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Bu Kararların Yakında 
İlanı Mümkündür 

~-".l:'-ı Türk Basın 
Heyeti 

Vaşington'da 

GAZETECiLERİMiZ 
M. HULL iLE D~ 
GÖRÜŞECEKLER 

Amerika Ziyareti 
1 Ay Sürecek 

' / Ank~ra 2 (A.A.) - Oğr~n<iıgi. 
mıze g(.ı e, l Teşrinıevvelden itı
bar;,n kart1a ekmek tevzi edıi . 
meınekte olan butun vılayetlc.r • 
de devlet ve müessesat baremle 
ri k3n unlarına tabi memur ve 
n1ii~t~hdemler askeri, ,mü~ki, te 
kaüt, dul, yetım maaşları ile m•
lllliyt.t ve hidematı vatanlv~ ma. 
aşı alanlar ve bütun bunların 

Şark cephe•inren resimler: Sovy et çeteleri ctphe gerisindl'ki geçit leri kapa nı ait"a 

İngi ltE'renin hPr tarafmda hümmalı b ir faaliyt"t ı;?öze c;nrpı~·or. Bu f('Sim, 

~eni haztrl<ınan tayyare meydanların dan birini ve bu işte kullanılan hu
susi traktörleri gö:;terınektedir. 

(-londrad~,~) 

ingiltereden 
Ayrılırken .. 

İngHteren in harp gayretlerine ait müşahedelerimizi kı~aca hülisa et
mek icap ederse, İngiltercnin bu defa kendisini tamanıf'n harbe ver
dığini sOyl iyebiliriz. Fakat, İngilterenin en büyük muvaffakıyet srrrt, 
zafere emniyet ve itimadındadır. Bu emniyet, bir iman haline gelmiş
tir, O kadar ki, bu hede!e varmak için katlanılnuyacak hiçbir feda
k~rlık yoktur. 

X AZ AN : M. ZEKERİYA SERTEL 

Londra, 28 (Başmuharriri. 
mizden) - İngilteredeki 

ikametimiz sona eriyor. Buray3 
ilk geldiğımiz giı.n, misafiri bu 
lunduğumuz istihbarat Nazırı 
Branden bize demişti ki: 

çnk milyon küçük silah ve iki 
milyar fişek yapılıyor. 45 n •ilyon 
nüfusun yarısı ve çalışma k3bili
yetini haiz 33 milyon insanın üç
te ikisi iş başındadır ve harp için 
çalışmaktadır. İngilteren:n harp 
masrafı günde 14 milyon Ingi. 
liz liras ını bulmuştur. Bu rak
kam harpten evvelki meblağın 
on altı mislidir. 

besleır.eğe mecbur olduk!arı kım 
ı.el01 i<;in ekmeklik h'•lmbatı:ı 
toprak mahsulleri ofisi tarafın -
dan temın edilmesi karar la~tırıl -
ıru~tır. 

Ticaret Vekaleti, valiliklere 
telgrafla işa'rda bulunarak bu gi 
bilerin harcırah kararnamesine 
göre beslemeğe mecbur oldukla
rı nüfus adedini sormuştur. Ti. 
caret Vek3letinin sorusuna cevap 
veren vilayetlere bu esaslar da· 
~ Devamı Sa. 2. Sü. 6. 

Akdeniz Baş 

Kumandanhğı 

Bu Halledilmedik'ie 
Rommel Afrikaya 
Dönmiyecekmiş 

Lond ra 2 (A.A.) - Britanova. 
nın askeri m ünekkidinin 8 ildirdi 
ğine göre, şimal Afrikadaki Al
man h ava kuvvetleri kumandanı 
General K esserling ile Mareşal 
Roınmel, yalnız Afrika harekatı 
için değil fakat bütün Akdeniz 
havzası için bir başkumandan ta_ 
yininde israr etmektedirler. Rom 
mel halen usul bakımından bir 
İtalyan generalinin kumandası al 
tında gib i gör ünmektedir. 

"Sizin burada her istediğinizi 
serbestçe görmenizi, istediğiniz 
kimselerle görüşmenizi ve İngil
tere hakkında tam bir fikir edin
nıenizi istiyoruz. Gördüklerinizi 
ve fikirlerinizi de hiç hatır ve 
gönüle bakmadan olduğu gibi 
yazmanızı rica ediyoruz. Burada 
bütün kapılar sizin için açıktı_;. ,, 

* * İtalyanlar, iki Alınan generali. 

Bu İıülasa İngilterenin b nin tek lifine itiraz etmekte ve 
defa nasıl kend isini t u bu teklif kabul edilecek olu rsa, 

a. bu makamın hiç değilse ismen 
mamen harbe verdiğini göster • Savoie hanedanına mensup bir 
meğe k3.fidir. İtalyan başkumandan tarafından 

İngiltere harp m üddetince ışgali gerektiğini öne sürmekte-
parti ihtilaflarını ve sınıf kav- dirler. Britanovanın askeri mü. 
galarını bir tarafa bırakmı ş, bü. n ekkidi, bu m esele kat'i surette 
tün gayretini harbe vermiştir. halledilmedikçe Rommel'in Afri-

Kusurları yok mu? P ek çok. kaya dönmesinin şüpheli olduğu
Bir çok fabrikalarda rasyonel ça_ nu da ilave etmektedir. 

AMERiKADA 

Dört Günde 
Bir Vapur 
Yapılıyor 

Amiral Leahy Kurmay 
Şefleri Komitesine 
Başkan Tayin Edildi 

Amiral L~alıy 

l.ondra 2 (A.A.J - Reis Roose
velt !lir ;esik Amerikanın m ub'.e. 
lif yer.erinde yaptığı 15 gü!llük 
bir teftiş seyahatinden dün be -
yaz ' saraya avdet etmiştir. 

Bu 15 günlük seyahatte Hei~ 
Roo•~' elt tam 12,000 kılometre
lik yol katetmiştir. 

Beyaz saraya dönüşünde gaze. 
teriler toplantısında Reıs Roose • 
velt ı\ rnerıkan halkının ene~ji • 
sinden sitayişle bahsetmi~tır Re. 

l,_'7fr Devamı Sa. 2. Sil. 4. 

Hakikaten burada bulundugu. 
ınuz 26 gün iç inde ne görmek 
mumkiınse gördük ve kimlerle 
görüşüp konuşmak lazrmsa ko.. 
nuştuk. Başta Churchill olmak 
üzere en kuvvetli beş altı nazır
la açık ve münakaşalı konuşma
lar yaptık. Muhafazakar, liberal 
veya sosyalist bir çok kimseler
le temas ettik. En ileri safta bu
lunan gazetecilerle tanıştık. ts
tihsalinden cephesine kadar bü
tün harp faaliyet ve gayretlerini 
yakından tetkik imkanlarını b~I 
duk. Gördüklerimizin pek az bır 
kTSmını gazetelerimiz~ ~ildiı:1ik. 
Fakat asıl tetkiklerımıze aıt e
saslı yazılarımızı dönüşe bırak.. 

lışılmadığı görülüyor. P ek çok 
yerlerde işçi kıtlığı müşahede e. 
diliyor. Sonra sokaklarda asker 
çağında bir çok kimselerin ser
bestçe dolaştığı görül üyor . Vida, 
!arın biraz dah a sıkıştırılması , 
makinelerin bir az d aha yağlan -
ması lfızım geldiği gibi görülü -
yor. 

Fakat bence, İngilterenin en 
büyük muvaffakıyet sırrı . zafe_ 
re emniyet ve itimadı.ndad ır. B u 
emniyet bir iman halıne gel mış_ 
tir. Bu hedefe varmak için seve 
seve katl anmıyacağı hiç hi r fe
dakarlık yoktur. 

Fatih ve Eminönü 
Kazalarında· 

Halkın Temennileri 
tık. 

Simdi size, İngilterenin h arp 
gayretlerine ait m üşahe

delerimizi şöyle hülasa edebıli • 
rim: Şimdi, Amerikaya gidiyoruz: 

Oradan. size bu harbin en yenı 
ve en kuvvetli unsurunu tanıt 
mağa çalışacağı z. 

Gandi, Yeni Bir 
Demeçte Bulundu 

1940 da İngiliz orduları Dun.. 
kerque'den çekildikten sonra, İn. 
gilterenin yakın şarkta 40,000 
kadar askeri vardı. Bunun dışın. 
da muntazam bir ordu kalmamı• 
gibi idL Bugün her an harbe gir
meğe hazır dört milyondan fazla 
askeri vardır. 18 ila 51 yaş ara· 
sında herkes silah altına alınmış
tır Sekiz milyon kadın harp· iş- Anl<ara, 2 (R~dyo gazetesi) :--: 
le;ine sevkedilmiştir. 1~ µe 17 Jb~pohn ,_Domei .. aıansıhnın t vebrd;ği 

daki bütün ÇGcukların ır .a. ere gore ma pus a u U
yadş arasdıı:ı . h rp hizme~ ca- nan O.nJ:!i bir demeçte bulun -
on a ye ısı a , ~ ~ d. 1 .. 1 . 

akt d I·ngı"ltero · tayva : ı,ı uş. tur::• an ı su n arı soy emış_ 
Jısm a ır. ~ ' ' ·11 ı· · · t"kl'J" · · . ' l't tek basına, A ır.'ll.ı,vanın. · : "Beli ı e ımın ıs ı a ı ıçın 
ıma .ı 1 

' '-" ıco,_ ,,., , M"ll t · · best k" · derecesine varm"ılııl"· ·~u- saı11IŞ l&'!J ,.~m. . ı c ımı •er 

d~ntın · ı·z fabrikalarında- 4~0. gönhe(ikçe hapısten çıkmıyaca -
ı ngı ı • ~ . . •·-

top ve 25,000,000 mermı, -hır >u· i!'ı_l.ll.,~·"' 

İstanbul Mebusları, Dün de Bu İki Kazada 
Meşgul Olarak Dilekleri T esbit Ettiler 

Eminönii Halkevindc diinkü toplantıdan b ir göriinüş 
(Yazısı !kinci sayfam_!Zslal 

El~U~INı1tllil:1ttiji 

Stalingrat'ta Bir 
Varoş Zaptedildi 

Bu Çevrede Mühim Sovyet T eşkillerinin 
Çenber le; ine Alındığı Bildiriliyor - İlmen Gölü 
Civarında Almanlar Taarruzlarda Bulunuyor 

M. Fr:ınklin Roo~evett 

SOVYET . TfBLiGi 

Sta lingrat 
Sanayi 

Bölgesinde 
Almanlar, Üst Üste 
6 Taarruzdan Sonra 

Bir Miktar İl erledi 

Şehrin Şimalinde Rus 
Taarruzu Gelişiyor 

Moskova , 2 lA.A.ı - Sovyet 
gece yarısı teblığı: Kuv\letlen -
miz dün düşmanla Stalingrad ve 
Mozdok kesimlerinde şiddetle 
çarpışmışlardır. Diğer kesimler. 
de kayda değer bir değişiklik 
olmamıştır. 

Slalingrat muharebesi 
Moskova 2 (A.A.) - Alman 

hücum kıtaları, Stalingradın şi· 
mal batısındaki endüstri mahal. 
lelerine yeniden altı defa daha 
taarruz etmişler ve nihayet pek 
az toprak kazanabilmişlerdir. 
R uslar şimal batı mahallerindeki 
düşman baskısını hafifletmek i
çin Stalingrad cenubundakı Al. 
man hatlarına çok şiddetli ta
arruzlar yapmaktadırlar. Alınan. 
!ar c idden büyük kayıplara uğra
maktadır. 
Yarı resmi bir kaynaktan b il

l;lfl" Devamı Sa. 2. S il. 3. 

M. W. Willkie Çin'de 
Tezahürle Karşdandı 

Çunking 2 (A.A.) - Çin bası. 
nı, M. Wilkie'nin muvasalatını 
heyecanlı bir lisanla yazmakta 
ve kendisine gösterilen şahane 
kabul tarzını belirtmektedir. 

Wilkie'nin muvasalatı, salvo -
!arla karşrlanmış, hava alanından 
şehre kadar bayraklarla donan· 
mış sokaklar dan ve neşe içinde: 
ki halkın arasından gecisi hakıkı 
bir zafer alayı qlmuştur. J apon 
tayyarelerinin bir akın yap~a -
sına m8ni olmak üzere Amerıkan 
av ucaklarından mürekkep filo -
\ar ve Çin tayyareleri göklerde 
dolasmıslardır. M. Wilkie'yi ı<e
tiren büyük tayynre. 4 J!ilnlük 
bir sPyahatten sonra Kuybişef 1 • 

ten gelmiştir. 

Bcrlin 2 <A.A.) Alınan ordula. 
rı başkumandanlığının tebliği: Vaşington 2 (A.A.) - Cümhur 
Kafkasyanın şimali garb; kıs - Reisi Roosevelt, öğleyin Beyaz 

mında, Alman kıtalarının taarru sarayda Hüseyin Cahid Yal<,'rn. 
zu neticesinde yeni arazi kazanç Ahmet Emin Yalman, Ahmet 
lan elde edilmi tir, Şükrü Esmer, Zekeriya Sertel ve 

Stalingrad'ın şimali garbisin. Abidiq Daver'deı; mürekkep 
de kuvvetli bir istinat noktası 0 • Turk basın heyetını kabul etmış. 
!arak tahkim edilen Orlovska tir. 
varoşu hucumla zaptedilmiş ve 
bu varoşun garbinde mühim düş 
man teşekkülleri çember içine a
lınmıştır. Şımal baraj cephesin, 
de yeni şaşırtma taarruzları geri 
püskürtülmüştür. Bir gün evvel 
burada tahrip edilen tank mikta
rı 124 e çıkmıştır. 

Kı'sa menzilli muharebe tay _ 
yareleri ordu tümenlerini destek 
~ Devamı Sa. 2. Sü. 7. 

Vaşington, 2 (A.A.) Beş 
Tiırk gazetecisi dün saat 17 ,30 da 
trenle Vaşingtona gelmiştir. A. 
merikan hükümet mümessilleri • 
nin refakatinde bulunan Türk ga 
zetecileri istasyonda Türkiye bü. 
vük elcisi Mehmet Münir Erte. 
gun ve. elrilik erkanı tarafından 
karşrlanmıştır Dün akşam Türk 

ftij'f'" Devamı Sa. 2. S il. 5. 

1 Günler Geçerken 1 
"Telefon Kullanma .. Dersi 

RE F IK 
HALI D 
l(ARAY 

Telefonun faydalı olduğuna inandı~m 
halde ı"eytan diyor ki: "Bırak şu cın

gıraklı gevezeyi. .. İkide bir, vakitli vakitsiz ra
hatsız edilmekten kurtul!,, Bunu, pek haklı ola.. 
rak Şeytana dedirten ahbaplarım değildir, hiç 
tanımadığım, sesine alışmadığım, beliti de öm. 

rümde bir kerecik olsun yüzlerini görmiyeceğim yabancılardır; 
yani otomatik telefon kullanmasını bilmiyen, bilmek ve öğren. 
mek zahmetine katlanmıyan , bilirim sanarak yapmadığı mü· 
nasebetsizliği bırakmıyan saygısız, savsak ve sarsak kimse. 
!erdir. Şüphe götürmiyen bir cihet varsa bu aleti usul ve us. 
lüb unca kullanan nek az... Geçenlerde evden ve odamdan çık• 
madığım bir gün - hesabını tuttum _ tam yedi kere telefon ç:'-1: 
dı. Beşinde yanlış numara çevirenlerle karşılaştım; yalnız ikı 
tanesi • çok lüzumlu olmamakla beraber - beni arayan tanıdık.4 !ard ı. 

Ey ahali! Ey Muhammed, !sa, Musa ümmeti! Ey beceriksiz. 
!er ve ayrıca hem kel, hem fodul olanlar! Yıllardanberl, h Al3, 
bu derece sade bir işe aklınızı ve parmağınızı yatl'ramadrnız 
mı ? Öğrenmeniz lazım gelen iki hareket vardır: 1 - Parmağı• 
ruzı icap eden numaraya koyup çevirirken fırıldağı son kerte. 
sine d ayamak... 2 - Yine o fırıldağı geri giderken büsbütün 
başıboş bırakmak ve yivine girmesini beklemek! Böyle yapma. 
dıınız mr karsınızda Ali yerine Alekoyu. Katina yerine Karabeti, 
bilmem ne g~zetesi yer ine işkembeci dükkanını , otel diye has· 
tahane veya gazino diye karakolu bulursunuz ... Artık sorustur, 
araştır, bağır, çığır, dur! 

Eski rehberlerde (Telefon nasıl kulJanılır?) başlıklı ve re. 
simli. şekilli bir tarif faslı vardı. Yenisinde "artık öğrenmlyen 
kalmamıştır,. düşüncesiyle idar~ bunu kaldırmıŞ; yahut d a 
"ne yapsak, boru çalsak nafile ... Öğrenmiyorlar, vesselam!., di· 
ye vazgeçmeği tercih etmiş. Tabiidir ki hükümet telefon kulla. 
nacaklardan şoförler için olduğu gibi ehliyetname atnyamaz. Fa.. 
kat ,boş yere ne kadar zaman kaybedildiğini , para harcandı• 
ğını, insan bezdirildiğıni dikkate alarak ta ilk okullardan baş. 
lıyarak (el işleril ve Chayat bilgisi) derslerine telefon kullan. 
masını da katmak, lise olgunluk imtihanlarına bunu da kovmak 
ve çok kere yanlış numara çeviren!Prin kadınlar olduğu. 
nu bildiğim cihetle pasta. şapka ve saire öğreten sanat oknlla. 
rında mecburi bir telefon kullanma kursı.t açmak hiç de l üzum-
su z sayılmaz ! - -
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faf h ve EminöniJ 
' • .. :~ -.'.· • J .. • •' '.' 

Ze i yaği 
210 Kuruş! 

Ekmek 
Meselesi 

Okuyucu rın -
, ....... ş· ay eri 

No. 127 , 
Ben; tanıdığım aktöre sordıım: Nere
ye cıdıyortiunuzl dedim. lstanbula gi. 
d yoruz, dedi. lstanbuldan Trabzorıa 
g deceklermle 1 Oradai ı;ağırıyorlar -
mış, İstlnbulda; birkaç gün kalacak.
larmıs. Ben de İstanbııla g'dec~imi 

vlf'dim. Kendisini İstanbulda nere • 
1 rde görcbileccfiml sordum. Galata 

lcı art ıtler kahvesinde~, dedi. 
At Nafu:; susmıı tu. Ben; ne soyli 

Y '-Ceğlmi ş~ınnıştım: 
- !stanbula gıdecefizl Dedim 
- Evet. Hlç v k't geçirmeden İ.tan 

!l!a g deriz. lstanbııldıı btrkaç gun 
lacakl nnı~. Orada yakalarız Rtn 

siler kahvesine dam! rnn Arkı ~ 
ı bulunması b'Je, artlıstlcr hakkında 

r ıeyler ögrenlrlm elbette.. Onlar; 
bırlerinin işlerini bilırler. 

B vnllanmrıı toplamış; ertesi sa • 
h 1 tanbula (;ltml1;t k, lstanbu~ öz 

·m:ştım. Fakat gozüm; bir ııey iÖl'" 
Jyordıı, 

Ali Nafiz: Oala.t d ki artistler kah 
ni aramı ya çıktı. Ak, ama, 

Guler yuzle do"ldu: 
- Buldum, dedi. Hem oradaki in. 
nt r, çok can, çok şeker şeyleri Bir 
rhaba ıle ahb p oı, konuş •• , Celfi 
h r. gelm'ı; f k t durmamış, adam 

r!71ı burada bırakmış kendisi Trab
rıa gıtrtıi$... Kumpanyayı ya kendi 
1 p alacakmı,ş, yahut telgrafla çafı
c kmıs .•• 
- Bu, fyt havadis, dedim, Fatma da 
nbuldadır. 

- An141 nerede? Bunu kahveden an
y3caf1Z. 
- O kC'lay .. , Fatm3ntn vaziyetini 
.,Jamalıyız. K4tıp 'İhsan efendiden 
çmıı> ve yolda arkadaglanndan ay. 

ı ması, parRlı olduğunu gösteriyor, 
er Jıa'de biraz parası var, 
- Paralı oldutıına cminlm. Bey-

rutta, Halepte blrJktlrmiııtir. 

Yazan: MAHMUT YESARl 

Biraz ıonra Safter bey gelmişti. Çö
kük yüzlü, zayıfı uzun boylu, nazik 
bir insandı, Ali Nıfizin hararetle elini 
sıkmıı, bana da hUrmet gösterml34,. 

Ali Nafiz, beylik lakırdrlann aı:ka• 
Gını alm1ştı; benl gosterdi: 

- Bey, Fatma haıumın akrabasıdır 
Gbrmek istiyor 

Safter bey, y~ıem.in afızlığına ctga• 
ras.ru geçirmek!c meşguıdü, ağır ağır: 

- Gorcbilırler, dcdı. Fatma İıitan· 
bıılda ..• 

Al Naf'zı biraz sinirliydi, dlşlerlni 
sıktı: 

- Am:ı, 1st nbulun neresinde? 
S fter bey, h ç lslıfn bozmuyordu: 
- Kadıköyundc g 1 ba.. Öyle bir 

söz kul ğlma çahnd•ydı. Doftrıısnnıı 
Hermine biliı, Hermlneyl görüp sor
malı 

Ali N fizin ka11t rı çatılmıştı: ''-
- Bu He mineyi naaıı görUrüz? 
S ftcr Dey ıtır ağır cevap verdi: 
- Hermlne K dıkdyünde oturuyor, 

Ama cvinl bl!mem. Ce111 Tahir olsa 
bilir. 

Ark da15la.rd n 6frenmek le bll 
defiJ m'dır? 

- K bild'r, nm ı b len· bulmalı 
Ali NaCiı aııa ı perdeden al~ıya 

bil~lamııtr: 

- S z rk d lara soramaz mmnız? 
lutfen .. Da, bır savap olacak,. Zah. 
met ama ... 

Safter bey, nezaketle ellerini oğus
tururordu: 

- Ne zahmet 1, Bllikis vazife te
!alcki ederim. Görduklerlme sorıırım 
Hiı; mt"rak buyUrmayın. · 

- Sizi ne z man rahatsız edelim? 

fDevamı vır) 

- Delil mi y ! Parasııı: bu iıler 31101942 
pılmaıı:, Simdi, !at!ınbutda ne 7apr 
r1 Nered kahyor1 Ucu hep paraya 
ayanıyor, 'l ıv tro ktımp:ınyalannrn 

'erecelderi gündeUfi bırak. 
- Fatma, lstanbulu tanımaz, Arka· 
"tarından birine mt& rtr olmuştur, 

V hut onların deUiletly!e bJr yer but. 
u tur. 
- Bu11lar anla rlacak. Kahvede bcw 

n m arkada111 bulabilsem •• 
Ertesi ılln artistlerin kahvesine git.. 

t k, Sokak tı;lnde sakin bir kahve idi. 
Ali Naflıleı birini arar gibi bakma. 

Evkat ezant Vasatı 1 Evkat ezani VtısatT 
Güneş 12,07 6~8 Ak m12 oo 18,50 
Öglc 6 12 13 03 y tsı l 80 20 22 
İkindi 9,30 16,20 !m lik 10,21 5,18 

BUGfiNKi.) PROGRAI'tl 
7,30 Program 19 30 Haberler 

Zahire Fiyatları da 
Ucuzlıyacakmış ! 
P.iyasadııki zahire satışları üze

rinde hararetli işler olmam1ştrr, Yal
nız zeytinyağları 210 kuruşa kadar 
satılmıştır. 

Tfıcırlerin kan:ıatlne göre, bir ay 
sonra zahire bollasncacak ve fiyatlar 
dilşceektlr, Yeni mahsul Trakyantn 
Pembe köyiın çdtı •i Bekir Kara'nın 
fabrlkasma gelml:ı ve iki yib: çuval 
pirinç piyasaya cıkarılarak 178 - 190 
kuru<: ara mdn s;:ıtılmtştır. Pirincin de 
on beş güne kadar bollnşacagı v~ fi· 
yatların yQz yirmiye• kndar düşeceği 
söyleniyor, 
Belediye, lıastalıaneleı·c gıda 

maddesi istiyor 
Belediye Sıhhat vc İçtimai Mua

venet Vekdtetlne mllracant ederek 
patates, pirinç, yağ ve bunn benzer 
diller gıda maddelerinin bulunama -
mast ve p:ıhnlılığı yUzilnden de bulu
nnnlnrm gilç alııınblldllılni bildirmiş, 
hastanelerin gfda maddesi bulomadık-
1 rmı ilAve etmlıtlr. Belediye, hasta
neler için gıda mnddesl temin edecek 
bir formühin t bitlnl lstetnlşUr, Ay
rıca Belediye, hastanelere un veril· 
mesl yolundn da t~ebbUslere ılrlı
mlstlr. 

IJ-lanif atm·a dağıtıldı 
Mühim bir kısmı Japon malı olan 

iki yilz bin liralık mnnltaturn eıyası 
halka satılmak üzere Yerli Mnllar Pa
zarlarına ve diğer bUyllk manifatura 
şirketlerine tevzi cdllmlDtlr • 

Cezalandırılan tacfrler 
Ticaret OdaS1, borsa dtşmda mua

mele yapan ttıclrlcrden yeniden yirmi 
altı kişinin cezalandırılmasına karar 
vermiştir. Bunlar arasında birkaç de
fa ceza görenler bulunduğu için, bu 
gibilerln Odadan çıkarılması cihetine 
gidilecektir. Cezaların tnhsut lçln ev
rak icrn dnlteslne verilmiştir. 

Bir aylık ihracatımız 
İstanbul gümrüklerinden Eylül a

yı içinde yapılan ihracatln miktarı 
18,700,000 l'rayı bulmuştur. Normal 
zama.nlnrda İstanbulun vasatı ihracatı 
ayda 4,5 - 5 milyon kadardı. Yalnız 
1938 senesinin Mayıs nymda on bir 
milyon liralık ihrncat yapılmıştı. 

f (azalcirında 
Haltın Temennileri Ofis, 

Un 

-Kazalara 
Verecek 

Dün de Bu iki 
Direkf eri T esbit 

İstanbul Mbusları, 
Meşguf Olarak 

Kaza.da 
Ettiler 

.tJcledıye sınlrları dışında kalllh qoi
ltıyet, kaza veya nahiyelerinde ekme
ğin karnesiz ve serbest olarak satıl
ması hakkında verilen karardan son
ra, bu gibi yerlerde başlıyan ekmek 
darlığı diln de hlid devresine glrmiş
tir, Bu karardan sonra tek:mtl Kart 1 
kaıası, Beykoz. Eyüp kazalarmm bir 
k.tsım nahiye veya köylerindeki hal
ktn bilyi.ik bir kısmı ekmeksiz kal -
mış, diğer bir kısmı da yol masrafı 
vererek ve bir hayli zorluk çektikten 
sonra kame ile ekmek verilen yerle
re giderek ellerinde bulunan ve ev
velden verllen karnelerle ekmek te
darik etmlye çalışmrşlıırdır, Bu knbll 
yerlerde oturanlardan birer heyet di.in 
Valiyi ziyaret ederek vaziyeti kendi
sine anlatmışlardır. Bunun üzerine 
Vail, meseleyi mahallerinde de tetkik 
ettirdikten ve ekmek !~inin burabr
da hakikaten fenn durumda olduğu• 
nu öğrendikten sonra, resen esaslt 
kararlar vcm1iş ve iıcil tedbirler nl· 
mı~tır, 

İstanbul mebusl:ı dün de Fatlh 
ve Eminonü knzalaıda hııl;un dı· 
leklerinl dinlemisleır. 

Fatihte, bafhca ılt;emcnni öne sü
rulmtıştür: 

Bunl;:ırd n biri yeı bir Halkevl bl
nnsının ln~asıdlr. mun ıçin Parti 
merkezince 200,000 lrahk bir yJr
d 'n yapılması fstl'nhlştir. 

İkinci temenni deAt tiirk bulva
rınm i~nsı meseteslr. Yenikaptdan 
Taksime kadar uz ;)•ak olan bOyilk 
bulvar lçin yapılan lımlGklerden ay
rı olarak bu yolun ~ lkl tarafında 
yeni istlmlAkler ynpnaması, ~linkU 
bunun ev buhranını rttırncnğı öne 
sürülmUıı ve bu lııln biri istennılı
tir, 

Enıi11ö11ü hacevi11de 
Emlnönil Halkevlndıynp1lan top

lantıda Vali Dr. Lôtfi :rrdar ile Pnr· 
tl Vllôyet ldnro hc)'tl Reisi Suat 
Hayri UrgUplU de ulunmuelardır, 
Buradaki görOşmelerl esasını ltha-
lAt blrUklerl. nrkadnş'k yurdu ce
miyeti, öğretmenlerin dertleri, avu
katlık kanunu, klmesiz çocuklnr. 
ecnebi ve ekalliyet ıtretmenlerlnlrı 
pahalılık zammı gibi ıeseleler teşkil 
etmiştir, 

İthalfıt birlikleri haltında konuşan 
blr .znt, bu blrliklerlnzararlt olduğu
nu, serbest ithalt\tn eıgel te11kil etti
ğini söylemi~ ve bu )lrlikler men
suplarmdnn çoğunun ~yrl Türk un
surlardan tcrekkUp eUğ!nl misaller
le anlatmı5tlr. 

Bu zatın iddiaSlna pre, ithal~t bir
likleri, bu işi inhisar a1Unda tııttuk
tan başka, hayat pahılılığında da n
mil olmaktadır. Bu lirlikler, yUzde 
k6r nisbetlerint lstedlkerl &ekllrle art
tmnaktadır. Halbuki, Jthaldt birlik· 
leri lağvednerek yerlte halktn da iş
tirakiyle bir ithalat bınkası kurulur
sa daha verimli netiaı nlınak müm
kün olablllr. 

D:rha sonra, şclırhılzde ilm1 bir 
h1ahiyet verilerek ycqi kurulmuş o
lıın "nrkadnşlık yurdu,. cemiyet! hak
kında da birçok mütalfıalar ileri sü-

Öğretmenlerin dilekleri 
Meslekdıışları hakkında konuşan 

bir ilkokul 5ğrelrneni, bğretmcnlerln 
cezalandtrılmalarına taalluk eden ve 
fnkat sarih olmıyan 1702 numaralı 
kanun hükümlerinin çok defa mağ -
duriyctlcre sebebiyet vcrdığınl söy -
!emiş ve meselfı, istnnbul maarif mü
dürlüğü tarafındıın telefonla vazife
sine nihayet verllen blr öğretmenin, 
bu muamelenin yanlışlığı tebeyyün 
ettilll halde sırf bir takım formalite
ler yli7.ünden hültı vazifesine iade e
dilememiş olduğunu nnlatmışttr. Bu 
zat netice olarak memurin ceza ko
nunu lle 1702 numaralı knnun m d
delerl arasındaki tezadın tell!ln! iste
mi_stir. 
Diğer bir öğretmen, ecnebi ve ekal

liyet okullarındaki öğretmenlere pa
hahUk zammı kanununun tatbik edil
mediğin! söylcmiıtir, 

Sokaklardaki serseri çocuklar hak
kmda konuşan bir Bayan, bu çocuk
larm bir himaye eli bulamadıklnrınt, 
Dari.ılfıcezenin bunlara kftfl gelmedi
ğini, uygunsuz kimselerin kötü mak
satl:ırm:ı filet olan bu çocuklnı'in kur
tarılm:ılarmı istemiştir. 

Vali Lıltfi Ktrdar, bu hususta esasl! 
s\lrette mücadele edildiğini, her za
m::ın yüzlerC'e çocuk toplandı~ı. bun
lar D:ırülücezeye, çocuklnrt kurtarma 
yurduna verildikleri halde, kısa %a
manda yeniden sokaklarda yüzlerce 
çocuk belirdiğini söylemiş \'e bu ıu 
için ilmt etüdlere ihtiyaç bulundu~ 
kınatini izhar etmiştir. 
Konuşulan mevzular üzerinde, mc-. 

buslnrımız lüzumlu notları almışlar 
ve bütün bu meselelerle meşgul ola
cakarı \'Ad inde bulunmuşlardır:· 

Müsamere 
Hilal gençlik klObü tarafından bu 

akşam saat 21 de Suadlye gazinosun
da Bayan Mualla ile Keman! Sadinln 
ı~tırakiyle bir müsamere verilecektir. r".......... . ............ ._ •. , 

Bu arada Ofise emir •·ererek. An
karııd;:ın kntt bir emir gelinclyc kn
dar, bütün vilf'ıyet dahllindeki kaza
lara eskisi gibi un verilmiye devam 
edilmesini bildirmiştir. 

Bu suretle Belediye sınırlan dı11ın
da kalan halka bugünden itibaren yi
ne normal ııekllde ve karne mukabi
linde ekmek satılacaktır, Bu karar
dan Kartal, Yalova, Bakırköy, Çatal
ca, S!llvrl kozaları tamamiyle, Ey{\p, 
Beykoz kaznlarıntn da bir kısım na
hiyeleri istifade edecektir, 

Valinin fdnreten verdiği bu karar, 
derhal TJcaret Vektıletlne blldlrilmls
tir. Esn~en Ankarada bulunan Top -
rak 0/lsl mUdürü de bu isle mctı:ul 
olmaktadır, 

Belediye Seçimi 
Şehir Meclisi Aza seçimine dOn de 

bütün kazalarda birden devam edlt
miştir, Bu seçimlerde evvelki gün ol
duğu gibi Parti naina:etleri rey nlmış
ltr. Seçime bugün de devam edilecek
Ur. 10 Birinciteşrln akşammn k~dar 
sehir bnyraklarla donatılın~ knlncak
tır. 

* Kalabalık All Pap tor1.1nu 
MUflt Sunrnan yaziyor: ,. 

"Annem Fitnat Kalabalık. 18 
EylOlde Haııekf haataneılndo vofat 
etti. Cenazesini llcretll olarak 
kaldırmak lıtln Belediyeye mUra• 
enat ettim, Cenaze servisi icap e• 
den vasıtaların saat 16 de haata• 
ne kapısında bulunacağını bildir• 
dl. Biz de cemaate cenazenin I· 

kindi namazına yetl§Cceğlnl bil· 
dlrdik, Fakat saat 15 den aonra 
garaja, Beledlye cenaze scfllğlne 
vAkl bUtlln mDracaatlartmrzda, 
"Ne yapalım, bizim haberimiz 
yok,, cevabinı aldık. Nihayet saat 
17 de Belediye Reis muavlnlerln· 
den birine mOracaat ederek 15 
dakika ıonrası lıtln servis ternln 
edebildik. Anneme bu yOzden ıon 

vazifemi Ulyıklylc yapamadım, öfi· 
ledenberl bekllyen cemaate de 
mahçup oldum," * Akıarayda Aksaray cadde· 
sinde 8 numaralı evden yuılıyor: 

"23 EylOI gUnü sular birdenbire 
keslldl, Bu keılllg haber verilme· 
dlaı için evde tedblrll davranıl· 
mamışU. Başlıyan çamatır ya"m 
kaldf, Oıtellk susuz kalan kazan 
da yandı, şu mektubu yazdıl!ım 
zaman, aradan 24 saat geçmişti. 
HenDz ne ıu geldl, ne de sulann 
keslleceğlne dair gazetelerde bir 
il n ıtıktr,., . ..................... ,,~ 

ce atı 
·~ 

Karar, Bugün1er<h... 

Yürürlüğe GireceJC 

k gfrmlıtilc. Sessi.zce oturduk. Kah
\;('dekfler, e-uterek ııakala rak yüksek 
sesle konuıuyorlırdt. Masamıza gelen 
garsona A11 N fiz, yavısça sordu: 

7,32 Spor 
7,40 Haberler 
7,55 Müzik (Pl.) 

19,45 Serbest 
19,55 Fasıl 

Galatasaray Genişletiliyor rülm~ ve bu cem!ye~n teşkiline hiç
bir lüzum ve sebep mevcut bulunma
dığı. memlekette Onivı?rSiten n ve 
halkevlerinin ilmt anışttrmalnr hu
susunda vazifelerini yapmakta olduk
lan belirtilmiştir, 

İ Sadakai Fıtır 
i htanbul MültUlllıtllndcnı Bir Fabrikayı Soyan Dört 

Küçük Hın;ız Yakalandı 

Nakil vaeıtalarmm seferlerinin tali• 
dit edilmesi, dilkkttnlnrtn erken ka• 
pııttlması ve elektrik 111.mbnlarmın a
zaltılıp kömürden tasarruf edilmesi 
etraftndakl tetkiklerden sonra, İkU· 
sat VekAleU Veklller Heyetine 20 mad 
delik bir karnr sureti tnkdlm etml • 
tir. Ankaradnn verilen malılmata g5-
re Vekiller Heyeti, bu karnr suretin! 
prenıı!p olarak kabul etmi&tir. Bu ka
rarlar bugünlerde ilan edilecektir. 
Snnıldığmn göre, bu kararlar nrasm· 
da resmi dairelerin ve okulların birer 
saat erken nçtlması da bulunmakta
dır. Bu nrndn yaz s.'lıti ve ktş saati 
hakkında da bir karar nesredilecek
tlr. 

- Sıftcr Bey gtedi mi? 
O rsoo, baıını b vaya kaldırarak 

du ündü: 
- Celil Tahlrdelti S:ıftcr bey mi? 

13 30 Program 
13 33 Müzik . 
13,45 Haberler 
14,00 Bando 
14,30 At k0..."1.11art 
14.40 Temsil 

20,15 Radyo gaze
tesi 

20,45 Şarkılar 

21,00 Kcnusma 
21 15 İstekler 

Belediye, yıkılan Galııtasaray ka
rakolunun yanmdnkl blokun d:ı yık
tırılh1asma karar vermiştir. Yıkılacak 
binanın bir kısmı yola, bir kısmt da 
Galatasaray lisesinin bahçesine veri
lecektir, 

Eminönü Halkevl nP'sl Yavıız A
bad!Jn. \>&.r bir cetn y ,.,k. dla\nln 
de haber aldığını, bu hususta incele-- :Evet, 

- D:ıba gelmedi. Ama bfrnzd.an gö-
18,00 Program 
18,03 Cazband 
18,45 Çocuk 

21,45 Konu;şma 

22,00 Orkestra 
22,30 Haberler 
22,45 Kapanış 

Altın Fiyatları - meler yapmakta olduğunu bildlrml~r. 
• nür, Ba~ka nereye gidecek? Merkez 
narası.: 

Dün bir altın 3310 kuru~n, bir meler yapmakta olduğunu blldinn!ı;
gram külçe 450 kunıstan· 'satıhnışttr. tir., 

1 
B tı Çö .. nde 

n 
27 lngiliz Bomba İ_ngilizler Hafif Bir 
Tayyaresi Düştü ll~rleme Kaydetti 

Londra, 2 (A.A.) - Hava nezaretli ~ahıre, 2. ~A.A.) .- Rcuterln hu
«' ı fi: Dun nk:ıam bomba tayyare?.c- susı mubabırı bı1~1:ıyor: 
r z Flen bıırg denizaltı İn:iaat lsHh• Ruveysad tepcsının cenubunda Dey 
k!imlnrı ile Atmanyanrn Baltık sahll• relmansip'de bugOn lbilyil.k blr piyade 
lerindckl ba§ka hedeflere taarruz ete muharebesi olmu:ıtur. Diln sabah şn
n işlerdir. fakla beraber piyııdemiz bir İtaly?n 

Sahil müdafa:ı servisine mensup tay- müstahkem mevziine hücum etmlştır. 
y relerimiz Hotanda sahili acıklarmdıi Tnarnız, topçunun ve bomba uçakla
düşman gemilerine aarnız ctmlş~rdir, rınm kuvvetli desteklenmesiyle ya-

Bomba tayyarelerlmlden 27 si dön- pltmıştır. 
ır.cml:itir. l!eri harelcetlmizl büyük bir tank 

Alman resmi tebliği teıet·l:ülil kor:umakta tdı. ttareketıerın 

Berlln, 2 (A.A.) - "Tebliğ'': lap 
hz bomb:ı tayyareleri diln geccı elmali 
Al:n nyanın sahil bölgeıılade bazı ma· 
h lere aakeri bakımdan hiç bir tesiri 
olmıyan taarnızlar yapmı~lardır. Slvü 
hali pek hafif kıyıp~ ra uğramııtır. 

Taarnu: eden duoınnn bomba tayyarc
!ernden ylnui lktsi dil ürylmuş\ur. 

Holaııda sahih ıı~ğma 4 İngiliz bo 
tu batırılmış, 2 bot d.ı hasara uğra• 
tılm ı>tır, .lngiliz bava ordusu 20 elen 
ao Eylı11e kadar 95 tayyare kaybet. 
m1şUr. Ayni müddet fçinde tngiltercye 
kııroı yapılan mlicadeledc 18 ıayyarc
m a: k ybolmuıtur, 
Bir haf talık tayyare kayıbı 

Londra, 2 (A.A.) - 21 EylQl ile 30 
E y'Ql arasırıd:ıki İngiliz tayyaresi ka
yıplan, Beri nln bugUnkU tebliğinde 
soylendili glbl 95 olmayıp topyekiin 
0 6 dıt. ı4 

A 
Gi 

erikalılar Yeni 
'de 1 rliyor 

Londra, 2 (A.A.) - Mac Arthur 
umumi kararg&hının tebliği: Muttefik
lcr, Yeni Ginede Oven Stanlcy dağ• 
tan dofaylarmda ileri hareketlerine 
devnm etmektedlrleı-, 

Dün iG&al edıtdiği bildirilC'll Natı· 
ro'nan 7 kilometre 1ilmaliııde bultur 
oan Mauairo•ya doiru kuvvetlerimiz 
i lemek:edir. 

cereyan ettlğı s ha duşmanın en Jnıvıo 
vetll mevzilerinden bin idi. Bu mevzi 
mayn tarlalarının teşkil cttltf Lab!. 
rent'in ortasındadır. Piyademiz, engel.. 
lerle dolu bu bolgedcn büyuk tedbir· 
!erle geçmiye mecbur olmuş, fakat ak' 
şanı l:aranlık çökmeden şlmaldeki iki 
Mihver mUstahkem mevkiinl e?e goo 
ç!rmlştir. 

Alaca karanlıkta ltalyanlar lcarer ta 
arruza geçmişler ve sekizinci ordu ta
rafından pfiskürtülmü5üerdlr, 

Yunan 
Grev 

işçileri Bir 
Yaptllar 

Kahire, 2 (A,A.) - Brit: Atlnad:ı 
devlet ve belediye memurlarlyle işçi
ler, banka mü bhdcmlerit nakil vn· 
sıtnlartnd:ı ve trnmv ylard:t çalış n
lar. Pirede olduğu gibi, ı.l.rnt mahıru
tfıtın Alman ve ltalyanhır tarafınd:ın 
rnOsaderesinl prost to maks:ıdiylc 
atlı günlük blr r,rev yapmışlardır. İs· 
gal makamları. aral:ırmd:ı kadınlar da 
bulunan 600 klsiyt tevkif etmişler ve 
bunlardan 382 sini ndnlara snrm{iş -
lcrdir On binden fazla memur azle
dilmlŞ vo 200 ktşl rehine olarak tu
tulmuııtuT, 

6 Alman Kurşuna Dizildi 
Bcme, 2 (A.A.) - Snlzbourg c:cv

rcsinde üç ve Bertin çevresinde de 
keza {lç Almanın bozgunculuk yap -
mak suçiyle kur uruı d'zlldiklerl ha
bl>r nlınmTı::trr 

f1Zr Baştarafı 1 incide 
dirildiğine göre, Almanlar geçen 
hafta 25,000 asker ve 400 tank 
kaybetmişlerdir. 

.Alınanların resmi olarak iltn 
ettikleri kayıplar,, Stalingrnd şi. 
mal batısında 900, cenupta 400, 
Don kıyısında 100, Mozdok çev 
resinde 200, Novrosisk yakinin
de 500 ve Moskova şimal batısın. 
da 700 dür. 

Ruslar, Almanlann ille beş taarrazu• 
nu püskürtmüşler ve bundan sonradır 
ld, bir mlkdar toprak terketmişlerdir. 

Almanlar StaUngrat cenubundJ bir 
çok karııılık taarruzlar ynpmıslarsa 
d:ı. sonunda, iki böllik kaybederek çe
kilmek zsrunda kalmıljlardır. Bundan 
baeka şima! batıda Don kıyısına tank 
çıkarmıya teşebbüs etmişler, fakat, 
Sovyet tnnksavarları bu hareketin ö. 
nüne geçmişlerdir. Yapılan çarpışmada 
Almanlar, be~ tank, üç batarya top ve 
aynca üç batarya da havan topu ka)'ll 
bctmişlerdlr. 

r Şehrin şimalindeki r 
Sovyet taarruzu 

Moskova, 2 (A,A.) - "Reuter": 
Stalingradın içinde vaziyet vahimle~ 
miş, fakat şehrin haricinde iylleıımll" 
şarkındaki steplerde taarruza gc~en 
l<ızrlordu, büylik bir gece muharebeıt 
sinden sonra Almanlan bir kaç dere• 
tir. Şimalden ve simali ııarkidcn Donun 
elen ve sırattan Çtkarmıştır. Kızıtor
da, bir nahiyenin varoı!arına da gir
miııtir. Şimdi burada muhnrebe devam 
etmektcdfr. Almanlara yeni takviye 
kıtalan gelmiş olma!!ı birkaç kesimM 
dii5mana sayı OstilntüğUnü vermlş ve 
şimali garbi varoşlıınnda Almanlar iki 
üç yüz metre 'kadar ilerlemişlerdir, 

JJfozdok çevresi11de 
Londra, 2 (A.A.) - Moıkova rad 

yosu bu sabah erkmden yaptıfı ya• 
yımda, Almanlarm Mozdok çevresine 
yeni ihtlynt!ar getlrpilı:terlnt ve tekrar 
taarnıza geçmek için kuvvetlerini topo 
lamakta olduklannı blldlrmelcted!r. 
Sovyet topçusu ile tanksavar batary~• 
ları bir çok Alman tankını tutuotur 
mu& ve tahrip etmişler ve bir metre ble 

le ilerllyemiyen ylizlcrce Alman aske
ri "ötdürmüşlet"dlr. 

Mallıl Esir Mübadelesi İçin 
:Müzakere Başladı 

Berlln, 2 CA. A.) - Atman resmi 
ajansı, birinci derece harp malCıHl e
sirlerin mübadelesi icln Almnnyn ile 
Büyük BriUınya arnstnda bugün tek-? 1 ttef k nçaklıın d n buraya tııar" 

ederek d man hcdefl~rine taarruz 
'erdir. 

denlzaltı gemisini 5 düşman yardnncı rar müzakerelere b:ışlıındığını blldl-

Batırılan gemller 
V .. n on. 2 (A. A,) - B:ıbriye 

Nazırlı~ Uz:tın StU"ktn btr mlltte!ik 

emist batırdığını, 2 dilşman gemisi- 'Çlyor. 
ni muhtemel olarnk b:ıtırdıl!tnı. bir Müuıkerelcre İsviçre delfıletlyle de. 
gemiyi de hnsarıı \illtnttığµµ blldirl- uam olunmaktadır. MOzakereleı'ln ne· 
yor. .. UccsJ ~ bs!ll. Mlfüdir 

Amerikada 
62f.f' Baştarnfı 1 incide 

is, 10,000 tonluk bir geminin 10 
günde t1f'nize indirildiğine şahit 
olduğunu söylemiştir. 

Roose\·elt bir kızağa çıkarak 
bir gemi teknesinin gozle goru
lebilecek bir süratle yükseldigmi 
görmuş ve bu harikultıdc ı;urat 
karşısında hayret etmekten ken. 
din! ulamamıştır. Rooscvelt bu 
tczgôhm Kaizcr usulünün tatbik 
edildiği bir çok tezgahlardan 
birJ olduğunu söyledikten sonra 
neşeli l:.ir :ı;üzle şunları iliıvc et. 
miştir: 

Bu tezgahların on gün1c bir 
vapur inşa ettıklerini biliyorsu 
nuz. Halbuki bu sefer dört gi.in
de bir vapur yopıldığınr gi>z!e • 
rjmle gördüm. Hatta dördüncü 
günü mürettebat gemiye binme. 
ge hazırlanıyordu. 

Amiral Leahy mühim bir 
vazifeye tayin Edidt 

Ankara, 2 (Radyo Gaıetesi) -
Amiral Leaby Amerikada Gene
ral Marchall ve Amiral Kingıden 
miirekkep genel kurmay şef. 
leri komitesine tayin edilmiş.. 
tir. Amiral Leohy, Roosevelt'in 
yerine komiteye başkanlık ede -
cektir. Bu komitenin müttefikle. 
rin harp stratej isi iizerinde bii
yük nüfuzu ve tesiri olacaktır. 
Bir İsviçre gazetesinin verdiği 
habere göre komitenin kararlan 
Roosevelt tarafmdan verilen ka. 
radardan da üstün olacaktır. Yi 
ne bu gazeteye göre Pasüik ke. 
simine gönderilecek kıtalarm 
miktan o kadar çok olacaktır ki 
bu yüzden bu sene Avrupada i
kinci cephe kurulmasından vaz. 
geçilecektir. •il •ı-. 

Harap Olan Dünyayı lmar 
İçin 20 Sene Çalıımak LAzım 

Nevyork, 2 (A. A.) - Gemi ve 
tayyare yapım işlerinde bir bilyücO 
sayılan Henry Kat.er, müttefiklerin 
harap olan Avrupayı, Afrikayı ve 
Çini ihtar etmek için yirmi eene dur
mdan çaltşmalıırı lAztm gelditlnl, harp 
sonrası devrinde iktisadi buhran ol
mıyacağını, tayyarelerin gittikçe bas
ka nakn vasıtalarınm yerine geçc
cclclerlnl, tayyare trenleri vOcude ge
tirileceğini, plfınörlerl çeken tayyarc
leriyle tayyare omnfbfislcr ve taksi 
tayyareler ıneyQana çık!l~mr sl'ylc
ml~tlr, .. 

: Millctlmidn en ınUlıim ihtiyacını kar· 
"ı 1ılıyan, yurdnınuıun Han mDdafaau U• 
• babını t•ınin hususunda pek kıymetli 
: mesaisi ı:örUlıncktc olan ve ıldıiı ıobcr· 
: rOıtı Kızıla,. ve Cocul: Eıır(!'amcı ku· 
: rumlarlyıe pa:ırlaıın TDrk Hna Kuru• 
1 muna her vcçhlle ı,.rdnnda bulunulması 
: lllzumu, Fııra vcı ••kit ltulyle mtlktl· 
İ lef b.n mubterun abalimhe ebero.mlyet• f J,. ,. .. ., v• ~ad.ıLa.I latnu ıacv'l •C!' nıtkıe .: 

1 
n ilin olunur: 

Kııruı Eıınıt i: 
BuldaJ' Unı>ndın 63 20 

f: Rcualı:I 200 184 : 

--------------------------"'"= 
Roosevelt Gazeteci· 

lerimizi Kabul Etti 
l:lfr Ba~arafı l incide 

gazetecileri şerefine Türkiye bü
yük elç!liğinde bir ak~m ziyafe. 
ti verilmi§tir. 

Türk gazetecileri Ncvyorktan 
ayrılmadan az evvel Amerikalı 
gazeteci arkadaşlar tarafından 
sorulan suale Hüseyin Cahit Yal
çın, transatlantik uçakla yolcu -
luğun, fena hava şartları içinde 
geçen bir ı.kaç saat müstesna ol. 
mak üzere, çok zevkli olduğunu 
söylemi:ş, İngilteredeki ikameti. 
nin İngtlizlerln harp gayreti ba
kımından kendisinde mükemmel 
bir intiba bıraktığını ilave etmiş 
tir. 

Zekeriya Sertel, kendinin ve 
arkadaşlarının bu gayreti umduk 
J&nndan fazla bulduklannı söy. 
!emiştir. 

Bfrle~ik Amerika ziyareti 
1 ay sürecek 

Vaıinaton, 2 (A.A.) - Türkiye bü
yük elçisi Münir Ertegün Vaş!ngtona 
gelen Türk ııııcteclterlne: ''S3fa gel• 
diniz,. deml§tir. Oautecller Pazar gü. 
nüne kadar V11tnı;tonda kalmak ar. 
zuaunu ıösterınlslerdir. Bundan son• 
ra Nevyork'a d8necek1er ve mUtea 
kiben Birleşik Amerikada bir ay ıU
recek bir ıeya}tat yapacaklardır. Bu a. 
rada batı 'kıyıamı da ııczeceklerdir. 

Türk gazetecileri bugün hariciye 
nazırlıiıoda M. Corde!l Hull ve difer 
rezaret §eflerlyle görü:ıcceklerd'.r, Ba· 
sın klübü ıereflerlne bir öğle ı:iyafetl 
verecektir. Türk gazetecilerinin Tür-
kiyeye dönmek için tranıattantlk a• 
ı;akla yolculuk yapmaları kararlaşmı&
trr. DönUste Buenoıs Alres•den, Afrika 
ve Mısırdan geçeceklerdir. 

'.Amerika gazetelerinde 
Nevyork, 2 (A,A.) - Türk gazete· 

cllcrinln ri yaretl milnuebebiy\e bil. 
tl1n Blr!eşlk Amerika ııaıetelerl, \ar• 
det cUmhuriyet milmenfllerinin Ame 
rltca11 getlııleri ve heycUn ıözcUıft ye 
rlnde olan HUıeyln Cahlt Yatçının 
Tilrlrlyenln taraf111 katmak fltedlei• 
ni fakat Türk mllletlntn nereden ge
llrse gelsin her tecavüze karıı \:o~ 
mak kararında oldufunu ifade eden be
yanııtını )>lldlren Press A111oclatfoI' 
verdiği tafıılltı ne11retmektedlr. 

Hüseyin Cahlt Yalçın La Guardia 
hava llmanmda etrafmı çevreliyen A· 
merikan bas1nı mlimess!llerl ile tercü• 
man vw\ll~Y~ görüşmüştOr. 

laıe işleri l~in 
f.f:iir Bıı~ı ah l incide 

hilinde icap eden ekmeklik hu. 
bubat derhal vcrıl~..klıll • .Bu hu 
susta hazırlanan talımatname vi· 
lfı.yctlere gönderilmek üzeredir. 

Bütün bu işlere müteallik mu. 
amcHit ve muhabereatı toprak 
mııhsulleri ofisi umum müdürlu
ğü takip edecektir. 

Ankara, 2 (TAN) - Vekiller He• 
yeti, buglin saat ıs tc Başvekil Stık• 
rü Saracoğlunua başkanlığında topları.. 
mış ve müzakereler akşam 20 den 
ıonraya kadar devam etmiştir, Bu top. 
!:ıntıdı gilnün mühim meseleleri ve 
bıınlar arasında bilhaıısa ia§e i&lerl• 
nin bahis mevzuu olduğu kuvvetle tnh· 
min cdilmektedfr. 

lliik\ımet tarafından iaşe mevzuu fi. 
zerinde bazı mühim kararların a~ındı
tı veya alınmak üzere olduğu söylen• 
nıekte ise de bunların mahiyeti hak 
kında henüz esaslı malQmat yoktur. 
Maamafih, bu yeni kararların cok ya· 
kında ilan ve tatbik edilcccklerl mu• 
haldıaktır. 

r lü 

lcmişlcr ve müdafaa kanadını 
Don ;Jc Volga arasll.lcbı bimcı._ya 
etmişlerdir. 

Aşağı Volga bölgesinde Alınan 
vo Rumen muharebe tayyareleri 
mühim §ilmcndifer hatlarının 
tnhribine devam etmektedirler. 

Don cephesinde Alman, İtal • 
yan ve Mncnr hava kuvvetleri 
düşmanı agır sillihlar ve her ne. 
vi taşıt bakımından nğır kayıp. 
hıra uğratmışlardır. 

İlmen gölünün cenubu şarki&inde ~ 
raf·mızdan yapılan taarruz te11ebbilı
lerl muvaffakıyetle ilcrletilml~ir. La· 
doga gö!Upün cenubunda son günler 
iı;lnde yapılan muharebeler neticesin. 
d: çember iı;ine alınmış olan dUşman 
tümc:lc.rinln yok edilmesl yaklaşmı14 
tır. Ladoga ı;ıölU üzerinde muharebe 
tayyarelerlmir.: bir karakol gemJsinl 
batırmışlar ve bir §ilebl bomb!\Jarla 
hunra uğratmıfilardrr, 

Katlyyetie söylenebilir ki, gittikçe Kafkas ya cepliesinde. 
ırlan hayat pahalılığında bllhana b:ızı 1 
nıilıteh!!k sınıfları sıkan gıda m:ıd• Berlin, 2 (A,A.) - Kafkasyanın ~ 
delerinin anormal fiyat tcreHülerlnc maU garbi kısmında Atman krtalarr, 
\ı:arııı vaziyetin icap ettirdiği tedbir- DNB. nin öifcndiflne göre, 1 İlkteırln 
lerl almakta bir an bile tereddüt edil· de yeni ilerlemeler kaydctmiıılcrdlr, 
nıiyeccktlr. Bazı lclmsderin vaziyetten Hava kuvvetleri Alman öncüterlnhı (. 
l~tifade ederek yersiz, sebepsiz. a~trl lı:"ridne geçerek dü~man yllrtlyü~ kot.. 
kO.rlıir peşinde kosmaııı, bazı klmısele larınıı ve bekleme mevallcrfne hücum 
dn de istifçilik yapmaları burada d~ etmi~tcrdlr. 
r!n bir infial uyandırrnaktadır, • K fk h •,..,_,_ :s:ıı: .. ~ •-t Ilı ,, ., a as cep e:ı.ı..wu uı.t;;Cı. AeSuu erııı. 

Falih Rıfkı Atay ~annkl 1;Jlus tin de, ıon günlerde e!ıe geçirilen toprak· 
cıkacak bao makalesınde bugfinkli dil" 1 d" b ki 1 lnd t ı l 
rum hakkında şunları yar:molctadır: art . uıman a yye er en em z en• 

"Türk mi!leUnin her ferdi her sa• m :;Ur, -----o-----
bah milli müdafaa politikamızın zafe 
rinde kendi hayat, hürriyet ve refa• 
'tının baıhca inancasını görerek uyan. 
malı. &evk ile iıine sarılmalıdır, Hiç 
bir ahlak bağı tanımıyan bir kazanç. 
eılar takımı üremiştir. Sahte beyanna• 
melerle devleti dolandırmak, sahte fa. 
taralarlı halkı do!ıandırmak, pahalılık 
reeecek diye ldeta ödU koparak flyal 
!andırma tröstleri kurmak, ilctııadi 
~rtlann normal gelişiml te!Skki etti 
rllmek istenmektedir. Milli düşman 
simdi budur. Bunlar köy ve köylilyü 
bütlln isih!Jali kendilerine ıaç ortağı 
kılarak cehennemi mekanizmanın ası! 
işletme merkezinde blsl yanıltaealcla• 
rını sanmak budalahfmda bnlunıı7or
lar, Raıdrglin ruhlıı toprak tüccarları 
masum çiftçi maskın;! talctnıyorlar E· 
gas, m111i müdafaamızın ve mitli ·mti• 
"lafan potlUkamızın emniyette. buhran 
~ız ve teh!ikcslz nihayete kadar git 
mesfdlr, Gayemiz bu olduktan ııonn 
bunun şasırtmaçlarınr dofnıltmanır 
çue$inl bulmaktan lclz kalacak de 
EıUz. 

Dakar'daki Kadın ve 
Çocuklar Boşaltılıyor 

Vic:by, 2 (A.A.) - Dabrdan ft9I 
men blldfrll!yor: Umumt vall Botson, 
Dakar çevresinde bulunan Avrupalı 
kadın ve çoculclano bopltılması i3tııin 
baılamasına karar venni&ttr. Parla ıa.
zetelerlııin, Dakar limamna karar :ımı1i 
temel bJr tngHiz - Amerikan hareketin.. 
den bahsetmelerine rağmen, Vicliy'de 
bu kararın mahza Dakar ~eslnln 
tıalen pek fazla nilfus kesafetiyle dol• 
muıı bulunmasından ötürü almdrh aöJ 
lenmektedlr. 

Ucuz ekmek satı§ı 
Ankara, 2 (TAN) - Memurlarla, 

mütekait, dul ve yetimlere UCU% fiyat. 
ta elmıek satıJı hakkında bir karar 
\'Crlldiii matumdar. Öğrendlfime gö
re, bu kararın neticesi olarak ceman 
1.5 milyona :vakıa nüfus ucuz üınr.1t 
satı~ındaQ lstUade cı!ec:cktl 
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r T A N " A 8 O N 1 alDILI 
TOrklz:e l!cnebl 

1400 Kr. 1 Sene 1800 Kr 
750 • 1 Ay 1500 • 

• 'IAN 

Sehir Tiyatrosu Dram 
Kısmının Temsilleri: 

3 

400 .. 1 • 
1150 • t • 

Adrea d,.llfııftl'tnf'I< (2!1l 

100 • 
aoo • 

ku1"ustur KIŞMASALI 
Kabuğundan 

Çıkan Kestane 
Yazan: ULUNAY 

~fak olmaı bir piyes mleJ. 
lifi olarak kabıal etmediiim bit 

zalln ~ aahneteri münaaebetbl .. 
Şebir Ti73tronnun ''Prosram" mee" 
111Uismda dün "ptıdaaojilr - terbf,..,
bir ~zmnı okadıpq. IU.itt ilzertncı. 
tekiııit bozuk bir piyeain 11kat?.rir na. 
aıJ eahuede temsilinde daha belirmlf 
bir •arette nıeycJ.na cıbrsa ıallal a 
tiince aaahfazaarnda parlak ~Brtlaell 
fikirlerin de çürük taraflan o fild• 
ler :vuı bilviyetine bürlindiirllldilktıea 
sonra daha iyi anlaşılıyor. 

Hitler'in Nutku 
Etrafında Akisler 

Yazan: M. ANTEN 
J-llUer n kış yardımı münasebeti,... 

le Beri.inde ıpor sarayında ve!'9 
d nutuk h kkında İngiliz cazeteleo 
t n n tefa r ve mil ılcalannı şu suret
le h ' ıa ed b liriz: 

"Hıtlcrin bu nutku evvelk" nutuk• 
1 ından çolr farklıdır. Bu nuiulrta bir 
y•t bncelrı ı fer tonu yoktur. Ve te. 
d füi mahiyett d r Bu nutuk, yıldırım 
h rb"nin ıona crd iini ve müttefiki• 
rln yıpratma barb ne tabi olduiunu 
g !llt'rmektedlr. 

''Hitler. Almanyanın kayıplarından 
b h etmekslz'n, kızılorduyu imha ede
ce ·nı ve yakın bir z manda nihai 
t: feri kaıanac ğmı söylemeden jstir 
bal için, çok mütevazi bir prorrım 
ı; m' tir. 

"Htllcr 1940 B rlnc klnununda s6y
!-c"' il nutukta Alm n milletine 1941 

Dünya altınının dörtte üçünü ka salanna yerleıttirmlş olan Nevyo rk Siti'ıinin Wall sırset ismini 
taııyan bankalar caddesi , 

lngilf erenin Bu Harpte 
Sadık Muttefikleri: 

W. Shakespeare'in Bu Eseri Her 
Bakımdan Şeh:r Tiyatrosunun Sayıh 
Muvaftakıyetini Teşkil Etmektedir 

Hadi Hün, Cahiclc Sonku. F.-rih Egemen ''Kış Masalı,, adan 
bir ıthnede 

1 .. ,,. ı " .. _ 

Piyesçilik tahrJr ailesine cfrealeria 
mutlaka b1l mecmuada ııe "faSll usr.. 
ıibi bir (pesreO le baı!ıaması ıuıkl 
ldet hükmüne clrcli. 

8a yU.den: "Tiyatro biz büJ'flkl
ldn ne mühiın bir ihtiyacsa. 1Uph•l9 
çoculrlar için de çok ınilhim bir lbl 
tiyaçtır,. gibi biltün dün,..nın "Prt. 
dom,. \arını hayretlere diitlirecek Mr 
b3nalit6 -,..tını Ue söze ~ıh:pof, 

s"'nesJ iç n nihai zaferi vaadetm:tti. 3 
t 942 ıencslnln Martınd kızılorduyu 
b r 1ı:aç ay fçinde yok edeceğini sıs,... 
ıe:n· U. Halbuki bu vaadler henüz ye-
riı e getirilemcml tir, 

.. Alman ıeflerl ve matbuatı muvaf
falc:yet ve z fer ket melerini birbirle- -
r yit' karııtrrıyorlar. Zafer, düımanına 

- meırülka Ş
eh r Tiyatrosu r- y AZAN:~ en beyecanı111 0-
temslller nin baıı an .,..ıı mua 1 

•-

'angıcı mUnaııebetiyle 1 U N A y çok uıta!ıkla diisea 
bır kaç ıün evvel fiil- U L verılen derın lbaa· 
dıf ım blr yazıda. ı n sevkine varabll. 
Shakespear• n "Kili• • melr içın plyHle, 

Artık ondan ıonra çocuian 1'1111 
h:\ıına bir lleas o\duia, bw acbepte9 
~cuk tlyatrolannın basit bir ~ o. 
larak lrabul edilmemesi Ibrm rel4111 
sıbi lıakilratler sıralanıyor, Bu m.,..._ 
da: "Dar ve fakir bir muhit fçhıcJe. 
ıene1..-4enberl ]'iUiiaün akiyla caı. 

san Şehir Tiyatromuz yine bu ct.r " 
fakir kadrosu içinde" bu iti de i1l1NI 
etmedlii.n• dair af<ık bir hulUı ~ 
maııı da anutulmu7or, 

Ehr bUtiin fikirler metbv lllf9 
1ö "Lapalls" in ''ölmeden bir ~· 
evvel hayattaydı.,,,. sözü ıibi fndlert 
benzemiş ohıaydı ehemmiyeti yo'ld1al 
fakat m11ele bu cerçeveyt qıyor. •Ço-s lahlarını bıraktıran .,e ona kendi 

,.tlarını kabul ettiren büyUk muvaf• 
f lcıyettlr. Geçen harpte o'duiu cl~i 
bir d~let haricen cok kuvvetli ve ıatıp 
va 'yette göründüğü zaman dahi, 'llÜ
t relre isteyerek s 11.blarını bırakmak 
zorunda kalab'lır. Almanya ıüphesiz 
uç seııe iç.İnde b rcolc büyük muvaf• 
f kıyetler kaz nmııtır Fakat İngllte
rey lstill etmek ve kmlorduyu imha 
e•:nelr gibi iki esaslı gayesine varma-
m• hr. 

"B'zzat H tler, Vo1ra ve Kafkas 
b tıe'erl de binlerce kilomet.relllr de
m' rrotu yapm lr lazım geldiğini söyle
mek suret ytc buradaki Alman mUda• 
f asının pek kuvvetll olmachfmı t11· 
dık etmektedir. 

''Mareşal Bock'an yerine List'in ta
y ni ve T moçenkonun Alman orduıu· 
can sol cenahına kartı devam cttlr
d tazyllrler .Hltlerin Stallngradın 

1 n c tını ıöy'emea ne ratmen Al• 
n nnlarm bu kesimde iyi bir vaziyette 
olmadığmı rostermeted r,., 

Diğer Akisler 
Savaıan Fransanm s8zc6 ü LOndra 

r tlyosunda Hitler n bu nutku müna• 
e etiyle ıu mülih zalarda bulune 

mu tur: •·v chy'c ıer, Almanların Fransaflın 

<BiRLEŞiK DEVLETLERi) 
Nupolcon harplerinden sonra r- Y • z - n •• 
A vrupadaki kar11ık vaıiyet.. u u 
ler önünde beraber çalışalmı i 
t~klifini yapan ı.n~iltereye ı Faik Sabri DURAN 
bır cevap vermek ıçan topla-
nan eski ve yeni Amerika 
Cümbur RPisleri Amerikayı lan hemen tamamiyle Amerikayı taıın 
bir İngiliz zırhlısınm arkası mi§ bulunuyor. Fortune mecmuasının 
na bağlı bir sandal durumu. yasdıtına ıöre dünya altınının 1' 77 
na düıürmekten korkmuşlar l si Amerilrada toplanmıı bulunmaktıı.• 
ve b11 ittifak teklifine o sa· dır. Halbuk bu darunı Amerika ıktı• 

nazikane bir red cevabı ııadiyatı için parlak bir ıey sayılamaz. 
man • l d' ş· d' 11... baı Vaktiyle bunun telriıbeaınl Franaa da 
vermış eır ı. un ı ro .. r Dü ltı ' h F 

v 

1 
'b' .. .. .. yııpımıtı: nya a n.arııun ep ran 

aş~gı o mu!} gı 1 ıorunuyor. sızlar elinde bulunduiu •meler bu 
İpın ucu artık Londrada de- memleket iktisadiyatında biç de lyj 
ğil, Vaşingtonda bulun.n. ceticeler vermemişti, Bunun aebebi ııu: 
yor, miihlm bil' kaTar verıl. Alemin cebindeki altmlar bir memlee 
mek lbım gelirse toplantı. ketin banlulannm kaıaıında •l'll••k 
lar hep Amerikada yapılmak· üzere toplandıktan vakit altınlarını 
tadır. gönderen memleketlerin ıatın ı'ma 

* * 

ıecmek içindir ki Bir!eşik Devlttlcr 
Havai adalarım i'hak etmlılerdl. B ... 
nun ark• ından Amerikalılar lapa._ 
yollaTdan Fıllplnleri we Guam adalan
m 1191 de aldılar. Amerlanm en bil 
yü mliıterileriY'den biri de Çin tal. 
Nllfuıu 400 111ll10ms ıeçen bu mem 
leket ile olacak ticaretinin yo'lannı 
111ulıafaıa için Amerıkaya Pasifik ada
l:t,.mın bir kaçını elde ederek oralar 
da deniz ve bava üsleri tesia etmesi 
ıraruret olmaıhl. Böyle A. B D de bu 
asrın başlarındanberi ııbmıirre aiya• 
ıetlne daha ziyade ehemmiyet veril• 
miştl. Japonyanın Çin Uzerlndelı:ı emel• 
!eri Ameriahlan kızdırdıkça kızdırııo 
yl"lrdu, Japonların Havali adasndaki 
Pearl Harbour üssüne yaplıkları bas· 
kın Bir!e,ik Devletlerdeki aon tered 
dıitleri de ortad11n kaldırdı ve baylece 
dünyanın en modern, en 11•11 ve en 
zenıttn memleıetJ, lncllterenln :ranı 
basında bilfiil harbe karı$tı. 

* * 
kuvvetleri kalmıyor, Amerika ılbi bir. 
denbire pek büyilyen b ir sanayi mem• 

Kumand~n Perrv•n·n idaresi altın• lckili Sı! mnmuli.tını r.ahatca ve s~ 
da b r Amerikan filoaıı 1168 de rade .. ıanıas.. aıkıntıya düıer ve zaten Birletllr Devletler için orası 

Yokohamayı topa tatıratı Japon lL kendJ fabrikaları için lbım olan it- Demoknıalnln mUhlmmat depo· 
manlannın ecnebi tlcarcUne açılmuıe halitmın ı;olı:lıaitı karı11ında bunlan su ve tersanes dir, denirdi Simdi bu 
nı zorladığı vakit ldeta kovanlarında tediyede zorluk görür ve kasaların "Ö7. dııha kuvvetli bir llaklkat otdu 
kendi hallerinde kaynaşan Japon arı• daki altınlann aiırhiı a!tında adeta R!rleşik Devletlerin harp aanayll ,elr-
larım ürkUtmuş olmus ve kovanın ka· :lefes alamıyacak hale a;elir, Hne soku!an 'Sana1I nln ehemmiyetini 
pılarını açmll olmuıtu, Böylece dria· * * anbmak için bu memleketin cjemlr ıs• 
riya fırlayan arılar o ıün hucUndur, de ·· d dil d biri 

A
merika Birleşik Devletleri bir a· t=ht;a1ah ve sınayun e nya a n. 

s:ı ya!nız Amerikanın butün dunyanın bakı d k b' · · " ·· t !ki 
15' di h ralılr di~er ıömurıeci hUkil• c!, r a ea ınncı, ıumu, e n. 
bacına bir bela oldular. Ken oc... " d .. ö 4ü li d ,_.. U "n " h k m•tl-ı'n hareketlerinı hic be&enmez cı. altın a 0 r ne • ma en .om ru • 
ları da aralarında olmak Uzere et esı " '" " _.. ld b' · · ld & h t 

Ix 1 ve Amerı'kadan dııarda ıerıüz-tıer de ve P•«r0 e ırıncı o u~unu a ır 
rahatsız cd·p duruyorlar X ine a• -,, sırda 1nııltere bu durumdan istifade aramak istemezdi: Nıhayet onlar d:ı lamak klC'dlr. Dünyada elde edilen 
etmek iatemiı ve denizlerdeki hlkim!• ııömilrrecl oldular ve kırk sene ıc;lnde bu~daym d!Srt e birıni, mısırın ve pa-

hi ı P Sı geniş bir ıömUrıe elde ettlter. Bu ha· mııfun üçte kisini Amerika Blrle3ik 
Yetine rakip olmak; ç 0 mazsa 1 • l k Hl · 1ı: i r•'-et 1867 de Alaslı:anın Rus Çarlığın. Dcvlttlerl verr. Sıfır bea emı te n• 
fk'i kendıne aıt bir denız yapma SOo ... 
teyen Genç Amerika Cümburiyetlerl- dan satın alınması l!e başladı. Fakat d ıtandan sotTa ıe1melr Uıere ikinci, 
nin karşısına Japonyayı çıkarmııtı. ha iııtırayı yapmalı: suretiyle Ruıların koyunda Uçlhcii So97etlerden .,e A• 
Bunun lçın Japonyanın el nden tutmus a7afını Amerika lrapnııncian 1reamee vıııtralyadan onra rc:'mek üzere), do. 
ve cnu Bu yük Devletler 11ra1ına ce11 mit olsalardı, buıUn Rusları tl Kail• 1 muz beslemelre birincidir. Ha1at kıy. 
çirmişti. Fakat bu İngiltere - Japonya fornlyaya kadar Birletlk Devletlerin nakları bu kılar eh .. mmlyetll olan !Ur 
dostlutu lngı!tere ne Blrletlk Devl~t- batı tııyılanna f:rice yerlqmiı bula- 191l1ı: Devlett..tn Mıbver Devletlerine 
terin n arasını boyuna a~ordu: ~o:v- ca\11k Dllhla ıonra, diler bir mlL tı:arıı harbe irıniı olmaıı lnslltere 
lece 1'u ikl Anglo - Saklon lle1ftı aee Jetin, iaponlarm. yayılmasının önüne için çok büyık 1'1r 1ı:111nç olmııttur 

kançhlr dramları,. çerçevesine gire~ ı ıe, onu Shakeapear'e i!ham eden hi· 
eurlerlnden "Kıı maaalı" nın tabi lını, kAyeyi mukayese etmeli, 
piyHin temail'nden sonraya bırtk" Şa rlo, harita hatalarına varme&71 
mıstrm kadar, hemen hemen aynen aldıiı iti-

z ra ·eser, müellifin d ğer p'yes\er kiye, Kraliçe E'ıubeth'le Birinci Ja. 
ılbl bUtün ıörüıtlırl bir noktaya tOP9 k'ın zamanında çok raibet ı8ren "Pan. 
lıyıın plyeılerden detlldir. Muhtılıf doato yahut zamanın aaferı" adh alt. 
tlyatro alemlerınde ıoriiı ve ınla111 1S1ıt .ayfalılr bır eserdir. Shalrnpear, 
farkları yaratmıştır. Mesela ''Kı:s ma- 1609 dı plyealN ve d ıı zaman blki 
sa!ı" nı Almanıar iıstadın en yıik ek yen n muell fı olan 'Rob rt Oreen" 
eserlerinden addederler; halbukı Fran eserin on bırıncı defa olarak baııatl" 
s11lar bu pıyeııe o mevkii vennemıı• )Ordu. 
lerd'r Tetkiklerden anla ıhyor k ** Frans~ tiyatro ileml "Kı' masa'ı" nı 
dilerler nı nisbetle pek •opk lsarıı
lamııtır. 

Buna. tabilerin "Kı• maaah" nı 
• Komedi" serisi m":vanında ne retmtoo 
leri ıibi ufak ve ııs koloJık seb•pler 
ılerl sürülüyor. Meseli esere bu yılz,. 
den bir ''hafifi k" clamras• vurutmuı 
ve "Krı maNh" ıalrln en derin ve en 
ciddf Herlerindett 0!111ak hakkını ltllY• 
betmiştir. 
"Kış masa!ı'' komed· değildir, Dram 

dır : hem .de umumi kurulu u. muhteris 
edası. bıt1ıta sah •\er n ı ttlkçe f ci 
aya ıömülmesı it bari1le Shıkeıpur'• 
in en ku99etlı dramlarmdan b r dir, 

Shalreapear "Kıt masalı" nda bUab&
tun buka b'r ıaye ıütmtl• se1 rcllul 
v•luıdalı: şahıııların ilmits zl'klerlne lt
tif•k Ptlirmek iıtem·!I ir Me eli c,; • 
city kralı Leo11te lc' d r plyesi seyre
denler! de krııl cenin b'ümüne inııfl" 
c!ırmalr için "Paul ne'" in hiy1esinl •o 
nuna kadar kapılı tutmuştur Ru su 
retı .. dramın ıonu d ha 1cuvvetlenmi11. 
halkın heyecanı son noktıosına vardı 
rılmı!i:tır . Hu~uı yle kral çen'n rHstm 
··Jul Romen" tarafından yapıldığı cöv• 
lenPn heykeli tı rekete ba lıy rak ka" 
ide nden lnd il 11mın .,yırcler hıtrı• 
kullde bir büyucülulr v lrası karı ... 
ıımda kıldıklıırını zannPd vorlar. bu 
Euretle Shtkespear onl rda t kdır .,e 
ha,.,.et hia•i ayandınyor 

"Kıt maııah" nın :Pranıada anlaııl• 
mas bir "S heser" şekl nde tellk1ri11ne 
d t•r bir seberı de yapılıtının e'\k 
Franaıs tiyatr" "tıtına aykR'ı ot· 

Mevııu bak·katen b r Jı:ı maaabnı 

hatırlab!cak kadar "SadedllL 
ne' d r. Sh kespear bu çok sade mer 
ıua kuvveti s lç lar ilive etnılı ve bu 
taYed pıyeıı hır 's heser" olmuıtur 
M:uli Green kra' çeyi hlkbenln ya· 
rı ında olduriıyor, Shake1pear Herml• 
nn u aonuna bdar :vaşatmıto Green ki 
hulr md r çocuklanııın ııklanna St!· 
nı• b r lnklıaf vemıiı, Shalı:cspear, 
tıunu mahdut b r ıahada bıraltm11tır; 
bu da kafı ge1memi p yese bir "Çoe 
b n hayatı., ilave etmi t' r. 

Sonra Shakespe r' n bak katen dl
h Y ne bir hulusu da Ant •on'un lra. 
rı ı Paul ne'dır Bu rol acrtlıjl, acr
he ti fı, dllı: ııöz uluğıi ile tam Sh .. 
k ıpcıar'ı yaltııan tıplerdendır. Mıiet. 
'ıf Pııuhne'dıı kadın brakterınin, 
kuvvetlı sadak t ve muhabbet cephesi· 
N ya uyor. Bu it barla Paullne, Kış 
ma ı n n en kuvveti! cJvataaını teftı11 
edr.r çilnkU bütün sahıslarla vaka ara. 

ndik sağlam lchım odur; her şey o
nun htmmetlylc y prhr •e bu nretle 
E ı;.m ş nesli arasındakı dlitmanlıklar 
ık ncı neslin birleımesıle daıılır pder 

cuk, küçük bir fidandır" sibi lmti7UI 
alınacak kadar işltilmemit bir •edst 
hududundan aUı:varalı: milli nıtnmm. 
dan doian bir sanat ıenbolilmllze .. 
kanwyor: Tezyiflrir bir lisan ilo C. 
raıözden bahsediyor. 
Kendııi çoculrlufunda KarqlSze si. 

der ve bJr ıey öğrenmeden yalnu .. 
lermif. Karaııöz onu ne toplulufa. ne 
ccmı1et hayatına. ne de du Unilp 11&1 
aöy!.emiye alııtırmış, ve müell fin metil 
ıup oldnfu nesil bundan dolayı 'ok 
lirkelı: yetiımiı. 

Her memlekette Karag8z clbi baa 
7111 ıeklUer ti7atronun milli dun
lara dayanan kuvvetli temelterlnl tq. 
kil eder. Karııöz yalnız çocuk'4rl 
ıılldurmüle 1ı:alnıann;ıtır, 1ri11ftled 
de aanat zevki ile hayran e71emt,ur. 
Banu sayıp müellif anlamamıısa W 
bahat Karagözde değ!!, trend ıtndec!ir. 
?.aten Karagözlin vazifesı halkı. topt. 
luğa, cem yet hayatma, yabat ftt9' 
nüp &öz ı;öylcmıye alıştırmak defilt 
d r Nitekim çocuk tfyatrolarma c!enm 
eden mini mlnıler, düşünerek a6z ıa,ı. 
1:1en, cem yet hayatına, toplahıla • 
lıtkın afır b şlt büyüyüp de kllctD.. 
mUı. aara1 cüce!erine benzi7en lııaall 
yavruları 4ei ldi lcr; ıeyrettilrlerhıdea 
bir çocuk ribi &evlı: alırlar ve a,.ı. 
zevk almaları matt-Aptur. 

:Pransada .. Olnyol Ll:pone" ,denli ... 
b r kukla yardır. AktCSrlerl biılm Ka. 
ragbz gibi deve derisinden deli', c!aha 
müııtkkel bebeklerdir. Onda da trplıl 
Karasös ıibl popUler bir tip TUdır. 
G nyol Parisln meşhur "Şamellae" 
sınde ufacık bir tiyatroda minimmt. 
!erden mürekkep b r seylrci lciltl..S 
hazuranda her itin oynar .,. alkıfl*"' 
nır. Ba nılllf temaıadan yalnız eocalio 
lar ıevlı: almaz'ar; ya:ih baıb, keDI 
felll adamtann da çocalı:l rın aruml 
kan...,amak için aiaçlann arkaaıM 
aaldanaralı: ba çocuk eilenceslne azdt, 
tfn letirak ettılı:lt'rinl çolr glSrc!tlm. 

h ~tinden sonra İ rıltereyi de ko
layca mag Qp edecei kanaati ile 194~ 
,.•nesi Haı'ranında mUtarelreYi .belkı 
dr A!man zaferini istemcksiz·~- k b'!1 
etm lerdi, Fakat 1942 Eylülunde Vı· 
cry damları Alman zaferini, muhaf~· 
zal nefis kaygısiyle, ümit etmeksizın 
temenni etmektedırler. Miıtarckeden· 
bf!fi 27 ay ıeçti. Hess'den başka tek 
b r Alm n lng ltcre toprağına :ıvalr 
basam dı. p k t on bınlerce tngl!iz 
ve m tt f k a keri Almıın İ$ga\j al• 
tmd ki topraklara çıkarak Alman mü
d f a tert batını bozmuş!ardır. Yanlrı 
n uhakeme netlcesı kabul e~llen m~ 
tarelre Fr nsaya b r buçuk mılyon Hl• 

re, Almanr.ı7'• t gal maarah ?laralr 
h r cUn 300 mtlyon frank vermıye .,. 
Fral)sız don nmasının mu~ttal kalnıP 

mal ol mu tur. Bu esırler ve bu 
eına 1 b b .. 
d ma mut. cfıkler e era er muca• 

nc1erce birbirine dit ıııctrdabp c1urchı-
lar. 1şte vaktiyle o dostluk~~n bu re: , .. •••••••••••••••••••••••••••' 
kabet nasıl doidu ise bugun de. İn.\ 
ıılis • Japon düımanhimın. n.etıcesı Bugün M E L E K Snemasında 

rıaıııdır. 

* * 

Eserde butun vakanın lmll kıslrımç

lık ır. Fakat Kış masalının bize ara 
ıett li mana, yine b r kıakançlık pL 
l e11 olan Otlsello" dan bllabütiln IJ• 
rıdır , "Othello' da (Pa11ıyon - Nef 
a.ınlyet) ın yava, yav ~ derece derece 
ınk ıtafını; bir ruhun ıupbe tealriJle 
en ukiinetli emniyetten en 1ı:orkunc 
• ıık l'enme" ye atladıiını rörüyonu 
Bu mucadelede ruh ancak hıyanete ı. 

nanıhktan ıonn vuruyor· ba'bak 
"Kıı maaalı" nda valra. "Otbello" ıtan 
b ttıiı yerde başlıyor; yanı daha pi 
ye1ı:ı başında kıskançlık hemen hemen 
ıtb pliz olarak dolmuştur; onu doı. 
raıı da Jaıo'nun damla damla ak1tt1tr 
zehir delildir, Kıskanclrk Krala bir 
be'Jln hlimm111 ıibi ani olarak mUtldl 
b=r ateıle ıe!miıtir, Ba baatabla 1• 
kalanan kral olduiu lc;in onun dıı.ıülu 
huı:van ortahiı tab atiyle ~ kap 
ntık etmiştir, 

O'n,.ol, çocuk tiyatrosunun rimc11o 
ne mani teşkil etmiyordu ve ldc bir 
çoeuk piyesi yazanın b1I milli ttmap• 
a'eybınde bulunmak hat1r1na ıelmiyon, 
dıı Böyle tafr furuşluklara karp •tlıo 
lınmu ne ltlzel a6ylem' ter: "Keata• 
k•bufundın çrkmıı. 1ı:abulan11 belell'" 

onan . b .. ,_ .. 
dele1e dnam etselerdı, uıun ço,. ıuç 
bir ,, .. ı,.ete ılrmlı. o'an Almanya büs· 
bl'til lrötil bir vazıyette bulunacalttı. 
.. u ~tlerin nutkunda, müsbet olarak 
tem&I ettiil te'lr nokta, işgal altındaki 
memleketlerin orranizasyonu mese1esl 

l ....... Nazi nazariyecilerlnc!en 
o muıı..... ır 
meıhur Rosenberı c!e Almanyanıu 
cal altındaki memleketlerden her ıeyi 
is ~yeçetfni slSylemlştlr, 

Ze!tunr Franlcfurter pzetesl 1940 
ta: "İllal a'tınclald m~l~ket~cr,, t .. 
blnnden "Alman endustrısıne ılhak e
dilmit memlekeder" ma~ı ani• 
mak lbma seld i ni açıkça yazmıştı. 

olarak İngiliz - Amerılca ıtufalrını 
doimuı ıörüyoru•. 

* * Amerika Blrletik Devletleri teselı:• 
f'- Jriillerindenberi kendilerini beıe
rl7etin en eaash bak!arıınn müdafii sa• 
yarlar ve: ''Bbim cetlerimiz ihtiyar 

''LA KONGA,, Şeheserinin Unutulrıaz Yaratıcısı 

MICKEY ROONEY'in Son Eseri 
ANDY HARDY ve IATIBESI 

Nefis 'komedisi takdim edilm~edir. 
Diğer Rollerde: ANN - BU'llERFORD 

Ve Amerika film dünyasınm yel yıldızı 

CATHERYN GR,YSON 
.,_, ____ Buıün .aat 1 de tenzilitlı natine ----~ 

B "n b1l beyanat, Fransa h kkındakl 
utu k"f'd' Alman niyetlerini gosterm11e • 1 ır. 

Fakat Almanya bu emellerini tal\alc· 
1ı:ut etUremlyecektir. Hitler için fena 

Avrupayı bırakarak Aınerıka toprak"" 
ıarında neclen yeni bir dev!•t 1ı:unııak 
icln senelere• kanlarını dökttilır?" der
ler ve bu sualin cevabını tlSyle verir
ler: ''Hurriyet ve adalet prensipleri~i 
ve tanı bir dcmokraııye dayanan bır 
hükOmet kurarak lnaanhtrn ümitlerini 
kamçılamak ve in11nlıla lyl bir örnek 

gl:Sstermek 1çin ... ,. Amerikanın i!lr ~--··••••••••••••••••• il hurreJslerinden Llncoln bu blrtlfl ,, 

cUnter ge!miştir . ., 
İtalyan radyosu lıe: Bitlerin yalnız 

~m ak ile uıraıtııı ırralard• .ö,ıedi· S u·. M E R 
ğl r;:r nutukta: "Hürriy~ •• Demolrııı 
rasi esıstarma dayanan bır devlet kur· 
mak teşebbüılerimizln ı:s b~es~e 
:nilıaade edemeyiı. ~iln . loYb•ilt" r 
hezimet deiil yalms bıılm ıç n, h': 

SIN EM AS 1 
baıanlmıı iılerden 'bahsettliint ve 
müttdik dnlet adamlarmın yaptıkları 
,ıbt, olacak oeylere temas etmedltinl 
ı<Sylemtştir. 

EV SATILIK 
ErenklSy Altmtarla HO§ sokatı No. 

19 treD ı.taqonuna bel dakikalık 
tn;safede ild oda, mutfak. banyo, e
lektrik. bir dönUm bahçe ve kuyuyu 
havi yeni yapılmq klrglr ev saldık· 
tır. tçlndeld sahibi Mustafaya müra-

caat. 

KAYIP: Kondoktör mektebi Alisin· 
ilen aldı&un 20/10/1329 tarih ve 2 
numarah diplomayı ka1':>ettln_ı. Ye
nisini çıkaracatımdan eskisinin hilk
mll yoktur. Fen memuru Sabri Uysal 

KAVIP: Bundan iki gün evvel 43H 
l1 numaralı ıofor ehllyetnameml ve 

:mht muayene cüzdanunı kaybettim. 
Yen terini alacaltmdan hllk(lmleri 
,oktur. Beıtktaı TUrk All mıhallql 
Usuncaova c:add-1 20 No. Rq Gilm· 

önümüzdeki Salı akpmından itibaren: ammanın ilihl yıldızı 

1 ı lr fc; ln mllthlı bir ıukut o 
nsan ı . b' e müte· 
caktır Bütiln bir ilemın ız . 
veccib

0 

&mitlerlnl suya dtl11lmıi1e bt-
zhn bakktan• yoktar ... 

* * 

D 1 E Ti 1 C H ' in MARLENE 
Son şaheseri ve bütün ihtiraslabyn&lt 

G UZEL i GECE 
F

akat 111 burün yalnts biniyat sa-
hasında kalmıyor, buna menfa• 

at da karıııyor, A"1'11pa plyaaa!arı A· '••••••••••••••••••••••••••ı-
meı.1ka için ihmal edilemiyecek kadar İiİiİİİiİiİİİİi~ 

Mcwsimin ilk süper filmini takdinedecektlr. 

mlihlm mabreglerdir. Bu pi1astları En kudretli bir a1Rk•ıtaı-
kıı,betmek Amerika 1&naJil için bliyiilr En Heyecanlı Bir A nnirden 
bir darbe olar, bundan baıka Avnapa.. _.a ... - ,._ ... 1 .. -
YI @le ı-ciren bir Alaıanya Brltanya En Atetll Bir & •• .....,.. ~ 
tmparatorlaiunu da &iıtmıye fmıat M E M. N u M 1 y y A 
buluna Amerika b1l 7bdın dı birkaç 
mühim müıteriainl 1ı:aybedebl1ir. AJ-

nya Amerıkanın eski müıterilerl 
ma ._ b . 
1ı:arıısmda yalnız ticaret re .. a eti yap.. 
mıkla kalH bu bite Blrleılk !!evlet• 
!erin itine ıelmeı, Çilnlı:ii Amerıka ti• 
caret ılıtemi bir Alman rekabetine 
knrıı koyabilecek vaziyette dell\dlr. 
"Banu !iri cihan harbi arasmaalı:ı ıuth 
seneleri açıkça göstermiştir, Bir mem 
ııele daha var: Dünyanın bütün altın· 

Barbora Sta,,wick - Henr Fonda'n•" 
'JOn zaferi 

L E 'nin L 
Günlerdenberl alkıslanım ilk ,eseridir 

~---• BugO.n aut 1 de tenztlMlı atine. ---••r 

5 hak11peare, en ıon eserlerinden 
biri olan bu piyesinde biıtün ti

yatro aıulünil baltalamı~. bUtün kal• 
de!erl, kanunları altilst etmlıtlr. ''Kıs 
ma11h" ııda zaman, melrln •e hareket 
birliklerine hiç riayet etmemiıtır ; 
baılaıı11çla netice arasınd lrı saman 
farkını ıenelere vardırmı:ıtır. Bir sah• 
nedtn diler sahneye kadar olan Yaldt 
araımda ıahs yetterınl on altı ıt!le 
1qlaıubrauıtır. İlk sahnedeki :naşa 
kadar çocukları sonunda evlend T'mtk 
lı;ln bir monoloğun cereyan ett'ti kısa 
milc!d•t ~adında rençlerl ihtlyarlat
nuı. mJtukaların yüzüne yaı çlzcllerl 
k0'11l1lft1U'. 

lonra son bir sunab daha !11!1erek 
blrlndıine ikincl bir hareket Ulve ttıo 
mlı, blltiin asulii birbiriyle battederek 
bir 4rama ''ÇQban bayatı = Paıto· 
ral" aokanııtur, 

Blsce ehemml1etsiz c6r6nen b1I nok 
talar klasik tter çert;eveılnde "Günah 
ı. Keblir" den aa111ır. . 

lhak11paar'• edilen hücumda mlleıtr 
fia bll ciBQet ( 1) leri, taemlm .,, ta• 
snY11rla yaptıiı i1arl ıUıillıi:vor. Cor
aaW9'la. Cici adlı eserinin nepinden 
soma JPranaQI tıUMD edebi meseleler 
lnsilteracle ele ltraliGe Eliaabeth .ıa 
mamnda adam akıllı mUnakaıa edil. 
mitti Ba miloakatalardan ıonra Pbl• 
lipp İktndlar, Puttenbam'lar vu{7etl 
eski halbsa irca ediyorlar, Bın Jomoa 
bllyllk bir muvaffakıyetle ti,.&roc!a 
,ama- kJulk uaUlnlt teslı ederken 
Sbakespear, tam yaıınm o!pn .,. •e
nmli deweeid• orta,.. ble 1ılr lra1d11 

tabi olllllYU '11' •ıahner" atı1or: 
"Kıl muab" • 

Eül mtlnek~tler ,..tnn -Xq ma• 
salı" ndalü dalmıklrlt 16mılltler; • 
ıcrcleki samtınl lbenıt antamamıılar 
c1ır. Fikrin bir ca,-e etrafında toplıın 
cblı nolı:tada onlar lld badlıe 16rm8t
ı ... ve ba Otitile tttraz etmlıter, t•lrin 
d11111nceslnde daima muhafaza e1lec!ll 
birJ!ie nllfuz edememfı!erdir, 

AJDl UDWtcla melodramların .. 

Shakeıpear, bir kıskancın bqına tac 
koymakla lat.ibdada karıı ea kuvveth• 
bır tarız yapıyor: 

Sütun bir m ileti etir ıibl 'cuTia• 
nan bir bilkumdarın da kendı zaafla .. 
ı ınnt esiri oldupnu anlatıyor, 

Onun butun tatkınbk'arını açıla vu. 
rarak mutlıkinr•ti ıuursuzlukla jtp 
bam ediyor. Bu auret1ı "Kıı maaalt' 
büyük bir edebi eser olmakla btrab9r 
aynı zamanda yllsek bır siyasi den 
tir. Hükiiatdarlıiı dalma muatarip be 
ıeriyetln aclzlerlyle 11iraıtıran 181r 
bu eeeıinde hislerin tahlili balnmın 
da" hiç bir milballğaya lrapılmamıt
tır. Bunu be!lrtmelr için (Kıı maaııhl 
nm başlıca tahsi1etlerl sahneden ıh 
naralı: tarih sayfalarına nakleditlnce 
ufa~ bir iÜPhe üzerine kanamı alna 
ile itham eden mllıteblt hütıtlmdar 
Leonte'lın ''Sekizinci Hanrl" oldatv 
meydana ~kar. Kraliçe Hermlon dı 
'Anne de Bole711• clir. Böyle olunca 
Perdita'nın. o plc otc!ulu lddiuiJlı 
aaltanat betılinden kopanlarak eobaıı 
l::u!tibcelne atılan cenc kısın 1t1171dllk 
ten ıonra beaı babuı. hem kocUJ ta 
rafından bapna bir "fte tac st'41rlltr 
ı.c orta7a. huzurıanda Sbakffpear'ı11 
daima bl1ı:pa7 otauıa. 11qmetıe ln
giltere Ya 1rlanc!a krallceal Bllsabeth 
c;ıkarl . ~ 

C eblr Tiyatrosu menimin Uk 14' 
~ aımı saf1am attı; "Kıı masalı 

nı zaf91' denecek bir mwaffaktyetlr 
temıll etti, Eıerin sahneye konulapn 
da. telmilr bahsinde, artistlerin 070a. 
ma tarzlarmda büyük, pek btıytlk bir 

B9 Devamı Sa. t, SiL 1 

..... .,., •''' 

ELİM BiR ZIYA 
İstanbul avukatlarından Huldai Jt~ 

al'm eşı Bolu Noteri Vedat KOP!. 
Menemen sor~ Hakimi Suad Kcıalıı 
Deniz Akademisinde Yüzba11ı Nejat 
Ko aı. İstanbul Universıtesi tkUsat 
Fakülte ı memıılarmdan Rifat ft 
Taksim Lisesi mezunlarından J'1krd 
Kosal'ın anneleri 

REFİKA KOSAL 
TutulduiU tıutalıktan kw'tulamlJ'9 .. 

rak Allah!ll rahmetine kavuşmu,tur. 
Cenazesi Buılln Slpahlocağı kars-ın
da 221 numaralı evden kaldu'Darak 
namuı Tetvlkiye camUnde kllınd*• 
tan sonra Feri.köy mezarlığına defne
dilecektir. Kendisine Allahtan ma,.. 
liret ve kedtrdide ailesine ecir ve •~ 

.,. tt> Pnn evlerlz, 

Rl&e Sulh Hukuk Mahk•M ... fttleftl 

Davac1: Rlzenin C11r11 maballeBlndeD 
olup halen nerede olduklan blllmnl• 
yen Molla Ömer oğlu Yakup ve 6UI 
Hakkı kansı ve mataracı km Huib9 
Mataracı taraflarma : 
Rlıenln Tophane mahalleıdn4en ~ 

kup Kudal tarafından a19)'hln1se ~ 
çılan lzalel ştıyu davuınm ppdmak4 
ta olan mahkeıneai sırasmda ~ 
ıa teblit edilmek 11zere çıkarllan daoc 
vet~ealn arwmda ııwnet~ 
meçhul oldutu blldlrl1mit oldutundml 
llnen davetl7enhı tebllıtlne ve ~ 
maıun 4/111942 Çarpmba ıono aaaC 
15 de 73pılmaama karar verilmlftlr. 
lılahkemece tayin olunan gQnde ael-4 
nıa ft)'abut bir vekil gönderm~ 
nls takdirde haklı::mızda gıyap kanii 
çıbnlacllı teblll olunur1 



___ ·f 

KIŞ MASALI 
C? tBa~ta.rafı 3 iineüde) 

te,.akkı kaydettim 
f'ıyesııı içinde .teneffüs edebileceği 

lı;ıvıı mükemmel surette temin edi!di. 
Buyuk bir endi!!e ile karşıladı(ım eser, 
h:=r sahne i lerledikçe sağlamhışıyor. 

yerlesiyor ve muvaffakıyetsizlik ih. 
f .. nal ı n ı n bulutları dağıhyordu; o ka• 
dar ki b idnci devreden sonra Tiirk 1 

s~~ıııes t esere islediği g ibi hakim ol. 
mu~tu. 

Hacl ı J-Hin, rolünü pek güzel kavra• 
mı!':tı . Ani o!arak kendisini ısrran 
kısk"n<;lık yılanının zehirini benliğin
de pek mükemmel surette tecessüm et
tirdi. İ. Galip her zaman olduğu gibi 
b..ı rolde de muvaffakıyetle oynadı ve 
k,.ndısinden beklenen üstatlık hakkını 
ye inı: getirdi . Kema! Gürmen her za• 

· ıllı PiYANGO! 
.., TESRı·N 8ıLEn.tl!illDfH 
T_ç_ tnci ~bıt~l2' ! 

mankl gibi kusursuz, tabii ve kend;ne ,.4,.•••••••••-~ , 

3. 10. z42 ... .49•--.. BAYRAl\IDA YALNIZ._ __ ~ 

KIZILAY GAZETESİ 
ÇIKACAKTIR 

İLANLARINIZI VERMEKLE HEM KENDİNİZE VE HEM 
DE K I Z 1 L A Y'a yardım etmiş olacakstnu:. 

MÜRACAAT YERİ: 

tstanbul1 Y. Postane karşısında Krzılay Satış Bürosu Tel: 22653 • . 
1 

ls!anbul. Y. Postane arkasında tıancıhk Şirketi Tel o 20094.95 

~AŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMAT ZMA ~ .... :: .............................. ·-·-... ~ 
Nevralp, Kırıkllk ve Bütün Aijrlları Derhal Keser f M. M. V. lstanbul Sahn Alma Komisyonu llônlan f 

tcabında Günde ~ KA~f) .\ hnabi1ir. ••••••••-•••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
. ' ~ . . ~·· .- . _, . : . . 

hakımdi. Sahnemlzdeki diksiyon yok• 1 Od A ' 
~ulluğunu telafi etmesi ltıbariyle bu i acı ranıyor , ,, ....... . 
artist mizın sanat cetvelinin hasenat 1 

Beher adedine 7 kuruş tahmin edilen 280,000 adet :ıerit çengeli ve 
nalkası alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 7/10/942 Çarşamba güntl saat 
14,30 da Tophanede M. M. V. İstanbul sat!n alma komisyonunda yapı
lacaktır. 11.k teminatı 1470 liradır. Nümune ve şartnamesi komisyonda 
arörüJUr. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (222) {195). Okur, yazar olmast ve asker-

1-'l:ıı::sınde numarası dolgundur. 
ı likle alakası ·bulunmamak ve 

Cahide Sonku'da ·' tedric _i- s;tid" le 
gıden bir yükseliş gördüm.Oynanış tar 1 
zı ı·adar telaffuz meselesine de ebem 1 dııremize ınuracant edilmesi. 
m!yet veı·miş olsaydı .muvaffak o!du• •aw# 
ğuııda şüphe etmediğim. Hermion ro. 
!unda o zaman kıl kadar kusur bulun-

ı rrıyı:caktı. Fakat sahne lisanı mesele!\ 
b zım sanatkarların kendi reyleriylt.' 
halledebilecekleri b lr mesele değildir. 
Gorus hatasını tadil ettirecek bir fJ.. 
k r musademesine muhtaç bir keyfü 
) ettir. 

Ant gone'da zihni Rona'yı ve soyta· 
rı rolunda Necdet Mahfiyi iyi buL 
C•ll~I. 

Rize Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Autolycus rolü ise Sami Ayanoğlu
na:ı kar;ıkterıne uymıyan bir roldür. 
Arnst bu rolde muvaffak olamamış, 
ona ıcap eden hususiyeti vereme:niş• 
tır. 

M:ımilüs rolünde "Ferih Egemen'' 
c;ok tabi ve candan oynadı. Ruhu ka
lıb:rıa srğmıyan bu değerli sanatkarı 

tebrik ederim. 
Ş~ıiye Moral, teessüfle rahatsızlığı

m i:ığrcndigım Neyire Ertuğrulu Pau
line rolünde arııtmıdı, sanının. 

* * yebrik ve takdirimin büyük bir 
kısmını e~erl di!imlze naklt>dtm 

"Mefharet Er!iin" e borçluyum. Simdi
yc k<ıdar sahnem1zde gördüğüm piyes• 
!erin hiç blrlnde "Kış masalı" ndaki 
ka:hr açık, temiz. şiyvesi sağlam, eo0 
dası kuvvetli, üslubu canlı bir lisan 
gormedim: Dinledikçe Türkçemizin 
gıızf'lliğine hayran oluyordum. Mefha• 
ret Ersin yalnız sahnemizi zenginlcş. 
t·rd'ği "Kış masalı" ndan ötürü dN 
ğıl !isanımızın tatlılığını ve kuvvetini 
belirtmesi itibariylı:ı de ayrıca tebrik 

Davah: Rizenin P~zar kazasının Pa
zar mahallesinden olup halen nerede 
olduğu bilinmiyen BAsri oğlu Musta
fa Selahi tarafına Rizenin Tophane 
mahallesinden Yakup Kazdal tarafın
dan aleyhinize açılan izalei şüyu da
vasının mahkemesi sırasında tarafını
za çıkarılan gıyap karartnda halen 
nerede olduğunu ve ikametgahmız 

meçhul olduğu bildirilmiş olduğundan 
davacı vekilinin istediği veçhile hak
kınızdıı gıyap kararmtn ilfınen tebli
ğine ve duruşmanın 4/11/ 942 Çarşam
ba günü saat 15 de talikine karar ve
rilmiştir. 

Mahkemece tayin olunan günde 
gelmez veycıhut bir vekil gönderme
diğiniz takdirde, duruşma gıyabınıza 
bitirileceği gıyap kararı yerine kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur, 

No. 20 

ve 1(-<ekküre hak kazanmıştır. 
Dekorlar tahminimden çok daha gü.,. 

tc.di. 
"Kış masalı" ber bakımdan Sehir 

'l'iyatrosunun sayılı muvaffakıyetlfii~ 
den birini te~kil ediyor. 

KAYIP: İstnnbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi yangınında 395 sayılı ve 
l 7 /6/940 tarihli Lise bitirme ile 349 
sayılı ve l/7 / 940 tarihli olgunluk dip
lomalarım ziyaa uğradı. Yenilerini çı
karacağımdan eskilerinin hükmü yok
tur. Fen Fakültesi F. K. B. talebele· 
rinclen 6490 Bedia Ertan. 

' MUHASEBECi ARANIYOR 
Şantiyelerde çalışmTş teeıiibeli bir tnu,?ıasebedye lhtiyae vardır 

Dolgun maaş verilecektir. Taliplerin İstanbul 176 Posta kutusu adre

sine (MUHASEBECİ) rilmuziyle müracaatları. 

~:::::::::::::::.~ı~LK~-~o:R~TA~-~u~s:~~-:ı::::::::::::ıı 

1 E ~ 'k • e k T•!~!~~ ,.~!,~~~~- ~:~ 
ŞEHZADEBAŞI, POLiS KARAKOLU ARKASI 

' T e l e f o tı: 22534 :""••••• 

1
oevlet Denizyolları işletme U. Müdürlüğü llônları 

İstanbul Şehir hatları için verilmiş olan 1941 - 942 senesine mah
sus talebe hüviyet varakaları ı Birinciteşrin 942 tarihinden itibaren 

tebdil edilmiye başlanacağı ve geçen sene verilmiş olan talebe hüvi

yet varakalarının da 15 Birinciteş dn 942 tarihinden sonra hükmü kal-

\m mryacağt i!An olunur. .;98) , 

Kııdıkby Halkevi önündeki tevsıı tarik kısmmm parke kaldmm, tre-
lu\ ar, röfııj inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. . .. ' 

İhale 19/10/912 Pazartesi gimü saat 14 de Daımt Enc:ımend.~ .!ap~
lacııktır. şartnamesi Zabıt ve :Muamelat Müdürlüğü kaleınıııde gorulebı-

Hr. Keşif b~deli (7068) lira (23) kı.\ruş ve ilk teminatı (530)'-:lira (12) 

kuruştur. . 1 t ·h · d (8) 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ıha e arı ın en 

.. n evvel Yollar Şubesinden alacakları fenni ehliyet ve kıınq~eı: lbr~_zı 
~zım gelen diğer vesikalariyle ihale ~ünü muayyen saatte Daımı3~ncu-mende bulunmaları. ' ( ) 

Hurda Demir Satışı 
Vevlet Denizyolları İşletme Umum JJ-lüdürlüğünden 

1 _ Arttırması evvelce i.1an edilım Hnllç \'e t::ıtinye Fabrikalarlylc 

T h l ··1yemi~ sahalannda meYcut takriben (1500) ton hurdaların 
op ane a o ,. . d - · t' 'l ı y b 

kalrlırılma sı için konulan bir buçuk aylık muddı:?t c~ış ırı ere c ı ı u-
çuk ay yapr1mış olduğundan, tekrar kapah zar! usulıyle satışa çıkarıl-

mt t~·- Arttrrma 19 Birinciteşrin 942 Pazart<>si saat (15) <le ['ophanede 
id re mcrkezinrle alım satım komh::y~nunda yapıla~aktrr. . 

3 
_ Muhammen bedeli: Bıılundugu yerde tec;lım şartı!,le ton~ (80) 

kkat tnmlnat (7250) lirardır Şartname her gun komısyon-
lira ve mm·a · ~ · 

da görule~iltkl'l . kanuna uvgun olarak haztrltyacaklarT teklif mek-
4 - .1~. e . 

1 er~~dede yazılı. gün ve saatten biı saat evveline kıı dar 
tupl _rını ı Rın~ıl.~ akbuz mukabilinde tevdi etmeleri H'ızımdır. (244) 
Komısyon eıs ıgıne m 

Yerli Askerlik Şubesinden Beyoijlu 
A ğ d isimleri yazılı subayların acele şubemize müracaatları, 

t kd
. şda ıh~klarında kanunt takibat yapılacağı ilan olunur, 

a ır e · t d 50724 
Ölçme teğmeni İsmail oğlu M. Mıth_a Er en :... 50233 
Piyade Astğm. Hüseyin oğlu Hasbı_ Karahasan 
To teğmeni Şükrü oğlu Ziya Bahtıyar Pala . . 28038 
Pi:nde te~men Sal:lhattin oğlu İsmail Abdullah Öten 42439 

P 
• d t cıo:.mcni Ali Fevzi oğlu Kemal Yorulmuş 17:J40 

ı:p e ı.; .. • h·tt· E k 42508 
Pıvade teğmeni Hfü:nu o~lu M~ı ı ın r er . 
p: de teğmeni Mehmet oğlu Tsmail H~kkı Kt\•ılctrn 24275 

ıycı ı;. • Hl\sevin oi'ilu Si.ikrü Uvgur 15053 
p yncle tc menı J • '". ~ • • •• GOll~1 
Pıv rı~ tcl?meni Mehmet Ah oglu Halıl Ozen , 1

• 

(1350 - 342) 

aksi 

·. 

Bir müddettcnberi istirahnh e bulunan kıymetli sanatkar 

MÜZEYYEN SENAR 
NECA Ti TOKYAY ve 24 Kişilik Saz Heyetinin 

iştirakile ;vepycni "\e pek 'Zenııin bir repertuarla 3 teı;rinievvcl 
cumartesi akşamından itiharen seanslarına haşlıyor. 

HER PAZAR saat 16,30 dan 18,30 a kadar İÇKİSİZ BÜYÜK 
REVÜ Matinesi: Sayın mü şterilerirnizin arzusu üzerine 

MODERN K 1 Z LA R. 
REVÜSÜ bir hafta daha devam edecektir. 

Memleketin tanınmış artı~tlerinin iştirakilc pek yakında 

- E F E N t N A s K 1 GAYET EÔLENCELİ 

Sizi Saadef e Götüren 

PUDRANIZIN 
RENGi 

Hangisidir. ı 
i 

•• 
TECRUBE 
EDİLECEK 1 

EN SON ' 
RENKLER 

1 
1 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 

Gayri Menkul Satış 
• A 

ilanı 
Bir borçtan dolayt mahcuz ve başkacada ipotekli bulunan Mecidi

yeköyünde 425 kütük 4 pafta 39 ada 4 parsel ve 75.75/ 1. 75/2, 7512 
ve 102/ 1 numaralı '\çinde iki kiırgir hane ve samatılık ve odast bulu
nan bağ ve arsanın tamamı aşağıdaki şerait dairesinde satılığa çılrn

rılmıştır. 

Umu mi Evsafı: Mezkur gzyri menkul Şişlinin Mecidiyeköyündc 
Büyükderc asfaltı üzerinde 102/1 kapt numaralı caddeye üç kapısı ve 
elli metre yüzü olan cadde kısmı kargir ve dii!er kısmı beş katlı l<>l 
ör~ü ile tahdit edilmiş ve kirizma lı muhtelif Avrupa giilleı-i birçok 
meyva ve çam fidanlarr ve kilçük bağ ile tamamen imar edilmiş bah-
çe içinde üç odalı mutfıık, hamıtmlık. çamaşırlık, kömür ve odunluk. 
biri to>nnmcn ":!''"' ol<>rrıl• klr:ı:.v:o verilpbilh- VR7iycttc bc-tonnrınc lkl 

bina vardtr. Biri kaloriferli olnrı iki biiyiik. çiçek cıtınekiinı ve ayrıcn 

bir camekan, bahçıvan odaları, odunluk. kömürlük. mutbak. hela, <ım
bıır ve bahçede bir büyük, üç küçük demir kameriye. on beş hayvan
lık kar.e:ir ahrr, otluk ve samanlık. seyis oda~t. mutbak ve hC'liı~r ve 
süthane ve tavukluk. ardık ve kuşlıane~i. bahçe ve binalarm her krn
mında elektrik ve su tesisatt ve kanalizasyonu, ayrıca iki biivük. dnrt 
küçük beton havuz ve tıttlı sulu bir kuyusu olup iCr<ıza da müsa"t bu
lunma~tadır. 

M esaha&ı: Tamımı 7742 metre murabbaıdtr. 
Hududu: Kadastn tesblti gibi olup kada~tronun 4 pafta 39 ada vı> 

4 parsel ve şarkaıı 3 parsel ve kısmen dere şimalen hıızincye ait aı-nz·, 

garben !'i parsel cı-nıben yol ile mahdut. 
Tak" - olunan kıımetl: Bulunduğu mevki ve va7iycti hazırasınn 

mızarı ehlivukuf taınfmdan (93000) doksan üç bin lira kıymet tak-
dir olunmuştur. 

1 - İşbu gayri mınkulün arttırma şartnamesi 5/10/ 94'.! tarihinden 
itibaren 942/ 22!10 nunııra ile btan"bul Dördüncü icrıı Dairesinin ınu
:ıyyen numarasında terkesin ı!Öıelıilmec:i için AC'ıktır. İJ;incla y:ıztlı o
lanlardan fazla malünat almak istiyenler, isbu şartnameye ve 942/229' 
dosya No. siyle memıriyetimize m•lracaat etmelidir, 

2 - Arttırmaya isirak için yukarıda yazılı ktymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pq veya milli bir bankanın teminat· mektubu tev
di edilecektir. (Madd 124) 

3 - İpotek sahibialacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hak-

-Bellerine 50 kuruş tahmin edilen 24,000 adet beden derecesi alfna• 
·aktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/10/942 Perşembe günü saat 14 de Topha• 

nede M. M. V. İstanbul satın alma komisyonunda yapılacaktır. Katı te
rninatı 1800 liradtr, Dereceler 2500 adetten aşağı olmamak üzere ayrl 
ayrı taliplerden almabilir. 6000 adedi madent muhafazalı mütebakisi mu· 
kavva kutularda olup ince prizmatik olacakt1r. Taliplerin belli vakittf" 
Komisyona gelmeleri (220) (193} -Beher çiftine 340 kuruş tahmin edilen 4000 çift eldiven alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 5/10/ 942 Pazartesi ~ünü saat 15.30 da Tophanede 
M. M. V. İstanbul satın alma komisyonunda yaptlacakhr. İlk teminatı' 
1020 liradır. Nümunesi komisyonda görülür, Taliplerin belli vakitte k~ 
misyona gelmeleri. (210 - 10375) 

.._.. 
20.000 adet kaştk ve 150.000 adet çatal pazarllkla satın almacaktır. 

İh;ılesi 5/10/!l42 Pazartesi tı'ilnü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği bina• 
smda M. M. V, İstanbul sattn alma komi~yonunda yapılacaktır. Taliplr 
rin nümune ve teminatlariyle belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(212 - 10377): 

• .. 
250.000 kilo pamuk ipliği imatiye ticreti verilmek suretiyle ciheti as

keriyeden verilecek maısuralara sardırtlması işi pazarlıkla eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 8.Hl.942 Perşembe günü saat 14,30 da Tophanede M. M V< 
İstanbul satm alma komisyonunda yapılaraktır, Tahmin bedeli 50.000 Ura 
ilk teminatı 3750 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

.. (224 - 228)' -3318 adet Mu ve 750 adet DMY yaka işareti alınacaktır, PazarlıkI~ 
eksiltme!!! 7/10/942 Carşamba günil ~aat 15 ~e Tophanede M. M. V. İs
tanbul satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin nümune ve te-
minatlariyle belli vakitte komisyona gelmeleri. (223ı (196) -Seherine 30 kuruş tahmin edilen 15,000 adet sakandırak kayışı mü
teahhit nam ve hesabına pazarlıkla satrn aUnacaktır. İhalesi 6/10/942 
Salı günü saat 15.30 da Tophanede M. M. V. İstanbul satm alma komis

i yonunda yapılacaktır. İlk teminatı 337 lira 50 kuruştur. Nümunesi kol mısyonda görülür Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
# (226 - 307) -Beher kllosuna 550 kuruş tııhmin edilen 7494 kilo yün çorap ipliği 

müteahhit nam ve hes-abına pazarlıkla ı:atın alınacaktır. İhalesi 7/10/942 
Çarşamba günü saat 15.30 da Tophanede M. M. V. İstanbul satm alma 
komiı:yonunda yapılacaktır. İlk teminatı 3091 lira 27 kuruştur. Talip1e~ 
rin belli vakitte komisyona gelmeleri. (229 - 310) -Beher kilosunıı 172 kuruş 70 santim fiyat tahmin edile~ 8900 ki
lo 4: 5 No. a~aç kundura <.'İ\'İs i ıılmacaktır. Pıızarlrkla eksiltmesi S/10/942 
Pazıtrtesi günü saat 14,30 da Tophanede M. M. V. İst:ınbul satın alma 
kom isyonunda yapılacaktır. Kali teminatı 1787 lira 44 kuruştur. Nümu
ne ve şıırtnamesi komisyonda görülür. Taliplerin belil vakitte komisyona 
ıtE'lmı>leri. (227 - 308) 

· · lnhiSarlar_:. :Urflöirlt~Mlidütlüğü,·ilanıarı .. · 
C inai Mlkdan ııtı nO 

Paı:arlığın 

eaıtl -' N' i h ayetsi:r şerıit 

(Muhtelif eb'atta) 83.700 adet .ı6.10.942 Cuma 9.30 
10.30 

ınaızeme pazarlıkla 
Hilblon 20 ton ., 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı iki kalem 
<atın alınacaktır. 

2 - Pazarlık hizalartnda y:.ızrlı gün ve saatlerde Kabataşta levazım 
,ubeı:inde merkez ahm komisyonunda yapılaetı:r. i 

3 - Nihayetsiz şerite ait ebat listesiyle büblon ~artnamesl her gnıı 
iltleden sonra sözü geçen şubede görülebllir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklif 
r>deeekleri fiyat üzerinden yüzde on beş teminat parasiyle birlıltte m~z
!ıı'.ır komisyona müracaatlan il~n olunur. (255): 

tO kadında 9 zu fena 
renkte bir pudra 
kullanırlar. 

kt sahiplerinin gayri menkul \izerindeki haklarmı hususiyle faiz ve t' 
masrai'a dair olan idıialarmt işbu ilan tarihinden itibaren on beş gün 
icinde evrakı müsbitc~·iyle blrlik~e memuriyetimi:ı:e bildirmeleri icap 
eder Aksi halde hak;ırt topu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedeli-

Fetıa renkte bir pudra, 
yüzünüze cMe.kyajlı> ve " ~ 
çirkin bir manzara verir •..- ~ •· 
ve sizi daha yaşlı göste
rir. En uygun rengi bul
manın yeglne çaresi. yü
ıünüzün bir tarafına bir 
tenk ve diğer tarafına 

başka renk pudra tecrübe 
etıı:nektır . Bu tecrübeyi 
hemen bugün stze para
~ olarak gönderilecek 
"l"Qkaton pudrasının yeni 
ve cazip renklerlle yapı

nız. Bu veni renkler. ga. 'et· modern •e fı.deta slh
i'A:ınla bir göz mesabesin
de olan cCromoscope> 
makine.sile karıştırılmı~
tır. Bu ma.k.lna. renkleri 
kusursws ve tam olarak 
seçer. Artık cMakyajh> 
blr fize tesadUf edllm1-
reeektlr. Cild ile imtizaç eden ve tabll 
gibi görünen miıkemmel bir pudra
dır. Tokalon pudra.at, •krema kö,pU
ğil> ile beratlı ve hususi bir usul 
dairesinde karıştıntmıştır. Bu ga

yede rüzg!irlı ve yağmurlu bir ha.. 
ncıa blle bütün gün -sa.btt. kalır. 
Bemen bugün Toka.lon pudrasını 
tecrübe edlnlz ve tenln!Ze oe de
rece b1r güzellik teml.ll edecegı.nı 
görünüz. 

Osmanlı Bankası 

t LAN 
1334/1918 ihraçlı % 5 faizli Dahil! 

İstikraz Tahvillerinin 1 Sonte§rin 
1937 tadhinde mevkii tediyeye vaz'e
dilen 40 numaralı kuponlartndan ibraz 
edilrniyenlerin 1 Sonteşrin 1942 tari
hinden itibaren Türkiye Cümhurlyeti 
Hükllmeti ne!'ine milruru zamana U
bi olacağt, mezkur Esham Mm11leri
nin malilmu olmalt üz.ere illn olunur, 

nin ~ayla .. masındıın hriç kalırlar. 
4 - Gösterilen gtiıde arttrrmaya iştirak cdenlP.r arttırma şartncı

mesini · okumuş ve lfıumlu ımıliıınatr almtş ve bunları tamamen k:ı

bul el.mi şad ve itibıı olunurlnr. 
5 - Gayri menkt 26/ 10/942 t;ırihine müsadtr Pazarteı;i giinii !'nal 

14 den 16 ya kanar ftanbul Dördlincü İcra Memurluğur.d;ı iiı; rlefıı 
baf{ı-ıldıktan sonrıı enı;ok . arttmına ihale .edilir. ~ncak arttırma beıfoli 11 
muhammen kıymetin yiizde yetmiş beşini bulmaz. veya satış istiycnin 1 
alacağına rüçhanı> ola diğer alacaklılar bülunup da bedeli bunlnrm 
bu gayri menkul ile 'min edilmiş alacaklarının mecmuundan !aı:lnya 
çıkmazsa en çok artranın taahhüdü baki kalmak üzere artt.Trma 10 
gün daha temdit edilrek 5/11/942 tarihin~ müsadif

1 

Perşembe 'günli 
saat 14 den 16 ya kaar İstanbul Dördüncü İcra memurlu~u odasnı 
da arttırma bedeli i!laş lstiyenin alacağına rüçhanı olan diğer al;ikıı
lıların bu gayri men..ıJ ile temin edilmi~ alPcakları met-muundan faz
laya c;tkmak ve muluımen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmak 
şartiyle en çok arttırna ihale edilir. 

6 - Gayri mt'nkl kendisine ihale oluna nkimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde rrayı vermezse ihale kararı fesholumırak kı>ndi
sinden evvel en yillc•k teklifte bulunan kimse ar:ı:etrniş oldultu be
delle almıya razı olıı·ıı ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi 
ıı;On miidde!la arttrrnya çıkartlıp en çok arttırana ihale edilir. İki i
h;ıle arasındaki tıırk e geçen günler için yüzde beşten hesap olunarak 
faiz ce diğer zararla"tıyrıca hilkme hacet kalmaksızın memuriyetimiz
ce alıcTdan Uıh~il ol\ur. (Mııdde 138) 

7 - Alıct ıırthrm bı>cleli haricinde olarak yalnıı tapu ferağ hnrrı
nı. yirmi !'enelik valt t:ıviz bedelini ve ihale karar pullıırtnı vermi
V<! mecburdur. 

Müterakim vı>rE!i~, tenvinıt ve tanzifat ve tı•ltfıtiye re~minden 
nıiiteve11it belediye isumu ve mlerakim vakıf icare~i alıcıya ait ol
mayıp arttırma bedenden tenzil olunur, İşbu geyri menkul yukarıda 
~österilen tarihte İshbul Dördüncü İcra Memurlu~u odasında işbu 
na.n ve gösterilen atınna şartnamesi dairesinde sablacağt fü.n olu-
nur. (5623) 

' ---·" TIP FAKİL TESI DEKANLIGINDAN 
Üçüncü tç Hastalları kliniği a s!stanİrğı tnünhaldir. Talip olanlımn 

Dekanlık kalemine ilı'ı tarihinden itibaren yirmi gün içinde iniir::ıc::ı::ıt et-
meleri il~n olunur_. ' (332) 

Sahip .e Nriyat MüdürU: Ba!il Ldtfi 03rdtlnef 
Gue!•11fl•e ».wiY•--'tı. ~ .&-.: '.rAN Matbaası 

İstanbul b ira fabrlkasmda elde edilecek yaş ktıııpeden 100 k11%ant, f• 
hale tarihinden itibaren haftada lkl gün hariç olmak üzere diğer g0nlerd4 
çıkacak kfü;pelerl 3 - 4 ay zarfında almak şartiyle pazarlıkla artttrm.ayE 
'rnnulmustur. 

Pazarlzk 6.10.942 Salı gtln1l saat 10 da Kabataşta levazım aubeslıı .. 
1ek! mı>rkez satıs komisyonundıt yapılacaktır. \ 

İı;tek:lilerfn pazarlık için tayin olunan gün ve saatte tek1H edeceklert 
r ıyat üzerinden % 15 teminat parastyle birlikte mezkılr komisyona rnara• 
~aatları ll~n olunur. (2~1l 

Haydarpaşa Lisesi Alim Satım 
Komisyonundan 

Haydcırpasa lisesinJn 4778 Ura keşif bedelli tarasasında yapılaealt -~ 
·ft fst açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme f3/X/9~Z Salı günO sııat 1!1 de Beyoğlu, fstıldM caddesi 
t{arlman ma~aram karı<~mda liseler mulıasebl!eltlj!i bJnasında yapılacak

tır. Eksiltme gPneL husust ve fennt ısartnameleri ve ke~ı! hülAsas:lyle bu• 
rıa mütefe'Ti diğer evrak mekt.ept.e &örülebilir · -

Muvakkat teminat 359 lfradxr. ·- . 
fstek:li1erln en az bir t aahhOtte 3000 llrallk bu fşe bım:zer iıs yaptr!ı• 

ıa dair idarelerinden alm1$ olduitu vesikalara istinaden İstanbul vi!Aye
tine milracaatl.a eksiltme tarihinden tatil gUnleri barlı; 3 glln evvel alın~ . 
·Tıış ehliyet VP. 1942 yılma ait Ticaret Odası ve.;lkalarlyfo gElmelerl. 

(10220) 

Belediye Sular İdaresinden 
1 - Osmanbey - Maçka arasında Rumeli ve Teşvildye caddeleri fm· 

tidadınca takriben (3200) M3 Tranşe bafredllecektir. 

2 - Bu işe ait şartname idaremiz levazım dairesinden alınacaktı?-. 
3 - Evvelce teklif edilen !iyatlaı yüksek görüldüğünden dolayı tek• 

rar llantna lüzum görülen bu hafriyat iş! pazarlıkla ihale edileceğinden 
hafriyatı üzerine alın.ak istlyenlerln 7/10/942 Carş:;ımbı:1 @nil saat 14 de 
Taksim Sıraservilerdeki ldnre merkf'"'"'..ı' ~ -· · ' · 1 ~ ~ '2!l6) 

M. M. V. İstanbul 2 N o. lu Satın Alma Komisyonundan 
1 - Tahmin edilen bedeli (37566.69) lira olan Burmeister Alpha 

marka bir adet 180 beygir kuvvetinde deni;& Dizel motörünün 8/10/!142 
Salı günü sııat 15 de Tophanede Mr. K. lığı binasında 2 No. lu sa.tm al
ına komsiyonunda pazarlığı yapılacaktır. 1 

2 - Katı teminatı (5635) lira olup şartnamesi her ~ i~ saati da• 
hillndc 188 k-unış mukabilinde komiı;yondan almabillr. ! 

3 - İsteklilerin belli ~iin ve saatte 2490 ~aytlı kanunun istediği ve-
sikalarla birlıkte adı geçen komisyona mUracaatlar1 (243), ~ 


