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Son Zelze ede 

N. Meneniencioğlu, Dış Siyasetimizi 
~ Al6kalandıran Siya.si ve Askeri 
Meselelere Dair Geniş izahat Verdi 

1 ıtalya Kralı, Tebrik 
Telgrafına Teşekkürle 
Mukabelede Bulundu 

Ankara, 17 (A. A.l - ltalya 
Kralı haşmetlu üçı.mT Viktoı 
Emanoel'in yıldönümü dolayı -
sile Reisi Cumhur lsmet Inönu 
tarafından çekilen telgrafa kral 
tarafından teşekkürle mukabele 
edilmiştir. 

Bigadiç ve Sındırgı da 
Mühim H ısarl ır OldU 
Nüfusça Zayiat Yar· Yardım Tedbirleri Ahndı 

Ankara ı 7 (A. A.) _ Bllf(Ün alchğımız ha- eerekli iDt yardımlar yapılmıştır. ı · 
herler. e~velki rece garbi Anadolunwı mulıte- ' Umumi merkezin gardum 
lif yerlerinde hissedilmi' olan yer sarsıntısının . 
Bigadiç ve Smdırgıda mühim hasarlara ve mL Ankara 17, (A. A.) -.. Evvelki g~e r:r 
nlescf insıınca bazı kayıplara sebep oldukıınu ~rsıntısından fazla zarar ıoren Balıkesır Vıla. 

Yu11an halkı nanıına 
Grup Umumt Heyeti, Alaka ile T cıkip bir şükran mukabelesi 

Olunan Bu Etrafb izahatı Tasviple Ankara, ı1 <TAN) - Atinada bildirmektedir. yetinin Bigadiç ve Gulcuk nahiyelerine ilk yar 
Balıkesir Valisi ile Kızılay ve Pıarti rrisl~ dım olmak iiz~ Kttıla.y umumi merkezince._lş 

ri bu yerlere giderek icap eden tedhırler; aldık- bankası vasıt.asıle iki bm lira ve 500 çadll' JtOD 

lan gibi Kızılay genel merkezi tarafından da derilmiştir. 

bulunan Scramikos çini fabrika 
Ve Alkışlarla Karı.tadı . sı, .Milli Şefimiz için sureti mah 

. susada imal ettirdiği iki tabakla .............................................................................. Ankal'a, 17 <A .A.) - C. H. P. I nifi neticestne ~ntizaren ruzn~menı~ bir vazoyu Türk milletiniıa Yu -

Meclis Gnıpu um,ınıi Heyeti bu üçlicC maddeslnı te&kil eden _Diyar~a nan milletine gösterdiği alakaya Tu n u s H u d u d u n d a $fin (17.11.1942) saat 15 te Reis kır mebun ~1 • Kaz~ S~\kteklnJn te kkür eden bir mektupla bera 
'7'ekili Trabzon mebusu Hasan Nafia Veklletıne tcvcıh etmı~ olduğu şe ıl d 

1 
. F ri 

· • • • .. 1ı: ı lld" ber sabık kız ay e egesı e • SPkanın reisliiınde toplandı: takrinn muza ereıı ne geç t. . • • 

Celsenin açılmasını ve gec;"en Bu talı:rit'e cevap veren Gl. Ali Fu dun Dem.Oıkan ~l~le .1!-~yasetı c_um ; 
trmlcınt1 zah1t hiilR'!a!l!Tnın okun- at Cebesoy takrirde mevzuubahis olan hur Umumi Katıplıgınel tevdı et 
masını müteakip Hariciye Vekii muhtelif mesele!er hakkında vckatc. tirıniştir. 
Numan Menemencioğlu kürsüye ttn nokta! nazannı ve hazırlanmış o- -----o----
eelerek Biivük Millet Mf'clisinin lan inşaat projelerini etrafiyle izah ı• t a 1 y a ~ a 
son tatilinden beri ~cen dört av ettikten ııonra söz alan hatiplerin bu 
zarfındaki haricl hadiselerle si- meTZUa temas eden mlilahaza v~ mü- ' 
:vasi ve askeri vakıalara ait uzun tlllt'Cllan dinlenerek celseye nıhayet En d ·ı c e 
izahlarda bulunarak memleketin vuildi. ~ 
dış sivasetini uzaktan, yakından -----& 

Numam Menemencioğlu iJ~ilPndiren mesolelere t.Pma~ et- Belediye lktısat ç~n--•ıyor 
ti Umum! heyetçe derın b1r a- w ~ ~ ~ _ 

~ ... ------------ı1 ına ve memnuniyetle d inlenen Müdürü Deği§ti 
,.edb·r·n Sades·ı ı bu izahati müteakip Haricive Ve Saf-i 1 \ ki1i sürekli Alk1$1ar araSlnda kür- Beledive iktısat müdürii -

fet Seze~. Toprak ofis i idare I!' t. süvü terketti. d · ı · i;ft Bundan eonra parti nlz11mnamcal mCC"Jisi azaN~ı~a .. ta.~~ e ı ;n~ 
maoı"bince her içtima ıeneai başında tir. İktısat mudurl~.~une ~ımm ly• T ... db•r~d.ır teıeklrilHl icap eden snsP haywl~et dl· ı t~vi~ olunaca~ı henuz bellı de-

l e 1 11enı 11eçlmlne ba,lanaralı: reylmn ta .. ~ıldır. 
Saracot!a ~ aldılt ted
bfrlıer. bal Dıtfras!an slndlrecıek 
:... bul bozuk sinirleri ~tıştıra
üıit ~ AJaeak. jJ.t ~ 
... '" p1ecd: tnahsal 7Jbmn .,.._, 
ntacalt p:rGar lill~ell il 
ha!loluımmt delfl.dh'. Hüıcometbı. 
llerJ;,e pımil ııt;,et1ed ne olursa 

Külliyetli ithalat 
Eşyası Geliyor 

blsun. bizler lçfn baalamıt btr ft- M" tah ·ı ı ı d g·ı Mısır Mahs_ ulünü ai1lt .ardır ld. ba. hmtamete. ar- us Si , orç an ı 

~ bandan ~,.ıe ~ etmektir. KurvHuktan Sonra Teslim Edecek • 
· Bıırhan BELGE / Kömür Nak&ya+.na Ait Navlun Değişmedi 

&.l hCp ba§ladığı günden~ Ankara, 17 (TAN) _ Memle-lbir kaç hükumet kararnamesi 
D ri. bi2ıde de "harp ekono - ketimize ıelmek üzere külliyetli neşrolunmu~tu.:. Bu karnrname
~ esaalarma baş vurmak, mfkdarda ithal.Bt esva!lmm yolda lere ~ör:, ~.omur h.avzasmd~n ya: 
icap etmiştir: ıye bu hususta, bu1unduA'u ölrenilmişt.ir. Bunla. pılan komur n~klıyatı~a . ~ıt va 
.n-.~.. kad ' .a...ı b . b. · zıt -- arasında pamuklu ve yünlü pur na":'lunları. ıpka ed~lmış, 

1
t;>et-~ye ar, uı.;ı ır ırme ı ~u • rol ofısıne venle.n 5 mılyon ıra-tecrübe """pılmı§tır menrocatla bova ve denler var- . . 
2 5 -1- • • - • dır Bu maTiar ~elir gelmez ıta- hlt mütedavıl sermayenın . 

R.-~ ~ ~<lktor Refik ht ·teri tarafından derhal ~kile- milvon lirası, f stanb?l ma':rukat 
-Ydam'm başvekilliği :ıamanına P ofüıine verilen 2,5 mılvon lıranın 
'it olan ~adır- Bu safha. doğ- n;k 'Piyasaya arz için esaslı .tf- bir milyon lirası, Ziraat Vekale
l'tldan doğruya devletçi ve müda bırler. alınmı$0r. _ Bu tedbır er tine tahsis edilen teskilii.t mas
haıeetdir.. Ik:iDci ~ Saraçoğlu sayesınde ~ünmuzdeki haftal~~ ratı!'dan arta;ı ~3 küsur bin_ l~ra 
lqı:zı Başvekil olduğu - başla - zarfında kuma'. deri ve boya fı ile basın iı::tıh1ak kooperatıfıne 

. ~çarşamba yatlannda mühım ucuz1amalar 0- ikraz olunan ıoo bin lira iptal e-
hrak bu aynı 11 mcı . :ı, laca~ tahmin edilmektedir. dilmiştir. Avrrca milli korunma 
Rihıil Başvekilin yeni prerı~er Yeni kcrarnameler mahkemelerine 40 lira asli maaş-
"• ,.eDl tıedbirler getiren o u Ankara, 1' (TAN) _ BuJr(ln, l:!fJ» Devamı Sa. 2. SU. 5 Oltudulu aaatte nihayet bulmuş- -===:...::._;_::.:___:_ __ .:.:..._..:._ _ _ _______ _ 
tur. Bu ikinci safha, görün(ırde •• 

~ sadece görünürde devletçi ve s 1 on onu·. n de tlırmbaleci tutumdan surat}e rn- a om 
CU edilerek aerbest piyasa şart -

~~~ ~:= Japon Kayıpları ~ de manzarası itibarile ö -

~=~ila:; Gittikce Kabar.yor 
JıaYı vasıflanchnnazdan ö~ce, dı. 
~er~ bir gö~ a~ ~~ ,,. 
· 1 =-- ~tor Refik Saydam 

ı lb.ük.timetinin devletçi ve mü 
\iahaleci tedbirlerL 

Bu tedbirler, heyeti wnumiye
leri itibarile, bir çok devletlerde 
lu "harp ekonomisi,, zaviyesin -
den tatbik ettiği tedbirlere uygun 
dttr ve, şu prensiplerden mülhem 
dır: 

1 - Fiyatlarda bir ahenk ve 
lnadiile gitmek üze.re, bazı ana 
~addclcrde (hububnt, kömür v. 
•.) değişme~ en fi~ at esasının ka 
bu1u ve bu munv~ en maddelerin 
İstihlakini vcsikı°ıya bağlama usu 
lu, 

2 - Tosarnıfu teşvik. 

3 - Para hacmini kontrol ede 
~İlmek üzere, ta arruf bonoları 
11 rucı '\ ani i siz kalacak paranın 
Ut \Jet ·~lnsnrnnlnrına akıtılması:. 

4 - Bazı nıiihim maddeler u
ltrindc yapılacak spekiilasyon 
'- önlemek iizere bunlara el 

Vevanu ::ia. '; 

11 Harp ve 12 Nak&ye Gemisinden 
Baıka Japonlann 25 - 30 Bin Kadar 
insan Zayiatı Verdikleri BDdiriliyor 

Vasington. 17 (A.A.) - 13, 14 
ve t 5 İkinciteşrin ~nlerinde Sa
lomon adaları dolaylarında cere. 
van etmiş olan deniz ve hava mu
hP.rebelP-riade Japonların uğra
dıkları kayTplar şunlard1r: . 

Batmlan .Japon · gemileri: 1 
7.Jrhh. 3 al!'Tr lrnıV3Ör,. 2 hf1fİ f 
kruvazör, 5 hafif muhrıp ,4 şilep 
ve- 8 kıtaat taşıtı 

Hasara u~rcıtılm1c; olan ızemi
ler: 8 taşıt, 1 zırhlı ve 6 muh
rip. 

Amerikalılar 2 hafif kruvazör 
PP ~ m11l,.·in lc;ıvhPtmi~1Prdir. 

Japon donanması, pazar saba-
hı. ağır kavrnlaTa uı?ram1!1 bir va
ziyette şimale ~nıtru çekilmiştir. 

* 17 (A,A.) - Amira1 N1. 
bir teblii neırederek. 

b teşebbfüı!erinin boşa 

Devamı Sa. Z. Sil. 1 

Gazetelerde Papalık 
Aleyhinde Şiddetli 
Neşriyat Başladı 

Ankara, 17 (Radyo ~azetesi)
ltalvadan gelen haberler şimalt 
Afrikadaki harekatın ftalvada bü 
yük bir endişe ile takip edildiği
ni ~österiyor. 
~eı-ima Fa~ısti ıa~em Pa

palık aleyhinde .şiddetli bir ma
kale yazmıştır. Gazete diyor ki: 

"Hiç kimse inkar edemez ki İ
talyanın başlıca düşmanlan Va
tikanda toplanmıştır. Düşman 
Vatikan vasıtasiyle İtalyanın va. 
ziveti hakkında ~k iyi maH'imat 
alabiliyor. PapalıAm ~tesi Ob
servatore Romans bttararlrb rla
vet etmemektedir. Almanlar 
Fransada harek!t yaparken bir 
kac kilise hasara u~adtitı zaman 
bs.rbarlıktan bahsedilm~l. Po
lonva davast bahis mevzun ohm • 
ca bu sıazetf' seTier 17ibi ~öz yaşı 

1:tfr Devamı Sa. Z. Sil. 7 

Amlral Darlan 

D. Gaulle'ün 
Protestosu 

Üzerine 
A. Darlan1a Verilen 
Vazifenin Muv.-.kkat 
Olduğu lran Edildr 

Almanya, Rusyad~n Berlin, Vichy'nin 
Balkanla~a. Yenı Çok Mühim Kararlar 

Kıtalar Getirıyorm~ş Aldığ!nı Söylüyor 
Stokholm, 17 (A. A.) - Bnta-

nova: Hususi bir menbadan bildi Londra. 17 (A.A.) - Reuter: 
rildiğine göre, Cenubi Rusyada $imal Afrikada. Darlanrn son va. 
bulunan Alman kıtalan, tankları 7İYeti üzPrine hasıl olan karısık 

durum, General Eisnehower ile 
ve tayyareleri Bulgaristan ve Yu Vichv mümesı::ileri arasında her 
nanistana sevkedilmektedir. Yu - türlü anlasmnvı reddeden De 
nan limanlarında bulunan bütün G;:ıullr"ün beyanatı üzPrine bir 
gemilere eıl konmuştur. Pire açık kat daha karısmıştır. İsmi açıkca 
larmda bir Italyan filosunun bu zikredilmemekte ise de bu cüm
lunduğu 6()ylenmektedir. Balkan le Darlanı kasdetmektedir. 
lara gönderilen kltaların büyük Muhakkak otan bir sev varsa 
bir k!smını tanklar ve motörlii o d11 Amiral D~rlanrn müttefik
nııkil vasıtalarile teçhiz edilm~ ler haı;'komutanlPınca sima! AfrL 

kadaki Fransrz idaresinin b'a~na 
hücum bir!iklerinin teşkil ettiği eecirildi~idir. Bu sıfatla , Amiral 
rivayet edilmektedir. Dnrlan iseal altındaki topT11klar

Bulgar ve Rumen hava mey - da dahili emnivet b3kım1ndan e
danlnnna getirilen Alınan tay - mirler VPJ"TTIPktedir. 
yareleri j!ı:>°ıip bir ihth:nalle Akde l:lff' Devamı Sa. z. SU. 5 

1 ~~~~· faaliyette bulunmaktadır s u i K A s T 

'"'. . Davasında 
Üç Suçlu. Kes~in Ağır 
Cezasının Kararına 

da itiraz Etti 
Ankara ,17 (TAN) - Almanya 

nın Ankaıra Büyük Elçisi V on 
Papene yapılmak istenen suikut 
faillerinden Pavlof, Komilof ve 
Süleymanm reddi hlkim talebin 
de bulanctukları ve bu talebe ba 
kan Keskin Alır ceza mahkeme 
ısinin de bu talebi reddettiti ma 
lQmdur. Oğrendiğimize göre bu 
üç maznun verdikleri müşterek 
bir iaıtklada Keskin Ağı:' Ceza 

e-_ Devamı SL Z. sa. 'I 

Müttefik ve Mihver 
Müfrezeleri Arasında 
Çarpışmalar Başladı 

f unus' a Yürüyen lngiliz Kuvvetleri Takviye 
Ediliyor - Bir lngiliz Filosu Akdenize Hareket 
Etti - Fransızlar Müttefiklerle işbirliği Yapıyor 

1 Günler Geçerken 1 
Tercüme Yolunda Bir Hamle 
REFiK 
HALI D 
~ARAY 

Nesrin nazımdan, t~rcümen.in te~üde?t fak, 
manzum bir eserı, hele pıyers ıse yıne na 

zım şeklinde dilimize çevirmenin hepsinden güc 
olduğunu bildiğim için Türkçe (Gyrano de Ber 
gerae) i elime alınca ilk hissim ir~ilmek. !e "~ 
vah bunu da mr yaptık, bu cinayetı de mı ışledik 
demek oldu. Bereket ki şiddetle yanıln;uşmı, yer 

siz bir fena 1nnna düşmüşüm. Sabri Esad Siyavuşgil'in haşan~ 
karsısında. gücti kuVl\·eti yetmiyenlerin yüksek, marlf etli es:r 
tere karşı duyacağı baş döndürücü haynınlığa kapı1dı.ğımı so~ 
}emekten memnunum. Edebiyat sahasmda bu muvaffakiyet, sır.., 
at yolunda en uzun köprüyü kurmak, en büyük tersaneyi işlet 
mek kadar ileri bir hemle sayılabilin . işi büyültüyoır, heye.ca~r 
mı kapılıyorum? Hayır. Gyrano tercümesi, bizd~ haşm~ltı bıı 
eserin ilk def::ı olarak aşkla, şevkle, aadakatle, ıman, ~ilgi ~< 
zevkl~ · hepsinden ehemmiyetlisi, te'lüe benziyen pek ~zel bu 
üstat turkçesile yapıldığı, hiç aksamadığı , gönü~ v~ fık! doyu:, 
duğu için öğır.eğe değer. Şüphem Y.ok ~~ ~arm ~ ~re~ mu 
Jriıfatı,, verilmek lazım gelirse cıadılığıne govenı!~ ~~ jur 
Gyrano'yu birinciliğe layık görecektir. Bence bırıncılik bile 
azdır, Müsabaka üstü sayacaktır. 

(;esenlerde bu piyesin sahne~~imiz.de o~a~8;5~1 lstedı 
tim zaman ümidimi kıran nokta oyle hır eserın dılrmı:ıe nası.ı 
ÇeyriJeceği düşüncesiydi. Tercüme işi şerefle başarıldıktan :ıonrr 
Ankara konservatuvarından şimdi temsili beklemek hakkınız 
dır. Bu, her bakımdan, hele türkçe ve tercüme itibarile tiyatro 
mazurı dönün1 başlangıcı olacaktır. 

R:ıstand'ın kıymetinden hem bafkalan, hem de ben bir hay 
ll bahsettiğimiz için bugünlük ona dair kısa bir fıkra anlatma) 
istiyorum: Bilirsiniz ki 29 yaşında Fransız a.ka<iemisine gireı 
Rostand 2S yaşında iken ilk eeerini "Theitre Français,, de oy 
natm.ıı, beğenilmiş, fakat henüz servet ve şöhret sahibi olama 
ID!flı. Gyrano'yu hazırladığı sırada bir küçük ev hoşuna ~tmiş 
ti; ev Ahlbine, adını vererek ezile büzüle demiştt ki: "Eğer ya· 
kında oynanacak eserim rağbet bulur, elime beş, on para geçer 
1e binayı aatın almak niyetindeyim.,, Irat 1'ahibi, o genç ve sıkıl 
kan muhatrir parçasını §Öyle bir süzmüş ve omuzlarını kaldır 
mlf; fakat Gyrano oynandığı gece muharririn daha hiç kimseyE 
nasip olmayan bir f(>hrete erdiğini görüp servete konduğunu 
sezince hemen bir telgraf çekerek üstadı tebrik etmiş ve binayı 
abp almayacağını sormuş. Roltand 1\1 cevabı vermiş: "Eviniz 
IJmdi ... dar alir! .. 



GELINLiK KIZ 
N.o 18~ 

~.-· 

- Elbeltel. Böyle olmasa, sana bü• 
tün bir ömilr Sçin bir arada yaşamalı: 
t•k!if eder miydim? 

Sesi her zamankinden tath ve mü~ 
slr, gözlerindeki manalar dah:ı derin, 
lt'Jlilmseylşl daha sev!mliy<ti. Feyd, 
c-nu öyle güzel, öyle mUstesna bulu• 
vnrdu ki!. Bu buluşla, ruhunu doldu. 
rım gaadetinin ö!çUsü:ı bir hadde ver
dr~nH hissediyordu. 

Fuat daha ciddi devam etmekteydi: 
- • • • • Aramızda karar veril• 
ıkten sonra, ben Avrupadan döniln• 
eye kadar kimse bir liCY bilmemeli! .. 
ııyct eeni bir başkasına •ermek iıı-

t-lerse razı olmazsın. Ve yJne pek 
IJ'lliskül mevlde dı.işmeden ve bana da 

•1m111dan kararımız&ın bahsetmezsinl 
B n san mektuplar yazarım. Bun!~ 
ı b!r arkadasımın cdreıint ·~önderi 
·m. o sana verir ... 
Feyzi, ruhunda kopan saadet kasır
sının st>rs('tnliği içinde uyuşuk du 

·uvor; g8k yll.dine, yapraklara, ı;uya 

t' akşamın dekorunu c;izen bütilıı 

trllclere sevgi ile bakıyordu Fuatla 
"raber olduktan sonra, ona. h er !jey 
• vle gDzel r.örün~ek, hiç bir şeyden 
k-yet etmlyecektI. 
'Fuat, ondnkl ha!eti ruhlyeyi derin 

•P görU$1e anlıyor ve dııd:ıklanndn 

ecııt. bir gli!!Im~eyile istikbale alt 
' •rwvnrlarından bahsediyordu. 

Ortalık tamam'!tl kararıp, gene; ada 
mın sudaki aksi silininceye koqar o. 
r da başbaşa kaldılar. 

Fuat gideli tam üç ay olmuş ve bu 
üc; ay lcindı: Feyzi ond:ın munt:ua· 
man mektuplar almıttr. Kendisini çok 
"'esut hissediyor, gönlünll hiç bir en 
r1 ~e bu1utu karartmıyordu. 

Fuadm, evde bıraktığı pek c;ok hf• 

Yazan: Kerime Nadir 

daıma ccvapsıt kalıyor, hakikati a}"' 

dınlatacak bir çare elde edtmiyordu. 
Buhran ve üzüntü ile ıı;eçen bir bu. 

'ulc aydan o;onra: Bir Paz:ır gecesiy. 
d'. Peyzi, mutatı bi!Uına yemekten 
kalkar kalkmaz oda.ama çekilihis, pen
çerenin önünde hayalita dalmııtr. 

Kapısı açıldı, İçeri annesi ıirdi. O
dayı karanlık gôrünce: 

- Feyza burada mısın? Karan'ık. 
ta ne yapıyorsun? Diye sordu. Genç 
kız hemen ayaia kalkmış ve komod.• 
nln ilstündeki limbayı yakmıştı, 

LSmin '.Hanım kızına yaklaştı Yü• 
El.İnde büytik bir kederin ac;ık izleri 
l'kunuyordu. Çekingen blr lisanla: 

- Sana b!r şey söyliyeceğim ama, 
!lakın üzülme! Dcdl. 

Ft"Yzl bu bııslııngrçta bir kara ha
ner hıı•ıtsr !e2'TI11$ ve Urp~rmlştl. An. 
nel'i deva.-n etti: 

- . . . Bugiln b::.bana Vıyanadan 

b~r mektup geldi .. Fıııt tifoyti yakı• 
hnmıs ve ylnnl eün yattıktan ıonra 
ağırl:ışmı~.. Tedavisiyle bizzat alaka• 
dar oları arkadaşının ifade!Wne göre 
gavretlerdın bir 5emete hası! olma: 
mrş .• Ne yapalım kızım?. Ecele çare 
bulunur mu? .. 

Feyza ıendeledi. Vücurlü keçelen. 
m ş. dili tutulmustu. Limia hanım, o
nun gön1undeki sırrı biraz sezmi~ o1· 
duğundan mı, yoksa, sırf b!r analık 
!ıelkatlyle m,i billnem~T; kı~nın o
muzJnrınt, ok ıyarak teseıır verlcl bir 
kaç söz soykmi3 ve ~cümle deml!jtl 
ki: 

- Fuadın ö!UmU hepimiz için bü. 
ylik bir acıdır. Fakat, fuh üzülmek de 
doğru değil . Babasını çok kırdı .. İyi 
ha:vlariyle bernber dik kafalı ve ser• 
ke~ bir çocuktu.. Ne doıtlarına, ne 
sevdiklerine ha1n olmryacaktı .. Ney. 
se .. Netice itibariyle çok üzülmemeli! 
Mukadderata tevekkülle katlanmak !A
zımdır .. Hemen cenabı halı: başka nrı 

lar göstermesin 1 
(Oevımı var) 

• ra vardı, Bunlardan başka, bahçe. 
rlar, deniz kenarı hep FeyzayA onu 

lıahr!atıyor, onu söylUyor~u. Gene; 
k•z, talıassüs?erinl, kaleminin iktJdarr 

'sbetfnde Fuada nakletmkete ve bir 
ı:ıda büyildıikleri yerlerde kendisini 

d ·,ünerek yaşamaktan ne derece meoo Konya Belediye Reisliği 
at; ktilafına daima adtnı fısıldayan Konya, (T.AJ.~) - Yapılan seçimde 

h1tnalar içinde ne derece mahzuz bıı. belediye reisliğine bti defa yine dok
undıığunu kaydetmekteydi. Fakat, her tor Muhsin Fııik Dündıır seçllmlştir. 
eyin başında hasret geliyordu. Fey. ı ==~=========== 

z~. bunu da tevekkülle hazmedeceği• 
ni bi!diriyor, aynca onu da teselli c
vordıı. 
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1 GF:C~ -GE.l'-M H•BE.AlER 1 
Almanlar Elbruz'da Yeni 

Mevziler Zaptetti 
Sovye+fer 
Hatlarında 

de Nalçık'ta 

Bir Gedik 
Tankların 

Ac;tığını 

Düşman 

Bildiriyor 
BerUn, 17 (A.A.) - Alınan ordu.. 

1 rı b:ıııkomutnnlığınm tebliği: Alman 
crtalan Tuapsenln slmallndekl ke· 

le Elbruz keslmlnde· derinliğine 
aztrlanmış olan dilıırnan mevzilerine 
0rmlşlcr ve göğils göğllse yapılan 
ddetll muhnrebeler netlccslnde bir
ok mUstnhkem mevzii bilcumla zap
etmlşelrdlr. 

Terek kes!minde zırhlı birliklerin 
ardrmlyle dllşmanın teşebbÖs ettiği 

mOteaddlt hücumlar, Alınan kıtola· 
rınm sebatlı mOd:ıfaasi kaJ'liı$lnd:ı o. 

im kalmıştır. 
Volkot cephesinde Sovyei hilcum-

larx Alman mukavemeti karŞl'!ındn 
kır1lmıştrr, 

Sovyel ek tebliği 
Moslcova, 17 (A.A.) - Bu sabah 

WİLLKIE 
M. ChurchilJ•in 
Nutkunu Tenkit 

Son 
Etti 

Ncvyork, 17 (A. A.) - Ofl: M. 
Wendcll Wilkie dün söylediği mı .. 
tukta M. Churchlll'ln geçenlerde söy_ 
ledıği rıutuktıın bir cümleyi elddetle• 
enkit etmiştir. Bu cUrnle sudur "İn· 
Tz fmp~ratorluğu itibariyle bize alt 

olan 'bet ~eyi muhnfaza etmek fık
rindeyiz.,, 

M. Wilk!e s!Szlcrtnc ~ylc d~nm 
ctmtatır: 

"Askcrl plil.nlarda birlik bütün 
mUttcf.iklerln yardımiyle kurulmalı
dır. Anlnşma yalnız mUttefik ınlllet. 
lcrin 11 .. keıi şefleri arasında değil, 
ynl zamanda milletler araamda da 

hasıl olmnlıdtr. Eter 1nıillz milleti 
biz Amerlknlılarm ne düıündüğiimü
·ü bilmez ve bunu ııamlml olarak te
Akld etmez c ve biz de İngiltere ve 
mparatorluk hakkında a,.ru d~-

tt1erl be lcnıez k bu anlaşmanın hü
HmsUzltiğünil g5nnek ümidi ola_ 

r.r.12: .. 

l\e redllen Sovyet tebliiinc ektir: 
Stallngradın cenup kesiminde Sov 

y<!t kıtaları faal harekatta bulunmut• 
l:ırdır. Topçumuz bir düşman blSlüiil• 
nü yoketmi!ftir. Başka bir kesimde de 
bir dü$man taburu yok edilmiştir. Sla
l!nı;rachn şimal batısında topçumuz 
tnhkim?.i dört dü4man mevki nl tahrip 
etmiştir. 

Nalç.ik'in cenup dofusunda snvaş de 
~:ıın ediyor, Tanklnnmıı düşman hat• 
fa.tında bir gedık açnuıs, müteaddit a .. 
t~ mevziini tahrip e)'lemiıtir. Bir 
mikcbr dü$ml'n tankı tahrip edllmis
Ur. 

Tullpıe'nin timıl dofusnnda düşma 
nm bir piyade tabura ilt bir tepeye 
yaptıiı hiletım, kendisine aiır kayıp 

verdirilerek püskürtülmüştür. 

LİBYA'DA 
fngilizler Derne ve 

Aldı Mekili'yi 
Kahle, 17 (A.A.) -İn~iliz teb

li,iti: Kıtalarımız Derne ve Mekt
li'yi z~ptCtmislerdir. Sekizinci 
ordu düşmnnr tnkibe devam et
mrl·tedir 

Alman resmi tebliği 
Bcrlin, 17 (A.A.) - "Resmi 

tebliğ": Sircnı:ıiktc muhar ebeler 
devam ediyor. Dcrne, evvelden 
tesbit edilen plana p:öre Alman
ltalyan kıtaları tarafından tahli. 
ve edilmiştir. Savaş ucaklnnmız 
İngiliz kıtalarını tesirli surette 
bombardıman etmiştir. 

Gemi lnıaahnda Yeni 
Rekorlar Kırıldı 

Nevyork, 17 (A.A.) - Herrv 
l<."liser deniz inşaat tez,llahları 
kendı rckorlannı da kırarak bir 
ıtPmivi lki gün ?.3 sant 40 dakika
da denize i:tıdirilnıi§tir 

Ekmek 
Vurgunculuğu 

Bakla Katan 
Y c'3kalandı 

Ekmeğe 
Bir Fırıncı 

Be:rııııtta fttmcı Andon o!lu Xoço 
ekmeklik unurıa bakU,..t unu -krınş_ 
tırırken yakalanmtş ve Milli korun
ma mahkem~I müddelumunıiliği trı
rntmdan tevkif etlilmlıUr. 

Koçonun urun zamandanberi kom 
şusu olan bakkal dükkAnına bu un
ları sakladıj!ı ve bu unl::ırla tazla ek
mek çıkararak y\lksek fiyatla sattıiı 

anlaştlmıtlır. Ayrıca Arnnvutk57iinde 
rrrmcı y nl <le !tı.zln 11yntln ekmP.k 
sıtttı ı idd'asıyle Milıt korunma mnh 
keme ine verllfi\lştlr, -

Belediye Kaloriferlerin 
Ynkılmas)m '.Bildirdi 

Bn:d epartrmnn s:ıhlt:ılerlnln. hilkü_ 
metin mOsııade vermediğini bildire
rek kalörifcrlerinl yakrııak fsteme
dikll'rl görülrnUı;tür. Belediyenin sa_ 
l~htycm bit' lımirl bu hu~u~ta vetll
nıis hiçbir kıırar olıhııdığım, bil!ıkiıı 

kttlötilcrledn yakttması 1izım geldl
l!inl blldirmlstlr. 

Tarla Yüzünden Cinayet 
Bafl'a,' (TAN) - Alac:nm nahiye_ 

sinin Koz köyünden Macit ~lu Ali 
ile Mehmet oğlu Ali ar:ıstnda rnıstr 
tarl:ısı yilrllnden kavga cıkmış, Meh
met oğlu Ali taban~ ile arkAdiişmı 
öldilnnü tür, Suc:lu 11ranm11ktııdır. 

Sahte Emniyet Amiri 
Kendisine slvfl p0Uo; ve emnıyet 

amiri stısQ vere"'lc: muhteli f polis ve 
bekç!lere h glSrdllrmlye çnlr~n Halil 
yakalıınarnk mahkemeye verilmi~tlr, 

AsHye Ül'il,ncü ceza mahkemesi Halili 
3 ny hııpse rnahk<nn etmit Ur, 

Bir Kadın Denize Düştü 
Yedi numnralı Haliç vapuru ile 

Fenerden tstanbulıı gelen Rnfcl is
mirıdc bir genç kadtn kau il~ denize 
düşmilştUr. Rascl etrartan yetişenler 
tımıfınd n kurtanlmrşhr. 

1 KOÇUK HABERLER 1 
+ OURES MUSABAKALAIU NETlCZ. 

Si - Paru • ıOnO J'•pılan 11'•ko • Romen 
ı::U•eılerl neuculnde, htanbuhın bltfnclllfl, 
Ankaranın lkincilltl •• E elrltehltln llcilncU• 
IOfO a ldıft 7uılmı1tı. Son a ltn1n mıHlmı · 
t:l ııöra fldntGIGfQ Xocaelinln hundıfı a n 
l•oılmı,ıır. 

+ RBFOJ LBR - Bur traınn' •urak· 
ları kaldınldıl<tan llOnrı nıfGJltrln de lılldı 
nlmuı karırlaıttrıhaı ııır. -

+ MUVAKKAT KARMEL Jl:R t ( llf Pi • 
RINLAR - Bel..SIJ't l kt lut nıOdarlDfCl mu 
nkkat karne alanlar lcln h111 ıııl rırınlar a. 
fltmlfl lıarır -rerml,tlr. 
+ RUHSATSlZ RADYO 'KULLANMIŞ 

- A hmet F•ilr adında biri. lnıllı ndıfı rod
~oya rubut almamı1 •• bu )"iladen ulriba . 
u ufrayınca da radyonun ıatın '1ml mik 
buru tarihinde de tıhnlat yııımııtır Jıflh· 
kemeye nrilen Ahmet Faik bir 1tne hapıe 
S(I lira para teıuını malıkOrn edllml~tir. 

Tunus Hududunda 
Simall Afrikad ak i müttefik u

mumi karargahı, 17 (A.A.) 
Resmi tebli~: Fransız askert bir
likleri her tarafta şarkta ve mer
kezde kıtalanmızla işbirliği yap
mışlardır. Oranda Fransız kıtala
rı Amerikan garnizon kıtalarma 
•ltihak dmışlerdir. Limanların 

temizlenmesine devam ed ilmek. 
tedir. 

Şarkta birinci İn,ıtillz 'ordusu 
Amerikan seyyar birlikleri tara
fından takvive edilmiştir 

Deniz birlikleri ,ı:?arbf Akdeniz
dolaylarını kontrol etmkte ve 
nezaret altında b ulundurmakta
dırlar. Bu birlikler kavıolara u_ğ_ 
ramışlarsa da b u kavtplar hare
kfıtın gcnislii!ine nisbetlc azdır 
ÖHı ve yaralı sayrsı da azdır. . 
Afrikanın şimal sahili acı,i?ında 

batırılan bir Alman denizaltm
mn suhavlan ve miirettcbatı b u
giin ~öz ııavınc alrnmıştır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 17 <A.A.) - $imal Af

rika sularındaki ! ngiliz - Aemri· 
kan filo~unn takviye ıı:etiren v a
purlardan 12.000 tonilatoluk bir 
nakJive ,ı:?etni!'li bir Alman deniz.. 
n1tm tarafından batmlmıstır. 

Bone sehrinin do~usunda ve 
Tunu!lun cenubunda h udut böl~ 
ı?er;inde vüriivüs halinde b ulunan 
düşman kıtalan hava hücumları
mız neticesinde aktr kaVTPlara 
ut?ramıstır 

M ilttefik kuvvetler iki 
koldan Uerliyor 

I.cmdra, 17 (A.A .) - Ceph eden a?ı. 

nan telrranarı röre, mUıtefHt kUr 
vetltrrı Mihver kttalar rna turnıı ite 
bunları Blurt aruında lmdtRç içine 
ıtlmak için Tunustan CC"nub:ı doiru t
lerlt"mektedirler . 

General Anderton'ıın ~mrindelı: i Ae 
mer!kan ve f ngniz birUkleti G:ıbes is. 
tik&mctin ı!e lı:uvnUI bir öncfl çıkar 
mı~lardır, Gabes, a yni islmdekı körf~ 
llıcrinde ve Trab!usa 145 td tomct re 
me~afcde bıılunmaku~ır. MUt tetlk1er 
ihtinctanl'lt temln tein d.ar hıth fkt 
şlmend.ife rden istifade etmektedirler. 
Bu manevra .a:resinde Ttımaı • lmaUni 
mUc!afaa edecek oları nıtlnu larn'et.!$ 
t' tterlt edilmektedir, · ~ 

* Lon<!ra. 17 (A.A.) - Cezalr racL 
yosu, Tunus topraklıınnda keşif mtif 
rezcl~ri araSlnda vukua gelen ilk ~r 
pışmıının sonundll Almanlann :e-i 
çekildiklerini bfldirmektedlr 

Şeker, Yeni Fiyatla 
Serbest Olarak· 
Satılmaya Başlandı 

Stoklar 
sa,dıyor 

Yiyecek Maddeleri 
Düşmiye Başladı 

Kahve, Çay, 
Helva Gibi 

Pasta: Şekerleme; 
Şekerli Mamullerin 

Yeni Fiyatları Bugün Belli Olacak 

Muhtellt yiyecek maddeleriyle di
ğer eşyalaı'ln tUcctır elinde bulunan 
stokları ~atılmak t1%ere piyasalara ar
zeditmlştır. Bu sebeple bu gibi hıad· 
delerin fiyatlarında hlssolunur -~
code dil Uklük glSrülmekt.edlr. 

Yumurta fiyatW.rı 
Yumurta ihracat fiyatlarında biraz 

yOk!!ells olmuştur. Geçen ııy İtalyıı 
ve Almanyayo. 2105 bUylik sandtk yu_ 
murta g!lndcırllrnlştlr. 

Dün sabııhtıın ıtıbarcn toz ~eker 
kilosu 507, kesme ,eker kllo~u 530 
kuruş üzerinden satıhnry ba$1antnış

tır. Knhvecllcr de kahve ve cıı:r fiyat
lnrlnı ~(!r kuru$ nrttrrm14l11rdrr. 
Maamaflh Belediye İktisat Müd(irlll
lil ı:•r ve kahve fi~ııtlorını tP-sbit 1-
cin diln tetkikler y:ıpmı~ ve su neti
ceye ''nrmıstı~. 

Bit kilo kfİ,me şekerden 160 parçrı 
telcer çıkı:rı:ıktrıd1r, Her pıırca şekel' 

Qç kurue on par aya Jtelmetctedlr. Bir 
bardak cay iki l)nr('ıı 11ekerle lçildlil 
t..ıkditde. l O kun.ı::ıa yerilen çaylar 15 
kuruıta verileeek, kahve fiyatları <la 
btş kuru~ :l rttırılat'akttr. Bu husust:ı. 

ha:ıırlan11n ::veni tarife prnje!I bugün 
Oalmt Enctimene verilecek ve fiY'llt
lıır ilin edll~ekt\ı-. 

Diğer hırııft:ın pas\acılar ve gazi_ 
no sahipleri de po.stn Ye kıthve fiyat
lnrmda yü:ı:de 30 nlsbetıtıde bir 7.am 
lst"mı-ktedirlıor. fltfü:ıt ;\.offid!lrlflto. 

Ba11n 
Bir 

Birliğinln · 
Tebliği 

Ankara, 17 (A.A,) - Türk basın 

bfrl!l!i reisliıfnden: 
Aıındolu ajansı ailesinden B:ıy Ah

met Aka.r'ı kaybetmiş bulunuyoruıo:. 
Arkadaıımtz. birliğimizin ölüm vu
lnıundıı. yardmı muka\'elesinin ikinci 
de,Tesine l<tirnk etmişti. Yardım pa
rası olarak birikmiş bulunan meblAğ. 
merhumun ailesine ödıenml11tlr, Bu 
sııTetle birliğlmlTin ölüm vukuunda 
yardım mukaveleslnfn Q~OncO dev _ 
resi nc;ılmış bulunuyor. Mukaveleye 
i~lr:ık etmio; bulunan zevattan en ı:eç 
10 Birlnclk~nun 942 günhne kadar 
fş Bankası Ankara şubesindeki (2381) 
numcıralı husuıt hesaba kattımnk ü
zere B:ınknya doğrudıın dnğn.ıys bİ• 
rer llr:ı ı:önrlermelerl l:'ızımdır İş 
Banka~ı meııleltimi:ı:e bir cemile ol
mak \b:ere bu pıırıınm masr:ı.!ım:. ola
rttk: rıııkil ve Jı:abuHlnü cnıbelrrfn .. 
blldirm bulunmaktodlr, 

Altın Fiyatları 

bu zam talebini tetkik edecek ve telt
lffini Daimi Encümene verecektir. 

Alılk::ılılarm aöyledlittne iöre, ald
de şeker ve lokumun kilosu yedioer 
l.ıuçuk liraya satılmak ll\zım gelmek_ 
tedir. 

Tahan helvacılar pekmezden yap
ttklan helva7r 180 kun.ıı tır:erlnden 
stumaktadırlar. Şekerle yapılacak: ta
han helvalıırınm kllosunun 340 ku
ruş üıerlnden satılac:ılı sanılmakta

dır. 
Diğer taranan mah:ıllebi, sUtldç ve 

benHrl tatlılann mııliyt't !lyatt Be. 
lediye İktisat MüdUrlüğU tarafından 
incelPnmlş ve bir tabak muhallebi
nin 28 k}ını'a m:ıl oldufu neticesine 
vıırılmıştır. Buna nazaran muha11ebl 
fiyatlan da 7,5 veya 10 kurut .ima· 
liye masrafı ve kıir ilav~lyJe satıla
bilecektir. 

D:ıimt En!'.ümen bu husuı;takl 1rn· 
r:ırlnrrııt burllnlcrdı- nesı·edeçcktir. 

Külllyetli ithalat 
Eşyası Geliyor 

t1fr Baştarafı ı incide 
Jr ild müddeiumumt muavinll/ti 
ilavesi. kükürt ithali !cin Etiban
kn verilen paranın 625 bin lirava 
ibl~~ı. hariçten !!ÖZtaşı a;etıriı~ 
mek icln f zmir tizüm ve incir ta
rım satıs kooperatifine 1 milvon 
lialık mütedavil sermaye vcril
'T'"d k::ırarlastınlmıştır. 

jJliistalu~ilden lfllŞ mısıı· 

alınmıyacak 
Ankara. 17 (A.A.) - Ticaret Ve. 

kilt>t' vıliliklere b1r tamim gönderr• 
rek, yııı; mısırların muh~fa7.asmdaki 

inıkinım:lık dolayısiyle müstahsilin, 
bordl'ndırıldıfı mısır mı>h~ulünii ku• 
rut \Jktan ~onra getirmeıı! lizım ~eldi· 
ğlr:I, ya15 o!arak 1;retlrilecek mısırların 
tılrrımamasınr. bunun için de alım mild 
~ ~·ı ~~;.,in 117:'1 ftlrl ııtlnı bllfli mıi<tir. 

NelJnt; unlila r 1,lJ mulmfazmu 
irin hazırlık yapılıyor 

ltlıaldt malları 
Avrupadan muhtelif günlerde ve 

beş yüz vııgorıla $ehrimb:e getirilmiş 
olan HhnMt mallorının gfinırüklertt 
teslimi ve Yagonların boşaltılması bit
mek üzeredir. Bu lthnltlt mallnrı bo
galtrldıktan sonrıı vagonlara ihrocııt 

malları yOklenccektir. Getirile>n itha
lfıt m:ıllarından birçoJtu de\'let 6İpa• 
rişleriyle Tlcnret Of sine aittir. 

Karadenizde Bir Alman 
Gemisi Bir Denizaltının 

Taarruzuna Uğradı 
Pazar ~ünü limanımızdan ayn. 

lan "Osso" isminde kücük bir Al
man ticaret gemisi. Karadenizde 
mechul bir denizRltmm taarruzu
na u,ğramıs ve bir yara almıştır. 
Vapur. yoluna devam etmiyerek 
tekrar 1lmamm1za dönmüstür. 

Yüksek Sıhhat Şurası 
Ankara. 17 (A,A.) - Yill<sek Sıh

hat Şürası 1942 İklnclteşrin top1an
tı11ını 19.ll. 1942 Per$embe gOnil saat 
14.30 da Sthhat ve t~Umat Muavenet 
Vekftleti binasında yaparak günde· 
mlndı- yazılı adli ve fenni meseleleri 
mil:r.akerc edecektir. 

İstanbul Tapu Müdür ü 
Terfi E tti 

btanbul Tapu ve kadastro ~up mOdUrb 
c~ıu Adh Uyanık', ıchterdıli rnunrtılıl· 
ycttcn dolayı Vckllt!çe bir derece terfi 
ettlrılml~tir. • 

Dün altın 3170 'kuruşa l';adAr dUş- Ankara. l 7 (T A.N) - istihsal oh•• 

yilzde on beşiyle, MllU Müdafaa ve 
memurlar ihtiyacına tahsis ed!!melı: ü
ure muamele verıisi karşılriı olarak 
hukiimt'te nynen teıılim edilecek yüz 
de 12,5 yağlarm muhataz.ıısı için bu 
;se memur edilen birlikler slmdiden 
sabit depolıır teminine c;alışacaklnr, el 
lerınde ve ticaret ofisinde mevcut bU.ı 
tün ''aril ve bidonlar da bu işe tnlısl~ 
ed'IC'celı:tir. 

müıffir. Bir A'f'&nı külçe 403 kunı~tan nar-ıık nebati vağl_arm bedeli mukabİ• 
~atılmıştır. li:ıCiı: "atın alınmak li~ere el konan 

BerliJıt göre, henüz 
çarpışma başlamad1 

Berlin, 17 (E.P ,) - SalU:ytttar 
mak~lar tırafındnn verilen malfim:o• 
ta ı:öre, Tunuıtll İncili.r. Amerikan 
kuvvetleri l!e mihver kıtılan arasında 

lıenü:r. muharebe olm&m ı ıttır. t nıiliT. •e 
Amerikan birliklerinin 1111ıl 'Tunu11 ~a

hasına henüz varmadıkları ıörülüyor. 
Bone'dcn ıtıı rk \ltikİmetinde ı:ideıı 111• 

hi l yolundtı ve daha cenupta F ~ • 'Tu 
nU!ı hudut c;'e•rtıılnde 1aııılan Alman 
krş!f ııçu~lan, Am«ikan kollerınm 

'f1lnaı hududuna doğru ıler!ediflnl 

tesbit ('fmekt~cfü. 

* Roma, 17 (A.A.) - Stef;ıni ajanın• 

nın Tunustaıı 6ğrend!iine göre Tu 
nuııtıaki mihver lnırtetleri ba$kumu• 
danı General Nehr!n« 11imtıl ArtlkO 
halkına blr beyanname neşrederek mU.. 
tecavfzin boıdufu 5ulhü yen!den kur. 
mak için yaptlmaktA olan sava~a i•li• 
rake davet etmi:ıtir. 

General Nehrinı, Libyada bir ,-ırh• 

1r ti:mene kumanda <"diyordu. Ve Rom. 
rtıel'in ba1 muaviniydi. 

Akdenize hareket eden fifo 
Meıdrlt, 17 ( A.A.) - La LiMa'dan 

bildlrıldlğine ıtör,., diln alıı$am Akdt• 
n!r.t" açılan bir filo Cebelltarık'tan l'Y• 
rı!mıttır. F ilo, 2 uçıı lı: remlıi, 2 zırhlı. 
4 kruvazör ve 7 mahrlptcn ibarettir, 
34 ticaret • e bi rkaç hastahane gemi. 
siy~ 1 nrhh, ı uçak ıemisl ve 2 lı:T't'• 

• '87Ör Cebelitarılı:'ta kalm1$1 ıırdır. Ha• 
sara ııirayan bir tnılliı muhnbi dun 
Ct!belitarık'a ıelmi, •e yera1ılıırr k:. 

r:ıyıı ttkarmıııt?r. 

Batınlan gemiler 
Lnndra, 17 (A)\ .) - Sa!Sh lyetli 

mah flller, eimal Afrika aı;ıkJarınd:. 89 
müttefik "'puramı.n batırıl dılı halP 
lınndılti Alman habetl ttitı in pek ziya
de mUb'll~iııh o!da bna hll c'l lr!,orlar. 

iki general öldü 
Vqlıtıton , 17 (A.A.) - '.Harbiye 

na.r:ırlrft, tidd~li dilftMn a~ altın. 
da 8 Sonterln ıftnft Orani yapıluı ,.,. 
ker c*artma hM"eketlni i&ıre eden 
tüml(eıterı1 Oeorıt Manhatı'm ı .. a, 
meydm.ına. ıs!dllttlnil •• OeıneraJ Bı 
tcman'm ı ı Son tef rinde C.beUtanktı 
e;untd.ıı denlıe 4Utertk bohldul\uı.u 
bi1dlrmekte41r. 

RooseYelt Nutuk Söyliyecek 
Nevyor>c, 17 (AA.) - Reis Roo· 

SE-velt P~,embe gtlnU ''btt'leşmlf mtl 
letk-r ve bu milletlerin hür bir dünya 
hakkın(fakl n .. arlyelerl., hııkkmdıı 

radyoda bir nutuk söyliyecı-ktlr. 

D.. Gaullel'ün Pro
testosu Üzerine 

A.!ir Bastarafı 1 incid e 

Salomon Önünde 
t?f'" Baştarafı 1 incide 

çıktıiını ve elde edilen bu ıo:aferln çok 
büvük bir zafer olduğunu söylemiştir. 

İnsan bakrmmda.rı .Tapon 
kayıpları 

Ancak Londra radyosunun ve 
Reuter'in askeri muharririnin de 
kaydetti;!! i.izere bu karar umumi 
:ıskPrİ hareketlere imkan vermek Vaşinııton. ı 7 (A,A.) - Geçen hafta 
iç!n hemen testsi 7.aruri olan ni. sonunda Am,.rikıın filosu, Jutland mıı. 
Z;.'lmı tC'min m:ıksadiy1c nlınmış hartbesindenberi yapılan C'n biiyiik de 
mll\'tıkkııt bir karardır. niz savaşını kaı:anmı,ur. Japonlar Sa· 

RE'ııter'in askeri muharriri di- lomon adalarında kaybettikleri mcvzl-
yor ki: lcıini tekrar elde etmek iç!n üçüncü 

"Genr.rııl Ei!l"nhowt'r hcır şeyden v11 en cüretkir teşebbüı;lerinl yapmı1-
e,·\·cl ııskeri me•C'leleri hııllctmek :ıo. hırı;a da tedl J(ötiirmfyecek şekilde Ye 
rundadır. Gil<:lüklc>rl ve altnması gc- nilmtşlcrdir. Resmi olmamakta bera• 
N?ken tt'<lblrleri onun kadar Jtim"c bt>r, her Japon taşıt ıemislnlh 3 11l 
takdir Nltmc.ı:. nınaenııle~·h Dııtlıın'ln 5 lıin asker ta~ıdığına göre, Japorı
hizmetlcri kntıyen muvııkkat olarak !arın 25 lle 30 bin kişi kaybettikleri 
kııbul cdilnılş olııbillr ve Lônrlrnd:ı j tahmin olunuyor. Salo:non adaları se 
bcyıın nlundu~una g~r~. ıonrııdan dc- j fe:-1 şimdiye kadar Japonlara. batırr• 
tlştlrllebil r. Fransızların ıırzıılıırına lan 35 Ti" hasara uğrntılan 72 gemi• 
~öre hl'\" hükCınıet kunnııları itin Al- y~ mı! olmu$ bulunurken, Amerikatı
nuın1.•• n $imal Afrlkadan kııti ola- l;ınn yıılnrz 24 gemileri batrrılm11 VI 

Tak atılmalartm beklemek lAıımdır... 4 gemileri de hasnra uğr:ıttlmıştır 
Bu çok 1.htlyııllt hattı hareket knr. Birleılk Amerikanın Salomon adala 

,ısındn Londranın be G:ıulle'cü 11'\Dh- rında karnnmıt olduğu kahir mutafla 
Cılleri ho~nutsuzluklarını gizlemiyor- rlyet. Japonyanın denir ltuvvetlerlnde 
lar. De GaullC''Ün bir !:Ö:ıcilsü demiş- yeniden bir delik açmt~tır. Bu fnuzaf• 
tir ki: (erfvet neticesinde cenubt Pasifik hS-

"Frnnsız milleti Darlıın'ın De k•m!yetinln kat'i ıuretfe Amerikan fi. 
Gaulle'a milsavl bir muameleye tabi losıına ır•rnı~'li muht('fYl~lnir. 

tutulduğunu ıllnnekle derin bir hay- f ( no.'t'un sözleri 
rete d0$milş vr. a!allamı,tır. Bu !Şahsi 
bir mesele değildir. Muhat1p 'FraMa 
mahfillerinde Darlan'fn ı-amlmilfğl 
huruı:unc'la ş{lp'!ielPr vıırdır_.. 

Rooscvell'in sözleri 
Vasington, 17 (A.A,) - M. Roo· 

sevı-lt. but{in demiştir ki: 
"Darlan ile yapılan siyasi anlaşma

lar dıılmi mahiyette değildir. Bu an. 
tn1mıılnr mu\'akkat olup tn!lnhasıran 
Qıuhnrebl' zaruretlerlnden do~mmı

tur ... 

Avam kamaraaıml.a tenkitler 
Lotıdra, 17 (A. A.) - Avam Ka

marasında Darlan'ıtı vaziyeti ten ldt 
cdfltrılştfr. Ltberal mebus Hıırris de
mlftl r ki: 

"Darlan'm Şltnal Atr1kada hayret 
edtlecek bir tan da ortaya çikması 
muhar ip F ranstzlara yutulmas1 çok 
acı ve ıllç bir lokma olmuştur. lter 
evvelce ıannett1Jlmlz gibi Dıırlan bir 
QulsUng dd flse bu hldlM, ik inci dlln 
y a h arp tarihin in en eıır•rlı fn91lla_ 
nndın b irin i te,kll edecektir ... 

Viclıy'nln kararlatı 
Berlfn, 17 ( A. A.) - HAdl$eltti 

yakından t111drı eden Vlch:r mahfllle
rlndP. hasıl olan intıbaa göre, g~en 
t>azar günü Devlet Reisi ile hilk\ımP.t 
Reisi ve Nazrrlar arasında yapıl:ın 

Vaşington, 17 ( A.A.) - Amerika 
bahriye nazın Albay Knox gazeteci· 
ler topbntısında demiştir• ki: "Şimdi. 
llk Ouaclalk&nal dolaylannda denir: 
il~tünlü~Unli elde bulundunrvonız. Bu 
T:ıfet eMsltılrr, fak:ıt ltatı dttğlldir. 

Cenun batı Pasifikte bir üçüncU !'llfh:>• 

nrn da başlaması muhteme!dlr, Dildi· 
~imiz bir ııey varsa o da Jaoonlarl:ı 

t,.krar kartıla~ır.ıalt yJne maililrı ctıe
rc~mlt.dir .•. 

Yeni Gine'de 'durum 
Mnc Atthur umumi kıırargihından 

17 (A.A.) - Gmeral Mac Arthor. 
Taı>onları Yeiıi Ginede lluna'daki i.ı 
ti'& ilslerlnnen atmak üzere ilerliyen 
mfitteflk lruV\l'etlerln harekat ını 11alı• 

sen irlare lc;in harp sahasına gitmiş

tir. Müttefik kuvvetler ıitgide daha 
fazla sılnshrmak suretl:vle batı ve ce
nuptan Buna'yı Itu~atmaktadır. Dfüı 
..,,." ,.,.kilmiv,. rl"v:ım ,.tm•l<t,.nir 

~örllımeler esnastnda Cok mUhim ka· 
rarlar almmıt olup bunlar• yakında 
neşredilecektlr. 
Diğer taraftan hilkômet Reislnln. 

Mareşale halet olarak gösterileceği 

tahmin edilıncktedir. 
Umumi e.fkar Vkhr hfikOmct n n 

Frans:ının hukukr va:dv .. tını .,._bit 
etmesini bek)( .ııcktedlr, 
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Şiş l i Çocuk Has- j 
tahanesi Durağı f 

~~~?.~~!!1!~r~l~r!~~l~al· i • drrılııı çok iyi oldu. Hem tramvay f 
arabalarında izdiham azaldı. Hem t 
5eyrUsefer biraz daha hızlandı. f 
Ancak ara duraklar kaldırılırken + 
birbirine pek yakın olan bazf du· $ 
raklar bırakıldı!iı halde, IUzumlu ı 

ı baıı durakların da kaldırıldıiitnıı f 
t kanllz, 
+ Mesell Çocuk hast nesi ISnUn· 

deki durak lbka edllmellydl, ÇUn· ! 
kO Çocuk hastane l lıtanbulda + 
tıa•u TUrklyede tek hastanedir. t 
Şehrin her k6~9slndeıı hasta ço. f 
euklar buraya götürülür. Ço!iu f 
l<ueakta ta,ınan bu yavruların f 
va~murdan, kardan, soiiuktan, ar· t 
taktan, hattl ,ıddl'!tllee rllzgArdal" f 
~Uteeıı,lr olacaklarını dütOnmck ı 
ıcııp eder. j 

Her ,eyden önce çocuklarfm ı· ! 
i ıı:ın eıhhatlnl korumak lhım gel· 

..Jiljlne herhalde tramvay idaresi 
rl• kanidir ............. ~ ......... ~-··-' 
Kira Vurgunculuğu 

Yapan Kadın 
Ayaspaşada 11 numaralı Zlto apar· 

tımanınln sahibi Madam Zlto evinlt 
ikinci, Uçllncn ve beıılncl katının fl· 
yatını arttırdı~ için Milll korunma' 
mahkemesine verllınlştlr. MUddehı. 
mumr Tahsin Okur, maznunun bu tıı 
katın birer senellk klm bedelini cer.a 
olarak Memesini talep etmietlr, Du· 
ruşma karar Jçin başka güne btrakıl· 
mıştır, 

Hendekte Sabit Gelirlilere 
Un Dağıuldı 

Hendek. (TAN) - Sabit gelir] 
\'atand:ışlara ucuz fiyatla un dağıtıl· 
mışttr. Bunun neticesi olnrak fırın 

lania izdiham kalmamıştır. Bu~da~ 
fiyatlarında da dU~ilklüklcr baısla• 
mışttr. 

Diğer tara rtan orman revir Amir· 
lfi?I memurlara ve sabit gellrlllerı 
bedeli am taksitte ödenmek üzerı 
kışlık yakacak vermeyi teklif etmiş· 
tir. Bu hususta hazfrlık1ar tamamlan· 
mıştır. İki güne kadar tevziata btı,. 

la nacaktır. 

İzmittc İlk Kar 
İzmit, 17 (A. A.) - Blrkaç gün· 

dcnberl devam eden yağmurlan mtl. 
tcak1p senenin ilk kıırı oivarm er 
yüksek mevkii olan Koltepe ve Sa· 
manlı dağlarına yağmııtır. 

ltalyada EndişE 
Çoğalıyor 
l:tfj" Ba~taraü 1 incide 

akıtmı$tı. Şimdi Cenovada kilise
lerin tahribi karsısında bir keli 
me sarfctmiyor. Bu yalnız btta· 
rnfltk değil, eçıkca dilşmanla bir. 
liktir. Endiscılerimiz haklıdır, zi 
ra Vatikan Romanın tam ııöbeliin 
dedir ve burada düşmanlarımı: 
ton lanmıştır.,, 

nu yaıı da gösteriyor ki. İtalyan· 
lr.r kendileri Jç1n de mtıknddes bi 
dlnt makrun olan Papalığa bile tart 
etmektedir. 

Bunun muhtelit sebeplcrt Vardır: 
ı - İtal7a harbin kısa stıreceğin 

hcsııplndığı halde, harp uzun silmıUı; 
tür. Ne zaman bltccciii de belli dc
~ildlr. 

2 - Korsfka, Nis ve elif er ::vctlc 
f t:ılyaya verflmemlştll'. 

3 - AfrlkndnkI mühim ll&mfirgo 
!er elden çtkmıı ve geri kalıı.n da çık 
tnıık Qzere bulunmu~ur. 

4 - İtalyan tcltlrlcrlnln o!ddct 
turetto •bombalanması halkm mnnc 
viyatını aıırsmıııtır. 

5 - İktisadi durum gitttkçe d 
talmaktndır. 

6 - P:ıpalıK: Afnerlkalılrırla tnOnrı 
sebetlnl idame etttlrmektedir 

hte bu ~~bf-plerled!r ki, italy d 
harbin son JnldçaC1:1rı endlso no t -
kip edilmektedir. 

Avam kamara.suido 
Londra, 17 (A.A.) - Bugün Arnı 

Kamarasında birçok mebuslar en ki 
bir zamanda İtalyanın kütle hallnd 
havadan bombalanmastnı istemiş! r 
dır. Shlnwell demiştir ki: 
"Bombardımanlar ne kadar çabu~ 

ltalytınlarm nkltru Mşlıırma getiri ı 
harp o k:ndar çabı.ik biter.,, 

Suikast DavasındOi 
ffŞff' Baştarııfı ı incidt' 

mahkemesinin kararma ttira:d· 
reddi hAkim talCbind~ ısrar et 
mişlerdir. 

Ceza mahkemeleri usulü kant 
nu hiikünılerine nazaran suçlu! 
rın bu taleplerinin en yakın yeı 
bir Ağır Ceza mahkemesind 
tcdkfk ve hükme raptr llzımgel 
mektedir. Yann yapılacak duru 
mada mahkeme bu hu.o;usta bı 
karar verecektir. Diğer taraftar 
SC>"\'yet hukuk müşaviri Şim J 

de suikast davasrm takip içln tel 
rar şerhlmize ge-lmiş bulunm.ok 
ttıdır 
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Yeni 
Fransız Hükumeti 

Yazan: M. ANTEN 

S imali A frikııda bliyük bir sürail.s 
"" milttefiklerin lehinde inki!Jaf "' 

ı:len askeri harekata müvazi olarak 
hayret verici siyasi hadi5eler de ayni 
türatle cereyan et.enektedir. 

Amiral Darlan iki ~ün evvel yaptı• 
~ beyanııtta: Mareşal Petain, samimi 
cliisüncelerinl Fransız milletine bi!dire
tek bir vazfyette olmadığı için şimali 
l\frikada dümana karşı mukavemeti, 
nıüttdlkletln tasvibi ve ya.rdmn ile 
kendisi idare edeceğini, Mare$llla sa
dakat yemini ctmi~ olan askerlerin bu 
ııücadelcye iştirak etmekle Mnreşala 
!adık kalmış olacak!arım, büyük a!• 
kcr Oui;aud'yu ba, kumanclan tayin 
e'tığini söyledikten sonra bütün bu 
~ararlann mcsuliyetini ~ahsan Uzerine 
lldı!ını !lli.ve etmlştlr. 

Gt"neral Oulraad ba~ kumandan sı
"atiyle yaptığı hitabede, tek gayenin 

' 11ü~terek dUşm.anı evveli Afrlkadan 
ıorıra Fransadan çıkarmak olduğunu 

>öyliyerek hitabesini "Yaşasın Petain" 
ıözleriyle b:ttrmiıtlr. 

Fakat Mare:Jal, Dar!anr, emirlerine 
tıuha!Jf hareket ettifi için bütün va· 
Cifelerinden e.zlettliln.i blldirmiştir.Son 
tclen haberlere g6re: Şimali Fransız 
A.frjkasrnda bir Fransrıs koatieyon hü• 
dlm"t! kurulmuştur ve Amiral Darlan 
Mareşal Peta!n'in umumi murahhası 
)Yarak tanmmı~tir. 

Time& gazetesi bu hadlse hakkında 
ıu mütn!eayı :vürütmektedir: "Fransa-
1ın dUııman!arfylc iıbirliği yapmalı: lü. 
ıumuııdan bir çok defalar bahıetmlı 0-

~n bir insanın müttefikler tarahndan 
:esmen tanınması ;>ek az kimseyi mem 
1un edecekUr. Fakat büyük tdılikele. 
·i gö:ı:e alarak ilk gilnlerdenberi düa-
11ana mukııvemet edenlerle bucün ha· 
-alarmı an!ıyarak mukavemete sa.mi. 
Jıi olarak karar verenler arasında bir 
ınlaşma temini Fransa için bir zaru• 
rettir,,, 

Gmeral De Gaulle'Un ba hadiseler 
ııünııııebc:tiyle Fransız mlllt kontlteıi• 
ıln noktai ne.zannı bildiren neşrettiği 
be.yanat daha ziyade dikkati çekmer 
edir: ''Fransız milli komite!li ,imali 

Mrikada Vichy murahhas!ariyle yapı 
an müzakerelere iıt.irak etmediği cibi 
bu hususta hiç bir mesuliyeti de üze
rine almamaktadır. Bu müzakereler 
v:chy rejiminin temadiıı!nl ternln ew 

dt"cc:k neticeler verdiği takdirde bun• 
larx asla kcıbul etmlyecektlr. BUtiin 
nransız Lopraklarrnın blrlcşmesl, Fran 
>lZ mJlletinln lr:ıde ve ve'kanna uygun 
;artlar içinde kurtuluş mücadelesine 
1ştirak sureU:v!e tE!tnin edilebilir.,, 
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IDEOl.OJI~, 
HASTALIGll Muvakkat Ekmek 

Karnesi Almak İçin 

Saçma Bir• 
Eser Daha 

... 

Fikir Hareketi Kdığına Giren lde.olojilerıe Çekilen Zorluklar 
Faşizm, Demokrasi. ilah.. Gibi lktısadi .. ,,,.,..... ..,,.. ____ ,_,,......,.. ... _ 
Ve Siyasi Sistemleri Karıştırm.amaltdır 

ortaçağ cemiyetlerinde içtim::ıi ni. r- y a z a n : -~ 
samın lnıbbeslni dinler teşkil • • 

ederdi. Her mimaride bina ile çatı i . . i 
arasında ne kadar ahenk varsa, bu ce. ( Hilmi Ziya ULKEN i 
ıniyellerin kuruluşunda da asıl yapı 1 i 
ile kubbe arasında o kadar tam bir a-
henk ve uyuşma vardı. Bu cemiyetle--1 iilerin )enl cemiyet yapılarına çatı 
rin yapıları e!!~sından değişince, Uze- olmasi imkanı var mı? Onlar •eğer 
tindeki kubbeler boşlukta kaldı ve çok gizil niyetleri örten sahte ıil~hJar dr 
defa iğreti binalnr üzerinde kul!anl• ğllse. S'adece hasta!ıklardrr. İçtimai 
lan ye yerini bulamamış dekorlar vll- buhranın yükuldiii devirlerde bu ha•· 
zifeı;ini törml:ve mecbur oldu, Cemi" talık da salgın halini almaktadır. On. 
yet hangi şekli alırsa alsın, Ust U• dan korunmak ve ketime camba:ı:lılr 
bakatarm altmda uyuyan içtlmat gay• lan yüzünden realiteye kar'ı ~özleri. 
ri meş'ur yine mistik tecrübelerlnin ni lrör etmemek lazımdır. 

art.a kalanları içinde yaşamakta devam 11- '1-
ediyor; fakat bu arta ka!anl&r ne ka
dar kuvvet!i olursa olsun yeni ccmlye4 
te uygun formu alamndı~ı için baskı 
altmda kalıyordu. 

ideolojiler bazan sübjektif bir ka-
naat baliııda ortaya ~ıkıp: 1'Barta 

göre" her $eyl izah ediyor. 'Bu onlt• 
rın en az teh!lkell şeklidir, "JIJen'' 1 
alemin merket.i gibi alan bu insanları 
y;ılnız bıraktrğınız ı:aman davalarmda 
lstediklerl kadar denm. t"tslnler, htç 
bir tehlikeleri kalnuyacakttr. Bazan 
tarih felsefesi kıhlhna giriyor. İfadesl· 
ne -azçok. çeki düzen veriyor. Taml• 
mrş tarih felselielerinin müşterek ma!ı 
olen bir kaç kelimeyi ve manası c;ok 
u anlaııılmış bir kaç mefhumu alarak 

cilt!n doldurmak ~e her ıe.,e 't'aftnen 
ciddiymli tibi 1:örllnrnek pelı:l!i mil.m .. 
ki.indür. İdeolojiler o &amıın daha ı.r• 
tikeli o!uyorlar. Büyük kelimelerin 
gürültüsüne sıtındıkları lc;in bir çok 
saf ve samimi inunları kındtrabili 

vorlar. İşin farkına ı.reç varıldığı ve 
hastahfin alıp yiirüdülil hallC'r görü· 
1ilyor_ Fakat bazan onlar kendilerine 
i!im süsil vererek ve daimıt objektfl• 
likten, kat'ilikten, tarafsuhktan hah. 
sederek bütün müsbet ilimler gibi saf
lanı bir temele dayandıkları kanaatini 

de uyandırabiliyorlar. Bu onların -şüp. 
hesiz• en tehlikeli ~ekillerldir. Çiinkü 
bu manzara!ariyle ideoloHler. kendHe 
r'.ne karşı korunmak için lciıllandacak 
tek silah olan ilmi ellerine geçinnis
lerdfr. Eğer bu sahte elbise altmda 
kendilerini hakikaten ı1zlivortaraa on-
1nrın zararından korunmak cüçleıir. 

** ıunun!a beraber, hakiki ilmt ideo• 
loji hutahfından a71rmak için 

bir takmı çareler bulmamx:ı: mümkün
dür: Fizik, b1yoloji aibl illmlC"tde böy. 
le ı;alıın teh!Jkesi yoktur. Çünkü on-
lsnn mevzuu insanı doğrudan dofru• l\fo,,aklı.nt karne amJak için sıra bekllyenler 
ya alakadar eden ve içinde yaşadıil - Bir dilim ek - Oooo... dediler, 
insan ecmiyeti değildir. Fakat pıiko- mek için garson - r- r AZ~; -, ha we artık bir i• 
lc>ii, sosyoloji ilim!erme ve bunların dan tut ta, odacıya 

1 

l ltlnci karne verem .. 
tlıtlluına gelince mesele değiıılyor, Bu iaşe rnemunına, SAIT KESLER 1 tiz. lkincl lı:arnejl 
ilimler ne kadar genç, elde ettikleri polise ve komisere 1 9.lmrınız için bir ika· 
kat'i neticeler ne kadar az olursa ol• yüz suyu döktüm, metgah senedi get!.l"' 
sun tabiatın bit- parçası olan insan yalvardım da yine ekmeği ala - maruz llzımdır. 
cem1yetine düren vermek bahis mev- maqun. Başıma gelın«lik kalına - O nereden alınır? 
zu11 oldufu uman e!itnizde birlcik ,:. dı. - Komiserlikten .• , 
lAh olarak yalnıe bun.ı&rr kttlftnablll Kalktim, karakola müracaat ettim. 
riz-. İlimlerin ellerinde kontrol .aıııt.• * * Kara.koldan: 
st ntll$3.hede, teerühe •e iııUkru 'Vfze- B ı " 1i 1 mi d t da - İkametaa.Jı senedi suçl~lara ve bir - ~n arı suy yen z r en e .. 
lerldlr. '.Bu suretle çolı: ı-enlş Ye el!• vi i~in tııtanbula ıelmlı bir de ecnebi!ere verilir. Siz ne suçlusu• 
retli tamim!er yapmak iddiasından ta vatıuıdaetr .,.e başından ıecenlerl arı• nuz, ne de ecnebi. Size veremeyiz, de-
mamiyle uzaktırlar İlim maslceııi taş,.. latıyordu. Anlattıklarını en kısa ıe- dilet. ' 
ifan ldeolojiler iso derhal aksiyon geç- kl!de şu yolda billlsa etmek müm- Komi!!ere çıktrm, yalvatdım, yakın·• 
m~k lbtiyaciyle en cilretJi tamimleri kündii: dım. komiser halime acıdı. Karşiki tü-
vapmaktan çekinmnler. Onlan 1'ıiz:ı• _ amirden çıkarken elimdeki tünrüden yü:ı: paraya ıuç Hltıdı aldım. 
na çekmek için ya vizeleı:i a't·lchrı e~k karlının tstanbulda geçip get"" doldurdum. Fakat bU senette bir dl' 
verde yakalamalı: yahut da söz!eriyle mlycceğlr:ıi sordum: "sucun nevi" diye bir sual vardı. Bu• 
hareketleri arasındaki tenalnuu but _ Geçer, de.diler, vapurdan ~ıkar rava ne yazacaktım? 
mıık için sözlerine deiil. fak.at ;,,uhteıo çılmıu: salonda bir ia&e memuru var- Komiser de düşündü, ben de dü,Un 
Uf devirlerdeki bareketlerfoe bakma· drr, ona bu kartı ver, ıana bir ba,ka düm, nihayet burayı boş bıraktık, bu 
hdrr. kart vertrltr, lkametdh scnedl ile gittik. Yine sıra 

(ı' Fa,llm, demokrui. illh .. ırı'l>i iktisadi Faka-t ıalonda böyle bir memur bu bekleyip yeni kartı aldık. Ayrılırken 
n ,ı:va•i ı1et~mleri filı:IT har~ketl J.•ltfln• lamadım. Doğru otele gittim. Bittabi. tl'mbih ettiler. 
&ireıı ldeolojilıorle kanttırmımalıdır. İ _ BJr daha ekmek kartr almıva .,..__ 

Yeni cemiyet kendi yaprsma uygun 
bir çok çttrlar denedi. R5nesanstan
sonra garp cemiyetinin tarihteki hiç 
bir devirle kryaı edilemiyeı:ek kadar 
hızlı değişmeleri, birçok çatıların YI• 

kılıp yeniden kurulmasına sebep ol
duğu Jçln bunlarda eski d!n!eıin bize 
vt>rdiği metinlik ve değfşme:ııllk hisııini 
duymaya imkan olamadı. Bu yüzden 
hem re:ıctionnaire'ler çıı1ılara kıtrşı 

dudak büktiller; hem de blrzat bu ç2• 
hları kuran yeni lnııanlar onlarm ke. 
Y.flerine göre bozulup yenid,en yapıla .. 
bHcceği gafletine düştiller, Nitekim 
her çatınm tek bir insan icadı o!ma· 
Yll'. ancak muayyen tabii değişmeler 

neticesinde kendiliiinden doğmakta ol 
uiunu; but din kuruculan ve mez
hep reformcuları gibi bunların da ta• 
~i değişmelerin kemale gelmesi ve so
na ermeısinde vesile olduğunu unut• 
tulıı.r. Bıı suretle herkes kendini bir 
kuhıp zannettiii gibi, her lstediil şe. 
kilde y~ bir fikir ortaya ıı.tıı.bilece" 

gine inandı. İşte bu, her gün yeni şe· 
lkil!cr aLan ve cemiyetin ç;:ıtıst o'• 
mık idd1asiyle ortaya atılan hareket. 
lere ideoloji deniyordu. 

yemekte bana ekmek vermediler. şi .... 
======"""===cmo:=ıs::::z::::ıaa:::::mı:ıı:ı::::-============:z:== ıarsona havalct ettim, nüfus terkerc- \lrk'n yeni ikametgah senedi ıetlrmC"' 

11-11-
Qn seklıind asırda Franııada içti. AGRISI? ••• 

Yemek yeroken yahtıt yemcltten aon. 
ra hazmederken, mide tarafından ge
lm rahatsızlıkların hepsine mide af• 
rısı demek adettir .. Vakıa bazr mide
ler filan ycmefe, mesela yumurtaya 
tahammül edemezler. O yemek mideye 
girer girmez ain verir ve hazım u-

mi de vererek, ekmek kartımı deti~ Yi unutmayın haaa .. 
thmesl içln alrutadar daireye yoll;• 
dım. • * .._ 

- Olmar:, biz.zat k~ndlei gelsin, de yukıırdo yazdık!arım İzmirli va-
rn!ş~er. Ben gittim. Bir de ne görl"' tandaşrn anlattıklarınrn hüliııatı• 
Yim? Ana b~.ba günü. Ne alan ben; mn hülasa'lıdır_ O ckh:ı bir çok zor 
ne satan Bir intiz-am yok. O ~n alr lul{!ardan bahsetti. Fakat başlıcalaru 
~ama kadar bekledim. kart d"'iiııtir'• bu'llar ... 
len gi~eve vana .. oımadım ... 'F.rtl'ı1l &Ü Ben. bn i$İ tetkik etmeden yazma. 
nü y!ne ıdtti-rn. Sıraya g1rdim. Bir ik; yı mnvahk bulmadım, kartla ekmek 
saat bekll'dlkten sonra gise memuru• verilen fırınların önünde durdum. elP 
nnn öniindl'vdim. Gi!lle memuru: mek kartı verilen yeri gördüm. vatan· 

- Evvela, dedi. hmird,.n ııı:etlrdil''• tlıasımı bircok noktalarda verden c5ie 
"iz flmühaber. sonra geld'iUniz varın kadaı haklı buldum. Meseli: 

Yazan: ULUMAY 
yarunmıı ~ir Alman sanıtk!fı olıı 

"G. Hanptmann" m seksenine 
:rıldönümü münaııebetiyle müt"llifln ~·· 
velkl ekşam Şehir Tiyatrosupda veri 
ten '"Kfampton" adh bit piyesinin tem 
ııllinde ha:ı:tr bulunduk. Seh!r Tiyatro· 
ıu bu eserle zannedersem ''hoşa gih 
miyt"n piyes seçmek" huo:n!lundaki bü 
tün rölı:orları kırmııtrr. Burada be!lt' 
muanılarım gözlerini açacaklar: ''Ey
vah: Hanptmann'!n eserine ta'n edilir 
mi? Tiyatro dünya11nm önünde bu,u 
ile boyun tnrdıf'ı bir ad~mrn pİyeıılnr 
karsı edilen tarize nasıl tahammül r. 

dilir?,. 
Oraıırnı bilmem l'ııkl!ıt bu. h6yledlr 

Ne kaıhr t~hammülfersa, modası i~ 
ml:ı, hl•lde eser varsa "sanat,, diy 
bb·e sunulu•or. Klhik pfyes deniM 
mlP En afrr1arı ile ünıtır:rorur, Avıın 

ıcarit e!ller d'nilince "Nuh'' tib! bir F• 

cııiplilt kıırşmnda kahvonız. Evvellc ' 
;;k!!&m da mevzu itibariyle biç bı 

f P.Vkaladellli olmıyan bir eser nünn 
n ''i sevrettik. 
H:ıuptmann'ın eserinin ne bı!ar er. 

•ipUften olrlulhıntı anlatmak tçüı ıtıe\• 
•tıu hUlba edeyim: 

''Krıımtıton, resim ak;;df'TT'llidnde k 
,,iV!' ~ü$kUn bir 11rofe~6rı1ür. Bn kö\i 
iotiJbı yii"Tlinden olacak nzlfe-ıint 

'ı!tım verfli•or; Herr profesör, dabt 
•vvelce kendisini icktye ver=İ$ oldnit 
tein bn ,erer yPis!e veniden \-endin: 
•tP.recek bir ı:ev bulamıvor: bu stfet 
_,.e t!!l ııerserllii:e vuruvor. 'Pl'cıfl''IÖre 

"'l'lf'rnut tral~n km G!'rl"n1d'1ro ... 1ro>,.eml· 
""'" lmvn1muş zengfn bir talebecfi.r. 

Sonra? 
Sonraıtınr ilk o\ıtl cocuklan hfle ko• 

lav~ ke'ltfrirler: Krz. t~lebe ile se\tf
'lfvor, profesör ser-ıe-riliktE!'n lrortanl:ı

rak sevgili c:tildyosuna, esvıı~ma kl'• 
VU!:llvor. Onlar ermiş muradlll3, biz 
~·kııltm kerevetine .. 
Krıımntmı bir dahi mlılir? Hayı!. 

r.rınkil dehııcırna temııs t>den bir e!etf 
'1ııkkrnda nl..,Mte 11falt bir ima bile 
.,nktur. Hlc bir fe'lf'ka1tld,.l:ıt o1mtyan 
!,n bavııt hf.,e ne ıribi bir hıt'l\-alıtr ıröıı 
•erl•or? Ml"Vıunn sadel'i;inde mese
ıa: "Marya ~ .. .,.,~ .. 1en" gihi bir hu'u• 
~ıvet mi var? Hayır, o da volı:. 

O hı11",. hh•l,.,.t'!' ..,P ıırti<ıtl~re v:ırıkı 
..,.i\nııh d~~l rrıinlr? Me<'len bire hövle 
•<ıl'rler seyrettlrml'k!e vakit "Pvbettl 
pil!vor ve nf"ı'll'n Hııdi Hün ıribi bir 
•"tT'latktl,.m vük!!ek ktınrl'ti bövle ~mür 
•O!: e"f'rll'r icin ıı•rndırılrvnr? 'Diler 
... ,.ı;~tlt>r nl' ba nıhsuz. ııcı~k etıetin 
ı,.,,,,.,_, ırtne'lt> o k:ıılar benllk!l'-rfm kay
""ttjı,... ki o'hnE'd•., t:ıon <"ıt'llyet rtlz• 
~'"1 ~ıı!f\"'ln huT rlıi don<tım!ü. 

~,.111 .. T!.,•t-,.,<ımıun t"~"'hl'Vllt bilen 
•,ır "'~" hİT' lo-:ıc sah..lv,.te tlı•ivııet 
"'ll.r. 7'.ire buınin hrı mi!l'«'ll''lede ee 
~ .. hf b•r hl'•pt .,,.,ı.<ıulltı?u "ahn,.,,e o• 
... .,,~,.. ,. .. ,. .. ı~in ho"ıı ıritm""'""'il:i ile 

mai reformada rehberlik iddia• 
smda olanlara ideolo~ deniyordu. 
Bunlar cemiyetin ne olduğunu defil, 
"ne olması llznn geldiğini., araftırı

yor!ardı. Yeni cemiyete teklif edilen 
türlU türlü sekillerden hangi!!I hakika
te yakındı? Bunu hadiseler gösterdi. 
ldeoloılar vakıaların tahlilini bir ta• 
rafa bırakarak yeni cemiyet hakkında 
hülyalar kurdukları için hiç biri ha• 
kilı:ati göremiyordu. İçlerinde seziş 
kabiliyeti olan!ar hazan isabet ediyor 
du. Fakat bu isabet tesadüfi idi. İde• 

TUn 'Veya trenin l>iletl. daha sonra dıı - İzmirdt"n gelirken ilmü habf'r ıra 
• • ..,ı,~'k''"''\- t'tm••iir v .. t:ıh~kkuk eden 
,1;ı;.,.,. hir 'h,.frilcat ı'lı. ~ .. ~o-r ve m.'7nn• 
~""'1'" bn ı:riW l"<"<i1ı1rıertn bllsb\!Uin •ıiHus tezkeresi lazım. tirmemiş olmak. :Bilet ibraz edeme 
""'""'TT ,,..,_c_.t.1,.,. "1A11;;.y,A,,r 

Dün ak&am Londra radyosunda, son ologlarm dC'ğerl sözlerinin doğruk• 
hadiseler bakkmda tefsirlerde bulu- ğunda değil, fakat Jçtlmat hareketleri 
ilan Savaşan Fransa sözcüsünün şu kırbac;lryan heyecanlarmdaydı. Niteıo 

tezleri bllbassa manalı ıörillmekte- tt;;m bu bazan akııi iıstikamette oldutu 
dlr: "Biz her zaman açılı: ve ıserbest için ruarh da olabiliyordu. Birinin 
komı;jurur. Fa.kat mühlm askeri harca yaptığını öteki yılmıalC istiyordu. Çok 
ketlerin Ct'teyan ettlfl bir ıırada ili• defa onların söylediiine deği!, fakat 
tiyatlx bir Usan kullanmak mecburiye· söylemek istediğine bakmak Jllzımdtr. 
t!nı h!ıısedlyotıır:. Bugün ııskeri endi- İdeologlar bu bakımdan gördükleri 
'elet slyul endl!Şelere "haklın olmalıw f rolü kendileri de bilmezler. Onlar 
dır l>in!C'Jidlerimlz bid anlıyacak• muayyen tarihi bir devrede bir cemi· 
lardrr,,, ~ · yetin, bir zümrenin veya bir sınıfın 

maI!ı geçinceye kadar ağrı devam "' 
der. Midenin gere: ekten ve $lddet!I at
rıları, yemeklerden 3, 4 saat ııonra, 

yenilen yemeklerin mideden daha aşa
ğıya inecekler! zaman gelir. Yemek 
Yı:'Tken ve yemeklerin henüz mldede 
balunduklarr zamanda mlde taraftrı• 

dan hissedilen rahatsız-hklarm hemen 
hepsi, ağrı değil, midede dırlık, gtr 
e;iııliktir. 

Müstesna olarak, yem,.kten bir, iJr:; 
saat sonra ge!en bir mide ağrısı var 
dır. Bu ağn yemekten, bes, altr ısaat 

sonraya kadıır devam eder. Fakat bn 
ağrı tam midenin üzerinden değil. 11''• 
denin sol tarafmda. dıılak üzerinde 
dfr. O ağrryı cekenler dalağı miıledt"n 
ayırt edemedikleri ir;in ona mide ağ
rısı zannederler. 

fakat biraz sonra bü}'ilmeğe ba,lar ve 
mideye giren yemekler c;oğaldıkca d·· 
bfm büyümesi daha ziyade artar. Da . 
lağm büyümesi, damarlarda bu!unan 
kandan büylicek bir kuınırnxn dalda 
g~mesl demektir. Dalağı büyülten 
şı,irm, oraya gelen kandır. Dalak ilse 
rlndeki ağn da, dalakta toplanan ka· 
nın çokluğundan ıelir ... Yemalrten. 
<b!alın böyle bllyllmcsi tabii bir hal• 
dir, fakat bazdarmrn dala~ı ycmek!er 
den daha dyade büyUr. Onun için da• 
kir: iizerind~kl ağrı da herkeste o'• 
maz.Yemek!crc!en b~ları dalaiı daha 
ziyade büyütürler. Mesel! balık ve 
denizden çıkarılan kabuklu hayvanla• 
nn etl, baharh ve biberli yemekler 
da!ahn daha ziyade büyümesine !!e 
hep olurlar. Baypğı et yemekleri ve 

sebzeler o kadar dokunmazlar ... Fakat 
vt-nilen yemekler çok olursa, cinsleri 
ne olursa olsun, dalağı çok şlşlrirler. 

Ka.raciğer de kifayetsiz otursa dıılafr 
,ı,lren yemekler daha ziyade doku-

tnnJrderl ilmüh,.het" verm,.<'Flrlerinl rrıek ikaml'tıı;~h !llenl'dİ ırötürm"k mec
hlletı vamırda atd•k!ıınm ~övledim vt" ,.,urivetl. B~ · gün!iikten fazla kam~ 
nüfus t4"11':keresini ıı:österdim. alamamak Bir tl"k fırından ekn1ek a1 

- Olmaz, dr.rli. hen size ekmek kAr• ...,ıva mecbur kalmak. 
h veremıom, yak,.rda memur var. enli İzmir vil~vl'ti İ!!tıınbıılda bir timi'• 
..-j.t:n 'h,.Jki o bir sey yaı:ııır. h!lber arıındığtnı btlmeditl kin yolcu 

Kalkhm. Vt1karrhki mt"mnra ıı:ittim .. q bövl,. b'r vf'<1ika vermİVI' lfi7.11m 
'1ilvfvnil"ll ic:h"• ..ı-tinı . h,.nlm bu i..ate ..,.ii•memiıı Rnnıia yolcunun kabahat: 
kn'lt•nım olmadığmı söyledim. "''''ll•ma~n li:r:rmdır, 

H ,..,.,,r: V"!"Tı'" VI' trı>n idarelı-rirıe t4"h1igat 
- SiZ'e inanrvorum. dive Cf'vap ver- "ıı "1Jmaı11iir kln bn ldarl'ler tı:ıt"t 1,.ri 

el' ?'.:1t,.n hüviyetiniz de ltimRd'l savan ~kC"le v,. fc;ta'l''o-ılard'l vnkulıınn t>" 

olduiunuzu ~österl"l'or. Yao;c~i.T"" linılen ahvnr Yl'>1cu hfr 'klne1 bl't"tı 
muamell' usulsüz olmııkla her:-ber "'• - .... ıon .. ,., hulup da İa$e memuruna gl\ ... 
re bir defaya m.ıbsuı olmak Ü7t'rt> .,.,.,.n.;ı .. ın' 
V(' sadece vatandaşa kolaylrk gö-ıter 1kametgılh senedlni bir defa almı~ 
mi$ olmak için kart verdirecdim -•mak. ondıı tltıımct mtlıld~lnl turlh 
ı\ncak bir dl'l.ba muame!enizi tamam "ttir,.rl'k sl'hirde kalac;lltf lrl!n kııdar 
""'ııtTl gelin. ·~mPk kartt a'mıılc trılinıldhı lkl'n bn 

Birinci ilan 
Hali Tasfiyede 

BREZiL YA KAHVESi 
Türk Anonim Şirketi 

Tasfiye hey'etinden 
9 Son Teşrin 1942 tarihinde fevka

'Ade ınırette içtima eden Brezily 
Kahvesi Türk Anonim $irketı hisse 
rlarla-r umum! Hey'etl Şirketıtı Fes!ıU 
tasfiyesine ve tıısfi;ye memuru olarak 
1'tlrkiye İş Bankası A. $. İstanbul 
~ubesl Ditf'kHMi Bav Halis Kaynarla 
q11)' Azrııl Tozan'ın tayinfoe karar 
vemılş oldu~ndan. Şirketten alaca~ı 
rılıınlıırm, Sirket es11s tnukaveleSlnltı 
ı:lfl neı maddesi hükmüne teVflkan 
ı:ıu alacaklarfnı üçnncn llAn tatihirı .. 
l!en itibnren nihayl't bir sene zar!th
~ n f!itıınbulda BahC'ekapıda 4 ntU 
VRkif hAn 4 ncO kat 22 - 25 nutna~ 
•Alardıı kAin cfalrei mııhsusada Şirlte1 
1'2 five hev'ettne müracaatla lııb 

Hakiki Durum 
Bu beyanatın ve ne~riyatm aydın· 

lığı altında vuiyctl ~u suretle izab 
cdeb!llrtz: 

Attılral Darlan Mareşal Petaln ile 
anlaearak, yahut yanıldıluu anlıyarak 
vcyahat .geç kalmış olsa dah1

• Fran• 
sanın ve müttefiklerin müşterek dava· 
lamıa hizınet ederek vaziyeti kUrta~ 
rnak endişesiy!e' Almanyaya karıJı cep. 
he almxya karar vermiştir. 

Müttefikler ise. şimali Afrikadakl 
asker! brek!tt mümlı:nn olduiu kadar 
~bulı: ve az kayıplarla neücelenllttnek 
ve ~lbassa Tunus ve Bizerteyi Alman. 
Iardan evvel ellerine geçirmek mak'" 
f>ad!yle, General Gira11d l!e Darlan ve 
Noııues'ten istifade etmeyi, muvakkat 
bir zaman için, zaruri gClrmüıılerdlr. 
Ve bu suretle bütün Fransızları Aı. 
ı:na.nlara karısı mukavemet ve müca• 
oclede b1rle~irmeyi Umlt etmekte. 
Ciir!fi'. 

En kara gfinlerde bile ''Fransamn 
bir muharebeyi kaybettiğini fakat haı-

'bi kaybetmediğini,, ıöyliyerek ilmit 
"V"e cesareti kınlmıyan ve iki buçuk 
senedenberi müttefiklerin yanında 
müşterek düşmana karşı milcade!e et
trıek suretivle Fransanm müttefikleri• 
ni ve ısereflni koruyan ve Fran!lız mil 
li kemttesinin relıl bnlunan General 
De Gaulle ise, ıörünüse göre Dlrlan 
lle müttefikler arı111ndakl arıla,manm 
'17khy'nin yeni bir siyast manevrast 
olmııınıııfan endl"e etmektedir. 

Müttefiklerin ve Savaııan 'Franıı11 
~e-llerinin lnıı:ün dikkat!eri Tunustıı 
cereyan eden askeri hareketler ilzeT1n
<lc tonlanmaktadır. Londra radyoıu 
•özcüsü. tldncl drece ehtmnıiytt1i h.., 
fl:olret1erle vaktt «tdnnelı:sizln süratle 
~ Almanlardan evvel B!.zertcve Mkim 
-1mak lazım geldicini söylemiştir. _ 

ıreçirmekte olduğu buhranı temsil e
derler. Bu baknndan ideo!oglar bir 
nevi içtimai hastalığın fi.razı (ıymr• 
tôme) vazifesini görürler. 

nur!ır, 

İdeolojilerin delilik derecesinde a.:ı;. 

dığı devirlerde içtimai buhran grafik' 
\erinin yükseldiğine dikkat etmelidir. 
Doktor hastalığı arazlarlyle an!adığı 
ve bu sayede ona karşı önceden ted 
bir aldığı ~bi. cemlyet vakıalarını tet• 
kik ~den insan da ideolojilerin azdığı 
zamanlar bu arazlan tesbit e'tmek su• 
retiyle cemiyetin buhranlan hakkın

da tahminler yapabllir. 

Midede yemek!~ 'Varken dalakta nr. 
den ain olsun? 

İçerisi kanla dolu olan dalak vakit 
v:;ık.it ve türIU ttir!ü sebeplerle, bazan 
!dlçülilr, ba:r.ın bliyUr... Meaetl tnııa 

nır. nefe,.si darahnca, bir ıeyden mllte
~!ir olunca dalak küçülilr .•. Yemek 
verken de dalalı: ilkin biraz küçülür, 

Y vnek yerken ve yemekten ıonra. 
böyle midenin ıol tarafına, dalak ıı. 

:ıo:etlne gelen ağrıyı çekmemek l~n qa• 
re birden çc;X yememek, günde bir, iki 
defa yarine, cil.iide üç d6rt dıııfa 'fe 
tnelı.fu... Aftı tic1t!et11 olur .. , dalalı: 
literine kuru boyn1121 çelı:tlrmek, da
lakta toplanan bnt daiıttr, ajn11 ,,. 
~rir .. 

Sevindim. Memur elime bir kal!ıt ...,uemıle neden he-r h"!; ~nılıo bir t•1' 
verdi, o kağıt ile gi$eye gittim. yin,. rıır ettirilsin ve nidn Beyoitlund:ı otu· 
sıraya girdim. ak,ama kad:ır 'be'h:lt"dik- rım bir yolcu Gahtadan. Akıaravda o· 
ten sonra sıram geldi, ktiıdı cösterip turan bir yolcn Sirkeciden gösterlten 
kııttt fıtedim: "ı-ıı-r 1ek fırından ekmek a!mıya mecbur 

t.:ıl!!ın ?. Sonra ikametdha raı:ıtetmtlt 
- Size ancak ild · 2Unlllk kart •ere-

• • ~rin hfr ::ı~~mm ~ttelu veYıı ecnehi n'• 
'hilirlz-. dediter. 

11- 11-

Mevsimin En Büttük Filmi ___ _.. - Sonra? .. 
J - Snnras•nt bllmeyl.z Miif,.ttitı;ligi:ı 

BAG- DAT HIRSIZI 1 nı1ı111 ~:ıın hiSyte. Zaten bi:t azami be'"glJr. 
1 D ilik lart Yttiriz. Ondan fl:ı~fa~tm ve z amanmuzda ideoloji hastalığı · meViz kl .. • Fakat ~mdi kağrdımt,. 

bUıbiltün salfln ha!inl aldı (1). GBrdülil büYfilc rağbet şimdiye kadar hiçbir tUmde «ôi:'UllneMlıtlr ,lttiil için ancak iki günlük verece-

Bira.ı dil!iÜnen 'Ye bir parça okuyan c o N R A D y E ı D T ~'~. 
her aktif adam kendinde cemiyete dil • Neyu 11%atmryahm. bin rlea \1t 

zen vetmek ve yeni bir ideoloji ya. SABU • JUNE DUPREZ'nilM nınnetten sonra beş tılinlli'h: 'k:ııırh ı•· 
ratmak kudretini duyuyor. Her gün ı ı -lı1r. Fakat Uti gUn ~•l rett\lilm t .. 
dükkan camekanlarını doldurup boşat. bu yüksek eBerl 1 dn btinun !ki rlinllifii reçmlt btılu 
tun yüzl~rce eser bu büyük lşl başar ~ nuvotdu. Ben ile ıri1ruilk te olsa ek--
mak iddlaslyle meydana çıkmaktadır. 1-p E K ve M L E K meğitıil ıemin ettlllme sevinerek otc· 

Dilin hardrul!lde yumuşak ve kalıp- le tliSndUm ve nrtt ibraz. ediıı ırar• 
tan kalıba giren bünyesine dayanan •:ından elnhe-lr istedim. 
bu iddi~lardan hangisi samltnidlr, han• Sinemaları Programlarında Bu ııefn- de garson: 

gisi de~dir; hangi~ isabetlldli, hım- BiR HAFTA DAHA KALAC .aKTIR - Biz ba kartla ekmek veremeyiz. 
gisi saçmadır, tayinJ çok gUçtilr. Ay. A • -Jedi, siz, biZ'zat Necatibey caddesfnı!t 
ni k~1ime ayni devirde, hllttt, karşı Seanelar lPEK 2 - 4,15 _ 6,30 ve 9 da . '·i frrm:. ~dtp emeiinı7.ı 11t:tcıı1ı:arntt 
karşıya tclen ve birbirlerine idam MELEK 2.SO _ 4.SO • 6.30 v~ g dn '\u 'kartla süe bt$ka rırıtıdaıı ~kft'ı"Jı. 
hükmü veren muhtelif insanlar tara- •"'1"fneıler 

fından ne kadar Ztt manalarda kulla ı " t & )', 'O~rhi1 lit'1<:tntt, Gilatat1AJd frttrı~ 
mhyor. (Millet), {halk), (hürriyet) ,__ ,..tdm Ôl"1'8r i'tA anı bııb~ l!'flnfl F.lr 

fmüsavat), (adıılet). (sosyalizm). (ve. ...,~'k' ıılmak ff'l'lk~nmT bıı'ımıııtrltm ~ 
tan), (lnı;anlık), (hık), (zu!tim) ı.. Biıyi.ik rejisör: TOURJANSKl 'nin "'!l"n dP. ıı: ıtf'ci .. dlm Ert .. ~ı ";ılı•" 
ıaıı .... 'kelimelerini, h;ıtt~ bunlarıl:ırı A ş K H A y A L •r'trenı'len rıntnn <Snünd,.,.dim v,. fırı"' 
meydana relen avnl cümleleri ayni za· ve •v·th!' "'"'1mll:ır ilk ekmeii ben almrş• 
manda menfaatleri tamamiyle zıt lkl •nn. Me.ııttum. 
inııan birbirine kartı ıllah diye ileri Oyn1yan1aT. BR1G1TTE BOBNEY - JOBANN'ES llESTEltS * * 
9\irebUiyor. Dilin bu hain ve zehirli (Bu cuma günü akşanu. r 
kudretinden istifade eden ·ve matbaa 1 D A. Eltm4ekl b~ ltlnlik ekmek lraf"' 
sütunlarını do!duran b!itün btı gürül- S A R K S N E M A S 1 N ileti 2 rtln ıonra bittnitti Yeoı 
tüler nedir? ideoloji. 'lll••••••••••••••••••••••••.a••Pll' nisim almak içln teltrar iase büroııı 

Arbk bu manada a.nla~ılaa. idcolo- .. a müracaat ettim 

'"'1R<;ı !fi.,rrnoi•T' H.orh.,nıri '1ir Y t ,,,, ... , 

~ıı .. ı. hlr klıHcte sokmıı?ll ıu~ 1Urn.., 
v:ı r~tr. ? 

Tahn:ıiti r~h•ornm ld hlınlııır l'k AÜI" 
1!!rfo m!lc:lffilltt«~rr. Elttnf'k kıırtrntıı 

'ıe-r hrtnd11 muteber olmaıır Uhımdır 
1'u ıııtveö~ t .. k ftrnırn Bnündeki 1ra1:.~ 
h~hk eh rırt~~ıın 'kAlluır. 

H .. ,.lı~'fl,. f "t::ı11'°'•1t~ ııtelMı vnlenlıır• 
'"ıırl~n'kii ıo,.1111.l<>rdan ktırtar"m:.lr 1!1· 
?tmd1r. nu fc;1erht taiıtim edlleceflnr 
;.,;,. .. unlt,. vokttır. 

··r .. MEVL-OD 
Bir sene evvel ebedlveıe 'kevusnn 

:'llilmune hastanesi clıctiye. Seft !ee
'l"l'lahlr Dr. Nuri Osman Eten'in ru_ 
'>ıına ithafen 191'X1/!J4! l'er t'ft'lhP 
-iinil i'ifle namal'lm müteaktn KAth 
' iW ~1>for11ihı c11111ilnı'lf' ml'V1ııı10 nP 
·-0vı oktıhılacaiZındıın ltOndlııln.1 ıevl"T' 

,.. t"""'l•ı:=a,..ı~.,.,n +•~;41ôT"; .,..tr~ ",,,.,,,, .. 

htiııbul rllıHl~I Hl\etklrlırı cetftl,eti 
~tn• Bu Cumsrtt•i f•ta rhnl 11?lT1M11n~ 

m•••• ll'ltn-• ... ı~n"ı1aıı f"'nr lıal,. clll••nl~ 
'"" ••rdım mit t:ı,.,m11·• erHN"lll'k .,.,..,. ~ı 
l•turkı iri! aldnnl"• f~·Ullde bir Jıo.,~tt 

.. ,,.,,'tf'!'t .. trr 

. 
'•hlr' Tlyatre•u Dram Kıımı 20.30 d 

Kolleııe Kr•m~ton 

Her Persembe 16.30 da tarnıt Matlnr 
Komedi kfmıf (ASFlfL!:~!N ltAllA, 
Her C~amba tt de Çecuk PJyül 

t,.,.,,.,,.,., lii.,..nmn fü\r. nlnnıır 

İstanbul Merkez Hal Md 
'fUldt> 112 ve 113 No. lu ser'11erln 

.,.,11ııteclrlerl Ahmet Uvı:a1 ve Gaml 
ftııfl t .. rki tk11ret Pttfı<lerlnı'!en mu

'."'!lllleyhimde alacaitt olan mt!stab.tl 
ı..,.fn 'tıl" ı.v ,.ı:ırfmnı1 mil'f'ılc1111tlan 

ıl'khls•r A•llye Hukuk HAklmllftl" 
den: Davacı Akhisarnı $ehler füııhal
ıe!!i 31 soknk 3 ııyılı evde oturan 
\bdullah kıt.ı Hatice Aratlı tarafm-
1ım clavalt kocası aytıi mahallede o
tui'tt!alda iken ilfametdhı tiıec;1iu1 
'-ırlünıın Karasu YaTla mahallesinden 
·ıırac İı:mail alevhine aC'tlan boşan.. 
"'111 dAVR!<lnm CATf nUMJ<:i'l\8<:ttldA; f-
1•.11metv1\h1 mecl'iul bu1unan dnva1ıya 
1 ~nPtı t .. hlfcrı:ıt fcrasr fcln dıını~11 
"~ 1111042 'Pı:ı1:.rt,.~; ıtflt\tl c::aııt on 
ls1fk kılmm1" ôMıııttm<!ıın \•ıı'k'tl mH 
~rdn hi,.,:ıt mnhk""1'11>°ve .... ı,.,.,'-'a•tı 
vn hf" "t"!''lrrtı k:ırııırıf .,.f'I,.. ,.,..,.mMllf 
kdirde ITTVıı:o k~rarı ıttıhn1 krıına-
nğı tehliıt makıımtna kaim olmak 

... f"I. .. "" f'TA,., t'1l1n1lT" 

KAYIP: ~ayılı 

leü:eremf lta7bettiğlmden yenisin 
>ıkaracağım, esltlslnln hükmil 7oldur 

Yunan tebaaaından Eleno Vafladlı 
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Tedbirin Sadesi En iyi Tedbirdir İstanbul Belediyesi İla nl a r ı ltiir Baştarafı l incide her istikraz piya,'5a.Sl gibi, Türk 
nası. 

5 - Paranın istikrarını a) hu. 
mbat fiyatlarındaki istikrar, b) 
memur maaşlarındaki istilaar, 
lolayısile de bütçe muvazenesi 
ıırcnsibini sadakatla karşılamak. 

Bu prensiplerin hepsi ekono -
'lliktir; hepsi, başka devletler ta 
afından tatbik edilmiştir; hepsi, 

m h.:ırp zamanlarında, ilim, bvsi 
ye etmektedir. 

Buna rağmen halbu ki, muvaf 
fak olunamamıştır: 

Bunun sebebi, ne olsa gerek -
tir? 

Bunun sebebi yahut sebepleri 
üzerinde, bir gazete makalesinde 
uzun boylu durmağa inikan yok 
tur. Fakat, sebepleri saymak ve 
k~aca gözden geçirmek kabidir. 

Söyle ki: 
Do'ktor Refik Saydam bükü. 

meti, 
Buğday ve hububat fiyatlarını 

sabit tutarken, bir yandan fiyat 
kaymalarını ve yükselişlerini ön
lcmôk yani fiyat stopu yapmak 
istiyor, bir yandan da, keza, ayni 
tedbiTlcrle, Türk parasının alım 
1 abiliyotini az çok ayni hizada 
tutmak istiyor, yahut hiç değilse 
parannı makul bir rythme dahi
linde düşmec.ini temine çalışıyor 
du. 

Bu hususta .elinde, daha bazı 
yardımcı tedbirler vardı: a) ken
di elinde olan fabrikalarla inhi
sar mamtilatınr hep ayni fiyat • 
tan satmak, b) vesikalamak, c) 
el koynıok. 
Şu var ki kendinin toptancisi 

bulunduğu maddelerde, mesela 
fabrika mamulatrnda, işin pera -
kendi ticaret tarafı tanzim edile 

beher metre 
murabbaı 

fartname 
ilk teminatı veulre 

bede fi 

istikraz piyasasının da, nihay 
muayyen bir siası vardır. Bu sia 
aşrldı ve bu piyasa işba haline 
geldi mi, pek tabiidir ki, para, 
devlet plasmanlarına, artık yat _ l00,00 5712,50 · 4,48 Taksimde Cumhuriyet eacldeslnde eski mezarlı][ untmdan !hM-

n:ayacaktı. Kaldı ki, piyasada iş. lOO,OO 5712,50 4,48 ~. ~!~ Pa,.rset N!· !." :e ::~~ me.,tre mura~baı ah:h ars,: 

s:z kalan para, spekülasyon saye 100.00 5362,50 4,11 4 • • • • _ 122,50 • • • • 
sınde ,kendine, otomatik olarak 100,00 11362,50 f,11 11 • .. • • 822,ım • 11 ~..,. .. 

ilci fevkalade kar sahası bulmuş- 100,00 G362,50 4,11 e " • • • a22,50 .. .. • .. 
tu. 100,00 5362,50 4,11 , • " " • 822,50 " " " .. 

Biri, iaşe maddelerine ve umu loo,oo 4640.00 3,39 8 • • • • 878,00 • • • • 
100.00 4605 00 3 36 9 • .. .. .. 6 

miyetle maddeye yatarak büyu .. k 100,00 • · " 71.oo .. " • " 

1 
5257,50 4,00 10 .. .. • • 801,50 .. " • .. 

vurgun ar yapmak; , 100,00 5250,00 4,00 ıı " " • • 800.00 • .. .. ,. 
Diğeri, akara ve gayri menku- 100.00 5275,00 4,00 12 .. • " " 805.00 .. • .. .. 

le yatmak. . 100,00 5275.00 4.00 13 n .. .. .. 805.0.0 .. .. .. " 

Bütün bunlara rağmen, Doktor 100.00 5240.00 3,99 14 " • " " 798.00 • • .. ,, 
Refik Saydam bükü.metinin ilmi 100.00 5187,50 3.94 15 ,, " ,, .. 787,50 .. • .. .. 

harp ekonomisi tedbirleri muvaf ~~~:~ ~~~~:~~ :·~~ 16 
: : : : 801,50 : : " .. 

fak olabiJirdi, lki şartla: 100.00 ..r 3850.00 3 .. 50 17 " • ,. 801,50 " • B 18 " 100,00 ,. " .. • 
IRINCI ŞART: Türkiye, bü. Tahmin hedellerlyle ilk teminat miktarlart ve mesaha! sathiyeleri yukarıda yaZllt Taksimdeki ez hk 

tün ~stihsal maddelerinde. orga- arsa~ından miifrez 2 il~ 18 parsel No lu 17 parça arsa şeraiti veçhile binalar inşa edilmek üzere ks:lı a:-arl 
nize bir memleket olsaydı. u:uııyı: arttırmaya konulmuştur. İha leleri 3/12/ 942 Perşembe ıct.ıncı saat 15 de İstanbul Belediyesi Daim! En

IK.lNCI ŞART: Müdahaleci ted cumem ~manda yapdacııktır. 0u arsalara ait şartname. proje vesair evrak yultarlda hi7.alannda gösterilen 
birler, paraya, madde·ue, fiyata bedı>ller .. u~er!.1:~.en Hesap İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. Şeraiti öğrenmek istiyenler her gün Beledi e 

.; İmar Mudılrlugıındcn mnlı1mat alabilirler. y 
ve tevzie bir plim dairesinde şa - T ı mil ve bir organizasyon dahilin. . a iplerin ilk. temlnnt makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesikalarlyle 2490 

~~· m kanunun ! ıı r' ratı çevresinde hazırlı:Yacaklan teklif mektuoların1 ihale .ırünü saat 14 e kadar Daimi En_ 
de müessir olsaydı. cumene vermeJı.,. mdrr ( 

Doktor Refik Saydam hükume · ~. - lil
9
> 

ti, işin bu hususiyetlerini görme ~erbut ve temiz-:ralışan bir Tür~\ 
di değil; gördü. Fakat bunun pıyasast varmış gibi tamamen li- r .. hmln Irk 

.. k " • b al bedeli teminatı 
muş ülatını iktiham etmeğe mu- er bir takım esaslarda ve ted 
vaffak olamadı. Ve, bence, ikti- birlerde israr edeceğine, bunla -
ham edemezdi. Zira, devletci tet rın her ikisinin de öyle ,cınnıldığı 
biclerin bir memlekette mu~af - şekilde mevcut olmadığım bile
fak olması için, o memleketin bu rek, kendine şu realist yolu çiz. 
tetbirlerden önce daha organize miştir
bir memleket olması lazımdır. Idari ve mali tedbirlerde kala 
İktisadi bakımdan, bünyesi bir rak iktisadi ve ticari intirikala -
çok iptidailikler arzeden bir mem rın labirentine girmemek. Yani, 
lekette, de"letçi bir politika sa • idari ve mali yollardan gidere-k, 
yesinde bir sulh devri inşası ya- neticede, ekonimik bir iyilik el
pılabilir ama bir harp devri tan_ de etmek. Şöyle ki: 

300,00 22,50 

30Q,OO 22.50 

K~ra'lğaç Müe~esatı Paçahane kısmında bir ~ne 
Zirfmda birikecek işkembe kazıntdanrım satı~ 
Karaağac Mües~tı domuz kesim pavyonunda 
bir sene zarfında birikecek domw: kanlartıım sa 
tışı. -

Tahmin bedelleriyle ilk teminat rniktarlan yukarıda yazıh fşler ay
n ayn arttırmaya konulmu~tur. Şartnameleri Zabrt ve MuamelAt Mü
dürlüğü kaleminde görülebilir. 

İha1elf?].'i 25/11/942 Çarşamba gilnQ sa.at 14 de Daimi Enclhnende ya
ptlacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen tbruı 
lAzım gelen diğer veslkalariyle ihale gün-O muayyen saatte Daimt Encü-' 
mende bulunmaları. (1272) 

zimi yapılabilmesi için teşkilatta Devlet. önce tatbik ettiği iki 
ve teşkilatçılıkta, bir yandan çok pe>litikada, bütün vatandaşlar ara 

medi ve, perakendecilerin ı::pe - kudret ve ihtisa.s sahibi olmak. sında nazari ve farazi bir müsa.. 
kiilasyonu, yahut bizzat halkın bir yandan da sabotaja karşı mer vat tezi yürüttüğü halde, btı de
tehacfünü ve spekülatörlere ilet hametsizce tedbirler almak ıa _ fasında. her şe~en önce böyle 
oluşu, devletin fiyat tanzimi bakı zımdrr. bir miisavatın mevcut olmadığını 
romdan elinde sandığı bu unsu • Şu halde doktor Refik Saydam ve bir kısım yurddaşlann, buh
ru ,elinden kaptı. Inhisar madde hükumetinin bütün millete samil randan müteessir olmak ~öyle 
lerinde ,ayni şey oldu. Yine, pe- ve adil b . "d h ı d • sızlığı ortadan kaldırmak olac;ık 
rakendeci stok yapmab, halk . ~ ır mu a ~ ~ye ayanan 

AMELE ALINACAK 
İstanbul Belediyesi Elektrik, Tramvay ve Tünel 

c... İşletmeleri Umum Müdürlüğündea· 
Silı\ht;ır F.lektrik Fabrikac:ı lçhı. müteaddit kazan kfilcü amelesine 

ihtiyaç vardır. TPbeyyi\n edecek. ehliyeUerlne göre b~nlara 110 - 140 
kurus yevmive. he-r iş saati için 5 kuruş (günde 40 kuruş) prim ve 
haftalık btil ~;-;inc!P calısmııdı~ halde yevmiyeleri ve aynca ay nih'a
vı>tind" i~tihk:>' '11tnrt ii?:ttinde!l % 25 pahalılık zam.mı ki cenan 

ilmi harp ekoncrnısı gayretleri, teessir olmasına mukabil bir di. 
ıse istüçiliğe .gittL ·. Türk ekonomisinin, harpten önce ğer kısmının büyük sıkıntilar 

1f.. daha, henüz organize bir hale ç~kmekte olduğunu teshit etmek 
,!,e srlkalamak işine gelince, gelmemiş olmasr yüzünden müş. lüzumunu duymuştur. Ve devlet 

burada da, maddeleri topla külata uğramıştır. · görmüştür ki, en büyük mli.c:a -
mak, sonra dağıtmak zarureti, :~ vat, ilk önce bu mevcut müsavat 
gerek teşkilAt gerek münakalat Gelelim şimdi ,ikinci safl-ıa- sızlığı ortada nkaldırmak olacak 
bakımından zorluklar yarattı Us ya, yani, liberal• piyasa tıır. Zira bir tarafta, sayısı 1,5 -
tt.lik, vesika suiistimali oldu. şartlarının iade edild iği ara dev- 2 milyon tutan sabit ÜcJ:etlilerin 

üçüncü yardımcı unsura, yani reye. gittikçe pazar dı.şı·edilmeeine mu 
"el koyma,, meselesine gelince Bizde, nasıl devletçi bir iktisat kabil diğer tarafta, serbn'St mes-;. 
bu, el konan madde, devletin eli güdümüne harp içinde müsr.it o- ıck mensupları, gelirlerini, müte 
ne olduğu gibi geçtiği takdirde lacak kadar ileri yani teşkilatlı havvil piyasa şartlan ile müterna 
faydalı olabilirdL Halbu ki, her bir bünye yok idise, bu ikinci d iyen ayarlı tutmak imkan.nı 
aefasında ve her maddede, spe- cihan harbinin patladığı srrada, bulmuşlardır. 

günde 210 - ' · · ruş ıct.ındelik verflecekiir, 
Bundıın başka emsı:ılleri gıoi her i~ gününde kenıfüerfne idare ta

rafındım parasız olmak Uzere bir kap sıcak yem.ek ile yarm:ı. ekmek 
verilir. Ve ağrr isçi ıımtrına dahtt olur. 

Askerlikle al!ikıısı olııırvan taliplerin nüfus htıvlyet clndanı hüsnü_ 
hal ka,itldı, 4 adet ve~ika rotografı. ve şimdiye kadar çalıştığt 'müesse
selerden almmıs iyi hizmet vesikalarlyle birlikte Metro hanında Umum 
-:ı.:;~~ıirHik bin :o qı ci ~hllinilP 7 rmi11 katında Zat fşıen · Müdfirlü~ne veya 
Sılahtarağa fabrika Miidür'U~üne müraeaatlan DAn olunur. (1511) 

ISTANBUL DEJ=TERDARLIGINDAN 
c1N~I 

Muhammen 
bedel Teminat 

51218-llH/ 81 Ml'cidivekövünde 8 pafta, 57 ada. 32 3109,60 234 
külli.tör devletten daha önce dav defterlerini muntazam tutan, ver Jt. 
rantlı ve maddeyi, kendi lehine gilerini yurduna bağlı bir vatan Bu vaziyet karşısında, hüklı.. 79; 7298 

ortadan kaldırdı. Nasıl ve kim - daş s.ıiatile eksiksiz veren, işinin met, şu kararlara varmış -

; par!':el No. lu ~'!87 metre murabbaı arsa 
Yeniköyde Malakof ~okaj?ınıia eski 16-
18 yeni 20 ~Ryılı ars'lnfn 1/ 2 hissesi 
Beyoğluncia İnönü m<ıhallesinin Cilinıtir 

42 4 

den öğrendi de bu işi yaptı, bu, toptancı ve perakendeciliğe ait tır: 
ayn bir hikayedir. safahatını kavrayan ve pazar şart 1 - Sayısı 1,5 - 2 milyon tu 

52301/2625 
1 crkmazı sokağında esk:ı ve yeni 9 sayılı 

ev 

250 

,.. ., Yine doktor Refik Saydam hü- !arına, gerek mahalli. gerek milli tan sabit üsrc·tli vatandaşların 
kumetinin, para hacmini azalt - ve gerek beynelmilel ölçüde \'a _ geç;m davasını kendi üzerine al-

512
17-1114

1
22 

mak üzeıre baş vurduğu devlet laf bir ticaret cihazı da yoktu. n:-l bunlara muayyen miktar 5510011580 

Meciiliyt>kö:vündE> 2 oııfhı. 10 ada. ı 64 
parsel No. lu 64 m"t-e murabbaı arsa 

tahvilleri usulüne gelince, bu da Bizde, Osmanlı imparatorluğun - t ' · ıH" ... Z fiyatla gıda ma<ldele !ıİpaşıı mııhalles inin Kandilli Türbe so-
paranın düşme istidadı makul bir dan devralınmış, gayet melez rı ·· ·1: . mak. •kağında eski 13 yen 29 No. ıu 52,36 
had dahilinde kaldığı takdirde bünyeli ve kendi menfaatlerini 2 - Paranın alım kabiliyetini metre murabbaı arsa 
yürüyebilirdi. Bundan lbaşka da, Tanzimat devrinden beri memle. arttırmak üzere, tedavüldeki pa. 71/1055:S Üııkiidardıı tcııdiye m ıhalle!<i.nin Berber 

ketin menfaatleri ile bir türlü ranın hacmini azaltmak. Bunun oğlu ~okağtnda e;:ki fi yeni 12 No. ıu 

Fatihte eski Avcıbey yeni Atik Musta- 30 

43,10 

te'lif edememiş bir ticaret dünya temin edilebilınE.'Si için, iki yol - 71,82 metre murabbaı arsa 

61 
yaşamakta idi. .n g:<lilecektir: 5Iı17-llı.i/28 Mecidiyeköyünde 2 pafta. 29 ada. 17 lGFi~ 
Yalnız bu nokta, Saraçoğlu h , Varlık vergisi ile, varlıklı 'parsel No. lu 4165 metre murabbaı 

l9 

5 

3 

125 Veni PUDRA 
RENKLERİ 

ktimetinin ilk agı- zda büyük bir ı zengin vatandaşlardan, bir arsa. • 
h lm 

.. Yukarıda yazılı gayrimenkuller açık arttrrma ile satışa çrkar~lm" ise 
samimiyet ve müsamaha ile aldi adaya ma su:; o ak u.zere bir d •-1 ı .., e .... ip zuhur etmediğinden 2/11/942 tarihinden itibaren bir ay içinde 

..._ 
. ônün,,Je 

KADINLARIN HAYRETİ 

ğı tedbirlerin ayni samimiyet ile vergi almak, pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlarl ve na_ 
karşılanmasına mani idi. Yani ti b ) Şeker fiyatlarına zam yapa- tus hüviyet cüzdanlariyle birlikte btr ay içinde hattan111 Pazartesi ıı;ııe Çar 

caretmizin henüz bünyesi dahi rak. en az yüz milyon tutacak ~amba günleri saat' 14 den 16 ya kadar Mllli EmlAk Müdilrlüğüne tntı-
mil.lileşmemiş idi ki onun zihni- bir parayı Merkez bankasına tev racaatlarl. (1058) 

yetinden milli bir anlayış ve yaır di etmek. Görülüyor ki, hük' um· et., bı·r 3 D l t istih ı ed'lın 1 ~ aa, düşihıdükeri vardır. Hiijcu • 
dnn beklemek, hakkımız olacak. - eve çe sa 1 ex kısmı dogru-dan doğruya idari di .ı.. tı. Bu hale hem bTşik 1 ak te olan maddelerin fiyatı ile, pi. metin wriye şamil niyetleri ne 

en 1 ı o ar f' ti tan imd d ğeri de mali mahiyette olan son olana 0J1sun, bizler için başla _ 
hallomızın, henüz, bir milli ikti yasa ıya arını z e eva.m kararlarile, gayesi ekonomik olan b 

18 11 - 942 

Güzel Sanatlar Akademisinin 
Yeni Neşriyatı 

EaerfR laml 

Sanat eaheserlerl 
CUt 11 

Sanat p.heserlerl ' · 
Cilt 111 

~vbatülküttap 

Muharrir veya 

mDterclml 

B. Toprak 

B. Toprak 

. Suyolcuzade M. Necfm 
(1458) 

Fiyatı 

(Kr.) 

260 

200 

140 

" 

BOBİN TELİ ALINACAK 
İstanbul Bölge Sanat Okulu Alım. Satım 

Komisyonu Reisliğinden 

CiNSi 
Fiyatı 

Miktarı Kuru' 

Muhtelif ku- 85l1,. Kilo 2060 
~· .. turda bobin 

tell. 

Tutan 
Lira Kuruş 

17510 
....; 

Katt teminatı 
LlraKuru, 

2626 50 

ihale gDnD 
ve aaatl 

24/Xl/942 
Sa. 15 

_1 ·.- Müstacelen teminine zaruret hasıl olan yukarıda yazllı (850) kilo 
bobın teli pazarlıkla tJ.ibine ihale olunacaktır 

2 - İhale, İstanbulda Yüksek Mektepler .Muhasebedliğfnde topla_ 
naeak okul ahm ve satım komisyonu tarafından yukarıda ya.zıh gtm ye 
saatlerde ayptlacaktır. 

3 - Taliplerin, ka.tf teminatım ihale saatinden evvel Yüksek Mek
tepler Muhasebeciliği veznesine yatırmalan lA.zundır. 

4 - Taliplerin bu pazarlığa iştirak ~b~leri için 2490 ayılı 
kanunun icap ~ttirdiği vesaiklerle birlikte müracaatları prtttr. 

!5 - Bobin tellerine ait şartnameyi, nümuneleri görmek istiyen}erfn 
ber gün okul idaresine baıiVUrm.alan. (1454) 

f. ·~:;_;:;: i;;;:~~·;;:~~ ·~;~: ~~;.;i:~·;~: ·ı;~·;,:;ı 
..................................................... , 

Beher kilosu 153 kunı~tan 50 ton koyun eti ve beher kilosu ın :tıı
ruşta.n 50 ton sığrr eti ve be~er kilosu 118 kuruDtan 50 ton keçi eti. ıpa
zarltkla satın alınacaktır. İhalesi !0/11/942 Cuma g{lnil saat uı de Top

hanede M, M. V. 1st. Bir No, lu satın alına komisyonunda 18Plhıcak
tb:, Katı teminatı 25,450 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona ıel• 

~ meleri. Evsaf ve ~artnamesi her gün ötleden evvel JtomJsyond.a g~. 
• 1247 - 1329) 

Paz • • 1 ~ 45,000 ldlo lahana attnacakb:r, xıtosmmn ta1im!ıı ftyatı 
20 kunı ; " ,,,ati teminatı 1350 liradır. Şartnamesi her gftıı ı!tl1eı;lm 
sonra Ko. a .. görülür. İhalesi 24/11/942 günQ saat 14 de Tophanede ll, 
M. V. Bir No. lu satın alma Ko. da yaptl.acaktır. İsteklilerin beDl .._ 
kitte Ko. na gelmeleri. ~ ,Ul'n> 

70,000 kilo prasa alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 26/11/942 Per. 
şembe günü saat 15 de Tophanede M. M. V. İstanbul Bir No. hı satın td
ma komisyonunda yapdacaktır. Kilosunun tahmin :fiyatı 20 Jru.nre, kaU 
teminatı 2100 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

!27Q:. - 1499;1 

70,000 kilo prasa pazarhkla satın alıancaktrr. İhal~ · 26!İıİ9u Per
şembe günü saat 14 de Tophanede M. M. V. İstanbul Bir No. lu sa.tm 
o~a komisyonunda yapılacaktır. Kilosunun tahmJn fiyatı 20 kuru• kat! 
teminatı 2100 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

~ (27% -- ı~. 

Hali Tasfiyede Petrol Limited 
Şirketi Borçlu ve Alacakltlarına 

Adliye !)icilli ticaret memurluğunun 25213 numarasında ka. 
yıtlı Petrol Limited Şirıketinin 2/15169 numaırah ıve 14.2.1941 
tarihli İcra Vekilleri Heyeıti kararile meri.yet mevkiine konu
lan 103 saytlı koordinasyon kararının muvakkat hükmü mucibince 
bütün hukuk ve vecaibile adliye sicilli ticaret memurluğunu.ıı 
26488 numarasında kayitli petrol ofi,si umum müdürlüğü tarafın-
dan devrabnması takarrür etmis ve bu devir muamelesi de mez. 
kur şirket tasfiye heyeti ile petrol ofisi umum müdürlağü ara. 
srnda 14 eylıil 1942 tarihinde ifa ve ikmal edilmiş bulmıduğunda.n 
petrol limited şirketi alacaklıl.ıırınm alacaklarını petn:d ofisi u
mum müdtirJüğünden talep etmeleri ve petrol limited şirketi 
borçlularmın da boTç'lannı petrol ofisi umum müdürlüğüne öde-
meleri icap etmekte olduğu ilan olunur. 3029/414 
Petrol ofisi umum müdıürlüğü Petrol limited şirketi 

N. Aytaman O. Pasiner 'tasfiye heyeti 

ISTANBUL 

Doaya No. 

Muhtaır Acar lL Ferit P-eker 
Saffet Sezen NoomedklJ.n A.rbn 

DEF.T~RDARLIG1NDAN 

'· C1NSI 
Mutiarmnen • 

bedel Teminat 

51217-1114/324 MecidiyeköyO.nde 12 pafta, 84 ada, 9 
parsel No. lu 950 metre murabbaı ar-

'168 118 

sa 
t terbl·--ı,.,.; edın' ememış' olma etmek ve umum fiyatlarda bir mış tr v::n:i!e vardır ki, bu, ken 

r;;a J".,...,.,. - bir harekete geçmiştir. Eskisı· · gı· d' · rtık b da . tik b l t . t ı.sıne, a un n böyle yar - F 21""" 
sı geliyordu. ıs rann aş am.asını emın e • bi, ekonomik bir gayeye ekono - dı.ın etmektir. 

0 

... 

Kadıköyünde ZQhtı1P3P mahaileslnfn 
Bağdat caddesinde eski 14-14 müke?'. 
rer yeni 76, 76/1 No. ln 267 ada, S2 
parsel 199,82 metre murabbat arsa 
Mecidi;yeköyOnde 4 patta, 41 ada, 8 
parsel No. lu 1594 metre murabbaı 

arsa 

DO 

f enlnlze en uygun gel~cek pudra· 
nın tam rengini veren yeni blr Kolo

'imetrlk makfoa icadedilmi~tir. 

Bu sayede ştmdlye kadar gO'.. 
rillmemış· emsalsiz b1r güzelllkte 
orljlnal pudra renklertn1n Lstlhuı.· 
nna imkan verllmlştır. Bunlan 

1yalnız Tokalon pudralannda bu-
1ıabilirslniz. : Bu pudra rllzg!rlı ve 
1yağmurtu havalarda blle bütllD 
'gün sabit kalır, Blltllun parlama:ıt· 
na mani olur. Hususi ve beratlı btr 
usul dairesinde lstthzar edilmiştir. 
su yeni Tokalon pudrasının en 
son yem ve cazfp renklerfnt bu
ıünden tecrübe ecttnlz. Daha genç 
•e 1?ilzel ırörününüz 

Fakat, bütün bunlara, bir daha mek. mik yollardan erı· ~ı, cihetı'nde ,,.... • J ·ı · B ekT · · tk dikk t1 '.<'"'""""" .ınu.s.a ısı mıyiz? Ve istihsal 
mühim sebep katrldı. Değil buh aşv 1 ım.ızın nu u 1 a e de ısrar e......_6 .... ;..+ir. tm kt old ~ 
ran zamahlarmda, n<ıa:mal devir- gözdf'n geçirilecek olursa, göru - ... ~. e ~ e ugumuz maddeye da. 
le:rde bile, f'ıyat mekaninnası ile lür ki, bir yandan varlık w:::gr.si Hükfun9t, böyle yapmakla. ir, hükumetin tatbik edeceği ba- f>l~17-1114/62 
para esasmm az. rnk ahenkll ça- nt koymak bir yandan. da mahdut. aksyl>nuna hem sadelik, hem vu zı hususat mı vardr? El birliğile 

~- d ı k d zuh hem de mu .. e.......;,...;yet tem.in et bu husus. atm eksi.ksı·z tatbı'k edil 
hşması:nm şartı, mevzuu bahls ve sn bit gelirli vatan aş 1ı.t·t . en ı ~ .... ~ 
olan hangi miD.i pazarsa, 

0 
paza himayesi altına almakla, pıya~a miştir. Eğer ,piyasanın ortasında mesini temin etmeliyiz.. Ve, is _ ...W~153!6 ~:ğ::~~d~~~:cı;~ ~~.5~okı:_!:; 

rın, beynelmilel pazara bağlı ,bu yı ve piyasadan geı;ineonlerl, ke.:'\ - oturup tedbirlerini hep oradan tihsal ettiğimizi daha çok ist.ih • murabbat arsa 
lunmasıdı:r. Bu ba;;.ı .. hk olmadığı di &~ülasyonlarilf" Laş başa bı· almakta devam etse ıi.di, davanın ,sal etmeğe gayret etmeliyiz. 5121'-111~6.l Mecidlyeköyilnde 4 pafta, 41 ada. 7..,.. 

takdirde, serbest ~Sfla şartlan- rıtlmıaktadır. Ber1ki bakımdan: yegane abalı'sı olmakta devam e. Müstahsil değil de, m~ehlik parsel No. lu 183 metre murabbaı ar. 
nın bir müsbet netice vermesi BU kere,. aşın ve } • .11.sııı: kazanç decek ve ticarl menfaaterle iş miyiz? Daha idareli binaeıuleyıi aa ·• 
imkansızdır. ve imkansız oldux..• larm vergi kanalı ıle i.Jt.ı.rdat e- b~~ği yapan~ s!yast ~~galata, daha az istihlak: etmeğe çalışma 5217~1'739 Beyoğlunda eski Turşucu yeni Sütlace 

6 ... dil ğini' ihtar t k til butün SUQU h~ :Yüklemek. lıvız mahallesinin Tataroğlu ı;ıokağmda es-
lçindir ki ,her devlet, buhran her .ue e .• :e sure e; te de ed kti. · · ki ve yeni 1-5 No. ıu 99,36 metre mu-

4463.10 S35 

!l4 180 

2295,80 1'13 

30 ıs 

hangi. bir şekilde geldi çatb. mı. Ddncisi de, ma tdt! fiyatlarını vam ece Bunların ne biri ne de diğeri rabbıu arsa. 
kendi müdahaleci tedbirlerine arttmp paranın ulını kabiliyeti.. * olup ,tüccar mtyu? O halde, na ' Yu"kanda yazılı gayrlmenkufler 2~/11/942 Çar,amba gilnft saat h 
baş vurmakta tereddüt etmemek 1ıi düşürenlere, 1,5 • 2 milyon Gelelim ~. l>u tedbirler muslu bir ticaret yapmalıyız ve de Miııt EmlAk. Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda ayrı ve açık art- • 
tedir. uıti;5tehlik: devlet himayesi göre- den sonra b.ldis olacak va bindiğimiz dalı kesmeğe yani pa tnnıa ile satllacaktır. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzlan ve nü_ 

lşte ikinci safha, ~ _ ~ ceğı~. göre'. fiyatların artıp para ziyete: rayı durmadan düşürmeğe gay - tua hüviyet cüzdanlariyle birlikte ihale saatinde komisyona ve fazla iza-
muvafiak olamadı. nın d'.!Şmesınden, ancak ve an • Alınan tedbirler, bazı ihtirasla ret etsek bile, hü.kfunetin buna hat için Milli Emlllk Müdürlüğüne müracaatları. (1287) 

.1f. .~ • . cak, yine piyasanın ve piyasadan n mıdirecek ~ bazı bozuk sinir müsaade etmiyeceğini ve bunu 

'şçi B
unun üzer.ine, yme Saraç.. geçinenlerin yani kendilerin.in za teri yatıştı..raca.k mahiyettedir. önlemeye her zaman muktedir 
oğlu hükfuneti. ifade ve rar göreceklerini, bundan başka Ancak, ileri aylar ve geleeek malı olduğunu bilmeliyiz. 

izahını Başv-eki.Uınizin son nut • da, spekülasyon sayesmde yani su! ydmuı yaratacağı p:rj.lar za- Kısaca, iyi vatandaşlar olmalı
k.unda bulan yeni harekete r;!cçtL sunt ve haksız bir oekilde şi.§n\ek ~.sinden. if, hallolmUf delil • yız! Tı~ MilU Şefin istediği va 

Bu yeni hareketin 'başlıca va>- te olan sermayelerin.in vergi Y . .itı. tandişlar olmalıyız! O zaman 
fı, sade ve vazıh olıiı.asıdrr. li1e makul hadde indirileceğini Hük\nnet, Nnrar eld.uılni ~ 1943 senesinin ıonunu birbirine 

Sadeliği ve vuzuhu şundan ile;. ve bunun devletçe, daima kabil v;k için daha ıPm~tö.cn ver \iği karşı suçlu zümreler gibi değil, 
ri gelmektedir ki, organize bir olduğunu, kendilerine, kendileri ba.zı kararlarla. tşır. ~şini bır.•k manzarasında birlik, ahenk ve in 
ekonomi varmış gıbi devletçi ya- nin anlayacakan bir Ji5anl& an- miyacağtiıı, hfalere bildirmeli: "' tizam olan yekpare ve medent bir 
hnt ucu ~~~Jel piY~A latm.ak suretilf dır . .Her halde, d'.Aer aha\~ja millet gibi .idrak etmiş oluruz. 

ALINACAKTIR 
Devlet Limanları Umum Müdürlüğünden 

A~emlı: ib.Uyad için Tornacı, Tesviyeci, Mot.örcü, Deml.rcl, Xaba 
$rangoz, Kala.fa~ ve burgucu almacaktır. 

tsteklnerln nrllsblt evraklarlyle Haliçte Camlaltı mevldlndeld idare~ 
mfz yeni atölye şefliğine müracaat etmeleri il~n olunur. (1516) 

Sahip 't"e Neşriyat Müdürü: Halil LOtB UördüncO 
GazeWcilik ve Nesriyat T. L. Ş. TAN Matbaasr 


