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TAN mueueaeslnde ve klt•pçıtaraa bulunur. 

Cümhuriyet Bayramı Bugün 8 aşlıyOr_ 
-ı 

Memurlar 
• • • 
lçın iaşe 

1 Maddeleri 
Fotograflı Aile 

Kütükleri Mukabilinde 
Tevzi Çdilecek 

Başvekil, Bayram 
Şenliklerini Radyoda 
Bir Nutukla Açacak 

13ır Aın:erlkruı denizaltısı tarafından torpillenen bir .Japon d<?stroyeri sula ra gömiıliırken. (Bu resim, gemiyi tor
lllllc~ denlı:altmm periskopundan çekilmiştir. Destroyerin üzerinde Japon bayrağt ve sağda oklarla işaret edı

~ yerlerde de henüz gemiyi terketmemiş olan iki Japon bahriyelisi gö rülmcktedir,) 

Salomon Sularında 
Japontar, 4 Uçak Gemisi ile iki Harp Gemisini Batırd1klarını, 

Diğer 3 Gemiye isabetler Olduğunu, Amerikaldar ise 2 
U~ak Gemisi ile 3 Kruvazörü Hasara Uğrattıklarını Bildiriyorlar 

Almanlar Şark 
Cep1ı • de~~· 

Galip midir ? 
Almanya. bu üç senelik harpte bir 
Çok devletler! devirmiş, bir çolı: 
~arazi kazanmı~. fakat lı:at'i zafere 
::vakla~acağx yerde uzaklaşmıştır. 

~ark cephesinde ise, Almanyayı 
zafere götürecek esas noktaları ( 
alamamış, bilhassa Sovyet ordu· \ 
sunu imha edememJstir. Almanya• 
run bugün içJnde buluduğu işçi 
buhranı, Fransadan amele tedariki 
teliebbüskrl, şark cepheslndeld Alman cenup orduları başkıı. 
2ayiatmı kapatmak, ~stihsalin! dur mandanı Mareşal Von Bock 
~unnamak için başvurduğu bir 
tedbirdir. 

~lnıanya 1941 de ~ıoskova 
. ~ önündeki muvaffakıyet -
'~ikten sonra, kışlaklara çekil
~ kışı müdafaada geçirmiştir. 
-~ devlet adamları, Mosko
~a steplerinde geçen bu felaket-

ltıştan kendilerini kurtarın 
~ bu yaz şark cephesinde harbin 

1teceği Sovyet ordusLınun kı -
~ldan~nuyacak bir hale g;tiri -
~eğini ilan ettiler. Hakıkaten 
So\Jyetler bu yaz mühim arazi 
~~~~ine uğradılar. Sivastopolda 
'<ll'İkuladc bir müdafaadan son • 
t~ bu müstahkem şehri kay'l;>et -
ti_ler. Fakat Almanlar henüz id • 
~ ettikleri gibi Novorosisk'i a
.. P ~radcniz sahillerine tama -
~Yle hakim olamadılar. Sovyet 

SARK CEPHESi 
Almanlar 
Tuapse'yi 
Zorluyor 

-o-

Fakat Moskova Bütün 
Teşebbüslerin Akim 
Kald ığını Bildirdi 

-o-

Stalingrat'ta Sokak 
Muharebeleri Durmadan 

Devam Etmektedir 
\l,Qh ~ ~ 

\> «anmasının ner~y? sıgınnca~ Berlin, 27 (A. A.) - "Alman 
~Ya kendi kcndını batıracagı tebliği,, Noıvorosisk bölgesinde 
kkında yapılan tahminlerde Alınan piyade kıtaları kanlı mu_ 

talllış çıktı. Mozdok cephesinde harebelerden sonra Rus tank 
1 c<lt'i bir zafer kazanamadılar. savar mevzilerini hücumla zapt 

l'oıni petrol kuyularına .. vara - etmiştir. Tuapsenin şimalindeki 
~dılar, Stalingradı, _ hucumun dağlarda cereyan eden muharebe 
(i ~adığı günden bugune kadar lerde Rusların elinde buluna~ bır 

Vaşington 27, (A. A.) - 25 ve 
26 ilkteşrin günleri arasında Sa
lomon takım adalarında vukua 
gelen şiddetli bir çarpışma sıra - ı 

«~:f' Devamı Sa. 2, .Sü. 7 

' 

Afrika Cephesinde: Cenup Afrik alı kttı>vet1e1' taarruza 

"TÜRKiYE. SULHON 
EDECEGI CiHANŞÜMUL 

TEMELiN BiR coz·ODOR .. 
Mussolini'nin 

Bir Nutku 
~ ay geçtiği halde, alamadılar. tepe zaptedilmiştir. Terek bolge-

ta Almanların yalnız Stalingrat • sinde Alman hava kuvvetleri ta- Roosevelt'in Mümessili, ikinci Cephe Açmak 11IT ALYA, 
cı.· l7s,ooo kişi kaybettikleri bil- rafından desteklenen A~_man ve •• $ f d 1 1 8 h d.· HiÇ BiR 

ZAMAN BOYUN 
E<SMIYECEKTIR .. 

l' ltıliyor. Bu cephedeki yarahla - Rumen kıtaları iki gün suren mu Luzumundan Bu e er e srar a a se ıyor 
~ \>e materyal zayiatını da he - harebel.erde. tabiye b~kımmdan Vaşington, 27 (A. A .) - dün Jetrrıek için Htndistanda nıühim 
l l> edersek Stalingradın Alman. ehemmıyetlı muvaffakıyetler el- k d d h t· hak-
~a el d t · t · St r tt evleri a şam .ra yo a son seya a ı nıikta?'oa asker tahşit "tmek ge. 
~u l\e kadar. pah~lıya mal ol u e -e m_ış ır .. . a ıngra a _. li kında Amerikalılara hitaben bir rektir. Benim zannımca. biz as - Ankar a, 27 ,(Raayo gazetesil-
t't d.•tnlaşılabilır. Mihver ra~yola- ele geçırmek ıçın y_apılan şıddet k nutuk söyliyen M. Wandel Will- keri nıanada bu harbi ku ...... abi· faştımtn 20 ncl yılı münasebe -
~~ha iki ay evvel Stalıngr~t sok~k muh~rebelerı de~a::tme kie, Türkiyenin sulhun istinat e- liriz. Bunun için icabeden kaynü ti~le bfı demeçte bulunan "dus~o 
~ a:ebelerine ar~ık s9 .er.~ tedır. Şe~~~n ce;ub~nb ah ujman deceği cihanşümul temelin bir ve vasıtalara, kuvvete~ feCUte liA1 demlftlr ki: 
t!ttı·aıl'iyle bakılabıle, • :.ı~. ~ma 1 ucumt arBınıh:y ule yde cüzü olduğunu söylemiştir. malik t ldu"'•muz mütallısında _ "E~r Roma yürüyüşü clnıa -

er n·ıı 11t1 _ ıre·t ıtrar amış ır. u ucum ar a w·ılk· k üm.l" & "' d b ·· A ·· ·· ·· -dııt . .rıı er son . k r.. k 1 M. ı ıe, nut unda eze e yım. Fakat askeri zaferi kazan • "' ı ugun . vnıpa yuruyuı;u 
cı.1 alaya çekile · ingra R arıKço a6 .rd ~Y1P allra demiştir ki: mak kafi deg·lldit'. Sulb'.i k azan • de ~hnszdı. Cenova, Torino. Mi-

a ac kl r. ara ve emır yo a. .
1
.. 1 :.ı t ·ı· 

htı.. a arın · h" 1 d l d - "Avrupada ikinci bir cephe mak i~in bütün milletler ve bü lino. Savona vı ayet en ngı ı?. 
•adan k" . ~ ne ır er e yapı an uş- . . ~b l hed f l ke t•aı l~ı bil . ı~c , a _ · akliyatı geceleyin de tesirli vücude getirmek lazımdır. Bur- tün in~anlar hesabı..-ıa dünyayı uvıu _•. a~n~a e o ur n . ~ -

liııgrat dırdı . Buna . ~·s :ık c; tc bombalanmıştır. Bir çok ma'ya hücum etmek ve burayı ikh!!ıtdi ve siyasi b&k~mdar. kur- ya 1>u~b~tü~ _salAbet \~bedty_or~ 
8<ıltak ' mahalle: . ·d '.--. d" ; "'trenleri bombalanmı~ '\"e Ha! ızero almak ve bu sure:!~ Çin ve t.annamt% zarurl oldu~ ~n:tde tt~ıya )n~bır zaman boyun. eg ·;;;.viJ!3:!; Sa. ft · ,, ı. ... ıtiff' Devamı Sa. 2, Sü. 3 F.ıı~a üzerindeki tazyiki hafif ~ De....u Sa. Z, S iL l mt} ecektır . ., 

Köylü İle Şehirli Arasında 

RE F IK 
H Ali D 
KARAY 

Köylü zengin olmuş; zengin olunca da "Bir 
günün beyliği beyliktir,, diye başla~ Si-

pahi sigarası, klüp rakısı, altın likörü içmiye •.. 
Eşine, avradına ipek corap giydirmiye... Henüz 
elektriği olmıyan evine firijider götürmiye ve 
mescitsiz köyüne evkafın satılığa çıkardığı mi.na.. 

releri taşımağa! Gazetelerimiz hep bu bahis üzerinde sütunlarını 
dolduruyor; toplantılarda köylüyü gülünç hale sokmak. harp 7:en
ginine benzetip gülüşmek moda oldu. Nereye gidilse _ve kı~e 
rastlansa işitilen şey, cebi pa_ra gören köylünün t_ah.~ hıkayele~: 
dir. Çiftçinin bolluk görmcsı, darlık çeken şehırlinm çenesını 

yoruyor. 
Fakat bunda şaşılacak bir cihet yoktur. Köylü, para yuzune 

hasret kaldığı uzun yıllarda şehirliyi çekemez, onunla alay eder
di. Kendimi bildim bileli ve kaJUbeladanberi dünyanın her yerin
de iki sınıf arasında bir geçinememezlik, karşılıklı güvensizlik, 
biribtrlerini küçük görme ve hiçe sayma hali mevcuttur. Şehirli 
için köylü cahil, lakin sinsi ve kurnazdır; fırsat b~lunca kendisi
ne oyun oynamak, itaatli görünmekle beraber, bellı etmeden kafa 
tutmak ve zarar vermek ister. Köylü bakımından ise şehirli mi
rasyedi, hoppa, faydasız, ayrıca çif!çinin .. e~e-~in;, ha~s~c~ma 
ortaktır. Çoğu köylü şehre inerken şoyle duşunur: Şehırlıyı yoL 
roak kündeden atlatmak lazım!., Şehirli köye çıkarken der ki: 
"Kö~lüyü kafese koymalıyım, ağzına bir zeytin tanesi verip bir 
küp yağ almalıyım!,, 

Nuh Nebi zamanındanberi sürüp giden bu çekişme dünyanın 
sonu olmıyan dertlerinden biridir. Bugün zenginleşen köylüyü 
diline doladığı için de şehirliye kızmamalıyız. Zira dün o köylü, 
köy kahvesine dönünce paralı şehirliyi, bizimkinden daha acı ve 
insafsız şekilde mezaka alırdı; eler tutar yerini bırakmazdı. 
Memleket gözüyle asıl mesele bu değildir; köylünün,parasını sü. 
se, lükse, lüzumsuza sarfetmesi, şehirlinin kötü huylarını kapma
sı, zararlı yaşayışına uymasıdır. Halbuki şehirlinin taklide değer 
iyi halleri de vardır: Mesela konforlu ev kurmak, temizliğe me
rak sarmak, tahsile para harcamak gibi ... Hepsinden vaz geçtik. 
bana biri gelse de zengin köylü firijider değil, fırak ve simokin 
değil. minare değil, bir apdesthane taşı aldı ve evine musluk 
kovdu dese ona harp zenginliğini !;Ok görmem. Bu para gider, 
fakat o taş ve o huy kalır' 
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Okuyucu arın --
iK KZ 

Piyasadcr 
Gevşeklik 

Geniş Mikyasta 
Zer'iyat Yapılıyor 

Yükselmi e Ş.k" 1 .• ,......... '- gye er : 
: ı 

No. 3 Yazan: KERİi\JE .NADİR 
JJ~i "u··nıu·"k hu··ıaA n Hükumetin Alacağı 
~ b Güzide hanım, tükenen sabrının son 

sernıct ,...,. 7asıandıi• koltuktan doit baluyesiyle: Tedbı"rler Beklen"ıyor ruldu. ı.:cnıı b•r ndu alarak: 
Oh• Bahar b tun ıı:ıızellıillc ıı:cldL - Cavidan susacak mısın'.'. diye ba. 

dedı. Bıroa ılcrld• alcak bır ıakeıulen ~·rdı. Hilk(ımetin piyasn yüksel<liğlnl gi-
oıurınuı olan 1"cyıl, dal1:ın dalsın ı:G· • dermek ve yiyecek maddelerini ucuz-
! maevcrtlı• - Su mazsam ne olacak?, latmak icln ıılmıy• kııror verdi~! ye-- Ev.et. bahar hakikaten ıınzel, diye <> 15 
cevap verdı . Paıa ıorunuıı. biru takıl· - Akşama görüşürüz ... Dayrnm za- nl te<:lbirl<>rin mahiyeti hflkkında he-
maltK~~te:• ıı:~nı alzl bahardan riyade ten sana öfkesi oldufunu b!liyorsun.. nUz hic bir mal(ımat a1Inmıımı$ ol-
kılilık muammaların cözlllmeaı allkad., 1 - Onun öfkesini kim dinler? Hem roııkla beraber piyıısadn umumt şe-
dıyor Hoı bir bahar ubloıu daha YÜ 1 ' 1 
c de aeıirecek detllsınlz. fakat 0 cocuk ben onu kızdıracak ne yaptım kii'.. kilde bir tereddüt ve gevşeklik hıısı 
07unıır nı b rakaralt etrafınıza dahi dik _ Daha ne yapacaksın? nlmııştur. Bu Rrnda bazı m•ddelerln 
katlı bakarunu her halde pııman olma& ·· l 
11nu. ı u bıa bıhar, baılıa baharl" _ Of! Şu kapıdan çevirdii>im kılık• fiyııUarmda nlsbt bir dü~Uklülc görü -
Dola ımrı bır :vlln çılesını acmakla n1ct . . .. mektedir, Yeni tedbirler rılıntncaya 
aut olan Guzide hanım: sız mısafırden bahsedeceksiniz değil 

Aman pa~a. kızca ıza durmadan mu· ; ~ kadar pivasnlıırın gev~ek devam ede-
zlp ıi;ne er batırmaktan hoılanıraın. dıyc m '· ceiU söylenmektedir. Dün fü~Clmler 70 
ovlendL Dayım meşgulken mlslfir kabul el• kunı<'f.son fil\ lrıı-•q~ k"rlar dt"ı.,...,fıptilr. Pa11 karısma dllndD ve sen onun vekili· · u ·• , 

:s!~ı~l)'C çıkııu ve ciddi bir tavırla ilA mcsini ıevmez .. , Onun için boyle YllP- Gümrüklerdeki mallar 
Uc er ek evlldınıbn ne lhlklsın ba· tırn ... Daha Üç gün evve!: "Evde bulun· . ~ . 

ba '· ne Feyılnın babuı, kOcOk ollum duğum cunleri ancak ii;lirahatıma has• Gümruklerde bul~pıın ıtl'ıoltıt molla-
Panı ır bı hı ırı ıdı Onların eldıklan red b'll . S b h 

1 1 
rmı müt addlt teblıgata nı:l!mcn çek-

kadlnlar da, yeu,urdıi!ı çocuklar da in· lıe ı rım.. unun unun uzur Y e ı mfven sekiz Iirmanm bu mallarmn hü 
un c ktr'ar, fakat l'azıl bir mahalle kızı ra •tım b B · k' .; 
nı kendısınc es aectl Ondan yetl,tlrdıtı 0 ı oz~mam ..... enı . ı~ı arar~a, kQmet nnmTna el konulmuştur. Mnl-
ıkı evlit ta b ylc muzır ycuııi. evde olmadıgımı soylersınız .... dıye lar umumi ma~nzalar:ı devredilerek 
F.•en r &lr uzaklara cıcek kokulırı eli b 15 
ı yordu lr bar bafırmıştr. Kılıksız adam; sattırılııcaktır 
Bıru Jonra lcliıl<Dn lcapısı çalındı Pey "Not B h t b d ) I? .o: A A k A • b l • 
u heyecanla, yaprakların arhınl &ızlen•· er e za ey ~ e er m ...... ye zamı ·ar nıs et erı 

rcl< ıı:elen crı ıecessün ba,ldı. ... sorunca, tabii hiç düşünmeden "hayır! .. 
- Galıba ı:ecen & n ıı:elen hanunl11r, b · dcdL G ı de tanrm da. crvıı ını verdim ..• Onun gayet mühim 

Tktırct odnı:ında diin bir toolanh 
vapılmıştır. Cam. 7.Ücaclye, kimyevi 
maddeler, motör nksnmı. yedek par
rıılar1 vı- nakil VA~ıtıılnrr mırralarının 

Hanırl hanımlar? diye sordu. bil" 1' için görüşmece 'eldığini nert• 
Fcyd, - Şey ... T&nıırımıdım. diye c 
hlrdı. den bileyim?. 
Pa a, bıyılc ıltmdın h•fifce &111dll ve ka 
rısını ı ret tdtrclr: : 

M st•lı:brl kayın valde olacak .. dedL 
F•yıl urardı ve• Beyhude yoruluyorlar, 
dıye ıoylendi. 
GClıicle hnım. cndl,ell bir hal ile, Feyd· 
ya ıt"elrnlcrı rcd rımcmulni uvsıyc dtL 
Dıru sonra Cavidan tir blr scıle: 

Fevzi .. Sana ttllrllcQ aeldı, dıye et· 

- Sen daha söliyecek misin? aromt ktır nisbetlf'rinln tesbillne bn~-
- Ne soyl "yo 1ı:·ı Ş d . A lenmı!itır Tonl::ıntılaro bir kaç gün 

. . u rum ı '• u ay'!" . • ı devam edilecektir 
mer~kada ıken ne rahattık ... Evımıze ----~· ,__ ___ _ 
ayak bastıiındanberi hepimiz çileden 
çıktık •.. 

~::ı, cınlatmağa ba,tadı ve ıııntlrı illve Topuğunun üstunde ıüratle dbndü. 
Bulgar Futbolcüleri 
Bu Sabah Geliyor Şekerim ne oturuyorsun? Vallahi h· Ker:disine fena fena bakan Sennet Pa

yın vaıdenl~ ıı:örQnıcen pek modern '.:{'" 
.ı~r, l~•Y~i durma, hıvdi. ı ş;ıya: Gerek Fenerbahçe, Beşiktoş klüp-

- Şimdi Feyzi ile mesgul olmak leri ile ayrı ayrı, gerek bu iki klübün 
IA.tım... Neden benimle uğrasıyorsu• muhtelit! ile birer maç yapacak olıın 

Feyza bir direnme hnrekeU yaparak nu::, Dedi, Sofyıınm Lc\•sky - J. s. c. muhteli-

Geçen Yılln 10 Bin Tonuna Mukabil Bu 

Sene 30 Bin Ton Tohumluk Dağ.taldı 
Ankara, 27 (TAN) - Ziraat VekA- binalar kurumu devlet hE'sab1mı yap

leti bu sene zirat istihsali arttırmak tıklnrı işlerden başka. 1042 yılındıı hu
için zıımanındıı tedbirler almıştır. susi şııhıslııra alt 750 bin dekar araziyi 

Bu sene köyliiye dağıtılan tohum nııdas yapmışlıır. 450 bin dekor ııra
mlkdnr1 30 bin tondur, Bu mlkdar ge- 2inin ekilmesine yardtmda bulunmuş
çen yıl 10 bin tondu. Tohumlukların !ardır. Ziraat Vck51eti bu smeki çeltik 
bir nn evvel dfki elini" geçerek tnp- r mııhsuliln{I 118 bin ton yıınl 34 bin 
rafta nttlma~ıflı temin ve islerin ma- ton pirinç heımp ctme!<tcdlr, Çay :zl
hnlllnde kontrolü için villıyctlere mer- rantının de inkişafına gavrct cdilmek
kC7.den "enis sıltıhlyetll müfettişler teclir. Bu sene bar.ı rnTntakcılnrda zc
l?öndcrllmiştir. Verilen tohumlukların riyat geçen seneden "'o 30' kndar :!nz
rnutlnkıı ekilmesini ı;a~lamıık Jçln a- tadır. 
zam! itina gösterilmiştir • 1' f • 

Müstahsilin zlrnat ekl~lerini tamnm Trakyada ckım (na l//C l 
lamıva yarııyacıık paranın ııcuz faiz- Edirne. 27 (TAN) - Zira11t mils· 
le Ziraat bankasından nltnmnsı da lc$nrt Abidin, yanında drnııt umum 
temin edllmiştir. mUdürU oldu~u halde LUlcburgnr. dev

Havnlnrın elverişli gitmesi köylii
müzün ekmek tehallğl, gUı:lılk :zerlya
ttn geçen enedcn ra~la olncaıtını ııös
teriyor. Bu ııene fa2la olarAk htlk<l
mcte ıılt 300 bin dekar araziye tohum 
ekilmektedir. 

Aynca devlet ziraat İ!lletmeleri tıı

rartndan ekilen arazi mikdan bu se
ne 500 bin dekara çıkarılmı~trr, Bu 
<ıahalrırm ırelecck yıl 3 milyon <lekarn 
rıkarılmasf için şimdiden hazırlıklara 
ba&laıımtshr. Bundan baskıı 1irnl knm 

Memurlar İçin 

lf't dftliğinde h!lklklcr ynpmıştır. 
l\Jüstesar burada Trakya umumi mü
fettiş vekili ile umumi mnrettlsllk 1i
rant ve veteriner müşavirlerinden 
Trakya bölıteslnin ziraat durumu hak 
kınıfo izahat nlmıs ve çiftc;lyc tohıım
lu}darın vııktind,. ve ı1ürnt1e dıı({ıttl
mrı~mdan \'e dnvlrt cittllğfnrickl fııııll
yc>tff'n memnunluklnr1nı blldirmfstir 

Trnkyn böh?csl ıcrek tohum tf'vzl 
i~fmff' vr ırcrnk hııbuhntt n devir! h 1s
<ıcı:lnin ödenmesinde ön sartıı gelmek-

iase Maddeleri .. ccri çekildi: Pa&a ona cevap vermeden Glizide tinin bu sııbah Sirkeciye vnrmast bek 
- Rıca ederim münasebetsizlik etme Hanıma hitap etmı"ştı' •. lenmektedır. Kafılcnln dün Edlrneye k.Jir Başta rafı l ncı"d., ~ meklerlnln knçnr kuruş üzerinden sa-

Cav!dan: dedi. geldiği haber nlınmışltr. On dokuz ki- • .. . 
- Canım ne tuhafsın?. lnsan böyle - Hanım, haydi mlnfirlnizin yanı• silik IutbolçU ve idareci kafıleslne ıı- malumata gorc, serı numaralı ltlııcıığı lltın edilecektir. 

ciinde sevinir, surat etmez., na gidin .•. Boş liflarla vakit geçirme- tlhak edenlerin adedi GO ı bulmuııtur, ekmek karneleri, ileride yapıl•:t - Dün saat 16 de boledlyede vali mu-
- Orası bana aiti.. yi:ı ... Bakalnn ne diyorlar, ne istiyor- Bulgar futbolcillerl ilk maclorını cak ucuz gıda maddeleri tevziatı avjni Ahmet Kınık1ın bıışk:ınlığında 
- Vallahi nazlanıyorsun .•• Yalandan lıı.rl. yartn Şeref stadında Beşiktaşn karşı na da esas olacaktır. Ticaret Ve- bir topl:ıntı yapılmış ve ekmek ve gıda 

kaşlarını çatarak sevincini cizlemiye Güzide hanım kö$ke doğrulunca. oynıyacııklardır. Çolt kuvvetli bir ta- kaleti bugünlerde belediyeye fo. mııddclcrl tevzii için hazırlanan tall
ç-ılışıyorsun .. Pelr.fıUi da görücüler gel- ı.-eyzi. dn içer! girmek üzere ayağa kalk kını olan Levşky-J. S. C. muhldlti- toğraflı aile kütükleri gönderi'? _ mntnnme etrnttndn gorüşiılmü.5tiir. 
di deyince yüreğin hop etmiştir.. nuştı Kendisine: ne kıı~ı Be~lktatın da değerine ltıylk kt' B k "t"kl .1 . 1., Varılan kararlara göre. tevziat yııpıla-

Bu anda Güzide hanım Cavidanı ko• (Devamı var} bir oyun c;ıkarmak lc;ln en iyi takı- ce ır. u u u ere aı e reıs ~· l'ağı rnman d lre mutemr.tleri istıh-
lundan çekerek: mlyle ve bütiln gayreti ile oynıya- rinin fotoğrafları yapı~tırılacak- kok sahiolı>rlnln tasdıkli bordrosunu. 

- Sen çeki!,. Hem azıcık sus!, diye cıığı muhakkaktır. tır. Gıda maddeleri verilmiyo alfıkorlnrlnrdnn bedellerini de tahsil 
ozarladr. Bulgar tutbolcüleri bugUnii lstlra· başlandığı zaman belediye, yt1r- etmek suretiylC't tevzi yerine verecek 

- Ncdcı susuyorum Büyükanne?. hatle geçireceklerdir, li mallar pazarlarınJa tatbik e- ve mukobilindc nlncaf.ı ııınddelcri bor-
Herkesin de işi gücU beni susturmak!, BUGVNKV PROGRAM 

8
• dilen usule ben7.iyen bir formül dro iizerinden dııt:ıtncoktır. Bu tevzl-

Söyl!yeceğim iı:te... 7.3o Pro1:ram hllfve Vekl leıi •· TürkCin Vapuru ır le tevziatı idare edecektir. Fotoğ ot karnenin hıınııi numıırıısı mukııbi-
nl 7.32 Sp0r dıtıal 

- Emln ol ağzını yırtarım ııe n.. 7.40 Hıberler il OOProıı:ram Tecavüze Ug"" radı raflı aile kütükleri ayni zaman - llndc yapılmı~~a kıımclerdekl o nu-
- Annem de hep böyle söyler •• Afız ıU~ ~~~~~a:ı ... ıruı ~::~~ ~~~k.~~~ (M•· da ekmek \<arnelerindcki numn- marnlar ibtııl edilecektir, 

yırtmak o kadar kolay mı?. ı 2 55 hıiklll m1r•ı ııve Vc.Jılleıi a· Karııdenlzden llmıınnnıza gelmekte ralaları tac:ıy"c"Trı ı"cin drıl!ıtmn 
00 B kil $Ukrn d a) ~ k -; ., 'I" • Knrne, ekmek kıırtı veyn ekmeklik 

- Akşama dayın edince a:drünün.. 13. Saraac'o"!ıunun bav ıo.oo '~ans orkntruı olan Tilrklın vapuru Bo.nz ya tnın- • l . d h 1. b" kl k ul 
" • 1 lt t l · erı a a sn 1m ır şe e on un ve tane tc\-:ziııttnda daire mute-Bugünlerdc ı>elc çekilmez oldun zirai, ramı açma töreni 19 mo Haberler da meçhul bir den zıı ınm aarruzu-

Ona bütün yaptıklarını anlatıp kemik• ıa.2~.~ı'~lır~~~d•Pn:~. ~~:~~ ~au;;~ ,. •• ,"~' na uğramıştır. Dcnlıaltı ıı:eıniye bir mus olacaktır. metleı;nın yapncaldarı Meri, mııteka-
lerini kırdıracağım.. len nur! 20 45 Halk tıırı.n.ı.ı torpil atarak kaçmrştır. Gemiye hlr: Dün sabah valinin vfüıvete vcrdil!i it, dul \'e yctlınl<>rlc hıdemntı vata-

14 40 Haberler :?ı.oo Evin ıaaıi - ö .. il d ki yın 10 niye tertlbin<lrn manş olanlıır için mal 

Bu Vaziyet Bayrama 
Kadar Sürecek 

• * çırçırda Slnanaiia mahallesl• # 
ı nin Parmaklık sokağında otı.ıran ı 
f Süleyman Ersliz yazıyor: $ 
ı "Bizim sokakta yanmakta ve 

Kasnplar aralannda bir toplantı 
yapmışlar ve et fiyatlartnın Kurban 
bnyromm:ı kadar ayni seviyede tutul
masmı k::ırarlaştırmışlardtr. Etin ucuz 
olmıısınm sebebi şarktan getirilen hny 
vanların yaşlı ve ı;emiz olmalarmd:ın 
ileri gelmrktedir. Erzunımdan şehri
mize getirilmek üzere bin vııgonluk 
hoyVıın mevcuttur. nu vııgonlnr kıs 
~etmeden temin edildiği takdirde 7.3-
mflnlndıı İı:tanhul bölgesine kMi mik
ıiıırda koyun gctlrll<>bikrektir. Vagon
lımn iııhsis ınunmcleslne başlnndıl:ı ve 
ı:rra numnrrısı ile crleplcrc vııgon ve
rilmekte olduğu Erzurumdıın blldlrll
mekf cdlr, 

Ralık fiyatları 
Fazla mlkdardıı tutulan toriklerin 

kllo•u nlll kuruşıı dilı:mU tl\r. Devlet 
dc"tl iryolları lıuzhonell vagon tnhsis 
ettiği itin bu toriklerden Ankıırnyıı 
l?Öndcrllmekf.<' ve orada dn kllosu elli 
kııruştnn ımtılmnktndır, 

ı gayet genı, bir muhiti aydfnlııt
• makta olan fener, eon :umnnlardıt 
$ ıöndürüldü. Bı.ırası yangın yeri
• dlr, Başka yerlerin tıığından fay· 
ı !anma lmkfinı yoktur, Bu tek Um 
ı ba da sönünce ortalık zlflrf ka· 
$ ranlilja bürünmektedir Bu tenha 
f vcırdeki karanlığın bir çok bakım· 
f lardarı mah:ı:ı.ırlu olduiiunu &tiyle
! mlyc ve bu mahzurları a;;ıyıp dök· 
f mlye lüzum gllrmüyorum. Fene• 
$ rln tekrar yakılmasınT rica edl· 
$ yorum.ı, 

f 
* Adresi bizde aklı bir okuyu

cumın: yazıyor: 

"Ben devlet me,,,uruyum, Ço• 
t cu{jumu ilk mel<tebe verdim, Si· 
ı v•h önlUk istediler, Veril Mallar 
t Pazarfnda ı:lyah &eten veya buna 
ı ben:ıer bez bulamadım. Uöraıa. 
t dotıııa, araya eı dost koyarıık, kö· 
: tU, berbat, bularık paçavraaı bile 
! vapılamtyacak olan bir ı{yah be· 

M. Korunma Mahke- bildim. 

1 

zln bir metre yirmi ıııntlmllk par• 
cıısını tam beı buçuk liraya ala· 

Veri! Mallar Pazannda gri b1r 

elerönde Davalar 
Geçiktirilmiıyecek 

bez var. M aarlf lduesl çocuklar 
t için metreıl otuz kuru a eatılan 
t bu beı:den bir l:!nlUk kabul etıe 
•olmaz mı7 lfte ılyah aeten bu• 
f lunmuyor, bulunan da fakir fu· 

Mılll korllnmn nııılıkemclcrlndcki $ k11ranln kesesine elvermiyor. l lk 
dnvııların uzamaınıısı için Adliye Ve- f il 

•tahıl n mecburi olduDunu gHz ö· 
k~lctl Milli korunma mohkcmclcri t nü"e alarak tılebe vclllcrlnc blly· 
muddeh.ımumlliklerlne birer tamim • 'e bir kolaylık gllatcrllcnıez mi? 
r.öndcrml tir Bu uzamalorda ehli j 
hihrc raporlarlnm gecikmlye bllhosso 
llmll oldui!'unıı Is rP.t edilml'kte, hunu 
onfomek UZ<'re mi\ddelumuml!iklcrln 
sıerekl! tcdbırlere baş vurması tavsiye 
olunmaktadır, 

Milli korunma kanununun tatblkıı
tındn mcı1hut suçlar muhııkeme ıısul!l 
kabul edilmis bıılunmaklndır. Bu itl
b:ırla tamimde gecikmeye sebep nlıın 

makam \'eya sahı l:ırtn haklarmdo kn
.,uni tı:ıkibnt ynpılııcağ1 ve bu husus
t:ı Milli korunmıı kıınunıınun r.4 iln
cü rnaddı-sinı> 1 tınııt edilmesi ltızım 

"<'1rtn bıldirilml'ktedir. 
l\fal(ım oldufu füerc 64 ilnl'Ü mnd

• 1 
Htlk(ımctt nlektrlk fıyatlnrına kil 

vat başına iki kuruş zam yapılma 
hakkındaki belediye teklifini kab 
etmiştir. 

Önumiiıdekl ı;:ünlcrde evlere brr 
ktlal'ıık hcsnp puslaları ödcndikt 
sonra yeni fiyatlar yilrUrl!lğc gir 
cektir. 

Tramvny ve ttinC'l biletlerine yap 
lacıık ı:am hnkkındn henüz bir kar 

~" miııld<> ıı'Tlumilerin hlc bir mera- \'Crilmemiştır. 
c;'me uvmadan rrsen tatbiknh ı::ecmf'-
i, salı\hiyeUni \·ermektedir. Bu mı,d
ıiev~ ~öre hakkını'l::ı bklbnt yqptlıın 
c:nhr: drrhııl tı-vklt edilir \'C duru&ma 
mcvkı•fen vapılır. 

Jıı1ydalı Yağmurlar 
Kırklareli. (TAN) - Vil!ıvet dııhi

llnP fnvdıılr yııiim ırlar y ~mıdır, 

İki l\ömür Müteahhidi 
Yakalandı 

Kadıköyündckl Etlbank k!!mOr 
posundıın kendısine nnkllçln tes 
edilen 50 ton 'mnclen kömi.ir6n0 sat 
Nacııhl ve MUrıt i>::"Tllnde iki müten 
hlt vııkalanmı tır Mnznu~lnr ttskOd 
rnıın korunma 
mişllr. 

mnhkemeslne ver 

- Bu da annemin li!r •• : Hep beni H ıs Mlbık (pL} 21.ıs Mrırııc (pi} bir isabet olnınmı!(tır. bir emre gore. mım z c a 
oayım!a korkutuyorsun ... Tıpkı kUc;ük ı5.soy:c~~~~~~; !!~ ~ı1 ~~ 1;~~\~r Gemi Funt Akbaşa nlttir. Ali kap- unn k::ıdıır <"krrı"lt Civothrınoi-ı h<>ıhan- ı;andlkl::ırı, dllt<'r dıılrE'lf'rf' alt olan- ru e 
çoculdarm umacı ile korkutulması gibi! ıs•$ Halk havaları 2Z 30 Hıberler t a t r~mdıın idare edilmckteydi \' (• / b O mıyattı~. m llrt ~ 0 ttn 

1 

KövlU bu yııll:mıırlnr 'vilzündcn son 
"kimlerin<" bııslanıt~ır Ru ı;ene vak
•ındn bıışlona?l bu <'kim isinin J?cle-

h-

Altın FiyatJarı 

Amma bana her :ıey vız gelir .• ____ '_6_.o_o_:ıc_o_n_u_ım_• __ cn_a _2_2._4S_K_•_P•_"_'' ____ 1.,..5_ı_n_y_rn_s_ı _v_o_r_d_r_. ------:---ıo_u_n_a_a_n_s..:..o_n.:...rn_h_ıı_l_k_'_'e_m_e_m_u_r_C''k_-_r-_de_c_e_k_ıe_r_di_·r_. __________ -:-___ . _____ ~--:--~~-~-ı::~r~am __ k_ü_lç_f'_5_02_k_u_ru_~_ta_n_s_:ıt_r_1m_ış-ıtt~ 
fıUcrı Mısırın garp çölünde başhvan Salomon Suları d ~ 
lnıdlız taarruzu"lu, İngilizlerin bUyUk Cümhuriyet Bayramı 

~ Ba tarafı 1 incide 
c:?r Baştarafı 1 m~ide Bugün Açahyor artnn faali'y·etin ... icarşı kcıruımıı; 

zer denizinin batı sahilleri önün· . ıçın dev·ını ı 1 a\·cr dcvriyuıer, ter 
de bir petrol ve sekiz yük gemisi 1J. ~n<:?!arı~fı ~ •.1·<·:~c tip edfımı~tır. 
yakılmış veya hasara uğr tılmı asker~ ~ı.~a ve ı~cı~eı:~n .. JştıraK ı y- Iııin Tobruk açı •ında görülen bir 

Mısır Muhareb~si 1 G CE.~GE.tE.M H•BE.RLEA 1 

ın a • 1 r 
tzm • lediye Reisi 

ihb 
tır. le Reısıcumhur lnonunun huzu - :talileye karşı ha\·nrian yapılan boınba 

1 26 ilktcsrinde Rus hava kuvvet runda yapılacak olan bi.ıyük ~c - ve torııil ıaarruzları neticesinde sar• 
leri şiddetli mharcbelerde ve Al çit resmine de 14,55 te başlana - nıç!: bir düşman vapuru ate almış ve 

l(emal Oz, 
Neticesinde 

Dün Yapılan 
Beraet Kararı 

Muhakemesi 
Aldı 

lımit, 27 - İzmit belediye reisi 
Kemal Öz hakkınd:ı Cümhurlyet müd· 
d:itımumlliflne mllli korunma kanunu. 
nıı t:ıalluk eden bir ihbarda bulunulmui 
''e belediye reisi bu sabah muhakeme 
edı!mlşUr. Akş ma kadar devam eden 
muhakeme neticeıfnde Kemal Öz bera
ct etml$Ur, Muhakeme snfhatından 
anlaşıldıgına göre, belediye reisi şeb• 
rln iaşesini temin lc;tn Konyadan but• 
day mübaya etmiş ve buğdayların sil• 
ratle öcütülmesl için oradıı Civelek fab 

lran 
lngiliz 

Kuvve leri 

Komutanhğı 

Emri e Verilmis! 
• '"* 

r!tta~iyle bir anlaşma yaparak mRyi 
m:thrukııtı da kendisi temini taahhüt 
e~miştir. Bu taahhüt cümlesinden ola• 
rnk fabrikaya 10 teneke gaz verllmi,. 
tır. lşte bu hareket mlirideiumumili• 
ğe :!hbar olunmuı ve belediye reisinin 
kaı;akçılık yaptığı bi!dirılmiştir. Ke • 
mal Öz ,ehrln la$eBI için lüzumlu Çil• 

rclerC' başvurduğunu ve halkın ekme
f!nl vaktinde temin tçln tedbirler al• 
dığmı söylemlş ve bu hususta gere
ken vesikaları da lbru etm~tir. 

Yunanistan' da 

20 Rehine Doha 

idam Edilmiş ! 
Londr.ı, 27 (A,A.) - Atinadıın oğ

renildlğine göre, Yunnnistnnda Naı.I 
parti blnnslndıı vukua gelen sulkasdtn 
failleri ortaya çıkarılmadığından 20 
Yunanlı rehine dııha idam edilmiştir. 

* 

Ankara, 27 (Radyo Gazetesi) 
Alman radyosunun bildirdiğine &öre 
mJttefikler trana bir nota vermişler 
ve İran hukUmeti lran silahlı kuvvet• 
lerinin İngiliz komutanlığı emrine ve
rilmesini kabul etmlstir. 

Ayni radyonun verdiği diğer bir ha• Londrn, 27 (A.A.) - BC'ynelmflel 
ber bununla aykın düşmektedir, Bu nııkllyat işçileri federasyonuna. J?elen 
habere göre, 1nılllz ve Amerikan tc- 'bir rapora göre Atlnndn ve Pıre 11-
baalarının hayat ve işleri muhtel ol• manında mühim grevler çıkmıştır. İş
d ıfu için İran hükumetine ıs sonteŞ• gol kuvvetlerine yapılan mürııcant ü-
• •· dar nizam tesis edilmezse lrnn zerine 800 grevci tevkil ed lmf$tlr. 

rıne AB 1 d ·ı . bl k 
pollslnln idaresine el konulacağı, İran Bun nr an tlçQ ldnm edı mış, r ço -
ordıosunun !Ağvedileceği blldirilmlştir. !art uzun hap!.s cezalarına mııh.köm 

olmulitur. Takriben iki bin grcvcı lh-

M. Dedİ ki: b:ırs.ız olarak 1şten çıkarılmıştır. Rlr 
hafta süren bu grevler Alman ve ttal 

·~ Bnştarafı t incide 
yim. Sulh, ancak bu b'Urcnc mcv 
cut ohıcsktır. Bundan başka dün 
yayı imnr etmemizde lazımdır. 

yan işgal mnknmlanna ve hükumete 
kıırşı tertip edilen bir nümayişle b:ı:ı.
lamıştır. 

baslamış olan büyük ileri hareketi 
knstediyorum, Bu ileri hareketi hiç 
ldmse ve qüphnlz Hitler durduramaz,,, 

man uçak savar bataryalarının caktır. bıi~llk ~r ticaret vapuru inhlik et• 

ateşile 60 uçak kaybetmiştir. Bi- .~ehrimizil.eki hazırlıklar mlı;tir. 
ğ .. ·· d'" Maltaya yııpılan tnarruzlardan !>iri 

zim dört uça ımız ussune on • Cüınhuriyet bayramı dolayıs:le 
eı;rı11smda avcılarımız diın en ııııa~ı 3 

rnemiştir. şehrimiz şimrliden donanmış "r<l 'M e~st'rschm'ıt ı oıı dii~ıirmiiıılerriir. 1 ı 
Soryet resmi tebliği delerde taklnr kurulmuş, devizı~r nvcımız hu hıırekattın nönmC"mıstır. 

Moskova. 27 CA.A,) - ö~ıe üzeri açılmıştır. Halkevleri de bayrnmı Alman resmi tebliği 
neşredilen Sovyet tebliği: 26 llkteşrin parlak bir surette kutlamak kin 
c:cecsl kıtolarımt7. Stnllngrııt bölııesin- çok geniş progrnmlor hazırlamış
de ve Tuapscnln şimnll s:ırkislndn }ardır. Bütün Halkcvlerinde Cum 
dusmanla cıırpıımı~lardır. Dtfter cep- hurlyetin feyizli ve memlekete 
hel,.rdc ~eğl lkli: yo~:ıır. .• •• bahşettiği saadeti belirten sôylcv 

Stalmgrat t puskurtulen ler verilecek. milli oyunlar ~öste 
Alman hücumları rilecek. piyesler temsil Pdilccek. 

Moskovo, 27 (A.A.) _ So\'Yet gece sergiler nçılncnktır. Bazı Halkcv A 

varısı ek teblitl: Stalinf!rat c:evrP.sln- lerinde de "Cümhu.riyelin öne -
de Sovyet birlikleri, Almanlnrm bir mi, 1 mevzuunda birer hitabC> yaz 
al'dlk açttklıırı fabrlkalnr l'P\•rı>slnd" ma müsabakası tertip edileeck ve 

Ilcrlln, 27 ( A,A .) - "Resmi tebhi .. 
Mı!lırdaki muhareb" aynl şiddC'tle de• 
vam clme~tedlr. Uıişman muharebe 
h Uınıı biiytik ve yeni kuvv!!tler FÜ•• 
mekted•r. Dıln İngilizler Alman. İtal· 
yan ;ı:ırhlı o~dusunun mevı:llerini yar• 
ma~a bevhudc tescbbfüı etml!itir. tnı::• 
lix kııvvet'erl yeniden 111 tıınk ve 38 
m ırılyöılü otomobil kaybetmiştir. 

Alman ve İtalyan hovo kuvvetleri 
İl\gl!J:ı:lerin gerilerdeki münakııle h t• 
!ııırırıı herıt!in daha ıslddetle hUcum et• 
nıektedir. Bir çok havı muharebelcrlr• 
de Alman v, İtalyan nvcıları şlma'i 
Afr kada ve Akdeniz üzerinde 14 düs-

dücmanm tank ve piyade ile tııarrur- müsabakada derece alanlar11 sert 
lnrmı pilskOrtmfü.ı ,,. şiddetli knrşılık eserler ve ansiklopediler verlle
tanrruzdan sonda Almnnlarıı 750 ölü cektir. Eminönü Halkevinin hnır 
knyıp verdirmek suretiyle diiı;manı ladığı (Büvük Tiirk zafo"rleı·I di -
~eri çekilmi1e mecbur etmiştir, Sta- voromnsı) ·sergisi bugiln saat 14 m:ın uçaiı dıişürmüııtür. 
tingrııt şlmol bntısındn kuvvetlerimiz • 1 kt ı·talyatl teblı'gW i 
Uc Almıııı piyade bölUi!Unü yok et- de acı aca ır. 
mic:lir. 9 A1man uçağl düSilrülmü$Hir. Yarın şehrimizde yapılaca~. g.e 

Voronel çevresindr. nehrin bntı kt- cit resmine ait hazırlıklar bıtırıl 
··ıc:ınr!a Sovv<>t kuvvetleri Almıın m"v mistir. Törene Istiklrıl ve inkilnp 
rll<>rlne Ş?lrmlsler ve düsman knrııtlık içi~ canlarını ve uzuvlarını ver -
taamı1ı .... mt nli~lr'n .. trnfl•l""1'r. mi olan kahramanları temsil et. 

Tuapse örılerinde mek üzere her riitbeden subay. 
Moskovn. 27 (A.A.) - Almanlıır erat •. maliıl gazilerle. ihtiyar ga

T<a!kasyada Tuapse :vakmında siıid,,tli ziler ve ~ehit anaları da bayrnk -
'ıir taarruza ,~Mer ve Ru lartn farla iştirak edeceklerdir. 
'<nra<lPnb:de malik oldukları son li
'llnn ol n Tuapse'den Ruslnrı çıkıır- .:\lünakaliit Vekili Tokat'ta 
.,,1va teşebbüs etm1$lerdir. Fakat bt• 
'"•ebbiis Almıın)nra pohnlıva mfll ol
'llUstur Bu llmaıım ı;imnl battşrrull' 

teııı:ılordu bir Alman bôl!l~UnD yok et
'?1lştlr 

Timore11ko'mm ueni 
taıırruz teyebbiisü 

Berlin, 27 (A.A.) - Doğu ceplıe
cindeki vıızivetten bahseden oskerl 
rnııhfiller Slalinıtrat kesiminde Timo
"f'nkonıın son lhtlyatlarfnt do kullnnn
rak şehrin şimal b:ıtısmdn lddetl! 
lıücumlnra ı?iriştlfdnl bildiriyor, 

Tokat. 27 ( A.A.) - Bir tetkik ıze
•lt;fndı- bıılıınmıı\tıı olon Miinakıılfıl 
Vcknt Amiral Fııhrt Engin, diin §eh
-i'l'llre 17clmh:Ur. 

tür, • 

Rcmn 27 <A.A,) - İtalyan tebliği: 
Muharebe dün de El Alameyn cet>hl'• 
Qinde ~iddelle devam etmi~tir. Düıı
man ileri bııtlarımııı:ı yarmak için hu· 
r.ıy.• muazzam mlktıırda yeni kuvvf!t• 
!er getirmişt'r. Yeniden 111 dilşmın 
wnkı ile 38 zırhlı otomobil tahrip e· 
dilmiştir, 

25 ilkteşrlnde cereyan eden muhare• 
belerde 6 ıncı "Trento., piyane alayı• 
nrn 3 üncü tnburu !nııdı ve kahraman• 
lıfı ile kendini göstermiştir Mihver 
havo kuvvetl~rı hüvUk bir faaliyet göq 
termlş ve İngiliz geri hatlarımn mer• 
keılerine taarruılarda bulunmuştur 
İtalyan ve A 'man avcı lan 15 tayyare 
dföı!irmüşlerdir. 

Akdeniz iizerinde yapılan hava c;ar• 
ı•ısmaları da lehimize netcelenmiş vr 
avcılarımız hurad:ı 7 dü~man tnyyaresl 
rlÜ!jÜrmfüıterdlr. Bir keşif tayyıremı, 
ddnmemlşUr. 

Bir denizaltımız üssüne dönmemis
tJr Mürettebatının aileleri haberdar 
.. dİlmiştlr. Bir birliğimi7. bir düşman 
den7.-ltıunı batırmıstır. 

Taarruz eden orau.nun 

öldıde yapacaklarını soyledikleri vt ~-:lir Baştarnfı 1 inci 
b.hıiık ilmlt bağladıkları hareklltın sında Japonların ikı uçak gem 
b:işlangıcı sayıyorlar. Bu mahfl'lcre ıki ağır ve bir hafıf kruvazörü 
cöre İngilızler bu hareket lcln ı mil• sara uğratılmıştır, En aı 22 J 
yon asker, ıooo t nk ve mlihlm havıı pon uçnğı dtişurı.ilmiıştür. Am• 
kuvvl'tlr.ri toplamışlardır. knlılar ynlnız 1350 tonilfıto t 

J kinci ceplıe Jflısırda mi 
açimliij olıı11or? 

tarında .. Portcr" muhribini ka 
betmışlcrdir. Bir uçak gemisi 
ciddi hasara uğrıım1ştır. 

Vaş'nglorı 27 {A ,A,) - İngilhlerln 
Mıınr taarruzunda elde ettikleri ilk nt-

ticeler Va lngtonun askeri mahfillerin• 
~e memmıniyetle lrıırsı!11nm115hr. Res• 

l'I'İ mahfillerde. c;oktanbcrl vadedilm's 
olan ikinci ceph nln bu suretle Mı• 

Japon resmi tebliği 
Tokyo, 27 <A. A.) - Impar 

torluk umumi karargfıhı tara 
dan bugün neşredilen bir tcbl 
de knydedildiğinc göre :rün Sa 

•ırch kurulmuş olup olmadığına datr Cruz adalarının şimalinde bil 
b r ~ey söylenmemekted"r. gün devam eden muharebe n 

. . ccsinde kuvvetli bir düşman fJ 
/'.skeri bir E'ksper'n kanaatınc gort'. su ile çarpışan Japon harp g 

lnı;:az hava kuvvetleri tarafından 1- l . 4 t · · b · 
i:.1V2n rndü!ltd ,hirlerl {!zerine gece erı fayyar)e g1emıs1, ırbi zıhr 

''C sım ı an nşt mayan r 
~ıındtlz yapılan akınlar İngifü tayya. 
rl"'~rinin kabiliyeti kadar mihverin ge{llİSİ batıııılmı§tir. 

eır zırhlı ile 3 kruvazörün ve 
mukrbeleden aciz olduihınu da göster• 
nıekted r. Bu hal büyük müttefik u· muhribin ciddi &u:tte hasara uğr 

dıl:ı. 200 d,.n fazla tayyarenin d 
mumi tııarruzunun baı;ladığına bir İÇD• ri.ildüğü veya tahrip edl!dlfl tebl 
r•t d" sayılabilfr. Buna dair ba~kıı i· ·ıave edilmektedir, Japon lmyı 
liarı-tler de vardır. Frnnu Uzerlndek' 
J\lman baskıGı, Dakar'da asabivet. 

müttefiklerin siyıısi silihlarla olduğu 

katlar tayyarelerinin bombaları ile de 
İ'alyamn manevlvatın:ı te!lir etmek hu 

surnnda gösterdik!eri inat da bu elim• 
ledendir. Fakat en manalı ı~aret Al~ 

manların mUriafando kalacaklarını 115.n 
r:mi~ olmalarıdır. 

Bundan b&şka Vaşlngtonda elektrikli 
bir hava esmektec\ir, Her şey biiyuk 
rnrliseluin cereyan etmek üzere bu· 
lundufunu gösteriyor. A kdenizde bfı· 
vlik askeri hareketler cereyan etmeden 
harbin sona erc>hlleceğine kim~e lnnn• 
mamktadır. Makul diişünen bir cok 
~:mseler harbin Akdeniz hö'gcsindr 
hitect'r.I kanaatini beslemektedlrl<'r. 

Almanlar ıllısır ceplıesiıre 
bir ordu naklediyor 

Ankara 27 (Radyo Gazetesi) - Al· 
mınlar Mısır cephesine yeniden blr 
n~rıu nakletm<'ktedlrler. Son iki ny 2ar 
fırda hu ordunun yıtrısının Libvaya 
ıteçlrildiği ve İtalyanların da büyük 
"kuvvetler nakletmekte oldukları blldı· 
rilmektedir. 

Şimali Afrikaya nakledilmekte oldu• 
ı;:u bildirilen kuvvetlerin mııh 

:'le hafifçe hasra ufrıyan fakat 
"levrıı kabiliyetini kaybetmeyen ve 
lıarebeye devam edebilecek ola 
tıııyvare gemisi ile bir kruvazörde 
'eri dönmiyen 40 tayyareden flıar 

Bata11 uçak gemisi 
Vaşington 27 (A.A.) - Bahriye 

rırlığının tcbııı:ı: 

Amerikan Wasp uçak gemisi, 
eylülde cenup Pasifikte bir dü 
rle'lizaltısının hücumiyle batrn 
Waı;p, hücumd:ın sonra 5 saat de 
ıü11dc durmuş ve düşman kuvve 
n:n clvard:ı bulunmadıfı blr zıı 

batmıştır. D!işmanın bu batmada 
t,erf olmaması ihtfma!I yllz 
Wasp'ın kaybolduğunun bildiri 
gecikmiştir. Wasp, Guadııe Canal' 
viye ve inse nakleden gemilerfa 
yeslne memur kuvvetlerle 
ynpmakta idi. Wasp mürettcb 
vü1•?c 90 ı kurtulmuştur. 

Cenup batı Pasif iki 
Yeni deniz kumandaJ 

Vaşington, 27 (A,A.) - Ask 
l)Ahrl mahfiller, cenup batı P 
bölge i d nlz kuvvetleri kuma 
V~lr l 'Robert Lee Ghormley' 
r ral Wllliam HolsE'Y' 

Ü,Y, 

Sulh, topyekUn bir temele istinat et. 
meUdir. Ttirklye, Rusya, Çin, Mısır, 
1rak ve 1rıın bu temelin eczasındandrrıı 
Jar Sulhlln temelleri her tarafta, dün• 
ya~ın her köşesinde sağlam olmadık• 
ca hiç bir yerde sulhün mevcut ola· 
mıyacacı 15tlphesizdir, Ben, sulha ka• 
nııabllmek için dünynmn serbest ol• 

M. Willkic, daha sonra burünlı:ü va• 
ziyetten bahsetmiş, "harbin sevk ve 
idare tarzı, birim kara ve deniz as• 
keri mutaha&sıslaırmızın hata işlemez• 
liflrıe bilyük bir itimat ilham edecek 
ın\l!liyettc dc,ildir,, c1cmi§tir 

Sovyet hOcumlnn Alman - Rumen 
•ıE'aklartnm seri müdahalesi ııaye ln
"c büyük bir J?elimıe l!Österemf'Tni tir 
<;ehrin cenubundaki muhıırcbt-lcr bO
•!in ı::ün devam etnıistir. Bıı kPstmrl" 
Ru.sl:ı.nı.ı uğuı,dığı Jtayı,plar çok büyük· 

Sovyet komutnnltğı 28 tnnk ve 1000 
1-rıdıır piyade eri kaybettikten sonra 
c:ıştrtma hOcumundıın Ynzgeçml~tir 
c;chrln doğusunda henUr. Ruslıırm e
llnde bulunıın fkl mııhııllede General 
tıohln~eb muharebe yerine nlelacl"IP 
vetlrllcn 300 Qncü piynde tnmeniyle 
limitsiz karöl hilcumlara teşebbüs et
rıılstlr, Düşman 'kıtalerı Kızılllkteşrlrı 
rııbrikaı;ma elmııl ve c<>nubtan hficum 
ı>tmi!ilen:r. d"" Alman müdııraacılnr hl!T 
vernr. tutunmıya muvaffak olmuş-

lardıt 

mikta1·i11a dair talımi11ler 
'Rerl ln 27 (A.A,) - Yan resmi mnh 

filden bildiri!iyor: Berlin ukeri mah• 

hasına yet.iıımelerı de bir mescledlr 
Rı•nlar yetişmeden sekizinci İnıı:iliz or• 
dusunun Rommel ordusu üzeri r bir 
net:ı:e temın etmesi lhtima!i vardır, 

sı ıuım olducqn öı!edilim ~ilmaıı 
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l:lmJfJ~ 
Müttef~kler Nihayet 

Teşebbüsü Ele Alıyor 
Yazan: l\f. ANTEN 

) 942 senesi flktc rin ayının sonur• 
da muttc:f k'cr butun dunyayı sa• 

ran h rb n biitun cephelerınde 2,500 
k loınctrclık Sovyct cı;pheıınin bir ıki 
n ktası mu te na - karada, havada ve 
den zde taarruza geçmış veyahut ge~
nıek üzere bulunuyorlar. 

Salomon adalarında te:iebbüs müU~ 
fı:tlerded r ve harpler müttefiklerin 
lehinde fnlriııaf etınekted·r. Çinde ve 
Alo iyen adalarınd.ı da te ebbüs müt. 
tef klcrin elindcd r. Müttcfıklerin Bir. 
nıaııyaya karşı, Japonları Hint Okyanu 
su 1 mantarından çıkarma ı ve Çınc 

Yardım yolunu açm ğı ist hdaC eden 
Yc>ni b r ta rruza hazırlandıklarını gös 
teren emlrcler vardır. Madacaskar a• 
d sı tamam yle mlittcfiklerin clınde sa• 
Yılahll r. Avrupad.1 havn hUimiyctini 
ellerine a!an mlittcfıkler aylardanbcri 
Almanyanın sanayi merkezlerine, üs
I·r·ne ve lıman!arına ve işgal altındaki 
ttıe::nleketlerde Almanya hesabına ça• 
lışJn memleketlerdeki nskeri hedeflere 
kar r tahrlpklr akın!arını devam et• 
rnt'ktedirler. Bir kaç gıindenberi İta!• 
Yanın h rp sanayi merkezleri de ayni 
Sek"Jde hücumlara uğramı~lardır. Milt
tef kler Afr kada da teşebbüsü elleri• 
n .. ~lmı15lardır. 8 inci ordunun başla• 
dığı bu taarruzun yakın hedefi, mihve
rin Mısıra karı,;ı taarruza geçmek için 
Yaptığı hazırlıkları bozmak, uzak he
defi i e Afrikadaki mihver kuvvetle• 
ri'll kat'i olarak tasfiye ederek Tunus 
hııdııt'arına day nm. ktır. B'rinci ht• 
dere uta mak dahi b r kazanc; olac:>k• 
tır. İk nd hedefe erişmek ise, harbin 
rnukadderatı üzerinde tesir yapacak bil 
Yiilc bır zafer te ltil edt-cek, müttefık• 
lere Akden z hakimiyetini temin erle• 
erk, V chy hlikumet:nin vaziyetini ı:liC' 

lC'ştlrccek ve bu hükumetin hala ida• 
resi altında bulunan Fransız müstem
lekelerinin savaşan Fransa hareketine 
ilt hakını, İtalyayı Almanvadan ayır• 
rn ·ı kolayla tmıcnk. müttefiklerin t. 
ta'yada yahut BııJkıınlıırda yeni bir 
cephe açmalarını mümkun kılacaktır. 

Bııgün müttefiklerde hemen bütün 
Ceph Jcrde müd fadan uarruz:ı ı:eç • 
nıe ,.r fm nını veren lft eaaıılr tm11: 
Sovvet mukavemeti ve hava üstünlü
gıidıir. Avrupada Almanlar kızılordu• 
f'un kar ısında yıprandıktan ve hava 
üstünlu w i.ınü kaybetfkten sonra yıldı. 
rı::n h rblnden müdafaa harb ne geç
~ek zorunda kalmı5lardır. Japonlar 
dı uzak earkta, müttefık'er hava üs
tünliığünfi ellerine aldıktan sonra ta• 
arruzd n müdafa:ıya geçmişlerdir, 

J,vttcltone'un yaz başında nıüttefilte 
ler için ehemmiyetini tebarüz ettirdiği 
teh1 keli 100 glin geçmek üzeredir. 
Sovyet Rusyada Alman ilcrleyi!llcri 
gec;•n sene olduğu gibi büyiık çevirme 
hareketler'yle ne lce!encmeml tir. Al· 
n11nl rın Kafkasyrıya, lrakn, İrana, Mı
sıra Jcarıı taarruzların akamete uğr2• 
rn:uı, petrol harb"ni kazanamamaları 
onlar le; n bir muv ffakiyetıizlik sayı• 
lır Almanlara insanca ve malzemc-ce 
ı:cık büyük kayıplar verdiren bu muhiti 
h1rp ayni zamanda Alman ordularını 
e s üslerinden uz!lk!aşbrmaktadır. 

Mo:zdok ve Taapse kesimlerinde tak· 
riben iki aydanberi devam eden muha
rebeler, ormanlarda ve dağlarda, yağ• 
nuya başlıyan karlar ic;inde mahalli çar 
Pışmalar halini alm:ıkta ve Almanlıırın 
kıştan evvel Kafkasyaya hakım olnmı• 
:ııacak'arını göstermektedir. 

Stalingrat Muharebesi 
Şark cephesinde harbin sıklet mer

kezi ve anahtarı Stalingrat olmakta 
d~am ediyor ve Stalingrat 87 günden 
beri d yanıyor. Askeri mlitebassıslarıı 
Eôre, Stallngratın mukadderatı Volga 
•ah.llleinde taayyün edecektir. Eğer 
nuclar bu nehir vasıtasiyle yardnn ve 
tnalzeme almazlarsa, mukavemetleri 
kırılac ktır. Bunun Jçlndir ki A!manlar 
VoJgaya hikim olmıya çalışmaktadır 
lar. Almanların Stal ngrat.'ın imal kıs 
l'lıınöaki evleri ve fabrik:ıları !;Ok ağır 
kayıplar vererek b rer birer ele geçir• 
rtı~k için yaptıkları gayretlerin, ancak 
kend lerlnl Vo'gaya yakla tırması ba• 
knnınd n ehemmiyet.i vardır. 

Sovyetler, Almanları Vo1ga sahilleri 
ne yak!a tırmamak ic;in muhtelif ted· 
h'rlcr almaktadırlar. Almanların bütün 
ltuvveUer yle şim11i garl i mahallerine 
lcarş1 taarruz etmelerinden istifade e• 
dcrek şehrin cenup m3hallelerini geri 
illnıağa ı;alı!iıyor!ar. Almanların şehrin 
•'nı llnde Volgn ne Don arasında tc• 
ı·ı ettikleri müdafaa hattını yarmağa 
t:ıyret cdıyorlar. Volganın garp sahil• 
l·rıne yerlc5tirdikleri toplarla Alman 
l'tıevzilerlni dövilyor!:ır. Bunlardan baş 
ka, Kietskaya'dan, Saratov'dan ve 
-._strak n'dan gelen Ü!: Sovyet ordusu, 
''hrı muhasara eden Alman orduları-
1\ın cenahlarına kar ı taarruz etmektc
d ler Bu ü.c; ordu Don d rseğl içlnt' 
Yerle meğc- muvaH k o dukları takdir• 
de valnı S'alingr t kurtulmıyacak fa· 
it t bu !\ehn muhas ra eden Almoın 
"'•d 1'arı ccnber için.Ç. el~tnı) olacaktır. 
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: eski fı- ı 1 Jd ~. · k mücadele eden temiz ve namuslu bı"r aı"Ienı·n hazı·n romanı 

kirleri de fiÖYlc bir gözden ge- H~lm•ı Ü ru u ... zaman bunu devam ettirme 
çırclim: M Ziya LKEN çareleri kendiliilnden meydana çık• Bestekar Tanburi Salihattin - Kemani Nohar'm istirakilc 

1 maktadır. Bir Revuc de deux !16 kisilik muht-em saz hcveti J 

Blrıne göre bunun sebebi içimizde --------------- • -:t ., Mondeı, bir Revue phllosophique'in 
~cvkln azalmış olmasıdır. Birbirini zasyonları dofmut olsaydı tam mi• osırhk ömrU olabiliyor. Mecmualar, 
nramak hayata baitlanmaklrı, hayat 
h 

• k t 1 1 
Ö 

1 
nasıyte fikir toıı!antısmı belı:lemiye kulüp!er, cemiyetler aaflam temelle· 

ı tırasının uvve ıy e o ur. y eyse 
hakkımız olurdu. Her nerede gün· re dayandıklan için şahsi heveslerle 

her şeyden önce h3ynta bağlanmayı, 
delik arzuların Ustilnde, tesadüfi ol• dofup ölmüyorlar. Artık . böyle bir 

hayat aşkını tel kın etmemiz !azımdır. mıyan bö•le bir temel kuru!mu,sa · tt • hl" · t, da 1 Ötekine gdrc bu bir itiyat meselesi• " vazoye c e 1 hımme • • m ar• 
orada devamlı toplantılar bekliyebi• dan büyük iradelilerden bahsetmiye 

d:r. Munzcviliğe, tenbelUfe alıştığı• 
lirız. mahal yolı:tur. Onlar :saten mevcut ı 

ınız için kendimb:i bir türlu toplantı 
k• ı t B1'7de de kooperatı'fler, meslek ve olan iş organizasyonlarının içerisin• zev ıne verem yoruz. radeyle yeni 

d b 1 de doğmakta ve onları temsil etmek-itiyatlar kazanır gibi toplanmak, sÖ• sınıf tesanıitleri ba~la ıkı;a un arın 
:zünde duonak, devam etmek itiyatla iıo:Jeri görülecektlr. Yeni cemiyetin 
nnı da kazanabıllriz. Bir başkasına doğurduğu yenl İli orıtanb:aıyonları 
r.ore bu derin görülmüş menfaat duy kendı faydalarını ve buhranlarını 
gueunun eksikliğindedir. İnsan Heri• beraber ıelirecek!er ve bu faydata-
5lni diiıilnecck k dar basiretli o!sa rın başında insanların dafınık ve pee 
mutlaka kendine benzerlerine dayan.- riıan bir hayattan kurtulmaları, a• 

tedir!er. Bnı topraklar bazı ağ:ıı;• 

Iarı yeti~tirdiğl gibi, bu :ıartları top. 
!ayan cemiyeUer de böyle himmet 
sııhibl insanları bol bol yetiştirmek· 
tcdir. 

l:Jij» Devamı Sa. 4 Sil. 1 

ınak, onlarla bırlikte s;alı§mak ihti• ----------------------------
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olanları telkin ve terbiye ile yetiştir Bu ' l izdihamı önlemek için her türlü tertibat alı11mıştır 
............................................ ~ 

KOMEDİ Renkli 1\fikey l\favus 

mek. ylnl onları içlerinden değiştir• 
mek kabildir. Bu nikbin tez, hangi 
şeklinde olursa olsun, mesleyi "fer- G 
di terbiye., ye irca elınek suretiyle KAHKAH J Bombardımanı .. ı;ok basltle:ştlrmektcdir. Böyle düşü- J. u• • 
nenler c;ok defa kusuru insan!arın fe
na yetiştirilmiş olmasında bulur ve 
"Ahi Elimize bir fırsat reçıc onlara N 
nasıl istediğimiz 5ekli veririz,, derler 
Böyle düştinen!erln nasıl bir çıkmaza 1 
düşmlis olduklarını 18 inci asrını 
Lumlcrc füosoflarından biri zamanı• 
mızın bazı hayalperestlerine kacbr 
bütun dıi&ünenlerin akıbeti göstermek 
tedir. Onlar ihtimal hila bu ''akıl, 

mehdisini beklemekte devam edecek 
ve kendılerine inanmıyanları küfıir 

ve dalalette farzedeceklcrdir. Varsın 
ede dursunlar! Elimizde hakikatın 
yegane ölçüsü tecrübedir: O da bize 
bu yoldan :ıimdiye kadar bir netice 
çıkmadıJ:ını, çıkmıyacağını gösteri -
ıor. 

~* 
' Buna büsbütün zıt bir baska yol 

Cümhuriyet Bayramımız Şerefine 
Sayın l stallbul lıalkına taıkın neşeler ve emsalsiz 

kahkahalarla şen bir bayram yaşatacak 

1 QREL HARDİ DENİZCİ 
(TÜRKÇE) Ayrıca: 

Yeni senenin nefis ve mühteşem bediası 

GECE GÜNESI 
~ ................................ , 

1 
ŞARK'ta 

Cümhuriyet bayramı ~ereline Mahsus olmak üzel'e 

B U 

liüyuk heyecanlar 1 
ve ihtiraslar filmi 

A K ş A M 

Kalbleri teshu edecek 

bir gönül maceraı;ı 

AN U .$ K A 
" 

Tebessüm, sanat ve sevimliliği ile bütün Istanbul halkını cezp 

ve gaşye?en: ARABACININ K ZI ve GÜNDÜZ GECE BENİM-

SIN filmlerinin pal'lak ve dehakar yıldızı 

HILDE KRAHL 'in Son Eseri 

Pehlivanhğı 
Korumak Davast 

Yazan· ULt NAY 
i nsanlar pek eski zaman'ardanber. 

kuvvet ve kudretin hayranıdrrl r 
Esatırde "Herkiıl,, il 'varı ılah y 
zekıisı defil, zor bazusu idı Bu 
dolayı olacak gazetelerde ;e 1 
ı:a aıt ya:zt1an fıkra! r daıma 1 etl 
okunur. Geçenlerde blr tıayın p o 
sor gazetelerden b rınde peh v n'ı 

korunması luzunıuna dar blr m ka 
Y zarak eski pehl van tip in ca • 
dırılmaşmın m m menf t!enmiı: ic • 
hından olduğunu ileri ı;d 

Eı,kj pehl van tlpı bızdc•n onr 
nesillerin ancak mııııallarını d'nliyc • 
ceklcri b r tiptlr, B r dah ;yetı e • 
nı:- de artık imkan yoktur. Zira oğu 
ianmıza ve torunlarımıza: 

- Evladım! Pehlivanlık Tılrkiin 
rnilli mefahlrindendir. Bi de b r 
"Bıiyük Yusuf,, yetiıtf kı çel k g bı 
parmaklarıyle Fransız kosele 1 

ra k&ğıdı &7bi yırtardı: b r •Her el 
vardı ki hasmına yalnız kolu un d 
zekhının kuvvetiyle de g lebe ç ' • 
dı: bir "F!iz., e yet klık k ns nd n 
yade bir "dev" e benzeçd, kal al ı
nın çıkıntılarında ilci adam ayakta d • 
rurdu •.. 

Desek inanm zlar; "Seydi B t al 
Gnzı., Y3hut 'Arap Özeng ,, ma 11 rı 
anlatıyoruz sanırlar ve bunak!ı ım 
hukmedcrler. Halbuki bu oylc k e
rimizde muballiğ:ı yoktur. Bu u 
pelı'ivanlarda ve pc}ılıvanhkta bu 'tip 
ı ar mak bir "hayal• - muh ı, d r. 
Çııl"ku bu yoksulluğun içt mai, hm 
hi iktisadi bir çok sebepleri var ır 

a:z bu sayılı pehl v nlara ye • 
f,imh: zaman zaten pehl vanlık ' tercct 
dı,. devresine g rmi il. Tak im s 1 ı • 
da Dobrlç adında bir Sırplı canb 
Adalı Halil g bl "Petersen, e u 
!ık etmiş bir pehliv na 

'Çava,, yı ort ya koyuver yor· 
-nüphem bırakılınca d ha öbür 
de boyu posu, a ırlıiı b kımınd n 
ima musabaka h r'cı kal:ın "F 1 N .. 
rullah., ı peyliyordu. Bu g re lerd 
t.ılimat yeniamck değıldi • mumklin o; 
t!u~u kadar gilreşi surdürmek ve u• 
ıı:atmaktı; bu surette sala~ dolup do
lup boşalac ktı .• Bunu h sseden h 
bir l:erC'sındc dayan madı. Nurullah.ı 
bai:ırdrlar: 

da kendilığindm toplanma za .. , 
afını insan iradesi üstünde, hiç bir 
z man lfüktnedemiyCC'eiimiz malrad
der kuvvetlerde arayanların yoludur. 
Bunlara göre - ~ğer varsa - bu ku. 
sur insanlarda değıl. tarıhten gel;'• 
yor. Hint yolunun dcği:ımesi, büyük 
mahreç!erin bulunması. Akdcnizd~ki l 
bir c;ok memleketleri kuvvetten du- ı 

ııtırdü. Onlar merkez olmaktan çıkıp il 
muhit oldular. İçtimai dinamizmle
rini kaybettiler, cemiyet kurma ka• 
biliyeli ise her şeyden evvel bu içt'• j 
mai dinamizmin neticesidir. 1 

., Es Milli Bayramımız ıerefine buıün 
S~nemasında l>ucün 2,30 matine. 

sinden itibaren Büyük Program 
Slnemamızır. ilk süper Filmi - Utanmıyor musun pehl"van? 'H ç 

- Ayıp deill mi sana? 1 
Saadeti için çırpınan 1 Çılgın ve ölmıyen hır 
bir kadının fedakarlığı aşkın romanı 

Aynca U F A En son dünya havadıslerı - Yu:ıklar ol unl l ·Çaya,,· senin kurt kapanından kurtu. 
abılır mi idi? 

•ıll•ll-•~•••••••••••••••••••••••' - Peh'ıvanlıgın namusunu Jekcl -

1 
Ayni yoldan gidenlerin bir kısmına 1 

göre de bu kabiliyet eksiklığini şah-ı 
siyet duygusunu inkişaf ettirmeyen 
ve metahzık mutlak bir teslimiyet is 
tlyen islim!yette arama!ıdır. İslim 
dini insanı tam bir mutavaat haline 
koyar. Ondaki faaliyet ve ~eşebbüs 
kab:liyetlerlnl öldıirür. Şarkla gar• 
b n farkını burada aramalıdır. Es
kidenberi belediyeler gal"llte inkiof 
ettıii halde ıarkta ıultani otorite
nin hüküm sürmesl ve şahsi teşebbüs 
lerin olmaması bunıfandır. Görülüyor 
ki bu yolda gidenler - prensip!eri 
her ne olursa olsı•n - bir noktada 
birlesiyorlar: İnsani mukadder kuv• ı 
vı:tlerin esiri görüyorlar. Onlar ker.• 
dilerini aşan tarihi bir takım zaru
retlerin elinde oyunc;ıktırlar ve bu 
zaruretler üzerind .. hiç bir rol oyna· 
yamaz!ar. Bu ~örıi te olanlar için 
arhk ıtelccekten iimidi kesC'rck boy• 
nunu bükmek ve olana razı olmaktan 
ba:;ka yapacak h"ç b'r ~ey yoktur. 

** · 
Bu fazla nikbin ve fazla bedbin 

görüşlerin her ikisi de insanı 
cemiyet meselesinde çıkmaza götü
recektir. Hadiıelere bakalım: İnsan• 
tar toplanmak lhtlyacınd;ı oldukları 

zaman mutlaka torılanırlar. Tram
vayda. vapurda, cf !ence yerinde bu .. 
nu yapmıyorlar mı? Fakat devamlı 
olarak bu ıhtiyacı duymııları için 
bir İ$ orıı;anizasyonu meydana getir· 
meleri li.ıımdır. Nitekim her nerede 
memlckefn temeline dayn:tn hakiki 

iş organizasyonları varsa ornda mul .. 
laka hiç bir yardıma ve cebre lü
zum kalmadan kendıllğinden topla • 
nıılnr do~makta ve bunlar her ne 
olıırsa o!sun devam etmektedir. Es.o 
'ki cemiyette gedikler ve loncalar o 
2:amanm en elverisli fıı orıı;anh:asyor• 
lan defli mivdi? Bunlar lizerinde fi
kir danışıklığı yapan insanların ta• 
rikntlar h alinde toplanması en tabii 
b'r hadise idi. Fakat bu lı organi. 
:a'!yonlarının artık bugünkü cemiye~ 
t e rolü kalmadığı gibi on!arın üu• 
rincleki fikir toplantılarmrn da de· 
vamı inldinsız olmu~tur. Bugün o

nun yerine sınıf ve meslek organ!• 

MARIKA 
RÖKK 

1 . 

ı-1 M ARMA 
ve, 

Harikulade 
Raksları 

Göz Kama§tıran Dekorlar • Gön.ül 
Okıayan Bir Atk Macerası 1 

Telefonı 49369 ı 

-~ı as 

Sinema Dünyasının 2 Büyük Yıldızı 

Tyrone Power Dorothy Lam o ur 
Senenin en heyecanlı ve en meraklı bir filminde bulu~tular 

JOHNY ·APOLLO 
.( KİRLi 1UİRAS) 

Bu Akşam MELEK Sinemasında 

Kutlu Cürnhuriyet Baxramımızın Yüksek Şerefine 
Dünyanın En Büyük Dehah Filmi.:, 

5 Kıtaya Yayılmış Deha Musikisi. .. ----------- -----G ö zl c r Kamaştırıcı Dehalı Yıldızlar ... 
Si.nema dünyasının taçlanan Şark filmi 

ARJANTINA 
Renkli 

Betty Grabf e Done Ameche 
CARMEN MiRANDA 

BAŞLADI 
izdihama kartı gereğen tedbirler alınmııtır. 

~ ................................ , ,, ...................................... .... 
işte hiç tereddüt etmeden... İddia ediyoruz. Bu~üne 

kadar gördüğünüz oo komik film 

,_Loc_a-larl•a n-uım-ar-alı-ye-rle-rin-izi-evv-el-de•n a•ldı-nnı.z.1 __ ,, 3 AHBAP ÇAVUŞ LA R 

I Mahmu~ Y!r!in ~ef~ e:rinden: '\: (ARS~K PALABIY!KYAN} . 
Türk Filmleri içinde Bir Şaheser 1 P O L 1 S H A F 1 Y E S 1 

İstanbul sokaklarından IUks hııyata çıkan sonra Beyo~lu batakhıMle
rine yuvarlanan bir kadmın macerast. 
Baş rollerde: Refik Kemal • Hailde Pltl<ln - Zehra • Avni • Vapr ılAh. 
Produkslyon: Halil Ktmll Film Stil dyoıu. Reji.; A, KISrner. 

........... Yarın akşam 9 da EL.HAMRADA•··----~ , .................................. ~ 
TAKSIM sinemasında 
Şimdiye kadar gördüğünüz Türkre ve Türkre dublli} 

f Umleri.ni göl.gede bırakacak bir §llheser 

K ö Y K 1 Z 1 
Türk dublajının, Türle muıiklsbıin en bilyük zaferi 

Türkçe sözlü - Türk musikili - Türkçe prkılı. •• 
Okuyanlar: Mualla I11lay - Suaıt Gün - Leyla Murat - Yu
suf Vehbi - Tahiye Muhammet - Enver Vecdinin yarattık. 

ları aşk ve ihtiras filmi. 

.. 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

iPEK ve SARAY 
Sinemalarında Rirden .............. ,,. 

...................................... ~ 
Bugün S 0 M·ER Sinemasında 

Meşhur ve Şirin Yıldız 

DEANNA DURBIN'i 
E~ ,Son Yarattığı 

AŞK ÇIÇEGi 
Harika filminde mutlaka görüniiz. 

(1) il k yau 21 elrlnclteerln 
aaylmızda çıkı:n•ıitır 

tarihli 1 '-- Seanslar; 11,15 - 1,45 ::- 4,15 = ~.4~ = 9,15 de ..J , 

dınl •. 
Dort taraftan pa•lıy n bu ağır it p. 

!arın k r ı ında Fmz şırd : ut 
hndlsinı tebrie et rmek l u u 
d netti; halka doğru d ndU ve 
gürler g bi bir se le bağırdı: 

- A b~I ne yıpı ım Dırcktllr e 
"Yenme'" dcyret.., 

"rııız,, in koyunde bala k sbeti a r 
duruyormu ; onu giymeğe J"y k b r 
pehlıvan yet şinc ye kad r or d 
kıılacakm~I 

Eski tip pehliv n, hevesle, r b 

Şehir Tlyat,.osu Dram 
KIŞ MASAL! 

KOMEDi KISMI (YAL.ANCI) 



Almanlar Şark Cep· 

hes:nde Galip m~d:r? 
ıf:?r Baştarafı 1 incıde 

ği, insan oğulların ın görüp işit -
mcdiği harikuladenin fevkınde 

bir kahramanlık ve vatanperver
likle hiıla mukavemet ediyor. 

İHTiRA ilANI 
''B'r ahşap tayyaTe pervanesı imali

ne d - usul" ha ·kında alınmtş olan 
27,10.1936 tar hinde tescil edilen 2196 
saydı htıra berati bu defa nevkii fi'.le 

konmak üzere ahere devri.i(~rağ veya 
l<'ar edileceğinden talip olanların Ga
latada İ'ttrsJt hanı:ıda. Robert Ferri
ye ""li..ır:ıc~atl<ı.rı iliın olunur. 

OSMANLI BANKASI 

- iLAN -

Osmanlı Banka~inın GALATA 
Merkeziyle YE:-i"İCl\Mİ ve BEYOGLU 

şubeleri, Cümhuriyet Bayramı milna
sebetiylf", 28 (öğleden sonra). 29, 30· 

\·e 31 İlkteşı-in 1942 tarihlerinde ka-) 

Ş. DİŞ, NEZLE, GRİP. ROMATİZM' 
Nevralii. Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

28 - 10 - ~42 ----

Sayın Bayan,aı 
Yüz ve ağzınınzın güzelliği, 

Dişlerinizin sağlamlığı ve güzelliğile kaimdir. 

Güzel Dişler, Cazibenizi Temin Eder. 

DİŞ MACUNU 
DiŞLERi BEYAZLATffi ve iNCi PARLAKLIGI VERiR. 

SAN i N DIŞ MACUNU 

Stalingradın düşeceğine kat iy 
yctle hükmedenler, bunu anoak 
bir mucizenin kurtaracağını söy_ 
lediler Şimdiki halde bu muoi
ze gösterilmiştir. Stalingradın 

duştüğünü farzetsek bile, bu )'az 
butün Rusyayı istila edeceğini 

söyliyen Almanlar yalnız bu şeh

ri almak için üç ay uğraşm•~. 

fakat kat'i hedefe varmadan kı_ 

şa girmiş olacaklardır. 

palı bulunnC'ı:ıktır. 

-------------~~--~~---~---~~~~-~~~~~--~•••••••••••••il;;;;-;;;~- j Oi,etlerinikuvntt=~ri~A~i~ptiknh~ko~ud=. 

Tramvay Sefer 1 eri s AH i e i N i N s Esi ı '--** 
Sark cephesınde hadiselerin 

bu şekilde cereyanı. evve- ı 

la Alman ordularına karşı muka 1 

vemet edilemiyeceği Almanların 
yenilmez olduğu kanaatini yık -

istanbuı Elektr
0

ik, Tramvay ve Tünel 302 istiklal Caddesi Beyoğlu D İ K K A T 
işletmeleri Umum tı~iidürlüğünden ·M o u ı M ı LA N lstanbul Sanayi 

ikinci ilan 

5/10/942 

Odasında!\ 

2 İ'dnC'itesrtn !l.t2 t ihl ıdr.n ıtibaren tram\"ay s€'!erleri l<.1$ e\·k3t tcı

rifC>slnln tatbikine b~şlanacakttr 
1ıştır. Almanlar Avrupada, dev

let ~damları tarafından hiyan•:t 
gOrmüş milletlerle yaptıkları ınti İlk "e şon harekPt sa<.Jtlerinı ~ö9'erir ceh.eller tr;ımvay ara(h93614•ırı"" \'e plantoıluklara asılmı tır Sayın yıJ ı.ıl::ı.ra ~ifan olunur. 

cadclelerde süratli muvaffakıyet ••••• --•••••••••••••••••••--. 
!er temin ettiler, fakat şimdi va- 1 -· 
tan ve istiklal sevgisini iliklerine· 
kadar sindirmiş bir milletin kar-ı 
~ısında vaziyet• tamamen değış _ 
:niştir. 1941 de Leningradı, Mos-ı 
kovayı alamıyan, Sovyet ordu -
sunu imha edemiyen bu kuvvet
ler, şimdi Rus steplerinde ikınei 
bir kış geçirmek mecburiyetin -
dedirler. 

Elle Çorap ve Trikotai 
imalciler~ Koopcrat~fi 
Ortakl:ırının Dil.kat N:ızarına: 

16.11,942 tarihıne musadif r "'arlesi 2'\.\nü saat 14 t" Emlnr\ni 
Halkevi salonıınd:-ı yDptlacak rcvı. ılfıde topl:lntrya gelmeniz ehL-mmi· 
yetle rica oll!nur. 

(Görüşitll'cf"'-k fl•ızrının"")· Knnıı .. ı•<ıtir ~ n"' mul< 
ret ve 1ktıs:ıt Vekrıl t!f'rı tar"lf;n 1 n mi'ı•,terf'ken 

tirlere tcbli_ğ edilen Tip Stı tiiye 'ntih:ıkı ... 

vr]E"n::ırrır~lnin TiC'il~ 

hazırlanıp Kooper:ı.· 

1 

1 Son zamanlarda Alman şeflari 
nin millete hitaben söyledikleri 
sozler kat'i bir zaferin müjd~si 
değil, ancak millete karşı veri
len b'r hesap mahiyetindedir Bu 
vutukla", karşılaşılan mü~l<ülle · 
r'n ancak milletin fed~kiırLğı ve 
sonuna kadar mukavemet sure -
tıyle k:;.rşılanacağmı anlatma\. 
tadır. Alman liderlerini bu ıza 
lı~ta sevkeden zaruret, 5 .rk cep
hesi nele kazanılan zafer1.cr değil, 
ı.:ğr:ın:iarı güçlüklerdir. Bil ııı ü~~ 

küliıtı nasıl, ne zaman yenebile
cP.kk•-.ni kendileri de tahıni.1 e _ ı 
d.,.;ııyor ve millete artık kat"i va ı 

, __ _ 
Kooper•tif Reisi Kema' Güngör "'' 

üNIVERSlT~ A.CE.P. KOt\1tS roNUNDAN 
Tıp (;.1kültesı 3 lncU !c \'f' l int>i drş h: ct::111kla 1 k 1 in~kll"rine :altnn-

cak 2394.90 lir:ı muhammen bctiellf emaye h::ı~tahııne 

Pazartesı ı:;::Linü saat 15 
ler 360 lirahK. tere n<ıt 
lüktc görülür. 

le rektörlll ı;.t" oazar1ıkl;1 ihale edile<',.Ktır. İstekli· 
Makbuzla. iyle gcln1eleri. L;&tc \!e şartl'lame rektör· 

191·1 \ 

I - ----=-111111:-=ıs:m:ı-ıı::mın=ım:ı:ızıııımmm 
>evlet Denizyolları lşle•me U. Müdürlü·~Ü llônlar. 

ıtlerde bulunmayorlar. 

Cümhuriyct Bayramı 

Yapılacak 1
.,. 
:ave 

tv1ü~ascbeti1,le 

Sefe•lcr: 
CVmhuriyf't R:-vrarnırda 28 B rıncite ın 912 Çar$""mhrı viinii A~ 

ialar hcı.Ltının fllO) numıı.ralı at 13 4fı """feri ırı.\"etE"n yayilaraktır 
Bundan ba ka 29 Bi nr "'" rın 9.t2 P,;- s nbc güflii k'3!H''" Körriıdr 
aat 1 ,30 da Kadıköy v• t. km 1 A. ';dara K m a F n~ ı it 

... öy, Haıtc·oğlu. EyObe ve sa:1t 3.'lO de Karlılt~yUnıien Kbpr'lv,. !il Sıt 
l,30 d.ı K•Jpl üdC'n Haydarpaşa K ıdıköyune 1i5.,·c ııcrerlt.!r y pıl C" l(tır 

I !'.}J l' 

Almanya bu üç senelik harpte 
birçok devletleri devirmiş, bir -
çok arazi kazanmış, fakat kat"ı 
zafere yaklaşacağı yerde uzak -
laşmlljtır. Şark cephesinde ise, 
Almanyayı zafere.götürecek esas 
noktaları alamamış, bilhassa Sov 
yet ordusunu imha edememiştir. 
Almanyanın bugün içinde buiun 
duğu ışçi buhranı, Frnnsadan ceb 
ren amele tedariki te~ebbuslP.ri, 
<ark cephesindeki zayiatını ka · 
patmak, istihsalini durdurma -
mak için başvurduğu bir tedbir
dir . Bu sartlar altında Almanya 
sark cephesinde galip değil, bu -
) ük zorluklar icindcdir. 

'·----llH--lllmli:ml ................ ,.,,.. .. 
, 

l\I. l\I. Y. lstaıı bul 2 .. • O~ hı Satın Alma Komisyonunda n 

Niçin 

Toplanamıyoruz? 

T.\~ 

/;Jfj" Baştarafı 3 ü.ırüd<ı 

5 ıntf ve meslek tesanütlcri içer.i• 

sindeki it orıtanizasyonlarının 
dogmasına çahşmak insan iradesinin 
ve ıuuruun dı,ında değildir. Böyle 
'tir gOrüş ne kurucu. ne de hayalci 
aoruşlere benzer. Çünkü zaten cemi· 
yctlerde eski niz<1m y1kı 1 dıkc:a yeri· 
ne yenılcri kurulmaktadır. Eier Türk 
c.:mıyetl bua:ünki.ı kapit'11iııt cemiyet• 
ter a;as1nda yer alarak onların meSo-
1ck ve ıınıf nizamını kurnı1y1 ba!S· 
l.ımı~sa. kendiliiinden onda da bu iş 
or& ::ıız syonları doimaktadır ve do
gacak~ır. Henüz doğmamıtsa bunu 
Ju.rlandırmak ve doğmasını geciktir 

mek töyle dur~un tam tersine onu 
f.krf'n ha.~ırlamEık 1.lzımdır. Böyle 
yapılmadığı takdi .. de lntika~ halinde 

ol n bütün cemiyetler hid'sclerin ta• 
bıi seyrin.i a:örmıomek h<"t3!itna kur • 
h;ı., olurlar: Yeni tezatları buhran• 
~.riyle beraber a:elir. Ona karşı 8"' 

~ .~mı, hiç bir tedbir olmadı,gı ıç·n 

bu buhranlar yalnızca tahrip ilet 1 o· 
Jnrlar. RU~tünü ikma! etmiş ve ya• 
~ilmak kudretini gö"termi~ ol:ın mıl· ı 
)e•ler mutlaka h'.'\lkati gören. ebz" 
'er:n.i içtimai oluşun :ıaruretler;ne 
k rsı kapayarak hayale dalmak veh• 

m\rıe dilşmiyenler:iir. 

1 ASKERLiK iSLERi ·ı 
yilp aakerlik , .ıb' lın: Kı ,, nnct l\;al 

k1 1 aııanan yllkıek olı:\ll meıurı l•rı 1 JJ9 do 
u ulır tı•riç) ı SO!ltt~rın 94l ıunu Anka 

rııda Yedek ıubay okulunda buluna<;alı;larııı· 
dan ıcvkc t.lıbi olanların aı:clc ıu-.,cyc muril· 
caatları. 

KA y ı p Emniyet sandığındaki 
8005 numaralt hasebımda kutlandığim 
m.!hrilmü zayi ettim. Bundan sonra 
1.mza kullanarağmıdan eski mührün 
huKmu yoktur. 27,10.942 

Baitı-.. köy llat boyu Cevıılik mahal-
: 

1 
~., 46 da Hasan Tahsin kızı Ce-1 

a;Ulç Yegün. 

1 - Tahmin r~ilen bf'<lı>li (11i:l'l) lira olan 50 adet Schff"r m-'rka 
\"e (A. R. F, G.) t;ı ıırlc ıtr.şlerııe m ·nyntosıınun 2_11 9-12 Pazrırt ı "Üııii 

saat l!) te Tophane> ".Tr K. lı~ı .J;n . .L!':lnd.:ı ;.. t-:o. lı :;atın 11lrııa kon1İ!•yo
nunda pazarlıgl yaı.lla:cakt r. 

2 - K::ıt'i tem.nalı (Jif):1 ~nı l~ olup E· ·tn· nıc"ı her gi.in iş suati 
dahilınde mczkü komlsyonrla J(5rül--?ilir. 

3 - İslcklılcrın 2"190 sayılı kanu .. un işıt-dı.;;: ,. ik..ll3rhı birlı'c:1ı 1 h" l!i 
gi.ıa ve saatte tıdı gf"<'en koı ı ~yond n1u..acatlar1. (968l 

HAN KAS 
K_ TASARRUF 

HESAPLARI 
2' hdnclte,rtn 

K t>!ide!-ııne av-ruar 
lkrnmıyeler 

t adE-1 1000 Ura1ı" 

t•$OO" 
. ..,2•250• 

k'i ·4 • 100 • 
•'iJ- ıc • $0 • 
J1 4C • 2~ • 

10 • 

M. M. V. lstanbul 2 No. lu Satın Alma Komisyonundaı• 

Tomruklardan muhtelif çaph·:rda kere.,te hnali için yeni veyahut az 

kullanılmış hazar teı:J(ühı (katrak) !'iatın alTnacnklır . Lokomobilli veyahut 
motörlü olabileceği gibi molörsüz olarak yalntz tezg!lht..'l olabilir. Elinde 

bu nevi makinesi olup satmak isteyenlerin en geç 10 İkinciteşrin 942 ta 
rihine kadar tekliflerini komisyonumuza veyahut Ankaradaki Vek!ilet sa
tın -ılma komisyonuna vermeleri. (967) 

Sahip ve Neşr1yat l\1üdiJrü: 

t..,dedlı.ıı. ve l'lc~n~ aı 1. 
Halil ı..ıitfı 

L. ~. llUI 
Uordünrll 
Matbaası 

Radyo \'r.y~hut ::ıoğuk hava dolap ve tesisatmı tamir veya knntrnl f"tn1r 1 

ıçin ml:.r:ıcaat edecek memurlarımızdan Müessesemiz tarafından ve

rilen lfÜVİ\0ET VARAKALARINlN aranmastnı sayın mütterilerimi1.· ı' 
den ehemn1iyct1e rica ederiz. '---------------'· 

Fener Kulesi İn sa atı 
Devlet L"manları 'ş Ptme 

Müdütlüğür den 

, 
Umum 

Ke~H brdrli dört bin üç yÜ7: dört lira fieksen ~ekiz kuruştan lhArct 
F'cnikl clf y:ıpdacak kfıgir fener ku lesi inş::ı. .!ı arık Pl;;:c::i 1 tmt>ve knnulmuıttur 

Ticaret ve 
Bililmum fabrikatörler 

leri ile keza her nevi büyük 
•dcnlerin nazaı:ı dikkatine: 

ve 
ve 

sanayi müessese sahip
küçük imalatla iştigal 

Odamıza kayıtlı ve kayıtsız fabrikatörler ve sanayi mness&
'e <ahiolerj ilr keza her nevi imaH\tla iştigal eden atölye sahip. 
ri il"n tarihinden itibaren en gc( bir ay zarfında Odamız sanayi 
.,uhro:;i mi.idiirliifrün~ sifahen müracaatla ·evzi edilmekte olan sa
na.vi siciline aiı bedelsiz matbu beyannamelerden alarak ikmal 
ile sanayi <uhcsi müdiirliijtüne imza mukabilinde iade etmeleri 
·hemmivrtle rica olunur 

f\.Tiiddt"ti zarfında veya mtiral".aat etmekten 
rı<'oret ve Sanayi Orlal~n kanununun maddei 
"ikRn trc:7ive edileceklerrlir. 

istinkaf edenler 
mabsnsuna tev. 

NOT, O~a.ve kayıtlılar •idi ves!kalannı kayıtsızlar ise lln. 
\'an fC"7.kPrrt""ini hini müracaatlarında birlikte eetinneleri IA-
'ımdır. (320) 

~1uvakl<:ı.t teminatı üç yü7 yirnü iki lira !;Ckc::r"-n yedi kunı,.tur, 1htı
le~ı 9 11 942 tarih;ne rastlıyan P;ız~rt.csi günii s.ıat on bf'şle G;ıl;':!ttı rıh
tımıncİ<-ıkj umum nıiiclOrlük binasınd<~ tupltın.n·<ık olan salın alm;ı 

0

kon11!-

vonıınaa yapr1ac<Jktır. 

Şartname ve tefcrrüatı her gi.ın sözü gC'çen konlisyonda görülebilir. 
(855) 

, ___ ÖKSÜRÜK ve BRONŞ1Tt--~, 

•'-\ s~ 
KADININ E~ 

F:UYÜK KOZU 

Peı 
Q~APKA 

SULTAN HAMAM 'e 

l. ___ F,_Q_'_' _'"_"'_"_·_•_•_''_fo_,_, _"_'_""'_"_'_-'_"_"' __ ı_•_<ı_k_a_ıa_· d_•_"_o_ı•_"_•_~_o_n_•_· __;' 

T 

P.r'.if'tı Tc--hiyec: mı .;elI. f eı :n 1al' ı di t'"' (>' E'\' ·rlt"r- H1lic; 
Tnpk p: Vt.ı< gf>tH,:ılk khıplt n :nu yv"I ıl<.ıı [:! n Terbı)€'SI ınukrl
leflcrinı yet tun.ek ı11ırr Koı .ı~inı hl t .. 27 .nC'l 'l!ı;, on.Ul bına~Jndtt biı 
GenC'lik ~lubu kuru!rrı•.ı f>ır 

!\-1Ukcll~ll"r n 31 Tı->şrıni,..,·vrl 94; f'un1artP!1; ,:!ünü saR1 13 t.ı>n 13 e k;:ı
d:ır, t Tc~rıııısunı 9 ~2 Prıl' ı ~\1nu ( nt 9 d<1n 12 y1;, k·.ıdar olan 7.ttmarı· 
lar zarfında nıeı:kür okul nııı Hl ·lü,:?ı a .nıir~t<.·;~ıtLı kPndilı1rinı veni klüp-

T •. !!m., .. ~ .. , efr. L 1 
KUTUSU 35 KURUŞTUR. 1 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Dosya No. 

,1217-1114110 

F. 3/3890 

M uhammeft 1"-e--
Cins, 

''"l·;~i··,..\ı:i'lvi.indf' ::J pafta, 1~ ada, 5 parsel 
No. h 94 1T'etre murabbaı arsa . 
Beyoıtlunda eski Hüseyinağ:a yeni Bülbül 
mahal!· sinin Gölbaşı sokağı nda 42 pafta, 

575 adn 5 parsel eski 38 yeni 37 kapı No. 

beclel mln•t 

56,40 5 

~------ l.i 7.,60 O'I ·-· ., ..... ~-- · 
F 3. 3395 

~1~17 11ıı··::ı3 

.J.JlUUı iU3U 

55100/1908 

Bcyoğiunda eski Hilieyinaia yeni Bülbül 

mahallesinin Gölba!i=t sokağmda 42 pafta, 
57:i ada. 9 par!!=el Pski 40 yeni 35 kapı No. 
it 6·1.75 metre murabb.:ıı ar:-a. 
~1ecidiyeköyünde 3 p ,fta. 16 ada, 5 parsel 

80 

No. h 1586 metre murabbaı arsa. 1586 
Fntih İmrahor mohalle"inln esk1 Şişman 

Ohıtnnes yeni $ışmonoğlu sokağında eski 
\'C yeni 10 kapı say ılı 47 metre murabbaı 
ar.sa. 112 

119 

9 

ll'rine k:..ydl·tllrıı,t~\rrı lU.:uı ıı u ililn olunur. (9:!9) 
f " 

Fatih e!1ki 
hHllec.inin 
149 - 155 

İmrahor yeni T-Iart Evhat ma
Hacı Man ol sokağında eski 
yeni 149 - 151 kapt sayıl ı 132; 

Ünivcrsi~e 
Orta okul Vf' \isC'lere y~banc• ri,ıı og:<.·tneni y ·tıgt Mlek ı.. 7 cr edC<bıy~ıl 

rakı.LtPS in~ılıı: Alm.ın \'e R.l.ın(•ı fi o.ı j•lf'rı şulJelr ,n~ 1u ..... b..ı~.a ıJe til-

lehf' :ılıı ırak tTr. 
ı _ F:ık·ıltrye ır~Ol 1 nır.1' ,rtl "nı haiz o1·1ıak"'.' 
2 -Yapılacak sccn l'" ln1t hanııı1 '< zrırmak. . .. 
3 _ Nuterıi:...tcn mtJsado<1k mCC'bu ı hizm -t taahhorlı:nda hı:lunm~lc 

KJz::ınanlarıı. :-ıyd:l 40 1ır3 bunı. ve ·ılerekt r Talebeden ve 01şardetn. ıs· 
teklilt:!'rin en c.z ~on ı l i:ıci tcşrlnırı 1 nC"fı Salı aksrmına kadar erlf?'hıyat 
(akültes1 dekan kiltlpliıt•ne ba• vurm lort. (!'13fll 

lstanbul Telefon Müdüdüqi.ir d :?n 
l:'i. l l,!142 cumıı günü saa1 15 te l!'>t ·nbut .telerun mul'tlrlüıtü r~sılt· 

nu~ knmi~yonu oda~tndn 1~86.40 lira kt••if l'><"rlPlh Şişh telefon :antral bına~ı 
tarc.ı~cı t::ımiri cı<;ik l'ksı\lmc·ye konul nıı~tnr rı.tukav('le, eksıltnıe bııyın
dırltk i~leri ttenE·l. hususi \'t' fl'nni ş·•rtnııml'lerı, proje k~sıt hülf.ı.ı;nsıyle 
buna mütcfcrri dıı.ter evrak IA"\"llrtnı dıırr>IPSindP .göriilrhılı~ !lw1uvakk~1 

· 
1 96 4R lır· •ır fc.tC'klılrrın rn a1 bır trın}lhıtttP 6011 lırnltk hu İ!it' 

tE>mınn . . .ıu . . • d 
b 

· •ı•ına d- r id~,relrri"drn almış oldııgu \"es•kalnr:l ı~tıns en enzer ış y;ıp~ ~ · , 
İstanbul vil5:vetine miirac;ı;atl:l C'k~il\me tnnhınrlrn tatil ıtünlc~ı hnrıc;. 3 
gün evvel altnmış ehliyet \'E' 942 ytlına :-ıi1 tirarPt od;l"I vrıtık~l~.rı ılr 

l (9ROl 
gelmt>leri 

........................... 
• f '\il_ M- V. lstanbul Satın Alma Kamısvonu llanlo ! ............................................................................................ 

Adet 

700.000 ErkPkli dişili büyiik alilmlnvum knp!iOl 

3,500,000 Erk.E>kli di$ili küçük alüminyum kapsol. 
Yukarıda ya7.ılı kap~ollarm pttzarltkla eks.ıltmesi 5/11 /942 Pcr,.C'mbf> 

günü saat 14,30 da Tophdnede r..1. M. V. 1stanbul satın alma k.omısyo
nunda yapılacaktır. Hepsinın tahmin hPdeli 73 .360 lira, ilk tem ınrıtı 491R 

liradrr. Nümunesi komısyonda &örülür. Taliplerin belli vakitte komısyo· 

na gelmeleri. (246 - 844 l -Beher kilosuna 100 kuru$ tahmin edilen 20 ton krezilol alma('akur. 
Pazarlıkla eksiltmesi 2/11/942 Pazarte~i günü ~aat 15 rle Tophanede M 
~f v Sahn alma komi!'yonunc!a yapıl~rakUr. İlk teminatı 1500 liradır 
ş;rtn~mesi komisyonundıı. yapılacnkttr. Tal iplerin belli vakittp komi~'·nna 
~elmeleri. (248 - 871) 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
Deniz fabrikaları muhasebesinde istihdam edilmek üzere dört Qcretli 

memur alınacaktır. İsteklilerin dilek ce ve icap eden vesikalariyle Gölt:;ilk 
deniz fabrikaları genel müdürlüğüne mUracaaUan. (756) 

Üniversite Rektörlüaünden 
Üniversiteye vazılma 3 İ kincitesr in Salı eünii ~lcc:S>m• "'"""' o-..ecektir 

1937ı 

70 nıetı-e ınurahbaı arsa. 210 16 
~ecid iyeköyünde 3 pJ{ta, 16 ada, 6 parsel 
.'10. lı 2447 metre murabbaı arsa. 2447 144 

i'uKarda yazılı gayrımenkuller 9.11,941 Pazartesi günü saat 14 te 
'.\lıllı Emlclk müdürlü~ündr nı.üteş~kkil komisyonda ayrı ayrt ve açık art
ıı-ma ıle 54:1,trlacaktrr İsteklilf'rin nüfus hüviyet cüzdanlari ve teminat 

ııaKbuzlar:yle birlikte ih;:ıle saatınde konıl.ı;yona ve fazla izahat için ?.1illi 
Emliıı" müdürlüğüne ınuraccıatlart (898) 

Karyola ve Madeni Eşya Fabrikasından r
----•Dr. HALİL SEZER 

Fabrikanın son sıstem nikf'IAJ \'e kromaj kJsmt faaliyete ıeçmil
Hariçten sip;:ıri::::ıt kabul edileceği sayın mü.şterilerine arzolunur. --

t<apalı Zarf Usulüyle Eksiltme ilanı 
Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

Defterdar Fabrikası l\lüdürlüğünden: 

1 - Ek~iltmeye kon:ın iş Müdürlyet binası tevsii inşaatı tşçilili 11475 
a 69 kurus olu p vahıdi fıyat es11sı üıerlne taşaronlara verilecektır 

2 - Bu ı~f' :til ş::ı.rtnameler ve evrak şunlardır· 
A - Ek~ıltınf' şartname!'i; 

B - ?<.tukavele pro1esi; 
C - Sumt•rbank yapılartn;1 mnh~us umumt fennt sartname1 

O - Bıı ışt.• ait husu~ı fenni şartname;·' 
E Ilulfıs;)t ke~it cetveli; 
F - İsteyenler bu şartnameleri Fabrika Bakım şeflii'inden alabi

r-l('r. 
3 - Eksiltme 2.11 .942 tarihini~ Pazartesi günü saat 13 tc Defterd~ 

hrıko.ısında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliy te yapdacaktlr. 
5 - Eksılt.ıncye girebilmek için isl.eokllnin 860 lira 69 kUruş muvakkat 

f.t!min11t vermesi, bundan başka aşağıdakı vesikaları haiz olup göstermes.i 

l~7rrndtr, 

ı - Bu gıbi işleri yaptıklann3 dair teklif mektuplarma ehliyet ve
ıkal:.ırmı ekl iyeceklerdir. 

2 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazllı saatten bir saat evve
:ne kadar makbuz mukabilinrle Bakım şefliğine verilecektir. 

3 - Po~tnda olacak gecikmeler kabul edilmez. (938) 

M. l\1. V. İstanbul 2 No. lu Satın Alma Komisyonundan 
Evsafı aşağıda yazıU 3 adet (benzin motörü - dinamo) grupları satın 

al1nacaktır. Taliplerin 5.11.942 Perşembe gününe kadar tekliflerini kom~
vrına vermeleri.;, 

Ta katı 
TcvettOrü 
Cereyan cinsi 
Benzin motörü 
Soıtutma tarz.ı; 
Te\'zı kutusu 

1500 Va\ 
115 Volt 

Mütemadi 
4 numaralı 
HavA vantiJlt~rO nt 
Üzerine vazedilmiı? 

' 
(Q66) 


