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1Willi el 
Bugün lstanbulu şereflendiriyor 
Dün akşam . Ankaradan hareket 

eden lnönü'yü Meclis Reisi, 
Başvekil ve Vekiller uğurladı. 
Ankara, t8 (A.A.) - CilmburreJııt ~filli Şef hmet O. H. P. idare heyeti i\T..alan, Generaller, Anka ra 

l nönll bu akşam uat 20 de hımısi trenlerlle h&an
bul'a ,ehrlmlz.den hareket buyurmu~lardır. l\llllı ~e

tim iz. 18taııyonila B llyllk Mlllet lUedlsl rehıl Abdül· 
halik Renda. Baş\·ekll Şilkril Saracotlu, \'ekliler, 

,·aıı ııı ,.e Emniyet müdürü, l\ferkn ve Garnlwn ko

mutanları Hı Vekaletler yukııek memurlara tarafın· 

dan uğurlanmı~lardır. 

B . Ç{ll'\R 

Londra, 16 (BaşmuharrlrL 
mlzdcn telsizle) - Bugün in. 
glllz fa~ Nezaretire gıttik. Na. 
zırı Lord Woolton ile konu5tuk. 
:Kendisi lıertilitiı eşya satan 
mağazalardan birinin sahibidir. 
Politlka ile alakası yoktur. 
H arpten sonra lş!ne dönecektir. 
fese ıeşkllfıtı politikacıya veya 
memura değll, iş tecrübesi sa. 
hlbl, dürüst ve çalışkan adama 
ıhtiyaç gösterdiği için Woolton 
seçilmiştir. inglltercnln harbi 
kazanmasında bu tayindeki lsa. 
betin biiyUk payı olacaktır. Na. 
zır dedi ki: " 

•- Yiyecek ithal, sevk. tevzi 
ve satı5ını tamamlle hilkômet, .. 

Türk 
ı gazetecileri 

Röyfer Ajansı mü 1 
messilleri, şeref'.eri · ~ 
ne bir ziyafet verdi 1 
Loadra llalkeYlmlzde 1 

de Tiril lloloalıl ( 
Ue koaa,taıar C 

umumi menfıuıt ö'çilslle yapı. 
yor. Fakat ı:tcn aıılama;>ar. me. 
murlara tatbik ctt•rmlyor, bü- t 
tun ithalatçı, .r. akliyeci, toptan
cı, pcrakendccılcrl kendi mc. 
muru sayarak makul komısyon 
karşıhğile çalıştırıyor. K:rk 
beş mıl~on insanın hergiln liç 
öğün ylyeceğını bu sayede m. 

tlzamla karşılıyoruz. Herkes ku. 
ponu karşılığı. sıdııyı tayin et. 
tığımız f•yatla bııkkalındn daki
kasında buluyor. Ekmek. yu. 
murta, süt, et gibi esas gıdala. 
rı senede 127 milyon İngıllz li. 
rusı tahsisat !lıivesile maliyet
ten ucuza satı) oruz. Halkın yağ 
lhtiyacır:ı karşılayan taraf bu 
harbi knzanacliktır. Biz rag ıh. 
tlyacm1 fazlasilc temin ettik. 
Margarine A ve D vitamini lla. 
vesile tereyağ haltr.e soktuk.ıı 

Kendi vardığım kanaate gö
re İngilterede beslenme ışi sulh 
zamanından dahR iyidir. Her. 
kes vücudunun tam ihtiyacına 
uygun gıda alıyor. Çocuklar 
pasta. gcbr.ler, emzikliler, ağır 
lşçıler l1ususl A'l'<fa alıyorıar. 
Et yemeklerinin sıdası peynir 
ve yı,ımurtıı ile tıı~amlanıyor. 
Acır l~ç!lerc. mektep çocukla. 
rına günde bir defa sıcak. b es. 
leyle! yemek verlllyor. 

Hükômct zcrlyatın plAnını 

ihtiyaca gore idare ediyor. Al. 
manların batıracağı gemilerin 

Lord \ 'olta n 

payı he:;aba konmuştur. Hesap 
geni..; tululdugundan elde !az.la 
yiyecek toplanı~·or. Peynir, yu
murta, rcç!!l gibi maddelerin 
tevziatını gcni~letmck mlimküıı 

oluyor. Yetmiş nevi gıdanın !L 
yatı tayin edilmlştlr. İthalAt ta. 
mamile hükômetin elınde oldu-
ğundan bütün fiyatlara hakim. 
dir. Ekmek, sebze, meyva ve. 
sika.~ızd ır. Bir takım kuponlar
la da muayyen yiyecek madde
leri, bir takım kuponlarla da 
kcyefe göre yiyecek alınıyor. 

Lokantalar kimseye beş şl. 
linlıkten fazla yemt'k satamı. 

yor. Lüks lokantalar fazla 
( Df'nmı: Sa. 3; Sü. 6 da) il 

ÇOK FECi BiR KAZA 

Polisin elinden 
kaçayım. derken.-. 
Adi iye penceresinden düşen 

genç parça parça oldu 
Dün Adliye koridorlarında çok mU-ı retile pencereye doğru gitmışur. 

essi! bir kaza olmuş ve bu ka:ıa ne- Büyük bir telaşla atıldığ'ı pencere
ticC3lnde bir adam beyni parçalana·• ye doğru koşarken etrafta bulunan
rak ölmUştUr. lar haykırma~a. ve bu ne yaptığını 

Evvelce Bcşfkta.şta oturan Fevzi bilJlliyen teJAşlı adamı korkunç akı
adında bir genç, dolandırıcılıktan belinden kurtarmağa çalışmııılarsa 
suçlu olarak getirildiği mahkeme u. da, .şuurunu kaybeden firari kendi
lonla.rında •beklerken birdenbire po- &ini sokağa çıkaracağını tahmin et
lisln elinden kurtularak can havliyle tlğl pencereden aşağı dUşmüştUr. 

Kudils, 16 (Radyo • 22,15) -
1 
kaçmağa başlamı~ır. Bu sukut çok feci olmuş, sokaktan 

Bugün Reuter ajansının milmes.
1 

Heyecan ve .şqkınlıktan ne yap- geçenler acı çığlıklar koparmışlar 
slllerl Londrada bulunan Tilrk ga.

1 
Uğını ve nereye kaçtığını ke.stireml- ve bütUn Adliye koridorlarındaki aha

zetecilcri şerefine bir ziyafet ver- yen zavallı adam merdivenlere doğTu ıı vaka yerine koşmuştur. 
ınlştlr. Ziyafette söz alan Re ter ı koşmağa başlamış ~~ camdan karşı Bedbaht kazazede on metreden 
aja.nsırun müdürü B. Monorey kaldırımın hizasını gorerek yerle olan fazla bir irtifadan baş eşağı dUştllğU 
TUrk basınının hilrrıyetscverllğlnl 1 mesafenin kısa olduğunu tahmin et- ~in kafası parçalanarak beyni dag-ıı. 

(De,·anu : Sa. 3, Sti. '7 de) - miş ve buradan a.şağıya atlamak gay- mış ve derhal ölmüştür. 

Pirinç ve çeltiğe elkondU 
HükOmetçe elkonan çeltiğin 
kilosuna 27,5, pirincin kilosuna 

65 kuruş fiyat konuldu 
1942 mahsulüniin mübayaasına O/ıs memur 

edildi -Elinde pirinç ve 
çeltik bulunanlar üç g ün içinde beyannarr e verecekler 

,• 

Türk - Bulgar 
münasebetleri 
Şevki Berker dostluğu n 
takviyesine çalışm :i k 

vadinde bulundu 

Şark cephesi 

StalingrCıd 
ikiye bölündü 

Bir lalgar gazeteıı, 

Tiril • Balgar doıO•i••• 
tıbarlz ettlrlJOI' 

Şehir, topçu at~şi altında 
bir cehennem halini aldı 

Sofya, 16 (A.A.) - 'l'ilrkiyenln Stokholm, 16 (A.A.) - Ofi" 
Sofya büyük elçiliğlnd!!n Hariciye Stalingrad şimdi ikiye bölilnmi.iş. 
Umumi Klttipllğlnc tayin <'dilen tür." Dün sııbah şehrin merkez Is. 
Şevki Berker Bulgar gazctccilcrl- tasyoııunu ele geçiren Alman hü. 
le yaptığı bir görüşmede Bulga. cum kıtaları gUnün nrtalarına dc~
rlstanı terketrnek mecburiyetinde ru harabelerin arasından geçerek 
bulunduğundan duyduğu samimi Kasnçl adasının karşısında Volga. 
teessürü bildirmiş ve demiştir ki: ya kadar ilerlemişlerdir. Bununla 

«- Bulgar ve Türk milletleri- beraber şehrin b 'iyilk bir kısmı 
nin büyük asal.eti yanyana ve sulh henüz Rusların e1'2 'e bulunmakta. 
halinde yaşamalarıdır. Yeni vazı. dır. Berllndc sanı.:. 1na göre gö. 
femde de Türkiye ile Bulgaristan ği.is göğüse yapıla. okak muha. 
arasındaki samimi munasebetl!!rl ı rebelerl son mukavemet merkezi 
daha ılyade kuvvellendlrnırf:c de- düşünceye kadar devam elınis{lr. 

(De,·amı: Sa. J, Siı. 4; de) 7- KuvvcUcrlni korumak için Alman 

kumandanlıf:ının güvendiği çare. 
!erden biri şehri kesif bir bomba 
yağmuruna tutan bombardıman 
layyarelerldlr. Alman mehf!llerln
de söylendığtı:e göre Stallngrad 
bombardımanının yanrncla Varşo. 

va. Roterdam ve Coventry bom
bardımanları ubir çocuk oyunuD 
sayılabilir. 

Stallngradın şimalinde de Al. 
mantar biraz ilerlemişlerdir. 

Ruslar vaılyetin saatten saate 
vahimleştiğini giziememektedlrlcr. 
Buna ı:;€beP olarak da Almanların 

( Deftmı : Sa. 3, Sü. :? : de) X 

, Ankara, 16 (Vatan) - Hüku. 
f melin kararllc 1942 yılı zarfında 
1 
ı ıstlhsaı cdllm iş ve edilecek olan 
1 ç!!ltık mahsulüne \'e bu kararın 
ı <.~ri tarihinde ayni mahsulden 

: y11pılıp lıcnliz fabrikalarda bulu. 

lı nen plrır.çlerc '.i\lllli Korunma ka. 
ııununun hilkmüne dayanılarak a. 

1 
&ğıdakı hukümler daıresinde hü

kumetçe el konulmuş ve alıma 

Toprak Mahsul eri Ofis! memur 
edllmlştır. Alım t!!şklliı.tı bulunma 
~·an yerlerde O{ls Tıcaret V.,klllı. 

ğini,. IC'nslblle diger te~ckkülleri 

kcııoı namına alıma salahiyetli kı. 
lahlllr. Çel! •t;in b!!hcr k 1losura bi
çilen fıyat <\cnebl maddesi % 5 i 
ı:cçmcmck ~arti1c 27,5 kuruştur. 

Plrlııclıı (i~ alı da <'C'"<'bl maddes' 
'< :ı il g<'ı'ml"nıek şartlle 65 ku
rııştur. Ecr:ı•bl maddeleri bu had
lerden fazla olan çeltik ve pirinç. 
!erin içerisinde bulunan her fazla 
', 1 <'C cbi madde için fiyattan 
rt. ı tenzilat yapılır. Fiyatlarda 
malın alım yerine kadar naklinin 
masrafları, verı:I ve sair maliye 1 
lınc:urları dahildir. BU kararın tat. 
,blktnda ı;r]tlk Vl' p rlrı;lerl- le n. 

( Denunı: Sa~. Sti. 3; de) W 

Vekil, tetkik 
seyahatine 

devam ediyor I 
Ofis depolarının ( 

inşası süratle ı 
bitiri lecek ( 

Konya'dan hareket eden Ticaret Ve· 
kili Dr. Behçet Uz beraberlerinde 
Konya valisi, Toprak Mahsulleri Ofl
~l umum mlidUr muavini, zirııl kom· 
binalar bölge reisi olduğu halde Sa· 
rayönU, Kadınhan, Ilgın, Akşehir ,.e 
Çay'da ofisin depolarını, mahsul tcs· 
lim vaziyetini tetkik etmiş ve köylU· 
!erle konuşmuştur. Yağ'murdan sonrP 
orta Anadolunun ekim faa"iyetlnlr 
başladığını mUşahcde eden Vekil, to. 
humsuz çiftçilere da.ğ"ıtılan tohum· 
ların e n l)i cinsten ayrılmasını söy
lemif ve inşa edllm,kte bulunan ofiı: 
depolarının sUratle ikmalini alf\ı:a 

darlara bildirmiştir. 

Vekil Çay ista.syonunda kendisine 
mUllki olan Afyon vaUsi ile berabP,. 
Afyona gelmlf. akşam tilccar ve es 
nafın iftlrak Pttiği bir toplantıda ha· 
zır buluıınıuştur. Vekil gece 22 dı 

Burdur'a hareket etmittir. 

Vilkinin 
seyahati 

Vilki İran Başvekili 
ile görü.~iü 

Çunklng. 16 (A.A.) - Şima~I gar 
bl eyaletlerinde bir ay kadar tetkik
lerde bulunan başkumandan Çan· 
Kay-Şek Ue reflka.sı, Çunklng'e gel· 
ml~lerdi.r. Galip bir ihtimalle ilktcş· 
rln ortalarına doğru Ingillz parıa.. 
mento heyeti ve Wendell Wilkle ta
rafından yapılacak ziyarete lntiza. 

(Del-.nu: Sa. I ; Sil. 1 da' 



Korkunç çarpışma·ıar 
Yazan: Ziya f!!akir 

~ 

- '5 - ~ clfıklcri henüz geçer ge-çmez o ka-
l&n sark~·orlardı. Bunlar, pram- dar müthiş bir velvele karşı md• 
polon siperlertrıe dayanan mC>rdi. kaldılar ki, ~dcta sersemlediler. Bir 
venkri geri ıtıyorlar .. ve yukarıya müddet, ne yapacaklarını ~aşıra

tırmananlara kılıç savuruyorlardı. r.ıık. gö:ılerıni hendeklerJ.n gerisine 
Faka.• bu v.ıda." ! C\k:ır:""•nc J'lY- çcvtrdtler. 
•ete rağmen, hücum dalgalarını Şimdi de, Anadolu ordusu hii
durdurmat:;a muvaffak olamıyor. cuma kalkmıştı. Rumeh ordusun. 
ları:lt. dan d•ha muntazam ve daha iyi ta 

Bu fasI!a~ız hilcunıda. Trakyalı hm ,ıörmüş olan bu aıkerler, da. 
Türkler, ciddr• temayüz ettiler. marlardaki kanları kurutacak de
Hücum koTiarınin en fedakar un- recede tehditkar n3ralar1a, şar&m
~ııru.nu teşkil eylediler... Bunları Polun sipeclericc doiru atılıyorl~r
bir taraftan şarampolun mazgalla. dı. 
rtft& deınlr çengeller atarak, yukarı 
tırınanmağa çahşr)'orlardı. Diğer 
taraftan da, yılgınlık eseri gösteren 
h1risliyan eCra.d.ı zorla tteri sürü .. 
)'Orlardı. , 

Bu bırl.nd hücum koluitun as. 
kerleri 'içın ya gallp gelmek ve ya
hut ölm<"kten başka çare yoktu ... 
'!\fc,şhur Biıans rnüverrihl Kıristo~ 

volos'un ded·~i gibi: Bili merha
met çarpışıyorlardı. Vuruyorlar. 
\'uruyorlardı . İki taraf ta, kudur
mu~ gibı birbirlerine saldırıyordu. 
Yüksek ••sle n~alar dehşetli teh
ditler, en koyu küftirler işitiliyor. 

du. 

O zulınct içindeki, bu korkunç 
çarpril1\a ve boğaz!ııfma. takribe<ı 

Jki saat kadar devam elti. Türk or
du u efradından trir çokları, Bi. 
zanslılttt hayrettf" bırakacak de
•ecode secutler ve hat!A harıka
lar gös~rmckle beraber, demir 
gömleklilerin ıldde!le müdafaa et
tikleri prampolun siperlerini ge. 
C'~meml l«!r, o slPf"rlerin .-tplerinde 
'tanhır içinde yere acrilmlş, ü~tü::

lt yığılmış. ka.nh bit' ceset kütlesi 
VÜ<"ude getirmi lerdi, 
Bayrampaşa dere.sinin il~t tara. 

fmdakl k(lçük tepede, atının üze
rinde dimdik durarak büyük bir 
•ükünetlc bu müc.'ldeicyi takıp eden 
Fat,h. bu olüm tufanında.ıı kurtula
bll~nl«"trln geri cekitmelerini emret
... Çünkü bu hıt.rl' dlhlsinin, ta ar. 
aciı~ı harp ptanını:ı birinci kısmL 

'd ki, o da düşündill:ü vcçhile hı
Aına crm..ştl. 

F•tlh, &ünlerclcnbcrl müdafaa hat 
arında bulunan Bizans ordusunun 
kJYmet ve k:Jbillyetini iyice tec
rübe etm işti. Ve Jan ScbastiyanL 
•lı> müda!•a cltiğt bu büyük ged1-
C1"', harlkulAde bir kuvvet ve şid. 

detlc nıüdal.ıa edıleceğinden de e
mindi. Buna blnaen bUyük hücum 
plAnını11 ilk kısmı; asker feda et~ 

miye bakmıyarak dU,man kuvevt. 
Icrı.ni ly;cr yormqk, ondan sonra, 
hakiki ve cebri hOcumla kaleye 
;irme kti. 

Vakanın canlı şahidi olan Bar. 
baronun tasvirine göre, şu anda, 
ceeenla zulmeliru aydmlatmıya ba'
Iıyan fecirin llk eserleri, ufuklar. 
da beliriyordu. Sel gibi hücuma 
kalkan bu asker kütlesi mütem•-
diyen Heri doğru saldırıyordu. Bu 
Anadolu a5kerleriniın bet' biri. kük. 
remiş aslanlara Mnzlyordu. Ve 
boolardan m(l~kkep olan kıtalar. 
tam bir ıntizam ile hücuma devam 
ediyordu. 

Bu askerler, talim ve terbiye 
görmüş, sert Vi! çevik. bir kısmı 
zırh glymiı muhar1plerdl. .• Jan 
Sebas\iyanlnin demir gömleklileri. 
bu miithış hücum. karpsı.nda, adeta 
bir an için mlnevi kuvveUerJnl kay 
betm"lerdi. 

Barbaro, tasvirine şöyle d~vLm 

eder: 

Clktncl hücum kolunu teşkil e. 
den bu askPrler, bizi müthiş müş
kül~ta uğrattılar. Ve. zaten yorul. 
muş olan kuvvetlerimizin, ayni za. 
manda yeis ve fütura dü~esıne 

sebep oldular, 

(Bunlar da merdıvenlerinı Şa. 

rampolun slperlettne dayamağa ça. 
lış1yorlardı ... Fakat o siperte-rl son 
n~feslertne kadar müdııfaaya ka. 
rar v~renler. bt1 merdivenleri de
viriyorlar, üz~r~ne tırmaınanlarL yer 
lerf' döküyorlardı. Ve yukardan 
alladıkları kılıç darbcle.rile .. bun. 

Jardan bazıJarını öldürmeye ~ mu. 
vaffak oluyorlardı.) 

İkincl h~um başlar başlamaz, 
vaziyetln vehametlni büsbütün an
hyan imparator, müdafaa için yaı. 

nız demir gömleklilerin k;l!i gel
miyecelinl idrfık etti. Surların muh 
telif yerlerindeki bataryalarına ve 
tüfekli kıtalarına atlılar koşturarak 
onları, Şarampolun iki tarafındaki 

surlara getirtti Oralardaki bürç. 
!erden, hücum kolunun üzerine şld. 
dctlc mermi yağdırmaları için e-
mir verdi. 

AT'kası Yllr 

VATAN 

~-§Şehir 

Haberleri 
Yenimahalle 

Edebiyat aleminde 
Yeni şiirin buhranı 

karakolunda S t ) J b• .b. . t 
feci bir hadise ana an ayış arı ırı ırıne zı 

Komiseri öldiırmek 
sleyen polis ke:- di 
toboncosının kursu-

bir ·edebiyat neslimiz var 
r.uno kurban gitti 

Evvelk.ı gün B•kırköyünde, Ye-
n~mahal\~ po11s karakoll.K'lda bir 
Polisin ölümile netlcelenen kanlı 
bir vak'a cereyan etmıştir. 

Yenimahalle karakolu komiseri 
5e\·ket. mas.asının gözüne k.oydu
GU 170 1irasının çalındıgını göre. 
r ck bundan çok kızmtş. ve para
nın kaybolduğu gı.tn karakolda nö. 
betçi olan polis Sclimd ~ n şüphe. 

lenmiş. kendısıJlJ çağırarak para.;ı.. 
tH istemi~ir. 

Bunu ,ercfine kar ı bir tecavüz 
addeden. polis memuru şuurunu 
birdenbire kaybederek tabancası. 
na eJ atmış, ve komiserine ateş et. 
ml~tir. Bu ani ateş karşısında kur
tuluş yolunu «Vuruldum" diye ye. 
re yatmakta bulan komiser yara. 
1anmadan kurtulmuştur. 

Fakat hiidı eder, ı;onra akit ba
sına ıelen poll.5 SeUm. lşlediğt ci. 
nayetin ehemmiyet ve dehf<>Uni 
anlayınca vak'a yerinden teıa~ıa 

kaçmak istemiştir . Bu heyecanla 
bastığı yeri şaşırmış ve merdlvei'!:'. 
lerd<'n yuvarlanırken elinde taban_ 
ca ani olar&k patlamı~. beynine 
lsa~t eden bir kurşunla !irarl po
lis ölmüştür. 

V•k'aya Müddeiumumilik el koy 
muştur. Adliye doktoru cesedin 
&ömülmcslne ~zin vermiştir 

ugün sanat an!ayışları bir. 

birl(.c zıd bir edebiyat 

neslimiz var. Birbırlne yabaO':"t 
ve hatta düşman bir z'.hnlyetle 
lnkişa! eden bu anlayışl3.r edebi 
bir mesele teşkil ediyor. 

Bilhassa sanatın şiir şubesinde· 

ıörüncn bu k&rJŞlkbk sa.na:k8r!a 
hevcsk3.rt birbirine soknıu5 vazL 
yettcdir. Bu suretle mlyart bozu. 
lan sanat fılemımizde muhteJ;f 
tel~kkller ayaklanarak yern t~
Fıkkllor teklif cdlllyor. Üç zı1 
telıikkiye ayrılan bu teklifler, 
şiiri: 

1 - Kelime. 
2 - Şekil. 

3 - Hayal. 

sanatı addetmektedl't' 
Şiiri. kellme •an•tı telakki 

eden zihniyet manaya, merama, 
mevzua omuz sJJkmektedir. Bu
na göre yalnız ahenge ehemmi_ 
yet verilir. Kelimelerin yanyana 
kuruluşu, dlzili~i ve bunların ter 
kibindcn meyd•na gelen (mısra 

harikası) şiirdir. Konuşula_ 

cak şeyin ehemmiyttl yoktur. 

Ticaret VekAleti müş;viri 1 

lstanbula geldi 
VaJ· b Ü ,. Sabık Böl"e İaşe müdürü ve 

1 Ug n ge IJOr Ticaret VekAletl müşaviri 'Mümtaz 
Gerek iaşe ışlorl ve S:ledlyonln Rok garbi Anadoludakl tetkikleri. 

açıklarını kapatmak VP. l!'""'"k"e ı ni bitirerek, lase işlerini yakından 
hububat mubayaa.1 etrafında aıa.. kontrol etmek üzere dün Ankara. 
kadar Vekı\letlcrle tema"i c~nıck dan şehrimize gelmiştir. 
üzere Ankaraya tiden VaU ve Be. Mümtaz Rek İstar.·bulda on cün 
l•clly• Reiol bugün fstanbula go- kadar ·kalacaktır. 
lece ktlr. 

Belediye seçimi 
hazırlıkları bitti 

Parti ve Vi1fıyet Belediye ıceımi 
haztrlrklarını blttrmış ve namzet 
ıı,telerl de ikmal edilmiştir. Boy. 
oğlu, Beşiktaş ve Sarıycrir: nam. 
zcHeri tesbit edilmiştir. Diter t;..

raftan Eyüpten kaza olması dolayı 
sile bu lntıh"\p devreslnd~ 9 fazla 
az<• çıkacakt!r 

Dükkan sahipleri pazar 
yerinde sergi 
açamıyacaklar 

Pazar yerlerinde kurulan ~ergi. 

lerdc yıne fiyat düşüklüğü olm"
ması dolayısile yapılan inceleme ne 
tlcesindc pazar yerleri civarındaki 
dükkAnların buralarda sergiler ku. 
rarak ke::di ticari vaziyetlerini 
korumak için fıyatıarı düşürme. 

Bazı semtlerde Havagazı diklcrı görülmüş ve bunu önl•m•k 

Yc::z:ın Celil BiLAY 
Konuşmanın dc~eri vardır. San. 
atk~r herhangi b'.r mcvzuun esiri 
olamaz. O, kelimeleri.o tanzımin. 

den mes'uldür. Nasıl ki, heykel. 
traş. mermere verecc&-i şekilden 
ziyade işleyişindeki hünere dik. 
kat ederse. şair de ancak kelime. 
lerin kullantlışına ehemmiyet 
vermele mecburdur; demekte. 
dir. 

Şiiri şekil sa.nah diye anlayan 
zihniyet ise, mevcut manzume 
kahp,larınt kitabi bulmaktadır. 

Bu kalıplarla hayatı olduğu gibi 
aksettirmek mümkün olamıyaca. 
ğını ileri sürmektedir, (Nasıl du. 
yuyorsam öyle yazmalıyım) d'· 
yen bu to!Akki, bütün şekil ihti. 
mamını, veıni ve kafiyeyi, hatta 
kelime işçiliğini reddetmiştir 

(§_ ıir, aleIAde hallerimizin 

~ bedii bir sur~tle ve me. 
harctle ifade edilmesinden iba
rettir. Şu halde meramımızı çı
rılçıplak soymak Jftzımdır. Bu. · 
nun için ise duygularımızın b!tkir 
heyecenlarır.ı bozan kalıp ve ka
ide endişelerini yırtarak evvela 
yeni bfr şekil bulmalıdır. Bu şc. 

kil. belki şek:lsizlik olabllir! de. 
mektedir. 

Şiiri, hayal sanatı olarak anla
yan telakkiye gelince: Bu. ilham. 
la şilr yazıldığı dev\rlerin anla. 
dığı şiir ~ektir.in yeni bir nev'inl 
teşkil etmektedir. Şair bazr he
yecanların esirt olur .. Bu heyn. 
can ister şuuri ister tahtc~şuuri 

olsun, duyulduğu gibi ve duyur. 
ma kabiliyetini taşıyarak aksctlL 
rflirı:;c, o şiirdir. 

Bu bir sayıklama da olabllir • 
Zaten şiir b!r rüya oyunudur" 
Tahteşşuurdaki bedii heyecanla
rın duyaldu'u g;bi verilmesin_ 
den ibarettir Şu halde şiir hayal 
anahdır; der. 

Böylc'ce Uç zıd istikamete ala
bildiğine giden mcdern şiirin bir 
buhran geçırdiğl görülüyor. Bu 
buhran arasında hakiki bir şiir 
parıltısı görünmektedir. 

Avrupada denemetcri yapılmı§ 
ve bu~ü., bir tarafa atılmış olan 
bu yeni sanat anlayış1arHe Asya... 
nın klasikleşmiş şiir telakkisi a. 
rasında bocalayan bu moda oyun 
larırıın yer l şalrlerin1iz üstünde
ki buhranınr tabii karşılamak 

icap eder. 

~ ircr mektep iddia.sile m_il

~ dafaaları yapılan btı zıh. 
niyetler henüz birle:5emcmtştir. 
Çünkü iddialarına rağmen eserle. 
rı -·ö;.ük kalan bu neslin şairleri 
kendilerini tutacak zemini bula
man1aktndır. Bı,nunla beraber 
şiiri muhakkak bir kaideye vur. 
nıaksızın. onu kendi samimi ve 
sanatkar dünyasrr:ın bir makesl 
yapan sanatkıirlarımız yetişmiş. 
tir ki, bunlara göre esas prensip: 
(Şa ir ne yaptığını bilmelid.r.) 
Zamanımız şlirlnin belllbı:tşlı 

sanatkcirları bu prensipten yetiş. 

mi:; bulunuyor. Dünya görüşle. 

rinde ayrılık olmakla beraber 
hakiki sanatkcirır. sivrlldii:i ve 
ker dislnl kabul ettirdiği yol bu, 
ne yaptığını blmc prensipinln h&
kim olduğu yoldur. 

Sarıat büyüsünü şekilde, kel!. 
m('de veya hayalde arayan, ve 
dünyasını bu mahdut telakkilere 
hapsetmek istcyc;ı zihniyetlerin 
kısır tclcikki~i sanatk;ir hürriye. 
tini bunaltmakta olacak ki, her
hangi bir mektep kurarak ona 
göre eser verenler se~lerini halka 
işittirememektedlrler. Halbuki, 
eserleri kendiliğirden mektep ya. 
ratan yaratıcı ~anatkı'lırlar. yavaş 

yavaş ke:nrlllerinl tanıtmağa baş. 

lamış bulunmaktadır. 

Asıl iş büyük kurtlarda 
az geli o için bakkal ve manavların pazar y r yerlerinde sergi açmalarının men- B elediye, J;On pnlerde baı.ı ('1- baklırsa za,·aHdara iftira ediyorlar : 

İki c:tindcnberl bazı semtlerde t.•.n karar verı·ımlştır tal Onl b ğd b ki d ğll .."'" kolatatarl& pas arın i~tnden ar u ay ununa a a unu e , 
havagazi az olarak gelmekte bll~ 
hassa müesseseler bu vaziyetten Fakir ailelere şeker kurt cıktrğını ı;örerek alAkadarlar& bakla ununa buğday unu karı,torı-
dolayı zorluklar çekmektedirler. I bo gibi maddeler üzerinde daha sıkı yorlarmı'! 

Dün al&kadarlarla yaptığımız tevziine baş anıyor bir kontrol yap.ımaııını emretmlj. BULDU, BULDU DA: .. 

t ··ğ "lk ı t t ta ı · d Kadıköytinde bir pal.Mln e\>ine hır-temas an o rendiğimlze ııöre hava Fakir ailelere şeker tevzii ne 1 '\ o a a \·e pas a rın çın en çı-
ı:azinin az gelmesi. elde mevcut bundan çok CVV't'l karar verildiği kan kurtlar bir şey de~ll. ası1 s1k1 sız glrmi' \'e öteberi (Alarken e\' -,a-
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lngiltere 
muharebesi 

15 Ey!QJ 19(0, Btrı.ıınıı. millel:Mr 
safında, Inglltere mubarebe9lnla 
kazanıldıkt ve ha.rp taUhinin defl.f· 
tlrlldiğl gün olarak kabul ~
tir. 

Bir lngtliz; muharrir, tngftterı 

muharab61nt .. 88brl&rla lm1Ali• 
ediyor: 

«ll Al;ııııtosta fırt- patladı: h
glltf're muhare~ ba,hyonlL Be 
tariht#n blrlncttetJrlntn llOll1IJM. U.. 
dar Görlng bUtön ha\.a kan""etterhll 

gt'<'C gUndU:ı lnglltere7e Mica:mlar· 
da kullanıyordu. Bu maharebettlnı 
19 gün siiren ilk oaftı-nda ı.rt1'16yt 
har:ırlamak here lng:lltere nır.. 
Jarınr, gemtlert, tayyare ~· 
rını tahrip !<pine giJi'.ıtl. -
pike b<ımbarıhmaıı ~rtadelıl 
kayıpfarr muazzam oldu, bir &Unde 
15S lnglllz U(>llfma mal<- lımı· 

la•dan en az 180 tane ka.J'kHI. JI<>. 
nunla berabe< lnıtllz pllotlannclaır 

60 ' •ağ ve salimdi. Kayıplarm de
recesi, bn ~I d..,.m etti~ 
kadar afırdı. Dk saflta A~ 
lıesap ettik! netleelert vemıemı,tı, 

Görlftg htkmnlanna 5 gUn 1-!lı 
,·erd1. Bu müddet sonunda btl dıt!llİ 

avC'r U('aktarfle Jylce Jrima.ye edilen 
bomba.dıhmım tayyarfllerl dıılılld<>-

ki t ... yyare 
fahrlkalarınr 

meydanlarını ft ~ 

tahrip !~in y-
havalanıyordu. Yeni muvaffa.tdyet
slzllk: Alman ha,-a. kuvvetleri 219 
lnKIUz uçakJ:na kar,r 562 tayyar• 
kaybediyordu. Oenubt In.lilt~re Ai· 
man tayyarelerinin tstteletlerile 
doluydu. Her gün R. A. F., her bir 
avcı tayyar~lne mukabil Nazlferüt. 
3 tayyareı.inJ dftşörilJ'M' Ye ölen 
htr bir lnırllt• pilotuna ~ 
Görlng'l 6 teCTUbell pilottan mtılı· 

rum e<llyordu. 
«7 EylOlde Görlng mulıaffbenlı 

Udncl safhuınt S(tyordu. '1 eylUt.. 
Londra'nın kilometrderetı ftstftnde 
görUnmcz yüzlerce tayyarenin mft· 
cadelMlno 'ahit oldu; bllyllk doltla
rın tutu.,tuğuna. yürleree Wçülr 
eYin tahrip edlldlflne, fakat bflh•a· 
!i>a 103 Alntan tayyaresinin dtl,Urill· 
düğUne ,ahit ohlu. Aynı cece Loft
dra, hnftalarC'a fasılasız olarak her 
gtıC"e ve sonra da mtlnfcrid höcum
larl a. 1911 mayısına. kadar devanı 
edetek olan Hk cyrldJrım aknu> 11• 
uğradı. Bu, A1manyan1n, tnıntere 

halkının lrad~lnJ 'kmnak 1ıçıin ea 
yük,..k ga.yretlydl. FAl<at AJmuya
nın ka.ybrtme!il mukadderdi. 

«'fuha.rebenln üçüncü Mhf•unn 
en ,lddetU nokta.'liına, 232 AJma.tt 
toyyar .. ının dll~UrüldüjtU 15 eyl61-
de ,·arılmı,tı. Blrlneıt.e.,rin soD11J\da, 
Jnglıtereyl gündllz bombalamak bil 
kuvve in1kA.nsn:: h$1e gelmişti. 

«lngiltere mnharebe,I kazarul 
mı'!tı. 

«Naziler, en az 2375 tayyare ka~ 
betınlııolerdl. 

«lnglltertnln kayıbı 375 ptıot.tn.> 

'!\flh\·er ka.:vnaklarr, StallnKfail 
muharebe.,ı bitince Alınanların yine F•l,hln bu dllıünuıön<irkl '5abct, 

drrhal kendini g~terdi .. ?\.fuhtellf 
efns ve zü11J;relere mensup o!.an Rum 
ordusunun a~ kerlerl , yaptıkları bu 
hu<"un1da çok faıla telefat vermek
le bcrabt>r diişml\r a çok fazla yor
c;u.ıluk vcrmL !erdi, Bu birinci o. 
yal-.ma ve ıecr\.ıbe hüctımu hıtama 
eırrrken, artık yavaş yava~ ortalık 

a an~:ordu. V e h~rp sahası, tüy. 
lt"r fırpt'rtici b!r manzara arzedl 
yGrdu. • 

Lokanta1arda mecburi 
tabldot mu? 

, h k ı ı - l• 1 1 hibi poli~ tarafından yakliıllanmı !ll, . 
kömüriJ.n araret derecesinin azlı. halde bu tevziat yapılamamıştı. on ro :l ugramuı n.z.ın1 ge en p ya-

l · 1 b .. ·· k k ti d Bü u 1 )f~hur ce~ll n-clen kö,_ı,. eanıi it ğından ı crı ge mektcdir. Yarından Lüzumu olan şeker temin edildiği sanın u_yu ur arı ır. y klerl c ,. 1
"'"" bü)·lik ha' a ku,·vetlerlle tnKt ere-

1 k il ı 1 dU\'a.rına yNtehler.» atalar ıııöz.ünün 

Mecburi tabldot sisteminin Jo. 
kantalarda tatbikı üzerinde dün 
lokantacılardan bir heyet İstanbul 
Belcdıyrsl Daimi E~:cümenine bir 
teklif yapmıştır. Bu tekli! tetkik 
edildikten sonra bir karara bağla_ 
Racaktır. 

Gökte kuvvetli olmı.)"8n mi11et

Jerin 7a.,ıyobl1meleri gü('le,mı, 

oJdutunu bugun daha f.)I anla
mış bulunuyoruz. n.uın havM"ılı

frmn:a kuv' et \•e hız vermek ro· 
ru.ndayız. 

itibaren yeni kömür kullanılaca-ı için levzia\a pazartesi günü,.dcn a<ama 1 ' me,gu o unsa, ortada ye hücun\ edecekleri ni bildiriyor. 

~l~.da.n gaz normal olarak gelecek- itibaren başlanacaktı~. kurtlu ;:::~::·~:::L::ralır. 1 ~ua;,akO•.~lkUa~LarERpalrlBakOVbLlr~t~Myldıl ola- ~:::,klh~~lı:;~r:~~ı:."~:~~=I n;:~ 

Au ' • k ' 1 k ı ,,-- T A f( V 1 M ~ c. giltt're n1uharebeslndc. lngllt~r' 
gır iŞÇi arileSI a aca I • . 1 Son Telgraf: «Mecburi tabldot 1,1 Gl':ÇECEK? adalarının müaaıaa ,ıstcınl buı;ün· 

ame:eı~r 17 EYL'ÜL 1942 11uya. n11 dlişiiyor'.",. dl)or. Ora1>11nı Aınerika, edeniz U~tünde oyn'3r:a kU kadar kuvvetli lleğUdl. 

Bugüne kadar amelelerin bır 
kısmLQıı& ağır lşçi karnesi verildiği 

halde bir kışmına da iş kanunu 
çerçevesine göre acır İ!)Çi oldu)da
rı halde karne verilmemiştir. 

Kanuna göre ağır işçi addedilip 
karne alarnıyanlar Vi!Ayete müra. 

6,4~ 11.26 
13.08 5,52 
16,38 9,22 

PER~El\IBE bilmem, fakat me<-burl tabldot suya Bakalınl ikinci Jnglltere muhar& 
AY 9 - GÜN 260 - Rızır 135 dil.~ınezse korkarım ki lokantalar bir neli JÜk gemilerJ Japa<>akmı,. 
Ru 1

. 
13 8 

EYL~L 5 :'ıfı.ite.ha.-,sısların söyled!klerSne göre ı betııl ne olacak! KÖR KADI 
I\ 1 5 - u tabldot yrmeklerlnl sadr ~uya pi,I· =============== 

IVIİCR1ı 1361 - RA~IAZAN N! re<·ekl<'r. Zira, o,tı7.larında ge,·eleme- ~~l"~;~~~j.gemilere torplJ isabet et. ôStDJ'~· 
AK T ZEVALi EZA • ~c ba~ladıklarından bu anıa,ıhyor. (V ~ GÜNEŞ Şimdi karşı tara.fa. «torpil Jı,abct · 

ÖG 
IFrlRA E'T!\-UYELJI\f etnd)·<'n gemilere lıoıabet edecek tor- _ LE 

İKİNDİ Bazı fırıncılar ekmek ya.ı>arkcn pil» icat etınek dü,üyor. 1 7 
caatta bulunmu:t1 ıırdır. A1ı:lkadar. AKŞAI\·I 19,16 12,00 buğday ununa. bakla, fa uJya. unu Muhariplerin ömrü, birbirlerinin 

karı,tınyorlar di,ve yakalarına yapı,. icatlarını sıfıra. indtrn1ek için yeni 
mı~lar. Fakat bir tıNTK"ının drğlr-ı icatlarda bulunmakla mı geçecek? 
meninde 60000 kllo bakla. tıkh~na. 

1 
Tathtııert 

20,50 1.32 
5.01 ~.44 

lar bu müracaatı tetkik ederek iş YATSI 
kall'llnuna göre •ılır işçi addcdıl~n- iMSAK 
1 ere ka rnclcrt verilecek tı r ?....::.:::.::.:.::::... ___ ..:;;:;.: ___ .:.;.:..;...ı 

Midyolı ve patlıcanlı 

Öliım kasır.;asınd1n rJcat cden
lt"rl görünce. BiıanFlılar sevindi
Jcr. Şimd•yc kadar yapılan hücum. 
tar 'ibi, bu son hücumun da bu 
kadarla kalaca4ını zannettiler. Hat 
t~ dcmır :ömlC'klllcrdcn bir kısmı 
krJrç salJanıaktan bitap kalan kol' 
ar•nı dtnle;.dirmek için, birer ta: 

rafa çekildiler ,.--------------------- ------------------------------------------.... 

zeyfnyı;;'ı p·'av 
~ abahlC'yin hem bira.,; haya a1 
ii2) mak, hem de (ar,ıdan yiyinti Fakat rtcat eden nskı;r1cr, hen_ 

Mısır Kralının göz'eri 
r.ede., m:lvİ im·~? 

<§. ark hiilıı:iinldJlrlart f(>lnde ma

~ \ i gö7hl olan yalnız !\fıtJır 

kralı •·aruk"mu~. Bunun ebeblnl: 
ara~trra11 meraklılar Faruk'un ~oyun-ı 
•lıt bir FranıJız oldutunu anlamı";llar. 

llidh· ı~n1aJI pa'l' Pnrltt'te talrbe 
U .. tn Sorbon'da '\fı"iır ordu.,undakl 

1 

nüt<'ha'o<ııı-.lard.an albay Joz'i'rio kızı 

il<" ta.nı,ını<zlar ,.e bf'rahf'r okumu,ıar. 
\lbay lozrf ~aııol~·on ordwd,yle he~ 

raber 'ıı~ır'a. ~rcnler ara.~ında)·mı' 

\P ~apo.l.)on JmparatJlrlu~u )'ıkıhnC'a 

'f.-ır ordu"'una. lrıti,,.ap etnli,. Bu e ki 
louft11tndan SiUe-",nnn pa.,a huni altın
d Ol 11htU 1.aman Jlld\v'In ka)·ınpe.

lt.'ri imlı,. ('iirıkti ı .. mau paıa Kabl
re·,,e döndüfü tJunan gtn(! kıtla e\·U 
bulunu.' ormu,. ııwu,·•fn Pkh: erk~k 

\O<"ufu olnıu,, bunlardan hlriaı de 
flm~Ikl ıuaı·ın b•buı .kral ~uat•mı,. 

ERÇE 

- Ne söylüyor:.un? Ne? 
Dıycrck Gladys. kızının ince boynu. 

na, solgu'" yüzüne, masum gözlerine 
hayretle baktı. O kadar çocuk gibi b•r 
hail vardı ki, Gladys: 

- Buna imkan yok. Yalan söylüyor. 
Diye düşündü. Sonra birdenbire üstüne 
atıldı ve gömlcıfini açarak vucuduna 
~a~tı. Bu •narin görünen vücutta, 'ebe. 
lığon ilk izler! seziliyordu. Gladys. hid. 
detlo: 

- Bahtıız çocuk ne yaptın. Kendi c-
Jınle, kendı felikctınt hazırladın. diye 
söylendi. 

Bu sefer l\.Iarie Therese coşarak: 
- Hayır, dedi. Asıl felaketimi hazır. 

Jıyan siz oldunuz, Yalnız. siz ... Niçin 0-
iivier ile evlenmeme mani oldunuz. Gcne
tık, sevi~iyorduk. Mesut olabilirdik, Ne. 
den buna razı olmadınız, neden? 

- Boıı muvakkat bır zaman için buna 
m3ni oldum. Nasılsa bir ıün evlenecek. 
tiniz. Haksızlık etme, dojrusunu sOyle .. 
Henüz çok genç oldugunuz için bekleme. 
niz daha iyidir, dedim. 

- lıte bekledik. Ölum gelip le <>l\U 
benden ayırıncaya kadar bekledik de ne 
oldu. Galil ve uslu çocuklar gibi saade. 
timizl sizın için feda ettlk. Hayatta aşkı, 
&üzelliği, 11&.adetl her şeyi size bıraktık ve 
bız bır kaç tatlı söz ve bir iki öpüşme 
ıJe vaktimizi eeçirdik ..• 
Kendı kendıml a!fedemiyecclım. Ka. 

.ıı 1::·z, 
~Vı,,c,y.U/ (.L(.V'TlO. 

l'ann: lrene Nemlrovsk;r - M - Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

baha\ hep ~nde ... Gençlik budaladır, Ondan bir çocuk isliyordum. (Aramızda 
derler. Ne doğru sôz. Evet budala, zayıf, böyle bir bağ olursa Allah acır da onu 
~radcsiı. gençler gibı sôztinüzü dinledlk, n1uharebeden geri getirir) diyordum. Fa. 
ve beklcxiık. Başka ne yapabilirdik. Size kat o öldil ve benim için a:-tık her şey 
karşı gelemedik. Sizi kırmadık .•• Muhare bitti.. 
be başlayınca size tekrar yalvardım. Ev- Gladys, kızının ateş gibi ya·r.&n elle. 
lenmemize razı olmaın:ı:z için ne diller rini tutarak sordu: 
döktüm. Bana cevap bile vermediniz, - Ne zaman bu işi yaptınız. Sen onu 
}{atta. muharebede her an ölüm tehlikesi mayıstanberi görmedin kl., 
içi.rdc olan bir i:ençle evlenmemln doğru - Siz yine öyle bili.nirz. Sanki her za-
otmadığını ileri sürdünüz. Annelik vazi. man yaptıa?:ım gibl sözlerinizi dinledim 
fcnlz böyle icap cttlrirmis .. Sanki bana mi sanıyorsunuz .. Cepheye gitmeden ev. 
şlmcliye kadar ne annelik cttlolz ki.. vel Parise ıeldi. Biz o zaman Ritz ate. 

İşte biz de sizi aldattık. Saadetimizi !inde kalıyorduk. Bizim katta bir. oda 

sizden gizledik. Kıskanç g~lerinizden 
uzak kısa bir müddet için berab~r olduk. 
Bunu asıl istiyen bendim. zavallı sev
gilim. Zavallı Olivlcr, bana acıyordu. Bir 
daha geri dönmiyeecgi sanki içine dog. 
muştu. Ben de kendı kendime (onu bir 
daha göremiyeceğim) diyerek üzülüyor. 
dum. Artık bu kadar hasrete dayana. 
ma.chk· Bir gece olsun beraber kalmak. 
karı koca olmak istedik ve bunu ;yaptık. 

tuttu. Ve o geceyi beraber geçirdik. Bir 
tek gecemiz oldu. Hiç olmazsa bunu yap
tık. 

Genç kızın hatırasında mavi perdeli 
bir oda ve o perdelerden süzülen eüne
şın 1sıklar1 ean1a.ndı. O gece bile bile, 
istfye istiye kendini uçuruma atmıştı 

Gladys titreyerek sordu: 
- Şlmdi ne yapacaks1n? Bu çocuğu 

doğurarn•ukı ki.. 

- Ne söylüyorsunuz? 
- Marie Thercse. buna imkA.n yok. 

İstersen, bu çocuğun doğmasına mAnl 
olabiliriz. Henüz lkl aylık! Kolayca. al. 
öırabilirsin. Bunu doğurma!"'& lmk~n yok~ 
tur. Rezaleti düşün, duyulacak olursa ha. 
limiz ne olur? Sen de bunu istemezsin, 
değil mi? Başına g<'lcceği bile bile bunu 
nasıl yaptı.n? Madem ki bir kere oldu, 
çaresıne bakmalı. Ve bu çocuktan kur. 
tulmolı. Öyle degil mi? Marle Therese, 
söyle, bir ~ey söyle .. - Cevap ver. Ben bir 
ka(iın tanıyoruın. Carmen .. Sen de ta. 
nırsın. Iiar..i ~u masaj yapan, öteberi sa
tan Carmen. Ayni zamanda ebedir. Be. 
nim ona itimadım var. Kaç kere imda
dıma yetişmiştir. Göreceksin ki korkula
cak bir şey dcCll .. Arkadaşım Clara. da. 
ha geçenlerde böyle bir şey yaptırdı. 

Kocası seyahatte iken gebe kaldı. Çocu. 
ğu doğurmasına imkAn yoktu. Carmen,c 
gitti ve kurtuldu. Hiç kimsenin haberi 
olmada.n bu işi yaptırdı. Göreceksin kt 
bir an acı çektikten sonra hemeın. iyi o
lacaksın. Bak yav-um, bunu yavmak lA. 
zım .. Hem senin için, hem de çocuk için .. 
Hayatta ne yapar sonra .. Babasız, isimsiz 
bir çocuk! 

Dünyaya böyle bahtsız bir mahlük ge. 
tırmeğe ve ona ömrünce ıstırap ve elem 
çektirrneğe hakkın yoktur. 

Marle Thercse, sakin bir sesle ce.,.ap 
verdi: 

tedarik etmek üzere çıkn11~tıın. Kö
~leki kah\'ede so3·ad11nızın söylt"ndi
flnl ıı:ltlnee etrafnna. balundrm. l\le
tcrse bizim eski ah('ı ba'ı köye ka.
dar gelıniş, bl-ıinı p\·i aramış, ne i)'1 

tesadüf . diyerek ikimiz de memnun 
olduk. Ben tabii hug'ilnkü ypmeğin 

lntlhabını ve pı,ırmcslnl ona bırak

tım. Adamcajt'ız. dü5Undü. Bemlm 
zeytlnyaP;h yemekl•rl tercih ettiğimi 
bJIJyordu. Raydl şuradan hir lalı(' 

midya alalrm da. path<'a.nlı pllı\v ya
palım dC'df. Yirmi tnne iç mldya, altı 
ta.nfl JlSltlıc·an. bir kilo pirin~ ,-e.do·/ 
mate'f a1dık. E\•e geldik. :\tldy·aları 

temlı.ledlk, üç dört domat~ln kabuk-· 
Jarınr o;o)"·duk, path<'anlarr da ~oyarak 
ufak ll&rça1ara doğradık. Tencereye 
bir dolu k<>pc:e zeytinyağı ko)"·arak 
kızdırdık. Doğranan şeylerin hepsini 
l('ine atarak karışhra karı!}t.ıra ka
, ,urduk. Ta ki patlıcanlar pen1bele
'tln<'lye kadar. üzerine iki kilo s11 
koyarak ka.· tık, ~u fıkrrd&)'tn<'& 

ayıkhyarak bir ~aat !!:uda bıra.ktıfı· 

mıı; plrln<'t attık. Btraı:; suyunu çe
khwe bir ka.'1kl:a. karıştırara.k blra.e 
biber ,·e bahar serptik. Ha.fit •tet• 
(lektlk. Yemek zamanı büyük bir ta 
bağa. boşaltarak sofraya verdik. 
Jlerkes ahçıbaşıya ~kkUrler ede
rek çok lttlha ile bu nefis pl!Avı yedi. 

EVKADINI 
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SanatkaAf ı'Muhari~-, Fra~s: /skerLa~,urum,I Mantar ihtiyacı 
~o:~::~es::RAN I temin ediliyor 

1rando hiçbir General 
Harbiye Nazırlığını 

kabul efmiyormuı 

Barblre Xasırbtuaı ubaJ, 
~ lrlnciteşrln ayı içinde, Al· G A d / laglUzlırle tıblrllil 
IQ)man - nus harbinin 1,5 ~nesi av ur ag"" ında b ·, dev et 

hitmh ois<-.aktır. ı .r; ay kadar bUe l Japmalı demelıml' 
mukavemet edcn>l)ettii zannedilen • [ k d Ankara, 16 (Radyo Gazetesi> 

lş etm esl• urııl U Alman radyolarının bildirdiğine göre 
Ru•ya, 20 kadar lllf!ydan nruha.ı'ebetil 
,.c bir tok amzi ka) betm ine rağ· Iran kabinesinde hiç kimse harbiye 
rnea 1,6 ııenedir dayanıyor ~e arttk • Ankara. 16 (Vatan) - Şimdiye sında ve Hatay'da 125 bin hektar ge· nazırlığını kabul elmemektedlr. 
telH:ek aene de harbe dc,anı edece· kadar dış piyasalardan tedarik ve ft. nlşllğlndeki ormanlarda bulunan saçlı Radyo. lran'da bulunan bUtUn ge· 
tlM ,uphe edUmeınektedir. 1 hal edilen mantarın son zamanlarda meşeden mantar alınabileceğin! or- nerııllere bu zamanda harbiye nazır· 

Bundan enelkl ytuılıınmda, Ru • ve harp dolayıslle ithaline lmkAn bu- taya koymu~tur. Glvurdağı'nda der· lığtnı kabul etmek Ingllizlerle lşblr-
1 amama.kt b ı llğı yapmak demektir Şeklinde bir 

Bize bir 
kazandıran revü 

Alabandanın birçok yerle
rinde artistler tuluat kum
panyalarına ·taş çıkartıyor 

Jarın eylCll ayını aşn~ \'olga bnyun· un . a ve . U yüzden hayli fit· hal bir de\·let lşlctinesi kurulmuştur. 
k ntı "ekil kt dl çok tehdit mektupları ı:-eldiğini id· da ,.e Kalka yada da dağların et.ek· 1 " me e ı · Harp vaziyeti Yııpılan istihsal 50 bin kiloyu ~eç· Bır tesadüf eseri ,.e ı;:ok ısevdlğinı liyordum. Bunu bu şekıl8e l!ade et· 

1 1 dia etmektedir. terinde geçtrebllect>kler:inl tahmin et- dolayısUe, mantar ihraç eden batt mi~tlr. Bu miktarın arlttrılntası ve bir nrkadaşın ıerarıle hem vakıt ge- mekle beklediğimi bulmadığım ml'l· 
1 • ~~~~~~~~~~~~~~ 

mı.,tık. Alman ordusu StaHng"radın Akdeniz memleketlerinden ithalat 1 mevsım !ıonuna kıı~ar memleket lhtl· çirmek ve hem de bir parça ~az dln· nııst da çıkarılmasın. Yalnız f\lRU 

ıokaklannda muharebeye ~taşmoş- yapmak mUmklln . olma.dığından bu yecına yetişecek nııbett.e mantar ka- Türk - Bulgar leınek üzere Tepebafı bahçesine tığ· eöyllyeyim ki. bu gibi re,·tllerde taı·ı 
tur. Kafka Jado. ancak ="'ovorostsk b ld dilmesi 1 1 radık. la hılQata ka"ı• can sıkıyor ve eııerl ı 

. ytir.den uğranılan ı;üçlükleri tesblt u~nun e e e ne ça IŞt m&k· •• b t " " 

!!!!!!" 9kt adtTle dlfu l!'l'amrdarıo. 

u;;;., yenJ adi~·ıc «Muharip Fran· 

sa.11, Blrl~k mllletler r:limresindf' 
g'ftttkçe nnem kazanan bir yer tut· 
mata ba~lamı,tu. 

Bıında, l..avıaı lkttdar me,·kilnt' 
!;'elıUkten !Wlnro vı ... ı F'TILl!SIM!mın 

her gün artan bir meylllc Mlh\ ere 
yanaşma ının n~ hu keyfiyetin 
Blrl~lk Amerika tarafından ho-: 
ı;örülmem~lnln rolü bU~iild:Ur. 

Amerikalılar, ı .. tıı.ıu U\'&Şların· 

da kendilerine yardım etml~ bulu. 
. nan Pransızlarn kıırı:ı dalma sem· 
pati be lcmlc:lerdlr. Bunun lçlnılir 

ki -:hndl~·e kadar araya giren tı:ı11 

ır.oğokloklnrR rağm~n Amerlkn. 
l'ral1'!8ya mııha!!ıın \l\7.iyet atmak· 
tan mümkün nldnğn )(adar k~ın

mıı:tır. Fakat hlr ölüm kalım har
Mnde Pran!lianııt her hakm1dan l\llh· mnıtakaarna. glrmJş 'e Terek ne-hrl . 1 tadır. Ayrıca cenup doğu orman sa· munase a l Oldukça tanınmı~ sanalklrlarda.n dü!Şi}rilyor. l 

boyuna ulaşmıştır. Fakat erken ge-1 eden Ziraat ve inhisarlar Vekaletleri halarıncla mantar m~sl yetlştlrll- (~ 1 htclde) '1o mlirekkep heyetten bir parça kilme Ben Muammer'! uhne hayatında 'r.re yardımı arttTrmak yolundal.I 
lecete benr.lyen kış da ~k yaklaş-! ormanlarda araştırmalar yaparak mek Uzcre bugünlerde lelkllıt~ta b~· vam edeceğimden c:miı:o olabilir. sazı ve bir parça da okuyucuları din. çok evmekle buaber bu revüde öy-1 gayretleri. artık Amerikanın sahrı· 
011ŞtD'. GAVUJ'daC'ı ormanlaıile Sadrls kaza- lanacaktır. siniz. Tiirkiye sulh ve tarafsızlık !edik. le harekPtln oluyor ki, banıı. olduğu 1 nı tt\ketml. tir ,.e ya~ut da tüket-

F.yl61 9M1811& kader .,tallngradıa ' Sıra, yüze yakm gecedir oynananı gibi eminfm ki bir çok kimselere de rnek üuredlr. 
siyasetinde azmetmli bulunmak. 

tamunlle Almuılar dine geçmeııi "" K tadır.. ve bu kadar bir zaman oynandığına soğuk bir duı:ı teıslri yapıyor Amerika, ıkfterlnden Frıın'a~ 1 

belki de Tuapı;e llma.sıı ile Groz.ny uru u·· zu·· m ve ı·ncı·r göre de tutulduğu anla.şılan Ekrem! Yukarıda da kaydettı~m gibi ben tamanıllt. çlılp yerine unuhar!ıı 
.... •rol sahaamru Almanlar tarafından Sofya, 16 (A.A.) - Yarı resmi R""!d'in ...... Aı ..... , Cemal Re"id'in bcs- 0 0.1 Hazım'ın ro!Unil üzerine atan •~ -r .1~ "'' .., _.. f'rııns:u yı şimdilik ıı:-eçlrmr.ml~ nl-
1.aptedllm~I muhtemel ..nrünmekt.e- Utro eazelest Türklyeye hasretti. teled1M Alabanda islmh f8\1l'-·e gel· g•n" U••rlnd• duraca11>ım. Suna eml· .. - ~· ~ ~ " -.. " o -. maklıı beraber, F'ran..anın ~·ıtnın.ı 
dir. Fakat Almanlann bu .,-az ilde- 1 ğl bir yazısmda ezcümle şöyle de. mi.,tl. 1 nim ki, '--nı oldu""• kadar onu tanı· L- ı ,, • -, uc 1:>- bir mhn koymu .. , «mnmır ıı Fran-
riadea bekledikleri neıJee bu mudur! p as Si açı y o mekteduir: Re~rUnün yıldızı ses S8JlatkArımız yanların hepsini teessür içinde bıra· !i&» ya da do11tlar 5ayfa.ııında iyi hlr 

l - Mareşal Tlm~Dko ordulaı'ı· ıy a ı r cıKomşumuz Tiirklcr tam bir Bayan Saflye'dir. Şehir tlyatrosun· kan kıymetli ııanatkAr Hazım'ın has· l"r w~nnlştlr. 
nın büyük kısmı imha edJldl mi': tarafsızlık siyaseti a:ütmeklc de- dan ayrılan ea.natk!r Muammer de talı~ memlekete yarın \çın bUyU.k Hattı lb;tiha Afrlka~ınm trmahıı-
Imlıa edJldı ise, XoTI>rosisk mıntaka· \:am ediyorlar. Türkiye yalnız ken başroıu oynıyacak. 1 bir se.na.tkAr kazandınn~tır. ş.şll 
•ınd&. Orozny petrol ııaha$ında ve K .. .. • • di hudutlarının emniyeti ve lktısa. Ekrem Reşid, esasen bu e.cıen Ba.- Halkevlnin amatör eanatkA.rlarından 
iki aydanberl Don dln;eğl ne Stalln· U r U U Z U m V e 1 n C 1 r di vazıyetlnln inkipfı ile meşgul. yan S:ı.flye'nin, Muammer'in ve bu· oldıığ"unu öğrendiğim Tevhid ismin· 
gradu mukavemet eden han~ Rus dür. gUn hasta olduğunu tee.<;sürle kaydet. ı deki bu genç. revUniln en karaktf'n5· 

kuvv~tleridll'f fiyatları tesbit edildi Herşey ŞUllU isbat ediyor ki mek mecburiyetinde olduğum Ha· tık artisti ldt Doğrusunu söylemek 
:? - Batum ve Bakt\'yh bu sene Ankara hükumeti dünya anlaşmaz 7.ım'ın karakterlerine ı;öre yazmış. mzım gelirse arkadaşlarının hepsini 

kışa kadar alıııak, Rwıları clonaruna Ankara, 16 (A.A ı _ Tlcaret Ve· 65, ıı numara 72 kuruttur. ıııının başındanberl tuttlu siya. Ses yıldızımız için muvaffak olııca· gölgede bırakeaak bir mu,•affakiyet 1 
ile petrolden mallrum etmek hıtemea- ka.Ietlnden tebllğ cdllmlşttr: 3 _ Natilrel ballnde torbada te.s- setten asla ayrılmak tasavvurunda ğında şllphem yoktu. herhalde Mu· gosterdı. Fıtraten korkak. fa.kat aklı 
ter mlydl ! ı - Eı-e mınta.kasında bu seneye deg-ildlr.ıı anımer de bu ~i ba.şarabilirdi. Fakat dalma şeytanette bir Mu!evl bezir·! 

l!m ~tı ile kuru incir fob lzm\r 
S - Moslcova mıntakuındakl Ru. ait kunı uzum ve kuru incir pıyasa· b('nim bütün merakım Huım gibi gAn rolllnU dlyeblllrım ki Hazım dıı 

fiyatları d A"'&"' da w""•- ue -kil Gazete bundan sonra yakmlar. ordularını da mağlftp ede.rNc Kusya- ıarmm ıs cylQl cuma günü başlama- a ~ t>1 ...... ""'r n r- • yflksek bir sanatkArın rolOnil klmln ancak blt kadar oynıyabll!rdl Fakat, 
da imzalanan ticaret muahedesi-

nın bu btıyük kalbrüım ele geçir- 111 karaJia•tırılmı,tır. j de teabit ounmuıştur: Ur.erine alacağı idi... 1 o da daima tulQata ka.ı;ıyor. Yal· 
.... ne istinaden b ir Bulgar ticaret he-

mdl plAna dahll defli miydi f 2 - Çeklrdfllcsiz kuru UzUmUn ltu-ı Standart ı numara 106, 2 numara +~- Tam iki buçuk .saat sUren ve açık nız. bir bezlrgı\n Samuel'I canlandı· 
yetinin ıswtnbula eıttıtını kayıt ve 

Herhalde Alınanlar yalnız bunle.n tiıda teelim 4&1'tı ile tiplerine göre ıoo. 3 numara 90, 4 numara 91. 5 nu· şöy~ devam etmekledlT: söylemek lazım gelirse, bir çok yer. acatı yerde bu çerçevenin dış:na 
ddil, Lentngrad mmtakasındald Baıı fob Izmlr ihraç fiyatları şu suretle mara 86, 6 numara 83, 7 numara 78, lerl müellifin bir hat.Uı dt>ğll de, ar- çılurak lşl genişletip bir zU.mre için 

rlp l"ran~a» elinde hulunma-.ı, Ame-
riknnın asker ',. Afrlkay:ı m•lıeınc 
göııılernıek 'cı.-ıılre gibi hm.oı.lard.ı 
bura ını hir sıçrama tahta"ı yap· 
nııı ı, Afrikıı şlınalin~ yapıllM'ıtli 

lıli) lik bir 1anrruula buralardan hl'ı· 
J iik faydllar beklenrbrıcceği kcJ rı. 
;1·etl, cmuharlp l~l'llnsa» nın .\ınt'ri· 

kıı nezdinde kıymetlnl ı:-0k yükselt· 
mlş bulunmaktadır. 

\'lcıı Fran .. asmın son mecburi ;, 
kanunu du, «muharip :ı:rnnsın nın 
müttefikler snfıııda me\ l.iıni km._ 
HUcndircn leni bir h1dl.,et'!ir. 

Sa - ip ordularını bile imha etmt'k isterler- te&bit edilmlitir· 7 numara 58, 8 nu· ı 8 numara 77, Q numa.ra 75, ıo ııwna- ı<Türk • Bulgar münasebetleri t111tlerln, DllmbüllU IsmaU'ın t:lyatro. hiç de hoş gorOlmlyf'eek huekellcr 
dl; faka.t ~upta hüytik Rus rlcatl, mara 59, 9 numara 61, 10 numara ra. 69 kuru.ttur. samimiyet havası içinde gelişmek- ııunda bile bu derece.~! g-örtılnıeyen yapıyordu 
nnlan '9rka ,.e cenuba doğru fada. ledir. Öyle gözüldiyor ki Türk ve tul~lltA kaçıı,lartıe can sıkan revUyU Yeni yeni parlıyan ve yarın için Londradaki T Ürk 
~okmJş, Ruıı orıtularının hUyt\k kuı- Bulgar hükumetleri her sahada seyrettik. bize ümitler nren genç sanalldmı ı 
mına hwe< .. ·üh ctrnekt:t-n bu ııene de Şark cephe' sı• anlaşma yapmak ve bugünkü an. Ses yıldızımız gerek müt:ik ''e ,e. tavıiyem: halk Uzerinde so~k duş gazetecileri . 
alıkoymuştur. Almanlar yapabilecek- la§mazlığ~ doğurduğu güçlUklcrl rekse artistlik noktasmdan cidden ı teslrl yııpacal< bu gibi hareketlerden 

1 
ld 

d k · ı bl bl l · (Ba'ı l ne e) lerinl, Ruıılann bü~·tik mey an rn•· yenme ıç n r r erme yardım bliyfik bir muvafCaklyet ı;öııterdi. ı kaçınmuıdır. ' 
harebderlni çok gerll('rde kaimi et- (Batı 1 llldde) X tümenin kesiminde olmak O zere etmek ıırzusundadır.ı. Yilksek sanat.karı re\''Üde gÖT'clilm de,: Bu g-ördUğilm revüde muhavereler ve İngiliz mlJlctın~n bunu t•kd .r 
melcrl yüzünden m~Uklerl ~e temin ettikleri arazi kazançları de. bir kolordu kesiminde 106 diişman bugllne kadar neden fllm c;nlrmck bir parça kısa. kesilse, eerin çerç!'!· ettiğini, Rcuter aJansının esklllğ•. 
l<"ra edemeınlşlemlr. ğil Rus kuvvetlerinin tazeleneme- tankı tahrip edilmiştir. B~ka bir S 1 tarafın!\ gitmedlğıne hayret ettim., vesi haricine can ıııkaca.k bir şekil· ni v gn~~lerl~I nnlattıkta~ sonr ı 

ı:;im<ll blittin me.o;cl~. BlrlncltCl}rln mesi ve takviye edilememesi key- mahalde mevzii bir taarruzumuz a 0 .l:On Ve şunu da açık söylemek !Azım S'C· de çıkılmasa \'e aokak aralıırındakl 1 zlyafctteklıerını _Turk Rcls1cumhu-
ayı gellnc:e, ı\lına11lann ,.e Rusların ! fiyeti gösterilmektedir. Diğer cf. muuvaffaklyctlc neticelenmiştir. adalarında lirı;e bizde film sanayıinl elinde tu- tıyotro kumpanyalarında olduğu gibi ru sıhhtıline, Turk m.ıll~Unın refo. 
harbe naıiıl devam edecekleri ve IHI M!tten Ruslar merkez istasyonu. Cephenin şimal kesiminde Bol. t11nlar1n görüşleri ve bnluşlan olma·J i~ tulCıata dökt\lme.se şuna emlnım ki, hına ve Turk • İngıhz ıUıfakı şc. 
!:ibl b6yttk hattkeUeN: it~f'..klerJ. ııun lşgaltnl t<'kzlp etmektedirler. eevlklerln meVzil Uerl hareketleri ,.,, l lncldfı) «0. dıtına da kanaat getirdim. seyreden.len daha büyük bır ZC''il reflne içmeğe dm·et etmiştir. 
cıır. J11te btitiln drinyaıun merakla Stalln:radın zaptı neHcesindc, akim bıralulm~t.ır. pon taarruzunun şimdıye kadn A· Ben Muammerden btlytlk itler hek· verecakttr. Gece Gez.en Londra. 16 (A.A.) - Londrad 
ı;nrduia ve d~ilndlilU m~ ltodtır. blltndlii gibi, Kafkasyanın ditter Ladoga gölünün cenubunda za. merika.lılar tara!mdan denit: üStıU bulunmakta ohın Turk ı;azetccı. 
Atr bu husul'tald flklrlerlml7.I ,.e tah-, Rus topraklarllc irtibatı kalmaya. yıf düşman kuvvetleri çember içi. haline S'etirilmeslne muvat'!akiyel lcrl dun l tiklii b 1r gün tC'çlrrni~. 
ınlnleriınlzl ddatlt: ya~ ... ,, bula.nayo- cak ve Kızılordu Grrısnl ve Bıtkü ır.t: altnarıık yok edilmiştir. Topçu. ~!vermiş olan Guadalkanal üzerinde Pı· rı· n ç ıt• v lk d lerdır. Evvclft Turk Halkevindc 
ru-r. polTollarından mahrum olacaktır. muz tesblt edilen iyi neticclcrlt> teksif edildiğini göstermektedir. Mu. ve çe J ge e on u Türk kolonisini ve 'fürklye dostııı. 

Rı\tiln t.ahminltt H~ ınlit.ıılı\alar Al- Bu hususta ilfıve cdildiğlne göre düşmanın lopçu mcvzllcrinl blok- hıı.rebe Japonların ~lddctll bir hava ' rını gören 1\irk gazetccılcrl soııra 
m&n1ar hakııııından (RAtıını, Bakfı, Kalmuk boıkırlartnı aşarak '.:\'la- havuzlarını ve istinat noktalarını hticumu ile ba.,ıamı~. sonra önemli (]Jqr J tnddl\) W 1 eden ay içinde alıma ~alahıyelll tc. da B. B. C nln VC'rdiğl bir akşam 
. arstnv, l\fo•ko\'&, Lenln,;rad) il7.~- haçkale yolile Bakü'yu Ejderhan'a bombardıman etmiştir. Japon kıtaları adaya çıkmağa mu· de bulunan çeltik ve pirı.nçten !.ie!kkU:lcre getirerek teslim etmek ıiyııfetınde hazır bulurınuş1ardır. 
rinılf' toplanıyor. Almanların bu şeh· baırölayan y<!nl clmendifcr hatlı bir vaffak olmu,ıar ve hava alanına ke.· gayri diger bütün hububat yaban.,~ mecburiyetindedirler. BunR riay~t 

" " 5 ile 15 eyltil arasında Sovyet d k dil ı 1 ı ıı re ılofru ~ urUyüşe dc\'aın cdceeklerl, ay ,.,,ıvel Elista'dan hareket eden ar en er ııe yo açmıığa teşebbile cı tohum ar ve maddelerle çeltl. etmeyenler hakkındıı M il Korur.. 
... hava kuvvetleri 1,215 l.ayyare kay t · 1 d' B 1 b · k 1 · ı hu yfrrılf'n kı~ kadar yeni hüyiik mu- Almanlnr tarafından tşgal edilmiş.. e mış er ır. unun il eraber en son ğın ı çık ve kovuzları ecnebi ma kanununun 55 ve 65 ınc ve 

ö l 1 bctmlşlerdir. haberlere göre Amerikan k tı madde addolunur. Nevi farkından diğer maddeleri dairesinde mııa. 
tıart>heler olacafı 5 ~·len yor. tir. Bu olay şimdiye kadar resmen Ayni müddet lçtnd• .,,.rk C"ph•- rf 1 b hil 11 ik uvve e· 1 Buna mukabil Ru ıarın kııt ile be- bildirilmemiş fakat dün harek{lta ... >J- ... ... n n u cumlarr P " ürterek mev- dolayı fiyata zam yapmal:a ve mele yapılncaktır. Yukarıdak 

Amerika ordusu 4,5 
milyon:ı bulac 1k 

Londra. 16 (A.A.) -- Amerlkadıı ratıer, ;:cçc.n seneki gibi dC\"&mh ta- iştirak eden bir Alman harp mu. sinde 87 tayyaremlt kaybolmuş. zilerinl muhafaza ettikleri anlaşılı- miktarlarını te..,blte Ticaret Vcki. maddelerde kayd~llen '"'c 10 ve 
arruı.tarda bulun!ll'..akları az hesaba habirl tarafından lf~a edilmlştr. tur. yor. JRponlar ade. açıfına ktıV\'etll il salAhlyetlidir. Hasad ıamanın. fazlasını-n tesllmindf" çeltik ve pi. ordunun yakında 4 1/5 milyona vara. 
ı..ııt-ınıaktadır. Rlz bu husu ta da fi· Bu muhabir şöyle yazmaktadır: :Fin ve Almcı".1 deniz ve hava 1 deniz birlikleri ~etlrmlşler ve bu bir- dan evvel çeltik ba§aklarının ke. rlnçlcrln yaş. kızışmış, kilflenmlş, cağı tahmin edilmektedir. 
kirlerlmiı.I enelce yazdık. l'az de\'- «Cölü andıran korunaksız ve bl. kuvvetleri bu yaz içinde 26 Sov. liklerin uzun menzilli torıarı Ameri- mal zamanında mahallin en büyük fena koku peyda etmiş olma. 
re .. lnde Doneç hın za"'ı bii) tik hare· nasız bir bölsede bunaltıcı bir sr. yet denizaltısını tahrip etmişler.! kan mevzilerini topa tutmuşlardır. mülkiye memurları çeltik zlr~ati ması. içeri.sinde çelliklerin t!'a ~ ve 1 PEK ketJıore ı.ahnc oldu; bu kış rneHılmln· cak altmda 200 kilometreden {az. dir. Fakat batAryalarla bahriye silAhcn- yapılaı yerlere mezkiır z.fraatJ pirinçlerin 'k 3 ten fazla ecnebi 
ıle de J{IJ!! taarruzlarlle hıı ha\'zaila la bir mesafeyi katetm~ olan AL Moskova, 16 CA.A.) - Cepheden dazlan mukabele ederek en az bir tanzim ve idare eden ve bu 2lraa. madde ve (~ 15 ten fazla kırık bu. 
hir çok muharebeler oırm-.ı çok mııh- man müfrezeleri birdenbire har!. alınan bir telC'raf, Rus kuvvetıcrlnln dlişman gemisini hasarıı Ufrıttmışlar. te ruhsat veren komisyonların k~- ıunmaması. teslimatta bu nlsbct. Sineması bu akşam 
lcml'lılir. ta.da gösterflmeyen bir şimendifer merkez kesimde ilerlemekte olduk· ı dır. Yeni Gine'de A'Vtı:ıtralya kuvvet- fi gelmemesi halinde alakalı me. len fazla ccn<!bi madde ve kırık 

hattı lle karşılaşmışlardır. Alman !arını bildirmektedir. Muhıtrebc bol-ı lerl düşmem Port Mnre.sby'ye 60 ki· murlardan kuracakları heyetlerı bulunduğu takdirde bu nisbettc yeni m '!VSİme 
Maçkada başıboş askerleri rııyların arasına birçok resı gen~ bir çöle dönmUştur. Al· lonıetre mesafede Oven·Stanley sıra gönderecekler, her müstahsılln ve. fazla teslimai1a bulunulmuş olması 

k
.. ki patlayıcr mB<fdeler yerleştirmişler manlar ~ehirlerl harap edip yerl('rir:e ı dağlArının cenup ~ısmında hAIA za.p· ya çeltik sahibinin ne kadar çeltik meşruttur. Alınan mallıırı celtik b aşlıvof 
0p8 er ve birkaç saat sonra tam 9 loko- müstahkt>m he.tlar yapmaktadırlar. ı todiyorlar. Mamafıh, devriye kolları mahsulü alabileceğini mahııllerın. halinde veya Toprak Mah:.ullerl Memleketimir4fe"" cn'k tiirkç~ fllnı 

Geçen sene Maçka ve clvarmda motif tarafından ~·ekilen bir petrol Yot geçitlerini~, kuvvetli noktaların faaliyetinin arttığı haber verilmek· ı de tahmin ettireceklerdir. Mahsu. Ofisi tarafından c;eıtlklcndirlldlk- J:'Ôstcrınrk şöhretini kauınmrı: nlan 
ııcreert köpekler turemlş ve bu hu· trenini havaya uçurmuşlardır. Pet ve nehir geçıtıerlnin maylnlenmiş tedir. lii kaldırılmış ve harmanı yapıl. ten sonrıı rırdu ye müesseseler v IPt:K "lncma."ı lııı gece .rrnl "'inf'ma 
susta belediyenin dlltket nazannı çe- rol ateş almış ve havaya yükselen olup Alman tor atc.'jl el tında. bulun· Vaşington, 16 < A.A.) - cl"astrik· mış olan çcltiklerc ait tahminler halk ıhtiyaeına tahsis ve tevzi Vl' mA\ imine başlı ·or. Uarhın dof'lırdıı-
kcrek bunların top~maaına yardım d ı k t hl masına ve tahkim Nlilınemlş hiçbir teki filorıun üsstl oan Pearı Harbour. ayni komfs..-onlarca o yerin 1942 ta 1 ı;.. ı ki - ırEK 
ctrniı=ı,Uk. Bııgllnlerde bu civarı başı siyah uman e.r a arı maye nokla mevcut olmama.•ıına rağmen b<'klenildi~inden daha büyük bir sil- '-'ıl ı i"'- orta"ıama h"saplanacak \'C. bunların satış fiyatlarının Y nırıe ,...ı ııııı)ısız zoru ara ragmcn 

edc-n. Sovyct a~·cılarınıı karşı Al. Rus kuvvetleri son gilnlerde bır çok ti t . d'I ktcdl ,, ""'ı " Ticaret Veki11i.gi meomur edilmiş.. sinenı:t!u bu r.ue de seçme filmlerden 
boş köpekler sarmış bulunmaktadır. man askerlerlnı konımuştur 1> ra e amır e 1 me . ~· Amerikalı· rime göre yapı:Jacaktır. Çeltik fab. tir. Karar bugiindcn itibaren mcr. mürekkl'JI bir pro,ı:ranı hazırlamıJR 
Mektep talebelcrlntn her &1ln gcltp 

6 
(AA ) Al ' kasaba işgal etmişler ve bir miktar ler, tereddüt etmckııızın Salomon rlkalarında ve denklerde bulunan 1 t ı ı ,. ma,·affak olmuıs \C bunlard11n hlr ço-

gcçmekte olduğu bu yollarda bu "kö· Berlln. 1 ' ' - man or., Alman oldUrmllşlerdlr. adalarında ilerlemf'k tasavvurunda- ye c g rm §•ır. ' 
duıarı başkumıındanlığının lebl.lğl: M""'kova, 16 (A.A.) _ T:.us tabii· d I Ilk n I d. ha bl I çcltJklcrle 1942 mahsulü çeltikten --------------, ğıınu fürkı;t>yc çc,·lnnl<;tlr. 

Jlckkr tchllkell bır vaziyet almışlar- ..,., ~ ır a.r. gı n er en. r n en naz k ınemul pirinçleri fabrıka ve denk Bu se~ JP.t~K lnema,ıııda .ı:örl!· 
d r. Düşman tarafından Tcrt>k b:ı:e •. ~ine yapılan bir ek şöyle demektedir: günlennden bugüne kııdar bir çok hl 1 . ht b 1 BASMAK ALEDEN --l:.lni7. bii.\'iık mrntcrden bazılarını 

Beledıyemlzln bu hususta dikkat rl~e yapılan birkaç taarruz kırıl. I Rus kuvvetleri dil!Jmonı iki mesıron şe~rler yapılmıştır. fa.kat yapılacak sa P erı mu ar ve un arın sa. - ,_,, 
.,. ah ld k 1 bir "Ok şe,v daha ,·ardır. Takım ada· hlplerlnin isimlerini g6steren bir D E V A M Jlmdlden llfın .-diyoruz. 

nazarını çelteriz. mıtl.ır. m a en ovınıııı ardır. Bu mahaller " liste vermek suretile bulundukları iKi l 'U7,J.U ADAM: :ı;;JM'nrer Tra-
Stal'""radın zaptı için yapılan Mozdok çevresindedir. larında her saat kara, deniz, hava ve -------

""b d yerın en büyük mülkiye memuru- (...._• ı •-...1.a ) // ry • lngrJd :Rerpnan (IUrk<;e), IT.· 
Vilkinin seyahati 

(Başı ı lnl'ide) -
ten bir müddet istirahat edecekler· 
1ıi-. 

Tahran, 16 (A.A.) - B. \\'andcl 
Wılkic ba.şvekıl Ali SUheylt ve nazır
larıa birlikte yemek yemiştir. \Vil· 
·ki'ntn Birleşik Amerlkadan Iran'a 

, C'Ondcrılecek malzeme meselesiyle ka
bl! olduğu kadar fazla Amerikan mO
tehusısıın hizmete almak hususun· 
dakı Irak hUkf)mctlnln arzusu Uzc· 
rınde ba.şveki11e konuştuğu zannedil· 
rtıektedır. Şehlnşahın Wilkl'yl buzu· 
ra kabul etmesi ihtimali vardır. 

ınadlı muharebeler esnasın a pek Moekova, 16 (A.A.) _ Hususi bir sahil kuvvetlf'rimlz, Japonlara şlddı-t .......,, """ıufl 
edil na bu kararın neşrinden itibaren k 7.ASI ÇF.KECTEK~Th·: l':ıl"a"ı "'"-

geni" arazi kazarn;ları elde . muhabir bildlnyor: ve muvaffakiyctle mukavemet et· umumf masraf aqalığı, sm?f'tna " Üç gün. içinde beyanda bulunmak lan (lıırkçc), CTJ7.f,l \ŞK· l 'usul 
m'~tır. Hava kuvvetlerine mensup Almımlar, Stalinoradın bııtıııında me.ktedir. Japonlar, AmerikahlBrı göre fark alıyor. Ka.lite farkı ~ .. 0 mecburiyetindedirler. Toprak 1\Tah \ 'T.IIBI - ı.c~ la )turat (tl\rk\'1"), 
teşkiller kara ordusunun mücad~- ve cenul' batl6rnda bMkılarını arttır. Ralomon adııtarmın cenur batısında· sıılleri Ofisi muhtelif yerlerde ma yok gibidır. Herkes. müsaviye ı.nrrl Hıtrıf~· denll.l'i (tlirkı;e). ~O='i 
lesini de~teklı"erek Volga nehrı. nıı~lıı.rdır. Şehrin batısııtda cer6 '-'an ki kuvvetli mevzil,.rlnden çıkarmağa 

J ç., lı olanlara mülkiye memurların. yakın yiyor. KUR.5t'N': Oar~ C'ool'f\r (türkçe), 
nın a:t."ı bölgesinde dii'"""an takvi. eden çarpı•malAra ·•t ha"·rler. Rıı·· çalışmaktadırlar. Biz Amerikalılar, 

ti.. ,,.... v "' ,,.. "' dan gelecek malumata eöre bu Lüks gl~·eceklcr m<'mlekek? A'-il:'A l ' JJ,DJn: f"f11rk C:ahle R,(>ıa-
ye Yollarına taarruuz etmı~1erdir. !arın çok sıkı bir imtihana tutulduk· yava.ş yavaıı ve fakat emin olarak ~ malların yek\ınu itibarı1e '1ı 10 u hiç girmiyor. Nezaret, beslenme linet RouSM"I (türkf;c). RO'l'EO YE 

Voronej bölgesinde dfi....,,an. mü- !arını açıkça S"östumektedlr. Almıın- hAklmiyetimiz.i tak\•iye etmekteyiz, ) ,,... ve fazlasının % 20 sini tcsbltlc key 'e istişare merkezlerile konfe. JULl'ET (tlirkçc • n11~"'hur Arşal 
hım kuV\•etlerle yeniden taarruz. lar sanki bitmez tükenmez kaynak fa.kat zayiata uğramıyor dt>ğlliz. yal- ,. ·"'ı ı fiyeU ayrıca tebliğ edecek, en bil. ranslar, ilanlarla halka, gıdala. ralahı~ ıltynn'ın en son filmi, s All 
!arına başlamışsa da y'pılan çe. ve vasıtalara ıı~hiJ)tlrler. Muharebeye nız dUşmana verdıtı m z zayiata na· yük mülki.)'C memurlarına, alım rı israfsız verimli, sıhhi ve lC'- n\r ÇA\'UŞT,,\R rou:;; Hı\.FIYESI 
tin muharebeler neticesinde büyük Almanlar ellerınde bulunan her şey· zaran zayiatımız cüz'ldır> Işte No· ~nenin Pn ınua1.znm ve !!ln<'mııeıhk 

ta.rihlnd~ c."I ı;-örlilmemlş şah~n: 
ltz'l p ı H bo .... 1 teşklllıtına vazl ... ·cti blldlrı-cekttr ziz bir ~kilde hazırlamağı oğ. 

kayıplarla geri puskı.irtülmfıo:tiir. leri atmaktadırlar. Merkez kesimde nı n ear ar ur •ıR yapm~ o • ,, 
" ... d "'"' b t b k'Id·""' Yapılacak tahmin, beyan ve tes- retıyor. Hava baskaılarında ek. 

Rjev Clva.rmda dil""'anın tekrar. Alman piyadesi ". uslara. kar_ şı ilerle· u~.. eyana u şe ı r:uır. Muma· 
.,... ı h ·1a t d · ti ki biUere göre 15 tona kadar olmak mek P~mlyecf'ğı, haftalarca gı. 

ladıitı birrok taarruzlar neri pUs- diği vakit sıkı bır tnp atl'Şl Ue kar· ley , ı .. ve en emış r : -"n mn .. de' sı satılamıyacağı he-
.. " 0 Utll gün o <"'"et zayiata u-adık ~ f k üzere tcsb.it edilen reltigvln % 10 u. c... -. 

kilrtülmı.i~{lr. Dün 71 ı bir tek şılaşmış ve b n s ren şiddetli r,. · . fi' • r.a ere a· " 
bir muhare~en ııonrn ant>ak 400 vuşmadan. harbi kazanmadan evvel nu, fazlasının. % 20 sini kendi ve- saplanarak kaleta, su katılarak 

Bı\GDAD HIRSIZI, (renkli ve ttirk· 
Ç"!). 

Usanımır:a çevrilen bu fllmlerdeıı 

h~ll: 

~ ................................. _ metre kadar llerllyebllmiştir. Bu nok- daha bir takım zayiata utrayacatı· saitile Toprak Mahsullerı Ofisinln 1slatılacak besleyici çorba ha. 
tada vaziyetin gitgide gerginleşt'itl mızı gözönUnde tutmalıyız. teşJdlAtına teblıgdcn ıtıbaren bir ay zırlanmıştır. KA~· \'Fa«ilsl: ıtandolph ~o~ 

KASJ.1 MEYOAS: 'l'\'Tonp Pö"tı!r. 8 U fi K Ş fi M Yeni Sinema mevelmlne başlıyor 

1 P E K TOR~·ç;~ÔzLO 

CEZ~ıiili°CEKECEKSIN 
El>VARD ARNOLI> - MABSHA HUNT - LIO?lı"EL BABBYMORE 

Oğlunu kendi gibi Gangster yeU~tlrmek lstlyen bir adamın mUUılş 
ma~raları. Ayrıca: Istanbulda Zafer Bayramı - lnönU gezisinin 8.Çllı'ı 

resmen bildirilmektedir. Kat'ı Amil, antrenman der~! de· zarfında getirip 11:'.sllm edenlerin İn~iltere mukav('met ve fe-
Rus mühendisleri, dağ nehirlerini ğil, zamandır. ZamM, bizim için ç&• gert kalan malları üz~e !icr rahlığın muhafazasında sinir 

dönUm noktalarında derinll!Jlirmek· lışıyor. En fazla antrenmanı biz ya· türlü tasarrufları serbcsttır. Pi. harbindeki zaferde Lord Wool. 
tedırler. Bunlar tanklara karşı iyi pacatra, birlnM blz geleceğiz, en ku'I' rint'in % 10 ve fazlasını•• % 20 sL ton'un rolü büyüktiir. Bu na. 
birer mani vazifeııinl göreceklerdir. vctll biz olacağ"rz. Şimdiki halde ka· nin hesabında çeltikle pirinç arıı. zik vazifeye iyi adam seçilme-

zanmış olduğumuz mu\•affaJdyP.tler, sında yarı yarıya fark sözetillr. si bir mfiletc varlıtıııı, zaferi 
istikbal için birer müjdedir. Biz, yük- Muhtelif yerlerde çeltik ve plrlnç. kazandırmağa ~mil oluyor. 
sek bir ı;ava.şta galip gelmek, muha· lerl bulunanlar iç~ bir aylı1t miid. Çörçil ve arkadaşları halkın 

Lalinea, 16 (A.A.) - Ev,•elki gece rebe meydanında yenmek tasavvu· detin başlangıcı miilklye memurla.. sılutıt.ıda oI.ınadığmı bilerek 
ve kısmen dlin sabahleyin Cebelütta- rundayız. Yaptıklarımıza devam et- rının yapacağı ıebligat tarihleridir. dlnç kafa ile kendi vazifelerini 
nk'ta hava ve kara kuvvetleri m{lş· meliyiz. Kavuşmak için uzun müddet Bir ayın bitiminde bi'kümet hisse. görüyOt"lar. Çünkil Woolton iş 
terek manevralar yapmışlardır. hazırlanmı.' olduğumuz sa.atin geldi· sini 1esUm etmemiş olanlar malla. adamı kafasile kendi sahasına 

Bundan başka malzeme ytlklU altı ğl bu anda zabltlerimlzden, erlerimJz. rır.ın tamamını, çeltikle pirinç a. alt herşeyl sessizce düşünüyor 
ticaret gemisi. dün limana g~ ve den y.arı yokla dunnalt .iateyen hiç r~nda bir fark gözeot.meksiz:ln ve yollyle hazırlıyor. 

Cebelihrıkta manevra 

4erhM ~ye b~ .ldınae tanmuyonmı..> meKlir bir &y.ın ftitamw takip ~ ._.. Y 41.MA• 

1.inıla Dnrncll, • ' 
RlO C.F.CELERI: Alice Fay • DO! 

Aınechf' • Oarmcn MITanıta. .Johnr 
Apntıo, 

(KiRLi MlRAS): Tyrone Pn~· 
Dnrolh ı.amnur, 

GORUSMJYt~X KADIN: Ooıwtan· 
<·e Rennett, 

KORKUSU'J; PLOT: J..kıyd .No«'atı, 

Yukarıuki llst~tedcn de -ı • .,ı.ı
kt ,ı:lhl IPD\ sinema"' hu sene de 
halkıınıu en güzel 1Umlert göstere
cek \C geçen M!nclerı ara.tmıyacak. 
tır. 



--~1q. 
Fenerbahçe klübümüz 

kurtulma yolunda 
O buhra nl ı günler geçmiş v~ 
klüpte bir samimiyet havası 

c smeğc başlamıştır 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıkl ı k ve bütün ağrıları derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınab ilir. 

.fier te~ekkül muhakkak kl, za. ! mecbur edilememektedirlc-.·. 
rı1an zaman buhrarlar geçırir. _Fa-\ .. G~lata~aray gıbt bır klübUn de 
kat köklü ve özlü teşckkUller ıç•n J buyuk masrafları olduğunu kabul 
bu buhranlar geçıcidir. etmekteyiz. Bu masrafları da kar-

Bir teşekkül, bılhassa bir spor sılayacak başka yollar aranabilir 
klübündc en büyük k~rku. esmek- \'C Beden Terbiyesi teşkilatı da 
te olan samimiyet havasının her. bu aranacak yollardan birıs•dir. 
hangi bir hareketle esmemesi ve Maamafih biz yine şuna ka.nllz ki, 

1 çatı altır'da toplananlar arasın- Galatasaray sahaya çıkacak ve ra-
jakl bağların çözülmesidir. kiplerile karşılaşacaktır. 

Tam otuz b<Ş ı.ıl spor alemin.de Haftanın lik maçları 
kendisini scvdırmış, onu kuranıa_ 
rın ve çatısı altında tc.plananların Fenerbahçe stadı: 
birbirine bağltlığilc bütün spor Saat 10 Topkapı . Alemdar. Ha-
teşekküllerine örnek olmuş Fener. kemleri: Muhtar - Sadık . R1l. şen. 
bahçe klübümilz son iki ser.e için~ Saat 12 Demirspor - Unkapanı. 
de bir buhran devresi geçirdi. Bu Hakemleri: Necdet • Hayri - Ne. 
buhranlı günler onu sevenlere ıs- şet. 
tırap çtktlrirkcn, memleket sporu Saat 14 Fcnerbahçc • Tak~im. 
da büyük zararlar görüyordu. Hakemleri: Hallt Galıp - Ali - Mü. 

Bu çok sevilen klübümüzde, hiç eyyet. 
kimsede çalışma ze\'ki kalmamış, Saat 16 Beşiktaş - Galatasaray. 
bağlılıktan eser bırakılmamıştı. Hakemleri: Sami - Nihat • Şekip. 
Samimiyet havası esmiyordu. İşte Şeref stadı: 
':>unun neticesid:r ki, Fenerbahr;e, Saat 10 Kurtuluş . R. Hisar. 
bu· son iki yıl içinde tarihlerinde Hakemleri: Salt - LUt!t - Münir. 
nadir tesadüf cd:lcn bır vaziyete Saat 12 Beykoz - Davutpaşa. 
düştü, taraftarları ıstırap çcktl. Hakemleri: Tarık • Hayatı - Zeki. 
Jirçok klrnselcr de klüpçülüktcn Saat 14 Süleymaniye • Vefa. 
bezer gibi oldular. Hakemleri: Bahaettin _ $c13ml -

Fcncrbahçcyi kurtarmak için Halit, 
tekrar o an"c~ evi bai;Jılı{ı:ı tem:n Saat 16 fstar:bu1spor - Kasımp:r 
etmek ve klüptc samimiyet kur. [l!a. Hakemleri: Feridun • Mustafa 
!'11.ak IAzımdı. Bunu yapacak bır Eşref. 
ele ihtiyaç vardı. 

Fencrbahçc umumi heyeti pazar 
günü yaptığı toplantıda sayın B•ı
vekillmizi tcmı:ıil edecek umumt 
katlplil:e hak,ki bir Fenerbahçell 
ve her sarı l:icivcrtli tarafından 

sevilen Ali Muhittin Hacıbekirl 

gelirdi. 
Biz şuna eminiz ki, Fcnerbahçe

nin yeni umumi k<\tibi hcr~eyden 

evvel kit.ipte bu samimiyeti kura_ 
cak ve bütün Fencrbahçe1Uer1 bir 

araya toplayacaktır. Bize kalırsa 
takı.m meselesi ikinci pl3.nda kalır. 
Bu samimiyet tesis t'dildiktcn son
r& sahada muvaffak olmamak içi .,. 
'liç bir sebep yoktur. 

O buhranlı devre bu suretle ge
çirildikten sonra sahaya çıkacak 
anlaşmış ve bağlılık içinde çahş. 
mış bir Fencrbahçe hiç şüphe yok 
ki, memleke.t sporunda da car.}J. 
hk yaratacak ve bu ~ene lig maç. 
1 arı da büyük bir alfıka tcplaya_ 
caktır. 

~~~~~~~~~~-

Çat ~ lca V3 Şileye ait 
taksiler lstanbulda 

çalışıyor! armış 
r;atatca ve Şileden bazı taksile. 

riP Istanbuldd. t:aliştıkları ;;Orül
m.Jş ve bu s•ırc.·tle bu kezı;ı;larda 

b.r otomobil sıkıntısı meydanö gel_ 
m·~.fir. 

lstanbul VllByeU bu kUrle ha. 
reket eden· 15 taksiyı yakalamış

tır. B undan sonra hariç kaza. 
lar pllikasile lstanbulda yakalanan 
otomobillcrln d-crhal plakaları alı. 

nacaktır. 

16 yaşın da bir kızı 
fuhşa taşv;k etmiş 

Sultanahmelte Alemdarda Ali 
adında bir adam Hayriye adında 

16 yaşında bir kızı fuhşa teşvik et
mekten suçlu olarak ikinci ağırce. 

Soldan sata: 1 - Çorbası 
olan; Askeri bir kıta. 2 - Eski 
bir Türk kavmi; Nida; Su. 3 -
Bir barınak; Bir kuş. 4 - Kadını• 

vasıflarından biri. 5 - B;r rer.k; 
Kurum: Serbest. 6 - Anadolu a. 
jansı; Hamam; Üye. 7 - 1000 -
700 + 2. 8 - Şöhret; Yapı. 9 -
tlmidın başı; Yanmaz bir madde. 
ıo - Esefle. ıı - Limon gibi; 
Blr nota; Su. 
Yukarıdan aşağıya: 1 

tatlı: Soğuktan müteessir 
2 - Gelec<k; Arada bir yapılan 
gizli iş. 3 - Yüz; Göz; Yemek. 
4 - Birdenbire; Tersi: bir h1y
van. 5 - Polis (argo); Bir hay
van. 6 - Korkudan sessiz ve ha. 
rcketsiz kalma. 7 - Parcala~mış: 

Rüzgar. 8 - Bir renk; Tersi: sL 
nlrli. 9 - Kaba evet; Adam ne~-

11. 10 - Bır -gıda maddesi; Hafif 
sıkıntım. 11 - K aradeniz bölge_ 
si~dc bir kasaba; Bir nota. 
D t''iKtJ B ULMACANIN HALLI 

Soldan sağa: 1 - Samimiyet. 
2 - Hu; Ulema. 3 - A terina. 
4 - Peri; İses (~esi). 5 - Oya; 
A. A. A.: !da. 6 - P•muk mintan. 
7 - O da; Sel: Ani. 8 - Timü 
(ti.mit); Enıy (yin e). O--:;. Adl se

ne. 10 - !\fa; Edıbe; Et. 11 -
Kepazelik. 
Yukarıdan aşağ:tya: 1 - Hipo

potam. 2 - Su; Eyadi: Ak. 3 -
Aramama. 4 - Muti; ÜDEP. 5 -
İle; Ak•; !da (adi). 6 - Merha. 
mel••z. 7 - !Mi: Alt: Ebe. 8 -
Yani; En (g) el. 9 - A•ltane. 10 -
Ta; Edani; Ek. 11 insaniyet. 

E ORSA 
16 EYL'CJ L 1942 

1 Sterlin e.A 
B4tün Foncrbahçclilerin yenl zaya verllmlştt. 

Dünkü celsede bu 
lOO 

dava bitirile- lOO 
Dolar 129,20 
İsveç frangı 30.365 idare heyetl ctra(ında toplanmala. 

rı bizi olduğu kadar bütün spor 
cfkArı umumlycslni de sevirdir
miştlr. 

rck Ali 6,5 ay hapse mahküm ed•l- 100 Pczela 12.9~75 

miştir. 100 İsveç krlnu 30.80 

K emal ONAN 

G. Saraylı la r ; Fener, Be 
şiktaşla oynamıyacak mı? 

Bu sene sarı kırmızılıların stad 
hissesi dolayısile Galata.saray ve 
Beş ktaıla yapacakları oyı.rnlar< 

oyr.amayacakları haberi kulaktan 
kula&a dolaşıyor. 

Galatasarayın ilcr1 gelenleri de 
hakikaten takımın. bu maçları oy. 
namıyacağını söylüyorlar. Fener
bahçe ve Beşiktaş idarecileri de 
Galatasarayın sta.d hlı:;sesi almak 
talebinin haksız olduğunu iddia 
ediyorlar. 

Bize kalırsa sarı kırmızıhların 

bu gibi bir vaziyetle maç yapma
maları doğru değildir. Bu talepleri 
hiç bir nizama. u~rmadıgır.a göre. 
Fenerbahçe ve Bc.şiktaş klüpleri_ 
miz de böyle bir hl!\Sc vermeğe de 

Radyo 
BUGÜNKÜ PROG:R.AM 

SABAH 
1.30 Program ve ~aat ayarı, 

7.32 Vücudumuzu çalıştıralın1, 

7.4.0 Ajans haberleri, 7.5.l Karı
fık program (Pl.) 

0'1LE 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Karışık program (Pi.), 
12.45 Ajar.s hab~rlerl, 13.00 Ni
havent ve hicaz makamlarından 
şarkılar. 

AKSA~t 

18.00 Program ve saat ayarı, 

18.03 Fasıl heyeti. 18.·15 Sa.z e!'ier· 
teri, 19.00 Konuşma, 19.15 Dane 
mUzifl tPI.), 19.30 Saat ayarı 
ve ajans haberleri, 19.45 Serbest 

5 randevu evi kapatıldı 
Beyoğlu, Şehzadcbaıı ve Şişli 

semtlerinde dalbudak s•ldığt gö. 
rüren randevu evlerinin faaliyeti
ne nihayet vermek üzere ehemmi
yetle tahklkata girişen zabıta, bir 
kaç gündenbert bu semtlerde beş 
randevu evi bulmuş ve bunları 

kapatmıştır. Bu evlerde bulunan 
40 kadın muayer.eye sevkedilmi~ . 

lerdir. 

Dil Kurultayının onuııcu 
yıl merasimi 

Beyoğlu Halke~1nden : 

S AYIN HALK~fiZA 
Birinci Dil Kurultayının onuncu yıl 

dönUmU mUnasebetile 26 EylQl 942 
cumartesi gUnU saat 17.30 da Tepe· 
b~ı Beiedıye bahçesinde tören yapı
lacaktır. 

Adresleri Ha1kevimlzce malOm 
olan zevata davetname Könderilmif · 
Ur. Adresleri Halkevimizce malQm 
olmıyan fakat törene l~tlrak etmek 
isteyecekler için ( Bın l<ı~lık) yer 
ayrılmıştır. 

Arzu edenlerin Halkevlmize müra-
caat ederek 
rica ederiz. 

PROGRAM: 

davetname almalarını 

!) 1 - IaUklll mar~ı. 2 - Bir kaç 
SÖZ, 

II) Kılı<; - Kalkııın gösterisi, 
III) Milli oyunlar~ 1 - Ege oyun· 

ları, 2 - Karadeniz oyun~arı, 3 -
Cenup ve Doğu Anadolu oyunları. 

NOT : 1 - Oyunlar Halkevimiz U· 
yeleri ta.rafından oynanacakttr. 2 -
Tören bir saat sürecektir. 3 - Gele· 
miyecek davetlılerimizin, kabil olur· 
sa. Halke\'lmtz.e ma!O.mat vermelerin 
rica ederiz. 

ESHAM ve TA'""-LAT 
<! 7,5 1933 Türk borcu 
tranş 1 23,35 

aa.td Rna TIJ11"'
R allde ~n beraber 

Her a.I<~ aaat 21 buçukta Harbi· 
7ede, BEL VU bahçeotnde alaturka 

IU8ınmd& bu g-

+ 

Saç 

Ü VE Y BABA 
Vodvil • 1 • Perde 

bakınn g11:r.ellltt.n en 
b irinci ,artıdır. 

PETl\OL NİZAM 
Her eczanede lr6blır. 

SATILIK 
.. 

Bir Pres, 12 beyjflr kuvvetinde 
deniz ve kara için bir Dik Di:l:el 
mot.örU bir J<omple Elektrojen 
motörU, bir itfaiye motopompu. 
DiKKAT: Sofuk Solüsyon, Şır· 
lak ve Jdrolik flren yağlarımız 
g-elmi,tı r. 

],.IUracaat: Karaköy I zmirli
oğlu hanı altında No. 9 Ak Rıza 
Gebzeli Tel: 4919 ı. , 

iLK - ORTA - LiSE 

10 dakika, 19.55 J(!lrrş:.k makam
lardan farkılar, 20.15 Radyo Ga- _. 
zetesl, 20.45 Film mUzitl (Pi.), _.-

1 
• 

21.00 Konuşma. 21.15 1.CUzik soh- 1 K ı ~ stı• k 1 aA 1 Lı·sesı 
betleri, 21.45 Radyo senfoni or- E r k e k 

Yablı 

Yatısız 

kestra~u. 22.30 Saat ayarı, ajans Talebe kaydı için her gUn mllracaat edilebilir. 
Jıabt'rleri ve borsalar, 22.45 Ya- ŞEHZADEBAŞI, POLiS KARAKOLU ARKASI 

ı_'_ı_n_k_i _p_r_og_r_a_m_,_·e_k_ap_a_n_~-·---L' "- T e 1 et on : 22.53-i 

Üniversite Rektörlüğünden 
Edebiyat Fakültesinde Arap ve Fars fılolojlsl doçentliği açıktır. Dil 
imtihanları 14.11.942 cumartesı gunü yapılacaktır. Namzetlerin bu 
tarihten. bir hafta evvel tezlerini vermiş olması lazımdır. İsteklllerin 
sıhhat raporu, nüfus kfiğıdı örncğl ile ilmi hüviyetini gösterir Ciş 
efışler tedris işleri kaleminden lstenecekhr• ve 5 fotoğrafı ile 9.11. 
942 tarihine kadar Rektörlüğe başvurmaları. (9934) 

T. iş BANK ASI 
iL TAS.ABBUl' 

IJE,SAPLAJU 
ı Iklnclteşrta 

Kefidea!ne ayrılaa 

ikramiyeler : 
1 adet 1000 liralık 

1 > 500 > 
2 • 250 • 
ı' > ıoo• > 
10 > 50 • 

> 25 > 
10 > 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Darülft.ceze hastahanesi için alınacak (59) kalem Tıbbi ecza temdi
den açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli (1790) lira (85) kuruş 
..,e ilk teminatı (147) lira (81) kuruştur. 

Şartname Zabıt ve Muamela.t Müdürlüğü kaleminde görülebilir. iha
le 28/9/9{2 pazartesi gUnU saat (14) de Daimi EncUmende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı 

ıa.zım gelen diğer veslkalariyle ihale günü muayyen saatte Daiml Encü
mende bulunmaları. <10136'> 

TİCARET V E KAL E Tİ 
iÇ TiCARET UMUM MODORLO~ONDEN 

TUrkiyede Yangın, Hayat, Nakliyat ve Kaza Sigorta işlerile meşgul 
olmak üzere kanunt hUkUmler dairesinde tesçil edilerek bugün :faaliyet 
halinde bulunan Doğan Sigorta Anonim Şirketi bu kerre müracaatla 
Ayvalık a.centalığına. şirket namına. Yangın, Hayat, Nakliyat ve Kaza 
Sigorta iflerile meşgul olmak ve bu t,lerden doğacak dAvalarda bUtUn 
mahkemelerde müddei, müddeialeyh ve UçUncll ~ıs sıfaUarile hazır 

bulunmak üzere Cazim Nuri Ermanı tayı neyl~ğint bildirmiştir. 
K€'yfiyet Sigorta Şirketleriıİin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25/ 

6/927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görlllmilı:ı olmakla 11An olunur. 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Bu yıl üniversiteye kabul edilecek talebeden tıp tahsili için müracaat 

edenler -c600> ü, eczacılar c80> nl, d~çiler c60»- ı geçliği takdirde 
fizik, kimya, ve biyolojiden, kimya mühendisliği i<;in müracaat edenler 
de clOO• U aştığı halde fizik, kimya ve matem.atikten yazılı imtihana. 
t3.bl tutulacaklardır. 

isimleri iki defa iftihar listesine geçmiş olanlar imtihansız alına
caktır. lmtlhantar fen fakültesinde 20 Birlnciteşrln 942 tarihinde ya
pılacaktır. 

Isteklilerin 15 Birinciteşrin ak~amına kadar fen fakWtesine mUra-
caat etmeleri. «10057> 

Kız ve Erkek kıtHmlan 

BOGAZiÇi LİSELER/ 
11na sındı İlk Orta Lise 

Yatılı ve yatısız talebe kaydma ve e8kl talebenin kaydının 
yenilenmesine ba~arunışta. 

ARNAVUDKÖY ÇİFTESARAYLAR - Telefon: 36-210 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Siyasal bilgiler okulu yanındaki yeni Acun sokağından ba.şltya

rak a.skC'ri hastahane istikametinde mevcut parke kaldırım ile llti.sak 
edecek şoı:ıc yolun yapılması işi on be' gUn müddetle Ye kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konulmuşur. 

2 - J.luhamn1en bedeli <106.093 lira c:93'l kuruştur. 
3 Teminatı t6554 • lira c:70• kuruştur. 
4. - Bunun 2ilOı942 cuma günü saat 11 de talibine ihalesi mukar~ 

rer bulunduğundan şartname ve keşif cetvelini görmek isteyenlerin her 
gün encümen kalemine milrac~tıarı ve isteklilerin de 2490 numaralı ka
nunun 32 nci maddesi sarahati veçhile tanzim edecekleri teklif mektup
larını ihale günü olan 2/10 942 cuma gUnU saat ona kadar Belediye 
daireslnde müteşekkil encilmene vermeleri.. cl0012• c79:51> 

_ .................................... . 
Memur alınacaktır 

Maliye Vekilliğinden: 
.. ... 

1 - Toprak Dağıtma komisyonlarında Fen memuru olarak ça. 
lışmak üzere 30 memur alınacaktır. 

2 - Alınacak memurlar TaJ\u ve Kadastro okulunun Fen kıs. 

mında bir ders yılı tahsil göreceklerdir. 

3 - İsteklilerin Lise mezunu veya lisenin onune~ sınıfını bitir
miş bulunmaları ve askerlikle ilişikli bulunmamaları ve 
elli yaşını da. geçmemiş olmaları şarttır. 

4 - Alınacak mem1Jrlara O kulda bulunacakları müddette alt. 
mış lira ücret ve on lira muvakkat tazm1r:at verilecek ve 
ayrıca fevkalfıdc zam kanunundan da istifade edeceklerdir . 
.Ele geçecek safi miktar yetmiş bir lira otuı: beş kuruş.. 

tur .• O kulu bitirdlktcn ~onra lise mezunlarına seksen beı, 

ve diğerlerlre yetmiş bes lira ücret verilecektir. Köylerde 
geçecek htr gün lçln ayrıca seyahat yevmiyesi verilecek
tir. 

5 - Okulu bitirenler Beş sene miVMetle Maliye Vekfıletintn ten. 
sip edeceği yerLt:rde çalışacak ve bu mesainin mühim bir 
kısmı köylerde geçecektir. 

" - İsteklilerin Maliye V>,kllllğl .Milli EmUk U. Müdilrlil
ğüıt ne hitaben yazacakları dllekçelerinl ve aşağıda yazılı 

vesikaları 20 eylüle kadar göndermeleri ltlzımdır. 

Dilekçeye ba,lanacak vesikalar şunlardır: 
A - Nüfus Hüviyet cüzdanı. aaslı veya noterce ve yahut 

resmi bir makamca tasdlk11 sureti.:. 

B - Allı kıt'a fotoğraf, ,Altı buçuk dokuz eb'adında, 
C - Okul ta!dikr:ame veya şehadetnamesi cAsl ı veya taş.. 

dikli bir sureti. 

D - Bulunduğu menlu: iyctlere ait veslkal&l':ln asıl veya 
suretleri. 

E Sıhh1 durumunun her iklimde veya bilhassa köyler
de vazife görmcğe elverişli olduğuna da.ir hükUmEt 
veya belediye dok torıu:u raporu. 

F - c. l\1üddciumumitıit~ndcn mahkômiyeti olmadığma 

dair vesika "İstidan\n altına Müddeiumumilikçe tas_ 
dikli meşruhat verflmck suretile de olabilir .• 

G - Hüsrilhal k8ğ1dJ. 

H - Askerlik vesikası. «Nüfus hüviyet cüzdanında varsa 
ayrıca istenınez• 

J - İs!ekli resmi bir dairede çalışmakta ise bu dairenin 
alellısul muvafakatini gösteren vesika. cMüraca.ata. 
nlüteallik istida ve vesikaların o dajre vasıta.sile gön
derilme:st halinde ayrıca muvafakatnP.meyc lüzum 
yoktur .• 

K - Noterlikçe resen tasdikli taahhütname «Bu taahhüt_ 
namenin sureti Ankarada Milli Eml&k Umum ?.1il. 
dürlilğü,.den ve vilayetlerde dc!lcrdarhklard&n alma. 
caktır.. •7704. «9820• 

----·---------------------1~ 
Istanbulda Liseler Alım Satım Komisyonv 

Reisliğinden: 
Cinsi }"i~1ah ~Uktarı ilk t..mlııatı Şartname bedeb 

Kr Kilo Lira Ku:rq 

Dağhç ctt 145 24000 
Kara.man eti 135 34500 6662,~ 541 
Sığır eti 125 21500 ) 

Komisyonumuza bağlı 6 yatılı lisenin 1942 Blrlrtelteşrtn, lklnclt~rln 

ve Bırincikinun ayları ihtiyaçları olan ve müfredatı yukarda yazılı et· 
lerl kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 29.IX'942 sah 
gilnU saat 15 de Beyoğlunda Liseler Sa.tın Alma komisyonu binasında 

yapılacaktır. ı~tek1iler teminat mııkbuzu. 1942 yılı ticaret odası vesi
kası ve tekliflerini havi kapalı zarflarını sözü geçen saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri. P os· 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. Teminat yatırmak ve şartname
yi aımak istiyenlerin Galatasaray lisesinde komisyon kAtipliğine m U· 
racaat etmeleri. (9771) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - i daremiz ihtiyacı için (1000) kilo meyan kökU balı pazarlıkla 

sa.tın altnaoa.ktır. 

2 - Pazarlık 18.9.942 tarihine ra.stlıyan cuma gilnU saat 10,30 da 
Kabata.tta Levazım .,ubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Isteklllerln pazarlık tçln taytn edilen gün ve saatte yilzd.e 15 
güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur 

(9918) 

" TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulllf tarilı l: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 'l'Urk 1l.rMı 

Şube ve &ja.ıı.9 adedi: 26Ş. 

Zira! ve tie&.rt her n~vibanka muameleleri. 
•ara birlkUrenlere 28,000 Ura ikramiye veriyor, 

Ziraat Bankıa.aında kumbaralı ve ihbarsız taaarrut hesapl&rmd4. 
en az 50 lirası bulunanlara ıenede 4: defa çekilecek kur'a il• aşağı · 
d&kl pil.na c öro !kramlye d&ğıtılac&l<tır. 

( adM 1,000 llra1ık (,900 u... 100 adet 60 liralık 15,000 !ıra 

' » 500 • Z,000 • 
' • 250 • 1,000 • 

120 • (0 • 4,300 • 

'° • 100 • ..000 • 160 • 20 > 8,200 • 

Dll<KAT : Henpl&rmdakl paralar bir s eno içinde 50 liradan &.J&· 
'1 dtlfıtılyenlere !krıunlye çık tığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar aenede ~ defa, 11 mart. 11 haziran, 11 eylQJ, 
11 Birtnc!kAnund& çekllecektıı:. 

-------------------------· Sahibi ve Neşriyat MUdtıril: Alımot Emin YAL.,IA..'I 
Val&A NOfrlJ&t Türk Ltd. şu. Vatan MAtbaat• 


