
E V 1 " Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi 
Aluuz, Çt:nkD bu Ansfklopedf ona mek~ep k't:oıbt kedar ve bolltf 

ondan dalı• ziyade l.bırnclır, 

FİYATI•. (8) LiRADIR. 

• 

GÜNLÜK SiYASi 'HALK GAZETESi 
TAN mUeastseefnclı ve kltıapçtlarda l;ufunur; 

1 

. ' 

"Uyanık. Türkive,, 
. 

Memurlar 
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· lçın Ucuz 

Bir İsviçre Gazetesi 
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Şeker 

S(qasetimizi •• ovuyor •• 

r Sir Percy Loraine, lngilteredel 
Türkiye Hakkında Alaka 

Gelecek Ay İçinde 
T P.V7İAt 

Yapılacağı Söyleniyor 

Her Semtte Ucuz 
Ekmek Satacak 

Fırınlar Ayrılacak 

T 1 B• K f y d• Ekmek satışları, fırınların tasnı
Op ayan ır on erans er 1 fi ve karne tevzii gibi işler etra-

Ankara, 26 lRatfyo g-:ız~tı;si)- ı--.. .:;;;:::_. Unda görüşülmek üzere bugün vi. 
Isviçrede'çıkan "Journal de Ge. .. '-\ !ayette bir toplantı yapılacaktır. 
neve., gazetesi "Uy::ınık Türkiye,. 1 ''D k 'd Ucuz ekmek alacakların karne
hakkında bir yazı neşt•ıl!tmi!'!tir. a ar a leri numaralı olacağı için, bu gibi 
Bu yazıda şöyle denilmekt~dir: ler ekmeklerini muayyen fırınlar 

"'fiirkiyeyi ku\'\'ctli tutan ~ey, Mu·· d afa a dan alacaklardır. Her fırında bir 
ordusu ve memleketin tahii du - numara listesi bulunacak ve ek -
rumu }'anında Türklf!tin güttük- mek verilirken kame numarası 
leri tarafsız siyasetin dürüstlüğü Haz 1rd1 r,, ilste ile karşılaştırılacaktır. Bu su 

lngilte.renin eski Ankara biiytlkolmuştur.,, retle hangi fırına ne miktar un 
elçisi Sir Percy Loraine Inönü'nün Atatürkten emanet verileceği de önceden mallım ola 

__ 

1
aldığl bütün ülkeleri kuvvetlen- A I cak.Ur 

• dirdiğini yazan gazet~ yazısına 1 mira Darlan Bir 1 Ucu
0

z ekmek karnelerinden bir 

lıngiliz Avam . şöf.le .. devam e~~.~kte<lit•: i İhtarda Burundu . k~sm.ı ·~a dun s'ahipl.~rine ~vzi e-
Turkler, Kuçuk Asyada top - i • 1 dılmıştır, Bunlar, nufus cuzdanla 

Kamarasında rak talebinde buluı1nı.ldıklan içi,, 1 --<>-- • rına 'daire müdiirleri t.arafından 
harbe ~irnıeforinde sc~'cp ~ oktvı . ı ı·••ıuraya Yapdacakı işa~et olunmak suretile verilme~ 

B• M •• k Muharıpler kuvvetlerını kaybe.
1 

• 1 tedır. " ~ 

SOLDA: Ort.a Şarktaki Amerikan kU1'i:Ctleri k,u. 

maııdmıı 'l'ümgeneral Russel L. Ma..-rwell, Kahireyi 
ziyareti sırasında Mr. Wendell Willkic ıle bir aradll. 

SAGDT: Garp çölündeki muJıarebek .. e iştirak 
?ttiği bildirilen Amerika ordu.suna men~up " Gene. 
raı Grant,, tipi tank"Lar bombardıman tayyare1erinhı 
himayesinde bir taarruz hareketine hazırltııtır'~n. 

Mısır Cephesinde 
. ~ .. 
lngılız Ordusu, Mayin Tarlalarında 
. Açılan Bir Kaç Gediği 
Genişletmek için Gayret S~~e·diyor 

r uza ere der~c·n T.ürkler kuvvetli kalmayı ! Her Tehdıde Derhalı Memurlar, vilayet hududu için 
tercıh edıyorlar. Orta Şark mesc» : K K w ı d de olsa bir kazadan diğer ka~\ ı K A k Ç k · T bb- •• At_• K fd -

Bugünkü harbin mevzuu din ol- leleri bahis mevzuu olduğu sırn- i arşı oyacagız .. i ız= a naklettikleri takdirde kame Marsa - Matruh ta araya s er 1 arma eşe usu tcım a 1 .. 
ınadığtnı, dınl gayeler için harbe- da dokunulmamış ordularile Tiirk . ı ~ · · tf Jırl rd' Vili 1 Ç k Ş"dd t(" H T f Y f L 'CJ 
dilmcd..ğini cümle alem biliyor. Bu ler çok kuvvetli bir durumda bn- v:ıchy, 26 (A. A.) - Fransız as 1 erıru v.ız.e e ırece :. ır. b • 0 1 e 1 ava aarrUz arı apı ıyor • On ra 
böyle olduğu halde bir Lord Ha- 1 akla dır T" ki · b' .. lkerı kuvvetleri baş kumandanı yet harıcıne çrkılaca6 .. zaman u • S f M•• d l · H 1" Ç • Ol "' y 
lifax. bir Samuel Hoare hala dini fundaclı b'r 'ı ur erıın ır ~,utn Amiral darlan Rabat'da Parisli ~ D s 2 S" s Gazetelerı, Bu e er uca e emn ay l etm acagım azıyor ay a ır ro oynama arı mu ı e ~ evarnı a. , u. . 
gayelerden bah.«ederlerse, zihin- ld' Şük .. s' ~ı b gazeteciye beyanatta bu!uııarak 
l~rde uyanan ilk şüphe, müttefik ı;ıed. ~ ~r. 

1 
rud .artaçohg ~tnun es- dem~tir ki: 

devletlerin halA emperyalist gaye- e ıgı em4" e ı~ e uııur,., 
ler uğrunda hnrbettikledclir. O K.!fr De,·nmı Sa. 2. Sü. 4 ''Dakar'a dokunmak isteyen 
zaman Atlant.ik beyannamesi, ü- her hangi bir kims~ için bu, çok 
zerinde lmzalandığt Okyanusun v· h 1 • tehlikeli bir .şey olur. Buraya ya-\ 
dibine çb't.er, 1 c y. n pıl{lcak tehdıt, de .hal br,şı!ık sö 

recetir. Dakar'r muhafaza için ye 
~eçenlerde lort Halifax ve 
~ Samuel Hoare'ın hlristi -

yan gayeleri için harp ettiklerini 
so:ı .ıemeıerı, bır ço~ memleketler 
de fona akısler bırakmıştı. Bu me 
se.e etrafında Avam Kamarasın. 
da bır müzakerenin geçtiğini Da
ıly Telegraph gazcte~inden öğre
n.) vrL!Z. 

Yayd 19
-v I tinde gerekli vastt:ılar vardır. O

rada ~ yere vakit geçirilmiyor. 
Dakarhlar, her sabah uzaklardan 

B • H a be r gelen rüzgtrın kendilerine neler 1 r getirdiklerini soruşturmuyorlar. 

Fransız işçileri Kendi 
Rizaları ile Almanyaya 
Gitmedikf eri Takdirde 

-o-

Onlar, hazırdır.,, 

Karadan yapılacak muhtemel 
bir taarruz karşısında JJakaır'In 
nasıl müdafaa edileceği baklanda 
ki suale de Arnirai. Darlan şöyle 
cevap vermişti: 

''Dakar'a varabilmek için çok u 

Bu münasebetle lor.t WirAeron 
bu harbi hırıstiyanlık harbi, sa -
lip ıçın yapılmış bir harp olarak 
telakki etmenin hata olduğunu 

sc.ıy1üyor."1ngmz imparatorluğun "Fr.ansanm Tamamen zaktan gelmek lazı 'lı . ., J 
------------

-, Kahire, 26 {A. A.) - Ingiliz 
harp tebliği: Muharebe dün de 

l 
devam etmiş ve cereyan eden i
kinci de~ede bazı çarpışmlaJ"a 

J iki tarafın tankları da iştirak et 
miştir. Düşman işgal edilen böl· 
gelerdeki kıtalarnnızı çıkarmağa 
muvaffak olamamıştır. 

Dün saat 18 de 1450 Alman ve 
Italyan esiri alınmış bulunuyor • 
du. 

Muharebe bölgesi üzerinde 
müttefikler tarafından yapılan ge 
niş ölçüde hava taarruzlarına cu
martesi gecesi ve dün de devam 
edilmiştir. Avcılarımız bütiin gün 
muharebe bölgesi üzcdnde uçmuş 
lardır. 

Düşmanın hava faaliyeti art • 
mış ise de pilotlarımız gündüz iyi 
neticeler elde etmişlerdir. !'Juha -

da hınstiyanlar ekalliyeti teşkil 
ederler. Gayelerimizi bütün dün
yaya teşmil etmeliyiz. Müttefik 
milletlerin her dine mensuı:> ka -
dın ve erkeğinde Alman paga • 
nismini ittiham eden müşterek 

işgali Tehlikesi 
Belirecektir .. 

de 
El~ t!1~1N,1!11ii;)ltcft 

Stalingratta Yeiıi 

---------* *i rebe bölgesi üzerinde en aşağı 7 lr \ Son gelen haberler Mozdok ı düşman tayyaresi düşürülmüş ve 

Sa 1 Om On çevresinde harekatın tama • I bir çok tayyareler de hasara uğ-

bir iman vardır .. ,, diyor. 

Evler Zaptedildi 

men denecek derece ağırlaştı- , ratılmı.ştır. 

Ad 1 d 
ğını gösteriyor. Buna muka. Tobruk açığında blr ticaret' ge. a arı n a bil, Alman kuvvetleri batı • misi batırıl~~ttr. ~u Mrekat es 
Kafkasyada Tuapse'nin şimal ! nasm~a ve dıger bu· ~a'Y,'a .. mu~ıa 

H k A t doğusu.ndaki dağlarda bazı reb. best ınde 8 dtayyhare duş~ru!:111 uş. a re a . . . . ır ayyare e asara ugrau rnış 
Sovyet mevzılerını ele geçır. t M lt .. · d" h rr. a a uzerıne uşmanın a-
dik~erhı~. bildiriyo.:za:,. _Yuka. va taarruzları devan1 etmiştir. 

Muhafazakar mebuslardan De 
Chaire, hükumetin hıristiyan 
prensiplerinden muradı, bütün 
dinlerde müşterek olan prensip
ler ve yüksek felsefeler olduğwıu 
izah etmesi lüzumundant bahse -
diyor. Müstakil mebuslardan 
Driberg de "Müttefik milletlerin 
gayeleri tetkik edilirse, 'her biri
ni kendi ideali için harbettiğini, 
bundan aralarında bir ihtilai do-

G d 1 l'd y · nkı resım, karla ortulu Kaf- Burada 3 mihver tayyaresi tah -a· y· h T I f Ş h. d k. S . ua a cana a ene kas dağtarmda harekatta b.tı.: rip olunmuştur. 
ır ıc y e gra ı. e ır e 1 ov~et J H"" 1 lunan Alman miifrezelerını Bu hareket!er sonunda 3 a-çcı. 

K d K "'h y 1 • apon ucum arı .. t . ı uman anının ararCJG lftl 0 ga ftlft \., gos enyor. "' L'itfr Devamı Sa. Z, SU. 1 

Diğer Sahiline Naklettiğini Haber Veriyor Kavıplarla Püskürtüldü 
ğacağım zannetmediğini., söylü • Berlin, 26 (A. A.) - Alınan or- rin şarlnna yer~~tirilen düşman 

du.lan baş kumandanlığının tebli- topçusunu hakin1iyetleri altına al . 
yo~u mütalaalara cevap veren 4i- Novorosisk'in cenubu şark;sin mışlar ve susturmuşlardır. 
hariciye nezaretinin! sekreteri e inatla müdafaa edilen Sovyet Alman avcıları dii§ürdükleri 27 düş. 
mister Wall. "Lor:t Hali!ax'ın !isleri hücumla zap~cdilmiştir. maıı tayyaresine mukabil bir tek ta"9 .{ 

nutkiinun yanlış anlaşıldığını, bu IAlman dağ krtalan şiıddetli muha yare kaybetmişlerdir. 
rebeler neticesinde Tuapse'nın şi D'>n cephesinde kıta!arımu: nehri 

nutkun gayesi. Birleşik Amerika • · · d k' d vl da . geçmek isteyen düşmanrn ba tetebe 
devletlerile Ingiltere arasında P'rim.sı21tdevlet ftl<;i Mareşal imali şarkısın e ı l ag .ar yen~ - büsüne mani olmuslardır. 
müşterek olan müesseselerin hı· Petain den .mühim !)•~\'Zı er ışgal etmı~- Orta • e sima! kesiminde i\i tarafm 

,.· ,-. """ 

\ •t•»Ul91~1t!IH:]tttm 
Doğu ~afkasya'da 
Harekat Ağırlaşb 

ristiyanlığınıdan ve müşterek ced • lerdır. hücum kıtaları faaliyette bulunmuşlar-
lerden geldiğini beyandır,, diyor _Ankara• 26 {Ra~yo ~~zetesi):- Tahrip fiioları pe~ a~çak~~n u- dır. Alman ve Rumen muharebe tayw Son 2 Ayda Stalingrat'ta Alman Kayıpları 

·1· ed' "S l Hoare Vıchy radyosuna gore, ransız ış- carak düşm:ın. mevzı erme u.cum yar-'erı· du···manm demiryolları ve Yo' 
ve ı ave ıyor: alllue . . . - 1 1. . . C'I ~ J ... 175 000 K• • • 8 ld Al 1 ın da sö lemek istediği, harp et.. çilerının A~anyaya çagırı 0:-ası-ıetmışlerdır. , !ar üzerindf'kl ia~e ve mühimmat nık· • IŞIYI U U • man ar 
.• . . Y 1 . h . t· · nı Laval teklıf etmemış, Buna Al Hırvat avc1lan beş Sovyet tay- l:!fj, Devamı Sa. 2, Si.i. 6 d "k• • 
tigım~z ga~e crın F kırıs bıyan ga- manya karar vermiştir. Laval sa- yaresi düşürmüşlerdir. Bütün cep yeni en 1 1 Soka91w Daha lcnal Ettiler 
yelen oldugudur a at u gaye. · ·1 · d.. 3'-:J 
1 . d h . ·t. l ·ı ,_ dece bu vaziyeti Fransız ışçı erı he kesimi uzunluğunca uşmanın lk"ıncı· Cephe Hakkında M k 26 (A A) B ı 1 af'"ak lm crın sa ece ıns ıyan ara aı 01 . ~ ff ._ 1 . . 1 b oo ovo, . . - ugün- ga e muv ı o uşlardır. Bir 
d 

v 1n 1 . ff de ede- lehıne duzeltmege mııva aK o - mevzıi mukabıl taarruz ar ve as 
u~, ya ız odn an.? 1ıs ı acm'ıştir mu.~tur. Bu cümleden o}arak işr;L kısı büyük kayıplarla geri pus - Bir lngiliz Devlet kü pa~rtesi günü neşredilen teb Sovyet birliği. sayıca üstün düş -

cegı manasın a soy enm . "l b" s· lig~: 25 ilkteşrn gecesi krtalarımtz,man kuvv.etlerinın· beı:;: taarnızu -
B.. .. dı'nl ... rde mü tereken mut- ler cebren toplanmiyacak ve .~ - kürtülmüştür. Düşmanın ır mu Adamının ôzleri ~ 

la
utun t:!l ld ğş b' hakı ı'kat manyada Alman isçilerinin hakla tıarebe gurupu dağıtılmştır. Stalingrat bölgesinde düşmanla nu püskürtmüş, 4 tank tahrip et-
k kıymet er o u u ır . . • 1 d' 1 S 1. - . , Ankara, 26 (Radyo gazetesi) - çarpışmışlardı.r. miş ve 250 Almanı imha eylemis-

trr Müslümanlar, yahu.diler, at· rınvd·a~ ıstıfacle edece~ e:- ':· .
1 

t~~ngr~t·ta hucum kıta.anı - İngiliz hava müsteşan Balfor bir Amerikanın Pasifik Cilosu ba~ Diğer cephelerde bir deği~iklik tir. 
h : t1 . ga e icın. ve avru ıc y radyosuna gore, ışçı er mız uşmanm mukavemet yuva a dem""'te bulunarak demiştir ki: k d A . 1 lm 
eıs ker ayhnı. ·t'ıyyanlarla bPr.aber kendi rızalarile gitmedikieri tak- 11 rını yok ede:ek yeni ev bloklı:ın -'.S uman anı nura Nimitz'in ° amıştır, Stanngrat şimal batısında bazı 

Şeye arşı ırıs -.... dird b .T. F Al t t . 1 d. ~ h . . l' d "İkinci cephe meselesini müna yeni bir resmi kesimlerde kuvvetlerim.iz faaliyet 
ha etmektedirler. ·~ Biz ':b.arba - e u un ransamn manya zap e mış er ~-:. Şe rın şıma :n e kaşa etmek bana düşme7'., Yalnız Stalingrat mulım·ebesi 1 h k . 1 
... rp b"t" kıym~t·hi.!fÜin~eri t'hi-afından işgal edileceği söyle - taarruz .yeni bir varoşa kadar·iler ç- e are ete geçmış erdir. Bir bir-
~~zmink':'.e e~e~7ere ka_. haıiıt"~f- niyor ve işçilerin zorlsı gönderil- letilmiştir. Düşmanın cenup ve şi şunu hatırlatabilirim ki, mihver Vaşington, 26 (A. ~.) - J~pon Moskova, 26 (A. A.) - Sovyet liğe fensup askerlerimiz düşma -
... ı ar d -r~' · : ·esi tehlikesi de beliriyor Lr.val mal istikam~tlı>rlndc yaptığı ~a - devletlerine karşı açıltnış dört, lar, ~ua~alcanal'dakı Amerıkan gece ek tebliği: Stalıngr&t çevre. nın şiddetli mukaYemetini kırmış 
Yoruz.,, ıyor*" * 1 bu•tehlikenin önüne geçmeğe ça.lşırtma taarruzları kısmen yakın. beş cephemiz'vardır. Avrupad~ mevzılenn~ karşı tankl.'.11:~ t~~r sinde şiddetli savaşlar devam et- lar ve meskun bir noktayı işgal 

Ha
riciye nezaretr~treteri' _ lıŞ,Ylaktadı.r. . dan !apılan -;arpışmalarla akame bir cephe bizi felakete sürükliye ;uza geçmışler, fakat butun hu -) nıiştir. Sovyet ktr."Vetleri düşman etmişlerdir. Bu yerin ele geçiril -

in Avam Ka~;rası kür- ~ Sovyet radyosu da Lıı:val'ın ku- te uğratılmştır. bi_Hr. :ahakkuk ettirilebilecek cumlar ~s~rt.ül~üş, 21 taY!a- piyade ve tanklanrun mükerrer mesi için yapılan çarpışmalarda 
.. n kl ed J "u·· rulacak h"'"' mücr·-i mahka - MuharebE: tayyarelerimiz birbi bır şeyın ne znman ve nasıl açtla- re tah.Mp edılmıştir. Aynca bır - taarruzlarını pü~kürtmüşlerdir. 600 den fazla Rumen askeri yok 

Siisunden bu n~tu an n fi>D~ -y · v ·~ • ı !ara bır '- k J · · b +, ... 1 .... ,. Al 1 v k 1 aha ed'l · t• dafaa a lüzum gördüğünü bilin\ mesinde ciddt olarak sorguya c;e- ri arka.c;mdan gelen dalgalar ha - cagt ı\>.nı mesul o an aa. - , ~ apon gemısı a .............. ~ -ve man ar agır ayıp ar p sına ı m1ş ır. 
~ Devamı Sa. 2, Sü. ·3 kileceğini bildinn~m tinde yaptıkları taarruzlarla şeb - malıyız.. aasara uğratılmıştır. en.düstri bölgesinde iki sokağı iş 4:liT, Devamı Sa. 2. Sü. 7 
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• 
ı asa Ağaçll Liny·t ö ürleri Cümh riyet 

isletilmesi İsi Kararlas Bayramı 
r .... D T :--"\ 

Dünkü kıSmm hü1iisası 

Strmct pasa J'Hlandıfı koltuktan doi· 
ruldu, ı;eıııt bir nefes alarak: 
- Oh 1 Bahar bOtl!n ııriizcllil!ılıı Eeldi. 
<lcdl. L ru Ucridc alçak blr iskemleye 
,.,lumıut olan Fcy.ıl, dalıı:ın dale;ın ıııu
lwnseyerck : 
- Eveı. babu halı:lkaıen ırQzel. dil'f>
uv.ap verdi. Pa•a torununa bira.ı: ıakıl
mı.l: loıcdl v~: 
- Kll::uk hanım ıbi bahardan rlyade 
k tlık muarrunalann c8zU!mesi allkadar 
edıyor JJo, blr bahar tablosu daha TII· 
cudc e;eılrecelı: defilalııiz. fakat o cocuk 
oyunllnnı b rabralı: ctrafmJıa dahl dılı:· 
katlı balııuııııı.ı her halde o~man olmaz· 
aıııız •ıra bu bahar. baslta baharl
Dol '"''S bir viln (!lesini a'1!1akla mu· 
cuı olan Gilaldc hanım: 
- Aman pasa, kırcaV.ıa durmadan mıı-

P ltneler batrrmalıtan !ocılanırun. d17e 
• yl.-ndL 
Pua tarıımı dando 'ft sen onlln •d:I· 
1 mıaln dıye ._,kıstı ve ciddi blr tavırla 
ln etti: 

- Oc erktlı: nlldımdın ı:ıe Bellı:lsin ba· 
Jıuı. ııe Fe.vdnın babuı. kOcClı: oi!lımı 
Fad l gıbl hapn idi. Onllnn aldılı:lin 
kadınlar da. ~·tl•tlrdıl;I coculı:lar da in
HD C1-lı:tılr.t. fakat Paııl bir malıalle ı.ın 
nı bndlslne es settt Ondan yetlıtirdifl 
lkı evl1t u bayle murlr ,,etJıtl. 
Esen rOrdr ıuakları cicck kolcuları ıı:~ 
tilrllyordu. 

* Feyza ba5ını kaldırdı. Biraz düşün• 
cclı: 

- Zannedersem Nuran yengemle Ca 
vidan diki$ dikiyor!ar, dedi. Belkisin 
de kendine ait işleri vardı. Yalnız Re
havr görmedim. Her halde annesiyle 
ııblıısına sataşmakla meşguldilr. 

- Sataşır kafir oflanl Geçen gün 
b hçenin hortumunu Üzerlerine çevir• 
miş ikisini de tepeden tırnağa kadar 
çrrsıklam etmlııti. 

füçe güldü. Kı1rtsına bir cöz işareti 

ederek: 
- Anlaşıldı •.. Müstakbel kaymvalde 

ile cörümce olacak! •. dedi. 
Feyzll. sarnrmıstı. Tekrar yerine oıo 

turdu. Yüzünde ciddi blr ifade, Jisa • 
nında titiz bir ahenkle konuştu: 

- Beyhude yoruluyorlar-· Biliyor 
sunuz ki ben evlenmek Jstcmiyorum .. 
Kendi J!J{mdcn ve muhitimden ayrıla• 
mam.. Bana onlara açıkça söylemeli• 
idiniz .•• 

Güzide hanım endişe!i n üzgün ce
vap verdi: 

- Fakat kızım, sen çoctıkluk edi • 
yorsun .. Er geç bir yuva kurmak za• 
ruretindesln... Asıl saadet böy!e bir 
yuvnnın ihcnglndedfr .• İş, güç, muhit 
vesaire ikinci derecede ka!ır •• 

Sözünü henüz tamamlamıııtı ki, köşk 
tarafmdan tiz bir sesin: 

- Feyz6.,. Sana görücüler geldil .. 
Dlye çınladığı duyuldu. 
Paşa tclll5h: 

- Şu Cavidanın terbiyesizliğini görü 
yor musunuz? Dedi. Şimd misafirlere 
duyuracak... Bu kızın hiç utanması, 
pervası yoktur canım!. 

Bu sırad:ı ağaçlar arası.ndan Cavida.. 
nr.ı koşarak geldiği görülmüştil. Bir 
yandan, rilzglirda füığılan saçlannr, el• 
lerfvle toplayıp arkaya atarak, bir 
yandan çarpılmış kemerini düzeltmlye, 
düsmüş çorapfarını toplamıya c;ahşa· 

rak, bir yanclın d:ı mütemadiyen: 

Araştırma 

Tanınmış Bir KaÇ 
Firma Yakalandı 

Belediye İktisat MOdilrlOfı'.l mOra
kabe teşkl!Atı tarnfmdan dün Balık
pa7..arnda umumi bir araştırma yapı
larak dirmOmeşhut halinde tanmmr, 
firmalardan blrkaı;ı yııkalanm~ ve 
Mim Konınmıı mııhkcmeslne veril
miştir. Bunlardıın Vasfi Vaslllyadls 
elli ı;uval mercimeği faturasız alıp 

!otunıstt sattığı, Bııklactoğlu ile Ba
hkpauırmda 74 numarada AıisUdl A
postolls ve Gedikpaşada 262 mıma
rnda Llgonın d:ı zeytinyağlnrmt pa
hnlrya ve faturasız sattıkları tesblt e
dnmlştir. 

Yumurta ve üzüm piyasası 
Son hafta içinde İtalyanlar piyasa

mızdan yumurta satın almtya başla
mrslıırdır. İnglllzl~re de milhlm mik
tarda ç~kfrdckslz Ozllm satnmıştrr. 

Almanlarla üzüm s:ıtışlan hakkında 

görllşmeler yapılmaktadır. İhraç edi
lecek üzilmler için b:ınkalann yüzde 
yetmlŞe kadar tüccara mal mukabili 
avans vermeleri kararlasmıs ve ban
kalarn bDdlrflmiştlr. 

Akala pamuğu 
Sümerbank Ege b!5lgcsinin Akala 

pamuklarmdan s:ıttn almrya başla
mtştrr. İlk parti o}arak 400 ton alı
nacaktır. Bu pamuğun kilosu 125 ku
ruştur. Silmerbankın eksperleri fzml
re gitmişlerdir. 

ı ı ı I Süsleme ve Hazırlık 
Galeriler Tamir ve Güzergahlar 
T esbit Edildi - Dekovil Tesisatı 

·Biter Bitmez Nakliyata Başlanacak 
İktl~at Vekilliği, şehrimize çok :va- Kömür tevziatını çabuklaş. 

km bır mesııfede bulunmakta olan • • • 
Ağaçh linyit kömürlerinin lşleillnfe- tırmak ıçın fedbırler 
sine karar vermi$tir. Bu maksatla İktisat ve Münakalat Vekillıkleri 
burada incelemeler ve keşifler yapıl- llmııntmızda bulunmakta olan eski 
mışUr. Mevcut galerilerin tamiri ve Rumen ve Macar Tuna şileplerinin 
güzergfıh mevkileri tesbit edihnlştir. motörlü bir hale getirilmesi için ya
Kömürün nakli için dekovil tesis e- pılan bir teklifi incelemektedirler Bir 
dilecektir. Dekovil malzemesinin de Türk milhendis tarafından ya~ılan 
getir.ilmesine başlanmıştır. Bu m:ılz.e- keşiflere göre, adedi seksen dokuz
menın tamamlanmastnıı ve ocakların don ibaret ve içlerinde 2 bin tonluk 
tamirine çalışrlacnk ve bu kış linyit h i d kö -r0 - ne m e 1buluruın1arın kenarlarını 

mu nun tonu on iki liraya kadar yükseltmek ve buhar kazanı ve tcsi
satrlmnsı temin edilecektir. Umum, 
harpte kullantlmış olan bu kömüriln 
işletilmesini birkaç ny önce Lütfi A
rif Kember gazetemizde yazdrğı bir 
makale ile ileri sürmiiş ve tstanbulu 
mahrukat sıktntı.smdan 1rurtarrnıının 

bu suretle mtımkiln olııbileceğinl id
dia etm~ti. iktisat Vekilliğinin bu 
son karannm halkuntzı sevindireceği
ne şOphe yoktur. Linyit kömürll 6800 
k:ılöri veren bir kömürdür. 

Yeni Otobüsler Bir 
Ay Sonra Gelecek 

satı iHive edilmek şartiylc bu gemi
lerin her türlü nakliyatta ltullnntla
bileceği anlnşılmaktadrr. Kaznn ilfı

\•esiyle birer şilep hnlinl alacak olan 
bu gemilerin her nevi deniz nakliye 
işlerini başaracağı temin olunmakta

dır. Her iki Vekilliğin bu 4:e önem 
verdiği ve kıştan evvel bu gemilerle 

k8mtir nakledilebileceği flmit edil
mektedir. 

.,POR: 
.t 

Bulgar Futbol: 

Faaliyeti Hızlandırıldı 
Hozrrlanan Cümhuriyet bayramı 

programma göre, müesseseler ve dai
reler tezyinata başlıımıştardtr. Cad
delerde taklar kurulmakta, dövizler 
asılmakta ve elektrik tesisatı yapıl-

maktadır. . • ı 
DOn sabah Taksim meydanfndn top

lanan alfıkadar fimirler geçit resmine 
i!!tlrak edecek kıta ve teşekküllerle 
okular talebesinin nerelerde duracak
lıırmı tesbit etmişlerdir. 

Bu bayrııma m"llölgazı1crlc subay 
ve er de iştirak edecektir. $clırlmlz
deki gaziler 28 İlkteşrin günil saııt 11 
de Tophanedeki Merkez kornutanlı
itt'nda toplruı:ıcaklardır 

İzciler g«:çit re:::mi .hnzırlaıklnnna, 
"lnı\l~rmrh devam etmPktenirlc-r 

JJlektepler yarın kapanıyor 
Bayram münasebetiyle yartn saat 

12 de bütün olmllar ve resmi mOes
sescler tatil edilecektir. Tatll Pnznr
tesi sabahımı kanar devnm edecektir 

Atatürk bulvarı · 
Atatürk bulvarının Unkapanından 

Saraçhaneye olan kısmi bttırilecek ve 
Cümhurlyet bayrammda törenle açı
lacaktır 

Diyoroma sergisi 
Eminönü Halkevi tar.ıfmdan Cüm

huriyet bayramtnda açılacak ''Mllll 
Zaferler Diyoroması.. sergisinin son 
hazırlıklart ikmal edilmek üzeredir. 

lsta bulun Kalorifer 
işi Ne Zaman 
Halledilecek 1 

Bu 1 hav lar birdenbire ao· 
ğudu. Sobası, rnangalr olanl•r 
yııkt!lar, fakat kalöriferll aparb· 
mantarda oturanlar Allahın aya· 
zrnı çekip titremekten ba§ka çare 
bulamadılar. 

Ankara Belediyesi kalörlferle• 
rln yakılması itfnl nizamına koy• 
muı ve aparbman sahiplerini k•
lörlferlerlnl yakmıya m<.cbur tut· 
muı. lctanbul Beledlyesl ise he· 
nDıı: bu işi bapramamııtır. 

Şlıllde oturan ve ııdrest b1ıı:de 

nıahfuz olan bir okuyucumuz 
vazdıl.iı mek~pta diyor ki: 

"Bizim apartımanda aobıı kur· 
mık lmklni da yok. 12 - 14 dal· 
reli olan bu koca apartıman ya· 
pllırken aoba delll.jl ve baca y • 
pılmıısına IDzum görUlmemlı . 

Mangal yııkeak, ya rutubetten, 
ya havaSızlıktan başa vuruyor, 
geçen sene ölUm tehlikesi geç!r· 
dik, az kaldı ölUyorduk. Soba 

1<urmak, mangal yakmak lm1dlnla· 
rı elde olmayınca, kal8°rlfer ·de 
valolmııyınea blıı: ne yapııcaatmızı 
saıırd.ık. Belediye bu lıe· bir ~re 
bularn.ız mı?., 

Bu sözlere üçli birden gtlUlştüler. 

Sonra, yine paşa gillmesine devam e
derek: 

- Feyzi neredesin? Feyza koş! .• 
Diye bağırarak geliyordu. Yanlarına 

yaklııı;mca Paşn ona kaşlarını çattı: 
- Sus! Dedi. Nedir o şımarıklık!. 

Balıkesirde zeytinyağı 

fiyatları 

Tramvay idaresinin Amerikııdan gt• 
tirttiği 9 otobüs memleketimize gel· Takımı Geliyor 
miştir. Bu otobüsler halen İskenderun• Sofyanın Levsky _ J. s. c. muhte· 

Se1'd merasimle acılacaktır. 

Ankarada Cümlmriyet 

Okuyucumuz çareyi Beleiftye• 
den beklemekte haklıdır. Bizim 
hııtırladıl.itmızn gö,.e, Belediye bu 
iti daha geçen sene ele almıJtfr. 
Fakııt henUz bir' neticeye vara· 
mamıfbr. Basit bir lfte karar ve· 
rebllmek için bir sene aıı: bir ıı:a• 

man olmaca gerek 

\.. ............ ~ ........ ../ 
- Deli dolu evin şenlik!erl1 dedi. 

o,ıarın gürültüleri eksi1ince köşkü bo 
ıılmış zannediyorum. Sağ olsunlar da 

rıe yaparlarsa yapsınlar l 

Cnrücü geldiyse, böyle mi habCT ve
rirler? •• 

Balıkesir, 26 (TAN) - Zeytinyağı 
fiyatlarının fazla artmastnn m!ini ol
mak için, vilayet bu gibi maddelere 
azami satış fiyatı koymuştur. Buna 
göre, bir asitli zeytinyağmtn litresi 
126, kilosu 136 kurus olacaktır. Be
yar. sabun da 90 kuruşa snlılacak

tır. Aksi takdirde bu gibiler Ml11J 
Korunma mahkemesine verUecektır. 

danır. Fakat vesait temln edilememesi Jiti Çarcamba aabahı • h i ı d ı 
Ü •• d h 

1 
· , . .. ,.e r m z e o a• 

Y zun en şe r mı7.e cet.:ılememektc• caktır. Sofyadan bu mac için t tanhula 
dlr .. ~~5.kadarların kanaatıne g8re, bu I kırk k.işilik bir kafile gelmektedir. Bu 
otobus.er!n daha bir aya kadar şehrl• lmk kicinin 19 u tak mla 'd ·ı · 

bayramı hazırlıklan 
Anknrn, 26 (TAN) - Cilmhuriyet 

bnyrammın son hnzırhklart bitirilmek 
iizeredir. Şehir şimdiden bir bayram 
manzarası almtştrr. Dün ve bugiln iz
ciler soknklarda dolıı5arak • şarkılar 
s6ylcmişlerdir. 

Telefon 

Bn esnada bahçe kapısının çıngırağı 
h zlı hızlı çalınmıştı. Köpeğin havla • 
rn1ia baııtamasından, bir yabancının 
gelciiği antaşı!ıyordu. 

Feyzi hemen ayağa kalkmıs, tt'ces· 
süsle ileri doğru atılmıstı. Bir kaç a• 
dım gittikten sonra durdu. Yaprakla• 
rın arkasına gizlenerek dikkatle köıike 
doğra bakmaia başladı. 

Çok geçmeden hızla ged dönmüştü. 
Büyük annesine hitaben: ı 

- Galiba geçen gün gelen hanımlar! 
dedt 

Güzide hanım birden hatırlayama • 
nıııı, ııaıkrn bir tavırla: 

- Hangi hanımlar? diye sormu5hı. 
Feyzi omuz silkCT gibi bir hareket 

yapU: 

Kız bu sözlere asla a'dınş etmiye
rck, Feyzaya sokulmuştu. Gözlerinde 
ıeyt<mi pırıltılar yana~ak: 

- Şekerim ne oturuyorsun? Dedi. 
Hayd· giyin de celi. Vallahi kayna• 
nan da, görümcen de pek modem şey
ler .• Haydi durma, haydi 1 

Böyle diyerek omı omuzlarından tut• 
maş sarsıyor, kaldırmak için çekişti• 
rlyordn. 

(Devamı var) 

BUGONKC PROGRAM 
7.30 Proe;ram 
7.U SPOT 
7 .4 O Haberler 
7.55 :MUrlk (pL\ 

1
18.45 Fasıl heyeti 
19.10 Haberler 
19.45 Mllıllr. 
20.ı s Radyo ıı:areted 
20.45 MGdlı 
21 00 Erin aaatl 
2ı.ı.s Mllzlt 
:n.ıo K nU&Ul& 

· · ·ı b'I · 
1 

• " ı ı arecı.erı 
mıze g~tırı e ı mesıne lht mal verılme• teşkil etmekte, diğerleri seyirci olarak 
mektediı:, fieyahat etmektedirler 

Halbuki, difer taraftan kıt çok yak• · 
laşiığı ve havalar bozmıya bııfil&dıtı İ• Büyilk bir ihtimalle maçlan Nuri 
çln şehrin nakil vasıtası ihtiyacı pek Bosut ile Sazi Tezcan idare edecektir. 
çok artmıştır. Bu itibarla tramvay ;. Tertip heyetinin bu husustaki tebliğ·· 

Bir Çocu Tramvay ~;~~ ~:h~~~~sı;:~ır~; ;;::is;rç~:: ni ntşrediyoruz: 
Kazasında o·· ıdu·· rabi!mek üzere teşebbüslere cirlsmt~· dttı• Lenky • J. s. c. futbol maçtan heyetin· 

Sofyanm Levıky • J. S. C. muhtelit! 
Dün ınat 17,20 de Sultanahmette tir, carıamba cUnü 11bah ıaat 6 dG Sirkeciye varacaktır. Sporculattmııın mlıafirlerl 

bir çocuğun ölürıUyle neticelenen bir Vekiller Heyeti Toplandı ~:~~~:.mlk Drerc .:arda bulunmalan rica 
tramvay kazas1 olmuııtur. Bulcu fctbocularile nı. maçı, yeni ıahn· 

Annesiyle blrUkt~ Alemdar nahiyesi Ankara, 26 (TAN) - Heyeti Vekile sının açılıı merasimi milnasebeıile. 29 

b 
- %.! d birinci te$rİn 1942 per,embe ıı(lnQ ıaaı 

blnaııı karşısında tramvay durak yerin. ugun Ö5 e en sonra saat 15,30 da ıs.so da B••iktas ılkunı ylplclktır. 
d 

Saracoğlunun reisliii altında toplan· ikinci maç sı birinci t••rln 1942 cumar 
en karşı tarafa geçmek istiyen 7 va• teıi ıUnQ ayni aaatte vinc Seref .tadın· 

cında y-b t b• t ı ka 1 mış ve geç vakte kadar müzakere!erde da Fenerbahçe ile olacaktır. 
" u e • ır ramvay.a rşr a$"' UcCncU maç ı ikinci tesrln 1942 ııuar 
mı~ ve lcaçamryarak tramvayın altına bulunmuştur.. ı:ünn aaat 15.30 da Fenerbahce • Be•ilı: · 
dü .. müctür. Vatman araba'" durdu-- taı muhtelit! Ilo Levıky • J S. C. muh· 

.. ., 1 ' • .... Ankarada Şeker Tevzii ne tcutı arrnndadr. • 
caya kadar çocuk bir müddet sürük• 
lenmiş ve alır 1tırette yııralanmıştır. Başlandı 

D. D. Y. Cümhuriyet bayramında 
Ankara garınln büyük holünde bir 
sergi açacaktır. Serginin hazırlıkları 

bitmek üzeredir. Sergide D. D. Y. 
atölyeleri ve bilha~sa Sivas şimendi
fer atölyesinde yapılan işlerden nO
muncler gösterilecektir. Yaptlnn işler 
ıırasmdıı lokomotif yedek parçalarının 
en mühimleriyle diğer malzeme var
dfr. Sergi Türk işçilerinin kabiliye
tini gösterm9k itibariyle şimdiden 
biiylik bir nliika uyandırmşktadır. 

Maaş VeriHyor 
Cümhuriyet bayramı münasebetiyle 

memur maaşlarının verilmesine dünden 
i iba..r tanını tır Memurl r, m\l• 

alzemesi 
lstanbul ve Şişli 

Aboneleri Artacak 
t<ıtnnbul telefon müdürlüğ°ünOn s\c 

p:ırlş ettiği telefon malzemeleri gcl
mlyc başlamtştrr. Bu malzemelerle 
2 bin nbonclik Şişli santralı genişle

tllC'rek, beş bin ve dört bin abonelik 
fstnnbul santralı genişletilerek 6 bin 
aboneye çıkıırnac ktır. Santralların 

rrenlşlctllmesine bnşlanmıştır. 

Ayrıca İstanbul - Ankara arasmda 
bulun:m llJ telefon hatttna 15 hııt da· 
ha illlvc edilerek bu miktar 21 e cı
karılııcaktır. Bu iş için lfızırn olan 
malzeme de geldiğinden hatlaı1n çe
kilmesine bnşlanmrştır. Bu hatlar ts
tanbuldan Snnıyburnuna yernltmdan, 

t - Şey... Bilmiyorum.. Taruyama • 
<ıım ..• diye keke!edi 

12.SO Pro~ram 
U.U MUzilı (pl ) 
ı::.45 Haberler 
ıt.CO 8arlalar 
ıa.oo Pn>ıı:ram 

21. 45 rtr mOdJI 
:12 30 Haberler 
2:Z.4S Kapınıs 

Yaralı çocuk eanar haırtıı.hnneslne ö- A$ara, 26 (TA. u Un A 

türülmüşse de tedavı altına alınma• rada karne mukabilinde herkt'Se :varım• 

Albn Fiyatl=a~r~ı..,___~~
Dün bir altın 3675 ktırustan ve btr 

gram külçe 507,5 kuruştan satılmı&trr. 
temetler vasıtasiyle maa5larrnr almıya 2Trhlı kablolarla geçirilmiş ve Kndr-

Paııa bu vaziyete blyrlt altından hae 
18 03 Salon orwıru dao ölmilıtür, sar kilo ıeker tevzii ne baılanmıttır. devam etmektedirler. köyilne alınmıştır. 

H.+BE:AlER 
lngiliz Avam Kamara "Uyanık Türkiye.. Memurlar lçiaı 
sında Bir Müzakere ~ Ba tarafı 1 incide Ucuz Şeker 

• , Diğer taraftan lngilterenin es-
• '1fr BaFırafı 1 mcıde ki Türkiye sefiri Sir Persy Lorrn ~ Raştarafı 1 incide 

e S 
•• n e so.n.ız. ~~\:at b~ ızahatırı da tat. ine lngilterede verdiği bir kon{e kame iptal edilecek, yerine mu-

~.ın edıcı mahıyett~ olmadığını ransta Cümhuriyettcn beri Tür _ vakkat karne verilecektir. 

'~ Ba..+a .... fı 1 inct"de soyl~mekte se~es:ız. Bugünkü kiyedeki başanlan sayıp dökmüc: Dün akşam Ankaradan gelen 
t'-!:N il" .. .. rişmeleri n bu muhıırebe kaznnıldık• harbın artık h t nl kl ,. h b f

0 

• • mız üslerine dönmemi~ir. 1 h d ırıs ıya ı a, veya ve bu konferansı dinleyiciler ü l a erlere göre, iki ıyat iızenn • 
::~ s::-.~~e~iiu/rekeUne evnm etme- hiç birv din~~ ve ~kide ·ı: atakası zerinde iyi intibalar bırakmıştır~ ı den ekmek satışına ikinci teşrinin 

Alman resmi tebliği Rom 
1 

d 
4 5 

hl t- olmadıgı cumlenın malumudur. Konferanstan sonra Türkiye ikin~i haftasına doğru başlana • 
Ber11" ' 26 (A A) "R smi m or astı, - zır 1 umcn, Eğer h r d

0 

d ".,+ ek lan · A.U..., · · - e 4 - 5 mot!5rlü tilmen, s - ıo piyade . e .. ~. e mu'i.er • 0 • ve lngiltere arasındaki münase - caktır. Ay başında yıne herkes 
tebliğ,, :Mısırda büyük İngiliz ta- tlimeni, 

8 
inci İngiliz ordsus 5 _ 6 cemıyet h.~~~mlerl, cemıyetlerı betlerin daha gelişmesi için bır b~~ünkli nark üzerinden ekme -

arruzuna karşı her tarafta muvaf zırhlı tümenle 14 - 15 motörlü tü• harpler~ surüklemekıten korusay. karar sureti verilmış ve bn takrir ğını alacaktır. 
fakiyetle yapılan müdafaa muha menden ibarettir. İngiliz ordusu ka- dı, ~u.gun karşı karş_ıya harp ed~n salonu dolduran dinleyicilerin al Vali ve belediye reisinin yarın 
rebeleri esnasında düşman ağır ka ml!en motörlü olduğundan üstün bir h&ırıstıyan dev!etlerın hemen .sı · kışlan arasında müttefikan kabul şehrimize dönmesi beklef!iyor. 
yıplnra uğratılmıştn-. 104 düşman durum göstermektedir. Bana makabil lahlar.ını ellcrınden a!maları 1cap edilmistir. Bfr karne hırsızlığı 
tankının tahrip edildiği bildiril- - yalnız Alman ve İtalyıınlardan mürek• ederdı. Japonlar mustesna, ve -·--------. Üsküdar knymakamlıfına verilen ek• 
me.ktedir. Çarpışmnlar devam et kep olnn Rommel ordusu daha

1 
mütc- harp halinde olan devletlerin müs İtalayda 13 Casus mek karnelerinden 216 51 ka}"[lUlkamlık 

mektedir. cnnistir. 8 ina İngiliz ordusu ngillz, temleke askerleri müstesna. karşı od]cılarından Hüseyin Özkan tarahnr 
Alman ve ltalyan tayyareleri Amerikalı, Yeni Zellindah, Avuslral• karşıya harp edenler, hep hırsli - İdam Edildi <lan c;alınmı$hr. Yapılan tahkikat net°• 

düşmnnın motöilü teşkillcrine ~alı, P~lonyalr, Cenup Afrikalı, Hint· yan devletlerdir. Bertin, 26 (A.A.) - Öğrentldiğlnc resinde hadise meydana çıkmış, suçunu 
gündüz ve gece taarruz etmişler 'ff, şarkı Afrikalı, Yunanlı, Fransız ve 1Iarbin mevzuu din olmadığı cö:e ttalyada ı3 kisi c:ııusluk auçuıı• itlr:1f ~den Hüseyin Özkan UıkUoar 
dir. 4 tayyare düşürülmüştür. sair kıtal:ırdan mürekkeptir. gibi, gayesi de hıristlyanı gaıycleri dan dolayı mahkUm ve idam edilmiş. sulh mllhkemesi karariyle dün tevkif 

İngilizlerin 23-24 ilktcşrin gece Jlliicadele çetin olacak değildir. Doğrudan doğruya, bü - terdir. , .. ,uımiştir. 
si Marsa - Matruh bolgesinde ka Londra 26 (A.A > _ Mısrrdan gr• yük devletlerin arasındaki müs- la!}e maddeleri tevziatı 
raya çıkmak için yaptıkbn bi!" len haberİere göre, ·scklzJnci ordu düş.o temleke zıddiyetinden, pazar zıd- den tanırız. fJi+!erle yaptığı Ankara 26 (TAN) - Yeni ekmek 
teşebbüs, muharebe taayyareleri man hatlarında gedikler açmıy~ mu- diyetinden doğmuş, ve nice nice nıi.i15katta lngiliz ve Fransız karnelerf~ln tevziinden sonra, üc; ay
nin açık denizde innliyete geçme vaffak olmuştur. Simdi muharebeyi bir milletleri beraber sürüklemiştir. müstemlekelerinden gayrı bir lık maaı sahipleri ile memurlara tıcuz: 
leri üzerine aldın kalmışbr. cephe harb nden ziyade bir manevra Bu apaçık hakikatin üzerine mu ~'Sım müstemıe!cC!1e:-j Alman - ekmekUTI başka ucuz şeker tevzi edl!• 

Hafif Alman muh:ırebe tayyareleri harbi haline getirmek maksadlyle bu kaddes bir peçe örtmek acaba l liYa vaa.J Pden, müşterek mesi de kuvvetle muhtemeldir. Birinci 
Mdta adaamdald hava mevdanlarınm gedikleri ceni~letmlye teşebbüs etmek- bu milletlerin efkan umumi - emniyet prensibinin kalkmasını kllnun içinde ucuz bulgur ve zeytinyağı 
tesislerine pek tesirli hücumlarda bu- ted·r. İngiliz basım, strateji bakımın• yelerini tatmine kafi midir? Bu isteyen, Faşist prensibi olan ma- \0erllebileceği de söyleniyor. Mnhak• 
ıunmu tardır. dan umumiyetle müttefiklerin her tür• iddiayı mister Wall bizzat kendisi halli harpte tngilterenin ademi bit olan nokta. hüldlmetin iaşe mese• 

Jtalyan resmi tebliği lü, silah itibariyle pek muhtemel o- tekzip etmektedir. müdahalesini bildiren bu suretle lelerine müteallik yeni bazı kararlarla 
Roma, 

26 
(A.A.) _ İtalyan tebliği, :aral' üstün.lüğü elde& ~nlundurdu.klarr Avusturvanın, Çeko;lovakyanın ilgill o~an kanun lbihalarını Meclisln 

1 ! 
nı. fakat bilhassa hııkım olan sıla.hın Jt.. 1(.. 'lhakı • Ch b l • 'le L b ilk içUma günlerine yetlştlreceildir. 

Mısır cephesindeki hava muharebe er . • ı na am er aın -.ıera er 
e-;nasındı Mihver kuvveilerinin 14 tay- ~:;i: kuvvetlen oldugnnu belirtmek• Bugünkü harbin mevzuu dir'I muvafakat eden Lort Hali!ax: de-

yare nlişürdüklerlni bildirmektedir. Gn.zeteler taktik bakımından müca• olmadığını, dini gayret~er ğilmiydi? Almanyaya merkezi ve 
Taarruz istikametleri delenin çeUn olacait kanaatindedir. için harp edilmediğini herkes bili Şarkı Avrupada hareket serbesti· 

Ankara. 26 (Radyo Gazetesi) - Mı• "Dıtlly Tcl~graph" bu çarpışmanın yor. Bu böyle olduğu. halde bir si veren, dörtler paktını müdafaa 
sırtla üç giln evvel baslamııs olan ha• Auchinleck ile Wavell'ln taarruz:lanna Lort Hallfax, Bir Samuel Hoar ed~n. Sovyetlere kar~ haçlı sc -
r kit hakkında gelen haberlere gBre, benzcmiyecetlnl yazıyor, dU$manı çt• dini gayretlerden bahsederse, zi- ferden bahseden, nihayet Münih 
Srkizinci İngl'lz ordusu denizle Kı;•· virmenin şimdilik çok güç o!duğunu i• binlerde uyanan ilk şüphe, Müt- anlaşmasında amil olan, Sovyet-
1ar:ı bataklığı arasındald 70 kilometre- \ive ediyor, tefik devletlerin hala emperya "I Ingiliz anlaşmasında menfi rol 
1 k ı.ııhada Mlhver mevzilerine karsı üç Alman gazetelerinde list gayeler uğurunda harp ettik- oynayan Chamberlain ve onun hcı 
fst kametten taarruza geçm!ııtir. Elalc- Berl.ln, 26 (N. P. D.) _ Mısır cepe !eridir. O zaman Atlnntik beyan riciye nazırı Halüax değil miydi? 
m~yn batrıından sahil boyunca, ceı>- besindeki İngiliz taarruzlarrndnn bah• namesi, üzerinde imzalıındığı Ok- Eğer şimdi bu lort, hıristlyan 
lıl"lin merkez kısmında ve Mihverin -serlen "Berllner Korrespondez Deu• yanusun dibine çöker. gayelerinden bahsederse, yine ay 
Kattara bataklığın:ı dayanan cenup kn• nıdr Jsfkamctinde. Bu husustıı kifl tscher Polltlscher Serich" gazetesi, Atlaniik beyannamesini imza- ni emperyalist gayelerin peşinde 
:ı-alilmat gelmemls olmakla beraber ayni zamanda İtalyan ı;chirlerlnln de layan devletlerin böyle bir gaye koşulduğu zehabını verir ve kü
G "erat Montgomery'nln, Mihver kav- bomhaıdman edilmeıdni ele alarak di- takip etmediklerine inanmak iste çük mılletlerc!e lstiklnllerinin ~e-
' etlı-rlnl sahil yollarından uzak!a tı" yeır ki· riz Lort Halifax ile Samuel Ho. lamette olmadığı hissini nyandt-
r"ralc daha Si.rızalı ve yotıan az olan 'Bu, tn;ıllzlerln ~vrupa ~arb!nin nr'ın beyanatlan İngiliz hükume I'll.'. lspanyada Cümhuriyetçilere 
cenupta Kattnra bataklığına doğru, a- kat'i neticesini Akdenız cephesınde el• tinin resmi noktai nazarını ifade karşı Franoo'yu müdafaa eden 
r ıide sıkrştırmak suretiyle Rommel de etmek çar .. !erlni aradıklarınr RÖsoo etmese bile bu iki zatın şahsiyeti Samuel Hoare ile Lort Ha1ifax'm 
l)rA.u•unda blr netice arnmak istiyeceğj terfr. Halbuki, gerek şimal Afrlkasır· ortada bazı

1 

tereddfitlere yol aç3· Chambcrlain kabinesinin bu iki 

lnailterede Midland 
Şehri $nddetle 

Bombardıman Edeldi 
Londra. 26 (A.A.) - Midland sel .. 

ri dUn gece uğradığı Alman hava akı
nı ll" harbln en şiddetli taarnızunn 
mcınız kalmıştrr. Dördü c;ocuk olmak 
üzere bir kaç kişi ölmUştilr. Bir çok 
evler yıkılmıs ve bombalann hava t.ıız• 
ylki vüzilnden hayli hasar olmuştur. 
Snbııh erkenden ıiııler arasından hlr• 
denbire erkan dört Alman uçağı centın 
do~ şehirlerinden birinin e!öki beledi· 
ye dairesi binasını bombalamış!ar. bir 
kaç klı;inin ölümüne ve başkalarmın dn 
enkaz altmda gömillilp kalmasına ~e

hı:p ol mu tardır . 

l\fodagaskar'da Harekat 

6:!lr Baştaraf ı 1 ncide 
liyatına gündüz ve gece taarruz et" 
mişlerdir. 

Ordunun ağır topçusu Lcningrat kl:lr 
fezinde Sovyetlerin Marat muharebe 
kruvazörüne bir kııç mermi !11bet et. 
tlrmişlerdir. Gemide infiliklar ve yan
gınlar ('rktığı müşahede olunmuştur. 

Bir V ichy lıaberi 
Vichy, 26 {A.A.) - Stalingrnt liCh• 

ri :çinde Rusların elinde şimdi ancak 
bir kaç ev crvpu kıllmısnr. 

Alınan bir habere göre, Stalingrat 
kumandanı karargihını Volga nehri· 
nin öte yanına nakletmiştir. 

illerkez cephesinde aljır 
hava taarruzları 

Bertin, 26 {A,A.) - DNB. nln öğ• 
rendiflne göre, Alman savaı; ve Stukas 
uı:ak!arı, 23 11ktcşrinde, Wladai çevre. 
sinde dilsman gerilerinde ve İlmen gö. 
tünün cenup doğusunda Bolıevik men· 
ı:iJ hatlarlyJe demlryollarr carlarrna 
baskın taarruzları yapmııılardır. 

Vagon ayırma büyük garlarının dör• 
dlinde uzun katarlar halinde yol bo
yunda bu?unan yüklü marşandiz tren
lerine bir çok tam isabetler olmuş ve 
ıı:enlş ölçUde tahribat yapılmıştır. 

Bundan başka gar bfoaları, antrepo· 
!ar, demiryoln tesisleri de tesirli su• 
rette bombalanmı&tır. 
Ağır c;apta bombalar mühimmat de• 

polarma isabet etmiıı ve bunlan hıı• 
vaya uçurmuştur. 

Cezair ve Nis Üzerinde 
Yangın Çıkaran 

Baloncuklar Dolaşıyor 
Cezalr, 26 (A.A.) - Takriben her 

biri fki metre kutrunda gı"bi cörfilen 
ve bedenlerinden parlak birer madde 
sarkan iki balonctık dün akşam kııı3 
trtifadan şehir üzerinde uçarken Ce
zalrfn Hüseyinbey mllhallesi halkı tara• 
fmdan görülmüştür. Derhal haberdar 
edilen hususi ekipler ve itfaiye iki ha• 
loncuğu. birini bir binanın balkonun• 
da vı- diğerini de süvari mektebi avlu• 
sund:ı. bulmuşlardır. Her İki küçük yu. 
\'arlA~ın alt kısmında otomatik olarak 
harekete geçebilen bes litre petrolü 
muhtevi birer kap görülmüıtUr. Buna 
be'17.er bnska bir baloncuk da Cezatr 
ı:okaklarından birinde ele geçmiştir. 

* dald Mihver cephe~ı. gerek İtalyanın . A ··d 
:- n'ltd'I yor. . b 

1 
, b. x.ı .. mlıktadır bihr muhafazakar unsurunun mu a -

t ı.:T ler n mayın tarlaları üzerinde ıç cep es sarsıımaz ır saı; " · M hte Lo d d · . • l · · d " 
Vlchv, 26 ( A.A.) ....;. Pazar gilnü İn• Niıı, 26 (A,A.) - Yangın çıkaran 

den buyuk bir gedik açmııı o'• Bı~gün !çir> sadece ftı söylenebilir ki. H·tı ~ re~ğı 1:.l~k ~!)37 h e faa ettık1er gayeler. lC ebr~n .; ~n 
verilmekted r. tngillz bu büyUk İngiliz tanrnızun\ln ilk ne- 1 er e yap mıı ~a tan, P.r meyen Münih ruhunun ır l a e-

):uvvrtlcrlnln yan hatların nersinde ticeleri !ncllterede pek o kııdar büyük b!n arifesinde Sovyet • Jngiliz si sayılabilir. 
bdyuk blr meydan muharebesine gr bir memnuniyetle karııılanmamıttır.... müzakerelerinde oynndığı rol 
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r:illz kuvvetlerfn.in Tananarlv'ln 280 maodelerle cfolu iki baloncuk dün Alp 
kilometre cenubunda bulanan Ambohi• Maritim çevresinde Salnt Aubant'da 
maba!lo'ytı isııral ettf'kl"ri"'t müstemleke bulunmuştur. Jandarmalar bunları der. 
ter 11UJr!ıiı bildirmektedir. hal imha etm!ılerdir, 

ft§j'" Bnşbıfafı 1 incide 
R!r m!ktt.r malzeme iğtinam e 

1i?l1iŞ ve ~lr alıu:n·§':.r. Baş 
ka bir kesimde birliklerimizden 
biri düşman karşılık taa.rruzlan
nt püskürtmüş ve Alman hare.ket 
üssünü işgal etmişlerdir. Zaptedi 
ten düşmnn siperlerinde yapılan 
çarpışmalarda 350 Alınan ölüsü 
buhmmuştur. 

Mozdok çevresinde kuvveUcrlml% 
mevzilerini sağ!amlaştımııılnrdrr. A
ğır kayıplarla yorgun düten düsman 
htç blr faaliyet gösterememiştir. 

Novorosisk cenup doğusunda 'tiir 
düşman kuvveti bahriye silihcndazla
rının gerisine girmlye muvaffak olmu~ 
tur. Yapılan çetin bir kar§ıhk taarruz• 
dan sonra buradaki vaziyet düzeltil• 
nılştir. İki Rumen piyade bölüğil imha 
olunmustnr. 

Voronej çevresinde küçllk düsmsn 
gruplıırr ile Rus kuvvetleri arasında 
müsııdeme!cr vtıkua gelmlıtir. 

Alman kayıplan 
Londra, 26 (A.A.) - Almaıılar, Sw 

lingratta bir Eylfildenberi en azı 175 
bin kişi kaybetmişlerdir. Eyltll ayının 
ilk glinünde neııredilıniı olan Ruı teb
lifleri düşmanın ölü olarak 84 bln ki• 
~i kaybetmiş olduğuna bi!dirmlttir. 
Bundan b!r kaç gün evvel de Ruslar 
Almanların Stalingrat cephesindeki 22 
frrkalarmm yüzde 70 nlsbetlnde 7~yl· 
at \'ermig olduğunu ve bu kayıplann 
yerine başka kuvvetler koymuş oldult• 
lanm bildiriyorlardı Verilen bu iki kn. 
!em rakama istinaden Almıınların 175 
hin kisi kaybetmis olduklannr iddia 
ctı:nenin hiç de milbalağah olml}'acnğı 
heyan edilmektedir. 

A a lar usyade1 
Ne Kadar Ara1; 

Geçirdi? Ele 
Ankara, 26 (Radyo Gazeteıd) - Elı 

fng:llz mecmnnsınrn verdiği matllmatıı 
göre, Tt"IDmaz sonuna kadar Almanlar 
Ruııyr 1.350,000 kare arazi trtmır 
lardır. !hı, bUtiln Rus arazlıinin yllz• 
de altı buçuğudur. 

Fakat memleketin drant ve mac!en 
s:ıhalarmın mühim kısmıdır. Almanlar, 
Sovyetler nüfusunun yüzde 30 ....- 32 
ekilen arazinin yüzde 36,S, hububatrn 
yiiıde 36, buğdayın yüzde 33,S, demir• 
yollarının vilzde 37, kömüriln yüıde 
50 ve diğer madenlerin yilzde 65 iııİ 
c!lerine geçirml:ı bulunuyorla 
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Yazan: M. ANTEN 
arbin b~langmndanbcri lngıliz· 

lcdn ve Mihvcrcflcrin §imali 
f\(rfkada yaptıkları taarruzlar ve karşı 
taarruzlar iki tarafa da kat'i bir netice 
tc:nin edememiştir. Ne İngilizler Mih• 
~er kuvveUerini Afrikadan atabllmi~ 
er, ne de Mihverciler Mısın ~gal 

Cderek Siıvey15c hikim o!abilmişlerdir. 
Bu cephede bugüne kadnr cereyan 

b
tden muharebeler şöyle hulasa edile· 
İlir: 

I' 1940 sonbaharınd:ı Grazyanl, tng!• 
1 zlerin hazırlıksız olmalarından ve 

:,ransanın hezlml:ti neticesi çok sıkışık 
r vaz.lyette bulunmalarından istifa• 

~e ederek, büyük bir gayret sarf etmek. 
lia Mısıra doğru ilerlemiş, Sidibar 

raııi'yi zaptederek Mısın istilaya kıı• 
tar vermişti, Fakat Wavel~ karşı ta• 
e·ıııza geçerek bir sürpriz hareketi ile 
(Q cünde bütün Sircnalk'i iş&al etti ve 
tııcak esasen çok az olan İngiliz kuv .. 
•etlerinden bir mlkdarının da Yunaniır 
laııa gönderilmesi Wavell'e, bu yıld!• 
~ltıı taarruzunu istismar ederek Trabe 
~sı:arbc kadar gitmek ve bu suretle 
llıali Afrikayı Mihver kuvvetlerinden 

~!'i olarak temizlemek imkanını ver• 
tdi, Bn keyfiyet, bütün kazanç!ann 

tısa bir zaman içinde kaybccülmcslne 
~hep oldu. Filhakika Almanlar Afri
~l'a Rommel'in idaresi altında beş al• 
1 

• t1rhlı tümen gönderdiler ve 31 Mart 
1-U de taarruza geçtiler. ,On beş gün 
llde İngilizlerin kazandıkları bütün 

1l':ıziyl geri aldılar, hatta Mısır budu• 
llrıdan bes on ki!omctrc iı;eriye girdi. 

lcr. Fakat daha ileriye gidemediler ve 
'l'obruk'n alamadılar, Sıcaklar gelince 
lıcreklt durdu. Almanlar Mısıra doğru 
lııı taarruzu yaparlarken ayni zamanda 
~ılirrtindcn de taarruza geçerek Mısırı 
b.r kıskaç içine almak istiyorlardı, 1· 
tlk ve Suriye hadiselerinin İnglllzlerin 
th!nc olarak neticelenmesi buna ma· 
i Oldu. 1942 yazının ba5ında İngiliz• 

lcr tekrar taarruza gcı;tilcr, fakat bir 
t k taktik ve strateji hataları yüzün· 
t-r:ı ve kafi derece-de matcryel ve ~. 

la. iıstunluğiıne malik olmadıklarından 
'an buyı:ık kayıplara uğradılar. Tob

...u~."'.......,"'-"~r~,J r ~ taarruza 
t ı;en Rom el lruvvctlcrı yı!dmm su· 

tı llc ilerliycrek İngiliz müClafaa hat. 
ını birbll'i arkasına. yardı ve ancak 
:ılemeyn'dc güçlükle durdurulabildi. 

r- • d cçen Perşembe batlıyan 8 ınci or U• 

tın taarruzu, hnrbln başındanbcri ya· 
1bn taarruz ve karşı taarruzların a!• 
~l:!Sıdır 

Bombardımanlar 
Şu mühim noktayı da tebarüz ettir• 

llıc1ı: lazımdır: Şimdiye lmdar liimali 
~frikada cereyan eden muharebelerde 

i taraf da kat'i bir netice alamamak" 
beraber, Alman kuvvetlerinin bn 

jtı>heyc fiili bir surette müdahalesi 
~!izlere Akdeniz hlklmiyctini kay• 
~t'rmiştir. Filh:ıkika Almanlar Libya 

rbinc bi!fül iştirak ederek Glritte, 
ttııtıbi İtalya ve Yunanistanda hava ÜS• 

ti tesis ettikten, Sicilya boğazını 
lltrollan altına aldıktan ı:onra Müt" 

ltfltlcr orta uarka ve Sovyet Rusyaya 
'ı\deniz yolu ile harp malzemesi ve 
~~Ye kuvvetleri gönderemez oldular. 
'll!lları taşıyan kafile!cr 20.000 kllc

lııttrcdcn daha uzun olan Kap yolunu 
~t'ıı etmek zorunda kaldılar. Bu su· 
tttle Mısıra gidm kuvvetler ve harp 

ltcmes! kızıldenizdc:n SUveyGe varw 
~ta, ırandaki 10 uncu orduya ve 
~et Rusyaya ait olan harp malzc
~ Basnı körfezinden J3endcr Şah· 
~r·a gelmektedir, İngilizler bu yolu 
~tııon dcniza!tılnnnm taarruzla'?~a 

rıı emniyet altında bulundurmak ıçm 
dagaskar adasmı kontrolleri altına 

'lıııalı: rorunda kalmııılardır. 
L.~rülüyor kl tngntcrcnin zaafı ve 
~lıksızlığı, geçen asrrda Süve;yş yoe 
~il açılması ile büyük bir darbe Y'i• 
tıı eski Hint yoluna tekrar chcmmı)c, 

\azandırmıştır. 
Uı; gün evve~ bnı;hyan 8 fncl ordu• 
?I taarruzu baklanda iki taraf kay• 

~\!arından da pek az habeı- gelmek" 
\ ~ r. Londra kaynaklan, müttefik 

,..,etlerin bir kaç noktada düşmanın 
~ tnüdafaa hntlarma c!rdlklcrlni ve 
tıı taarruzlara rağmen zaptcttiklcri 

'lt"Icri muhafaza ettiklerini b!Jdir• 
;ııelttcdır Dlfer hbcrlerdcn de müfü• 
tlerın bllyük blr hava üstünlüiünc 

'ilı: oldnk!an ve son on gün içinde 
~~lan hava tnarruzlıırlylc düşman 
)a a tncydanlarmda büyllk tahribat 

lll:tlttn anlaııtmaktadtr. Bir radyo 
berine göre General Mongomery, ta· 
~a başlarken gazetecilere yaptığı 

1 arıatta Mihver ordulannın imha c• 
'Cctflni söylcmiGtir. Fakat taarruzun 

~laffakıyetle lnkl~d ettiğine dair 
t n,. tnüsbct btr emare yoktur, 
~ ta!::ııanın sanayi merkezlerine karşı 
~ llılan muvaffakıyetli hava taarrur• 
t ~n. İtalyada istenen neticclcrl v~ 
l ltrıcıi için, fasılasız devam etmesi, 
t 'an deniz ve h:ıva üslerine ve harp 
~letlne de ılt!dcttı taarruzlann ya• 

icap etmeklediT 

Dı1h:ı 914 harbinin sonlarrnda, ba· 
va kuvvetinin, gelecek h rplcrdc 

a!ac;ığı ehemmiyet tezahür etmiyc 
başlad. ğı zaman. hem harp gemilerim 
hava hücumundan korumak hem de• 
mınmanın keşıf ve rüyet sahasını g~ 
ni5letmek için donanmada tayyarelerin 
vazife almaları icap ettiği anlaşılmı tı. 

Bu hususta ilk ndım, hat gcmlleri· 
nl ve kruvazörleri mancınık tertibatı 

ile havaya fırlatılan birer ikişer tay• 
yare ile tcc;hiz el'1'lek suretiyle atıl• 

dı. Fakat bu surel'c donanmada vazife 
alan tayyarelerin ancak keşif hususa· 
tında elverişli olabilecekleri, halbuki 
düşman sahillerine yakın sahalarda h~· 

rekatta bulunan bir gemi veya bir fi· 
lonun üstüne çullanacak düşman hava 
birliklerine karşı böy!c mancınık ile 
nc;urulan bir kaç tayyare ile karşı ge· 
linemiyeceği lişikfirdı. Her yerde de• 
nanma ile beraber, matlup adette ta)"' 
yarenin bulunması ve . bunların icap 
llnında süratlc havalanması ve harekat· 
ta lstihllk edecekleri mühimmat ve 
benzinin müteakip harekat içl)'"I siiralle 
ikmah hususları içln lazım ge!en ıt• 

raitin temini lazımdı. 

Bu suretle yalnız bu iş için hem 
hangar hem uçuş güvertelerini havi 
ayn gemilerin inşaları dil5ünüldü ve 
böyiece bugünkü tayyare gemilerinin 
ilk nümunclcd inşa edildi. 

Tayyare gemilerinin üst güvt'l'te!cri 
dümdüz bir uçuş meydanına benzer, 
buna uçuş güvertesi derler. Bn güver
tenin ortasında ve yan tarafta gemi· 

e Gemiler· insanın Kıymeti 

tlarla Y aplldı ve 
ecrüb lerinden 

Paradan 
Bahşettiği 
Sonradan 
Vereceği 

Evvel insan, Beşeri 

ve Zekai 
Ettiği 

Göre 

Ruhi 
iktisap 
Faydaya 

Y aradılışrn Zir.an "'r•·•a 
Vasıflariyle Mucadele 

Yazan: , 
Kabİİİyetlerİn A vrupada beğenilecckTTNAY 

dctlcr vardır. Bu ide.Uzel fi,, 

Kıymetlenir. "garp medeniyetine tarartarlıarkta 

D 1 . ? Günde on Ura lı:a· r- y AZAN. . çok para kazanamı• 
•• •• •• •• ·~ d r uşunu uyor • birer ll;~an!!n:~ 1 . ~~;:~ !~u0:uu:u :. 

kişiye bedeldir. C A F E R S E N O !atmaz.. O yaptıfı 
İngiliz k in . Akeam razcteııindc i:ı!c dkıa para lı:a· ,- y a z a n • -, ComwaD ruvazörlcrin ZI• yazı yazan bir aıuhar. :ıanamamıştır Fakat 

1 • ' yatylc neticelenen Japon hava taamı- ririn bulduğu formüle göre insanlar a· bu mahrumlytinc mukabil cemiyete 

NECATI• YAŞ MUT 1 z~nda da Japonların b~mba tayyadrel~ lınıp satılan ale!idc bir meta, bir Cif• büyü bir fayda ve kazanı; temin cuma 

1 rınl bir tayyare gcmlsınden uçur Up- adan fa k dı 1 b·1· 
y r sız r o a ı ır. tarı meydana çıkınca, Japon!arın ta)• ln••n k ym tl. di k 

1 
· * * • • . . .... ı ı e en ren azanı an pa. 

misinin uçuş güvertesinin genişliği, 
tam ortasında, baca ve kumanda ki:ip.o 
rüsıinün iç kenarından itibaren yirmi 
altı metredir, Halbuki bir bomba tay• 
yaresinin kanat genişliği on dokuz, 
yirmi metredir. Uc;uşa kalkan tayyare· 
ilin kanat uçlarından itibaren ancak Ü• 

çer metre bir boşluk kalır. Ufak bir 
inhiraf, bir rüzgar hatası, tayyarenin 
ya denize yuvarlanmasına, yahut ba• 
caya çarpmasına sebep olur. 

* * G eçen Şubatta, çift motörlü büyük 
Japon bomba tayyarelerinin av• 

cıların hlmayesin~e olarak Port-Dar• 
win üssüne yaptıkları taarruz esnasın• 
da en yakın J apon üssü bu ~imandan 
beş yüz seksen mil mesafedeydi. Yani 

bu me~afc gidiş ve dönüş seyir lerinde 
taarruzu himaye eden avcıların menzil• 
!erinin iki misliydi. Daha sonra Seylin 
adası açıklarında Dorcııpshirc ve 

yare gemllcnndc bomba tayyarelerı de 'lrd 
1 

ü d il 
ramn mı arı o a nca; ı n e on ra bulundurdukları anlaşıldı Ve J aponla· k h 

1 
lkd k 

. · azanan amma , o m arı azanamı-
ra mukııbclc lçın bu tarz Amerikalılar al· dah .. , __ k · ı 

. yan ımc nazaran a yu .... c ıc;t • tarafından da tatbıke başlandı, Bu i bi d ,. hlb'd' 
1 .. . ma r e1;cr sa ı ır 

tarz, uçu ş guvertcsınden avcılar hava• He . 
11 

.. 
1 

ita ı•-ı· 
.. . . r şeyı para e o c;en p wa ıııt 

lann·ken hangar guvertesıne tertıp c- lh · t • 1ı: b f t l d .. ü ı .. . . z nıyc ın, a a, men aa ç uş ncen n dilmiş muteaddıt mancınık tertıbatı . _._ 
1 

v 

1 
b . 

. vıcwsn arımıza agır ge en u muzır ve 
vasıtasiyle bomba tayyarelennln hava.. h t tel"kk'I 

1 
• t t kt 

'lyra .. ı er n.ı or aya a ma a 
ya fır!atıl.~a~ı ve l\Ytı! za~anda _u.y- bilmiyoruz ne favda vardır. 
yare gemııanın istapcr etmıyc musalt Bu ancak, içinde yaşadıfımız zamh 
vaziyctlcr~c elektri~lc mütebardk vinç• nm para ve kazançtan başka mukaddes 
ler vasıtasıylc. torpıdo. end~ht. tnyyn~c- tanınuyan te'mayü!lcrini ifade eden bir 
let"İnl uçuş ic;ın denıze ındırmektır. f ki t h.. .. 1 b·ı b r.krl Tu'·rk 
Söylendiğine nazaran Amerikalılar bu 
~ilretle Mercan deniz muharcbcs5ndc 
havada beş yüze yakın tayyı>Te bulur• 
dunnıya muvaffak olmuşlardır 

Gerek Mercan gerek Mldway muha· 
rebclerinni tecrübe!crinc ve hu tecrü• 
belerin ortaya çıkardığı ihtiyaca göre 
Amerikanm tcsıihlara koymu, olduiu 
yeni t ayyare gemilerinin tertibat ve 
teçhizatları hakkında elimizde henüz 
bir malümat mevcut delildir. 

Sinemasında 

KORA TERİ'nin 

unutulmaz kahramanı 
-

ı r eza uru o sa ı e u ı• n 
gcnç!cri arasında rcvacmı istemek çok 
fena bir na~ihattır, 

Muharrir belki bu maksatla yazma· 
mıstır. Fakat , ruhlara meskenet veren 
şarklı tevekkül ve kanaatk!rlığını kal• 
dn ıp, onun yerine halkımızda iyl ya• 
pmak. çok kazanmak lhtlrasını uyan· 
dırmak için söylenecek söz elbet bu 
d:ğildir. 

Şüphe yok ki: cemiyet içinde her 
fert İş ve hareket bakımından iktıııadi 
bir kıymet ifadesidir. LS.kln insanın 

kıymetini tayin ederken para ve ka• 
zant en son düşünülecek bir unsurdur. 

Bir muallim, bir mütefekkir eğer 

p aradan evvel insan, beşeri yaratı• 
hımın bahşettiği ruhi ve zckli 

vasıflarlylc, sonradan iktisap ettiği Ira· 
billyetlerln cemiyete vereceği fayda 
nisbetinde kıymet kazanır. İnsanlar a· 
rasında değer fırsatını ancak bu ölçü 
ile tayin etmek mütnkündür. 

Onun bu kabiliyetleri pratik hayatta 
belki kendisine hiç para getlrmiyebilir. 
Bundan ne çıkar? Büyük fikirler, bü· 
yük sanat escr!cri hiç de para getirecek 
•eyler delildir. 

Hayatta büyük hareketlere sebep ol· 
mu& insanlara bakınız, bunların hangi· 
si para kazanmasını bllmlştir? 
Paranın, me:ıfaatin hakim olduğu 

z~manımızda lıile, büyilk hareket ve 
lııJnliplara vücut verenler para kazan· 
mıtsını bccercmiycn insanlar değil 

m'd.ir? 
Hayır, insanların değeri üzcrlnd~ 

paranın hiç tesiri yoktur, Böyle oldu· 
ğu içindir ki beşeriyetin mukadderatma 
tcS:r eden yüksek fikir ve ham!cler hiç 
bir zaman milyarlann saklandığı kasa· 
lardan çıkmamıştır ve çıkmıyacaktır. 

fl:liT Devnmı Sa. 4 Sil. l 

frP.ngalık", "garp perestlik" ıhla· 
takım cereyanlar husule getlrıı ... 
Ben herhangi bir medeniyetin iyt 
hctlerlnln ahnmasın:ı taraftarım M 
selli tngilizlcrin evlerine, ai!e o::akli 
nna karşı olan derJn muhabbet •e hürı 
metlerini çok bcğenlrim. İsterim ti biz. 
de de csklden mevcut olan bu güzel 
an'ane daha ziyade kuvvetlensin. Son• 
ra Fransızların ellerinin sıkılığı da pek 
hoşuma gider. Hele Fransız kl5ylülc
rinfo para biriktirmek fçin kul!andık
Iıın •mesel hükmüne geçen• yün çea 
raplannın bizde de yayılmış olmasını 
arzu ederim. Bir de garplilerin ziyan· 
karlığa karııı olmalarına hayranımdır. 
Mcselfi teşkilatı sağlam olan bir ülke
de ~aman çöpiınün btıe zayi' o!madıfı• 
na kaç defa şahit olaum. Bir mektep 
çocuğu yedigl kirazın çekirdeğini so
kağa atmaz; cebine koyar, eve getirir 
kiru çekirdekleri konan kutuya bıra· 
kır. Çünkü onlardan bilmem ne istihsal 
edilecek; ve o madde memleketin bir 
ihtiyacını giderecektir. Bu memleketler 
Lavolsicr'nin: "Tabiatta bir şey ne 
kaybolur, ne de yeniden viıcude gelir" 
nazariyesini daha pratik rkildc tatbik 
ediyorlar., 

nln tek bacası ve kumanda kulesi bt:• •·---·~ ...... MARİ KA 
RÖKK 

1 ll•J!4~rJ~~Wıiiiı#. 

Geçen gün kibar mahalle!crden ola 
duğu söylenen bir semtte bulunuyor
dum. Apartmanlardrın birinin önünde 
aç köpeklerin devirdikleri kocaman bir 
ı;öp tenekesi vardır, Kaldınma 
sc,.pilcn süprüntülere baktım: Ka• 
vun, karpuz kabukları; incik kc
miklcri; yamyassı olmuş boş sigara 
paketleri: üzeri pullu zarflar, paslan
mış faraş sapı, kumas kırpıntısı, tüy!cri 
dökülmü5 esvap fırçası, sardalya katlı• 
su, paslı anahtar, bo!I kibrit ktıtusu, 
tek nalın, silpilrgc "koçanı, sın dökül• 
mü:ı; çinko tabak, renksiz bir paçavra, 
kopıtk bel kayı ı, takunya atkısı, sf· 
ctm parçası, yarısı yanmıli tahta ka• 
şık, terlik ökçesi, şemsiye sapı, ezllmi5 
alüminyum kupa. şişe dib·, cili kutusu, 
ıspanak kökü kuflü ezik domates, ya• 
nm su kadchl, boş hardal şiı;esl, üçte 
biri eksik tabak, sapsız saç maşası, 

buıuşuk ga:ıete, yarısı kopuk blı- fa. 
tofrnf, pasb firkete, yağlı ~apka k~ 

nan, uzumsüz lkım sapı, di5!eri çar. 
pık p slı çatal, bos mel kutusu, ilib 
leri kopuk pantalon askısı, tek çorap, 
d"'ntcl5 eld ven teki, ez.ilmiş kmnızılık 
mahfazası, zifirli yasemin ağızlık, kc-

iunur. Bu gilvcrtcnin altındaki güver• 
tc tayyarelerin muhafazası için in5a 
ve tertip edilmiştir ve büyük bir kaç 
hangardan miirckkcptir. Buna hangar 
güvertesi derler. 

Tayyare gemisinin, hat gemisi gibi 
ağır top mücadcleAine girişeceği dü· 
şi\rıülmcdiğ; için onun eslihası kendi 
ihtiyacını karşılayacak surette tadil vr
kahul edilmiş. hnngar güvcrteı;lnin bor 
dal.ırma torpido hücum darı batarya· 
!arı, uçuş güvertesinin kumanda kulesi 
nin etrafma da hava dafi bataryası 
tab ye cdilrnlıtir, 

ayyarc gemisi, tayyarelerin b:ırc. 
klit icrası muhtemel sahnda scY• 

rederken uçuş güvertesinde fazla tny• 
yare bulunduramaz. Çünkü bu takdirde 
tay:1arclcr birbirinin havafanma~ınıı 

engel olurlar. Tayyare, tıpkı karadaki 
uçus meydanında olduğu gibi uçuş gü• 
vcrtesindcn havalanmadan muayyen bir 
mcs:ıfcyi tekerlekler! üııtünde katetmek 
ve klifi süratini aldıktan sonra hava
lanmak imkanına mnlik o!ur. Bu mes~· 
fe de. tayy:ırcnin büyükliiğüne, ağırlı• 
ğına göre değişir. O halde. tayyare 
gc:nisirnn, inşadan önce taıııyacağı tay·! 
yare tipine nazaran klifi uzunlukta u· 
çuş güvertes·nc malik olmnk üzere plS• j 
nınm hazırlanması icap eder 1 

Uçacak Uıyyareler, hangar güverte• 
sinde uçuşa hazırdırlar. Bunlar hususi 
tertibatla ve sürntle uçuş güvertesine 
c;ıkafılrrlar. Uçuş cilverteslne çıkarı!an 
tayyareler birbiri arkasından hemen 
tıarekete geçerler. Uçuş 1;üverteııinl 

tekerlekleri Üstünde katederek geminin 

baş tarafına yakın bir noktadan hava~ 
lanırlar, Uc;nı güvertesi, uzunluğuna 
ve genişliğine muhtelif renk ve muhte· 
lif eb'atta çizgilerle a:yrılmıstır. Bu 
çizgiler pilota, süratlc inip çıkarken 

uçuş güvertesinde bu!unduğu hlzayı ve 
mevki! gastcrir. 

Gemi, kara meydanı gibi sabit olma• 
yxp hali seyirde olduğundan bilhassa i• 
ncrkcn, pllotun uçuş cüvertcalnln tam 
matlup yerinde tekerlekleri güver teye 
temas ettirmesi ve tayyarenin hızı kc
sillp danıncaya kad:ı.r önilnde kAH me
safe bulunması iktiza eder. Aksi tak• 
di~de meseli U!:lJ!l citvertcslne orta• 
sma ~akın bir noktadan inen taYJf&re 
önünde kfi.fi mesafe kalmadığı için gü .. 

vertcnin nihayetinden hı:zım keseme
yip denize ynvarlanııh!lir, Pilot g{iver• 
tcye inerken gÜvertedcki çizgilere bir 
göz atar. Yanlış süzü!düğünü anlayın• 
ca konmaz. Güvertenin bir iki metre 
üstünden uçarak geçer ve havalanarak 
bir devir yapar ve tekrar .konııuva hn. 
zırlalllt'. 

939 harbinden evvel tayyare gemflcıo 
ri daha ziyade donanmayı hava 

taarruzuna karııı korumak için avcı 
tayyareleri taşımak üzere kullanrlııca· 
ğı düşünüldüğü içi" bugünkil mevcut 
tayyare gem!lerinin uçuş güvertelerlrı• 
den ancak avcı tayyareleri istifade edce 
bnlrlcr. Çünkü bugün mevcut en bii.,Uk 
mçseli otuz iki, otuz ilç bin tonluk 
tayyare gemncrlnln uçus güverteleıi

nin uznn!nen 270 mt-tredir. Bu meea· 
fr. avcının hnvalanması ~çln lı:afid!r. 

Fakat büyiik bir bomba tayyaresi için 

kafi deflldir. İ 
~Ynl zamanda bö.Ylc bir ıal"T<U~ &eıt 

Sürprizli bir aşk macera- ın>L'"'•"ırc: 
sının heyecanını yaratıyor. 

ŞAHANE 
DANS 

Dekorlarile, tnvalet!erile, dans• 
!arı ve şarkılarile sahiden 

Şahane Bir Filmdir. 

ŞAEl.ANE JJANS lıem MA RIKA RÖKK'ün lıem 

SES' in mul·aff akiyetidir. 

D 1 K KAT: Yarın 2.30 Matinelerden i t ibaren 
..... ...-_. .. .· .... •,·· . -~- Büyük inkılapları Tes'ide ... Eşsiz Zaferleri '\ 

-,eıamlamağa Layik Olan Şahane Film Müstesna Olarak 

Yarın Akşam L A L E Sinemasmda 
T Ü RK Ç E 

DEMİR TA 
~anatın çerçevesinden fışkıran •.. D iinya harikalarının sayısını arattıran 

binlerce artistle yaratılan .. Milyar! aribn azamet a!an hir şaheserdir. 
Bu film için bilet~Dr ~imdidc:1 satılmaktadır. Numaralı yecle. 

rinizi lfıtfen erkenden kapatmız. Telefon : 43595 

DİKKAT: Bu f ilm ayni zamanda Izm\rde LAL"!: ve TAN si-

'------• neinalannda gösterilecektir. # 

BEYAZ BOGAZ AGRISI 
Ainnm b cyazr, kırmızuıı olmaz ama, j Bununla beraber, yakında difteri has• 

ainyan boğazın içine bakınca, bazısı talığı bnlunurıa, boğaz afrısına tutu· 
her tıırafı kırmızı ııörünür, bazısında lan çocuğun sesi de kısık, sönuk cı. 

1 da beyaz beyaz ve küçük yahut büyü• karsa, hele boğazmdaki bezler çokç~ 
i cc.lt benekler e öze çarpa r. Onun lc;ln , ve erkenden şlımlş bulunursa dlftcr. 

bundan önceki yazıda anlatiığım boğaz hastalığı hatıra ge!melidir, 
ağrısına kırmızı bocaz ağrısı derler. Çocuk olmıyanlarda beyaz boğaz af• 

Bugün anlabnak istediğim beyaz bo- rıliı, difteri hasUılığı bakımından, mc
ğaz afnsı da, vlkıa, çok defa bir bo· rak edilecek bir şey dcğlldlr ... Fakat 
ğaz nezlesi demektir. Fakat boğazda çCtcuklarda beyaz boğaz ağrısı olunca, 
beyu lekeler peyda eden. ncz!ed .. n c;" hı boi;az müt"hası::ıs• olan bir he· 
başka. hastalık da olduiundan beyaz kime göstermek, bofazındakl mikrop. 
boğaz afrısm ı kınnızısmdan iyice •• tarı da llboratuvarda muayene ettir-

1 
yırdctmek lazımdır. mek daima lüzumlu ve ihtiyatlı }>lr ha• 

Çocuk olmıyanlarda beyaz boğaz ağ• hckettlr. 

rısının, büsbütün beyaz yahut siyahım• --------------
trnk lekeleri daha büyücek olur, Bu 
lekelerin sınırlan kırının kalan yer" 
lerden lı:olaylık!a ayırt edilemez, Bu• 
&az n ezlesinin kırmızı veya beyaz ol• 
maı;ı, boğaz hastalığı bakımından, pek 
de onemli değildir, fakat beyaz olunca 
!1e7.lcyc tutulanın vücutça, herhangi bir 
hastalıktan dolayı, zayıf ve yorgun ol• 
duğuna dcl5.lct eder.Beyaz bofa:ı: ağrısı 
sık sık tekrarlarsa vücudü iyice mua· 
yt'rle cttinnek, he!e idrarı analiz et• 
tirmek lhımdır. 

Çocuklarda beyaz benekler, baden:• 
d':lerln çukurluklannda olduiu için 
daha ııüçlüklc görülebilir . Onlan gö• 
rebilmek jçin c;ocuğun dilinin üzerine 
kaşıkla iyice bastırarak bademciklerin 
çukurluk!arına bakmak liznn olur. 

KUTLU BİR DOGUI\1 
Anadolu Sigorta Şırketi müfettişle

rinden Scrmet Tezcan'ın bir oglu dün
yaya. gelmiştir. Ana ve babasmı teb
rik eder yavruya uzun ömiirlcr dile
riz 

ö L Ü 
SabTk DilYunu Umumiye Ba~müdil

rlyct muhasebeciliğinde bulunup Aşar 
şubesinden mütekait 

CEVDET TEVFiK AKÇIZ 
kısa bır hastalığı müteakip velat et
miştir, Topkapı Merkezeicndi camiin
de bugün 27.10.942 tarihinde öğle na
mazından sonra ayni mahalde bulu
nan aile kabristanına dcfnedıleC'ektir. 

Beyaz boğaz ağrısı da, kırmuısı elbi Eti, Oljulları ve Kı:ı:ı •••••ll1 birdenbire, titremeyle başlar, Fakat Çiçek getirilmemesi rica olunur. 
~ beyazında ateş biraz daha yüksek, 

, __ _ 
M:ıhmut Yes:ırJ~ln Nens Eserinden: 

s 0 R T ·o K 
Filmclliğimizln iftihar edeceği bir sanat eseri İstanbulun kennr ma

hallelerinden en lüks hayata yükselen ve sonra Beyoğlunun en düşük 
baUıkhanelerlne yuvarlanan ve nihayet hayatı sokakta sona eren bir 
kadının macerası. 

Baı Rollerde: Refik Kerrı•l • Zehr• • Halide • Avni - Yaşar • Reılt • ~ 
ve Nadide • Şeh ime • Mua mmer • MOmtn • Nedime • Celil 

Yilı.lcrce figüran 
Türk ..,zı: Kanuni Ahmet ve aıaı...u.•n aaz: Friç Kertea tare.fmdan idare edllmlıtir. 
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Nafıa VekCiletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 
ı _ Ankara şehrinde yapılacak olan Ankara aıehri u.tnn tesisatına 

ait imalat ve in:ıaat teferrilatı. 
Tahmin edilen keşif bedeli :fiyat vahidi eısut ilzerinden (7. 101.303) 

lira 37 kuruştur, 
2 _ Eksiltme 18,11,942 tarihine rastlıyan Çarşamba gilnQ saat 15 de 

Ankarada su İşleri Reisliği binası lç inde toplanan su eksiltme kornlsyo
nu odnsında kapalı zarf usullyle yap ılııcı:ıktlr. 

- 3 _ istcldilcr eks1lt.me şa.rtnnmcsı, mukavele projesi. bayındırlık i:t
leri genel $lll'tnamesl. umumi su işleri !ennt şartnamesi ile husu:1 -.e 
tenn1 şartnameleri \fC projelcrl 50 lira kıırşılığtnda su J$lerl reiallği.nden 
alabilirler. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için lstekIIlerin 226 789 lira 10 kunışliık 
muvakkat teminat vermesi ve eksil1 menin yapılacağı gilnden en as fiç 
gün evvel bir dilekçe Ue Nafia Vckıi letfne müracaat ederelt, bu işe mah
sus olmak üzere vesika almaları ve bu veslknyı göstermeleri şarttır, 

Bu mfiddet içinde vesika isteğinde buluruxuyanlar eksiltmeye gire
mal.er. 

5 - İsteklllerln teklif m ektuplsmu ikinci m addede yazılt saatten bir 
saat öncesin e kadar su işleri reisliğine makbuz karşılığmda vermeleri 
!Aznndir, Postada olıuı gccllaneler kabul edilmez. (925) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
Mektcbltn.lze bu sene attnmıısı takruTftr eden 40 ı asker1 diğerleri si

vil l iselerden cem'an 180 tnlcbedcn 1 tıdncıteşrtn 942 tarihine kadar mO
racaat etmlycnleHn yerine mOsabalal hntnıanmda puvan i tibariyle en ile
ride gelenlerin kabul edlleceli ve ba suretle yen.iden kabul ccUl~lı::lcrln 
tam ~ anı~a ~ildirUecdi llln olunur !79$~ 

yutmakta güçtük de daha ziyade olur .. 
İlkin bademciklerin yeri bcyazlanır, 
sonra ötekine geçer. 
Boğaz afrıaı beyaz olunca, çocuklar 

da bunun bayaiı bir boğa:ı: nczlcsin• 
den mi, yoksa difteri ha5tahğmdan mı 
ileri gCldiğini ayırdetmck pek de kc• 
lay olmaz. Bademciklerin çukur!arında 
beyaz benekler peyda olduktan kırk 
scki7. saat sonra ıcnlşlemezlcne bunun 
difteri olmadığına ihtimal büyüktür. 

VEFAT 
Hacı Ahmet Beyin ktzl merhum 

doktor Kazan Ali Beyin esi Haydar
paşa Nilmune hastanesi dahlliye mil
tehassm Bayan MOfidenin annesi Na
hide KQley vefat etmiştir. 

Cenazesi 27.10.942 Salı günü Kadı
köyündeki ~vinden kaldmlarak Os· 
mıınağa cnmllnde namazı kılrndtktan 
sonra Karacaahmete dcfnt'dilcccktir. 
Mevlli rahmet eyliye, 

ELBİSE DİKTiRiLECE K 
Devlet Llmanlan İşletme Umum Müdürlüğünden 

Kaptan, mtırettebat ve diğer müstahdemin için açık pazarlıkla S67 
trtkım elbl~e dlktirll~lr. . _ 

Her gün levazlm müdürlil~ne mOracaatln eartnameslnı gorebilecclt 
olan taliplerin tcldlf11"rinl nihayet 5. 11.942 Perşembe günfl akşamına ka· 
dar levazım 8Ubesine tevdi etmeleri. (857) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Dosya No. 

51332/8 

C iNSi 

Beşiktaş Yıldız Çtrağnn caddesinde Feriye 
sarayları mOstemllAtmdan 12 parsel eski 
85. 87. 89 yeni 94 - 107 lı:npı No. lu 999 
metre murabbııt arsa, 

Muhammen 
bedcll Teminat 

9990 750 

Yukarıda yazılı gayri menkul kııpalı zarf usuliyle arttırmaya çtkarıl
m~ ise de talip zuhur etmediğinden 19,10.942 tarihinden itibaren bir oY 
içinde pazarlığa bırakılmtştır. isteklilerin muvakkat teminat makbu:ı:lan 
ve n üfus h Uviyet cQzdanlariyle birlikte bir ay içinde haftanm Pazartesi 
ve Çarşanıba günleri saat 14 den 18 ya kadar Mllll EmlAk MOdürIOltüne 
mürncaatlan. (772) 

BEYOGLU ASKERLiK ŞUBESiNDEN 

1 
Top Teğmen Mehmet o~lu Mm tafa. LOtfil l\vunduk !10637 nln ıube

mlze a~le ıntıracaatt. etmediği takd! rde b aklanda kanun! muamele :re· 
7apılacal U522 - 835) 

e lcııarıdı, r:cyti.a tekirde!ı ... Ne yok, 
ne yok .. 

Bizim çöp tenekesine attığımız liu 
süp,.üntıilcr, ziyankirlığı "cvmiycnler 
için birer servet nilmuncsidir Avnıpa• 
nın bu gibi madde!crin toplanması için 
rcsll"İ tc:ıkiUitı olmıyan şchirlcr·ı;ıde bu 
vnzıfcyi süprüntü esnafı yapar. Erken· 
den kcm!kçller, paçavracılar, kSğıtçı• 
!ar sokak sokak gezerek süprüntü tc
nekr~ crini bo altırlar ve kamycnlarla 
dofann çöpçiılcre ancak gübre yapııo 
ctık hakiki süprüntüdcn başka bir şey 
bırakmazlar. B

0

zdc kaldırıma seri!cn 
ve biraz sonra c;öp;;ü!erln toplayıp d~ 
mzc atacakları eşyanın içinde i~c ya. 
rtmıyan lüzumsuz hiç bir sey yoktur. 
Paketinde sigarası b ten adam hemen 
bos paketi vapurda ise denize, karada 
iııe sokaia atar. Bu zamanda mukav
va. kiğıdın yeri buraları mıdır? Niçin 
top'amamalı, birikUrmemeli? 

Ziyankarlıia karşı kuvvetle mücadc!c 
etmeliyiz. Frenkler: ' On para, bir mil. 
yonun ilk akçasıdır!,, Derler. İnsan hl• 
s5.biliğe küçükten alışır. Daha mE'ktebc 
~idcrkcn kirnz çekirdeği biriktirmesini 
ö~rcnen çocuk, büyüdüğü zaman da tu. 
tumlu o!ur. 

İsraf ile serveti beraber yürütmiyc 
kf.,,QA mnvaffıık olamamıstır. 

ÇOK ACI BİR KAYIP 
Gumüshane Mebusu Turak Sal:ar-

yn 21/10/942 Çarşamba günü (Ang ne 
de po!trlne) anjin 
dli puvatrin'~en, 

asker! ve mülki 
doktorlar tarafın

dan ynptlan her 
tUrlü tedaviye ra! 
men kurtulınnı -
yarak ve!at et
mi tir. 

Cena:ı:e mttnsl
minde Orgeneral 

1~ Salih Omurtak. 
Halk Partisi, Vali vekili, Belcillye 
Reisf ve birçok yüksek TO.tbt-li su
bay, Jfükilmet, Halk Partisi ve Bı-lc
diye crkllnı He bir bölfik asker, as· 
kerl bando, polis, itfaiye ve knlnb:ı
ınc halk kütlesi bulunmuştur. Bele
diye Reisi tarafından veciz bir tnu
tukb nziz ölünün ba tanbnşa adı r.I• 
ı,ı tarih ol:ın hayatı anlatılm15 ve Bü
vQk Millet Meclisi, Halk Partir.i ve 
'Relt'dlyt- tarnftndan ı?öndcrilcn çelenk 
ler konulorak merasime son verilmiş
tir 

Şehir Tiyatrosu Dram Kıamf 20,30 da 
KIŞ MASAL! 

KOMEDi KISMI (VALANCO 

SAFiYE va artadularnun htlrakilc bu 
alr .. m cemberliıu alnrmuında Fat h cocu\ 
olr.:eme kurumu menfutlne bir m"umc~e 
vtrllecktir. 

Sanyer yohul çocutlanı yardım eemlve
tlnden. Bu cumartesi r.aıt :zı de Sar tr 
Halkevl oalommda cemiyet menfaatine blr 
mnaamcre vcrllccektl.r 



' insanın Kıymeti 
af 3 

_ .üde 
4.'W Baştar ı l' _. 

kanaat e· 
B1l düşünceye göre: '\'1u kitaplar 

öerck Uboratuvarlard~sına çalışan, 
arasında insanlığın Jtle harcıyan a· 
bayatını bu yo1da f: içtimai kıymeti 
limin, fikir adar-
yo\o:I : 

.ukabil, dün bir hlı; 

Fakat bu•yardnniylc bugün zen• 
i\cen tesac!yat ve cemiyet hakkında 
gın olm1cesi kazanç hırsından ötc
büLür. yen, basit görüşlü, zayıf ah· 
ye: ,.hll, kaba saba milyoner, iç• 
!•uymet derecelerinin üstünde b!r 
·· nan edasiyle bize sırıtacak! Bu 
'I iş mi? 

ama, tarih bize yalan mı söy. 
liıyor? Asırlardanberi milyonlar 

ıs<ının vicdanına hakim olan "Mu· 
ır.ed" karısının parasiyle geçinen 
r bir adamdı. Medinede ticaret ya• 
zcnJ;in yahudi şimdi ondan daha 

kıv~etlidır? 

İsayı biliyoruz ki meteliksizdi. u . 
kin onun kıymetini para ile nasıl öl· 
çc ;z? 

Fikirleriyle biıe hli!a tesir eden bü· 
yük adam·ar, mesela Sokrat, mesela 
Aristotali<ı Atfnr. pazarlarında ticaret 
~· pan idi bir Yunanlı tüccardan daha 
m• aşağıdırlar?. 

• Saymıya lüzum yok .. İnsanlığın yük• 
selmeslne derece derece hizmet etmiş 
fılimlerin, filozofların, şair ve sanat• 
l·lirların, mucit!erin he:nen hepsi para 
kazanamıyan insanlardır İc;lerlnde se· 
falet içinde cimür tüketenlerin sayısı 
az cicğılclir. Onları büyük yapan da bir 
mefkureye bağlanarak kazanç hırsın

dan uzak kalmaları olmuştur. 

$:mdi bunların topunu krymeU, doy• 
muş b"r embcsll'den farklı olmryan her 
h,.ngi b·r milyarderfo yarı değerinde 

b'Je o!mıvaı:ak övlcrni? Bu ne sacma 
f•kir._ 

1 KUCUK HABERLER 1 
...... SALiH KAPTANIN MUHAKE.ME.;ı

• Geçenlerde Kasımpas:ıda bıçakla oldUrO•eıı 
icaptan Salıbııı lıaıllı muhakemesine dı.ııı de 
devam edılmu ıahıt celbi lçın baslı• ıı:Onc 
hlmıtıır. 

+ TAKSiLER - Taksilerden bir kısmının 
civar kazalara ıı:ıııiklerl anluılmı•ıır. Vil1yet 
6derdc ~U15mayanlara benzin vcnniyceelıtir. 

V E N i NEŞRiYAT: 
-TORNACl KiT'Aiif - Torna tezııOhtarın· 

da konik ıorna etmek itin nanri ve amtll he· 
-apları çekilccrlı diıl n hesabı ve torna 
tc•ıı:lbları kuilmc aura lerinln huapların ek· 
cıwıiz bahseder. 

(Dıp. Jnıı:. Hollman. Dipl. tnır;. C. Munkel 
ıun fUdıltlıırı (Tornacı ltıtabı) itimli cuı 
8 lım Sunrnr tarafndaıı ıfirkçeye ccvrılmiıtlr. 

RADYO - lluvekllct matbuat umum 
m d rlufu tarahııdan her ayın IS ndc nesn• 
4 erek CD Zl)'&de radyo telınıiindcn ve radyC 
re rıyatuıdan bahuıler. 11 inci salısı 'ılımıı· 
ur. Radyo. bu ntlshuında (P<kmcz n .. ıı P•sı· 
rıl r) adile kfir\lk bır broıDr llhe eımi5tir. 

Fatih Sulh lklnci Hukuk Mohke · 
meıl Satış memurluQundan: Satııı: 226 
Kfiniye ile Dilaranm tasarruflarında 

bulunan FaUhte eski Alipaşa yeni 
Dıbağ zade mahallesi eski macuncu 
yeni Meymenet sokağında C'Ski 12 ye
n 14 kapı sayllt haremeyni muhtere
rnc-yne mülhak Şevki Hasan Efendi 
\ akfmd .. n mab:ıhçc ve 1058 lira 86 
kuruş muh:ımmen kıymetli bir bap 
hane izale! şüyu zımnmda açık arttır
ma suret'yle 19/11/942 tarihine mil
sadlf Perşembe g{lnü saat ondan on 
bire kadar aşağıdal{i şartlar daire· 
sinde- <'ski mahkeme başklltlpllği oda
sında "atılac.-:ıkttr. Muhammen kty
metinin yuzde yetmiş beşini bulduğu 
takdirde p günü ihale edilecek, aksi 
takdirde en son arttıranın taııhhüdu 

baki kalmak Ozerc 30/11/942 tadhi
ne n:fisadit Pazart~i günü ayni ma
h::ıl 'e ayni saatte arttırmaya devam 
olunarak en çok arttırana ihale edi
lecektir. 

Evsafı: Kapıdan girilince kırmızı 
çini döşeli bir taşltk, merdiven altı 

ve çini döşeli bir mutbak olup mut
baktan bir kuyu ve bir erik ağacını 
fhtlva eden bahçeye çıkılır. İkinci kat 
blr bUyli'~ ve bir küçük olmak üzere 
iki oda ile bir heltldan lbnrettir .. ü
çuncu kat da bir oda ve sofadan kon
traplakla bölünmOş bir ufak oda var
dir. Ev ahşap olup elektriği vardır. 

1 - İşbu gayri menkulde mQseccel 
ve gayri müs~ccel l\#lk sahiplerinin 
tarihi iltından itibaren on beş gün 
:wrfında vesaikiyle beraber memuri
yetimlze müracaatları lftznndır. Aksi 
takdirde gayri mnsecccl hak sahiple
ri paylaşmadan hariç kaltrlar. 

2 - Arttırmaya iştirak edecekler 
yüzde yedi uçuk nisbetlnde pey ve
receklerdir. 

3 - Arttırma bedeli peşindir, Me
mur kanuni mehil verebilir. 

4 - Bedeli iholeyi mOşteri mia
dında vermezse ihale feshedilerek 
ca}Tl menkul yeniden arttırmaya çı
knnlTr. Ve en çok arttmına ihale edi
lir. Aradaki fnrk \'C zarıır bilA hü
küm mii5teriden alımr. 

5 - İhale tarihine k"d:ır olıın ver
giler hissedarlara ve yirmi senelik ev
kaf taviz bedeli ile yüzde iki buçuk 
tellıiliye müşteriye aittir. 

6 - Şnrtname hcrkesin görebile
ceği surette bugünden itibaren açtk
ttr Fazla malOmat almak fstlyenle
rl~ sotış 226 No. ro ile s:ıt ış memur
luğuna müracaafüın lfızımdır. 

.... ...-.......... -------------~-----
ZA yj - 939 - 940 da Haydarpa-

63 lisesi F. B. kısmtndan nldtğım lise 
ve olr,unluk dlplomalarnn Fen Fakül
tMlnde yandı. Yenisini alacagımdan 

e,,kislnln hükmü yoktur. Ecvct Öz. lem 

1 L A N 
Bir No. lu askeri dlkimevlne çorap 

işçisi alınacaktır. İsteklllerin Eyüp 
Dettc.rdarda mezkur dlkimevl müdür
lilğilne müracaatları. (1513 - 806) 

, .. ~::~- .,. ·.-; '. - . . ! ·. ,. . . : ' . "' . . : 

lAŞ, D!Ş, NEZ E, GRİP, ROMATİZMA 

'l.1 _ lU - 9'!2 -·- -

Çocuk Esirgeme Kurumu Fatih M. 
Nahll' ı Menfaatma BÜYÜK MÜSAMERE 

.s A ·F • y E 1 
SalAhattin Pmar - Kemanı Nobar - X anunt Ahmet'in yalnız bir defayı 

mahsus l~tlrakleriyle 
DÜM BÜLLO ISMAIL, Ahmet GOldOrUr ve •rk•dııları tarafından 

SÜRPIK iLE HAÇIK TEMSiLi 
27/10/942 günil akşamı ÇEMBERLİTAŞ Sinemasında 

Biletler gişede satılmaktadır. 
Yağmur ı::ebebiyle yapılamamtş olan Sünnet düğününe ait biletler ou gec 

fcln mut~berdtr (8112) 

ZAYİ - İstanbul limanından almıs 
olduğum Lütfuhilda yelkenlisine ait 
942/521 sicil numaralı gC'mlci tczke
:-em zayi olmuştur. Yenisini alaca

{!ımöan eskisinin hükm\I yoktur. 926 
<!oğul'!llU gemid Şileli Hasarı cığlu 

Nevrali, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal .Keser , _______________ '-
tcahında Günde 3 Kase Alınabilir. 1 

ibrahlm Temelta, 

IASEriLOPiRiN NEŞ'ET l 1 

GRl~;u~~~~~,;,~~~-~eT?.,lj !~~!LAR1. 1 
2 ilk :rıır1 ve 20 lik tüpler: her &.%anedf'r. aravınız 

'---·--~ll!mlllllllllımlmmsl--------' 
GA YRi MENKUL SATI S ILANI 
İstanbul Emniyet Sat?dığı Müdürlüijünden 

İskohi 20738 Hesap numaraslvle Sıındıihmızdan nldıjh 1450 Liraya 
kar$ı Gedikpasada Mfm~r HnyrPttln mahall~inde Gl"oikpasa hamnmı ve 
Gedlkpa<şa caddesi sokaP,ında eski 20 yeni 65, 67, 85 numRrnlı külhana 
~iden tarikin hnvasivle bnhı-e "" muayyC'n hatarı maha11Priyle maa mü~
t<.'m!IAt Gedikpaşa Hamamı demekle arl! kdrgir çifte hamam \·e ~arajın 
1:?96 hisse itibariyle 446 hisesl dosyada mevc•Jt tapu kaydı ruretınde mez 
kür gayrlmenkulOn mezkıir mahalle ve sokakta ayni kapı 21R ada 23 
parsc-1 numaralı 2359 50 metre murabbatnda cınt: ,.,. milştemilMı hisse 
miktarı yukarıda yi'lzrlı çifte hamam olduj?ıı bildirilmiştir. 

İkraza esas olan muhammin raporu mucibince mezktır gayrimenku
lün umum mcsahas 2359 metre murnbb:ıı olup bunun 1320 metre mu 
rabbaı kısmı bina ile meşgul kArglr bir kat hamarndrr. 

İkraz dosyasında mevcut kadastro plAnı mucıblnce hud•ıdu tarail:ırı 
lR, 15, 14, 13, 12. 11 , 10; 9. 8. 7. !\. 4. 3. 2: 50: 49. 48, 47. 4:?. 42. 41: 40, 
39. 27. 25, 24, 22, 21. 19· 18; 17 parfeller \'C Gcd!k1>3şa caddesi ve Ge
dikpaşa Hamam cad1c-slylc mahduttur. 

Vlıdeslnde borcun vC'rllml'!Tle"lnden dolııyı yapılan takip üzerini" 3202 
numaralı kanunun 46 ını maddesinin mnt1Jfıı 40 tnı- ı maddesine ıı:öre sa
tılması icap eden yukarda mü$lemi1M ve evsa fı yazıtı ~;,'ırJ:ir çifte hRma
mın 1296 hfc: e ltlbarfvJ,. 446 hiss~i bir buc:.ık av müddetle ac;ık artttr
maya konmu-ştur, S he: tnpu s!ril km·dırıa 'öre yaptlmgktndır. Arttırma

ya girmek istlyen (730) Lira pey ak"et:i verCC<'ktir. ımı bankalıırımı.z:

dan birinin tPminat me1<tubu da kabul olunur. 'Blrlkmicı blitün verl'(iler. 
beled iye resimleri ve vnkıf ic-ıresi ve taviz: bedeli ile trllAliye riısumu 

borc;luya aittir. Arttırma sartnam('l;i 27/10/942 t:ulhinden ıtlbaren tetkik 
etmek istlyenlere Sandık Hukuk İsleri Servio;inde açık bulundurulacak
tır. T apu sicil kaydı vesalr lüzumlu izahat dıı şartnamede ve takip dos
ynstnda vardır. Arttırmaya girmiş olanlar. bunl'lrı tetkik ederek t:atılıl!a 

c;lkarılan ~ayrimenkul h:-ıkkında her seyi öğrenmiş ari \'<> tl"13kki olunur. 
Birinci arttırma 23/1.,/942 tnrıhlne t"sadilf eden (Ç'lrş,-ıml>:ı) ı:ıin!i Ctı

~aloğlunda kain S3ndfğımı:ı:da t:aat 10 d'ln 12 v,. kndıır ~r.rılar:ıktrr. 

Muvakkat ihale yııpılm:ısı irin ıcklir edilerek hrrlelin tercihan alln
ması icap eden gayrimenkul m0kl"llrrveliyle S:mt\ık ıılocn~ını t'>mam,.n 
geçmiş olmıı~t şrrttır Akc;• tnkdirdc rt)n nrttır nın t nhhiidıi bnkı kal
mak şartfyle 11 /1/943 t:ırlhine mt Mdrr ('Pıızar c-si} gunu ııynI m;;halne 'e 

ayni S:lııt" son arltwrnast ynpılarak1ı.r, Bu arttırmadn gııvrimfnkul t'n 
çok arttıranın UstUrıdP hırı:ıktlncalttır. Hnklnrı tapu t:kıllerlvlf' sahil nlmT
yan alı\'.-cadnrlar vr irtifak hnkkı s:ıhlplerinln bu hııklnrını \'P. husuo:lvle 
faiz ve masarifo d:ıir iddialarını ll~n tar hhden itibaren 20 !.'Un le ndl' 
e\•rakt müsbltcler yle berabl'r Dairemize bildirmeleri H'ızmıdır. Bu :ouretle 
haklarını blldtrmCJ:ıiş olnnlıırl:ı hakl;ırı tapu sicillerlvlr sabit olmıv nlar 
satış bednlinin paylaşmn~ındıın hariç kalırlar. Daha fıızla m:ıliımnt alm:ık 

Mlyenlerin 939/86 dosya rumarasiyle Sandtğımız Hukuk İsleri Servisıne 
m~racaat etmeleri Hiıumu llAn olunur. 

D t "K KAT 
E MN iY ET SANDI G I : 
Snndıkt.-ın alman gayrlmenku!O ipotek ıtb,.termrk irtlycnlrrc> mu

hamminlerlmlzln koymuş olduğu kıymetın '1ı 40 nı t•ca\'İız etm('mek u
zcre ihalcı booellnln yarısına kadar borç vermek suretiyle kolaylık gös-
termektedir. ı (016) -
lstanbul Elektrik. Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden işletmeleri 
Aşağtda isim \"e muvakkat teminatları yazılı muhtelit 

slltmeye konmu~tur 
malzeme ek-

l - 200 ndet demir sartan kııide 
200 " dokme demirden bile-

zik 

2 - 500 Tmviratı umumiye direği 
ile yüzer adet rölanj, !iokl icin 
kofre kapağı. sok! ten ·ırntı u-
mumiye dlre.;i 

3 - T ablo için 1. 2. 3 puntolu şasi 
30 ar ııdet ve 1000 adet 50 mim 
ilk 500 aof't 165 m/m lik mu-
hıı!aza kutusu 

4 - 21 kalem muhtrllt cins ve mik
t arda hususi kcınsol, arıı lrımasl 
ve istinat ayakları 

~uvakkat 

teminat 

700 

1500 

700 

1500 

Teklif verme g Un ü 

9/1 1/ 1942 P azartesi 

10/ 11/ 1942 Salı 

11/ 11/1 942 Çarfnmba 

12/11/ 1942 Perşembe 

5 - Bu işlere alt şartnameler İdarenin Leva;-ım Mildürlüğünde parasız 
olarak tevzi edilmektr.dir. İstekli olanlartn fiyat ve tekliflerini yu
kanda hizalarında yazılı gilnlerde saat 15 e kadar İdarenin Levnmn 
MüdOrHiğiine verınel~rl, (Rfl3) 

........................................................... 
f M. M. Y. lstanbul Sahn Alma Komisyonu llôntoı-ı İ 
................................................... 

Beher kilosuna t eklif edilen 91 kurus fiyat ucuz: görülen 23 ton yün
Hl kırpıntı saUlacaktır. P azar ltkla arttrrma~ı 3/1 1/ 942 &ılı. günO aat 14 
de T ophanede M , M , V tstanbul !latın alma 'komisynnunda yapılacaktır. 
KaU teminatı 3139 lira 50 kuruştur. Kırpıntılar Dcltf'rd:ırda dikim .. v in-
de görülür. T aliplerin belli vakıtte komisyona ı::elmcleri. (244 - 842) -Beher kilorun::ı 134 kurus tahmin edilen bir ton beş santim uzunlu-· 
ğuııda ~l\•i ahn:ıcaktı r. Pazarlıkla ekE:iltmesi 2/11 /942 Pat.-ırtesi günü sıı:ıt 

15,30 da Tophanede M . M. V. İstıınbnl satın a lma komisyonu nda ya pt
lacaktır. K att teminatı 201 llradrr. Taliplerın belli vakitte komisyona gel-
meleri, (245 - 843) 

Kilo 

3060 
6990 

Beyaz pamuklu krrpmtı 
Renkli " " 

Kapolı zarfla eksiltmesinde talip çıkmıynn yuk artda yuılı pamuk lu 
krrpmtılnr satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 3/ 11/942 Salı günü s:ı at 14,30 

da Tophanede M. M. V, İstanbul s:ıtın alma komisYon unda yapılacaktır. 
Kati temina tı 9!16 lira :rn kuruştur. Tolipl<.'rin belli vak itte komlı;~ona 

ıtelmeleri. Kırpıntılar Tophanede ve Dc!terdarda dikim evlerinde g~rü-
lür. (l47 - 145) 

.: •. ' t ' "· ' ... . '. ,. .. :·· .:- .... ' • . . .. !'.'- ·~. ~\",:, •. 

KiRALIK BÜFE 
DeYlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden 
Galat:ıdaki eski yolcu 

ıraya verıl~r.ktir. 

salonunda bulunan 3 numaralı büfe pazaplık'la 

Tallp!Prfo tPkliClerini 
'c>t•c!i etmeleri. 

3.11.942 tıırihine kadar levazım müdlirl'i~ilne 
(856) 

İzmir Manifatura T. A. s. 
İstanbul Şubesi Müdüriyetinden : 

CÜMHURlYET BA YRAlUI MÜNASEBETİ LE 

A YRAKLIK AL BEZ 
,.,.._ _____ satışa ç1kar1lm1şt1r. m:ı:;1-1m:ncS!!lmtr 

Hurda Demir Satışı 
Devlet Denizyo11arı i şletme U. Müdürlüğünden 
K apalt zarfia ıırttınnR!t ilftn olunan Halle; : İstinye fabrikalartmızla 

Tophane atölyemiz sahalar mda takriben 1500 tıon ,.e beher tonunun mu
hammen bedeli 80 lira olan hurdalara talip çıkmadığından pauırhk sure
tıyle arttırması 2 İkindte;srin 942 Pa?artesl günü saat 15 de idare mer
kezinde alon $3bm komisyonunda yaptlacaktır. Şartnamesi kcımisyonda 
her giln görülebilir. fstcklllerln yukarıda yazılı gün ve saatte kanunun 
tarif ettiği \ 'esaik ve 14500 liralık kati teminat ile komisyona gelmeleri. 

(765) 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 

Sıvas Çimento Fabrikası 
Teknisyen ve Usta Ah 

• • 
lçın 

cak 
1 - Tc:knlıyenler: 

a - lstıhdam edilecekleri ltıstmhr: İşletme şc!liğl, laboratuvar ~~m
ı; v~ işletme mühendisll~i; 

ô - Alncaliliirı a.Ylı!C ucrencr: Talısi1 ve meslckiourumlarına gore 
260 iltı 40!1 lira. 

c - İstenen vesikalar: Nüfus, tahsil ve bonservislerinin t~snikli su
reti, h:11 tercilmes.i, sıhhat kağıdı ' 'e ııskerJikle ilgisi olmadığtna alt vesika 
2 - Uıtabaşı ve Usta lar: 

a - İstihdam cdlleccklcrl kıslmlar: Cimt'nto sanayiinde c;alışınış ve 
taşocaklan çamur ve çimento d;ılreleri: pişirme dairesi ve ambalaj dai
resi; 

b - Alacakları ayllk ücretler: Tecrübe ve ihtisaslarına göre ustaba
st?ara HO ilA 260 lira, ustalara 85 ilA 140 Ura. 

c - İstenen vesikalar: Nü!us ka ;tdı ve bomervislerlnln tasdiklL su
reti, hfll tercümesi ve askcrli~;,le ilgısi bulunmadığına ait vesıka ve sıhhat 
kfı~dı . • 
3 - Uata Na m>:etlerl : , 

Sa nat mekı.•plcrlnin tercihan lesviyecilık şubesinden mezun olanları 
altnacak ve çimenlo sanoy.ıne usta olarak yetiştirılec.-cı~ ve namzcUık 
devresi içinde 50 - 85 lirn aylık ücr~ct alacaklardır. 

Verecekleri vesikalar 2 inci maddenin (C) fıkrasında istenenlerin 
nyni olac.-akttr. 

4 - Tekmil müracaatlar en geç 15.11.1942 ye kadar bizzat veya yazı 
ile Siimerbonk unıumt İşletme Müd llrlilğüne yapılacaktır. (892) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Dosy• No, 

52301/506 

'Sl217- l l 14 

29 

37 

52301/930 

CiNSi 

Beyoğlu Çukur mahallesin in eski Komo
bol a yeni K arakurum sokağ!nda 7 pafta 
31>2 Ada, 11 parsel eski 10 yeni 14 kap• 
No iu 87 m etre murabbaı arsanm tamam 
Meı:-idiy<.'kö:vündP 3 pafta, 15 ada. 1 parsel 
No. hı 4411 met re murııhbnT arsa 

Mccidlyr-kö:vilnd,. 3 pafta. 17 ad :ı. 4 parsel 
No. lu 1279 metr~ murabba ı arsa 
Beyoğlunda eski Hiiseyinlğa yeni Bülbül 
mRballl'Slnin GölbnSl "okığmda 42 pafta, 
~74 ada. 13 pnr .. el eski 41 - 41 miikerrPr 
yeni 31 kapı No. lu 25.38 metre murabbaı 
arsa 

51217·1114 Mecıdiyl"köyilnde 4 pa fta. 2 ada. 14 parsel 
No. lu 214 metre murabb:ıı ars 

53 
79/7273 • Boğıızlc;inde eski Boyacfköy yeni E~lr~lln

da eski Fonakı yeni CTörgU sokağmda eski 
14 yeni 12 No. lu arsşnı.n 417 h issesi 

51217-1114 Mecidiyeköyünde 4 pafta, 2 ada, 19 parsel 
No. lu 181 metre murabbaı a rs• 

57 
F. 3/3392 

fi121 7-1l14 

112 

Beyoielu Pııngaltı mahnllesinln Bayfr !<l'>

kağmda eski 21 yeni 25 No. lu 85.50 met· 
re murabbaı a rsa 
Mecid iyeköyünde 10 pafta, 57 ada, 61 
parsel No. lu 1663 metr e murabbaı arı;~ 

Muha m m en 
b edel T eminat 

1125 85 

669 : 51 

1279 96 

190 15 

642 49 

80 6 

543 41 

140 l! 

498,!lO 38 

Yukarıda yaı.ılt gayrimenl(ııll f'r 6/ 11/ 942 Cum a günQ f:aat 14 d,. Milli 
F.mllık Mudürliığünde miıteşekkil komisyonda ayrı ayrı ve ac;ık arttınna 
ile ı;at1hı caktır. İsteklilerin nüfus hüviyet cüzd:ınlrm ve temınnt makbuz.
lariyle bir likte ih ale saatinde komisyona ve fazla izahnt için Milll Emlnk 
Müdürliiğüne miiracaatları. (&97) 

Evlerinde hastalanan memurlartmızın muayeneıerıne gıdecek doktor 
lar için her gün saat 13 - 17 ye kadar tşl~tmemız emrinde k almak a
zere bir sene mOddetle çift atlı bir f ayton veya bir banyo klra la nar.aktTr 

tık muhammen kira bedeli 240 Uradır. Muvakkat teminatı 216 lıra
dır Açık eksiltme 3.11.942 Salı gQnQ sa at 15 de Haydarpaşada birinci iş
lot;,e komisyonunda yapılacaktır. f ı;teklilerln muayyen !!iln v e saatte ko
m lS'.'l'onda h azfr bulıınmalan ve fazla izahaUa ~artname almak iç ın lşlct-
me;r.c Il)(lracaatları l~zımdır. (647) 

Ticaret v~ Sanayi 
Odasından 

Pulluk ve Misali Ziraat Alet
'eri imal Eden Fabrika ve Ate e 

yelerle veHam Kauçuktan.ima 
Yapan Fabrika. ve Atelyelere 

Tevzi edilecek (demir) ve (kauçuk) dan ~eı·dilerine lüzu
mu olan mikcları alabilmek için 38 - 39 - 40 sen eler inde istih
lak ettikleri iptidai maddeler mikdarının tesbite yarayacak res
m1 vesikalar ile birlik te 25. 26. 27. 28 ilkteşrin 1942 tarihli 
günlerde Bahçekapıda Dördüncü Vakıfhan üçüncü katta oda
mız sanayi şubesi müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
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' ' GAYRI MENKUL SATIS ILANI ... 

lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğündeıt 
Sldıka Ülkümen 28122 Hesap numarasiylc Sandığımızdan aldığı 

(14400) Liraya karşı Kumkııpıda Muh:-ine Hatun mahallesinde Kömürcil, 
Çifte g<.'linler, Sam~un sokak eski 2, 4, 6, 8, 15 yeni 2, 4, 6; 8, 21 ve eski 
10, 24, 26, 28, 30, 32 Mü. 32 yeni 10. 24, 26; 28, 30, 32 MU. 32 ve eski 
34 yl'ni 30 No. lu kflrglr mektebi birinci derecede ipotek etmi:ıtir. 

Takip dosyasında mevcut tapu kaydı suretinde ve ikrnz dosyasinda 
mevcut üç adet tapu senedi aslında mezkur gayrimenkullerden biri Muh
sine Hatun mnhallcsiııde Kömilrctl ve Çifte gelinler sokağtnda eski 2, 4, 
6. 8,• 15 yeni 21,•2. i. 6, 8, 21 No,lu mukaddema iki bap dilkkAnı 

müştcmll ile bap hane elyevm yekdığerlerlne maklup mektep olup hu• 
dudu sağ tarafı Çifte gelinler' caddesinde cedit 26 No. lu kahvccı ..... on
ma Sandokidis hnnesi sol tarafı Körnürril sokağında mevcut Fransız Ka• 
tolik mekt<.'bi ve arkası keza mevcut mezkllr Fransız Katolik mektebi 
cephesi Kömürcü ve Çifte gelinler caddesiyle mahdut olduğu ve diğeri 
ayni mahallenin Samsun. Kömürcü .sokağında eski ve yeni 10, 24, 26~ 28 
36, 32, 32 M. No. lu Söroplat dö L'assompsyon namındaki Fransız ra• 

ribC'leri tarafından ihan<'thaneli mektep ve manasttr ittihaz ettikleri mez
kQr numaralarla murekkam menzil ve dükktlnı milştemll diğer menzil 
\'e iiç arsa olup hududu bir tarafı Kamacıoğlu Pollhron menzili ve bir 
tara!J Hacı Pavli Firaydı menzili ve Kömürcü sokağı ve hazan H iristo 
MnlııUıkl menzili Ye bahçesi ve bazan sarraf Mihal menzilı ve aydınlıı;t 
\'e-ı,a-zan ne H rıst" nııa ald mermıı ııh e n Tcttm vere• 
sesi menzili bahc;esi ve bir tarafl Haffaf Haçator \•ercsesi barakası ve 
arsası ve tarafı rabii Sam~un soknğı ile mahdut oldı,ığu ve ücüncüsil ay
ni mahallede Samsun snkağında eski 34 yeni 30 No. lu mukaddema ba
raka elyewn dispanser olup hududu sağ tarafı mevcut Fransız katollk 
mektebi sol tararı c.-edlt 32 :-lo. lu Anrlerya Arınopolo hanesi ve bahçesi 
\'e arkası Çifte gelinler sokağında cedit 23 numaralı kahveci Kozma San
<lokldis hanesi bahçesi ve bazan yine Çitte gelinl<-'r sokağtnda cedit 23 
No. lu yazmacı Maksut hanesi bahçesi cephesi Samsun sokağiyle mah
dut olduğu beyan edilmiştir. 

İkraza esas olan muhammin raporu mucibince mezkür ıııyrhnenkul• 
ıer mccmuunun m<-'sahası 1082 metre murabbaıdır. Bundan 510 metre 
murabbaı dört katlı ve 64 metre murabbaı da bir katlı bina zeminleri o
lup binnlar karglr çatı örtüsü klsmen klırglr ve ktsmen ahşap içi boya
lıdır. MezkQr binaların birinci katında 1 oda 2 sola 1 koridor 7 he~ l 
cnmaşırhk l yemekhane: ikinci kntwda 7 oda 2 sofa 2 korıdor 4 helfı S 

yatakhane 4 dershane 2 yemekhane, Oçilncü katTnda 3 oda 2 sofa 2 kori
dor 2 helA 3 yatakhane 2 yemekhane; dördüncü katında 13 oda ı sofa 1 
koridor ı hela elektrik ve terkos suyu te.illıatı vardır. iebu gayrim<.'n
kuller halen kül halinde ve Yüce tllkü lisesi olarnk kullanılmaktadır, 

Vfıdesinde borç ödenmemesinden dolayı hakkında yapılan takip üze
rine 3202 numaralı kanunun 46 mel maddesinin matutu 40 mcı maddesi
ne göre ~atılması !cop eden evsafı sairesi yukarıda yazılı üç senetle ta
sarruf olunan işbu gayrimenkuller tnhs.ls olundukları :sekli istimale blnn• 
en bir şartname ve kOI hal!ndc satrlmak üzere bir buçuk ay mQddetlc 
açık artt1rmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. 
Arttırmaya girmek istlycn (4500) Lira pey akçesi verecektir. Mllll ban
kalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütiln 
vergiler, belediye resimleri, tellfillye rüsumu borçluya aittir, Artttrmıı 
şartnamesi 27/10/942 tar ihinden itibaren tetkik etmek lstiyenlerc Sandık 
Hukuk İşleri Servisinde ac;ık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair 
lüzumlu malumat da şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya 
girmiş olonlar. bunları tetkik eclC'rek satıllğa çıkarılan gayrimenkul hak
kında her şey' ö"'ı-ennılş ad ve telAkkl olunur. Birinci arttırma 23/12/ 
942 tarihıne mu•ııdıf (Çarşamba) cOnü Caf'aJoğlunda kAin Sandığımızda· 
saııt JO don 12 ye Kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yaprlmast için tek· 
lif edilecek bcclelin tercihan ol~ması icap eden gayrimenkul mükellefi-· 
yetiyle Sandık alacağını tamamen geçmiş olması :sıırttır. Aksi takdirde 
son arttırantn tııahhlidi.i baki kalmaksartfyle 11/1/943 tarihine nıüsadi!. 
(Pazartesi) günO ayni mahal ve ayni saatte son arttırması yapılacaktıl". 
Bu ıırtırmada gayrimenkul en cok arttrranln üstilnde bır:ılttlac:ıktrr. Hale" 
ları tapu sicilleriyle sabit olmyan alakadarlar ve irUfak hakkı sahiple
rinin bu haklarnı ve hususiyle faiz ve masarife dair iddiıılarmı ilAn ta" 

rihinden itibaren (20) gün lclnde ev takı mfisblteleriyle beraber Dam:" 
, mize bildirmeleri lAzımdır. Bu suretle haklarını bildirmem~ olanlarlıı 

hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşına8Uldııtt 

haFlç kalırlar. Daha fazla ma!Omat a lmak istlyenler in 940/2354 dosyıı 
ııumarasıyle Sandığtmız Hukuk İsleri Servisine milra caat etmeleri lüzutn1' 
il!ın olunur , 

-DİKKAT 

EMN iY ET SANDIÖI: 
Sandıktan alman gayrimenkulil ipotek göstermek istiyenl ere fntJ• 

hamminlerlmizln 'koymu~ olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek il" 
zere fha le bcdellnin yarısına kadar borç vermek suretiyle kolay Irk gö!I• 
t~rmcktenir ( 915) 

dolabı pazarlıkla satın all~ 

nacaktır. < 
2.- PazaTlık 8.11.942 Cuma gQnQ saa~ 10,30 da Kabatasta 1~ 

eubcsinde kl merkez ahın komisyonunda yaptlacaktır. t 

3 - Nümune her gün Kabataşta tekaüt Sandıfı ~besinde g&rtıleb1~ 
Ur. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olurum ıün ye s aatte te~llf eıW 
ceklerl f iyat üzerinden % 15 teminat panıslyle b ir likte mezkOr koın1"" 
vona müra~aatlan ll~n olunuf. (8462,_....-

Sahip ve ~c~nyat Muduru: Halil Luttı Ool'düncu 
Gazetecilik .ve Neşriyat T. L. Ş. ıl:AN Matbaaa 


