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KANIN MEŞHUR 
AYİ MERKEZİ 

ROİT ıı DE 2 GÜN 
•ra m 39 sene evvel 30 kıdem murabbıılık küc;ük bir dükkanda ·ık cıı · 1 k b 1 otomo-

. ı n te: asma yapan Henry Ford, bugün yüzbinlerce işçi c;a!ıştıran •e 
r.un de binlerce uçak yapan muazzam fabrik:ılarrnı memleketin hil':mct· 
'\'crdığl gibi yeni uçak ve motör fabr!kaları kurmuş. ~ükOm Ü ıne 
elan bu_ fabr :~ıarı kendisi 'lşletmeğe tıaş!amışttr. Ford, 80 yaşın~an 0=~~ 
sına ragmen ı ş başındadır ve amelesi aı asında 70 80 yaşında Jhf 1 
g ene; ve yaşlı kadınlar, hıııta 687 kör de •ar ayar ar 

YAZ AN: M. ZEKERlY A SERTEL 

Bir Amerikan falırikasmd:ı imal edilen tanklar 

Yeni 
e 
··nak şaları 

1 Nevy~rk, 12 ~BaşmuharrirL 
. 1 . . mızden, telsızle) - Ameri-
~a ıçın~e seyahatimiz sür'atle de. 
am edıyor. İntibalarımızı kısa-

ca ve müşterek surette yazm~ı 
ve et~aflı ve şahsi intibaları 5;_ 

yahatın ~onuna veya memlekete 
~~agı aramızda kararlaştır -

BUtün mlletlcrl içme alan bir dün 
Amerik~nın meşhur ' sanayi 

merk7zı~:~nd.en biri olan Detroit' 
d geçırdıgımız ilk gün bir insan 
d~l!ltnın kendl memleketine ve 
dunyaya neler kazandrrabile<:eğL 
ni bize öğretti. 

1903 senesinde 30 kadem mu
rabbalık bir küçük dükkanda ilk 
otomobilini tek başına yapan Hen 
ry For<i, bugün yliz binlerce isci .. , 

l:Jir Devamı Sa. 2. Sü. 1 

GÜNLÜK 

r-·--·-······-----····~ 

Milli Şef . 
lnönü 

_.,_ 

Bayram Dolayrsiyle 
Tebriklere 

1 T esekkürl erini Bildirdi 
Ankara, 12 (A.A.) - Riya. 

seticümhur Umumi Katipli
ğinden: 
Reisiciimhurnmuz Milli Şef 

ismet lnönü şeker bayramı 
! münasebetiyle her taraCtan 
i ~nderilen telgraf ve mt'k. 
ı tuplarla ibraz olunan bağlı. 
5 hk ve saygıya karşı tç eki lerinin beyanma Anadolu .\. 
! jansın'ı memur etmi~lE'rdir. 

Roosevelt 
Yeni Darbeler 
Hazırlandığını 
Haber Verdi 

Sovyetlerle Çin'in 
Yükünü Azaltmak f çin 
T ac:ırruza Geçilecek 
Vaşıngton, 13 (A.A.J - AmerL 

ka Cümhurreisi Mr. Roosevelt 
radyoda ikinci ocakbaşı konuş. 
masmı yapmış ve ezcümle demiş
tir ki: 

"Birleşik mllletlerin yüksek 
strateji mec1isi, düşmanı başka 
cephelere çekmek için derhal bir 
şaşırtma _hareketi yapmpak hu.. 
susunda ıttifak etmiştir. Bunun. 
la yakından sıkıştırılmış olan Rus 
laı:n ve Çinlilerin yijkleri hafi!. 
letıleccktir. • 

Pearl Harbour taarnızundanbe 
rl Amerika endüstrisi muazzam 
terakkiler kaydetmiştir. Son se. 
y~ha~.im esı:ıasıı:da bunu yakından 
gordum. Bırleşık milletler dilş
manları ezecek olan darbclerfo 
?an~ ~aat.te indirileceğni rarlyo 
ıle bıldıı:rnıyeceklerdir. Fakat bü. 

tt:8r Devamı Sa. 2. Sü. 3. 

ya cemlyetinln nıısll reallze edil ece· 
ğ'ini burada mQnakaıa edecek cieiL 
liz. BunUJl için uunan erkendir 
Fnknt muhakkak ve kat1 bir zaru • 
ret varsa, o da.. emperyalizm şart: 
brinin kalkmnsidır. Küeük millet. 
~erin kurtuluşu ııncak buna bağlL 
dir. Bu harpten sonra büyük deği. 
~likler DckliTebillriz. Fakat şlın.. 
di hen~ar Ye devlcUer ko.. 
rıuşuyor. Bu Jamiı mücadelenin ne_ 
rede karar kdabDeceğinf, ancak 
harpten sonra, milletler konuşmıya • 
ibaşl:tdığı Z&m:tJ) görebileceğiz B11 
harbin son olmeslnı ve bütün ·mlL 
!etlere kurtuluş getirmesini tcme.n.. 

-------------------

ni edelim. :1, 

v 

SARK CEPHESi 

Stalingrat'ta Rus 
Kıtalan Dayanıyor 

• 

Almanlar, Tuapse Yolu .Uzerinde Bir 
Ç<:>k Müstahkem Mevkileri Ele Geçirdi 
Berlın, 14 (A.A.) - Alman or- !.ardır. Volga neh · d 

dulan başkumandanlığı te"oliği: najda bir düşman ~a:etor~ t.
0

: 

Kafk.asyada M~ik~p'tan ~uapse - batırılmıştır. Don cephesin~emT 
ye ~ıd~ yol ustunde pike uçak talyan av uçakları, kendileri za 
teşkillerıyle desteklenen Alman rara uğramaksızın iki dü • 
kıtal~n, yeni~en haklın tepeler~ çağı düşürmüşlerdir. şman u. 
~ yuksek mustahkem mevktlerı Cephenin merkez kesimi d 
hucumla 7: t ım· 1 -...ı · n .. n e ap e ış_ e~~.ır. u m~ bir düşman mukavemet noktası. 
n8;9ebetle yalnız bır tümen kesı. run tahribi Slrasında 54 kazeınat 
n:ınde l~O ~en fazla müstahkem ele geçirilmiş ve bir miktar esir 
d~~m~n .ıstınat. noktalan ele ,ge. almmıştir. 
çırılmış~ır. Stalıngratt~ ve Don Finlandiya körfezinde 'ıtısa ir. 
cepphesınde Sovyetieı:.ın bazı km- tifadan taarruzlar yapan av uçak 
şılık t~a~~z~ar~. ve .. hı~?um hare- lan bir Sovyet topçekerini atı:!~. 
lretlen puskurtulmuştur. lemislerdir. 

Volga d~ğu~~nda Alman savaş Sovyet resmi tebliği 
uçakları ıunduz asker ve mal. 
zeme kafilelerini ve diğer dlı~ _ Moskova, 14 (A.A.) - Sovyet 
man hava alanlarını bombalamış- ~ Devam S 2 s·· 6 ~ı 1 a .. u .. 

SiYASİ HALK GAZETESi 

Suntur San·at Kitapları Serisi. No. 3 

TORNACI KITA 1 
S E L i M· R A H i M S U N T U R 

Fiyatı: 50 Kurus 
Çığır kitapevi: lstarıbul Ankar~ caddesi 153 

K·eı Bon~balandı 
Maltaya Karşı Ağır 
Akınlar Başladı 

Salomon 
Deniz 

Harbinde 

Amerikan Filosu 
Biri Kruvazör Olmak 

Üzere 6 Japon 
HarP. Gemisini Batırdı Adaya Her iki Saatte Bir 250 Uçakla Hücum Ediliyor - lngilizler 

Bunu Rommel'in Mısırda Taarruza Geçeceğine Bir Alamet 
Saydıkları Halde Almanlar da Bi~ İngiliz Taarruzu Bekliyor Ayrıca Bir Japon 

Ağır Kruvazörü 
de Torpillendi 

V~şington, 14 (A.A.) .- Bcnrı. 
ye Nazırlığının tebliğine gem: ce 
~up batı Pasüikte, Japonİar, 
Salomon gurupuna dahil bulı...nan 
Gu.adnlcanal adasına asker çı. 
karmışlardır. Thraç harckPt.ni 
durdurmak için gönderilen Ame. 
kan deniz !kuvvetleri ile düs. 
man filosu arasında temas tesıs 
cdil~i_§ ve neticede 6 Japon harp 
gemu;ı bataılını~. diğer ikisi de 
h8:sara uğratılmıştır. Batan ge. 
mıler. b!r. kru':'azörlc 4 torp:do 
muhrıbidır. Bır Amerikan n-.uh. 
ribi batmış, birçok Ameri'kan 
harp gemisi hasara uğram:~· ·r. 

Mısır cepphesinden rec;imler: Ta hrip edilen bir tank ve keşif 11are ketıerine hazırlanan lngilir.\er 

Amerikan denizaltıları, uwk 
doğu sularında bir ağır kruva. 
zö;I~ iki ticaret"'!: bi.r pe~roi ge. 
mısı batırmış, dıger oircok ı :ca. 
ret gemisini de hnsara uğratmış • 
tır. 

* * ... ,-
Nevyork, 14 (A A.l ::.. Resmi Son 4 Günde Londra, 14 (A.A.) - Hava Na

zırlığı, lngiliz bomba uçakları • 
nın Kiel deniz üssü ve limanına 
karşı kütle halinde bir tnarruız 
yaptığını bildirmektedir. İngiliz 

bo~;:,~~1~~6~;§;!eu ;;;~ıir. Alman Tebliği, ikisi Çok Büvük 
Bertin, 14 (A.A.) - Malfa ada- Ol k u·. 18 

istatistiklere göre, Birleşi'?t rnıllPt 
ler deniz kuvvetleri bir buçuk 
milyon tonilato tutam11a ltalya?t 
ticaret gemisi batırm,şla::- ve °866 
bin tonilato tutarında keza ftal. 
yan gemisini hasara uğret!lıışlar 
dır. Italya, harpten evve! deniz 
ticaret filosu yekunu 3 buçuk mil 
yon tonillltoyu bulnuıkbydı • 

smdaki hava üslerinin Alman sa. ma zere 
vaş usaklan tarafından bomba - v lanması stra5ınd:ı. dü:ı de, birçok Gemi Ba.tır-lldıgını Bildiriyor 
büyük tahribat ve geniş yangin· 
lar çıkan1m1ştir. Şiddetli hava Berlin, 14 (A.A.) - Alman baş. 
çarpr~alarında Alman refakat kumandanlığının tebliği: Alman 
avcılan kendileri hiçbir zarara denizaltıları yeniden düşman için 
uğramaks1zın 13 düşman av uça. çok kyınetli ve seri kıtaat ta~i
ğı düşürmüslerdir. Bir Alman sn.. mala mahsus yük gemilerini talı. 
va~ uçağı kayıptir. rip ederek batırmışlardır. Bun • 

Şimal Afrikada. dün bütün gün !.ardan 23456 tonilato tutarında 
Ingiliz asker toplulukları t'<' mo. Ingiliz "Orcades,, gemisi Kap a. 
törlü kuvV'etler teşkilleri, El A. çıklarmda ve 20119 tonilatoluk 
lemeyn cephesinin cenup vP or-J "Düşes Of Athol,, İngiliz Kana. 
ta kesimlerinde Alman hava bir- da yolcu gemisi Kap ile Fritovn 

fW Devamı Sa. 2. Sü. 1 arasında batırılmıştır. Silah ve 

Norveçte 
'lngilizler Bir Elektrik 

Santril1ın~ 
Havaya Ü<iurdular 
Stokholm, 14 <A.A.) - Altı tn. 

giliz eri cür'etli bir hareketle Nor 
veçte Bodoe'nin 45 kilometre ce.. 
nubunda karaya çıkmışlar ve e 
hemmiyctli bir elektrik santralını 
havaya uçurmuşlardır. 

Aftondagbladct gazetesine göre 
bir harp gemisinden bir motör. 
botla cıkanlmış olan bu lngiliz. 
lerin altısı da tevkif edilmtc:tir. 

Belçikada bir baltalama 
Londra, 14 <A.A.) - Delcika 

müstakil ajansının öğrendiğine 
göre, Belçikalı balUılav1cılar, Bra 
ine le comee. civarında ambalaj 
kağıdı ve mukavva fabrikasını 
yakmışlardir. Bunlar tutuş~urucu 
kimvevi bir madde atma!t sureti. 
le fabrika binalarını ateşe ver _ 
mişlerdir. 

malzemeleriyle birlikte Ortaşark 
ve Mısıra gönderilen kuvvetleri 
taşıyan ve 9 ila 10 bin kişl alan 
bu yük gemileri bilhassa bu hi.z. 
metler için yaptırılmış iki sür'. 
atli gemiydi. Ayni sularda 17425 
tonilato tutarında başka iki ge. 
mi daha batınlınıştır. Dıişman 
böylece bati cenup Afrika kıyL 
larında 61 bin tonilfıtolu\t kayıp. 
lara uğramış bulunmaktadır. 

Güz mevsimine mahsus devamlı ve 
çok: şiddetli firtlnalar yil~ünden bııre.. 

Amerikalı 
Profesörün 
Hezeyanı 

Vaşington· Hükumeti, 
Bu Mütalaalara Hiçbir 
Şekilde iştirak Etmiyor 

ketlerlnln ~l~mfş bulunmaslnn rağ_ 
men başka denluıltJlarimlz d:ı şimal 
A tlantikte tam yüklü ve kuvvetli hi
maye altında bulunan ve İnglltereye 
d~ğru .Yol alan kafilelere mensup ge. 
mileri günlerce süren feı:koHlde ağir 
mücadeleerl icap ettiren !İkip savaş.. 
nri sonwıdn topyekt1n 82 bin tonilato 
tutarinda 14 g~f batirmlşlar ve baı:. 
ka iki gemiyi torpille hnsara uğrat.. 
~lardir. 

Avrupada Gıdasızlık 
Kendini Hissettiriyor 

A~ara, 14 (Radyo gazetesi> -
Belçıka gazetelerinden birin;n ver 
diği bir habere göre, Belçikada 
gıdasızlıktan 200 binden :tazla 
çocuk hastalanmıs ve bunlardan 
63 bini ycreme tUtulmuştur. 

Dil~man bu suretle son 4 gOn içinde l\f illi Müdafaa Vekı"lı·mı·z 
Temöv ile Ümltburnu nrnsindn ~- · 
nlden topyeKQn 143 bin tonilato tuta. İzmir, 14 (TAN) - Mllll Mildnfaıı 

.. J Vekili Ali Rlza .Artunkol ı;ehrJmlze 
l2fr Devamı Sa. 2. Su. 2. gclmfs ve tetkiklere baslnmistlr. 

1 Günler-Geçerkeri 1 
LAF İLE DÜNYAYA NİZAM 

RE F t K 
H Ali D 
KARAY 

Bu bahse dokunan arkadaşnnızın. hakkı var. 
Bizler, gazeteciler, hele kalemlerinden baş .. 

ka geçim vasıtaları olmıyan muharrirler (Basın 
Biri.iği) nden ne fayda _g?rüyoruz? Meslek dışın. 
dakı okuyucularımız ışın içyüzünü bilmezler· 

belki de büsbütün yo.nlış düşünürler·' 

Emperyalizmin ihkişaf .seyrin~ 
de, pazarların ve ham mad. 

ıdc menbalarının büyük sanayj 
ve mali sermayenin tahakkümü 
altına ~irmesi, mü.kerrer ·lharp
lerle dunyayı taksfme sürilkledi.. 
~i gibi, k~ült milletler de 
ık,_tısaden bu devletlerin tiı.bile. 
ri, nüfuz mıntakalan, veya müs
temlekeleri haline geti~c;tir. SL 
ynsi hakimiyet, bu iktısadi h~ki
miyetin karşısında devlet mües
seselerinin üzerinde bir bayrak 
sa~la_?dırmaktnn ibaret kalmıştır. 
Kuçuk ve sanayi itibariyle geri 
m~lIE!.t!er, bu büyük devletlerin a
raıarındaki ikt'ısadi - siyasi reka 
betlere bir etat-tampon rolü oy~ 
nayan siyasi dıvarlar mahiyetini 
almışlardır. Harplerle bu millet. 
lc>ri istikliillerinden mahrum et
mek, aralarındaki anlaşmalarla 
bu milletleri nüfuz mrntakası ha. 
line getirmek, bu devletlerin ara
lnnndııki zıdcüyetleri hal icin 
bulduklan çarelerdir. Avustur. 
yanın. Çekoslovakyarun, sulh için 
de Almanyava teslimi, Polonya
nın ves'.f'.r milletlerin harplerle 
istilası. büyük devletlerin yo11an 
üzerindeki.maniaları çiğnemesin. 
den ibaret bir mahiyet almıştır. 

Küçük milletlerin iktısadi in
kişaf seyrinde bu sanayi d.e'\•let. 
lt'rivle müsavi şekilde inki~'tf et
m eleri, çoğrafi hudu'tlan, nüfuz 
azlıi:'l, teknik geriliği bu millet
leri biiyüklcre karşı koyamrya. 
cak bir hnle getirmiştir. Kapita
lizm. inkişaf seyrinde nasıl da. 
hilde istismar edilen fertlerle is
tismar eden fertler arasındaki 
mücadeleyi doğurmuşsa, kapita. 
}izmin emperyalizm safl?a~ , 
mesi de bu kücük milletforle bif'.: • 
yük sanayi m'illetleri ara§mda 
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Gök Okulundaki Tören 

Vaşington, 14 (A.A.) - Salabi. 
yettar Amerikan mahafili, mev. 
kut bir Amerikan mecmuası ta. 
rafından Türkiye Avrupası ve Bo 
ğazlar hakkında geçenlerde ile,.ri 
sürülmüş olan mütalealara Bir. 
leşik Amerika hükumetinin hiç. 
bir veçhile iştirak etmeme-kte ol. 
duğunu beyan etmektedirler. 

s~ırlaı: ki yanimizda muska gibi taşidtğhniz Basin kartlarl~f 
goste:dik ıni -ecnebi memlek:tl:rde, hele Balkanlardaki gibi
sayısız çrkarllar ~ide ed~~· el. ustunde götürülürüz; nakil vasıta. 
l~?a b:dava gıde~ ~e~rız; tıyatrolarla sinemalara yan ücretle 
gırenz; bır kooperatüımız vardır, ucuz mal alır aldiklarlmizt ko
lay taşıt~ •. de~let bankaları taraiından idare edilen Yerli Mallar 
Pazarı gıbı muesseselerden yardım görürüz· kisacasi sayili kuv: 
vetlerden biri olan Matbuat teşkilinden ger~<ri gibi faydalaniriz
~yir, himmeti var ol~un, Münakalat Vekal:ti -banliyö trenlerl 
dıŞında:- şayet u~ ~ır Y:~re gitmek kudretini bulursak bize pek 
ucuz bilet ke9er. Gorup goreceğimiz tek nimet bundan ibarettir 
Fakat her gazeteci aylık k~zancın~an yüzde birini Birliğe ayır: 
~ak zoru!1d~-~t~: O pa~yı öderız, öder ve her seferinde b~kleriz 
ki vadedildıgı uı.ere, hıç değilse belediye ve hükmet idaresi 
altında buluna~ ta~ara para vermi:relim; tiyatrolariyle gazi
nolarlndan tenzılat gorellın; biz de başka memleketlerdeki mes. 
lektaşlanmıza a.zicik benziyelim:. 

.. H~iya o bolluk! Nerede bu himmet? Haydi diyelim ki sulh 
gunl«:_rınde VU:~.ncu .Yo~u, pahalılık dayanılır dereceydi, şöy. 
le, b~yle geçınılip gıdilıyordu.. Fakat artık gazetecilere kolay. 
lık göstermek zaruret halini almşitir; hele yüksek maaşle çalış 
mıyım arkadaşlarimizi olsun korumak zamanı çoktan gelmişti;, 
~unla~ belediyenin ve hükumetin her cins nakil vasıtalarında 
~cre~sız yolculuk etmelidirler. Ayrıca, her şehirdekinden fazla 
uyesı bulunan !stanbul Basın şubes; harekete geçip her kappya 
baş vurarak b!.r koo~r .. atü kw:nah, ~eçim masrafıni azaltmağn 
bak!11alrdrr. Şuphe goturmez bır hakıkattir ki bugiin öltive çelenk 
~nne dirive bir kangal sucuk vcrmc>k yeğdir. Subeı°nizin bü. 
t1:1n başarısı ise dert ortaklığmı anlatmak için cenaze arabasina 
çıçek takmaktan ve neş'e yoldaşlrğıni göstermek fcin de yilda bir 
güçbela, bir balo vermekten öteye geçemiyor! • 

müstemleke, nüfuz mınt:ııcası ol ._..~~-------.;;_..:.a"',_,._.:......;;.ı 
şu bu milletlerin mi}li. kurt' !:~ 
luş mücadelelerini dofqrmus .. ıfl emir.O GlSk okulundan me. 
'tur. : , zl!nlb 16 genç, dOn Yetllköyde 

JI. JI.. il•:"\\ gösterileri yapmt,tardlr. 
•• ,-~ki resim, bu hava bayramın. 

arp halinde bulWıan Cide. .{ıft("'bır görilnU90 ve bu devrede me. 
mokrasiler harp soriunda ·:ııun olan gençleri göstermektedir. 

ltlfr.. Dev~mı Sa. 2. Sü. 4. • :Vazisi iklncl s.ıJ iamiı . .!aJir, -

Bu makale muharririnin hükii. 
metin bir mümt>_c:sili olmad1ğı, ~a
dece hususi bir Üniversite profe. 
sörlerinden ve miitalealannın ta. 
mnmiyle şahst olduğu, kat'iyen 
Amerikanın resmi hattı hareketL ı 
nin hatta ne de Amerikan efkarı 
umumivesinin miihim bir kısmr. 
nın ifarl<'c;i rıdrledilemiyeccği be. 
' i ı1ilmE>ktedir. 

Şurası da ilave olunuvor ki A
merikanın matbuat hürrlyeti hak 
kındaki an'ane\i siya5eti. giin. 
delik gazetelerle mecmumalara 
tam bir serbesti ile meramlarını 
ifade etmek imkanını bahşetmek 
tedir. 

~ Devamı Sa. ( SU. 1 

En yüksek politika hadiselerinden tutunuz da karıc:ik ~P me. 
s:le}er~e :::ı~ar dünyay~ ak!l bocaliği eden, "teşkşilat! te~ki. 
lat ıstenz! dıye ayak -:lıreyen gazeteciler: 

Onlar ki verir laf lle dUnyaya nlzamat 
Bin tilrlO tescyy{ip bulunur hıınelerlndG 

sözüne uygun olarak, işte kendi aralarında, kendi islerinde bu 
derece teşkilAtsız, savsak ve beceriksizdirler; oku~culannJan 
birçoğunun akıl ve iş yardnnina muhtaçtırlar1 . 
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de 2 Gün ·+ •• 

Ekmek 
Tevziatı -Mahalle Birlikleri 

Liste Hazırlıyor 
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Gök Okulunda Bakkallarda 
Ceker Darhnı 

Dün Uçuculuk Gösteriler. Y apddı, ~ -:. 
Haiktan da Kur'a ile 100 Kişi Uçuruldu Saklıy~nlar Hakkrnda 

15. 10 - 942 

r .. ,.., DiK : --"\ 
Halka Mahsus imalat 

Niçin Kontrol 
Edilmiyor? 

tt?1' Baştarafı 1 incide 

• lışlıran ve gunde binlerce uçak 
'i pan muazzam fabnkaları mem 

ket n hizm tine \erdikten baş
yenı uçak ve motör fabrika_ 

rı kurmuş ve ht.ikCımetin malı 
ol n bu fobrikalan kendisi işletmi 

ba 1 mı tır. Ford dehasını ve 
i ı nede l dolar ücret mu 

b r de memleketine kirala. 
ı tır. Donanmaya işçi ve usta 
i ·rrnek · in kendi kesesin -

n bır mektep kurmı\stur. Bu
r da s nede binlerce usta ıve işçi 
y t rm ktedir. 

Ford'un fabrikalarından ikisi
ı. iç1eri~de otomobille dolaşa. 
k ezd k Bunlardnn yalnız bi
ın icinde elli kilometrelik şo_ 

c~ vatandaşımı?: vat'. Onlarla da bir 
a~şam Çocuk Esirg~e Kurumu ,ube· 
sınde toplanıp görüştük, pek sevindi • 
!er Rizde gurb ~teki kardeşlerimiıl gö 
r~"ek memnun olduk. Bu samimi has• 
bühalden tatlı bir heyecan duyduk. 
Bu akşam Chicago'ya gidiyorux * . 
Kanadayı Ziyaret 

(GazetecUerimiz. Detroit'i gör
meden önce Kanadaya gitmi'jler• 
dlr. A5ağıdak telgraf, bu ziya
retin intibalarını hülfisa ediyor.) 

Nevyork, 12 (B şmuharririmizden 
te's!zle) - Amerikada General Ele~ 
tric fa brikalarmı gezdikten sonra Ka• 
nada hiik\ımetlnin daveti üzerine tay • 
yare ile yola çıktık. Montreal bava 
r.-eydanında milletler arası mesai bü• 
rosunda memkketi temsil eden Mub 
dım Osmay blzı karşıladı ve mis'lfir 
etti. Oradan iki askeri tayyareye b<ne. 
rek Ottnva'ya v rdık. Kanada tabiatile 
temiz ve cüreUi mücadelesiyle ·bize 
gene ve dinç bir Amerika lsviçl"esl tc• 
sirlni yaptı. Aogl0oıSaksonlar ve Ame 
r kadaki en eski muhacirler olan Fran 
~ız.aı orada lsviçreye benzer bir idare 
içinde yaşı1or!ar ve iyi lisan bliyorlar. 

İstanbul vll!iycti, devlet baremine 
dahil bulunan aile reislerinin künye_ 
terini mahıılle birliklerinden istemiş. 
tir. Bu künyeler Cumartesi günü ak_ 
şamina kadar tesbit edilerek vililyete 
gönderilecektir. Toplanacak kimyele
re göre memur, emekli, yetim ve dul. 
kırın mlkdari belli olncnktır. Bu gL 
bilere devlet veslkosiyle ve bugünkü 
şekilde ekmek tevzi olunacaktir Ev 
velce mahalle heyetleri taraffoda~ he; 
evde tesbit edilen llstlere göre çika
rllacak olan bu kııyitlar esas tutula 
caktır. Bunların dışında kalacak olan: 
lııra da belediye tarafından yine kame 
ile ekmek verilecektir. 

~e.şilköydekl Nurı Demirağ tayya_ dlr,,, T ahkıkat yapılıyor 
rec lık ok~lı~n.un yüksek t.ahııil ve li. Nuri Demirağ havacilik okulu, her ~eker toptancilariyle bakkalların el_ 
se gençliğı ıçın _t~~tıp e~ıği, tayyare bakimdan ideal bir gençlik yetlııtir. lerındekl şekerleri saklıyarak satış 
uçuc~luk ve yapıcıl~k talımlerindc mu mek istiyor. Okulun aiti umdesi var. ya~?dıkari ilgili makamlara şikAyet 
vaffa~ ola~. gençlerın lmt!hani mlina- dir: tşretten, oyundan (kumar ve em. edilmıştır. Bayramda bakkallarda ııe
sebetıyle dun sabahtan !tıbaren okul_ sali), iffetsizlikten, <.'ğrlllkten, benllk ker bulunamamıştır. Bayram dolaYt.. 
da ~çucu~uk gösterileri yapilmietir. Ha ten, zulümkarliktan sakinmakl. Oku: 1 siyle şeker şirketi de depolarindan 
v~nın musaad_esizliğlrıe rnğmen göste_ Ja giren her gencin bu umdelcri be. toptancilara şeker veremedlği için 
rılere kalabalık bir halk kütlesi işti_ nimsemesi şart koşulmuştur. B~yram ıünlerinde halk şelı:er sıkın. 
rak .. etm.t.ştir. tısı çekmiştir. Bugün şeker şirketinin 

Gosterılere başlamadan evvel Nuri Yine Nuri Demira~a göre, teknik bakallar cemiyetine feker vermesi 
o.em~rağ davetlilere okulu bizzat gez- sahada çok yüksek olan Amerikan beklenmektedir. Bir kıııım toptancilar 
dırmış ve uzun izahat vermiştir. gençliği dahi, 90 saatlik bir tecnibe. şeker şirketinin verdiği şekerleri de 

Nuri Demlrağin teşebbilsil ne mey. den sonra bir tayyarede tek başlna uç sakladıklanndan bu ıtibiler hakkında 
dana gelen bu müessese, bütün imkan mlya muvaffak olabildiği halde titri tahkikata başlanacaktir 
sizliklara rağmen ilerde dnha geniş kabiliyeti çok yüksek olan Türk genç - • 
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ge_ liği beş saat gibi kısa bir zıımnnda 
nişeltilecektir. tek bıışina uçmiyR muvaffak olmakta. Hariçten Zeytinyağı 

Talepleri Arttı. 

Sigara fiyatları arttlktan sonra 
halk tehirlerde bllhaaaa Dç nevi si. 
gara Uzerlnde durdu. Serkldoryan, 
birinci nevi ve halk aJgaralarl 
Bunlardan en çok ııarfedllen halk 
slgarasldlr. Sonra slra ile birinci 
nevi ve aerkldoryan geliyor 

Halk sigarası evvelce 8 kurup 
satflirdl. Son zamdan sonra 14 
kuruşa çlktl, Fakat bu çlklşla be. 
raber sigaralar da bir !;Ok §lkAyet 
lcre sebep olacak şekilde bozuldu 

Paketler açlldlğt zaman sigara: 
lar delik deşik, kAğltJarl yaplıma: 
mi,, yahut da makinede ezilerek 
veya alkllanarak taş gibi işlemez. 
bir hale gelmtı olarak çlklyor. 

Mahdut kazançli halkin eırf u 
euz olduğu için kalitesinin 'aıağlll. -
ğlna katlanarak lstitılllk ettljil bu 
nevi sigara, böyle yarisi bozuk gl 
klnca halka serkldoryandan paha -
llya mat oluyor. -yol ve iki yüz kilometrelik de

irvolu var; yedi yüz akr ara.. 
· · 1 ediyor. Kocaman bomba 
Y)larelerı seri usulü ile imal e-
'yor. Bir taraftan fabrikaya 

n h m madde diğer taraftan 
yyare ol rak çıkıyor. Hem de 
r saat içinde. 

Kıskançllk Yüzünden 
Arkadaşını Yaraladı 
Bayramın ikinci giınü İsmnll ve OS

man adinda iki arkadaş Çemberlltaş_ 
ta bir meyhanede beraberce içtikten 
sonra, 1smailin kunduraci dilkkıln1na 
gitmişlerdir. Dükkanda İsmail bir ka
din ayakkabisl yapmiya baılnmlştir. 
Osman arkadaı.ıina: 

Buradaki talebeler. diğer okull:ırin dir. Okul ilk ı;eri mezunlarini verdiği 
tııtil bulundugu aylarda toyynrccililde halde bugüne kadıır en kUçük bir ll
meşguldüdcr. Bu itibarhı bu mt>snl e- riza olımımiştlr. Bunu Türk çocukları_ 
sas (ahsillerine de bir mani teşkil et. nln istidadinda olduğu kador, okulun 
memektedir. Türk hocalari Basri Alev ve Mehmet 

Nuri Demirağ diyor ki: Altm'in muvaffakiyetlerinde de ara. 
"- Gecmiş gllnlerin en iyi hnrp vn- rnak !azimdir. 

Ford'un ba ka bir fabrikası da 
h iç. h r türlü harp malze. 
i ve motörlü vasıta yapıyor. 

u fabrika de il, on b "nlerce iş
e n'n karınc gibi calıştığı ve in. 

kolu ve kuvveti yerine maki. 
n 'n k ·m olduğu bir sehirdir. 
n • f brik 1 r yıldırım hızı ile 

· kaç ay i inde mısır tarlalarl 
rıne yoktan var edilmistir. 

d k nd' i sc-ksen yasınd 01-
1 u halde ç lışabıldii?i için, a

l i arasında 70 - 80 yaşında 
t yarlar, genç ve ya lı ka.:iın
r b'rçok sakat, hatta 678 kör 

var. İ çiler"ne avda 300 dola
yakın para '\1erdiği için kadın 

kek ö retmenler amele ya

Vardığanızdan bir gün evvel yapılan 
tadıJlerle kabinede Fransız unsurlarına 
daha çok yer verilmiş, böyleco Fran • 
s:zların harp g yretlne d lta candan 
karışma!arına yol nçılmı tı. Bo gayre. 
tın ne ölçüde olduğunu tayyareci yetiş 
tiren ameli m kteplerdep birini 7..iy~re. 
t:mizde kendl cözümUzle gördük. Yüz 
lerce talim tayyaresi buradan süriller 
halinde ka!kıp iniyor ve ortııhk seri 
h~lir.de tayyareci yaratan bir kocaman 
fab .. lkaya benziyordu 

Gece verilen ziyafette Kanadalılar b 
ze ır.cmleketlerin.in ruhunu gösterecek 
ıözler söylcdi!er. Huıeyin Cahlt Yal· 
çın, fransızca bir nutkunda Cıimhuri • 
yet Tilrkiycslnln mlinasını v,.,· idealle. 
rmi anlattı. Diğer nrkııdaşlar İngilizce 
izahat verdiler, Ertesi gün parlamento 
bfaasınr gezdik. Bazı nazır!arln görüş 
tük Nıhayet Kanadalı gazetecilerle 
b;ışbaşa vererek suallerine cevap yetiş 
tı~ye çalıştık. 

- Yahu bu gOzel kndin ayakkabisf_ 
nl kime yapiyorsun? Diye sormuı. İs.. 
mail de bir kiz ismi söylcmistlr. Bu 
kizi Osman da sevdiği için aralarinda 
münakaşa çlkmiş ve Osman cebindeki 
blçaği çekerek İsmellin başlna sapla_ 
miştir. Yarali, hastahaneye kaldlriL 
ıniş, o~men yakalanml~tlr. 

Yabancı DilJer Okulu 
Kapatılacak 

sitasi attı ve ata en çok hAkim olan da Bu devrede, Galip Demlrail, Alı\et_ 
T!lrktü. Hatta denilebnir ki, at Tür_ tin Selçuk, Mustafa Engün, Mehmet 
kOn tarih boyunca öz mali olmuştur. Kum. Halil Saraç, Sabih Kamoy, İb
Bugiln ise hayat şartlari çok değişmiş- rahim Oras, Ercüment Tüccarbaei, Os_ 
tir. Şimdi zafer, süngilnOn ucunda de man; Hüseyin, Necip; İhsan, Kemal: 
ğildlr: zafer kartal! süngünün ucun: Hayri mezun olmuşlardir. Bu gençler, 
dan kalkml1, havalnnmis ve tayyare dün bir çok _gösteri uçuşlari ve akrO
pervanestnin ucuna konmustur Onun basi tecrübelt'rini muvaffakiyetle ba. 
içindir k1, e-cdadinin knnlni ta111ynn şarmişlardir. 
bugünkü Türk gençliğı, ecdadına Ul_ Bunda nsonra halktan da kur'a ile 
ylk olabilmek için her eeyden evvel 100 kişi uçurulmuştur, Uçuşlar on i. 
bugünün vasitasi olan tayyareye ev- kişer tayyarelik gruplar halinde ya_ 
velce ata olduğu gibi hAkim olmali_ pilmlıtır. 

Zeytinyağ fiyatlarlnln toptıın iki 
Yiiz yirmi kuruşa yi.lkselmiı olmasina 
ra~en zeytiny~ğ fhraci için piyasa. 
mıza bazf talepler gelmiştir. Zeytinya. 
ği temin etmek isteyen memleketler 
Romanya, Macaristan, İsviçre ve L 
talyadir. Fakat bu memleketlerden 
ancak zeytinyağ gibi birinci sini! blr 
ihracat maddesinin mukabilinde de 
ayni klynıette ve takas suretiyle mal 
ithal edilmesi lAzim gelir Serbest dö.. 
vizle ihracata müsaade ed

0

ildiği takdir_ 
de zeytinyaği fiyatlarinin dııha ziyade 
yiikselmesi ithimali vardir. 

Yük ek Ticaret Mektebine 
Rağbet Artıyor 

C .... ç .. ;k;;d;9::;;;;;~· .. Gü~·,;;d~···1 ~:?;~J·~~i:;.-~~;-E.t~~ ' • • • ••••"" ~ lamamıştır. Allıkadarlarin söyledlğtne 

inhisarlar idaresinin, yDkaek ne. 
vl lmalltı olduğu gibi, halka mah 
sus imalatı da kontrol etmesi 11-
zlmdlr. Bize öyle geliyor ki bu 
nevi slgaralarln baştan savma ı. 
mal edlllglnde en mUhlm Amil dl 
ğer sigaralarda olduğu gibi, paket 
lerde ve sigaralarda kontrol nu. 
maraal bulunmamaaidlr. icap eden 
tedbirin allnmnsl yerinde ve ID 
zumlu bir hareket olacaktlr. • 

p. Saray • ~ençler 
Birliği Maçı 

Ankara, 14 (TAN) - Galatasaray 
futbol takımı ile Gonçlerbirllğinln An.. 
karada yapfıği maç kalabalık bir halk 
kütlesi tnrnfından takip cdllml tir 
Moçin birınc.i devresi ı - o Gcnçl~ 
birliği lehine neticelenmfııtir 

ı 1 rd . Bunlar Ford mekte
d J·urs gördiıkten sonra ma-
başına geçmektedirler. 

M~arlf VeklUeti §<'hrlmlzdekJ ya_ 
bnncı diller okulunu kapatmiya karar 
vermiştir. Bu okul Frnns1zca, Alman. 
ca, İngilizce dillerini lise mezunlarina 
öğretiyor ve orta öğretim müessesele 
rlne dil öğretmeni yetlıtiriyordu. ve: 
ktılet bu okula devam edenlere nyllk 
veriyor, iki yillik bir öğretimden son.. 

IÇERDE: ••••• ••••• • • • •• • · ~ ~·~··~•••••" ••••••••' göre binanın müsaadeslzliğl müracaat,. 
. " r~ttığı hır makalede, hava kuvvetlerL lari kabule mani olmaktadir Bllhas. 

e Pazartesı güılil Mudanya muta- run tek başina zaferi elde edemiyece sa orta kisma al bildl~i k 0 
rekeslnin yil~ön~mfl ~ün~sebetiyle ğini.' zafere varmak için bütün kara: racaat yapllmakt: fak~ ~~c~~ 2~tar;:: 
Mudanyada bır toren ynpılmı:ıtır. Mu. denız ve hava kuvvetlerini bir araya be allnabilmekted" 
darıya baştan başa bayraklarla ve mH- getirerek kuvvetli bir darbe indirmek Maarif Vekalet/~u okul s lta h.. 
11 renklerle donatUmiştir, GunUn e. tAzim geldiğini yazmi,tir. met ilk okullarindan bir~lnl~ v:ll 
hemmiyetlnl belirten nutuk, lar söylen.. mesfnf ve o binaya orta ticaret okulu -
miş, Ebedi Şef Atatürk ün hatırası • Amerika bahriye enciime.nl aza. nun taşinmasini u f'k b 1 t -
ah t1 ·ı · l\nr Şef sindan M. Tydings, 1943 yihnlıı müt_ m va ı u muş ur r me : anı mış ve ı ı e ve or_ Bugüne kadar bu okulun boş'altilama· _ 

duya mmnet ve ı;Okra du gul ri ı tetikler için kat'1 bir sene olacağini, 

2 inci devrede yine Genclcrblrliğf_ 
nln yaptlği üç gole mukabU Galata_ 
!arayliler pt!naltldan yapUklari bir 
golle mukabele edebilmisler ve mUsa.. 
baka bu suretle 1 - 4 Gençlerbirliği 
nin galibiyetiyle neticclemni~ • 

Detro t'de ik ne' gün, Kraysler mü• 
c e in'n on be ay evvel yeni kurup 

!ettiği tank f brik sını ıezd:k. Bu • 
d otuz tonluk tanklar ylne son usulü 

e yapılıyor. F brikadaki imalatı ya • 
ı:ıdan takip et ik. Henüz çıkan tank" 

ıı ın tecrübe!erini seyrettik. Fabrika• 

Bu güzel memlekette yapılan ,ahsi 
trmas!ar aradaki münasebetleri geniş.o 
letmiye gayret etmenin faydalı ve ıevk 
U clacağı kanaatini her iki tarafta u• 
yı:ndırdı. 

ra 25 lira aslt maaşla liselere tayin 
edilen bu öğretmenler üniversite me. 
zunu addediliyorlıırdı, Vekıllet bu o.. 
kulun yaptığ-i işi Gazi terbiye enstitü.. 
süne ilAve edilım bir kolla idareye 
karar vervıiş ve bu y11 bu oku1a talebe 
nlmamiştir. Okulun ikinci sinlf tale 
besi mezun olduktan sonra okul ta: 
mamen kapatilacaktlr. 

d . . . n Y a - çünkü Amerikanin toplamakta olduğu masi yüzünden okul idaresi bütlln ta_ 
!<ı e edılmı§tır. !ebe müracaatlıırini reddetmlslir 

• Karaya oturan Çanakkale va_ muazzam kara, deniz ve hava kuvvet. . 
puru Alemdar tahlisiye gemisi tara.. !erini terazinin kefesine atacağlni söy 

!inden yüzdürülmüş ve vapur İzmire 
varmi:ıtir. Vapurun teknesinde hiç bir 

lemlı;tir, -

e Bir Bertin telgrafi, Basra körfe.. 
zindeki Bahreyn adalarinda Amerikan 
askerlerinden mürekkep bir garnizon 
bulundurulacaği yolundaki haberden 
bahsederek adanin mevkii itibariylf' 
olan bilyük ebt'mmiyetinf g~z önOne 
koymakta ve bu hadiseyi Brltanya im.. 
paratorluğunun süratle tasfiye edil. 
rnekte olQuğuna bir delil saymektadJr. 

l\laçin ikinci devresinde sert· bir o.. 
yun ~ynıy~n Sarıkınnızililardan hn,. 
kem uç kişıyj oyundan çıkarmak mec 
burlyctinde kalmış ve oyunun son on 
beş dakikasinJ Galatasaraylilar 8 kisi 
ile oynnmişlardir. 

'11- .. 
nn fmaUitr h:ıkkında, rakkam ı:ikri• 

ı\rlza olmacliğl anlaşilmi~tir. 
BUGVNKO PROGRAM Bayram günlerindı 

• mezun dcğillz; fakat tahmin edilen 
kt rlara vanlmı,, hatt5. geçilmi:ttir. Altın Fiyatlan 
Hudson fabrikası donanma Jç[n harp 
v zımı yapmaktadır. Detrolt şehrinin 
fu•u yeni gelen amele ile bir sene. 
bes yüz b"n kişi artmı~ır. Dctroit 
çofu otuz yıl evvel ge!miş ve mnh 

~ f f brlka ve işlerde çalışan yüzler• 

NOT: 12 İlkteınn Pazartesi gilnkü 
sayımızda çıkan ve "General Electrıc" 
fabrikasına yapılan ziyaretin intibaları 
nı hü!asa eden başmakaleye koydugu
muz resim "General Electrlc" fabrl• 
katarını göstermektedir. Yazının bir 
ye""inde de "Genera! Electrlc" ibaresi 
vıınlışhkla "General Motors" o!arak 
çıkmıştır. Düzeltiriz. 

Altin Bayramdan önceki fiyatina 
göre birdenbire yük~elmlye başlamiş 
ve 3425 kuruşa firl~tir. Blr altin 
i.iç günde yüz beş kuruş artmiş de. 
meldir. Bir eram külçe altin dahi 
465 kuruştan satilmlstir, 

e Yariınca istasyonunda ik.J mar 
şandiz katarl manevra yaparken bir: 
birleriyle çarpişmişlar ve bu çarpişma 
neticesinde on iki vagon parç-alnnmi:ı 
ve ha.sara uğramiştir. Ru sn·adn iki 
kişi ölmijş bir kiıi de atir surette 
yaralanm.i.ştir. 
DIŞABDA: e Cenup Afrikaya Amerikan kita 

e Bir Sovyet bava generali, neş_ lari geldiği bildiriliyor. • 

7.30 PrOST&m 
7.32 Jimna,ı;k 
7.40 Hıbrlcr 
1.55 llılDsik (Pi.) 

12.ııo Proırnm 
12.33 Milzik (Pt) 
12.4 5 Haberler 
13.00 Turklll'r 
ıs.oo Prornım 
U.03 Çifte fut! 
19.00 Koınuıma 

, 19.15 Sololar 
19 30 Haberler 
19.45 Serbest 
lll.55 Sarkılar 
20.ıs Radyo ııuctcal 
20.45 Sololar 
21.00 Jdilzlk 
:.ıı.45 Orkcatra 
:?2.30 Hıbcrlcr 
22.45 Kapanıe. 

Mersine giden Fenerbahçe futbol 
tnkunı ilk maçıni Deniz harp okulu 
futbol taklmf ile y.:ıpmiştir. Mnç 5_() 
Fenerlilerin galibiyetiyle neticelen_ 
mlştir. , 

Sall gQnQ Ankarnda Galatasaray 
futbol takimi ile Demirspor arasinda 
yapilan maç 3..3 beraberlikle netice 
lenmi§tir. • 

1 HJ,.BERLIER 1 
Tür Gazetecileri· 

ArM"rikada Harp Sanayii Merkezlerini ve 
Ucsan Kaleleri Yapan Fabrikayı Ziyaret Ettiler 

Amerika bati Echirlerinden birin.. 
n, 14 (A.A.) - Türk g zetecilcrı 
1 n ebrlmlzde bulunmakta ve hnrp 
rı larlni zly ret etmektedirler. Bu 
da m ~ur uçan k leleri yapan fab 
yi d gezml terdir. Misafirlerimiz 

ahatleri e$?1 inda dünyaca şöhret 
nmlş Amerikan endu trl ve zlrn.. 
llh al merkcz.lcrini de ıtörmUş -

dir. 

Tilrk gazetecllerl, harp gemileri içln 
b n makin 1 rl ve muazzmn elek

k n ratörlcrl yapan 1:ıçlleri glir. 
1 r1 gibi r tanklar ve bomba u-
ı rı in a eden işçileri de iş ba.. 

Uel 

§.inda görmek firsatini bulmuşlardlr. 
Bundan başka şlmnl bati kisminin mü 
kemmel buğday yetiştiren topraklarini 
gezmişler ve bütün dunynnin en önem. 
li bakir istihsal sahn i olan Montana 
çevresini de ziyaret etmişlerdir, 

Geçtikleri şehirlerin hepsinde Türk 
gazetecileri bOyük hararet ve St'\'gi i. 
le karşilanmişlar, yerli basin tarafin
dan fotoğraflari nlinmiı;ı ve muhtelif 
görüsıneler yapml lardir. Mlsnfırleri_ 
mlz, yeni TUrkiycyc ve orta şarktaki 
duruma büyük ılgi ve bağlilik goste
ren Amerlkali gazetecilerle gcnitı öl
çüde !ik.ir teatisi yapmi~tardir. 

Son 4 Günde om alandı 1 
ff:tf? Baştarafı 1 incıtie Jf2ij9 Baştarafı l ır.cı.de 

'klerinin siddctli taarruzlarına rinde 18 gemi kaybetmiştir. Bu kayip_ 
edef olmu lardır. Alman av u. lar Alman denizallilnrlnin başarıli ha. 
kları, kcndıleri iki uçak kay. reketleri sayesinde temin olunmuştur. 

betmi ler, 6 düşman av uçağı Şimal Atlantikte düşman ka!ileleri. 
ı..: ünnuşlerdir. n: _karşi yapilnn hareketler ı;lrnsln?a 
İngiliz bomba uçaklan dün ge bırmei slnff deniz teğmeni Trojer Jn 

· 1 'Almanya kıytsı~a tanr- kumandaslndakl denizaltimlz bilhassa 
ce şım..at • 1 d' s· ·ı h lk ara temayüz etmiş ve kendi başlnıı bir 
ruz e mış er ır. ıvı a · kafile arasinda 47 bin tonilllto tuta. 

da kayıplar vardır. Yangın .ve rinda 8 diiıımnn sıemlsl batlrmlştlr 
"ılak bombalariyle Kiel şehrın- · 

deki evlerde ve binalarda mad<li taarruzları, her .iki saatte bir teker. 
zararlar olmuştur. Gece avcıla- rür etmekte ve bu taarruzlara takri

ylc hava ve deniz kuvvetlerine ben 2150 uçak işUrak etmektedir. Mü-
b t 1 tearrlzlarln bu hücumlarda btr çok 

mensup karşıkoyma a arya arr, av uçaklnrlnin refakatinde pek az mlk 
on haberlere ~öre, 10 düşnuın u. darda bombardlman uçaklari kullan_ 
ai'iı dilsürmüslerdir. malarl, ııdnyi bombnlamaktan ziyade 
Hnfif Alman s vas uçaklar! diln b s. İngiliz uçaklarinl kendilerine çekerek 

in hare tetlerlyle l\'lanş denizinde onlnrl nğlr kayjplara uğratmak tasav
' gh ndasnidaki n kerl bakimdan ö. vurunda olduklarlnl göstermektedir. 

emil t lere tam isabetler elde et.. Rommelin tekrar tnarruza geçmek 
ek sure ylc b şıırili bir tn:ırruz :vaP- için iki zırhli tümene llıliyaci olduğu 
· 1 rdir. Ada açi "ndn ve doğu tara. s:ınilmaktııdir. 
nd bUyük sabıh bir dok hasara uğ- * r tılmi tir, ı 

l1 alta üzerinde 
Bedin, 1' (A.A.) - Beynelmilel 

hnberler bllrosunun bildirdiğine göre, 
Afri.kada hava faallyeti artmişlir. AL 
man uçaklnri, burada cephenin geri_ 
sinde ehemmiyetli dUsman hnurllğini 
Lesbit etmişlerdir. DClşman topçusu da 
büyük faaliyet gösteriyor. 

Bunlardan İngiliz başkomutanınm 
yağmur mevıılmi baılam elan evvel 
taarruza geçeceği anlaşilmakt dlr. Cün 
kü yağmurlar ba 1 diktan sonra K t
tara batakliği geçilm!yccck bir hal a
llr. 

Roosevelt 
~ 8astaratı ı int'\de 

yük ehemmiyette birçok strate • 
ji.k kararlar verilmiştir. 

Bu muharebelerde, uğrunda 
çarpıştığımız dava kaybolacak o
lursa, harbi kazanmakta hiçbir 
menfaat yoktu.r. Dünyada iman 
ve ümidi ihya ve devam ettirmek 
için çarpışmaktayız. 

İstihsal muharebesinde de dü~mana 
hfikim bir durumda olduğu":nunı söy• 
Jiyebilirim. Maddeleri temdit ve tan • 
zim etmeyl öğrendik, şimdi insan kay• 
naklarını da temdit ve tanzim etmeyi 
ör,rt>nme!iylz, Amerika ordusuna cire· 
ceklcr için tnyin edilen yasın 20 den 
18 e indirilmesini tavsiye ederim,,, 

Roosevelt. daha sonra bir çok ehem 
m:yetı.i stratejik kararlar alındığını, 
düşman kuvvetlerini A!manya ve Ja. 
ponyaya ka~ı yen\ taarruzlarla Rusya 
ve Çinden başka muharebe sahneleı-ine 
ç!kmek için girişilecek olan taarruz• 
!ara ne zaman ve nerede gcçilecciinin 
1lmdiden söy!encmlyecciini ilave et 
-niş ve demiştir ki: 

''Biz bütün dünyada hnao ve ümidin 
/t'ntden do~ası için harb(,diyoruz. He 
dtfimiz sarih ve müsbettir: Biz, Al • 
maı•ya İtalya ve Japonyanrn askeri lı:ud 
tetlfrini ta.mamiyle yıkmalı: istiyor~. 
Rrm o şekilde yıkmalı: istiyoruz ki, 
.>u devletler bir nesil sonra bizi ve 
d ğeı bir!epni, milletleri bir daha teh 
dıt edemesinler ... 

Mister Churchill'in sözleri 
Lcındra, 13 (Radyo) - İ~iliz Baş

vekilı Mr. Cburcbill, kendisine fahri 
hrmşerillk payesi ve-ren Edim.bur&" ıeh 
t'inde bir nutuk söy!fmiştir. Baıvekil 
nutlı:unda demiştir ki: 

"Memleket ıu sırada tarihinde görü! 
nıemiş derecede bir gayret sarfediyor 
K:tvıplar telifi edilmektedir. Hava 
bombardımanlarma bUyiik cesaretle 
kaıı:ı koyduk. Hitlerln 1940 ta söyledi· 
lı nutukla son nutku orasında büyük 
fark vardır. Hit!er biliyor ki, her şeye 
rağmen, uğradığıq;ıız mafltlbiyetler, l• 
teri. zafere doğru atılmış adımlardır, 
Bu fena adam kendisine mukadder ilki 
betın yavaşca, fakat sarsılmadan yak 
laştı~mı cörüyor. 

Norve.ç'te Şimal btımtındao İspanya 
hududuna kadar 3200 kilomctre!ik bir 
sahilde Alman iıgal orduları lı:uvvı:tle 
halrim bulunuyor. Fakat her gün bura. 
tard:ı Alman mi!letine kin ve husumet 
art1yor. İngilizlerin bu sahlllere yap • 
tıldarı akınlar geolecek!.erin öncUsUdür 
ve düşmanm endişesini arttınyor. Bu· 
radaki Alman askerleri, fırsııt bulunca 
kendilerini el!eriyle öldürecelı: oian 
lıalk arasında ya!ltyor. 

Fakat r:arpte cereyan ede'!l vakalar 
6arktakilere nlsbC'tle pek hafiftir. Bu• 
rada on binlerce kadın, çocuk öldüru! 
müştür. Almanlar ynlnrz Klyd şeh,.in! 
zı>p\ettikleri ün 54 bin ki i l ur ma 

Yeni Dünya ve 
Münakaşaları 

l':1Jj'" Baştarafı 1 ıncide 
bu zıddiyetlerin halledileceğini, 
her milletin istiklalinin emnyet 
altına alınacağını söylüyorlar, fa
kat bunun nasıl olacağı henüz 
mallım değildir. Yeni nizam da, 
bu küçük milletleri bir tek dev. 
letin hakimiyeti altına almak su
retiyle bu zıddiyeti halledemez. 
Bugün istila edilen memleketle
rin yeni nizama sokulması, müs. 
takil devlet halinden çıkarılıp 
bir tek devletin iktısadi hakimL 
yeti altında organize edilmesi, bu 
zıddiyetleri daha sür'atle kes
kinleştirecek, esaret altına giren, 
milletlerin kurtuluş mücadelele. 
rini hızlandıracaktır. 

Büyük sanayi devletlerinin bu
güne kadar olan inkişaflarındıı 
bu küçük milletleri kendi men. 
faatleri için ne kadar kolayltkla 
feda ettiklcmin birçok misalini 
gördük. Hatta 1939 hArbinin ari
fesinde, Çekoslovakynnın Alman 
yaya peşkeş çekilmmesi mevzuu.. 
bahis olduğu günlerde City'nin 
ve lngiliz muhafazakarlannın 
~azetesi olan Supday Times'de 
Skuctator şöyle diyordu: 

"Artik merkezi Avnıpııdakl dev~t 
!er için kendimiz! harbe atmfya m: 
zum yoktur. Bunu 1914 te yaptik. Bi_ 
:r:im olmiyan topraklarda harbetmek 
bizim için HJzumı::uzdur. Biz ancak de.. 
nlzlerde, ve göklerde harbedebitiriz. 
Ordumuz ancak bizim ohın topraklar 
da, donamnami:ı bizim denizlerde h::ır: 
betmelt üzere hazirlnnmalidlr. Dilş_ 
manlarhniz bu prensiplerlmlzl anlaTsa 
anlaşmamak Jdn sebep kalmaz.,, 

* * Cemberlayin Ingilteresinin 

rinden mahrum olmasına sebep 
oldu. Bugünkü Ingiliz, Ameri
kan devlet adamlan bu eski e. 
saslardan aynlacaklarmı, söylü. 
yorlar. Bugünkü emperyalizm 
şartlan içinde harbe sürüklenen 
miUetlerin bu eski esaslan y.tka
rak, bütün milletlere m'Ösavi ha
kimiyet, hayaf, hürriyet verecek 
collective bir sisteme nasıl vara. 
caklanm tahmin güçtür. Bugün. 
kü buhrana sebep olan, müstem.. 
lekelerin taksimi, kıymet f.u:la
srnm terakümiyle meydana gelen 
temerküz ve inhisar, mali oli
garşi, milletler arasındaki 
rekabetler; tröst inhisarları ka
pitalizm ve emperyalizmin ~ynl. 
maz bir vasfı olan harpler nasıl 
kaldırılacaktır? Harp içinde olan 
devletlerin henüz daha bugün bu 
sahada sarih konuşmalan bekl<>nc 
mez. Fakat küçük milletlerln en 
büyük endişesi de hürriyet ve is. 
tiklallerinin emniyet altına alın
ması, 10 senede bir 20 senede bir 
harplere sürüklenerek, istiklalle
rinden mahrum edilmesi ve esa
ret altına girmeleridir. Büyük 
sanayi devletlerinin, büyük sa. 
nayi sermayelerinin büyümesi 
hesabına küçük milletlerin feda 
edilişi, milletlere vadedilen iatL 
mai adaletin taban tabana zıddı. 
dır. • 

~ Bastaralı 1 ıncıc.!P 
öğle tebliği: 13 ilkteşrin gecesi 
cepphelerde önemli hiçbir değ! • 
şiklik olmamıştır. 

Tuapse çevrelerinde 
Moskova, 14 (A.A.) - Mozdok çev

resinin dağlik bölgelerinde Sovyet kL 
taları kuvvetli düşman piyade ve tank 
teşekkilllerlne şiddetli bir karşllik hü.. 
cum yapm~lardir. 15 gün evvel baş.. 
liyan ve halen şiddetle süren ~arpiş.. 
malar Tuapseye çikan vadide ve Novo. 
rosisk'in 60 kilometre kadar cenup d0-
ğusunda devam etmektedir. Alman 
hava kuvvetlerine mensup avcilar, ce
nup tepesinin bütiln çarpişmalarlnda 
çok önemli roller oynamişlıırdlr. Al. 
man esirlerinin söylediklerine ve ölü.. 
lerin üzerinden c;ikan notlara g5re düş 
man askerinin yaklaşan kiş mevsimin_ 
den şiddetle korktuğu anlaşllmakta
dir. 

Bir Çobana Tren Çarptı 
İzmir, 14 (TAN) - Menemen ile 

Manisa lstasyonlarl arasinda Samar 
köyünden çoban Mehmet Yilmaza tren 
çarpmiş ve başi parçalanmiştlr. Çoban 
derlıal ölmfüştür. 

z::ı:::z - . 

Amerikall Profesö, 
rün Hezeyanı 

H
"k• m=' Baştarafı 1 ınclde 
u umet, bu hmmsta hiçbir 

veçhile müdahalede bulunma 
makta olduğundan ekseri ahval. 
d~ tasv1p etmemekte olduğu neş. 
rıyattaki müta1ealardan mes'ul 
tutulamaz. 

* TAN: Yukarıki telgrafta bahsi geçen 
yazı, ''Collier's" ismindeki Amerikan 
mecmuasının 6 haziran 1942 ta:.-ihU 
nüshasında çıkınrş ve profesBr Geot"ge 
T. Renner tarafmdan ya.rılmıştrr. 

Ko!umbiya Üniversitesinin bu sivri 
akıllı profesörü, bu makalesinde Av 
rupada harpten sonra arazi taksimatı 
mn nasıl olması Hlzımcelcceğini dü• 
şıinmilş ve kendi kafasnıca bazı esu
lar tesbit ettiği gibi bu esas!.ara göro 
bir de harita hazırlamıstır. Bu profe 
.söre eöre, sulhten sonra Avrııpadı 8 
müttehit kuvvetli millet vilcude get:lrlJ 
meli ve bu ml!letlerin herhan~ biri Al 
manyamn bir taarruz hareketini boğa 
bilecc!k durumda olmalıdır Kuvvetli 
ve BJrleşik Almanya, bu devletler w 
rafından çevri!meFdir. Profesöre göre, 
Almanya ile birlikte bu 9 müttehit mi. 
let şunlardır: 

1 - Fin - Skandinav biri.iği (İzlan!a. 
Norveç, İsveç, Danimarka, Finlıınd.2 

sızdır. O halde b u milletlerin ve Estonyanın iştirakly!~)) 
kurtuluşu, ancak dünya millet. 2 - Çek Leh BirlJğt 

Bugünkü şartlar içinde hayat !erini büyük sermaye, pazar, ham 
31bı Balkan Birliği. (Romanya, Bul 

ve istiklfilleri her gün t ehilltede madde !hesabına, harplere sürük. ga; s İ' runanistan, Arnavutluk) 
olan bu küçük milletlerın· kur. li h"" · · ı·n in - ta ya. (Dalmaçya, ~nuı, Kor. yen, urrıyet ve ıstik a er e slka ve Nls verilerek.)" • · 
tulması için, her şeyden evvel son veren bugünkü emperyalizm s - Fransa. 
emperyalizme nihayet vermek la. şartlarının kökündeu del?ismesi 6 - tberik Yanmadasmda Porte'lm 
zımdrr. Küçük milletlerin mev. 'J.aznndır. ve İspanya BMiği 
cut içtimai ve siyasi teşk.ilatlariy Jf. Jf.~· 7 - Rusya (Finlandaya yapacafı a. 
le, nüfuslannı arttırarak, sanay i. razi tavizlerJne mukabil Riga körfezin 
ini kurarak, hatta aralarında bir. B ütün milletleri içine alan de ve Çanakkalede mahreç verilerek.) 
!eşerek büyük kapitalist ve em. bir dünya cemiyetinin na. 8 - Almanya. (Avrupada almanca 
peI")"alist devletlere karşı koyma sıl realize edileceğini burada mü. konuşan mBlctlerl .ihtiva etmek ve Ma
lan mümkün değildir. Balkan nakaşa edecek değiliz. Bunun i. canstanda Almanyaya bağlanmak ıure. 

Antantı, küçük antant bunun ml çin daha zaman erkendir. Fakat tlygle!_ İngiltere. (Yeıu· Holanda .. "~ 
l.d • B d letl · b rtl muhakkak ve kat'i bir zaruret ~ .... sa ı ır. u ev erın U şa ar lemenk devleti lngi!iz milleilcri ittılıa. 

altında birleşmeleriyle kurtul. varsa, 0 d a, emperyalizm şartla. dınll dominyon statüsü ile iııtirak eı
maları ne kadar imkansızsa ga. nnın kalkmasıdır. Küçük mi1let. mek snretf1Ie) 

küçük milletlere karşr tat
bik ettiği bu siya~et kendi~inin 
ülasiyle neticelendi. Fakat dün. 
yayı yeni bir harbe sürüklenmek 
ten kurtarmadı. Bu arada birçok 
milletlerin hürriyet ve istiklalle- Up bir emperyalist devletin inhL lerin kurtuluşu anc~k buna bağ. ProfesörUn meydana getirdiği tiarl-

d ::::s sar ve kontrolü altında bir söm ü r lrdır. B u h arpten sonra çok bii- taya bakılacak olursa Romanya Bu1ra• 
dizdiler. Bunları eomreden a ama kartı ge contuvar'ı şeklinde idare edi. yük değişiklikler b ekliyebiliriz. rlstıın ve Trakya sahiJ!.eri ile birllkte 
ıraaf ıösteri!irse kendisi yeni zullim• 1 ;ı;.· • t k d k Bu değişmelerin bütün insanları B lere teşvik edilml, olur. eceı;ını asavvur etme e o a. oğazlar Rusyaya bah3cdiliyor ve g5 

Mükemmel Rus ordusu sağlam du• dar imkansız ve akıllara sığmaz b ir kurtuluşa götüreceğini tah_ rilnüııte Türkiye Avrupa kıtasından ıa. 
b . h a ldır· m in için şimdilik ortada müsbet mameo atılıyor. 

rayor. Bu ordu ne mağHlbedilmie, ne ır ya · hiçbir cey yoktur Şı'mdi sı"la" h Bu sivri akıllı profcslirün - '"'as••• 
m§neviyatı kmlmıştır. Bütün cepbe • Bilhassa Balkanlarda, büyük ~ · davraodı~mız bir mevzuda s;d .. enyers"i= 
de mukabi! hücumlar yapıyor. ve devletler konuşuyor. Ancak ... ... 

Hitler, Goeting, Goebbels, Ribben • sanayi milletlerine tekabül ede. harpten sonra milletler konuşma .ve mlinasız defli ayni zamanda g(l'ilnç 
tr:ıp son günlerde blrcok nutuklar ıöy cek şekilde teşekkül etmiş millet- jta başladığı zaman bu kanlı mü. olan bu çirkin hezeyanlanna zerre.ee 

ki 
ler yoktırr. Bugün artık bunla. cadelenin nerede karar. ılacam kıymet vermemekle beraber, bahsi ga 

le~iler. Bu nutuklar korktu arını ıös .. b l t<>• Ç'!n yazının Amerikan politikası ile -. 
t r• r·· 1r·· h o"rme gu·· u il" nn vucut u masına müsait şart. nı görebileceğiz... Bu harbin •on r.a. e ıyor. ,.,.un n '!9!' ı: n n •· " tiye"tı alakası o!madıfını hatUl Ame • 
Y lr'aGhiını blliyorlar, Hitler sarktııkl lar da mevcut değildir. Bu sebep_ olmasım, küçük vcva bü '"k biL rlllıın cfldlrıumumiy~i ile de ilişiği bu 
7.3ferlerinin ehemınlyetlnln takdir edil le bu küçük milletlerin bu bü. tiin milJetlerf' ve insanlara kur lunmadığını bHdiren V şingt~:ı tclgro. 
mediğinden "ikb~t eıl:vor. Artık yılılı yük kapitalist ve emperya1ist dev tuluş getirmesini tcıncnn; Pde hn:. geç kalmış o!sa bile, memnuniyet 

olmai.a-Llııi:i.ı.ıı.l.!.uuın....wı.)'.11.}[ilL...._~l~c~tl~e~r~e~k~a~r~ı~b~ir~l~e~ın~cs~i~d~e~fa~d~a..:=_~l~imn.__. ________ · ________ .....:!T~A~N!...___!.1'. .......................... ____ ~-----------'~ 
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Şeker Bayramı 
Durgun Geçti 50 .. ncü Ylldönümü İçin 

l=lWJIJ~I Neler Düşünülüyor ve ııı..•e 
Sadece Tayyare • • " ~~ Büyük Neşemiz, Bayramı Tam Bir Emniyet 
Akınlarv'a~~nle= M.mANi ?T.EN Gıb Ha.,.ırlık Yapılmalıdır?. içerisinde Geçirmemizden ibaret Kaldı 

'""' 4ı Bayram yeri, 1an r- y AZAN:_, bılindcn bir bay • 
R A F ''-t di h t' yatırılmış bir \ ram hamunı "apmak • • ,, .... ısa arp nezare ı ta• _ 1 _ ı 1 

1 

rafından, Alman harp makinesi· ,_ ya ...... n •. _, taşırsa taşısm ve ne büyüklükte olur Wrahlyc benziyordu s A 1 D K E s L E R ·stiyenlcr bu anu. 
nin esas mekan"zmalannın tahribi ga orta çağa son verip beşeriyet nr:. f ' a l sa o!sun boğazdan ı;:eçecek gemileri Methal, dar bir sokak 1 larmdan da mahnım 

h•nın yen1 devrinı açan muh m • 1 d d b arası ldı' d Yesıyle tcsbıt edilen nizım bir pi"-- : ur urmasını, u gemileri saneaklari,,.. • mey an U• <aldı!ar ve biisbii • 
4Ud hidiı;enfn 500 uncu yıldonum!i yakm• : S A M 1 T E Z ı Ş l •· ı ı~ ı :ı:unlama · U core metodik b r surette Almanyanın laşıyor. ı e ... ıı eyı sc .. m adıktan sonra yelken sma genış • tün üzüldiller. Bay • 

ruıkeri hedeflerine karşı taarruzlanna ! lerini indirip kale öniınde dcmlr!eme- yordu. Meydanın daracık boğazından ı ranun neşesi çocuklardır. Büyükler, 
devam etmektedir. Bun!ar, tayyare ve Bütun dünya tarihınin bir do.ııim • nir: bir yasa olduğunu,, söylemiş ve avaz ~vaz ve biribırıne karışmış çocuk neşeyi çocuklardan a!ırlar ve onların 

a 

Bayram ve 
Edebiyatı 

Yazan: ULUNA 
E debiyaun yalnız bizde defi! 

denizalb fabrikaları ve dP~er aanayı· ntıktası olan ı.stan~~luıı Turkler tara 1 ceçırilen bınlcrce amele kalfa il "bu gemilerin Boğazlardan murur hak seslen geliyor, satıcı yaygaraları ııi• neşesini paylaşır1ar Bu bayram iş ter 6 
hodan zaptı, hır bliyuk ve muhım ~eh- mu· h•, ndı's v . 1 ' b ' 

1 
sta, k k bil tıll o 1 İ b ı n-erlı'czleri, petrol depoları ve tasfiye · b' ld b . " , c nYmar arın u geç ş nl ına mu a kale komutanının tayin Y r u. nsan, ayram yer ni ;;eşit sine oldu, biıyüklerin ne:ıeııizllğl ço • 

f. neler!, deniz ve hava ii:ılerJ, ıimen ~ı° ;re e~ . eka bır ~c ge~ınesı c:·ı tD§ ve tahta ile h rç yapımıııda kul' edeceği bir ucret ödemlye mecbur tu• ccşıt salıncaklar, havai şlmendıferler, cuklara da geçU, Havanın müaaadeıb• 

te de bir "clJze,. vasıtaıır 
in :ı:amanlar vardı. Bu demlerd 
nenfn muhte!if bayramları, p 
buy{jkJcre sunulmak iizere "me 
fahriye, bahıınye, şitaiye, tem 
tehniyet, rahşiye. s:ıkiname, g bi 
deler yazmak fırsatmı verirdı. B 
reUe bizde divan edebiyatının 1 
devir dev:lr sırtında "seraııer" k 
basında "kallavi,, si yahut sırmalı 
iiniformasını giymiş pırıl pırıl n 
larmı takmıli del!! bicili bir kıyaf 
zeden ve sanki bayram ~debiyatı 
bilecek bir veçhesi de vardır 
~unun içindir ki, "Nef"f,. 'uzun 

kasldesfne: dıfer kavcak noktal~ .. ı mbı hedeflerdı'r ya nrz tarıhı blr vak ğıldır. Onun lrınılan bin'er to i 1 tulmasını., emretmiştir. kuvvet kantarları, elektrık canbazlan, lig·! de inzimam edince ne,.eıılzlı'k ..... .. 
v ,.. ... için 500 üncu yıldonumunde yapılacak s.ın'ın ka • 

1
ce n nşl a 1 maiz me.k " ... "_ İngi!tere lktısadi harp nezareti, e~ . rınca arın yuva arına y yece Bu yasaya riayet ctmiyen'er ise, panayır tiyatrocuları, muha!lebıcıler, mi bir ha~ aldı ve bayram nc~eli delil, 

Gam a-ltse ae~bmt yine lyd.1.fltınaıa 
fyc!.I Ramazan, re-vnak·ı buar., dhan 

ri altında ı;alışan mütehassıslar, gizlı ı;eylerın de bu gıbı vakalarda yap:lnn taşımasındaki intizam v muk H ~arın kalelerine yerle~tirilen bil • kurab yecilcr, hasılı çocuk eğl=dırlci neşesiz geçtL 
hb " torc.nlere benı:ememeııl Hizımdır Şük· lıy tı d ki. e emme • yuk tunç toplarının atacağı yüzlerce bin hır oyuncakçı ve yiyıp içecek satan Jıl Jıl lst arat te§kil .. tı, muhtellf kaynak• ran ve gururla goruyoru:z ki · • e. an ıra~ na l)Dtı ve nıhayet 'T' 'T' 

beyitleriyle başlar. 
Bayram "Nedim,, e İstanbul 

nan, lile devri zevkinin blitün ine 
!erini belirtmek fırsatını vermişt 

Büyük şair efendisinin ctefinl 
mek 11erefini: 

lardan aldı~ maHimat say-'ndc Al• ' umumı bu m!\aatı hımaye lçı b ta fta kıloluk tas gıil!elerle denizin dıbini lns:ınla dolu sanırdı 
•• """ efkar, rejimın verdıgı o'gunJukla bu . n ır ra n b ı kt H lb k. ı d. ı 

nınyanın iktısadi vuiyetJni ve harp al ü 1 b .. k had k ob..ır tarafa kaydırılan ordunun hare· oy ıyaca ı ve zaten böyle de olmus a u ı sıray a o muş arabalar ve 
makines nin i§leylşlni ııdıın adım takip em mu uyu ıseyı utlamağa ketıni belirtecek Sl?mholik ın.ahıyet• tur. Bunun manası açıktır. tııtanbuJ· bu arabnları dolduran renk renk gıyin 
etmekte ve bu suretle meseli ham mad şimdiden hazırlanıyor. Ş mdiye kadar te eosteri!erı bu mey nda ve harta en da bir B zans lmpar torlufa, Galı.tıı miş çocuklardan başka bir 5ey gorüı. 

z aten hıkmetl vücudünü bir türlü 
anlıyamadığımJZ, yüzlerini de 

delerin çok mıktarda toplandıfı yer miıtefekkir ve mütehassıslarımız ıtaze başta zikredebilırdım. 1 da müstahkem bir lca!e ile çevrilmi$ bir mıivordu, . 
1 bu ı telerde yapılması lazımgelen şey!ere Fakat ben imkansızlıkları oo'zo· nlin Cen~ız. mustcmlekcsl oldu~ .... Sllıvri İlk gunü yağmurlu geçen bayramda er v~ n.arı muhte!ıf merkezlere temaıı ettJler, .. T k d ı:...... .. w i d k k f b ı 
g tiıren nakil vasıtalan tam zamanın• ı de tutarak çelık bazulu Türk işçısı.. ve c .ır a.,..uda mıistahkem Bizans evler n en çı ma ırsatını u.amıyan 

ay ba5larında para almıya geldikleri 
zıımar gördüfümlir bekçller!e, bir bay 
ram rlinünde arka arkaya ve a:vrı anı 
dört defa selen çöpçüler 

Sablh·ı·lyd kim •lem olub fc,nl7le n 
diye baılayan bir bayrtım kastde 
tesblt eder, Ve velinimetine: 

ı_ ~on olarak stanbul vali ve belediye nın, fırunalara tun,. "Ö~aunu -ren şeb rlerı bulunduğu, Boi zın Rumeli küciıkler ikinci gün bütün bayram yer 
da bombardıman eclllmeıdedir, reisJ de Jstanbulun 500 Uncü yıldönü • .. 0 6 .... k d ki 1 ' d 1 f k d kl 

Mlittefıklerfn bu hava taarruzlan Turk dtn zc inin ve onun için baıa• >~ a .. ın a • sırtlar bile Biz nslı!arın erını dol urmuş ar, a at um u arı 

- Bakşııımız diye hak iddia ederek 
pa• a istemeseler, eşin dostun tebriki 
de olmasa bayramın pek de farkında 
olmıncaktık. 

lydln mubarck olsun eyi! baf.ı-clha 
diye tebrik vazifesini naZ?t.en ya 

"Nedim,. bayramı pek ııcver ya 
kasidelerinde defll gazellerinde 
onu bir gfrizdh gibi lı:u!larur: 

s ye-sinde Alman sanayi merkezlerinde münde yapılması du uniılen şeylerı bi rrlmaz ödev olmıyan k hramanların el•nde olrlugu halde, Ak ve Knradenir. eflrncc:leri bulamayınca somurtup gc
buyiık tahr bat yaptıklarından ve ya• l'-e bildirdi. Valin.in bu ızahından anl11,. iıstadı ljan'ı Turk ord~# unu halefı Bo nzlarında Türkler hAklmiyetlcrlnl rl ~onmiışlerdi. 

dığnnıza göre lstanbulan zaptının bew Turk genrligı·'ne, baaarı va •avac e:ıer- kurmuş'ardı. Cocukların kendilerince büyük bir pacak!armd n şuphe edilemez. Fakat · · · ı d .. .. " n ~ 
~ı:ıcı YUZ yı ın a yapılacak şcy!er şurı. J'l'ii veren spora muazzam hır procr Zaman~n bütün tahribatına rııı::-en sc:rv<.'+ ııayılabilecc:k olan lS.20 kuruo.u bu tahrıb t Alman harp makınesl iizc- ı d .. _ 5"' v 

Ahştğımız o eski bayram seslerinden 
hiçb'rinl bu bayram duymadık. Bay • 
ram günlerinin diğer giln!erden farkı 
sad!'ce tramvayların bayrak takma~nı· 
dan, bir iki hayır kurumunun rozet 
dağıtma111ndan ibaret kaldı. Ne yalan 
söylemeli: Blra:ı: da ldet yerlıü bulııun 

lyd oldu ribe·I· sama Utlr •alttf4lr'. 
der; fakat bayramı en çok ııar1alar 
terennüm etmiştir: 

rındc:ki tes rlni ancak zamanla, meseli ar ır: · - ram hazırlanarak yer verilmesini kli- nasıl B. ogazkesen bütiin heybet ve a• verıp bindlklri arabalar daha hareket ı - Fııtih camisinin etnfı açı tal: ve t 1 dl d 
ycdı sekiz ay sonra gösterecektir. Bun buraya ımar pliıııadaltı nıbal ocı.ıl ve· fi soruyorum, Eğer bu aahada on yıl zame ıy c: m ık duruyorsa ve ısır etmeden duruyor!ıır, arabacı da bera-
d n ba,.ka, bu bombardnnanlar" esnasın rıleceı.:. ılçtnde hamrlanabilip dlinya çapında !arla süren bütün harici teıılrlere kar ber olduğu halde yanındaki ofırtkan• 

" 2 - llalıcln iki aahiline birer ııenlı &S• h la t ah' 1 ~ 
dı. Alman h va kuvvetleri büyük ka • falt )'ol acılıok ve bu kmmda Tıcarct sporcular yetişUrcbil rsck bu miisa• i 1 U yemu ıde nasıl bugiıne ka ar, 

~9d 1!i11~n b&iı.J-.evk..l·cedld olsuıı da 
cyr.ı sa d abAdı ıea bir kene lyd ol 

( dl B b b .:ı. eıtlcrl ve 1mal~thlnclcr tc&ls edılecek. b.akalara ml!letler arası bı"r mahı'y-" dar int"sılmada. n dur.muş ve d.urmakta Tellal, Mcllal. yaaaa tellal. yıpJar vermemekte r. u om 3r ... • a - Dolmabalı'4: aubanui kaldınl•· ,.. dj Paralar yandı yaaal tclUJ. 
rn:mların, Sovyet Rusyaya karşı .şid• c;ık ve Harbı,ve mckıcbıncı kadar olan vererek dikkat ve alfikayı bu tarafa balnnmuş i Yse Turk hiklmıyetl de Diye garip hır nağme tulturuyoriar, 
detle devam eden A 'man tazyikini ha• ::-1.1~:t-ı:~~a:a~·: ~~~~detl:v:et:~~rı:c;:. bır ~c~mek de yerinde bir i:ı olur. Bu :oi;~arda devam ed P gitmiş ve gl• henuz bır baıaından bir bııına kadar 
f fletecefi de iddia ed lemez. 4 - Munzam bır ~yndmllcl aerırt ikır üzerinde işlemek ı lahlyetli ore ece r. blle gitmedıkleri sokakta çocukları a.o 

Sovyct Rusya muazzam Alman harp ~c~ r~~:!~~~·cıracın. araunda, Cam· gnnfzatörlc:re ve bu aland<ı ecdadın Heı ne kadar kötü idareler yüzün • rabadan indlrıyorlardı. A11l yanan pa• 
makinesini on beş aydanberi işcal e· lıca ve Boiazlclndo dört oıcl ınşa edi· başarılariy!e tezat teskil etmiyecek den bu hakimiyet bir aralık aaraıntı• ralar değil, bu garip cez!ntide hcve~ 
d~ yıpratan fakat ayni zamanda YIP- ~cc~ lktrsat Faltllltesi ""' Saıı'at mekte· rekor ve muvaffakıyetler elde etmek ya uğramış, Marmaradan yabancı ar" lerJ Jı;lerinde kalan ı;ocuklar oluyordu. 
ranan tek kuvvettir. Bu kuvvetin bu bi yıkılualt Sultanahmet meydanının de Türk spor elemanlanna ve bütün madalar görünmüş ve İstanbul önün• * + 
Vlzı.fesinl görcm yec-.. derecede '"P • Marmara.va kuıı olan lııamında ıı:'*1iı Türk gençlerine dücer ce su kaleleri demir atmışsa da, Fa. ü l 

11 
alı ha ... 

<:A ı• bir taraca vOcude ı:etirilecelr _J " • 'h' H rı p D n cazete erı c .. me nca yre. 
T nması, Alman h rp m kinesine, ınüt 7 - Marmaradan ı;orflnilı!i rant ad· iKu6lama prf)grarnına 26 martta t• .n a ı aşa burcunun üıtüne . . . . 
tehklere m ıeli M sırda ve Orta Sark metli olacak yer bu taraaa llauhln bir he,. yani İstanbulun zaptJndan bir sene- koydufu top kadar fptid!!i ve Firuza• tch az daha. küçük dilfıru yutacab 
tıı sskeri ve s yasi m hiyettc tehllke!i :e~ dt~:~b~uu muhasara n :rapti.yl• den fazla bir müddet evvel başlıın• fnmn ?1ufrel'-e~inJn ~!lih!an kadar .tım. Birer beylık ıerlevhıı: 
darbeler vurmak imklnını kazandıra• :ıı::a~~,.0~:i'ıc~;a'~ı~ıreC:~~e de Fatihiıı u· ınasmda diier buyük bir fayda da kudretsız ve. kıfayetsu ıdllhlarlyle "Bayram Neşeli Geçti 
c"ktır, Bunun içindir ki, müttefiki~ !I - Fatıb meydanında bir tiyatro, bir propaganda faaliyetlerinden daha te atıldıi;'lmız cıdal savaşı ve onun fey. '' 
r.:n bu tft•yıkl haf netecck mahiyette Halkevi ve beledıyc dalred )'apıl:acaı:. sırli olacağı kana;a.tinde bulundu"--·· zinden fışkır .. an _bi.n 

0

blr meyve.den bi.ri ve mutlak ceçen seneden kalma olacak 
~ 10 - Fatihin Okmeyda ında çadırını ısu 1 M h-k ti birer bayram yeri resml: hareketler yapm ları leli bir zaruret lrurdufu yer daha ziyade bclırtllmclr icin nıuz bu gösterinin umumi alakayı " an ?~tro a ımıye tarı~n etmış 

tanzim edilecektir. rekmesi olacaktır tir. Bu ıtıbarla Boğazkesenin ın5aslyle h.tline gelmi•tir. Müttefik!er, garpte ıı Abıd l ı ı 1 s " · 
" - e er 0 cıra 1 acı acalr, ariy· + * Montrö zaferinin yakın bir a!ikası ikinci cepheyi açmak suretiyle Alman· burnu duzclıilccelc ve buradaki mlınarf 

manzume meydana 'ıkarulacalı: ve ilh.- Kutlama programının ı"klucı' "ftf • vardır. Montrö olmaaııydı bugün bir lan liarktan mühim miktarda kara ve • _ 
hava kuvvetleri çekmiye mecbur ede· Vali ve belediye reisinin 11 madde haııı Bolazkesenln tamam!ıındı• za~erlmi~n yıldönü~ilnü_ kutlamak 
~ lırler ve Almanyanın en sıkışık bir de hülisa ettığan beyanatında İstan - ğı gün olarak k bul edeblleceğ;mlz derıt, ko .um~za ve acagımıza takt' 

k bö. 1 b" t b bulun a •· 500 · 1452 senes' a.ıı:..st 1 \ lan zincln bılc koparamıy caktık. :ı:amanmda y pı! c Y e ır eşe • z Pı.ının uncu yılı münaııe· ı "" osunun y rmf sekızın . 
1 

d ·•a. 
•us, Avrupada müttef klerin lehine betiyle yapı!acak olan proje yalnız Fa. de başlamalıdır. Çünkü o gün Fatih bu Bu itıb~rla be e ıye, ~ı .;eğt, ;:'üze 
lu butun yeni b!r vaziyet hasıl edebilir tıhin müteaddit heykellerinin dikilme. fnşaau himaye eden 50 b" ki "ilk l::r ldarcsı el ele verere o az ese• 

daslyle Anadoluh. d ın h şı or- ıU 500 yıl evvelki hale getirmeli; mil 
H U .. stu""nlu"'g"'u·· si ta~avvıırudur • ısarm an areket e- . d ava Bunun barfcl';,dekller tatanbaJ- ı- dfp Btsans surlarının ~nUnde goriln • ıre~eki o evre aJt kale toplarını 7er 

Stallngrat ve Kafkasya cephelerinde mar plinına dahil olan Gey!erle lstan• müştü. İstanbul belediyesi derhal ha• lenne koymalı, ve benzerleri~! yap. 
l ~ ii bul belediye.tnı öt d b • rekete geçı'p in" b k ~- . tn1p noksanlan tamamlanma.ı. Fa• kı muharebelerde, hava Ustün ü n ın - n e en en yapmayı vası eş ay a=ır sil . 

ren bu muaz h . : tlhin topçuları top b şında, Fıruza• A mıın muvaffakıy t!crinde çok mühim tasavvur ettiği, fakat henüz tatbik zam ve mu teşem tanhı 
1 

. 
11 

._ 
k 'in k l b • ecd~t yadı'g"'nnın ·ırinde ve etrafı ğanm Yen çerıled mazga arın ıen b r rol Oynadığı ve SovyeUerln bll • mcv ı e onu mamıı azı proJelerdlr. " .. ,... ncıa. U H 

1
, 

ı )A k"ı u k t . 1 smdc yer almalı ve o g n al. paşa hı •1 av yy .. rcsi bakımından sılı:ıır mar P anı tatb'k edildikçe ıehrln en n ıyme ve azemetıy e mütena• . • 
•• 11 -· b".d' ş s1·p olmıy b' 1 k 1 bu·cunda patJıyacak bir top sesı Bo-tıda oldukları hissedilmektedir. Fikri• gu:ze.: e~ecegı ta il ır. ehirde dört mo an ına an YI tırma ı, res• ~ ' k" d bir .k. :.bt' 

mızce • e~er ikınci cephe bugünlerde der.u otel yapılırse İstanbula yurt lç;in tore esaslanna göre tanzim etmelidir gazır. 1 1 yamacın :ı mu 1 1 • • 
" d d d Fak t b t zi · 1 h' 1 • zazı kadar tatlı gelecek olan akısler e,.ılmayacaksa • müttefik!erin yap1bi- en ve ı~ın an gelen ve gelecek olan a u an m ış ıç o mazsa beş 

' hl ·bi k b. . w uvandırmalıdır. Jcceklcri en faydalı iş, bir tarattan vo.cu ve seyya ır yapıp kalkacak, yi. ay gı ısa ır zamanın Jçıne sıgdı· ·,., K d 
1 

B ~ 
f Yıp 1 k t · d b' 1 ı'.malıdrr .. ,unu ara en ır; Ogazının met • SovyeUcre çok miktarda av tayyarcs r;ece emız ve mo cm ırer yer b 

b • b'l ki d V lh b B d. B b ,_ f d • ha!inden başlayıp Çanakkale oiazı 
go'ldcrmek, d ğer cihetten çok mık• u.a l ece er ır. e n ayet eynel Pac: u kar~ a. 1 c ke,. tara .. ın iakdı Zağnos nL"'I müntehasına k dar ııralanan b~· 
tar~- Alman av tavvnresinf tahrip cı- milel aerglnin de şehrin ılctıs:;ıdi kal• ,.a u.esın n apısı uzer n e mcr . 

""" "" k d kitab t · , . d ıtaryala.rımız bitter defa tc:krarlama· necek faahyetlerde bulunmaktadır. mmasın a bir tesiri olacağına şüphe mer e eı?Y:z.enıp mey ana çıka· 
Bu bakımdan, müttefik h:ıva kuvvet yoktur. Yalnız bunun İzmir Enternas· nimalıdır. ÇünkU bu kitabe 1ııtanbul• h __ d_ır .... _____ _ 

"Atlı karıncada dönen ve kaınlr ıalıııcafın· 
da sallanan ne$'cli çocuklar." 

Bf'n hemen hemen ,ehlrdekJ bütün 
bııyrem yerlerini dolaştım, ne allı ka. 
rınca gordüm, ne de neş'e eflenccsiz ve 
şekersiz geçen şeker bayramında nası? 
neş'c olurdu? 

En mürc:ffeh evlerde bile c~e doı.ta 
ya sndece badem ıekeri ikram cdi!iyor, 
Yahut da tabak tabak akide uzatılıyor. 
da. O rild devirlerin nefia calnllatalaoİ 
rı, itina ile yapılmııı veya suretJ mahıa· 
ı;ad:ı yaptırılmış lomuklfırı, şekerleme
led, ezmeleri, kurabiyeleri, baklava. 
ları filin ortalarda gözükmüyordu. 
Birçok yerlerde kahve fincanın yanın• 
da bir de akide yahut peynir tekeri 
getiriyorlar: 

- Kusura bakmayrn, bakkallarda ıe 
ker bulamadık, Kahvemiz ııade. Arzu 
buyrulursa bu şekerle kıtlama yapıp 
irerainlz, diyorlardı. 

Hele sa'ı günü bayrama tesadüf et
tfği için un tevziatı da yapılamayınca 
çocuklarına h · c n'mııır.!llQ v"ith val'ı ı.a 

dıye yapılan zaruri ve eanıııkıcı bay 
ram ziyarf'tlc:rl yegane hususiyeti teı• 
ki! ediyordu. 

Bütün bu görünüşlere rafmen b!• 
ıim gazeteci arkadaılar ne,eyi nerede 
bulup da cazetelerine koydular akıl 
erdiremedim. 

Maamafih • Sakın aptala mılQm o
lur demeyin - benim bir ümidim var: 

Öy!e geliyor ki, gelecek şeker bay
ramını umumi bir neşe içlnde idrak 
edeceiiz. Ben, ceçen büyük harbin ıon 
bayıamını da • o zaman çocuk aayılır 
ıh'll • böyle pek neşeıı!z hlıısetmiştim. 
Ondı;n sonra bir b3yram yaptık ki, nt 
teıı1 hlll sürüp gld?yor. Umuyoru:n lı:• 
gelecek ıeker bayramımızda böyle o
lacak. 
Bu~üne de şükretmek lbtm. DUnya 

ateş içinde yanıp kavrulurken biz yur 
duınu:ı:da büyük bir emıü1et havası 
içındc- blribirimizi tebrilr edi7orııı 
Bu tebrik\n mi.nası bayramdan zt 
y.ade harp cehennemenJnln iç.ıne 

dilşmeyJşimidendir. Bize sadect bu 
mfiı1teana •Uf;peUmflırıln ...... de ye. 
terdi amma, var!ık itinde yokluk yapan 
vurguncnlar olmaııaydı, Bayramımızın 
neşesini alanlar, çuval çuval ıekerlerl 
kara borsaya sürüp halktan ıaldayan 
hiç yoktan ve hiç sebepsiz görll!me • 
mh bir pahalılık yaratan vurguncular 
oldu. 

Tcııiden eski nıuhabbctlcrl teçdfd d~~ 
Od benim u,, hilllim bize bir fyd ed 
Bayramın b"r edebiyatı olduğu k 

avrıca bir mizahı da vardır Jııte 
iki fıkra: ' 

''Bir gün Ramazan ile Bayram 
ilrl Arnavut b r Bektaıılyj fena h 
ddvmüş1er. Seneler geçmiş, Bektaş 
de bulunduğu blr sofu meclisinde 
mazanın ruhaniyetinden, Bayramm 
barek!Jfinden bahsedilirken Bekta 
sormuşlar: 

- Baba erenler 1 Sen Bayramı 
se?ersln? Yoksa Ramazanı mıl 

Bektaıi: 

- İkisini de sevmem: demiıı; ikisi 
Arnevuttur 

Bektaşi babaııı bir sofuya sorma 
- SJı Ramazanı sever mialnlzl 
- Elbette severiz Bu muka4'!;leıı 

nrfında tövbe kapılan açılır, gün 
lırımız mafferet edilir, Hiı; Ram 
ıcvilmez mi7 

- Zannetmem, 
- Neden? 
- Neden o!acak? Ramazan bitti 

Ö,rle ımnlrsinia iri, h~bis dival 
n11 ile bayram edersiniz insan ıcv 
ğ!nd~ aynhrsn bayram mı eder? A 
blı aızln clbi defillz: Ne geldifi ne 
ı ttltt zaman seviniriz: mlibarelı: 
~l!)mfş ha gelmemiş; bizde hiçbir 
l:"sildik o!mal'-.. . 

TEŞEKKÜR Fskat zaman her şeyi halleder. Ge. 
lecek şeker bayramında biz, bütün bir 
millet neıe içinde sü!fip oynarken, bu. 
glin bizim ncıemizl çalan vurcuncula• 
rın dilştükleri hüsranı da cörecek ve 
~imb:lir belki de yine yufka :rürelı:Ji· 
l!k vanın on1are actyııcaftz 

SevgiJJ anne, hemslre ve kayhı 
demiz 

BAYAN VECIDE RULUSl'n· 
ve!atı ile uğradiğımız büyük aclda b 
ze yakınlık gösteren. mktup ve te 

?.er nin geçen cuma gUnü Lille sanayi yonal fuanna zaran olacağı hakkında da Türkler tarafından ilk tesis edilen (ı) SOllls yaıct ile ve Arapça iki 
bolgesine kuıı gündllz yaptıltlan ta· b!r fikir de ileri sürlirlmc:ktedir .Sbidede ilk Türk kitabesidir (1) ve utlr olan bu kitabede tunlar ya:ıl. 
arruz, çok mühim bir hareket o!arak Dutlin bun!arı görüp bcğene~ek o- kalenin her bir kısmının hır vezir ta• lldlr: 

, ........................... ._._ ...... , lar ile kederimize iştirak eden bilt 
aziz dostlarımıza derin şükranlarım 
blldinney! gazetenizden rica ederiz. 

gorünmcktedir. Filh kika 500 ü İngi• !an yurdun ve diınyanın her biri bir rafından ve masrafı kendi tarafından "EmrU blblnal hazlhllkalatü velkı
lız av tayyare!inden ve 100 tanesi ko~esfoden koşup geleceg'ni limit etti• ödenmek Uıere yapı!dığı hakkındaki !eti • lmenlatl • rreflatl enultan .D. 
u~an kale ve Lıberotor tipindeki A• &imiz heyetler ve seyyahlar bizden a tarihi ma!Qmatı tevsik etmektedir. lazam velhakanl • lmuanam Mehmed 
merikan bonlbardıman tayyarelerin • sıl bu tarihi hadise ile alakalı eserler Fatih burasını tamamladıktan sonra bin Murad han. 
den mlirekkep olan bu büylik hava tc- hakkında bi!diklerimlzi sorarlarsa on• kale komutanlığına Firuz atayı tayin Halleder memleket .u_ Jlabrlh11 mU
§ekkülUnlin taarruzu, sanayi merkez • lara ııimdiye kadar İstanbula gelip gi· ve yanma gözünü budaktan esJrgemi· kerrem ve vezlrUhDl muauam Zaljnos 
!etinden tahr!binden çok daha mü • den, d!inya turnes.lne çıkmış seyyah• yen 400 kahraman Türk eri verdi. Pap bin Abdullah ve feru mlnha Jite. 
blm olan bir netice temin etmiştir. lara yaptığımız gibı ellerimizle uflı:u B!iyük Türk basbuğu, kale komutanı maml aehrü "R" mln ıuhurl altte ve 
Bu hava çarpııması esnasında mlitt~ gösterip boıluklarda hat!ar çizerek mi Firozağaya "Hangi milletin sanca~ını hamseyn ve semanDmetı.,, 
fıltlerln yalnız 4 tnne av tayyarcsı vakaları canlandıracaiııı. Yoksa asıoı 
kaybetmelerine mukabil 50 Alman ların ve bin bir tabii hidiıelere nasılsa 
av tayyaresi kafi olarak tahrip ecm- dayanabilmio birkaç eseri mi? 
miş ve diğer 60 Alman av tayyaresi Fakat cerek yurt dııJtndan ve gerek 
d:ı muhteme~ olarak tahrip olunmuı yurt içinden İstanbula ge!ccck seyyah Tahmin :ilkte. 
ya'but ağır hasara uğı-am11tır. Alman lara bu 5 aıır evvelki muazzam tarihi bedeli minatı 

İstanbul . ~ Belediyesi' · ilanları 

latm ıs c)"lQl 1940 İngUtereye karoı vaka ile alakalı olarak ne gösterec~ 
giiLdüziln 500 tayyare ile yaptıkları iiz? 

208, 00 l.5, 60 Fatih yangın yerinde Hüsam Bey mahallesinht Tezgah. 
çılar ve imam Niyazi sokaklan erasmda 87 parsel 

~151~ Sinemasında bu 15 - 10 - 1942 

Perıembe Gecesi Saat 21 de 

Ilcyoğlunda Şehir Tiyatrosunun eski Komedi kısmında: 
• Fevkalade Caz Gala Konseri 

ÇALALIM DANSEDELIM ! ... 
Şaheser Tangolar, rumbalar ve eksantrik danslar, caz şarkılar 

BOB GROSBY 

Ailesi namina 
n 1 1 Th <ın ~ .. ın r. "t' 

V E F AT 
Galatada Mahmudiye cnddeslnd 

Akdeniz Firmasının sahiplerinden Ba 
Yorgi ve Aleko Kcşi&oğlunuıı var 
deleri 

BAYAN VASILIKI 
KEŞIŞOGLU 

ve!at etmiş olduğundan cenaze mera. 
iminin bugünkü Per;ıernbe 15 :tlkteş 

rin 1942 saat 15,30 da Beyotıu T~ 
s mde Rum ortodoks Aya Triyada klL 
sesınde icra 9luıuıcaği teessnrle llln 
olunur. tıbu illn husus! davetiye ye. 
rine kaimdir. 

Cenaze levarimatı N. Plstot t.'UllrTUZda 185 jtayyare kaybettik!~ Bu sayılan ~eyler yapılırsa ecdadımı 
baura getirilirse, miıtefik!erin ıimdı ıın lı:an döküp aldıiı bu güzel ve biı• 
ne lı:adar bllytik bir hava üstünlüğü yük ıdıri il.yık oldufu kıymet ve ehem 
ka.zandıklan anla~lacağı ıtibi, bu gibi m;yetlc mütenasip bir surette imar et· 
tcliebbüsler tckrarlandıiı takdirde Al tlğımiz anla;ıılacak. Bun!ann hepsi 
rnan av tayyarelerinin uğrayacağı ka• faydalı ve lüzumludur. Fakııt gelenler 
yıp!ar bakkmda da bir fikir cdlnU • bizden ıehrin muhasara ve zaptı tart • 

125,70 
No. lı 26 metre murabbai arsanin satı~. 

0,.43 Cihangir yangin yerinde Flruzağa mahallesinde Kadiri. 
lcr yokuşunda 13. cil adada 41,90 metre murabbaı yQı.. 
ail.z arsanın aatı§i. 

Bu oynak ve kıvrak şen komediyle cana yakın güzel sesi ile 
gönulleri büyülüyor. Yerlerınjzi evvelden tutunuz. Tel: 49369 

' - ,,, -
k 

Haftanın en guzel, en hıssi 

T .. 1,.fnn· 44236 

hinden mühim aafbalan canlandıracak 
ı:ıiş olur. e9er istiyeceklerdir, Ve şayet bunlar 
Roosevelt'in Sözleri dan bir grup faraza Rumetihisarını 

Roosevelt iki gün evvel gazeteciler görmek ve tetklk etmek arzusuna ka. 
le ya,ptığı konu;ımnda: Birleımlt mit. pıhnıa o zaman bu muazzam ıahese
Ietlerin mihverin askeri kudretini t am rin bugünkü perlıan hali karııııında 
ve ebedi 0 1arak mahvedecek olan ta bütün baıka imar ve intaattaki mu • 
a'tTUZlar ~adkldarını v.e '!birçok vaffa1ayetlcrin kıymetini sıfıra fodi· 
nılibJm etratcJik kararlar aldıklarını, recek bir vaziyete dü~müs olmıyacaJr 
ittifakla alınan bu kararlardan birle mıyız? 

in Sov:rct Rusyada ve Çinde muhaa 
reb~ eden düşman kuvvet!erlnl ber 
Jı:a cephelere çekmek maksadiyle Y89 
pılacak taarruzlara ait olduğuna söy 
le~ştir. 

Bu taarnızlarm ne %aman ve nere• 
t!e yapılacaklannr bUemeyiz, Yaln11 
öyle hissediyoruz ki: Almanlar, nıü! 
tcF kleırln kat'i darbeleri indirmeyıa 

ümkün kılacak bazırlık!armı tamam 
ııaınadan t::VVel onlara tehlikeli dar 
beler indirmeye, •on kozlannı 0711a 
makta hnzır!anmaktadır. 

.KAYIP - 1020 1eııcsl11de Trabıoıı Mu· 
ilim Mektebinden almıı oldulum 20 numa• 
alı 1Chlr (A) lrurau l5jtretmcnlılr ehllyetna. 
eml sa:vf ettim. Ycnlalnl cıltuııcaitıaıdan 

l:Qkmll 7oktur. Çorlu: Merkea Cumhurlyeı 
~kulu lilı'ctm• l Fevri YQcel 

ıstanbulun 500 üncü yıldö~ilmilnü 
kutlamaya 1952 ıcnesi 26 martın 

da ba§lamak !azımdır. 
Cünkü o giln, Fatih lı:uvvetli bir ocdu 

nun ba3mda Anadoluh!sannın bulun• 
duğu )'ere gelmiş, Türk donanması Ge· 
liboludan hareket edip Bosforda demir 
atmış ve "Boğazkesen,. in inşasına ba5 
lanmıftır. 1ııtc bu hareket, İstanbulıın 
zaptiy!e nlhayetlencn muhasaranın fi. 
len baıladığı ilk gündür. Bu hldise 
bugüne kadar devam edip Montrode 
perçinlenen boğazlardaki kat'I Tıirk 
hlk!mlyetlnln tahakkuk ettifi gündür. 

\952 yıh martının 26 aında büyük 
bir halk lı:üt!esi Glizelcchiaar ve Bae 
iazkesenin önkrinde toplanmalı ve 
Anadolu yakasından ba&layıp Rumeli 
c betinde nihayetenmck üzere yüzme, 
kayık, kik, kotra, alamana, motörlü 
deniz vasıtaları yarışları yapılmalıdır 
Eğer maddi lmkftn!ar elverseydi, Bo 
.ğazkcseni inlia ~ kar~ıdan knr~ıyr 

. 
71. 70 5, 38 Cıhanglr yangın yerinde Firu.zağa mahallesinde Kadiri

ler yokuşunda 13. cil adada 23,90 metre murabbaı yüz. 
sili: arsanın satışi, 

176, 40 13, 23 Cihangir yangm yerinde Firuuığa mahallesinde Kadiri_ 
ler yokuşunda 13, 1lncü adada 58,80 metre murabba! 
yüzsüz arsanın sah~. 

97,80 7, 34 Cihangir yangzn yerinde Firuzağa mahallesinde KadirL 
ler yokuşu ve Palaska sokaklarında 13. üncü adada 
32,60 metre murabbaı ;yüzsüz arsanin satı11. 

145, 50 10, 91 Cihangir yangln Yerinde Fhıuağa mahallesinde Meşale.. 
ci sokağmdıı 13. fincil adada 48,50 metre murabbai 

• yüzsüz arsanin sat~i. 
1116, 00 83, 70 Cihangir yangin Yerinde Finısağa mahallesinde Me,ale. 

el sokağında 13. fincü ad.ada 116,16 metre murabbai ar
sanın sabıi. 

51,90 3, 89 Cihangir yangın Yerinde Fiııızağa maballesinde Türk 
Gücü sokağında 13. üncü adada 17,30 metre ınurabbaı 
yüzsüz arsanın satisı. 

155, 40 11, 66 Cihangir yangın yerinde Finuağa mahallesinde Türk 
Gllcü sokağında 13, üncü adada 51,80 metre murabbaı 

• yüzsüz a:rsanin sati&f. 

Tahmht bedelleri ile ilk teminat mikdartarı yukarda yazılı arsalar 
ayri ayn açık arttırma ile satilacaktır. Şartnameleri zabit ve muamelAt 
müdürlilğ11 kaleminde görillebllir. İhaleleri 22,10.942 Perıembe günü saat 
14 te Dalınt EncUmende yaplacıılttır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ve kanunen ibraz! lftzlm gelel) diğer vesikaları ile ihale günU 
muayyen saatte Dalml Encümende bulunmalan_ (440) 

Vekalet 2 Numaralı Satın Alına Komisyonluğundan 
Tahmin bedeli 1500 Ura olan 5000 adeti hasır sOpürge 20.10.942 Per

şembe günü sa:ıt 14.30 da Tophanede M. M. V. 2 No, Sa. Al: Ko. nunda 
pazarlıkla alınac:ıktır. Kııt'l temlnatı225 lira olup Kasimpa&ada deniz 
mOes e~elcrl muhasebcclllğlne yııtirılncakUr. 

İsteklilerin pelll ı:an ve saatte Jtomisyona gelmeleri • (469) 

Ş ARK Sinemasında Yarın A şam ve ahıw filmi 

ALTIN GiBi 
ÇOCUK 

Musiki ruhu ... thtiras ve aşklariyle bütün Viyana... Göz ka. 
ma$Jncı dekor, sahne ve mizansenle senenin ilk büyük operet 

,W i E N E R B L U T 
Ş T R A U S' u a O L l\f E Z E S E R 1 

WILLY FORST'un Harikalar Harikası 

MARIA HOLST WILL Y FRITSCH 
THEO LlNGEN HANS MOSER'in 

(GOLDEN BOY)" 
Şaheseri 

SOMER sinemasında 
Seyircilerin takdir alkışla.. 
riyle karşılanmaktadır. Bü
tün gençliğin görmesi llzmı 

Mü...+ereken yatattıklan san'at Abidesi... gelen bu filmin ba~ 
<i• l rollerinde 

;::;.;Y~e~rl;en~·~nı~~·z~i ~evv;;e;ld;e;n~a~ld:ı~n;n~n~z . .;.T;e~e;fo;n~: ~4;0;38;0~=:' BARBARA ST NWlCK 

Bugün MELEK ' '9 VILLİAM VARREN , 
Sinemasında 

Senenin İlk Süper Filmi .. Teknikoloı 

HAVANADA BAYRAM 
Nefis ve ze'\"kli bir m~ ... Gözleri 1ı:ama~Tan 

sahneler .. Yeni Dans ve şarkılar ... En meşhur or~e.4J!ralar 
Baş Rollerde: 

A LiCE FA Y E 
JOHN PAYNE 

CARMEN MiRANDA 
CESAR ROMEO 

Ayrıca Renkli Mild Maus •ı---·~ 

MENKUU SAT1Şl 
lle7otıa Dardflnctl luDı Hukalı Hllıfaıll. 

fiııdcn: 942 • Ut. 
Terekcalne mahkemece et lromıtan 1111 

Aıoba alı Galata Kcmeraltı Hhtlhlne •• 
alı 1 O numarab kahvede bulunan euallr 
a~tk lrturm• ıuretlyle 19. ı o. !142 porlr· 
ul ıUnD aut ı 4 te "tılacaktor. htelrlılerln 

vuhnda ılitterllcn &iln -ve uıtte m.Uıi1Hn
'• hhır bulunmaları iUn olunur. 

yollu Dord ne ı>uı ttu1.ı; tilkımli 
ınden: 942 - 41 
Panıaltı Kuyumcu İrfaıı 110kalr U _._ 

ada ot rmalrıa lkeıı ISlcn Zabcl Peıtemalcı7a· 
ın terckuine mablrcmecc el ltonulmuıtur, 

ilin tarihinden batlamalı tbere a1acllr 
rrecek -.eaalr .urctle allkadarlana bir ay 
11!ru,ılana Oc •!' içinde Bey0flu D&rd • 
O Sulh ....,,lr Hlklmlftlne haı nmnıyanlar 

dıtetl• mllracaat etmlycıılu halr.lı:mda 
Kaııunu Medınlnln Stı • SO uncıı madd •· 
•I hGkDmlcrl tatbik edilc:ccfl llSn ol~. 



' 

PİY ASAYA 
AM ALAJ IA~tDI ve 

KARTON TEVZİA Ti 

Sümer Bank Sellüloz Sanavii 
Müessesesinden 

abrikamız mamulatındıın piyasaya badema tahsis edilebilecek 0-

lan karton ve ambalaj kAğıdı do.i!rudan dofruya eshasa satılmıyacak. 
tır. 

1) Bundan böyle ynpıhıcak atvziat müstehllklerin kendi arnlarındıı 

kurdukları veya kuracakları müseccel birlik, cemiyet ve buna mü. 
masil tc ekküllcr emrine verilecektir. Mustehliklerc tevziat mensup ol. 
duklarl tcşekkuller tarafından kendi mesuliyetlcrl tnhtinda yapılacaktır. 

2) Tevzlatln ihtiyaca en uygun şekilde yapılabilmesi için: 

a) Cemiyet birlik veya teşekküller, azalarlnın senelik hakiki 
sarfiyat mikdarfarını tesblt ederek tanzim ve tas<lik edecekleri 1iste. 

lerl ayrıca mahalli M.intaka Ticaret Mudürliıklerince ve bunların bu. 
lunmadığı :mahallerde en büyük rnulkiye amirliğine tasdik ettirdikten 
sonra İzmıtte müessesemiz merkezine göndereceklerdir. Gönderilecek 
listelerde, her ihtiyaç sahibinin adı, soyadı sarih adresi ve senelik sar_ 
fıyat mikdnn ayrı ayn gösterilecektir. 

b) İhtiyaç listelerinin en geç 31 Birinciteşrln 942 tarihine kadar 
1o1 müessesemiz :merkezinde bulunması Iılzımdır. Bu tarihten sonra gele.. 

cek listelerin bırınci parti tcvzlatta nazari itibara alınamlyacağı bU. 
dırillr. 

c) Uzak sehirlcrde bulunan cemiyetler fhtiyaı;larmı telgrafla ~Sellü_ 
loı: - hmit) kısa adresine bildirebilirler, Ancak tclgranarını ayni ta. 
rıhli mektupla (a) .fıkrasında yazılı şekilde teyit etmeleri lAzımdır. 

d) Yukarda yaziU esaslar haricinde eşhasa tevziat yapılmıyaca. 

ğindan nıilnferit ve hususi taleplece cevap verilmiyecektir. 

3) İhtiyaçlar milessesemlz merkezince tesblt olunduktan sonra her 
parti tevziatta tahsıs olun:ıbllecek mikdar bunun fıat ve teslım .şartla. 
ri ile tevzi mahal ve zamani alakadarlara ayrıca mektupla bildirilecek_ 

tir, 

4) Bilümum satişlar peşin ol~aktır. 

5) Birlik, cemiyet ve teşekküllerin senelik ihtiyaç olarak bildir. 
dikleri mikdarlan ve taranarindan yapılan tevziatı kontrol etmek sa. 
lfıhlyetlnl müessesemiz muhafaza eder. İhtiyaç mlkdarlannı doğru bil. 
dirmJyen veya tahsis olunan karton ve ambalaj kAğıdınl müstehlikle
rıne, ihtiyaç nisbeUerine göre vermlyen veya baokalarina astan birlik, 
cemiyet ve teşekkilllere bir daha mal verllmiyeceği ve icabinCS. hak. 
larında idari ve kanunl muameleye tevessül olunacağı bildirilir. 

' , ,_ 
SAFFET GEYLANGIL 

RESiMLi ve HARITALl 

Tür~~ye Coğrafyası 
Sımf 4 Fiatı 40 

Umumi Coğrafya 
Sınıf 5 Fiatı 50 Kuruş 

Pek nefis olarak bastlmtş ve satışa çıkmıştrr. 

H 1 L MI K 1 TA B'E VI ---•' 

,----·--------------------, 
Kirahk Depo Yeri Aranıyor 

tstanbulda, deniz kenarinda, limana çok uzak olmiyan bir mahal_ 
de mavuna ve tnotlirlerin yanaşmasina elverişli ilç HA bes bin metre 

"llUrabbai mcsahasmda depoya elverişli blr arsa kira ile aranmaktadır. 
T lin1Prln: ''Depo" rümuziyle İstanbul 176 posta kutusuna yazılması. # '" ...... _________________ ... 

}l.1\1. V. İstanbul 2 No. lu Satın. Alma Komisyonundan 

ı - 4 ton 6 mim 'lik dem!r çubuk tarafrmlzdan verilmek Ozere 17 
numara beton demiri imal ettirilmesine ait pazarlık 16;10.942 Cuma gı1-
nü saat 15 de Tophanede Mr. K. lığı binasında Vekfılet 2 No, lu satın 
alma komlı:yonunda yapılacaktır. 

2 _ Çekilecek telin beher kilosuna lmaliye llcretl olarak tahmin e
dilen bedel 27 kuruştur. Katı temtnatf 162 lira olup eartnamesi her giln 
ıs saati dahilinde mezkClr komisyonda görillebllir. 

3 _ Talıplrrin 2490 saytlı kanunun istediği vesikalarla birlikte adı 

geçen komisyona :müracnatlan. (534) 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
Şubemizde kayıtlı olup terhis edllmte henQz terhislerinin iııletmemls 

olan yedek subay ve askert memur_ların kayıtları yapılamak {}zere nilfus 
cUzd nı ve terhis tezkereleriyle birlikte acele şubeye mürncnatları. 

(1427 - 550) 
~ ~~~~--------------------._,,._,,,_,,,_,,._,,._,, __________ ___ 

'ı ":~~~";~~ s:ş,;:"l 1"1 ER L ı· TZ 
'ielsoğukluğu ve DıtilAtlarına I 

1 arsı pek tesirli ve taze aşldır. f tikli) C dd i N 294 
nıvonyolu Sultanmahmud til.r· 5 a es o. • 

\. 'ıest No. ııs # Fransızca, İngilizce ve 

Almanca lisanlarında 

'\KŞAM KURSl~AR• 

HAFFTADA3DER~ 

AYDA 5 LİRA 
der!'i parasız. 

İLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 

- . ~· . ·.-- 15.10.942 -~ , A#Q WM4i@A-- ' 

Apartman Haline Koymağa ı.;ıverişli 

SATILIK BİNA 
Cağaloğlu Sıhhiye MOdüriyetf karşısındaki l5n tarafı HIIA11,.-, 

mer caddesi No. 10 arka taratı Taş Savaklar sokağı No. 9 eski 

Kızılay Merkez Binası Satılıktlr 
Üniversite Kimya LAboratuat1 olarak kullanılan ve bu maksatla i

çinde muayyen tadilAt yapılan bu bina bodrum De beraber 5 katttr, İçi 
kArg!r odalann döşemesi, tavan ve merdivenleri tahtadır. Hamam ve 

mQteaddit helAları, Elektrik, Havagazi ve terkos suyu tesisatı mev
cuttur. 

Alıcıladn Sirkecide Kıztlay bam 2 ncl katta İstanbul mOmessDll
ıtJnp mUrııcaatlıın 

'~er vemekten sonra QÜnde 3 defa muntazaman dislerinizi frrcafAvmr- '------------------' 

~...-s-

İkinci lHin 

DİKKAT 5/10/942 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından 
Bilümum fabrikatörler ve sanayi müessese sahip. 

feri ile keza her nevi büyük ve küçük imalatla iştigal 
edenlerin nazarı dikkatine: 

Odamıza kayıtlı ve kayıtsız fabrikatörler ve sanayi mDesse
se !!ahipleri ile keza her nevi ima15tla iştigal eden atölye sahip. 
ri ilan tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Odamız sanayi 
şubesi müdür1ü~1ne :ı;ifahen müracaatla •evzi edilmekte olan sa. 
nayi siciline ait bedel~iz matbu beyannamelerden alarak ikmal 
ile sanayi şubesi miidürlüğüne imra mukabilinde iade etmeleri 
ehemmiyetle rica olunur 

Müddeti zarfıncfa veva müracaat etmekten istinkaf edenler 
Ticaret ve Sanayi Odal~n kanununun maddei mahsusuna tev. 
fikıın tec:r.fre edileceklf"rdir. 

NOT: Odaya ka,•ıthlar ~kil vt'siknlannı kayıtsızlar be ün. 
van tezkereleTini hini müracaatlannda birlikte getirmeleri la· 
7ımıftr. <32fl) 

ESASLI BiR iŞE SAHiP OLMAK ISTlYENLERE 

BULU AZ Fi SAT 
Piyasada tanınmıı; ve tutulmus flrma<:lyle eskidenberl çalısmnkta ve 
şeker. lokum, \aramel~ ve benzerleri gibi maddeleri. ihtiva ettlı.I yeni 
ve asrl makinPlerile, imal etmekte olan bir fabrika bilUln lcvaztm ve 
teferrüatlyle berabf.'r acele devredilecektir. Mutav:ıs!Ut kabul edilmek
sizin dnıtrudan dol\nıyo aşağıdnkl adrese mOrncaat. 
fst Bnltkn:ınırı T '°""" ~oı·,"k ~n ıı 

'~--... --------~ ................... . 
Bugünkü bayanın tahayyill ettiği yegane ziynet varsa o da, bir SİN GER pırlantah 
ve elmaslı kol saati, bir kıymetli ŞÖVALYE veya bir ASRl ÇİÇEKTİR. Hediye

lerinizi SINGER Saat mağazasından tedarik ediniz. 

Ticaret Ve Sanayi Odasından 
J{ürk ve Eldiven lmalatçılarınnı 

Tevzi edilecek dikiş ipliğinden kendilerine lüzumu olan ipliği alabil• 
me/erl !cin kulland~klat1 ipliklerin her neviden ve o ipliklerle imnl ettik• 
ler mamôl mallardan birer nfimune ile birlikte mamorntı fçln icap e
den senelik iplik ihtlyaçlnrmı tesblte medar olabilecek resmi vesalkle 
birlikte 15. 16. 17. 19. 942 tarihli günlerde dördüncil Vnktf han QçQncO 
katta Ticaret ve Sanayi Odast Sanayi fiUbcsl :müdilrlilğilne rnüracaatlarJ 

\.. SINtSER SAAT MAGAZASI, lstanbul - Eminönü No. 8 J 

• 

BAŞ, DIŞ, 
K A Ş 

NEZLE, 
E L E R 
GRiP, 

ilan olunur. (S43) 

1 NURUOSMANIYE Caddesinde Hususi--.. 

1 V~NI tl~SIL I' IC OKULU 1 
1 T~r~e~ !rnnSTTr~ !~!:t~. Yuvada ye~i!.Z He;-g{}nEs~t~E~7 

ıırnc..-rl1 ""'"'' ~ • • ~ ~'""t"" '>1 F\•l(llrl" Rr,1mt<:1Tr ' ~ 1 Ticaret Ve Sanayi Odasından 
R O M AT 1 ~ M A Çimentodan Mamul 1\faJ Çıkaran Müesseselerin 

Ve bütün ağnları derhal keser Tevzi eıfüecek c:'fmcntodnn kendilerine lilzumu ohn çlınento alabil• 
meler! için hakiki ihtlyaçlarmt tesblte medar olabflceck resmt ves:ılkl ne 
birlikte nihayet 24.10.942 tarihine kada; dördOncO VakU ban 3 QncQ 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatım haizdir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

PUDRALAR 
MODASINDA 

Yeni ve fevkalade bir 

TEBEDDÜL 
MUbalağah pJri tabii 

"M.kyaj,. kalmadı' 

• 

Cilde rirülecek gayri mtt'i 
yeni bir pu.dra.. tabii bir 

giizellik uerir 

Parlsln sık karlınlan yeni bir 
moda icat eotmlşlcnlir. BOlOn gün 
sabit duran ve hiç parlaklık ızl bı
rakmayan. bir gul teni veren Yt'nl 
bir pudra bulmuşlardır. 

Bunun ıırn: lpekll elekten Qç 
defa geçırilmıe en saf ve en ince 
pudrayı ıkl defa krema köpüğü ile 
karıştırılması ı.u;ultı ile izah edile
lıilır. •'rans12 klmyagerlerinin ~
nelerce erastınnaları neticesinde 
elde t.-dılen bu usul, Tokalon miles
scscsının inhisarı allmdadD". Bu ~ 
nı To1talon pudrası, artık parlak 
burun1:ıra ve ynğlı ciltlere ebedi_· 
yen son ver:miştır. Cildmlze, s~ 

, saat zarfmda "Mat.. duran nefıs 
' ve güzel bir renk verir Rilı.gllrda 

ve yağmurda ve hattllı terlemede 
dldinizl par!Ak côslemıez. "Fini 
Mat" Tolcıılon pudrasını kullanırsa· 
nız slmanıza bir gül yaprağmm ıaze.. 
liğınl ve güzellığınl bahşeder. sevim• 
liliğiclzl ve cazibenizi bir kat daha 
arttınrsınız On muhtelif ve yeni ca
zip renkte olan Tokalon pudrasından 
bırlnl intihap <"<iınlz.. ---------· ... -. 

NEZLE • GRiP • BAŞ • DIŞ 
1 VP Riitiin Ai?n1An TlerhAl K~er. HPr F,n~n.-İfP'1 .\rnvmı'1.l 

.................................................... 
f M. M. V. lstanbul Satan Alma Komisyonu ilanlar• f 
...... ............................................... . 

50 ton koyun veya sığır eti alınacaktır. fazarltkla eksiltme.si 16/10/ ' 
942 Cuma günü saat ıs de Tophanede M. M. V. İstanbul bir No. lu sa
tın alma komisyonunda yap!lacaktır. Koyun etinin tahmin bedeli 62,500 
lira, ilk ~mfnatr 4375 llradD". Sığır etinin tahmin bedeli 45,000 Ura, ilk 
teıninab 3375 Ur11dır, Taliplerin bell~ vakitte komıs:~ma gP1melerl, 

(230 - 477) 

Adet 

150,000 21 Mm. tık fe1'1t ueu raptiye 
350,000 27 Mm. llk eerlt ucu raptiyeıt 
Yukarıda yazıfı malıemenln par.artıkla eksilttnl"Si 19.10.942 Pa7artesl 

ri!nO saat 15 te Tophanede M. M. V İstanbul satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 11,750 Ura ilk teminatı 881 lira 25 kuruştur 
NOmuneıi komisyonda ıOrülOr. Tıılfplerin belli vakitte komlsvona ııelm" 
teri. (231 - !'i49' 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Dı:oya No: / Cinsi 

Muhnmmrn Te_ 
bedel minat ı 

51113/62 Beyoğlu SUtlllre mahııllegl İmrahor ııokağında 
eski ve yenl ~O - 52 No. 11 16528 metre mn-
rabai ar!a. • 12398 980 

Yukarda yazill gayri menkul 28.9.942 tarlhlnde kapalı ıarf usullyle 
arttırmaya çikanlmı:ı ise de talip zuhur etmediğinden bir ay içinde pa. 
7!Drlığa bırakıtmisftr. '! 

İsteldllerin muvakkat teminat makbuzlari ve nOfus hOvtyet clizdanla. 
rlyle birlikte bir ay zarfında, hattanın Pazartesi ve Çarıınmba günlen sa. 
at 14 ten 16 ya kadar Milli !:mUk mildilrlOğtıne mOraC'ııııtlan. (248) 

Vekalet 2 Numaralı Satın Alma Komisyonluğundan 

Şartnamesi korolsyonda g~r(ltmek üzere 3000 kilo mangnl kömürü 
20.10.942 Perıembe ıiln(l ıaat 15.30 da Tophane 2. No. Sa. Al. Ko. nun. 
dıı pıırıırhkla ıatin alınacaktır. 1ste.klilerln belll gün ve saatte komio::yona 
ıelmelerl. (470) 

kat Ticaret ve San:ıyi Odası Sanayi şubesi müdilrtnğilce mOraeaatlar 
t15n olunur (542) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Dosya No. Cinsi 

Muhammen Tt>_ 
bedel min:ıt 

---ır- ~ 

130/13917 

3/1027 

Emlnönilnde Ahıçclebl m:ıhallesinin liman is.. 
kelesi Limoncular sokağinda eski 14 yeni 38 
No. 1ı üzerinde odaları bulunan knrgir dük
ka;nin 60/1440 hissesi. 
Beyoğlunda Pangaltı :mahallesinin Selbaşı so. 
kağtnda 639 ada, 2 panel, eski 22 yeni 34 
kap1 No. lı ahşap evin tamamı. 

55100/1908 Fatihte eski İmrahor yeni Hncıevhat mahalle_ 
sinin Hacı Me.nol sokağlnda eski 149, 155~ 
yeni 149, 151 kapı sayl11 138,70 metre mu
rabbaı arsa. 

52301/2868 Beyoğlu KoC'atepe mnhalleslnln Elmadağ! cad
desinde 52 l'afta, 537 ada, 14 parsel eski 89 
yeni 127 kaPI No. h ah~ap evin 2/3 hissesi, 

55100/4030 Fatih İmrahor mahıı!leslnlc eski Sl&mah Ohan.. 
nes yeni Şlşmah oğlu sokağında eski ve yeni 
10 kapı saylll 47 metre murabbn1 arsa. 

51122/33 Çarşi mahallesinin Şerif efendi sokağlnda es_ 
' ki ve yeni 40 - 41 kapı No. lı 2764 ada 5 

parsel ahşDp dolap. 
52151/453 Eminönilnde Dııynhatun mahallesinde Kalçı -

3/819 

tar hanı alt katında eski ve yeni 7 kapl ve 
630 ada No. lı oda. 
Galatada Arap camii mahallesinin Perşembe 
parar1ndn Tay çıkmaz! sokoğinda 1 No. 11 

ııs,s 

450 34 

210 16 

330 25 

112 9 

180 'H 

450 

Serpuş hani içinde 19 sayıli oda. 480 38 

Yukarda yazılı gayri menkuller 19.10.942 Pazartesi günü saat 14 te 
\1illl Em!Ak MiidOrlUğiinde mOteşekkil komisyonda ayn ayrı ve acflt art. 
tirma ile satılacaktır. tsteklllerin nfifus hüviyet cilzdanlarJ ve teminat 
nakbuzlarlylP birlikte lhnle ~aatfnde komisyona ve Jnzla izahat için Mtlll 
P.ıııl!\I( ıııfüM .. HlnUnr mfirnraatlarl . (347) 
~ .. 

Yükselt Mühendis Mektebi 
A~ma Komisvonu dan 

Satın 

Ekalttrnenln Muhammen 
Tarihi Saati Şekli ilk teminat• bedeli Mlkdırf Erııakin e!nııl 

16.10.942 11,15 Açılr 
1R 10 942 11.00 Kapari 

112 
'765 

83 
180 

Mektebin 1942 maU nlı taoe ihtiyat!! yukardald 
<onulmusttır Fazla malı'.lmat fc)n Gnnını;suvundakt 
., .... ,,,hini' mnrııraııt 

5000 Nohut 
5000 Zeytin ynğt 

sekilde eksiltmelere 
y(lkselt mOhendis 

\ (211) 

ONIVERSITE REKTÖRLÜGÜND N 
Askerlik derslerinin yuDt ve sözlil son lmt1hanlar.ı 26.X.942 ~onnııe 

kadar yapılmıs olacaktır. hgııı talebenin 'alim taburuna bfzı:at mfincRRt
f555l ları. 
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Gazctec:ihk ve Neşriyat T. L. Ş. l'AN .Matbaası 


