
.. 

BAŞMUBAaabU: 

Ahmet Emin YALMAN ...... lwl 
C&f&lotıu Molla P'enart 

aoka.tı 30 • 32 

1 Telefon 2036. Telg. VATAN Ist. 

PAZAR 

4 

1nci Teırin 

l 9 4 z r Yı1 : 3 - Sayı : 718 

Nevyorktan l 
~ i. 
[ 

Telsizle1 

Okyanusta binleroe kil.o
metrelik uçak yolculuğu 
Eski sefir Crev diyor ki: 
"En büyük hayranlığı ve saygıyı 

ismet lnönü hakkmda duyuyorum,, 
Yazan : Ahmet Emin YAL~IAN 

Başmuharririmizin 
bir rlıakalesi 

Londrada bir Türk ticaret 
odasına olan ihtigaçvar 
1.ondra, S (HuılMI • Telıılıle) -

Ahmet Emin Yalmaıun 29 Eyl61 9-t~ 
tarihli Beyli Telr ra f rueteslnde in• 
tlıtar eden makalesi çok müsait bir 
tesir brrakmı,tır. Dlirüst telllcltlerl 
hliyilk bir alaka uyandrrdıtı rtbl B il· 
Yük Brltanyanın harbi idare tarıl 
hakkındaki yazıları da mt'ınnunl· 
~Ptl" kar,ılanmı,tı r. 

Ahmet Emin bu yazısında dlynr 
ki: 

t 

«Bu memlekette uzun ıUren lka
rnetım eıınaınnda ı, adamları arasın· 

da Türkiye ile it ıörmek huıu8unda 
bucftnkll kadar kun·etıı bir arza, bir Ahmet Emin Yalmaıı 

allka hiç ıörmemlttlm. H alen Tllr· •ı Tllrk Ticaret Odasının ta.isine Jü. 
klyenıln lbtlyat;lan hakkında yeıA-
•e 1A t b UKCC 11 T.. zum hasıl olmaktadır. Böyle bir te-.. ma uma men ar e ur-
kiye ile ı, ıören bankalardır. Bu ıte şekkW iki memleket ara8ındaki tka-
klfi değLldir. Bunu tak\'lyeye ihtiyaç ı ri dostluk bağlarının inkl,afınıla bü
va1'4ır, Bu itibarla Loackada bir >:ilk hiJ.mctler görecektir.» 

Bunu bekliyoruz. Bu da gene 
beyhude bir teşebbüs olacaktır 
Hitler, müttefiklerin stratcjisile is. 
tlhza ediyor. Fakat miltt flkler bu 
stratejiye gene devam edecekler. 

(Devamı Sa. S, Sll. f de) //// 

Heryo, tevkif 
edildi 

Bu hareketin Fronsoda 
bir infial uyand ·recoğı 

iddia edi l iyor 
Londra, 3 (A.A.) - Times'in 

diı>loınatik muhabiri şunları yazı. 

yor: 
Herriol'ııun tevkifi Fransız mil. 

lctındc bir kere daha şiddeti i bir 
infial ve nefret uyandıracak blr

1 
harekettir. Bu tevkif biz! hayret~ 
düşilremez. Çür.kil. Lavaı Fransa. 
sında vata.nperverhk, dilrilstlük ve 
cesaret gösteren!erln hcp:sl hayat
larınr ya hapiste bitlrmeğe ve ya
hut yok olmağa namzctdirler. 
Herriot. parlamento relsi s1fatile 
kendıne layık bir tarzda Fransaya 
yeniden yardım edebileceğini dü. 

(Devamı: sa. s, SiL a; de) = 

Lord Halifakı 

Ha lif aks 
diyor ki : 

Yarış devam 
ediyor 

Katedilecek 
uzun bir yol var 

Alma11ra fena bir 
adımla roıa 9ıllmıı 

bal•••Jor 
Nevyork, S (A.A.) - E<'ne-

bi !ıi~·a"i ınahflllndo bir nutuk 
lrad eden l nglltere Büy·ük E l
~lsl Lord Halifaks, e~cllınle 

şöyle demi-ıtır: 

(Devanu: Sa. S; Sil. 4 de) cıt 

• 

Fiyafı 5 Kuru§ 

lstanbuftulara müjde! 

BOEM 
AÇILDI 

lldres: Beyoğlu !icara sokağı 
ı, Bankasınm yanındaki ıok&k 

Yurtta şiddetli yağmurlar 

Ankara seferleri 
inkıtaa uğradı 

Ankara ile muvasala, Bandırma
dan deniz yoluyla temin edilecek 

;-.. 
-ı Ankara, 3 (Vatan) - Yağal' 

• ~ yağmurlardan dolayr İstanbul -
Ankara demiryolu, Geyve _ Do. 
eançay ara. ında lnkıtaa uğramış. 

tır. Bozulan kısmın uzunluğu 5 - 6 
kilometreyi geçmektedir. Sağanak 
halinde yafan yaimur o kadar 
;jlddctli ve fırtına o kadar kuvvetli 
olmuştur ki, birçok yarmalar, da~ . 
lardan inen taş ve topraklarla dol
muştur. Bir lkl köprüyü sular gö. 
türmüstUr. Bu seylap. şimdiye ka. 

( Ot•\ amı SaJ Sü 3 deX) 

Aıman kumandanı Mareşal Rommel cephede 

Von 
Kleist 

Olmemiş 
Almanlar Mısırdan 
60 mil mesai ede 

1 - Şehir içinde ve bilhassa 
şimal • batıdaki dış endüstri ma_ 
hallcsindc, 

2 - Ştmelden Don ıstlkamctlnde 
Scvyct!erin taarruz ettığ: yerde, 

3 - Sovyctlerın ccnuptar. taar. 

Almanlar, sağ 1 
olduğunu iddia 

ed:yorlar 

ruz ettikleri yerde, 
4 - Don üzerindeki köpril do

laylarında. 

En buhranlı nokta hep şimal C'r~ 

düstr! mahellcsındedir. Eğer Al 
(Denmı: Sa. S, Sil. 5; de) (0) 

§ark cepheeln de barp ·blUü a 1Jlddetile de,·am edlyo r. l"ukarıdaki resim bir Rus ta~rruzunu teıblt etmektedir. 



! V ATAN 

~["\:~~~!)Jtif . Şeh i r 11 H@lft adan tuaftavaı il_ 
S hir iyatrosun~- ~!!~!~fye~ 1~B~~~~~~~~~I ~~~~ 
" Kıe Masalı teri bir koope-

" 7' ratif kuruyor 
San'atkarlar, eserde rollerini 

mııvaffakıyetle başardılar 
Yazan: S. GLlip Savcı 

Ş 
ehlr tiyatrosu dram kısmı kadar emindir ki bunu kabul et-
1942 _ 1943 tiyatro mevsl. mlş 'örUncrek Bohcmya Kralını 

mine Chakspe. cKı:ı masal~, memleketine kaçırıyol' ve kendi 
ile ba~adı. de t-' • 1 ı kte kaçıyor. Sicilya Kralı, 

cKııs masalı• ıu tercüme eden Krı;. · 1 1 zindan& attırıyor. Kü. 

Mefharet Erslndlr. Eseri, cıTUrk fı~: ;1~~an~:de~~d~~z ö~~~~~ ~;:~ 
Tiyatrosu,. mecmuasında bize tak. 
d!m eden Mefharet Ers!n: cEsas yaya getiriyor. Kralın nedimlerin-

den AntlgonUs'Un karısı Paullna 
itibarile eserin tercümesi kelinıeye cocuğu, yumuşatmak ve Kraliçeyi 
değil de mefhuma sadık ~almak affettirmek için Krala getiriyor. 
gayeslle meydana getlrllmiştır dL Fakat Kral kıskançlı{lın o kadar 
)'Or. Hemen söyllyelim ki Mefha. zebunudur ki etrafındakilerin Kra 
ret Ersinin bu suretle hareketinde ıı nln namus ve lf!etl hakkı d ki 
büyük bir isabet vardır. Bunun 1 b~~n şehadet ve kanaatlerine" r:ğ 
neticcsl olarak ııKış masalıD nı :ı men bu çocuğun da piçliği i 0 j 
tercllmeslnl cOzel, temiz, mevzu ve sllrcrck memleket sınıPfarı ~ışır.~ra 
düşünceleri tam manaslle kavra. bir yere bırakılmasına AntigonQs'ü 
ya.n bir tilrkçe içinde- dinledik. I memur ediyor. Difer tara!tan da 
Mefharet Ersin, kelimelerin seçL. I Kraliçeyi zina ve ihanet suçile 
mlndc ifrata ve tefrite kapılmadan mahkemeye veri 0 A 11 

ki k ı i 1 ı lü Y r. po on ma. 
es ve yenı e mc er n en · l bedlndcn gelen hüküm Kraliçenin 
zumlu ve faydahlarını kull~nmıı~- namuslu, çocukların Kralın kendi 
la tama yakın bir başarı gösterdı. çocukları, 'Krnhn da ı;addar ve 
~inden tcbrJke lAyıktır. kıskanç bir adam oldu:unu bildiri. * , yor. Kral bu hOkmU de reddcdi. 

cKış masalı:, 1Ch~:sptea~~-ln dl. yor. Tanrılar köpUrUyor, fırtına. 
ğcr bazı c er er g 1 a r 1 ger. lar. kıyametler kopuyor ve bu a. 
çekler etraf~nda genişletilmiş ~lr rada Paullna Kraliçenin öldüğü 
mcvzua dc~ıı. muh~rrlrin hayalın. haberini s;etlrlyor. Kralda artık 
de dosmuş yine tarıh çcrçevell b ir pişmanlık başlıyor. 
masala dayanmaktadtr. Yine bu 

90 bin lira sermayeli 
kooperat;f faaliyete 

geçiyor 
Oğrcndiğlmize göre Esna! Cemi

yetleri mUeaseleri geniş teşkllAtlı 

bir kooperatif kurmak lçın uzun za· 
mandanberi hazırlıklarılc meşı;ut ol· 
dukları mczkilr kooperatif nizamna· 
mesinl tamamlayarak dtin vilayete 
mUracaat etmişlerdir. 

E>naf cemiyetlerine kayıtlı olan 
bUtUn oonaf yeni kurulacak koope
ratife Aza yazılacaktır. 

Kooperatifin sermayesi 90 bin Türk 
lirasıdır. 

Bu arada yaptığımız tahkikata 
nazaran kooperatıfe Aza kaydedile· 
cek esnafın her ihtiyacı kooperatif 
tarafından kolaylıkla temin edllebi· 
Iecektir: 

Yakmda. yeni kooperatife Aza kay. 
dına başlanacak \'e kayıtları esna· 
sında her esnaftan kendilerine veri· 
len hisse senedi mukablllnde 10 lira 
alınacaktır. Bu ay içerisinde koope· 
ratif !aaliyete geçe<:cktlr. 

Berberler birli'.den 
patiska istiyorlar 

O~rC"ndlğimizc ı;öre, Berberler Ce
miyeti ReU.ığl Ithalat ve Ihra.cat 
Blrlıklerl umumi klıUpllğtne mUra. 
caat ederek, berberlere önllik yap
maları için lüzumlu olan bir mıktar 
patiska istemiştir. 

Ithala.t Birliğinin cemiyet emrine 
vereceği patiska müsavi bir .şekilde 
berberlere tevzi edilecektir. 

eser, dahi muharririn öteki es<:?rlc. Aradan on altı sene geçiyor. Bo
ri gibi tam bir dram değil, daha hemyada. Bohcmyn Kralının oğlu 
fazla bir komedidir. Chakspearc prens, AnUgonils tara!ından bıra
son veya sonlardan biri olan bu kılan ve bir çoban tarafından bu. Düşen y ı ld ırım bir 
eserile cı klfısikleşmlşt malüm tar- lunarak eı kızımo diy,e büyUtulen k" . . 
zından ayrılarak iyi ve kuvvetli çok güzel Pcrdlta'ya, yani Sicilya IŞ IYI öldürdü 
bir komedi muharriri olduğunu , Kralının kızına ~şıktır. Dün gece sabaha karşı Ereııko· 
'iaha ctotrusu bu tarzda başbmıe Bohemya Kralının bu işin farkı_ yilnde amele çadırlarından birine bir 
ve devam etseymiş öyle b ir kome. na varması üzerine iki sevdalının yıldırım düşerek blr kişinin ölilnıll
di •ıuharrlrl olacağını gösterml~- ı evlenmesi akim kalıyor: Bir prens ne sebep olmuştur. 
tır. bir çoban kızlle evlenemez. Sicilya Yıldırım, çadırda uyumakta olan 

Eser hakkında {azla b lrşey söy.

1 

Kralının eski mQşavlrl buna giz_ .işçllerdcn lsmailin karnından gire
lcmeğ mahal yoktur. Z ira Shaks.. licc çare buluyor; iki sevdalıyı SL rck kalbi ve bqını zedeleyerek za
pcare 1:lbl dAbDer tarihe b:ıta V \' cllyaya kaçıruyor. Bohemya Kralı vallı ad:ımcağızr hazin bir surette 
evaplarlle geçerler ve hataları 1 prensin arkasından Slcilyaya gel. öldUrmUştUr. 
onların dahi olmasına mfınl 0,,ğll., diği zaman h klkat nla§ılı~k:>r~ Yıldırım ı;adıruı içinde uyumakta 
d ır. Esasen Shakspeare'i millet;c.r. scvda.lılar evleniyorlar. Sicilya olan diğ'c~ Halil, Hasan ve I. mall a-
tası ölmez bir şöhret haline ~eti. 1 Kraliçesinin de ö1medl~i, fakat dındakl Uç ameleyi de ağır surette 

ren insanların zayıf ve !cna tara! Paullna tarafından ölmüş gibi ı;ös. yaralamıştır. • 
Jar;n ı felsefe dolu düşünceler, gU= tcrndiğl meydana çıkıyor. HAdise hakkında. mllddeiumumt.li~ 
zel ve kuvvetli teşbih ve istiareler Onlar erdiler muradına, biz çı. tahkikat yapmı~tır. Adliye tabıbı. 
içinde inceleme kudretini göster- kalım kerevetine... cesedin defnine izin vermiştir. 

• 

E ğer noUarnn !eni al4atmı· 
yorsa ... 

Yazımı okudukça belki de «işiıı 

mi Joktu? Hiç de mi ~enmedln ?> 
diyecekler bulunur.Fakat gaz;etecUI 
ğln en ve belki de tek tatlı zevki 
okurlar hesabına her tUrlU Z&Jım .. 
te katlanmaktır. 

Evet. eğer nottanm beni a14atmı. 
yorsa, Beyoğlunda TUnelden Tak
s1me kadar cadde Ustundekl bina
ların alt katlarındaki 391 sdet ma
ğaza. dükkan ve müesseseden 140 ı 
giyecekle, 86 sı yiyecek ve içecekle 
35 i ev döşemesi ve eşyaalle, 22 el 
tuvalet ve kıyafetle, 15 1 kUltUrle, 
15 i lilk.s ziynetle, 14 U e~lence ve 
istirahatle, 9 u nakli ve seyahat iş· 
!erile, 9 u Hğlıkla, 4 O optikle Us-ili 
ticaret veya sanatlar üzerinedir. 
30 u muhtdi!, 8 i kapalı veya bo~ 
4 ü de bankadır. 

Ş 
u halde Beyo:ıu satıcılarınm 
yüzde 49 u vücut bakım n 

giyimini, yüzde 22 si midelerini, 
yüzde 9 u da evlerınln bakımını dU
şlinenlcre hıtap etm~ktedir. Insan 
felsefesinin ticari ve riyazi şeklide 
ne g-Uzel bir ifadesi: Giyin kuşan, 

ye iç, yan gel yat! Başka taraflara 
hıtap edenlerin yekOnu ancak yüzde 
yirmi. 

VU<:ut bakım ve "iylmlle ilgili 
mağazalardan tiçte biri tuhafiye 
üzerinedir. Tuhafiye mağazaların

dan 37 s1 yalnız kadın, 26 ısı kadın 

ve erkek eşyası satıyor. Demek ki 
kadın, bir çok bahislerde olduğu ıt
bl, bu bahıı;le de yüzde ycbniş beşle 
ıı.ğır basıyor. 

Doğrudan doğruya veya dolayı· 

siyle hemen kadınlar için l~liyen 

müesseseleri bundan ibaret sanma· 
yın: 6 tane ıtriyat. 11> tane kuyum· 
cu, 9 kti.rkçU, 3 kadın çorabı. 5 kor
sa, 7 kadın şapkası, G kadın çanta
sı, 5 kadın düğmesi, ı kadın ku
maş mağazaı;ı blze çalışmıyorlar 

ya! 

Anasının 500 lirasinı 1 

çatmış 
Evvelki gün ak§am Uzcrl, Sirke

cide vaziyeti şUphe uyandıran bir 

cocuk zabıta tarafından yakalana-
rak karakola götilrülmüştür. 

Psikolojisi 
Yazan : Sadun Galip SAVCI 

d:Jı stUnde durulacak bir nokta.: 
Yalnız kadın eşyası aatan tu

hafiye mağazalarından 25 i Tilnel· 
den Tak6ime doğru çıkarken solda, 
12 si .sağdadır. Sonra yine bu ma· 
:azalardan 29 u Tllnelle Galataııa· 
ray ve yalnız 8 i Oalatasarayla Tak· 
sim aı·asınd<idır. Erkekler işinde gü
cünde, kadınlar çarşıda alışverişte 
iken TUnelle Galatasaray arasında 
sol tarafta bol, bol oldukça da. gil
zel kadınlara tesadüf etmek ihti
mali kuvvetlidır, 

KUı k mantosu olmıyan veya es· 
Jdmı, bulunan bir kadınla dol~ıl
dı~ı zaman soldan ı;;itmek . tatA Tü
nel - Galatasaray arasmda g-ezme· 
ylp Oalatasoray - Taksim arasında 
bulunmak hayı rhdır. Zira Galata
saray - Takıılm arasında hiçbir 
kürkçü dükkanı bulunmadığı :;ibi 
Tünelle Galata.saray arasında da 
kürkçülerden T tancai aa~. 2 tanesi 
ıol taraftadır. 

KUrk bahis mevzuu de-l('il de mü· 
cevher tehlikesi Yarsa ne sa:;dan ve 
nt doldan gitmeyip kadını tram· 
vayla göUirüvcrmek en akıllı iştir. 

Çünkü kuyucmuların 7 si sağda, 8 i 
soldadır ve kurtulu9 yoktur. 

U mumiyet itibarile Tüneile 
Galatasray uasında kadınla. 

birlikte dolaşmak )'lek tıkıl karı de
ğildir: Kadınların ll&"ıleneb\lece:t 

mağa.z.alann yUzdf: sekseni bu kı· 

sımdadır. Buna mukabil Galatasa
raylll Taksim arasında bu bakım· 
dlln fazla bir mehzıır yoktur. Işın 
ucu çok çok bir yemek \'eya bir kaç 
pasta ycdlrme~e. yahut da birlikte 
bir sinemaya gltmcğc patlar. lçkıU 
ıçkisiz 13 lokantedan 12 al. 15 şo· 
kercı ve pastacıdan 13 ti, 11 sinema
dan 10 u Galata.sııray • Tak11lnı kıs
mındadır. Anla.,ılıyor ya, bu kıımn 
daha fazla bekarlara uygun bir kı· 
sımdır. 

Sinemadan bahsebnlşken bir nok· 

taya d ikkati çekmek doğru olur. Si
nemaların g'fr~ ve çıkış saatlerinde 
acele Işı olanlar - daima Tilnelden 
Taksim istikametini kastediyorum -
sağdan yilrtimelldirler. Çünlcü sağ
da dört.' solda yedi .sinema olduğu 
için E:ıığda daha az çıırpışmak ve 
bundan dolayı vakit kaybetmeden 
yUrUmek imklnı vardır. 

V Ucut bakım ve ıiyimlle ili:i· 
11 ma~azalardan bahsederken 

sözU nereye getirdik. Yine o bahse 
dönelim: Tuhafiye ma:azaıarından 
sonra Bcyoğlunda en fazla kundu· 
ra mağazası var: 31 adcd. Bunlar
dan 20 tanesi Galatasrayla Tak6im, 
11 tanesi de Tilnelle Galatasray ara
sınd.adır. 22 tanesi sağda, 9 tanesi 
soldadır. Şu halde sağ taratta do· 
lqanların bir k ısmı ya yeni kon· 
dura almışlardır; ya ayaklarındııkl· 
!er esk idiği için yenisini almak isti~ 
yenlerdir \'cyahut da kunduracı vıt. 
rlnlcrindeki et iketleri Sl'yrederek 
içini çekcnl<'rdir. Ne olursa olsun, 
şu kunduracılığa sUlfık etmek fena 
olmıyacak. 

Ha, unutmadan. Galatasaray!& 
Tak~im ara.sının bir lıusııslyctlni da
ha soyliyeyim: Bcyo~lunda 17 fo· 
togı a fçr vnr. Bunların 14 tanesi 
Ga'a tasarayla Taksim arasında. 

FotoSTaf çıkartmaıta ya.şlılardan 

ziyade gençler hevesli olduğuna ı::-ö· 

re bu kısmın hem bek4.rlar, hem de 
ı;ençler kısmı olduğu anla~rlıyor. 

Bunun böyle olduğu Beyoğlunda 

sırf çocuk çamaşırı. elbisesi ve eş· 
yası ııatan iki mağazanın Oalata
sarıty • Tilnel kısmında olmıuıile dl' 
bellidir. Bu matazalerın lklııl de 
eağ taraCtadır. Demek TUnel - Ga
latasaray kısmında 11ağ taraf blraı: 
da çocuklu ana ve babalrın uğrağı· 
dır. 

Bcyoğlunu biraz daha incclcmok 
kabil ama üst tarafını da b'"'ka bir 
zamana bırakalım . 

l'iadaa G. Sa\·rı 

EYVAH! 

Tiyatro saaatımı
zın kahramanları 

Ş 
ehlr Tiyat~ u tararınd• 

neşredilen •Türk Tiyatroıoı 
mecnıua.,rnın 1 Blrincite,rın 9i2 H• 

l • ıoda tiyatro ha~·atımıı. hakkında 
insanı 11<·1 ıu:ı dii:;oiindiiren &alırlar o· 
ku,>·oruı: 

ı;;ehlr Tiyatro'lunun 1911 ' - 191'! 
me\l;lmlnde 31.273 Ura \·er&"I 'erdi· 
~ini, ayrıl'a hu tll atro sanatkarları· 
nın aylık linetlerlnden alınan \erıl· 
nin :?t.511 lira tuttuğunu, bu Jıl ı ... 
temaşa \erj;'llerl yüzde ellil• çrktıfı 
iı;ln tlJatronun \·ere<·rği \'ergtnln o· 
tut. kü:.ur bin lira yerine em. eıu beıt 
bin lira tutacağını oku,) unca, tiyatro 
aanatınl bu ')artlar lçlnd•, hem 41' 
ba,anyla ayakta tutabilen aanatklr
ların en ufağından en büyüğüne, en 
eııkl'llnden en yenisine k&da.r hepst 
lnııamn ıo1.ünde birer k.ahraınaa k.e· 
111Jlyor. 

Hsıllt ile Belediyerdn ,.araımm• 
karşılık mües C6enln \'C 1;anatklrla• 
rın \'erdikleri ,·erı:-lyl, ıanatkArlılra. 

( anatkar kelimesini yazarken lı\ıan 
~rkılıyor) daha doğrosu Ahı!ede rol 
yapan memurlara verilen a1hklar• 
he .. aba vurunca müef!~eye bemea 
heınen hiçbir 1'CY kalmamaktadır. 

Hiçbir r:;ey kalmadıfı içindir ki &'• 
çen me\ !<im ııahneye konalan 15 ye. • 
nl piye.in drkor, koıUim, aıu.esüar, 
mohllye \.'C'!alresine t-0pyekfllı 3039 
lira, y·anl her pi~·etie ancak 202 lira 
h:m·anahOmı,ur. Bu yıl yirmi, y1rml 
beş bin lira munzam "erıJ nrlllnce 
e~cr BclcdlJe yardımını arttırmrya· 
<'llk olur"a hu :?O:! liracı~ da ( bir pi
yesin ahneye konulması ltln harcs· 
nan !?O'? llra~·ı liracık diye kti,Wt· 
mPkte hiı;bir mlibalağa yoktur) aar· 
!etmek imkanı olmıyacaktır. 

Mecmuadan 1111 Mhrlan birllktr 
okuyalım: 

dnııanın elinde bu cdız: 

tarla sırıtan acı bir h~ap pu l!Nlı O• 

lonca hanı;! plya.lerl oynı~·ııMle-ı·r

~lnl bir türlü keııtlremlyor. lk1 ııene
dlr oynamak istedljim.i.z: (Don ~r-
10 .. ) \(' C.'!lnn a7. rastlanan riizel bir 
terl'time..'llnc. knu~tuğumnr: (Slrano) 
glhl eı.erler çekrnecemlzln tozlarr a

raıtında beklcmeğe mecbur kahJor. 
Bir C9Cr ııeterktn ı.ahne dc:erlnt df'
ğll de maııraf ucudutuno arıyoruz. 

Bugün '!O'? lira ile (Sirano) nun iki 

çizme ini hile temin edemedltlnılt 

pahalı de' lrılo nasıl olur da bütün 
bir e~re rl U7.&tablllrlz. 

«1.,te ll7lz 11e~·lrcller .. Sizi tiu ya-

'Ttmızla ttyatronun lır.!lap deftt'rlrrf 

Uzerlnde dola,tırdık... Fakat o ka· mesı ve bunu yaparken de otuz bi. Shakspeare mutadı hllAfına ma. 
ı. an kelime bilgisindeki eş.siz sııl söylüyor ve Amerika sinema 

bir zenglnlll:c dayanmasıdır. • rejisörleri gibi işi tatlıya ba~lıyor. 

• * 
Ucuz gıda maddeleri 

alac?.k m~murlar 
JN.. k11aın'cla ')İı~lıı bir ha<tlık ı;ör· Uün. durakta tam bir ııaat tramny 

Yapılan sorgu neticesinde bu ço. ~ düm: «Triim\'aY merdhenlc- 1 hl'kll'dlm. Gf'len ~eı;en tram\'aylar 1 dar th:Ulmcnlı:e lüzum 3ok .. Çünkü 
cui:un Balatta Hızır~avuş mahalle. rlnclen atlayanlar:& • • tıklım tıklım doluydu. Niha3et tram- : na .. ıl ıteçen yıl hu aeıklı durumumu· 

•Kış masalı • • derin bir kıskanç. Temsil kusursuz gibidir. Dekor. 
!ık duygusu üzerine kurulmuştur. lar güzeldir. Hadi Hün (SlclJya 
Muharrir bunun böyl olduğunu Kralı) eserin başlıca yüklerinden 
esere başlar başlamaz, bu duy~u birini başarlle taşımakla beraber 
henOz kıskanç hükümdarın dUşQn. iyi karakterli rolünde fena karak. 
ePt1lnl' ve diline intikal etmeden se. terli rolilndeklnden daha muvaf. 
yırclicrc a r.tatmak kudretini gös. fakiyetlldlr. Ferih Egemen (oğlu) 
termlşUr. kısa rolünde sahnenin en canlı un-

V!Uı.yet, ucuz erzak ve ekmek ala· 
cak memur, eytam erarnll ve mUte· 
k11itlcrln bir listesini dUn Ankaraya 
göndernılştlr. 

sinde oturan Mahmut oldujtu, ve 1 G . rl . . U b 1 \'a.) !arıtan biri bıına kar"' o kadar 1 u ra~ınen bir.bir filtur retırmeden 
or unuı: m aşımı.ıa ,ı:elenl ! l'\o ' · 

annesinin sandıkla bulunan .500 li. tanbulun bl k 1 1 1 . 1 . utanılı ki yer yarıldı da ~erin dibine çRlı,ıp sizi mı-mnun cttlk!e bu yıl da 

Met ~ vipuru. idha!At 
eşyas, getirdi 

rl.'() .)er f'r n ıuze gu- ,ı:e<;tl. T')te :1craltı tram\a ı, o ınah· 
rasını çalarak mahalle arkadaşla- zeı nıc.rdhenlerll" 11iı .. ıe,en çaJı,;kan t • d Y ö'le ç.alıs,ıı<:af;ıT ... » • • cııp ram,ay· ır! " 
rından Melek ve l\Tustafa ile bir. '0 ~e,lmll Belediye Rel imiz ,ı:allha Bu ı;ahrlar, hiç olmazsa Btledlyl"· 

h BEREKETLi l"AG.\tUR 
ilkle İstanbuldan Edirneye doğru 1 azını olamadı, tram,ay larR da ml'r· nln yardımını ı;örf'n ar: ~ok reemi 

~tallnJ:radda 1100 ınetrellk dar tıır kaçmak lc$ebbUsilnde oldukları 1 dhenler kurdurmaia ba~ladı. Tram· 
a c laşılmıştır. 

1 
'"Jlara hi7 'lı~amQnrur., Mr de mer· 

ı.;ıhaya 3000 tane mermi ~·aA-ılırılnıı,. bir tı~·atronıın fer.)aıtulır Hı her ~· 

Bohemya Kralı, çocukluk arka. surudur. Galip (müşavir) alışkın 
dcı ş ı V<' a kardeş,, gibi seviştikleri olduğu benzeri rollerdeki gibi mu. 
Sicilya Kralının misafiridir. Bo. tat olgunluğunu göstermektedir. 
hcmya Kralı memleketine dönmek 1 ~~mal GOrmenl (Bohcmya Kralı) 
arzusunu göstermekte ve Sicllya 1 gordQğQm di~er piyeslerdeki rolle. 
Kralının bUtUn ısrarla.-ını reddet. rinden çok daha iyi buldum. Çifte 
mektcdlr. Sicllya Kralının teşvi.1 sahslyetlnl ayrı ayrı hususlyetlcrile 
kile gOzel Kraliçenin döktüğü dil ı rahat bir şekilde mükemmel can. 
nihayet Bohcmya Xralını kalmağa !andıran Cahlde Sonku (Kraliçe 
'kna edıyor. Fakat bu andan iti. ve kızı); Şaziye Moral (Paulina); 
baren Sicilya Kralının içindeki kıs Avni DllUgli (Sicllya prcr.ısl ) ve 
kançlık duygusu, of:lunu bir p iç Sami Ayanoğlu (yenkcslci) bllhas. 

Bulgaristandan seimekte olan Kat. 
kavan zadelerin Mete vapuru, 5500 
tonluk muhtelif ithala.t cşyıun getir
miŞUr. Bu eşyalar Almanya tarafın
dan aramızdaki ticaret mukavelesi 
esaslsrına göre gbnderllmektedLr. 
Itha!At' eşyasının arasında bilhassa 
killllyetli miktarda demir yedek par· 
çalar bulunmaktadır. 

Bu küçük maccrapcrcsller hak. 1 dhen konurııa ne yapıtcagır? Ho,, 
Hanı bir fıkra ,·ardrr: JC rafnı11n "anl\t a kil~ dJl,ranaca~ı· 

hareketsiz kayıtsızlıklarıdır. 

kında tahkikat yapılmaktadır. me>rdheno en lAytk Jerler de tram
,·aylardır: Ba1.1 dikkat.iz ,.e ııaygı-

ÜÇ eroin hastası ııtızlar ın .. anın öyle ayalına baıııyor-

1 d 
lar ki ayajım11.ın üııtune rahat çık· 

Adamın biri ı;ehni' de arkada,ın.ı: 
- Oyle bereketli yağmur dli<ıiıJor 

ki foprağrn ultında ne \an;a dı,arı 

fı~kmyor, demiş. 

Bu haberi duyan arkada,ının aklı yaka an 1 maları için bir de merdhen kurdur-
ınak lazrm. baıııındaıı ııtıniş: KilçUkpazıırda Tavıuıçcşme soka

ğında oturan şoför HUscyiııle Ke
nıal Ismail ve Ka.«ıap Ibrahim adla
rında üç kişi dlin Unkapanıııda bir 
C\'de toplıınarak eroin içerlerken ya
kalannıışlardır. 

YERiN DIBlNP: GEÇMJ~! - Aman, ne ıöy·IUyorsun. Kayna· 
Adamın biri gazetede: «Yeraltı namı daha hu sabah toprağa göm· 

t~am\8Jı» diye bir ~ey· görınu,, ar- düın. ~lmdJ o da. mı dı,arı fırtı.) ıı· 

kada,ına ~azetry·I ı;o .. tererek "ordu: cak ! 

sayacak kadar bir şiddet ve hırsla· sa tebrlke IAyıktırlar. 
şahlanıyor. Kral. müşavirini Bo. Göze çarpan başlıca kusur, he. 
hemya Kralını öldürmeğe memur men her zaman olduğu gibi, flgil. 
ediyor. Fakat müşavir .fazlletlit ran vaziyetindekHerln donuk ve 

cKış masahıı nı dAhl Shaks
peare'ln bll§ka bir hOvlyetmi tanı . 
mak bakımır.dan olduğu kadar mu 
\·affakiyetle temsil edilmiş bir eser 
olarak da okurlarımıza tevsiye edı 

Bunlardan Ibrahlmln üzerinde )'18· 

keUerlc eroin bulunmuştur. Zehirler 
musadere olunmuş, suçlular adliye
ye tesJlm edilmişlerdir. 

- Kuzum, bu o:Yeraltr tram,·ayu 

1 

Bôylo t 100 metrelik dar bir tarla· 
da ıırdlr? ya hu kadar mermi yağdırılır&a top· 

Arkada,, alayn bir adam olacak raA'a bırakılanlar yeniden fıljkır&t"ak-

rlz. Sadun G. SAVCI 
kl 'öyle ce\'ap n•rdl: ı ıar \e bu harbin sonu gelmly·ecek! 

- ~e olduğunu dur da anlatayım: TATLISERT 

Kraliçesinin namus ve iffetine o r---------------~:-:-------·•---.!1--------------------------------------------~-

l>A\lrDA\ 
;tzl)A\IA\ 

Horp ve Amerika 

A merlka Birleşik De,·Jetlerl si· 
bl muauam bir memlekette 1 

bllc harp bütıln abalarda tesirlerini 
go terınf'ğe başlamıştır. Bu arada ı 
mutfak CŞ.)alan da yınıı )'ll\'&Ş cln5-
lerlnl değiştirmekte imiş. Çünkü ''a. I 
ı:tnı;tond:ın gelen ııon bir emirle bU· 1 
tl\n memleket lıurdınatçılarmda bu· I 

1 

ıunan bakır 'e alüminyum mutfak 
eı.> uları toıılııttırılmış \'C şimdi bu 1 
dilkkiinlurda canıdan, kazclnden \'C 

~oya fa ul.) ıtsının kfüıpı-lcrlnden ~·
kıarılaıı bir nıııdde ile yapılan kap· 
ıu satıh.) ormut. 

* Ru da ytnl bir Amerikan buluşu: 
~·,., ,·ork o:lmr.ndllt'rlerlnln ~nce~le
rlnl ört4'n sl.)ııh pt'rdt>ler ortalık ka· 
ra,.ır kur11rmaz otomatik olarıık ka
pannermu-:. Acaba ha\& kararır ka
rarmın tren Jrlndekl eJektrlkler de 1 
otoma.tik olarak yaıııyor mu! J 

SERÇZ • 

- Hiç bir şeyim yok. Aldo. Yanım:; 
geliniz. Beni sev·yc.r musunuz· Ne olur 
size yalvarırım. Bana bunu Llr kere da
ha . tekrar ed'nl.ı: Blllyorum ki erkekler 
aşk ve sevda sözleri söylemesini sevmez. 
ler .. Fakat sevgilim ben seni nckadar çok 
sevcrlm bunu bilsen! Sana baktığım za. 
man titrerim. On bC'Ş yaşındaki bır kız 
giLI san:ıı lıc:ıkım. Ha bukl sc·ı beni ;!ık 
\'e sakin bır muhabbetle scviyt1rsu:ı. Bu. 
rıu pekı\lft biliyorum. 

- Glarly asıl ılık ve sakin bır şekilde 
seven sensin! Uzun zamandanberl senden 
istediğim blrıeyt neden yapmıyorsun? 

Kar.m olman için nekadar ;;<ılvardım. 

Ka :>ııl etmedin, Seninle hep beraber ya
şamak, seni İtalyaya cötilrmek. sana is. 
mimi vermek istiyorum. Neden bunu da. 
ima reddediyorsun? 

Gladys başını sallayarak: 
- Bu lmkAnsız şeylerden bana bir da. 

ha bahsdmcmenlzl rica etmiştim değil 
mi? 
Aldo sustu. Gladys söylediği bu sözlerin 
samimi olmadığını Aldo'nun teklifini se
ve seve kabul edeceğini plliyordu. O ana 
kadar hayatının yapyalnız olduğunu bu 
derecede derin bir surette hissetmemişti. 
Hayat yükü yalnız taşınmak için !azla 
atırdı. Bir müddet daha dOşilndil: 

- Ne olur sanki .. ha kırk, ha elli, alt. 
mış ya~ında olmak. Asıl hakiki 'cnçlik 
olmadıktan sonra ne ehemml:retl var. 

Bnzı kadınlar tanıyordu ki altmı~ yaşı. 
na geldikleri halde hala seviliyorlardı. 
Fakat sevlldlklerlnl de kendllert söylil. 
yorlardı. Bakalım do~ru mıydı? Belki de 
kendi kuruntularıydı. Seviyorum diyen 
adamlar y;ı. para ile tutulan gençler, ya. 
hut da hatıralarlle yaşıyan eskl A§ıkları 
idi. 

Eiler Dlck yaşamış olsaydı, onunla yaş. 
!arımız uygundu diye dUşUodil. Fakat 
buna bu genç adanıa eben altmış yaşın. 
dayım. ylrnıı yaşında da bir torunum varn 
demek ne ayıp idi. Beni beğenmesini tıü
zclliğlm ve gençliğim ile iftihar etmesini 
isterim. Şimdiye kadar hiç kimse benim 
hakiki yaşımı bilmiyor, Halbuki bu ço. 
cuk her şeyi meydana çıkaracak. Ne yap. 
malıyım acaba? Buna nasıl mAnl olabl. 
Iırlm. Para ile milmkiln olur m•ı? Çocuk 
pek para gozlüyc benzemiyor. Benden 
nefret ettl~I için ıntikam almak istiyccck. 
tir. 

Biltilrı bunları dUşilnürkcn, sararmıştı. 
İki cll~lc yUzUnU orttU. Monti Plaka lle 

sordu: 
- Neniz var bu akşam canım? 
- Bilmiyorum. Fakat çok mcyusum. 

Ölmek istiyorum. Aldo! Beni kollarını

zın arasına alınız. Beni tefflli ediniz. 
Kont Montl onu sımsıkı tuttu. Gladys 

de bundan memnun ona sokuldu. Kuv. 
vetll kollarının arasında kendini zayıf ve 
küçUcük hissetmek hoşuna ;:!diyordu. 
«Yavrum, canım yavrucugum11 diyordu. 
Zaman ve yaş mefhumunu unutmuşlardı. 
Gladys'ln kalbi tatlı bir hüzünle eriyordu. 

- E~er benim hakiki yaşımı bilse, 
böyle şeyler söyliyebilir mi? Aldo'nun 
yanında yi~mı yaşında bir gencin bana 
•bUyük anne,. dcmeslnc nasıl dayanabl. 
lirim? K~ndiml ne kadar genç hlssedlyo. 
rum ve bu hlssimdc de yanılmıyorum, 

çünkü gencim .• 
Aldo'nun boynuna sarıldı. Yaraklarını 

kokladı. Gözleri kap'llı, burıı:ı dcıliklerl 
hareketli \ e hassastı. 

- Knca:ınıza a4ır ;eliyor mıyım? 

Diye sordu. Aldo da: 
- Bir kuş kadar hafifslnlz, dedi. 

- Beni hep sevecek misiniz Aldo
0

? 
- Siz istikbalden konuşmayı sevmez. 

diniz canım. Slzc ne oldu? 

- Evet umumiyetle 3Cvmcm. ÇünkU 
istikbal korkunçtur. Beni iyi dlnleyıntz 
Aldo ve bana çok samimi bir cevap ve
riniz .. Sorduğum ı;ual çok mühimdir. İh. 
tıyariadığım zamcın da beni yine sevecek 
misiniz? 

- Biz ber&f)Çr ihtiyarlıyacağız Gladys. 
Aşağı yukarı aynı yaşta ddıl miyiz? 

Gladys başını salhyarak: 

- İhtiyarlamaktan ne kadar korkuyo. 
rum, bilseniz, dedi. 

- Sevgili Gladyı, siz çok ıcnç ve ıU-
zclsinlz. · . 

- Hayır, hayır. Ben bir kocakarıyım. 
- Bu anda saçma ve manaııız konu~an 

bir çocuksunuz canım. 
- Bir kıı.dın kaç yaşına kadar arzu 

uyandırabilir? ' 

- Ne garip bir sual bu canımı Kadın 
güzel olduğu milddctçc sevilir. Elli, elli 
beş ya§ına kadar bir kadın arzu edilebi. 
ıır. Fakat bunlar slzı şimdiden neden bu 
kadar allkadar ediyor. Önüniiz.c!e dııha 
ne çok seneler var. Bütün bir ömUr var. 

- Evet! Bütün bir ömür~ 
A.rkMı ftr 

nın lfaıle,;;ldlr. Ya ötf"kller ~ ... Ya o 

za\·allılar nl' halı'ledlr acer! 
Tlyatromur.u, hem de '°ünden ıu· 

ne trktmmlil ettirerek ayakta tutan 
'lanatki.lrlar A"Crçekten se,·,ı:ı 'e aa~·· 
rıya layık hlrer kahramandırlar. 

KÖR KADI 

lstanbul Belediyesi 
~EHIR 

I Y .\ T R O t . A R 1 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

DRAM KISMI 
KIŞ l\IASALI 

Yazan: W. Shakespcare 
Türkçesi: Mefharet Erısln 

KOMEDi KISMI 
l" ALANCI 

Yazan: Carlo Goldoni 
TUrkçe,,i: S. Moray 

CUmarteıl ve pazar gUnlerl 
15,30 da matine 

T A K V İ M 
t BİRİNCİTEŞRİN 194:? 

PAZAR 
AY 10 - GÜN 277 - HIZll' 152 
RUl\lt 1358 - EYLUL 21 
HİCRİ 1361 - RAMAZAN :?3 
YAK IT 
GÜNF.Ş 
ÖGLE 
İKİND İ 
AKŞAM 

YATSI 
l !\ISAK 

ZEVALİ 
7,00 

13,03 
16.19 
18.47 
20,19 
5,21 

S:ıdakal ,Fıtır 

. 
EZA~· ı 

12.11 
6,l!'i 
9,31 

12.00 
ı ,:ı o 

10.33 

Kuru' Para 

Butday unundan 

--
200 lM 
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·.R'ADYO .TELEFOtf fElG'R-AF -HABER lERi 
( .. 

Askeri durum 
r 
1 

Yazan: 

lbıaa BOP.AN 
~ 

1 
Yeni Gine adasmdlJ ne 

oluyor? 

G enen! Mac Arthur A,·ustnı

yayı müdafaaya memur edil

mfllteyılJ, .Japonlar belki Yeni Gine 
adaeına tamarnrıe hAJdm eıurlardı. 

General Mac Arthur, hua - deııi& "e 

1 Birinciteşrinden itibaren 

Karneye tabi olmayan 
yerlerde 

Bareme. tabi memurların da 
kar• kunetıerl arumda sür'atle bir ek m ~ g" 

1
• n 

1
• Of .

1 
s ,,. c- m .

1 
n edecek 

ı,blrlljl te-mln ederek tehlikeli vul· '""' -

yeni önledl. O A\-uatralyaya geldik- .
1 
I Ufus adedini sormuştur. Tlcar<:t 

te-n aonra, Japonlar Moreıby llma- Ankara, 3 CA-A.) - Kart ı e n 
k ek tc\,.,ı edil kt ol'"'n vl Ve'-a0 !etinin sorusuna cevap \'eren nına denl&den bir teşebbüste buluna- c ·m .. meme e • • " 

1.. ti d 1 ı il tahd n vilavetlerc bu esaslar dııhlllr. dc madılar. t'akat bu Umana Almaktan .,ye er e memur ar a m s ı ~ 

1 t k Ütı d il ı irin icap eden ekmeklik hububat der. da ,·aııeçmedller. er, e a er, u ar ve sa re ~ 

il k k klik h b bat h k hal verilecektir. EylQIUn ııon iki haftasında Veni ver ece e me u u a . 
d d .ı:ı.ı ı h be b" ... u hususta hazırlanan tallma.t. Glne'aln Moreııby Umanı ~in kayda kın a iln veru-a m z a r ır P 

l 1 k 1 1 ık '-t ı. d n name vil6yetlere gönderilmek üze. deter muha'fbeler cereyan ettJ. LI- yan ış ı net ces eks çıa ı.ın a 
manı tlmaldtın ~neleyen ,.tı tabii bugün tam metnini tekrar neşredi. redir. 

Bütün bu işlere müteallik mulrir mtldafaa battı te!Jkll eden Stan- yoruz: 
amellt ve muhaberatı Toprak Mah Jey ııllılle.J, bu muharebelere sahne Öğr(?ndıfımlıc göre, 1 teşrlnlev. 
sullcrl Ofisi Umum Müdürlülll ta. oldu. tlimalden flC\ kedllen Japon ku,·- velden ltıbarcn tahdit esası üzeri. 
kip edecektir. \etleri tıu ilslle li7.erlndckl mütte- ne kart ile ekmek tevzi 'edilme. 

Nevyorktan 
telsizle 

Uzak 
doğuda 
Amerikalılar 
ilerliyorlar 

Londra, 3 (A.A.) - Oven Stanley 
da#larının merkezine doğru Ameri· 
kan kuvvetleri ilerlemektedir. Ja
ponlarla. kar~ılaşma el'an vuku& ıel
meml~tir. Tepelerde bulunan Kalre 
köyüne doğru ileri hareket devam 
etmektedir. 
Düşman hedenerlne karşı hava a

kınları devam etmektedir. Baul düş
man ha,·a lissUne müteferrik hava 
kuvvetıerı bir havıı akını yapmışlar 
ve tanı isabetler kaydetmişlerdir. 

Vilkinin seyahat. 
Çungkiııg, 3 ( A.A.) - Reis Ruz

veltin şahsi mUme.ssili M. Vilkl, ae· 
yaba.tinin 8.000 kilometrelik aon ıner
haleısl sırasında Japon uçaklarını 
bertaraf ettikten Eunra dün Mosko· 
vadan Çungking'e gelml~llr. 

M. Vilkl, Şınzi eyaletinde Japon 
hav~ Oslerinl pek yakından ıeçmlş 
ve dün sabah Çungklng'e takriben 
80 kilometre mesafede Şengtu'da 
yere inerek buradan ötlcden sonra 
yine uçakla Çunsklngc hareket el· 
mi~tir. 

Hitlerin 

lstanbul mebusları 
halk arasında 

Dün de Kadıköy ve Osküdarda 
ha:kı dinlediler 

İstanbul mebusları dün Parti 
idare heyeU relsı Suat Hayl'l ür. 
ı;üplü bulunduğu halde Üsküdar 
ve Kadıköy Halkevlcrlndc halkı 
dinlemi~lerdlr. 

Ü~küdarlılar, Üsküdarda bir kıı 
lise~i açılmasını istemişler ,.e Eti. 
bankın Üsküdara komür vermedi. 
ğindcıı şikayetle bulunularak hir 
bayilik açılması dlle~lııdc bulun. 
mu§lardtr. 

Belediye Reis muavini Lütrl Ak. 
soy da ~öz alarak kömür l<:i üz.c. 
rınde Mahrukat Ofisir,in faaliye. 

tinden bahsetmiş, Etibankla yapı. 

Jıın ~masları anlatarak h•lkı ten. 
vlr etmiştir. 

Bundan sonra da Üsküdarda 

merkez kongresi akdedilmiş ve 
mebuslarımız da bulunmuşlardır. 

Kongrede yine b ir kız lisesi a. 
cılması, yollara IAmba konmnsı, 

h3vagazl saatlerinin tanzimi fi lle. 
C:lnde bulunulmuştur. 

ÜskUdarda halk dinlenmiş, bU. 
tun ş.kayetlerln esasını hayat pa. 
h:ıhl\'ı te~kll etmiştir. 

fik men.ilerine hücuma g~tller. Ge- mektc olan bi.iti.ın vilayetlerde dev 
neraJ Mae Artlınr'iin pllnı ffntdl da· Jet ve mücsscsat baremlerin ka
ha iyi anlaşıldı. Bu plan, lince mu- nunlarına tabi memur ve milstah. 
a"nldantı mtidafu Utı Japon kunet- demler, askeri. mülki. tekaüt. dul. 
lcrlnl hırpalamak 'e müteakiben mu- yelim maaşları ile maluliyet ve hl. 
kıüıll taarru~ geçmekmiş. dematı vataniye maaşı atanlar ve 
Okuyucularımız hatırlarlar, ki Ja- bütün bunların b~lcmt#e mecbur 

ıııın t.aa.rrazlarının ıökmlyece(inl e,·. oldukları kimseler ve askeri ba. 
reme dahil olanların aileleri için 

(~ı 1 incide) <Batı ı inekle) //// 
saınlmf ı,ttırllA'lnden bahst!ttlk~n dir. Çünkü stratejilerinin mükcm. 

nutku 

istifçi bir bakkal 
Depoda 335 teneke 

yağ bulundu sonra df'dl ki: 
\elce ,yaımı' ve Salomon adalannda «- Diinyanın bu buhranlı denln-

ekmekltk hububatın 'foprak ;\fah. dl'. rol" olan llderler ara,..ındı en bü-
mPI olduCunu ve Alınanların her. 
hangi bir c:ephede harbi bltlrınclc. 
rlnc mani teşkil ettiiini blliyorhtr. 
Müttefik silahlarının ezici a~ır!ıGı 
mihveri dağıtıp toz haline getirin. 
c!y~ kadar bu böyle devam ede. 

Beledi.re İktı.!'at müdüı lusu koıı. l nıl~ ,.e J,cııdls!ndcn fatura istem is. 
trolörlcrı dün Bcyrıılunda bir zry. lcrdır. K irkor da muhtel•! tarıhlc-
1 ııyağı lstıfçısıni ı;u~ üslüllde ya. re alt faturalar ibraz ctml~tlr. Bu 
k::ılamışlardır. faturalardan şüpheleri artan mc. 

ü~fünlük temin edJldlkte-n M1nra t ı dil " 
sullcrl Ofisi tarafırdan cm n e • Yiik hıt;vranlıtı nı sayr:ıyı bme-t lnti· 

mıitteflkJerln Yeni Ginerlc taarruza ı k ı ı L ı · 
mes arar a•m ş ır. nii 'hakkıDda du.Y11yorum. Yanaın 

ı;('ç~·ekJerlnl haber ,·ermlı,t.ik. Son T icaret Veklllctl valiliklere tel. alemine &it eııu m9kAtlar •ıumı•· 
gl'len haberle-rrlen öj'renJyoruz ki Ja- "rafla lşarda bulunarak bu kim. dan Tlrk • Amerika dolıtlutaau en .. . .. 
ponJar müttefik taaı-ru,ılan karşı selerln harcırah ıcararnamesıne go. mülltm imllle,._ Mrl aaymall ll- cektlr. 

Kurtuluş Erıenekon caddcslnclr murlar yaptıkları aramada depoda 
Dogruluk b•kkall~ majazası sa., 

1 
d 

ı.ında "eri çekilmektedirler. ıuauro re bcslcmcğe mecbur oldukları ıımdır.-. Ne\·york. 3 (A.A.> - ,Şlkago 
Sun gazete.si HIUerln yeni bir .sulh 
taarruzu ihtimalinden bahsederek 

hfbl Klrkorun zeytınyağını piyasa 335 teneke y~f: bulmus ar ır. 

m~,·kilnJ işgal eden müttefik ku,.. 

'etleri şimdi Menutı.e•,_ dof ru ı-

lerlemektedJrler. Buraşı Stanley daf

larnaın 23 kilometre !Jimaiiiiele~': .. 
.Japenl&r muharebe,>! ke&mek sııre
llle ı:ck111yorlar, yani ı;eklllrken bir 
03 alama muharebeat bile vermiyor
lar. 

l'ôalomon ad&lrıodakl müttefik ha· 
reketile Yeııl Ginede yapılmakta o
lan bu müttefik taanuıu anaında 
"tnteJlk bir münuebet aramak li
ııındır. Japonlar A\-u!JU&lyadan u
uklatmalda kalmıyorlar, ayal a
manda Yeni Ginede ıen ı:ekllmeklc 
8llılomon adalanndakl 'ulyetlerlnl 
de bbbüUln tehlikeye aokuyorlar. 
J'.aaltlk'de Japon .pl)-a4e&J belk1 da 
ilk dda bir müttefik taarnaa kar· 
tıaıada rlcat hareketi &'htennekte
dlr. 

SARAY 
Sinemuında 

«J,A K.OSGA» nrn cüı.el yıldızı 

JUDY GllRLlfND'm 
cidden Ş<Jyanı temaşa ve 

GEOBGES MURrHY 
ve 

CJlARI,ES WJSSIXGEB 
ile beraber yaratılan 

KUÇUK 
NElLiE 
filmindeki sarertnl lidlp ıertl
nüz. Buctın saat 11 de tenzllltıı 

matine 

Bir 119'• yakm •iirecek Mr turla 
garp Nlllllne bdar Amertka11 d•la· 
-:acaiıa. ..... davet llzerbae Jlana.. 
daya da •t~n. 

Alunet Emi• YALMAN 

Yurtta ıiddetli 
yağmurlar 

diyor ki: 

r yatından 30 kuruş ucuza satması Bakkal hakkında zabıt tutularak 
1 

memurların nazarı d•kkatlnl celbct 1 yağ'arı musadere cdllml3tlr. 

Ilitlerln sulh taarruzu a.keri ta. St ı• t't 
arruzları kadar tehlikelidir. Hlt. a 1 n g r a a 
ler, kendi topyckiın harp tabiye 

1 

sine en dvcrlşll zamanda sulhu <Bata · t incide) (0) Bir Sovyet dcniıaliısı Karadenlt
teklif eder. Birleşik milletler Hlt. ma.ıılar buradıı muvaffak olurlarsa de Marasesu Rumen muhribini ba. 
!erin siyasetinden ders almışlar. 

stallngradın ;eri kalan kısmı cl<i tırmı~tır. Bu ndan başka Sovyet 
dır. Onlar ö'renmişlerdir ki bir t hllk d . kt Karadeniz donanması ıki bin tonı. arada yaşayamıyacak olan iki alem pek büyük e eye uşecc ır. 

( Batı incide ) Almanlar Volga sahillcrlnc sag. liıtoluk bir ikmal gemisini de ba-
ara.sıııdaıı harbl•derck kat't zaferi 1 bil kl r: l bul n kt d Son iki h f dar bu hattı ıörUlenlerin en mil. elde etmek :zaruridir. lamca yer eşe ece er ve a ır ırmı§ u ma a ır. a • 

hlmldir ve bu hatta inkıta ~imdiye tcplarllc dogudan batıya giden ve ta zarfmda Karadeniz Sovyet do. 
kadar birkaç saati geçmemi:ıtl. Al "llanlar, Mısırdan ~chre varan muvasal.a yollarını nnnma uçakları beş ikmal ıemisile 
Öğrendiiiınc göre sular henüz çc- ı hrlit edebilirler. 6 büyük sal, 4 motörlü mavuna ve 

' kilmedltl için hattın tamiri asgari 60 _:r.jl mesafede Bizzat Sta!lngrad şehri ayrı bir 4 torpil motörü batırml§lardır. 
lj ~. azami 10 gün kadar sürecektir. <!lafı 1 hldd9) ·/- unsur olmaktan çıkmış ve bu ~eh- Londra, 3 CA.A.) - Moskova 
1 Devlet Demlryolları memur · ve La Fol,ore. illmelıidlr. Bu tUıııen ..At- rln etrafındaki glrtntııı çıkıntılı radyosunun bu sabahki yayımında 
~ teknlşyenlerlnln dikkati .ıve tedbir. rtkaya. ye-ııl setml~tlr. lnSfllsln, Al· 320 k'l?mctre !uta" bir cephe Ote- ~öyle denmektedir: 

leri sayesinde çok şükür insanca mantarı .Degir El Manaalf mevzııe- rinde cereyan etmekte olan mey. Voronej çcvreslnln bir kesim in. 
zayiat yoktur. Trenler de hiç bir rlnden çıkardıktan sonra bu tat ıııı. dan muharebesi sahasına karış. de Sovyet kuvvetleri b ir tepeye 
arızaya uğramamı,tır. Hattın daha tı da elde etmişlerdir. lngıllzlcr. ı 'llıştır.. taarruz etmiş ve 350 Alman aske. 

----------------:::---1=--•••••••• 1 evvel tamiri için. Devlet DcmlryoL Rommel'in emrinde iki zırhlı tUnıe· Şchır !çir.deki evlerin Almanlar- rl öldürmek suretlle zırhlı koru. 
8 U 8 1 N .. !arı tarafından tedbirler alınmış, nln de bulunduğunu teyıt edici ha- cian temizlenmesine General Ro. nak ve siperleri hücumla lşı;al 

S • d 1 tır: bt'rler almışlardır. dintscf'ln muhafız kıtaları memur eylemiştir. Bundan başka Sovyet M ELEK 1nemaS1 n a 
1 

lstanbul • Ankara ınuvasalası • • • cdllmlştlr. • uçakları asker taşıyan iki d{işman 
muvakkaten Ankara • Esklıehir - Hah f ax dıyor kı : Geçen hafta içinde Alınan ta. trenini bombalamışlardır. 

<LA KONCA> Şaheserinin unutulmaz yaratıcısı Balıkesir • Bandırma hattı ve ora- <Baıt• 1 lnrlde) n arruzunda kısa duraklamalar ol. 
1 dan da denizden temin edilecektir. •1'7 mU~·on nüfusa ile lnıUtere 30 ı muştur. Bunun sebebi dllşmaıı s· d h 

il 1 c • B 'f B o ••• T' ..... Eıert: 1 Yolcuları lstanbuldan Bandırmı.ya milyonluk nüfuau olan AJmanya. ka-1 takviyelerinin ı:lişlnde ekslklık ır a a genç 

A Y KAT 1 B Es 1 1 

hususi blr vapur taşıyacaktır .• Dün I dar uçak imal etmektedir. Geçen 1 olma.;ıdır. Don uzerlnde~.ı birçok ) k 
AN D Y H R D Ve akşam 1stanbuldan hareket eden 1 TemırıU& ayandan enelkl il aylık bir 1 geçitlerin tıkanması ve duşmın t?- 0 ma istemem 

nefis komedısı takdım edilmektedir. 
tren tımıte döndürUlmUf. Ankara- müddet tank tmallatraın randımanı- lcfon ve telgraf muhabcrelerinın Yazan: Çeviren: 
dan hareket eden de Bllcclkte dur. nı ~ mlııllne çıkarmıştır. 100.000 iş- bozulması Alman harp makinesi. Dapbne du Maur~r llMan Boran 

Dl~r rollude: A?\"N - BUTllF.KFOKD 
ve Amerika !ılm dünyasının yeni Yıldızı 

durulmuıtur. Bu akşam İstanbul 1 çlmiı nokNn olmasına r•tmf'a l'flÇea nin işlemesini arızaya uc~atmakta. 
1 yolcularından bir kısmı Balıkesır harbin ayni mllddetlne teaadlif eden dır. Tahmu:' edildlllnc "ore . Don 

1 tariklle hareket etmlşlerdır. Ayr•-ı bu dene &artında ıemı tezıahları- dirseğinin öte tarafır.dı Stalıngrad 
G il T H E R Y N C R lf V S O /) 1 c• bir tren de Blleclle hareket et. mı&da yözde 18 fulahk söııterea nJıı- muharebe meydanına gitmek üze. 

Yakında çıkıyor, muharririn Rebe
ka romanmı okuyanlar bu eaerinl de 
mutlaka okumalıdırlar! 

= :1: ::::=:: ~· 

Yeni bir damla 
F raasn1ann hiç c'lcğU!öe Marc· 

pi Peten ka,lar sevdikleri 'e 
ııay41ık•rı ,.e her hakle Fransıılıu 

indinde Llhalden şöhretll olan Hor. 
riet, Mare..,ı.ı Ptıten \'f' Lawal idare
windekl \\J~ MlkömeW t:.ralltıdan 
te\'klf edilerek bir temerküz knmpı 

na gönderildi. 
E ki Baş\·eklllerclen biri Ve .o· 

FrwıS11 Mebuıılar Meclisinin Rel i 
olan yetm.., yaşındaki lleııriot'nu.ı 

te\klfl \e lcmerkllz. kampma cönd~
rllmesl ı;;unu göıı~rlyor ki l.i\al lda 
re başına gelelidenberl l\lareşaJ re 
ten Ll\alt, l.İi\aJ de Almany v.ı 

rimoln1a,lardır. 

LavaUn. birçok Fransızların aı:•.t \ 
'uramadıkları arzuları lıilahna "b 
tematl.k bir surette nılh,·erle ltbir'l· 
flnc dotru )'&\"tll}tan başJıyarak hu. 
lanan adımlarla yürüıneslnln bir ne· 
ticeııl olan bu te\ klf bAdiMl&l, ba rllJ 
ta ll&\e edilen yeni bir damladır. 

Herriot'nıın u.tanse,·erllğl, alJ aı;ı 
muanzlarınca bile o kadar kabul 'r 
tastlk edilml~tlr ki bu damlanın, bar. 
ılal'ı taşıran '<' ·a taşırmak ü~ere n 
lan bir damla sayılmao;ıı aykırı rı:. 

nıaz.. 

Hoşnut uı;luklannın gittikçe art· 
h.tı ttirhi Ulrlü olaylardan aalar;oılaıı 

t"r&11!11ı: ınllletJnln, bir süa bard ıf;ı 
ta.,ırac:ak bu Hya başka bir damı ı 
karşı ında \'lı:t hükQmctine \e dal11 
do~rmıu ondan fazla Mar~al Petc·ı:ı 

karşı tıeşJediğl jtimadı birdenb :~ 
kaybede< f'ğlntı, hu OlUlll'& da Vl<:i lı İ· 

k(ımell llo mlllet ara.tonda bir t.ar:ır

tan <·ehir 'e ı;ıiılıleU, öte taraftan el ı 

bun11 mukaH~ıı-.et '" mukabeleyi k:ııı 
ettlrcrl'k derin bir uçurum açıla< '1 · 

ğına JJÖphc etmemek lıiLımdır. 

Sa-lıı 

Amerikan 
uçakları 

Fransaya hücum 
ettiler 

.. ........ 400 llfÜ 
lftlrlk etti 

Londra, 3 (A.A.) - Dört molörle 
Amerikan bomba uçaklarından mü· 
t~ekkil bir hava grupu diln ltcal al 
uncla bulunan ıaemekeUwdeki hf'· 
deflere taarruz etmiştir. Bu kuvvet
lere 400 mlltteflk &v uçatı refak.ıt 

etmiştir. 

Baston tipinde ba.şka .Amerikan 
bomba uçakları Le Havre limanı te· 
sislerine ve doklanna taarruz elm • 
terdir • 

Londra, 3 (A.A.) - Uçan Kaleler. 
Salnt • Oııner - Longueness'dckl Al· 
man av uç&klara üsstıne taarruz et
mişlerdir. 

OksUrUk ve Bronştt 
TUR AL 

Komprimeleri derha~ ke~er. Her 
eczanede kutusu 35 kııruıtur 

DAi • OKTA • LiSE 
Buı-tın ııaat ı ı dtı ten&ll&tlı matine ••••••, ttrllmlftlr. SalAhtyettır. bir ma- hette semi inşa ,.e tamir ettik. re 20 Alman tümeni beklemekte-, ~··••••• 

1 kamdan ötrendillme cöre. İstan. Büyllk Brltanyanın nüfuııuna nls- dir. 

·- Senenin ilk bUy'llk SUper fllml ... (AIUANTJNA) ya ··•~ ı bulur, kAfl dcrcl·ed4? bu~day stoku betle hale-n elde ettiği harp lııtlh!ia- Berlin, 3 (A.A.) - Alman or. K 1 z 1stı•k1A1 Lı·sesı· 
naz.lre olarak yapılan ı olduğundan tren hattının bozuklu. il başka bütün mllletlerinkinl l'flÇmlş duJarı ba~kumandanlığının tebliği:. r.: r k e k a 

ğu Istanbulun laşcıtne tesir etmi. bulunmaktadır. Kafkas bölgesinde da~Jardakı 

Ha Vana da Ba Y ram y~ccktır. . Lord HaUfaks, Alnıan ı9tııa.aııne düşman mevzilerine karşı yapılan 

Yatılı 

Yatısız 

' . 

Kandırad• seylip alt olarak ,unlan ııöylemlıtlr: hücumlara çelin sava:slar halinde 

ALiCE FAYE • CARMAN MiRANDA Kandıra.. 3 <Vatan) _ Kandıra. Rusya ııeferı, AJmanların kunet- devam edilmiştir. Staltnıradın şi. 
da ım sene 14.k Stk yatan yqmur· lerlnl tak\·lye etmek için çlftllkler- mal kısm~a yapılan hücum, dün 

ı ıar afeı. halini almaktadır. Diın den \'e fabrikalardan l&aml nlıbette her tarafta tesbit edilen hedeflere 

J O H N P E Y N E • C E SA R R OM E O ı ıecedenberı devamlı yajan yaj. l!lttfade edoceklerl fikrini doturmu,. ulatmıştır. Şehrin cenubunda ve 
1 murlar ıene ch.-ardakı derelerı t.ıı. tur. Bunun maaaıı şudur ki, eğer şımalinde kuvvetli şaşırtma taar. 

•mlllllİllıımllİi•ll••••••••••••••••••mll !1 şırarak sular kiprülerl aşmı§tır. AJınanya ıelecek ba ... rda yeni bir ruzları şiddetli savaşlardan •sonra 
Kasaba ne köyler arasındaki mu- !lf'fere ka11ı koymak zorunda kalırsa akim kalmış. 41 Sovyet zırhlı tan. 
vasala kesllmlıUr. Hava açılmışsa tlmdlkl Jlbt harp ve endüıtrı say- kı yokedllmiştir. 
da scylap devam etmektedir. retlerini idame ve muhafaza ecıemı- Alman ve Rumen hava kuvvet. 

yecek, ya birinden ya öbörlladen vaı lerl Hazer denizinde ve Aşağı Vol. Ankara, 3 (A.A.) - Şiddetli . 
l'flÇmek ve fedakirlık yapan&k ıo- .. a bölgesinde c!emlryolları ilzerın. yajmur ve doludan Vezlrköprüdc ~ 

1 

aa a&rT& 

TAKSIM Sinemasmda 

Talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 
ŞEHZADEBAŞI, POLiS KABAKOLU ARKASI 

T e Je r • • : 22.53t ........... . ............ . 
INGiLiZCE KiT AP 
MERAKLILARINA MÜJDE 

En yeni Jngillzce romanlar, Çocuk hlkAyeleri ve romanları, kUçUk 
hlklyeler, mUkt.fat ka.zanmış eserler kira ile ver1llr. Şerait ga.yet 
elverişlidir. KUtUphaneyl bir kerre &iyaret ediniz. Anglo • Amerikan 

85 h ıı. t 8 la randa kalacaktır. Yarıt de,·am edl- de düo:manın ıerislndek muvasa. ev asara uaramış ır. un r. v ~ı d 
yor, dalla katedilecek uzun bir yol talara karşı sava§lar yapmıv-ar u-. ••••••••••••••••••••••••••••• dan U l tama.mlle yıkılmıştır. Yar var. Fakat Almanya fena blr adım- Londra. 3 <A·A·) Moskova 

dıma muhtaç 60 aileye ilk yardım la yola çıkmıt baJuauyor. b'l"'' . 

Kütuphanealnln Oıet katı, Tepebqı Me.şrutlyet Caddesi No. 63 ScyredenJerl all~kll he-lf'C&a ve heyecana ıarkeclecek btlyWc Mr film 

TARZAN. DIYARINDA 
T~RKÇE SÖZLÜ - TtlRKÇE ŞARIULI 

Balta ıırmemı, ormanlarda korkunç ııerıllzettler ... Korku \"8 

e.rareııılz maceralarla dola bir mena. .. 

Londradan 
Türkçe Neşfiyat 

B. 8. C. . lngiltere radyosu günde dö_rt Türkçe 
neşriyat yapmaktadlf ve saat la r ı ile dalga 
uzunluk/art şunlardlf: 

S il il T 

08.15 ten 08.30 a kadar 
I 2.30 dan 1 2.45 t! kad:ır 
15.15 den 15.30 a kadar 
19.45 den 20.00 e kadar 

Dalga UzunluAu 

Metre: 
40.98 ve 42.11 
19.60 
19.60 
3 1.32 ve 24.92 

IMllıl ff N99rlyat HldtUac Allme& &llllD ~A.Lll.UI 

Valıla Neptyat Tlrk LM. ftL V .... **•• 

olmak üzere Kızılay cemiyeti tara. radyosu 1 "'"'rıyor: 

'1ndan 500 lira gönderilmıştlr. 

latant.aJda 1atmarlar 

Birçok yerlerde oldutu ııbl Ietan
bulda da birkaç gUndenberl şiddetli 
yafmurlar yatmaktadır. Dün gece 
bilhassa bu yağmurlar şlddetını art· 
tırmış ve bır seytlp halini almıştır. 
Bazı yerlere yıldırımlar isabet etmll} 
ve bir kl\linin de ölümOne ıebep ol· 
muftur. 

Heryo tevkif edi!di 
(Jletı 1 lacılde) = 

şünüyordu. Fakat Laval tarafından 
takip edilen utandırıcı yol Herriot. 
yu isyan dtirmeie sebep oldu ve 
Laval, tenkil hareketine müracaat 
etti. Bu hareket şimdilik bilhassa 
Herrlot'nun tevklfile yeni bir de. 
1il ·daha vermiş bulunuyoJi. 

Londra, 3 (A.A.) - Londranın 

savaşan Fransızlar mahfillerine 
ıöre, Herrlot. Almanlarm teşviki 
üzerine tevkif edllmlftlr. Eski Lyon 
belediye relıl Vals.Les Balna"de 
bit tecrit kamp&M 16DdtrUmltUr. 

Küçük haberler 
. * lııtanbul, 3 ( A.A.) - Bir müddette.beri mauaen ft!brtml&cle 

bulunan Roma Bllyllk Elçlml& B. Hllte7ln a.sap Ba7dur 1ııusll• uva 
yolu Ue Roma)'& bareket etmlfUr. 

1J1-. Berlln, 1 (A • .A.) - D..N.B. &JP•ram Stokllolm'de• itrea4Jti· 
ne göre bvee ordaJarı bafkumandanı General Thirnel ı Dklefrlnıle •a· 
ılfeııinden ayrılmılf ,.e yertne General Bredbers tayin edilml9tlr. . * V ... npoa, 1 (A.A.) - !\laruf otomobil fabrikatörö R .. f1 
Ford1111 toranunua orduda aakerllk hizmetini yapmaaına müaıaade eclll· 
ml9Ur. Şimdiye kadar Y9Ptıtı lkl müracaat CÖ&Jerlndekl rabaW.ıddı; 111· 
ı!Uıden reddedilmiş blllun117ordu. 

1J1-. Madrld, S (A.A.) - D. N. B.: Efe aJanaının blldlrdlil• si· 
re, lnıtJb donaamaaı, H•l'efal Galllenl ve Am1ral Plerre Cuyaa lılm
lerlndekl iki Fran11z pnabllll yolda durdurmuş ve a...._ yapkll&an 
sonra cenap .Afrika llmaalanlldan birinde ıoz alta etna19Ur. 

iC NC\·york, 3 (A.A.) - Müttefikler, Yaluatla .ıapoa Jut.alan lze
rlne vaktlle !"fe,·york'un lkln<'I <'adde81 üzerinde bnluaaa btlylk &Bina 
köprü~"ii at.oklardar. Bu köprü timdi borda demir ltal.lnde toplanıp iri 
rapta bomM. laaHıuı l•kılflp eaa.ı..,r. Klprl elldUdtUrt9a .-n n.
to• tutarınd• bir mad~n yrfını tetkU eanlttlr. l 'e buaun HIO tolla be
kardır. Bu ınaclealp yijıde H ı döttılmtlf 11emJr olap dildbDlllMler ICılJI 

'91iktea cJaU Ju1Jlltlcllr. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma 
Eksilt·-,.e Komisyonundan: 

ve 

ı.eyu Tıp Talebe Yurdu talebelerine alt 5ı2 adet paltonun lnıali i§ı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

ı - Eksiltme 21/ 10/9'2 Çarşamba gtlnU saat Ui de Cağaloğlunch 
Sıhbat ,.e lçtimaı .Muavenet MUdUrllltu binasında toplanan komıııyond:ı 
yapılacak trr. 

2 - Muhammen be4el beher paltonun imali işi için ı::ı lira 50 kuruş-
tur. 

3 - Muvakkat teminatı G18 lira 48 kuruştur. 
4 - hteklller f&rl.nameyi ~alıtm• gUnterlnde komUıyonda göreblllrlcr. 
5 - htekJller 1942 yılı Ticaret Odası vesika.sile 2490 sayılı kanun· 

da ye.zıh vealkalar ile dUkkln ve sermaye sattıbl olduğuna dair ayrıca da 
b:r Unvan tezkeresi ve reaml bir müesseseye en az iki yüz adet pa!to dik 
rıış but•ndutuna d&lr bir vealka ile bu işe yeter muvakkat teminat mak· 
t,uz veya banka melctublle tekilli hlvl zarflarını ihale saatinden bir saat 
evvel malcbuı mukabilinde komlılyona vermeleri. (357) 

NVSU08MANIYE caddesinde buull 

Yeni Nesil ilk Okulu · 
'111VA - iLK Kl'4' - EBKU 

Türkçe • J'r&nal%C& öfreUm. Yuvada yenilik. Her rün saat 9 • 11 
a.ruuıd& kayıt yapıbr. M•kt.p açıtmıttır. 



\' anlış dl3lnce 
Takım teşkil i nde ida~eci 
nasıl h·areket etmelidir? 

Ağu sıklet Balkan ,amplyona Çoh• . 

illi sporumuz 
.. res ne halde 1 

Merhum Gl. Ali flikmet'in 
sözlerini hatırlatan hareket 

htıtnb9! nt~ Anka ra aeyahatlnden evvel 

Almanya, seyahatine 
.. hazı .r llk maçları 

Hafta ortasında çıkan iki yazıd: 

idarecilerin bu alakasızlı ğı 
ölüme sürüklüyor sporu 

Almanyaya gidecek futbol kafile • 
sinin lyı bır şekilde terlıbı yo1unı 
gldılmediğin i kaydetmiş ve FutbC>' 
Ajanımızın da yanlış bir diJşünct 

ve herkesi darıltmamak ı;ıyasetin 
kullandığını da llive etmiştik. , .. 

' 

Kı)ınetıı giir~ı:f l\'lu~tafa 

bdn bir arkadaşa rastladım Mıl. 
li sporumuz olan güreşin bir me. 
rııklısı v bir hastası olan bu ar. 
kadaş bana dert yandı durdu. 

Bizde en bUyilk hareketi yapan 

b•r güreş vardı E ki pchl:va"ıar 
butlln dllnyay cTilrk gfıbl kuv-

velli oh darbımcsellnı söylcttık. 

ten sonra da bu sahada yine en 

parlak muvartaktyetlerı &österdlk 

Senelerce Balkan şampiyonluğunu 

muhafaza ettik. 1936 Bertin Olim. 
piyadlarında dUnya birlncillğlnı elde 

ettik. Ay yıldızlı bayrağımızı se. 
re{ direğlre çektirdik B rblrinl ta. 

kip eden temaslarda dalma yüzü. 
ti •vat milz güldü. Son senelerin 

şartlarını da dilşunilrsek Türk e·bi 
kuvvelll sôziınu dunyaya tanıt~n 

pehlivaclnr çapında kıymetler ye
tiştirdik. 

Bu ne acıdır ki, bugün ıf ıres 

sporumuz hareketsizlikten hemen 
'. 'Tlen unutuımak üzered.r. O mu. 
\'affaklyetll senelerin çocuklarlle 
hallı övunmckteyız. Ne ,.Yctışlyor 
ve ne de yetişcccgl va.·. 

Esefle şunu kaydetmek mecbu
riyetindeyiz ki, bugünün güreş 
idarecileri aman bir sızıltı 'olmcı
sın düşilncestle seneden se ~eye 
Bölge Tilrkiye bırlr.cıJıkler. yap .• 
hyor ya dtylp geçiyorlar. 

Bu gül'(ş meraklısı arkacı:ış !da. 
rccılcrln bu iş de oldürdı.berln. 
den acı acı bahscd.yordu. 

Her sahada o duğu g o: bll spor. 
da da bir k'"'~ kınma ıçln herşeyden 

l\lcktl"p:t:rlnıiı.ln lıu seneki 
spor fa2lı} eti 

Jstaııbul Maarıt l\tlıdür.ü~U spor 
servisi, bu St rıe kıt ve erkek ııscJer

dckı spor raaııyctı progı amını ha
z.ırlamal<tacl r. Hazır anan progra
ma göre bu sene mt'ktcplerde Beyz. 
bol \'e Hentbol sporları da ) apılacok 
\ c mcktepl.lcr aras.nda b.r ~rı;ıpı· 

yona tert p edılecektır. 

evvel tdareclyc ihtiyaç var. Spor 
hareket ışidlr, hareket olmayınca 

o sahada muvaffaklyı!t tmk;insız. 

dır. Bu hareektl de yap~rak ida
recı bulmak tazım. 

Hiç şüphe yok \el, güreş sc:ıha. 

aında muvaffakıyetten muvat:aki. 
yete koştuğumuz zamanıcırda bu 
ışın ıçınden yetişmiş, ye~ıl rna~a 

basında senelerce ıs görmüş ad ~m
Jarın bir aray" geldıeı bır Gureş 

federasyonu vardı 'Bunların ba~ıı •• 
da da Ahmet Fetgerı eıbi hakl:tt 
bır sporcu ve gece gündüz çalış. 

maktan yılmayan, güreşçUere b'r 

baba şefkati ile bakan bır fede. Ben Futbol Ajanını çok yakın. 
rasyon relst bulunuyordu. dan tanıdığım için kendıslnın her 

Gureş sporu diğer sporlar g ibi yaptıi:ı lştelcl hareket tarzır.ı ve 
değıldır. yürüdüğü, yUrilyeccğl yolu pek 

Güreşçiyi bulup çıkaracak, on. tyl bilenlerdenim. 
dakl kabiliyeti ölçecek olan idare- Ajanın bu takım teşkilinde. fut. 
cldır. BulduK:tan ve meydana çı. bolcuların davetinde, her klüpten J 

kardıktan sor.rn bakmak ve onun- ' bir nebze bulunsun siyaseti, aman 
la meşgul olmak l~zımdır. ı bana hiç birisi darılmasın du~ünce-

Dalml bir bakıma ihtiyacı olan si şunu hatırlattı, 
güreş :ı;porumuz maalesef bugün 
kendi halıne bırakılmıştır. Bu spo. ' • 
ra karşı bir memur 7.lhnlyetlle ha. 
reket ediliyor. Biz senelerce ay 
yıldızlı formayı göğsünde taşıdık. 

tan ve bayragımızı defaatle şeref 
dıre:ıne çcktırdıkten sonra. hasta. 
lanan bir çocuğa müşfik bir elin 
uzanmadığını, blrcoklarının ~efa.' 
Jet içinde kıvrandıktan sonra, pro. 
fesyoncl hayata atılarak blr lokma 
ekmek bulmak için didtndlğını de 
gôrdilk. Bu llıkaydl bir &ün gele. 
cek güreş sporumuzu tamamen öl. 
dı.irecektlr. 

Mılll sporumuza karşı bir ala. 
ka, ve bu sporu canlandıracak bir 
hareket bekliyoruz. 

COKE 

rıenç ıol tM;ık Halit 

. 
• 

J 

G. Saraydan merkez muavin EHer 

General Alı Hikmet merhum 
Türk Spor Kurumu reisi ıdı. Ne 
garip tfsaduftOr ki, yine milli ta
kımın 1936 Olimpiyatlarına ha... 
zırlık yaptığı sıralarda idi. Hazır. 
lık müsabakalarına yapılan davet. 
!erde en iyi vaziyette olan bir iki 
futbo'lcu herncdense çagıpımamış. 
h. 

l\lerhum general hüsnüniyet sa
hibi bir adamdı. Bu işi bilmemek
le beraber gecelı gündüzlu çalışır 
ve herkesi memnun etmek isterdi. 
Kendisile Almanyaya gidecek ta. 
kım üzerinde konuşuyorduk. Ben, 

- Paşam gidecek futbol takı 
mının tcşkılir.de unutulan kimseıe; 
var. Şu veya bu her nedense çağı. 
rıımamış, d< dlm. 

Paşa benim bu sözlerim karşı. 
ı:ında işi umumileştirerek kcnuş. 
mağa başladı ve bana dedi ki; 

- Siz asıl yanlış düşfinüyorsu. 
nuz. l\fllli takımda herkesin hakkı 
vardır. Bana knhrsa her klüpten 
btrer kişi alıp takımı öyle yapma. 
ıı. 

Merhumun bu sözleri karşısında 
.. a .. ırmıştık. Tabii kendisine ce\·ap 
~e~dik Bir takım teşkil edıllrken 
klüp mevzuu bahsolamıyacağını. 
en iyisi hangi 1 lse ar.un takımda 
yer alııbllcceğınl anlattık . Tnblatll~ 
sıeneralın bu düşüncesi temiz bir 
düşünce o!duğu kadar da gülünç. 
tü. Çünkü sporda böy!e blrşey o'a. 
mazdı Çür.ku. mesel~ bugün en 
ıvı oA birin tem b~r Beşıktaş takı

~ı olduğunu gorsek. tems li takı. 

' 

.... 

Sağ açı:Jc Jltlçlik Fikret 

.. 

• 
., • -

GaJatanraydan mt\dafl P'a.rak 

G~nç mf'rkez muhacim :'\IÜr.dat 

mın bu on bir olması en tabıi bir 
vaziyettir. Gerek bu takımın vt
gereksc şehir muhtelitinın tcşkilln. 
de şu khıpten de b 'r ki~I Girsin 
duşüncesi varit de~ild ir. 
' İşte İstanbul Futbol Ajanını ıı 
.-~vhere kıymet vcu-ıni~erck ısme 

Bugün 
ta kım 

karş ıl aşacak 
nasıl ola bilir ? 

iki 

Futbol ajanlı~ının tertip ettiği ku
pa maçları c~er havada maç yafl'I-

• Jornıyacak bir vaziyet olmazsa Fe-
ı\O<"rbahçe ve Şeref stadlarında bnglln 
yapılacak, bu arada da Almanya ııe

yahatine ha ı:rlık olmak üzere de 
lkı takım kerşılal/acak. 

kıymet vermesi, her k~übü mem
nun etmek siyaseti bana merhum 
General Alı Hikmetın o sozlerlni 
hatırlattı. Merhurhlm dQŞUncesl 
hüsnüniyetle hareketin tam bır 

lfadesı olduğu için bizı yalnız gül. 
dilrmüş ve bunun yanlış bir dü
şünce olduğunu bizi kcndısine an_ 
latmnğa mecbur etmışti. 

Bugün üzerinden yıllar geçtı. 

Galatasaray müdafil Salim 

Yıne bir Almanya seyahati bahis 
mevzuu oluyor. Azçok bilenler a. 
rasından yetişmiş bir Futbol Aja. 
nı, ne garıptir ki, ayn; şekilde ha. 
rcket ediyor. Yalnız bir rarkı var. 
o da şudur: Merhum general bu 
düşüncesini müsavat hukukunu 
gözönünde tutarak ortaya atmıştı. 

Bir hakkın teslımlnı dilşünmüştu . 

Fakat bugün iş tamamlle aksi,dlr. 
Futbol Ajanı bunu yıne kendisi 
için bir siyaset olarak yapıyor. 

Ben şahsan Nuri Bosutu çok 
sevenlerden ve çalışmasını, bu işe 

karşı olan bağlılıiınr dalma takdir 
edenlerdenim. Her güzelin bir ku. 
suru olduğu gibi, Nuri Bos~1tun 
idarecilik hayatındaki yegane ha. 
tası. çok sevdiği idareciliğin tema. 
dlsl için mantık kaidelerinin, nı. 

zamname hükilmlerlnin hilAfına 

dahi olsa hiç kimseyi darıltmarr.ak 
sıyasetlle hareketidir. 

Hoca Nasrettinin ikf şlkayetç'yc 
~en de haklısın, sen de haktı de. 
mesi gıbl bır siyaset ku!lanmak, 
bilhassa spor işlerinde o ıdarecı:r ı 
daima hataya sürükler. 

Kemal OX.\!li 

G. Saraylılar Ankaraya Gidemediler 

Galatasaray hlrmcı futbol takımı

mız iki maç yapmak U:ı:ere Ankara· 
ya davet edılmiş "·e diln de lstanbul=
öan hareket etmı-:tı. Istanbuı . An· 
k:ıra tren !;e~erleı-:ni:ı hatta~ı tırız:ı 

dolay:s!le lnkıtaa uğraması Uzerine 
sarı kırmızılılar yoldan tekrar ıs
tanbula dönr.ıüşlerdlr. 

Kupa maçla.ı mm bu ılk turunda 

l 
Fener stadında Davutpaşa ile Oemir
spor, Beykozla. Rumeiihisar; Şeret 

1 stadında da Eyüp - Beylerbeyi, Top-
kapı Anadoluhisar, Taksim - lsUk-

1 ıaı karııııaşacakiar. Fenerbahçe · Ga
Jııta Gençler maçı de. muhtelit kar
şılaşması dolayısıle oynanamıyacak-

tır. 

Bu maçlar üzerinde bir tahmin 
yapmak icap etse, Davutpa.şanın De
mırııppra, Beykozun Rumellhlsanna, 
Taksimin ı tikl~le karfı galıp gel
melerı tabii bırer netıcedır. Dı~r ta
raftan Eyüp - Beylerbeyi, Topkapı • 
Anadoluhısar maçları müsavı kuv
vetler arasında cereyan edeceğıni:lcn 

Uzcrlerlnde tahmin yürUtmek guç. 
tür. 

Almanysya gidecek takımı hazır

layacak muhtelit maçı ıc;ın de bır şey 
soyllyecek vazıyette değıllz Hafta 
orta.<ıında yapılan antrenmanlar hıç 

kımsenin tızerınde mUsbet bır tesir 
yapmamıştır. Hatta o kadar .ki, o 
şöhretlerin sahada tRnrnmıyacak bir 
vazıyette olduklar1 da görUlmUştUr. 
Biz öyle zannediyoruz ki futbol ajanı 
bugUn Fenerbahçe ve Be.,ık~ klüp· 
!erinin bırisıni esas tutacak ve bazı 
yerleri diğer oyuncularla doldurulan 
takımın karşısına gerıye kalan ele· 
manlardan bır muhtelit çıkarılacak· 
tır. Bızce de en doğru hareket bu o· 
labılir. Yalnız bu antrenmanı o da
vet edilen futbolcillerle yapmak doğ
ru değıldir. Iyi bir fikir edinilmek 
ve daha kadroya alınması icap eden 

~ rncatı 1\fııra t 

CltıaOln gittel bir kıırtcrışı 

elemanlar \'arsa {;'iJrcbilmck için o 
d&\'et çerçcvesinın harıcınc çıkmak 

v~ bir takımı e«<as tutarak antren· 
man yapmak daha doğru bır hareket 
olur. 

ışte böyle bir antrenman ancalt 
futbol ajınıının bu davette haklka· 
ten yanıldığını ve bizim iddiamız gl. 
bı futbolcUnUıı durumuna değil, is· 
mıne kıymet vererek hareket etUğl· 
nı 'gosterecektır. 

Bize kalırsa. bugUnkU antrenmııl'f· 

da esas takımı bu şekilde tertip et
mek en dog-ru hareket olur. 

Cihat • Murat, Muammer - Omcr, 
Ali Rıza, Esat . ı.~ık ret, Hakkı, MUz. 
dat, ŞükrU, Halit. 

Bu takım karşısında kuvvetli bir 
mUdaraa ve muavin hattı yayarak 
tccrUbeyi yapmak müsbet bir netice 
verir. 

Karşı taraf da şu şekilde kurula· 
bıllr: 

M . Ali • Faruk, Salim • Esat:, En
ver, Hüseyin - Muhteşem, Arif', Gün
düz, Şeref, Kedir. 

Bu iki b:ıım karşıl11şnıa.11 öylr. 
zannediyoruz ki daha iyı bır fikir 
vermiş olacaktır. 

Beden Terbly~I ~u. Mildürlüğünde 
bır toplantı 

Ankara, 3 (A.A.) - Beden Ter
blyesı Umum MUdUrl!lğUnde teşıltll 

edilen bir komısyon bugün öğleden 
evvel Maarif Vekıli Hasan Ali Yil· 
ccl'in rcls?iğinde toplanaı·ak spor te· 
rımlcrl ve ansiklopedisi Uzcrindel.:I 
çatışmalarına başlam~ştır. Male.tyıı. 

mebusu Nasuhi Baydar'm reisliğin

de Nlza.mettın Kırşan, Vildan Aşır, 

Kerim BUkc ve Saffet GUrol'dan mll· 
rekkcp olan komisyon Pazıtrtcsi gll· 
nünden ltlb:ıren her gün toplanacak· 
tır . 

Ilk olara:t kısa bir mUddet içıı de 
spor terlınıerı tesl>:t edılecek ve dil 
kurumunca tet1<1k \'e kabul edıldıi'· 

ten sonra bast,rılacaktır. Spor !ılga ti 
ile spor ansiklopedisıniıı hazırlan· 
maınna bundan sonra başlanacaktır· 


