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SARK CEPHESi 
Stalingrat 
Kalelerinin 
Üçüncüsü 
Zaptedildi 

Berlin, "Kızıl llkteşrin .. 
Fabrikaların1n lşga\ 
Edildiğini Bildiriyor --

Ruslara 
Alman 

Göre, Son 
Hücumları 

Püskür+ülmü~tür 
Berlin 25 (A. A.) - Alman or 

duları baş kumandanlığımn te b · 
\iği: Kafkasyanın garbinde hava 
kuvvetlerinın müessir yardımı ıle 
harekete geçen Alınan ve Rumen 
kıtaları dağlarda yeniden bazı ye 
maçlan hücumla zaptetmişlerdir. 
Düşman mukabil taarruzları geri 
püskütülmüş ve düşman kanlı ka 
yıplara uğramıştır. 

Mısırda Açılan Cephe 
f<..ahire ilk Mihver Hatlarının 
Yarıldığıni Resınen Bildiriyoı 
Önemli Takviyeler 

Hava Kuvvetleri 
Alan 
ile 

Sekizinci Ordunun Bu Defaki Taarruzuna Amerikan 
Bir Amer.ikan Tank Ordusu 

.. 

da iştirak Etmekt edir 

Bertin ve Roma 
Tebliğleri 

lngilizlerin Pek Çok 
Tank ve Tayyare 

Kaybettiğin i Bildiriyor 
K ahire, 25 (A. A.) - Ort .. ~arA 

Ingiliz kuvvetlerı paıar müşterek 
tebliği: • , 

Stalingrat muharebesinde bir 
hal. bazı mev?.iler ve ev blokları 
müc;le~na olmak üzere "Kızıl ilk ıtal~·ada hı~lnnan lıedeflı•r,., tıt~rruz için ln~il.lerede~~ ~~~nden kalkarak gidip relm~ 2100 kilo-
' . f b 'k 1 b"t. tel mctrehk hır mesafe kateden Lancaster,, t ıpı 4 motorlu agır bonıbardım"n tayyarelerınden biri 

Sekizinci ordunun ileri kolları 
dün sabah gün doğa:-ken düşman 
ana mevzilerinin bazı noktalarını 
delmiş bulunuy1>rhrdı. Gündüz; 
düşmanın karşılık taarruzlarına 
rağmen, elde edili?~ kazançların 
muhafazasına devam olunmuştur 
Son 24 saat zarfında hava kuv; 
·ıetlerimiz muharP.bc sahasında a
zami şiddetle düşfan mevzileri .. 
ne ve kara kuvvetlerine taarruza 
devam etmişlerdir. 

ıe:;-rın .. a rı a arının u ıın .:ı 

yeleri zaptedilmistir S imaldc l.u M e 1 A A' _, Ak 1 
Mısırda Yeni -1,· L ondrıd; lnglliz ~e ;~erikan* ~~n~ü~f~~t=~~::k"~:~~· ~:~~~ 1 f l an oya gır ın aı 

ıeflerlnln lttlrıklyle geçen· rit şiddetli muharebeler so;ıunda 

1 •ı• lerde mUteaddlt toplıntılar ya· ıaptolunmuştur. Stalingratt&ki ----- - - --------- - ---
nCJI iZ pılmıfbr. ikinci ceptıe ltl ile •. düc;man üslerine ve Volqanın şar ,. ·ı· 1 ş h • G ı · G .. d .. ı ·· 

llkalı gibi gl:Ssterllen bu toplan - lt:ındakl Sovyet İa$e hatlar. n:ı lı:ıır n91 iZ er e rı ece 1 un uz u Çok şiddetli düşman hava karşı 
koyma ateşine rağmen bomba ve 
av - bomba uçakları tarafından 
kısa irtifadan yapılan facerruzla 

Taarruzunun tıları ı,tırık etmlt olan Amerl · 
1 

va tlan iddetli hava taarruzln 1 
kan Generıllerlnden ikisini yu- f • P Ş . . . • k e D f B b d E e 

A karıkl resimde görüyoruz. Sol · rrna durm~1a~ de,·am edılmıştır 1 1 e a om ar ıman ttı Siyasi Manası dakl zat. Avrupadakl Amerika n Don cephesınde Ruml"n ı kıtala 
kara kuvvetler! Kumıındanı Kor · 6.~if? Devam' Sa. 2 . ti\ i\. f\ --, 
general Dwlght D, Elaenhower, 

Libyada 7eıı! fn(iliıı taarrunmıuı H~dakl fae Avrupada bulunıın A· Ati t•kt Taarruzdan 
Dönüıte 

l:tfj9 Devamı Sa. 2, Sil. 4 

baıılaması, müttefiklerin bu sahada merlkan hava kuvvet'erl Kuman- an 1 e 
yüzde yüz muvaffakıyet kazanacak- daftı General i ra C. Eaker'dir. 
lan ümidini he led!klcrini eöıteria A•erlka l•hrlye Nazırının huıu-
yor. !tal;ya ve Almanyanm .ba son •f Muavhıl olarak Londrayı zlya-
ilylarda Mıstr cephesine ıı.aldettlkııo ret etmlı olan Amerikanın eakl 
lerf Jtuwetin mikdan malGm o!ma• Parla BDyUk Elçlıl M." Bulllt .de 
tııakla berabet. bu cepheye bilyük al'ka pllnda görülOyor. 
kuvvetler yıfmaktak~ pnı1tard ln~_: \....,...,· __________ ,J 
:!izlerin daha leblnedır. Ay ar an~ 
rl orta şarka nakledilen fngiliır Ye Ak d • d 
'Amerikan kıtatan ile harp teçhizatı en 1 z e 
böyle bir taarrnzu huırlamak icin ' 
girişilmiş bir teıebbüstür. 

5 ltalyan lace Gemisi 

Gemi 
Kayıpları 

Bu yaz Rommel taanuzlan- ,. 
nın İngilizler tarafından Batırıldı, 5 Gemi de Berlin, 25 (A. A. ı - Alman or 

karşılanmasını müteakip Libyada H dulan başkomutanl1ğının hu!?ı.tsi 

Alman Denizaltıları 
Yeniden 16 Şileple 
1 Muhribi Batırdı 

teessüs ecıen sükun, sekizinci or- asara Uğratıldı tebliği: 
dunun bu taarnızile bozulmuş o- Londra, 25 (A. A.) - Amiral - Alman den:z altıla1·ın 1n 'ıare • 
luyor. Gerek lngilizlerin, gerek lık makamının tebliği: Akdenizde kellerini güçleştirP.!? şiddetli son 
Alınanların bu kış için bu sahada faaliyette bulunan İngiliz denizaJ bahar fırtınalarına rağmen, kuv
bızırlandıklan görülüyordu. Rom tılan Libyada bulunan mihver vetle 1'.ruunmuş ci<:n iz kafileleri 
mel'in Avrupaya yaptığı seyaha- ordularının deniz muvasala ve ia- le yapılan çarpışmalarda ve mün 
tin aklbifde Alman :radyosu Rom şe yollan üzerinde yeni muvaffa ferit hareketler sonunda denizaltı 
melin Kahireyj alacağını vadetti- kiyetler kazanmışlardır. Beş iaşe larınıız 9imal Atlantıkte. lıuz de 
gini bildirdi. Bundan başka Al - gemisi batmlnuş, bir destroyer nizinde, Kanada kıyıları açiğin
manlarm Maltayı verdikleri bü - ıle silahlı bir ticaret kruvazörü da, Trinidad Yakınında, Kongo 
yük tayya~ zayiatına rağmen muhtemel olarak batırılmış, beş berzahı ile Cap şehri önleinde 
mütemadiyen di>ğmelerinin hik - iaşe gemisi de hasara uğratılmış- top yekun 104,.000 toni~atll tuta 
rneti de Rommel'in bu sahada bir Ur, Dört denizaltımız b u hareket nnda 16 gemi ile bir diişman 
taarruza geçmeslle alakadardır. lerin muvafiakiyetini paylaşmış- muliribi batırmışlaraTr. Bundan 
Malta adasındaki mütemadi bom: lardır. Bu suretle ilk t~rin ayın . başka üç gemi ile başka bir düs
bardımanlan.n gayesi Af:tkaya da Akdenizde 14 mihver iaşe ge. man muhribi torpillerle hasara 
gitmekte olan takviye kafilelerini misi batınlmış oluyor. uğratılmıştır. 

Dünkü Maçlar 

Almanlar, 11 lngiliz 
Tayyaresinin Tahrip 
Edildiğini Bildiriyor 
Londra, :J.5 (A. A.) - İngiltere 

hava nazırlığının pazac sabahı tcb 
liği : 

Dün gündüz L ancaslcr bomba 
uçaklarından mi.i!-eKkep mühım 

bir teşkil Milanodaki endüstri he 
<leflerini bombalamıştır. Lanı::as

ter bomba uçaları Fransa üzerin
deki yolculuklan sırasında az bir 
müddet bazı av filolarımızın re-

il N /z ) 

Ela~eyn'de iki tarafın mevzileri ve cephe vaziyeti 

Vic:h y hiikumctinin Paris tcki Cakat]nde bulunmuş1ardır. Hedef 

1 Günler Geçerken) 
mümessili M. de Brinon üsti.inde hava kapalı ve oldukça 

Vichy'nin 
Hatalar~na 
Rağmen 

Cihan Harbinin 25 • • lf!CI Yllı 

bulutlu bulunmuşsıl da, homba 
uçaklarımızın büytık kısmı bulut 
flieviyelerinden aşağılara kadar 
inmiş ve şiddetle taarruz ederek. 
bombalarını atmışlardır. llk alı -
nan haberler taarruzun başan ile 1 ek. • • •• "nd t..:.1:. la 

Bu harbe veri ec uıım uzerı e mu" uyup • 
bıtirildiğini bildirmektedir. Bom madı. Hatta Roosevelt gibi salahiyetli ve nü-
ba uçaklarımızdan üçü eksiktir. R E F 1 K fuzlu bir devlet adamı tarafından ileri sürülen * H A L 1 D buluş bile, propaganda mahiyetinde oldugundan 

Londra, 25 <A. A.) - Milano y tutmadı. Gazetelerde açılan anketlerin ise mese-

AI y • M'h ya yapılan gündüz akınında iki KARA leyi halledemediği muhakkaktır. Asıl uygun isim 
manya. enı 1 ver tonluk bombalar da kullanılmış- arana dW'SUn, şimdilik onun bir göbek adı var. 

Nizamında Fransaya tır. Bir kok yangınlar çıktığı gö: dır: lkinci cihan harbi ... Tosuncuğu böyle çağınyoruz. Halblı kıi 
•• • rülmüştür. fogi!iz bomba uçakla birinci, ikinci diye andığımız harpler, hakikatte tektir; ilki aı-

Y er Gosterıyormuş 1 n, gidip gelma 2100 kilom~re memişür, kısa bir durgunluk devresinden sonra tekrar ve daha 
Vichy, 2ö (A. A.) _ Cuma gü: katemişlerdir. k~etli olarak ortaya çıkmıştır. Birincisine nasıl öldü diyebiliriz 

ki mütareke ve sözüm ona sulh sıralaınnda kan gövdeyi götür-

korumaktı. Afrikaya nakledilen 
bu kafilelerin bir taar.ruilamı, bir 
tnüdafaa ile mi alakadar olduğu 
bilinemezse de, A"ftnanların kati 
neticeyi bir ayak evvel almak, 
bu kış Sovyet cephesinde uğraya 
bilecekleri müşküllerin Alma.n 
milleti üzerindeki menfi tesirleri 
tıi <izale etmek için, Afrikada bir 
ıafer araması ihtimali çok kuvvet 
lidir. Rommel'in Knhireyi almak 
vaadi de, bunu göstermek'.tedir. 

nü uçakla Dakardan Rabata gelen Gece yapılan alan mekten geri kalmadı. Mesela Rusyada, dahili denilen ihtilal uzun 

F. il y • k• d 5 amiral Darlan Fas umumi valisi Londra, 25 <A. A.) - Hava ne müddet harici mahiyette idi: bildiğimiz şekilde bir harpti; zira 
ener e efa Uzun Bır Çe ııme en onra general Nogues ve şim:ıl A!rika zaretinin tebliğinde şöyle denil- ayni toprak üzerinde yalnız İngiliz ve Fransız kıtalarile donan -

B b K ld 1 G 1 tasar baf komutanı general Juın ve mektedir: malan değil, Almanlar ve başka ecnebi unsurlar da Ç~rlık taraf-
era er~ a 1 ar • G a ay · • başka Fransız !ah~iyetlerile gö. • Dün gece Milano zerinde gün tarlarına karışarak yeni rejimle boğuşuyorlardı. Öbur taraftan 

Beykozu Beııktac da lstanbulsporu Y endı rüşme1er yaptıgı soytenmekt~dır. düz yapılan hav:ı akınından bir Trkiye istilacııar1a yıllarca harbetti bunıar yotuna henüz girı-
• . S Diğer taraftan, M. Laval Vıchy kaç saat son!'a. bomba servisine mişken Mançuko, Avusturya, Habeşistan, Amavu~uk, Çin .. ,,. • ~ t 9 8e......, I ~ jlii ö · de devamlı olarak Fransız kara mensup tavvareleriır.i?: bu şehrin hücumlara uğradı. İspanyadaki ihtilal, yerli ktyamdan zıyade, ya-

,. _.. ~ ...._~ .. J ; _:..,. :g bava vedeniz yüksek subaylarile 12!". Devamı Sa. z, Sil. ı bancı yardmıile basbayağı bir harbe benzemişti. 

Sekizinci ordunun bir Alman 
taarruzunu beklemeden, 

taarruza geçeceğini gösteren ala~ 
metler de bir kaç günden berı 
kendini göstermişti. Mareşal 
Sınuts'un Londrada dedet &dam
lan ve ask eri şeflerle yaplıf.rı te
maslardan, Avam ve Lordlar Ka 
lnarasmdaki beyanatından sonra 
lngiltercnin d e Libynda taarruza 
geçeceği anlaşılıyordu. Mareşal 
Sınuts beyanatında "~çinde bu~un 
duğumuz dakika taarruzda ve nar 
bin kati safrastnda b' ön~m n<ıic 

; W • ::7 \.t'! ,.._ ~ görüşmeler yapmış ve Alman ve - Sulh burnudur? Böyle mi olur? Top ve tüf eli sesiniri durma-
.... ,.. >-.; ~~. !.": ~-~!ES --- Aı:ne.rikan iş güderlerini kabul et .. , dıjı ve ancak çevrelere, devrelere ayrıldığı o yirmi seneye sulh 

..,.. ; mıstır. B TAN 1 d adinı vermek için insanın yaveci bir diplomat olması li%ID1 ge-
• Geçen cumartesi günü. iş bera- ugÜn a • lir. Tarihçi bu hileye baş vuramaz. Cihan harbinin b itmesi, cihan 

berliği politikası temPllerinin ku sulhünün elde edilmesile mümkündü. Geçen sefer sulh değil, bir 
rulduğn Petain : Hitler arFisında • • mütareke bile yapıldığı şüphelidin yapılan şey yürütülmesi im-
ki Montoire mülakatmın ikincii GELiNLiK KIZ• kinsız sulhnamelerin imzasından ibaret kaldı .. Ne mağlup yük-
yıl dönümü idi. Alman makamla- • lendiği şartlan yerine getirdi, ne <le galip, bu şartlan yerine ge-
n bu vesilerlen istifade erlerek y • tirtmefc kudretini kendinde buldu. Eski silah arkadaşlarını bile 
FransAmn. 24 ilkteS1"in 1 ~440 dan r; azan : -"""'ı birbirine düşman eden bir sulhe, sulh adı verilemez. 

beri tekerrür etmekte bulunan ha rime Nadir . ~ütün bu sebeplerıe biz şimdi birinci cihan harbinin dördün-
ta1ara rağmen daima mihverin ye cü senesinde değiliz, yirimi beşinci yılında yaşıyoruz. İkisini ille 
ni Avrupa nizamında yer alabile Muh . . etemi • in h ayırmak ve ayn ayrı adlandırmak lAzmısa en doğrusu ve hakika-
ceğini öne sürmektedirler. ıa:~n gaz 

11
• a~\ -t~ te uygunu (Cihan harbinin birinci safhası - ikinci safhası) demek 

' zır ıgı u ne .. '"! ese uır; .... • icap eder. Bu isimler, halk dilinde tutamaz; fakat tarih bakunın-
Geliboluda Güreıler •den itibaren. neşre başlackk. dan asıl yaraşanı odur. 1916 da başlayıp halA sürüp giden harbi 
Gelibolu, 25 _ Buglln "Yanılan ser"' "Gelinlik Kız,, ı takip etJnele : yannın tarihçileri bu şekilde yazacaklar ve yine bu şekilde t ah lil 

hest gür'1 mü!lababl:mnda Tekird:ığ!r • rini .okuyue~annuza tek_rar , edeceklerdir. Ayni harbin birde ('Oçüncü safhası) veya müthiş 
Hüseyin ile Kaarm Tafari kar,ılaımı!'" tavsıye edem. Lttten ikinci dramın ('Oçüncü perdesi) olacak mı? Oila ancak askerl, si.yas 
ttr. ~arrıııma ço'lı: he1ecanh olmuı. ne- • sahifeyi çeviriniz. 

1 
makale yahUt radyo gazetesini yazanlann kiıllanmağı idet edin-

~ ·a K T lt'rd ~ı er·· ı .. ,,/ dikleri. derde deva olmayan son fıkra ile cevap verebiliriz: "Bu~ 
ce e asım e ı ag ıyı yen ıın ~. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 , 1 • ltlrliu ederek cı :> 'h9 VT t,.rlr..+m:c;fir '"' ,... .,, ....... _ -- ' :...,: -~~• "'""'"'" •+ , .. 

lasıdır. Sovyet . üıterjk -~ 
:Yükün üzer" ~nd_ef .... ~ 
daha bü rı!I ıta - ~ .. 
lnnaktadır. Q_us ;\, ı.;,,; ..., ..- --... 

ıtlenfaat1eri h~yeti b"tT ·Be~iktH ~ ! stanbulspor maçındaa bir ı~rilnÜf 
bu yükün m\ı olan lrf kısa ,,.f • ',.Spor haberleri 2 inci sahifede) 
~ De. Sa. ~ SU. 1h -

' ~;"'..'i .~-

" • * . 



No. 1 

1 
BİRİNCi SAFHA 

Sermet pasa, yaslandığı hasır kol • 
tuktan doğruldu. Geniş bir nefes ala
rak: 

- Oh! Bahar blitiln gilzelllğile ~1· 
d 1 dedi. Su ıalkımlara bakın ... Koku· 
lanndan insan lidcta sarhoş oluyor •.. 

Biraz Jlerfde, alçak bir iskem!eye o
turmu1 bir bllmece hallile uğraşan 
Feyzfi başını kaldırdı. Dalgın dalgın 
v. IUmseyerek: 

- Eveti Bahar hakikaten gUzel ı cJi· 
ye cevap verd • 
Paşa, torununa biraz takılmak isti· 

yordu: 
- Küçük hanım! Eminim ki sizi ba 

fı rdan ziynde kışlık muammaların çö 
z ılmesi alakadar ediyor ••. Hoş, bir 
''Bahar" tablosu daha vücude getirecek 
deği!sinlz; fakat, o çocuk oyunlannı 
b"r tarafa bırakarak etrafınıza daha 
c kkatll bakarsanız, her halde pişman 
olmazsınız .• Zira bu bahar başka ba• 
hu! ••• 

Genç kız el'ndeki mecmuayı kapadı. 
S rar durgun: 

- Etrafıma da bak1yorum büyük 
ı..ahac1ğrm. dedi. Muammalanmı çöz
'Tl"k meşgalcsl, b likis bana hakiki ba· 
\ı rın saadetini duyuruyor._ .. 

Pa a bir kahkaha attı: 

- Bu nasıl oluyor bakalım? diye 
~ordu. 

- Bilirsiniz ki giircl şeylere d~ma 
':>ak·lırsa, o güzelliklerin füsunu göz
"len silinir .. Ben, her an zevkimi taze. 
\emek ist"yorum. 

- Vay kurnaz vay! Ama, sen bu na 
tariyeyi ancak büyiık annen~ kabul et 
tire bilirsin. 
Dolaımış bir yün çnesJnl açmakla 

'lleııut olan Güzide hanını: 
- Aman paşa, kızcacız:a durmacl:tn 

mazlp iğneler batırmaktan bo:;lanrr • 
ıın 1 diye söylendi. 

Pa:;a bu defa karısına dönmüşLU: 
- Hanım; sen onun vekili misin? 

Torunlarınm hiı; birine böyle sahip 
'ıkmazsın! Doğrusu bu muha}>beti ben 
bHe kıskanıyorum. '"' 

Sonra arknsına ynsl:ı.ndr: 
- Neme lazım münakasa! dedi, Ley. 
1akları zikretmedik. Bakın şu tarafa .... 
On!ar da ba h başına bir dleml Val• 
1ah seyrine doyum olmuyor. 

Feyzi, hülyalı bir bakısia geniş yo· 
hı iki taraflı kaplayan leylaklara ba• 
brak gülümsUyor, dudaklarında be • 
lirsiz blr kıpırtı fle: 

- Evet: hakikaten ba51ı başına bir 
ileml Baharın sembolü, tabiatin en 
tıymet!.f ziyneti 1 diyordu. ~ 

z 
Yazan: KERll\IE NADİR 

Güzide hanım tekrar söze kanştı: 
- Fakat çocuklar rahat ... ermiyor • 

lar ki. dedi. Dlin akşam yine Reha bir 
kaç mek1ep arkadaşile beraber çkeıt. 
lerin hepsinden kucak kucak yoldu. 
Paşa ilk defa ddttt bir tavır takıno 

mışt ı. Adeta öfke!f bir sesle: 
- Bu muzurlutu yapan yalnız o 

değil ki 1 diye yükseldi. Haydi ona ço· 
:ak diyelimi Ya ablası ... BUtiln ten • 
b.ihlerime raimen hergün bahçenin at. 
tından girip iistündm çıkıyor. Hoa 
tnası da ondan geri kalmıyor ynl 

Sonra, bastnı sallayarak husunetle 
ilave ettl: 

- ... Uç erkek evladımdan ne Be'• 
kisin babası, ne Feyzanın baba11, kü· 
çille oflum Fazıl ıibi ha rı idi. 

Onların a!dıkları kadınlar da, yeti~· 
ti:'diği çocuklar da insan çıktılar Fa• 
kat Fazıl bir mahal!e kızını kendisine 
eş seçti .•. OnWın yetiştirdlii iki evlat 
ta böyle muzir ve yüzsüz yetişti •• 

Güzide hanım tasdik makamında ba• 
$ini sallıyordu: 

- Haklısın paşa,. Rehada biraz ba· 
ba tarafının uysallıfl varsa da, Cavi • 
dan tıpkı anaırrun modeli! .. Yirmi ya• 
ııında koca kız oldutu halde, kendisin• 
den sekiz yaş kilçUk olan karde$İlt 
ıkran gibi boğu11ıyor •.• 

- Sade kardeeile mi? Feyza ile Bel· 
kisin neler çektiğin! gormüycfr musun. 

- Görmez olur muiruml Ama onlar 
idare ediyorlar da aralanndakl geçim 
bozulmuyor ..• 

Esen hafif bir rüzglr, gölgesinde 
oturduktan iri ceviz ağacının yaprak• 
larmdan geçiyor, u:ıı:aldara çiçek koku• 
lıırı götürüyordu. Bal toplamn)t için 
gelen binlerce arı, ulknnlırın Uzerlr• 
de milthiş faalıye•te idi. Sabah gilnt'· 
~inin kuvvet! ışıklarile pırıldayan kü• 
çük havuz, kırık ıırslnn ııizından d5-
kül~ su ile kınş:ırak d lgalanıyordu 

Paı;a, başını tekrnr mecmuanın üstü. 
ne eğmiş olan tonınuna h"tap etti: 

- Feyza: bu sabah bizlmkller'n hiç 
biri m('ydanda yok. Ne l le meşgul bu 
lunduklannı biliyor musun? 

7 30 Proıı:ram 
7 n Spor 
1 40 Hı~rltt 
1 S S Sı lon orkestra ı 

12.30 Proıı:ram 
12 UM dit (pl) 
12 45 llabt'rltr 
l J OD Sarkılar 
111.00 Proıı:ram 
18 03 l aıul beyatl 
il 45 Duıs oıkuu1111 

(Devamı var) 

1 19 30 Haberler 
19 45 Ser~ t 
19 55 8arkılar 
20.1.S Radyo ııuttesl 
20 45 Halk tilrl:Usll 
21 OD Konuıma 
21.15 San ıololan 
:21.30 Konusma 
21 45 Senfoni orl:estr• 
22 10 Haberlu 
22 45 Kaııanu 

HABUllEA 1 
Mil Ano'ya Ağır Akınl r 
~ Bnştnrnfı 1 incide l ğusunda bir yere bombalnr atmı,!ar 

hedeflerine yeniden taarruz et • ve bir kaç kiıinln yaralanmasına sebe-
mişlerdir. blyct vermişlerdir. 

Başka tayyarelerimiz şimali l sveç konsoloshanesi 
falyada başka hedefleri bombala • ı ld 
mışlardır. ııarap o u 

İşgal altındaki topraklar üzerin Stokho'm, 25 (A.A.) - Haber alın• 
de keşif uçuşları yapan av servi t'lı~ına göre, lngillzler ta:-m an Ce· 
sıne mensup tayyarelerimiz bir ı:ova'ya yapılan son hava taarruıı:u ne
şimendüferc ~c başka hedeflere ticesinde İsveç konsolosıu·u ahlan 
taarruz etmişlerdir. bombalarla harap olmu tur. 

Beş bomba tayynremiz eksik - """' 
til'. 

1 tal yan tebliğine göre 
Bern, 25 (A.A.) - Resmen b"ld't"İI• 

dlğme gore, Londradakl İsveç elçisi, 
Roma. 25 (A.A.) - "ResmI tebliğ": 24-25 İlkt~rin geceııı İng 111: tay7arclc
Dün öiledcn sonra ve dUn gece Lore• ı ri tı;rafmdan "İsveç toprak!arının va• 

b rdia, Plcmont ve b 'hassa MHano ve h:m b!r tecavlıze maruz bırakılmasını., 
Novarn gibi bar:ı merkezlere az çok Ö• 5iddetlc protesto etmesi çln hukiimc• 
nemli yeni hna ekınlan yapılmıştır. tinden talimat almııtır. 
Mıtnno banllyösllnde ahlan yangın .. • 
bombatariyle evlerde ve halk arasında Fl"ansa uzenıı.de 
oldukça mühim hasar ve kayıplar ya· J,ondra, 25 (A.A.) - Cumartesi gü• 
pılmıetır. Şimdiye kadar 48 om ve 254 nil Fransa Uzerlnde yapılan hava akın· 
yarah olduğu bild1rilmektedir. Nova• li!n esnasında Jı;g:ıl altında bulunmıyan 
ra'da ölen yoksa da 10 yaralı vardır. Franaada İngiliz tayyarelerinin bir 
Savon:ı akınında 35 kişi öimUş, 77 ki• tren hattını ve bir treni bombardıman 
si yaralanmıştır. etlikleri Vkby'dcn bildJri!mektedlr. 

Cenovaya yapılan itlı: h.ıva akınında• Rc&mi Fransız ajansı, bu taarruzun 
k• ke.yıp!ar 34 öHi ile büyUk kısmı ha· lrıgiltere nezdinde elddetle protesto c
f f o!ar k 190 yaralıdır. İtfaiye kuvo d"leceğinl b!ldlrmektcdir. 
\'etleri vazifesini tam yapmak suretiyle 
hror tarafta yararlık göstenmotir. 

Milano bolgesinde 3 dü!Jl'l1an uçağı 
\re eçen gece Cenovnya yapılan akın• 
d~ dıı 4 mot6rlil b ,ka 4 düşman uçafı 
dilşlir "lmliş ve tahrip edilmiştir. 

Almanlar ban /ngiliz 
'şehirlerini bombaladr 

nerlin, 25 (A.A.) - "Resmi Tebliğ" 
Garpte i gnl altında bulanan toprak• 

'ara yapılan taarruzlar esnasında şi-
nı 1i İtılyaya gfdArken ve şimali hal• 
y dan dönerken İngiliz hava kırvvetlf'w 
rl Alman bataryaianmn harekete geç
mesi neticesinde 11 tayyare kaybetmiş· 
t•r D "rUlen tayyarelerin yarısından 
f zlası dört motörlli bomba tayyarcle
rid"r 

25 °1tkteşrln gecesi Alm:ın hava kırv• 
\tet'eri 1ngilterenln prk kısmında bu• 
tu"lsn b:ızı şehirlerin a keri tesisleri
ne df' tııarnız etntlıılerdlr. Bütün tayıo 
y rclerlm'z u 1 r.ne dönmü lerdlr. 

* Lorıdra. 25 (AA) - Dün Alman 
bomba uça.klan İogiltcreni.rı ı!P.ıAI dcı-

Hong Kong'a Bir 
Hava Hücumu 

Tokyo. 25 (A.A.) - Domei ajansı• 
nın bl'd'rdiğlne göre, buglln öğleden 
sonra dört büyük dfüıman tnyyaresin• 
a~n mürekkep bir t~kit Hongkong gök 
J('l"inde görunerek pek yüksekten bir 
kaç yangın bombası atmışsa da hasa• 
ratın mUhlm olmadığı antasılmıştır. 

Hava bataryalarınrn faaliyete getmesi 
ve )apon avcılarınm havalanması üze
rine dilşman tayyareleri şlmi'll garbi İt• 
tikametinde uzaklasmıslardır. 

Prag'da İdamlar 
Prag, 25 (A.A.) - Resmi: 20 :vaıııno

dn blr gençle 44 ya51nda ba,ka biri 
vatan hlyancti ve düeman lehinde fa• 
aliyet ııuçlarlyle halk mahkemesi tara• 
hndan ölüm cezasına mahkUm edil• 
:nlıler ve ceza 20 İlktcsrindc infaz o
l nmuıtu~ 

Milli Matem· 
Günümüzde 

' 
Y apıİacak lhtif aller için 

Program Hazırlandı 
Ebedi Şc! Atatürkün ölümünQn 

dördlıncü yıldönDmü milnasebetfyle 
10 İkinciteşrlnde yurdun her tarafın
daki halkavleriyle halkodalarmda ve 
okullorda ihtifal toplantlsı yapılacak 
ve Ankora radyosu da neşriyatında 
Atatürkün ölilm yıldönilmünden bnh
sedecektlr. 

Halkevlcrlyle halkodalarmda yapı· 
lacak toplnntılarda schlr veya kasa
banın en bOyük mülkiye Amiri başta 
olmak üzere a!lkert makam flmirlerl 
ve Parti menrupları ve biltiln resmi 
~·e hususl k-şcltküller mensuptan bu
lunacaktır. Toplantılarda bet dııklka
lrk tılzlm S{lktltundan sonra AtatOr
kOn hnyatı. kahramanlıkları. l!lmez 
hizmetlt"rl anlatılacak ve müteaktben 
de Milli Şe!ln beyannamesi okuna
raktır. 

Okullarda da o gQn ihtifaller yapı
lacak, tnlcbeye Atatiirkiln havatı ve 
hizmetleri anlatılacaktır. • 

Annkra radyosu, sabah ncşrlyattn
da AtatilrkQn ö!Otn g{lnüna hatırlat
tıktan sonra, MllU Serin beyanname
sini okuyacaktır. Öğle neşrlyattnda 
da AtııtOrkün ölilm yılmı hııtrrl:ıta
cak ve tılzfmen neşriyatını kesecek
Ur. Aksam, ajans haberlerinden son
ra, AtntQrkOn hayaU anlatılacak, Mil
li Şefin beyannamesi okunacak ve 
mOtenkıben de AtatürltQn CClmhurl
vetln onuncu ytlında lradcttiklcrl 
hitabe kendf sesiyle naklounııcııktır. 

Edirnede Hırsızlık 
Edirne. (TAN) - Şehrimizde bir 

saııtçl bir de tiltilncil dükktın1 soyul
mu~tur. TUtüncü dükkdnındnn çalı· 
nan eşya az ise de. saatçi dükkllnm
dan mühim miktarda saat vesaire ~a
lınmıştfr. Tahkikata devam edilmek
tedir. 

Alt ncıdanrede iki 
Kişi Çüğnendi 

Şof6r Salimin ldare~lnrlekl bir tak
at dün Altıncı dairede Samiye ve 
Hnyrl isminde iki kişiyi çiğncmtıtlr. 
Samlycnin kolu ve bacağı, Hayrlnin 
de bacağı krrtlmış, her ikisi de has
taneye kaldırılmıştır. Tahkikata müd
deiumumi muııvhılerinden Ziya Yaz
r.an elkoymuştur, Şoförün kabahnti 
olmadı ı, arııh da bulunnn iki sarhoş 
ınıişterin n direk lvonn anl müd ha
eleri neticesi lrnuınTn vukua geldiği 
ı:ane diltn k cdlr. 

D~~lijl/IS P. d ı ~11111111~~'~ 
Dünkü Maçlar 

Fener ile Vefa Uzun Bir Çekişmeden Sonra 
Berabere Kaldılar • Galatasaray 

Beykozu, Beşiktaş da lstanbulsporu Yendi 
Lig maçlarının şimdiye kadar ya- ! bahı;el!lcr birden işin ciddiyetini kav

pılanlnr içinde en heyecanlı oyunları rıyarak hızlandılar, epey gayretli ge
dün oyn:ınmfştrr. Her sene ön plllnda çen bir mücadeleden sonra Müjdat 
giden üç takımımızın kuvveUi rakip- bir karışıklık esansında topu ikinci 
lerlc karşılll$lTlası Fenerbnhc;e ve Şe- defa Vefa kalesine aoktu 
ret sahalarına oldukça kalabalık bir Bundan sonra oyunda • Fencrbnh-
ı:pyJrd kilUesl toplamtştt. çen!n muhakkak bir galibiyet elde 
Galatasaray 4 _ Beykoz 1 etmek iı;Jn sağlı ı:ollu hQcum ettiğini 
Fenerb:ıhı;e stadında günün ilk kar

şılnsmrısı Galatasaray ile Bcykoı: ıı

rasmda oynanmı tır. Beykozun ma
ltlm fnatcı oyunu kaı-$ısmda dün de 
~enderden müteşekkil bir kadro ile 
Galatasaray maçtn başlangtcında epey 
sıkıntı <:ekmiş ve Mııshıfnnın yııptıl!ı 

bir golle dev·reyi galip vaziyette bi
tirmiştir. 

İkinci dC'\Tede üstOnlil~O ıılıın Ga
latıuıaraylılıır arka arkaya yaptıkları 

Oç sııytya mukabil bir gol '."tmll151er 
ve """(') 4 - 1 ka,.:ınmr~nr~tT 

Fener bahçe 3 - Vefa· ~ 
GOnOn en heyecanlı tnacı Fener

b:ıhçc ne Vefa nraıımda oynıınmıstır 
P'cncrbahı;e Uıkımmda buhınAmtyan 

Reblin!n yerine rr nı; oyuncu fbrııhlm 
alınmış ve Ali Rrıa da rııhııtsıdığma 
rağmen takmıa girmişti. Vefa da bu
na mukabil Fikret ıtibl iyi bir oyun
cu yer ıılmaml'$tt. Hakem Sc~ml A
kalın idaresinde bar,lıyıın oyuna Fe
nerbahı;elller ilk anlarda rUzıArla bir 
ilkte hliklm oldular ve altıncı dakl-
koda Osttlste yapılan akfnlardan son
ra Halld!n ı;ektl~I çok güzel bir kor
neri MOjdat ve Fikretln ııtııklyle gole 
çevirdiler. 

Vefa tsıkımt buna pek de gayretli 
bir şekllcl" mulmbele etmecliyse de. 
rıyunda Fenerbahcenin llk hrıf dl'· 
vem etmedi ve Vefa, Haydnrm sürdü
ğü topu çnk güzel idare etlikten son
rn. Muhteşeme gccirmeııi neticesi 
Muht~emln fevkalade bir vole şü
tlyle berabere va:ziyete geçti. 

görfiyonız. Bu arada sertıeşmlye bnş
lıyan Vefa mOdafaasmda, ibrahlme 
ı;ok sert bir ıarj yapan santrhaf Hak
kıyı hakem oyundan çtkardt: buna 
mukabil on kişi ile oyuna devam e
den Vefa takımı. anl bir eşapc ile b0$ 
kolan Fenerbahce mildafaa sahasına 

aknrak fü;ünca golOnU çıkardı. 
En gergin bir vuiyt'lte devam eden 

oyunda Fenerbahçe muhacimlerl her 
ne pahREma oluna olsun beraberlik 
~olünil çıkarmak için Vt'fa kalesine 
birkaç defa akttlar ve İbrahim beş 
dakika kain oyunun altmcı, Fener
bnh<"enin de b<>rabt'rllk golünü çıkar
dı. Hakem oyunu tam vaktinde biti
rirken. "n:ıç esanı:ında duraklamaları 
mucip olan kQçük hAdlselerln :r:aman 
kavıbınt naıarı dikkate almadt. 

F•nerbılıce: Cihat, M"uımmer,. :Uurat, Ô· 
mer, Ali Rlu. A'rllnı. Fikret. Had. M"U .... 
dat. İbrahim, Hıllı. 

Vefa: Munhhlt, Cihat. SOleyman. lıfuotıtfı 
Hakkr. SOltvrnın. Muhıet•m. 60kr1!, Zeki, 
Hllseyln. Haydar. 

Beşiktaş 6 - İstanbulspor 1 
Şeref stadmda en mühim maç Be

şlktas ne istanbulspor arıısmdaydı. 
Beslktııs takımı baştan itibaren kur· 
duğu hfıklmiyetin semeresini görmek 
te gecikmedi ve hemen çıknrdığt O<: 
"ol•c galin vaıdycte geçiverdi. 

İkinci devrede kuvvetli rakibine 
bir gol atan İstanbulspor d:ıha üç sa
vtnın yapılmasma m'ini nlıımadı ve 
oyun 6 - 1 Beşikt:ııım galibiyetiyle 
~onn erdi. 

Seref stadında bu tnact.ın evvel 
CiUleymanlye - Davutpaşa ma<:ı 2-2 
beraberlikle. Kasımpaı;a - Tnksim o
nınu da 3 - 2 Kaslmpasıınm gale
ı.,csiyle h!tmistır. 

At Y arısları 
~ 

Taşradan Un 
Getirilebilecek 
Yalnız Alakar.Jardan 
Vesika Almak Lazım 
Ticaret VekAletı tarafından evvelce 

vllAyeUere blldirildlğl üzere, müstah
sil hnlkm hükUmete borçlandıkları 
1nzde yirmi beşi vermiş olan vilA
yctlerdc buğday sattelan tamamen ve 
hiçbir kayda tilbi olmıyarak serbest 
bıraktlmııttr. istanbulda satısa arıet
memek şartiylc, kendi ihtlyaçlnn o
lan unu, bu g:lbi yerlerden herkesin 
.scrbcstı;e satm alabilmesi ve geUre
bilmesl mümkilndilr. Ancak, un veyn 
buğdaym satrn altndıfı vflAyetten, o 
vllftyetln hilkOmete ytlzde yirmi beş
leri Memlş olduğuna dair vesika a
ırnmasma 1Qzum vardır. Devlet De· 
miryolan istasyonlarında ılmdlye ka
dar bu şekilde kendi ihtiyacı için un 
veya buğday getirmek fstlyenlcrln un 
\"e buAdııyı trenlere kabul edllme
toekte oldutundan, Münakaltıt Vekft
letl bu defa alAkndarlara teblilt ettf
ği bir emirle yQzde yirmi beşin hO
kümete 6dendlğlne dair vesika g!lste
renlerln un ve buğday nakletmekte 
ıerb~ nlduklarmt blldlrmlıtir. 

Edirnede ekmek işi 
Edime, (TAN) - Edime şehir hal

kmm ekmeklik fhtlyacmı temin et
mek hususunda $Chlr beledlye.'line Zi
raat Banknstnca 50.000 liralık bir 
\-redl açılmıstır. 

Bu ruretle Trakya vllAyet ve kazıı 
hclerllvclerlne de bu şekilde krediler 
ac:Tldıih ve herblrlnln lstlhıınl böl~ele
rine bul!'.dny mübavaa etmek fü:ere 
mutemeUer glinderdiklcrl haber alm
mıstır. 

İKİNCİ KOŞU: Mesafesi 1800 met
re. ikramlvcsl 235 lira olnn bu ko
<11.1da Cevlftntek birinci. Bozkurt i
kinci, A1ok Qçt\nctl 2cldl. Ganvan 310 
nl.fl•P'"r lM ve 125 kuruş verdi. 

UcfJNctt KOŞU· Bu koşu saf kan 
rap atlanna mahsustu. Mesafesi 

lfiOO :metreydi. Birinci Hızır. lklncl 
D:ıbl, ftcOncO Rind. Ganyan 415. plft· 
o;elPr lHI ve 120 kuruş verdi. 

DÖRDÜNCÜ KOSU: Bu knStiva 
Rei<dcOmhur ve Gazi ko~ubrını ka
.,.ıınmış atlardan baska mllhim ktıisi)( 

vıınslarT ka7.ıınmış atlar da lc:tirak et
ti. Birinci Buket. fkinci Demet ırel

nl. Buket - Demet ganyanı 100 ku· 
'"1.1$ Vl'rdi. 

BEC:tı\Trf J<oqu: r.!lniln ı-n ehem-

Bu şekilde biten birinci devredPn 
~onra rOzyıin nrka~ma alan Vefa ta
kımı, Fenerb:ı.hı;enlnklne rlenk bir o
vıın tutturmu~tu. Bu ııradn Mu°tltf'SP
mln bir p:ısiyle topu ikinci dPCn kııle
ye sokan sn~i<:in vaziyetim! yan ha
ke.mi Milev:vPt o!sayrl m· kamTndıı 
bayrnf!tnı kııMırdf VP h-ıkPnıin tnÜ• 

tereddlt ne:rarlnrı !SnOnde topu ortıı
ya süriiklenirkcn ynn hakemi bu .,,._ 
fer (santr) ı:-l:zıdsini gö terdi . 

Ankara. 25 (TAN) - Sonbahar at ...,fvetli kn«uı:u bu olmuştur, Bu ko· 

Galip vnzivette oyuna devRmn baş-
hyım V tak.mu.. ka~da ~ ner-

vnrıs1ıırmtn beşincisi buıtlin kalaba- .,uda, ı:imdive kadar muvaffakfvet 
1ık bir seyirci kütlesi önünde yapıl- ~Clsterememiıı olan Haspa, hakkmıfokl 
dı. Yarışlorm netlceJcri şöyledir: vımlıs knnaııtleri temh:lt'mfdlr etı-
BİRİNCİ KOŞU: Hiç koşuya gir- rede birirıci H:ısna. ikinci h . iıcUnc1i 

memiı; yerli yartm kan İngiliz tav- PJnar ıtPldl Gıınvan 585. nlfü::eler 31!' 
lnl'lln mahsustu. Bu koftlya yalnız Haspa çifti' 
bk tay latlrak etti. 

Bayan Roosevelt'in J . 
Verdüği Cevaplar 

Mısırda Açdan 
Cephe 

ça!anmıştır. 

Doğu Akdenizde bir İngiliz kafile
sine karşı yapılan taarruz 11raaında U• 

ucak\arrmızdan biri bir torpido muhri• 
hini torpillemiş ve batırmratrr. 

SARK Cf PHESi 
~ Baştarafı 1 ncide 

1 

ittir Bcıştarafı 1 ncide 
l.ondra, 2~ (A.A.) - Bayan Roos:- nn hepsi başarı ile hedefe tevcih 

vclt ı:ezctecıler konferansında İngıl•z d l . 
·ıc k d 1 h 1 e ı mıştır. ve Amerı an a ın arının arp gayre • ı . . 

!erinden bahsederken, Birleşik Devlet- Butun hareket_ler avcıbrınıızın 

r'Rommel kuvvetlerillin imha 
edilmesi lazımdır,, 

rı düşmanın bir kaç taarruzunu 
geri püskürtmüşlerdir. Rumen 

hava kuvvetleri düşman mevzi-ı 
\erine ve demiryolu nakliyatına 

r-- DiKKAT : .-" 
Köy Enstitülerind_e 

Öğretmenlik 
Yapanlar 

Tdrklye yava yavaı ean•yl 
memleket! hallnl almaktadır. Ku• 
rulmuı ve kurulacak olan btrçok 
aınaJ mDeaaeselerlmlzl lıleteeek 

elem•nluı yetlftlrmek için yeni 
yeni unat 'mektepleri, sanat il· 
selerl •çıyor, açmayı tasavvur e· 
dlyoru:ıı:. Ancak aldrıtım\z bir 
mektuptan ISörenlyoruz ki, bu a· J 
rada eakl sanat mekteplerlnl, bu· 
ralıırda okuyan ve buralard•n 
mezun olanlar( ihmal edlyoru:ıı:. 

Bu mektupta deniliyor ki: 
"10 yıl okuyup sanat mektebi· 

nf bitirenlere fnbrlkalarda, klSy 
demlrelllk ve marangozluk kur9· 
farında. klly enstltDlerlnde ııııret· 

menlik hakkı verlllyor da asker· 
tik vazlfelerlnl yapmak ııı·Hı gel· 
dl!ll zaman yedek ıubay olmak 
hakkı verllmlyor. Halbukl klSy 
enıtltDlerlnl bltlrenler aııkerllk 

vazlfelerlnl yedek ıubay olarak 
vapıyorlar. Bu vaziyet gırlp de· 
1111 mi? KISy enatltDlerlnde oku· 
vınlar yedek ıubıy oluyorlar da 
onlarl' okutan ve yetlttlrenler, ya· 
nl onları hocalık etmek vaafını' 

haf:ıı olanlar bu haktan filll'ıruin 
bırakılıyorlar.,. 

Eaer iddia vtrlt ise herhalde 
olAkıdar makamların bu ciheti 
tetkik etmeleri vı bu kınunf ak
oklıl5ı dOultmelerr ltzımdfr. 

\... •••••••••••••••••••• .1 
$ehrimizde Su 
Sarfiyatı Artıyor 
Şehrin su sarflyntl gllnden gtlne 

ırttnaktndlr. 1938 yılında senelik ter
k:os suyu sarfiyatı 15 milyon metre 
mlkflbı iken, 1941 yıltnda sıırliynt 20 
milyon metre mlkftbma yükselmiştir. 
Bu senenin nctlcelcrl hen<lz nlmma
rnış olmakla beraber, sarfiyatın bu yıl 
'l5 milyon metre rnfkftbına yaklnşa• 
cağt tahmin edilmektedir. A1Akadar
lıır bunun. ııebrln nOfusunun nrtmn• 
•ındıın olduğu kadar, teslsattn mun
tazam işlemesinden ve halkm istedi~ 
'<:adar su bulabilmesinden Uert geldl
··inl söylemektedirler. 

1 un~o" MARERLER 1 
+ BiR KADIN YARALANDI - Yenlo 

ıehirde oturan Servet isminde blr lıadm clot
tu Ali tarlfından bıçaklı J"aral!nm.ıuır. 

+ DO&EREK ÖLDÜ - Galatada btr 
hırdavatçı dilkklnında hamallık eden Aırop 
d!ln 11bah dUkl<lnın depaıunun Qst katından 
dilıerelc 6lmilst11r. 

.+ EKMEK VURGUNCULARt - Elı:mclı 
l:arneıl yolsuıluiu yaptıkları için hnncı Sev· 
ki Ferah. Ziıra Obay, Nilı:o Beıcaıos 50 su 
lira paro cezHına. iaae memuru Enaar 50 Ji. 
t4, Tarık "YC F•hmi eo ıar 1ir11 para cczası•
m.tllıkQm edilml lewdlr. 

Danimarka 
l{rah Ağır 

Hasta 
•· 

ferde bir gün kadınların mecburi hiZ- kudretli çıkışlarıle huuı:ı) e edıl -
mete q1ğırılmalarımn muhtmıel bu· miş ve duşman tarafından pc:k az 
unctufunu söylemiştir. muhalefet görülmüştür. Bir düş: 

Kahire, 25 (A.A.) - Sekizinci İn• 
iİliz ordusu kumandanı General Mont• 
gom('ry, taarruza ba,larken neşrettiği 
btr tmri yevmide ordunun maneviyatr 
nın her zamankinden çok daha yükıck 
oldufunu b!ldirml:ı ve "Rommel kuv
Vt'tlcrlnin ıhma edilmesi lazımdır.,. dt• 

taarruz etmişlerdir. 1 
azerinde Alma~ ve 

1 

Sıhhi Vaziyeti Birden Ledoga gö!Q 

Bayan Roosevclt'ten Mareşa! Smut•• man uçağı düşurülmüştür. 
un Amerikayı ziyareti için bir devet Malta üsti.ınde diışnıan av-bom 
ıetirlp getirmediği sorulmuştur. Ba• ba uçaklarının faaliyeti ·lcvam 
yan Roosevelt ~u rcvabı vermiştir: etmekte ise de neticeler evvellii 

"Maresal, kocamın eski dostudur. ler gibi pek hafif bulur.maktadır 
l/e Amerikayı ziyareti her zaman bü· Avcılarımız burada iki d işn~an u 
yuk bir memnuniyetle karşılanacak- çağı tahrıp etmişlerdir. Başka bir 
•ır... ınihver uçağı da hava lrarşt koy-

Rds Roosevelt'in İnglltereye ge1ip ma ateşilc düşiirülmiiştür. 
cclmiyecefi sualine cevaben Bayan Yukarıda bildirilen pu gen~ ha 
Roosevelt dmlstlr ki: rekctler sonunda uçaktnrımızdan 

''Kocam. İngllter•ye gelmeyi çok ar• 12 si üslerine dönmemişlerse de 
zo ediyor. Fakat şimdillk zaman buna en az 2 bomba uçağına mensup 
miısalt değildir.,. mürettebatla dört av pilotu kur 

Bükrcş Tekzip Ediyor 
Bilkreş, 25 (A.AJ - Rumen kıta

lartnm cepheden geri çekildiğine, Ma
r1!$al Antonesco'nun hastalığma, Ru
men ordusunun uğradığı muhayyel 
tayıptarn ve Romanyada endişeli bir 
durum vücudc cldiilne dair olarak 
yabancı kaynaklardan sızan ve baıt 

ajanslar tanıfmdan yayılan haberler 
lam bir ktıtlyetle yalıınlıınmaktadTr. 

Bu haber tamamen uydurmadır. Hiç
bir asıl ve esası yoktur. 

Cenup Batı Pasifikte 
Meiboume, 25 (A. A.) - Cenup 

bntı Paslfik müttefik umumt karar
gôbmdnn: Rabaul'n knrşt yapılan bir 
hava taarnızu esnasında 17,600 ton!
ldto tutıırtnda bir deniz uçak ana ge
misinin tam isabet aldıGı resmen bll
dirllmekt.cdlr. 

* Vaşington, 25 (A. A.) -- Cenup 
Pasifik hususi deniz kuvvetleri ko-
mutanı olup bu defa vazifesinden ay
nlan Visamiral Wfiliam Peja, New 
Port - Rode lsland deniz akademisi 
reisliğine tayin olunmuştur. Yerine 
Mac Art.hur'uİı emrinde çalışnn ve 
cenup batı Pasifik deniz kuvvetlerine 
kumanda eden Visamiral Herbet Lc
ary getlrilmlrli.r. Cenup batı Pasifik 
deniz kuvvetlcrl fkhıcl komutam 
Kontramiral Arthur K rpender Vlsa
mirallıta terfi ettlrilmiııli.r. Amiral 
~ıu-y'ni}:\ ~i!esini yapacakttJ; 

\ulmuşlardır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 25 (A. A.) - "Resmi 

tebliğ,, 
.Mısırda şiddetli bir topçp hazır 

lığından sonra düşman geniş bır 
cephede, bir çok tayyarelerin hi
mn~sinde, !kuvvct!i pıyade ve 
trhlı teşkillerile beklenen büyük 
bir taarruza geçmı;;tı.. Şiddetli 
carpışn{aıar devaın etmekteJi.:. 
Şimdiye kadar diişman ~O tayya 
te ve bir çok tank kaybetmiştir. 

Malta üzerinde hafif Alman 
tnuharebe tayyareleri Luka ve 
Venezzia hava meydanlarının te
;lslerine yine hi:r çok bombalar 

isabet ettirmişlerdir. 

ltalyan resmi tebliği 
Roma, 25 (A,A.) - İtalyan teblifi: 

Diiljrrlan şiddetli bir topçu hazırlığm· 
dan sonra kudretli zırhlı ve piyade 
kuvvetleriyle Elalemeyn cephesinin şi
mal ve cenup kes!mlerinde taarruza 
grçmiştir. Her tarafta püskUrtlilen düı
man, bi!hassa ıırhh vasrtalar bakım1n• 
dan ağır kayıplara uğraml$ ve ı!mdi· 
ye kadar 47 · tank tahrip olunmuetar. 
Muharebe devam etmektedir. 

İngiliz hava ku'f'Vetlerj -çok b\l,Ulı: 
testkküllerle kara hareketlerin! destek
lemek için müdahale etmiıse de her 
ta .. afta Mihver hava kuvvetleri tara• 
fmdan önlenmiş ve alevler !çind~ IS 
düşman uçafl düşürülmü5tUr. Hava 
karsılı:oyma ate$İvle isabtt alan b.ışlca 
4 4üiman U§aiı da yere dü~müş ve par 

ııistfr. -

/ngiliz taarruzu hakkında 
ı·erilen taf sllat 

Mısır çöliindeki İngiliz umumi ka• 
rargahından 25 (A.A.) - tngillz ve 
Amerikan hava kuvvetleri düşman u• 
çaklarmı Mısır röHi g!Sklerinden ata~ 
ken sekizinci İf\Jili:t orda!lunun belki 
de kllt'i olan taıırruz hıtrt'keti ınldsaf 
lmektedir. Rüvük kuvvet!erin toplan

tt1ası ımretlylc Elalemeyn hattına lı:ar• 

il yııpılan taarruz Cuma sabahı gUn 
c!oğnrlı:en ba11lam~tır. Birle,ik Am,.ri• 
kanın Mısırdaki umumi kararııihı, A· 
merikan hava kuvvetleriyle tanlı: ord;J• 
ıunun çarpışm:ıya işüralı: ettliini bil• 
dfrmektedir. -

Bütün diişmıın hava alanlarr, son 10 
ıtün xarfında yapılan fiddetll hava ha• 
urlığı yüzünden tamamiyle eı:i!miş ve 
harap olmuştur. Marsa Matruh, Tob· 
ruk ve Bingazi limanlarındaki malze
me ve ikmal merkezleri de müttefik 
han lı:anetlerl tarafından bombalan• 
maktadır. 

Fin tayyareleri tarafından destekle
nen bir Alman - 1tnlynn denlz teşki-
11. 22 İlkteşrin gecesi sahilin Sovyet
lerln lşgall altında bulunan bir kıs
mına karşı hnrekete geçmlıtır. Ka -
raya çtknnlnn bir müfreze Fener'! 
\ahrlp etmiş ve bir miktar esir al
s-uştlr. Bu deniz teşkili dllnerken düs
man gambotlnriyle durmadan çarpış
malar olmuş ve avcılarımrzlıı hava 
bataryalarımız dilsmanın 21 tayya
resini düşUrmfışlerdlr. 

lJI oskoraya göre Alman 
taarruzu püskürtüldü 

Moskova, 2~ (A.A.) - St:ıllngrad
fa müdafiler, Almanlarm şehrin şt
Tıal b:ıtrstııdnkl fabrikalara karşı yap 
ukları tlmitslzce taıırruzların hepsini 
pOskOrtmilşlcr ve beş gündenberi bir 
ldrm bile g11rilememişlerdlr. Şehrin 

diğer mahollelerlndeki Alman taar· 
ruzları şiddetini kaybetmiştir. Yağ

murlar, sojtuklar ve Ruslarm kendi
lerine vurduğu darbelerden ileri ge· 
ten kayıplar yüzOnden dfüıman kuv
vetlerinin azaldığı ve şimal mahalle-

ıerine yapacıığt büyük taarruz için 
ialvvetlerlnl tekrar bir araya topln
ınakla meşgul olduğu santlmaktadır. 

Yüzlerce Alman uçafı Rus mevzile
rine taarruz etmiştir. Kttılyıldız ga
ceteslnln bildirdiğine göre, Cuma g\1· 
nü 1500 bomba ahlmtşhr. Bu gazete. 
AlmanlnrTn Moıdok cevresfnde en 
'lddetll muhnrebelerin yapılmekta ol
dufu Terek vAdlslnde bundan iki ay 
evvel lşgııl ettikleri Tn~zllerl ınuha
rnnıya devam eyledlklerlnl blld!rmek-
te<llia ~ 

BüyUk sayıda malzeme ıemlsl kayıpa 
farına rafmcn Mih\ter kuvvetlerinin 
elln maaı.ıam bir nlsbette o!dufu ~.
nılmaktadır. Ba kuvvetlerin, iki Al• 
mın n i1d İtalyan urhh tümeniyle 
motörtil bir Almıın tilmenl, 164 ifncU 
Alman piyade tltmcni TC teçhizatı tam 
olmryan takriben altı İtalyan plyadf' 
tfünenlndcn ibaret oldufu söyleniyor. 
A!man Afrika ordun iyi techlz edllmie 
Ye seckin aıılı:erterdm teskil olunmu.,. 
tar. 164 fincfl Alman piyade tflmcnl yaz 
mevsiminin ortaama kadar Girltte bu• Moskova, 25 (A,A.1 - "Reuter": 
lunayorda, '-lmınlar Kml t!kteşrln çelik fabrika· 

Sekfı:incl tnaifü: orduıannn taarn:r lan etrafındaki muharebeye 6000 hU• 
ra, orta.sark başkomutınhfınm Gene- cam erl ite en yeni modelden ağır 
ral Alaandcr'e teYdiinden ftç ay .,1 tanktır ıürml1$lerd!r. Fakat bütlin te
Mareıal Rommel'in Etalemeyne kal'lı ıebbUsler akim kalmış - ve 1t Alman 
clriştitl son taarruzdan yedi hafta ıon. tanlrı kullınılmaı: bir lıale ıoku!muetur 
rıı başlımrt bu!ttnmaktıdtr. Rommel'in lrtallncradın tlmal battıınita-ıon cün• 
haleTI Mıırrda olup olmac!ılı blUnmc- lerdt' ban •tratcJik tepelerin ele re· 
m('lı:tcdir. tirllmesl .,e bir to'lr noktalarda Rus 

Sekizinci İncili~ ordastt son rllnter- mevzfterfnln daha iyi br darama !IO

de. uçak, tank ve baslca Amerikan harp kulması muhakkak surette, şehir fizt• 
malzcmeıı! olarak çok önenıli talı:vlyc- rirıe yıırırlan Alman baııkısınr hafif!et• 
ler alm11tır • ın11Ur. Bu kesimde ıon yapılan hilcum· 

Fenalaştf 
Kopenhag, 25 (A.A.) - Kral Krls

tian'ın sailtk durumu hakkınc!a rece 
yansından sonra ıu tebliğ neşredilmil" 
tir: 1 

Rahat g~çen bir günden sonra Kr .. 
lın durumu fenalasmııtn-. Kalp hareıo 
keti ıüratll ve intlzamsızdtr. Gece ya• 
rısından sonra tatbik edilen tesirli teıt 
davi sonunda hafif bir diizelme ıörli!.
miiı;se de vaziyet ciddiyetini muhafaza 
etmektedir. Hararet 37.7 derecedir. 

da Ruıı kıtaları Alman mcvzllerlne gt,.. 
rr.işlerdJr. 1 

Kızıl llkte§rin fabrikası 
naBıl zaptedlldi 

Berlin, 25 (A.A.) - stallngra(!•d:f 
"Kızıl İlktcşrln., fabrJknlarmrn 1şgaU 
ne neticelenen y('D} taarruz, gQnlcr"" 
ce süren devamlı bombardtrnanlardn.tı 
sonra hazırlanmtıtır. 
Alınan piyade ve istihkAm k:ıta1nr.lt 

r:ırhh tankları, toplar! ve alev saçan 
maklneierl harp nb:amma koyduktn.ıl 
sonra enkaz halindeki fabrika saba"' 
sında ilerlcmiye muvaffak olmuslar
dTr. Fabrika binnlnrmm hepsi ve et• 
rafta bulunan biltOn tesisler tcmelle4 
rlne kadar yok cdı1mtştlr. ~na fa°D" 
rlka dOsman tarafından bastan bJlşı 
bir kale haline konulmuş, telargQlct"' 
le, tank tuzaklnriyle, mayin barajlı?" 

riyle, top, tanksavar bntnryalarlylc ~• 
sayıst:z ağır piyade siltıhlarlyle tcçhfj 
oıunmuştu, Buna rağmen, Alman ter 
talan geniş makine ve kazan aat!."'C" 
ler!nl fııgnl~ muvaffak otmuslardıt. 
Ollşman nıevznerı ayn nYM ve pa~ 
oarçn dfişllrülmQş«ir. Şehrin şirri:' 
kısmTndakl en büytık mQstahkcii 
mevzilerin ilçilncOsQne girmek ~ 
elde edilen başarılı hareket. dQşrnı:ı1 

bataryalar!nm ntcşlni mısturrrrryn nıt.1' 
vaffak olan Alman topçu ve bıı"1 
lruvvetlf!rlnln eseridir. 

V ol.ga - Don arasın'ila 
Bertin. 25 (A.A.)- DNB( ntn ölrefl 

diline g · vyetJerin Sta1ingrnı1ı1 

~imalinde Don ar~sm~11C 
Atm:ın ce vatıhkl:ın cı 

e~rindo de al<• 





Mısırda Y enU lngiltz 
Taarruzunun 

Siyasi Manası 

t ASKERLiK iŞLERi 1 
Fatih Aılı:erlik ıubeıinden· 1·11, teırln-942 

ıUnu Ankara Yedek ıubıy okulunda buhı.nı:nı• 
lırı llıım ı::elcn ylikıek ehliyetnımelilerle hı· 
ı:ırhk. lı:ıtısını ıevlı:leri le•.., edep ehliyetnırne• 
ıı:r.lenn Ciunh1.1rıvu Bavri"mınd.an evvel ıube· 
Y.e . mur.ıcıatla muamclclennı ikmal euirmclc· 
fi ılln olunur,. 

Eminönü Yerli Aı Şubeainden: 
Jındarm.1 Yrb. Oımın ~t- Bekir Sıtlı:r !071 
P. Tej. Abdülk..ııdı.r ot. Mehmet Zeki t:ıer 
(JJ.S-27) •cele ol•r•k ıubeye m.ır•c11tl•rı. 

Bey11ııt •ıkerlilt •ubeıinden: 
Subemiıde muamele sören ll9 dofumlu •e 

bu dotumlularl• muam<l .. _ tlbi •ilkae\c ehli· 
Yeti haiz olanlar 27 / ı O /942 siinilnde sevk 
edilmek üzere •ubemb.de ~ıılu1UR11l11rr. 

E.!lJ" baştaı;atı ı nc1de 
?alrt'"ctnda aralarında taksimini em 
retmektedir. Ba$irntli bır sevkul 
ceyş, Ingiliz sevkulleyşi taarru -
zunun açılması zamanjnın büyük 
bir dikkatle tay inini icap ettir -
mektedir. Bu teyakkuz, impara · 
torluk büyük tehlikelere gi"iş
mekten sakındığı için değil, fakat 
zayıf bir taarruzun mu,vaffaki
retsizlikle neticelenmesi şarkta -
toki kahraman müttefikimizin de 
,-aziyetini vahımle~tircceği için -

f AN Gaute•l 
!LAN FIYA nARI 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayını' 

dir . ., demiştir. 
Libyada taarruzun başlaması, 

müttefiklerin bu sahada yüzde 
;üzbir muvaffakiyet kazanacakla 

~ .. 
· .... . .. : . • . : r · ":' ; .. 

rı ümidine sahip olduklarıru gös 
tcrmektedir. Italyan ve Almanya 

llaşlık maktu olarak 75(J 

l inci sayfa şantiml 
2 • 
8 • 

• 
• 

• 
• 150 

Mücevherat ve Saat Meraklılarına : 
Platinden, Altından, 

l<adın , Erkek, Kol 
Pırlarttah. 

nın bu son aylarda bu cepheye 
.1aklettikleri kuvvetin miktarı ma 
l(ım olmamakla beraber, bu cep 
ııeye büyük kuvvetler yığmakta- , 
ki şanslar Ingilizlerin daha lehine Bayan Katibe Aranıyor Kıvmetli 

ve C e 
Saatlerinin Envai Çeşitleri 
Taşlarla Müzeyyen Şövalyeler 

1943 Modelleri Üzerine ı!ir. Aylardanberi Orta Şarka nak 
!edilen Ingiliz ve Amerikan kıta
ları, harp teçhizatı böyle bir ta· 
arruzu hazırlamak için girişilmi~ 
bir teşebbüstü. 1 ... ... 
Harbin idaresi hususunda In 

gilız ve Amerikan strate
jistlerı arasında bir fikir ve gö • 
ruş mutabakati olduğu, ikinci 
cephenin Afrikada açılacağı hak
Kında bugüne kadar yaptıkları 
muhtelif beyanattan anl~şılmıştı. 
Dicppe taarruzundan sonra Ineil 
tere ve Amerika ikinci cephenin 
Airikada açılması karan üzerin
de daha kuvvetle durdular ve ha 
zırlı.klarını bu istikamette yaptt
lar. Amerikalıların Liberya cüm
huriyetine asker' çıkarması da bu 
nunla alakadardır. Dakar'dan 
1200 kilometre mesafede olan bu 
topraklar Dakar'a Amerikalılar 
tarafından yapılacak bir taarru • 
zun üssünü teşkil edecektir. 

Dakar'ın müttefiklerin eline 
geçmesindeki chemnı iyet, Ak • 
denizde müttefikle"in hakimi 
yetini temin etmesi bakrmın -
d3n çok mühimdir. l''akat 
bu uzun ve dclambaçh yolu, müt 
tcfiklere Afrikadan !talyan ve Al 
manlann çıkarılmasını temin ede 
cck midir? Sekizinci ordunun ta
arruzu ne şekilde inkişaf edecek
tır• Yoksa Afrika cephesi de ni
hayet mevzii taarruzla! yapılan 
bir cephe haline mi gelecetir? 
Bunları önümüzdeki günler gös -
terecektir. 

* *; 
Bu teşebbüs muvaffakiyetle ne 

Sirkecideki yazıhaneme bir 

Bayan .kAtibe almacaktır. Kısa 

hal terc:Umesi ve fotogra.fJa İs

tanbul 438 No. lu posta kulwu
na müracaat . 

~------' ,-Ur. lHSAN SA!>U-l 
1 Be:~~u'!K~•K lh!!~. l 

kars> pek te•irll ve taze &61dır 1 
Dlvanvolu Sultanmatımud tor~ 

'1 ., .. , No. ıu i l 

VACHERON 

Yüksek <OVkle yapılmış emsal>lz C İ C E K ve P L A K L A R I N I 
Müessesemiıde bulacağmt'!l müjdeleriz. 

ve CONSTANTİN 
; aatlerinin Acentası 

A R L o N 
Saat Mağazası 

l•tanbul - F;minllnil Meydanı, Telefon : 21128 - -----__ ... ,...I , ....... ;_. ........... ~ .. ·--.·~··.···;--;'"';'"';"'~ .. ~ ..... ; ... ;·s···~--~--: ... ~ ....... ~ ..... ,~ ..... a .... •• K···~·:n ...... ; ... ; .. ; .. :-~:i ı~~;~ ~· j 
Ticaret ve Sanayi .................................................. . 

, 
Beher kilosuna 198 kuruş tahmin edilen 8 ton zeytinyağı alınacaktır. 

Oda S 1 n dan 
Pazarlıkla eksiltmesi 2.11.942 Pazartesi ıi?nO saat 14.30 da Tophanede M. 
M, V. Bir No 1ı satm alma komisyonunda yapılacaktu-. Katı teralnatl 
2378 liradır. T<>llplerin belli vakitte komisyona ıeJroelerl. (243-733) 

Pulluk ve Misali Ziraat Alet
leri İmal Eden Fabrika ve Atel· 
yelerle veHam Kauçuktan imal 
Yapan Fabrika ve Atelyelere 

Tevzi edilecek (demir) ve (kauçul<) dan kendilerine lüıru
mu olan mikdarr alabilmek için 38 - 39 - 40 senelerinde t..tih-
13.k ettikleri iptidai maddeler mikdarmın tesbite yarayacak res-

i 
™. vesikalarile birlikte 25. 26. 27. 28 ilkteşrin 1942 tarihli 
gunlerde Bahçekapıda Dördüncü Vakıfhan üçüncü katta oda
mız sanayi şubesi müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

791 ,: ______________________ ...,, 
. ADEMİ İKTİDAR YE BELGEVSEKlİGİNE 
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f ,ORTOBiN 
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. · HER ECZAMEl>E İULURUR POSTA KUTUSU 228 . . . 
, ' lEÇETL .Lf 5,c..T jU .l 

#mm-.BELSAMITOL-· __ , 

-Adet 

700,000 Erkekli ditD! bOyük alümillJ'W\'l kaı>0ol 
3,500,000 Erltekll dlıili küçük alüminyum kap•ol. 

Yukanda ya.ılı kapsollarm puarllkla eksiltmesi 5/11/942 Perşembe 
gilnO saat 14,30 da Tophanede M. M. V. İstanbul satın alma komisyo
nunda yapılacaktrr, Heptdnln tahmin bedeli 73,360 lira, ilk teminatı 4918 
liradır, Nilmmıesi komisyonda a:örülür. Taliplerin belli vakitte komisyo-
na gelmeleri,. (246 - 844) 

. ' 
Beher lct1osuna 100 kun.ı$ tahmin edilen 20 ton krezUol almacaklır. 

Pazarlıkla ek5iltmesi 2/11/942 Pazartesi günil ısaat 15 de Tophanede M. 
M v Satın alına komi!cy'onunC.a yaptlı\c:akttr. İlk teminatı 1500 liradır. 
~n~esl komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte kom:.~oaıı 
celınelerl. (248 - 871) .. ,..,.. ............................ 
TiJRKIYE COMHU RIYEIJ 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans Adedi: 265 

Zirai ve Tic:aıi Her Nevi Banka Muameleleri 

ticelendiği takdirde mütütefik 
!erin Afrika ve Akdenizdeki ha
kimiyetinin Italyaya asker çıka
rılmasını kolaylaştıracağı şüphe -
sizdır. Müttefiklerin görüşüne 

göre, zaten huzursuzluklar ve fa
ş!st hükumetine karşı muhalefet 
içinde olan Italyanın mukavemeti 
çabuk kırılabilecektir, Müttefik -
lerin Cenova, Torin:a, Savone ve 
Vodoligure'e yaptığı hava taarruz 
Jarı ve bunu takip edecek olanlar 
ltalyanın bozuk olan maneviya
tını büsbütün sarsmağa kafidir. 
Fakat bu teşebbüs muvaffak ol- İdrar yollan ıltihab~ yeni ve .,.ki BELSoC';UKLUCU, idrar •orlu- ı 
madığı takdırdc Sovyet Rusyanm gu, mesane ve prostat ıltihabı, • .,ııt ve kolı •i•tıtlere, böbrek rahat-
omuzuııdaki yük hafiflemiyerek sı%lık1arına ka~ı en mukemmel bır tlt.ç BELSAM iTOL'dur. BEL· 
bil3.kis vaziyet dah3. vahim ola- SAM ITOL kullananlar yukarıda yazllt hastalıklardan çabuk. kurtu-
caktır. Sovyet Ru::;yanın omuzun. , lurlar. Butun Eczane 'e Ecza depolarından arayınız. 
deki yükü awltmak için Şark , __ 
cephesindeki Alman kuvvetlerini 
Avrupaya çekecek bir ~ephenin 
açılması lazımdır. Müttefikler ge
niş propagandalarla bu günkü 
harp hazırlrklarının kendilerine 
taarruz kabiliyetini verdiğini bil 
dirdikleri halde, bu cephenin Af 
rikada açılması, A vrupada Alman 
vanın mağlup edilmesini tamami 
İe Ruslara bıraktıklarını göst<>r -
mektedir, 

'l'AN 

Faydalı Yağmurlar 
Çanakkale, (TAN) - Son güıtler

de yatan yağmurlar çi!lçlnin yenı yıl 
mahsulü eklntine başlamasını teml.n 
etm;ştir. Bu yıl vilfıyctimlzde genı~ 
mikyasta ekim raaliyeti başlamtstır. 

Kiracısını Döven Kadın 
. Mahkum Oldu 

Baktrköyünde oturan Selime İ!'lmin
tle bir kadm kiracıı:;t l\'lüzeyyeni e
\'indE>n çtkarmak istemiı, takat buna 
muvaffak odamayınca zora başvur

~uş ve kadını dö~müştür. Mahkeme
"l.·e \'erilen Selime 30 lira para cezası
;ıa mahküm edilmi~ir. 

K, TASARRUF 
HESAPLA R! 
f lklncltqrlft 

K~ldesfne aynlan 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
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r:;:z Yemek, Temiz Servis Nerede? 1 11 
Galatada Yeni Yolcu salonu üstündeki 

LiMAN LOKANTASINDADIR 

26 - 10 - !142 ----

!------------------, BA YANLAR 
ve BAYLAR 
Müessesemizde daima KADIN ve 

ERKEK kol, cep saatleri, masa, du
var saaUeri, alttn ve plAtin nipn 
yüzükleri, kfymetll taşlarla sil•lü 
ÇİÇEK ve PLAKLAR ve yeni "$•
valiye,, yüzüklerinin zengin çeşitle
rini bulundurduğumuzu bildirmekle 
şeref duyarız. 

S İNGER 
Saat Mağazaları 

Adrea: latanbul Emfnönü Cad. No. 8 

~--------------------1----r# 

G={J~~&ımı~ 
(Bfı~[;:!J®~ 

PARANIZIN 
MEYVASINI 

, , . T .. R K . . .. ·:,0 • :· . ·• _., , . ' . _,. . . u _. ' . ''. ':~ 1-.: ...... ~· '~, 

TiCARET BANKAsf:J(.s·. 
,, ' • . .t'~ .. 

Aslan ve Eskihisar Müt t ehit Çimento ve 
Su Kireci Fabrikaları Anonim Şirketinden 
Sermaye tezyidine iştirake daveti mutazammın hissedaran 

ile müessis hisseleri ashabına ilan 

' r Çimento ve su kireci ve sair inşaat levazımı yapmak ve-;aı:: 
mak maksadıyle altmış sene müddetle teşekkül etmiş ve mevcu. 
diyc~i 10 te rinievvel 1336 (1920) tarihinden itibaren hükılmetçe 

tasdık edılınış ve filhal sermayesi beş lira kıymeti itibariyesinde 
112 bin hisse senedine münkasıın 560 bin liradan ibaret olup her 
seneki temettüatı safiyesinden evvela bedeli tesviye edilmiş ser. 
mayeye yüzde 6 itasına kifayet edecek mebliığ ve saniyen ıhti.. 
yat akçesine yüzde 10 tefrik edildikten sonra mütebakisinin yiız
de 5, yüzde 10 ve yüzde 85 nısbetlerinde Meclisi Idare azastna 
müessis hisse senedatı sahiplerine ve hisse senedatı ashabına tev~ 
zi ve taksimi meşrut bulunmuş olan (Aslan ve Eskihisar mütte. 
hit çimento ve su kireci fabrikaları anonim şirketi) nin 8 tem.. 
muz 1942 tarihinde fevkalaade surette toplanan hissedaran he
yeti umumiyesince ittihazz olunup 24 temmuz 1942 tarihli ve 
4689 numaralı Sicilli Ticaret gazetesiyle neşir ve ilan olunuan 
kararlar mucibince, beheri beşer lira kıymeti itibariyesinde 186 
bin adedine kadar yeni hisse senedatı ihracı suretiyle fillıal 560 
bin liradan ibaret olan şirket sermayesinin, buna ilıiveten daha 
ayrıca 930 bin liraya kadar tezyidine karar verilmlştir. ; 

Dördüncü tertip olarak ihraç edilecek bu 186 bin adet yenl his. 
se senetlerinin beherine 6.- \&l tı) lira ihraç fiyatı tayin olun. 
muştur. 

Şirket dahili nizamnamesinin 13 üncü maddesine ve kanuna 
tevfikan işbu 186 bin yeni hisse senedinin yüzde 80 i olan 148 
800 adet hisse senedine yazılmak hakkı tercihan şirket hissedara. 
nına ve yüzde 20 si olan 37 .2()0 adet hisse senedine yazılmak 
hakkı da yine tercihan şirket müessis hisse senedatI sahiplerine 
aittir. Binaenaleyh, şirket hissedaranı ellerinde bulunan 10 (on) 
eski hisse senedine mukabil 13 (on üç) yeni hisse senedine ve 
şirket müessis hisse senedatı sahipleri ellerinde bulunan 5 (beşi 
müessis hisse senedine mukabil 31 (otuz bir) yeni hisse senedi. 
ne yazılıp bunları almak hakkını haizdirler. ı 

Bu itibarla yukarıdaki hakkı rüçhanı kullanmak isteyen his. 
sedaran ile müessis hisse seneda tı sahippleri 19 birinciteşrin 1942 
günü sabahmdan ıo ikinciteşrin 1942 günü akşamına kadar, iş 
günlerinde, her gün 9.30 dan 12 ye ve 14 ten 16 ya kadar olan 
saatler arasında Istanbulda Bahçekapısında Taııhanda Türk Tica. 
ret bankası gişelerine müracaat ederek, buradan kendilerine ve. 
rilecek olan bordroları doldurup pullu ve imzalı olarak vermeğe 
ve yine bur;ıda hazır bulundurulacak (sermaye tezyidine iştirak 
taahhütnamesi) nden iki nüshasını pullu olarak imza ve ita etme
ğe ve ellerindeki hisse senedatlyle müessis hisse senetlerini, dör
düncü tertip yeni hisse senetlerine iştirak ve kayıt haklarnu kul. 
lanmış olduklarına dair, damgalatmağa ve yukarıdaki nisbet dar.'. 
!inde yazılıp almağa talip olduk lan yeni hisse senetlerinin, be· 
heri için ihraç fiyatı olan 6.- liranın birinci rub'u olan bir bu.. 
çuk lirayı, birinci taksit olarak tesviye etmeğe davet olunurlar. 

Bu suretle birinci taksit olan bir buçuk lira•ı tediye edetıleıt 
biltıhare şirket tarafından ayrıca yapılacak ilanlarda tayin oluna. 
cak müddetlerde, altı lirayı lkmal edinceye kadar, mütebaki tak. 
sitleri de ödemeğe mecburdurlar. Şu kadar ki, ikinci rub'un talep 
edilmesi hakkındaki ilan, tezyidi sermaye muamelesinin tekem
mülünden itibaren bir aydan evvel vaki olmtyacaktır. 

Her taksit tediye olundukça ashabına birer makbuz senedi ve. 
rilecek ve bu makbuz senetler!, beher yeni hisse senedi için 6.
lira kamilen tediye edildikten sonra, ayrıca yapılacak ilan veçhile 
hisse senedatıyle tebdil olunacaktır. 

Yeni çıkarılacak hisse senedatı tezyidi sermaye muamelesinin 
tekemmülünü takip eden ticari seneden itibaren eskileriyle bir
likte şirketin karlanna iştirak edecektir. 

Istanbul, 15 teşrinievvel 1942 Meclisi !dar<> 

İliiç Hırsızlığından, 

Mahkum Oldu 

ikramiyeler : 
ı adet 1000 llralılı 
ı • aoo " 

TABL-DOT (150) KURTTŞ - , __ _ ÖKS ÜRÜK ve BRONŞİTİ ' 
Bir eczahaneden on tüplük bir 

P:-ontozil prıketi çalan Htri!:to yaka
l ruru$ vP ınc=:;hut ı-uclar mahkeme
-'"<1t' 1 ;::ıy 10 glin h::ı.~e mahkUm e
incrck te\·kif olunmuştur, 

1 • 2~0 • 
14 • 100 • 
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Saat 12 den 15 e kadar müzih 1 
Ayni zamanda alakart yemeklerimiz de ucuzdın.. 

Her bir sipariş kabul edilir. Geceleri açrkhr. Tel: 41033 ' 

ı '1 ---'ı 
Sahip ff f'ieştlyat Mlidt1ril: l:lalU Lôtfi Oördüncl! "\ı 

Gmwllilı a .Kadnt .1.1. .S. Uli Matlıauı 111 .. --- -

T u :A L 
"Komprimeleri Derhal Geçirir. • 
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