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Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

ÇOCUK ANSIKLOPEDISt 
11.lınrz, ÇDnkO bu Ansiklopedi ona mektep lcltabı kadar 

ondan daha ziyade ıa,,ımıfır. 

FİYATI (8) URADIR. 
TAN mOeaMealnde ve klt.S>Ç•larda buluna•. 

ve beli':' 

Millet Meclisi Reisi Ömer 1 
İnönünün Göğsüne Turizm Brövesi Ve 5~0 İngiliz Uçağı 

~lam eti Farikasmı Takta 1 iştirak Etti 
ı Toprak Ofisi Tanzim Satışına Nihayet Verecek, 
. . Belediyeler Halk İçin Ekmek Yapmak Ankara, 10 (A.A.) - Türk Ha- 1 . 

va Kurumunun yüksek mühendis ı L•ll E d"" f • 
mektebi talebesi için tertip ettiği 1 e n us rı 
u~ı;ş kurs~.nu bitiren Omer Inö.. j i Şehrine 200 Ton 
nu ye bugun saat 16 da Hıwa : 

Uzere Serbest Piyasalardan Un Temin Edecekti 
Kurumu ~avacıl~~ okulunda tö. 1 Bomba Atırdı 
r~~le Turızm ~rovesi verilmiştir. Lo d .. .. 
Torende B Inonu.. B'' "k , ... 11 n ra, 10 (AA.) - Gunduz . ' uyu .m.ı et yapıla b.. ''k h . Meclisi Reisi Abd"lh l'k R n en uyu ava akını sı. 

' Başvekil Şükrü Sa~ a ~ l eı:da, rasında Lille şehrine 200 ton bom 
seticümhur başk' fb~ç~ u, ~ga- ha atıldığr muhakkaktır. 100 tane 
delec Hava m .. ~ ı ı ;m.a e- uçar kale Amerikan liberator ve 
ral Zclci DoğanusRe~arı t.u~gehne. 500 kadaı Ingiliz savaş uçağı re. 

' ıvase ıcum ur fakatinde bul d B hususi kalem .. d .~ ·· S ·· unuyor u. una 
Matbuat Umu:::uM~~rü uı;v·a, rağmen m~ttefikler yaln!z bir 
Sa er , ~ ım savaş ve dort bomba uçagı kay. 

rp • mebuslar, gazetecıler, betmislerdir Agwır bomb k 
uçucular ve h k k' ~ · a uça -
hazır bulu av~ urumu er anı lan Lille şehri ile dolaylarındaki 
Başk nmuş ur. , . fabrikalara hücum ederken gök. 

_ an Erzurum meb usu Şuk- !erde bfrvük şidd tı h .. k.. ·· 
ru Koçak demiştir ki· " e e ıı um su. "B .. . . : ren çarpışmalarda beş Alman sa. 

.. ~g~n, sevınçl~. hır başarının vaş ucağ' düşürümlü tür. Dö -
torenını yapmak uzere burada .. t ·ı · ş 

Turizm brövesi alan Omer loönfi toplanmı 41 bulu u B t' nus e P1 .otlar fabrikaların duman "' n voruz. u oren, bulutlarJ'-'le k l ld • .. Hava Kur t ·.h . . fl' " ap I o ugunu gor. 

'Xeni Dünya 
Ve'; 

l 
. umu arı .çesının ~er~ 1 müslerdır. Buralardan muıı77.am 

bır. ba~ra.~ıru ~eş~ı_I c?ecektır. alev sıitunları çıkmıktavcfı 
Aziz buyuk şefımızın oglu Omer • • . •. 
Inönü, bugün Hava Kurumunun Alman teblzmne gore 
genç kartalları içine katrlmıs bu. Bcrlln. 10 (A.A.) - Alman tebliği: 
lunuyor. • Şimal Fransa ve Belçika çevrelerine 

Münakaşaları 
t'Şfi" Devamı Sa. 2. Sü. 6. ıt'7f? DPvamr ~a 2 Sü r, 

Nazizm dilny:ının geçirmekte ol
duğu emperyalizm buhrantnı bal 
için esaslı hiçbir tedbir gösterme
tnl:ıtir. Bilakis daha kuvvetli bir 
emperyalizme gitmiş ve bir tek 
devletin htıkimiyetlyle mevcut 
zıddiyeilerin önüne ~eceiini id
ffia etmiştir. 
İşgal altmda bulunan rnntetlenn 
yaptıktan sdbotajlar, !syan hare
ketleri ise milletlerin bl.r tek dev
l!etin Mkbnfyetine ne derec~ ka
&r katlanacaklannt g6steren a
lllmetlerdir. Esasen emperyalist 
C!evletler arasındaki bu müeadele 
6e en ziyade hürriyet ve istikW
lerl tehlikede olnnlıır da bu kü
tük milletlerdir. 

. iV 

Uzak Doğuda 

'ir Japon 
Muhribi 
Batırıldı 

1 Kruvazörle Başka 
Bir Muhrip de 

Hasara Uğratıldı 

1914 harbinden ma~lllp çıkan Vaşington, 10 (A.A.) _ Birle-
Versay muahedesiyle hak.. ..;~ 

stzlıklara uğrayan Almanya, ge· 'i ..... Amerika bahriye nazırlığının 
:niş mikyastaki istihsal ve teknik hususi tebliği: Salomon adaların. 
makanizmasiyle beraber, büyük da bir Japon muhribi batırılmış 
bir çıkmazda idL Bir taraftan ve başka bir muhrip ile bir düş
müstemlekelerini kaymetmiş, sa. man kruvazörü daha ağır hasara 
nayiini pazarsız bırakmış, garp uğratılmıştır. 
emperyalizmi ile arasındaki zıd- Hava faaJ,iyeti 
diyet artmış, diğer taraftan ame. Melboume, 10 (A.A.) - Cenup 

M.LAVAL 

M.LAVAL 
Müşkül 

Vaziyette 
Almanla r, Sür atle 

işçi Gönde rHmesinde 
lsrar Ediyor 

le hareketlerinin büyümesi, ko. batı Pasifik karargahının tebliği: 
münistlerin son.Jntihaplarda bü- Yeni Britanya, Rabaul: Düşmanın 
yük reyler lkazanmasiyle, dahili başlıca iaşe üssüne şimdiye ka.. 
mücadelenin de hızı artmıştı. Bu dar kullanılan müttefik ağır bom 
iki zıddiyeti izale için Almanya, ba filolannrn en büyüğü ile mu. 
kuvvetli bir devlet diktatör:ısma vaffakıyetli bir gece hücumu ya. 
geçti. Nazizm, bir taraftan AL pılmıştır. Yangın bombalarının 
manyaya büyük hayat sah:tlıın havaya attığı benzin depoların- Laval Ağır ve Vahim 
temin etmek, diğer taraftan ko. dan çıkan ve bir Çok kilometre. S 
ınünizml imha bahanesiyle Av - den görülebilen alevler esas ihü. ayılabilecek 
rupada büyük bir kuvvet teşkil c~ ku!Yetimizi hedef bölgesine Mu""zakereler Yaptı 
eden Sovyet Rusyayı ortadan goturrnuştür. 
kaldırmak, diğer Avrupa millet. ~Devamı Sa. 2. Sü. 7. Londra, 10 (A.A.) - Vichy'de 
1erini yeni bir nizam çerçevesi resmen bildirildiğine göre. Başve 
altında, Alınanyanın hakimiyeti kil Laval, Almanyaya sür'atle bü. 
altında teşkilatlandırmak gaye • ~meril<ada Zafer Vergisi yük sayıda işçi gönderilmesi hu
siyle ortaya çtktr. Vaşington, 10 (A.A.) - Ayan susunda ısrar eden Alman şefleri 

ill 

Sark Cephe inden Resimler: Bir Sovyet makineli tüfeği 
dii:;m:ına ate~ ederken 

~t•lTiilil~1~1111~lmM 
Almanların Volga'ya 

Varma Teşebbüsü 
Akim Bırakıld ı 

Rus JFırkasıntn lmhd 
Tekzip Ediliyor • 

Kumandanlık 

Edildiği 
Kızdorduda 

ihdas Edildi 

Haberi 
T~k 

Moskova. 10 (A.A.) - Gece 
neşrolunan Sovyet tebliğin~ ek. 
tir: 

etmiştir. Başka kesimlerde top. 
çu düelloları ve keşif faaliyeti ol. 
muştur. 

Stalingrat çevresinde, kıtaları. Mozdok çevresiııde, bir miktar 
mız düşman hücumlar1111 püs- tank himavesinde hücum ede!l bir 
kürtmüşlerdir. Şehir k~narların • düşman aİayı püskürtülmijstü!'. 
da tanklarla destekleruni~ düş • Bir günde Sovyet kıtaları 300 su· 
man piyadesi Volgaya ulaş _ bay ve er öldürmüş, mühimmat 
mak için iki teşebbüs.. yapmışss yüklü 10 kamyon tahrip etmiş. 
da, her ikisi de akim bırakılmış. lerdir. 
tır. Birkaç gündenberi düşman Şimal b(ltı cl'phesınln bir keslmin
tarafından çevrilmiş ol::ın "N" de 30 tankla desteklenf'n dUşman pi
birliği düşman kordonunu Y?.- yadesi hUcuma gl'çerl'k iki meskün 
rarak sanayi bölgesi çevresin:? çık yeri znptctmiştir, Bunu takip eden 
mıştır. 300 düşman öldürülıniiş· şiddetli !'avaşlarda Sovyet k~taları 
tür. Stalingradın şimal batısın • karşı hOc~mlar yapardk 10 dUşman 
da Sovyet kıtalan zaptedilen mev tankı tahrıp etmiş ve düşmana ıığrr 

.
1 

. hk. t . l d' B kayıplar verdirmiştir 
zı e.n ta ım e ~ış er. ır. azı VoronPj'in cenubu~do, bir Macar 
kesımlerde mevzu .. m,~hı!e~!~ s~ piyade bölüğü Don nehrini geçmiştir, 
vaşlar olmuştur. N bırlıgı hır Sovyet toplarıntn ateşi 80 Macan yolt 
düşman hücumunu püskürterek etmiıstlr. 
120 Alınan öldürmüş. bir tank i· imha edilen fırkalar 
le 5 blokhavz ve 2 stğınak tahrip 

Alman Deniz 
Altdarı 

141 Bin Tonluk 22 

Londra, JO (A.A.) - Sovyet istih
barat bürO!<U, Almıın komutanlığmtn 
7 Rus fırkasının imha edildiğine dair 
verdiği haberi resmen tekzip etmek
tedir. 

Soka'/dar geri alındı 
Moskova, 10 (A. A.) - Moskova 

ndyosunun bildirdiğine göre, bir 
Sovyet birliği Almanları StaUngrad'm 

tJj? Devamı Sa. 2. Sü. 7. 

Memurlarla, Dul, Yetim ve Emeklilere 
Bugünkü Fiyat ve Usulle 

Ekmek Verilmeğe Devam Edilece•· 
Ankara, 10 CTAN) - Ankara, Istanbul ve Izmirde karne~ 

liyle ekmek satışına nihayet verileceği hakkındaki havadislerin 
doğru olmadığ. anlaşılmıştır. Bu üç şehirde karne usuliyle ekmek 
c::atışına devam edilecektir. 

Yalnız. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bu üç şe.nirde tan .. 
---ı zim satışına nihayet ver'lınesi 

düşünülmektedir. Bunun kat·~ 
tatbikine karar verildiği takdir. 
de, buğday ve ekmek bugün c ~d 
olan günliık istihkaklar mucıbın ... 
ce belediyeler tarafından temin 
edilecektir. Memur, tekaüt, ey 
tam ve eramil her yerde eski 
tanzim satışı fiyatına ekmek • 
ıacaklardır. 

ALMAN TEBliGi" 

Bir Düşman 
Müfrezesi 
Kuşatıldı 

o-

Volga'da 2 T op<ieker 
Batırırdı, Biri de 
Hasara Uğratıldı 

BerJin, 10 (A.A.) - Alman or
duları başkumandanhl!rnın tebli . 
ği: K fkas çevresinde Tuapc;e yo. 
lu üstünde büyük bir dü man 
müfrezesi kuşatılmış ve 47 müs. 
tahkem mevzi işgal olunmuştur. 

StaJingrada karşı yapılan mü
cadelede. ordu topçusu Yolgada 
iki düsman topçekeri batırmış ve 
bir diğerini aitır hasara uğratmış. 
tır. Hücum kıtalan şehirde bü. 
yük bir binay1 havaya uçurmuş. 
lardır. 

Pike uçak teşkillerimiz. düş
man mukavemet yuvalarına ve 
şehrin müstahkem sırtlann3 kar. 
şı hırpalama taarruzlarına devam 
etmişlerdir. 

Alman bomba ucaklan a~ağı 

TAN - Bıı suretle ıehrln kahba• 
lık kısmını teşkil eden ücretli me:nul"' 
lar, hususi müesseselerde çalııanlar 
V! gelirler! ile yaşıyan ve devlet e • 
k !atına dahil olmıyanlar belediy-;:n n 
eıv:ır vilayetlerden serb"ı::t fiyatla tew 
darik edeceği unlarla yapılacak ek• 
meğl karne ile alacak'ardır, Belediye
l•r arasında buğday sitihsal eıt•n '>Ö • 

gclerden un almak ş! reknbetc blnm " 
t r. Belediye, halkı ekmeksiz bı • b 
r:ı.•rnak fçln ne yap·p yapıp fazla fı
) etlıı bufday a~mak m•c1Juriyctlnl ı:. 
s•tnıektedir. Banan reice i olarak t 
ka ekmeği bugünkü fiyııtın en az 'lea 
nl,~i fazla f:yatla verilebilecektir 
Tımzlm satışının kaldırılmasına •a 

tnC':ı, ofis evvelce tesbit edilen fl,at.. 
!a•1d ı:ın alacağı için bareme dahil ııeo
mudıır, mütekaitler, eytam ve eramı 

bıııünkü flyath karne ·ıe ekmek aı. 
nıab devam edecektir. 

Diğer vilayetlerde ekmek 60 • 7rı 

kuruş ilzerinden satıldığına gore. <'h· 
rırd.1de de ekmeğin bu fiy ttan d 
yük~ek bir bedelle, hic: değ ise bu [ • 
yatla satılması beklenebilir 

~ Devamı Sa. 2. Sü. 4. 

Volga çevresinde liman tesisleriy D • k 'I 
le ikmal yollarmın tahribi işine anımar ayı ' a 
fasılasız devam etmislerdir. 1 • Al 

Sovyet kuvvetlerinin şimal ba. Ç!n manya 
raj hattı arasındaki şaşırtma ta. S • 
arruz1arı akim kalmıştır. 1 e ep mı Arıyor? 

Cephenin şimal ve merkez ke- Stokholm, 10 (A.A.) - D nı-
simlerinde hücum kıtelarımız ba. marka ile Almanya araSJndn m ı. 
şan ile bitirilen hareketler yap- ahede imza edilmemiştir. Bunun 
mışlardır. sebebi, Almanlar tarafından y • 

Uzak şimalde Alman bomba u. ~ı1an yeni istekler olmak gerek. 
caklarr dün gece Kola körfezinw tır ... A.ı.m~n~~r 30 bin Danimarka. 
deki düsman hava alanlarını bom lı gonullunun doğu cephesine r1 
balamışlardır. nıesini istiyorlar. Gerçekte. Al-

manlan F 't Cl •· d Astrakan istikameti11de . n rı z ausen ın yar 1. 

Vichy, 10 (A.A.) - Berllndcn bil
dirildiğine göre. Alman kuvvetleri 
Astraknn istikametinde Kalmfk eya
letine derince girmişlerdir. 

Stnllngrad şehrinin yat"dımfna koş
makta olan birçok tnkvlve 1tuvvetlcri 
hedeflerine vasıl olmııd:ın yok edil
m lşle.t"dlr. 

!11ıyle Danimarkayı Almanya) 
ılhak etmek için sebepler aradı 
lan anlaşılmaktadır. 

Türli Gazetecileri 
Ottava'dan Ayrıldı 

Gemi Batardı 

Garp emperyalizmi, bilhassa meclisi, haftada 12 dolnn geçen ile ağır ve vahim sayılabilecek 
Çemberlayin Ingilteresi, Alman· bütün hususi gelirlerden "znfer müzakereler yapmıştır. Mihver 
ynnm kendi müstemlekelerine vergisi1

' adı altırda yüzde beş radyo ve basm yayımı E'ransızla. 
saldırmasına mani olmak, Avru. alınması hakkındaki teklifi ka. n bir an evvel Almanyaya git. 
pada Fransa ve Sovyet Rusyaya bul etmiştir. Zafer vergisi yılda meğe iknaa çalışmakta ve aksi Berlin, 10 (A.A.) - Alman or
karşı muhalif bir !hareket olarak, 3.650.000 dolar gelir temin ede- halde tedbirler alınacağını bildir- dulan başkumandanlığının teblL 
kuvvetli bir Almanya bulundur. cektir. mektedir. ği: Alman denizalt11an Ingiliz • 
mak emeliyle, Almanyanm revi- Amerikan ticaret gemilerine ce. 
sionist taleplerine müsamaha gös. nup Afrika sahilleri açıklarında 
terdL Avusturyanın ilhakı, yal. ağır kayıplar verdirmişlerdir. Al-
nız Alınan ırkını !kurtarmak eme- man denizaltıları Kap limanının 
liyle başlayıp Çekoslovakyanın hemen yanıbaşında 74.000 tonila. 
lstilnsına kadar giden hareketle. to tutarında 12 ticaret gemisini 
re, Çemberlayin Münib anlaş- baskın hücumlariyle batırmışlar· 

Zeytinyağ Tacirleri 
fiyat düşürmemek 
için Tedbir Aldllar 

Detr:üt 10 <A.A.) - Türk g • 
zetecileri Kanada hükumetinın 
misafiri olarak Kanadnda birk 
gün geçirdikten sonra buraya 
mişlerdir. 

Gazeteciler Kanadaya uçakla 
gitmişlerdir. lngiliz hava kuv
vetlerine mensup deniz uçak), n 
Türk gazetecilerini Monre:ıl'd 
karşılamış ve Ottavaya kadar r . 
fakat etmişlerdir. 

masiylc muvafakatini bildirdi. dır. 
Fakat Alınanyanın gayesi, sade- Baska Alman denizaltlan da p· . Tacı"r l er·ı ise Valinin Kararını Hu""snu·· 
ce muayyen birkaç müstemleke batı Afrika sahilinde Frietown ırınç 

Nevyork basını Türk gazetccı. 
lerinin Birleşik devletlere yaptı. 
g-ı ziyaretler hakkında birçok r 
simleri ve Türk gazetecilerının 
verdiği mülakattan neşretmekte, 
dirler. 

veya hayat sahası almaktan iba. üssü açıklarında ve cenup Ameri. Niyetle Karşılıyarak Pirinr. G etirtiyorlar 
ret değildi. Nazist Almanyaya ka sahilleri ile Saint Laurent ağ· '3' 
göre, dünyanın içinde bulunduğu ~ında ve şimal Atlantikte şiddet. Zeytinyağı ve pirincin beyan· olarak 23 _ 30 milyon kilo ara. 
buhranı hal için, iktısadi menfa. li fırtınalara rağmen 67.000 toni. nameye tabi tutulması üzerine. sında zeytinyağı mevcut bulun -
atleriyle birbirine zıd nüveler lato tutarında 10 düşman ticaret zeytinyağı tacirleri yağ bölgele. duğu anlaşılmaktadır. Fiyatları 
halinde teşekkül eden. :Avrupa cıemisi batırmışlardır. Bunların rine telgraf çekerek, piyasaya 220 • 225 kuruştan aşağı düşür. 
milletlerini bir tek tklısaclitihl).L uasmda Büyük Britanyaya çok yağ göndermemelerini yazmış.. memek için şehrimize yağ itha. 
sar altına almak, bir" .. tek iıi!al kıymetli yiyecek maddeleri ve lardır. Bu suretle piyasada mev. linin mümkün olduğu kadar ge-
ne bunları teşkilatlan~riJlak la. hilhassa et götürmekte olan An. cut yağların miktan beyanname- ciktirileceği söylenmektedr. 
znndL Bu sebep~\l A J>a mıı.; ~alousia Star adındaki 15.000 to- lerde az gösterilmiş olacak ·ve fi.. Pirinç tacirleri pirinç 
letleri arasındaki' 4ii· dıv~r- nilatoluk İngiliz soğutucu gı:-mL yatların düşürülmesi için yapıla. 
lnn yıkmak, hudu · kaldır. i si vardı. cak teşebbüslerin ve alınacak getirtiyorlar 
mak, bu devletlerin lrsk,.e • ~t İstanbul meb'uslan dün Parti merke?:inde Vali ve Parti idare Bu suretle Alman denizaltıla.. tedbirlerin tesirsiz kalma~ına ça. Pirinç fnbrikatörleıi, satın aldıkları 
lcr teşkiline mani olmalt, Heyetinin iştirakiyle toplanarak halkla yaptıktan temaslar sıra. n, çok dağınık harp sahalarında lışı1acaktrr. Zeytinyağı bölgelerin çeltllı:leri i:ıllyerek piyasaya çıkarma • 
lctlerin hepsini, Almanya • s1nda tesbit ettikleri dilekler etra fmdn göriişıniiştiir. Buna ait taf. 141.000 tonilato tutarında 22 düş den Ticaret Odasına gelıniş olan dan evvel blilün tesekkültere ve ~ 

l:tif'. Devamı Sa. 2. SiL 3. silat ikinci sahifemizdedir. Resim toplantıyı göstermektedir. man gemisi batırmışlardır. malUınata göre, buralarda stok l:lfr. Devamı Sa. 2. Sü. 6. 

Gazeteciler Detroit'deki ask 
ri kampları, deniz üslerini fabri. 
kalan, tezgahları gezeceklerdir. 

Amerikanın Mosliova 
Sefiri Vaşington'a 

Gidiyor . 
Kuybişef, 10 (A.A.) - Bırle 

Amerika büyük elçisi Am' 
Stanley Kuybişef'ten hava y 
ile Vaşingtona hareket etmiştir 



~'!!REN BETER 1 
No. 133 

- Bir haber mi aldın? 
- Celil Tahir, turneye çıkmış! 
- Nereye? 
- Ya Adapannna, yahut Esklfie· 
re .•• 
- İki yere birden gidemezsin. 
- Baht ffif artık. Adapazanndan 
hyacağım, Bulmadan dönmiyece • 

m. 
- İn~allah. Ben, apartımanı ne ya· 
ymı? 

- Ne yaparsan yap, Ben, blı; bir 
ey dıisünmüyorum. 

- O halde, ben, bir. P!lnsiyona ~ 
rım. 

- Sen bilirsin. • 
- Döndüğün zaman, seni nasıl bu• 
bilirim, 
- Adaya, Manolakl çelebiye ağrarw 

m. Ben ge!ince, ona, muhakkak gi• 
ceğim, Adresi de b1rakınm 
Birbirimize sanldık ve 'ayrıldık. 

Gozlerfm yaıarm.ı~. Ali Naf:lze, çok 
şmışum. Onu, daima yanınd3, ya
nımda istiyordum. Fakat beraber 

r la ~amızm imkanı yoktu. 
Adapazarı trenine bindim Kendimi· 
mamlyle talihe; tesadüfe ·bırakan~ 

n:n. Bir fjey dü~nmüyordum. Bu• 
un, ı;ok rahat bir şey olduğunu an• 
:ıdım. Artık ü:ıülmüyordum. 

Adapazannda bir kumpanya ile 
rfjılaıtmı. Çok fakir insalardı. Kış 
til olmasına rağmen, İlileri iyi git

·yordu, 
Gece, lokantada hemdl ahbap o!u· 

r rmifitik, İdareli yeyip i~yorlardı. 
kı ısmarladım, Çok makbule geçti. 

Dilleri çözüldü, Neşeli konuşmağa 
ladılar. Onlara, Celil Tabiri aor 

um. Zayıf bir genç, düşündü: 
- Celil Tabir, Eskiıehlrde ol:tcak. 

Amma, Pire Hüseyin ondan evve~ dav 
r ndı ise, İl değişir. 
Kıu boylu öksüril1tfii bir aktör, o

ccvap verdi: 
- Celil Tahir, Konyaya gider, 0, 

Konyada dalma iY1 iş yapar. Ben, iki 
kere beraberdim bnirlm. 

ZaY1f genç, ısrar etti: 
- Eskişehire gideceğini, İstanbul• 

da duydum. 
Tıknaz, sanlifn bir artist, g{ililyor-

dıı: 
- Celil Tabir demi~ler ona. Eski" 

ebire diye :yola ı;ıkar d3 Erzuruma 
ı der, 

Masadakiler gülü:;tiiler, Kısa boylu 
aktör, öksürüyordu: 

- Arapı;a söyliyen bir kız bulmu17, 
fevka!ade imlli. 
Zayıf genç, uzaklara bakıyordu: 
- Fatma!,_ Ben, bir kere gördüm. 

Yazan: MAHMUT YESARİ 

B!z aranz, bulamaY1z. Onun ayağına 
gelir, Kimbi!ir kaç kuruşa bağlamış
tır? 

Kısa boylu aktörün yine öksürüğü 
tutmuştu: 

- Celil Tahir, altm~ltıya bağlar. 
_ Kesik bıyıklı, kuru yuzlü bir aktör, 
ba~ını öne iğdi: 

- İyi yapıyor. Emanet kalınaca• 
Cını hissetti mi otelle de, dükkinla 
d:ı anlaşıyor. Ben, emanet kalmaktan 
korkarnn. 

Tıknaz, sarışın artist güldii: 
- Burada ayaz kesiyoruz Kış üstü 

is!cr aynasız. Hani korktufun başın~ 
gelebılir. 

Kesik bıyıkh aktör, omuzunu kat· 
dırarak baktı: 

- lstanbula yakınız. Uzakta olsayı. 
dık düşünürdüm. Benim ağzım çok 
yandığı için, gardropsuz yola çıka • 
nm.. Yol parasını d::ı, artık, nereden 
nC'I'eden tedarik ederim. Sız baııınızm 
çaresine bakın. 

Zayıf eenç, kaşlarını çattı: 
- Daha o k dar sıfırı tüketmedik! 

İııtanbulu buluruz. 
- Aman bulalım be birader ls

tanbulun kışı d;ı iyidir. Semt!erl~ ka• 
pah yerlerinde mis gibi geçiıUr gide" 
rlz, lstanbulda, kadrd;>u besllyebil • 
rlz. Şimdi, çok zayıfız. Hep eski pi" 
yesleri çıkarıyoruz. Halk, gördü, bl· 
liyor. Yenilik ister, be b"rader. hım• 
lerfni dcii:ltir, yine yutmuyor. 
Tıknaz artist; kesik bıY1khya hak 

verJyordıı: 
- Çok hesapsız yola çıktık. Sonra; 

kıs da fena bastırdı. Kara kış olsa; 
aldırma, Ha!k; bir kere kışa alışmış· 
tlr, aldırmaz, gelir. Kış başlangıcında 
bir ürkeklik vardır. 

ZaY1f genç, düşünceli duruyordu: 
- Haksızsınız, diyemem. Şans 111i 

birader, 
Kısa boYlıı aktör, ara ara öksilrU. 

yordu: 
(Devamı vaf') 
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İstanbulluların 
Dilekleri 

Dün Partide Bir 
T oplanta Yapıldı 

Diln sabah saat 10 da Parti mer
kezinde bir toplantı yaptlmış · ve bu 
toplantı saat 14,15 e kadar sürmüş
tür. Toplnnhda Vali LOt!i Kırdar. 
Parti Reisi Suat Hayri UrgQplQ ve 
lstanbul mebusları General K:'izım 
Karabeklr, General Refet Bele. Ziya 
Karamürsel, Bayan Fakihe, Hamdi 
Deniz, tsman Hakkı, Ali Karni Ak
yüz bulunmuştur. Vali, muavin Ah
met Kmtk ve LOtfi Aksoyu da bu 
toplantıya getirmiştir, Toplantıda me
buslar şehrimizde yaptıkları tetkikler 
e>snasında tesblt ettikleri dilekler hak
kında Vali ve Parti idare heyetine 
sualler sormuşlar ve alınması isteni
len kararlar hakktnda izahat almış
lardtr. Toplantıya sonradan byma
kamlnr da iştirak etmiş ve bütUn ka
zaların dilekleri üzerinde ayn ayrı 

görüşülmüştür. Yapılması mebuslar 
tarafından da istmilen halk dilekle
rinin Vilayeti, Partiyi ve Merkez! a
Ulkadar edenleri ayn ayn teblt e
dilmiş ve burada halli mümkün olan 
meselelM için Vali. kaynnıkamlara di
rektif vermiştir. 

Çanakkale Vapuru 
Dün Boşalttldı 

Mersinden şehrimize gelirken tz
mlr önlerinde karaya oturan Çanak
kale vapurundak, malların boşaltıl
masına dün de devam edilmiştir. İs
tanbul Denlzyollan idaresince gl5nde
rllen 3 vapur geminin mallarmt ala
rak buraya getirecektir. Gemi de 
kumdan çıkarllarak yiizdürülecektlr 
Dün gce vakte kadar gemi tamamP.ri 
boşaltılamamıştır. 

r 

TAN 

(_Bi_r _K_a .... m....:y:-o_n_Y_o.k_u~ş+_a_n _Y_u_v_a.;,.,.rl~a n~d:.;.ı _) 1 sf ihsa 1 \ ~ı l'E ~.. . Mıntakalarında 
. ~I b. ~iti- w IH Belediyeler Mal 

.:~ n Alabilecek 
-~ . &!' ,.. Ankara. 10 (TAN) - Bazı vlltıyct-

l terden istihsal mmtakalarma gllnderl

Bankalarda Sen Jorj hastanesine odun getiren bir kamyon odunlan bo
şaltmış ve ?>~ strada :fre,nleri tutmıyarak merdivenli yokuııtan aşağıya 
doğru ilerlemıye başlamıştır. Re~imde göriıldilğü üzere, kamyon merdi-

venli sokağın manialarma çarparak durmuş ve parçalanmtştır. 

Ekmek Meselesinde Yeni 
Bir Karara Varıldı 
t1f!" Baştarafı 1 incıde 
Ekmeğe patates 
karıştırılacak 

Ankara, 10 (TAN) - Ticaret Vekl• 
letı yurdun bazı mmtakalarında ~Uzue 
mu halinde elnnete patates kanıtml• 
masını alakadarlara bildirmiştir. Bu 
suretle ekmek daha yumu11ak ve lez
:zetli olacaktır. 

Ayancıkta ekmek fiyatı 
Ayancık, (TAN) - 600 ırromdan 

ibaret bir ekmek elli kuruıa satılmak 
tııtır. Halk sıkıntı çekmektedir. 

Dün şehrimizde ekmek 
darlığı devam etti 

Evvelki ırUn alınan tedblr!er saye
sinde fırınlara fa:ıla un verilmiş olma• 
ıın;ı rafmen, ekmek darlığı dün de 
devom etmiştir. Bir çok fırınlarda ek• 
mek erkenden bitmiş ve vali yeni ted
birler almab mecbur kalmıı;tır. 

Son günlerde ıehrc hariçten bir ~ok 
kimselerin gelmesi ve bayram müna• 
sebetiyle civar kazalardan şehre bir 
akın baş!aması yüzünden şehrin ıtün· 
ilik ıın sarfiyatı çok fazlalaşmış ve o
fis de istenilen miktarda un verm~· 
mlstir. Maamafih bu anormal va~ı • 
yetin bu akıam önleneceği sanılmak• 

megl de lokanta!ara verdikleri görül• 
müştür. Bu gibiler hakkında arkı bir 
kontrol yapılmaktadır. Karne asulii 
kaldırılmış olsa bile, karne hesapları 
en son ırüne kadar fırıncılardan iste
nilecek ve noksan karne verecek fıo 
rıncılar ıiddetle cezalandırılacaktır. 

Reşadiye Hattında Dün 
Tecrübeler Yapıldı 

Reşadiye caddesinde antrepolarm 
önüne fcrsedilmiş olan yeni tren hat
tı dünden itibaren tecrübe mahiyetin
de lşlemeğe ac;tlmıştır. 

gvvelce ynzdığrm1z gibi. bu hatta 
trenler geceleri işliyecek, kullanıla
cak lokomotifler alev ve duman çı

karmtyan cinsinden olacaktır. Hattm 
açık buluriduğu saatlerde otomol/il 
ve arabalar buradnn gcçemiyecektir. 

3 Karmanyolacı Yakalandı 
Ycnişehirde eczacıllk eden Kirkor, 

Kasnnpaşadan evine giderken önüne 
çTkan üç meçhul şahıs tarafından iyi
ce döğülmüş, sonra saatiyle cüzdanı 
çalınmıştır. 

Zabıta yaptrğt araştırmada Cafer, 
Kadri ve Hurşlt isminde S karmanyo

len mutemetlerin serbest piyasadan 
hububat satın almalarına mahalli i
dare Amirlerince müsaade olunmadt
ğmı vtıkl mnracaatlardan llğrenen Ti
caret Vekflleti, valiliklere bir tamim 
göndererek halkın ihtiyacını temin 
etmek mevkiinde olan belediyelerin 
serbest piyasalardan mübayaalarda 
bulunmalıırTna m!ıni olunmamasını 

tebliğ etmiştir. Ticaret Vektılctı baı
ka bir tamimle, istihsali ihtiyacını 
karşılamıya yeter olduktan başka, 
fazlası da mevcut bulunan yerlerin 
belediyelerine, diğer istihsal mınta
lorından buğday milbayaasma muha
lefetten tevakki etmelerini aksi tak
dirde istihsali ihtiyacına kifayet et
mlyen yerleri fena duruma sokmuş 
olacnklarlnı bildirmiştir. 

Dünkü piyasa vaziyeti 
Dün piyasada önemli satışlar ol

mamıştır. Piyasalarımız için yüklene
rek yola çıkanlmtş bir miktar yiye
cek madde.!!lnln susa'm oldu~ borsaya 
blldlrilmlşUr. Bu mallar ancak bay
ram ertesl gelebilecektir. 

Pendik Tersanesi 
Pendlkte yııpılacak tersaneye ait 

kararnameler Vekiller Heyetine sev
kedllmiştir. Tersane yapılacak yer i
çin istimlAk muameleleri bitmek üze
redir, 

Beşiktaşta Bir Değirmen 
Kısmen Yandı 

Beşiktaşta Ortabahçede Papazyana 
ait değirmende dün sabaha karııı yan
gın çıkmtştır. Biltün B~lktaşl tel.Aşa 
veren bu yangın itfaiyenin müdahale
siyle sadece değirmenin bir kısmı 
yandıktan sonra söndürülmü§tür. Tah 
kikata başlanmıştır. 

Eski Muharrirler İçin Bir 
Sergi Açılacak 

Basın Birliği İstanbul Şubesinin 
tertip ettiği (Muharrirler jübilesf,.ne 
dahil olacakları bildirilen 61 münev
verin basılı eserleri ile resimlerinden 
mürekkep bir sergi açılrnast kararlaş
tırılmıştır. Bayazrt Üniversite kitapv 
hanesinde açtlncnk olan serginin tan 
zimlnc Selim Nüzhet Gerçek riya.et 
edecektir. 

r .... Dl KAT:--" 
Süt l,ini Ne Zaman: 
Ve Kim Halledecek?: 

Belediyenin baılıca vazifelerin· 
den biri do ıehrln aUt lglnl hallet· 
mealdlr. Her belediye relal zaman 
zaman bu itle meıgul olmuı, fa· 
kat hlc; biri kesin bir hal c;areal 
bulamamııtTr. Şu var ki, ,etırln 
aUt ltf do bugDnkD kadar berbat 
bugünkü kadar kontrolıDz bir 
tıalo gelmernlttfr. 

Evveli bir flyat nlabetalz· 
1101 vardır, sut baz:ı ıabcı

lar tarafından 30, bazılan tara· 
findan kırk, bazılarf tarafından 

elli kuruıa satılmaktadır, Hepsi 
aütlerlnln iyi olduOunu ldda et-

j mektedlr. Fakat hiçbir sUt mDt· J 
terlsl aUtO bozuk olmıyan tek 
aUtçOyo raatlryamamaktadır, 

ı 
Belediyenin gıda maddelerini l 

kontrol eden faıl bir teıkllltı 
vardır, Bu teşkllAtin pastacılar, 
bakkallar, fırincılar, sucukçular, 
paatirmacılarla oldujiu gibi bir 
mUddet için do ıOtçUlerle ~eıgul 
olması, aokaktakl ıUtçijJerl çevi
rerek dUkklnlardakl aOtçOlerl 
gayri muayyen zamanlarda ziya• 
ret ederek aatttkları aUtlerl kon· 
trol etmeal pek laabetll olacaktır. 

Çocu§a, bUyOklerden fazla kıy• 
met verecek bir zamanda yatıyo
ruz. sut, bllhaaaa çocuklarımızın 
ve halltalarımfzın ylyeceOldlr. Bu 
ııı kontrolde ihmal g5ıtermemell· 
ylz, 

\. ••••••••••••••••••••• ..1 

Belediye Sec:imi 

Dün Bitti 

Netice, Yarm,._ 
Belli Olacak 

Belediye seçlml diln akşam sona 
ermiştir. On gündcnberi bilyilk bir 
intizamla devam eden seçimde seçi
ciler geniş ölçüde reylerin! kulliın
mtılar ve Parti namzetlerini seçmiş
lerdir. 

Reylerin tasnlfl Pazartesi gfinQne 
kadar tamamlanmtş olacak ve o gün 
seqimln neticeleri illin edilecektir. 
Şimdiden verilen malOmata gl5re, E
minönü ve Fatih bölgelerinde seçici
lerin yUzde doksan beşi reyini kul
lanmı~tır. 

Dün Et Bulunmadı 
Evvelki g{ln mezbahada fazla hay• Sesi, ;zararsız.. Sonra, sahneyi doldu 

ruyor .... hin tuh:ıf tarafı, makiyajsız 
ı zel., Makiyaj yüzünU bozuyor,. O 
d'l makiyajsız '1kryor. Halk üzerinde 
garip, ıaııı:rtıcı bir ttsir yapıyor. 

12.SO Pros;ram 
ı2.33 Müdk 
ı2.45 Haberler 
lS.OG TOd:lllcr 
\3.30 Orkcıµ• 
18.00 Proaram 
111.os Danı orkcat. 
18.45 Sırkılar 

20.lS Konuşm 
20.30 Oda musi1ı:iat 
2ı.oo Evin saati 
2ı.ıs Pa1I he7ctl 
U.50 At koıuıan 

Bayram namazı 
Saat Dakika 

Fırıncıların yolsuzluğu Baro Toplantısı Geri Kaldı van kesilmediği Için, dün sabah ka-
Bazı fırıncıların, ekmek karneleri· saplarm birçoğu et alnmamttlardr, 

Alt F
. ti Avukatlann sigortası i...t için Baro Bıızl kasaplar öğleye k d _. -1 

tadır. 
lacı yakalamıştır, 

Tıknaz, sarışın nrliat.. lmdehlndcn H 00 Opera aeyaııuı 
22.30 Habcrle,r 

nln kaldırılacaiı ,b:ıbcri üzerine .. ne- ın ıya an ~· a ar - 6 ... -rindeki unlardan öteye berı·ye sattık• dUn bir toplantıya davet edilrnltti. medlğlnl görünce dükkflnlarmı lrapat-
1.ı Dün bir altın 3330 kuruştan ve bir Saat 15 te yapılacak olan bu toplantı mışlardır Ög~lede it ~ ,,, tarı ve karnesiz olarak bir miktar et<- · n sonra gec vak 
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1 
r 1 Yeni Dünya ve kontrol edilecek ve bu surette ıetıeri bir müstemleke halinde is. 

G
r_ıcr~ Gr_lr_ a...I H4BE.Al~A menkez, ticaret şartlarını tesbit tisman için kurulmuş esaslardır. 

b r yudum içmişti: 
- Celll Tabir, lasmetli adamdır. 

~2 4 5 KaııanıJ. ı 9.00 Konuıma 

Ömer in önü &m11:a·•ilnmt11 
1: 1:...... 1:. I:." Münakaşaları hususunda büyük bir pazarlık Yeni Nizam iktısadi sahada Her-

- • B kudretine sahip olacaktır. Maama renvolk nazariyesı·ne dayanmak _ 
l:1i'F aştarafı 1 incide fh h -

M O S KOVA 
1 

• k d • yük iktısndi makanizmasına göre 1 arici ticaret ne kadar karlı tadır. Bu nazariye Almanya ha-1 S en erıye zirai veya sınai hayat sahaları olursa olsun, esas maddeler de ricindeki insanların Alman haki. 
haline getirmek lfızımdı. Avrupa.. ken~i kendine yeter hale getirile. miyeti altına girmesini kabul et-

R d L
• T • • cektır. k d. Al G yosunun ıman e5151ne da askeri kuvveti olan, sınai bL me te ır. man militaristleri. 

rer devlet haline gelen her mün. + * nin, nazi mütefekkirlerinin dayan 

B··~ ı· dd·ıası Hu··cum Ed·ııd·ı ferit millet, büyük Alman Impa. "Avrupa dahilindeki ticari dığı nazariye budur: ratorluğunun kurulmasına mani. münasebetlere gelince, müş "Biz Almanlar Avrupayı idare 
di. Avrupada ancak bir tek dev- terek bir tedavül vasıtası ara. etmek için doğduk. Bu talihimi. 

1 1 
let

. .d . lt d b" f d mak bahis mevzuu değildir. Mark zin efendisi olduğumuzu ı"sbat 
ngı iZ om a ve yon kurulabilirdi. Bu da, beyaz eyne mi el para olacak ve hey_ etmeliyiz." (Deutshe Allgemeint 

Ana.dolu A·ıansı Kast"ı 48 · · B b ın 1 aresı a 
10 

a ır e eras. b 1 1 

V 
• t y A U " O ld ırk ve üstün ırk olan Almanların nelmilel ticari münasebetler Ber- Zeitung 7 teşrinievvel nüshasın. 

azıye aptyormUŞ V çagı ÜŞÜrÜ Ü yapabileceği bir işti. Almanya linde kurulacak bir Klering bü. dan) 
Ankara 10 (Radyo gazetesi)- Mos· Burn, ıo (A.A.) - Alman tebllği: bu gayeye varmak için bütün rosu tarafından tanzim edilecek- Doktor Ley bu nazariyeyi şöy. 

1cova radyosu, Anadolu Ajansının Sima~ Afrikada hava kuvvetlerimiz kuvvetini harp hazırlıklarına ver tir. Para altın esasına değil. iş le ifade ediyor: "Aşağı bir ırk, 
Sovyetlere dair haberlerde kaseli deni• El Alemeyn cephesi merkez bölgesin• di. esasına dayanacaktır. Avnıpa yüksek bir ırktan daha az yiyece 
JecC'~ vaziyetler göstermekte oldueu· deki düşman asker toplulukbrlyle top * + memleketlerinde işsizliğin önüne ğe, daha az giyeceğe, daha az 
nn iddia etmektedir.Meseli, Asociadet çu mevzilerine ve motörlü teşekkülle- Bu sebeple Nazizm daha do· geçmek için Avrupa memleketle. kültüre muhtaçtır." (31 kanunu. 
Prcss muhabirinin Stallne sorduğu rfne iyi netıcelerle taarruzlar yapmış.o gvuşunda emperyalist olnrak rinde Almanya tarafından plan- sani 1940 nutkundan). 

doğdu. Londra iktısat konfera"' a v ya Böylece Nazizm, dünyanın ge. uç sualin ikisini ~rd ğini birini ise lar ve lskenderlyedekl liman tesisle• 1 ştırılan e sermayesı· Alman 
sında Hugenberg Hitler hükumetı' ara ın an onan umu 'J re e. "irmektc oldugvu emperyalizm vermediğini söy?.emekted r. Moskova rine ve dok!ara hücum etmişlerdir. ·- t f d k mı· ı· c:le 

radyosunun böyle bir kasdin mevcu• Alman refakat av uçakları hava .;ar- h · t ·1 kt• ., 

d Yeti
'nJ zannetmesi ha-etle ka-ıl"- namına verdigvi memarandumda emmıye verı ece ır. buhranını hal için esaslı hiçbir ~· .,, ...- pışmalarında, kendileri hiç bir kavba "Ş d t amalıy k. rr.ıştır. Böyle bir kasdln olmadığını uğramaksızın altı İngiliz uçağı dıişür dünya iktrsadi buhranını hal için unu a unu m ız 1

• tedbir göstermemiş, bilakis daha 
söylemek lüzumunu hissederiz. müşlC'I'dir. şu çareleri gösteriyordu : A vrupanın iktısadi sahasında, kuvvetli bir emperyalizme git. 

Staline Soru
lan ür suale gelince·, "B b h h 1 · h bu kıt'ayı iktısaden müstakil ya. miştir. Bir tek devletin hakimiye. ... u. u ranı a içın ayat k · ·h ııı. k"f" d d 

Anadolu Ajansı Tass Ajansının ha· Kuvveteli muhte1V düşman bava te· sahasından mahrum milletlere paca ıstı sa at a lı bi erece e tiyle mevcut zıttiyetlerin önüne 
b-rlerini kablo ile alır. Bu ytizden ha ıı:kk:lilleri tarafından hava alanlarımı müstemleke sahaları vermek la. mevcuttur. Bu sebep e z bu kı. geçeceğini iddia etmiştir. Daha he 
b rler bir gün geç kalır. Bu d;ı böyle za karşı yapılan taarruzlar sırasında zımdır. Bu sahalardan mahrum tanin iktisadi hürriyetini emniyet nüz işgal altında olan milletlerin 

Ol:nu
.,...r, lngilızler A!man av uraklarınm toplu altın al lı"'Z " .,.~ " ·ıı tl ( · Al 1 a ma J• • yaptıkları sabotajlar, isyan hare. 

.... r 'ik r. un un ketleri, bu milletlerin bir tek 
Ar.adolu Al.ansı bu haberi daha -· halde müdafaa hareketleri ve hava kar mı e er yanı manya, Ita ya, (D F k' 24 temmuz 1940 

-1 ~-tslzle Reuterden almağa mecbur ıı koyma ate&iyle 48 bomba ve av u" · aponya ener. ve yara lıcı ırk. tk d ) "'"' l.C l ld kla · · lh b nu un an devletin hakimiyetine ne derece-
olrm:~ur. Hava tesirleri, telsizlerin tııfı kaybetmişlerdir. Bu hnreketlere ar o U n ıçın su namına Ü. d'~ ..,,.,.,.,ı,ıe bu •unll« tam•m almm• lt.lyan uç•ld•n da !1füak etmlı;tlr. yük hizmetler görebilirler. Harp. Doktor Funk'un ve ıger Na- ye kadar kallanacaklannı göste. 
mı' olabWr. Ertesi gfin Anadolu A Yapılan hav~ çarpışmaları esnasın• ler, ihtiliiller dahili isyanlar bu ıist liderlerinin muhtelif zaman- ren alametlerdir. j:ınsı haberin tam metnini ne:sretmlş• 6a uçaklarımızdan biri düşmüsse de, mahrumiyet neticeleridir. Rusya. larda tekrar ettikleri bu fikirlerin Nazizm, emperyalizm. inhisar, 
t r. Bu fşte Moskova radyosunun yan· P.:lotu paraşütle kurtulmuştur. - da ve şaııkın birçok yerlerinde esası üç noktaya dayanır: totaliter devlet esaslarına dayan-
11' telakkiye düşmesi ancak hayrete bu yıkıcı gidiş bugüne kadar de- 1-Avrupa sanayiinin Alman. dığı içindir ki bu buhranı halle. 
deler. Çünkü Anadolu Ajansı daha u•ınd•ıstando vam etmiştir. Bunlara nihayet yada merkezileştirilmesi, Avru. demez. Emperyalist devletlerin 
b rincl gün haberi tamam olarak vere TI vermek lazımdır." pada yapılacak sanayiin miktan • ara~ındaki bu mücadelede bürri. 
iniştir. Asociadet Prcss muhabirinin Sovyet Rusyayı müstemleke nın, yerinin ve rnahi~etinin AL yet ve istiklalleri en ziyade tehlL 
sorduğu üç sual b:ı.kkındl Anadolu A• Tevkifler yapmak teklifi Hugenberg'in pli_ manlar tarafından tayını v_e AL kede olan küçük milletlerdir. ~u 
!anır Ankaradakl Sovyet makamlarına nında yer bulduğu gibi, Alman manlann kontrolü altına gırmesi. milletlerin dunı.munu diğer bır 
... a müracaat etml", fakat onlıır da bu Bo b 10 (A A d b. t k devlet ·nh' tahlil ed ~· u " m ay, .A.) - Son zaman- devlet adamlıınnın kitaplarında, vrupa a ır e ı ısar yazıda ecee-.ız. 
h'lbcrl tam alamadıklannı söylemlı; ve ı d B b d ki 1 1 ı · ·· · d t• TAN ar a om ay a karga~::ı ık ara ş- nutuklarında da yer bulmuştur. ve temerki.ızumin mey ana ge ı. • 
verememişlerdir. tirnklerlnden şüphelenen 300 kişi dUn ·ım · ----------

Bu gabahkl
. BUkre• radyosu. Mos- Doktor Funk Nazizmin iktisadi rı esı. 

~ akşam tevkif edilmiştir. ·· 1 
tcova radyosunun bu hareketin Bertin- DOn Ahmetabad polisi <lç yerde taş programını şoy e izah etmiştir: 2 - Avrupa dahilindeki diğer Büyu .. k Bir Hava Akını 
de bfiyük b!.r alika ile karşılandığını atan tcz:ıhürattılara ateş açmıştır. Bir "Yeni Niz~mın '!ayesi,. büyük devletlerin mahdut bir sanayi -
l>ilc!irmfştlr. polis tnşlıı ynrnlnnmış, başka kimse- Almanya~a ~ısadı emnıre~ ':e den sonra daha ziyade ziraileş. f":i1r Ba~araf1 1 fn,.,cf P 

karoı gündOz yapılan muhtelit dOs -
man hava tqldllerl taarruzlan sonun
da tok şiddetli çarpışmalar olmu' ve 
bu arada müteaddit motllrlQ blrçek 
düşman bomba uçaktan dllıürülmO&
tilr, Bunlardan bazılan şimal Ameri
ka yaptsıdtr. Bl:zfm tarafımızdan yal
nız bir uçak kaybedilmiştir. Fransız 
sivil halkı arasmda !Slenler ve yara
lananlaT olmuştur. Tahrip bombalan 
tarafmdan yapılan hasar hafiftir. 

-----4;----- ye bir seY oımamtştır. Alr~~n ı:ıınetı.ne azami. ıstıhlak tirilmesi, birçok memleketlerden 
Zencire Vurulan kabılıyeti teı;ı~ etmektir. Bu gal sanayiin kaldınlrnasiyle halkın 

E 
• 1 M 1 • Çinde l{apitilasyonlar y~i .~emi~ ıçm, A~any~yı bu •• toprağa danmesi, Avrupadaki işçi 

sır er ese esı gunku vazı!etin~ geti~en iktısadı münasebetlerinin ve şartlarının 
Londra. 10 f/(A.) - İngiliz nskcr Kaldırılıyor ~ct~d tatb.ık ea:1;cek_tı~. Avrupa, Almanya tarafından tanzimi. 

lcrinin zincirlenmesi nzcrlne fngtltcre Londrn, 10 (A.A,) - İngiltere ve bır ~k_:tısadı (unıte) bırlik olarak 3 _ Avrupadaki zirai istihsa. 
bUkOmetinin misillemeye {tit tedbirleri Amerika, Cindeki knpitntl\syonlardan teşkılat,_landın!acaktt;: Bu Avru- 1§.tm Almanya tarafından tanzi • 
burrfin c;~le vaktinden itibaren tatbik vazgeçerek bu husuta Cine muahede P?Y~ ~il_ lbır otaI']l dernek d!- mi, istihlak ve istihsal miktarmrn 
mevkline geçirilmiştir. projeleri teklif etmlşlerdlr, ğ~dır. Butun veya hemen de bu. Almanya tarafından tayini, bu 

Btıytlk Britanyn hükOmetl, pranga- t~~ esaslı maddel:.r Avrupa da. memleketlerin mahsul fiyatlan· 
:ya vunılan tngfllz harp ~frlcrinln sa- Bir İngiliz Kruvazörü Battı h~li?dcn .tem!nl m~mkün oldu~.u nın Almanyada kunılacak bir 
yrsmm üç mislin<! çlkarılacnj?ına dair gıbı harıç dunya ıle ticari mu · \ 
Alman tehdidi tatbik edildiği takdirde Vichy, 10 (A.A.) - ingılh:: Atniral- ' . . • • Klering büro tarafından tayın · 

tt b k t i
tUh dece lik dairesi Coventry kruvazörünün nasebetler tanzımı suretıyle de * * 

nnsıl bir ha ı are ·e az e - hayat sevyesini yükseltmek kabil 
.._t blldi em• .... e de '-ararmı tatbik batırtldıı.m1 bildirmektC<'lir. Bu kru,..... rm ''"' "' & olacaktır. Bu ticari münasebet Bütün bu esaslar Almanya _ 

nın Avrupadaki diğer mil. ::ktnı muhn!aw. c:tm~t1; bulunmuş ~:~~d:3:Y!0~~i:3f~P 
1918 

se- bir merkezi otorite tarafından 

İngiltere cenup k1yılat1 açığtnda 
hafif Alman savaıı uçalclan gQndOı 
yapılan çarpışmalar ısırasmda altı İn
giliz asker çıkarma gemisi battnnıt
lar ve cll~er ikisini vahim hasara ul
ratmtslardır. 

~ Bastar~tı ı .ncır~F' 
Başlangıı;ta büyük bir gayret ve 

b(iyük bir intizam ile başlryan ve pü
rilzsü7 bir itina ile bitiren ve yüksek 
mühendis mektebi talebelerinden olan 
Ömer İnönüyü bu başarıdan dolayı 
Türk Hava Kurumu namma tebrik 
eder, ve kendisine turlmı Bröveslle 
ıılAmet farikasını vermekle iftihar 
duyarım. 

"Ömer İnönü, Hava Kurumunu.n 
kanatlarl seni dalma şerefie hatırlı
yacaktır. Seni ilk uçuran bu yuvayı 
unutmamak, Türk havacılığırıa bil
ginle, enerjinle her zaman yardım ve 
hizmet etmek; h~lmlzln senden iste
diği budur. En candan isteğimiz de 
bugünkü gibi her işinde muvaUak ol
mandır ... 

Kurum ba,kantnm hitabesinden 
sonra Büyük Millet Meclisi Reisi Ab
d lilhalik Renda Ömer fnÖnOnün göğ
siine turizm Brövc'süniln alfımeti fa
rikasını takmt~. Ömer İnönü şu !;ÖZ

ierle teşekkür etmiştir: 
"Sayın başkan; 
Hava Kurumunun turizm Börve'

sünü almrya muvaffak olduğum için 
büyük bir sevine ve ııezef duyuyo
rum. Bana bu bahtiyarlığı temin e
den Hava Kurumuna ve yüce başka
nına yOrektcn minnetler borçluyum. 
Hava Kurumundaki sayın hocalarıma 
&Ukranlartmı sunanm. 
Sayın başkan. öğOtlerlniz ve dilek

leriniz benim için çok kıymetlidir. 
Biltün hayatnnda aziz Hava Kunı
mumuza hizmetlerde bulunacağım ... 

Bunu müteakıp davetliler ha:ıttla
nan blifede izaz edilmiş ve tören saat 
17 de sona ermiştir. 

Zeytinyağ Taci.rleri 
klfj"' Baştarafı 1 incide 

tediyenin giSıtereceii yerlere •crecelce 
ler ve pirincin kara borsaya rcı:mcaı· 
ne mini olacaklardır. 

Zeytinyaiı tacirlerbıln tattuiu yo
lun aks.ine o!arak pirinç tacirleri, 
13tihsal bölrelerin~ haber ı8ndererek 
belediye daimi eı:ıcUmeninin son kara• 
rmı blldlrmiıler n bol mlkarda pirinç 
ıönderllmealni iıtemiılerdir. 

Sehrlmizde mevcut pirinç •e çeltlD 
!erin mt1ıtan ve yerleri hakkınc!a be
lediye rcislifine beyanname• verilme· 
ıine bqlaı:ımııtır. , 
Bu seneki. piri~ rekolteBi 
Ankara, 10 (TAN) - Sa!lhiyettar 

makamlardan blld.irildifine ıöre, bu 
senrkt pirinç mahıuHl, recen aeneo 
den ıs bin ton fazlaslyle ISS bin tonu 
bulacafı anlaıılmaktadtr. Ba rakkam 
33 bin ton prlnce tckabUl etml'ktedir 
Yurdumuzun bir ıenellk pirine; istih
llkl 25 bin ton olduğuna göre, hariç. 
ten ıeleceklerle beraber 50 bin. tona 
1a'km pirjnç stoku olacaktır. 

~ Baştarafı 1 incide 
cenubunda bir hareket üssünden at
mı:ıtır. Alman hatlart siper siper ve 
dilşman üssü göğüs göğüse yapılan 
şiddetli muharebelerden sonra elimi
ze geçmiştir. Sovyet kttalan ayni za
manda Stallngrad'1n endüstri bölge
sinde düşmanın bir gün evvel zap
tettiğl sokakları da Alınanlardan te
mizlemiştir. Başka bir kesimde Al
manlar 1400 kişi kaybetmişlerdir, 

Harp komiserliği lağvedildl 
Moskova, 10 (A. A.) - Moskova 

radyosu, Stalin tarafından neşredilen 
bir kararname ile tek kumandanlık 
ihdas edildiğini ve harp komiserleri 
usu!Qnün kaldırtldığmı bildirmekte
dir, 

Merkez cephesinde 
Moskova1 10 (A. A.) - Almanlar 

merkez cephesinin bir kesiminde bO
yük piyade kuvvetleriyle şiddetli bir 
taarruza geçmişlerdir. Harektıt, hava 
kuvvetleriyle desteklenen havan ve 
topçu baraj ateşiyle açılmıı ve baş
lanmtştır, Sovyet kuvvetleri hatlarm
da sıkı tutunmaktadırlar, 

Uzak Doğuda 
12? Baştarafı 1 incide 

Salomon ada!an, buna: Müttefik 
bomba uçaklarından müteıekkil bır
likler gece hava meydanım bombala 
mq; blr çok ~nlar çıkarmıştır. 

Yeni Glnt Lae: orta bomba uçakla" 
riyle teıekkilllerlmiz hava meydanına 
hücum ederek yolları ve tesisleri bom 
balamıılardır. Burada hedef bölgesi• 
ne 16 ton bomba atı!m!Şbr. Su kena• 
rındakl ia5e depoları isabet kaydlyle 
tahrip edllmlştir. Çıkan duman ve ha• 
vaya fırhyan parçalar yüz metre ytlb 
11ekliii tutuyordu. Barakalar, binalar 
ve uçaksavar batarya mevzileri top ve 
mitralyöz atesine tutulmuıtur. 

Yeni Brltanyada: 60 ton tahrip ve 
yansım bombası atılmış, rıhtımlara, 
nıakine atölyelerine, iaıe depolarına, 
kışla!ara ve uçak savar batarya mevzi• 
leriyle projektörlerine tam isabeUer 
kyddilmlıtir. 120 kilometreden g8rtı
lebllen yangınlar çıkarılmıştır, Uçab 
lanmız Uslerine dönmüşlerdir. 

'Japonlara yetişildi -:.. 
Melboume, 10 (A.A.) - Avustnıl

ya kttaları nihayet Owen Stanley dal: 
lartnda Japonlara ~ttşm.iııler ve tek
rar bunlarla savasa tutuşmuşlardır. 
15 gündenberl Japonlar Amerlkalı
larla teması tesis ve savaştan kaçın• 
makta bulunmuşlardır. Müttefik u
çaklarf RillaaJ'e 80 ton bomba at
rnışlardır. J'aponların bu ana üslerin
de her li!lY harap olmustur. K!ı;ka'da 

uı;aklan tarallndan bom-
n; . 
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i··;flfcfü~I Rüyada K alınaktıı 
Bir Sene Evver · ~ 

ARİFESiNDE •• 
Seyyarelerle 
Muhabere 

Yazan: ULUNAY 

oeınııı: hakkında bir çok eBzler, ~ 
aa!ler vardır; eskiler deliliğe 

temas eden bir vakı:ı karşısında ka1uaı 
larsa: 

Ve lygün 
• 

Yazan: M. ANTEN 

aundan tam bir sene evvel Hltler 
Fricdcrich'i ~arktaki kararg1hın 

dan Berline göndererek, kızılordunun 
tmha cdilmiı; olduğunu, bazı perakende 
kuvvetlerin de bir kaç gUn iç.inde 
Yokcdilcuğini, muzaffer Alman ordu• 
sunun önlinde Moskovaya varmak için 
hJç bir mfini kalmadığını, bir kelime 
ile Sovyet Rusyanm mağlup edildiğini 
tamtırak!ı bir surette ilan ettirmişti. 

Dünya Kurulahbe~i insanlar Rüyaların Sinirleri 
Bozan Esrarh ve Acaip Tesirinden Kurtulamamış· 
lardır. Tarihler ve Masallar Rüya ile Doludur 
Ve Bu İtibarla Yalnız Rüya Tabirnameleri 
Değil, Rüya Edebiyatı Bile Vücude Gelmiştir 

Rüya kelimesinin öz Türkçe
sini "düş" sanırdım. Is. 

tanbulda bile eskiden ''diişüm_ 
de şöyle gördüm" diyenler çok· 
tu. Meğerse "duş" dahi dediği. 
miz "düş", aslında Fari.siymiş ve 
"dün gece" manasına gelirmiş 
!ster türkçe, ister fürsçe olsun, 
"rüya" yı, dilimize bu derece 
yerleştikten sonra değiştirmeğc 
kalkışmanın imkanı yoktur ... Lü 
zumu da! 

Bu 
Abş 

Sene Pahahhk Yüzünden 
Veriş işi iyi Gitmedi 

- Mendil, men. ,,,,,_ y AZAN:_, Bekir zade bu yıl, 
diiil. Çoluğa ço. f ' her yıl sattığının dört 
cuğa mendiil. ! 1 te birini bllc ııata. 
- Bayram hedi. ! S A 1 D K E S L E R ınıyacak. Bu kesaı. 
yesi bunlar •• Ço. İ Irk onun mal yetieti• 
cuk sevindiriyor • remcmcslndcn detll, 

bunlar... Çocuk SC\'İndirlyor ı halkın yüzde doksanının bugünkü fi. 

Diınc Leyla ile mcaıdne "dcb
Bc,erin hu biri bir ırdnc dcll 

derlerdi, Buna dair atalar gözlertnh( 

en knvveWsl şudur: "Deli dediğin bal 
kabağından olmnz. O da senin i:...'i~ 
gibi adamdan olur.,, ----:ı 

A vrupa gazetelerinden birinde ba 
meseli kuvvetle hatıra getirecek bltj 
fıkra var: 

"Bir ihtiyar kadın vaslyetmaneafııde 
Mcrrib haris; olmak şartiylc Zuhal vo 
Zühre gibi diğer scyyarcler!ıc: muhabera 
tesis ctmeğc muvaffak olana )'lli:bbı 
frank tahsis etmiş. Fen akademisi bıı 
aeyyarelcrden her hangisi ile bir kaı: 
kelime konuşabilen bir sema filimtno 
derhal paraları saymağa memur edil• 

Bugün kağıt üzerinde, mihver radyo 
larında ~ on defa imha edilen kız:ıw 
lordu, 3000 kilometrelik cephenin 

Volga ve Kafkasya kesimleri müs· 
tesna • blitün kesimlerinde taarruz ha. 
Iındedir. Almanlar kuvvetlerin büyük 
kısmını Stalingrat önünde topladıklan 
halde 70 gündcnbcrl bütün gayretleri• 
ne ve muazzam kayıplarına rağmen 

eehrhı varoş!an önünde yerlerinde say• 
maktadırlar. Hatta şehrin şimali garbi· 
Binden cenuba doğru ilcrllyen Timae 
~enko kuvvetleri Alınan ordıısunun yan 
ları:ıı ve münakale hatlarmı tehdit e~ 
ıncktedir. 

On glin evvel Hitlcr Stalngradın 
ınchaklrnk surette zoptcdlleceğini ıö:v
leml;ıti. Dün Bcrlindcn veri!en bir 
&abcre göre, Almanlar St.ıılingradın ce• 
nubunda bir noktada Volgaya ulaş
tıklanndan gchrln alnımanda acele c
dilmiycceğine i1nrct edilmektedir. Di. 
fer bir Stokholm haberine göre de; 
Stalingrat muharebesinin ölü noktaya 
gclmis olmasından ve stratc,Plı: hedef• 
ere tı!a§tlmış olmasından dolayı, bu 
bölgeye fazla kuvvet gönderilmeslnfn 
üzumsuz oldufu Bcrlindc söylenmek"' 
ıc:dir Hakikatte Almanlar ilerleycmc
:nckt~dirler. Vaziyette az çok bir is
:lkrar hbıl olmuııtcr, 

Don ncbrin2n teşkil ettiği dlrtefln 
ıç tarafından Stalingrat müdafilerine 
tbndcrl!cn yardımet kuvvet nchrl &C'9' 
niş ve düşmanın muvasala hatlarını 
tchlit eder bir vaziyet almıştır. 

Geçen haftaki konuşmada bahsi 
geçen boş inanlan hiçe sayan. 
lar, ipsiz sapsız inanlara gülüm
seyenler arasında büyük bir kı. 
sım, 'nedense, rüya hususu!lda 
aynı akıllılığı ve kararlılığı gös. 
teremez. Rüya denince manevi. 
yatlan sarsılır; bundan mana ve 
ahkam çıkarmak yolunu tutar
lar, tabirciye gitmezler, belki o 
işten anlayanlara da sormazlar 
amma mesela içlerinden şöyle 
düşünürler: "dün gece, ha)'.ırdır 
inşallah, rüyamda başıma bır ç;. 
kirge kondu ... Acaba neye dela. 
Jet eder? Bilirim, eşek arısı 
şerdir; çekirge de hoş bir şey 
olmasa gerek!" 

Günlerce böyle bir rüyanın 
tesiri altında kalıp sağdan, sol
dan iyilik veya kötülük bekli. 
yenler az değildir. . . . 

Dünya kurulalıberı hıç hır 
millet rüyaların gerçekten aca. 
ip ve esrarlı olan, sinirleri g~
ren tesirine kapılmaktan kendı. 
sini kurtaramamıştır. Plutarque 
Aristote ve Cicerin gibi büyük 
adamlar bile riiya ile uğraşmış. 
Iardır. Din şekli ne olursa ol
sun; her tarafta, her insan top. 
Juluğu, Allaha ina,nsın veya 
putlara tapsın, vahşilik halinde 
kalmış, yahut :medeniyetin son 
kertesine ulaşmış bulunsun, da.. 
ima rüyaya ehemmiyet vermiş
tir. Şarkta ve garpta ortaya 
konan "tabirname" ler bir ara_ 
ya getirilirse herhangi bir ilim 
ve fen hakkında yazılan ağır 

r- yaz a n : -""\ 

iRefik Halid KARAYf 
ı : 
: : 
başlı kitaplar kadar yer tutar. 

Bütün eski Mısır, Asuri, Kil_ 
dani, Yunan, Romn, Uzakşark, 
medeniyetlerinde, daha sonrala
n Ortaçağ devrinde insanlar 
rüyadan ürkmüşler, hazan da 
tatlı ümitlere duşmüşlerdir. Ta. 
rihler ve masallar rüvalarla do
ludur; bu itibarla bi; rüya ede· 
biyatı bile vücudc gelmiştir. 

* * Başta, Racinc'in şaheseri o -
lan (Athnlie) trajedisini 

hatırlamak ve anmak lazımdır. 
Bu piyeste en meşhur mısralar. 
dan biri şudur: "Ey yahudi kral
ları, biliniz ve hiç unutmayınız 
ki kra1ların gökyüzünde sert bir 
hakimi, suçsuzluJ:un bir intikam 
alıcısı ve öksüzün bir babası var. 
dır!" Rüya meselesine gelince 
yahudi kraliçesi Athalie, oğlu 
öldüğü zaman, tahta geçebile • 
cek kim varsa boğdurur, salta. 
natı elinde tutar; fakat torunla· 
rınm en küçüğü beşikte iken bu 
umumi kıtalden kurtarılarak bir 
mabette gizlice büyütülmüştür. 
Kraliçeye --eski tabirle- "ale. 
mi mcnam" da hakikat iiyan o. 
lursa da baş papasın hazırla. 
dığı bir hükümet darbesi saye
sinde yedi yaşrndaki çocuk kral 
yapılır ve 7.alim büyük ana ö. 
lüm cezasına çarptırılır. 

Yine yahudi tarihinde -biz 
de de Peygamber kıssalarına 
geçmiş bir rüya daha vardır: 
Firavunun gördüğü yedi tane 
semiz ve yine yedi tane cılız 
inek ... Bunu Musa, yedişer sene 
bolluk ve kıtlık olarak tabir e. 
der. Hikayenin ötesini elbette 
hatırlarsınız. 

Incilde de şu riiyalann bahsi 
geçer: Meryem'in kocası doğra· 

macı Joseph'e bir melek görü. 
nerek karısının tabü olmıyan 
bir şekilde gebe kaldrğtnı haber 
verir. Bir başka melek de ma. 
surnların kıtalini önlemek için 
Meryem'i Mısıra kaçmağa teşvik 
eder. Bunlann arasında edebi. 
yatta en fazla yer tutan rüya 
şudur: Romanın yahudi ülkesin 
deki hakimi Pilate, halkın a
yaklanması karşısında !sayı ö. 
lüme mahkCım etmekten başka 
çare bulamaz. Hüküm verme. 
den önce liğcn ibrik getirtir, el. 
!erini temizce yıkar ve "ben bu 
kamil adamın kanında kendimi 
temizlerdim" dedikten sonra i· 
dam emrini verir. Halbuki Pi. 
late'in kansı birbir arkasına bir 
çok rüyalar görmüş ve Isayı af. 
fetmcsi için kocasına yalvarmış. 
tır. Bir rivayete göre Cengiz'in 
dedesi iki yıl süren bir harpten 
dönüşte karısını gebe bulur, 
kızar, öteki der ki: "bir gece 
uyku ile uyanıklık arası uzanmış 
yataren çadırdan içeri bir nur 
parçası sızdı; bu nur, san saçlı 
ve mavi gözlü bir delikanlı su
retine girdi; karnıma üç kere 
dokundu ..• O andan beri gebe. 
yim!" . 

bunlar .. altmışa bir ta~c:· . yatlarla hediyelik ~eker a!amıyacak va 
- Çorap, çorrrnanap, ık1 lıra.j zivettc olmasından ileri geliyor. 
'-'a almavın yiiz yirmi hC!\C Mahalle •raluındakl ıekerd d!ikkla\. 
.ı .ı ' '> 'anndı bile akide 180, lokum 160, el· 
çoraaaaapp... van 200. makine bademi 280 • soo, ine• 

badem SSO. 

'1- '1- Bir şeklrci vitrininin önünde biri 
yuhaf tesadıif, çarşı iı;ıne me~hur avukat katibi, diğeri bir imtiyazlı ıir-

aı;ız tatlı!ayıcımız Hacı Bekr. ket memuru olan tkl vatandae konuşu 
r:ade Ali Muhlttlnle bereaber glrd k yorlardı: 
Beni tanımadığı içın tabii selfimla~ma - Fiyatlara bak mirim. Yenir, yu. 
dık. Fakat ne zaman bayram olsa mut tulnr ~eyler değil ki ... 
laka akla onun adı gelir ve mutlaka - Hem efendim ne lüzum var köh
ramazanın bir iki saatini bayramlık şe ne adetlerin devamına. Bu yı} da şe. 
kerlerlmizl yaptırmak için onun dük• ker ikramını kaldınveririz geçer,. gi.. 
k" d • i · B yıl pek de dük" der. Bayramda eşe dosta şeker tkra 

mıı;.,. ı 

Kadının Mara~. mevt., denecek ~ 
dar acayip görülen bu son deliliği "lıea 
yeti ilmi,, mütchassrslannı biı; har 
retc düşürmcmle. Hepsi bu ''.lıibe,, )1ı 
pek ciddi telakki ctml~lcr. 

anın a gcçır rız. u f • • d ·ıı 
kfinıııın semtine uğrayıp onun sattığı mı arzıayın cg ya,.. canlı vesikaya nazaran scyyaredc b!t5 

ll k d ti .. .. .. scyrcd .. mi· - Maksat ikramsa, en makbule gee kımıldanma görmüşler Bundan "Mcr.ı 

Gazetenin verdiği tafsilita göre ik:t 
"Müneccim,, bu!duklan bir &letlo 
"Merrih., in filmini çekmiz]cr ve btı 

ına !~ . a. adr" t! 
1 ykuz.~n~ürk~n t~a• ı;ecek hediye ekmektir. ziyarete mi 'r:lı,, de ya bir inııaat fa~liycti olduğun11 yect04mızı uşuncrc uz ld k . 

1 
ta 

40 
kartı" 

8
1 

düf onu, bayram alış verisini tetkik c. ece sın, ver oan cı?a.. "' · Y~hut ~ hayvanların oUadığnu taıı. 
etmek lizcre çarııı fçlnc girdiğim za- hır okka ekmek. Bak gıtlgın yerde na. m111 etmııılcr, 
ma karşıma çıkardı Yüzünü dükka• sıl itibar görürsün, . Görülüyor ya. Bizim "dell dediğiq 

~ deği! çar~ının. loşluğu içinde Şekercinin kapısında bir zencı -::atan- bal kabağından olmaz,, mcsclinln bir: 
nın ad b'ld.' t?f' Devamı Sa. 4 Su. 1 d.lha tekrar edilmesine lüzum görü!il. seyre c ı ım. · M · .. .

1 
da 

o da tıpkı benim gibi afır ağır yü. yor: zıra crr~hte. gorü en kımıl n• 
rüyor, dükkanları, satıcıları. satılan , _, mayı kya?ı. faaltıyetı, hlayvand ol.ul.akmhasr 
nı:ılları, alanları; satanları seyrediyor. K 'd sanma ıçın as ronom ann e ı ı u• 
d B m ndllcilcrle mendil fiyaları ş A R a susunda kocakarıyı yalnız brrakmamalt il~· en lke 0 galiba kuyumculara, icap ettiğini takdir eylemiş olmalarına • meşgu en, 'l b"l' 
vahui eski bedestene saptı, birdenbıre hükmedı c 1 ır. nl hakktıli 
giizlimden kaybettim. Arabrı,..mın kızı Hal !did kadını~ .. Zteüh.mcn ·ısikta ...., * * Baş artisti ey eun e mcse... re ı e onaşma~ 

B iz gelelim bu bayramın alııı v~· 

riııinc; Çarşı, pazar o kadar ten.. 
ha ki insan bayram arifesinde bulun· 
duğuna ihtimal veremez. Ya şekerci 
dükkanları. İç ve göz çeken vitrinle"in 
önü ne kadar kalabalıksa dükkinların 
içi o aisbette bos. Sanıyorum ki Hıcı 

VEFAT 

HEINRICH GEORGE çaresi bulunsun. 
·n dahiyane surette yarattığı Bundan ne çıkacak? Ve biz §11 veya 

bu seyyare ile ne konuşacağız? Yahut 
arz 1aldnlcrl olan bizlerin her hangt 
bir seyyare ile konuşacak yüzümüz, 

BAYAN ADALET 
in Şark rakslarile süslediğı surııtmıız vıır mı? 

KISMET 
Farzedelim ki pek derin bir &lim 

ne yaptı, yaptı: onlarla aramızda bir 
rabıta kurda ve Ziıhrcdcn b5ze fÖYlC 
bir hitap geldi: 

Görüyorsunuz ki rüyanı? dın7 
!erdeki ve aile şecerelenndekı 
rolü büyüktür ve aşağıdaki mi. 
sallerden dahi anlıyacağmız gi
bi kadınlar, erkeklerden faz}a 
rüya görmeğe ve rüyada hakı. 
kati sezmeğe, hatta Meryem 

· b k l Edirne tllccnrlarından AhmC't E 
ve Mongol kızı gibı gc e a ma. men'ln ağabeysi, komisyoncu Rıdvan 

Göz yaslariyle.. Alkışlarla ... 
Tnkdir tezahüratiyle devam 

ediyor. 
- Ka mln tlssaro bum bum 1 Yabc!an 

lı:amaııa fııl 

ğa istidatlıdırlar! Esmcn'in ve Merkez Bankası Kambl- ı UFA 
Jt. Jt. yo §efi Ekrem Esmen'in babası Ayrıca: 

Politika ve san'at tarihine de H. HAYRI ESMEN En son dünya havadislrri 
rüya az kanşmamıştır. (Snbtk Kulekapı ve Eminönfı MaliyC' 

Mesela Virgile'in anası, kar- tahakkuk memuru) Bugün saat 11 de 
nmôa seçme bir şair taşıdığını vefat etmiştir, Namazt bugün öğleyin Tenzilatlı matine 
rüyasında gördüğü tefne dalla- Tes\'IjtJye camifnde kılınacak VC' Fe- .._ A 
rından anlamıştır. Sezar'm ka- riköy mezarlığına defnedilecektir. ~-•••••••••••-P 
rısı Calpumia'ya, kocasının kat. ~=~~=~==~~~~=~~~;;;;;;;~~=======' ledileceği uykusunda bıldirilmi~ ~--

t.'!if' Devamı Sn. 4 SH. 1 ' Bugün 
-------ı SÜMER Sinemasında 

Buyurun bakalım. lıin içinden na• 
sıl çıkmalı i' 

ı Konu§tutumuz ad.am!.arla karır k~ 
&lYa değiliz ki dünyanın en veciz, en 
beliğ lisanı olan l;ıaretle derdimizi 8.Dı9 
latalım, Oradan gelen mesaj, tıpkı Ara 
sen Lüpcn romanlarındaki riimaz gJ. 
bi hallcdilmcğe muhtaç bir takım ka• 
rııııir bilmeceler. 

Sovyct lstihborat bürosu yaptığı bir 
.!!bllğde, Almanlarm Ladoga gölünün 
;E'nubundn 7 Rus tümenini bozguna uf 
•nttıklan hakkındaki iddialarını mnaz. 
•am bir yalan diye tavsif ederek, bu 
ccslmde cereyan eden muharebelerde 
Ruslann 21,000 kişi kaybetmelerine .kar 
ıılık Almanlann 60,000 ölü, yara!ı ve 
•sir verdiklerini, 200 den fazla tana.re 
ve çok miktarda tank, top, mitralyöz 
<aybettiklerinl ve Almanlnnn Stallng. 
"d3 ve Kafkasyaya göndermek maksa• 
'liylc Kırımda opladıklan kuvvetlerden 
beş altı tümenini bu kesime göndermek 
•o?"Unda kalmaları do!ayis!yle, bara· 
inki Sovyct mukavemetinin büyük bir 
'lluvaffnkıyet sayılacağını bildlrmelıttC'ıl 

:lir. 

Kış Güc,slükleri 
Şaşaalı bir sezonun açıl~: ---~,,- BU GÜN-~ 

Gülmek, eğlenmek, hoş vakit 
geçirmek isterseniz hiç dil· 

şü.nmcden muhakkak 
itibaren 

Bliyük ve ilahi yıldız 

MARLENE DiETRİCH 

Tekerleğe değnek sokmamak iı;in dl• 
yelim ki aramızdan Mısır "HJyerogUf,, 
!erini ha!ledcn "Şampolyon,, gfbt bir 
c?ll.hl ı;ıktı ve şu bir satırlık cümleden 
bır ipucu yakalıyarak bize bir şıfre 
tertip etti; cihazın bauına geı;ec:glz 
ve ıöyle konuşacağız: 

Öyle hlsscdıliyor ki; bu yaz ve 
sonbahar harplcriyle ktzılorduyu 

imha etmek, yahut his; olınazaa ciddi 
bJr mukavemet ve taarruz unsuru ol• 
r.ıaktan çıkirm.aktan ibaret olan esas 
hedefine ulaşamıyan Alman ordusu, 
öniımüzdekl kışı da. geçen llC'llekinden , 
claha fena prtlar içinde Rm ıtcplcrln• 
de geçirmek zorunda kalacaktır.Çünkü 

Bayramın 1 • 
cı Gününden 

Bu yıl görülmemiş muhteşem bir sezon acıyor 

ç N K 

Bu sene için büyük fedakarlıklarla 

Paramount, Metro 
Ünited 

Goldvin Mayer, 
Artist, Foks Varner Kross, 

Filmlerini Angaje Etmişlerdir · 

bu sene A!man ordıısa geçen ıenek!n• 
elen daha ziyade :yrpranmq bir halde· 
dir, Almanyaya yapılan kütle halindeki 
hava taarruzlnn gittikçe liddctlene • 
ccktir; bunlardan başka garpte ikinci 
cephenin açılması ihtimali Al~anyayı 
Norvecln şiınalindcn, batti Fınlanda 
hududundan ispanya hududuna kadar 
uzanan sahillerin mtiafaası ve i;ıgal 
altındaki mcrnlclı:ot!crlc gtttikçe tehdit 
edlcl bir mahiyet alan Ye umumi bir 
isyana çevrilmesi mümkün olan harca 
ketleri bastırmak için bü7ük kuvvet- ı · 

ler bnlandurm:ıta mecbur cdccckUr. 

Dünyanın en büyük filrnlerjni yalnız (ALEMDAR) ve (MILLI) 

de görebileceksiniz. 
' 

Timoçenkonun Stalingrndm olmali 
carb!sindcn yaptığı taarrıuı: inki~f eo
dip bu kesimdeki Alman orduları d• 
cate mecbur kaldıklan takdirde ise, 
böyle bir vaziyet Alman halkının ma• 
r.eviyatına büyük bir darbe teşkil ede
ceğinden ba&ka A!.man kuvvetlerinin ....__ 
Sovyet Rusyadaki kıs müdafaalannı ,._ 
da pek güçleştirecektir. Buna ilivetcn 

r Bayram şcreime birinci. pro~am l 
bu senenin ilk yeni fılmlerı: 

UONEL BARRYl\'IOR'un harikalı eseri: 

Cezanı Çekece~sin 
T Ü R K Ç E 

!kinci cephenin de açılması Almanyanm VALLACE BERRY'nin 
altından çıkamıyacağı bir vaziyet ih• 

VE 
dünyayı titreten yeni filmi 

das edecektir. K A R A İngit.iz kaynaklarının verdlti bir ba. 
bere göre, bizzat Almanyanm iı;lnde BULUT 

_,, 

nAzllcri end~elcndircn hareketler bas- \.. Bayramda devamlı matineler 
famıııtır. Bcrlin, Breslau, Karlsrube, 11••••••• B U H A F T A _______ , 
Mannehclm Franfnrt ııchirlerinde yQz • 

lcrcc Alma~ vatandaşı tevkif cdi!.erek, TA K s 1 M s·ınemasında 

J 

casusluk suçundan dolayı idam edil-

nıişlerdlr. ' ı Ölmez bir bayat fadasi ... İhtirasla dolu bir a$k romanı ... Hasret ve 
Savaşan Fransa sözcüsü de, A. man. sevgi ile yanan bir kalbin acı fer yadınt ... İstirap ve elem içinde kıv-

larrn iggal altındaki memlcketlenn sa. ranan bir kalbin heyecanını.. Saadete susamış sevgi için titrlyen bir 
naylJne ve iıı;ilerlne ~iddctle mnbtaç gönlün en yüksek nağmelerini terennüm eden 
o!duklannı eu aureUe anlatm~tır: "Al. 

manya Fransanın yardımını temin e~ z E y N E B ı• N A ş K 1 mck tçln hem aldatma hem de eld~et 

politikasına bal"Urmaktadır. Frled:nch TORKÇE SÖZL"''r - '"""'"'KÇE SARKI. Lİ-bir kaç gün evvel içinde Fransarun • u .ı un. ~ .. , 
imha edilmesi zaruri olduğa yazılan 1.-_::.:;;.:::,:.:::.;::__:~~.::..;:.,_...;.:...;;__..;.i"'_;... _______ I 
Mcin Kampf ile Alman • Fransız 1B" Musiki bestekhı BAŞ ROLDE: Okuyanlar: 
blrlifi siyasetini uzlaştırmak maksa • Kemani Elmacı Güzeli fil SUAT GUN 
d!ylc bir konferans vcrmiı;tlr. Alman- minin baş artisti 
ya ıs ilktesrlne kad:ır Fransad~u ıso SADI IŞll.AY AZtZE EMIR 
bin ıniltchassıs iıçi istemektedir. Fa· ·---------!....------~~:--:-~:-:~-:-~~-· 
kat Laval &imdiye kadar 20.000 tşı;i 40 kisilik kiime saz heyeti, aynca 25 kişilik koro heyeti 

Settar Kömrükçü 

SES 
Sinemasına gidip sinema tıle!nl

nin çapktn yıldızı: 
GİNGER ROGERS'i 

Seyrcdenlerl kahkaha ile gi.ıl· 
düren, eğlendiren 

Hangisini Alayım? 
filminde gBrOnüz, 8 E S sine
ması, Şcllir Tiyatrosunun eski 
komedi kısmtndadır. Bugün ma
tineler saat 11 de. 1 de VP her 
günkü gibi 14.30 da, 16,30 da. 

18,30 dadır. Suare: 9 dadır. 
, __ Telefon: 49369 

MARMARA 
Bu yıl dünya 

Lüks Süper Filmler 
Sezonunu açıyor 

Sayın Istanb~l Aa.ilelcri. . 
Dünyanın en Iuks f ılmlerını 

yalnız 

<MARMARA> da 
görebileceklerdir. 
Bayram Programı: 

Bayramın 1 inci güniinrlen 
itibaren bu senenin ilk 

Süper Filmi 

KOCOK NELtl 
Insanlığm son musiki ve 

dram dehasının estrini 
vara tanlar: 

JUDY GARLAND -
GEORGE MURPHY 

Ayrıca: 

GEORGES BRENT -
BE~ERLY ROBF.RT'in 

tarafından yaratılan ve bütiin ihtiraslar kaynağı oları 

GECE GÜZELİ 
Aşk filminde her vakitten da hn güzel daha sehhar ve daha 
cazibelidir. Muhteşem dekorlaı ... Cazip ve pek hissi mevzu 

JI Bugün saat 11 de fenzilatlt matine 44••••-~ 
#_ .............. imli!~ .......... ~, 

Bayramın birinci, Pazartesı ı?Ünu matinelerden itibaren 

1 P E K Kahkaha .. Zevk ve 

Sinemasında Neşe haftası 

Bir kahkaha kasırgası L, __________________________ , , ...... __ _. 
BUGÜN 

1 PEK 
~---, 
Sinemalarında MELEK ve 

birden senenin ilk süper filmi... Teknikolor 

HAVANADA BAYRAM 
Nefis ve zevkli bir mevzu.. gözleri kamaştıran sahneler. 

Yeni dans ve şarkılar ..• Ameriknnın en meşhur orkestraları 
BAŞ ROLLERDE: 

ALiCE FAYE - CARMEN MiRANDA 
JOHN PA YNE - CESAR ROMEO 

Ayrıca renkli l\IIIKI MA US. 
DtKKAT: Müteakip geceler için loca ve lüks koltuklar ev. 

velden aldırılabilir. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine • , , __ 
W I L L Y FORS T 'un 

__ , 
Filme çevirdiği 

JOHANN STR.AUSS'un Ölmez Opereti 

- Selam size ey Zıihrelller 1 Sııthre 
ıuıdn bir kımıldanma gördük. Acep ne 
olsa gerek? 

- Selim size ey arz sckcnesil Biz 
de ayni suali soracaktık. Sizin sat• 
hınızda da ateıı, duman sütfinları arıı• 
sında mütemadi bir kıpralima var. Ne 
oluyor, yeni yanar dağlar mr patlıyor? 

- Ne milnasebctl Gazete okumuyor 
musunuz? Biz üç scncdenberi en müt
hls imha vasıtalariyle birbirimizi ö!e 
dürmefe ı;alıııryoruz. O gördüğünüz 
ateş, duman bir çırpıda binlerce ki:.;iyi 
mahvetmek içindir, 

- YAi Pekıilli amma zorunuz ne? 
Ne oluyorsunuz? 

- Bilmem. Siyasi, iktisadi, içtimai 
sebeplerden dolayı böyle yapılmak la• 
zımmıg ! Diyorlar. Fakat slz de bize 
o eııthınızdaki kımıldanmanın ne olıo 
dueunu söylcyfoiz. 

- Bizde farkcttiğlniz lmnddanma 
tekfimill faa!iyeUdir. Seyyarcmiz, sizin 
ki gibi memat ile değil hayat ile büldl• 
liiyor, kıvranıyor, kımıldıyor ve hayat 
doğuruyor, 

- Ne mutlu ılzcl Ey Zührelllcr. Al• 
lah hepinize sağlık versin .•• 

- Selim size ey talihsiz dünyanın 
bahtsız evlfidr ı Allah hepinize akıl!ar 
vers!n! 

ÖLÜM 
Bay •c Bayan Salamon ESKENAZt ,... 

cocuı.ı.n. 
Bu "e Bayan Nataıı ESKENAZI n co

cu~, 
Bay Te Bayan mlezer ESKENAZI "e co

cu~, 
Bay halı ESKENAZI, 
Bay n Bayan Marko ESKENAZI "e co

-uJ,u, 
B17 ft Bayan Konorte ROMI ve eocut• 

lan, J 
Ba,. ft Ba,.an Ro e NOREST, 
Bay ve Bayan Kemal DEKALO 
Bu Dnid DEKALO, 
Bay n Bayan Jalı DEKALO ft bu. 
Bay Jak DENADO Tc çoeukıan, 
Bayan Dul Klara SARFATI, 
Ba,. ft Bayan Eliezer DEKALO Ye ~ 

akları, 
Bay n Bayan Joıcf B. SA'MUl!!t; n lcıa. 

Bay ft Bayan Kiııo SEVJK 
aanelerf, hcmıirelcrl, tc:vz:cıcrl, "e akraba• 

lan olan 
Bayan Dul l\f nzaltov Sadi 

ESKEN AZI 
(l\füte\•ellüdo DEKALO) 

lldat enlfını ve ccnarc mcr•~lmlnin yarın 

WiENER BLUT 
K A D 1 N MARIA HOLST WILL Y FRITSCH 

ı 
ı rıaıarteaı 12 btrlndtcırln 1942 aut 12 SO 

da BOyllk Hendek Keııeset braeı Sinaıı:ofun· 
1ı icra olunacaflnı teesstl.rle bfl.ilrltler. 

Ceoue Levarımat1 F. MOSKOVJr 
Teldoıı: 4UIS 

OSMANLJ BANKASI 
-ILAN-bil• temin edememiştir. Almanlar Le- ~ 'l"tl t• 

'" .2. ı ı BtH!iin s<rnt l t (ip tPn7ı n t ma me ningrad, Moskova, Sta!ingra1.ı1n ı;ıa ~ 
ed:tccekleri günleri tesblt cmlıılcrdi: wl.._-- Bu film bayramın 1 inci gününden itibaren 
Lcnlngrad, 'Moskova dayandı. Staling ~ Bursa. Tayyare sinemasında gösterilecektir 
raf\ da d:ıyan.mııktadrr. Fransız ame. 
lesi de dayanacaklır.ıı 

HAKiMiYETi SPnenin harikalar harikası 

ı b&ştanbaşa r'!ıkll ~ k y k d ıı ~ A R / 1 
, Bayramda devamlı matineler 1 Pe a ın o r- ~ " __ , ---------- da 

:>eker Bayramı münasebetiyle, Os• 
, 

1 

nanlı Bankasmm Galata merkez! ne 
Yenlcaml ve Beyoğlu Şubeleri 12, 13 
ve 14 İlkteşrln 1042 gQ.nlerl kapa~ 
bulunacaktır 



H fta Konuşması 
4'-W Baştarafı 3 üncüde 

tir. Fransız kraliçesi Catherine 
de Medicis, eşinin bir frenk u
sulü cirid oyununda nasıl öle
ceğini. rüyasında ayan beyan 
görmüştür. Brutus de bir mu
harebeyi kaybedeceğini yine rü. 
yasında öğrenmiştir. Princesse 
de Conde rüyasında Jarnac mu
harebesinde bulunmuş ve oğlu
nun al kanlar içinde düşüp öl. 
duğünü hakikatte olduğu gibi, 
apaçık seyretmiştir. 

Bir mutaassıp tarafından han 
çcrle yaralanıp dünyadan elini 
çekmeden üç gün önc.a He:ıri 
III. fena bir rüya gijrmü~tür. 
Krallık alametleri olan tacı, a. 
sasmı ve mantosunu halk ve 
papas yamakları yerlere atmış
lar ve kana bulamışlardır. 

Fakat rüyalar hep böyle kötü 
akibetleri bildirmez; iyisi de 
vardır ve bunlardan biri de 
devletimizi kuran Osman Be. 
yin Bilecikteki tekkede gördü_ 
ğü ağaç ri.iyasıdır: Köğsi.inden 
fışkırıp etrafa dal budak saran 
hı ağacı Şeyh Edebali, p,ittikçe, 
büyüyüp dünyayı kaplıyacak 
bir saltanata işaret suretinde 
tabir etmişti. 

La Bedolliere isminde bir mu
harrirle evleneceğini, daha or_ 
t:ıda fol yok. yumur+a yokken 
ruyasında öğrenen bayana ne 
dersiniz? 
Rüyasında define keşfedenler_ 

den de kitaplar bahseder. Rü
yada bir san'at eseri vücude ge_ 
tırenler de olmuştur. Mesela 
Tartini adındaki bestekar <Şey
tanın Bestesi) diye meşhur olan 
p2.rçayı rüyasında Şeytanı göre 
rek ruhunu satın alma karşılığı 
yine o Şeytandan öğrenip erte
sı sabah notaya geçirmiştir! 

* * Tabiidir ki bütün bunları si. 
ze inanarak değil, inanıl_ 

mış olduğuna ve kitaplarda yer 
aldığına şasarak yazıyorum. Bu_ 
gün artık rüyanın ilim gözüyle 
mahiyeti epeyce anlaşılmıştır; 
eğer Frcud gibileri meydana ye_ 
ni ve acaip nazariyeler çıkarma_ 
salar, işi karıştırmasalar veya 
işe karışmasalardı esrar perdesi 
büsbütün sıyrılmış da olabilirdi. 
Çok ciddi bir bahse girmemek 
için o cihetleri geçiyorum. 

Zaten eski adamlar da rüyayı 
"sahih" ve "kazip" olat"ak ikiye 
ayırırlardı ve sahih olması için 
birçok şartlar koşarlardı.. Hatta 
Hint ve Çin hekimleri hastaları_ 
nrn gördükleri rüyalara göre has 
talıklarını keşif hususunda bir 
de sistem kurmuşlard11 Mesela 
ikide bir aşılmaz ormanlar ve 
tırmanılmaz bayırlar gören biri 
kara ciğerinden; bayramlı sey. 
ranlı, çalgılı çağanaklı yerlerde 
bulunan dalağından, harp darp, 
silah ve askerle uğraşan bir 
başkası da akciğerlerinden has
tadır. Cinlerle, devlerle karşı
laşıyorsanız kalbinizde bir sa
katlık vardır; at<yş, alev, ışık, 
duman, yangın rüyaları da öyle. 
dır. Rüyada yaptığınız işler size 
yorgunluk verirse yahut ova, tar 
la, deniz, kır, yol görüyorsanız 
akciğerlerinizden şüphelenmeli. 
Dereler, şırıltılı pınarlar, çağla.. 
yanlar kan kıtlığına işarettir. 
Şayet cinayetler ve idamlarla 
rahatsız oluyorsanız demek ki 
nefes darlığı ve asthme çekmek_ 
tesiniz. Böbrek hastalığının ala. 
meti suda güçlükle yüzmek ve 
boğulacak gibi olmaktır. 

Anlaşılan o zamanın rüyaları 
rontgen fotografı, tansiyon öl. 
çi.isü, kan tahlili yerine geçer_ 
miş. Hastalık teşhisinin şimdi. 
kir.den pek çok ucuza ve kolava 
mal olduğu meydandadır! 

* * Yine eskilerde bir usul da-
ha vardı; Yunan mabedle. 

rinde, rahipler bir takım tütsü. 
ler yakarak. ilaçlar ve ~erb:tıer 
içirerck, merhemle~ • v~ yaglar 
sürerek dualar ve ılahiler oku.. 
tarak rllyayı harekete ~etirir -
ler, o rüyaya göre ~~bı~de bu. 
lunurlardı. Bizde ıstıhareye 
yatmak" adeti bu kökten çelmiş 
o!abilir. Kız babası, dedesı veya 
ninesi nikaha rıza göstermeden 
BB .. Çni'"i-;ob v vbgkü vbgk b 
once, bir gece abdest alır, na -
maz kılar, okur, üilı"?r vP. ya~ı 
perhiz etmiş bir halde, hafif mı. 
dC' ile uykuya yatar~ ~".'lenm:. 
göreceği rüyaya vı:_ tabırıne bag. 
lıdır. Gelin olmaga can atan 
kız. öbür odada, bir yandan ~
bilr yana dönerek helecanlar ı
cınde kivranirken büyiik bey, 
yahut hanım nine tatlı tat~ u!.
kusunu çeker. Karar ertesı ~u
nu verilir; istihare uygun duş
mediyse diiği.in kalır. 

Fakat o istihare faslı bazan 
bir idarei maslahat, vaziyeti ne
zaketle kurtarma oyunudur: "o 
herife kız mı verilir? Istihare 
uvgun düşmedi ~er, a_Uatırız!" 
ve böyle den:rdı, delikanlının 
fotograf1 gf'ri ~evrilirdi. .. 

Benim bildiğime göre ruY:an~ 
&z çok faydah ol?uğu ve .~ı ko. 
tu ameli bir netıce verdı~ı tek 
is. budur. Ust tarafı t~m mana. 
s·yle rüyadır. Rüyaya inanmak, 
rü adan uvanmamak.tır 

Şehirden Röportai 
ı2fr Bastarafı 3 üncüde ı 

ı:!aş_ duruyordu. Konuşanlardan genç• 
çesı bu vatandaşı telmih ederek bir 
rı üktt sa vurdu: 

- Yiırıi dostum, yürü... Ne Şamm 
şı:keri, ne arabın yüzü ... 

* * au bayram çoluk çocuk da yandı. 
Salıncak, ath karınca, dönme 

dolap, kayık salıncağı; dahdah atlı a• 
raba eğlenceleri şöyle dursun gittik• ! 
ler: yerde el öpmelik mendil de alamı· il 

y;.cak!ar. Meııdll elbise kadar pahalı. 
Çarşı içini, Mahmutpasa yoku~unu 
sacece satıcı k:ılabahğı dolduruyor, a· 
lıcı yok. Nasıl alsınlar?. En kötü 
mendil 35 kuruş. Eskiden taş basması 1 

k~tap satılırdı, şimdı taş basması men 1 
dıl satılıyor. Geçen bayram tanesi 
15 kuruşa satılan küçücıik ipek men• 
dillt_r. bu bayram .100 kuruş, Piramit j 
takJ· dı kadın mendıllerlne 90 kuruş is• 
tiyorlar. Eskiden çöpçüye, bekçiye 1 
veri!en renklı keten mendilleri şimdi 1 
kra~at, gömlek hC"Öiye eder gibi en 
s:ıyın akrabaya hediy" etmekte bence 
hiç rlt mahzur yok. Çünkü bu antıka 
malların tanesi şımdi 400 kuruş, 

... + 
Her kapının önünde bir iki tokmak 

savurup d3vulunıı allı yeşil!i 

11 - 10 ~ 942 

PARK 
OTELiNDE 

T{üçük İspanyol 
Dansözü 

RAQUEL 

: SEViLLA 

TAJ>1 A - f:OLMAN 

rmk renk mendillerle, arşın arşın göm 
lekltrle süslıyen bekçiler artık bir ha• 
yal oldu. Ben ş.imd"dcn bu yıl böyle 
b[r manzara göremiyeceğimize senet 
'""rt:bilirim. Bekçi daYıı kapıda istediği 
kadar: 

Bugünkü bayanın tahayyül ettiği yegane ziynet varsa o da, bir SİN GER pırlantalı ' '--··----------------~ 
ve elmaslı kol sa~ti: ~İr kıymetli ŞÖVAL:E veya bir ASRİ ÇİÇEKTİR. Hediy~- o ı· K K A T İkinci İlan 

lerınızı SİNGER Saat magazasından tedarik ediıniz. · 5/10/942 
Davulumun ipi koytan 
Sırtnnd• kalmadı mintan. 

Ver efendim, ver, 
Sırtıma yapayıra mintan. 

'9. SINGER SAAT MAGAZASI, lstanbul • Eminönü ~o. 8 •' I b I stan u Ticaret ve Sanayi Odasından 
diye gümleyip dursun. Eloğlu basmayı 
bul~a kendi srrtrnl\ yapacak. En kôtü 
b:!smanın şimdi bir arşını 184 kuruş. 

+ !f-
M~~utpaşa esnafına bir kibarlık 

arız olmuş, Eskiden bu çarşıdan 
t~zı;abtarlar tarafından yaka paça ya• 
kalamp dükkan içine sürüklenmeden 
geçmek bir mazhariyetti, şimdi ise 
dükkana davet edilmek bir mazhariyet 
sayılır. Müşter.inin yiızüne bakan yok. 
Punıak kadar çocuk için bir paltoya 
35 liradan kapı açıyorlar da 34 liraya 
bile vermiyor!ar, Hem pazarlığa te 
nezzül eden kim?., Pazarlık kapısı a· 
çacak oldun mu: 
- İşine gelirse, bayım, diyorlar, -nal 

bu, fiyatı bu ... Almazsan daha memnun 
oluruz ... 
Bayramın m büyük seYinç bakin ço. 

cuğun olduğuna göre ister istemez 
küı;iik!eri donatmak gerek, Yoksa bü• 
yükler, yani bugünkiı vaziyete azıcık 

akıl erdlrebilenler için şimdi her gün 
bayn,m. 

Uç, beş çocuk sahibi olanlara hemen 
A!lah imdat eylesin. Bana öyle reli.o 
vor ki böyleleri bayramda birbirlerini 
tcbıik ederlerken her bayram olduiu 
gıbi: ı 

- Allah e~aıı kesireslyJe mlişerref 
evle~n değil, 

- Allah başka keder vermesin, di• 
yecekler. 

1 KUÇUK HABERLER 1 
* BIR ZıY~RET - Hariciye Vl<~ıli Nu

man Rifat Menemencioğluna amcliyıt ı•pln 
profesör z.vcıbruh diln sabah vill••!'e o:id,. 
rek Valivi riyareı eımi~tir, 

1 ASKERLiK ISLERt 1 
E:MINONU YERLT AS. ŞUBE"':Nni,;N: 
A,ağıda isim ve aicil No.lan yazılı Yd. Sb. 

ların acele ıubcye müracaat etmel.rı. 
Kaılirl• dere mahallesi No. ı b ı>tu•an 

? . ;egm. Mehmd oflu Fuat Coı;kun (51745). 
J. Yılı ~evkct (328 - c - 240), wY. t•ı:.-ı~n 
H•l;nü foyer (39636), 8. Sınıf adil hikim Zi
yaeddin (1139), 4. Sınıf ML Me

1 
Mthmet !..Ot 

f . (' 8 ·C 7 ). P. astej!m. Nureddın ( 129 - c -
14), Topçu üstej!m. Fahri Yurdakul (4t300). 
Is, teğm. Asım 329 (50811), P. tetrn. Meh
met oğlu Mehmet Cemil (333 - 44 S ), "'· 
tefm. Hilmi Yellıcnci (33595), P. Bnb. H•· 
lit Orcan (33ı - ıt7), P. A•tefm. O•~ar. 
Salta ( 49819 ), 8. Sıruf ML Me. Süle)'man 
Sudi (ı849). 

KAYIP: San Jorj lisesinden 1915 
de aldığım şahadetnamtmi kaybet
tim, Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Josef Oavanzo 

~~ 

' • • 

( 

Tasfiye Memurlujjundan: Hilal mat
baast mücellitlik, matbaacılık Esat 
Muhlis ve oğlu Nezir KollektiC şirke
tine ait Cağ:ıloglunda Hıımıım soka
ğında 10/ 12 No. lu Hiliil matbaaı;ı 
binasında mevcut tabı makineleri, 
motöder vesair eşya 15.10.942 Per
şembe saat 14 den 16 ya kadar göste
rilerek 16.10.942 Cuma günü 14 den 
itibaren masa, koltuk vesair esya ve 
17.10,942 Cumartesi günü de (19950) 
lira kıymetiindeki tabı mukineleri ve 
motörlerle matbaacılığa yarıyan diier 
a1at saat 14 den 16 ya kadar a~tk art
ttrma suretiyle mezkur binada satıla
caktır. Alakadarların ve almak isti
yenlerin mal11mu olmak üzere illin o
lunur. 

Tknmiye lkraml'!'e 
•cdı Mikt~n Tuta.n 

Lira Lira 

S0.000 50.000 
20.000 20.000 

ı ıo.ooo ıo.ooo 

4 5.000 20.000 
10 2.000 20.000 
40 ı.ooo 40.000 
80 51)0 40.000 

400 ıoo 40.000 

300 50 40.000 

4.000 10 4 0.000 

10000 2 U.iO 000 

15.337 YekOn: U0.000 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
Şubemizde kayıtlı olup tcrhi~ edılmiş he~üz terhislerinin lı;letmemlş 

olan yedek subay ve askeri mcmurlartn kayttları yapılamak üzere nüfus 
cüzdanı ve terhis tezkereleriyle birlikte acele şubeye müracaatları. 

• • (1427 - 550) 

, ____ .... ______ .................... ,~ 
HACI BEKİR ZADE ALI MUHiDDiN 

Ticarethaneleri 

PAZAR VE BAYRAM , __ _ 
GÜNLERi AÇJKTIR 

, 
-

i s t an b ._ ı B e 1 e d i y e s i i 1 a n ·ı a ~ ı 
Atina Belediyesi memurlarına gönd~k üzere Ankara Belediyesi 

taratmdan satın almacak evsafı ıartnamesinde ya7.llı kuru incir, lakerda 
ve tuzlu balık açık: eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Zabıt ve Mua
melat Müdürlüğü kaleminde görülebllir. 

İhale 19/10/942 Pazartesi günü saat (14) de Daimi Encümende ya
pılacaktır. 

Tahmin bedeli (2430) lira, ilk teminatı (182) lira (25) kuruştur. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibraıt 

L\ıım gelen diğer vesikaları ile ihale günü muayyen saatte Daimi 'Encü-
mende bulunmaları (351) 

M.1\1. V. İstanbul 2 No. Iu Satın Alma Komisyonundan 
1 - 4 ton 6 m i m lik demir çubuk tarafımTı:dnn verilmP.k ilzf're 17 

numara beton demiri imal ettirilmesine ait pazarlık 16.10.942 Cuma gü
nü sa.at 15 de Tophanede Mr. K. lığı binasında Vekalet 2 No. lu satın 
alma komi.oYonunda yapı:lacaktrr. 

2 - Çekilec~k telin beher kilosuna imaliye ücreti o1arak tahmin e
dtlen bedel 27 kuruştur. Kati teminatt 162 lira olup şartnamesi her gün 
iş saati dahilinde mezkür komisyonda görülebilir. 

3 - Taliplerin 2490 say1lı kanunun istediği vesikalarla birlikte ııdı 
g~en komisyona müracaatları. (534) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
İstanbul Defterdarlığı Maliye Teftiş Heyeti için yapttrtlaeak (1440) 

Lira keşif bedelli bir adet içtima masası ile 12 adet maruken sandalya 
14110/942 Çarşamba günü saat 15 de Milli EmlBll: Müdürlüğünde müte
şekkil komisyonda açık e'lcsiltme ile ihale edilecektir. 

Muvakkat teminat 101! liradrr. Resim ve fenni ve husuı;i şartnam~si 
her gün görü fi? bilir. İ~trklilE'rin me1 k(ır giin ve ııaııtte temiruıt mektup

ları ve nüfus hüviyet cüzdanlariyle birlikte Millt Emlak Müdiirlüğiine 
müracaatları. (208) -
İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Muhammen 
Dosya No. CiNSi bedel .Teminat 

51190/199 Adil Trp hleri Müdürlüğü ambarında 382.90 29 
mevcut 185 parçadan ibaret müstamel eşya: 

Yukanda 'yazdt eaalar ·19/ 10/942 Pazartesi günfi saat 15 de Milıt Em
rnk Müdürlüğünde rnUU!şekkil komisyonda açık arttrrma ile satılacaktır. 

İsteklilerin nüfus h üviyet clb;danları ve teminat makbuzlariyle birlik~ 
ihale saatinde komisyona• ve fazla i:.ı:ahat için MilU Emlak MildUrlü.!(üne 
müracaatları. (249) 

Ticaret Ve Sanayi Odasından 
Kürk ve Eldiven İmalatçılarının 

Tev~ edilecek dikiş ipliğinden kendilerine lüzumu olan iplii'!l alabil
meleri için kullandıklarT ipliklerin her neviden ve o ipliklerle imal f.'ltik
leri m~moı mallardan birer nümune ile birlikte mam111atı için icap e
den st'nelik iplik 'ibtiyaçl:ırnu tesbite medar ı olabilecek reıırnt vesaikle 

Bilumum fabrikatörler ve sanayi müessese sahip
leri ile keza her nevi büyük ve küçük imalatla iştigal 
edenlerin nazarı dikkatine: '" ... .. 

Odamıza kayıtlı -ve kayıtsı'Z fabrikatörler ve sanayi mnesse-1 

se sahipleri ile keza her nevi imalatla iştigal eden atô1ye sahip
ri ilan tarihinden itibaren en ge~ bir ay zarfında Odamız sanayi 
şubesi müdürlüğüne şifahen müracaatla t.eni edilmekte olan sa
nayi siciline ait bedelsiz matbu beyannamelerden a1arak ilanal 
ile sanayi şubesi müdürlüğüne imza mukabilinde iade etmeleri 
ehemmiyetle rica olunur 

Müddeti zarfında veya müracaat etmekten istinkaf edenler 
Ticaret ve Sanayi Odaları kanuntuıun maddei mahsusmıa tev. 
{ikan tcl'ziye edileceklerdir. 

NOT: Odaya kayıtlılar sil'il veslkalannı kayıtsızlar ise ün. 
van tezkerelerini hini müracaatlarında birlikte getirmeleri Ja .. 
znndı-r. '320) 

TAKSİM C HALK) GAZiNOSUNDA 
HER AKŞAM 

Beşiktaşlı [Udi] Edi~ 
ve 20 kişilik Bayan ve Baylardan müteşekkil saz . .heyetl 

Ayrıca 
Zurnazen (Emin Tanınmış) tarafından Kağıthane ve Rumeli 

koşmaları ve oyun havalarını dinlemek fırsatını 
sayın müşterilerimize tavsiye ederiz. 

\1 Servis muntazam ve ehvendir. l\IÜDüRlYET .1 

DENİZCİLERE İLAN 
Müna~alôt Vekôleti lstanbul Mıntalia 

Liman Riyasetinden. . 
1) İstanbul Belediyesi E. T. T. umum müdürlllğüne aJt Xarakay ile 

Eminönü arasında ve Köprllnün Haliç tarafında bulunan denizaltı kab• 
losu tamlt" edilmek ilzere kaldtrrlaeaktrr. • 

2) 12.10.942 tarihinde başlanacak ve 31.10.942 tarihine kadar 19 giln 
kadar devam edecek olıın tamir işi için kullanllacak dubada beynelmilel 
işaretler gece ve gündüz bulundurulacaktır. 

Bu sahadan geçecek gemilerin dubanm yakınından geçmemeleri ve bu 
hizada !'iiratlerlni azaltmaları nan olunur. (4112) 

ESASLI BiR iŞE SAHiP OLMAK ISTIYENLERE ---·~ 

BULUNMAZ FIRSAT 
Piyasada tanınmış ve tutulmuş tfrmasiyle eskldenberi çalışmakta ve 
şeker, lokum, karamelA ve benzerleri gibi maddeleri, ihtiva ettiği yeni 
ve asr! malônelerile, imal etmekte olan bir fabrika bütün levaz!m. ve 
teferrüatiyle beraber acele deVTedllecektir. Mutavassıt kabul edilmek
sizin doğrudan doğruya aşağıdaki adrese müracaat. 
tst. Ba1tkmmın Lonca "l)kak NI) S ,__ ~ 

ÜNİVERSiTE A.E.P. KOMiSYONUNDAN 
Tıp Fakültesi birinci cerrah! kliniğinde yaptırılacak (12,133)) Ura 

keşifli 13 kalem maden! eşya 15.X.942 Pcrsembe gün!l saat 15 de Rektör

lükte pazarlıkla ih;ıle edilecektir. 
tı::tekliler. liste ve sıırlnameslnl Re'k:törlfıkte ırörebllirler. (495) 1-----·• B U G Ü N ~-----•• 

Matine 
katta Ticaı:et ve Sanayı Odası Sanayi şubesi müdllrlüğilne mürııcnatlarl 1 M 

0 
D E· R N 

il!n olunur. · (543) 
1 KIZL AR 
1 

Ticaret Ve Sanayi Odasından '---·Bugün son Günüdür. 4, __ .,. .. r1 
Çimentodan Mamul Mal Çıkaran Müesseselerin 
Tevzi edilet..-ek ~mentodan kendilenne lürumu olan çimento alabil

mE'leri için haklkt ihtiyaçlarmt tesbite medıır olabi1ceek resmt vesaiki ile 
birl ikte nihayet 24.10.942 tarthine kadar dördüncü Vak!! han 3 tinril 
kat 'J'karE't ve Sanayi Odası Sanayi şubesi müdürlüğüne milr;ı~ııatları 
ilAn olunur. (542) 

ISTANBUL D~FTERDARLIGINDAN 
\1uha mmen 

Doaya No. CiNSi bedel Teminatı 

51217-1114/63 Mecidiyeköyünde 5 pafta 12 ada 8 1038,60 78 
parsel No. 1u 1731 metre murabbat 
arsa. 

Yukanda yazılı gayrlmen'kul :J0/9/942 tarihinde açtk arttırma ile sa
tışa çıkanlm1şsa da talip zuhur etmediğinden bir ay içinde pazarlığa bJ
rakrlm ışttr. 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuzları ve nfl.tus hüvlyet cüzdan
lariyle brllikte bir ay zarfında haftanın Pazartesi ve Çarşamba günlerl 
saat 14 den 16 ya kadar Milli EmlAk Müdürlüğüne müracaatları. (428) 

ÜNiVERSiTE REKTÖRLÜGÜNDEN 
Askerlik dersll'rinin ya7:tlt ve sözlü son imtihanlan 2R.X,942 gününe 

k!ldar yapılın~ olacaktır. İlgili talc'benin talim taburuna bizzat milracaat· 
tar· (555} 

~ulekapı Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinde" 
Şubemb:e kazanç vergisinden bo rçlu mflhendls tsak Tarnapola ait 

Arapcaml mahallesinin Vayvoda caddesinde 69 No. lu mahalde badz al
tma alınan eşyalardan peşel boru ve malzemesi, Bergmann mahemesi, 
7.11 malzemesi, tel ve kablolar, Antigron malzemesi, akümOIAtörler, ~mba 
gloplat1, refiekt<Sr ve projektörler, şalter ve demarörler, voltmetre amper 
metre ve volbnetrelerl, elektrik saat tesisatı. hurda demir, Oryon marka 

radyolar, radyo Ulmbalan ve dahabazf malzeme eşya, 191101942 Pa
zartesi günü saat ondan itibaren mezkOr mahalde aleni müzayede sure
t ivle satılacaktır. 

· Bu hususa dafr daha fazla ~abat almak lstiyenlerln Galatada Tflnel 

yanında Söğütlü sokağında eski posta hanmc!a Kulekapı ınaliye tahsil şef• 
li~ine müracaat etmeleri. Telefon No (49tt8n (484) 

1\f. M. V. İstanbul 2 No. lu Satın Alma Komisyonundaı 
Tahmin edilen bedel) 750 Ura olan 1 adet Krank mili imali 16 Bi

rinclteşrln 942 Cuma günü saat 14 de Tophanede Merkez komutanlığı 
binasında 2 No. lu komisyonda pazarlıkla ihale olunacaktır. Şartname 
ve resmi her gün komisyonda görülebilir. 

htekliler!n 112 lira. 50 kuruştan ibaret l:iulunan katt tem1natt Kasım• 
p;ışadaki Deniz m!lesseselerl muhasebeclliğlne yattarrak belli g!ln ve sa• 
attc komisyona gelmeleri, (501) 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil Lfttfi Dördünetl 
Gazetecilik ve Neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 
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