlar. Bu arazi, 7 iltı 
8 mil uzunluihında ve 4 veya 5 mil 
genişliğindedir. Adanın mütebaki kıı;
mı Japonların elindedir, Japonların 
henüz Amerikalılardan daha 2iyade 
ktsa münakale yollarına sahip olmak 
gibi bir üstünlükleri vardır. 

Görülüyor ki, vaziyet Amerikalıla
. ra müsait değildir ve hu sebepten do· 
layı taarruzlan hafiflemiştir. Fakat 
Amerikan bahriye sllAhendazları, harp 
kabiliyetlerinin Japonlarmklnden Us· 
tün olduğunu isbat etmişlerdir. Eğer 
ümit edildiği veçhile bahriye sll~hen
dıu:larma kAfi derecede yardım edile· 
cek olursa bunlar, Japonları ad..'llar-
1an silip silpQreceklerdir. 

Şimali Pasifiltte 
Vaşington, 29 (A.A.) - Bahriye 

naz!l'lıjtı, Aleutlen adalarında Klska· 
ya yaptlan şiddetli bir bombardıman
da 7 Japon deniz tayyııresinln tahrip 
ed!ldlğ!nl, 2 denizaltı gemisiyle b!ı 
taşıta isabet vaki olduğunu ve 150 Ja. 
oon askerlnln öldUğünO b!ldlrmekte
dlr. 

Asker Ailelerine Yardım 
Ar.kara. 29 (TAN) - Bur v!llyet" 

ter muhtaç asker a11elerine yardım olı 
rak fevkalide 2am kanana ile ayltlı:!.A· 
rı artanlardan da yüzde 1 kesilip ke . 
ıilmlyeceilni Dah;liye Vekiletindt>tı 
~ormuşlardır. Vekllet, yij:ıde l ter kP 
s.ilirken onların da naz:\n ftibare ahn· 
matc;ı tl.zımgeleceiini valllik!ere tamim 
etmiştir 

Kömür İçin 
Yeni Bir Karar 
Tevziat Yalnız Evlere 

Yapılacak 
İlk te~rinin ilk haftasından itiba· 

ren evlere verilmesi kararlaşmı.s olan 
kok kömürlerinin tevzfine başlanacak 
lır. Kömür alacak olanların beyanna
me fiş ve numaralan gazetelerle ilhı 
edilecektir. İkhsat Vekilliğinden ge
len yeni bir emirle maJa2a1 dükkAn 
ve yazthanelere kok verilmiyecektlr. 
Bu ticarethaneler koktan maada iste
dikleri yakıt madde!':inl kullanabile
ceklerdir. lVladen kömüril nakletmek 
isteyen tüccar büyük gemi ve vapur 
kirahyamRdıklartndan ancak motörler 
ile maden kömürü· getlrebilmektedlr. 

Karabükte yilz elli bin tona yakın 
kok mevcuttur. Zonguldakta 63 nu
maralı ocağın da etrafı kok yığını i
le kapaltdrr, Eğer nakil vasttası temin 
edilirse şehrin bütOn kömOr ihtiyacı 
kış gelmeden getirtilfniş olacaktır. 

Diin Gece Bazı Semtlerde 
Elektrik Cereyanı Kesildi 
Diin gece saat 21,10 da Beyazıt e-

lektrik santralinde bir Artza olmuş ve 
bu yüzden İstanbul tarafının mflhlm 
bir kısmiyle bu merkeze bağlı Kar
t::ll ve Adaların tamamf ve Kadıköy 
~<'mtlnin ktmıen elektrikleri sönmUş
tür. Arıza on dakika zarfında gide
rilmiş ve şehrin karanhk kalan semt
lt"rine yeniden cereyan verilmiştir. A
rızantn bi~ yangın neticesi vukua gel
diği zannt üzerine itfaiye s:ıntrale 

gitmiş i~e de lürum: kalmadığından 
~eri dönmUştOr. 

Ke111al, Hasan S.ıımib B•ban, Pilo•of Rı 
za Te-vfik, Fahreddin Retad (Runıı lle
J'Oflu). Osman Fala: Gilndoıdu, Naci 
Eldenıı-, Fua.d Afralı, Ziya K•ramürsel, 
Mehmet Emırı Yurda1ı:u1, HQseyin Cahid 
Yalcın. :Klrım U.ı, Te•fik Amir Koca. 
mar, Ha~im SOleyırıan Tandoitan, Musta• 
fa Naı:nıl A.kolan, Ibarhim A•lrı Tanık, 
Ali Klm.il Akri~ Ahmet Cevdet Otret· 
menoğlu, F.fdalcttln Tekirer. 

Üstat Hakkı Tank Us yazısını §fiY· 
le hitirmektedir: 

"Törenimiz gelecek ay içinde ve 
O"niversitenin konferans salonunda o
lacak ve burada, bu zatlara etran 
bütün bastn mensupları, ilim ve tlldr 
'11emi davetlileri ile sarı1mış olduğu 

halde jübileleri yapılacaktrr. 
Arzcttiğim esaslara göre bu listeye 

itAvc edilecek başka bir fsfm kalmış 
mıdır? Bir de bu törende basın flle
minc en son girmiş bir :ismi temsil 
ederek bütün yenilerin duygularını 

söyh:ebi1ecek bir gence söz vere
ce!imiz için yazısı bu yazınm neşrin· 
den .evvel cıkmış olanlcırdan en genç 
kız ve erkeğin adını ve adresini bul
mak ihtiyacmdayrz. Şimdi bunları ba
na bildirmek suretiyle bu SPYJtl va
tfem ?l pmak ize ynr tm c -

melerini bütün arkadaşlarımdan ve 
bütün okuyucularımdan rica ediyo
rum,,, 

· SOV~E:t'· TEBLiGi 
(tJlr Ba· tarafı J lneiılP 

Sinyavino kesimlerinde şiddetle 
çarpışmrştır. 

Stalingrat'ta iki taraf 
da takviye getiriyor 

Moskova, 29 (A.A.) - Cephe· 
den gelen telgraflara göre, Sta. 
lingrada Kızılordu takviye kuv. 
vetleri akın akın gelmekte ve 
gelir gelmez savaşa girmektedir. 
Bununla beraber Pravda gazete 
sine göre, Almanlar da külliyet.. 
1i miktarda takviye getirmekte 
ve bu kesimde henüz sayı üstün· 
lüğünü muhafaza etmektedirler. 

Şehirdeki muazzam fabrikalann i
çinde ve Volga boyunca mevcut de
niz tezg~hlarında şiddetli savaşlar de
vam etmektedir. Bu arada Alman ha
va kuvvetleri bahtsız sehrin bakiyele
rini toza kalbetmiye çalışmakta ve 
Rus avcllart Alman uçaklarmm büyük 
sayı üstünlüğüne rağmen rnUtemadi
yen karşı taarruza geçmektedirler, 
Son tebliğlere göre, Kızılordu kıİvvet
lerl iki önemli caddeyi geri almışlar 
ise de Almanarm şehrin diğer kısun-
11rtnda mev2ilerfni dilz:elttikeri itiraf 
edilmektedir. 

Vaziyet vahim 
Moskova, 29 (A.A.) - Reuter alan· 

stnm Moskovadaki busust muhabiri bu 
~ece verdiği bir haberde Stalingratta
ki durumun hiç bir zaman bu kadar 
vahim olmadığını söyledikten sonra 
~unlan ilAve ediyor: 

"Almanlar, kAh galip Uh tnağlnP 
olarak yaptıkları kanlt sokak muha
rebeleri esnasında birçok noktalarda 
arazi kaybetmiş o1malarfna raA"men 
şehir içindeki kontrollerini genişlet· 
mektedlrler. 
Mareşal TJtnoçenko'nun şehrin balı 

ş!mallnde yaptığı şasrrtma karı;İ ta
arruzu bir parça ağtrlaşmrştrr .• 

Şimali Rusgadaki Alma11 
komutanı değişti 

Nevyork, 29 (A.A.) - Stokholm'· 
den Nevyork Tim.es gazetesine gelen 
bir telgrafa göre, Feld Marşeal Von 
Kuschlen, şimali Rusyada General Von 
Leeb'ln yerine Alman başkomutanU· 
~ına tayin edilmiştir. Ayni telgrafa 
~15re1 yeni kumandan Len!ngrada 
karşt büyllk filçüde bir taarruz bazrr. 
lamakta ve buna dair emareler gö
rülmektedir. 

30 - 9 - 942 

DiKKAT:
Bir de Depo Memuru 
ile mi Uğraşalım! 

Bir vatanda" aylarca evvel k6· 
mor alrnak lçln Etlbanka mUra
caat etmfı. paraeinı vermft. bfr de 
gUn almıt "EylOIUn bllmem ka· 
çıncı gUnU kömürDnD alacakıin!" 

demfıler. O gOn gelml,, Kadık8· 
yünde oturan bu vatandaı k8mU• 
rünO almak için depoya gltmlt: 

.,_ SugDn yok, yarın geU" de· 
mlıler. Ertesi gUn gltmlt. ıynl llif 
daha ertesi günü ayni terane, ha· 
sifı hlll gidip geliyor, klSmDrDnO # 
ılımfyormuı. Fakat itin aaıl tuhaf f 
tarafı bu vatandaştan sonra p•ra • 
verip, bu vatandaşa verllen aDn · ı 
den dıhı sonraki aOnler için rın : 
devu alınlar kömUrlerlnl alabl11 • 
yorlarmıt. Bu vıtandaı da blzP • 
ıoruyor: 

- Ne yapayım, bana bir akıl 

öörettn. KömUrümU nasıl •lıyfm? 

Şimdiye kadar tavafye ve lltlmaa 
yaptırmtya !Uzum glSrmedlm, Fa· 
kat bu yDzden de hen Uz k8rn0rU · 
mD alamadrm. Bana bir çare g8ı· 
teremez mlslnlzT 

Bu vatandaşa ne tavı1ye deceöl
mlzl bfz de ıaşırdık. Yalnız bir 
tavılyemlz var ki, muhatabı kl5· 
mUr alamıyan vatandaft.an ziya· 
de kömDr tevzi mUeNeeesldlr. GO· 
nU gelen vatandaşa k8m0rbn0 ver 
meylp, ondan sonra gUn alrn!f olan 
bir baıkaafna g8mUr veren depo 
,,.,emuru cezalandırflmalıdır 

\.,,~,, ,,.,,.,,.,,~ .. ,./ 
1 ASKERLiK iSLERi , 

339 lular Askere 
Davet Ediliyor 

FATiH ASKERLiK DAIRESthDEN: 
Yerli -ve yabancı uılı:t:rlilı.: ıubelerinde ka• 

yıth bulun•ıı S39 dofumlu ..-e bu dotumlularla 
muameleye tlbi olarak aı1ı:erliıfine karar -ve-
rilml1 olan1ann aevklerine baııhnacaktır. 

Bu dotumlulann içtim• rOnO 19 Birinc:tteto 
rin P•rarteıf t1ln0dür. Yerli •e ,..baııcr mil• 
kelleflerln menıup o1duk1an aııkt.rlik şubel .. 
rine merkGr s{lnde milracaat etme1c-rl 

RAMAZAN:19 
30/9/942 Çarşamba 

Evk•t 
Gilneı 
O ile 
ikindi 

Ezant Vh•tl 
11.59 6 . .55 
6.oa ıs.06 
9.211 ı6.2• 1 

Ev.kat Ezant Vaaatt 
Ak1am 12.00 ı11.ss 
Yatsr ı.11 20.28 
Jms•lı.: 10.19 S.1$ 

BUGtlNKO PROGRAM 
7.SO Proıram. 
7.32 Spor 
7.40 Haberle.r 
1.SS Orlıe1tra 
2.30 Proıram 

12.11 Mil.dk CP1.) 
12.45 Hıberle.r 
ıs.oo Tt!rkOler 
ı 8.00 Proııram 
ı8.03 Fasıl 
18.4.5 C.aband 

1
19.SO Haberler 
19.45 Müzik 
20.t.5 Radyo ıra.ıetesl 
l0.45 Halk TQrküs>' 
zı.oo E.trı ••ti 
21.1,1 MU..ilr: 
ıı.so TEMSiL 
21.SO Bando 
<?2.30 H•be.rlft 
22:.45 Kap•nıı 

ALMAN TEBLiGi , 
l;Jij" Baş tarafr 1 incide 

Cephenin şimal kesiminde bir ta
arruz sırasında kara ve hava kUvvet.. 
lerimlz birçok Sovyet barp mevzile
rini tahrJp etmiş ve düşman kanlı ka
yıplara uğramıştır. Mevd1 dUşman ta. 
arruzlart akim kalmıştır. 

Dün gece Arkangelsk ı;ehir ve li
manına bombalarla taarruz edilmlıı ve 
büyük yangınlar çıkartlmrahr. 

Alman savaş uçakları gündllz ha
va taarnızlariyle, cenup doğu İngil .. 
terede askerl bakımdan önemli yer .. 
!erdeki tesislere tanı isabetlerle bom
balar atmzya tnuvaUalt olmuılardlr. 

22 Sovget mevzü 
işgal edüdi 

Bcrlln, 29 (A.A.) - Askert bir kay
naktan bidiriliyor: Kafkasyanm batı 
siınalinde yapılan taarruzlar esnasın
da 27 EylQlde Alman ve mQttefik kı· 
taları muvaffakıyetler kazanmışlardır. 
Bir sahilde kftin ve kuvvetle müstah
kem Bolşevik mev2Uerine ulaşmak 
maksadiyle bir vadideki yolun her I· 
ki tarafından llerlendiğl sırada dOş· 
man blokhav2larmm işgali için sa• 
vaşlar olmuş bunlardan 22 si hücum· 
la zapt ve tahrip edilmiştir. 

Müstahkem tepelere doğru birlikte 
ilerliyen Alman ve Slovak krtalarl 
Bolşeviklerin mukavemetini kırmış
lardır. Daha başka Alman savaı kuV• 
vetleri sayısız mukavemet yuvalan tlf 
himaye edilen araziden geçmişler vt 
bir ııan aştıktan sonra bir dağ tepe· 
sJne varmışlar, orada düşman mevzi· 
lerlnl ve Uslerlnl ele geçirmek lçiı 
çetin, fakat ınuvaffakzyeW savaşlaı 
yapmışlardır. Bu savaşlar esnasında 
bir çok düşman gnıplarmın muvasa· 
la yollarlyle !rtibatlart kesilmiştir 
Bolşevikler, çemberden çıkmi,.a boı 
yere teşebbils etmişlerdir; 

Dağ geçitleri zapteil.ildi 
Berlln, 29 (A.A.l - Kafkaııyada Al 

m•n dağ 1atalan düsmamn inatlt mola 
vemetlne raimen ilerlemiye devam edf 
rek 25 eylO.lde yl!ksek ralamh blrkat 
~•f ıreçidinl zaptetmeie muvaflal 
·lmuı!aşdır, 

Yeni hava akınlan 
B.rlln, 29 (A.A.) - D. N. B. Ajan 

•ının askeri mahfillerden 6frendiı;nı 
~öre, 28 ey161de Stalingrat şdırlnlu şl 
.!llll batısındaki müstahkem hafta "'· 
mukavemet adacıklarına yen!deıı 1!d 
detli hava hücumlan yapı!mrşttr. Sı * va; ve pike uçakları '6Gtftn gün a~t 

Londra, 29 (Radyo, 19.45) - N• .. çapta bombalarla Sta!ingrat etr.ıfı~d 
vork radyosu, son z.11manlarda 2 Am• ~1'tihk9.m haline getirilmiş f!'I bloktan 
dkan petrol tesi!llat1nrn sökillerf"k "Ru• "' bombalamıştır Hücum ve tahrlı> a 
vaya ıönderilmia oldu&unu biJdirml&- J caldın da al~aktan Rus lntalann<ı "' 
tir ia~e kafilelerine hücum ctmi§tl" 
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A•ONE BEDELi 
TDrldye Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr, 
750 111 il Ay 1500 " 
400 " 1 .. 800 • 
150 • f R 300 • 

ıfeölstlrml'!k f25) 

Zaman Hangi Taraf 
l_çin Çahşıyor? 

' Yazan: M. ANTEN 
lmanlann Stalingrada karşı bir 

milyon Jtşılik bir orduyu harbe 
silrdüğıinu ve bu kuvvetin • Alman 
t.ılanlarına gÖ!'.e • bu şehre ve aşağı 
\'olgaya hakim olduktan sonra Mos· 
kovaya doğru dönecek ve burada da 
muvaffak olduktan sonra İngiltere a' 
da'arma çevrilecek kuvvet olduğunu 
Yazan Pravd:ı. gazetesi. Stalingrat mu
harebe.sinin yalnız Sovyct Rusya için 
değil İngiltere için de hayati ehemmi• 
Yetini tebarüz ettirmiş bulunuyor, 

WHllde'nin Sovyet Rusyadan ayrr 
lırlı:en gazetecilere yaptığı beyanatta, 
bu menıleketin mnddi bakımdan bü -
Yük güçlükler içinde bulunduğunu ve 
tnüttefıklerlnden beklediği yardrmı a• 
larnaciığını göstermektedir. Almanlar 
lfazcr denlz'ne kadar uzandıkları ve a• 
Şağı Volgaya hakim oldukları takdir
de cenuba yardım yolu çok fazla uza· 
:t:ıcak ve bunun neticesi Türkistan 
Yolu ile yapılacak olan nakliyat güç. 
le;;ecektir. Şimali yardım yolu ise esa 
sen tehlikededir, Bu yoldan kafileler, 
büyük kayıplar vererek Sovyet timıın 
larına gelebilmektedirler. Sovyet Rus 
~<.ıia !aııe sıkıntısı ba~göstermişUr. 

Bu ı:artlar içlnde Sovyet Rusya har 
bin ağrrhğının yüzde doksanını daha 
Uzun zaman omuzlarında taşıyarak 
lhüttefiklerinin emniyet içinde hazdan 
ınalarına imkan verecek midir!. 

En ver:mu topraklarım, mühim sa
na:vi merkezlerini kaybeden ve milyon 
1 rca kurban veren Sovyet Rusya pek 
h klı olarak müttefik!erinden, Alman .. 
Y .. ya karııı hava taarruzlarınr daha ııid 
detti ve daha devamlı kılmakla bera· 
bf'r bu sene içinde, çok geç kalmadan 
ikinci cepheyi açmalarını istemekte -
d•r. Bu hava taarruzları ne kadar şid• 
detU olurS"a olsun, Kızılordu üzerinde 
k Alman tazyikini azaltamıyacağı iı;in 
l\.imanyanın ııark cephesinden mühim 
ıı •ktarda kara ve hava kuvvetleri çek 
ı11iye mecbur edecek o!an ikinci cephe 
nin açılması acil bir zaruret halini al· 
tr , trr. 

V •ziyetl ve tehlikeyi yakmdan gö• 
ren Willk e, ikinci cephenin derhal a
t imasına ka_naat getirmiş ve Anglo " 
S ~ on a keri ııeflerinden bazrlarınm 
1 nen tahrik edilmeleri lüzumundan 

b etml r. 
R'bbentrop iki gün evvelki nutkun 

d zamanın mihver için çalıştığı:..nı söy 
ı ti. Mu•tefik mahfillerinde öteden 

beri hakim olan kanaate göre ise 
chışman kendıleri için çal:şmaktadır. 
Fakat biz zanned'yoruz ki, zaman an. 
tak ondan istifade etmelerini biltmier 
iç n çalışmaktadır. 

Almanlar ııimdiye kadar düşmanla· 
rını teker teker mağlftp etmk imkan· 
larını bulmu§lardır, Eğer bug!ln İn• 
t'ltcre ve Amerika, henüz kllfi derece 
de hazır olmadıklarım ileri sürerek 
"e büyük kayıplardan çekinerek ikinci 
cepheyi açmaz!ar ve Sovyet mukave
ınetlnin kırılmasına sebep olurlarsa, 
zam:ının düşmanları için çalı§tığınt gör 
ınektc gecikmiyeceklcrdir. 

Hazırlığa Gelince 
Sovyetıcrin on beş aydanberi Alman 

k;ı-n ve bava kuvvcUerinin en mühi.'11 
bsmım Üzerlerine çckmiıı o!ma1an do 
\ayısiyle, İngiltereye ve Amerikaya i• 
kinci cephe için h:ızırlanmak imkanını 
\'ermiştir. Bugün ikinci cepheyi açmak 
ta tereddüt eden Anglo • Saksonlar, 
ınühim A!man kara ve hava kuvvetleri 
tarp cephesine nakledildiği zaman böy 
le 1*r teşebbüse hiç girişemiyecekler• 
dir Muvaffakıyette hazırlığın büyük 
rolü oluğu muhakkaktrr; fakat mane. 
\ti unsurların kıymetini de ihmal et • 
rnemek lazımdır. Meşhur Fransız ibti· 
lalcisinin ilıaklı ol:ırak dediği gıöi: 
"düşfllam yenmek için, cesaret, yine 
cesaret, dalına cesaret Unmdır.,. 

Amerika askeri erkinından birinin 
şu sözleri hakikatin ifadesi olarak te· 
lakki edi!ir; "zaferi kazanmazdan ev
'1el iki ~ milyon asker kaybinl göze 
almalıyız. Amerikada iki şey fikirleri 
~ehirlemektedir: Harbin pek yakında 
biteceği zannr ve zamanın bizim lehı. 
nıizde çalıştığı düşüncesi,, 

Fikrimizce Alman s:ınayi merkez • 
lerine beş yüz veya bin tayyare ne 
ara fllra yapılan akınlar ancak zaman 
la kendin! hisrettirecektir. Bu akın • 
larda Almanlar av tayYaresl kaybetme 
1Tlektedir!er. İngiliz bomba tayyarele. 
rine karıı mukabele vazifesini dafi ha 
tary;ıları görmektedir. Halbuki Fran. 
sa veya Belçika sahillerine asker çr • 
karımı işini hazırlıyacak ve haftalarca 
dev<ım edecek olan bava akmları, Ang
lo - Sa\,.-sonlarnı bu sahillerde hava ve 
deniz üsleri ele geçirmlrini mümkün 
lo!acağı gibi Almarılara pk çok mik
tarda av ?e bombamnan tayyaresi de 
kay"t>ettirecektir, Ve bu keyfiyet şark 
cephesinde derhal kendini hissettire • 
cektir Müttefik kuvvetlerin sahiller • 
de tutunarak içerilere doğra ilerleme~ 
1erl ise bir taraftan Almanlan ~ark cep 
hesinden asker çekmiye mecbur edecek 
tir; diğer cihetten işgal altındaki mem 
leketlerde çıkacak geniş ölçüde balta, 
lama hareket!eri dolayısiyle, Almanya 
hesabına çahş:ın fabrikaların verimi 
c;ok azal:ıoak ve bütün bunlarm geniş 
f!lı;üde tesirleri görülebilecektir. 

OALATA GENÇLlK KULUBUNDEN 
Ylllık l<onırrc bu cumırtc~i sa.at 20,30 da 

f1.pılac11lmr 

3 

Tiyatro Mevsimine Batlarl<en 
4 

Shakespeare ve ST ALINGRAT'T A 
Sokakta, EvCle Kıskançlık Dramları Mü af il er 

Tiyatro mev9ml, r- y AZAN:_, dürmesini "Apolon" 

Şatranç Oyunu 
Ya7.an: ULUNAY 

Geçenlorde meslek arkadatlarım " 
da.ıı biri yazdığı fıkrada Şarkın 

en kuvvetli oyunlarından "Satranç,, 
dan bahsederek mem!eketimizin her 
tarafında oynanmak suretiyle bu oyu. 
na laznngelen ehemmiyetin verilme" 
slnJ tavsiye ediyordu, 

Mahzende Nası öğüşüyOr 
Ve Amele Nasd ÇahşıyÖr? 

Stalingrat dayanıyor. Hafta. 
lardanheri bu Rus ~chriııde misli 
az göriilmiiş, müthiş bir dövüş. 
me yer alıyor. Yakın zamana ka. 
dar orada bulunan Rus sairlerin.. 
den Konstantin Simon~v simdi 
Moskovaya dönmüş; orada g~züy. 
le gördiiğü Stalingrat nılicadele. 
sin~ yazmıştır. İngilterede çıkan 
Daily Express gazetesi de onun 
yazısını şöyle naklediyor: 

* * 
"Bir h.arika,, olan Stalingrat mü• 

dafaası. blr evin mahzeninde ı;a 
ltşan birk,aç ki~ tarafından idare ediL 
mektedir. Mahzenin üzerindeki ev ve 
onun yanrndaki!er tamamen yanmış· 
tır Geceleyin semanın pırıldayan ışık 
ları altında müthiş bir mahalle iskele· 
ti canlanır. Yıkılmış evın harabt>leri 
arasından geçer, gayet dik bir merdi 
venden aşağ-ıya mahzene girersiniz. 
~a~e.nin methali, bir yeraltı sıjına• 
gr gıbı kum torbalariyle doldurul • 
muştur. 

kaı>1dır. Bu fabrikada amele çalışma
ğa devam etmektedir. Düşmanın ci • 
var hattı kırıp da fabrikaya yakla~tığı 
duvulunca; tamir atö!yesinde çalı~an 
amele, derhal amirini bitirmiş olduk 
ları tankların içerisine atladılar ve 
cepheye koştular. Onlart ml'!kanik ens 
titüsü müdürü profesör Paçenkorıun 

ftımandasmda gelen işçiler bölüğü 
takip ediyordu. Stalingrat miidafileri 
Üurlerinde iş elbiseleri, e!lerinde çe• 
lı:içlerle döğüşmeğe gittiler Karıları, 
ocukları ~le yan yana döğüşmeğe git 

tiler. Kadınlar CC"phane ve yiyecek ta 
şıdılar. Kızlar hendeklerdeki yaralrla 
rı tedavi ettiler vo: onları geriye, fab. 
rikaya taşıdı!ar. 

İşte bu gönüllii işçiler, o gün ak• 
şama kadar, arkadan takviye kıtahrı 
gelinciye kadar bir köprü başında tu. 
tunmağa mu,raffak oldular. Yerlerini 
c:skerler alrnca, J~çiler tekrar fabrika 
ya dondüler ve tanklarla döğüşmeğe 
değ.il fakat onları imale devam etti· 
Jer 

* * 

ri hissedebilir, alevlerin gürültüle • 
rini işidebilir, fakat onları göremez• 
siniz! Sahile çarpan nehir gemisi de 
sizin gözünüze gözükmez. Bu gemi· 
!er insan, cephane.• yiyecek ve silah 
get.irirler. On!ar Kızılorduda çalışan 
h::ıstabakıcı kı7.ları da taşırlar. Bu 
hastabakcılar..,ileri hatl.aki yaralıları 
şehre getirirler. Biitün yaralıları, bu 
kızlar Volga üzerinden ücra köşelere 
oradan da otobüslerle gerideki hasta 
hanelere götürürler Bunlar burada 
bir .zaman!ar Stalingrat denilen kı:rıl 
cehennemden uzaktadırlar. 

Rıhtım boyunda kır;ı,nlıktıı bovlu 
boyuna u::rnnmış,gövdelere rastgelinir 
Ne gövdeleri? Stalingrattan uzaklaş • 
trrmak Ü:>'ere k:ldm ve çocuk dolu °" 
lan gemiye isabet eden bombadan 
E;Onra oraya buraya f1rlayan ma~\lm 
~ovdeler ... Sehirdm Mıiklaşm;ık ıs .. 
terken çok kadrn ve çocnk öldü. Sim 
di şehirde hiç lr.ıdın ve çocuk kalma· 
mrştır. Hal:ı sağlam kalmı:ı o?an ev
ler bomboştur, Almanlar Jıenüz ~eh 
rin esas kısmına varmamıştrr, Hafta
!ardanberi bahsedilmekte olan soka'k 

yo!ga nehri üzerinde ay ııözük· döğüşmeleri ancak fabrika civarmda-
lşte burada bu harabe-!crin altmda• müyor. Her taraf toplardan er• ki muayyen bir mrntakada yer almak 

kl mahzende, umumı karargahtasımz. kan; nehrin suları üzerinden süratle tadJr. Ve bugün hali radyo ve gu:e-
Burada, bu küf kokan karanlık odada geçen bir sis ve duman perde&iyle ör teler şu haberi veriyor: • 
Stalingrat müdafaasını yapan general tülüdür. Yanan evlerden çıkan ;ıteşle Stalingrat dayanıyoT 

ve onun maiyeti çalışmaktadır. İsmi -------------------------------
henüz meydana çıkarılamıyan bu ge-ı _.,•••••••••••••••••••• 
neral, zamanı gelince çok meşhur o ır -·•••••••ı-. 
lacaktır. Bu general ve adamları tam B Ak M S 
bir aydır bu karanlık hücrede durma u şam ELEK İnemasında 
dan, dinlenmeden çalışmaktadır. Saç 
lan sakalları büyümüş, renkleri sarar 
mışttr. Uyku!arı bir iki saat nöbetle 
yazıhaneleri üzerindeki kestirmelerin 
den ibarettir. Günde bir defa yedik!e 
ri sıcak yemek içine bir parça et atıl 
mtş çorbadır. Kiler o kadar rütube'l • 
lid.ir kl, kibrit çakmak bile imkan ha. 
ricindedir, 

Genelkurmay zabiti, Stalingrat 
cephesinin cenup kısmındaki 

ileri kumanda mevkiine telefon eder. 
Burası bir büyük binanın beşinci ka -
tındadır. Subaylar güzel kadife kol· 
tuklara yerleşmişlerdir. Pencere ke
narlarındaki mahugoni masa üzeriıı • 
de, askeri haritalırın yanında bir de 
bir çocuğun mektep defteri kalmı~tır. 

Buradan dürbünsü:ı: Almanları gör
mek mümkündür, Bir tanesi bir mo
tosiklete binmiş. Bu noktada geçen 
hafta düşman, en büyük hücumların· 
dan birini yaptı, Evvela Yunkers tay 
yareler! ve topçu ateşi f.ıaliyeıte geç 
ti: sonra bunu 200 tank ve motörize 
bölükler takip etti. Günde on iki defa 
yani saatte bir hücum ediyorlardı. 42 
tank kaybettikten sonra Almanlar 
önden hücumdan vazgeçerek arkadan 
bir çevirme hareketi yapmıya 'teşeb . 
büs ettiler. 

Burada, yüksek bir binada müthiş 
bir çarpışma yer aldı. Almanlar bma 
nın bütün katlarını, bütün metha!leri 
ni elde ettiler. Buna rağmen yine Kr
zıl muhafızlar içeriye girdiler. Birin
ci kattan ikinciye çıkmak için döğüş. 
tüler; korforlarda çarpıştılar. Birçok 
odalar müteaddit defalar sahip değiş 
tirdiler, Fakat Ruslar Almanları bina 
dan çıkannıya muvnffak olamadılar. 
Bunun üzerine koca binayı içindekt ~ 
ler!~ birlikte uçurmağa karar verdi• 
!er. Beş muhafız ellerinde 25 er bavnt 
lı'k dinamitlerle düşman ateşi altmda 
binanm önüne gittiler .. Almanlar en
kazın altına gömüldüler. Beş muhafı 
zın hayatlaruun kurtulduğu da şüp· 
belidir. Şimdi, bu cephede Alman!ar 
müdafaaya çekilmişlerdir. 

* Kumanda mevki.inden dikkatte ba-
kılırsa, köşe başındaki topu i

dare eden askerin yeni olduğu görü• 
Iür. O bir saat evvel sarapnel yar:ısiy 
le ölen arkadaşının yerini almıştır. 
Şu uzakta gözüken Stallngrıı;t fahri• 

"LA KONGA" şahe5erinin unutulmaz yıldızı 

MICKEY ROONEY'in ., 

son eseri 

ANDY HARDY ve KiTiBESi 
Nefis komedi filmi takdim edilecektir. 

Diğer Rollerde: LEWİS STONE - FAY HOLDEN 
Ve Amerika sinemacılığının yeni bir yıldızı 

NELSON EDDY'nin En Son Partöneri 

CATHERYNE GRAYSON 
Son şarkılarında 

Numaralı koltuklann erkenden aldlrilm:asr rlca olunur. , 

, _______ ., Telefon: 40868 -------•' , ________________ ıliliiılliiiiiliiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiil. 

Önümüzdeki Cuma akşamından itibaren 

ŞARK SİNEMASINDA 
Hissi ve müessir mevzulu ... Hakiki bir hayat romanı ... MevsL 
. nıin ilk inkılabını teşkil edecek Süper Film ... 

1 S M E T~r K 
Ba·Ş rolde: (ARABACININ KIZI) nın unutulmaz kahramanı 

HEİNRICH GEORGE 
Reiisörü : GEZA V. BOL VERY ,:._ ....... , .......................... -, 

Bu Cwna günü matinelerden itibaren 

TAKSIM SiNEMASINDA 
Macera ve sergüzeşt kahramanlaruım en cesuru 

1 H AR R Y E L p . 
1 

Vahşi ve tehlikeli ormanlarda cereyan eden 

T ARZAN DİYARINDA 
Hareketli ve kuvvetli büyük ve harikulade filmde görmeğe ve 

' alkışlamağa hazırlanınız. 4 , 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 
Yabancı elliler okulu ikmal imtih .ınlan 7.10.942 Çarşamba günü saat 

13.30 daı> başlayıp 9,10.942 Cuma günü bitecektir. İmtihan gün ve yerini 
öğrenmek üzere ilgiU talebenin okul tdaresine müracaatları. .216) 

~~~~~~--~~~~~~------~~~~~~ 

lstanbul Bölge Sanat Okulu Ahm Satım Komisyonu Başkanhğına 

Bakır Tencere, Semaver, Tepsi 
Vesaire Alınacaktır 

Alınacak 'ftıalin adf Mlkdar Ağırlik Muhammen fiyat Tutarı Kat'? te, ihale gbn ve ıaat 

Büyük bakır tenceıı 2 A. 60 Kg. 700 Kuruş 420 -
Orta boy tencere 15 " 

.300 ,, 700 ,, 2100 -
Bakır semaver 7 ,, 280 .. 700 .. 1960 -
Bakır tepsi 17 ,, 170 .. 650 .. 1105 -
Bakır karavana 143 ,, 486 .. 500 .. 2430 - 2576,25 5/10/1942 Pazartesı S/15 

· Bakİr su güğümü 200 " - ,, l200 ,, 2400 -
Baktr bardak 1500 ,, -- .. 150 .. 2250 _ ... 

Bakır tabak 2255 " - ,, 200 .. 4510 -

1 .. - ... • <. ' .. 17175 
1 - Müstacelen teminine zal'tlret liastl olan Ytlknrda yazılı 8 kalem baktı' eşya pazarlıkla talibine Uıa

le edilmek üzere eksiltmeye konulmuştul'. 
2 - İhale Yüksek Mektepler muhasebedllğinde toplanacak okul alnn satım komisyonu tarafından yukar-

da gösterilen gün ve santte yapılacaktfr. · 
3 - İsteklilerin kat't teminatı ihale saatinden daha evvel Yüksek Mektepler Muhasebeciliği veznesine 

yatırmaları vey::ıhut temin::ıt mektuplarmı komisyon başkanlr/tın;ı ibraz etmeleri laznndır 
4 - İsteklilerin bu pazarlığa f§tirak edebilmeleri için 3490 sayılı kanunun icap ettlrdiğl vesikalart haiz 

bulunmaları şarttır. 
5 - Yukard:ı yazılı 8'kalem b::ıktr eşyaya ait ~artname ve nümunelerl görmek istlyenler her gün İs-

tanbul Sanat Pkuluna ba~vurabilirlefr .(167) 

bu sene dram 1 emretmiyor: Ba • 
kısmında yine 'Sha• 1 ba muha1%eti nimx• 
kespeare,, in "Kış Ma i U L U N A Y na Dan:mark~ ~r,;n ~ 
sah,. adlı bir eseriyle f sine 'Klodıyus u 
başlıyor; üç mevsı - 1 öldürten "ihtiras,, 
ınin de açılışı Shakespeare'le olduğuna dır. Öldürenlerin is1mleri artık "Aga 
göre bunu Şehir Tiyatrosu içln bir "te- mcmnon, Oeudip, Thyeste,. değildir; 
imü!., gibi telakki edebiliriz. Fakat, nl!" "Hamlet. Makbeth, Othello,. dur. Kur 
den Türk tiyatrosunun "Htitah" ınr dai banlar "İfıjcnı. Kassandr, Poliksen,, 
uıa 'Shakespeare" teşkil ediyor! Bu bü değildir; "Ofelya, Ju!iyet, Desdemona,, 
yük dahinin kuvvet ve kudretine biz de ~ır 
inananlardanız Hatta eserlerinin büYiik Ve Shakespearc'Jn sahnesinde akan 
bır kısmını okumuş incelemi~ ve pek kan ne ise eski Yunan sahnesinde a 
ı;oklarını da muhtelif me:ııleketlerin kan kan da odnr. 
sahnelerinde seyretmiş olmaklığtmıza İnsan ilahlardan kurtulmak!a benli 
rağmen bu gibi piyeslerin hazmin! bi ğinl de duygudan, ikinci tatıiat yerine 
raz "tahammül" denilen kuvvet f15cı· gt"çeu kuvvetli itiyatlardan, tecrit ede 
na muhtaç gibi telakki ediyoruz. "Ko hillr mi? Maddi manevi hırslardan, ih• 
medi Fransez" de bile Klasik cser!e· tiyaçlardan kurtulur mu? Kısaca kal 
rin oynanddı:Jarı günler tahdit edilmiıi bini koparıp insanlık'an çık;ıbilir mi? 
tir. Tiyatro çerçevesi dar olan bLcim * * 
memlekette bu ciheti de düşünmek ~. 
zımdır. 

~ehir Tiyatrosunun tiyatro aleminin 
temel taşları teşkil eden bu büyük $3.h 

siyetleri tanıtmak hususunda sarfetti· 
ği g2yreti takdirle tekrar ediyornm. 
Fakat bn temel taşları için daima ''çe 
ki taşı., kullanacağımıza biraz d::ıha 
hafif çeşitler ele almayı tecrübe etsek 
fena olmaz sanırım. 

* * "Snakespeare"in eserlerini bir tas-
nife tabi tutarsak yarın akşam 

temsil edilecek olan "Kış Masalı" nı 
"Kxskançlık dramları" meyanında zik· 
rede biliriz. 

Esatire karışan eski devirlerde be 
şeri şuur bir "kösret-'.vücut,, a tabidi, 
İnsanların benliklerine sokulan her çe 
uit ihtisas semadan inen bir nluhlyet 
şeklinde geliyordu. 
İnsn Sşık o!du mu, onu civciv ka • 

natlı iki gözü kör bir çocuk ilah (Kü 
piden) sevkediyar; kendisini kıskanç
lık sararsa onu id:ıre eden öküz göz 
1ü .. Jünon" oluyordu; harpten, kitalden 
zevk alırsa onu ta.1'rik eden "Mars., dı: 
tamahkarlıkta "Plütüs" e, kin ve nef 
rette "Ate" ye, hiddet ve şiddette "Me• 
jer" e tabi oluyordu. 

Bu suretle beşerin şnunı ihtiraslarla 
karışan i!filılarm (randevu) yerleri gi 
bi onlarla dolup dolııp boşalıyordu. 
Nihayet bir gü.n geldi ki, insanlar bu 
"kösret" ten bıktılar ve onnn yerine 
''"-ahdet., i ikame ettiler. Bütün Uih
lar esatir efsanelerine bürünerek çe· 
kildiler, gittiler; fakat ihtiraslar kal 
dı. "Venüs" gitti "aşk,, yine mevcut 
•· Jünon'' un olmaması kıskançlığın da 
kalkmasını icabcttirmedi. "Füri,. 1erln 
firariyle "intikam., hakkını kaybetmlş 
olmadı ... ilah,.., İşte "Shake~peare" de 
"kader,, denilen insanın iradesine !:iğ 

mayan hıl.diselerin. eski Yunan sahne
sinde olduğu kadar kuvvetll ve kud 
retli görünmesinin sebebi budur 

İnsan artrk tam8men ihtir~sların 
"med ve cezri., ine tabidir: 

Artık "Orest"e "K!itemnestr" t öl 

ınsanm insan oldukça sevmemesine 
ve sevince de kıskanmamasına im 

:ran var mıdır? Kıskançlrk, aşktan ay 
rılmaz; adım adım onu takip eder. 
Aşk ve kıskançlık "Neo Platonizm,, 

IC'lsefesinde akı! ile "Nefsi emmart"" 
n!n oynadığı ro!e benzer. Nefba.Hbahi 
olan aşk, insanı sonsuz alemlere doğru 
silrükler, hislerin endişesi demek olan 
kıskançlık onu mütekamil olmıyan be• 
şeri zaaflara zincirliyerek süfliyet a· 
lemine bağlar. Aşk, insana, cesaret, 
ulüvviicenap, büyüklük gibi yüksek ka
biliyetler telkin eder. Ütek adamı cesur 
t:ımahkıtrı müsrif, yalnız nefsini düşü~ 
neni bir kahraman yapar. Kıskançhk 
ise insamn benliğini karıştırır ve içinde 
ne kadar küfran, k:n, gazap, riya, nef• 
ret gibi posa ve tortu varsa hepsini 
yüze çıkarır • 

Bu değişikliğin önüne geçilemez. 
Shakespeare'in bütün hayalinde canlan 
'1ırdığı en yüksek sedyeli şah$.İ.yet1~ 
bıı hıssin istilasında hepsi benlilderlru 
kaybederler, zefü ve sefil olurlar. Me 
sela Priam'ın oğlu ve Hoktor'un kar• 
deşi o!an Troylus böyle bir ihtiras ka 
pılınca vatanını, ailesini, evini barkını 
terkediyor ve sevdiği kadını gözetle
mek için arkasında dolaşıyor; eve ıel 
dıği zaman da hiddett('ll köpükler ııa· 
çarak kardeşine düşmanlarını müsama 
sa eylediğinden dolayı taan ediyor ve 
rakibini öldürmek için arıyor. 

"Aragon., kralının yüksek pS.yeler 
verdiği ve bütün İtalyanın takdir eyle 
diği Floranseli genç Clauclio (Klodyo) 
da öyledir. Karısını kıskanması yil • 
zünden deli gibi olmuş; "Hero,. ya bir 
tuz:ığa düşürerek herkesin önünde onu 
bir iftira enkazı altmda ezmiştir. 

)#. 1f. 
"Kış Masalr" ndaki "Leonti" dt> 

herkesin muhabbetini celbet.'?Iİ• 
millete kendini sevdirmiş bir hü!ı:üm 
dardır. Fakat mis:ıfiri olan diğer bir 
hükümdara karşı karısının ufak bir ne 
zaket göstermesi onu çocukluk arkada 
~ını zehir!emek: kansınr, ktzıni diri 
diri yakmak istiyen en müthiş bir cani 
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ÇENBERLITAŞ Sinemasında 
·Bugün matinelerden itibaren 

·a E C K 
CHARLES BOYER 

S T R E E T 
MARGARET SULLAVAN 

KARTAL PENÇESİ 

Cinai 

ROBERT 
Levingston 

Nihayet.~iz şerit 
(Muhtelif eb'atta) 

JUNE R OB ERT 
Travis 

Mlkdaıı gün O 

Armstrong 
Tel: 22513 

Pıuarlığın 

saati 

83.700 adet 16.10.942 Cuma 9.SO 

, 

Hüblon 20 ton ., 
• ı - Yukarda cins ve mikdarı yazılı iki kalem 

satin alınacaktır. 

10.30 
malzeme pazarlıkla 

2 - Pazarlık hizalnrtnda yazılı gi1n ve saatlerde Kabatasta levazım 
şubesinde merkez alon komisyonunda yapılactır, 

3 - Nihayetsiz şerlte ait ebat listesiyle büblon prtnamesi her gün 
öğleden sonra sözü geçen şubede g15rülcbilir, 

4 - İsteklilerin pazarlık icin tayin olunan g{in ve saatlerde teklif 
edecekleri fiyat üzerinden yüzde on beş teminat parasiyle birlikte mez
kfu ltomisyona müracaatlıırı ilan olunur, (255) 

----fstanbul bira fabrikasında elde odilecck yas ki1speden 100 kazanı, i-
hale tarihinden itibaren haftada iki gün harlı: olmak üzere diğer günlerde 
çıkacak küspeleri 3 - 4 ay zarfında almak ~artiyle pazarlıkla artttrmaya 
konulmustur. 

Pazarlık 6.10.942 Salı gtlnil saat 10 da Kabataşta levazun ~ubesin
deki merkez satış komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin pazarlık için tayin olu nan g{ln ve saatte teklif edecekleri 
fiyat üzerinden % 15 teminat parasfyle birlikte mezkO.r komisyona müra-
caatlal'l ilan olunur. (251) 

__,,. -....... --~-------------------------------------... ---....;~..:--
Yüksek Mühendis 

Alma Komös 
Eksiltmenin 

Mektebi 
onundan 

Satın 

Tarihi Saati Şekil ilk teminatı 
Muhammen 

bede il Mlkdarf Erukın ctn~ 

16.10.942 11,15 Açık 312 83 5000 Nohut 
16.10.942 11,00 Kapalt 765 180 5000 Zeytin y, {! 

Mektebin 1942 mal! yJh iaşe ihtiyacı vukıırdnkl -şekilde eksiltmel!'rc 
konulmuştur. Fazla malılmat kin Gümüşsuyundak:i yüksek mlihendic 

B.ir rivayete göre pek eski zamanda 
Çinde bir rivayete göre de A:bbasi ha. 
lifelerinden ''Hfuiln.ür-Re,.c;id,. in dew 
rinde icat edilmiş olan bu oyun insan 
tarı dü§ünmeğe, tedbir almıya, hasmı. 
ntn pHlnlannı keşif, sabrr ve teenni ile 
hareket etmlye alıştırdığı için bir ne. 
vi "beyin sporu., gib;dir; fakat ne ka 
dar da tahammülü güç bir eğlencedir. 
O kadar ki, bazı yerlerde "Şatranı;" , 
oyan çerçevesinden bile çıkan!mış ay 
rı bir fen olarak kabul edilmiştir. Bu· 
nu birdm de böyle 1ı:abnl etmemiz la
zrmdır; çünkü "Şatranç" m sermavcsi 
bC1l !bol düşünmekten ibarettir. Bu- ba· 
kımdan olacak Sünbülzade Vehbi oyun 
aleyhinde yazdığı bir manzumede: 

Nerde cördük ise nerd·!l-aatrenc 
Mllbtclhmda bil-leydi aad rene 

Diyerek "Satranç .. ile yüz türlü mili 
net manasına gelen "sad renc"i sıratlı 
bir kafiye yapıyor. Nerede kat edJ. 
miş olursa o!sun "Şatranç., bugün mıl
letler arası bir oyundur. İngilter,.de 
bu oyunu geni3 bir sahaya büyük si. 
vah, beyaz haneler resmederek yine 
siyah ve beyaz renkli "şah, vezir, ü
vari, fil, kale, piyade" gibi taşları mü
cessem olarak oynamışlardı, 

Merakhlarmca her taş ve her b:ıne 
mal~m olduğu .için iki memleket iki kı 
ta arasında telgraf muhaberesiy!e da• 
hi şatranç oynandığı vardır, 

Sair Vehbinin dediği gibi hakikaten 
bu oyuna düşkünlüğü ipti!! derecesınc 
vardıranlar kendlerini bir satranç taıı 
haline koyacak kadar benliklerini buna 
vakfediyorlar. Mesela kendisi Londrıl. 
da bulundnğu halde "Rlyo dö Janeyro" 
da oturan şalranç l'l8Tll.l'}İyonu "K pa 
Biyanka,, ya karııı telgrafla oynıyarak 
cihan şampiyonluğunu kazanan beyaz 
P.us "Al.kin,. in bu muvaffakıyetten ev 
vel Niste gözü bağ!ı olmak şartiy!e 
on iki oyuncu ile oynadığına ve on 
birini ma!?!Qp edertk ancak birisi ile 
berabere kaldığına şahit oldum. 

Şatranç, Avrupalıların sonralan '<pc> 
lo" şekline eoktukları ••Coy.ve-Çevğan" 
oyunu gibi edebiyata girmiştir Hatta 
fare lisanında büyük bir divan teşkil 
edecek kadar şiirler yazan Yavuz So. 
lim, yine farsça yazdığı bir fahriyede: 

"Mülk kiliminin üzerine dev!et şatır 
rancınr kurunca Hind 1~tan şahtru Ferz 
gibi olan askerim mat etti.,, 

Demiştir. 
., 

Sarkta hemen hemen bütiin şalrlrr 
'"$atranç., ı ve şatranç taşlarını edeb1 
sanatlarda ve bilhassa teşbih ft istiare 
de kullanmışlardır. "Nedim" in gazcı· 
lerinden birinde şu beyte tesadüf edi. 
lir: 

O Slhln tkl kolum bcnd tdllb mrylncslne 
Piylde·l...,melim çd:dı Fen hanesine 

"Satranç" ı iki kisi oynar, fakat bir 
çok kişi eeyreder; seyircilerin oyu:ı.a 

karı~mamalan usuldendir; fakat çoğu 
merakhlar dayanamaz!ar: karışrl'Jar: 
hatta bir keresinde oyunculard:m biri 
•ıin mağlilp olacak bir vaziyete düş • 
mekte olduğunu sezen refiki iki süvari 

ı 
yi biribiriyle muhafaza ettirmek •;ure 
'iyle hem "Kiş" hem de "Mat" tan kur 

l 
·nlacağını anlatmak için diğer bir se. 
vircfye: 

Glfıl olma e:ır Birldcr nush·n·ocndlm 
eyle ylld, 

Atı lta bcnd idince, biç olurmıı "ktt"ü· 
"mllt"? 

Beytini okumak suretiyle arlr.ada:sını 
kaz eylemiştir. 
"Şatranç" ın çok geniş, ince, hünerU 

btr oyun olduğuna şüphe yoktur; fa • 
kat sinirli adam kıtrı değildir btı itibar 
la mes!ektaşımrzın bu oyunu umumi' 
lı:ştirmek için ettiği tavsiyenin her yer 
de iyi bir makes bularak herkesin du• 
rup dururken kabahatli ispinoz gibi zor 
la kendini angarya tarafından düşün• 
r:eye vereceğin; hic; zann,.tmiyorum. 

lstanbulun Kurtuluş 
Bayramı Hazırlığı 
İstanbulun kurtuluş gününün yıldö..ı 

nümü münasebetiyle 6 Birinciteşrln 
Salı günü şehrimizde büyük bir tôren 
yapılncaktrr. Tören saat 10 da Sultan 
ahmet meyfüınında b~yacak ve tB
rene iştirak edecek kıta ve teşekülleı 
tramvay yolunu takip ederek Taksi· 
me çıkacaklardtr, Taksimde AbideY.,e 
c;clenkler konulacak, s15ylevler veri· 
lecek ve İnönü gezisi önünde hazır• 
lamıcak tribün önünde bir geçit res• 
mi yapUacaktır. 

Program iki güne kadar a1Akablara 
hlldiriJeC'ektir. 

Feride Mutlu - ~ 
ile 

Naim Dosdoğru Evlendiler 
28/9 94!> 

TEŞEKKÜR - Boğaz ve burnundan 
mustarip bulunnn oğlum Kemal Gnt .. 
mana muvaffakıyetli bir ameliyat ya .. 
oan Cerrahpaşa hastahanesi kulak vt 
'>oğaz miltehassısı ktymetll doktorlan .. 
nTzdan Salih Ergezen ve asistanları .. 
•ııı alenen tesekkür .. tmevi bir vazife 
• f bor<: hllirlm Lemi GUlmnıı 

KAYIP - remmuz 942 ortalarıı.da 
Vefa erkek lisesinden ald~ım 3255 s:ı .. 
)'ılı tasdiknamemi zay1 ettlğimdcıı 
b!lkmO kalmadfğı ilan olunur. 

4 A dıın ::>R7 lbrahlm ~Orevya A. mı4 
mektebine müraca::ıt. (211) 

= 
Sahip ve Neşriyat Muduru: Halil LUtfi Dördüne' 
G~etecilik ~c Ncsriyat T. L. S. TAN Matbaası 

Orta tahsıuı bır T(ırk gencı iş rT~ 
vor. Her iste calrsabillr 51 .. ~p ıi< 

flnmJdiyc caddesi, Merıç - Uda ote· 
~ line milracaat 
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Shakespare Ve 
Kıskançhk Dramları 

, ........ --.......................... , 
iNGILIZCE 

MERAKLILARINA 
Ki TAP 

MÜJDE 

.•. "'~ 30.9.942 
,,...~ ................................... . 

Resmi Dairelerin İICin işleri ~I 
Hakkında Mühim Bir Şirketi Hayriyeden: 

~ rsa~tarafı 3 üncüde) 
der~kes:nc ind:rmiştir. 

Po5thumus adınd:ıki Brctanyalı bir 
şöv~!ye de bu gibi şahsiyetlerdendir. 
Bre1anya Kralı Cymbeline tarafından 
yet!m olduğu h~ld~ evlat edinilip bii
yutülen bu arlam o kadar yüksek m~zi 
yetlidır ki, Krahn kızı bile onu ken. 
duıe küfüv addediyor. Bu kadar mütc
kinül bir adamı ufak bir efsane röz
~irt çileden çıkarıyor; cinayetler Cü
türıülüyor. Bu değ'erli genç "İmojcn.,ni 
bir tuıaia düşürmek için ka~pazan o
luyor, haydutluğu kabul ed'yor: ve ka• 
rısıııın ölmemesi için ancak u"a41:?nm 
kerıdr,ine itaat etmemesi lizımdır, 

l:n yen' İngilizce Romanlar, Çocuk hikayeleri ve romanlan, kücük Mekteplerin 1.10.942 de açılması dolayısiyle taTİ-
h ik8yt>lcr, mük3tat kazanmış eser! er kira ile verilir. Şerait gayet el- Tebliğ verişlidir, fede yapılan değişikliği gösterir cetvellerin vapur ve 

Açılış günü 2 Blrinciteşrin 1942 Anglo • Amerikan kütüph<>nesinin · k 1 1 ld - sayın yolcularımıza ı'la"n olunur. 
füt kat~ Tepcbaşı Me0rutiyet Caddesi No. 63 ı s C e ere ası ı~ı şımdıye Jı:adar resmi clalrelerin illnlarmm neşrine 

tnassut eden merkezi İstanbulda Entırum HllJlllldaki 
(Türk Maarif Cemiyeti Resmi Dan l§leri Bürosu Lbnited 
Sirkeli) tasfiye halindedir. 

, ............................... ~~----~, ,, ________________________ __ 
, ..... 1 ............................. 9'. 

istanbu-1 Belediyesi' ilanİar:~ . 
l\'Jıslr çar~t:-;ınm tamiri mUteahh;t namı he. ,bına kapalı zart usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. Tadilen tan.tim olunan yeni keşif bedeli (392650) 
lira (40) kuruş ve ilk teminatı (17456) lira (2) kuruştur. 

~fukavele, eksiltme, natia işleri umumi. hususi ve fenn1 şartnameleri, 

proje keşif hüliısasiyle buna müterer .1 diğer evrak (19) Hra (64) kuruş 
1 
MUHASEBECİ ARANIYOR 

Şantiy<'lerde çalışmtş tecrübeli bir muhasebeciye ihtlyaç vardır 

Dolgun maaş verilecektir. Taliplerin İstanbul 176 Posta kutusu adre
~ınc (l\fUHASEBECİ) rümuziyle müracaatları . 

Ticaret Kanununun 232 net maddesi mucibince mah
kemenin tasvibine iktiran etmiş bir şürekA karan olına. 
dığından Erzurum Hanındaki Şirketin muamelata devamı 
kabil değildir. Bu sebeple ilaruarmızın doğrudan doğruya 

tSTANBUL ANKARA CADDESİNDB 
KAYA HANINDAKİ 

Ya Othello? Venedik Cümhuriyetİ• 
ntn müth!ş Türk istilasına karşı koya
ı-:ımek için i~tinat ettiği bu cesur zpn· 
cı muharip. Yürcğ~ de kılıcının S!1~ 
k rtar tcmiı olan bu kahraman askcrı 
bu hi~ ne hale get:rm'.ştirl 
İ3go (Yag:o) nun ona görmcdiii bir 

rt.vayı anlntması, Destemona'nın me~ 
d J•n, dü.:Urmer.i bu meziyetli askere b~ 
tün ceaaretini, kahram3.nlti:ı ve şercfı 
nı kaybettiriyor. Artık k\şniycn k~h~y 
llı1lar, boru, tranpet sada!arı. hıçb~r 
\CY kalmıyor, çünkü Othcllo artık ~·t 
nı ~·ir Onu.o harp meydanlarında şım 
şekler. çakan kdıcı bir katil hançeri 
... -aıı[esini &öri.ıyor o kadar ki ka~ısın! 
bof!a1lamak iç;n uyumasını bekl_1yor. 

Shakespcare, bu kadar kuvveUı şah 
ı~yctlerin bu h:sse dayanama.malarını 
b~r sebep tahtında olarak ortaya koy
nıu~tur. Çünkü kC'ndisi de bu el:ml: 

ıstır ı:ı br duynıu:;;, kıskançlık a CŞl 

1;c yüreğ 1 yanmt$llr: " 
Bazı şiir~crinden onun d'.'. Molyer,, 

in •Armande Bejar,. ı g:b: b!r.mi.ş~_ka 
ıı olduğu anl:ışıhyor. O da atız, mute 
vazı b;r aktörden bask;, bir ~ey ~~:ı't
yan şahsına en yıkın dos~~- o~an .~uruz 1 
lu bir zatın tercih edildıs:ını gorme"k 
ze-hrini tatmıştır. 

Shakespeare. on -yedinci (Sonne) 
ıh;Öcı şöyle '!Öyler: 

"Bana ve benim dostum~. a~tıiı iki 
k1th yaradan dolayı yı.irrll.ı.mı yakan 

k .. 1bc linet olsun!" . . .. 
K

u;kanc;hktan ciğeri yan:ın Sha • 
kt"spcare'in bu mevzuu bu ka 

d:ır canlı surette b piyesinde sahne. 
ye koyma"ına hayret edilme~. Kıska_~~ 
ltic dram~arında di.'ıinin t:~rıh elyl~:~~ 
hi!!ler k:ılbinin bu sarNmı yar~ ar~ ı. ' 
L;·1 ·· bu kahramanların şahsıyet erın 
u ı un ı··ı hile" d"r dt" onun muztarip ben ıg ım, ı . 

İste yarın ak11am temsil edJ~ce'ır: 
"1{ Ma!talı., da Shakespaere'in ta!l\a-

n'1 "kendinde }ı.ic;settiği yürek ça:pın 
me T" k h. tı~~rından biridir. Bakalım ur '" 
res~ bu çarpıntıları bize na~ıl duy\1ra-

C'1~ 

ZAYi _ Gaıeteye ait olan 40 nu· 
maralı Dc>nİ7.yolla.rt pasosu zayi .o:
mt.:~tnr, Yenisini alacağımdan eskısı
nin t-ıiiknıii ..,.oktur. 

!lletapolitetsis gazetesi 
Müdürü 

t<AVIP - Gebze nüfus memurıu .. 
~ndan aldığtm nüfuıı: cüzdanım! ve 
Gebze askerlik ~ubesinden aldığım 
terhis tezkeremi kaybettim, Yenileri
ni alacağımdan hlikümleri kalmamış
trr. Tuzla: 1331 doğumlu l\.1ümin 
o"'·u ı,tusa Apa. 

mukabiJinde belediye fen işleri müdür lilı;i.inden verilecektir. 
İhale 15,10.942 Perşembe günü saat (15) te Daimi encümende yapıla

caktır, 

Taliplertn ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden (ÜÇ) 
ı;rün evvel belediye fen işleri müdürlü-tüne müracaatla alacakları fenni eh
liyet, imzalt şartname ve buna mlite ft>rri evrak ve kanunen ibraıt l3zım 

gelen diğer vesikalariyle birlikte 2490 No. lu kanunun tarifatı ct>vresinde 
hazırlryacakları teklif mektuplarını ihale günü saat (14) c kadar Daim! 
Encümene vermeleri 13zmırtır. (18R) -Dar0l~ce7.e miie!':~P'.'if':c;indt>ki ikiııci ve yedinf"i d::ıirPİf"r hel~hu-4'nın ta-
mir ve tslahı açık eksiltmeye konulmu1tur. Ktşif bedE'li 1301 Jır:t BO ku

~us ve ilk tt>min::ıtı 97 lira 64 kuruş tur. Kf"şif ve $artname zabrt ve mu
ame1'1t müdiirlüjü kaleminde görülebilir. İhale 5.10.942 Pazartesi günü 
saat 14 le Daimi Encümende yaptla\aJttır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektupları; ihale tarihinden sekiz gün evvel belediye fen işleri 

mildürli.iğiine müracaatla alacakları fenni chliyC"t ve kanunen ibrazı ıa

ztm ~elen diğer vesikalariyle ihale günü •muayyen saatte Daimi Encü-
mend ebulunmaları. (271) -Tahmin ltk te

bedelt mlnat 

398,00 

150,00 

988,00 

29,85 Ak~ar;ıyda İnt>bey mahalle~inin Kuçubey sokağında 61 
inci adada 26.SOmetre murabbat sahalı arsanın sat~ı. 

11, 25 Ak~arayda ?ı.fesihpaşa mahallesinin Ceylart sokağında 
• ,. ~. 53 üncü adada 30. 00 metre murabbaı sahalı arsantn 

;atışı, 

74, 10 Unkap<ı.nında Hacıkadın mahallesinin K3tip ÇE-lebi 
Voynak sokağında 13-2 numaralı ev ankazınm satrşt, 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukanda yazıh işler ay .. 
rı ayn açık arttınnaya konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muamelAt mü
dürlüğü kaleminde görülebilir. İhaleleri 2.10.942 Cuma günü saat 14 te 
Daimi Encümende yapılacaktTr. Taliplerin ilk temİnat makbuz veya mek
tuplan ve kanunen ibrazı h\zım gelen diğer vesikalariyle ihale günü mu-
ayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları . (261) 

İstanbul Emniyet müdürlüğünQn i~gat ettiği binanın tamiri kapalı 7.arf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştu~·. 

K01if bedeli (12569) lira (1) kuruı ve ilk teminatı (942) lira (68) 
kuruştur, ' 

Mukavele, eksiltme, baymdtrltk iJleri genel, husu~t ve tennt şartname-

leri, proje keşif hülAsasiyle buna ınilteterri dij!:er evrak (63) kuruş mu
kabilinde \•ilayet nafia müdürlüğü'nden alınacaktır. İhale 2.10.942 Cuma 
günü saat 15 te Daimi Encümende ynpıla.caktır. TaHplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları, ihale tarih inden (3) gün p.vvel vil3yet nafia 
müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet, imzalı şartname ve te
ferrüatı ve kanunen ibraz! liiztm gelen diğer vesikalariyle 2490 No. tu 
kanunun tari!ah çevresinde haz.ırlıyacakları teklif mektuplarını ihale Kti-
nü saat (14) e kadar Daimi EncilmP.ne vermeleri l~znndır , ... (257) -Beyk07. ka7.a~i deıhilinde Kuyu ve ÇiflH"k. aoka'klen:·1nm dJ kAldn·m:-ı 

in$aalı a~ık ek<iltmeye konulmu~tur. K~e!i bedeli (5829) lira ve il· te
minatı (437) lira (17) kuruştur. 

Keşif ve ~artnamc zabıt ve muamel~t müdürlü~il kalemfndc görüle-

bilir. . 
İhale 5.10.942 Pazartesi günü soa\ 14 te Daiml Encümende y•ptla-

cakttr. . '. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarıhınden (SE-

KİZ) gün evvel belediye ten işleri müdürltiğüne .:'1ünı.ca~t1 "\ ~laca~ları 
ı~nnt ehliyet ve kanunen ibrazı 1iiz1m e,ıtelen dıger v~ık...ılarıyle 1hale 
günü muayyen saatte Daimt Encümende bulunmal:lrı. (267) ,-- BAYANLAR ve BAYLAR 

Milessesemizde dalma KADIN ve ERKEK kol, ~eb saatleri, ma' 
duvar saatleri, altın ve platin nişan yüzükleri, kıymetli taşları 
ıüslü ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni "Şevaliye" yilzüklerfn.in zer 

cin çeşitlerini bulundurduğıuouzu bildirmekle y n{ deya:ru. 

No. 10 

68 Elmas, 7 Pırlanta 

365 Lira 

SiNGER 
Saat Mağazaları 

No. 36 
18 Elmas, 
1 Pırlanta 
250 Lira 

, ADRES: ISTANBUL, EMINöNV CADDESİ No: 8 
' Satışımız peşindir. Veresiye muamelemiz yoktur. 

., SARAÇBANEBAŞl HO&HO& CADDESiNDE: BlJSU:,,, 

\ K:n: ~:k 1 HAYRİYE LİSELERİ 

No. 18 
2 Pırlanta 

?.4 Elmas 
280 Lira 

Yatılı • Yatısız 1 
Orta - LI ... 

raıebe kaydına devam olunmaktadır. Eski talebenin taksitlertnıt yllsanıatırara~ ka~::a!en:~= 
eri lazımdır. Müracaat her gün 10 <'.an 17 ye kada~':1'· F.cneb . . . I 

' .,. Gündüzlü ~ mektPtln bımısl vesattıvle nakledilır Telefon 205~ 4•••• 

;::::;.iiiiiiiiiiiiiiiili .. ;;N~işantaşı, Çınar Caddesi, Hususi • ' 

' SiSLi TERAKKi LiSESi 
1 A;a, tlk, Orta ve Lise - Kız, Erkek - Yatılı, Yatısız 

n.aor0lan dolmamış sınıflar için yeni talebe kaydına devam ediliyor. Telefon: 80547 'tı , -

'-------------------·---~--.............................. .... 
MENKUL EŞYA SATIŞI 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden 
Doıyaı ÖI Uni.Jn lamı ikametgl~l Sa tıf günO .... 
941/174 F.lenl Galata Df'J!irmen sokak 10 2/10/942 14 
9~9/197 Avni Rf"ynğlu htiklal c. 390 Namıan .. 

lı yurdu 5/10/942 14 
940/124 F.ftikİ7 Tak~im Hoca Zade sokak t No. 6/10/942 14 
942/104 Pepron Pan~altı kuyumcu sokak 19 7/10/942 14 
041196 Ramazan Kasrmpaşa hasta hane yokuşu 

2 numara 9/ı0/942 14 
Yukarda i!;;im ve adresleri gö~terilen ölülere ait eşyalar mahke

memiz tarafından açrk arttırma suretiyle hizalartnda göst~rilen gün
lerde ı::atılacaktır. isteklilerin yevmi mezkürlarda mahallinde hazıı 
':JulunmalarJ i15.n olunur (549:l) . . , 

Türk Parası Kıymetini Koruma 

Maliye Vekaletinden 
Tiirk parasının ktymetini koruma hakkındaki 12 numa
ralı kararnamenin 8 inci maddesinin tadiline dair ola • 
rak İcra Vekilleri Heyetince ittihaz olunup 3 eylfıl 942 
tarih ve 5201 ~ayılı Re~mi Gazete ile neşrolunan 26.8.942 
tarih ve 2/18669 sayılı kararname aşağıda ilan olunur. 

~1"adde 1 - 23,11.937 tarih ve 2/7695 ,;ayılı Türk para~ı kıymetini ko
rumı:ı hakkJnda 12 numaralı kararnamenin 8 inci maddesi aşağıda yazrl1 
şekilde değiştirilmiştir. 

!\of adde 8 - Bankalar Türk paras t olarak yapılan tevdiatı, müsaade
c;i7., hiç bir ınırctle ecnebi para~ına tahvil edemezler. 

İkamet"'"aht Türkiye dtşında bulunan hakiki ve hükm1 şahısların Tür .. 
kiyedeki mallarının iratları ve satış bf"delleri. sermaye ve iştirak hisseleri-

Türk Basın Birliği ve Ortaklan Resmi 
ilanlar Kollektif Şirketin< 

ı:;ônderilmesini rica ederiz. Şimdiye kadar Erı:mum Hannı.. 
daki Şirkete gönderilen ilinlann da Şirketimize tevdi edil • 
mf'c::inin hi1dirilme:ıı;ini tnvsive ~tf Pr1'1 

·-" i·········· •.••••..••••...••••.• ,, ............. : 
ı M. M. V. lstanbul Satın Alma Komisyonu llônlan İ 
..................................................... 

Beher çiftine 340 kuruş tahmin edilen 4000 çi!t eldlven alınacaktır, 
Pazarlıkla eksiltmesi 5/10/942 Pazartesi güoU saat 15,30 da Tophanede 
M. M. V, İstanbul ıabn alma komisyonunda yapılacaktır. 1lk teminatı 
1020 liradır. Nümunesl komisyonda &örülür. Taliplerin belli vakitte ko-
mb<yona gelmeleri. 4(210 - 10375) -20,000 adet kaşık ve 150,000 adet catal paıarllkla satın almacaktır, 
İhalesi 5/ı0/942 Pazartesi günü saat 1~ de Tophanede LY, Amirliği bina• 
smde. M, M. V. İstanbul ıattn alma komisyonunda yapılacaktır. TaliplA
rln nümune ve teminatlariyle belli vakitte koınisyqna gelmeleri, 

Kilo 

32,680 
3060 
6990 

Hepsine 36,054 

.. 
Yünlü kırpıntı 
Beyaz pam~ krrpmtı 
Renkli pamuklu kırpıntı 
lira tahmin edilen yukarıda 

.. (212 - 1037'1'. 

yaztıı :ı kal•m l<:ırpmtt 

satılacaktır. Kaptlt zarf1a arttırması 15/10/942 Perşembe günü saat 15 de 
Tophanede M. M. V, İstanbul 4 numaralt satın alma komisyonunda yapı

lacaktır. Kati teminalt 5408 lira 10 kuruştur. Kırpıntılar Derterdarda 
ve Tophanede dikim evlerinde görülebilir. İsteklilerin kanunl veslkala• 
riyle teklif mektuplarını arttırma saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. ' (208) (154) -nin gelirleri ve Türk parasiyJe olan her nevi mevcutları ve atacakları 3.000 adet maden kömürü sobası, Bir, iki üç numara. 301000 adet so""" 

ve yPrli ve ecnc-bt menkul kıymetleri blokNiir. Muayyen bir bankaya ya- ba borusu. 6000 adet soba borusu dirseği! alafranga ve alaturka olmak 
ttrrlması kanun ve kararn<ımeleı: iktiza~mdan bulunan mebaliğ ile Tür- üzere pazarlıkla satın alinacaktır İhalesi 2/10/1942 Cuma günü saat 15 
kiyedc yapılacak mn~raf ve mübaynrıları knrşı l amıı.k üzere h?riçten gönde- te Tophanede M. M, V. İstanbul satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
rilen serbc:.t dövizlerin satışından mütehas.;d paralar blokajdan müstes- Taliplerin verebılecekleri soba, dirsek, ve borularının nO.munelerin.i ihale 
nadır. gününden üç gün evvel komisyona getirmeleri ve eksiltme gününde tek"" 

l-Iariçte bulunan h.ıkiki ve hükmi şahıslarm Türkiyede-ki bloke ala- lif edecekleri fiyat üzerinden teminatları ile belli saatte kimos:rna gel ... 
caklartnr i~tifa ve menkul kıymetlrri ni teı:;cllilm edecek ~ah ıslar kambiyo J meleri. (119) 
murakabe mercilerinden müsaade alarak T\lrk liralarmı i$tlfa tarihinden ~ 
itibaren bir ay lçinrlc Ti.irkiye CUmhuriyet Mt>rkf'7. Bankasına ve menkul 31.000 Kilo H.ılkt pamuklu k.ırptntı 
kr:vme-tll'ri tP~Pllüm tarihind<'.'n ~tib;ı.ren ayni miiddPt icindC" diledikl<'.'ri bir~----- 7,000 Beyaz ., ., 
b. n. ıe il' o lff&l:iu riurtor. 23,000 ., Yünlil ktrpıntı, satılacaktır. Kapalı zarfla arttır .. 

Tiirkiy<'df>ki hakikt \"e hiikm! şah111l:tr t.-ırafmdnn Türki:ve ha:ricinde ması 15/10/942 Perşembe günü saat 15,30 da Tophanede M, M. V İstan~ 
bulunan hnkiki \'!' hiikmt ş;ıhıı::hır lC'hinr Tiirk lira~ı Ü7f'rlnden kredi a- bul satm alma komisyonunda yapilaeaktrr, Hepsinin tahmin bedeli 44,900 
c;ılamTyaca~ı tı:ibi tf'vdi:ıt dn y;:ınılam~,. v<' TürklyPdP hulunan ernc>bl.lerc lira, kat't teminat! 6735 liradır. Ktrpınttlar Defterdarda bir No. lu dikim. 
hiç bir stır<:'tle Türk prı.ra!;iyle ikrııatta bulunulrı.maz. Razı h:ti~nat ve hu- evindP görülür. Taliplerin kanun! vesikalariyle teklif: mektuplarım ihale 
sust hallPrd<' bu ş<'kilrf<' krr-rfi kiişadı .ve ikraz yaotlm<ı~ı Maliye Vckftletl- saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (131) 
nin \"e tevdiat icra!l:ı rl:1 kambiyo mii rakabe m<'rc-ilf'rinin mezuniyetine 1 
bağlıdır. Haricteki firm:llar 1chinP teminat nlarak TürkiyE'd~ki bankalara 100,000 adet portatif çadır direk ve kazığı almacakhr. Pazarlıkla eıt-
yapıl..'lcak tevdiat k:ırnhiyo müraknbe ml'.'rrilerinin mi.i~1:1ade~ine tabidir. silbneye konmuştur, İhaJ~l 6/10/942 Salı günü saat 15 te Tophanede ~t.. 

Bloke para ve menkul kT.vmetlerin Türkiye dahilinde i!<timal şekillC'ri M. V. İstanbul satınalma komisyonunda yapllacaktır. Taliplerin belli va• 
]\,faliye Vek31etincr bir tnlimntname ile tayin olunur. kitte komisyona gelmeleri, T ahmin b edeli 49,400 lira, ilk teminatı 3705 

Bı) ..... ·i p:ıralaf"m haric-P cıkarılması aş?,2ıdıJki malların ihracı sure- Jiradır (120) 
tiyle r- ündür. RlokP nılrı-ıl.":1_rm transferi hakkındaki mukavele ve an~ ...,._ 
laşrrr.ıh. hükümleri mahfuzdur. Beher düzinesine 175 kuruş tahmin edilen 162 düzine diş rontken 

1 - Ana~on 

2 - Sün2er 
3 - Yaban1 domuz eti 

4 - Y:ı$ seh7.e 
5 - Kök boya 

6 - Holl 
7 - Lilleta~r 

8 _Tütün (1937 TP dah:ı ~
velki ~eneler mahsulü) 

g - Yaş meyva 

10 - Çöveı 

11 - $:ırap 

12 - Likör 
13 - Gülya~ 

14 - Cf""hri 
1!1 - Maden nıyu 
16 - Zmıpara ce,1ıttı 

l 7 - Prina kü~pesi · ''" 
IR - Kuru üzüm ( 1941 mah<nll'O) 
19 - Fmdık (1940 ve 1941 yıl-

larına ait) 

Yukarda yar.Ilı mallar (hizalarında husus! kayıt bulunanlar ~~ k_a~ 
yıllarla mukayyet oJmAk üzere) münha~ıran ecnebi şahrsla nn tabııyetını 

t ıdıkları veya ikarnet~3hlarının bulunduJtu memlek~tlere ve sermayesi 
~ 1 . . k 
ktm-ıt"n veya tamamen ecneb1 şirk('t ve mlicsseı::e t"rın var ıse ana mer ez-
lerinin yok~rı hi~c;ed.arhırının ikamet~ôh1arınm bulundu~ memleketlert-
1\1aliye Vek31etinin müı::o;.adesiyle ihraç edilebilir. 

Bu memJeketler Kliringli veya benzf"ri bir anlaşma ile bağ:ı _bulun
duftumuz mPmlekctler oldu~u takdirde ihrac edilen mal bcdellerın.ın Kl l
rin.ı:t takA!; vt?ya kayıt harici btrakılacaama dair bu memleketlerın alA
kad~r resmi miiP~~eselE'rindE'n mi.i!l:aade tstih~al edilme!>! ve bu müsaadell"r
le ?t.taliye- Vekcl1ctine mliraca<ıt nlun ma~ı 137.Tmdrr, 

İhraç l"dilrcrk malh~rtn navlun. ıı; ll!orta, komfıııyon R"lbl ihraç mas-
raflan al~kadnrlar tar;ıhnd;ın bu ma Harın transferinden e-lde edilect>k 
dövıYlerlC' mevridde ödf'.'nir. . 

ltcrha.nı:t:i bir memlf'kettr hu~uı::1 t:ık;ı~ hec;abnnt7d:'t tf"rakOm Ptmış 
mühim mikdardrı mcbalij! buhınrlu~ ve o memlrketten ~th:ıl~tın ı.hrmml~ 
yetli ı::urette aiicle$m;ş nldu_ğu 2/15843 sayılı kararn:ıme-n ı n 6 nrT maddMı 
mucibince müteşekkil (ticari tcdiyelr ri tanzim komitesi) tarafından ta~n 
,.e tr~bit edildiji'i hallerde yukarda y aztlı mallann ihracına müsaade edıl
meyip bu nevi paraların o memlekette açrlmı~ hu_sus1 taltıuı hesnbımtzdll 
mukayyet mebalieden mah~ubu suretiyle transferı yapt1rr. 

Muk.avvat maddr - NC7.dlerinde bloke para ve menkul ktyme: _bu
lunan hakiki vt> hükm1 şahıslar bu k: aramamenin neşri bırihi.nden 1tıba
ren bir ay içinde kambiyo miirakabe mercilerinden mOsaadP ı:ı larak bloke 
Türk liralarfnı Ti.irkiye CilmhuriyPt 1\.ferkez Bankaı;tna ve bloke menkul 
kıymetleri de dilN:likleri bir b:ınkaya t!"vdje mPCburrlurlar. Halen Bilnka
larda blokr bulunan meh::ı.li~in Türkiye CümhU'T"iyet ~~rkez_ Ban~Rsma tt"v
dii için kambiyo rnürakabc mercilerin den müı;a.ade ıstıhsalıne luzum yok-

tur, k r 1 
tı.faddP 2 - 23. l 1.fl37 tarih ve 2/ 7695 sayılı Türk p::ı.ra!:lı. ıyme •n 

1 
koruma hak.kmdaki 12 numaralı kararnamenin 31 inci madd~sıyle 23. 10. 

940 28 4 941 15 7,941 tarih ve 2/14573, 2/15663, 2/16202 sayılı kararna-' . . . . . (219) 
nıeler k3.ldtrnmıştır. 

• YÜCA ÜLKÜ LiSESi ~ 

r Müdürlüğünden: Derslere 1/X/1942 Perşembe günü başlanac~ğ~n
dan engele katmış olanların bu sınavlarmt ~n .s~n ?/Xll9~~- tarihıne 
kadar bitirmeleri gerektir. Engelli öğrencilerıifıızın gunlerlnı oğrenmek 

üze-re hemen okula ~etmelidirler. ,, 

.KARAR HOLASASIDIR 
Karar No. 104/77 - Tayin edilen fiyattan yukarı yo(iurt satmak su-

t .yle '"1111 korunm~ kanununa muh~rteten ma7.nun Suadlye Caml re< P• • n. 'llk 
kar~tı;ındaki 19 No. da Tahir oğlu A hmct Kesen; u:\küdar mıl orun-

mn mahkrmesinin 27.5.942 gün ve 104/77 sayılı kararı ile on lira atır 
,.,ara ccza!ına ve 14 gün ticaretten mzn'inc karar vcrilrni~tir. 

filmi alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesJ 8.10.942 Perşembe günü saat 15 
te T ophanede M. M. V. İ:r;tanbul satm alma komisyonunda yapılacaktrr. 

Kat't teminatı 42 lira 53 kuru~tur. Taliplerin belli vakitte komisyona 
gelmeler' {225 - 229' -250.000 kilo pamuk tpli~i imaliye ücrett verilmek suretiyle cthetf as:• 
keriyeden verilecek masuralara sı:ırdırtlmaıq işi pazarlıkla eksiltmeye kon .. 
muştur. İhalesi 8.10.942 Perşembe günü saat 14,30 da Tophanede M. ~1 V, 
t~tanbul satm alma komisyonunda yapılacaktır, Tahmin bedeli !50.000 lira 
tik temlnatt 3750 liradtr. Taliplerin b elli vakitte komisyona gelmeleri, 

(224 - 228) 

,-DEMİR SATIŞI " 
1 Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk hAklmliğinden: 940/~3. - Tereke-1 

sinde mahkemece elkonulup tasfıyesıne karar verilen ölu Vahit Ak

oaka ait İstanbul Eminönü Reşadiye caddesi Cümrük Hali antrepo .. ! 
'Unda bulunan Çıbuk ve dört köse vesalr d.emirler aç.ık arttırma sure.~ 
tiyle mahkememiz tarafından 8.10.942 tarih.ine mUsadil Perşembe günu 
<::aat 14 te satılacaktır İsteklilerin yukarda gösterilen gün ve saattF 
"'rH'lhaJlinde hazIT bUlU~mnJart flt\tı olunur (5492' 

_. .............. ~~----..... ~~ 
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Devlet Den:zyolları işletme U. Müdürlüğü llı.L 

Adalar • Anadolu - Yalova Hattı Kış Programı 
Adata- - Anadolu - Yalova hattında 1 Birinciteşrin 1942 Perşcmbt

'il:ilnUndr .ıtibaren KIŞ programı t atbik olunacaktır. Yeni ~rogram ls
kelelPrt ı~ılmış ve cep nüshaları da gişelerde satışa çıknrtlml!jtır. (2~4' ' ....... .-

1\ I. M. V. İstanbul 2 No. lu Satın Alma Komisyonundan 
ı _ Keıfi mucibince tahmin edilen bedeli (11119,33) lira olan Dz, 

Yeni Erat Ti Al Kıılasmda yapılacak tamiratın pazarlığf 2,10.942 Cuma 
günü saat (IS) t~ Tophanede bulunan Mr. K. ltğ! binaoında 2 No, lı sa~ 
tın Al Kom da yapt1acakbr. 

2 :_ İlk İerninatı (833,95) lira olup ~artnamesl her gün lıı saati dahi• 
linde me7.kt'\r komisyondan bedel<;iz alınabilir. • 

3 _ İsteklilerin 2490 say!lı kanunun istedill vealkalerla vı: 6e1H gtln 
ve saatte adı geçen komisyona müracaaUarı, ·- -· - · - (209) 


