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T AN mOeaeseslnde ve kltapçıl•r'd• bulunur. 

" -Yağmur Nakliyatı 
Sekteye Uğrattı 

Al manyaya 
Yeni Akınlar. 

ALMAN RESMi TEBLiGi 
Yapıldı Lsdoga Cenubunda 

Bir Çok Şehirlerde .._ b 1. • Al 7 R t•• • y ked•tc1• 
, .. Hasarlar Oldu 12 ~en er çıne ınan us umenı o ı ı, 

Geyve. Doğançay Arasında Bir Kısım Uçak -~üşürüldü 12370 Esir ve 244 Tank, 798 Top, 843 
)"armalar Doldu ve İki Köprü y ıkdd1. Alman Tayyareleri de Mitralyöz Ahndı. Düşman 28 Bin Telefat Yere& 

lngilterede Endüstri Berlin, 3 (A.A.) - WAlman o~- ,,,. • 

J duları başkumandanlıgının teblı-

st an bu 11 a Anadolu Arasında Nakliyat Bandırma y oliyle yapılacak Tesislerine Hücum Etti ğ~~ Kafkas böl.ges~nde dağlardaki 
duşman mevzılerıne karşı yapı. 

(Londradan:) 

İngiltere de 
Tek Cephe 

1 Ankara, 3 (TAN)_ Yağan yağ Londra, 3 (A.A.) - İngiliz ha· lan hücumlara çetin savaşlar ha
l murlardan dolayı İstanbul _ An. va nazırlığının bildirdiğıne göre, !inde devam edilmiştir. Stalin-
kara demiryolu. Geyve _ Doğan. buyük lngiliz hava teşkılleri gradın şimal kısmına yapılan hli
çay arasında inkıtaa uğramıştır. Rhin havzasındaki hedeflere taar cum. dün her tarafta tesbit edL 
Bozulan kısmın uzunluğu 5 _ 6 ruz etmışlerdir. Buyuk yangınlar len hedeflere ulaşmıştır. Şehrin 
kilometreyi geçmektedir. Sağı· çıkarılmıştır. cenubunda ve şimalinde kuvvet. 
nak halinde yağan yağmur 0 ka. Yedi lngiliz bomba uçağr ka.. li şaşrtma taarruzları şiddetli sa. 
dar şiddetli ve fırtına 0 kadar yıptır. vaşlardan sonra akim kalmıs, 41 
kuvvetli ~!muştur ki, birçok yar- Alman resmi tebliği Sovyet zırhlı tankı yok edilmiş-
malar , daglardan inen talj ve top. Berlin, 3 (A.A.) - Alman tcb. tirA. 

1 
R h k 

r aklarla dolmuştur. Bir iki köp· !iği: Ingilterenin Manş sahiline tl ~a~ ve dum_er:ı dava uv~
rüyü sular götürmüştür. Bu sey- karsı yapılan bir taarruz esna- ~e 

1 
er\ .. tze~ den~zın .e vf

1 
aşa~ı 

lap, şimdiye kadar bu hatta gö- sınd
0

a 2 Hkteşrin gecesi hızlıbot - 0 .ga 0 .~esın e em_ı:yo a:ı u-
rülenlerin en ehemmiyetlisidir. lar muhriplerin kuvvetli müda- zerınde duşmanın gerısındekı mu 
Vıı bu hatta inkıta şimdiye ka- fa~sına rağmen 25.000 tonluk bir vasalalara karşı savaşlar yapmış.. 
dar birkaç saati gecmemişti. Su. düşman ticaret gemisini ve bir 1ardır. . ingılterede her smtfa mensup kimseler artık cemiyetin yeni inklap

lara doğru gittığine, artık eski zamanlaı ın · donmıyecegine mıınmış
tır. Muhafazakfır, liberal, sosyalist, herkeSi bu yeni iıleır.c saı~ıntısız 
gırmek için elelc vcrmlye mecbur olmqştur. N'ıısıl harbe kıırşı btltıln 
ihtılfıflan unutarak birle:;mislerse, yenı inktlfıp sııdınelerine kar~ı da 
öylece tek cephe \ilcudc gctirmi5lenilr. 

lar henüz çekilmediği için hat. karakol gemisini batırmışlardır. • Do~ cephesınde .ttalyan k_ıt~
tın tamiri asgad 5

1 
azami 10 gün Diğer bir gemi hasara uğramış lan dwuşm.anın nehrı g:çme.k ıpn 

kadar sürecektir. Devl~t Demir- ise de battığı görülememistir . 3 y~ptıg~. bırç~k teş~bbusle;ı .pus
yolları memur ve teknisyenleri • ilktcşrin gecesi Hollanda - sahili kurtmuşlerdır. R3ev kesı?1ınde Şark cephesinde: Bir Alman miif rezesi nehri ge~mcğe hazırlanı~oı-
nin vaktinde aldıkları tedbirler açığında Alınan himaye kuvvet. yapılan taa~~uz hareketlerı .esna-

YAZAN : M. ZEKERiYA SERTEL 
sayesinde insanca zayiat yoktur. !eriyle İngiliz hızlıbotları arsın. sında ve .. duşmanın mukabıl .!a
Trenlerde de hicbir hasar vuku- da keza rir deniz muharebesi ol- arruz ~udafaası esnasında yuz-

Londra, <Başmuharririmiz.. 
den telsizle) - Bugün harp 

dolayısiyle bütün millet bir!eş. 
rniş bulunuyor. Fakat, pekfıla bi. 
liyoruz ki, sulh zamanında bu, 
böyle değildi. Ve harbin zaruret
leri kalkınca, eski ayrıliklarln 
tohumları tekrar filiz verecektir. 
l3u ayrılığın sebebi, servetle fa. 
kr arasındaki bi.ıyi.ık uçurumu a. 
çan materyahst hayat telakki. 
lnizdir. 
Aynhğın ikinci sebebi de, yaL 

rıiz hususi teşebbüslerde değil, 
buyük sanayide de kan zihniye
tınin amil oluşudur. 

Bu ayrılığın tekrar doğmama. 
sinr temin için, umumi menfaat 
fikrinin dar ve kazanç hırsına 
hakim olması lazımdır. Umumi 
rnenfaati hakim kılmak icin de 
şu iki meselenin hal mecburiyeti 
Vardır: Toprak ve para. 

Tabiat, hayat için lazım olan 
dört şeyi bedava ve mebzulen 1 
vermiştir: Hava. ışık• su ve top. 
rak. Eğer insanlar hava üzerinde 
tasarruf etmek ve sonra havayı 
satmak mümkün olsaydı insan. 
ların bunu yapmak istiyeceğine 
stiphe yoktur. Işık için de aynı 
ihtimal varidd\r. Bunlara im
kan bulunmadığı halde toprak 
\·e su üzerinde mülkiyet ve ta. 
sarruf hakkı tesis edilmiştir. Ve 
bizler de onların bu tasarrufları. 
rıa riayet etmeğe ve tabiatın bi
ze verdiği bu unsurları para ve. 
l'ip satın almağa mecbur olmu. 
§uzdur. Paraya gelince, vaktiyle 
esir mlibadelesinde bir kolaylık 
temini maksadiyle tesis edilen 
para, gitgide bankaların inhisa
rına girmiş ve bir vasıta olmak
tan çıkarak bize hakim olmuştur. 
lnsanlar arasında ayrılıklara se. 
hep veren bu haksızlıklan dü
zeltmek insanlara ait olanı insan. 
lara Allaha ait olanı Allaha ver
mek 18.zımdır. Yani kar ve hu
susi kazanma hırsıni değil; amme 
ınenfaatini ehven kılmak !azim
dir. 

* * Yukarıdaki satırları L eninin 
kitabından, yahut Sta. 

linin bir nutkundan kopye etmi
yor, bu sözleri !ngilterenin 
en büyük papası Lord Arch. 
bisohp Of Canterbury'nin dün 
Albert Holl'de söylediği nu
tuktan alıyorum. Albert ~~ı~:
de sanayi hıristiyan bırlıgı 
tarafından büyük bir miting ter. 
tip edilmişti. Bu mi~.ing~.e ~ir 
Stafford Cripps de soz soylıye. 
cekti. Söz söyliyecekler arasında 
bu memlekette ikinci cephcnın 
acılması için mücadele eden Can
terbury papası da vardı. Albert 
lioll muazzam ve yuvarl::ık bir 
Balon etrafı çepeçevre anfiteatr 
şekfutde otu~ma verler.i~la c;ev
!'ilen locaları ve j.)aradısı+'le en 
aşaği 10.000 kişinin raha~ r 
toplanabileceği bir yer .. 
~erler işgal edilmt~. kapt 
karşısına gelen locasız . 
ınuazzam bir orıt yedestı:- ., 
bu locanın önüne ve iki tara 
lftuhtelif kıyafe~t2 papaslar, on. 
ların önünde d~ lurmı7i koltnk-

l:!if'. Devanu Sa. 3, Sil. 2 de 

larda söz söyHv~-:ek olan papas. 
lar ve Sir · St~ff, ıJ Grıpps oıo1. 
ruyor. Kuca salonda çıt yok. Bir 
konferans salonunda dcgil; bir 
kilisedeyiz. Filhakika vaki!. ge. 
lince ork çalm~ğıı b:ışhıdı. On hin 
kişi ayağa kalkara_j( hrp beraber 
yüksrk sesle bir i!o du:t okundu 
Herkes yerine oturduktan sonra 
Canterbury papası .s._iı:? basladı. 
Vaız eder gibi k011u~myordu. 
Fakat, söylediği sözlt·r b"r p pas. 
tan ziyade bır Sosyalistin aazma 

l:tif" Devamı Sa. 2. Sü. 3. 

bulmamıştır. H~ttın en kısa bir u Ingiliz botları topcunun lerce esır alınmıştır. 
zamanda tamiri icin Devlet De. m ·ş1ye t . 1 t d d"l . i· 26 zırhlı tank, 44 top ve daha bir 

tesır ı a esıv e ar e ı mış ır. L w h f f ·ı·h t d'l · ' 11 • t f d• t db. l · · • b kl ·· d - ÇO,. acır Ve a 1 Si a zap e 1 mış Ve<ı 
mıryo arı ara ın an e ır er .. lngılız bom a ~ça ~rı gun u - yal okedilmistir. Dü~man yüksek kanlı 
alınmıştır. zun yaptıkları munfe~ıt yıpratma kayırlara uiramıştır. 

İstanbu l - Ankara muvasalası akınlarından sonra d un gece Al- Yqltedicl tesirde hava hücumlariyle 
muvakkaten Ankara • Eskisehir - manya.nın batı topraklarına taar- tımen &ölünün doiu cenubundald Sıw• 
Balıkesir - Bandırma demlr yo. ruz etmişlerd ir. Halk kayıplara yet ihraç Jntalanna ve ,ımendüfer yol· 
liyle ve oradan da denizden te. uğramıştır. Birçok şehirlerin bil- IAnnr. tHrı·uzlar yapılmıştır. L•do«• 
min edilecektir. Tren yolcuları- hassa Kresfeld 'in ikametgah ma. rölü cenubundaki muharebe tam bir 
nı İstanbulla Bandırma arasında hallcler inde hasarlara sebebiyet muvnffakıyetle bitmiştir. 
hususi bir vapur taşıyacaktır. /:~ Devamı Sa. 2. Sil. 6. t1fr Devamı Sa. 2. Sü. 5. 
Dün aksam İstanbuldan hareket~,..,,..~,~=· :::;::;:;~o~==:: 
e en ren tzmite dönaerılmıs, l R A ~I (' A DA 
Ankaradan hareket eden de BL ff l 

1:2fr Devamı Sa. 2. Sü. 6. --
Eski Başvekil 

Eduard Herriot 
Tevkif Edilmiş 

Herriot'nun Tecrit 
Kampma Gönderildiği 

Bildiriliyor 
Londra, 3 <A.A.) - Vichyden 

gelen ve İsveç radyosu tarafın.. 
dan zikredilen Alman haberleri -

1 

ne göre, ~ski Fnınsıı ba~\ekilı E
duard H"? .JCt te,·K 1 e1ilmi~t 1 r. 
Vichy ıncı~aın'a:-ı .>u tEvkıf h .. k. 

l kında tafsılıt Vt"!"tr>•ıu;;şlerdir. 
• Savasan FranBlzlara göre 

Halit ax Dedi ki : 
Yarış Devam 
Ediyor ve Yol 
Daha Uzundur 
Almanya Fena Bir 
Adımla Yola 

Çıkmış Bulunuvor 

-~ 1 Lond~ra, 3 (A.A.) - Londranın 
Uzak Doğuda faaliyetini arttı ran Amerikan bomba u~akları savaşan Fnns1zl11: m.ah!1llerine 

harekete hazırlanıyor.. göre, Herri.,,. Alrn.&nı:-r •., ıcşvikı 
üzerine tevkif edılmıştır. Eski 
belediye reisi Vals - Les • Bains 
de bir tecrid kampına gönderil • 

ST AllNGRAT'TA 
Çetin Bir Muharebe 
Cereyan Etmektedir 

Sovyetler Bir Mevzii Hücumla Zapteffi 
Mozdok'ta Almanların Tank ve Piyade 
ile Yaptıkları Hücumlar Püskürtüldü 
Moskova, 3 <A.A.) - Bu sa. 

bahki Sovyet tebliği: 2 birinciteş 
rin gecesi kıtalarımız düsmanla 
Stalingrat ve Mozdok çevrelerin. 
de muharebe etmislerdir. 

Diğer cephelerd~ hiçbir deği· 
şiklik olmamıştır. 

Sovyet ek tebliği 
Moskova, 3 (A.A.) - Sovyet 

tebliğine ektir: S!alingrat ç~v.re
c;inde cetin bir muharebe cere. 
van etmektedir. Bir Sovvet bir
liği 200 düşman °öldürmÜştür. 3 
Alman hücumu püskürtülmüs ve 
bir piyade böliiğü yok edilmistir. 
Stalingradın simal batısında Sov
yet birlikleri bir dü man mev. 
ziini hücumla zaptetmis ve düş
mana ağır kayıplar verdirmiştir. 

Mozdok ~"'vresinde Almanların 
tank ve piyadelerle yaptıkları hii 
cumlar piiskürtülmüs. 8 tank tah 
rip ve bir piyade böliiğü imha 
E'dilmistir. Baska bir kesimde 
diisman • ağır kayıplara uğratıl-
rnıstır. • 

minde Sovyet kuvetleri bir tepi!. 
ye taarruz etmiş ve 350 Alman 
askeri öldürmek suretivle zırhlı 
korunak ve siperleri hiicumla is . 
gal eylemiştir. Bundan başka 
Sovyet uçaktan asker taşıyan ik" 
düşman trenini bombalamışlar -
d~ ; 
Başka bir kesimde düşman mü· 

dafaa hatlarında bir gedik ac n 
Sovyet birlikleri bir .düs:man ta. 

t1f'I' Devamı Sa. 2. Sü. 7. 

Bir Sulh Taarruzu 
Yapllacakmış ! . 

Nevyork, 3 (A.A.) - Şikago 
Sun gazetesi Hitıerin yeni bır 
sulh taarruzu ihtimalinden hah. 
st:derek diyor ki: 

Yeni Gine' de 
Japonlar 

Duruma 
Nazik Bir 
Girdiler 

1 

miştir. • 
Herriot te~rit kampında 
Londra, 3 (A.A.) - Vichyden 

öğrenildiğine göre M. Hcrriot. 
Vals _ Les - Bains'deki toplanma 
kampına gönderilmistir. 

Moskoı•a radyosuna göre 
Londra. 3 (A.A.) - Moskova 

ı radyos·ımın bu s:ıbahki yayımın. 
dn sövle denmektc>dir: 

"Hitlerin sulh taarruzu aske. 
ri taarruzlar kadar tehlikelidır. 
Hiler, kendi topyekun har,p tabı
yesine en elverisli zamanda sul.. 
hü teklif eder. Birleşik millet -
ler HiUerin siyasetinden ders al
mışlardır. Onlar öğrenmişlerdir 
kı, bir arada yaşayamıyacak el n 
ı ki alem arasından haru eder ~ 
kat'i zaferi elde etmek zaruridir. 

General 1\ıfac Arthur'un umumi 1 
karargahı: 3 (A.A.) - Yeni Gi
nede Owen Stanley daşlarında 

General Mac Arthur'un umumi ... 
duğu bildirilmektedir. Japonları 
takip etmekte olnn Avustralya 
kuvvetleri. müttefik uçaklar ta
rafından öldürülen bircok düş.. 
man cesetlerine rastlamaktadır -
lar. Halen A\•ustralya ileri hare. 
ketine yalnız Japon çeteleri ~a;. 

Spor Terimleri --
Kurulan Komisyon, 
Çallımalara Batladı 

Ankara. 3 (A.A.) - Beden Ter 
biyesi Umum Müdiirliiğlinde teş
kil edilen bir komisyon bue-iin 
öğleden evvel Maarif Vekili Ha. 
san Ali Yiicelin reisliğinde top. 
lanarak spor terimleri ve cınsik. 
lopedisi üzerindeki çalışmalarına 
başlamıstır. Malatya meb'usu 
Nasuhi Baydar'ın reisliğinde Ni. 
zameddin Kırşan, Vildan Aşir . 
Kerim Büke ve Saffet Güroldan 
mürekkep olan komisyon pazar
tesi gününden itibaren her gün 
toplanacakt ır. 

şı koymakta iseler de. ar:ızın~.n 
gösterdiği biiyük güçliikler yu. 
zünden bu ilerh•yis ağır devam 
etmektedir. Avustralyalılar diin 
Onari'yi gecmisler ve şimdi 1-
robaua'ya 55 kilometre mesafeye 
gelmişlerdir. 

. · ~qva faaliyeti 

3 < A.A.) - Cenup 
umi karargahının 

iğı: Simal batı ke
eşif faaliyetleri ol-

ni Brıtanya kesimi: Raboul'
. ttefik ağır bomba uçaklan 

limandaki düşman gemilerine 

l:lfr. Devamı Sa. 2. Sü. 6. 

İlk olarak kısa bir müddet icin 
de spor terimleri tesbit edilecek 
\•e dil kurumunca tetkik ve ka
bul edildikten sonra bastırılacak. 
tır. Spor lugatı ile spor ansik· 
lopedisinin hazırlanmasına bun. 
dan sonra başlanacaktır. 

Times'in mütalôası 
Londra, 3 (A.A.) - Time>''İn dip

lomat ik muhabiri şunları yazıyor: 
Herrlot'nun tevkifi Fransız miıte

tinde bir kere daha ııiddf!tli bir lnriıl 
\"e nefrt>t uyandıracak bir harekettir. 
Bu tev1Lif biıl h ayrf'te dilcürf"me-r. 
Çiinkil Lııval Frano;asfnda vııtanper
verlik, dfin1ctliik Vf' ce~aret ı=:ö!ıt,.ren
lerin htopsi havatlıırmı ya hapı~te bi
tirmek veyahut yok C'llmıva n:ım1f't
t ırler Herriot. Parlamrnto Rl'İ!:l sı
rntivl~ ktondine Javfk bir tım:dn Fran-
1:ava veniden vardım edcbllı>crl:inl 
rtci~rınÜvorda. F;kııt Lava! tArnnnrl:ın 
tak ip edilen ut::ındırıcı yol Hl"rriot'vu 
iı;yı:ın ettirnıh•e sebep oldu ve L:ıval 
h•nkil hareket.ne miiracaat etti. Bu 
'ıarekl"t ~imdilik bllha~c::a Hı>rriot'nun 
ltokllfi ile yeni bir delil daha vermic 
bulunuyor. 

-------o-------
\4emur ve Emekliler@ 
Pirinç Daaıtllacak 

Ankara. 3 <TAN) - Memur, 
eytam, eramil ve mütekaitlere 
ucuz ekmekten başka zahire ve
rilmesi takarrür etmiş gibidir. 
Bu kararın ilk tatbikatı olarak 
yakında ucuz fiıata pirinç veri. 
lecektir. Bü husustaki hazırlık
lara başlanıniştır. 

Lord Halifax 

Nevyork, 3 (A.A.) -- Ecnebi si.. 
yasi mahfilinde bir nutuk ırat 
eden Ingiltere büyük elçisi Lord 
Halifaks, ezcümle şöyle demiştir : 

"47 milyon nüfusu ile lngil. 
tere, 80 milyonluk nüfusu olan 
Almanya kadar uçak imal etmek 
ted ir. Geçen temmuz ayından 
evvel 18 aylık bir müddet tank 
imalatının randımanını üç mislL 
ne çıkarmiştir. 100 bin işçimiz 
noksan· olmasına rağmen geçen 
harbin aynı müddetine tesadüf 
eden bu C:evre zarfında gemi tez· 
gahlarımızda yüzde 33 fazlalık 
gösteren nisbette gemi inşa ve 
tamir ettik. 

Büyük Britanyanın nüfusuna 
nisbetle halen elde ettiği harp 
istihsali başka bütün milletlerin. 
kini geçmiş bulunmaktadır. 

Lord Halifaks, Alman istih. 
saline ait olarak şunları söyle -
miştir: 

"Rusya seferi. Almanlann kuv 
vetlerini takviye etmek için çift
liklerden ve fabrikalardan azami 

ızr. Devamı Sa. 2. Sü. 4. 

Vo~onej cevresinin bir kesL 

-----------------------------------------------------
Mebuslar Üsküdar ve 
Kadıköylüleri Dinledi 

HaJk Hayat 
Mücadele 

Pahal ıl ığ ı 
Mevzuu 

ve Vurgunculukla 
Üzerinde Durdu 

Meb'uslar Üsküdar kazasında halkln di1ek1erini lesbıt ediyor 
(Yazısı ikinci sayfamızda) 
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1 ('f LümDEN BETER 1 Kurtuluı Bayramı 
Mebuslar Üsküdar ve 
Kadıköylüleri Dinledi 

Mülhakatta 
Ekmek işi 

~•~r-- DiKKAT: --" 
-o--

. No. 128 Yazan: MAHMUT YESARi Merasim Programı 
- Estağfurullah efenim. Hlkipbi· - İstanbulı ıeldık, yüzümüz güldüy Du··n Hazırlandı • 

niz her zaman buradayım. dü, defil mi?, 
Ali Nafiz, onun elin! sıktıktan sonra - Evet. Benim ümitlaim de tuv• İs~nbulun kurtuluşunun yıldönü-

Pahalılığı 
omuzunu o.kıadı: vetlenmişti. miı münasebctıyle Salı günU yapıla· 

- Bir akşamı kafaları çekelim. - Tekrar yıkıldık. cak bOyük törenin programı hıı:r.ır-

Halk Hayat 

Mücadele Mevzuu 

ve Vurgunculukla 

Üzerinde Durdu 

Sartcr bey, başını eimlşti: Aii Nafiz, yumruk!arını dizlerine vu· lanmış ve alakalllara bildlrllmiştir. 
- Kolay efendim, ıöntUler ıen oı. rayordu: Bu programa göre, Sah glinii bütün 

sun. - Bu kız, tiyatroculufu nereden ~ı· resmi \'e hususi binalar, ticarethane· 
Kahveden çıkınca Ali Nafiz, hızlı knrdı? Umumhaneye dli!imÜş olsaydı, ler, vapurlar, tramvaylar gündüz bay 

yurumiye başlamıştı. çoktan yakalamı:;tık. raklarla donatılacak, gece clek--trik-
- Bir acele işin mi. var? - Elimizde idi, bir yere kıpırdaya lcrle aydtnlatılacaktır. Törene askeri 

İstanbul mebuııları dün de ÜskUdar 
vıı Kadıköy kazaları dıhi'indek.i halkın 
cıJeklerlnl dinlemişlerdir. Dünkü göe 
rfö•melerde C. H. Partiıi vilbet idare 
heyet! reisi Kayseri mebusu Suat Hay
ri Orkiiplil de bulunmuştur. 

- Hayır! Bıı aksilik!er, fena sinlı- nıazdı. Yalnız unutma ki işin baııın- kıtalar, okullar, cemiyetler ve halk 
lerJme dokunmıya baılıdı. Herifin ao. danberi karııla!ltığımız vaziyetler, hep istlrak edecektir. Kltalar, okullar ve Bırincl toplantı saat 14 de Üsküdar 
iuk kınhhiını da ayrı içerledlm. ters, aksi idi. Düşünüyorum, acaba, birlikler şu Sil'a ile geçit resmi yapa· da yapılmı!lhr. Üskürdarlılar, Üsküdar 

merkez nahiye kongresi yapılmı!I, me• 
bL•slıırımı:ı saat 16,30 da Kıtdkö1üne 
g)tmışler ve Kadıköy halkının d!leb 
!erini dinlemişlerdir. 

Halk burada da b'lhassa kömür buh• 
ra:ıı, fase maddelerinin pahalılığı, vur• 
gunculuk mevzuları üzerinde durmuş 
ve hükftmetin bu hususta acl~ tedbirler 
almasını istemişlerdir. 

Gulllyordıım. bızim idare edemed.ğimiz vaziyetler caklardır: s.n"ıasmın genişliğini ve nüfusunun k~ 
- Ne gülüyorsun? • de c!du mu? Askeri bando, Askeri Tıbbiye oku- safctini bahis mevzuu etmişler, kazada Kömür meselesi hakkında konuşan 

Dün Ofis Un Vermedi, 

Mesele Halledilemedi 
Vali ve Belediye Reisi L(ltfi Kır· 

dar, Ankarndan emir gelinciye kadar 
İstanbul Belediye sfnırları dışında ka
lan kaza veya nahiyelere kendi me
sullyetl altrtıda O!is tarafından un 
verilmesini bildirmişti. 

Fakat Ofis dün de bu kauılara un 
gönderememiş, bu yüzden civar ka
za \'e nahiye halkı ekmC"klerlni ya~
mur altinda çok uzak scmt~erden te
darike mecbur kalmı§lardır. 

Ofi•e verilen emre göre, un tcvzla
tm1n başlaması beklenmektedir, 

- Benı bunlara sinirlenmiyorum. - Hayır! Daima tetikte idik. Başka lu, kara ve deniz birlikleri, polis müf bir çok ortı oku~ bulunduğu halde bir zat, bayilere de kömür verilmeıt· y v M .. k I A .L 
- Peki, neye sinirleniyorsun? tü:lü yapama%dık. En büyük hatamuı, rczcsi, itfaiye bando ve müfrezesi, mtrkezi vaziyette b r kız lisesinin bu. nin bir çok bakımlardan faydalı ,,11 agmur ı Una a Qyl 
- Hiç bir ıeye., Ben, sonunu bele. Mısırda, saraydan, sessizce kaçırm... Şehir bandosu, Üniversite ve yüksel< lunmama1ından kız talebenin uzaklara cağını, depolard:m kömür almak için S kt U v tt 

liyorum. dığımız oldu. Asıl en büyük, affolun• okullar, okul izcileri, lise talebesi, ~s- gitm,sl külfeti mucip olduğunu, bu günlerce bekllyen halkın, büsbiıtün kö e eye CJfG 1 
- Ümitsiz değilsin ya? maz hatamı%, Rraya bir kadın koyma• naf cemiyetleri. yüzden fakir halkın kızlarına 111'e ~h· nıürsüz kalmaması için ev başına el• lt;;r Baştarafı 1 incide-
- Hayırı Umitsiı delilim, nıemızdır. Bunu dilşUnemedik. Anya Merasime iştirak edecek kıtalar ve sili vermeğe lmkin bulamadıklarını !lşer kilo kömilr verme şartlyle bnyl• lecikte alıkonulmuştur. Bu ak. 
- O hale, ben de sinirlenmem. b't' kadın koyacaktık. Halepte de, Rey teşekkfülcr saat 9,30 da Sultanahmet sC.ylcmişlcr ve bir kız lisesi açı!ması !erin satış yapmasına müsaade :ıiil- şam İstanbul yolcularından bir 
İki gün sonra artistlerin kahvesine rutta da, Antepte de, AntılJııda da, meydanmda toplanml$ bulunncaklar· iııte~inde bulunmuşlardır. mesi muvafık ve faydalı o!Acağını ileri kısmı Balıkesir tarikiyle hare. 

afradık, Sıfter bey 7oktu. Alıl Nafiz, Bursada da, bu kadın, Fatmayı gC\re• dır. Saat 15 de merasim komutanınm sllrmüşlerdir. Ayrıca Kadıköylüler k l 
B ·ı a n k d ı Ü 1 1 et etmis erdir. Ayrıcn bir tr~n k hveci çırağına sordu: cekti, görü$ecekti. B'z elimiz kolumuz intihap edeceği bir batarya 21 pare ir partı i e uı ü ar yo ları:ıın de, sküdarlılar gibl, bir kız 1 oıes ·• 

h · tt ld - k ki · · d 1 , E de Bilecig· e harckGt ettirilmiştir. Çırakı elini havada salladı: baih otunırlcen kadın, yapardı, Kndm, top atacaktII'. Bunu müteakıp $ehitler arap vazıye e o ugunu, ıo a arın ııı;ılması teklıfrn e bu unmuş .ar, ren 
- Celil TahlrJn kumpaıı7111, dUn halltderdi. için bir dakJka .ihtiram vazJyctl alı- gecderi karanlıktan geçllemlyecek du• köy, ve Çamlıca lisclC'rlne bugünkü Salahiyettar bir makamdan öğ. 

akım Trıbzona gittiler. Ali Nafi%, doiru söylüyordu: nacaktır. Bundan sonra tramvay yo- rı.ı:nd;. bulunduiunu ileri ıürmü, ve Vt'salti nakliye buhranı icinde kır. t"" reniJdlğine göre, İstanbulun kafi 
Ali Nafiz, bir ey ıöylemtdi, .,um- _ Bunu diııilnemedllr. tunu takiben Taksime gidilecektir. Bu sokak!ann tamir edilmesini. lamba a· teb~nin gitmek imkanmı bulamadıiını der~edc buğday stoku olduğun-

dü. Yüıilme de balmııyordıa. Hiç kom Buna, benim de ıklım ermlıti, fakat kıtalar Köprudcn geçerken vapurlar deniı:in arttırılmasını lıtemiıt.ir. söylemişlerdir. dan, tren hattının bozukluğu İs. 
r.umıdan otele lradar 7firUmüıtiık. Ali i, işten gecmiştl: düdükleriyle kıtaları se!iimlıyacaklar- Söz alan b"r çok kimseler kömür ısl Toplantıdan sonra mebuslarımız 1e• tanbulun iaşesine tesir ctmiye. 
Nafuı otelde balmnak iıtiyormuş gibi _ Hiç aklnnıza gelmedi. dtr. ve hıı.yat pahalılığı üzerinde durmıa• ııi ınşa edilen Kadıköy Ha!kevi bina• cektir. 
aizrnı açtı: ı •mı• - Ha!bukl çok da basit bir şey,., Taksimde kıtalar yerlerini aldıktan lar ~-e vurgunculukla daha şiddetli mU sıııı gezmişler ve bu arada halkcvlnin 350 Amele gönderildi 

- Bu !radar alrsnlk olmaz. Kendime kızıyordum: sonra direğe bayrak çekilecek ve bu cadcle edilmesl lizım ıeldiilni belirt• l!IO fakir halka sıcak yemek ve:mek İzmit, 
3 

(TAN) _ 1ki gUndenh .. ri 
Oraya kdr kendimi güç tutmuştum, _ Bırak .. , Serseme, •1,kına döndük. sırada İstiklAI marşı çalınacaktır. Bu· mişlerdir. iiıere tesis ettiği aşhaneyi görmü~ler" .. yağan şiddetli yaimur\ar Geyve ile 

Muharrirler Ne 

Bekliyor, Basan Birliği 
NA Yapıyor? 

Türk Basin Birliği tstanbul 
mıntak1111, matbuat hayatlannın 
elllncl yıllarını doldurmuı olan 
muharrirler için bir jüblle tertip 
etmlt. Bu muharrirlerin lalmlerl· 
nl guetelerden lljirendlk, bir kıs• 
mınr da reslmlerlnl gazetelerde 
görmek auretlyle tanıdik: 

Bir ikisi müstesna, bu amatör 
muharrirlerin hiçbirisini ço!lumuz 
tanimıyoruz. HAia aramızda çab• 
ıan bllgllerlnden faydalandı!lımız 
gazetecilik Ustadları bile - ki el• 
il yıllarını de§llse blle, en azdan 
kirk yıllarını bu mesleğe vermlı· 
lerdlr ve h~IA ,da çalıımaktadir• 
lar - onlar da tanımıyorlar. 

O halde bizim anladı!lımıza gl5• 
re, ~u ttlrenln hiç değllse ömUr· 
!erinin elli yılını devamlı aurette 
ve mUıtemlrren gazeteclllk ile· 
mlnde gıçlrmlı olanlar için yapıl· 
masi icap eder. 

Hem anlamiyoruz: Basın Bir· 
llğlnln vazifesi bu mudur? Sanı· 
yuoruz ki, Basın Blrlllll kanunun· 
da mensupları için sigorta yaptır· 
mık, tekaüt sandığı tesis etmek, 
müeBSesc sahlplerlyle muharrirler 
aruında mukaveleler yaptırmak 
ve bir takım rneslekt icapları ye• 
rlne getirmek gibi mD.tacel olan 
vazifeler tayin edllmlştlr. BOyOk 
kongrede de muharrirlere pahall· bir koltula yılıldım: Çok daha iyi idare edile"'ilirdi. Bizim nu Abideye çelenk koyma töreni takip Bu top!antıdan sonra Üsküdard:ı dır 11 Doğanc;ay arasındaki demlryolunu hor 

- Tesdüller, dalma aleyhimize.. , yerJmizde bı•ka blrisJ oısa....ııı, Her• edecek ve biri yükselt tahsil gençliği 1 ,. ru muş, koca bir yar açarak yo u kapııt• 
A?t Nafiz de kartıma oturmuıstu: mln~1ı bile arar bulurdu. Biz·, U"' .. U• adına, diğeri şehir namına olmak n- t ,_ A • • S d '"" B 1 d• S • • mı~tır. Bu yüzden Ankara • slanhul - Evet, dalma aleyhimize .• Eier is- ııouz, beceriksiziz. zere iki nutuk söylenecektir. nneSlftlft an 191ftl e e ıye eçıml 

e; istlkametlnde dün gece hareket eden 
tenıtr huırlınsa, bu kadarı olmaz. Alı Nafiz titlılennftttl: Nutukları geçit resmi takip ede-- trenler yo!larına devam edemi.yerek 

- Mısırdan baladı, b111 devam em _ Başka tilrlU de hareket edemez· cektlr. K Ç k Şehir :\-feclisl AT.altklart için nam-ö ı ıran OCU dö.,"'ii~lerdir. Yolun açılması için .350 
d yor,.: dik. Engeller vardı. Hermineyi bile ğleden sonra saat 16 da stanbul ıet gösterilen kimselerin seçimim! dün kiı~lik bir amele ekibi ıönderilml')tlr. 

- 8eytantn 1:11lım kıramadık. a·.ar bulurdu'-, diyorsun. Hermlne ..... in komutanlığında blr kabul resmi ya· de şehrin bUtlin kazalarmda iltın edi· 1 d . "' Yolun açı masının bir mil det gecr 
- Bııb birine 1ö7lesek inanmaz, arkadıtı evJnl bilmiyor. Nereden: nasıl pılacakUr. Vali. Parti Reisi, Şehir Balatta oturan 17 yaşında Mahmut len mahalle halkı ~rafından devam 

ı kecti• anhışılmaktadrr. - nanmul ar.h,..calmn? Aradın yine ılinler ge Meclisi mümessilleri ve <Uğer mümes- isminde bir çortık, evlerinde klrncı edilmiştir, Halk reyini kullnnmaktn d b d 
- Ben, fazla dil•ltnmiye kornyo- '-l' N ti . b siller komutanlığa giderek şehrin or- olarak oturan Melek ısminde bir kız- büyuk bir tehalük gö~termcktedir. Yıl ırım isa et e en 

• lık zammt verllmesl gibi yine 
m Ostacel bir vazife verllmlıtlr. 
Bunlardan hangisi yapılmı!Jlır? 

Basın Birliği, neden kanunen va• 
:aifesl olan ve yapm111 icap eden 
şeyleri yapmıyor da, hiç de üze• 
rlne vazife olmıyan ve hiç de ga• 
zetecllerl alSkadar etrnlyen mev• 
zularla uğrapyor? 

'-. ••••••••••••••••••••• .1 .. çece11 ı. e ce, yıne 11 ••• 
r11m. HıdlselerJ benim aleyhimde oda- (Onoımr vır) duya olan saygısını belirteceklerdir. la anlaşarak aneıılnln sandtj!mı kır· Seçim Cumartesi akşamt neticele- üç amele öldü 
re eden bir nr rlbl ıeliyor. Gece Taksim meydanında Şehir mtş ve içinden 500 Ura çalmıştır. necektlr. 

- BlSyle dUünmekte haklmn. RAMAZAN •. 23 bandosu tarafından m111t parçalar ça- Bu hfıdlıeden haberdar olan Mah- Evvelki sabah saat beşte Göztepe 
h• K l • ile Erenköy istasyonu arasına bir yt?ı0 - Yoksa, ayn.i ~ey, senin de mi ak• ltnacak, saat 20,30 da Vali ve Bele- mudun annesi, zabıtaya haber ver- Parti Na ıye ongre crı 

4/10/942 PAZAR dırım düşmüştür. Yıldırım bu kısımda, hna reldi? diye Rei!!I tarafından Taksim Bele- miştir. Parti nahiye kongrelerine devam e!ektrik direklerinde tamirat yapan a• 
-Kısmen! Şaşkınlık, insanı müves diye gazinosunda ordu ııereflne bir 

Zabıta l\"ahmutla M"'le"'i Sirkeci Is edilmektedir. Dün kongreleri yapılan mele radırına isabet etml" ve ra~ırda 

Çay. Kahve 
Satı~ları 

Gil ı 2 10 6 •9 ~k u oo ıs u tasyonunda Edlrneyc kaçarken yaka· nahiyeler şunlardır: uyuyan İsmail ölmU", Hasan, Mehmet ·-. • • . _ 
vis ediyor, Çiiokıi, aklm, mantığın da l!Ykat esant Vaeati l Ev kat ezani Vaaatt ziyafet verilecektir. ' - " ı; - .. " " 

bir hııdudu var. Neden ve uaııl böyle neı · ·~ .. şam · • Gece biltiln Hnlkevlerfnde de tö- v ·• 
Ofle 6. ı4 U.03 Y1taı J.30 20.19 lıım~tır. İki çocuk da mahkemeye Anadoluhlsıır, Galata, Beyazıt, Sa- vıı Halil isminde üç amele de yaralan• 7 ilk Teşr·ınden ıt·ıb.ııı.ren oluyor?. ikindi !1.30 ıe.19 Tmsalc ıo.3o s.ı!I renler yapılacaktır. n g 

V bi r ııııı.. verilmiştir. mandıra, Ağva, usküdar. mıştır. 
- Oluyor··· e r ICY r.ıpamıyo- ' Kongrelere bugün de devam edile- yaralı tar hastahaneye kaldırılmışlar. 1 h • 1 G k 

ruz. 1 s d k . F t 1 18 s M hk" . . cektlr. Bugün kongrelerini yapacak ölil de müddeiumumi ve adli tablb tn- n ısar ara eçece 
- Ne yapabllirlz7 E!lmb:de ne var l-anbalc!Mil1t11a-... ~~ı 1 lr ene a umıyetı nahiyeler şunlardır: rafından muayene edilerek gömdilrü!• Yedi Teşrlıılevvclden itibaren ç::ıy 

k ? Yakınlaştığını görüyoruz, Tam ti- •• __ ....,.. İstenen Suçlu Mahmutbey, Amavutköy, Beykoz, · .. ve kahve İnhisarlar İd:ıreııi tarafın• 
m•tlenirken kaçıyor .. , Buna, ıinir da• BUG"ONK'() PROGRAM MUletlmldrı .. nıGbfm lbdy_aenı\ lıt.r· Kasımpa$a, Şişli, Kemerburgaz, Kum- mu~turv. ezı·rko··prüde 8/i ev dan satılacakUr. Bunun içln küçül( 
•anmaz. plıyan, ,p11rdıımunn Han mGdafaH• ee: B""lkta..+a kadın yüzünden Ahmet k ı 1 " S.30 Proıram 119. ıs Şarkılar babmı temin tıusaıuada ptlr kı:rmeth '-"' ~· köy, Akçakeş, Teke. pa et er hazır anm13tfr, 

- Ben.im sinirlerim dayanıyor. 8.32 Martlar 19 30 Halıttler hasara uğradı Kavrulmuş ve çekilmiş bhvenfıl 
- Sana, Allabıa b1t l&ıfii, inayeti di· 1 •40 Haberler 19·~ lerbcat rDatr Krn!Qo .. ÇocTa".._ EHıırıem4!. ku· miş ve Ahmet Kasımı bıçakla yaralı- Susam ve Yag"' lı Tohumlar dd - kı"losı.ı 630 "e çiğ knhv"nı'n• ... •oo . ....,_ s.ss lılarılar ıt.5.S Faaıl heyeti nırnlarlyle pıJla.- a... an ... ııra· Ankara, 3 (A.A.) - Si etli yagmur • " 1\..1 ° ,,~~ 

yeccfim. ı2 30 Proıram 20.u Komıwma 1 mıına her ••chhe f'""dnllda bulamılı .. ıı yarak öldiirmüı;tü. . 1 k ... I d -ı t v~ doludan Vezirköprüde seksen bet yın kilosu 1300 kuruşa satnaca~ 
_ Ümit~ düttfifüm oluyor. 12. 33 MUzllı: lilzumıı. Fıtu ,,. ecklt haelyle mUtcl· Harıc; mem e "' er en yag ı o- -

12.~ Haberler ;~~~ ~~•ati ., lef olan muhterem alıalimbe ctıerımılnt· ikinci pğır ceza mahkemesinde du- humlara fazla rağbet başlamı•tır. Bu ev hasara uiramışhr. Bunlardan on be Altın Fı·yatlan 
Fakat, kendimi cabalc toparlıyorum, u.oo TürlrGler • la le an •• Saclak81 frtrnı ne'f'I •• mit.ta· d b" I 1 ktadı •l ••mamı' •le vı"-ılmııtrr. Yardıma muh 

13 ao Orlleıatn ıı.u warkı r n illa obmvı ruşmast görülen bu dava Un ıtm ş- arada susam da çok aranı ma r. .... , , "' 
'bğer 1oparh,..aıa-. m.ıı.rolaf1!1Do ııı .oo Prornım 21 so A~ "°'"'an -X rıı' XUT111 fr IU de· 111uml ınuniln l ene ü U _ , Z en-i UN $a ·:ıdar yük- aç 60 c eye lk ya dm olmak 'Uzere Diin bir al tn 3305 kuruş 1!1ıerinaetf 
Muhakkak, bir yerime inme iner. ıa . oJ Dans orlıst. ?? oo Muzık ı ıı 0 : · J• ıu " J" • 

_ Allah saklasın. Sen. yine kendini ıa.o su mrteri ~~os J~~~~~~~ İ ::~.a~ ıtnwııda• 2:: 1 ~4 ı ağır hapsini lstemJıtir. Duruşma ka- selen susamın daha ziyRde artacaiı Krzılıy . cemiyeti tarafından 500 lir.a muamele görmfiştür, Kül~ aJtmı 45!t 

\dare eL • ..... a_•_:•:~.:_'_ı_9_.oo __ K_o_n_u~--·----------------------l------------------------------r-a_r __ ~_ın __ b_a_ş_k_a __ g_lln_e __ b_rr_a_k_ı1_m_ı_şt_ı_r. ____ sö_'_y_1en __ m_e_k_ted __ I_r_. ________________ ~'-ö_n_d_er_ı_ım_ı_ş_n_r. __________________ -;k-u_ru __ t_u_r_. __________________ "' 

Büyük Cermen 
Federasyonu 
Kurulacakmıs 

Hofanda ve Norveç 

Federasyona Almacak 

Stokholm 3 (A.A.) - Ofl: Bu aabah 
kı gazeteler Q,1lodaki Alman mahfillee 
r nde dlin yapılan beyanata atfen pek 
yakın bir gelecekte "Büyillt Almanya,, 
adiylr. büyük bir Cermen federasyonu· 
nun ilan edi1eceilnj yazıyorlar. 

Bu büyült Cermen federasyonu Alo 
manya, Ho!landa ve Norveç'i ihltvı 
edecek ve ayni zamanda bir Cermen 
federasyonunun kurulması daha meı0 
St.ıt bir Avrupa için teminat tellkki e· 
dctelt her hangi bir Cermen devletl.ııe 
açık bulunacaktır. 

Ayni mahfiller ba federasyona Du 
nimarlranırı. girmek isteyeceiinl 1&11.• 
makta ve bu takdirde hveçde hllıl 
olacak tepkiye alika röıtcrmektedir • 
ler, 

B:ı telikki ve müıahede lsveç si
yasi mahfillerinde bir dereceye lradar 
ha)'l'et uyandırmaktadır> Bu mabrıller 
iıveç mi!letinln ılyasi bayatma bir 
temel teskll eden demokrasi p~ensıpm 
!erine bağlı bir millet olmak ltıbarl,. 
le lıtiklillni muhafazaya katiyeUe ar 
metmlz olduiun& bu vesile ile dikkati 
celtiyorlar. 

Parti G. Sekreteri 
Marclinde 

t>lyarbakır, 3 (A.A. - Birkaç glin• 
clrnbırl şerimizde bulunan C. H. Pırw 
tısi Genel Sekreteri Memduh Şevket 
EHndal tetlriklerlni ~ltlrerek cSUn sı
rlnci Umumi Milfettiı Abidin Özmeo 
ile birlikte Mırdlne gitmiıtlr, 

idam Edilen Almanlar 

H.+BERlEA 1 
Batı Çölünde 
Çarpışmalar 

Devam Ediyor 

İngilizlerin Taarruza 

Ge~mesi Bekleniyor 
Londra, 3 (A. A.) - Almanların 

Deyir El Manasif'de vücude getirdik
leri çıkıntıyı yok eden İngiliz kuv
vetleri, şimdi bu bölgenin ötesin.de ye
ni çarpışmalara glrlşml§lerdlr. ıtalyan 
radyosu, bu çarpışmalardnn bahset
mekte ve General Aleksatıder'i, bu 
hareketleri başlangıç olarak kullnna
cağt bir taarruza geçmesi belde,ndıği
ni söylemektedir, 

lskenderi11e11e bir akın 
Kahire, 3 (A.A.) - Mtsır Dahili

ye Nazırlığının bir tebliğine göre, dün 
öğleden sonra İskenderlye çevresine 
kısa bir dü man akını olmuş ve az 
sayıda bombalar atılmıştır. Ne hasar, 
ne de lns::ınca kayıp vardır. 

Alman ve ltmyan kuvvetleri 

lngilterede 
Tek Cephe 

Ankarada Belediye 
Seçimi Bciıbyor 

Aı.kara, 3 (TAN) - Ankara belr• 
diye seçimi pazartesi günü başlıydcak 
vr 4 ıünde b!tecektir, Nüfusun ıırt.. 
ma11 dolıyiaiyle Ankara ıehlr meclisi 
iT.ası 37 den 40 a çıkmıştır. Yeni n:ım 
1eı'er arasında Mere:ı: Bankası azasın

dan Şefikle Uluı Gaıetesl muhırrlrle 
rınden Kemal Zeki Gençoıman da Vllr 

dır, 

HaHfax Dedi ki 
l:Ifj" Baştarafı 1 incide 

nisbette istifade edecekleri fikrini 
doğurmuştur. Bunun manası şu
dur ki, eğer Almanya gelecek ba. 
harda yeni bir sefere karşı koy. 
mak zorunda kalırsa şiı11diki gibi 
harp ve endüstri guyretlerıni i. 
dame ve muhafa?.a edemiyecek, 
ya birinden ya öbürkünden vaz 
geçmek ve fedakarlık yapmak zo. 
runda kalacaktır. Yarış devam e
diyor, daha katedilecek uzun bir 
yol var. Fakat Almanya fena bir 
adımla yola çıkmış bulunuyor. 

~ Baştarafı 1 incide 
yakışır fikirlerdi. Bu cemiyetin 
temel taşını teşkil eden n.ülkiye. 
tin aleyhinde konuşuyor ve alev
leniyordu. Dinleyicıler arasmoa 
her yaşta insanlar V'ilrdı. Hepsi 
de iyi giyinmiş, hali vakti yerin. 
de insanlar görünüyordu. Ya 
papasın sözlerindeki mananın sü. 
mulünü kavramıyorlardı, yahut 
onlar da artık eski kıymetlerin 
değişeceğine inanmışlardı. lkinci 
ihtimalin doğru olınası Uızim ge
liyordu. Çünkü bu toplan!ıyı 
terıtip eden cemiyetin makF.admı 
biliyorlardı. Bu cemiy<!tin içtimai 
bir inkılap karşısında bulunan 
lngilterenin bu inkılabı sarsıntı. 
sız ve ameliyatsız ge'iırmesini te. 
min için hıristiyanlık akidelerin· 
den yeni prensipler aramakla 
meşguldür. Ve halkı bu hedefe 
göre terbiye etmeje çalışmakta • 
dır. Bu miting de bu maksatla 
tertip edilmiştir. Maksat, hıristi. 
yanhjm bugünkü içtimai huzur
suzlukları tedavi edebileceğini 'li e riyetini korumak. 
içtimai inkılibın bir lhtilile giL * * 
meden hıristiyanlık prensipleri s ir Stafford bu prensiplerin 
dahilinde yapılabileceğini halka hıristiyanlık prensiplerine 
telkin etmektir. tamamen uygun olduğunu söyle. 

Londra, 3 (A.A.) - Dally Herald 
gazetesinin askeri muharriri BinbaŞl 
E W Shcppard. şunu iddia etmek
~dir ·ki, şimdi Rommel'ln emrinde 
Afrikada 9 tomen yani 250,000 kişi 
vardır Bu tilmenlerden biri İtalyan 
La Foİgore tumenidlr. Bu tilmen Af· 
rlkaya yeni gelmiştir, İngiliıler, Al
manları Degir El Mannsif mevzile
rinden çıkardıktan sonra bu ta!silfıtt 
elde etmişlerdir. İngilizler, Rom
mel'in emt'inde iki zırhlı tUmenin de 
bulunduğunu teyit edici haber almıli· 
lardır. 

* * di. "Fakat, dedi, bunların tat. 

Fa~at Sosyalist tanınan ve biki bugün mevcut bazı maniala· 
bugün mes'uliyetli bir ma. rın kaldırılmasıni icabettirir. 

kam işgal eden devlet adamı Sir Eğer çalışmak istiyen herkese iş 
Stafford Cripps'in burada yeri verilecekse, bugünkü istihsal, teş. 
ne? Birbirleriyle fikirce barışa- kilat ve şartların değişmesini ka. 
mamalan lazım gelen bu insanlar bul etmek lazımdır. 
nasıl oluyor da burada aynı kür. Eğer imtiyazlar kaldınlacaksa, 
sü etrafında aynı fikri neşir için o vakit hepimizin imtiyazların • 
birleşmiş bulunuyorlardı Sir Staf dan vaz geçmemiz icabeder. En 
ford söz söylemek üzere ayağa büyük güçlüğümüz, insanlann 
kalktığı zaman salon alkışla dol- hususi menfaatini amme menfa. 
du. tngiltercnin en büyük avuka- atine terketmeğe mecbur oldu • 
tı ve meclisin en kuvvetli hatibi ğunu anlatmak olacaktır." 
sayılan Cripps, ağır, temkinli ve Sir Stafford Cripps'i dinledik· 
vakur bir vaız edasiyle J;tonuşma. ten sonra tngilterede her sınıfa 
ğa başladı. O da hıristiyanlıktan, mensup kimseler artık cemiyetin 

Sıvas Fabrikasının 

Kazanları Çıkarıldı 

11;.1!;a:114:JUC1ll 
~ Baıtarafı 1 incide 

Karı orduıu kıtaları, Alman tayy .. 
re tcıekküllerly!e örnek olacak bir 
ıçblrllii yaparak dUtmanın çember i• 
ı;ine alınmıı 7 tümene bılii olan kuw 
vetlerlni inatla 1apılan 11vışlır eanı• 
sındı yoketmlıterdir. U370 esir •hn• 
mrıtır, 244 zırhlı tank, 307 top, 41H 
r:.layin topu ve 143 mltralyöı, bir çok 
harp malzemut ıanlmet ı!ınmıı, ya· 
hut yokedilmiıtlr. 
DUımanın telefatı 21,000 den fazlıdır. 
Yırahlırı aaymık lmklnı yoktur, 
Alman generalleri ölmemlf 
Berlln. 3 (A,A.) - Birçok Alman 

generallerinin öldUlü veya azledllmlı 
olduıtu hakkında Sovyetler tarafın -
dan öne sUrillen iddiaları alt olarak 
D.N.B. ajan11 askert kaynaktan aşa
ğtdakl malOmat1 almıştır: 

Ölümil mükerreren Sovyet kaynak 
Jarın<'a ileri sürülen Korgeneral Von 
Klolst, bu arada, askerlerinin başında 
düşmana nğır darbeler indirmek su
retiyle sağ olduğunu lsbat etmiştir. 

Alman Generali Blele.feld. dUsma· 
nın bütün iddialarına rajmen Posen 
garnizon kumandanı Dlfatlle mükem
mel bir saflık durumunda bulunmak
tadır. 

Moskova tarafından 510mü bildiri
len Alman Generali Bf!ll'e gelince, D. 
N B bu isimde bir GeneY;alln hiçbir 
z;m~n Alman ordulart kadroları için
de bulunmamış oldutunu bUdinniye 
mezundur. 

21 Uçak düşürüldü 
Berlin 3 (A.A.) - D. N. B. nin bil• 

d;roiiine röre Alman ve müttefik uçak 
!ar diln Stallnrrat kesiminde hava mu• 
h'.lrebelerfnde 21 Sovyet açıir düşü~ 
müş!erdir. 

Stalingrat'ta Rua kuvvetleri 
ikiye ayrıldı 

Vichy, 3 (A. A.) - Alman askeri 
mahfilleri Stalingrad şehrinde bir 
mahallenin işgali ıehrin ısıal işin
de büyük bir ileri adnn olarak te!Ak· 
ki edilmektedir. 

Rus kuvvetleri şimdi ıehirde ikiye 
ayrılmış bulunmaktadır ve gerileriyle 
irtnbat etmeleri de pek mümkün de
lildir. 

Almanyaya Yeni 
Akınlar Yapıldı 

l:liJ9 Baştarafı 1 incide 

verilmiş, malzeme ve bina bakı
mından zararlar olmuştur. Hü. 
cum eden uçaklardan ~ i düşürül 
müştür. Gündüzün batıda işgal 
altında bulunan topraklara karşı 
düşmanın yaptığı hücumlar es
nasında 7 düşman tayyaresi da· 
ha tahrip edilmiştir. Hafif AL 
man savaş uçaktan dün alçaktan 
Ingilterenin cenup sahilinde harp 
bakımmdan önemli tesislere ta. 
arruz etmişlerdir. 

Akınlar hakkrnda tafsiUit 
I.ondra 3 (A.A.) - Hava Nazırlığı 

h"ber !er aervlıi cuma ıilnil öğleden 
ıcınra simall Fransada geniş bir &a• 

haclııı yapılan havı akını hakkınd.ı 3u 
ta fsilatı vermektedir. 

Bu harekete 400 av uçağı i!~ büyük 
bcımba uçakları teşekkülleri iştirak et• 
mişlcrdir. Aralarında İngiliz. Kana· 
dalı. Yeni,Zclandalı, Polonyalı, Nor• 
,•eçll, Belçllrah ve Amerika!ı avcılar 
bulunan filotillalar 55 fockewulf, 190 
düşiırmüşler ve bir çoklannı da ha• 
s:ı ra uğratmışlardır. 

Hareekt sahası Havt'e'dan Nleuporta 
kad&r olan takriben 250 kilometre!ik 
bil' muhit iual etmiştir. 

Bir yerde av uçakları çok büyük sa• 
yıda uçan kalelere refakat ederek 80 
kilometre kadar içeri ıimılş!er ve bu. 
ra:!a uçan kaleltr. halen Alman hava 
kuvvetleri tarafmdan tamir ve ikmal 
üsı;ü o!anık kullanılan Albert civarın• 
da M?.ulte'de eski Potez uçak .ve ıasi 
fabrikalarına taarruz etml!llerdır. 

Yeni Gine'de 
~ Baştarafı 1 incide 

taarruz etmişlerdir. Biri 15 bin 
ve öteki 7 bin tonil.Stoluk iki ta. 
şıt gemisine tam isabetler ol. 
muş ve tutuşturulmuştur. 

Ankara 3 (TAN) - Sıvas çimento 
fabr!uı için getirilen kuınlar evve!• 
ee bir motörle Karadenizde batmı,tı. 
ötrendlflmlıe ıllre, bu lruanlann 
he>psi denizden çılrarılmıı bir kısmı 
memleketlml:ıe getlrilmiıtir. Geri ıra· 
lan ktımı da yakında gelecektir. 

ahretten, iyi hıristiyan olmanın yeni inkılaplara doğru gittiğine, 
şartlarindan bahsediyordu. Nut- artık eski zamanların dönmiye. 
kunun yan zamanını işgal eden ceğine inanmıştır. Fakat, muha
bu mukaddemeden sonra maksa. fazakar, liberal, veya Sosyalist 
da girdi. O da iyi bir hıristiyan herkes bu yeni Aleme sarsıntısız 
dünyası kurmak için Roosevelt'in girmek için el ele vermeğe ırıec. 
meşhur prensiplerinin kabul ve bur olmuşlardır. Nasıl harbe 

'Rooaevelt'in Vatikan 
Mümessili Londraya Döndü 

Amerikan uçan kaleleri Raba. 
ul ve Salomon adalarında Buin'. 
de iki Japon kruvazörüne bom
balarla taarruz etmişlerdir. Sa· 
nıldığına göre bir kruvazöre isa. 
bet kaydolunmuştur. Bundan baş 
ka tonilato tutan tesbit edilmi. 
yen diler bir gemiye bir bomba 
dü§J!lilştür. 

ilerleme derJfllll ediyor. 
Fransadan Af manyaya 
Nakledilen Fabrikalar 

tatbik edilmesi lAzım geldiğini karşı bütün ihtillflan unutarak 
müdafaa etti. Bu prensipleri bel· birleşmişlerse, eski kıymetleri 
ki hatırlarsınız: 1 - Herkese ve silip süpüren yeni inkılap sademe 
bilhassa gençlere müsavi fırsat lerine karşı öylece tek cephe vü· 
ve imkan vermek, 2 -- Çalışabi.. cude getirmişlerdir. 

Londra, 3 (A.A.) - M. Rooıeveltin 
papalık nezdindeki müme1111i M. Tay. 
lor buıün öileden sonra Lizbon'dan 
uçakla I.ondraya gelmiıtir. 

s=dney 3 (A,A.) -
ki Japon hczlmetin.~llJ!lıl!aı 
hiitün genlşl1 tl ne 
dır. Bu hezimette kaça 
n& o'mak üzere bütün Japan 

l:1fr Baştarafı 1 incide 
burunu bozguna uğratmışlardır: 

Novorosisk cenup doğusunda 
karşılık taarruzlarla Alman kuv
vetleri işgal ettikleri mevzilerden 
püskürtülmüş, iki bölük düşman 
askeri imha olunmuştur. Başka 
bir Sovyet birliği de 520 Alman 
nskeri öldürmüştür. Buralarda 
inatlı çarpışmalar devam etmek. 
tedir. 

Rus Karadeniz filosunun 
faaliyeti ... 

J,ondra 3 (A.A.) - Moskova Tadf 
yosu bildiriyor: 

Bir Sovyct denizaltısı Karadcnlzdıl 
Mnra11estl Rumen muhribini batırmıp 
tır Bundan baska Sovyet Karadeniı 
eo~nnması iki bin tonllltoluk bir fit" 
ınnl gemisini de batırmıs bulunmalrtaı 
dır Son iki hafta %arhnda Karadeni:ı 
So;yet donanma uçaktan beş fkma1 
gem' cl l!e 6 büyük sal, 4 mot?rlü rnavı 
na ve 4 torpil motörü batırmıslardır, 

Stalinorat kesimlerinde 
Moskova 3 (A.A.) - Reuter aJanr 

•mın hususi muhabiri btldirlyor: Sta' 
l!ngrad'm ilkıbetl sal!antıdaıhr, Dörl 
bUyilk muharebe bütün e'ddetlyle de 
vam etmektedir. 

ı - Şehir içinde ve bilha11a Şimal 1 

batıdaki dııs endüııtri mahallesinde. 
2 - Şimalden Don fstikameti:ıc!I 

Sovy"tlerin taarruz ettiii yerde, 
3 - Sovyetlerin cenuptan taarnl1 

ettikleri yerde, 
4 - Don üzcrlndekl k8prll dolayl• 

rında. 
Er. buhranlı nokta hep 1lmal endilt 

rl mahallesindedir. Eğer Almanlar b1 
rada muvaffak olurlarsa Stallncradn 
geri kalan kısmı d pek büyük teh!i 
keye düeecektir~ Almanlar Volga sa 
hH!etine sağlamca yerleıcbı1ecekler vı 
ıftr toplan i!e doğudan batıya gideı 
ve seblre varan muvastıla yoltannı te1 
dit edebilirler. 

Dızzat Stalingrad ııehri ayn bir 1!11 
sur olmaktan çıkmıs ve bu 'ebrin et 
rafındaki girintili çıkıntılı 320 kilo 
mı:tre tutan bir cephe üzerinde cer• 
yan etmekte olan meydan mobarebeı 
s:ınııı;ına karışmıştır. 

Şehir içindeki evlerin Almanlarda: 
temb:!enmeıine General Rodintıef'lı 
muhafız kıtalan memur edilmiştir. 

nnda Avustralya lruvvet!-erlnl 
areketı evvelce bild rlldiflne ıı 
daha geniı b'r ölçüde gellımel Bern• S (A,A.) - Müııinte Rodolf 

Geci, •atına hlyınet ıuçundın, Ru4olf 
Frla1che, sahte iaıe kartı kullanmak 
11&ı;undan idam ed lmlşlerdlr. Kleln
Yanden'de Kırl Goetlnı d~ keza va· 
tana hi,anet suçiyle idam o .~nmuıtu~. 
Almanyııda ıs elin zarfında ulam edı• 
Jeıı Almaıılar 50 kilin bJ&l~ı.chr .. 

Nevyork 3 (A.A.) - Vaşlngtonda 
haber verlld i ne ıöre, Franudı 300 
f·bılka. Almanyada tekrar tAkılmak Ü• 

zere &ökıilmüıtür. Bir müddet sonra 
daha bQb f&bıikw da ııök~. 

lecek herkese iş bulmak, 3 -- Sir Stafford'un papaslarla ay
Muhtaç olanlarin istikbalini te. nı safta birleşmesi de bu cephe 
min etmek, 4 - AZınlıldann hür birliğinin ifadesidir. 

M Taylor Vatikanda papa i~c uzun 
kon~~mılar yapmış ve Madrit ile Lb-
1::ıondan da geçerken İsp nyol ve Po"" 
tekiz makamları ile ıörüımüstür. 

son askere kadar ;mha cd1lmlştlr 
hakıka Yeni Gine'de Oweo • Staııley 

di Japonlar ilk har eket füılerln 
ııkurtlilmektedir, Geri çekilen Jı 

pon kuvvetleri iiç h ftad nber arası 

bir bombardıman.ı. uğr DU!i!arı' 
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(2!5) 

Y tldırım Harbi ve 
, 

ra ma Harbi 
Yazan: M. ANTEN 

Bu c·han harbinin ilk senC'lerinde 
mıhver devletleri, düşmanları• 

nın hazırlıksız olmalarından ve gaflet" 
ki' nden "stifade ederek yıldırım ve 
süıpriz muharebeledylC' bir çok büyük 
nıavaffakıyetlcr kazanmış!ardır. Bu 
ee relerde nazi şefleri verdikleri 
nutuklarda: lngilterenin kısa bir za• 
r.1 mda yere serileceğini kızılordunun 
bir kaç ay içinde imha edilerek Sov 
yet rejiminln yıkılacağını, nihai za• 
ferden emin o!an insanların itimat ve 
k t'iyett ile ilan ediyorlardı. 

Cıhan harbine takriben bir SC'ne ev• 
vel katxlan Japonya da, sürpriz ve yd· 
dırı:n muharebeleriyle, çok kısa bir 
zamanda baş dondürlicü muvaffakıyet• 
fer kazandı; o derecede ki, bir kaç ay 
evvel Japon resmi sözciisü harbin va
fngton ve Lonraya götürülcceğiniı 
si>ylcmek cüretinl kcnd·nde bulmuştu. 

O devirlerde ya!mz İngllterede u• 
zun bir yıpratma h::ı.rbi tezi hakim bu• 
lunuyordu. 1939 senesi sonunda lngi• 
1 z hlikumet adamlarının İngilterenin 
1 ncak 1942 dC' hazır olabi!eceği hale 
kıııdaki aözlerı, bu harbin iki sene. 
den fazla süremiyeceğine kanaat getir 
. niş olan büyük ekseriyeti gUldUrmUş, 
yahut sinirlendirmi3tl. 

Fakat hıtdiseler İngilizlere hak ver• 
d"rdi. Mihver §cfleri de, harbin dür 
d:ıncü yılı içinde, üı; sene evvel Chur. 
eh tl'in konuı;tuğu gibi konuşmağa baş.. 
lad lar. Japon Balivekili Tojo bir haf 
ta evve!ki r:dUkunda harbin çok uzun 
ve çrtln olacağını, Anglo • Sakıonla. 
rın Japon limanlarına ve üslerine ta· 
arruılarını beklemek ve buna göre 
hazırlnnmak icap ettiğini ıöylemiştir. 
tr:ı glin evvel de Hitler, yıldırım har• 
t nin sona erdiğini ve mukavemet bar 

nin ba:ıladığını ilan eden ve bu har.
n bir dönüm noktasını j~aret eden 

nutkunu vermiştir. 
Görülüyor ki mihverciler, düşman. 

1 rının tezlerini kabul etmek, onlann 
k1nunlarına boyun eğmek, sürpriz, 
yı dırım ve hareket harbinden statik 
h rbe geçmek zorunda kalmışlardır. 
Rı nıühim değişikliğin harbin umumi 
r.:ukadderntı üzerinde, falan veya fi
lin cephede kazanılan muvaffakıyet. 
l•rden çok daha müessir olacağını, oiz
z t Alman aakeri şef!C'Tinin müta-
1 1 rına istinat ederek, söyllyebiliriz. 

Garp cephesinin müdafaası vazifesi 
k d sine verilen General Runstedt, 
A -nan harp akademisinde geçen harı>
tP Almanyarun mağlübiyeti sebepleri
n talebesine şu suretle izah etmişti: 
.. Bızim galibiyetimiz, hareket harbi:ı!n 
dcvı:mına bağlı idi. Alman başkuman• 
j nlığz, cephelerde istikrar hasıl ol• 
ckgu zaman, Amerikan yardımı gel• 
..Jıeden evve!·, te§ebbüsil tekrar ele al· 
mamakla hata etmiştir. Zaman, İngil
t•reye karııı harp eden bir kıta dev
le ınin, Rusyadan yahut Amerikadan 
}' rdım görmedıkçe, aleyhinde çalışa. 
t·ktır.,. 

H ndenburg ve Ludendorf da h3tı• 
r farında Amerikan yardımının Alman 
nı ğ!ubiyetinde kat'i bir rol oynadığını 
yazmı:ılardır. 

Bu müllihazalara göre: Eğer Al• 
rJanlar hakikaten hareket ve yıldırım 
h rbine veda etmek ve müdafaaya geç 
mck zorunda ka!mışlana, General 
Rııııc;tedt'fo müteleaııının doğruluğu 
bir defa daha sabit olacaktır. 

Vichy Fransasmda 
'\ıichy hükumetinin yeni bir buhra.. 1 

nrn arifesinde olduğu hiHini veren ha. 
Lerler gelmektedir: Alman harp gay
r-tır.J baltalama hareketleri ve Alman· 
larla işbirliği yapan Fransızlara kar• 
!il suikast!er devam etmektedir. 

Alıı:anlar Vichy hükfımetine karşı. 
e tikçe daha fazla sert davranmakta.
dırlar. 

Almanlarla iktisadi, askeri tam bir 
tsb:rliği taraftarı olan Doriot muhafa
za kıtal arını takviye etmektedir. 

Geçenlerde hükfımetten atılan B. 
Mt'c:hln'in arkasında Doriot'nun ve 
Deat'nın bulunduğu zannedilmektecl.ir. 
A'manyanın, biitUn istekleri yerine 

getiı itmediği takdirde Laval'in yerine 
Doriot'yu getireceğinden bahsediliyor. 

D. N. B. nin verdiği bir habere gö• 
re: Evinden dışarıya çıkrnıyacağma ve 
Fransayı terketmiyeceğine dair söz 
vermesi kendisinden istenen Fransız 
r.ıebusan reisi Herrlot'nun düşüncesi• 
ni•1 yalnız Fransay:ı hizmet etmek oı. 
duğunu ve bunu kendi münasip görd~
ğıl §ekilde yapacağını söyliyerek v~
chy hükfımetinin teklifini :;iddetle red 
detmlli ve bunun neticesi tavsif olun
muştur. 

Dakar valisi, şehirdeki Avrupalı ka• 
dın ve ı;olukların çıkarılmasını emret• 
mistir. Bunun, Ang!o • Saksonların 
Dakar'a kar§ı kararıa,tırdıklatı taar 
ruı ile ali.kalı olduğu tahmin edilmek" 

d. ..... ~ ""' te ır. 
Maresat Petain, Alsas I;oren'de Fran 

sızlara karıı yapılan kötü muamelele
ri ve mı.itareke hükümlerine aykırı O• 

!arak bu yer!erden asker alınmasını 
protesto etmlstlr, • .. 

Vichy hukfımeti, kıtaya c;ıkacak mut 
tefik kuvvc:tlcrlne kar§t çarpışmak ü
zere Frans ya İtalyan as~~r~eri~in 
gelmesine miısaade etmlyece6;ını bil • 
cliı-mi!itir. 

,. 
-,. ..........•..................................................... ~ 
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Sol Avucum ~ aş :nıyor, Almanyaya Gidecek 
Sağ Gözüm Seğirigor!Takım Meselesi 

Bu Hazırlanma Bitecek ~ibi 
Değildir. Haftaya Bir Ankara • 
lst anbul Maçı Yapmak Lcizımdır 

Avucunuzun içi Kaşınırsa, Her Defasında Bir Kere 
Öperek Şöyle Deyinüz: "İmansa Kalbime, Devletse 
Başıma, Kısmetse Ayağıma. Para ise Cebime !11 

Harp uzayıp sefalet ve re. 
Iakt't b~tan taşkın hale 

Jelince cskilC'rin "ulumu hafi. 
ye" dedikleri gızli bilgilere kar
şı merak arttıkça artıyor; çürük 
ve saçma sapan inanlara kapı
lanlar gittikçe çoğalıyor. 

r ·-:- y aıan : -, 

~Refik Halid KARAYi . . . . . . . : 
larını saymak adetti. Hangisin . 
d~ çınlama kesilirse: ''hah, der
dık, Ali bey, Veli efendi, • ya. 
hut - Hürmüz hanm, Habibe ka
dın beni çekiştiriyor'." 
Kapı eşığine oturulmazdı. .. If. 

tiraya uğramak korkusiyle! Vak 
tiyle gece oldu mu aynaya d~ 
bakılmazdı. Sebebini bilmiyo -
rum; fakat çocukluğumda bazı 
evlerde güneş battıktan sonra 
aynaların tüllerle örtüldüğünü 
görmüştüm! 

Henüz kucakta bulunan veya 
yürüdüğü halde bir yerde uyu_ 
yup da başka tarafa götürülen 
çocuk kapıdan sokulduğu veya 
çıkarıldığı sırada dikkat etme
li: İlk önce başı değil, ayakla. 
rı kapıyı geçmeli. Neden? Ölü. 
nün baş tarafından nakli adet 
olduğundan buna benzetmemek 
için ... 

Yatak hakkında da aynı ben. 
zeyişten dolayı değişmez kaide 
şudur: Yatak, yorgansız olsa bi. 
le yastıkla durabilir; fakat yas
tık yoksa, yorgan örtülemez ... 
Biri ölünce başından yastık çe
kilip üstüne yorgan kapatıldı. 
.fından naşi... 

Yumurta kabuklarını parça. 
lamak lazımdır. Parçalamadan 
atarsanız son nefesinde ~eytan 
bunu kadeh gibi tut.arak ınsa. 
nın başı ucuna gelir, "imanını 
ver, sana su vereyim·· der! 

Köpek uluyunca, ı::uslurm:ık 
için t~:!~kleri ters çevirirler. 
Kendılıgınden ters dönmüs ter
lik ecel. işareti imiş. Sacayağını 
üstünde tencere bulunmazsa 
yan koyarlar; düz v~ bo;ı du· 
rurs.a. kapıya alacaklı la:· gelit ! 
Ev ıçınde şemsiye açılmaz, ma. 
azallah ölü çıkar. Tu?.: yere dö. 
külürse bir tutamıni ~tese at. 
malıdır. Yıldız uçarken, izl kay. 
bolmadan, ç_arcabuk ne istiyebi
lirseniz o olur. Eve dışarıdan 
başı boş kuş girmesi uğurdur. 
Kuş azad edilirken "Azat buzat 
beni Cennet kapısında - veya 
Sırat köprüsünde _ gözet!"' de-
mek adettir. , 

Misafir hakkındaki zanlar 
ve hükumlcr pek çoktur 

ve hemen hepsi de çok tuhaftır. 
Misafir geleceğini nasıl anlarız? 
Göz dalınca; kedi elini kulakla. 
rının arkasından aşırarak temiz. 
lenirse; küçük çocuk el ve ayak· 
lan üstüne basarak kuzu gibi;. 
yürürse, mangalda kömür dikli
ğine durursa! 

ü zerinden altı se. gün gelecek, bu tarzı 
. . ne geçen Berlin r - y AZAN :-, b e n i m s e m e ğ e 

ol.impıyadmdan beri 

1 
1 başlryacaiiız ve biıe 

bir Türk temsili fut- FÜRUZAN TEKİL i i:it{retenlet' belki bunu 
bol taknnı ilk defa ! e.n tabii bir i5mls 
mü!abaka yapacak ve ~ g f b i anlatacak • 
ve bu müsabakaya saha, ha!k ve diğ~ j t:ır. bi;dm hayretimize hayret edecek
avantaJları rakip tarafa vererek çıka- !erdir. 
C3k, yani hariçte oynıyacaktır. 

Haber çoktan yayıldığı için izahtan 
miistağnidir. Bununla beraber üzerin. 
de durmak, okuyucularrmr;ı;ı tenvir et
mek, alakadarlara da belki doiru hu
lacaktarı bazı mütalealarımızı sunmak 
istedik. 

Her şeyden evvel !eslim etmek lazım 
dır ki, bu sefer muhtelit takım, isim 
üzerir>de değll, biraz da oyuncuların 

formlanna ve kıymet!erlne bakılar3k 
teşkil edileceğe benziyor. 

Her zaman şikayet ettiğimiz, birlik
te çalışmamak keyfiyeti de meVZ?lU
bahs olmıyacaktır. Çünkü c;ar~a!Tlba 
gününden beri oyuncularrmız lstenbuL 
daki üç İngiliz :ıntrenörün, Beg~t. 
Makkerey ve Prior'iln nezareti altın
da çalışmaktadırlar. 

Şurası da yavaş yavaş ıröriilmeie 

ba~lamıitır ki, İstanbul karışık tıln• 
nıı birlikte idman etmeıı.ine mukabil, 
beraberce, bir maçtan fazlasını yapa
mıyacaktır ve bu maç, karşısında t.v
ve!den zayıf damgasını yemiş bir ta• 
kım bu!acağına göre, pek de sıkı :ılmı 

yacaktır. 

Akla ilk gelecek ıhtimal neticesi 
s~rulacak sualı ben burada soruvere• 
yım · ''Efendim her gün idmana nasıl 

dayanırlar. Sürantrene olmazlar mı?,, 
cevahı kısaca ''olmazlar .. dan ibaret:ir. 
Çünkü her gün yapılan idman!ara ben 
zeınl"z Daha zayıf, daha sindirici ve 
dah~ verimlidir. Top ünslycti, takım 
beralıerliği, İ:iİn atletik tarafları, nC'
fes meseleleri hep bugünlük idman 
tarzının iç.İne girmiştir. 

İkinci meısele, oyuncularımıza bir 
masôı tutulmamış olmasıdır. Her id
nılindan sonra masaj şarttır. Bunu hata 
lüsk bir iş g bi gönnekteyiz, Klüple
rimi1! bile birer hususi masöre malik 
o'mak yolunu çoktan tutmuş iken b~ 
z:m temsili takımnm:ı:ın masörsüz ça
lışması, en iptida\ hazırlanııı tarzına 

bıle aykırıdır . 

Üçüncü j[j ise, maç havasını temin 
etmektir. Yarm yapacağı zayrf maç, 
Ist:ınbulu, dolayisiyle az çok Türk 
Iutbolünü dıoarıda gösterecek olan 
takımın bu ihtiyacını karşılayamız. 

Haftaya büyük ve ciddi bir müaabaka 
lazımdır. Mesela hiç olmazsa İstan 
bul ile Ankara karışık takımları iddi
alı bir ~ekilde karşı!aşmalıdırlar. 
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iR YAPRAK 

Serseri Çocuklar 
Yazan: ULUNAY 

Gec;m gün "Tan,, da "ser!!eri ( 
cuklar,. hakkında bir yazı gôt'

dıim. Bu, nazik meselenin kökleri ço~ 
derindedir. Ahlaka, cemiyete içtima( 
duruma dokunur. Mevzu itibariy!e de 
verlmtı ve şumullü olduğu için okuY1>-o} 
cuları alakalandıracak bir çok cant 
~eyler yazılabilir. 

Ya7.ıdan anladığıma göre bu derdi 
hf.'rkes hlr türlU tefsir etmektedir F 
kat netice itlbarlyle dert teşhis dtu 
muş, devası bulunamamıştır. Zira de
vası bulunmus o!sayd1 sokaklarda sür 
ile değil bir tek bile betbabt lnsatij 
yavrusuna rasgelinmezdi. 

Bununla beraber belediyenhı bu 
sele ile meşgul olduğunu yakinen hı 
l!yorum. Geçen sene bir yazımda b 
mC'Vnıa temas ettiğim zaman beledi. 
;ren;n bu içtimai maraza karŞl imkan. 
mü~;.ade ettiği kadar yaptığı gayretiıı 
maddı ve müsbet eserini gördüm. B 
ni Yeş!lköye götürdüler ve orada ba 
bacaıı bir doktorun idaresi altında bu 
lunan hir müessese gösterdiler. Haksı 
b:r rüzgirın kökünden kopardığı b 
vahşi çiçek!erin nasıl temiz aşılarl;ıı 

baldıranlıktan, ısrrganlıktan kurtuldu 
larına şahit oldum. 

M:ıkale sahibinin temenni ettiği ısıııı 
! .hane devası beled1yece mevcutturı 
fakat ilaç yoksulluğundan bütün hastw 
!ık tedavi edilemiyor. Ye~llköyde 'ktM 
rnlıır. mUcssese sokak çocuklarınnt 
hcp.:inl sefaletten kurtarmağa kafi ge~• 
miyor ve gelemez. Gelse blle hastalılıl 
y:ılnrz çocuklarda değıldir; ana bab~ 
dadır. 

Geçen kış bt.zim mahallede inııaniyl't 
li bir bakkal yedi sekiz yaşında sevi:ne 
?; bir yavruyu evlat edindi: Çocuğu~ 
b.ıb:ıeı kaybolmuş anası da ikide birda 
"ben bu piçleri istemem,. diye direteıt 
bir herife gitm ş; ben bu yavrunuq 
mac:r.rasmı kendi ağzmdan dinledim~ 
yürck!eri yakacak kadar hazin bir eda:: 
il~ bana hayatını anlattı; sonra ken 
dini evllit edinen adama karşı olan 
m:nnettarlığmı da . hiç yaı;ına yakııı
mıyan bir olııunlukla • söyledi. 

Kıli geçtikten sonra çocutu göreme• 
dim; babalığına sordum. 

Acı. açlık, devamlı heyecan. 
ölüm korkusu, bunların neticesi 
olarak sinir zafiyeti ve akıl kar
şrklığı XX. asır insanını. tarihin 
en karanlık, daha doğrusu Arzın 
tarihsiz devirlerindeki cinsdaş. 
!arına benzetmektedir. Uçak 
şileplerin Okyanusları aşarak 
bir kıt'adan bir kıt'aya havadan 
asker taşıdığı. dağ yarması tank 
ların engel tanımadan dünyayı 
bir ucundan öbür ucuna kadar 
düm düz edip gectiği, bir torpL 
lin kırk bin tonluk zırhlıyı göz 
açıp kapamağa vakit kalmadan 
sulara gömdüğü, hava dalgala. 
rından ses ve resim nakledildiği 
yani, fennin, aletin, mi.isbct il
min, makine fenninin kemal de. 
recesine vardığı bir zamanda 
yıldızların vaziyet ve hareketle. 
rinden, rakamların kendine mah 
sus bazı şekillerinden, iskambil 
kağıtlarından, kahve telvesin
den, el çizgilerinden, leblebi ha. 
zımsızlığiyle görülen rüy~lar • 
dan ahkam çıkarmak, Samatye. 
deki Susuzkuyu Çıkmazında o. 
turan Mannik Dudu'dan meded 
ummak veya Bukalu Dede soka. 
ğında pinekliyen Hacı Gaffar e· 
fendiden derdine derman ara. 
mak gülünç şeydir. 

........ 
Aynı aza bahsinin devamı 

olarak söyliyelim: El tır. 
nağiyle ayak tırnağı bir günde 
kes ilmez. Sebebi varmış: lnsa. 
nm sevinciyle kederi bir guıı~ 
rasUarmış! 

Misafirin çabuk gitmesini is
tersek pabuçlarına, pabuçlarını 
kapıda bırakmamışsa oturduğu 
yerin arkasına usulcacık, gizlice 
tuz ekeriz. 

Bir takımın iyice hazır olması kin 
yalnız idman kafi değ!ldir. Daha doğ
rusu bir takımın idmanı, hazırlaııdıgı 

bı.iyük maçtan evvel çetin müsabaka
lar yapmasiyle krvamını bulur. Bu 
hafta kupa maçlarından biri • ki hu 
k:ıpa turnuvaları bir damla tad için 
keciboynuzu yemek gibı bir iş oluyor -
renerbahı;e - Galata karşılaşması ya. 
pılınıyacak ve onun saatinde Fener• 
bahçe stadyomıında İstanbul kırmk 
takımının antreman maçı yapı!acak -

1 
tır. 

, _______ , - Gitti 1 Dedi. Bana kışı geçirmek 
için gelmiş. Sonra tahkik ettim; o da 
beyle ko!ayını bulmuş, kı ın birisine 
evlit oluyor, yazın da yalınayak başı 
kahak yine sokaklarda sürtüyormus. 

Fakat yalnız olagan değil, 
harp sırasında gün geçtikçe her 
tarafta çoğalan bir iştir. 

* * 
Ben meselenin bugünlük o 

derece uzun ve derin kıs. 
mını araştırmıyacağım. Zira biz
de "ulumu hafiye v~ ılmi gayb" 
Fransızcada ise "Sciences Oc. 
cultes" denilen bu bahis, c iddi 
ve gerçek bir ilim kadar, hatta 
daha fazla dallı budaklıdır. 

El tırnaklarınızı kırk sefer 
pazar günleri keserseniz zengin 
olursunuz. Yine, ara vermeden 
her hafta perşembe günleri ke: 
serseniz hediye alırsınız. Çar
şanba günler i ne tırnak kesmeli, 
ne saç kestirmeli. Aym son car 
şambası kimine yarar, kimine 
yaramaz; iki bayram arası nikah 
olmaz; cuma günü örümcek a. 
lırunaz ve sala zamanından son
ra ev işi görülmez. Güneş ba • 
tınca ortalık süpürülmez ve fa
raşdaki süprüntü dışarı atılmaz. 
Vesaire, vesaire ... 

Birisinin gelmesini isteyince, 
mindere, sipsivri bir iğne sap. 
lamalıdır. Bunun tesiri nedir? 
O şahıs nerede oturuyorsa bu 
iğne kaba etine saplanmış gibi 
olur, kalkar, dosdoğru size ko. 
şar! 

Geri dönmesinden korkulan 
tatsız bir yolcunun arkasından 
taş atarlar ... Taş gibi yerınde 
kalsın, bir daha gelmesin diye! 
Çabuk dönmesi isten.ilen yolcu 
için, evden çıkar çıkmaz kapı 
önüne bir kova su dökerler. Du
nun bir manası daha vardır: 
Su gibi aksın, rahatçacık gits•o, 
zahmet çekmesin! Testi kırarsa. 
nız bu, onun aleyhine b ir bi.ıyü
dür. 

* * ıst;,.nbul kanşık takımı yarın gii!e 1 

eğlene yapacağı büyük bir antren. 
man maçı ile Almanyada yapacağı üç 
büyük oyuna lbikiyle hazırlanamaz. 
Önümiızde bir hafta daha olmakla be
raber, bu sekiz gün çarşamba ve cu
ma günleri yapılacak iki idmandan 
başka hiç bir şey ifade etmez. 
Kı~a görüşümle bulduğum çareleri 1 

~öyle sırıılıyacağım: llk iş bu idman 
tarzını değiştirmektir. Biz hail Nuhu 
Nebiden kalma sistem!e yan\ haftada 
iki idmanla maça çıkmak istiyoruz. 

ŞARK 'da 
ArabacınJn Kizı baş al"tisti 

HENRİCHE GEORGE 
in en son ymattığı ve 

meşhur rakklse 

BAYAN ADALET 
ın Şark danslariyle süslediği 

KI S MET 
Hu, hiç bir sporda büyük müsabakaya Reji~: Geza Von BoJvary 
hızırlanış hali değildir. Klüplerimi:ı: a-
matör olduğu ve oyuncularımız birer il seyircilerin mütemadi göz. 
hayat adamı oldutu için bütün mev- yaşlarına takdir ve alkış te
~im, her gün idman yapamazlar. Bu. zahüratına mazhar oluyor. 

Ailesizliğin daha o yaşta bir çocuğa 
öğre:tiii bu hllek§.rhğa karşı ne yapı. 
lahlllr? Sefalet kanserinin kciklerinl 
yalnu: çocuğun ruhundan değil ana ba.. 
banın da benliğinden kazımalı: icap e-

l 
~~ I 

Mnkalenln ikinci bir cephes.i de "e~· 
1 zem,. duruı;ken "laztm., la meşııı.l oluıı 
maması hakkındaki dü~ünüştür_ 

'•Parktan ve caddeden önce şeh~ln 
miinaslp bir y~lnde bu kabil çocukları 
barındıracak bir ıslahane açmalı!,,~ 
Zevahir bakımından doğru görünen bu 
fikir mügalataya kadar gidebilir. Çı.in .. 
kil bir şehrin ıcılahaneye nasıl lüzumu 
varsa parka, caddeye de öyle ihtiy Cl 

~..-dır. Mutlaka birini yapınca öteklni 
yapmamak icap etmez. Mesela Cemı?ı 

1 J>aşa şehremini iken Gülhane parkını 
yapmı~tı. 

- Şimdi bunun sırası mı? Par'IC 
yapılacağına sehirde itfaiyeyi tanz m 
etmeli. Demek doğru mudur? Bir ke
re bu yola dökülürsek imar namına 
hiç bir şey yapmağa imkan yoktur. 

Maksadım harp \'eya sulh, her 
zaman halk arasında sürümü o. 
lan bazı tuhaf inanları gôzden 
geçirmektir. Bunun en çok kul
lanılanı, ele gelecek veya elden 
gidecek paraya işaret sanılan 
"sol avucum kaşınıyor • sağ a. 
vucum kaşınıyor" sözleridir. Sol 
kaşınırsa girecek, sağ kaşınırsa 
çıkacak para var demektir. Ikisi 
birden kaşınırsa ne olacak? Ga
liba bu derece denkleşecck! 

Zaten "sağ ve sol" bizce pek 
ehemmiyetlidir. Mesela sağ gö. 
zün seğirmesi kedere, sol gö. 
zünkü sevince alamettir. Avuç
ta ve gözde makb_u l olan "sol", 
ayak hakkında yataktan kalkar. 
ken ve evden sokağa çıkarken 
hiç de iyi sayılmaz. Vücudumu. 
zun iki yan tarafı için de böj'le· 
dir, aksilik eden, işi ters_ giden 
birine cıbugün sol tarafından 
kalkmış" deriz. Sağ ve solu me
rak haline sokup el ve ayakla 
yapbğı her harekette buna dik. 
kat eden, hatta yanılarak solu 
kullanmışsa hareketini tekrarla.. 
yıp düzeitmeğe yeltenen adam 

Birin in elinden başkasının e
line doğrudan doğruya makas, 
bıçak, çakı, sabun verilmez. Am. 
ma alirken "tuh! tuh!" der ve 
tükürme taklidi yaparsınız, ya. 
hut avuç içiyle değil de el üs. 
iünden alırsaniz ziyanı yoktur. 
Aksırana "çok yaşa!" demeyi u.. 
nutmayıniz ... Lakin o zat da size 
şu cevabı :vermelidir: "sen de 
gör!" 

Bir şey kaybolunca bır men. nihayet vakti olsa bile bir amatöre ııüc; ı 
dilı bez, sicim düği'nnlcmelidıı. &~lir. Fakat tam forma girmek için Bugün saat 11 de tenziliıtlı 
şeytanın idrarı düğhmlensin de her gün idman yapmak laz:ımdır. Bir '••• matine 1 
kaybedilen şeyi buldurup o dü. 
ğüm açılsın, rahatlasın için ... 1,••-••• •••••••••••• ••1••-, 

- Eminönü meydanı ne demek? Ev .. 
vela ~ehrin lağımlarını yapalım ... 

- Taksim meydanı açılacağına, İs• 
tsnbulun su ihtiyacını düzeltelim! .. 

pek çoktur. . . 
Bunlardan anlaşılıyor ki ken

diliğinden olan kaşınma, seğir
me gibi fiillerde "sol", bizim ta. 
rafımızdan irademizle yapılan. 
larda "sağ" uğurlu sayılıyor. 

"Tek ve çift" i de unutmama
lı: hamamda başa sabun sürü. 
nürken bunun "tek" olmasına, 
hele kadınlar pek ehemmiyet 
ıverirler; "üç veya beş Sf.lb~n 

·· .. d" " derler Bunu yedı. surun um · 
ye, dokuza götürenler az değil-

Birçok hareketlerden önce 
"destur" demek lazımdır. Hele 
geceleyin ev dışında kirli su ka
bı dökecek, öteberi atacaksanız 
hiç de unutmağa gelmez. Bu 
"destur" la, karanlıkta frnk a
tıp oynayan görünmez ecinnile. 
re: "savulun!" demişı zavallı
ların birdenbire ıslarunaları.nı ve 
tozlanmalarını önlemiş olursu. 
nuz. 

* * 
Birine karşı kuşağınızı bağ. 

dir . 

lamak, düğmelerinizi ılık
lemek onun kısmct:nı bağlama· 
ğa sebep olur. Kadınlar dike
cekleri blr elbise kumaşını bi. 
çerken isterler ki uğuru denen
miş bir şahsı ko~arak içeri gir. 
sin, "kolay gelsin!'. desin. Bası
sı b u şahsın çok hamarat, bazi
sı da çok tenbel olmasını ister. 
Hamarat dikişin çaı\abuk bit.. 
mesine varar ; faka~ tenbel de * * yerinde~ kalkmadığı için dikiş 

Vücut azasiyle alakalı boş d ikecek hanıma h uyu geçer, kü. 
inanlar arasında aklıma, şede oturup kımıldamadan, ara 

yukarıdakilerden başka şunlar vermeden işi v aktinde başarır! 

"Şeytan aldı götürdü, satama
dan getirdi" demek de fayda . 
lıdır. • 

Yeni ayı görünce altına veya 
uğurlu birine bakar ve "ay gör. 
dilin A llah! Amentü Bılliıh! 
Aylar mübarek! Elhamdüıi ı _ 
lalı!" Derseniz bütün ayı rahat 
sevinçli ve paralı geçirirsiniz. .... .. 
Bütvün bun~ar ~e daha bfrço

gu yetışmıyormuş gibı 
frenklerden de bir sürü acaip a
detler ve kof inanlar almışızdır. 
Dört yapraklı yonca saadete, ay
na kirmak yedi sene felakete, 
bir kibritle üç kişinin sigar:ısı. 
nı yakmak en gencinin i.ilümü. 
ne, dayanmış merdiven ve ya. 
pı iskelesi altından geçmek has
talığa alamettir. Yere düşi.ıp 
de kırılmayan k adehi zorla kır. 
malı, sofra üstüne dökülen içki
ye parmak dokwıdurup alnına 
sürmelidir. 

lşte insan budur, böyle bir 
mahlUktur, en medenisi bir Pa
pu sihirbazı kadar soyt::ı.rıdır. 

Hamd edelim ki Tabiat, hay. 
vanlara şu giilünç haller imizi 
farkettirecek bir sez.iş k uvveti 
vermediğinden tuhaflıklarımız 
kendi aranuzda kalmıştır! 

geliyor: --------~----------~~----------------------------..;._ Ayağın altı kaşınırsa yo~ var- • 
dır. Derler ki: "elinde benı ola.. ı ,- Pell Yakında •••• • 
nın yemeği lezzetli, ayağında 

Sinemasında - .... 

beniv olamvn ayağı uğurl1: olur." z E y N E B ı• N 
Ayagın ugurlusu ve ugursuzu 
bizi çok düşiindiirür. 

AŞKI 
Avucunun içi kaşınan eski ka.. =ı 

dmlar ve daha fazlası . mahalle r Türkçe 
kızları her defasında bır :tere a. 
vuçlarını öperek derler ki: ıci. Sözlü 
mansa kalb ime, devletse başıma, 

BAŞ ROLDE: 
ELMACI GÜZELİ FİLMİNİN 

BAŞ ARTİSTİ 

~ZIZE EMiR 
kısmetse ayağıma, p ara ise ce- .......... ----------·• 

Türkçe 

Şarkılı 

bime!" 
Kulak çınlarsa lafımızın geç. 40 kişilik küme Musiki adaptasyon: 25 kişilik büyiik 

tiğine hükmederiz. Y~~ esk~ 
den kimin hakkımızda soz ettı.. Saz Heyeti Kemani Sadi lşılay Koro Heyeti 
ğini anlayıp meydana cıkarmak ...._ iliiiii , 

icin ıtanıdıkların birer birer ad. ~••••••••-••••-------

Bugün İPEK Sinemasında 
en büyük macera filmlerinin sevimli kahramanı 

WALLACE BEE RY 
tarafından emsalsiz bir surette yaratılan 

KARA BULUT 
Muazzam ve müthiş sahnelerle dolu büyük film. 
Diğer Rollerde: 

DAY LİONEL BARRYMORE - LARİANE 
ı. Bugün saat 11 de 1enzilath m<>tine ~-' , ................................ imi\ 

S Ü M E R Sinemasında Bugün 
2 büyük ve dehaka:r Sinema yıldızı 

LORETTA YOUNG ve RAY l\IİLLAND'ın 

en biıyiık muvaffakıyetleri olan 

KADIN İSTE R SE 
Mevsimin en şen ve en cerbezeli filmini görünüz. 

'••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine •••••I 
~--------------------·----, Senenin ilk büyük Süper filmi... (ARJANT!NA) ya 

nazire olarak yapılan 

HAVANADA BAYRAM 
ALiCE FA YE e . CARMEN MiRANDA 
JOHN PEYNE e C E S A R R OM E O 

\ıı .................... .__ .......... ,1.r 
~-----1 ......................... , 
Bayazıtta MARMARA Sineması Üstünde 

MARMARA GAZİNOSU 
Buzlu kapalı şişe bira. İnhisar ııarnbı, halis kahve, alakart yemek ve 

Tabldot, mükemmel servis. 
Marm ara ve A daların manzaralarını açık daraça ve kapalr salonların· 

da seyredllebllen ve ho• bir vakit geçirilen Aile Gaznosudur 
~ .................................... '. .... ,,. 

- Tozkoparan caddesi duruversin: 
Ekmek işini yoluna koyma!ı ! .. 

_ Beyazıt meydanının asfaltında:ı 
evvel kömilr işini düşünmeli ... 

Ve bu "ebem., ile "milhim,; mesele"! 
her eeye tatbik edilir. o kadar ki in.. 
sanların tamamen ayağım ba~lor oıı 
!ara bir sey yaptıramaz. Adeta ha 
yatırı seyrini durdurur. 

Bunun için ben bıı gibi mevzulara 
temas edildiği zaman etraflıca incele 
meler yapı!masına taraftarım. , - .. 

SARA Y 
Sinemasında 

''La Konga" nın güzel yıldızı 

JUDY GARLlL~D'ın 
cidden şayam temaşa ve 

GEORGES l\IURPHY 
ve 

Clıal'les lVillninger 
ile beraber yaratılan 

KÜÇÜK NELLIE 
filmindeki zaferini gidıp gö

rünüz. Bugün saat 11 d~ 
tenzilatlı matine , 

ŞEHiR TiYATROSU DRAM KISfl.'" 
Saat 20,30 da _ KIŞ MASALI 

KOMEOl KISMI 
YALANCI 

Cumartesi ve Pazar günleri 15,30 d:ı 
Matine 

ÖLUM - Merhum Dr. Rifat Hü· 
samettın (Paıa) nm refika5ı D. D. 
Y. Haydarpaıfa mağazası şefi Saltı~ 
hattin ile Kadeş vapuru süvarisi H!1· 
samettin ve emeklJ Binbaşı Fuat Ni
~cınm valideleri, emekli subaylar
dan Fahri Acundeğer ile D. D . 
V. muhasipierinden Emin Paker'in 
kayın valideleri Sabiha NlısancI öl
müştür. Cenazesi buııün BiiyUkndadan 
Caddcbastantna nakledilecek \·e Sah
rayı Ceditteki aile kabristanına def
nedilecektir. Allah rahmet eylesin. 



4 . 
Almanyaya Gidecek 

Takım Meselesi 
ftifr (Ba~tarafı 3 üncüde) 

9u teklifim, çok kişi tarafından, bi-
lıyorum ki, doiru diye, tasdik 

ed ll"cek, fakat güc; diye kabul edilmi
y:.:ektir. Bir işin doğru olduğuna kıı
naat geldikten sonra, ehle böyle bizi 
l~y"kiyle uınıtması lazımgelen mac;!ıır 
yapacak b.r takımın hazırlanması ba. 
tııs m~zuu olduğu zaman;.ar; "güc;., 
~elmesı veya keyfiyeti fren olamaz. 
Ouc imkansız demek değildir. Bu iti
barla haftaya yapılacak lig maçlarını 
hrınen geriye bırakarak bu işe gıriş
mck lazımdır. bence elzemdır Dör
dunciı mesele de şudur: Futbol· aj.ını
r.ıızın lô.f arasında dedığlne göre, &'İ· 
rlccek takımın daha ziyade genc;lerdcn 
y:ıpıiması duşıincesi hakimiyeti alma
ia b slamıştır. Gençleri teşvik etmek 
ç . .,k iYı bir harekettir. Ancak burada 
tlm~mfy!c yerinde değildir. Çünkü teş 
v k ancak bugünkü verime de mini ol. 
r1ıd•ğı zamanlar, itiraz tutmaz. Böv!e 
Lır tı-.kıma uzun senelerln derlnli~lne 
ün salmış ve bugünlerde formda görü. 
nen. eski nazım ro!ünü yine oynıy:ın 
F.~hli gibi b.r futbol artist ve bilginini 
al .ı;ık, onu hlc; olmazsa idmanlara ça. 
fır~ak icap eder. 

Y.ıpacağımız takımın gençleri te!jvİk 
t:ırafını düşünürken, bir zaman en kuv. 
,·e•Ji takımlardan b rine malık olan t. 
t 'y.ınların F'errari'den istifade \"tlik
l•r gıbl, formlarından ve kab "liyetle. 
r "ndcn az uzaklaşmış daha doğrusu bu
na yııkınlaşmış yıldız ve futbolcül·d-
1" z', kağıt sepetine atar gibi atmama· 
Jı, b"lıik s takımın hami verimini dü
•lı-ıerek onlnrdan istifadeye kalkmalı. 
y 7., 

' KÜÇÜK HABERLERi 
* ELBiSECiLER KOOPF.RATJFI - Hı

ıır elbıseciler ve dıkiıçiler bir istihsal koo
peratlfı kurmu1lardır. 

K~'ın OENC R-.ô_rtinmek 

Emsalsiz ~bir -kesif 
' sayesinde 

~ 

BURUŞUKLUt<LARA 
SON VERiLDi 

;stivor? 

• [İ~ı-y~m\ija~ d-;'ha t.aze ·ve daha 
ger.ç oldu~unu gôrursıintiz.I Gün· 
duzlerı de <Yağsızı beyaz Tok°:ılon 
kre:ni:ıi kullanınız.! .Terkibindeki 
kuvvetlendirici ve beyazlatıcı 9 cev
herler mesamelerin dahiline nufuz 
ile oralarda gizlenmiş bı.itün gayri 
saf maddeleri erlUr,· siyah nokta
ları kaybettirir Ye açık mesame
lert sıklaştırır ve bu sayede~ cildi 
beyaılatıp kadife "gibi yumuşatır. 
Bu basit ve kola.y tarzı tedavi ile 

' her kadın. bir çok seneler gençle-
şebilir ve genç kızlann g{pta na~ 
zarlarlle bakacağı. şayanı ·hayret. 
bir c!ld;(ve bir ten temin edebillr.: 

TAN 
69 ................................ ... 

IN(ilLIZCE KiTAP • 
MERAKLILARINA MÜJDE 

En Yeni İnglllzce romanlar, ·çocuk hiklıyeleri ve romanlarıt kü~ük 
hikayeleri, mülcUat kazanmış eserler kira ile verilir, Şerait ıayet el
verişlidir. Kütüphaneyi bir kerre :ı:iyaret ediniz. Anglo - Amerikan 

...._Kütüphanesinin üst katı. Tepebaşı Meşrutiyet Caddesi No. 63 .. , 
ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 

Doaya No. 

51152/151 

52301/961 

52184/14 

63/7505 

F. 3/4258 

51332/8 

Muhırnme" 

CiNSi bedel Teml"at 

Beyoğlunda Cukur mahallesinin Karakurum 832.50 
5okağmda 7 pafta, 378 ada, 8 parsel eski !\3 
yeni 73 kapı No. lu f!O me-tre murabbaı arsa 
&!yoğlunda Kocııtepe mıhallesinln S:ultdere 71 
•okdmda 537 ada, 25 p;ır$!'1 kapı numara-
s11: 21, 25 metre murabbaı arsa 
Ak•arayda eski KAtip Kasnn yl'ni Y::ılı mı- « 
hallesinin eski Yalı bo•tanı yeni KumS<'il sn
kağındıı eııki 186 yeni 129 No. lu 18 metre 
murabbaı arsa 
Bilyükdere<le Ftshksuyu sokagfnda ~ki 18 JRn 
yeni 24 No. lu 90 metre murabbaı arııa 
Bt-yoğlunda eski FPrikiiv yeni Duatepe ma- ıo 
halles!nin f.'.Ski Rum kilio;eııi yeni LAlııEahin 
sokağında eski t\O - 52 yeni 32 kapı No. lu 
ar~anın 1/10 hls.1f'si 
Bf'şfkta, Yıldız Çırattıın caddesinde Fmye 2240 
ısaraylıın nıfi:stemllAtından S parsel eııki 85. 
87, 89 )"eni 94 - 107 No. lu 224 metre mu-
rabbııı arsa. 

63 

' 
14 

1 

168 

Yukarıda yaztlt gayri n1enkuller H/10/942 Cartamba gı.lnü ıut 14 de 
Millt Eml~k Müdürlüğ!inde müteşekkn komi~yonda ayrı ayrı ve acık art
tırma ile satılacaktır. isteklilerin niJCus hüviyet cüzdanlan ve teminat 
makbuzlariyle b!flikte ihale saatinde komisyona ve fazla izahat ic:irı Millt ı~ 
EmlAk Müdürlüj!üne müracaatları. (359) 

l 

---·- ------
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kuyumcunun markası mticevherin haldkT qiimüs 
veya altrn olduQunu temin eder. 

TUNGSRAM KRiPTON marka11 dı aydınlıtmı 
ımpulları hakkında verilebilen en llfl teminattır. 
TUNGSRAM KRiPTON ampulları en u cerevan 
aarteder ve en parlak ıfığı verir: 

TlJNGSRAH ~~olPLf®~ 
{J 

1 ASKERLiK 

Bu tecnlbeyi yapmız. 
Meşhur bir clld'~mUtchassısı ~a

rafından tamussıhha bir genç kız 
cfü1inln unsurlarına{\enzeyen ve 
t·!ld .. hüceyrelerlnden istihraç edi
len yeni ve kıymetli bir. hulasa 
keşfedllmlştir. B,İOCEL tablr{edl-

11en bu kıymetli hulfl.sa,4' şlmdiy cild 
ıuns-.ıru olan pembe renkteki .. 'Tt>
)calon kreminin•,.., terkibineJ 'll:i ve 
,edilmiştir.;'" Akşamları ... yatmazdan 
evvel bu kremi sürunüz. :Siz uyur
ken· cildiniz bu kıymetıı unsurları 
mMSeder v.? sabahları 'uyandığı
nızda da cildinizin daha açık, da-

Tokalonf kreminin.f' memnuniyet. 
b,ahş netJcclç~i· garantilidir .:f Aksl 
halde •paranız iade olunur. ( • .................................................... 

t$LERt 1 
l>ATIH ŞUBESiNDEN: 
P. Tcfm. Rasim ojlu Raif (51470 in 

acele olarak tubemlrcı mUracaau. 
FATiH AS. ŞUBESiNDEN: 
Orduda askerlik ödcvınl ,of3rl0klc yaıımı, 

~!anlarla •olor ehliyetnamcslni haiz olanlar· 
dan 60, 10 liri ücretle orc!uda hizmete İl· 
ekli olanların 10 teırınıevv.ıe kadar ıubc.ıre 

n racntllrı. 
FATiH AS. DATRESINDEN: 
198. P. Alayında mUatahdem iken tebdili 

havalı olarak htanbliU ıreldiil anıa,ılan Yd. 
Tbb. ttfm. Şl!kra oflu Nevzat (5J90S) in 
Harbiyede Patıh Askerlik Daireılne mDracaat 
etmcıL 

TAKSIM AS. ŞUBESiNDEN: 
Buraa Askerlik ,ubeainde ka)'1tlr olup 

'I'akllm L&marti11 Caddeı! Bi11Qr Aputıman 
9 numarada oturln ve aımı zamanda Hukuka 
ıtevim eden 50774 kayıt numaralı yedek SU· 
v~ri cfmcn ismet Yalpın hcmcıı oubemizc 
m nıcaat ~tmcıi. 

.BAKIRKOY AS. ŞUBESiNDEN: 
339 dofumlular ve bu dofumlularla mu•· 

mele ıı:ören yerli ve yabancı erat seYkcdl· 
cctktır. Bunların •ubcde toplanma cllnU 19 
1 ttırln paurıcsldir. • • 

EMINONU HALKEVJNDEN: 
Evımız Cümburı.ıret Bayramında on yoksul 

,e k mıcsiz bayan•n nlcnmc törenini yap· 
ınalı lcaurıaıtırııııfttr Bunlann ısclııı elbise· 
sı. •Y•kkabısı "e b ıOmum dufUn masrah Sos• 
yal Yardım ıubemlz tarafından yapılacaktır. 
ı.ıcltlı crıo Evımlzc mOracaatları. .-------, 

Odacı Aranıyor 

Okur, yazar olmnsı ve askcr
ıkle alilkası bulunmnmnk ve 

kefalet verebilmesi lfızundır. 1-
laremlze müracaat edilmesi. _______, 

Kayıp İkametgah 
Senedi 

Sl/13824 sayılı ve 30/3/1942 ta
r hli ecnebilere mahsus ikamet 
vesikamı kaybettim, Bulup geti
rene mük!'ıfat verileceğini, aksi 
takdirde usum dairesinde yenlsı 
'llmacağtndan hükümsüz kalaca
ğını lliın ederim. Galata, Sen Jorj 
Erkek mektebinde Slovak tebaa· 
sindan papu: Pavel Tencer. 

11/11 ........... --
A.CELE UCUZ SATILlK EV 
Kndıköyünde Bnhı:ırıyc, Piri 

... avuş soknğtnda l 1 No. lu 70 
'112 it - 2 kot 6 odn - 20 lira ki
ralı ahşap ev (1500) liraya satı-

1 lıktrr. Görmek için içindekiler<' ı 
lmak için de Şişli Hasat sokak 

,_'?7- No. lu eve müracaat_, 

Beyoğlu Altıncı .X oterliğine 
ızilnaınc 
Beyoğlu Altıncı Noterliğinden 9 

Mart 19 \2 tarihinde 1533 numara ile 
ta dikli umumi vckAlctname ile Kos
t ntln oğlu Dlmltrl Kapislzoğlu'na 
tkarcthaneml idare ve tedvire ve her 
ne-.·i ukud:ıt \'e senedatı imzny:ı, ahz 
ve kabza ve sulh ve ibrayn vesairc
Yf.' geniş salfıhlyetlerle umumi vekil 
tavln ctmlı;itm, Şimdi gördüğüm lü
r:um üzerine vekilim mumaileyh 
Konst..-ınli!ı oğlu Dimitri Kapislzoğ
lu'vu vckliletlmden 1 Teşrinievvel 
1942 tarihten sonra hic;blr suretle ye
rim<' harekete ve vekaletimi istimale 
halt ve sal~hiyetl kalmamıştır. Bu 
a1iln rn<'mln Re mt Gazete, Cumhu
r vet. Tan, Akşam gazeteleriyle neşir 
,.e ıl~mnı isterim ve dilerim. 

Galııtada Mahmudiye caddesinde 
79 No da lnıaat mah:emesl 

TUccar: YANI KEÇEClOGLU 

lstanbul Bölge Alım Satun Komisyonundan 

NEV'i 

Erimiş sade yağ 
Dfyarıbnkır 

Kuru soğan İmrah 
Nohut 

..,. 
ılktarf 

Kilo 

1500 

509 
1500 

Kuru fasulye Hornz 2000 
Beyaı peynir azami 500 
yağlı 

4000 

Muhammen 
fly•tl Tutarı Katf temlnııtı Puarltk gU" 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. ve ıutl 

3 

1 

98 5970 

26 
61 

130 
91.8 

60 1200 
40 700 

895 50 

19 50 j 
137 25 8/X/!142 T't'r- • 
180 
105 

ııoo 

şembe S: 14 

HOLANTSE BANK~ ÜNt N v. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖV PALAS 
1:.\JANSI : MEYDANCIK. ALAL.EMCI HAN ~ 

BOTON BANKA MUAMEtELERI 
KASA ICARI .... 

Mt!RWt!ZI • K01tASAO Pirinç 
Ilörlılcc 

Kuru bakla 
'?500 

800 

50 enno 
47 1175 
55 440 

17fl 25 
66 }

·. tuell.~llM • MISTCRDılM - -an••0&1I - Mll'909 11111~9 
CIAMC• • ••AACA ... - ....... - W9U.D141T•e -~--

1aır.:ao Lh•• 2470,10 Llra -----~~ ~~---·~,,._-•=IO~Da"!" ,,,..&.-o• ~ • .,.. •MK.8 
- Yukartda • yaıtlı yi:·ecek maddeleri pazarlık suretiyle satm alı

nacaktır. 

2 - Her kalem ayn ayn pazarlığa ~bi oldu~und:ın, lı:tekli temlnRtı 
ayrı ayrı Y\iksek Mektepler Muhasebeclllğlne toplantı saatinden evvel 
verecektir. 

3 - Sade yağ t.-ıh111e t5bidir, Tahlil ücrrtl müteahhide nttlr. 
4 - Nohut, kuru fnsulya, börülce \"e kuru baklnnfn numuneleri var

dt~-. Yalnız istekli verebileceği pirincin niimuneslni getirip komsiyonıı 
gostcrccektlr. Knbıılü komisyona aittir 

5 - İstekliler nümuneleri ve sade· vağ evs:ıfmı mf'ktcpte görebilir-
ler. • 

6 - Komisyon Ccıl!aloğlunda Yüks"k Mekft!pler MuhasebcC"illıtlnde 
yukarıda gostcrilen saatte toplanacaktır. İlfın olunur. (323) 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı r' 

E Yeni Müşteri · Bulmak Sanatı ~ ---: Dr. GaHon diyor ki: - .. . -
1 
E "Her tarir bo kitapta ıösterdiğim usulleri tatbik ~ 
: etmek suretiyle bir iki sene g-ibi kısa bir zaman i~indt- : 
:E müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu : - -E kitabımda size bu sanah ö~retiyorum_ i 

1 E Fiyatı 50 Kuruş i 
- -: .~(1#1/f UPrf ." T.41'+1 rnnfhnnm /,.f,,n1m1 E 
~ııııııııııııııııııııttııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııı~ 

lstanbul Te~~fon Müdürlüğünden 
İstanbulda Aksarayrla yaptrrılat"ak 1 lll.949.86 lira kesif b(-"de111 trlıofon 

santral blnaı:ı inşaatı kapalı 7.arflıı eksiltmeye konulmuştur. F:kslltmıo 

9.10.!l42 tarihine mUsadlf Cııma günil ı;aat 15 te fstnnbul Tahtakaledek1 
merkez binamızda toplanacak alım satım knmisyonu huzurunda yapıla
t"akttr. Bu işe alt mukavele, eksiltme baytndırlık isleri gpnel: husust ve 
fennt sartnıımelerl.; projt'; kesif hill~ı<ac:iyle diğer eVTak ı'i85 kurus mu
kabili her gün lt>vazrm dalrem'7den alınabilir. Muvakkat teminııtı 

7097.49 lirtıdır. tsteklllcrln ~ldif mektuplan ve en az yüz bin liralık bu
na benzer 'bir bina inşa ettlklerlnedalr vesika ve ticaret odası veslk11-
smT havi knpıılı zarflarmt mezkQr tarihte saat 14 e kadar aatn alma 
komisyonununa vermeleri ıazmdfr. (10215) 

M. M. V. İstanbul 2 No. lu Satın Alma Komisyonundan 

Mazotla <;alışır 40. 75 tonluk iki mavna satın alınacaktır Elinde mı 
!!ibi mııvnası olup ı;atmak istiyenlerln en son 8.10.042 tarihine kadar 
Tophanede Mr. K. lığı binaslnda 2. No. lu satm alma komisyonuna mfi-
racmıt etmeleri. (35;;) 

ISTANBUL DEFTERDARLl~INDAN 
Muhamme" 

Doıyı No. CiNSi bedel Teml"•t 

51217-1114/185 Mrı:idiyeköyilnde Balmumcu çiftliği ara- 57840 

l!lO 

• ıdslndı-n m\lfreı 13 pafta, 2 ada. 3 par-
sel No. lu 28!l20 metre murabbaı arsa 
M('('idfyekövündP Bıtlmumcu ı;ittli~i ara-
r:isinMn m!ifrez 13 pafta 2 ada 13 par-
.el No. lu 23800 metre murabbaı ar~:ı ~ 

231500 

4142 

1770 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller k:apalı ~arf usutlyle ıırttırmaya çıka
rımış!'a da talip 7.Uhur etmPdltlnden 28/9/9.t'2 tarihinden itibaren bir ay 
lc:inde pazarltta brrııkılmışttr. İsteklilıorin mu,•ııkkat tt'minııt mııkburları 
ve niHu!' hüviyet cOzdanlariyle birlikte bir ay zarfmda nattanm Cartam
ba \"e Pazartesi günleri SRllt 14 den Hf ya kadBT Ml11l EmlAk M!idürlO-
ıffine müracaatları. C374) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Semti M ahalleıl No, • ~NSI 
le"allk 

bedeli ıca111 

L. I<. 

Üsküdar ll:ar:ask~r Ah- ~yyit Ahmet Tarla 10 00 

.. 

Kartal 

mPt F.f. d~i 
Selimiye Tıbbiye Nıı-

Sıım11ndın 

mngAh mı· 

hııllf'ııinln ibt 
ktsmı 

S•ıltıın b!'yll1' 
cittlltı ~~iu 

" 22 

Yukarı~11 cin!lli , •• me\"kli yıınlt :Y•rlf'T' k.iraya verilmek üıere ilana 
verllınhtir, hııılel!'ri 10110/942 Cıım<ırtesi günü ~a:rt 10 dadır. lstıoklil"'rin 
~üdilrlült AkarAt kalemlnıo müracaatları. (215) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Alma Ko"'isyonundan 

Sahn 

Mektebim.iz Su Llbontuvan h11ineııl fnpab açık ekaUtm~e ltonul· 
muttur. Muhammen bedel 9903.ST ve ilk teminat 'HS Uradtr. Ekılltmc 
8,10.942 tarihinde n eaat 11,SG da yapılacaktır. !'ula malQmat le.in mf'lr-
teh~ ,..oneııat. nntıt'T) 

lstanhul Bölge Sanat Okulu Alım Satım Komisyonu Başkanlığına: 

Parti No. 

·l(undura ve · Postal·· Alınacak·-

Alınacak malın adı 

M lktar M uharnl'T'lell flyıt Tutarı 

Kuruı Katt teminat ihale G. ve sut 

KAYIP: Kndıköy 8 inci ilkokuldan 
nldtğnn diplomamı kaybettim. Yeni- ! 
sini alacağımdan eskisinin hükmü 

1 Postal 2700 Ad. 1435 38745 11811 75 
2 Kundura 2700 '" 1400 S7800 11670 
1 Müstacelen teminin!' zaruret hasn olan J"Ukanda ,.uttı 2 kalem ı!Yim eşyası 

parti halindP. talibine ihııle edilmek üzere ekslltm"•" konulmustur. • 

7/X/942 Sa. 15 
• • • • 15.30 

pazarbkJa ve parU 

yoktur. Ali Batum 

KAVIP: İzmit nQfus memurluğun
dan aldıt(ım hfıvlyet cü:adnnnnla İs
t nbul Zıraat Bankasından aldığım 
26991 numaralı hesabı cnrl cüzdanı
mı kaybettım. Yenilerini alacağımdan 
~.,k"lcı n n hül:mü yoktur. 330 do· 
ijumlu Mustafa oğlu Ali Abukay. 

KAYIP: Of nüfus memurluğundan 
aldığmı hüviyet cüzdanımı kaybede
rek yenisini çıkarttığımdan eskisinin 
hükmil yoktur. or nskerllk subesin
den aldı"ım terhis tezkeremi kaybet
tim. Ycnıslnl ıılacnğımd:ın <>ski terhis 
tezkeresinin hükmil yoktur 332 do· 
ğumlu Ali Riza oğlu Mustafa Çil. 

2 - İhale yüksek Me-ktPpler Muhasebt'ciHfinde okul ahm' satım komisyonu tarafından yukarıda ııösterl-
len ı;ıün V(' saatte vapılat'Qktır. 

3 - fsteklllerln kati temfnııtı ihale ııaatfnden evvel Yük11ek Mektepler MuhR•ebecilltt veznesine yatw-
rnnlart veyahut tf'mlnııt mektuplarmf koml~on bıı!kanlıtma ibraz etmeleri IAr.mıdJT. 

4 - İsfoklllrrfn bu pazarlı~a istirak e-deb!lm!'leri kin 249Q !t\T1lı k:ınuı;ııın icııtı ettiri1i~ vf!!<lkıılıırı hııi1 
bulunmaları ş:ırtur. 

5 - Yukarıd:ı ynztlı 2 k:ılıorn ~iyim e~yasına ait §artname ve nQmuneleri &örmek istıyenler her ırQn İ&-
tanbul San'nt okuluna ba~vur:ıbflirler, (318) 

f M. M. V. lstanbul Satın Alma Komisyonu ilan lan f 
................................................... 

31,000 Kilo H:'k! pamuklu kırptnu 
7.000 ,. Beyaz " " 

23,000 ,. Yünlü kTrpıntı, satılacaktır. Kapalı zarfla arttır• 
muı 15/10/942 Perşembe günü saat 15,30 da Tophanede M, M. V 1stan• 
bul satm alma komi!'yonunda yap!lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 44.900 
lira, kat'! teminatı 6735 liradır. Kırpınttlar Defterdarda bir No. lu dikim 
evinde görülür. TAliplerin kanunr vesikalarlylc teklif mektuplarını ihale 
1aatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. (131) -Kilo 

31i,OOO Patlreıın 
15.000 Kırmızı domates 
4,000 Demet maydanoz 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı Oç kalem sebze pazarlıkla !atın a• 
lmaeııktır. İhalesi 5/10/942 Pazartesi günil saat 14 de Tophanede M, M. 
V. İstanbul satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı ~ lira 
72 kurustur. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (228 - 309) -Behf.'rlne 30 kuruş tahmin edilen 15,000 adet sakandırak kayısı mft
teıhhit nam ve he~abma paıarlıkla s.,tm altnacaktır. İhalesi 1110/942 
5ııh gUnü saat 15 30 da TophanPde M. M. V. İstanbul satm alma komfs
yonund::ı yapılacaktır. İlk teminatı 337 llra 50 kuruştur. Nümunesl ko
misyonda görülür Taliplerin belli vakitte komfayona gelmeleri. 

(226 - 307) --BehM" kllosunıı 172 kuru~ 70 sııntlm fiyııt tahmin edilen 8900 ld-
11') 4: !'\ No. ::ıhı: kundura ı;-ivlcl Rlmarııktır. Pazarlıklıı eksiltmesi 5/10/!!4.2 
Paurt!'sl ıtünü ı:ııat 14.30 da Tophanrne M M. V. İstanbul satın alma 
komisyonunda vapılııcaktır. Kati tP.m\natı 17R7 lira 44 kuruştur. NOmu
rıe Vf' •ıırtname~ı komlsynnda ~örlllilr. Taliplerin belit vakitte komisyona 
«<'lm!'lPrl (227 - 308) 

Beher clüı-lneslne 175 kunıı.ı t:ıhrnln rlilcn 162 düv.ine diş rontken fı1-
ml ıılmııt"akOr. Pazarlıkla eks'ltmt'ı:I R/J0/942 PC'rSl'J'Tlbe günO saat 15 de 
Tophanede M. M. V. tı:tanbul sattn alma komisyonunda yapılacakhT. 
KııU teminatı 42 lira 53 kuruştur. Taliplerin belli vakitte komlsırona gel· 
melrri. (225) (229) 

M~GAZASI-' 
Zrngln c:csitlerl:vle ımyTn müc:frrllerin,. himırttcıı :ı:evk duyıın mafıızamı7 

.· H z 1 R E L B i S E 
. dıılresinin açıldığını m\ljneler: 

Kfşlık ve bayramlık lhtlyııc)ıırTnır.ı zengin c;eşltlcrlınizl g6rmeden 
temin etme:vlnlz. 

lııtıtnbul: Sultanlıı•m•- ~,~d·•' No !;9 - 23 

ı '-... ----------.,...----r-. ... 1 
's+anbul T:caret ve Sanayi Odasında11 
Riliimum Fabrikatörler ve Sanayi Müessese Salilpleri 

lle Her Nevi Byük ve Küçük imalatla lştiga' 

Edenlerin Nazan Dikkatine 

Odllmrza kayrtlı ve kayıtsız rabttkatôrler ft aanayi mnessese sah!ı>
erlylf.' keze her nevi tmalAtla lştlıtal eden atölvt sah(pJerl Uln tarihin• 

if'fl ttlbarf'f! en ~eç bir ay zarfında Odamrz sanayi ,ubest müdürlüğüne 
:1fahen mOracııııtla tevzi edilmekte Olan sanayi siciline atı bedelsiz mat• 
lU beyan.,amelerderı alarak lkmftl ile sanayi şubı'sl müdürlüğüne imza 
... uıcabninde iade etmeleri ehemmiyetle rica olunur. 

Mtıddetl ı:arlındıı veya müracaat ı>tmek"ten lstin1cAf eden1tt Tfearet ve 
-anayl OıtaJan tranununpn maddei mahsusuna tevfikan tecziye edilecek
•,.dlr . 

NOTİ. 
Odayş ıuıytt1n:ıT' slc'l Vt'Slkalanm, kavrt!!rılıır ıs~ Qnvan !ez'karelerlnT 

. .,ı .,.~r~r;:ı;otl11rın~i ı..· .. lôt·t~ ""tı,...,..,.ı.,,.ı ı~ .. ,....;ı.,. (10102l 

GÜZEL SANATLAR AKADEM!SI 
Talebe Kayit Muamelelerine Dc,•nm Ediliyor 

Güzel San'atlar Akademisi subelerine namzet talebe kaydı '1 İlkteş
rin 942 tarihine kadar devam eıfrcektır. 

Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar bOkOmsOzdUr ;;;utw!lerln ka
bul sartlartyle namzetlerce tdarey~ tevdii !Ozumlu vesikalar daha evvel 
gazetelerle tlAn edllmtstl. MezkQr OAnlan gönnernls olanlıır Akademi da
htlt illnlal"Tndan l{lzum1u malOmRtı bulabııtrler. 9 ve 10 tlkte$rinde Yük
sek mimarlık 15 ve lfl tlktP.srlnde tezv1nat rf'ı:lm ve heykel şubelerinin 
<abu! lmtih::ı..,J;,;1 11' .. ,..,ı-ı,.J>\rt•r 111n.,.,., .. tırrl~ fr.ltih:m ıcln b<>rııber1erlnde 
'?etfrl'r,.k '•·r' '"rı.'" "'"""""".,.,, ur rn"h n q.,:;tkrını \~reı;,.mPk Ozr.rc 
iııhill •r.r.ı::n ""'?YY"!'l tarihlerden t:VVel .;!L ·~n g4.;l.:-:..~Jcri li "T'T!clrr 

(217. ........ ____ _ 
;:,aıq:ı H! Neısr•j·at \1 ıirlıira. tb!il 1 "ı ı; '').."";rıf r, .. ~{' 

G:;"1 .. tr.·.:il. ve ?\ı·-:rı)ıtl i. L. ~- TAl" ~,\._;,.ou.sı 


