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Avrupada 
.ikinci Cephe 
Açllmıştır 

Roose\•clt, ikinci cephenin d~hal 
açılacağını soylcrniştır. Fakat ~~
diaclerln bugünkü seyrine ~ore, 
Avrupadn ikinci ccph" yeniden 
açılacak değildir. Çilnltü işgal al
tındaki memleketlerde Natllere 
karıı sabotaj ve isyan hareketleri 
fçln için çoktan batlamış ve son 
günlerde de Almanlart düşündüre
cek bir mahıyet almcştu. Bu •a
siyette, Amenka ve İngiltere, bil
fiil açılmı:ı olan bu ikinci cepheye 
sadece yardım edecekler demek o
lur, 

Tarihi Bir Yıldönümü 

Ankar~nın Baş Şehir 
Seçil.şi Dol~yıs·yıe 

AÇIGINDA ---

Vali Ankaraya Gitti 
Yeni Ekmek 1 evziatı 
Hazırlığı ilerliyor 

Halk Ekmeği 
Namına Ofis 

Buğdayın Belediye için Lüzumlu 
Tarafından Teminine 

ı-

Çahştlacak 

KARNELER 
İKİ ÇEŞİT 
OLACAK 

1 

Bugünkü 
Kimlerin 

Fiyattan 
Ekmek 

Alacağmı Yazıyoruz 
Vali ve Belediye. reisi Lüt fi 

Kırdar dün akş~mki trenle An. 
karaya' gitmişti)". Vali, Ankara 
da un ve ekmek işleri etrafında 
alakadar Vekaletlerle temaslar. 
da bulunacaktır. Tanzim satışla. 
n kaldırıldıktan sonra 1stanbula 
ne s uretle buğday ve un temin 
edileceği, az gelirli vatandaşla~IT~ 
da bareme tabi memurlar gıbı 
ucuz ekmek satışından istifadP et 
tir ilmesine imkfln olup olmadı~ 
gibi meseleler bu arada gözden 
geçirilecektir. . . 

Valin in bu seyahatı b1r haft a 
kadar sürecektir. Maamafih: YP.
ni tevziat için lüzumlu tedbırler 
tamamlanmcava kadar bugünkü 
vaziyetin dev;m edeceği haber 
veriimektedir. 
Diğer taraftan. halka .dağliıla. 

cak ekmek için lüzumlu olan u
nun Toprak Ofisi tarafından be. 
ledive adma :r;atm alınarak Ofis 
vasitasiyle Iştanbula kadar ger1 -
rilmesi ve belediyenin de nakli. 

t.?r Devamı Sa. 2. Sü. l 

Polonya'da 
Baltalama 

Hareketleri 
-·-

~-~. MAHAÇKAlt~~-ı• 

Ks1231wıt HAZER 
~~D~E~Nİzİ· 

ŞARK CEPHESiNDE: Cenup ce phesıinin şiddetli muharebelere 
sahne olan bir kesi;n inde Sovyet piyadesi 

Stalingrat'ın Sanayi 
Mahallesine Taarruz 

30 Bin Kişilik Bir Kuvvetle Yapılan Alman 
Hücumu Kartısında Ruslar Birkaç Kesimde 

Geri Çekilmek · Mecburiyetinde Kaldı 
' Moskova, 16 (A.A.) - Bu sa. 1 yarenin desteklediği iki tümen 

bahki Sovyet tebliği: Gece, Sov. mevcudiyle işçi mahallelerine 
yet kıtaları, Stalingrat ve Moz- karşı bir taarruza geçmişlerdir. 
dok bölgelerinde düşmanla çar. Düşman birkaç kesimde birlikle.. 
pışmışlardır. Diğer cephelerde rimizi ağır kayıplar pahasına da. 
hiçbir değişiklik olmamıştır. ğıtmağa muvaffak olmuştur Giın 

Sovget ek tebliği düzün ATpıanlar 1500 den fazla 
Moskova, 16 (A.A.) - Sovyet telefnt verın~lerdir. Stalingracın 

tebliği ekinde deniliyor ki: ~ubunda bır gece muh:ırebesi 
Stalingrat bölgesinde kı~hı.rı • esnasında S?.vy.~t k~aları 300 su. 

mız, düşmanla şiddetli savaşlar bay ve er oldu:ınuşle~, 5 topla 
yapmışlardır. Almanlar, 100 hü. 6 blokhavz tahnp etınışlerdir. 
C\.llll tankının ve bir· miktar tay- · · ~ Devamı Sa. 2. Sü. 4. 

1 Günler Geçerken) 
Ekmek Meselesinde lstanbul 
RE F t K 
HALI D 
KARAY 

Garp memleketleri ekmeği başka gözle gö. 
rür; or.ada yemek esas, ekmek teferru. 

attır. Bizde asıl olan ekmektir, katık fer' sa. 
tyılır. Bugün artık garpta da katık azlığı yüzün. 
den ekmek birinci derecede lüzumlu gtda mad
desi derecesine yükselmişse de yine yurdumuz

daki kadar halkın en h isli noktasına dokunmaz. Biz her şeyden 
önce ekmeği arar; ekmeğe bakar, "eli ekmek tutuyor" der; "ek. 
meğini kazanıyor mu?" diye soranz. Ekmek üzerine yemin eder, 
"yedlği ekmek gözüne, dizine dursun" gibi beddualara dil uv.a. 
tmz. Hatta "llmihal" sualleri arasında aç kalan bir adanun raf. 
taki ekmeğe yetişmesi için "Kelamıkadim" e basıp basmıyaca
ğı }lleseleleri bile geçer! Hele fakirler için ekmek, en belagatli ve 
kısa tarifiyle "hayat" tır. 

Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki umumi efkar bir hafta. 
danberi günün en m~hi~ meselesi olarak ekmek ile m~ş~uld.?r· 
Harp haberleri. hatta pıyac;adaki başka gıda maddelerının yuk. 
seliş nisbetleri onun eskisi kadar dikkatini çekmiyor ve zihnini 
yornıcyor. Şehirde dönen, uğuldayan, her tarafta akisler yapan 
tek dedikodu ekmek tevziinin alacağı şekildir. Her sabah gaze.. 
telere cevrilen gözler illıc önce buna dair haberi any<>r, okuyor, 
soruyor. girdiği sınlfa röre ya seviniyor, yahut düşünceye var,ı,
yor. 

Karadenlzden Har.ara •kadar uza.ıııan 1200 kılometrellk K_Afkııs dağlarında mevcul geçitler, l - Elbruz. dağı e
te~inde bulunRn 3i47 metre yiiksekliğlndekl Ciper eeçldı. 2 - . MPrke.rde Darla! nıı.m.!yle ~,. ~nıfan ~3711 m~~e 
yuksekliğindeki Terelı: geçidi. 3 - Sukta 239:? metre yük..,eklığindckl Bogosk1 geçıdı. Vıladıketkas J Tınls e 

Mesele bu derece ehemmiyetli olunca almacak kararın da 
0 nisbette etraflı düşünülmüş olması ıazım gelir. Evvela, hüku. 
met ne gibi zorlayıct sebeplerle böyle bir karar almak zonında 
kaldığını vatandaşlara iyice izah etse. fikirleri aydınlatmaJıc ba. 
kımmdan faydalı bir iş görmüş olur. Obür taraftan yeni kararın 
yürürlüğe geçmesinde acele edilmemesi, maddi imkan varsa da.. 
ha bir ay olsun statüko'nun muhafazasına çalışılması. memurlar 
dışında kalanlardan pek muhlaç ve fakir olan halkı da kadroya 
sokmak hnkanmın bulunn1ası işe daha düzenli, daha teşkilatlı 
başlarnak icin vakit kazanılması da lazımdır, sanıyoruz. Bu me
sele tam intizamla, hiç aksamadan, karışıklığa meydan '·erilme. 
den, sızıltı çıkarmadan başanlmalrdrr. Hele Istanbulun genişliği, 
ziraat sahalarina uzakliği, nüfus çokluğu ve teşkilat noksanı göz 
önünde tutulursa tecrübe, ilkönce, nüfusu daha az ve teskilAtı da. 
ha muntnz~m olan ve ekim yerleriyle çevrili bulunan Ankara 
ve Izmirde yaı ·lmalı, karar ancak bir müqdet sonra bu şehirde 
twtbikıe başları.malıdır. Bizim istediğhniz bu işten de hükôme. 
tin muvaffakıyetle 

0

çıkmast olduğu :için Istanbula miih!Pt '•eril
mesi hugusundaki dileğimizi bir hemşehrilik ı:ayreti de~il. bir 
vatandaşlık ihlist saymak doğru olm , bJglıyan ,.oı merkezdeki ı:cı;ıtten 'eçer. 
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Ankaraya Gitti 
ni Ekmek Tevziatı 
zırhğı İlerliyor 

~ Bastara:fı l incide 1 Bunlar üç gün içinde dolduracak
yc m~srafiyle birlikte mübayea larl beyannameye zevcelerini, çocuk
bcdelıni Ofise ödemesi için de larını, anne, büyük anne, kız.kardeş 
tc ebbusler yapılacaktır. ve torunlarmı yazacaklardır. Kadm 
Yenı şekilde clonPk tevz:atına memurlar kocnlıırmı. erkekler, erkek 

ba lanmnsı icabedıncc her şeyin kard1eşlerinf beyannamede gösterr_nI: 
ha.zır olması kin lüzumlu. ıted- .receklerdir. Aynca askeri ve gediklı 
b rlc>r alınmaktadır. Bu arndo b?remlerlne dahil olıınlar da . geçin
bugunkti fiyatla ekmek fllacaklar dinniye mecbur oldukları kunseler 
<' n dun akc!lmdan ıtibar b 1 için beynnanme doldur~caklardır. 

r- en e e. Hususi kanunlarma göre nynen ve-
ye matbaasında beyanname ta- ya nakden neler ~ayini zammı alan

brna başlanılm~tı: .. Bugiin de me lar, devletçe iaşesi temin edilenler 
murlar ve halk ıçın ayrı renkte beyannameye tfıbl tutulmıyncaklar
\ üzer!crinde ayrr işaretler bu. drr. 
lunaıı büyük, çocuk ve ağır işçi Belediye bu beyannameleri kaza
k rnelerinin basxlmasına başlana. !ara göre tasnif edecek ve ona göre 
c ktır. Lüzumlu olan karne ka- lıııngi fırınlara ne miktar un vcr!lc-

tlan Ankarıdarı yola çıkarılmış ceğl anlaşılacaktır. 
• tır. Beyannameler i.iç gün icinde Ek~k hakkındaki karar 

d ldurulup nahiy'? müdürlükler•. · 
e i de edilmic; olacaktır. Bu b~ etrafr.ndn. dii.şünceler 

,,; nn mclerde yaniıs malumat ve 
t rı, fa?.la ni.if:ıs ~osterenler hem 

rk Ceza Konunu. hem de MiL 
Korunma Kanunu hükümleri. 

P ore ceznlandırılacaklardrr. 
k M hsullcri Ofisinin şlmdf

Y ba tnd n ltıb ren yeni esaslara 
e ve karne mukabil'nd~ fırınlara 

n ver ceği zannedilmektedir. Ek
kler yine ayni miktar üzerinden 
leC"t-ktlr. Yani büyükler 300, ço-
1 r 150, ağır 1 çilc>r 600, sanator

m ve prevantoryomlıırdnki hasta-
4'l0 gram ekmek alacaklardrr. 

Kimleı• bugiinkü fiyatla 
ekmek alacak? 

T prak Mahsulleri Ofisinin bugtln
f yatla .. la vercceğl undan yapıla

• ekme 1 kimlerin al cağı Ticaret 
• Jeti tarafmd n al kadarlara bil
imi ı·r. Bu 11 teye göre, ucuz ek
ten i tifade edecekler şunlardır: 

n vlet ve mUesseseler baremlerine 
1 olanlar, demlryolları bareminin 

r ve iki numaralı cetvelınde bulu
nl r, 3656 numarnlt kanunun 19 
c-u \ e 3659 num rah kanunun 10 
u maddelerinde yazıll olanlar, 

rtlar, dcrsifunlar, hat bnkrcıları, 
b kıcılan, mUvezzllcr ve basmil· 

Tanılm satışl:ınnın kaldinlması ka
ran etrafında şehr~mlzin resmt ve 
gayri resmi ticaret muhitlerinde yap
tığımız temasların neticelerin! şu su
retle hUUJsn etmek milmkündiir: 

1 - İstanbul, buğday istihsal eden 
bir bölge olmadığt lç:ln, bunu diğer 
vilayetlerden tedarik etmiye zaruret 
vardır. Memlekette bu seneki buğ
day rekoltesini ve şehrlmi%1n artan 
nfifus vnzlyetfnl de bu arada gözö
nilnde tutmak fcap edecektir, 

2 - Buğday fiyatlarının 65 - 70 
kuruşa kadıır yiikselmesi anormal 
doğildir. ÇOnkU memlekette yeni mah 
suliln geçen seneye nazaran biraz dO
şilk olduğu anlaıılmaktadır. Talebin 
çokluğu, nrzedllen malın ihtiyaca tam 
tekabül etmeyişi fiyatların bu kadar 
yükselmesine sebep olmuştur. 

3 - Memleketteki pahalılığtn Amil
lerinden biri de, vurgunculuk, şu ve
ya bu gibi sebeplerden ziyade, buğ
day vaziyetinin bugUnkil şeklidir. Fa
kat Türkiyede hiçbir zaman bu yüz
den bQyQk blr sıkıntı mevzuu bohso
lamaz. Sadece de bazı seneler mah
sulUn idareli kullnnılması icap ede
bJlir. Kaldı ki. Amerlkadan buğday 
tedariki suretiyle bu vaziyet tama
men normale dönecektir. 

4 - Fıyatlann yükselmesine mu
vazi olarak halkın bUyilk bir ekse
riyetinin knznricı da o nlsbette art
tı~ı için, halkın 1 tira kabiliyeti var
drr yolundaki mütaUJalara hemen hiç 

Gece Hayatı 
İçin Karar 

Bugün Encümende 
T esbit Edilecek 

Kömfir tasarrufundan istifade ede
bilmek ve 11ehirdeki nakli vasıtası 
darlığını kısmen önliyebllmek için. 
eğlence yerlerinin erken kap3tılması 
bakkmd:ıki projeler dilnden itibaren 
Belediye Daimi Encümeninde tetkik 
edilmektedir. D:ıiml Encümen bu işi 
bugün neUcelendirecektir. Projedeki 
esasa g~e. e;lcnce yerlerinin saat 
22,30 da kapatılması esas tutulmuc 
olmakla beraber Dalmf Encümenin 
bu saati daha erkene alması da muh
temeldir. 

Şirketler için Yeni 
, . "" 

Bir Tebliğ 
Ticaret Vekilliği bütün şirketlerde 

ttırk~enln mecburi olarak kullanıl
masını ve çalışanların kimlerden i
baret bulunduğunun Vekilliğe bildi
rilmesini alakalılara blldinniştlr. 

maddelerin un haline getirilerek ek
mek imalinde kullaoılması, bunların 
lstihlfıkini arttırmakta ve fiyatlnrın 
yükselişine sebebiyet vermektedir Bu 
ikome slsteminln önüne• geçilmesi, bu 
maddelerin de nlsbeten ucuzlamasını 
temin edecektir. 

6 - 1stanbulda hayat pahalılığmın 
ılm illerinden biri de, şehirde ticaret 
erbabının fazla artması ve zarurt ih
tiyaç maddeleri üzerinde iş ytıpanla
nn coğıllarak bu işe daha çok ser
mayelerin tahsis edilmiş bulunması
dır. Bu da şundan neset etmektedir: 

Bir defa, ithalat ve ihracatın mO
hlın bir kısmı İstanbuldan yapılmak
tadır. Bu yüzden diğer bölgelerdeki 
ticaret erbabı istanbuldn toplanmıştır. 
Ticaret Odasma 1940 da 954, 1941 de 
1026 yeni tllccar kaydedilmiştir. Bu 
senenin neticesi henilz belli olma
makla beraber, Ticaret Odasına yev
mi yen1 kaydedilenlerin adedi 15 den 
aşağı dllşmemektedir. Bundan başka, 
memlekette diğer maddeler üzerinde 
ticaret yapan kimseler, bu sahada iş 

yapmalartna harp yilzOm\'n imkan 
kalmadığı için, buğday, yağ, bakliyat 
ve diğer maddeler üzerinde çalıı
maktadır. 

:ı:ı.ıler, bütçelerin masraf tertlplc
dm lln:ın kadrol:ırn dahil olan
• koy el!itmcnlcri. köy öğretmen
i, tckaut, dul; yetim maaşlariyle 
lullyet ve hidemntı vataniye ma kim"e i5tlrak etme~e_ktedir. Memle- BUtün bunlar fiyatların biraz yfik

r:ette, bllhassa şehrımızde halktn bil- celmeslnde Amil olmakla beraber, bu 
yük bir eks!!riyetlnl az ve sabit gelirli / \•aziyet asıl sunl fiyat yükselişlerine 
vatandaşlar teşkil ettiğini gözönünde de sebep olmaktadır. 
tutmak lazundır. 

---- . 
TAN 

Memurlara Yiyecek' 
·Maddeleri Dağıtılacak 

Almanyadan 
ithalat 
Birçok Mamul Ma.dde 
Gelmesi Bekleniyor 

iaşe Belgelerinin Bu Ay içinde 
Halka Dağıtılmasına Karar Verildi 

Ankara, 16 (TAN) - Almanya ile 
raptığmıız ticaret muahedelerlnln ne
ticesi olarak pek yakmda memleke
timize külliyetli miktarda mamQl 
madde gelecektir. Öğrendlğimlze gö
re, bu maddelerin arasında bazı dev
let dalrelerlne ait mühim malzeme, 
ôümerbank fabrlkalarmm yedek mal
zemesi. Demlryollarma aft birçok ye
dek parça, yOk vagonlat1 ve lokomo
tifier ve ayrıca tıbbf ecza vardır. 

Ankara. 16 (TAN) - HQkfünet, 
70 liraya kadar asli maaşı olan veya 
Ocretinln tutarı 70 llra asli maaşa te
kabül eden memurlarla müstahdem
lerine, iaşe birlikleri vasıtaslylc ma
liyet fiyatına gıda maddeleri dağıtıl
masını karar altına almıştır. Hilkt1-
metln bu kararından serbest meslek 
sahipleri istisna edilmiştir. 

I aşe belgeleri 
Evvelce iaşe mildilrHlğii tarafından 

hazrrlanmış ,olan fakat, iaıe teşkilA
ttnrn lağvı üzerine tevzii geri bıra
kılan iaşe belgelerinin mahalle mll
mesllleri marifetiyle bu ay nihaye
tinden önce evlere daiıtılması karar· 
1.aııtırılm ıştır. 

Ailenin her ferdi için ayrı ayrı ve
rilecek olan iaşe belgeleri hllkt1met, 
Belediye veya Yerli Mallar Pazarları 
tara!mdan dağıtılacak her madde i
çin vesika mahiyetini haiz olacaktır. 

ya başlamıştır. Patates yetiştiren böl
gelerde patatesin kilosu 30 - 35 ku
ruşa yilkseldiğlnden plyasamtzda pa
tates toptan 45 - 47 kuruştan satıl
mıştır. Perakende olarak bnzı bak
kalların patatesi 52 - 55 kuruş ara
smdn sattıkları görUlmüştOr. 

Diğer taraftan iaşe te:klUitı za· 
manmda kil~su 38 - 40 kuruştan a-
ltnmış olan nohutlar 65 kuru::;tan ve 
17 kuruşa abnıp saklanmı§ bulunan 
mercimekler yüz kuruştan satılmak
tadır. 

Pamuk döküntüsü 
ihracı yasak 

Ticaret Vekllllği birinci kalite pa
ınuk dôkilntilsüniln ihracını yasak et
miştir, Diğer pamuk dökilntOll'rlni 
yalnız Ziraat Bankaslyle Sümerbank 
lhrac edebilecektir. Bunların kallte
lerlne göre fiyatları yeniden tesblt e· 

Gümrüklerdeki mallar 
Gilmrülderde bulunan ithaltıt mal

larınm bir kısmı piyasal'a çıknr'llm11-
tır. Çıkan mallar biraz geni~lik temin 
ettiği gibi, yüzde on nlsbetinde de b!r 
ucuzluk husule getirmiştir, GOmrilk
lerde 1936 seneslndenherl beklemekte 
olan bazı mallar mevcuttur, Bu mat
ların da çıkartlmasma başlanacaktır. 

Ticaret Vekili Toprak 
Ofiste Meşgul Oldu 

Patates, nohut fiyatları 
dilmlştfr. Eskiden yapılmış olan satrş

Patatcs fiyatları da yeniden artmı- lar muteber tutulacakttr. 

Ankara, 18 (TAN) - BugUn öğle
den evvel Ticaret Vekili Behçet Uz 
Toprak Mahsulleri Ofisine giderek, 
huhubat işleriyle meşgul olmuş. öğ
leden sonra da Maliye Vektılctinde 
Vekil Fuat Ağralı ile uzun süren bir 
görüşme yapmıştır. Sarhoşluk Yüzünden 

Çıkan Bir HCidise 
Gazi isminde bir adam bir hayli 

rakr içip k_endini bileıniyecek hale 
geldikten ııonrn cebine ıie bir şişe r11-
kı koyarak yola çıkmıştır. Fakat bir 
hamlede onu da bltırince ;repebaşın
da İstavrinin kahvesine ı:trmlş, rakr 
parası istemiş, alamaytnca bıcağmı 

çekmiş, hOcum etml!;i lstavrl önde 
Gazi arkada koşa koş:ı Bankalar cad
desine kadar gclmi:ş.lerdir. 

Bu sırada halk toplnnmış, polisler 
vaka yerine gelmiş, fakat bir tUrlü 
bu azılı sarhoşla başa çıkmak mllm
kün olamamıştır, Bunun ilzerine ora
da bulunan polislerden Mehmet Çe
vik yere bir el ateş etmiş ve kurşun 
orada dolaşan zabıta memurlarından 
Osman::ı isabet etmiştir. 

Gazi tabanca ~esini işitince p<>lise. 
akla gelen biitiin kOfılrlcrl etmiye ; 
başlamış ve bıçağını çekerek hiicuma 
1ıirlşmiştir. 

Hiçbir yere çekilemlyecej!lni anlı
yan Mehmet, tekrar ateş etmiş ve 
Gaziyi omuzıından yaralamıştır. 

Her Iki yaralı hastaneye kaldrrıl
mıııtır. Tahkıkatla müddeiumumi Or
lıan Karak5se meşgul olmaktadır. 

Altın Fiyatları 

Ergani istikrazı 
Tahvillerinin 

ikramiyesi Çekildi 
Ankara, 16 (A, A.) - fkrttmlyell 

yü2'de heş faizli 1033 Ergıınl lstlkra7.ı 
t;ıhvillerinin bugün Merkez. Bankasın
rla Maliye VE'kileti, l\ferkez Rankıısı 
ve dıgcr bankalar mümessllleriyle 
Noter huzurunda lcrn edilen 19 uncu 
ikramiye kcşidesinde aşnğıdrıkl nu
maralar ikramiye kazanmıştır: 

No. . ' Ti. 

130001 30.000 
101880 15,000 

20786 s.ooo 
46582 3,000 

122no a.oon 
257R gon 

46585 90~ 
90029 909 

101872 909 
110955 909 
112630 909 

Ekmek Yolsuzluğu 

Yapanlardan Ele Geçenler 
Ekmek karnesi ve un yolsuzluğu 

yapan 21 fırJnc-ı ve il iaşP. memuru 
Milli Korunma mahkemesine veril
mişlerdi. Bunlardan Mehmet, Ali, 
Süleyman ve Mecit duru~ada bu -
lunmamışlardı. 
Zabıta bu maznunlan yakahYcı'Mlk 

adliyeye tE>.slim etmiştir. Suçlular tev
kif edilmi~terdir. 

l\lüdafaa Vekili Manisada 
Manisa. 16 (A.A.) - Milli Mildn

raa Vekl11 Ali Rıza Artunkal refaka· 
Undeki ıevatla birlikte dfin _:iehrlml
ıo gelmiş ve Vali, Komutan, Befodl
ye, Parti Reisleri tarafından knr§ı
ianmıştır. 

HABERLERi 

Ayrıca 289 numaraya da 120 
lira ikramiye isabet etmiştir. 

ıscr • VANDA TALEBE YURDU - Van. 
(TAN\ - Sehrimizde Orta Okul talebesi 
icln bir ynrd. tcsia cdilmhtir, Bu 7urda Van 
lt~lerindcn ve Hakklriden aelccek ona okul 
talebeleri alınacaktır. 

ARAZI MESELESıNDEN YARALAMA
Bakrrlı15y{iııe ballı Mchmetbey nahiyesinin 
lkltelli ltöyQndeu All Ollıııllr ile HUıııil Cifln· 

Blr buçuk aydanberi mezunen şeh- ıör hmlnde iti kardcı bir arazi J'l1%Qndeı:ı 
rimlzde bulunmakta olan Bilkrf'f El- Nuri AblbO alır avrette yaralam•• ve be· 

Bükreş Elçimiz Gitti 

17 - 10 - 942 

--• 

~ıyor: 

"Devlet ıVf: devlete baölı mUea• 
aeaeler me1rıurlarlyle dul, yetim 
ve emekli maaır alanlara karne 
mukabili ucuz ekmek, dlOer va· 
tandaflara d,a piyasa fiyatı Uze· 
rlnden ekmek verilecekmiş. Bu 
kararın ne kadar sakat olduöu 
Aşlklrdır, Hayat kuranlar analar· 
la lşçllerdlr. Devlette!) maaı al· t 
mıyan dul bir ltçi kadın veya dul 
bir ltÇI karısı nasıl varlıklı ad· 
dedillr de devlet hazinesinin bea• 
ledlljl dul bir memur kariaı fakir 
sayılarak ona ucuz ekmek veri· 
lir? Bu işte adalet var mı? Biri 
devletln öz, diğeri Uvey çocuöu 
mu? Bu karar tashih edllmell ve 
müaavl fiyatlı karne uıula kal· 
dırılmamalıdır,., 

* Adapazar!dan yazılıyor: 1 
f "Kazamlzın birçok umumi cad• 
t delerlyle sokakları pislik ve çöp 

içindedir. 
Birçok mahallelere ç8pçUlcr 

uğramamaktadır. Pazar yerinde 
hayvan plsllklerl temlzlenmeden 
kalmaktadır. Köy arabalarına ko• 
nuk yerleri gösterllmeml§tlr. A· 
dapazarı büyDk yerdir. Bolu, 
Karasu, Hendek, Kandıra k8yl0· 
teri hep buraya gelirler. Altı yo· 
dl yol a!jzı vardır. Köy arabaları 
için muayyen yerler olsa hem 
köylüler han masraflarından kur· 
tulur ve hem de ıokaklar kirlen• 
mcz ... 

* '-Bir hapishane ziyareti esnasında la-
, ti, nal muamele ıı6rcD bir vurgun ıuçlu· 

sundan bahıetııı.ietlk. Ofrendik ld i1to 
bir yaDlrılılc vardır. Yuıda bahal ıc
çen mevkuf inzibati muameleye tlbl tU• 
tulmalıtadrr ve istisnai muamele t:ISrdDlQ 
sanılan ziyaretti nzife icabı tevtlflıa· 
neye gi tmb resmi bir ıabslycttir. Tııv· 
z h ederiz. 

'·············-·-·····-' 
Edirnede 1\fazot Yok 

Edirn~ (TAN) - Mazot azlığın~ 
dan dolayı saat bire kadar de\'llm et .. 
ınekte olan Edirne §ehlr elektrik ce
reyanı saat 22,30 da kesilmiye baı; ... 
lanmıftır. 

Belediye her lhtlnıale karşı halka 
pctl"ol te\'ıiine de ba~lam1ştır. 

h:t.1•)1·• 
BUGVNKU PROGRAM 

7.30 Proıram 
7.32 Jimnastik 
7.40 Haberler 
1.55 lfuzik (Pi.\ 

I 1.30 Proıram 
U .13 Şarkılar 

18.45 Coculı lıl~ll 
ı 9.30 Haberler 
19.45 Serbest 
19.55 Tilrlrlller \ 
20.15 Radyo ıazctni 
20.45 Sartılar 
21.00 Konu=a 

rı alanlar, açıktan tayin edilen 
·ı, memur ve müsl.: hdemler, eli 

ten çektirllenlerle kadrosu ilga edi
n ve Vekllet emrine almaıılar, rad
o yayın müesseselerinde dalnıl su
tte çalışan gundel kli saruıtkftrlar, 
eğU k!SmUr hnvzasmda sa!lık teş

amcle birlij:;'i memurları. 

5 - Fasulyl), bakla, nohut gibi rnad 
delere gelince, bunlar da memlekette 
llıtlyacı knrııılıyaeak mıktnr6a mev
cuttur. Anc ~ ikame sistemi, yani bu 

7 - Köylünün ve psıl milstahsilln 
fiyat yükselişlerinde ~mil olduğUCi
hetine hemen hemen kimse iştirak et
memektedir. 

Dün altın yenıaen yükselmiştir. Bir 
altm 3505 kuru3a \'e 'bir ıı:am 'ktllç-e 
477 kuruşa fırlamıştır. 

~= d il S 'h.i T • "'' lardrr. Maznunlar •raıunakt&drrllr. 
çuruz Ham u ah up anrıövcr, • DENlZE DÜŞTÜ - Emlrılnda oturan 
dOn a)<şamkl trenle vazifesi ba6lna ı ıa ya.ında ~ezacı kalfası Yani dDn Emlrrln 
ha -ket etmi~ı·r. ı.telesinde dolaıırten ayafl lıaym11 ve de-

•.. ıı• niıe düımQı ve bofulmuttur. 

U 45 Haberler 
14.00 Bando 
14.SO At ko ulan 
14 40 TEMSiL 
18.00 Proırım 
l 8.03 Danı orkeat. 

.U.15 letekler 
22.00 Orlıe!tra 
22.30 Haberler 
22 45 Kapanıs. 

IGr:.C"Gf:.l!f:.M· H•BE.AlER 1 
İl O arak R. Hess'in 

• • • Muha emesı lstenıyor 
lngiltere Hükumetiı Hess'in Harp 
Esiri Muamelesi Gördüğünü Bildirdi 

l\foskova, 16 (A.A.) - "Reu. 
ter" Sovyetler Birliği halkında 
hakim olan kanaata göre, halen 
müttefiklerin elinde bulunan 

Hcss'in ve diğer Nazi siyasi a. 
damları ile generallerinin artık 

adaletin pençesine verilmeleri za. 
manı gelmiştir. Nazi mücrimlerL 
nin hemen muhakeme altma alın. 
malarını isteyen Sovyet hükU • 
metinin notası milletin bu hissi. 
yatına tercüman olmaktadTr. 

Londra, 16 (A.A.) - lngiltere. 
de bulunan Hess'e harp esiri mu. 
amelesi tatbik edildiği bugün 
Lornirada bildirilmiştir. 

Bu, Hess'in harp esnaSlnda iş. 
lenen cürümler hakkında hqküm 
vesecek olan beynelmilel mah. 
kemeye tevdi edileceği manasına 
gelir. Fakat evvela müttefikler 
komitesinin Hess'in hareketini 
tetkik etmesini, sonra da mah. 
kemenirr kurulmasını beklemek 
lazımdır. 

Amerikahlar Dakar'ı Mısır Cephesinde Bir 

işgal lçün Harekete 

Geçiyorlarmış ! 
A"lkara 16 (Radyo gazetesi) -

F n~ız gazeteleri Madritten aldlklan 
• r habere atfen ehemmiyetli Ame

n krtalnrmı taşıyan bir vapur ka
lnın D;ıkarn doğru hııreket et
tt'! , e bu askerlerin D:ıkara çıka

r cağını yazmaktadır. 

Oldul~ça bilyilk bir m:ıcer:ı saytla
c k olan bu işe glrlşlleceği pek dilşü
n 'mcmC'k gerektir, Buradaki Fransız 
ltuvvctlerlnln mevcudu 60 bin kişi
d"r. Orgeneral Bnro bu kuvvetlere 

umanda etmektedir. Dakardakl de
rnz kuvvetleri Kumandanı da Kon
tramira l Kolc'dur. 

Almanyaya GönderileceI< 

Yeni Fransız İşçileri 
Lo drn, 16 (A.A.) - Paris radyo

sunun bıldirdi ine göre, bu"Onkü Pcr 
Mbc gilnO çıkan resınt gazete, 18 i-

15 50 yaşmdakl bOtfin Fransızlnnn 
Almany da çal mıya davet olunma-
1 rı lht m lıyle 16 - 29 İlktrşrin ta-
r ı ar d k ydolunmıya mec-
bur tutuld rlna alt t lımatnameyi 
""" t'llT' • r. Bu tal"m t aykırı ha
r ket d ıtler p.-.ra ccıasma çarpıla-
c !ardır. 

Mihver Taarruzu 

Yakın (;örünüyor 
Stokholm, 16 (A.A.) - tsvee mah

fillerine göre, Mareşal RommQl'ln cep 
lıeye döntııilnden sonra Afrikada bir 
Mihver taarrutunun pek yakın oldu
ğunu gösteren birçok alAmetler bu
lunmaktadır. Almanların, Rus cephe
sinden büy(lk sayıda uçak almak su
retiyle Maltaya tnarruz lcin Akdeni
ze hava kuvvetlerini takviye etlikleri 
söylenmektedir. 

Tarihi Bir Ylldönümü 
~ Baştarafı 1 incide 

lan söylemiştir: 
"Ankaranın hükumet merkezi 

olarak seçilmesi Milli Ti.irk hü. 
kitmetinin haki!<aten s1yaset, sev. 
külceyş ve idare bak1mından çok 
isabetli düşünülerek iş gördüğü
nü bariz surette göstermiş, Anka. 
rnrun inşası i..Çin de her seyi öl
çülü bir plan dahilinde yapılmış.. 
trr. Ankarada bütün Türk mil. 
letinin ruhu toplan-nıştır Bu iti
barla biz yeni Tü::k;ye hiıkiımet 
merkezinin 19 ur.cu kurtuluı:: yıl. 
dönümünde Tiirk dostlarımızla 
birlikte seviniyor~z.'' 

Avrupada ikinci 
Cephe Açllmıştır 

l:lfr Baştarafı l ıncıde 
larm çoğu bu sevkiyata aleyhtar ol
dukları için istifa etmişlerdir. 

(World Newa and Wlewe'den) 
YUGOSLAVYADA: 
"Kahraman Mlhailoviç'in kuvvet

leri gilnden gilne artmaktadır. Bun
lar İtalyanın büyük bir llmaru olan 
Triyestc hududuna gelmişlerdir. Al
manların ve Hırvatların zayiatından 

gayri, yalnız İtalyanlar Mihailoviç 
ordusiyle Mnyıs ve Haziran ayların
da giriştiği muharebelerde l,000 öHl, 
1800 yaralı vermi5Ur. Guerilla blr
llklerl içine bu sene, Karadağ, Hır
vatis~nın bir kısmt ve Dalmacya sa
hillerini almak üzere 40,000 mil mu
rabbaı blr araziyi işgal etmektedir
ler ... (Daily Telegraph 13 Temmuz) 

Almanlar Zagreıfde interne edil
mi~ olan Hır\'at Lideri Mulçek ile ye
niden temasa geçerek, anlaşma tek
lifinde bulunmuşlıırdtr. Matçek "Al
manlarla hiçbir j5l olmadığı,, cevabı
nı vermi~tir. Pavloviç idaresinin ya
rattığt müşküllerl önlemek istiyen 
Alnınnlar, Matçek He anlaşmak gay
retindedirler. Bu teklif reddedlldiği 
gün Zagrep'de geniş tevklfat yapıl
cnıstır.,, 

"İtalyada dahi Antl-Faşlst müca
delenin arttı&ma dair haberler gel
mektedir Holanda ve Danimarkada 
sabotajla~ her gün biraz daha art
maktadır. Almanların Danimarkalı
lara kıır§ı yapttğı tazyik bu memle
ketlerdeki isyan hareketlerini bilfiil 
mficadele haline get!rmlıUr. Norveç
de Stavanger, Pergen, Irondhelm lie
birlerinde slltıhlı kıyamlar -olmuş, yUz
leroe Alman öldllrüimUıtor. Qulsling 
Norveç vatnnperverlerine karşı şid
det hareketine geçmlşUr ... 

Bütün bunlar Avrupada ikinci 
cephenin sabotaj ve çete harple. 
ri §eklinde için için ve kendili· 
ğinden açıldığını göstermektedir. 

** 
Bu silahlı kıyamlara Avru-

panın içinde kıvrandığı aç. 
lığı da ilave etmeliyiz. Göring'in 
nutkundan bu kı§ Avrupadaki aç
lık ve sefaletin ne nisbette arta. 
cağım da tahmin edebiliriz: ·'Bü
tün Avrupa aç kalsa da Alman
ya doyurulacaktır." Evet, belki 
Almanya doyacak, fakat bu aç 
Avrupa, tok Almanya için birer 
meşgale olacaktır. 
. Bu saydıkları.mız A'Vrupa sah. 
nesinin birkaç hadisesidir. Bütün 
bu hadiselere, kaynaşmalara. kin 
lere, nefretlere bakarak Avrupa -
da ikinci cephenin açıldığını id. 
dia edebiliriz. İngilizlerle Ame-

SOVYET TE,)liGi 
t;,?r Baştaratı 1 ıncıde 

Şimali Kafkas yada 

Moskova, 16 (A.A.) - Mosko
va radyosu, Mozdok ve Kafkas 
bölgelerinde Almanların kaı şı 
taarruzlarına rağmen Sovyct kı. 
talarının mevzilerini düzelttik • 
lerini cuma günü bildirmektedir. 
Sovyetlerin yaptıkları taarruzlar, 
düşmanı bu müstahkem mevzi • 
lerden nehrin kıyısına çekilme
ğe mecbur etmiştir. Muharebeye 
Alman takviyeleri de süriilmiis -
se de Sovyet kuvvetleri bu hü. 
cumları püskürtmüşlerdir. 

Almanlar .W.000 kişi ile 
taarruz ediyor 

Londra, 15 (A.A.) - A!manlar St.ı .. 
lingrat şehrinin ıimalinde bulunan sa. 
r.ayii mahallesine kanır yeniden ~l'd
dı:tl.- taarruza cec;mlşlerdir. Dütman 
30,000 kişilik bir kuvvet ve 100 tank 
ile taarruz etmektedir. Buı kesimler 
de Ruslar ıreri çekilmek mecburiyetın 
d<" kalmışlardrr, 

Stallngrat ,ehrinin şlmal batısı'lda 
ve cenubunda yardım kuvvetleri tıazı 
terakki gösterml~!erdir, tik dUıman si· 
pe:-lerine bazı noktalarda nilfus edil• 
miye muvaffak otunmaştur, 

Siyasi komiserlerin yerine 

Stokholm, 16 (A. A.) - Kıztlordu 
gazetesi, bugün ba§yazısmda, Sovyet 
hükt1meti tarafından siyası komlser
!ikler yerine ''alııy öğiltçüleri,. va
zifesinin Dıdas olunduğunu bildir
mektedir. 

Bu "öğütçOlerln., ana vazifesi, Kr
zılordu askerlerinin manevlyatlaraıı 
yüksek tutmak ve kuvvetlendirmek 
olacaktır. 

rikalılar, yeni bir cephe açmıya
caklar, mevcut bir cephpeyi des.. 
tekliyeceklerdir. Alman kuvvet
lerinin şark cephesinde, Stalin. 
gradın teşkil ettiği granitte 
kışlamak için siperler kazdığı de-

vir, müttefik ordularına bu cep. 
heyi açmak için en müsait devir. 
dir. Parisin göbeğinde çetelerin 
kI§la uçurduğu, Avrupanrn için
de kaynaşma hareketlerinin kuv. 
vetlendiği devir, müttefik ordu
larına bu cepheyi açmak için en 
müsait devirdir. Roosevelt'in. 

nutkundaki "derhal" kelimcs:.. 
nin manası belki de budur. 

TAN 

tt;;;;r Baştarafı l ıncı~' 
miz Volgaya kadar uzanmış ve 
müteakiben piyade teşkillerile iş 
birliği yaparak şiddetli ev ve so. 
kak çarpışmalariyle Çerçinski bü
yük traktör fabrikalannın bulun. 
duğu endüstri mahallesinin şi.. 
mal kısmnı zaptetmiştir. 

Kuvvetli hava teşkilleri, şid. 
detli çarpr§lllalatla düşmana hır. 
palama taarruzları yapmışlar ve 
bu arada av teşkillerimiz düşman 
hava kuvvetlerinin bütün kat'ŞI 
koyma hareketlerini mümkünsüz 
bırakmışlardır. 

Cephenın merkez ve şimal ke
simlerinde hava kuvvetlerimiz 
Sovyet gerilerindeki münakalata 
taarruz etmiştir. 

Mourmansk cephesinde dağ kı. 
talarrmz kısmen düşman karşıhk 
taarruzlarını kanlı kayıplarla püs 
kürtmek suretiyle düşmann bii. 
tün taarruzlannı akim braktır -
mışlardir. Düşman, birçok 5lü 
birakmak suretiyle ilk hareket 
mevzilerine kadar çekilmiştir. 

JJI uharebenin tafsilatı 
Berlin, (A.A.) - Alman piyade ve 

zırhlı tümmleri tarafından Stalinırrat• 
ta elde edilen yeni muvaffak1yet hak 
kında Alman başkumandanh4ı aıaiı • 
dakl tafsilltı vermektedir: 

14-15 ilktesrin ırecesi Alman lntaları 
,ehrin ıimal mahallelerine taarruz et• 
nıete ba,!amışlardır. Uç büyük s\\lb 
fabrikası yani Dsershinki traktör fab 
ril:'asiyle "Kızıl Barikat,, ismini ta~ı· 

Salomolf Adaları 
Açığında 
~ Baştaraf· 1 tncidı! 

rikan tayyareleri 1 zırhlıyı ha. 
sara uğratmışlar, 2 nakliye ge. 
misine tam is;ıbet1ct kaydetmiş. 
!er, üç nakliye gemisini de ha· 
sara uğratmrşlardır. IJiin üç nak. 
liye gemisinin karaya oturmuş 
ve yatar bir hnld<? olduğu görül. 
miişttir. 

Deniz muharebesi 
Vaıincton, 16 (A.A.) - 8u harpte 

,imdiye kadar ırörülen en mühim deniz 
nıuharebesi şimdi Amerikan ve Japon 
n,,ıı;n arasmda Salomon adaları açı• 
tında cereyan ediyor. Amerikalılar 
Guadalcanal hava meydanmı ellerinde 
buiurıdurmakla büyük bir üstünlük te-
rrin etml~lerdir. Japonlar mevzilerini 
tMkvlye etmek için dermadan asker, 
tavyare ve gemi göndermek zorund11 
k3imışlardır. Bununla berabeT Ameri• 
k.ıhlarm b'ribirlni takip eden taarruz 
ları ve y6kse1ı: stratejileri Japonlan ta 
kmı adaları sularma donanmalarını en 
kuvvetli blrlikleri:ıi gönderme': zorun 
da bırakmıştır. Amerikalılar bu suretle 
Japon harp gemilerine darbeler indir" 
mele fırsatını elde etmiı bulunuyorlar. 

Şimali Pasifikte 
Alas1ı:a, 16 (A.A,) - Alaslcadaki ~ 

merlkan kuvvetleri umumi karargShı 
nın resmen bildirdifine göre, Ameri • 
kan trıtaları, batı Aleutienne'lerde An· 
drf'ano takım adalarında yeni bir ada 
lşcal etmi,lerdir. 

Kolonya'ya Ağır 
Bir Hava Akını 

6:7f3 Baştarafı 1 ır.c!de 
killeri tarafından gündüz ve ge. 
cc taarruzlar yapılmıştır. İkisi 
Alman savaş uçakları tarafından 
olmak üzere 8 düşmmı uçağı dü. 
şürülmüştür. 

Dün gece İngiliz hava kuvvet. 
leri Rhenani çevresine karsı hır. 
palama taarruzları yapmışlardır. 
Halk arasında kayıplar vardır. 
Birçok yerlerde yangmlar çıkmış 
ve binalarda hasar olmuştur. 
Gece avcıları ve hnva karşıkoy. 
ma bataryaları 22 düşman bom. 
ba uçağı düşürmüşlerdir. Dun. 
dan ba§ka, gündüz düşman tnra. 
fından Almanya kı vıtarına ve 
şimal Fransaya yapı!nn taarruz. 
laıı- sırasında da 3 Ingiliz U!;ağI 
tahrip olunmuştur. 

/ngilizlere göre 
Londra, 15 (A.A.) - Malta adası tLt 

zerinde düşürülen mihver uçalı:larınn1 
sayısı son S gün içinde 94 ü bulmus
tur. 

Adaya çareamba günü yapılan akın• 
da 23 mihver uçağının tahrip edildiği 
ve 40 uçağın da muhtemel olarak tah• 
rlp edildiği bildirilmektedir. 

Tobruk bombalandl 
Londra, 15 (A.A.) - Müttefik uı;alt 

lan dün yeniden Tobruk llmanma ta• 
arrnz etmişlerdir. Limanda büyük ya'lt 
gınlar çıkarılmıştır. Benzin tesislerin. 
de infiliklar müşahede edilmiştir 

Batırılan gemilt 
lk harebe sabası öileden sonra maltavce 

y,m makine fabrikası ve "Kızıl i te' mtt merkez!-erinin bakiyelerinden te· Berlfn, 16 (A.A.) - Alman den!za\ 
rin,, ismi verilen dökümhane tıtihklm 

S mlzlenmi• ve ıs ilktesrin günü ak,ama blan ile diier deniz kuvvetleri ve ha. sistemi haline ıretirlldikten ıonra ta• .. 
do~ ıtalingrat mtistahkem şehrinin va muharebe birlikleri eylOl 1942 ıo • linırat müstahkem §ebrinln en mühim •• .. 

birer kalesi olmuşlardr, Bolşeviklerin şlmalindeki bu mühim kale tamamlyle nuna kadar topyeldln 21 milyon 300 
Alman kıtalarmın eline geçml,tir. bin tonluk dü5man gemisi batırmış~r Alman taarruzunu beklemelerine ve 

B11 muharebe sahasının &"Öklerlnde dır. mühim miktarlarda asker ve ılllb yr 
yalnız bir kaç münferit çarpııma ot • İtalyan kuvvetleri ise maytl ayınm 

malt suretly!e bu taarruzunun ılddetlnl mu,tur. Alman muharebe tayyarelerin o::tasına kadar 10 milyon 300 bin ton 
azaltmata çalışını' olmalarına ratmen den mürekkep teşk\ller yeni tesirli ta dı.ın fazla gemi batırmışlardır. 
yapılan tesirli taarruz Alman lntalarıw arnızlarla sşafı Volga yollarında ve Japonya temmuzda iki milyon tona 
nt pmaldeki traktör fabrlkau ile daha simeodlfer hatlarmda düşmanın mil • }almı gemi batırmıı, zaptetmfıı veya 
cf'nubpta Kml Barikat makine fabri hlmmat ta,ıyan kollAnna taarruz ~ h:.>ısara uğratmış olduğunu blldirmis • 
kııaı arasındaki sahaya kadar ıetirmfe- mlıler ve bllhssa bir benzin deposunu tir. 
tir, SiddeUI sokak muharebelerinden ve çok miktarda y{lk vagonunu tahrip iu •Ie batırılan dilşman gemileri 
sonra Alman piyade kıtaları ve tank • etmlşlerllr. Bu arada 7 bolşevlk ta~._: n topyekQn tonajı 24 milyon 600 bini 
lan Vol~ sahiline kadar l!-erliyecek usi dil!JllrUlmUşt!lr. batmaktadır. 
bir t1lfla fabrikasını hücumla zaptet • Kı§ harbine doğru Tesblt edlltmeaniş olan ma:vn harb!• 
m!şlerdlr. ~ akıyetlerin netlceı-

Daha tlmalde başka hücum latalan Vichy, 16 (A.A.) - Tribune de Ge- led dahil değildir, 
traktör fabrikasının atelyelerlne ırlrmi~ nevi! ırueteslnin Berlln muhabiri, Rlls 
ler ve bu mafıallede de taarnızlarma cephesinde her iki ta)rafının tıı ha• 
devam ederde en ileri kolları fte Vol• t:rhklarına gayretle devam ettilrlertnt 
gaya kadar gelmişlerdir. ötleye d,,1- bildirmektedir. Birçok Alman blrlJ~ 
ra Alman kıtaları traktör fabrikasın rlne lnı.ıhk fanl!Uar ve esvap!.ar d~eı
daki muvaffakıyetlerfnden istifade ede tılmıştır. Alman teknislyenlerl ise Ra~ 
rek bu fabrikanın $arkında evlerden yada gidip gelmekte olan k myonlanr 
mlirekkep adacıkları hücumla zapte'f• j her hangi bir kazaya uğramaması Jçln 
.mişlerdlr. Bu suretle hcal edilen mu• trdbirler almaktadırlar. ._._ .. 

eni /ngiliz 
kıyetleri 

A.) - İngiliz denf .. al 
tı Akdenlzde 3 m"hver iaııe 
cemislnl b3tırdıfı ve dii:er " ıtem v -tc 
t-ırıı!lledliH amirall"k d alreal.nce b ildi• 
rilmektcdir 
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ABONE 
TDrkfye 

1400 Kr. 
760 • 
400 • 
150 • 

BEDELi 
Ecnebi 

1 Sene 2800 
1 Ay 1500 
1 • 800 

Kr. ., 

İngilizlerin Bu Harpteki 
Sadık Miittefikleri: '' PROMETHEE! Bir ili~ 

Buhranına Karıı • 
, • 800 • 

(;j'iijj'lj~l 4 
Uzak Şark ve 

Pasifik Cephesi 

• ~ ı > D ~ 

• • 

Bu Gibi Klcisik Eserlerde Lisana 
Fazla itina Edilmesi Lüzumludur 

Yazan: ULUNAY 

Dünyanın içinde yuvarlandıtı fc. 
liketin serpintisi az çok her 

memlekete sıçrıyor Bizde de fevkal&.. 
de bir vaziyet has;~ oldu yiyecek, ıı• 
Yecek, yak'.lcak pahahla:ıu Bugiinlük 

Yazan: M. ANTEN 
cenubi Pasifikte Salomon ve Yeı:ıi 

Gine adalarrıda, Çinde Çekiyang 
el'aletinde devam eden muhuebe!er · 
~c?J. başka Uzak Şark ce,Phesınfn diğer 
c~ınlerinde mühim askeri hareket. 

ler olmamaktadır 

1'Cenubi Afrika Birliği Dominyonu .. Ş hl i ihtiyaçları cesaretle göğü~lemek iı;ln 
' r Tıyatroım - r- y AZAN: _, Türkçede "filln z n ne mümkünse yapıyoruz. Bu arada ba• 

nun bu sene 'I cirde., gib! bir ta - :nlannca yiyecek içecek kadar müh!m 
verdiği "Tiyatro Ta• bir yoktur; "Zincir- l a·· 

L U N A Y 
o an ıge_ı: bir ihtiyaç daha var kf, om 

rihi Matineleri., nin U bent., vardır. Fa " nun "nedret,. inden biiyl.ik teeH6r du· 

Saiomon, Yeni 
0

Gine adalarrnda re • 
reyan eden !iiddetli hava, deniz ve ka• 
r~ muharebelerinde müttefiklerin üs ~ 
tunl1ğü göze çarpmaktadır. Japonl:ır, 
ayı rdanberl yaptıktan bütün gayret -
~ere ve maruz kaldrkları büyl.ik kayıp'." 

1 
ara rağmen Guada!kanal adasına yer• 
e l!n Amerikan kuvvetlerini mağltlp 
edcınemi:ıler ve bu adanm tek hava 
tt-eyöanını işgal edememi:ılerdir. 'Japon 
~arın Salomon adalarına tamamiyle ha 

lrn olmadıkça Avustralyanrn istilası• 
na tc~ebbüs etmeleri imkansız görün • 
ll'lektedir 
J Cunkln°g'den gelen haberlere ~öre: 
1 
apo~!ar merkezi Birmanyadan Çin ve 

1 -lınırstan hudutlarına büyük kuvvet • 
~ gôndennektedir ayni zamanda Ç~ 
ıyang ayaletinde de hazırlıklar yap -

t!Jaktadırlar. Japonlarm Muson mev • 
&~~ili gcı;tikten sonra yani ııu günl~rd
Ç:nin Birmanyamn yanındaki Yunn:ın 
llYaletin!. yahut Hindistanı istilay::ı te
~b-büs edecekleri zannedilmektedir. 
ıger bir ihtimale göre de Japonların, 

l;;ckiyang ayaletinde kaybettikleri ha• 
va rneyd:llllarmı geri a!mak ma1tsadly .. 
b kar:ıı taarruza geçmeleri bek1enmelt 
leıllr. ~aponlnrın Hindistana karşı ta• 
arruz tc,şebbüslerl Kalkasyadakl ask~i 
hnreklHın inklşafma bağlı görünmek· 
teciir 

1 
MÔttefik kaynakl;rdan gelen haber. 

1 
:re göre Şan.Kay.Şek ile Wavell muh 

1"1rıe~ Japon taarruımna kar~ı t-:db;r• 
er ıu almışlardır. Hatta müttefik'.-erin 
tPonlnrdan evvel taarruza geç:neleri 
~lınalJ de vardır. Roosevett birkaç 

ı:uıı evvel müttefiklerin yakında Ja • 
roı~yaya ve Almanyaya kar;ıı darbeler 
._ dırmiye hazırlandıkları hakkındaki 
~e;anatı da bu görüşü teyit etmekte· 

Marta ve T obruk 
lı: Mısır cephes;nde kara harekatında• 
k durgunluk devam etmektedir. Buna 
~ilr"ılık miittefik tayyareleri mihve' 
Uvvet!erine yardnnl:ırın geldiği Tobe 

ruk ve diğer limanları fasılasız bır 
rurette bombardıman etmektedirler. 
Mıhvercilcr ise, oldukça uzun bir fası 
ladan sonra Maltaya kar§ı hava taar • 
tıızlarrna tekrıı.r bıışlamışlardır. İngi• 
~lZ tebliğlerine göre: Mihverciler 10 

Ingiltcre imparatorluğu camia. 
sı içinde bu harbe uzun tereddüt· 
terden sonra karışan Donıiniol1 
Cenubi Afrika Birliği olmuştu. 
Harp ba!jladığı yaJüt bu doınini. 
onda Nat.ional Partisi iktidar 
mevkiinde bulunuyordu. Baş,·e. 
kil bu partinin lideri olan gene. 
ral IIERTZOG idi. Bu zat Nazi 
tehlikesini memleketinin hudnt. 
lanndaıı çok uzakta göriiyor ve 
harbe karışmak istemiyordu. Fa. 
kat intihap denesi nihayetine 
varmış, 1939 c3 hllünde yeni in. 
tihahat yapılnw,tı, bu sefer ekse. 
riyeti Cenubi Afrika partisi ka· 
zamyor ve bu partinin lideri olan 
general SMUTS Başvekil oluyo~ 
du. Smnts'un fikri tamaıniyle 

aksine idi, lngilizlerle Cenubi Af
rikalılar arasında sıkı bir iş bir-; 
fiğine taraftard1. Böylece bu Do
minion, parlamentosunda alinan 
karar ile Almanva ve miitt.efiki 
ltalyaya lıarpp ilan ediyor veı 
hemen ordularını harp sahaları • 
na göndcriyoı·du. 

Cenubi Afrikalılar biiyük bir 
cesaretle çarpışmağa başladılar, 
Somaliden, Habeşistandan, Erit_ 
reden Italyanlan çıkarmak işin
de Ingilizlere çok yardım et.mcr. 
Mogadişu, Kismayu zafcrlerin.ie· 
ki hisseleri büyüktür, 

** .... 
cenubi Afrika Blrliği, İngiltere 

parllmentosunu-ı. 1909, 20 Ey. 
lnJünde kabul rlti~i bir kanı.ın ile Do. 
minion oluyordu, eski Kap, Natal, 
'l'ransvaal ve Oranj b,~iliz siımürge· 
le ·: ayni ida"~ ..ı1t. • r.r> birleşiyorlar, 
kendi kendilerini ıı:Ltı·e hakkını kaza• 
nıyorlardı. 

Birliğin ba§şehri Pretoria .k, 
fakat mebuslar Kap 'jeıırlncfo tcfıf;;na 
caktı. Millet Meclisınin üstünle bir 
d~ Senato te~ltil ed:t:ıordu: Senato • 
nurı 40 azası o!acalt~J. 

Cenubi Afrika Birliği baş vekili Mareşal Smuts 

mallarım sürmek ıçın h!ç prop:ıgar.da 
yapmıyorlar, meydanı serbest bırc:ık 
nm~lar.,, 

... + 
ıınciteşrinden 15 teşrine kadar Mal. 

taya 1000 tayyare göndermişler ve lnt. !.i~lcr 12 tayyare kaybetmelerine mu 

1 
abıl 96 düııman tayyaresi diişürmils • 

kı::rdir. Mıhvercilerin Maltaya karşı a• . 
ılt!Ltarında bombardıman tayyaresin • 
en ziyade av tayyaresi kullandıkları 

~'l7.e çarpmaktadır. Bundan, mihvercl• 
crın nıümkiln olduğu kadar fazla müt 
tı::?k tayyaresi diışilrmek istedi!deri 
llıanası çıkarılmaktadır. Bugün Akde• 
t•lzde hava hakimiyetinin müttefikle -
~ıtı elinde bulunduğu muhakkaktır. 

Bıınun sekizini kraim nıü:nessıli ol.ın 
umumi vali l;ıeı sene :çın ;ntihap ede
c~k. geri kalan 32 azayı B~rliği teşkil 
cc!cn ve "Provence., demlen dört sö· 
nıürge halkı seçecekti. MJlet Mecli• 
s·nin ise 135 azası olacaktı. Dur.un 
51 i Kaptan, 50 5i Traıısvaalda.ı 17 si 
K<.taldan ve 17 si Orangeden çıkacak 
tr Her iki meclise aza seçilebilmek 
!çtn 30 yaşını doldumıuş olmak, beş 
ı;rnedenbcri Birlık içer.isinde yerleş. 
miş bulunmak, beyaz ve İngiliz tebaa 
ıı olmak ıart idi. Snato için bir sart 
daha vardı: Kıyraeti 500 İngiliz lira• 
smdan yukarı olmak üzere arazi sahi• 
bl o!mak .•• Memleketin zenci nüfusu 
bu Birlik seçimlere karıştırılmıyor • 

Başvekil General J. C. Smuts Botr 
harbinde İngilizlerle k~hram:ın 

Harp başlamadan evvel dünyanın c:ı harp etmiş, fakat sulh devr:•in~ .. 
en çok ilerlemekte ve zenginleş de İngi!izlerin başlıca dostu olmu~tu 

mt"ktc olan memleketleri arasında ce Rakibi general Herfzig bu ikınci ci. 
nubi Afrika Birliği başta geliyordu. lı:ın harbine karışmam'.lk davasr:ıı giit 
Hükiimetin bütçesı her sene müvaze• tüğü günlerde General Smut,: 'Evet. 
nesiz idi, fakat nakıs tarafından değil, harp şimdı bizim hudutlarıpıızdan 

r- Yazan: -~ l Faik Sabri DURA~j 

lihvercilerin Mısrra karıı yeni bir ta 
11.rruz ham~esi yapabilmeleri ancak hıı. 
~~ üstünlüğünü &llerine almalarlyle ka 

1 olacaktır. 

Yeni Hareketler 

du. . .. ..... ' varidat daima masraf faslından çok 2.000 mil uzakta. Biz ısimdi tng;ıter'• 

Mebuslar ve senato baıı bes se- oluyor, her sene bütçe fazlası 5 ile 10 yi kendi hal'ne bırakır ve yardım et
ne için seçilir ve Krala aadakat milyon İngfüz lirası arasında değişi• mezı;ek. tehlike gelip d,. k~rı1mu~ da· 

yemini etmek!e mükellef bulunuyor • )ordu . • • • • yandığr vak[t ne vüzle esk d,.,sturr.u:r. 
lar. İcra kuvveti bir Başvek.il ile 10 Ha;at standardı "Pek yükıekti. A!. den yardım istiyeblliriz ? de"'i<ıti, 
Nezırdan mürekkep bir kabineye bıra tın madenlerinde çalıısan 27,000 kada:: ı--T E Q E K I{ Ü R . 
kılmıştı. Provenslerin başında vali mütehassıs amelenin evi, otoınobil, I 1:J 
ıı.in tayin ettiii idare memurları bu • buz dolabı ve radyosu vardı. Frank• Ebediyen aramtzdan ayrılan çok 

ilki olan "Zinctrde ;____________ kat bunu da öz türkw yduyor: Kitap yoksulluğu ve paba• 
Promethce., yı evvel· çe ile ifade etmeli: lıbfı. 
:ti gün dram sahnesinde seyrettık. Se ı lhm• olduiu fçin "Zincire vurulmuı,, Yeni çıkan romanlardan bahıetmiı 
yircilerin sayılabilecek kadar o!an i&Z:O demek ıcabeder. Hapishanelerde ise yorum. z:ra onlar pahalı da olsa bu• 
lığını rağbetsızliğe atfedemem. Buna "zincir,, kelimesini kullanmazlar, aa . - !tınmaz değildir, Beni bn mevzuda lcaı 
sı:be~ bayram yorgunluğu, bit de ti• <lece ''demir vurulmuş,. derler sate!l lem oyı:ıattırmıya ıcvkeden sebep heı 
yatrc saatinin ı;ahşma saatine te.ı.ıdüf framızcas1 o!an "enchain~.. kelimesi illin adamının ihtiyaç göııterdiğı eski 
etmtsi olacak. Yoksa Yunan klii.s ı'<le• "zincirle bağlanmış. demektiı Bu" - kitaplardır. Bir insanın amumi malQ• 
rl, tıyatronun ne demek olduğunu an- Jan maada tercümede dikkattmi cel • matı ne kadar kuvvetli olursa olsun 
l:ımısk lstiyenler içın bı r tanesı bile ka bec'!en ufak tefek hataları burada işa• arada müracaat edebilmesi için elinin 
çırılmaması lazımgelen •tem~l~erd c ret ediyorum ve bu hususta münma• altında bazı kitapla.r bulunması ıarr 

Bu ıtıbarla Şehıı Tlyatıoıunu bu ha etmedifimden dolayı mazur &:örül tır. Bu eserlerfo hemen hemen hepsi 
me~kür himmetinden dolayı tebrik t't meklrğimi rica ederim Çünkü klasik Arap harfleriyle basılmıştır; ve gün• 
mck ve ona kusurhırıııı, h.ıtalarıııı ha~ bir eserin tercümes:nde her kelime üze den güne bu kitaplar piyasada n~dir
liı niyetlerle ihtar ederek böyl" ıeseb r!nde uzun uzun düşünmek icabede't' '·ese nSdirlese, hiçbir keseye müsait o
büslere arka olmak lazımdır. F.schyle"den Sophocles'den dlllmlze lamıyacak bir fiyata kadar yÜkseli • 

Eechyle klasik tiyatronun büy~k oa~ bir eser nakledildiği zaman öyle çal!! yorlar. Bugün birçok kitaplar vardrr 
bası sayılır. Temsıld<'n evvel escrı~ ~u k:ı'em terciime ed.i!me-z. Kelimenlrı ib ki, antika olmuştur. Halbuki tezhip ve 
tcrcımi tarafından okunan ~fsılatlı d" edeceği fikirle "Birlik.. olması, a· hattı bakımından kıymetli olmıyan bit' 
( ) d 'k' b' d 'rt üz kırk ı:onuşma a'. ı .~ .. m o ! . hellktar bulunması, sahneye yakışacak eserin "bulunmaz Hint kumaıı,, gibi 
ık senedenberı butun ı.~sanlıgı lten~ı· eıfayı cemetmesi gibi inceliklerde dü • satI!ması flim bakımından pek ağır 
siyle meşgul eden ~u olmez adamın üıımeli. Bu gibi eserlerde lisana itina bir buhran demektir 
hay .. tı pek etraflı t>:r suret~ anlatılt• ~a · · b d t · dinin ruhu in• Bııgün lüzumlular~dan seçmek su• 
~·or Bu tafsilatı burada tekrar14mtya e ımezse un an raJe retiyle pek ufak bir kütüphane yap;nak 
tüz~m görmüyorum: Sadece eserm tJlr Devamı Sa. 4 Sü. 1 imkanı hemen hemen hiçbir lr:ese:ıia 
sahneye konulmuş ve oynanış tarzını ın ..;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;:;ı;;o=:::aıı;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ·hara değildir. Ve bu fiyat yüksekliği• 
c:cliycccğim: nln Cinüne geçebilmek pek ko~y oldu• + + 1 .__ Bugtin __ , tu halde • bilmem neden • ba yoksul 
e~edn evveıa ismi iyi tercüme edil s A R A y ıuğu zorla idame ettiriyoruz. Netice 

memiştir "Prometh{!e zincirde,, ıtib&rtyle ne oluyor~ 
başhğr mevzuu hü'Ssa ederek tra]edl• Oriaya ilim hayatında sırf nedret Ü• 
nin hüviyetini belirten bir başh'k de • : Sinemasında zerıne lr:urulmıı~ bir piyasa çıkıyor 
flldır; şive itib'lriyle de yanlıştır Mesel! Raıit tarihinin yüz sayfadan 

iba.,.et olan yedinci cildi piyasada on 
t>eş füaya btle güç bulunur. Vaktlyle 
bu ci!t Sultan Murattan bahsettiği tc;:in 

! _______ , 

• Kitabevi 
Sunar 

1942 nin en nefis tıbbi eserı 

KLiNiK 
Elektrokardiyo9rafi 

Yazanlar· 
Neşet Ömer 1 rdelp 

Muzaffer Esat Güçhan 
Yenileştirilmiş 2 nci basıhs 
Kuşe kağrt.ta 200 sahüe 

118 şekil 
f!;tanbulda 350 Kr. Tasrav;ı 
ooc:t::ı ii<'ı"PtiylP ~77 kıırı.ıc: \ 

MAZLÜ1\1 - KİTARRYl ] 
... lll Poston• .. ,rı,.ı,.,,. t t ,,h•·' tl1 

Mevsimin en büyük 
muvaffakıyeti 

7İS:t:..CB:lD 

YILDIZLARI 
'Danslt ve musikili büyük revüler 

filmini mutlaka görünüz. · 
Baş rollerde : 

REDDY LAMARR 
JUDY GARLAND 
LANA TURNER 

ve JAMES STEWART 

Seanslar. Saat 11.45 (tenzil~tlı) 

? .ı 1 !1 - R 30 ve !l da 

-----~' 
. ' Bu akşamdan itibaren .Beyoğlu İstiklal caddesinde 

iSTANBUL Gazinosu 
Yalnız 15 g-iin için 

SAFiYE 
Umumi istek üzerine 

ALABANDA 
revfü;üne avdet ediyor 

İlk rJ~fa oJ.,.,."''k Nihad Roliinde 

ALAl-f-"" ~.:- ... 
ve Dursun 

i 
Reis 

PINA 

1 

toplanmıs ve Çenberlltaş hamamında 
yakılmıe, elden ele tedavül ~den pek 
mahdut nüshalan kalmış, Tarih enCÜ• 
menınin bunu derhal çoğaltmasr tbım 
dı; yapmamış Bugün vakanüvis tarih• 
lerlne ihtiyacı olan bir adamın ya bu 
cildi elde etmek için büyük fedak!rh\: 
vapması yahut da canını dişine alarak 
kopye etmesi icabeder. Bugün hS!S bu 
~ilt basılamryor ve basrlamıyacak; ve 

1 bizde en çok kazaya maruz kalan e,ya 
iritııP oldufu için bundan bilmem ka; 
vill sene ıonra Raşit tarihinin yedin'" 
ci clld.l "Tutank amon,. un bileziğt arf• 
bi rnüzelik bir eser olacak. 

Evllya Çelebi de böyledir. Bundatt 
ik'. sene evvel sekiz ciltlik seyah:\tna» 
menin fiyatı on lira !dl On b~ o!dıı, 
yirmiye çıktı: otuzu geçti: elUJi but• 
duı ıeltsen de d)lrmadı... Bugi)n yüz 
lira. 

H:ılbuld bu eseri berkesin 01roma11 
lizırndır. Evliya Çelebi b!.ze memleke
ti oğreten pek mühim bir vesikadıt'. 
Fakat bu zamanda, zaten parasızlığı 
kendine ''şiar., ittihaz eden bir ilim a• 
damı vaktiyle zaruret dolayısiyle elln-
.Jen çıkardıiı bu eseri hiçbir ı:aman 

•ekrar yerine koyamaz. 
Bunun böyle o!duğu anlaşılınca Ma. 

arlf VekSletlnin bu eseri Türk harfle. 
~iyle bastırması icabederdi. Bizi mer 

1 gnl eden umumun istifadesi bahsl bu 
' suretle temin edildikten sonra o E8.ll 

ınan Arap barfleriy!e olan nüsh:ılan 

"meraklılarına,. istenilen fiyata satılııı 
-.nt. 

Tarihe alt vesikalardan eski Sadra • 
ıan:ılarrn ha! tercümeleri hakkında ya 
ılan bir eser de böyledir. Onları edine 

hilmek değme kimsenin harcı değildir. 
Ya edebiyat? 

t Ajanslar: Gestapo aefl Himmler'in 
;"IYaya giderek hariciye ve propagan 
A.a ~azirlariyle görüştüğünü, Rommelin 
.fr kaya döndüğünü, Hitler ile Musso
nınfnın Brenner'de yeniden bulu11acak 
i!rını blldiriyorlar. 

tondradan gelen cenubi Afrllı:a Baş. 
:~lı:ilı Mareşal Smuts gaı:etecilere ver 
'411' 

MUAMMER 
Istanbul Festival heyetinin Kastamonu ekibinden meşhur 

Davulcu: MAHiR KARA YILAN 

Junur, herbirlnle halk tarafından se• lin Jobnston isminde bir Amer:k:ıl, sevgili annemizin gerek cenazesinde 
çilmiş idare meclisleri vardtr, Bunla• Today mecmuasında 1936 da "Cenubi bulunmak, gerek çelenk göndermek, 
rın ıec;;llmesinde beyazlar gibi zenci• Afrika altro içinde yüzüyor,, serlev • gerek mektup ve telgraf yollamak su
ler de rey verirler. Mem!eketin resmi hasiyle yazdrğı bir yazıda memleketi retiyle acılarımıza candan iştirak e
dili ikidir: İngilizce ve Felemenkçe. ve halkrnın refahrnı anlattiktan son• den akraba ve dostlarımıza ayrı ayrı 
Bugün cenubi Afrikayı lngillzler, ra: "Biz, Amerikalılar için burada teşekküre derin acrrntz mAni oldu-
Boerler ve Zulular diyan olarak bu· yapılacak X,Ok iş var, "diyordu ve mı- ğundan gazeteni%in tavassutunu rica Kemani NOBAR. Kanuni AHMET YATMAN • Cünbil!f CE 

Divan edebiyatı için kalbur ftstnnde 
bulunan eserleri bne ed!nmlye imkln 
yoktur. Mesel& blr Nef'i bir Baki &• 
vanı beş liraya bulunmaz. (Nedim) tn 
son tab'ı on beş Liradır. Şeyh G.ıl!p 

1 

ı\lvanı otuz liraya kaprş kap11 ..• 
Bu itibarla her şeyden evve~ yapı • 

iacak teY bn tlim Aletlerini herkesin ko 
!ayca ve ucuzca edinebilmelerini t~ • 

~ ı;ı beyanatta, harbin yenl bir safha• 
t:ıa girdiğini, müttefiklerin mildafaa'dan 
'r~rruza geçeceklerini söylemi3tir. Ve 
h rrı~s gazetesi Smuts'un beyanatından, 

1 
atbin en mühim dönüm noktasına yak 

t~Şıldığı mSnasmı çıkarıyor. Birkaç 
~ :.ın evvel Churchill bu harbin ciddi ve 
t•arantık bir anına gelindiğini söylemi' 
~· Roosevelt de, SovYct Rusyada ve 
b ·tıde harbeden düşman kuvvetleti 
~n bir kısmını başka bir yere çekmek 
. altaadiy~e taarruzi hareketlere gırı• 

:tlcceti baklandaki beyanatı ile ikinci 
lı Pbcnin açılacağına işaret etmj5ti, 
" l?ıcrikaya dönen Willkie ise Roose· 
t Clt ile görüştü~ten sonra gazetecilea 
~: Alnıanyamn 'tovyet Rusyayı yene• 
llt~Yeceflne kani bulunduğunu, Stalinin 
tn '11cl cephe hakkındaki beyanatını yap 

1 akta haklı olduğunu ve muhtelif mil 

1~Herin askeri mütehassıs!arının müta. 
alarına istinat ederek ikinci cephenin 

:,cılınasını mlimkün gördilıtünii, ve bu• 
~'J.n tnümkün olduğu kadar çabuk ya• 
11ınası lllzımgeldiğinl söylemiııtir. 

il tütün bu hadiseler ve bu beyanat, 
h~lı: Yakında, kış gelmeden evvel :nü· 
L lttı askeri hareketlerin vukua gcleccfi 
·u~ . 

~nl uyandırmaktadrr. 
D,,~'rkaç gün evvel bir Alman askeri 
""~ ~ 
1 

cuau '3er1in radyosunda Alman • 

8.~ taarruzdan müdafaaya geçtiğini 
;t1tınistır. Goer!ng ise son nutkunda 
il l'llanya hesabına çalı,an blitlin Avru 
tı~n~~ tnüsellfilı bir kale hallne geldiği. 
lllligoylemluU. İngilizkaynaklan ise p~k 

1 ,teferrllı: ve gaYTi mütecanis madde • 7 e Yapılmış olan bu kalenin kuvvetli 
a ~dığını gelecek darbelere tabam • 
~1 edcnıiyeceğln! belirtmekte ve Al
.:nların taarruzdan mUd;ıfaaya geç+ik. 
.._ı hakkındaki iddialarmın bir şa'.lırt. 

0:ıunu oldııiunu bildirmektedirler, 

luyoruz: ve ediyordu: "Burada ahali A~man ederiz. Kat: Pakize Abdu,, Damadı: MAL • Klarnet SALm • Kemani MAKSUT • Darbuka FERl'1 
Dokuz buçuk milyonu bulan nüfusun mallarını, Nazileri sevmcdikl"ri için, Klmll Abduş. Oğulları: Muzaffer ÇI- Okuyucular: Ağyazar _ FARUK ALTIN • Bayanlar FAIDE 
yalnız iki milyonu Avrupalı geri k::ı boykot ediyorlar; İngilizler ise kendi zer. Muammer çizer, [zmirli MELAHAT - BffiSf:N SANiYE - CAHIDE • NERMi 
)an ekseriyet Bantu zenci!eridir. Bun• r= SEHER 
dan b~şka. As;adan buraya ~alışmak ı I•••••••• B U H A F T A •••••••lfl\ PP'k v::ıkmda Ekrem 'l!'e Cemal Reşit Kardeşlerin v::ı7.m h,,.,. 
ic;in goçmÜ§ 220,000 kadar Hintli bu. • • f & 1 ..ı· l ~ 

1 S U M ER Sl.NEMASINA ~ euıkPri RPvii??? Telefon: 40574 ---..-
ıunur. Avrupalı nüfus ngilizlerle es.o 
ki Boerlerden inenlere ayrılır, burada 
ekseriyet Boerlerde olduğu için bu de Olmez br hayat faciası .. ihtirasla dolu bir aşk romanr ... Has-
mokrat memleketin idaresi şimdi Boe ret ve sevgi ile yanan bir kal bin acı feryadını.. isti.rap ve 
erlerin elindedir, fakat bunlar artık elem içinde kıvranan bir kalbin heyecam.. saadete susamış 
eski İngi~z düşman;ı~ unutmuşlar sevgi için titreyen bir gönlün en yüksek nağmelerini teren • 
dır hem artık kendılenne eski Felem nüm eden .•• 
menklilcrden inen Boerler göıU ile de z E y N E B • N bakmıyorlar .. ~~i~a~a ba~hlılclaı.-ını ı 
göstermek ıçın. Bız Afrıkalıyız .• ., 
diyorlar ve Afrikander ismini alıyor. 

AŞKI 
Jar. . .. + 

Bir aralık Boerlerle_ İngi!izler lıo• 
ğaz boğaza geldiler. 1899 da 

baı;hyan cenubi Afrika harbi seneler• 
ce sürmüştll. Boer harbini açmak İn. 
giltere için bir hata olmuştu. Bu harp 
kimsenin sempatisini kazanmamıştı. 
Koca İngilterenln küçücük bir kavmi 
ezmlye kalkışması bir marifet sayıl • 
mamıştı. Fakat İngiltere bu hatayı 
fena bir sulh yapmak sureti ile tek -
rarlamamıştı. 

TüRKÇE ŞARK1Ll 
Musiki bestekarı Baş rolde: Elmacı Okuyanlar. 

Kemani Güzeli filminin baş SUZAN YAKAR 
SADİ IŞILAY artisti AZIE EMiR SUAD GUN 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

40 kişilik küme saz heyeti, ayrıca 25 kişilik koro heyeti 

' .. Bugün saat 1 de tenzilatlı matine. 

- Umumi bir heyecan uyandıran hissi ve müessir 

ALTIN GİBİ ÇOCUI( 
.. (GOLDEN BOY) 
Senenin en güzel filmini alkışlamak üzere bu hafta 

bütün Is tanbul balkı r 

SÜMER SINEMASINDA .. 
Koşuyor. BAŞ ROLLERDE: 

ÇALALIM 
Günlerin ve gecelerin en hoş, en güzel eğlencesi 

OYNAK BiR CAZ • KIVRAK BiR MUZIK 
BOB GROSBY 

Baş rolde: Tatlı sesi ile neş'eli şarkılar söylüyor. S E S S· 
neması Beyoğlunda Şehir Tiyatrosu eski KomE>di krcımn11foı! ._. ____ , 
~--••••••-• 'l'P1efmı 10~~0 
~ ............................... , 

MELEK Sinemasında Bugün 

ALiCE FA YE 9 CARMEN MiRANDA 
JOHNPAYNE8 CESAR ROME(' 

'tarafından yara tilan renkli 

HAY ANADA BAYRAM 

Bllliıı harp ne kadar fecl oldu ise 
lngi~tere baldmlyetini tanıyan Trans.. 
vaal ve Orange'a karşı İnglltercnln 
uzatuğı sulh sartlan o kadar alicena. 
bane idi. Hatta İngiliz liberaUerl bu. 
nun ile de kalmadılar, İngiltere biitün 
kazançlarını hayat .haklarını tantdrğı 
ce:ıubi Afrikalılara terketti ve işte bu 
serbesti ve bu zenginlik sayesindedir 
ki. cenubi Afrikada az zaman içinrl .. 
kuvvet~i ve !ngiltereye çok sadık bir 
Dominion doğdu, 

Stanwick William 
Bugün saat 

1 
de tenzilatlı matine Şaheserini görün, program çarşamba gecesi değişecektir 

'••--ı•••••••••••••••••-ıl 1 ~----13ugün saat 1 de tenzilatlı matine 

Barbara Waren 

m.in eylemektir. Bu da onları ço/talt
:ıı~kla milmkiln olabl1ir 
Kitapçılarımız Avrup; romanlarm 

!'lan calma kitap baııacak!arına favdalı 
es<'rler basmalı. Zira bir kUKlpllanentn 
esasını teşk!l eden ba gibi eserler mu· 
ha11ed'dlr ölmez. Onlarm tab'ına del!. 
let edenlerin adrnı bilhassa bu bub • 
randan müteessir olan ilim adıımları· 
ıtn nezdinde sonuna kadar hayırla y~· 
~·ttfrfr 
............................... ~, 

V ~},AT 
Namık paııa hafidesi ve merhum 

Süleyman Mazharın refikası; Merkez 
Bankası meclisi idare Azasından Mah
mut Nedimin bemsiresi; Mühendis 
Reşit Mazharın annesi, doktor Hay
dar GaspralJ ve kimyager Celll Ktp
.;akın kain validesi Fahriye Hanıme
rendl rahmeti rahmana kavuşmuştur, 

Namazı 17 İlkte:ırin cumartesi 
gilnil öğle namazını müteakrp Beyazıt 
camiinde kılinarak Merkezefendlye 
iefnedilecektir. 

Memleketimizde Tütüncillüğün te
rakki ve inkisafma herkesten evvel 
hizmet etmiş olan tütüncü merhum 
Hasan Akif'ln o~lu, Abdi Fuad Akev 
ve Şürekbı tütün şirketinin mUessisi 

NURi AKiF AKEV 
in biı; beklenilmedik bl.r zamanda 
vukubulan ölüm haberini büyük bir 
teessürle 6ğrerıdtk, Merhum yilksek 
'<albll, hayırperverliği De, mezlyatı 
ahlakiyeslyle herkese kendlslnl sev
dirmiştir. Allahtan kendisine rahmet 
ve gufran, bu felftketten soıı derece 
müteessir olan ailesi efradına sabl'U 
tevekktll dllerıt 
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ŞEHİR TİYATROSUNUN 
TARİHi MATiNELERİ 

:• ,_ ' 
SiGARA iÇENLERE: 1 

l:1fr Baştara{ı 3 ü:..ıcüd~ Fransada ahali 'Güzl'l 
cır.ır, Mc!\cla "PromcthCc., de: "Bu d'..i fransııca,. d inlemek için 
ı:tıncc kalbimi kemiriyor!,, tarzında bir Franıcz,, c cidcr. 

konuşula~ 

''Komedi 

remle vardı. Hakikatle be:; histen mU- Koronun sesi tanzim edilmcmİ$lİ, 
tcl("7ziz yahut müteessir olan dimai o'. Halbuki Antigone'da Kari Ebert bunu 
rlJfiU halde bu his~cri ona ısal eden 1• üc ses üzerine olmak ü7crc o kadar 
z~ }ine o duy&ı1'arın senboli.i ol:nu,tur. f.:-vkalidc bir surette ahcn.klcm;şti ki. 
V: her uzuv onu rcmzedcr. Meseli: koro başh başına bir ilcmdi; söz ka-

Ağzınızda hoş ve taze bir nefes temin için 

. 1AŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZ~A Diş Macununu Kullanınız. , 
NeYraffi. ~ırıklık ve Bütün Ağrllarınızi Derhal Keser 

- İcabında Günıfe 3 Kase Alınabilir. 
•• 1·• ...... ~ ..... ~:·· ... ? ı.;;;.,.,.,. ;-.·.~--=· .. 

"l~ttığim [t'ryat gözümü kör etti, dar ,:es de seyircilerin ruhunu aa ... ıyor, 
v ·hut "ı:ördlitüm manzara kulağ:m: bütiin hislerde ürpermeler yapıyordu. 
s.aı:::ır ett ... denilmez. Göı ıörülen bir Öııdc böyle bir misa! varken onda'i. 
mar.zarada.n kul"'-k da işitilen bir ııc:r lstif.-de edilmemesine hayfet olunur. 
ten müteessir olur. Bu halde bir dil • lll\di Hün Promethee'de vaka, his 
Funcc kalbi kcmırcmez. İshrap ve ACı • ve sözü beraber yürütemedi. Mütf"'n:,.· 
r.rn ı>enbolü ka1b olduğu fçin kalb.ı k~ d:ytn çektiği ıshraptan bahseltiit h-ıl• 
mırcbilen anc<Jı:: bir ''ıstırap, e!em ve de ne sesinde, ne ed:ısında ı~tırab ı ı 
l·eder., olabilir. ''Düşünce,, olsa olıı:, benzer bir h:ıl vardı: ııanki Uludail. 
bir insanın dim;;ığını p:ırçalar. çıkıp tabiati seyrederken hasbuhal e•ı 

n:timiz terkipli kelimelerle konu • den bır seyyah-, bcnz;vordu. " ••••• 
-.ulduiu ve yazıldığı zamanlarda ca • Dekorlara ı-el·nce: Burada akan ıu• M AKS i M'de-
lııtt olarak bazı terk:pter v .. rdı; hs:ınr lar durur; fakat n ... ç~rr ki. klfııik t'• "t ı H E R A K Ş A M f 
nHc.dan tcrkip~er çıkarıld•iı %'aman bun 1 \•att"n bir sinema, hem d«- "dilsiz sine· • • 

:ar: da k:e.limelcrin yerini değiştirme'<, mı .. deiildir. Yalnız zarf, .mazrutu M U Z E Y Y E N S E N A R 

SAN İN 
I' SAN i N 

1 SAN İN 

Lezzeti Hoş 
Köpüğü Bol 

Antiseptik bir 
macunudur 

diş 

1 ourctiy!c kullanm•i• boşladık_ kuıtaramoyor_ N E C A T 1 T O K y Ay ve ARKADA ş LA R J 
Jl,tesel.i zaten l'llat olan (vak••;• rttCr• VENT R1R M_F._C_M_U_A--T-u-,-. - ... - .- ,-, -.,- ,-,.-. 

hırı) terkıbi eserde "merhun vakit" ol • da ~eneh:rduıbcri neır~ttiii. luı.rıkattı.rlcrin 1 E F E N ı N A ş K 1 
d b 

·· ·· k -ı -ı d d L ı:enfet "e i"cctliiyle kendini tarııtafl Cel'!'lal 
u. UnU 07. tur ÇC l e 1 a e e er,I",.., Nadir Cülcr·;n "Amcabcv" hr.\inde b"r mi· 

''.:ımanı gelince •• , 11vakit ı:ııat er:şin· sah mcr"'uası hıur1ıdıtını ha'-er aldü. 60 kişilik MiLLi REVU - saat 21 de kapılar kapanıynrr 

Bir defa tecrübe edenler artık başka Diş Macunu kullanamaz.. 

1

1 
lar. Biitün Eczahane ve parfümörlerde satılır. ' ~ 

2 - · -. _ h 1 d h d.. .. b. Arkad•11mu:• bu ıı:Urrı te•rtıılıü•OnAr mu· ~ HER PAZ \R 15 t İÇKİSİZ "l t' • 
CC g:ıbt da a Can I, a a UrUsl lf •ıfbkı•ctlcr dilet, yeni e•erinl timdiden G· r saat e al e rna ınesı 
e::kilde sôyliyebilirdık. Bu e:alatı tah• kuyucuıanm"ı tavsiyr ederi,. l\IUZEYYEN SENAR _ NECATI TOKYAY SAZ HEYE- 1 
!ıl edelim: PATlH HAI.KEVINDEN. 1 TIYLF. ve EFF.NlN ASKI MILLI REVU 

••Vt..kt .. · .. ""nC'rhun .. • "rchnedilmiş v.., • CMetod. Dikit) derıharıelcri talebe kaydtfla ........................... , ••• .;;;;;;;;~;.;.;;.~ ..... .; 
';ıt •• demektir ki. hiçbir mina ifade er ba,ıım"tu·. ---

:nez. Bun:.ın a•lt Arapc;a: "El umür mrr ŞEHiR rf-.fATROS\.ı ORAM KISM ~·········--, ~ .. ·······················---
ı.u.,etün bi evkatiha., dir k:, min:ısı Saat .l0,30 de Kit$ MA.S.ALt G o N G 
"ı"''.er vakitlere terhin edilmi!jtir,,, y.,. 
r.i 1 Bir)$ vl.de ile V:\kte ver'lmiştir, o. KOMIEOt Kl9MI v,., • ..,,,., virfeı;.ı g-clince "elı .. dı- re~in bulunan 
·1i bize verir" demektir. Bunların h:ç 
~·rini dU.şünm:yerel: ve 1'vakt; gehncı-., 1'ENI NEŞRiYAT: 
l'. bi mükemmel b'r tabir dururken vOCF.L _ Avhk. , 1 n'•t •e fikir mecmu· 
·ır.erht!n vak.t .. gibi 'iveler ve g;:ılat aıudır ıs. 16 ve 17 nci sayılan ne•rı::dil· 

bır tcrciime nereden h:ı.tıra gelir'! mı"ÖrENtZ _ Dı::niTe aıt yanlardan bah•c· 
So.,ra bir yl'rde de ·' İ:!ter yalvar, is• der il ınd ıayı.ı cıkrm,tır. . 

, . . .. öCRF.TMF.N - Msarif Vekılllfi uırafın• 
trt ôa!kavuk·uk et .. gıbi hır cum!eye da" neıredilir ı$ ıı:HnlU., öfrı::tmeıı ve ef.it· 
nu;tladım Burada "dalk:ı.vukluk. d:.ye ı men ıı:a,.tteıidir. ı ı ~ inci Kayısı c~mı,trr. 

Kafe Restoranı 

Her gün saat 17 .30 dan itibaren 

MARTHA AMA Ti 
ORKESTRASI 

Açık Arttırma ile Fevkalade Satış 
942 İlkteşrinin 18 nci Peızar SRbahı saat 10 da Beyoğlunda fstiklfi.l 

C'&ddeı::inde İş Banka!':t yanıadaki Acara sokağı ileri.sinde. Kaymakam 
Esat Bey soka~nda ve Sen Antu-ın kiliS!'Sİ a1tma naklolunc;.n Rumeli 
his<ırında maruf bir aileye ait tekmili hususi surette İngilterede ya
pılmış gayet zengin e~yalar açık arttırma ile satılacaktır. Masif' Ma
vun aı;tactndan yapılmış çok nadir Bi.ife ve Dresuar. halis Amerik<ın 
meşesinden yaptlmı~ çok zengin ve 9 parçadan ibaret nadide salon 
takımı. Tekmili markıtıri işlenml.ş İngiliz mamlılcih entes salon vitri
ni. Hakiki pc)e!'lenk a~acından yapılmış 3 kaptlı güzel kütüphane, Ma
vun \'e erabH aq.cmdan rnamül İngiliz mah içleri bölmeli birçok el-' ' ' DF.)'I lRVOLLARl Df:RG1St Devlet 

lade edilen fikir "yaltaklanmak,. tir. Durıir•ollan ltlrtme ıı:enel direktOr16fB ta· 
Ve bu d"llkavulc:luk demek def ld:r. rafmdın •:rda. bi_r cıkarılır fenni d,.rıı:id""..-

• ' . 206. 101. 201 ıncı aayı.ı bır •rada cıkmıttır 
BeyoQlu latlklJI e•dded iPEK blotf' dolaphı.rı, emsalsiz Mavı.ın ağacından Komod - tuvaletler. haldkt 

SINEMASI rnethallnde fnJtiliı yıu;trkh divanlar. Oymalı ve Epok malı İngiliz Koltuk ve Ban-P.izde d:Jlk:\vuk • Nedım, mu:!ahıp., hıtt MODA _ Yıııı,.•n Turan Beler'dir. M\111 
ti tahkir rıakamrnda kulland!fımız bir romanthr. N.u~ı'!iri!' bu"dın e~vtl 

. . . . yıldn·lar ar1111ndı 11ımh bır romu1.1 tntnar 
'hıriL. dıome-ktir. Kli.sık b·r lra,r•rhyc ctmidir. Mod• ktimal h••atımın inrrJ,.~n 

&_ • , ket. Ufak salon vitrini, İngiliz Meşe ve Akaju Balansuar ve Buduar 
~-Tel efon : 41998 - 1 sandalyalart, GUmü~ şekerlik ve tabaklar, Çay takımları, Royal tabak 

• daolkavuk,, kelimesi rastrıelc aığdtrıl• bir romandır. Mev1.uu ha•anan ahnm•ttır. 

nı.ımah. , 
ve• yemiş takımları, imzalı tablolar, Çin vazo ve tab:ıkları, Halis İn
giliz beyaz maden servis tabak ve takımları, )qnerikan koltuklar, 

~ + -
ptomcth~e .. de k!isiklere yakı,an 

ne bır beyan, ne de b:r İn$at 
v'rdı ti!•atromuzda bir sahne liunınır: 
yo!c,ulluffuu bil :yoruz. Fakat bu n'llö• 
..arıı telafi etmemek huııusunda ed·len 
i:ıat ve ısrarın sebebini anlamıyoruz. 
Yurıan kli,.:ii bihusus Eschylcs'in bir 
e"eri "modern.. bir komedi lisan· yle 
nA<tıl oynanır? Burad~ biraz "Gayr. i· 
t b;ilik,. 1.izımdır; kelimelerin kuvveti• 
r.i ıınlatm~k ;c:n mübal.iga!t h:ı.rekrt!"• 
rf' !htiyac; vardtr; kti.,ik eserlerde ft-r• 
yat, sayha. ,,tır:ıp d;nl;ycrıleri ~arm:ıh: 

1 ÇINlN ŞlMAL KOMSUJ4ARt - Türk Ta· 
rih Kt1rumu y11ytnbnndand1r, Bir kıy?>ama 
kitabıdır, Ttırkccye cı::viren Nimet Ulut'· 
du• 

BELLETEN" TOrk Tarih lC.uruma neıı.· 
riyatındandır. Bc,ind cildin 20 nci "ııyı~r 
btrcok dclcrll •11:ıılıtla cıkmıstır. 
ASSOMMOİR - (A•omuıı.r\ Emil 7,,11·· 

"'" eseridir. Tiirkccve Tımıil MOıtak Mayı
korı t•~afınd.in cı::vrilrnit •e H'll""li "ICiubf'Yİ ı 
t'rıfmdan ne~recblmlıtir. llı:i cildi dahi cık· 

1 

Çay masası, Geridonlar, Singer dikiş makinesi, Dilrbin ve Baromet-
ro. Mavun oyun ve Saloıi masaları, Salon kadtn yazıhaneıd, Demir 
sobalar, Bronz Karyola, İşlenmi15 keten çay takımları, Sedet ve 1'-io-
7.Rik Tabureler, Bronz saat ve şamdanlar, Yal~ızh ufak konsol vesaire. 

~ Pry • Urenlerden 100 de 25 tem inat alınır. Satıı peflndlr, _, 

C:•hrenin. göz:iımüzün, bakı~ların, kol• 
ç;"!hrenin. cözlerin, bakışların. b'le 
•Yrı lisanı olmalı. Sonra nedir bu "ya 
çir.iyim, ediciy:m,.? 

Burun doVu düril<Jt te'J:ffu-,:unu b\~ 

ltn yok mudur? Bu cüzel Türk d:li • 
nir böyle tahrip edilmesine na:!ı) =nü• 
6.llll'tc ediliyor? 

1'Promethee., yi oynıyan Hadi 'J.tiin 
h«-r şeyden evvel 0hırflerin mahreç • 
ler,. .ini ve ''inşat,. ı öirrnmeli. Bir ar• 
t•st yalnıı.: ~ahncde vakaları yaşatmaz 

avn! zamanda "teliffuz hocası., dem::k 
tir; J.:elimeleorin anlatma kuvvetini ve 
ı;Uzcl te!iffuzunu halk:ı sanatkirları • 
n·•~ın öğretmesi lixımdır. 

~-"-"-'~-~~~~~~~~~~~-! 
İıtanbul Aallye Mahkemesi Birinci 

Ticaret D•lre•inden: 942/310 - Hü
seyin Ç11kmaA:a alt ve lstanul lima
nına bAğh 418/415 ~ıra numnralt mav 
na İnhloı:arlar İdaresine ait sh:tara 
~andtklarmı 2419/942 günü Cibah İ!'l
kelesinden Haydarpaşa limanına JtÖ
türmekle iken gcçirdiğ'i deni1. l<:a:r:ast· 
na ait raporun alınması me:r:kür mav
na reisi Hüseyin Çakmak tsra.ttndan 
istida i1e istenmiş olmakla mııvna ve 
yükle alfıkalı ve bu işten zararlı her
kesin raporun alınaca~ı 22!10/94% 
saat 10 da mahkemede haı:U" buluna
bileceği ilfın olunur. 

KAVI P: t~tnnbul Mmtaka Liman 1 
riyasetinden almtş olduğum 6~ sic_H 
numaralı liman cüzdanımı :ra.Y~ ettı-

1 gimden yenisini çık::tracağnn_ ıçın eı:ı

kisinin hükmü kalmadığını ılan ede-ı 
Mm. Muıtaf• Aydın -r Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
11:~~,ıus rarlhl ; 1888 - Sennay .. I: 100.000.000 1'Urlı. Lirası. Şube ve 

'AJans ad•dl . ı65 
Zirat ve Ticari her nevi bauka nıuameleler>. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Büyük Bir Fırsat 
Beyo~lunda Hüı:ıPyinağrı nın

halle~inde Torx:r-ken1f'f' Cad. 
Köf'e bı1şında 31 numaralı (To
kathyan arka'.'lıııd~) On dairelrri 
ve altmdn 4 dtikktınl havi Apnr
trman • 19/10/942 t<ırihinde mü
~adif Paıart~l s.,-,at 10 da ~atıl
mak Oıere Emniyet ~andıitı ta· 
'!'afmdan mtizayedeye çık:-ı;rlmı--.
tTr. Bina yeni ve !lltığlqmdır. Ve 
umum me~~ha~ı J 67 _:;o murab· 
badır. Kir;ıı;~ı ta~ikH kirııı. mu
kavelenamt'lere mü'.'llf'nit olmak 
üzere ayda 457.~C'I liradır. Umum 
verJZileri, ro. elektrik ve kapırı 

~i~ret vt ma'.'lrafl~rı ~enelik 1 l OCI 
liradır. Bu büyük Vfl' iyi frr!ll~t

tan i~tlfade etmek ve fazla m11· 
\Cımat almak istiyenler 40759 
Telefon numarasına müraC"ant 

1 
~ edebilirler. ~ 

il ~üİ•~•mJ~rbJ~l~r!?!. ı l 
L.traa\ Bmkaıunda kurnbara.b ve lhba.rın:ı tasa.nur be-saplarmnı en 

az 50 LJ.rası bulunrınlara senede • defa çek.llacell kur•a Oe •aat;ıda.kl 
plAna göra Laa."Diye da~ılacaktre 

&O ltrahk 5.000 Lira 

töy ~atılaC'aktır. Dış Dcpo.oıtt 

" Mehmet İbrahim" müracaat. rl 

Kiralık Hastahane 
4 " 1500 ., 2•000 • 1 120 • ' 0 • 40800 

• "Profesör Doktor Kenan Tev-
4 •det 1.000 Llrahk 4,000 Lir• ' ıoo edet 

• • 260 .. t,000 • 1 &O • O.Ilı • • '11\n • • .. 

co • 100 • 4.00G • ' ~ 

1 

fik S..-<enel'in Klinıgi kiray:t ve. 

DiKKAT i B ... pJarmdalı:I penlar bir ıene İçin~e 50 Llradan asat 1 riliyor. 
dü:şmlyeruere tk:tamıye çıkbğ1 takdirde .._ 20 tuıaıJyle verilecektir 1 Beyo§lu 4 üncü Sulh Hukuk Mah· 
Kur'alar senede 4 defa 11 Eyl{il, 11 Birlntlklnun, 11 Mar1 n komeal nden: Nişanlaşmda Gilzelbahce 

il Haziran tarihlerinde cekilH•kfu. rnkağında Femina Apartmanında mu 

~l•ırıı••••••••••••••••ı ••••••••••'~ kim iken veratiylE' terekPsine m;:thke-"' - mece elkonAn doktor Kenan Tevfık 

Beyoqlu yerli Askerlik Şubesinden Sezenelin mutaı;arrı! olduğu Femin 
:\partımantnm ( 1) No. lu dairf'~iyle 
bodrum katı içinde buluna"' bill'ilm

le al3t \'C edevatı cerrahiye vr haıo:ta
nr leva:r:mıiyle ha~tant- nlarnk f!'ltİmal 
~dilnıek Ü7.Cre kiraya verilecC"ktir. 

Jubcmizde kayıtlı olup terhis edıJmiş henüz terhblerinln tsletmemf~ 
~lcın yedek aubay ve asker1 memurlartn kayttlan yaprl.-mak U1ere nilfuıı 
cüzdanı ve terhis tezkereleriyle birlikte acele subeye n1ürac11atları. 

(1427 - 550) 

,1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111' 

i· i D E A L B U R O ! 
- Yazan: lktısat Doktoru GASSON ! 
1 piyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 1 
ı - istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" 111 oku7unuz.,. ~ 
= Satış yert: TAN lsta11bul ~ 

~ Fiyatı 50 Kuruş , j 
1 Salış 11ert - TAN Matbaatll - l~frrıbıd · ~ 
'11111aıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•111rl 

Talip ol~nlarm gönrıek , if?raitini 

anlamak ve arttırmasma iştirak et
mek üzere 21/10/942 Çarşamba günü 
saat on dörtten on beşe kadgr mezkür 
apartımanın (1) No. lu dairesine gel· 
.neleri ilft.n olunur. 

KAV ı P: Keşan nüfus idaresinde2' 
aldlğon hüviyet cnz.danunı ve asker
lHden ihraç vesikasiyle sıhht muaye
ne cüzdantmt kaybettim. Yenilerini 

alacağımdan hükümleri yoktur. Ko· 
camuatafapa,a Bezlrgin odaları çık· 

rnaxı Na, 13 Alım et oOlu M u•tafa il· 
1 

dlr, 332 doGumlu. 

___ ... __ - -- - .. -
;•• •11•••••4••············ ............................ ....... 1 M. M. il. lstanbul Satın Alma Komisyonu ilanları f ...... o............................. . ...... . . • 

Adet 

lS0.000 21 Mm. lfk ~rit uru r• ptiye 
3~0.000 27 Mm. ilk ,erit ucu rıotıyeıst ' 
Yukarıda yazılı malzemen in pazarlıkla ekslttmesl 19 1 O 942 Pa11rte5\ 

gQbü ııaat 15 te Tophan""e M, M. V İstanbul sst1n alma .k:omisyonunda 
7apıllıcaktır. Tahmin bedeli 11,150 Ura ilk teminatı 881 lira 25 k.unıstur. 
Ni.ımunesı k.ombyonda a:orUlür. Taliplerın belh vakitte komısyonaı gelme_ 
lcri. (231 - ~49) -Beherine 30 lc.urus tahmin edilen 15 .oon ı:ıdPt sak'tnÖırl'lk kayışı mü
teahhit nam ve hcsabma pazarlıkla satın altnacakttt. İhal~i 26/10/942 

Pazartesi günil :saat l• de Tophanede M. M. V. tst::ınbul satm alma ko· 
mh~yonunda yapılacaktrr. İlk tem:natı 337 ltta 50 kuru~tur. Nün1tıncsi 

komisyonda görülür, Taliplerin belli vakitte koml:;yona gelmeleri. 
'233 - 63~) -· Beher ~ittine 350 kuru$ tahmin <"Cliln 4000 çift dt"ri eldiven alınaC'ak

tır. Pazarhkla ekııılltmesi 22/10 / 942 Perşembe günU sa:tt 14 de Tophane

de M, M, V. İ!!ıtanbul satm alma komisyonunda yaprlaC'3kttr. İlk tP1tni

natı 1050 liradır, Nümunesi komisyonda görülür, lsteklil~rin belli va-
kitte komisyona gelmeleri, (232 - 634) -----. ..-..._ .... 
ı---- Yerli ve Ecnebi En Sağlam---- ... 

1 MAKiNE KAYIŞLARI 1 
"--• Galata eski Gümrük sokak No .• U --·' 

. inhisarlar. U.munf .Müdürlügü ~ ilanları ~~ 
CiNSi 

Sün.ger 
Kaol 

Tel kayış nı.pUyesi 

Mlktan 

1000 Adet 
180 Kilo' 
120 Kutu 

Düz beyaz aleminyum k.1tıdr ) 300 Kilo 
(!olye) 35 x 60 eb'adında 
Rulnlan 12 Kalen.. 

P•z•rlıAın 

GOnü S••tl 

3.11_942 s.ı ıı .. 
" 
• 

• 

10.20 
10.30 

10.40 
10.50 

1 - Yukarıda cins v• miktart ya1:ıh beş kııılem. mal7.eme 
sRtm ahnacakttr-. 

il.
pazarlıkta 

2 - Pazarlık hi.ı:alarmda yazılı •ün VE" ıııaatlerde Kabataşta levazım 

,ubesindeki merkez alım komisyonunda yapılAcaktır. 
3 - Sünger, kaol, tel kaytş raptiy~i numuneleriyle 3leminyum k~

ittt şartnamesi veı rulmanlara ait lis tc her Ji.in öğleden sonra sözü a:e
çen ıubede . görUlebillr. 

4 - İsteklilerin pazarltlt için tayın olunan gün ve. saatlerde teklit 
edeeekleri fiyat üzerinden % 15 teminat paras"iyle birlikte mezkiır ko-
misyona müracaattan ilin olunur. (829) 

KARAR HOLASASIDIR 
... 

İhtikAr 9•21360 - M lllt Korunm .. kanununa muhal~etten Beva
zrtta KökÇ'OJer ıokağmda 30 numarada kunduraC"Tlık Ucatetiyle mt~JtU) 
CE-mal o1tlu Ahmet Akm hakkında İ!Stanbul birinci Millt Korunma mah
kE"mE"!\İnde rtteyan eden muhakemesi netıce~inde :ruc;:lunun fiili snbit ol
duğundan Miill Korunm111 kanununun 32, 59/3 mtıddeleri mucibtnct- 10 
lira para t"P"ft~ ödemesine ve on gün müddetle de dUkklınln kapatıtma

ş;ına • v• hOkilm katUeştiginde ücreti suçluy111 ait olmak üze-re kara~ hillA
sasuıın Tan gazetesinde neşredHmesine 13.6.942 tarihinde karar verildi. 

(593) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüijü İlanları · 

Kartal kauısma bafb Sarnandıra nahiyesindeki Sultan Beylik çiftli
ği müştemilAtından olup senevt 800 lira bedeli icarla kiraya verilmek ü
zere clüzayedeye çtknrılan demirci aıtııtna verilen bedel · haddi lA.yık gö

rülmediğinden mOıayedesl e ailn uzatılmıştır. İhalesi 19.10.942 Pazartesi 
günü saat l<l dedir. İsteklilerin müdürlük ıkarat kale.mine müracaattan. 

(621) 

Sahip ve Neırlyat Mltdilıil: HalU L6tfl Uördilnrll 
Gıuetccilik vo ~YU T. L. Ş, TAJlıl Atııtbaan · 

.. KARAR HüLASASIDIR 
~ - , 
ıntlkAr 942/245 - Mılll Korunma kanununa nıuhale!eıten Kumkııllt 

Kalafat sokak Acan dal 12 No. da otµran seyyar kömür satıcıhğı tica
retiyle. meş,eul Ahmet otlu Hasan Alkan hakkında İstanbul ikinci MillJ. 
Korunma mahkemesinde cereyan eden mahke.m~l ne.ticeslnde euçlt.mun 
fiili sabit olduğundan Milll Korunma kanununun 31/2 ve 59/3.4; 63 
maddeleri mucibince S: lira para cez~ı ödemesine ve hüküm kattlqti .. 

ğinde ücreti suçluya ait olmak üzere karar hUlAsasmm Tan ıazetestndo 
neşredilmesine ~. 7 ,942 tarlhinde karar verildi, (S:84) 

,,, ... . -iM 
~ 

HOLANTSE~eiNK-:um N. v. 
ISTANBUL ŞUBES~ 

GALATA: KARAKÖY PALA! 
UANSI 

' 
: MEYDANCIK. ALALEMCl -HAN -· BÜTÜN BANKA MUAM~l.ELE-R\ 

KASA ICARı -Ml!:RKl!ZI t ııc0RASAO 
$\Jll!ll!ıtl • A.MSTERDAM • ltOTTERDAM - llUENOS Alll~ 

~ • MAHCAl80 - MMIA - WILU:MSTAO • OR.UIJEST• 
8IO DE .UNl!IRO • &AllU)S • S&D P.lUU 

ÜNiVERSiTE REKTÖRLÜGÜNDEN 
Hekimlik v'e eczacılık için Üniversiteye ba.~ vuranların imtıham 21 

Blrinciteşrin Çarşamba f!1ııbahı yapılacaktır. 

Namıet olarak yazılanların numRralarına ıöre bulunacaklart ders
h.,nelel" .konferans ~alonu kapısında asılıdır. 

Ona göre namzetler saat 9 da yerlerinde bulunmalıdırlar. 
Diş· hekimliğine isteklilerin sayısı 60 ı bulmadığuıdan imtihan ya-

pıhnıyacakhr, (545) 

K, TA9ARRUP 
HE8APLARI 
f lkl"ctte1rt" 

Ke~ldesfne ayrıl.an 

ikramiyeler : 
ı adet 1000 1lralılı 

ı•&oo• 
ı•ıso• 

.. ıııo • 

.. 60 • 

.. 25 • 

.. 10 

ONIVERSlTE REKTÖRLüGüNDEN 
Askerllk denlorlnln yuDI ... oGzllı son laıllhanlan Z8.X.94.2 tı!lnOııe 

!<adar 7apılmı1 olacak1ır, t1ıili talebenlıı talim taburuna bizzat mora.,.at.-
lan. ıess) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
339 doğumlular ve bu doğumlularla askerliklerine karar verilenle-!" 

19.10.942 tarihinde sevkedileceklerinden mezkô.r tarihte ıubede bt•lun 
mtyanlar hakkmda As. kanununun 86. maddesine Ubi tutulacaklardır. 

(1447 - 637) 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden 
"Şubemizin Bqiktaştc;ki Afyon deposunda mevcut takrib~ bin adet 

boş seket' sand1ğı alent erttırma yollyle aablat'BA:mdan talip olanların 
2 J / J 0/942 Car§amba günü ıaat 14 de Beşiktaıta klin depomuzda hazır 
bulurunalaı-t.. (623) 
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