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ıamızda son model milcev beraQıı seııein Çetitleri vardır. 
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Alkışlıyor 

~ Cümhuriyeıt Bayramı merasiminden i:ntıöalar: 1 - Cümhur Reisimiz Milli Şef ismet lnönii teref tribününde geçit resmini takip ederlerken Z - ismet lnönii, miUete hitıp ediyor.1- Bqveldt Şükrl S..çoğfu ve 
Genel Kurmay Bafkanı MaretalFevzi Çakmak Ankandald merasimde 

liHi Şefimizin 
cek •• k M·ıı ı· r. ur 1 e ıne 
ri eminatı 
1 CQınhUriyetfm1%, bu müşldll dev

reyi atlatmak için nasd millete 
tü~eniYorsa, millet de bu buhranı 
atlatmak için her şeyden evvel 1-
ııanil'ne güveniyor, Türk milleti, 

Mısır' da 
1 Bagramımız, Hariçter 
Dostane Ve Heyecanlı, Şiddetli 

Bir Savaş 
Sonunda 1 ezahürler~2 kYRl Açtı 

ı Genç Amerikah 
·Tayyareciler 

Arasında Bir Gün 
tçe lıarbin aıetirdiğl buhran kaııuımda 
ta- borrnal olan vaziyeti kabule, nıüş
ıa- külleri Yenmiye, hürriyet ve istik-
l· IAUnl lnuhafua için inllll birliği-

' !ı1 ınuhafazaya haz.ir olduğunu burnne kadar olan hareketleriyle na
ıi!ı isbat etmişse, yarmtn sıkmtı
larml da, ınm Şefhrl:n etraftnda 

1129 llkteşrin .. Hürriyet Uğrunda Mücadele Eden :Berlin Tebliğine Göre 

Milletler için Bir Sembol Olarak SelCimlanıyor j lngilizlerin Ac;tığı 
Gedik -Kapatıldı 

Gazetecilerimiz, Senede Yarım Milyon 
Tayyareci ve Makinist Yetiştirmek Üzere 
Kurulan Mühim Bir Merkezi Ziyaret Ettiler 

t--j 
ere tek bir ldltle halinde ~k çok 

asırgalar.ın hakkından gelmfı bir 
ınınetın evMtlan olarak,. muhak
ka)c )'enecektir. 

aüyiik bayramımız dolayisiy
le Cümbur Roeisimizin mil

~ hitaben söylediği kısa fakat 
veciz nuJuk. taşrdığı derin 

na itibariyle bayram günleri
yegine önemli hadisesidir. 

ll Şefin, bu nutkunu şöylece 
deD .isa edebliriz: 1 

i 
l . 
: Kahı re, 
. ı - ını Sö lii~r 
ltahıre 80 \A.A.) Ort.aşark mu§ 

terek 1eblıgi: 
28 - 29 1ıktep'in gecesı pıya

demiz vaktiyle duşman elinde 
bulunan topraklardaki kazançla
rını arttırmıştır. Yeniden bir ınik 
tar esir alınmıştır. Dün düşmanın 
zırhlı kıtalarıyJe ikinci derecede 
savaşlar yaplm1ş ve diışmana ka· 
yıplar verdirilmiştir Muharebe 
devam etmektedir. 

.. 

Düşmanın işgalinde bulunan 
iniş alanları ve daha başka hedef 

1 Gıu:"f'cılerlmiz Kahirede iken Türkiye sefiri ile bir aradı 
ler, 28 ve 29 ilkteşril' gecesi ve 

- Dünya, tarihinde misli 
görülınüş bir :istihale ve yıkı
mücadelesi içindedir. Buna 
tnen Türkiye, "milletler arası 
ç ve iradesi sağlam olarak dur 
ttadll'.,, lnönü, bu mücadete
het şeyden evvel millete gü-
at~. Müşkül günler, 

nıılı güriler geçiriyoruz, fa-

~linü bomba ve mitralyöz ateşi- Nevyock, 2~ (füı§muharririmiz. bir defada nasıl talım ettırılıp ye-
• ne tutulmuştur. den, telsizle) - Amerikanın muh tiştirildiğini görmüştük. Cenupta 

Milli Şef ismen Inönü, Atatürkün muvakkat kabnni ztyaredert sırasmcra Marsa Mairu.h bölgesindeki i- telü yerler_ındekı zıyare:ııerimız. zıyare~ ettiğimiz bir şehrin etra-

•'ınilletimizin bünyesindeki 
tret bu Srkmtıları yenecek ma
ettedir. Bütün mücadelenin 
efi uıilleti selamete eriştir -
ttfr.; 

--------------.--------- Ankara 30 (A.A.) - Buglln de tıış alanma avcrlat arafmdan ya· de gemıle:ın, tayyarelenn, ~~- fındaki __ tayyare sahalarında ~a 

l
aldılumz telgi'afta Cumm .. u •) t:ı.ill pı!an hucum hr.ssaten ıyi netıce lan.n ve ~ı~er harp malzemes~nın h~v~ ı_n~ette~atının nasıl yetiştı-
19 nUıCu yıldonumunun dun yur- vt-nniş ve yerde .en az uç buyuk serı usulu ıle _ ~sıl yapıldıgını, nld~ğinı ~tkı~, ~ırsa~ı _ b~duk. 
dun her koşesınde en ıçten ıe- uçak tahrip edılmi~, daha başka donanma~a a~t bır te~ merkezde Zıyaretımb:ın ilk gunu pıyade 

- "Bütün dikkatler milli bü , 
-".'lüğün Jnuhafazasına döndürül 
-' ı, bütün sıkıntıların çareleri 

rliği ile çalışmanın feyi1Jli y~ 
:la ırraınnabdır.,, Bu sözler ls
' tnönünün daha harp başla
tan evvel takip ettiği milli 
ik siyasetinin bir üadesidir. 
lili ınüşküllere ve hariçten e-
sükfın havasına rağmen her 
:ıteınel fırtınaya karşı ancak 
'tliğiyle karşı k:onabileceğini 
:rlatrnaktadır. 

AltAAN TEBLiGi 

Stalingrat 
Şehrinin 

Cenubunda 
Şiddetli Muharebeler 
"'eticesinde Yeni Rus 
Hamleleri de Kırıldı 

SOVYET TEBLiG! 

Timoçenko 
Kuvvetleri 
Tutunuyor 
Rustar, Stalingrat'ın 
Cenubunda Bir Kac; 
Köyü Daha Zaptetti 

- Bu nutkun tebıtrüz ettirdi 9• 
nühim bir nokta da, dünyayı Sovyetler Stalingrat'ta Tanklarla Yapllan ır 
an bu kasırga içerisinde dinç Mürettebatsız Yürüyen Çok Alman Hücumları 
.radesi Sa8lam olarak ayakta Ağır Tanklar Kullanıyor Geri Püskürtüldü 
"lbili!:I"Bak, bwıun t~ad~fi Bedin 30 lA.A.) - Alman o~- Londra, 31) (Radyo 19,45) ·-
h~dısi 0~~dığrdır. Turkiye duları başkumandanlığmın teoh- T:moçenkonun kuvvetlerı ~talin 

arcı s yasetinı, esaslan evvel - ·. T ı . ı ve ce-
ı-iJmicı b" Ih · et' e gı. uapse yo unun şıma gradda mevzilerinde tutunmakta-

çu. Y ır su sıyas ın nubundalcı dağlık bölgede dıişma 1 • 
at ettirdiği içindir ki bugün t -

1 
d•r. Bu kesunı? taze kus kuvvet· • nın yap ıgı Karşı taarruz ar nus- 1 . . . 

i)in dışmda kalabilmiştir. Bir knrttlımi.ıştür Alman _ .Ru~e:l ~rının g~ldi!ti \•e çarpışmaya J§-

e?>l"\ olarak kendine v yapılan va- t.ı.ırruzlarının •e .. irıyle münakale tır~ et~le~i bildiriliyor. Stalin
r 're a~~anan, _bu ugurda mac: y(llları bozu:an Terek k,~:nıı:;cıe ~ra_a !a?rika;ar s~hasında Sovy.~t 
1.,ır~ gı:ışe:1 b~r devle:; olmadıgt ~. düşman ıtı..v·.-f:.İc:cı dogu ıı..ı- ~~rın elındc oır ktlo.metr~ genış 1-

dır kı, Turkıye bugun bu ateş kametinde bo•·u boşuna çıkış te- gınde uzayan dar bır şerıt kalınrş 
beri kalabilmiştir. şebbüsleri ya;mışlardır. tır 

aıı- Inönü, ?evle! siyas:tinin Stalingrad~a ~lman taarruzu 16 piyade. 4 tank:, 3 mott.>rize 
iste oynadıgı rol.u t~baruz et- stuka·te~ekkulle_rıyle desteklene- kuvvetle Almanlar son do:-t gün· 

td\ıcten sonra, mılletın yaptığı rek devam etmıı ve son savaşlar de be<ıNÜZ me.:..":? ılcrliyPbilrr.ışJer 
U'" A lıw k d "M'l} • ~ 'SJ lkar gı ay edıyor. ı etın da kazanılan topraklar temizlen dır. 

şeyi ordusuna vermesi, va-~· Volga üzerindeki duşman 
selameti için her sı ~ ~leri ve topları, topçumuzun Timoçenko kuvvetleri ~hrin 
anmak kabiliyeti~ , Şiddetli ateşine maruz bulunuyor cc~ıubunda tak:be levam ederek 
()üyük belaya 'ka'l'şt " idi. -Şehrin cenubunda dün girişi- ii" köyü dah'l nptetmışlerdir. 
latımızdır.,, Diyor. ~ ... ·~ ve zırhlı vasnalarla destekle Almanlar da Tim°'tmko kuvvet.-
- "Doğru yoldan ~y: . savaşlar düşmanın mağlübiye ~lerinin şehrin e~m.~9 banJiy_?ları
~nn, ne kadar marifetli olur- ti ile neticelenmiş ve düşmanın nın kenarına vardııdarını soylü -
~ olsunlar, eninde ~nunda hameleJeri bütün silAhlann müş- orlar. 
~ Devamı Sa. 2, "Sü. S t;!ff Devamı Sa. Z, Sii. 3 1:2J!9 Dttamı Sa. Z, 51. 7 

\\ "--- ~ ~ ~ '\_ (_ \) 

zahürle kutiandığını bıldırmekte- ~ Devamı Sa. 2, Si1 . 1 100,000 kışının hep bır arada ve a- Devama Sa. « Stt. 1 
dır. Bu münasebetle· her yerde as 

keri kıtaaıın, mektep1ııerın, spor Müstakil ve Fırka 
cuların ve halk teşekkullcrınin 
iştirak eylediği geçıt resimleri Gruplan 
yapılmış, ve bu torenlere başla- B •• T 1 
nırken Atatürk anıtlarına çelenk- Ut)Uft op anıyor 
l&l' konularak Ebedı Şdin hatı- Akara, 30 <TAN) - Milli Şe-
rası taziz olunmuştur. fin mühim bir nutUkariyJe 1 ikin 

En küçüğünden en büyüğüne oiteşrinde toplafttılanna başlıya 
kadar bütün Türk uluswıun işti- cak olan Büyük Millet Meclisi, 
rak ettiği bu mutlu günde Milli encümenlerin intihabı için, dahi
Şef lnönü'ye karşı sarsılmaz bağ 11 nizamname mucibince bir haf
lılık duygulan ve kahraman or- ta müddetle faaliyetini tatil ede
duya karşı olan inanç bir daha cektir. 
tekrar edilmiş, yer yer ba - Yarın saat 10 da müstakil grup, 
şanlmış bir çok sosyal yardım. 1 11 de de fırka grupu toplanacak-

9'" Devamı Sa. 2, Sii. 4 tır. ,. ............................................... , 
- KÖYLÜ EL iŞLERi SERGiSi ' 
\. ............................................... ,./ 

Emlnftıntl 8alke'rinde dfta 4ikkate aea-ır bir sergt •rflnuştır. Yu· 
kdl'lılla sergiden bir köşeyi eföiiyoruz. Tafsilat ildınci sayfadadır. 

Günler Geçerken 
:ı ' lZ- h ~ I'-'\ 8 L., 

GELECEK BA YRA 
RE F t K 
HALI D 
KARAY 

iÇiN 
A caba, dünyada devletler kurula1ıberi hangi 

tarihte, hangi bir hükumetin güttüğü po
litikaya bizimki kadar - sanki bir ağızdan ve 
bir gönülden çıkıyormuş gibi - bütün millet.
ler tarafından ayni hararetle, ayni heyecanla 
övülmek müyesser olmuştur? Düşünmeli ki si

yasetimizi hayranlıkla alltlflıyan o milletler bugün birbirlerinin 
caruna kastetmiş düşmanlardır. Bir yolun yolcusu olsalar, tek 
gaye ve menfaat için yürümekte bulunsalardı bile yine değerin
den kaybetmiyen alkışlar, şimdi cihan harbinin dördüncü yılın
da büsbütün başka bir kıymet kazanmaktadır. Toplar gürler, 
tanklar ateş püskürür ve şehirler yerin dibine göçerken iki ta
rafın da bize gönderdikleri şey takdir, teşekkür ve alkıştır. Ber
tin övüyor, Lo.ndra övüyor, Vaşington övüyor, Moskova övüyor 
ve telsiz merkezlerinden memleketimize biteviye istiklal mar
fımu:ın vakarlı nağmeleri aksediyor. 29 Birinciteşrin günü ve ge. 
cesi hava dalgaılannda çalkanan, çemberlene çeınberlene klinatı 
kaplıyan heybetli ve kuvvetli iki isim şudur: Türkiye w Tiirlt! 

Yerden göke doğru bu isimler, ordulanmızuı prktan garbe 
yürüyüp Nil'leri, Tuna'lan qtıklan devirlerdekinden fazla ve 
büsbütün başka bir manada, daha fiddetle yükseldi. Bana öyle 
geldi ki o gece tepemizde yıldızlarm aldılı fekil her zaman gar~ 
düklerimize benzemiyor, bir tenlik gecesinde zafer taklarm.ı an 
dınyoniu: Yıldızlar yanyana, intizamla m-alanarak (Türkiye) 
ve (Türle) isimlerini kurmuşl~·cb. Bütün hava tabakalan bay.ra
numıznı sesi ve JlefE!Siyle, dünyanın cıbtası ve hayranlığiyle 
dolmuştu; dünya yaradıldığındanberi beş kıtasına yayılınış beş 
kıtanın hep birden katıldıiı böyle bir bayram daha idrak etme
mifti. 

Bizi böyle bir bayrama ulafbran Dlhı Şeftn önünde tazimle 
eğilirken öyle bir siyaseti çevireb:ilinek için eme sağlam bir des
tek ve bir kaide teşkil eden milletimizi de lrutlamalıyız. Ulu Şef 
milletimiNeki bu kudreti "her şeyini ordusuna vermesi ve ıvatan 
selilmeti için her S!kmtıya katlanmak kabiliyetinde olmasında., 
görüyor. Vermeğe sevinçle devam edeceğiz ve s:ıkıntlya sızıltısız 
katlanmaktan geri dumuyacağız. Zira bu bayramın tadı damağı
mızda kaldı, ,ere!i göğsümüzü kabarttı. istiyoruz ki gelecek 
yılın bayramı daha tatlı ve şereSi olsun! 
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GELiNliK) KIZ 
Cümhuriy.et 
Bayramı 

.Halka ve Memurlara 
Yunlu 
Dağıtılacak 

Yun ve 
Kum aslar 

Gıda Stokları ,-- DiKKAT: --, 
. Y apdacak· fOrmanlarımızı Tahrip$ 

l·aşe I I --;<>-I . y . ı Edilmekten · ıı No. 6 
Güzide Hanım' esefte· başını sallı. 

yrır, dudağını blikliyorda. Kapıya doğ. 
ru y!irüycrek: 

- Pekilal Dedi. Allah hayırlısını 
versın: ne diyeyim?~ 

Feyza odada Belkısla yalnız kalınca 
kendini yatağının üstüne atmıe ve hıç• 
kırıı hıçkıra ac!amıya başlamıetı. 

Belkıs onu nasıl teskin edeceğini, ne
ler söyliyecefinl bilemiyor, yalnız saç.. 
!arın ok(iıyarak: 

- Feyzi çocukluk etme ı.. Uzül• 
mel .• Diyordu, 

Zaten Feyzfi, amcazadesinin tesem
!crlr.e kalak verecek halde değildi. MU.. 
+ .. madlyen, g8fsünli tıkayan ihti15.çhın 
~·e hançeresinJ yırtan hıçkırıkları dın• 
d rm!ye uğroııyordu, 

Bir müddet böyle afladıktan sonra 
t'oğruldu. Islak mendilini eözlerine 
t-aııtmırak :ıkan yaı;ların artrıc yolu:ıu 

l esmek istedi. Yüzünde çok acı, çok 
per'şan bir ifade vardı. 
Belkıs yavne bir ıöyleylşle tekrar!a· 

dı: 
- Niçin b8yle üzlilüyorsun?. İşte 

revap verildi, oldu bitti... Zorla ra• 
rı olacak defildin yal. Haydi yeter 
artık ... Kendini topla!. 

Feyza konuşamıyor, önüne bakarak 
d~1üniıyordu, Birden başını kaldırdı: 

- Belk11 ... Sana hakikati anlatmak 
fstıyorum; dedi. 

Bu söz blr yıldırım kadar müessir 
miriınmüştü. Belkıs hemen onun kar• 
f'ıııına geçmi§, gözlerinde büyük bir 
nınak!a: 

- Sahi mi Feyzi? Demek ki tahmi
nimde yanılmamışım! Diyordu. 

Scyzi ayni derln tefekkür içinde 
mırıldandı: 

- Fakat bu oldnkça uzan bir hik&• 
yel. Şimdi anlatamam •• Gece odama 
gelir misin?.. • 

- Elbette! .. Fakat o zamana kadar 
meraktan çıldırmazsam çok iyi 1 •• 

- O kadar miıhim değil canımı .. 
- Dünyada inanmam!, 
- Kimseye bir şey sezdirmemellsln 

Belkıs!, 

- İhtara lüzum var mı?, 
- Tesekkür ederim .•• 

-2-

Tam ırece yansı idi. Herkes odala• 
rıra çekllm1ı, kl:S~k derin bir sUlrilta 
ka•ıuımuııtu. 

Feyzli, en üst kattaki kilçlik odası

n:n balkona açılan kapısı önünde ayak• 
t:ı duruyor, ıreceyi seyrediyordu. 
Batıya inmle yarım bir ay vardı. 

Yıldızlar par!ak, gece serindi. Masanın 
üstündeki leylak rengi ııbajordan et• 
rafn dafılan aydınlık, odaya rarlp ve 
esrarlı bir manzara vcdyordu. 

Birden kapının tokmağı döndü ve a· 

Yazan: KERİME NADİR -Son Günü 
Törenlerle 

de Bazı 
Kutlandı 

rnlanan kanattan Be kısın başı ırörUn• 
du. Ayaklarının ucuna basıyor, fısıltı 

kadar yavaıı bir sesle: 
- Gayet ihtlyatlı davradrm, her• Bayram dün de Halkevlerlnde tö· 

kesin uyumasını bekledim, diyordu. renler ynpılmok, sergiler açmak, pi-
Sonra kapıyı kapayarak ayni aesslz yeslcr temsil etmek suretiyle bfiyük 

sftnliklerle kutlanmıştır. Sa...ver Hnl· 
!dımlarla ilcr!edl, §ezlongun ucuna i• ,-. ''J 
ll§ti: kevlnde dOn spor gllsterllerl yapılmış, 

_ Haydi gel, kar.,ıma otar .. bütün Beyoğlu Halkevlnde "Mahbuplar., pi
yesi temsil edilmiş, bundan sonra bir 

dikkıclmle seni d nliyorum ... konser verilmlşUr, EminönO Hallte-
Fey,..ft masanın başınl geçti Yüzün• vlnde COmhuriyet ve yıırtdnşlık vozl-

de acı bir tebessüm vardı Bir mlid• resi ıncvzuu üzerinde doktor Yavuı 
det slilrilt ettikten sonra af;r bir sesle: Abadnn tarnflndan verilen bir konfe-

- Belkıs! Dedl. Beni bu aile içinde ran!ltan ııonra Kahroman piyesi oy
SC"ndcn baska hiç kimse anlıyamaz.. nanmtştrr. Beşllttas Halkev!nde de 
Istırabıma hiç kimse senin kadar Yt• sııat 14,30 da çocuklor lçln bir mils:ı
kın olamaz... BJz iki amcazade, aşağı mere verllmlııtlr, 
yukarı ayni baht.sızlık ve bikeslikle Bayrııınln dördüncü günU Cumar-
yo:~rulmnş insanlarız... teslye rastladığı için kanun icabı o-

. ran sustu. Derin bir nefes a!dı. 1 tarak bugün de resmi daire ve mOes
Elındeld kalemle bir kiiıt üzerine ras se~lerle mektepler kApalı kalacaktrr. 
gele ııeklller çizmiye baslıyaralc devam Cümlıuriyet sokak ko!}UBll 
etti: 

- • : • Sen babanı, anneni, sonra 
d:ı kocanı kaybettin .. Gelip büyük ba• 
banın himayesine ıı4ındın 1. Ben, ba· 
bamı kaybettim; annem yeniden evlen• 
di.. Uvey baba evinde bir kaç sene 
evvclıne kadar barındımsa da, yine ao• 
nunda, ayni şekilde, köıke, büyük ba• 
bamın yanına dönmlye mecbur oldnm •. 
Bu evde ne kadar mıireffeh bir hayat 
sürsek, yine boynu bükük sayılırz. 

Belkıs: 

- Fakat Feydl .. Diye onun sözü· 
nli kesmek istediyse de, Feyzi bu iti• 
raza ehemmiyet vermedi: 

- Hayır Belkıs!.. Aramızda Car'k 
göremiyorum .• İkimiz de kırgın ve mc. 
yus olarak bir hayhuy içinde yuvarla• 
nıyoruz.. Evln içi ka!abalık.. Fazıl 

amcamın takımı ortahfı kırıp geçlrl
yor .• Hele ııu Bchzall.. Doğruıu bu 
Jdamın Amerika.dan dönmesi pek fc· 
na clda ..• Huysuzluia. aksllili, ha5ln• 
li~i çeklllr ~ey deill .. Hepimizi ne şc • 

kilde kasıp kavurdniunu görüyorsun .. 
Vdhasıl öyle bir vaziyetteyiz ki, bizi 
bu allenin arasmdan çekip çıkaracak 
berhane! blr talıbi dört ıözle bekle
memiz 15.zım .•• 

7,SO Proaram 
7,32 Spor 

(Devamı var) 

11,45 Co,.ulc 
19,30 Haberler 
19,45 Serbest 

Kndıköy Halkevf tarafından "Cilm 
hurlyet koşusu., adiyle tertip edilmiş 
olan bü1Uk sokak kO$USU dlin sabah 
yapılmtş ve büy{lk bir alAka ile ta
kip edilmiştir, Yeni Halkevl blnasl 
önünden b:ışloyıp, Moda, Kadıköy is
kelesi ve Altzyoldan geçerek stadyo
ma inip orada iki tur yapan koau
cular yine Altıyoldan geçerek baş
langıç yerinde koşuyu bitirmişlerdir, 

6000 metre kad:ır tahmin edilen bu 
çetin yarışı baştan sona kadar genç 
mukavemetçi Raif götürmOş ve ka
filede bulunan tecrübeli ve değerli 
rakiplerini birkaç yüz metre geçerek 
birinciye ayrılan büyük kupayı ııl
mıştlr, İkinciliği Osman Coşgöl, n
ç0ncU1Uğü maruf manıtoncu Ali Ka
radumnn almrslardır. Bunlardan son
ra Ahmet Hotaylı, Tayyar Kolça ve 
Hruit büyükmenderes gelmlşlerdlr, 
Birinciye veril;n kupadan başka i
kinciden onuncuya kadar Kros ko
şucularına çok Uiznn olan birer ter
mos hediye edilmletir. Müsabakadon 
sonrn atletlere Halkevlnde blr çay 
verllmiştlr, Yine Kadıköy Halkevi
nln köycülük şubesl içerenk5y ve 
Merdivenköyüne bir köy gezisi yap
mışlar ve oradaki köy çocuklnrtna 
Cilmhurlyet mevzuu üzerlnde telkin
lerde bulunmuşlardır. Akşam profe
sör Vehbi SorTdal tarafından CUmhu
riyet hakkında bir konferan!! veril
miş ve koro konserinden sonra kü· 
çüklerc karagöz oynatılarak geç vak
te J· ,.,d,or eğlenllmiştlr, 

t ..... -----G----

ş e rı çın e n1 K t I · 
1 1 

ur ara ım 
Karar ar Hazır amyor _ · 

, Ankara, 30 (TAN) _ HükUmet ı .. f Aı!açlanaırma ve ormanlarımfıı:ı 
tanbul, İzm!r ve diğer lstlh!ik merkez• ı ço!laltma faallyetl devam edip 
!erine gıda maddeleri sevk) ve stoklar i dururken, bir yandan da ormın· i 
vücude getirmek için yeni tedbirler al• lan kemiren ıılzll bir faaliyet oö· 

Bu Maksatla Ankarada Mühim maktadır zo çarpıyor. Bir klııım muhadlr-

Hü'-" · ti f 1 1 . h kk d ler. kendilerine tarla tedarik et• i 
B• T 1 f y 1 k p k 1 1<ume n aşe mcııe e erı a ın a · 1r 0p an 1 Gpl GCa • amU 1 tesbit ettlf,i kararlar Meclisin bu içti· mek makeadlyle ormanlara te· 

1 1 d 
· d örü .. 1 k d h 1 eavUıı: ediyorlar Bazı mıntakalar-

1• v • • y • K 1 Al ma evresın e r $U ece ve er !l d ,, b · t k 1 p ıgı çın enı arar ar ınıyor tatb1klne geı;ilec~ktlr Yeni kararların D açma., zı m•n a a arda da i 
. · "kökleme.. denilen bir ameliye 

HOkUmet, memurlarla halka yünlü met bir paket ipliğe doku7. lira fiyat istih!Sk merke~lennde fiyatlarda ıstık. 11 • bl k ,. 1 
kumoş dağıtmak için yeni tedbirler koymu~ur. Fazln pamuk ipliğine ih- rar temın ey~yccek mahiyette 02~uk• rınl kesiyor, köklellnl temlallyor 

. . e ormanın r ıamının a.,aç a· ı 

almaktodır. Bu arada bu kumaşların tıyacı olanları kara borsadan kurtar- ları da anlaısılmaktadır 
yapılması i~ln gerekli ham maddele- mak maksadiyle Sümerbank p;ımuk o • J i mUmblt bir tarla ele geçlrmlı o· 

.2,1 ı:. ~;"" 18t...1.. f?..... 1 1 B 1 d b 1 rln temin edilmesi etrannda yeni ve ipliklerinin paketi llzerlne on b~ 11- uyor ar. un ar an azı an ya· 
mühim kurarlar almac3ktlr. Bu malt- ra kadar bir fon koymayı ve fabrika- Milli Şefimizin Türk kalanryor ve mahkemeye ver111· ı 
saUa bütün yünlü mensucat fabrika- hırdan bu fon bedelini almoyı dilş(i~- 1 yarlar 1ımma, kanunlarımızın ta· f 
törleri hükOmet tarafmdnn Ankarada mektedir, Bu suretle bir paket iplik Milletine Teminatı yln ettl(il ceza bu auçun yanında İ 
bir toplantırva rağrılmrc!ardır. Top- 351- 38 lira arnSlnda s:ıtılacak ve pek hafif kalıyor. Ormanlar? bu 
lantı Sonteırlnln ikinci günü yapıla- ipliklerin kara borsaya gltmes•nın lS- ö..".'1 

9
.... ,e e •rap 0 ma •n ve a • 

.,, , .., *?? Ba..+nrafı 1 incide ı klld h ı kt t h 
k her halde yakalanacaklarına şüp· rlp edilmekten kurtarmak için 

ca ve gerek kumaş yapma ve ıı«:rek nü alınacak, hem de herkes dilediği he ctıneyiniz derken lnönüni.ın hem kanuna şiddeti! cezalar ko· •ı 
bunlar için iktiza eden ham madde- kadar iplik elde edebilecektir. b ·· h Ik "hl tt'ğl k t l 

kereler cereyan edecektir. Halka ve memurlara ~ağıtılacakh .ra karşı koyacağının vaad:ni bu- bu arazide yetJıtlrllen mahauı de ı 
yi bulmak meselesi etrafında mUza _ ugun a ın sse ı sı ın ı a-i nulmalı, hem de bu arad latlrdat, 

yerli yiln ve yün1ü kumaş arın mu j ı devlet hazinesi namına mUaade· ... uy o ruz. ... 
Pamuk iplikleri hakkında telif fiyat üzerinden birkaç tip ola- • . . re edllmelldlr. Akıl takdirde, bu : 

rak yapılması. bu suretle her sınıf Bu ı:utkun esas ıtıbarıyle taşı- ,ekllde orman tahribinin 8nUne t 
mühim bir karar halkın lhtı·yaclnı kolayca elde edebil- dığı mana gayet sarihtir: 1 ktı qeçllmeı mUmklln olmıyaca r. 

mest imkfınlorı temin olunacaktrr. Müşkül devirdeyiz, millete gü 1. • Yeni pamuk rekoltesinin sattşları 

devam etmektedir. SUmerbnnk Ege
nin Akala pamuklarını milbayaa et
mektedir. Ayrıca bu pamuklardan 
pamuk ipliği yapmok için de geniş 

tertibat almmıştır. Kara borsada pa
muk ipliğinin paketi 40 - 42 İirn a
rasında satılmaktndtr. Halbuki hUkU-

Çe§itU eşya geliyor 
Edime, (TAN) - Avrupadan mem 

lekeUmize çeşitli eşya gelmektedir. 
Bir milddet Karaa{laç istasyonundıı 
toplanan bir kısım eşyalor do İstnn
bula sevkedllmlştir. 

Eminönü Halkevinde 
Bir ''Köylü El İşleri~. 
Sergisi Açıldı 

veniyoruz. onun milli birliği mu. •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
hafaza etmesini istiyoruz, biz de Üzüm Fiyatları 
onun ıstırabını yenmek için soy- Şehrimizde kuru üzüm fiyatlarınm 
suzlnTa, vurgunculara, milleti is- düşmesi üzerine, birkaç İzmirli Uclr 
tismar edenlere karşı lakayt kal- piyasamızda satılan üzümleri sattn 
mıyncak, ergeç bunları yakalaya nlmak iı;;in ,ehrlmlze gelmişlerdir. iz
cağız. mirde fi,yatlorm sağlam olması· üze-

Ismet Inönü, bu müşkül devre- rine piyasamızdaki satt§larda dahi 
hlraz durgunluk olmuştur. 

yi atlatmak irin nasıl :rrillete gü-
'l - \. 

veniyorsa, miliet rle lJU buhranı Yabani Zeytin Ağaçlan 
atlatmak için hi!r şeyden evvel Halka Dağıtılıyor' 
Inöni.ine güveniyor. 

Türk milleti, harbin getirdiği 
buhran karşısında, normal olan 
vaziyeti kabule, müşkülleri ycn
meğe, hürriyet ve istiklalini mu-
hafazaya hazır olduğunu bugüne 

Sergide Vilayetimiz Köylerine kadar olan hareketıerı ile nasıl . ... . . · I isbaıt etmişse, yarının sıkıntıları .. 

İzmir, CTAN) - MOtehassrslar va"' 
srtaslyle mOlhakatta tesblt ettirilmek
te olan yabani zeytin ağoçlann\n 
tesbit işi hemen hemen bitmiştir. Bu
güne kadar Kuşadast. Tire, Kemal .. 
paşa ve Ödemiş kazalarında tesbit e• 
dilmiş olnn yabani zeytin ağaçlarmm 
halka tevzii için emir gelmlli'tir. Dl· 
ğer bölgelerdeki zeytinliklerin tevzll
ne de yakında başlanacakttr. 

·Aıt Orıımal Eserler T eşhır Edıldt nı da :Milli şerinin etrafında tek 
İstanbul ViltıyeU Köy bürosu dün devom eden 500 den fazla talebenin bir kütle halinde "pek çok kasır-

saat 17 de Eminönü Halkcvlnde "köy- 90 nına şimdilik tezgAh verildiğinden galann hakkından gelmiş büyük 
lü elişleri sergisi,. ismi İıltmda bir bahseden şef, bu yıl Vlltıyetin ve bir milletin şuurlu ve iradeli cv
sergi açmıştrr. Birçok güzide davet- Partinin yardnnlyle diğer kimselere tatları olarak,, muhakkak yene-
lllerln bulunduğu açış merasiminde, de hallne göre parasız veya çok kü- cektir. TAN 
VilAyet klSy bürosu şefJ. Saltıhattln çük bir ilcretle tczgfth dağıtıtacağtnı 
sergi hnkkında bazı sözler söylemiş- mfijdelcmlştlr. Bundan sonra tstan
tir. bul Parti Reisi Suat Hayri Ürgüplü 

SalAhattin bilhassa dokuma tez- kordeHlyı keserek sergiyi açmıştrr. 

Hasın Birliği Azası 
Toplantıya Çağırılıyor 

Son yağon yağmurlar yeni mnhsul 
zeytinler için ı;;ok faydnlr olduğundan 
bu sene zeytinyağı rekoltesinin çok 
bol olncağı tahmin edilmektedir, ------yeni Ilerlin Ticaret.. 

l Ataşemiz 

7,40 Haberler 
7,55 MOdlı: (PLl 

1 J,SO Proaram 
Ul,U J.!lldk 
U,45 Jhber!tr 
14,00 llando 

U,55 Paınl heyeti 
:w ı 5 Padyo aueteli 
20,45 t>crulllcr 

Yeni Sümer Bank • gAhlarlnm çalıımıısı üzerinde durmu§, Sergiye; Şile, Çntnlca, Silivri, Ba- Basın Blrllflnce ucuz ~dı maddesi tedı· 
rilrl için çal·.•~•lr bir le•~klcill •Ocudı ıı:etl• 
rilmeıl naalorııı hazırlı:vacak komisyon vazl. 
fnlnl bltlrmlstlr 1Arkadaılırrmıu dOıOndDlt· 
lerlnl inh edtctlı: ve alınıcılc mDtalealar 
llurine kurulacak tet<kkOI (alıımıJ'a b••lı· 
yıcaktır, 

Ankara, 30 (TAN) - Berlln ticaret 
~taşellğine Namık Seyda tayin edil• 
miştlr. 

14,JO At 1<0,ulan 
14,4 O Temsil 
11,00 Proıram 
18,03 Dans orkcst. 

21,00 Koııu,ma 
21,15 htelı:ler 
21,45 Konuama 
22,00 Salon orkcstraıı 
22,SO Haberler 
::Z1,4S Xapını.1. 

Umum Müdürü topraksız köy kadınlart için açtlan kırköy ve Yalova köyleri iştirak et-
20 kursta bir sene kad:ır ktSo bir za- mlıstlr. Sergi bir köy odasını temsll 

Ankııra, 30 (TAN) - Sümerbank u· manda beş yüzden fazla köylil kızı- emekte ve cidden blrcok alAkalı, ori-
mum miidiirlüiilne Bülent Menemene!• nm ve kadınmm dokumactllk öjtren- jlnal giyim kuşan eşyasmt muhtevi 
oğlu tayin edilmlstır. diğlni ebariiz ettımıl~Ur. Bu kursa bulunm taaıt.-~~~~-~-----

Arkadı,ıırımııın but'On tim 111t 13 hu· 
cukta Emlnl}!LD Hıllıevi aalonuna ıı:elmelcrl· 
nl rica ederi%, 

Altın Fiyatları 
Dün altın otuz yedi liraya yüksel· 

mistlr. Bir gram kO!çe 515 kunıştao 
sattlmışbr, 

( G'CC' G'L'-N H.tBE.AlE.R 1 
Bir Kafileye istanbulda 
Yapılan , Açılacak 

.:3\. t: ~·..-. 'öt.,"> C 1-} 

Dünya, Türkiyeyi Alkışlıyor ALMAN TEBLiGi · Bütün 
ltI1.T Baştarafı 1 ncide 1:.tf.r Baştarafı 1 incide 

terek müdafaa ateşi altında ay- ~ Baştarafı 1 ncide dlldiii zaman ve: Atlantik beyanname· 
ni uunanda Almnn hava ordusu- kültür müesseseleriyle bayındır- sine mlistenit dünya nizamı bir 11ekll 
mı:n bomba hücumları tesiriyle lık eserlerinin açılış törenleri ya- almıya baııtadığı zaman muhtaç olacatı 
Alman sallan önünde erimiştir. pılmıştır. Gece her yer doınatılmış mllletler araııı prensip ve metodların 

Hazer denizinde uçaklar, dün ve balolar verilmek suretiyle mübeşşiri Atatilrk'ün ııahslyetlni iyice 
gece yedisi petrol gemisi olmak muhtelif eğlenceler tertfp edil _ belirtecektir.,. 
üzere dokuz düşman taşıtını tah- miştir.Bu güzel yıl.dönümü bütün Modern büyük Brltanya ile modern 
rip etmişlerdir. ulusra neı::e içinde geçirilmiı::tir. Tilrkiye arasındaki dostluk mcyvaları• 

nan bir basına sahip olmak gibi bir Sovyet ek tebliği 
bahtiyarlığı da vardrr. Tfirklyenln 
halen dünya işlerinde işgal ettiği du- Moskova 30 (A.A.) - Sovyet 
nımu ve bu durumun nasıl örnek 0 - tebliğine ek: Stallngrad bölgesin 
lacak bir sekllde muha!nza edildiği- de şiddetlf bir savaş olmaktadır. 
ni Aemlrakhlora daha fozla takdir Tanklarla desteklenen bir Alınan 
ettirmek lmkllntnı Birleşik Amerika- piyade taburu taarruzlar yapmış
ya yaptığnn bu kısa ziyaret esnasında tır. Bütün bu taarruzlar, püskür 
bulablldlğlmden dola.rı çok memnu- tülmüştür ve Sovyct kıtalan mev Hücum Aşhaneler 

68,500 Tonilatoluk 
Batırıldı 9 Gemi 

Bedin, 30 (A.A.) - Führer umumi 
'k:orargahının hususi tebliii bildiriyor: 

Büyük Britanyaya doğru yol alan 
b!r gemi kafilesi Alman denizaltıları 
tarafından taarruza uiramı:ıtrr. Top.. 
y~kQn 68500 tonl!iloluk 9 gemi batrr• 
rı~mı§tır, 

• .... -------
Mısır' da 
~ Baştarafı 1 incirle 

uçaklar da hasara ıuğratılrnıştır. 
Diişmanın hava faaliyetinde ha
fif bir artma olmuş ve en az d<irt 
ötişman av uçağ'!. savaş esnasında 
tahrip edilın\ştır 

Alman harp tebliği 
Berlln, 30 (A.A.) - Resmi tebliğ; 

Simdi haber altndığma görı-, 28/29 
İlkte~in gecesi Orta Akdcnizde blr 
düşman petrol gemisine torpil tayya
relerimiz tarafından yapılan muvaf
fakıyetli hücum esansında bir ticaret 
vapuruna da doğrudon doğruya isa
bet vflki olmuştur. Bu hareketlerden 
yalnız bir tek uçağımtz donmemlştir. 

Mısrr cephesinde dfişrnanın topçu 
ve zırhlı vasıtalarla destekllyerelc 
yaptığı büyük ve şlddetll bir piyade 
muhıı.rebes! sonunda gedik açmak için 
vAkl olan teşebbilsU ak:ımete uğrn
tntştır. Cephede açılan mu\•tıltkat ge
dikler, şiddetle çarpışan Alman - İ
talyan krtaları tarnimdan kapntılmtş
tır. DOşmanm 39 zrrhlt tankı tahrip 
edildiği bildiriliyor, Snvo§1n baslıca 
şiddetine maruz kalan bir Alman 
bombacı taburu 39 tank tahrip etmiş-

tir. 
Marsa - Matnıh bölgesinde Ud 

noktadon yapılan asker çıkarma te
ecbbusü, uçaksavar toplarlyle Stuka
lar tarafından bozulmuştur, 

/ tcdyan resmi tebliği 
Roma, 30 (A A.) - İtalyan tebliği: 

o ~an Mlsır cephesindeki mevzile
rinde mnhlm urhlı kuweUerle ycni
t.ı taarruz ctml§sc do hiçbir netice 

-o--

30 Bin Kişiye Yemek 
.. Verilecek 

Ankar:ı, 30 (TAN) - İstanbul Ti
caret ve Sanayi Qdast llzası bulunan 
tlcart ve sm:ıt müessese ve tacirler, 
Kmlayın tstonbulda açacağı aı;hıınc

lere tahsis edilmek Qzere 200 bin li•a 
teberruda bulunmuşlardır. Bu para
nın, hllkQmctln yapacağı yardıma 1-
lAvcslyle yardım edilen fakirlerin sa
yismı arttırmak imkfını elde edilmiş, 
evvelce 15,000 olarak tcsblt edılen ra
kam 30,000 e çıkarılmıştır. Dahn zi
yade fakir halkın toplu bulundul:'U 
yerlerde açılacak olan aşhaneler BI• 
rinclkftnun bnsında yardım :!aoliye
tlne gcçeccltlerdlr. 

alamamtŞttr. DO.şmanm ilk ynptığı 
birkaç sokulmn hareketi süratlo bn
lenmlı ve Mihver kıtaları taraftndan 
pilsklirtülmüljtür, Mıhver kıtalnrı ~~
detıl sava§lardan sonra 39 zrrhlı tank 
tahrip etmişlerdir, Bu tanklardan 13 
!l bilhassa kendini gosteren bir Al
mon taburu tarn!mdan tahrip olun
muıtur. 

Mihver uçaklıırt. düşman kuvvet
lerini müteaddit hucumlara maruz 
bırakarak vesıılt gruplarinı ve lot.'l 
topluluklarını bombn ve mitralyöz a
teşine tulmuşl:ırdır. Alman avcılnrı 
ıwvos esanstnda 3 tayyare dUşilrm!iş
lcrdir. 

Marsa Matruh çevresine yapılım 

clfte Jhraç teşebbOsQ müdaroa kuv
vetlerinin ve hava teısldllerinin ani 
müdahalesi sayesinde akim kalmışUr. 
Düşman çok büyUk kayıplara uğrn
mı tır. 

Batırılan petrol gemileri 
Kahire, 30 (A.A.) - Yapılan mu

tedil hesaplar, İngiliz uçnklarmın 72 
saat :r:artmdn Mtsırdakl Mihver kt
talnrmn göndertlen 5,000,000 litre ben 
rlni tnhrlp ettiklerini isbnt etmekte
dir. Filhakika Tobnık'a az bir me!a
rede 3 petrol gemisi batrnlmııtrr. 
Keza petrol yiıkl!l olmalan kuvvl'tle 
muhtemel iki buyUk taşıt dahn batI
rılınI,to 

1 :r :ı :ı nı vrımlyc baŞladıfı 1939 - 1940 dev. 
Don nc~ri .. cephesinde Rumen 1 f ngilterede: resini gözden geçiren Sir Percy, bu 

kıtaları, bır duşman taarruzunu ) Til ki d ~ostlu~un zaferJn kararsızlıkların,~ b } b ' 'kt . l j l.ondra, 30 (A.A. - r ye e .. .. 
ozmuş ar ve ır mı ar esır a .. Cümhuriyct 1!inınm yt!dönUmü yalnız rağmen kendinl ıtösterdlğlni söylc:mi1'" 

mı~ardır. !talyan ~ı~aları Sovyet binat Türkiye tarihinde bUyük bir gün tir. Atatilrk'ün vücude getirdiği inkr 
lerın nehrı aşmak ıçın yaptıkları değil bütün dünya tarihinde önemli laplar hakkında da Sir Percy Loraine 
bir teşebbüsü akamete uğratmış- bir ~ündür, Londranm, hUrrlyetlerl ve şöyle yazıyor: 
lardır. istiklilleri iyin savaşan bütiln memle. "Millet, bilyilk bir ekseriyetle, in• 
Osta~kov cenubıında Alman tayyare• ı ket hülrilmetlerlnln merkezi bulunduğu siyaki ihtlyaı;Jarına tekabül eden bu 

leri dilşman kıta topluluklarını ve yil• I ve bir çok mllletler kahramanlarını i.ık:tılpları memnuniyetle kar ılamıştır. 
rüyücı halindeki ta~ıUarı bombalamı$-I esaret veya menfada kullamak zorunda HükGmet nihayet halk için çalışan hir 
!ard•r, Asker ve malzeme ile dolu 12 olduk!arr ııu anda 29 llkte~rln, manası hnlk hükQmeti olmaıs. milli bütlinlilğün 
mevkiln büyilk bir kısmı tahrip edil- Tiirklye ı;erçevesinl a,arak dünyada hıi.klmlyetinl sağladığı, milli taahhüt• 
mi~tir. hürriyetin ladesi maksadiyle yapılan lcre riayet etmeyi ve ettirmeyi taahhüt 

U"ak şimalde dilşman ordugahlarına miisten:k ı:ayrette birleıımit biitUn mut etml§tlr, İste İngiltere ııaflam hir 
ayni zamanda Murmansk şehrine ve tef:kter için bir sembol olarak gözük- dostluk işareti olmak üzere böyle bir 
lım:ınına eiddetli hava hücumları ya• mektedir Bundan dolayı 1nglltere ve Türklyenln elini 'lıkmıştır, Birbirini Sl• 

pılmıştrr. unıumiy;t iUbarıyle Türklyen.in kala• kan bu elleri gevşetmek Jçin insanlık 
}'elli Sovyet ta11kları halık olan bütün dostları bugün bu ideallerinin 11rsılması liıımdır. Böyle 

tuihi günün kutlanmasına iştirak et• bir ~ey olmıvacatından eminim . ., 
Roma, 30 (A.A.) - Glornale d'ltıı• 

lia gazetesinin Bcrlln muhabirinin öğ. 
rendiğlne göre, Ruslar şark cephesinde 
Alman hatlarına karııı içinde mürette .. 
bat yerine patlay:cı maddeler bulunan 
tanklar lnıllanmaktndırlar. Geçenlerde 
Stalingradın cenubunda yapılan zayıf 

bir taarruz esnasında bu tanklardan 
bir kaÇtnın düşm:ın mevzilerinden ny• 
rılarak duraklamadan ve her zamın 
yaptıkları gibi ateıı etmek için durma• 
dan ilerledikleri görülmüştür. Bu t:ınko 
!ar tam isabeUeı:Je tahrip edildikleri 
u:nan iç~erinde hiç kimsenin bulun· 
madığı görülmliştlir. Bu taarruzlarda 
kutlanılan tankların modelini Almanlar 
bllc beğenmektedirlcr, Seri bir motörle 
teçhiz edilmiş olan bu tankları~ 76,2 
milimetre!lk bir topları ve 2 mitralyöz. 
!eri vardır, Zırhları kalın ise de Alman 
tımk toplarına kar,ı koyamamaktadır• 
!ar, Fakat bu tankların zayıf nokta• 
ları aiırlıklarıdır. Arnzl eğer sert ve 
sıkı dciiil de yağmurla blraz ıslanmış 
ise bu tanklar toprağa gomillmekte ve 
bu hareketslz!iklerl onların mahvını 

intaç etmektedir, 

Hava taarruzları 
Berfin, 30 (A.A.) - DNB. ajansınm 

haber aldıfına göre, hava tartlarmın 
dıizelmeıl sayesinde 29 İlkteerinde Al· 
man aavaş ve pike bombardıman uçak• 
13rı dofu cephesinin orta kesiminde 
gcniıs taarruz teşebbüslerine glrlıebil• 
verilmi~lcrdir, 

mlşlerdir. A.merikada: 
· ·Geceki kabul resmi 

Londra, 30 (A.A.) - Dlln akşam 
Türkiye büyük e!ç!lliinde yapılan ka• 
bul resminde yilzlerce davetli, kordir • 
lomatlğe mensup bütün zevat, nezaret• 
ler erkinı, kara, deniz ve hava na· 
zırlıltları mümessilleri hazır bulun• 
muşlardır. 

Kabul resmi, tam manasiy!e dostlar 
arasında bir toplantı mafİiyeUnrie o'• 
muştur. Teşrifat ka!dırılmış idi. Bir 
çok Türk ve İngiliz kııdın davetliler 
cöu çarpıyor idi, Türkiye Cümhuri• 
yetinin yıldönümünü bütün İnglltere
n'n tesit t'ttiğl ve Tilrklere karııı du• 
yul;ın dostlukla mütehassis bulunduğu 
bugünün en parlaJc töreni, büyük eld• 
lık binasında yapılan .bu kabul resmi 
olmuştur. 

Sir l'ercy Loraine'in 
bir makalesi 

Londra, 30 (A.A.) - İngiltcrenin 
eski Anknrı büyük ~çisi Sir Percy 
Loralne, Daily Sketch gazetesinde fÖY• 

le yazıyor: 
"Bugün, birinci dMya harbini ta· 

kip eden ilk senelerde büyUlı: Britanya 
ile Türkiye ırasmdaki mlinasebet?er 
hııkkmda bir kitap yazılacağı muhak• 
kaktır. Bu pek meraklı bir mevzucfor. 
Öyle zannediyorum kl bu kitabın mu• 
hıırrlrl, tecavüz kuvvetleri mağlQp c-

Vaşington, 30 (A.A.) ~ Türkiye 
Ci:mhuriyetlnin 19 uncu yıldönilmüniı 
kutlamak için Vaşington büylik clr.;İli• 
ıt:nde büyük bir kabul resmi tertip r· 
dilmiştir, Amerikah bir çok yükseok 
resmi şahsiyetlerle kordiplomatik, Bır• 
leş'k Amerikayı ziyaret etmekte bulu• 
nan Türk cazetecllerl, şimal ve cenup 
Amerika Rus ortodoks kilisesi b:ış pis• 
koposu ve devlet merkezinin yiiksck 
ı;osyetcsine mensup birçok zevat ka
bu' töreninde hazır bulunmuşlardır. 

JJI. Steinlınrdt'itı sözleri 
Ncvyorlt, 30 (A.A.) - Blrlt-şik A

merlknda illlnının 19 uncu y1ldoniiıni1 
tcslt edilen TUrldye CUmhurlyeti, 
şl'rerte nnılmışttr. Birleşik Amerika· 
nın Ankara BUy{lk Elçisi olup halen 
Vaıılngtonda bulunan l'vl. Steinhard, 
demiştir ki: 

"Tiirkiyenin bugOn fşgnl etmekte 
olduğu c:ok gfüel mevki, itiraf etmek 
lfwmdrr ki, en ziyade bu milleti ida
re eden, Cıtratan devlet adamı olnn 
ricalinin y0k6ek ktymeti sayesinde el
de edilmiştir. Şef olarak son derece 
zeki, kabiliyetli ve müstakim böyle 
&ahslyeUeri bütan dlinya için bu de
rece nazik bir devrede başında bu
lundurmak bu mntet için bir saacfot
tir. Tlirk mlll<'tinln B1rll'şlk Amerl
knda gördli{;limUz gibi cesur \'e iı:
tiklfıllerlndc titiz mtımessillel'l bulu· 

num... zilerinde sıkı tutunmaktadırlar. 
Almarıyada: Fabrika çevresinde Alman tank-

Berlln, 30 (A, A.) Völklscher Jarı ilerlemeğc çalışmışlardır. 
n:oboch:cr ga.zetesi_bugün, mi~I Türk Tank savar kıtaları, bunların yol 
Cumhurıyctlnın dogduğu günun 19 larıru k smişlerdir Almanlar mu 
uncu yıldönUmünde Türk m111etlnln, e . · _ 
düşmanlarmtn kendisine hazırladıkla- k_~v~~et ~cme~ışler ve ~ayı ~s
rı es:ıretP. karşı kahramanca mücnde- tunluklerıne Tt\gmen gcrı çekil -
lesinin sembolik n<'ticeslnl gördOğO· mcğe mecbur ol.muşlardır. 16 Al 
nll belirtmektedir. Bu gazete şöyle man tankı tahrip edilmiştir. 
yazıyor: aı· d b 

"Buodon sonra Türklycnln kurta- Stalingradın batı şlın m e ir 
rıcT~ı Ahıtnrkiin. Tilrkiyt'yi kuvvetli Sovye"t birliği, düşman müdafaa 
ve tovi:lll modern bir milli devlet ha- hatlarına girerek el bombalan ile 
line .ı:etiren büyük ıslahat eserim• hücum etmiş, göğüs göğüse yapı 
kt-ndini vakfetmek imkanını bulmus- lan bir savaşta 130 düşmanı öl
tur. Alman milleti. Führer'ln de bir dürmüş, bir mühimmat deposiyle 
kere müsalıed.c etti~I gibi, dost Tilrk malzeme iğtinam etmiştir. 
rrıillctlnln mücadelesini ve kalkınmn- Başka bir kesimde Sovyet top 
sını bilyiik hir ıınlnyışln tııkip etml" rusu, düşmnn kıte topluluklarını 
\•e bunlnrt bizzat kendisine· de yen! :r • .. --
hlr (!mit veren mls::ıl verici hnreket- dagıtmıştır. 
l<'r olıırıık takdir etmiştir ... 

Alman sözcüsü diyor ki: 
Berlin. 30.10 942 (N,P,D) - İleri 

ııelen Tiirk devlet adamlıınnın CUm· 
hurlyet bayramı mOnn.,ebetiyle söy
lemiş oldukları nutuklar hakkında, 
Almnn mııtbuat sllzcüsil. buı:!{lnkü 
ba~m konferansındıı. $Unları rtemlştlr· 
"Tiirkiyenin 1ıır:ıfstz ve mOstııkil po
litikasını devnm ettirmek azminde ol
duitu bıı rmmtta yeniden anlaşılmış
tır. Atntürkiin yaroth!'lı bOvilk inkt
tap cserinı! Almnn mllleti her ıaman 
hayr:ın olmuştur, Türklyenin duru
mu ve no~azlnr bekçisi olarak aldığı 
mevkii Almanya d:ıimn takdir etmiş
tir. Almanya !le T!irklyenin siyasi 
münaı;ebctlerinde hiçbir zaman an
laşıımomnzlık olmamısttr. Bu durum 
bu iki memleketin Mlkbnldl'ki milnn
Sl'hetlrrl bakımınd:ın hayırlı blr işa
rettir ... 

Dijjer memleketlerde: · 
Ankara, 30 (Radyo Gazetesi) 

Rütün dünya mliletler!n.in Cümhurlyet 
bayramımızı yayımlariyle, yazılar! la, 
sö'!lcrle ve törenlerle kut!adığını Sğ" 
reıılyoruz, 

ftalyan radyo~u yayımtnda Cümhuri· 
}'l!t•mlzln bir tarihçe-sini vapmı,, 19 sc• 
ne evvelki ve bueünkü Türkiyeyi mu-

kayese edenlerin terakki hamlelerinJ 
hayran!ıkla göreceklerini belirtmi,, ya• 
yımını ;su sözlerle bitirmiştir: Türk' 
ler önderlerinin !dareslnde gurur!a y3' 

eıyor. 

Biitün Bulgar basını resimler ne5rC' 
der ek ve yazılar yazarak Türk• Butgst 
dostluğuna işaret etmekte ve Türk ' 
Bulgar dostluğunun sarsılmaz bir kale 
olduğunu yazmaktadır. 

Tokun Tau adlı Çin gazetesi de ~ 
dığı baş makalede bir çok balı:ınılst' 
ıla:ı Türk ve Çin cümhurlyeUerinln beı1 
zerliğine lş:ıret ederek: 

"Her iki mem!ckette de milliyetçi 
bir inkıllip olmuştur ve her iki mcıl" 
leket de değerli ııeOerln cllnc!e Hal~ 
partileriyle idare edilmektedir. Çinııtel 
Türklerlo btoıırdıkları bir çok inkıtS.9' 
brr benlmsemlş!erdlr. Tıpkı Çin glb1 

Türkiye de Cümharlyetin kurucusuııd 
kaybetmiştir, Fakat Çin ve Tilrkit' 
Ça:ı•Kay.Sck'ln ve İsmet tnönü'ııiİ~ 
şahıslarında değerli halefler bulmuşl111 

dır.,, demektedlr. 
Bütün dünya milleUerl tarafınd'' 

ya;nlan neşriyat ve sözler blrt sarnlıtl
olarnk müte~assls etmiştir Bu ya)'lı1" 
laıa karııı şükran hiı;ler!mlıı:i söyJenıer 
ten zcvlır: duyaru 
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ı=l!I9!J~I 
Cenup Pasifik'teki 
Son Muharebeler 

Yazan: M. ANTEN 
uzak ıarkta, Avrupada ve Afrl• 

kada, harbin 11mtımi mukaddrah 
Uzer inde mDhlm tesirler yapacak~ mahr 
Yette muharebeler olmaktadır, 

Salomon ada!an civarında cereyan 
eden deniz, hava ve kara muharebeleri 
hakkında sarih malumat yoktur. Yalnız 
son gelen haberlerden ve bu bölgedeltl 
ntuharebenln yeni Hebrid'e kadar yö• 
Yıldığı ve bu adanın Japonlar tarafın• 
dan işgalinin Sslomon ve Yeni Kaleoo 
donyadaki vazfyet.i clddileıtireceğl ve 
bu bakımdan Vıışlngtonda endişeler U• 

:Yandığı anlatıl:maktadır Bu bölgede 
cereyan eden muharebe!crln mUttefik· 
lcdn muvaffakıyet! ile ncUcelcnmcal 
onlann Çinde ve Birmanyada taarruza 
geçmeleri ve bizzat Japon adalarına 
karşı ıılddeW hava taarruzlarında bu• 
lunmalannı ve Japonya ile iıgal ettiii 
ntemleketler arasındaki münakale yol• 
ların: tehdit etme!erlni mümkün kıla
cak; Japoılların muvaffakıyet takdirin. 
de Jse Avustralya yeniden tehdit altı• 
na girecek, Japonların Çinde yeniden 
taarrw: etmeleri mfimkün olacak, bir 
l:eJimeyle müttefiklerin Pasifikteki u• 
rnumi vaziyetleri yeniden güçleoecek.
tir. Şunu da i15.ve etmek lazımdır ki, 
nıüıte.ükler Salomon bölıeslnde çok 
rnikdarda Japon deniz, hava ve kara 
lcuvvet!erini tesblt etmek suretiyle on• 
lann Sibiryaya karşı bir taarruz ha• 
reketinde bulunmalan ihtimalini azalt. 
tnı:ı olmaktadırlar, 

Libya Cephesinde 
Bir hafta evvel 8 inci ordu tarafın• 

dan Llbyada ba:;lıyan taarruzun ma· 
hiycti ve ınklşaf seyri hakkında vazilı 
ınalumat gelmemektedir. Son alınan 
hııberlcre göre: Muttcflk kuvvetleri İ&• 
kcnderlyedcn Mersa Matruha giden de• 
ınıryolu boyunca sahil mıntakasında 
bır mlkdar daha ilerliyerek düşman 
rat!annda yeni ı::edlkler açmıya ve ya• 
rıılan ıı!ddetli kar§ı taarruzları püskürt· 
ın"ye muvaffak olmu3lardır. Büyük bir 
IJnk muharebesi başlamıştır. 

Askeri mütehassısların mütalealarr 
na göre çol harbi tanklar için ins:ın• 
1;• dan dah:ı fazla tahrlpkirdır. Mısır 
t'•pheslni gezen bir gazete muhabiri: 
M uharehc_. sonu sahnesini ıöyle tasvir 
~cı yor: "Bu mibanikileşml3 çöl har• 
b nde blu!cr bilhassa tanklar, mitral· 
Yozler, toplardır. Bunlar muharebe 
ıneydanında delinmiş, şekillerini kil• 
be•r.ıı: bir halde yatmaktadırlar. Hiç 
kiMse onlara mczıır hazırlamaı, Yalnız 
kum onları örter ... 

Çöl harbi insandan 1.lyade makine 
h:ırbldir. Bunun fçlndlr ki bir muhare• 
beden sonrn bhi kırk e!li askere mu• 
kdbıl yüzlerce tıınk, top, mitralyöz tah
tlı> edılmiatir. Yalnız su ve benzin tf.• 
&ır.ıak fç!n binlerce kamyona ihtiyaç 
\'a•dır. Susuz ve benzinsiz bir ordu öa 
lüme mahkOmdur. 

Tabü manlaı;ız, dalsız, nehirsiz uza• 
11.'\n geniıı ve düz çöl, bir hareket harbi 
iç ıı fdeal b!r sah:ıdır. Fakat sudan ve 
benzinden mermiye ve ekmeie vann
raya kadar herşcyi dışardan binlerce 
l:ı.,w,netre uznklardan getirerek ate:; 
hatuna kadar ulaıtırm<ık vazifesini i:• 
ter.ne almıı o!an iaşe serviıi iı;in bir 
kabuıtur. İnsanın iliklerine kadar nü• 
fuz eden, der:lerlne yapı§an, yıkamakla 
çıkmıyan un gibi toz .kum değil- çö!• 
de harbeden insanların tank kadar bü• 
}'Ük bir düsmanıdır. Yaz mevsiminin 
bofucu sıcakları da ayrı bir dü:ımanı• 

dır. 
Bu vaziyete göre, çöl harbinde mu· 

va{{akıyet genlı ölçüde motörlü ve 
tırhlı vasıtaların, hava kuvvetlerinin 
ilstün!ütüne bağlı bulunınaktadır, 

Petrol Meselesi 
Bir Kahire tebliğine göre: Son üı; 

ilin :lı;inde Akdenl.zde Mihvere alt üç 
Petrol gemlsl batınlmr:ıtır, 

Şiddetli hava harplerinin haftalardan 
berJ devam ettiği ve büyük tank mu• 
harebelerinln ba§ladığı bir sırada, esa• 
Ben petrol ııkıntısr çeken Mihvercllc
tin bu üç gemiyi hamulclerlyle bera· 
ber kaybetmelerinin büyük ehemmiyeti 
vardır. Yapılan bir hesaba göre 10,000 
tonluk bir sarnıç ı:emisl: Orta büyüka 
liilı.te 1000 tankın 2000; 1000 bombar• 
ilınıan tayyaresinin 2000 ve 1000 kallltt 
l'onun 125.000 kilometre mesafe katet• 
ll:ıeslnı mUmktln Jnlacak mikdard<ı 

benzin tasımaktadır. Demek lı:I: 
Bir müddet evvel büyiik gUç!Ukler 

itinde Maltsya varan petrol gemisi, bu 
adadaki av tnyyarclerlnln bir ı;ok ar 
lar faaliyette bulunmasını mümklin 
lı::ıtacaktır 
Almany~ üzerine 100 tayyare He ya• 

lltlan her akın içln 10.000 tonluk bir 
ıarnıç gemisinin hamuleslne ihtiyaç 
"ardır 

Bu keyfiyet, bu aktnlann sık yapı!• 
tnarnasının sebebl -kısmen olsun• izah 
ett ci kadar, Mıhver denizaltılarının 
tnUttefik ı;em.lerlnc verdirdikleri ka• 
l'ıpiarın ehemmiyetini de tebarüz ettir. 
lticktcdi, 

Avustralya Birliğinin idare merkezi olan Cnmhcrra'da Millet Meclisi 

İngilizlerin Bu Harpteki 
Sadık Muttefikleri: 

6~ AVU~TURAl. VA 
on dokuzuncu asrın ikinci yarısı 

içinde, men§ei itibariyle Avru• 
p:ılı olan bir mlllet dünyanın öbür u
cunda derlenip toplanarak bir birlik 
iöı.termek üzere hazırlanmıya başla• 
mı~tı: 1857 de idi. Victorla sömür• 
sesindeki yerli meclis azasından biri: 
Avustralya kıt'ası üzerindeki muhte• 
!if provenslerln ayn ayrı bir müs
temleke halinde kalmıyarak bir A• 
vustralya topluluğu yapmalarını tek• 
lik ediyor ve: "Federal bir meclisi• 
miz olsun, hepimizi alikalandıran iŞ
!erl bu mecliste görüıerek güı;lüklee 
rln halline çalıoalım,,. diyordu. Fa. 
kat bu fikrin kuvveden fiile çıkması 
çok uzan sUrecek, ancak yeni asır i• 
'enine girildikten sonra zuhur eden 
siyasi zaruretler bu birliğe vücu~ 
nlcbilecektl. 

** 

r-YAZAN: -, 

1 Faik Sabri DURAN 1 
·----------·-------------------· !erdi: Her birinin azasının üçte ikisi 

orada oturanlar tarafından seçilen 
tesrii meclisleri vardı: Bu sıralarda 
Pasifikte doğmıya ba~lıyan rakipler• 
den gözü korkmıy~ başlıyan İngiltere 
'bu uzak i!emde kuvvetli bir İngillz 
d~vletinin doğmasına taraftardl: Fa• 
kat Avustralyanın muhtelif köşele· 

rinde büyümüş o1an bu sömürgeler 
ar:ısında anlaşma yoktu: Çiftçi olan 
cenubi Avustralya, madenci olan 
VICTORIA, ve koyun beslemekle 
ır.eu1ıl Yenl GAL oralarda değiller• 
di, bu muhtelif müstemlekeler 
arasında gümrük halları yaratd• 
mıııtı. her biri kendi mahsul veya ma~ 
mulatını himayeyi düşünüyordu. Ye. 
ni ihtiyaçlar dolmadıkça veya yeni 
tehlikeler görünmedıkçe bu blrlığin 
doğması cok şüpheliydi. Bir müşkül 
daha vardı: Avustralyaya çok eski• 
den gelmiş yerl~şmiı olanlar, yeni 
muhacir!eri çekemiyorlar ve onlara 
gösterilen kolayhklan istemiy~rlar• 
dı, "Biz fçerilere g;dlp yerleı:ımek fr 
tesek, arazinin bedellerlnl bizden faz. 

Gırtlak nezlesi, her yaştaki. insanlara 
g~lebilirse de, en ziyade; çocuk olmı
yanlarda, hem de avukaUar, öğretmen• 
Jer gibi meslekler! devamlı söz söyle• 
mlye lüzum gösterenlerde o!ur. Şarkı 
aöyliyenler, gırtlak nezlesine, söz söy. 
Jiyenlerden daha az tutulurlar. 

• Bu da, en ziyade rütubetll soğuk 
mevsimlerde olur. TütUn içmek, çokça 
alkol kullanmak soğuğun fena tesir!e-

ri:ıi arttırır. Burun tıkalı olur da insan 
ağzından nefes almıya mecbur kalırsa, 
gırtlak nezlesi daha çabuk ıelir •• 

Gırtlak nezlesi birdenbire, kırıkhfa 
ve boyunda, gırtlağın bulunduğu yerde 
ağrı !le baş!ar. Sonra ses kısılır. Bo• 
yunda ağrıdan başka, iğne batıyor• 
muı gibi b!r duygu olur, Bir taraftan 

da boğazın aşağısı yanıyormuş gibi 
gelir. İnsan söz söyledifl v:ıklt bu ra• 
hatsızhkların hepsi artar .. Ses kısıklı
ğı gündüz azalır, sabahlan çoğalır .• 

Nefes darlığı sak nadir gelir, fakat 
öksürükle boğazdan, k6püklü balgam 
geldiği çoktur. O vakit, gırtlakta his• 
sedi!en rahatsızlık azalır. 

Bu nezlenin, sese dokunmasından 

başkaca bir zararı olamaz. Fakat nezle 

geçır.eden, insan söz söylemekte 1srar 
ederse, nezlenin müzmin hale ı:lrmesl 
pek kolaydır, 

Onun ic;ln gırtlak nczle~l o!uncn, 
ilk hatıra gelecek !jey, nezle devam et• 
tikçe-, söz söylemekten vazgeçmek ve 
odadan çıkmamaktır. Odun sobasiyle 

Garbi Avustralya, Taımanya Jsmln• 
deki bu altı sömllrge Communwealth 
of Avustral!a ismJ a!tında birleolyor, 
bfr Domlnion oluyordu. Yüzölçilmü 
7. 700.000 kilometre kare olan bu do· 
minionun nüfusu azdır: 6.881.000 kh 
dar: Çünkü Avustra!yalılar ba kıtaya 
yalnız beyazların, hatti yalnız ln• 
gilizlerin gelmesini i"sterler ve l)y)e 
Hir.tli, Çin!i gibi Asyalılara hudut• 
!armı kaparlar: Hele Japonlarla hiç 
anlaşamazlar. Birliğin payitahtı Syd
ney civarında yenJ kurulan Canberra 
şehridir. İcra kuvveti Kralı temsil <• 
den umumi vali ile kabineye aittir. 
Kııblnenln 10 azası vardır, başvekil 

ayni Zjlmanda harJclye vcklUdir. Par• 
lli.mentoşunun iki mec!lsi vardır: BI• 
rJ: Senato, buraya her hükQmet altı 

aza gönderir, bu azayı altı sene için 
halk seçer ve bunun yarıaı her üç ıe· 
nede bir tazelenir, diğer meclis mi'• 
let meclisidir, bunları da halk üç ıe• 
ne için seçer. Avustralyada kadınla• 
rın da seçme ve seçilme hakları var 
dır. İki meclis arasında bir ihtllif 
o!ursa mlllet mecllsl senatoyu dağı•. 
mıya ve yeniden intihap yapılmasına 
karar verebilir, her iki meclise aza 
seçilebllmek için İngiliz tebaasından 

ıiııe biraz su koyarak, sobanın yahut 
radlvatörün üzerine bırakmak fayda 
verir. 

Her üç· saalte bir defa, sıcak suya 
bez yatırarak onu boyuna sararak yir• 
mi dakika bırakmak iyi olur •. Bezi kaı. 
dırdıktan sonra da yerine pamuk sa• 
rıp bırakmalıdır. 

Bir de, sıcak BUY1ln !çenlne biraz 
mantol koyarak onun buarhını teneffüs 
etmek iyidir: 

Yalnız gırtlak nezlesi için, perhiz 
etmiye lüzum yoksa da, birden çok ye· 
mekten, hele alkol kul!anmaktan ve si• 
~ara !emekten çekinmek lizımdır, 

TEŞEKKÜR 
Oğlum İlhan'm hen!lz pek genç ya

ştnda iken ararnııdan ebediyen ayrı
lışmdan miltevcllit büyük ıstırap ve 
ncllarrmıza iştirak ile mektup ve tel- ı 
grnfloriy~ bizi teselliye çal~an dost
lanmıza ayrI ayrı teşekküre tccssil
rümüz mfınl olduğundon muhte~em 
gazetenizle kendilerine mlnnPt ve 
şilkranlanmızın ibl!iğmt rica eyleriz. 

Kbım Ünyeli ve Refikası 

Taziyete Teşekkür 
Ziyaı ebedislylc müteessir olduğu

mur. HATİCE AGA'nın tedfin mera
siminde bulunan, bizzat ve Telgraf 
ve mektupla acımıza iştirak eden, 
muhU>rem Kadirşinas zevnta, candan 
şükranlarımızın lbll'ığma tavossutunu
zu dileriz. 

Oğlu: Necati Ağa; Kızı: Zeynep 
Sırmalı; Damadı: Muhlis Slrtnalı, 
Zevci Behçet Ağa. 

Şehir Tiyatrosu Oram K11mı 20,30 da 
KIŞ MASALI 

KOMEDi KISMI (VALANCI) 

Cunıort~i - rAAar mtlinQ 15t3Q w 

lJ!~~~:~"~~~~~~; 
Soba ve Soba Borusuna 
Bos Yere Fazla 

' 
Para Vermeyini2 

Çünkü Yakında 12 Liraya Bir Soba 
150 KuruJa Bir Boru Alabileceksiniz 

Kış kapımızı çaldı, 
hepimizde de ta· 

ıa başladı: Kimimizin 
odunumuz, kömürü • 
müz, klınlmlzin ma~ 
galımız, sobamız yok. 

r- YAZAN:_, 'larkında fikirler! ol• 
' madıiı için bu soba· 

1 

'

J ları pahalı pahalı alıp 
SAIT KESLER gidlyorlar, 

Odu, ocatı olmıyan!arm Allah yar 
dmıcısı olsun. $imdilik odu olmıyan• 
lar Eti Bankın ve Mahrukat Ofisin 
ısrtmryan, fakat umud veren vaad\eri 
ıle tescili buluyorlar. 

Fakat henüz hiı; birinde bir kımıl• 
danıo göze çarpmıyot 

** 

Meseli, iki nu• 
mara bir Zonıuldak 

sobasma B!tparazında 55 lira istediler 
de 55 para eksltine vermediler. Hal• 
ki yenisi 44 liraya, Ne buyurulur?. ...... 

au yıl soba fiyattan ucuzdur deni• 
lemez. Eskiden iki numara Zono 

guldak sobası 16 - 18 liraya ııatı!ıyor• 
du. Bu yıl 44 lira. Bu pahalılık eski 

ocafı O)mıyanJara gelfnce: sat191 yanında UC1JZ kalmakla beraber 
Bunların tansı, odu olmıyanlar yine her keseye elver~şlj deiU. Bir 

kadar büyük değil. Nıbayet tenekeden l fabrikatör de bunu düsünmüıı, tanesi 
de olsa bir soba edinebilirler. Fakat 12 liraya bir halk tipi soba icat l't• 
paralan varsa.. mis. Mükemmel şeyler. Bunlar iki nu• 

Şimdi delik desik tenekenin kıymeti nıar k1J!eli ve bir numara Zonguldak 
cebimizdeki madeni paracıklardan çok sobalarmrn gördüğü işi görüyorlar. 
daha yüksek. Ağırlıitnca para alma• Bir marifeti daha var; başta "llnyit,. 
dan insana soba vermiyorlar. olmak ilzere her nevi taş klSmürilnU 

Hele sobanızı, manga!ınızı Bltpaza· yakıyor, cüssesinden büylik lı yapı• 
rından, mahalle anısındakl eski yapıp yorlar. Mükemmel içi taşlı sobalar. He 
satan dükkanlardan alacak olursanız nüz ıob.i almamıı olanlara tavsiye e· 
yandınız gltU. Ben töyle blr dolaşa• derim, beklesinler. Bu sobalar satışa 
ca'.< oldumriu. Üzerinde çivi d~llkleri çıkaı çıkmaz on iklser Ura verip kışın 
duran oluklu saç!ardan yapılmııı sobıı birer "ocak,. edinebilir!er. Eii;er kÖ• 

borularına 180, pestenkerani teneke mür de bulurlarsa od ve ocak sahibi 
sobalara 800 • 1000 kuruş istiyorlar. olurlar, kemali afiyetle ısıntp dqrur-
Biı- soba tablasına 750 kuru3. artık lar, " 
işo yaramadığı için ~öplüğe atılm~ * * 
ve çöplükten aobacı dükkanına ge-tf· 
rllmiı olan emaye oturaktan küçUcülr 
btr maltıza da tam 600 kuruş etiket 
koymuşlar. Sobacıya: 

Sizde insaf yok mu diye sor• 
du:n, 

Onu alıp satmıyoruz. Diye re• 
''BP verdi. 

Bitpazarında Nuh aleyhUssellmm 
gemlıine kurduiuna şüphe o'mıyan 

bir kuleli ııoba gördüm, ilzerlndeki "1,. 
nkkıımı bile o kadar aşınmı, kl kac 
numara olduğunu seçemedim, fiyatını 

sordum: 
- 33 lira, dedi. halbuki fabrika~ın· 

au arada bir ıey daha öğrendim. 
müjdeliyebillrim. Öyle 180. 200, 

2~0 kuruş verip oluklu saçtan. ıaz te
nekesinden. asfalt fıçısından bozma 
soha borusu, 750 kurus verip ıoba 

tablası almıya ?üzum yok. Eğer vapur 
yc-lda bir kazaya uğramazsa t~tyndan 
saç geliyor. Bir fabrikatör ilk elde 
80 ton sac eeUrtiyor, cbha arkası da 
\•Rr. Bir hamlede tam 160 bin tane ıo· 
ba borusu yapıp satacak ve tanc!lini 
150 Jraru,ı verecek. 150 lrtırup yepye-ni 
bntu dururken çürük çarık, delik d• • 
$1k teneke boruya 180 kuru tan 250 
kuru'la kadar para verm!yt' lüıum var 

da yı:nlsinl ve nikellislnl 25 liraya sa• mı? Bira7 bt'kl!'yln h,.Je. Cok sürmez 
tıyorlar. Sebebini sorunca:, 

gıızete1 erde ;llnları ok1Jrsunuı. Hele 
- Ehh efendim, dediln, bu esk • bn!Jmlhıdelri pastırma yırrnr bir ce~ 

dlr. relim. O vakte kadar 12 liralık soba-
- Daha iyi söyledlnU: ya biraz da· 

ha 11cuz olması lazım gelir. 
- Öyle şey mi o!ur? •• Eskisi daha 

kıymetli. Hiç eski malzemeyle yeni 
malzeme bir mi?. Ş!ınllkl ıobal:irı Al· 
lah soba eylesin. 

- Desene antika bunlar?. 
- Antika da lU mı? Soba bunlar 

** söylemesi. benden. d1nleyip dinlr• 
memesı sizden. Bir mal em 

!acak olursanız sakın eskisine raf'.o 
bet etmeyin. Hem fiyatta a!danır• 

sınız. hem de çürük cank mal alırsı• 

nız. Soba işi meydanda. Yeni sobıılar 
hem datıa iyi, hem daha ucuz. Brn 
fabrlkalarını gezdim, nasıl yapıldılr· ı 
tarını gördüm, malzemesinin de esk"• 
sinder: hiç farkı yok. Harpten evvel 
ne malzeme kullanıyorlarsa yine onu 
kn!lanıyorlar. Eskiııin pahalı olusunun 
'\C'hebl de şu: 

Her şey pahalılanıyor ya: Bitpazarı 
c~nafı bu kış

0 

ııobalann da pahnlılAna· 
1.:afmı dü;,ünmüs. yazın elden c;ıkıırılan 
köhne, işe yaramaz sobaları pahalı Pi• 
hah satın almışlar. Tabii tamirden 
~onra satar!la yüzde yüz kar ederiz ü
mid:y!e ... Fakat, soba fabrikaları fi· 
lııtları ıırttırmayınca ve talebi karşı• 
layacak kadar da soba yapıp piyasa• 
va verince bu mallar elde kalmış . Sim 
dl %halı pahalı satıyorlar. Esksinin. 
yeniden UC1JZ olduğunu sanıp yeni sa· 
tan dükkanlara uğramıyanlarda fiyat 

, __ 

!ara d:ı. vapur batmaz da saclar ge
lirse 150 kuruşluk borulara da kavu!lt'• 
ru1.. Simdf1lk soba ve soba bor.usu 
ıılımık itin te!Aş etmemek lazım. Çün• 
kil lüıummz yere ald:ınacağmıızdar 

emin olmalıyız. ................ ,~ 
Halid Ziya Uşaklıgil'in 

Eserleri 
Blr acı hikaye Fiyatı 160 Kr. 
Saray ve ötesi (3 c!ld) 22.6 " 

c:;an'ata dair (2 cildi) 160 " 
Mai ve Siyah 125 " 
Aşkı memnu 125 '' 
Onu beklerken 60 " 
Kadm pençesi 40 " 
Bir yazm tarihi 80 " 

HiLMİ KiTABEVi .... ,. ... ______ , 
TEŞEKKÜR 

Sevglll annemiz Nahide KOley'i 
hastalığı esnasmda tedavl 10.t!und::ı 
bulunanlarla, vefaltnda gerek cenaze
ye iştirak ederek gerek evde, telefon 

telgraf ve yazı ile acilarınuzı payla
şanlanı mlnnettnrlıklanmızı ayrı ay
rı blldlrnılye kederimiz mllnl oldu
ğundıın gazetenizin tavassutunu rlra 
l'derlz. Kızlan: Dr. Mtlflde KOley, E· 
dibe KOley, Gllzln KDlcy: Ycı:lenl: 
Sermed Cami Baykurt; Torunu: Muin 
KOley. 

, 
Yıldızlar Yıldızı, Şen, Şirin ve güzel 

DEANNA DURBIN'i 
Bütün seyircilerin eğlendiren ve gaşyeden 

AŞK ÇiÇEGj 
Filminde takdir nazarlarile seyretmek ve candan 

alkışlamak için Herkes 

SÜMER SINEMASINA 
.. 
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iQ YAPRAK 

Türkçe Yine 

Konuımak Bahsi 
YazaJ11:ULUNAY 

Türkçe konuşulması hakkmia gem 
çenlerde yazdığım bir :ıru:ı bazı 

mu.'ıltlerde haksız o!arak ufak bir iro 
gilmc yapmıo olacak: Zarfın iiıtU 
Burııa damgalı bir mektup aldım. "Ne
dense bir hayli zamandır Tan gazetem 
4\nde intişar eden yazılarınızı oltumakw 
tayım." gibi garip bir iltifat !le bBJO 
lıyan mektubun sahibi "Türkçe,t aev
miyenler" baelıklı yazımı gü!Unç ve 
sun'i buluyor ve benim bu meselede 
bir muharririn esas vasfı olan "bitaraf 
dÜ$Ünceden'' ayn!dığımı ilerl sUrüyor. 
Eğer memlekette Türkçe konuşulma. 

sı lüzumuna yüzde yüz kanı olmaaay. 
dım bu mevzuu tekrarlamaz, m11anı:111 
ma cevap olarak herhangi bir yazımm 
nihayetine koyacağım ufak bir notla 
iktifa ederdim. Fakat ''Tiirkiyede Türk
{e k<'nuşmamak" meselesinin müdafaa 
edllebllecek bir gl>rüş noktası gibi tem 
1&.kklsi ben! bu vakıa hakkında bir da• 
ha söz söylemlye mecbur etU, Muar111 
zrm !iÖyle söylüyor: ' . 

"Türkiyede yaşıyım ekıılllyetlerln 

Türkçe konu~ması mese!esi, zanncttifi
nJz kadar basit bir mesele olmayıp 
Nlikis çok derin ve şümullil bir mctem 
le olması hasebiyle size iki satırda izah 
etmekten iclz olduğumda!l cidden mil• 
teessi rim ... 

Cümle tertibi mektup sahibinin tse 
panyolcayı İbranlceleşt.iren vatanda,1a
rnnızdan oldufunu sarahaten gösteri• 
yor. Bu itibarla kendilerine öbür ya• 
zımda serdettiğim tenklUerimi tekrar• 
~ıyacağım; çünkü asırlarca bu topra• 
ğın nimetini yiyen ve hariçte kend.f8 
lerJnJ bu toprafrın evlidı glbi göste
ren bir unsurun votanımı1.d:ı, lls:ın gi. 
bi hh as•lma7 ka1r-,.1İn içine tıkılarak 

kendi istrklcrfyle yabancı kalmllannı 
mıırur gösterecek bir mul.":alııtanın 

mevcut olabileceğine kanı değllim 
Biraz daha aşağıda şu cümleyi oku· 

yoruz: 

.. Bence Museviler, Türk tarihi ve 
meın!ekti için en zararsız olanlardır,,, 

Rir memleketi taazzuv ettiren unııurıo 
ların kıymetleri zararsızlılı:larlyle öl• 
çiilür mü? O "Tıirkı;eyi sevmiycnler., 
diye tarif c-tıiklerim bu memlekete z .. 
rarsız olmak değil, bilakis faydalı ol• 
m:ıkla müke'11!'ftlrler. 

Her li1kenin onu t~kil eden her ,e,
de-n fayd:ı hl'Mrnıf'"I pek +.,h;i bir halt• 
kıdır· vatanımız da hövledlr Yalnız 

erl<,.ğ•.,den, tlic;'sinı'len: kızından lr ... 
rdmda delil betti ormanmdan çayı• 
n'ldzn: dağından deresindep; taıuııo 

d~n toprağından; rüzgarınd'ln selinden 
bile fayda bekler. Ve memleketi yapan 
d:ı ışte bu müşterek yardımdır. 

"Merak etmeyin. Bizden size zarar 
gelmez. Bizi kendi h31imize bırakml'' 

Demek bu memleket! bir "Ba'1illhine'' 
bir "imaret" verirıe kovmıya benzer. 
Hayır, bu memlekete faydası olma• 

m!lk da bir zarardır. Acaba muarızım 
tl"cnk!erln "inersl" ded'kleri bu "etllye 
13fi•Jüye kansmamnk'' itiyadını ticaret 
•lidislnde de tatbik cdeblliyor mu? Hıç 

;ıınnetmlyorum. 

Eğer bu fikir yayılacak olursa o z .. 
rnan çocuklarımızı ancak ma.ioetten na
.. ~n1erini alacak kadar tah:ı;il ve terbiye 
.. ttirmekle iktifa eylemek ve ''kimseye 
ı:arcırları olmıyacak"' surette yetl,tlr• 
mek icap eder ki bu d!t memleketi ea 
"!'rjj yokııulluible felakete götürUr, 

Mem't-ketfo ekmeğini viyen, SUY1JnU 
lı;en. havasını tenP.ffiis eden her vatan. 
daıtan kanlyle, caniyle, kafasiyte, dlli 
ile velhasıl her şeyi ile hu vatıının 

•v!Adı o!masmı bekliyoruz. Haklı dcfll 
miyiz? 

.;;poR: 

Bulgar Muhtentt 

Bugün Fenerle 

Oynuyor 
Sofyanın en kuvvetli iki kl!lbnntın, 

iığerlerinden de takviyeli olarak teı
lt!l <'itikleri muhtelit takım bugQn 1-
ltlnci maçını yine Şeref .stadtnda Fe
nerbahı;eye knrşı yap:ıcaktır. 

Beşiktaş karşısmdıı mağlô.p olma
larına rağmen, çok canlı bir oyun çı
karan Bulgar futbolcülerlnln bugün 
başka tarzda oynıyan Fenerbahçe lle 
yapacakları mııç sporcular a.rasındo 
büyük bir al!ıkn Jle beklenmektedir. 
Şımdiye kador büyük ecnebi ta

kım larma karşı hiç de dU~ük vazl
vctte kalmamış olan Fenerbahçeniı 
,,vıınuna kar,1 gösterilen bıı yakır 

9İfıka muhakkak ki yerindedir. Zirr 
Fenerbahı:e taktmı bu sene kadro
sunda "San Lftcivc.rt .. futbol mekte
binin tantrıa t&mnmlvlc uyan oyun
C'ulnr bulundurmnkt:ıdır. 
Ayrıca Fenerbahı;enln buJ{Qn çıkn

rac:ığı kadro d:ı merak edilmektedir. 
Ruı:Unkil kadroda sürpriz teskll ede
l'ek kıvmetll unsurlnnn na hulun
mnsı ihtimal haricinde değildir. 0-
vunn saat 15,30 da başlanacaktır. 

YENi lUR MECMUA - Sanaıklr ulıa 
dı .. mır Cemal Nodlr G ler'ln .,Am~•b•v" 
ad vle n••••d•t<tini yud ımıı haftalık. ıl· 

' 

"<os.uyor. Siz.: de ougün ,.;diniz, g&rünüz. •••••~ ı yur mırah mtcnıuu•nın haı1rıı1ııan bitme1ı ••••• aa• .. ı Ozcrodir. Mecmua 6ııbıuüıdckı 1o7 ortalarıoca 
,ılıacalı\Uo 

• 
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Genç Amerikah 
Tayyareciler 

u. ~ uı.~ı.aı ... , ı ne ıo 
erlerını teçhizatı ile beraber nak 
lctmek uzcre yapılan asken nak
uy~ tayyarclcrınden bırıne bıne 

re.h tamamıyle uçaklaştırıımış tu 
m€nlerden hırını zıyaret ettık A
'lıerıkanın cskı Ankara ataşamilı
tcrı Albay Williafson beraberi -
mızde ıdi. Türkiyeye aıt hatıra

ıarından bir duzıye sevgi ile bah
sedıyor, duyduğu hasreti ifade i
çın çok sıcak kelimeler buluyor
du 

Tı1men merkeT.lndc nakliye tayya
rrlcrlnden mllrt'kkep taknnlatrn sürll 
suı-0 yere inmelerini ve içlerindeki 
erlerle teçhizatı, otomobilleri, kam
ycmları. topları, tnnklaı1 boşııltmal:ı

rını gördük. İntizam ve silrat hayret 
\'ericiydi Akşam bir sürpri~ karşı

sı:"lda kaldık. Buhınchığumur şehrin 
e-.ı büyiik lokafıtnııtnm sahibi olnn 

1 AN 

D~rhal 
\• . . 

' r. i ..: • • .. • • .. • • • .. : . " _, • • ... . • .. • --... .t. : .... .... . :,_ ~ ~ (f ",' • • 

l\"anos me{ter Bursalı ve eskı Gnlo- , ~' ,•••••lıbl••••••••••• 
t">saraylı imls. Samimi bir dyafct •

1 
tertip ederek civard:ı, EChirôe rnıden 15 ile 18 Yaş 1 
arama hesabına tahsil eden Türk ta-
lebesiyle bizi bir araya getirdi ve bir arasında ııvnk l"'lrrl ı?örebll,. 
d.izlye Türklyenin. Bursıının, Gala-

1 
lecek bir erke~ ı;ocuk aranı-

Uısaraym lfıkrrdıstnı etti, Gal l!\s:ıra yor. TAN matb:ıaslna mil-
vın dünyanın dört tarafına bu kadar a._ t , 
kol salması aramtz.daki Golnt:ısaraylı .,. ,.acMt.•••• 
Abk1in Davcr'in kollarını kabarttı. ................. Sil ...... 

Galvaniz Boru l. tiyoru 
Veni veya eski A vrupl'l 
m=ılı bı! parmnk \'e ynrm 
parmak galvaniı boru la 

zımdır. Matbaamıza mü-
racaat 

B& 

DENİZ ve SABiT MOTORLAR~ 

Ertesi gün. tayyareci yetiştiren mi.') 
danlan dolaştık. Senede yıırmı mn
von tayyareci ve mııkintst yetiştirmek 
Ozere kuruL-ın m~rkczlcrln en mfihim 
lerindcn biriyle karŞTlaşmı$ bulunu
yorduk. Yerlerinde sıkı bir süzı.teçten 
gc>Çtfktcn sonra buraya gönderilen pi
lot namzetlerini daha sıkı bir süz
geçten geçirmek ve tayyareciliğc ha
zırlamak {!zere kurulan merkezde 
20.000 kişiyi yatıracak ve yedirecek 
kadar tesisat bulundu~unu tahmin et
trk, Bu tesisat nrnsında 1200 yatak11 
bir hastane vardı ki, maksadı tayya
recl olmrya istidaUı gençlerdeki vü
cut Arızalarınt kaldırarak bilnye1Pri
ni mükemmcllcstlrmekti. Namzetler
den yüz.de ellisinin dişlerinde ıslah e
dilecek fırız.alara tesadüf edlllyor. 
Bundan bıışka bunın, kulak Anzala
riyle :!ılık ve diğer lüzumlu ameliyat... 
la meşgul olunuyor, İptidat esas ve 
Deri tayyarecilik talim ve terbiyesini 
kTsa zamanlara sıkıştırarak mekter 
sahnlarmdn kaliteden htçblr fPdakrır
lık yapılmadan bir defada binlerce 
talebenin ne gibi usullerle yetiatlril 

KAYIP: Beyoğlu nüfus mlidürlu
ğilnden ald!ğım ve içinde aeyoğlı 

askerlik şubesinden nskerl muıımelC! 
kayıtlı bulunan nüfus cuzdanımı kay 
bettim, Yenilerini alacağımdan esk ı 
lerinin hükümleri yoldur. Beyol)lı 

lntklll caddeaı No 364. Gldllya oğlu 
1319 doı)umlu O;,avld Eakenazl, 

Her TAKAT ve KABiLiYETTE İmal ve Teslim Olunur. 

BURMEISTER& WAIN 
K O P E N il A G E N <Danimarka) 

Tiirkiye Vekili: M E C DE T T 1 N Ş E R E E T Ç 1 

' __ _. ı.'l'uru Kahveci han. 1. inci kat -Telefon: 20983 - lstanbul P . K. 52" •••••'" 

dlltinl fl(5rdilk. 
Tecrllbe pilotlan. dana süratli ve 

mükemmel usuller bulmak üzPrP bir 
düziye tecrübeler yapmaktadır. Ter
biye usulilniln en dikkate \Ayık larafl 
uzun boylu talimatnameler yapTlmn-

1 ~1 ~ ~!t3~li ~i ~ 1 
1 

fdrar yollan iltihabı, yeni ve eski BELSOC'oUKLUGU, idrar zorluf:u 1 
mesane, prostat iltihabl s istit , kolı s istltlerc, böbrek rnhatstz.lıktarın • 
karşı en mükemmel bir iltıçtır. BELSAMİTOL kullananlar bu hasta
lıklard:ın çabuk kurtulurlar. Bütün Eczane ve Ecza Dl'polarından ar:ı
y1nır. Deposu : SAM 1 AKSU, ı, Banka11 arkuı Rahvııncolıır ıokııl< 

"1ı,, •No, 5, lıtanbul , 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Muhamme" 

ması ve talebeyi en iyi şekilde pilot Doıya No. 
yapmak me~uliyet ve sallhlyetlnln 
takım iımlrlcrlnc bmıkılmasıdır. 

Cl!\JSI bedel Teminat 

Burada Amerikanın en yeni ve i
leri hava mcydanl bulunuyor. Mey
dand~ eski İspanyol ve Endülüs ml
marlsi tarzmda binalar ve bol ye
ı;illik ve çlcekler o şekilde l~lenmi'-: 
Ur ki. g5z. dinleniyor ve binlerce tay
yarenin vıulhsmıı alışık olmTvnn bu 
s:ıbada lnsnn bir lstirnhat hissi du

yahlllyor. 
Burada tıılcbentn yemekhanelerin-

den birinde ve talebe nrasmda her
kese mahsus leüz ve besleyici ye
mei!:I yerken 'k.tymctll hava ata$emi7 
de berııberdi Amerikan tavvıırecilı-r1 

arasında ne kadar sevıti ve saygı ka 

zandı(:mı iftiharla gordük, 

'ASKERLiK l$LERI \ 

51195/0 Ortııköv Cıra~an sarayı nhtmnnd" mrvcut 
.Maryet:<ı vapuru enkazfnda n 15256 kilo 
Hurda demir 1000 kilo çicl başı. 2100 

kilo Pik madeni, 20 kilo Sarı plrınç 8 kilo 

2009.60 151 

metal. 
Yukarıda vaztlı hurdl\ demlrlPr 11 /11 /!142 Çarşamba l!ilnfi caııt 15 

de Mılll Emltık Mudbrlfiğ{ınde mutec!.'kkil ıtnrrilsyonda krıpa\ı wrf usu
llvle s:ıtılncsktır fc;teklihırin 2490 sayılı knnun hükOmforl dalreıoinde ha
tlrlanmış teklif mektuplarını ihale gunü saat 14 de kadar kom syon Reis-

liğine tevdi etmeleri ve nüfus hG\•ıyet cüzdanlartnı ibraz eylemeleri muk

tazldlr. 
Fazlıı lzah::ıt lc;ln Milli Emlllk 1iirlilrlilğüne m!iracaatlnrı, (928) 

KSf'HÜK ve HRONŞlTl ____ ... 

1 A L R u T 
Komnrimeleri Oet'hal ~ec;irir. 

UakUdar Aalurlik DalrHI Ba1ka11bJmdan ' 
ı _ U!I Dofumlu Ye bu dotumlularla ı "1111.._ ........ . 

KU1,USU 35 KURUŞTUR. ___ , 

ır.uamd•Ye tnbl Ycdclr. Subay JClİ\tirılecek ------------------------------k1sa hizmetlilerden. 
A _ Yilkılı. tabslllnl ccncbı memleketlerde M ••d•• ı•• v •• d 

~·~ı:t:c;,.~ri:·::~ıı~_4cr•i ıi5r1"ml• ol•tı~, Deniz Fabrikaları Umum u ur ugun en 
B - Tllrkl1ede orta okul diplomaaı al· 

dıktan sonra yabancı mcmlckctlcrdc tatıılli· 
ni ikmal edenler ı Birinciklnun 942 de. • 

C - BQtUn tahıUlnl yabancı mcmlclıctler 
de yaparak ukcrlk dcrai ıı:örcn ırillıaelı: okul 
mcrunları l ,ubat 94S do 

D - Lise ve muadili mezunu tam ehli· 
)'C!tnamclilcr l Mart D4S de. 

Buhar m:ıklneterl. Dizel ve benzin motörleri Uımlratmda ~alıştırıl-
mak Ü7Cre birinci sTnıf tecviyecHere ihtıyac; vıırdır, Talip olanl:ırın bon· 

servis ve iv! hnl ktı~ıtl:ırivle birlikte mtlhıın edilmek üzere Göldik d.-ni7 

fabrikalarT. genel ınüdiirlUl!'ilne milracaatları. (1005) 
E _ TQrlıiyedcki llae muunlanndan olup 

tahsillerini yabancı mcmlclıctlcrdc 'fC ulı:er-

lilı derıl ı!lrcrck umaml17uılar ı Niır.an ~o • Eo" So" Model ve her Ceslt STiL Urere hHır ve lamarlama iV' 
de ıb~rıu"nı~~~:ı':.''':. ~;:.~tıe;:::•r~~;....ıa i Y E N 1· Z 1 Ç t N 1 
rindan (C) Bircıvui alanlar l Maytt 943 de M O B l 
Ycdelı: Subay Olı:uluna, yalnıı tabip, baytaı 
itım aker ccur.1 dl,çt okull•rı Mezunu olup d N 199 
da ıu smtnara 'ıcrrllı cdnmh balurıan ylllr 1 ~eyoğlu 11.'f PŞT'lltı ... rt r.P~"""''"d" l\mPt'llrııın ~ .. l!trPtl kıınr .. ın ıı O, 

acl< ebliyctnamclilcr ı tlı:lndtcırln 942 de I s D 1 y A M A N D 1 y E F tatbikat okullarına a..vl<edllecelılu~lr. 
Allkadaranm hbu illndılıl t~nbe .,. du· • ı 

TUmlarına c!lrc ukcrUlr. ıubclcrıne müracaat .._ .,,.Ahrl'·aı:tnıı mnrııcaat edlnl1. Telrfon. 4093!! - " etmeleri. ... _ \1obllvıı r " . . . -~====:...------------------------~---Y d. Top. Tefmcnl Jbun ol. Saclt (50419\ 
un hanı! 1ubcdc ka:vnti oldu~urıun ya meluup 
la <rcya blııat 511b4'mlıc blldırmesl. 

YENi NEŞ~IYAT: 7 
COCUK - CoçUlı: Eıl;ırcmc 'iturumu • ıe· 

ad merkezi tarafından cıkarılmakta olan 
(COCUK)adlı dcrıılrıln (291) inci UY'" çık• 
mıttlr. 

FOTO MAGAZiN - Harp, ılnema n 
gtınlllk vaıl:vctln rulmleıini, blkbe •e tef· 
riltaları havi oldulu halde 93 OncG ıayısı 
htanbulda (tkmı,ur. 

HAVACILIK VE SPOR - TOrlı Hava 
Kurumunun dllıOncelerlnl yayan S20 inci 
uyıaı Ankarada (tkmııtır. 

VARL!K - Milliyct'1 ,,. memlelrctç4 fi 
lıir mccırıuuıdır.2U UndlQ ıy111 AAnlı:arada 
cıkmı,ur . 

YENi ADAM - Haftalılı: Olı:lr ıuete~ı 
dlr, 401 inci ıayısı tııanbulda nuredilmı• 
dr 

YUCF.L - Aylık unaı ·~ fikir mecmu• 
11dır Deferll yarıl.arla IS. 16 17 inci ••• 
vılar~ bir arada lsunbuldı nurodilmlstlr , ______ , 
1 ~atıhk Apartman 

Bebekte Takrlben 3000 metre 
ıurabbııı arazi ile birlikte btı 
' partıman binası satıltktır. Yal-
ız hakiki müşterilerin su adre

müracaat etmeleri rica olu· 
ur. Bay Teodoros Papucci. Yü· 

1 o\nıırtnnan No. B GOnP.Sll .,,..._ 

_.- tak, Cihnngir 

UNtVERSITE A.E.P. KOMISY~NUNDAN 
Tıp fakültesi 3 üncil iç ve 1 inci dıs hastaltklan kliniklerine altna

cak 2394 90 llrı muhammen bedelU emaye hastahane levarnnı 2 Xl,942 

Pazartesl g{lnO saat 15 te rektör!Okte pa7.arltkla lhale edilecektir İstekli· 
ler 360 ııralrk teminat makbuzlarlyle gelmeleri. Liste ve oartname rektör
IOkte g6rü!Qr, (934' 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
GölcQk ı!enl:ıı fahrlkolıın lc;ln d1Skilmcllve !lıtiyac 2ötilldili:Onden, ls

tck111erln iyilik ktığldı ve bonservisleriyle imtihan edilmek Oz!!re sren,.1 
m0dilr10ğe mtıracaatlan. 0006) 

lstanbul Bölge Sanat Okulu Müdürlüğünden 
Okulumuzda dıılm! çal~ak üxere tesvlvecilik ve tornacılıktan ın

lar iyi bir işçiye ihtiyaç vnrdlr Talip olnnlann lmtlhan edilmek ilzere 
oıa'.ıı Mil'iOrlO~ne mfiracnat etmeleri (1003) 

ONIVER~iTE Rl!KTöRtÜGÜNDEN 
üniversiteye yazıtmıı 3 İklnclteşrln Salı günO akşamı sona erecektir. 

(937) 

Sahip ve Neşriyat Miidürii: Heli) LOtft Oörditnrf 
Ga:ı.et.«ilik ve .Neşrı.) at T. L. Ş. TAN Matbaası 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden 

Çimento Fabrikası İçin Sıvas 

Teknisyen ve Usta Ahnacak 
1 - Tek,,lııyenler: 

a - İstihdam erillt'<'ekl,.rl kıdmlnr· hletme şeftil!I. 1Abor:ıtı.ıvar şef11-
I!• ve i~l'!tme miih"ndlsliği; 

b - Alııcaklım aylık ücretler: Tah~ll ve m~e-ld durumlarına g5re 
?fiO itA 400 lira. 

c - t~tenen veslkıılnr: N'ilfuı, Uth~ll ve bonservi:derlnln tasdikli su
rf't!, hll tercllmesi, sıhhııt kAğıdı ve askerlikle ilgisi olmadı~nn ait vesika 

2 - Uıtab"'' ve Ustalar: 
a - fstihilnm edilPC'ekleri kı~tml<ır: Çimento sanay!indc çalı$mış ve 

tı;~ocakları ~amur ve çimento dııire!Pri: plşlrmP dairesi ve ambnlM dal-
rrsl: 

b - lııcııltlıın ıı~llk Ue!"f"tlcr !Tecrlibe v.- ıhUS8slarma göre ustaba

<ıl !ara 140 ılA 260 lira · ustnlRra R5 ilA İ40 lira. 
c - İstene" vesikalar· Nilfu~ lı:A~Mı ve bon;;ervlslerinin tasdikli su

reti, hAI tercilm~I ve askerlıkle ilgısı bulunmadığına alt vesika ve •. F.thh't 
kfığıdı. . 
3 - Usta Nıımır:etlerl: • 

Sanat mekteplerinin ·~clhPn tcs,•lyecilik subPslnden mezun olanlan 
altnacok ve cimento "':ınııyllne u~tli 1larak yet11tlrllecek ve namzetlik 
devresi kinde Sil - 85 lira aylık !icr et alacaklardır. 

VereceklPrl v~lkalıır 2 inci madienın (C) fıkrasında istenenlerin 

ayni olacakttr 
4 - Tekmil m(lracııııtlıır en gec: 15,11 1!142 yP kadrır hb:zat veva yazı 

ile Sümerbank Umumi fşlctme MiidUrlilf,'iine yapılac-aktır (892) 

TÜRKİYE CüMHl; iY E . 1 .. ~ 
ZiRAAT BANK ASI . 

Kunıluş Tarihi: 1888 
Sermay~i: l 00.000.000 Türk Lirası 

Şube ve Aians Adedi : 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka l\tuamelcleri 

Para Biriktirenlere 

iKRAMiYE 

28,800 lira 

VERIYO{l 
t:lı-aat 8a"k•.,•ut• ku,..b•"•'• ve ıtıtwHn ta .. f't'Gt he .. pl•l'tnd• en ft !il 
, ,_.. tıulu"enlaf'9 ~rı•dı 4 detı ;ol"ll9Ce" '<af"a il• •'80•d•l<I plln• 

gere llP•"''"" "•Ortl•ıteatrt'lr. 
4 4c19t ',,oae Ure ıtt 4 .000 

' • .., ~· ı.ooe 
• • llMI • ',DOO 

co • ,.., • 4.000 

Ltn 
• 
• 
• 

100 • .. • l..ooD • 
,., • • • 4.80C • 

190 e IO • l.200 • 
>IKl<AT• M ... oll'f'•flcf•kt DaPel•r etlr .. - fçlncf• '"' ~adı" ae•O• dOa 
11lyenl1tr• fk,..mtv• ~lttı&• tekdirde ' ft) •u••••IVI• .... 11.,., .. 1tth l<ur • 

ar eenede 4 defe t1 tylOt, H 81rhıcılklrıun. '1 Men "~ O Hın·•~•· 
................. .. .... ı ..... tttt. 

Romatizma, Nevralii 
isim ve 

Memur Aranıyor 
Beden Terbiyesi lstanbul Bölgesi 

Baıkanbğından: 
Saha ve tec:lsler işleriyle uğraşmak ve bunlara aft olan ~tı 

akadar dairelerde takip etmek üzere ayda 75 lira barem Ottetlyle bir 
n memuru veya bu gibi işleri yapmtş olduğuna dair vesaik fbru ede
lecck btr memur alınacaktır Taliplerin veslkalariyle birlikte '.11.942 
Kşamına kııdıır Taksimde Sı:rascrviler caddesinde Beden Terbiyesi tstan-
ul Bölgesi Başkanlığına mOracnatla ı1 lOzumu llftn o)unur, (961) 

Bundan tonra yalnıı fUNGSRAM KRrPTON am· 
oullarını kullanaca6ıı-:> 

TUNGSRAM r~~o(?u@~ 

/;<tJ 

Beher kilosuna tekli! edilen 91 kurue .fiyat ucuz görülen 23 ton J'(ln
lQ kırpıntı saUlacaktır. Pazarltkla arttırması 3/11/942 Sah ıQnQ saat H 
de Tophanede M, M. V İstanbul satın alma komisyonunda ,.apılacaktlr, 
Kntt teminatı 3139 lira 50 kurulitur, Kırpıntılar Defterdarda dlldm evin• 
de göriililr. Taliplerin belli vakitte komisyona ielmelerl, (244 - 842) -Beher kllosuna 134 kuruş tahmin edilen bir ton bee santmı uzunlu• 
~unda çivi alınacaktır, Pazarlıkla eksiltmesi 2/11/942 Pazartesi ıQnQ saat 
15,30. da Tophanede M. M, V, İstanbul aatm alma komisyonunda yapİ
lacaktır. Kati teminatı 201 llradrr, Taliplerin belli vakitte komfs7ona gel
meleri, (2'5 - MI)._ ..,. 

Kilo 

3060 Bcya-ı: pamuklu kırpıntı 
6990 Renkli " • 

Kapalı zarfla eksiltmesinde tallı> çık.mıyım yukartda ,.azdı pamuk!u 
kırpmtılar satılacaktır. Pazarlıkla arttırması 3/11/942 Sah f(lnQ saat 14,10 
da Tophanede M. M, V. İstanbul satın altna komisyonunda yapılacaktır 
Kntt teminatı 996 lira SO kuruştur. Taliplerin betu vakitte komt.yonı 
eelmeleri. Kırpıntılnr Tophanede ve Detterdarda dlklm evlerinde a&<ı· 
lür. . .• (24'1 - 845) 

---Beher kilosuna ı 9R kurus tııhm1n edilen 8 ton ?.e:rlirıya!ı alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 2 .11 942 Pazartesi g{lnQ saat 14,30 de Tophanede M 

M. V, Bir No 1ı satm alma tomisyonunda yapıtacaktU'. ttat, teminatı 
2376 liradır Taliplerin bell\ vakitte komisyona gelmeleri, (24S-'7!3) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAt\ 
Mı.ham men 

Doıvıı Ne, bedel Terifln• 

51254/6 Yedikulede Rum hastanesi arkasında ts- 99345,36 6243 

tanbul ceza evleri fnenat dcposundJı mev-
cut muhtellt boy ve eb'ııtta 1105211.678 
kilogram ağtrlığmdıı 248 adet paturel ve 
412 615 kilogram ağırlı~ında 93 adet deko- . 
vll traversi ld cemıın 110939.291 ltfloıram 
a{!trh(!tnda demir. 

Yukarıda yazılı demirler J6.tl,9t2 Pazartesi gQnQ saat 1& •e Mnll 
r.· ., "ffldii,.liillfinde mlitcsekkil komisyonda kapalı zarf usuliyle qatJ· 
lr>Mkt•r fa:t.-lı:!ilPrin 2490 s:ıvıh ltanunun hflkftmlerf daires1nde hadrlan• 
.., 1.. •pk1\f mcktuplartnı fhale günll saat 14 de kadar komisyon reisliği• 
,,,. ' " " i ' PtmPlm ve oflfu., hfivtvet Pfir.<'lanlan ibraz eylemeler! mu'Jrle. 
zıdır. Fazla ttahat için Mlllt EmlAk Mildilrlüğilne müracaatlan. ('76g) 


