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Yeni kararlara doğru li lnönünün 
Memurlara, karne ile

1 

llcuz şeker dağıtılacak ı 
Memurlar ekmeğini muayyen yerlerden alacak 

nutukları 
Milli Şef, iaşe 

meselelerine de 1 

temas edecek 

C ümhuriyef bayra

mı iç in her tarafta ııl 
büyük hazı rl ıklar var 
Ankara, 26 (Vatan) - Reısi-

Birincikanun ayında memurlara va mahdut 
9elirlilere bulgur ve zeytinyağı tevzii düşünülüyor cumhur lsmet Inonunün 1 İklncı

teşrınde ~oylıyece~ı nutka buraaa 
ekmek ve şekerden başka ucuz bul 1 buyuk ehcm~lyet ve:ılmektc. J<'!· 
gur ve zeytın yağı da dağıtılmc.sı rek ıaş~e me:.eleıerı \ < 

1
gcrek gu-

~---------; Ankara, 26 <Vatan) - Memur, 
f mütekait. eytam ve eramille ucuz 
. ekmek aıacak dığer kımselerın kar 
, neıcrınin hazırlanmasına her tarcıL 
ta devam edılmektedır Bu karne· 

• !erin bıtırilmesı daha bir \.kaç gun 
• surccekıır lkınc.teşr:nın ılk gunıe

bahı~tır . Her nalde şu b•r r,un dıger mlihım mcse elerı hak . 
mevzuu 1 k d 1 ' . . . d k 
ı.ac gi.ın ıçlnde hukumet gerek me· ın a smct .nonunu r. } en. ıre · 
murlar. gerek mahdut gelırıı va- tıfler \:erec:eğ! •oyıcnmektedır 

tardaşları ve herkcsı alakadar ede- Ankal'ada haıırlık 
cek bazı yenı ıa e kararlarının ana Ankara 26 <Va tar. ı - Cümhu. 

Fiyetı S Kun:tı 

Btılgar t-abm geliyor 
J'eıteıbahçi! ve Beışftt~ ~ karfd~ 
o!lıa BıftG'ar muhtelltt :J9.t"JR şehrimi2ıe gelecek ve mt 
meçs per~ ~u Beştkta.şa k&.!'Şl oyruyacaktır. 

S. maçlar hakkındaki yazı iktnd sayf amızdadtr. 

Atatürk' ün muvakkat kabrinde 
-----,--· - ·-· , 

Yedelr Sabal' okulunun ~·eni merunları Ankıırn'tlıı ı\tııtiirk'ün mU\·akkat kabrini ;ı:iyaretle onun a7.l-ı h ııı 
tırası onlinde burmetJe et;ılmışlcrdir. Yukarıda iti re., im bu ;ı:ı)·arctı Le ... bıt etınektedır. 

rlndc ucuz ekmek tcvzııne başla
! nacaktır. Öğrendığıme gore kar· 
1 nclcrın levzıınden sonra \'e aynı za 
ı manda ucuz ekmekle beraber me
l mur. müıekaıt. eytam ve eramıle 
I ucuz şeker tevzi edıleceğlnden de 
ı kuvveti~ bahscdılmektcdır Birinci_ 
1 kanunun başlarına doğru da ucuz 

hatlarını katt olarıık tcsbıt ecte<'ek 
ve bu hususta hazırıadıt 1 kanun 
ıayıhalarını Mccıısln ılk ıçtıma gün 
ıerıne yetıştırccektır 

r1ycı bayram:m~ sor. hazırlıkları I 
bıtırıJmck uzered~r. Şehir şımd:.. I 
den bır tıayraıı:ı manzara~• almış· -------- -----------------------------------

Ankara. 26 <Vatanı - Heyeti 
Vekıle bugür. ciğlt'den sonra saat 
15 30 da saracoğlur.un reı~l:gı aı· 

' ( DevUIM S&. S, ;o:,cl, t de) //// 

!---------------------·---------------------

Amiral Darlan 

Darlan 
diyor ki: 

Uakar'a 
dokunmak 

c;ok tehlikelidir 

IDakorlılor bir hücuma 

S kor ş! hoz; rd ı r . I 
p Vıchy, 26 (A.A.) _ Rabatta bir 
arislı gazetecinin kendtslne sor-

011<:u •muhakkak bir taarruz hak· 
kttda Da karda ne dCışlinOlüyor? • 

(Sonu Sa: 3, Sil: 4 de) •=• 

Mühim bir teşebbüs 

Tunadan gelen 
dubalar, şilep 

haline sokulacak 
Harpten liDnra Ttmadakı duba

lardan bir 1<1smı limanımıza getl· 
rllmiştt. Şimdi bu dubaların ufak 

tadilAtıa şılep haline getırilmest 
ıçln tetkikler yapılmaktadır. 1ç
lrr1nde 2500 tonıuga kadar tekne 

bU!Unan bu dubalarm adedi 89 

dur. !cap eden tadUlt mUmitUn 

oldugu takdirde ticaret tılomu· 

zun tonajı hayll artacak demek
tir. 

Türk siyaseti 

tır Dün ve bugun ızc ıler sokakıar. 

da doıaşarcık şarkılar söylcmı;ıler

dır 

Devlet Demlryollırınrn ser(isl 

Ankara 26 !Vatanı - Devlet 
Demır,rolları ::::.ımhurıyc: bayra 
mında A~kara garınır. bilvlik no. 

1 ıünde oır ~ergı açacaktır- Scrglnı!' 
hazırlık ııır: o!t:nck Uzered:r Ser. 
2ıdc Ocvkı Dcmriyo!la;-• atolye· 
!erı "e bt~ha<~R Sıvaı; ~:mcndıfer 
atolyes:nde yııpılıın ışlerder. numu_ 
rıcıer gostcrılecektır Yapılar. ışler 

arasırda lokcmotlf yedek parçala. 
1 rınır. en mühım.erı!c dıger malze· 
' me vardır SC'r~t Türk isçflerınir. 
1 keb ilı"etınt gostermek ıtibarıle ~·m' 
~!den büyük bir alaka uyandırmak_ 
tadır 

Şehrimizdeki bazırlck 

Cüınhurıyet bayramı hazırlıkları 

~ehrımtı.M de Uerlemcktedır Şeh

rin muhtelif yerlerine muaızam za
fer takları kurulmaktadır Dün Tak 

~•mde yapılacak merasımde askeri 

kıtaların. mektcplılerin ve diğer 

teşekküllerin alacakları yerler tes
blt edılmıştır 

Tasviri Efkar 

Acınac-all hal 
iskenderun limanında milli 

servet nasıl yok ediliyor? 
organizasyon bozukluğu, Limandaki 

idaresizlik/er, büyük zararlar veriyor 

- • ~, Ankara. 26 <Radyo Gazetesi) -
~ n-. n Türkıyenın dürlist ı;ıyasetl ve ba-
U U a\ 0- iYi ı rış sevgıst harıçte., takdir yankıları ADmalfil -Rus 

Almanlar Stalingra
dı za ptedebilecek mi 
€gtuldenberi Almanlar 175 

uyandırmaktadır. lsvıçrcde çıkan 

Journaı de Geneve gazetesi, Tür
kiye hakkında yazdığı bir yazıda 

şöyle demektedir: «Türkıye uyanık 
duruyor. Onu kuvvetlı tutan şey, 
ordusundan başka hıç bir toprak 
talebtnde bulunmamasıdır. Mılli 

Şef de Ebed! Şef gibi maceralara 
duşmandır Harbe girmelerine hiç 
bır sebep yoktur. 

Sekizinci ordu, çölde ilerliyor 

bin kişi kaybetmişler 
St~loskova, 26 CA.A.) - Almanlar, 
aııngrada hücum etmek lçın a. 

cııı a e etmcktcdırlcr. Almanlar, pek 
lı~ idam kuliaıımakta iseler de y~p 
<! !arı hücumlar. çok kuvvetlı hu· 
g~l'lllardır. Şimaı Buz denızı rilz
sı tlarının Don ve Volganın geniş 
h~S>l(?rını donuk ve ıssız bir çol 
ıı lnc getirmeden ve toprağı ve 
t <!hlrlerı dondurmadan evvel kati 
~etıceyı elde etme[:e çalışmakta
"ırıa )il r. Kış geçtikten sonra yine bil-
•a lt orınanlarda \'C sayısız kasaba
! td.a kendilerine melce bulabilirer. 8 '' u kış Almanlar ıkl şık kar• 
11

11
hda bulunuyorlar. Ya Stallr.gra_ 

.,1
1 

Zaptetmek ve evlerin. enkazı ı.. 
~re " ı B d ~ crlcşrrek orada şıma uz 
ltı enız.nın fırtınalarına göğüs scr
la ek Ve yahut tnmamlle açıkta ka
ltı~aıt kaynklnr!a dolaşan seri Rus 
cıı/rezclerınln kendil e r!nl mü tema 
tııı en t&c;l7.. edecekleri Rus çayırla
tırı~a rl.ızgiırın ölcHırUcü hücumıa-

J\I rnaruz kalnııık. 
luıd rnanıar, Stallngrndda b r cy
bet enberi en aı. 175 bin ktşı kay· 

llllşlerdlr. 
ta;onrıra. 26 CA.A .) - Moskova 
:.-ı:osu pazar akşamı yaptığı ya-
1111 da, Sovyct kuvvetlerinin Sta
la~r1ad şimal batısında toprak ka 

Turkıye sulh yolunda hiç şüphe· 
sız bır gur. faydalı bir rol alacak
tır, herkes bllır ki, Ba.y Saracoğl :,::n besledığı emel de budur .• 

lngilizler, muharebeyi bir manevra harbi 
haline sokmak ga yesile hareket ediyorlar 

Mihver hatlarına kadar nüfuz edildi 
-, Londra. 26 CA.A.) - Mısırdan 
< gelen son haberlere gore, Sekizinci i 

ordu. duşman hatlarında bir takım ' 
gedıkler açmağa muvaffak olmuş
tur. Şımdı, muharebeyi bir cephe • 
harbinden zıyade bir manevra har. 
b: ha!ıne getirmek maksadlJe bu 
gedikleri ger.tşıctmeğe teşebbüs et· 
mektedlr. 
Düşman şimdiye kadar mevzii 

bir çok karşılık taarruzlar yap
mışsa da püskürtülmüş ve ele ge
çtrllen yerler muhafaza edilmek· 
te bulunmaktadır. 

(Devamı Sa. ı, Stl. 2 de) ıuı:•>• 

Pravda'nın 
bir makalesi 

1 

1 
1 

Rusları azami taarruza j 
dav ~t ediyor 

' . ., 
!: arı elde ettiklerin! ve mev

(Sot1u Sa: ı, Sil: 5 de) «=• Batf.Mla cephelerde harp büttin 9.lddeWe denm ediyor. Yukarıdaki reelmler ceplıede Bu aaker~rl Jht.erl1er 

f\nkara, 26 (Radyn c!zetcs!} -
Pra\'da gazetesi bUyilk ve kfü;Uk tıı

sarrufla: nakkmdıı yazdığı bır yazı
d:ı dUşmanı:ı Do:: havzasındakı kö· 
mllrle Ukrayna ve Koban'dakı buğ

dayı elde ettıgını ve lkl!sadl vazıye
tın bozulmak Uzere bulunduğunu yaz- I 
mı~tır. 

ı (Devamı e&: : Sü: 3 de) - 1 Çölde müttefik lru\"\'etıerl top ate11ıne haz.rrlaıu7or 



Acınacak hal s·ehır 
,. k d 1. Haberleri Is en erun ımanın- s it h tt u ana mc e 1 da milli servet nasıl feci bir 

yok ~diliyor? 
(B~ 1 iJKKle) -

ıün çalışan ameleye 140 kuruş 
yevmiye vermekUr. Bunıian ka. 
nunJ tevkifatın da tenzıtı icap e. 
der. 

t.l'crclln cilziyeU yüzünden 
hariçten amele lemını de mumkün 
değildir. BugUnku pahaWık gözO.. 
nüne alınırsa ameleye verık!n ver· 
glsJ dahli 140 kuruşun yalnız ek. 
mek parasına tekabtil ettiği kolay. 
lıkla anlaşılır. 

5 - Ayni zamanda limanda or· 
ganiz86yon son derecede bozuktur. 
1ş ehli olmıyan kimseler elinde eş· 
yanm usulsüz ve son derecede ka. 
baca tahliyesi sandıkların parça.. 
!anmasına, bn.zan eşyanın denize 
dökülmesine, her ne suretle olursa 
olsun mlll1 servetin yok edilmesi. 
ne sebebiyet vermektedir. Bu eş· 
ya vesaitslzllk yüzünden dahile 5ev 
kedılemiyerek aylarca Uman ardL 
yeterinde açıkta olarak beklemek
te, gi.lnes ve mütemadi yağmurla· 
rın tahrlpklir tesirlerine maruz kaL 
maktadır. Bu, memleketteki pahalı. 
lığı vücude getiren en mühim A
mildır. 

Gariptir ki, gazeteler eşya fiyat-

D) Sevk lmkSnsızlı:ı )'ÜZünden 
fuzulen ôdeneo ücretler ve hava 
tesirlerile eşyanın kısmen tahrıtı 

ıiolayıslle fıy&tlar otomatikman 
yükselmektedir. 

Çareleri: 
ı - Yalnız ticari eşya fçın k 

kenderu.na ayda asgari 600 vagon 
ve deniz sevkıyatı için ber ay 5000 
tonluk 4 vapur tahsisi, 

2 - Amele Ucretleri yükseltile
rek iyi kalitede amele temini, 

3 - Limandaki eşyanın esaslı bir 
tasnife rnbl tutulması. 

Bu tedbirler derhal alınmadığı 
takdirde İskenderun llmanından Is. 
tıfade ümitleri hayal sahasında ta· 
hakkuk edecek ve nihayet tasfı
yesı tamamen hnkAnsız hale eıre
cektfr. 

Karllertn.lzden 
tsttenderantta: Cem 

Menemencloflu 
lllJıt 

Bulgar takımı 
yarın geliyor 

larını yükselten muhtelif ı'ımiller JJk 29 
üzerinde ısrarla durdukları halde maç teşrin iev-
en mühim Amil olan lthalAt işle- f d 8 • '-f 1 1 k 
rındekl tntı:ı:amstzlığı nazarı dikka· ve. e eşı'.'C; aş o o aca 
te almamışlardır. Mersin ve İsken- l!:vvelce Fenerbahçe ve Be~lktaş 
derun limanları tngntere 11e ticari kulUplerlmlzin daveti Uzerlne lstan
münasebctlcrimlzı temin eden ye. bulda karşılaşmalar yapacağını bil· 
gane ağızlardır. İthallıtçılar bin dlrdlğimlz Bulgar takımı yarın sa
türlü gUçlilklerlc · İskenderuna ka- bah \jehrimlze gelecektir. 
dar "etlrdlkleri eşyanın fena tnh. Bulgar takımı blrlncı maçı 29 teş· 
liye ile hemen hemen kasden tah. rintevvclde Beşiktaş kulftbUmtızıe. 
. ı· daki intizamsızlık vü- ikinci maçr cumartesi g11nü Fener· rıblnl, ıman • d h ki 

zünden çalınmasını, güneş ve yağ. bahc;e ile. Uçüncü maçı a er ı 

1 h P Olmasını ,...., aylar kulüp muhtelltı ile yapacaktır. murlar a ara n• -
ca boş boşuna ardiye ücreti ver-ı Bu ma~ı~r hakkında tertip heye· 
melerlnl goz önünde tutarak bu eş- tinin teblığınl aynen a~ağıya alıyo-

vanın fiyatlarını tabiatile bir kaç ruz. far 
··k ıt kl dl Levak7 • ~. s .. c. Futbol Maç ı misli yu se ece er r. 

Vesait tahsis edilememesi yüzün. tertip heyetinden: 
11 h kadar Sofya'nın Levsky • J. S. C. muhte· den eşva men sa asını o 

doldur~u,tur ki, son gelen vapur litl ç:ırşamba gUnU sabah saat 8 da 
v ını tahll e edebilmek için ıı- Slrke<:ıye varacaktır Sporcularımı

~~~~aki eşya~ın bır kısmını antre- zın mlsaflrıcrı karnııamak üzere ıar-
0 haricine atmak zarureti hasıl ol. da bulunmaları rica olunur. 
~ tur. Bundan başka şehırdekl bü Bulgar futbolcuları ile Uk maçı. 
~ 1 eler tıkhm tıklım tıcart yenı sahuının aç~lış merasimi mUna. 

lil~ n~d Yd 1 d r L\man antrepo-1 sebetile, 29 blrincıteşrtn 1942 per~em
eııHı 1 .~ 10°1u b~ lk al emeyi a be gUnU saat 15,30 da B~lktaş takı· <;unda us s e ır en m z -
. k i klin haricine çıkmıştır. mr yapacaktır. 
~ ırmn m bl k h 1 ki ol Iklncl maç 31 birinclteşrin 1942 O yüzden r ço ırsız ı ar -

u .. .. llememektedır cumartesi gUnU aynı saatte yine Şe-
masınn onunc geç . . · ret stadında Fenerbabçe ile olacak· 

Sayın Münakalat Vekllımız ge· 
çcnl~rde şehrimize gelerek tetkik
lerde bulunmuşlardı. Lakin ltha
llıt sistemimizin can damarı olan ls 
kenderun limanını yalnız bir kaç 
,;ıat tetkikten sonra avdet buyur
muşlardır Bu kadar kısa bir za. 
manda bu büyük hastalığın tetkik 
ve teşhisi şüphesiz mümkün ola
mazdı. Ulus Gazetesindeki beyahat
larından da esasen bu anlaşılmak
tadır. 

Hulasa: 
A) Limanımıza Port _ Saltten 

ncr ay 20 HA 25000 ton ticari eş
ya gelmektedir. 

B) Bu eşyadan vagon ve va
purla dahile sevkcdllebllen ayda 5 
lit 601)0 tondur. 

C) Limanda amele buhranı var. 
iır. 

Ç) ~a limandaki idaresizlik 
vi.ızünden kah çalınmakta. kah tnh 
l"e esnasında fena tahliye usulleri 

yUziind"n tahrip edilmektedir. 

tır. 

UçtıncU maç ı lklncıt~rln 1942 
pazar gUnU saat 1:5 30 da Fenerbah
çc • Beşiktaş muhtelit! ııe Lev.sky -
J. s. c. muhtelltl arasındadır. 

Kasımpaşa cinayeti 
muh3ke nesi 

Knsımpaşada tanımadığı bır a
damı öldürmekten suçlu ııanılan 

Ali Rızanın cinayeti davasına dün 
de Bırlncı Ağır cezada devam o
lunmuştur. Bu celsede Ali Rıza
nın şahitleri dinlenmiştir. Maznun 
Kasımpaşn.da 8 senedenberl tanıdık 
!arını bildiren altt şahidin ifadesi 
de blrbırtne benzemektedir. 

Bu şahıtler şöyle söylemişlerdır: 
•- Alı Rızayı 6 senedir tanırız. 

Hemen ekseri akşamlar içer; fa. 
kat içtikten sonra kendlslnı kay
betmezdı. Onun şuursuz. kötU blr 
halin\ hiç görmedik ve hiç blr gün 
bıçak taşıdığına rastlamadık• de-. 
mişlerdır Mahkeme. evrakın tet
kıkl lçın başka güne bırakılmıştır 

tramvay kazası 

Eir çocuk, tr amvay 
aliın do kalarak 

can ver di 
Dün Sultanahmette çek acıklı 

bır tramvay k11zası olmuştur. 
Ayasofya önunden Slrkecıye dotı 

ru süratıe ınmekte olan br uam. 
\'ay bir çocu~a çarparak Old'rlr
müştı.ir. 

O semtte oturan 14 yaşında Yü· 
cel adınadkl çocuk koşarak cadde. 
den karşı tarafa geçmek isterken 
bırdenbıre tramvayın tekerlekleri 
arasında düşmuş ve raylar üstün
de kalarak aitır surette yara!anmı;;i
tır. 

Bu yüzden tramvaylar dün ak
şam uzun müddet işleyememiş, va. 
ka yerinde muddcıumumlllk gayet 1 

~•kı bır tahkikatla meşgulken o cı· 

varda oturan çocuğun annesı vaka 
yerıne 5'elerek ölüm hallnde bulu. 
nan çocuğunun üzerine kapanmış 
ve ağlamağa başlamıştır. 

Hemen can kurtaran otomobil!. 
ne haber vertlmış, fakat o sırada 

küçuk Yücel aldığı yaraların te· 
sırllc ölmüstur 

1135 numaralı Sadık Acarın lda. 
re ettiği tramvayın sebebıyet ver
diği bu kaza. o mıntakada derin 
bir teessur uyandırmıştır 

Vali ve Belediye Reisi 
yarm geliyor 

Ankarada. ekmek ve muhtelif ıa.,e 
meseleleri Uzertnde temaslarda bulu· 
nan Vah ve Belediye reisi Dr. LQtfi 
Kırdar yarın 4ehrımıze donecektir 

lngiltereden sag:am 
ayakkabı getirilecek 
Öğrendiğimize göre sehrımlz L 

yakkabıcılarından bır fırmıı hha· 
lal V" ihracat Btrliklerı umumi kfı
tıpJıı. ı e muracaaı ederek lngihe
rcderı istanbul plyasası:da pcrake:ı-
1e 27 - 40 lira; arasınd:• sntabıle
ceklerı fıyatta 1100 çift erkek ayak 
kabısı getırmek ıstediklerını bıldır_ 

rntşlerdır. 

Firmanın bu teklifi ve getirilecek 
oları ayakkabıların satış fıyatl.tr: 

uzcrınde esastı tetklklercle bulunan 
ithalatçılar Blrlığı umumi kıHlplı:ı 
ıstegı matlüba uygun bularak ken· 
dllerınc ıfızım gelen akredıtıf mua. 
meıesını yapacatını blldirmışUr. 

tngıltercye pek yakında sıparlş 
edilecek kunduraların bir kısmının 
altları koseıc ve bır kısmının da ka. 
uçuk olacaktır. 

Kuru üzüm için kredi 
Bankaların kuru ü:ı:üm mukabi· 

llnde tactrlerc kredi açmalarına dün 
karar \•erılmlşllr. Gıda maddeleri
ne bankaların kredi açması yasak 
edlldlğlnden fü:üm ıhraç maddesı 1 
olarak krcdlye ttıbı tutulacaktır. 

Ayrıca İzmir menşeli yenı mah
~ul kuru Uzümdcn iki bin tonun 
tnglllzlcrle Amerikan korporasyo
nuna satılması içın müsaade veril. 
mıştır Almanlarla da bu hususta 
müzakereler cereytm etmektedir. 

Memur maaş !arı 
v ; ri lmeğe başhn d ı 

Memur ma şiarının Cllmhurlyet 
bayramından evvel verilmesi husu· 
sundakl karara uyularak dUndcn iti· 
baren verilmesine başlanmLŞtll'. 

Dolar ve Frank 

GUncş yavaş yavaş etrafı ısıtmağn 

başlıyordu. Rüzgfir da epey hafiflemişti 
Herkese bir rehavet çökmüştü. Yolcu. 
!arın ekserisi koltuklara uzanmışlar, ya 
ı;ralarında konueuyorlar veya kitap oku
yorlardı. 

Amerikalı: 

- Ben, demiş, nasıl oluna ol9un 
bana ~r•b1t her bilmeceyi hallede
rim. 

fo'ra.mııır;: 

- Hayır, demı,. aldanıyoreunoz. 

Antya biraz dolaşmağı teklif etti. Fa
kat Mpsi itiraz ettiler. Bunun üzerıne 

,enç kız: 
_ Mademki bu kadar tembelsiniz Es. 

ten size bir ceza tc:rtip edeceğim. dedi. 
Kamaramdan g!dlp dürbün geliriniz. Şu 
uzakta görünen vapura bakmak lstlyo. 

rum. 

n .ıo -IM% 

il 

DENiZCi GOZOYLE il 
il il - Pratik çare 

Deniz 
Uçaklarının ro.~ü 

M a.nm b~ma oturm!1'• ı;ell· 
oe koca.ınan bir katıt 1•'! 

mı,. cetnl ,;ibl btr teY yaptnald' 
m91tgukta. :ı.t:erak eıierek .. kw.luJll• 
baktım. , 

Evet, bu bir eetveJdJ. lthla ile ('-1· 
ıilm.l, ve ayrı:hnı' hanelerde ay, ı'i" 
\e bir ı&kmı i9imier yazılrydt. 
Merakım arttı, okuttum: 

Yazan: Hüsamettin Ulsel 
t - lldJtcltefriıa - pazar - ...,

Rukiye. 
2 _::_ lkln<·ite,rin - pu.a.rtMI - .... 

san Urkmeı.Jer aUe8'. 
~ cniza!tı sil~hlarile ha..• rada dol'aştırmaktan daha zıya. ne en büyuk yardım edecek de. 3 _ lkineiteı,rlıa _ -.1ı • A,-f 
la.il "uvvctlcrınln arta.11 ırtkt. de kuçuk ve kuvvetlı dcnız mtif· ğ rl· bır unsurdur Dellkulakyan. 

rezeleriP.e ayırarak blrbırılerıne,. Zengın ve fakır her devlet si· 4 _ lkinclte,rin • ç.ı,aas.._ · 
şafı dentz harptcrınde yenı tısul- _., çabuk vardımlar verecek me. lah tedarik edebılır Fakat bu si. _. 
lcrin tatbıkını icap cttırecek du- ,.... J k şc !\fehmet F.~ft'lle ve ~· 

safclerde bulundurmak ıcap edi. latıı en iyl randıman verece . - S - lklncl~rhı • perpııb' . 
rumlar doğuruyor. Artık bugüR kilde kullanacak personeli yetış, 
bır ıtarp fılo~u açık denizlerde b1- 7er. B h ta K~o TımakJJdes 1le elfl-
ie yüz bin türlü emniyet tedbir. Açıkdenızlerde büyük donan. tlrmek icap eder. u usus Allah Allalıı? Bu ıteeltrf 
teri alarak seyretmek mecburi· malar harbi artrk tarıhe karışı· müşküllere uğrarsa sll~htan bek· Ceh:elln clMa aıt taraıa...- Ji• 
yetlndedlr Bilmem hiç gördünüz yor. Onun yertne bas...:ınlar ve !ediği faydayı göremez. attmı: 
mü? Bir donanmayı teşkil eden karasuları harbi başıayacaktır Harp başladığı zaman lngiltc- 14 - Btrlnctk&lnla _ ,........ -
gemlleri siisleye.rı işaret sancak- İkinci dünya harbinin doğurdu- renin elınde ne kafi derecede ta~ :\letz Lfmonoğlu. 
ıarıle den!zlerde sağa sola ma- ğu netice budur. Bu ne~lce fon nl yare ve ne de kudretli tayyarecı l5 _ Blrtnc.ikAnan _ 1111ıı • Baf9' 
nevraları. gemilerin gelln gibi harb ın pek çok ka!de!erını dc~lş- vardı Yeni tayyare fabrikaları Kndslye. 

d kurulurken Kanadada da iyi tay- Bf ın tkl ----Y ' ~üzülüşleri. torplto filolarının o. tirecektır. 16 - r c n1tJ1 - '!flU"V--~ 
nanmaya hiicumu, donanmanın Evet bundan sonra donanmada yarecı yetiştirmek mekleplerl Gülmezoğlu alle!rl. 
kendıni bu hucuma karşı müda- ağır harp gemiler• kadar ve b~I. açıldı Fabrı"kaları mahsullerini C9h·eu delduran &arib •9 ~ 
faa~ı ınsana zevk ve heyecan v~- kı daha çok tayyare ı:emılerı bu · vcrmc!c başlarken tayyare mek. okumakla merakımı .... ~ 
ren qüzel manzaralardır. ıundurmak bir ıht ıynç olacaktır tcbl de plotları yetiştiriyordu . cetıme akıl erdirince .,....: f/P 
Donanmayı düşman, dost diye Tnyy"lre gemiler• agır h'lrp ge. Bunun ıçındır kı lngiltere. tay- _ Kazanı, IMld1r ba cıeı.elf 

ikiye ayırarak birbirine karşı ha- m•lerlnın yanındaki mevkı!erinl varclcrınc tayyareci bulmakta hayır kunnnn adına tane mi _,... 
reketlcrde bulundurmıık, hangi_ alacak ve kruvaa.irlerk destro- ~orhık lara uğramadı. Metodik ça. mağa çıkacaksın! Oau ~ _,ı 
sinin ü~cür.dcn hazırlanarak he- yerler bu iki kuvvctı denızaltı Jışmalar scm cresinı verdi Fabri- g1tnlerde ırraal.19 nerelere ._...,.. 
def lttıhaz edilen sahaya daha gcmılerinın taarnızlarından :ıy:ıı kalnrı rakıplerlne karşı tayyare. catını mı tesblt ediyonuf tt•· 
çabuk varması imkanlarını he- o'kkat ve ehemmıyctle muhafaza de i.ı~tünlüğü kazandı Pen;oneli - H anr. Ne kadar dll,Olı•• 
sap etmek gıbı fcnnın en derin etmek !üzumunu ,;1Jyaccıktır de bu sılah lardan en çok e~erlcr ı nan ne ~lduğnnu anlıyamau••• lfl· 
ıncellklerı:ıi kavrayan deniz za. Artık tayyare silahı cton;ııı:na. yaratacak kabiliyete yükseltti ıl mi boşuna yoralma. 
bt11erlntn harp yerlerinde bu tec. nın en kuvvetlı tahrıp v~ milde • Yarının tngillz donanmasının 1 - Peki öyleyııe, 1HJ cıenellll ~ 
rubetertnden !stlfadelerinı temlo faa slUhı vazifesini "Öre <>ktır . d .. ,,.. .. ! oldutunu bana sen itiyle. 

.,. tayyareci kadrosunu_ gor_ u.,.um .. uz _...w.,ı: edecek harp oyunlarında yeni ou~man tayyare gemıler l nclen _ - Bidm apartnnanra _. 
· zaman havret etmıyeceglz Çuo· _ _..__. -ııa· hır harp fen• intn tatblkı zaruretı fazla tayyare gem ıs ı ıaşıya :ı bir J cKömllr alamaden, kaJ...-.•-• J--

meydan alıyor . fılonun harp gem~• bakımı: dan kü bu kadro, donanma teşekkü- mıyacafrm, ~ııuun ç--'ee aı-; 
Uzun ve zincirleme bir prova •t'ksikllğ ı nı tayy&re g•mı ı ierının lünde tabiatıte ehcmmtyetıı mev- kın• diye Ultlmatoma dayadı. Jtt 

hattında seyreden büyük filonun kudretlı tııarruz kabilıyct!ıc kar- kılnl alacaktır. İngiliz donanma. ben de ba,ımm çareııine baky•rO"'' 

dcnız üzert r.de 5alınışın1 düşünü· şılamak rnumkün olacaktır "'ınln denizlere hakimiyeti için Bön bön ytizttae baktım: 
nüz. Geeenın karanlıkları arasın. ~·eni sliahın kudret!H? vaziyete bundan baska çare yoktur - Affedenin ama bu cetveUe ~ 
da bilvük bir ~ehrin hareketini gıreceğı zamana kad ar tayyare, H ü!lametttn ULSEL 'ını11 çaresinin llfl münaeebed ' 
andıran bu tatlı mnnzaraya do- karada ağır batarya va7.licst:-. anlayamadım. li' 
yum oıınaz. üzcrıııde himaye tay gii:'düğü gıbl denizde de duııaıı- ,- - Tanıdıklardan yakacak tect.ı ıt 
yarelerının . yanlarında düşman ma ağır toplarının ateş kudreti. KUTLU BİR edebilml" olanları tahkik \'9 t;:.t1 
denizaltı gemilerine karşı kov nln er•<;<>mediğl sahada ayııı de· ı ettim. Şimdi önümdeki cen·ele U-

her glln birinin e\•ln9 .rtdlp vtcud mnk ıcın donanmayı çevreleyen recede müessfr olan bombnlarlle 1 ;t. •P 

ki.icük gc mllcrın. ıorpıtoların . de· yapmak kudretınl gösterecektir. DÜ\.J UM mtı ısıtacağım! 
nızaltı gemilerinin dizlld !ğlni ı::oz- ı KÖR KADI 
ontinc getlrınız . Her gemı r: ın ku- H er ıkı tarar da donanmayı Anadolu Sigorta Şirketi mUfettlŞ· 
manda kôprüsünde ateş kontrol mağlup edebılmek ıçtn C'Il Jerlndcn Sermet Tezcan'ın bir oğlu 11 iki gece h ı rsızı mah:{l)nl 
mevkıınde. ışaret ve telsiz tstas. evvel bırbırtcrının tayyare gcmt. dimyaya gelmiştir. Ana ve babasını !'! ' ld • 
yonlarındakl faaltyetı görUnil:!'. lerını yoketmelc kın çaıışacak~ıı- l tebrik eder, yavruya uıun omUrler 0t:I 1 . 
Bu faalıyetln sıraladığı cmlrlcrın ıııyyare personelının talım ve düerız 1 Beyoğiunda Büyük Bayram soc 
topları başındıı bekleyen kıymet· terbıyesı bir dar.anmanın zaferi- , kağında. Bayan Fatmanın evırıd 

ııır· 1: denlzcılertn tetik iizcrlndc du- _ bır hırsızlık v:ı!< ıı s 1 olmuş ve il· 
ruşlarına bakınız, asan!'örlcrdcn ı J( L sızlar yakalanarak adlıyeye ver 
çıkar mermilerin Süratle toplara ~ eı--- nıışlcrdl 
sürüldü~ünü bölmede çalışan V<' 1 ~ , lr ~ Gece aralık kalan kapıdan ıc:c~c 
her da k ık ıı da bek ı en ı 1 en bir ı n- ~\\\\\\\\\\\~"''''''"'"'"'''''""'''''w''''':·'""''~''""''''''""'''~"'""""~ gır c re k Fat m anın mantosunu 
fılakı soğukkanlılıkla karşılamak kızınııı ıskarpinlerinl aşırarak K9_ 

üzere alıştırılmış efradın cabuk_ Staıı·ngrad muamması c;ıırkcn yaknlan~n AhmeUe ReŞ~:~1, 
lukla verılecek emirleri yııpmak nıuhakcn'c>sı dun 8 ınc ı Asli~ 
üzere durduğur.u düşününüz 1 r.etıcl'lcncr k . suçlulardan AtırrıC 

1 S taıtrırrad'daı iki ıokalc daha - Oyley" Rnı1lann eJlndedır. 
1 
..... , 

9 ay. Reşat 5 ay hapse mnh,.u• .. K aranlık bır gecenin soğuk· Almanların eline Keçmı,. Bu- - Ru,Jarın elinde ol'la, her gün 
tehliJ'\'lerınde Almanları Stallngrad- d ıl ın i'$lerdır Jarı ve fırtınaları arasında nu oku.·an bir arkaıla, bana: • ı'dhala"t tu··cca·.·ları dan atmak için muharebeler \'ertlik-v. ılmaz btr alı$kar:lıkla dıreklerın _ Stallngrad muhartbestnln hu&"lin 
lerlni bildirirler mi? 

üzerinde nöbet yerlerınde denız- .. ek .. en ~edin<'• gunlldur. Almanlar - o haldt' bir kı'imı ı\lmanların, I bu~ün toplamvor 
altı g~mılerlnı arayan gemlcıle- ,ehrın bu\ iık kı!>mı ellmıze gec;tı dl-

1
. d d k !J J 

· · ltl r kı!lmı da Ru .. ıarın e ın e eme • . 1 h 1 il cra,.crı· rin duyduğu heyecanı natırlayı , Hli ha,11 :ı:anıan oldu. Roman3a ajan- Butun t :ı ma arının P ,. 
nız Tabıatın butiiıı kuvvetlcrır:e. ı ~ının i~e şehrin du«tü~iinU hahf'r \er. • tır. el "' I I 'de azami satış fiyatları üıeri~d; 

. ' Jfıhl ıı d . .. - Pekı ne kn arı ' " man arın, ne uo··rüc:nıek üzere ithald.tçı tacır ... fennin en yenı sı ar c oıın· me!!I U'ittınden a' ıar geçti. !';on gun- 1 , "' ~ t ,., 
. d k'k 1 • l kad:.uı Ru"lların elinde? ' Buglin o(:leden ;;onra Ticare . tılmış bir dUşmar. ın her a ı -a inde, "lon fabrikanın da ı\. manlar - Onu et;er .\lına:ı ,.e Rucı ku· ı d b' t 1 tı y!lPJ 

belireceği kaııaatlle vazifeleri ba. eline ıec;tl~inı öğrendik . Bir kaç gı\n Soııayl odasın a ır op an 
ı mandanlıklarr da layıklle btıhorlarsa ı d cıında usanmaz bir sadakatle kar. e ' ,·eı de Rıı .. ıarın elımh· iki .,okak · ı aklar ır 

.. ' . . ' nı• • .,ıcr .. cıı ka.ybedcıim. 1 .. k 1 c hu· şı koynıağ:ı hazır dcnizcllcrı tak. kaldti\'ını galiba \ l';tl blldı rmı-,u . !;ilm- - llİ4,' olnıa.z~a. Stallngrıtıl dii~e- Atat ur t u. varı ı,m 
dlr etmekten kendinizi alam3zsı- di de Almanların iki <ıokak d:thJ. al- <•ek mı dü'jnıhecek ını onu söyle? • d 1 · Ol' 
nız . ılık ları bildiriliyor. Bu ne u;ındcıı \'ı• - Bunu 1>.llmck i\·ln lfl'hlrde kaç 1 rıyet bayramm a f,Çf y 

Harp fenninin pek çok safha- kılmaz muammadır! Sen ga.r.ete<·ı .. ın, I mahalle. kaç fabrika. kaç ııokak, kaç Unkııpanından Ycmkapıya açıJaCll~ 
Jarı şimdiki şartlar altında pek sö~ it' bana hu Stalingrad bug'lln ki· ı· e\', kaç bodrum, kaç merdin•ıı, kaç olan Gazı bulvarının ŞehzııdebııŞ•~. 
ç~k dı•ğışmeler ~apmak mccbu-ı mln elindedir 't diye !lordu. aofa ,·ar CV\."el:i onu bilmek, sonra da kadar olan ilk kısmı ikmal edil~li· 
rıyctlnded!r. Bugun bir donanma. _ Bu anlattıklarına bakılırsa Al· ! her giııı kaç bodrum zaptedlllp kaç bulunmaktadır. Bu kısının açılı.\' 
Y " • nıanların elı nde olma."ı laı.ıın. merdh en terkedl!dı~lnı ve kac: .. ora rcnl Cümhurlyet ba)Tamın .. • 

1 harp ı"ın ,·aymaktan daha zl· ı . - . _ . d" ·vaP1 

yade zarardan korumak lçln top. iyi anıa Alman teMl~lerlnde j ı .. tirdad olunduğur.u oğrcnJı> kaydet- lacaktır. 
ıamak zarurctı meydana çıkıyor. - · • . , --------- -----. b · t.. k d her &""iin Stalin&"rad'da 'ıddetll moha- , nıek lhım. Buyi.ık bir donanmayı u un u I h dil 
retıle denizlerin üzerinde bir a. rebeler olduA"undan bS e ıyor. Tatlasert 

ni örtememişti. 
Saçı sakalı birbirine kal'ı~miş, gözlerl

ne siyah gözlük takmış, sapsarı renkli 
hır adamdı. Aniya'nın dcdi~ı kadar e.ca
ip bir halı vardı. 

Htımar giilerek söze karıştı: 
- Ben dün tahkik ettim. Bu garip kı. 

yafetıl acaıp adam. bir alim imiş. Hem 
de üstelik Rusmuş. İsmi profesör Gre· 
glus. Guya Amcrıkada üniversitelerin 
birisine profesör olarak çağrrılmış. 0 1\ttn 
ıçln ı:tdıyormuş. 

TEŞEKKÜR 
1 it Şcrlkımiz, babamız. kardeş 111 

dayımız 

HASAN AKiF ZADE 
NURi AKiF AKEV 

c 
in vefatı münasebetile cenaze ~19 
rasimlnc iştirak eden, tclgr" re 

1 mektupla, çelenk göndermek =~ıı~ 
ı tıle derin acımızı paylaşan ark tıı 
tnrıınıza. akrabamıza "e. umu~~or 
nıdıklarımıza en s"mımı tete 
lcrf.mlzi sunarız. , e 

ABDİ FUAD A !tEltg 
ŞUREKASI Herhalde bllmlyeccklerinlz bulunur, 

bilakloı ben her b!lnıtteyı balltıdtıbi:J
rlm. 

- Aıı!A ıd7.lnle 500 dolar bahse gi
rerim. 

_ Benim dürbünümü size verebilirim 

matmazel! . 
Bu sözleri gUler yüzlü, s~·ımll bir 

ııdam söylemişti. Esten yanlarına yak
iaşan bu yabancıya ters ve akei bir ta. 
vırla baktı. Anlya'nın elini sıkmasında.n 
,.c onurla teklifsizce konuşmasından hıç 
ho~anmamıştı. 

lamladı. Esten'ln kendisinden hiç ho3. 
!anmadıtını hemen hissetmişti. Konuş

mağa başladılar. Esten azametle sualler 
soruyordu: 

mak, onu kilçuk düşürmek ıstediğl bel_ 
ll)·dl. Genç mühendis bunu anlamamaz· 
l!ktan geldi ve nazik bir tavırla: 

- Buna imkan yok Mösyö Lur.d. diye 
cevap verdi. Çünkü benim Baltimor'da
ki vlrketle uzun zaman için bır mukave
lem var. Hem öyle sanıyorum ki onların 
bana ver ecekleri çok yüksek maa;sı siz 
veremeulnlz. 

Prenses Manterka başını sallayarak: 
- Greglus mu dediniz?. Ben hiç bu 

ı ımde bir Rus profesör olduğunu duy. 
madım. Fakat i~in doğrusu lhtlllılden
berl memlekette olup bitenleri bllmlyo_ 
rum ki .. 

-ıııll Merhumun alJpsl na ... 
oğlu 

HASAX AK tt' All~ 

- 1500 dolar mı hu ıı17Jn memleke
tinlıin ııaraıııdır, hen "liı:ln 500 dola
rın11.ı1 kar'ı ı;oo frank koyabilirim. 

- Pek ıila haydi bir bilmtte ır.öy

le.' in, diyen .\me~lkalr)·a F'ranaız 

unu ormu': 
• - Du,·arda asılı ma\'I renkli, şarkı 

1 
-.oyler, pipo içer. 

Amerikalı uzun uzun cıu,unmüş \"9 
rran 17.a: 

- Hulamadım, demiş. işte öOO do-
1.lı ınız. Peki şimdi siz söyleyin. 

- Ben de hllmi~ onun, kaybettim 
ifle l4Mt frankın.z. 

.SEKÇE 

Ge~ kız ne~ll bir ta,·ırla: 

- TeşekkUr ederim mösyö Kmt, de
c!i. Nerc~rdeslntz. Hiç görünmediniz? 

- Sizi rahatsız etmek istemedim 
Bu sözleri söylerken hafifçe gülüm. 

siıyordu. Bu adam kısa kesilmiş sakalı
na ragmen çok genç görünüyordu. Ya
kışıklı ve sevimli idi . Anlya blrşey daha 
söylemek istedi. Fakat sonra vazgeçerek 
clıırbUnle etrafına bakmaja ~tadı. 'Mös 
yo Knlt prensesi ve Lund kardeflerl ııe ... 

Amerikaya ne maksatla gldiyorsu
r.uz Mösyö Knlt" 

- Mühendisim, BaJtimor petrol kuyu. 
larında çalı ·mak üzere gidiyorum. Şim. 
diye kadar yine petrol kuyularında ı;a· 
l.şıyordum. Rusyada ve Balkanlarda bu
lundum. 

Esten lsillıfafla: 

- Ya! Demek mü~endiı1Siıı.lz öyle mi? 
dedi. Belki de Amcrıi-.ado size bir iş tek 
Uf edebllırlm. tsvf>(leki fabrikalarımızın 
bir şub sini kuracağ1~. Orada belki bir 
müheı>dise ihtiyacımız olacak. Herita'dc 
ı;ızc gore bir iş buluruz. 

Bu sözlerUe Krut'~ 1uecinefıoini kır-

Tam o aralık Aniya bu konuıımaya 

bir son vermek için söze karıştı ve genç 
mühendise ~unu !ordu: 

- Bu güverfoıle dolaşan acalp adamı 
tanıyor musunuz? 

Haklkaterı acalp bir adam o aralık 

yanlarından geçiyordu. Bastonuna da. 
yanmış.. kalırı bir p-ılto giymış, yakasını 

kaldırmıştı. Başındak! şapkayı gözlerine 
kadar indirdiği ~lde ,.Uzünün ~rklıı:ı.lltl· 

Esten Anlya'y:l dikkatle baktı ve: 
- Ne dıye bu a~aip ado.mıa bu kadac 

yvr. Gldıp giyinseıı iyi olur, dedı. 

Genç kız bir an tcred<lütten sonra: 
- Bilmem. Bu adamın halt b:ına hiç 

tabii &elmlyoı·. Ad· ta tiyatn;Ja oynayan 
bil' aktörmtiş bib• .:o-:hte! 

Motıcr.d1s W~· ıı.r.· Knlt evvel it <'cvap 
vermedi fakat h.;.f-.. gülünısP.di. Scınra 
Anlya'ya: 

- Hakkınız var, dedi, Bu a!iam ade· 
ta maske takmış gibi değıı mi? M~ke 
<iedinı de aklımr.. gelclı. Bu skşamkl nı&s. 
k~Ji baloya gidecek mı.iniz? Bunu .ınut
lt9 bilm,.k istiyorum. <~ Y9r> 

r--T _AKY l. M:-' 

1 
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RADYO . TELEFO_N. TELGRAF HABERLERi 

rAske~:z.:urum, Ekmekgüzünden 
--··- M I All 1 K d k .. k d 
Cephelerde harp vaziyeti a J oy ya asın a• 

Alman 
uçakları 
Midlandı 
bombaladı 

Çukurıvanın pamuk !ŞiYASITCM~. 
1 rekoltesi 200 bin balya lsviç::atr!~nde 

C enup Pasifikte saıomon ad•· 
larıııdaıı Gu&aıllkö&nal'da A· 

ıtıerıkalıJa.rıa Japonlar arasında ilk 
ltara çarpışması olmuştur. Japon. 
1•r, Amerikan mevzılerlne bir ce· 
tah tııarruzu yapmışlar. fakat mu
Vdffak olamayar»k ı;crı çekilmiş. 
1tr<tar. Bu arada, adanın flmal ba
tısındaki sahillere Japonlar yeni· 
•Jen asker çıkarmışlardır. sunu da 
'1ıiv~ edelim kt. Amerıkalılar - bi. 
tım tahmin ettığım!z veçhile - Ja. 
Dunıarıo adanın başka münasip sa. 
111llerlne de asker çıkar<lcı&klarına 
1httmaı verıyorlar 

Malezya ve sıııgapura karşı ya· 
!'ilan laarruzlarda. Japonlar lngı"ıı. 
ı ... 
• rın yan ve .cerllerlndekı sıı.hılle. 

t,. asker çıkarmışlardı Bu oyunu. 
P.uadalkanal'da tekrar yapmaları 
öıkla yakın ~örOnfiyor. fhrac hare
ketlerinde ve cenah taarruz.larında 
1 'ı>onların kullandıiı tabiye, Al· 
l'l)an tabiyesinden farklı dcitlldlr 

ki halk neler çekiyor
1 

$ehrimızin bazı semtlerindekı 
fırınlarda. yeniden bir sun! ekmek 
darhtı yaratılmata çaıışılnıaktadır 

Bılhassa Kadıkoy yakasının bütün 
fırınları kendllerlne Ofıs tarafından 

verilen unları rastgele tslcmekte ve 

ellerındekl karnelerle müracaat e· 

den halkı •Ekmek yok!a dıye geri 
çev1rmektedlrler. 

Dün otrendığlmize göre. Kadı
köy yakısının bütun fırınları. gun. 
lük ekmeklerlnı cece scıat 3 de çt· 

karmakta ve sabah "at 7 ve ka. 
dar ellf!rlnden çıkarmış bulunmak. 
tadırtar. . 

Buna sebep te. fırıncıların nok· 
san ekmek cıkararak bcledıye korı. 
trolünden kaçmaları ve bu ekmek. 
feri pahalı olarak bazı lokantalara 
sa.tmaıanctır. 

Ayla rdanberi, bin bır ilıle ile 
halkın etı zaruri yıy .. cek maddesı 
olan ekmek meselesınde • htıkar 

yapmaktan çcklnmlyen bu fırın

cılar. şımdı de ıcce ı>kmek çıka. 

rarak, hem halkı tıfdatı}'or. hem de 
kolayca belcdlycnın kontrolundcr. 
kacmıs bulunuyorlar 

Halk, sabah ~aat altıda . yedıde 

sokaklara dOşti.iğu halde rırıntarın 

kapalı kcpcnklcrınden bBşka bır 

şey goremıyor. 

Diğer taraftan venı ekmek kar
ncıertnın tevz:ıı •!1 d e beklenıten ıo. 
tızamıa vapılamamakta. nalk na. 
hıye mudurlllklerınden meydanla. 
ra. meydanlardan kaymakamlıkla· 
ra yollanmakta ve böylece ıs güç 
sahibi bir çok vatanda.şiar li?tinün en 
kıymetli dakıkatarını boşboşuna 
beklemek~ geçırmektedtrler. B'z ~u kanaatteyiz ki. Amerıka-

lıl;ır biJyük bır dc'!ntz muharebe· s d 
tini lfÖZe almadıkça, Japonları Sa · e k 1• z 1• n c 1• o r u 1oınon ıdalarındao ve Yeni Gıne •-
ıjlistndan çabuk çıkaramıyacatdar. 

<lır Yalnız hava harbı bu ışe kAf• •• ld ı ı e 
dt!iildir. Bunun deniz harekAtı ile ço e ı· er ıyor 
lı raber yürutülmesı ICllP etmek· 
lt!Qlr. 

~ısır cepheaınde tngııız ordusu- t ... ı 1 bleide) • .-•• I cereyal' eden lklııct d~recede 'bası 
tıı.ın taarruzu 4 ıcündenberı devam IJondradaki tefsirler. hAlen yapıl çarpışmalara iki tarafın tankları da 
c trnektedır. Tııhmırı etll2ıınız vec- makta olan hareketlerden llVddP iştirak etmiştir. OU~man işgal edilen 
tıı1e lnaııız ordusunun buyük kıc:. bunların stratejik ve taktik umu- bölgeterdekı l<ıtaıanmızı çıkarmağa 
roı henüz muharebt!ye: karısma- mi manzarasından bahsetmekted ~r. muvaffak olamamıştır. 
mı,, bu $ebeple, büyük tank mu- inııliz basrnı ıtratejı bakımındı.n. OOn saat 18 de H50 Alman ve Ital-

Bu hücum, harbin en 
şiddetli hücumu oldu 
Londra. 26 ! A A ı - Mld!&fH1 şeh

rı dl.in gece utradtğı Atman nava 
akın; ile harbııı en flddi!tlı tN.rruzu
na maruz kalı..ışur. Dörde çocu« ol
mak Uzere b:r kaç 1<1şı olmü.ştllr. Bır 

çok evıer yıkılmıf ve bomt>&ların l\a. 

va tazyıkı yUzUnden tıaylı na.su .ı

muştur. DünkU oazar Jtlntl. dtlşman 
&kır.oııarının gUpegüııdUz cenup batı 

kıyı 4ellırlertnden t>ırınl top atetıne 

tuttukları sırada ölenler aruında fe
hır muhafızlarından tkl kiti de ouıun. 
muştur. Sabah erk::ıden mıer ara
sından otrdent>ıre ç ıkan dört Alman 
uçaıtı cenup dogu ,etıırlerınden oırt

oln eskı oeıedıye dalrest ııınuını 

bc>mbaJamışlar, oır kaç kışının oıtt

mUne ve başkalarının da enkaz aıtın
(!a gömOlüp ka.tma.sına aetıep oımu•· 
tardır. 

Uzakşarkta 
Bir J op~n kruvazörü 
daha hasara uğratı l dı 
Londra. 26 < A.A.) - Guadalca· 

nal adasının şimalinde Amerıkan 
hava ve deniz silahları bir Japon 
kruvaz:örünü, bir muhribini ve bir 
hafıf kruvazörünü hasara ujrat. 
mışlardır. Bir zırhlının da isabet al. 
dı&ı muhtemeldir. 

Bu miktar geçen senelere 
nazaren 60 bin balya fazladır ı 

S(r mitddcttenberi Çukurova ve 1 He 140 bhl balya arasında olan pa-l 
Ese mıntaka.tarı ıle Odemlş nava· muk rcltoltesı bu aene 200 blD bal. 
ısının pamuk ıstthlak ve ıstıtısal yaya yukseım:ştır Fazlalık 80 bır. 

vaılyetlerını y&lfından tetkık eden balya kadardır Elde edlle11 bu mik 
Ticaret Veklletı . Dış Tıcıret Oaı. tar memleket lhtıyacını bol bol ' 
resı muşavırı Zekı Dopnoğlu tel· karşılayacaktır. 

k•klerını bıtırerek evveıkı gun $eh l Eıe mıntaltasında geçen yıl 75 . 
rımıze gelm ıştır bın balya oıan pamuk rekoltesi , 

Zekı Ootanoğlu fstanbu• piyasa_ bu sene 55 btr. oaıyaya diışmuştür 1 
!lnda ke r dır. kenevır ~atışlarının! Fakat anladığınız gıbı 20 bın baı · ı 
ne -:iurumda oıdutunu anıamak u· 1 yaıık tenezzül diğer mıntaka lıı rta 
zere dtin ithalatçı ve lhracatçı bır. mukayese edilince memlekettmızın 
.t klerı umumi kallptıtının bulundu pamuk ihtiyacına h ç te tcsır et
tu bınada kendir tüccarlarııe oır memektedır. 

ıoru$me yapmıştır. Istanbul kendir ve kenevır pıya· 
T ıcareı Vekaleti muşavırı bu a- sasına gellrıce •ıazıyetı norma bul 

rada kendlsUe görüeen bir arkada. dum. bu nU&usta memnun oldu~u
sımıza tetkikler• hakkında şu be· mu sCJyleyebll!rım • 
~·anatta bulunmustur· Zeltt Dotanoğıu akala cınsınden 
•- '{trmı ıundenberı Çukurova pamukları gö!'mek ve elde edılen 

ve Eıt: mıntakaıarırda bu senekı mıktan tesbıt etmek {çın dur. •k· 
pamuk ve keadır rekoltesı üzerıa. şamkl ekspresle Eski.şehire gıtmtş. 

df• tetkikler yaptım Sıze memnu· tir. 
nıyetle soyteycbllirim ki, Cukuro- MUşavir Eskisehlrde de tetkıkle· 
va havallsinln geçen !ene 130 btrı rtne devam edecektır. 

lsviçre 
dolaşan 

üzerinde 
uçaklar 

lıarcbesı de henüı: baslamamıstır. umurntyctle ınüttefıklerın her tür. yan e1lrl almmu, bulunuyordu . 
Bununla beraber. lnııllz ordusu 1- lü ıııt~h ıtlbarllf! pek muhtemel o· Muharebe bölgesi Uzerinde mUtte-
1'-'rl kollarmm mayin tarlalarındao tarak üstünlüao elde bulundurduk. fikler tarafından yapılan geniş ötı;n
~~erek mihver ordusunun asıl larını, takat bilhassa hakim olan de bava taanuzlarına cumartesi ge
l'ltvz!Jerine sokulması ve 3 nok. silahın hava kuvvetleri oldutunu cesl ve dUn de devam edilmiştir. Av-

l~da delme yapması. lntrlllzler lcio belirtmektedir. crlarrmız bQtUn g1ln muharebe b61· yeni kararlara Berne, 26 (A.A.I - Yabancı tay- ı kayıtsız ve şartsız o:arak taııvip et-
" · MI geıi Ozerinde uçmuşlardır 
"

1
lUt verici bir bıtslanıcıçtır. h. Oally T@legraph ıazetest. hava · yarelerın Isviçre Uzerlnden son uçuş- ı mellyız. Kaldı kı bu uçuşlar hvt~re 

Bir :sviçre gazetesi, biz harbe 
sürüklenm ::k istemiyoruz diyor 

Ver Ordusu karsılık taarruzlarmda ilstünlütüııO eldf! etmedikçe dils- DQ.fmanın hava futıyetl artmış ise dogv ru tarı hakkında te!slrlerdl' bulunan 1 hlllkr için tehltkelldir. 1SVlçrenin bır 
huıunmu$ ise de. lngllız lleri kol· man durumunun ıtıç ve zor oldutu de pllotlarımı~ gündüz tyl neticeler Berner Tagwacht ismindeki sosyalist 1 mııhareb,. sahası haline gelmesinin 
arı. zaptettikleri yerleri mubafa. kanaatindedir elde etmlşlerdır. Muharebe bölgesi <Bat- 1 ~) 1111 gazetesi bilhassa şöyle demektedir: 1 önUnP ge<;meliyız. "\uharlp kıtalar 
•a edebilmlslerdlr. Ayni gazete düşmanın hAlen elde üzerinde "" aşagı 7 düşman tayyare- tınlJO toplanmış ve geç vakte ka. Biz harbe sürüklenmek istemiyo-1 lsvtçrenln bitaraflığının temin ettiği 

lngiliz orduau. mihver mevzile. mevcut kuvv~tlerle bu üstüııli1ğü "
1 dU'6r"WmOş ve bir çok. tayyarelf!r da~ müza~~r~lerd~ . bulunmuştur .. ruz. Federal meclis ha\•a Aahamızın 

1 
nlııbt emnlyett~n istifade elriıeğe kal-

ti . in de h&1ara u~ratılmı•tır lçtımada g n ·· h ı M h cinündekl mayin tarlaları arasın· tem edemlyecek vazlyettt' bulun- Dtl Tob ., · u un mu ım mese elerı. tecavllze uğramasını şiddetle proles- kışmamalıdır u arıpler ancak sı-
·Ja heııUz yollar açrgağa calışmak. dufunu ve hattA Almanyayı mü- . " ruk açığında bir ticaret nin mtizakere edildlfl tahmin edıl· 1 to ettlğı zaman onun bu hareketini 1 ıthıarını bırakmak ıçin bize gelebl-
ladır. Bu dilfltlaıı ateşleri altında dafaa için Rusyadan bavı kuvvet- ~emıslne yapılan bomba taarruzu ne- mektedir. 1 Jirlt>r Bunun içindır ki federal mec-
\'apıJmas1 tizım aelen ve cok z.a. lerl ayıramıyacık durumda oldu· tıceslnde ~emı infilAk ederek tama- Gerek memur Vf! gerekse halk R Al j füıln protestosu IJP ıktifa etmiyerek 
~·lata mal olın bir lsnr Bu sebeple. tunu yazmaktadır. mlyle göıdf'n kaybolmuştur. Bu ha- ekmek karnelerinin tevzllne ba5. US • maa şiddf'tli bir mOdafaa teşkil f'tmek lfl-
bu işe memur fn2itiz isllhkim kı· Müttefik kıtalar ve bilhassa mu- :~~~~~::t~ayk t'dken uzu

8
n mb enzllli av- lanmıştır. Bugun vllayettf! büyük harbı• • 7.ımdır l•vicrt> halk• federal mecllıı 

'aları hafif ve aitır tanklarla tank- harip Fransız kuvvetleri ~1 mu-
24 

ve bt un l'rıı 8 · lr Dornler bir toplantı yapıl11rak ekmek tev. "11~ bırlliftP tnı>raklarımıı. ttzerınden 
livar toplarının · aleşlerile himaye harebesi yapmak ~in mükemmel r C. 'R 42 dOlt1nntı4lerdlr. zlatının intizamla yapııabllmeıt ve {B&fl 1 -.C-l4'ı) «=> yapııan uçuşlara nıhayet vertımeııtr.t 
~ilmektedir. surette yetlstlrllmlt bulunmakta· Bundan başka mQhlm bir düşman hrrhanıı bir aksaklığa meydan Vf!· zilerinı düzclttıklerını bııdırmekle. beklıyor . 

l agtHs ~larnua 'imal lı.lya 
febirlerlm bomlıılllMıldarsu d•· 

lr .e zamu bl1' lllıber phe. leviçrt 
,ehlrlertnden ttazılarında hava t('Jı. 

llkMi ''areM verilmtş okhlta du bl'· 
l'Her gelir. 

l111'fltEler, megfenl11 m11nlutuna 
rağmen. ,ımal ltalya şetll~rtnl 

bembatı~·acats tayyareler! laglltere . 
den uçarmakıa. bulllar ela cıdi, \e 

~t~te lın~re tepraklan letılhtdeıı 

gf!Çmf!ktedır. 

llMyıt f"JlUiertnın daha nvt>lkl 
bomhalanışlarında lngtHz tayyarell'· 
rln.kı h\"IÇrt' topraklannın titıtttndf'n 
geçm~lnl h\;çre. lngıttere nezdlndP 
prot~to etn1ış \"e lnırııtere baaa bir 

yanlı~lrk olduğuna, bir dafıa tel<cr
rUr etmı~·tteA'J cen,bmı \"ermı,11. 

Halbuki anı,..,ıtıyor ki lngiln ta~·

yattlerlne ,ımaı ltaıya ~eırırıennı 

bombalamak ıvadfetıl ıvertlıttkı:e 1\11 

oçaklar lwtı;re hu·aıarmdan geçe· 
Cf!klenhr. Runun içindir ki, h\1.;· 
remn lngıttereye bu sefl'rkl prote9· 
tosu daha ,ıdıtetıı olmu-ştur. 
b\•lı;re k~ndl ballnde btr mcmlc· 

ketttr ve dörtist bir '8rahıurta ~m 
sıkı hattıdır. Ranşa Aşık, harbe 
dttı!ıman ,,.e mtnl't1Ha.Ml4ı ln"aahk 
katdl'ıtırlnln revaç butma,.ı ıçtn elin
den K<'IPnl yapar tanınmı'Ş lın·lçrı:

ntn t.arafıuzlığrnı bozablte<'f!k lıatlr. 

re ka,·ıtsıı. kalamry~ı tabiidir. 
Bunun içindir ki Alm-yanın, ls
vl~·re matbuatını tehdJt eder mahl· 
yetlckl teşebbilı-lerlne acı bir ce,·ap 
' 'ermekten çekinmediği gibi lngll· 
tere uçaklannın tepral<lan üoıtiln· 

den geçmeelnl ele ı,lddetıe pretesto· 
dan geri kalmaını'Ştır. 

Muharip iki tarafın, b• barışçı 
memletıeUD taraf!lızlığına blirml't 
etmelert temennlye defer bir ~)._ 
dlr. 

Sa- ip 

ÖLÜM 
Sabık Dilyunu Umumiye Başmü. 

dlrlyet muhasebeciliğinde bulunup 
aşar şubesinden mütekait 

CEVDET TEVFiK AKÇIZ 
kısn bir hastalığı mOteakıp vefat 
etmiştir Topkapı Merkc.ıl'fendl ra
mllnde bugün (27.10.942) tcırlhlncie 
ö~le namazından sonra t'yni mahal. 
de bulunan aile kabrıstanm3 dcf .. c. 
dıiecektır. 

Eti. otulJııoon ve lı.ı:u 

Çiçek getlrilmemesl rica olunur. 
r tnglJiz hava kuvveU@rl, bu se- dır. :~~:~nn::ı:r·~~~~;;ı~n ~:~:~;~;a~ ~~~~;esi için bazı kararlar alına. dır. Bır cok kesımıerde esırıer alın· 
ı l'r fazladır. Bunlara, mihver üs· Nevs Chronicle gazete~ı. mOtte- 1 ht lif h 1 1. , ·••••s.;1!11111•••••••••••••••••••••1J11>11tı ~ 1 ! Yunkers 52 tahrip •tml•l•r VI' bir be Ucuz ekmek alacak olanların m ş ve mu ~ arp ma zemesı ız. ..ııı -. ~r nl, muvasala yollarını ve m h- fik kuvvetlerinin ilst,rint> cok ya. ~ "' · 
\er nıc,·zil('rllc ihtlyatlarmı bom- kın bulunmak gibi bir kolaylıktaD ~incisini de haııara u!l"r~tmışlardır. tev7.i yerlerı tayın cdllecektır· tınam olur.muştur Si:ıema aftnyasının 2 bl1)'11ll Jıl4ml: 1 
b Berlin 28 (A A) T bli• ,... Mosı<ova 2fi < A.A ) - Sovyct T Q E PQWER • alarnaktan başkn. ilerleyen tnglliz lstlfadr ettlklıırinl. halbuki Alman· · · · - e eo: ... ısır- Memur karnelcrile tevziat yapa. YR N 

da bUyilk I ·ıı t k ge;u: c.- tcblıgı 1alar1111 suni ıılsle perdelemek ve •arın Tobruk menzil üssünden 500 ncı ı: aarruzuna arııı cak yerler de bugünkü toplantıda 
1 her tarafta rr k" tı 1 · Stalinı:rad cevresınde sı ddetıı sa. UR aarruz:u kotavlaştırmak vazifesi kilometre uzakta bulunduklarını muva a ıye P yapı an tesbit olunacaktır Bu suretlf! me· OQRQTHY LAMQ 
d " müdafaa muh .. _I rt d d" va,.iaı devam etmiştır Sov'-·eı kuv c vcrllnıiRtlr. Eskld~n biltiln bu kaydetmektrdlr are.,., e esnasın a uŞ· murlar ckmekh ri muayyen fırın. .. J 1 ., man a.ı.1r k ı ı. t 1 t vetlerı dusmıın pıycsde ve tanklc.rı· • akl bi c·ı 1 d bul 11t ıar şı,, topçtıva verilirdi: h~va kuv· Bu ı?azete müttefiklerm ikmal ~ ayıp ara u"ra 1 mış ır lardan alacaklar. halk ise ıstedikleri genenbı ~n heyecanlı ve en mer ı r ı m n e u.,. u · 

"' HM dU•m t k t h d idi"" nırı mukerrcr taarru.darını ouskurı ''.c.ttcrlnln ne karı.~ık lc:ler gördü- ve malzeme bakımından "imdiyl' v Rn an ının a rıp e i 151 yerden atabilecektir JOH NY APO L LO 
" " bildirilmektedir ç ı d muşlerdır Almarııar aiır k&yıoıaı 

\J•ij bo""ylel!kle bir daha anlamış o. kı.ıdar kendi aleyhlerinde sav. ılabl. • arpı~ma ar evam Memurlar ekmek karnel~rını ai. 
etmekted"r n, .ihas:rı• endustri bölaesınde ık• 

'UYoruz. lecek olan durumu Atlantlk Af- I ~ıı Jı . dıkları mıntakadan dığer bır mıo· so kağı ışg.>le rr.uvaUak• olmusta r · ı' 
lngiliz ordusunun muvaffak ola- rlkasınt Akdeniz .. ve Kızıldenl:ıe n ... % f!rin 23 - 24 llkte~n geet-!'11 takaycı naklett•klerı vakit karnele- K n R L I M n RAS 

Marsa M t h böl ı d •· oır Bir Sovyeı bırl\Jli , sayıca uı;. ~ağı hakkında o:imdlden tahminler. bağlayan ve Fransız üstüva hattı • a ru ges n e ..araya rını vıze etttreceKlerdlr. 
• " çıkmak i ı t ki bl t bbtl tun duşmön kuvvctlerının be! ta "~ bulunmak mümkündür. fngillz ACrikasından ae,.en ve bir yıllık f.'· ç n yap 1 arr r ~e s 

.. " muhare'-- t ı ı ı d · d arruzunu puskürtmu~ 4 tank tc.h 01'dusu, sa ... ·ı ıtlbBrlle, tank ve tay- mrk sarfile vücudc> '"etlrllen ,·olıın ""'" ayyare er n n açık enız e D } d• k• 
" ,. faaliyete 1 · flz 1 le. k J ar an ıyor J• rıp etmış ve 250 Almanı imha l'~ )·arcce üstu .. ndür. Ancak, sevk ve işletmcğe acılması suretilf' telafi geçme erı er ne a un a · • 

d mıştır lemıstır arenln ve maneviyatın da büyük edilmiş bulundu"unu da zikretmek · ıZaf; • a e141e) -==:• 
·oı· d • dl & Londra. 26 (A.A.) - Vichy radyo. ,Mozdok çcvresınde kuvvetlcrımlz 

Yaran ME' 'EK Sinemasmda akşam L 
li vardır. General Al@ksan er ı 1 te r. suahne Fransız askeri kuvvetler• mevzılerını sağlamlaştırmıslardır 

~· C::ör,.lle hararetle tavsiye eden Gazeteler, taktik bakımından mu ııunun bugün bildirdiğine gore. Mlh· BCl;.kumarıdar, 1 Amıral Darlan, cıöy. '11•••41N•••••••••llİİll•••••••••·-~ ' .. ver iht"yat k ti · henU1 " - " Ag" ır ka-.,·ıplarıa yorgun dtiscn di.ıs • ı.: 'l'~cral Vavel'dlr. Bu tavsiyenin I- cadelenln çetin olaca)ı kanaatinde. 1 uvve erı "'1"'' ıl' ı.:.ev:..p •:er mış~ır " 

Localarla numaralı yerlerinizi evvelden aldırınız. 

sab dl muharebesine Jftlrak ettlrilmem.ıftır. man hiç bır faaJıyct gostermemis· ·ı 
etil olup olmadığı bu muhare- r. ..oakarda bo~ yere: vakit gcçırıl ıır.Novorosısk cenup doğusundıı hir 

be sonunda anlaşılacaktrr. Gene- Daily Telegraph gazetesi şunları Pr&Yd&'nın bı"r mak&l8SI" mıyor. faaııvet gcislerılıyoı Bu >ter düşman kuvvet• batırıyl' silahendaz. 
taı h bl yazıyor: h:ıldf'.' dahıı ıvıaır. Dııka rlılar her sa Jarının gerısıne gırm<!ile muvaffak :ı Alcksander Blrmanya ar n· Çarpışma secen büyük harpte ol , .._.. ı IMidel - ba lı uzaklardan gelen ruzgArın ken oımuştıır Yapı.an çctir bır kar· 
g:ı kumandanlık etmiş ve Mısıra duğu gibi batı cepheı;lndki harp- Bir lrı~liz muhabirinin bildirdiği- dılerır e neler getirdiğini soruştur- ~ıl ı\.: laarruzdan sonra buradııkl va. 

dikten sonra da Mareşal Rom- lere benzeyecek ve Vavel ile Au· ne gbre, bu senenin temmuz ayının ıııuyorlır. Onlar hazırdır. . zıyrt dtlzellılmlştir. İki Rumen pi. 
lıeı•ın yaptığr son taarruzu muvaf- chlnleck'in son taarruzlarının eşi sonuna kadar Almanlar Rwıyada Amiral Darlan, Dı:kar hakkında yade bolğü imha olunmuştur. 
(a.~IYctıc kırmıstır. 8 inci ordu ku· olmıyacaktır. Düşmanı çevirmek 1,350.000 kilometre kare arazı elde ~unlar! 1ıave etnııştır. Voronej çevresındc küçilk dils· 
l'landanı Montgomery'yl de bu mu. slmdillk güç görülmektedir. f!tm141erdlr. Bu toprak Rus arazısi· Da kara dokunmak isteyen h, r man grupları ile Rus kuvvetleri 11. 

harebe ile tanımı olacatız. Karşı- Times gazetesi de. ne kadar de. nln % 8,5 ini lefkll ediyorsa da mü- •ıangl bır kimse ıçın bu çok tehlikeli rasrnda müsademeler vukua gel-
:ır1 ş rirl' olursa olsun mayin tarlalarının him Rus sanayi ve maden teşklllerı bır :;ey olur. . ı ı 
,ft 1"da Mareşal Rommel gibi de- kolayca temlzlcnmlyeccğlnl, fakat bu bölgededir. Karadan yapılacak muhtemel bir m st r. l 
··r Berlin, 26 (A.A.) - Alma.o or· ~U 1 

bir rakip vardır. Mücadele, gediklerle taarruzun yarmalar ara. Pravda gazetesi şöyle demektedir: taarruz karşısında Dakarrn na~ıt 
l>heslz çetin olacaktır. sından geçmesi lazım geldiğini ve <MOesaese mOdUrlert eski rejimde- rni.ıdafaa edileceği sualine, Amiral duları Başkomı.rtanl!lıMn tebli~I· 

Stallr:gradda Almanlar tekrar bunun da eskiden tehlıkell ve güç ki aaılsadeler gibi hareket ediyorlar. Darlan şöyle cevap vermiştir: Novorcslsk'in cenubu şarklslnde 
ut!rlemışlerdir. Ruslar fabrikalar sanıldığını yazmaktadır. Tonlarca akar yakıt yakarak bot ye. uDakara varabilmek için çok u · ina tla müdafaa edilen Sovyet fü. 
llıcıhaıı . Londra, 26 (A.A.) - Mısır cep· re ziyan ediyorlar.> zaktan gelmek Jazım.ıo ıerı hücumla zaptedllmiştir. Al-
r, esinde ıkl sokaktan daha ge. heslnde Scklzlnr.1 ordunun ileri kol. ma.ıı dağ kıtalar• ~iddctli muhare· 
llinçcltıımışıerdlr. Reuter muhabiri. !art bazı noktalorda dOşman hat. B beler neticesinde Tuapse'nin şimali 
\ıı.ıa Verdlil mah1mata göre, fabrl. )arına vAsıl ol"?uşlDa:. ve lçerlerc •1 r gazeteye go•• re şarklsindeki dağlarda yeniden mü 
h r nıahalleslnde Rus müdafaa nüfuz etmişlerdır. uşmar.ın yap· him mevziler işgal etmiılerdir. 
atlarının derinliği azdır. Bu hatlar tığı biltün karşı taarruzlara rağ. Hırvat avcıları beş Sovyet tay. 

~Clga. kıyılarından ancak 700 - 800 men müttefik kuvvetler etd~ ı et. 1 yaresi düşürmüşlerdir. Bütün cep· 

\ı'~re kadar uzaktır. Bu hatlarda- tikleri yerler! muhafaza etmşer• Mu••ttefı•k kuvvet erı· he kesimi uzunluğunca düşmanın 
'
1tlhkamlar da betotı delllrllr. dlr. 

1 1 ' mevzii mukabil taarruzları ve baA. 
it &11 vaziyete göre, Almanların, Hafif tank çarpışm~ arı! ohr;:~c; kısı bi.ıyük kayıplarla geri püskür. 
1 hrın ıimal kısmında Volga sahi· sa da şimdiye kadar hıç b r d • •b ıülmüştür. Düşmanın bir muha · 
tıe Ok lk • t t nk muharebesi- • t t d ' ı 

1:1 Varmaları çok kolaylazmıştır. büy rn )aS a a arasın a ır 1 a rcbe grupu agıtı mrştır. 
~u da tahakkuk ederse, Stalingrad nin olduğunu göstermemektedir., Stailngradda hücum kıtalanmız 
0deıtı Rus müdafaası epeyce Bir miktar esir alındığı da bıl · düşmanın mukavemet yuvalarını 

r~Sılacaktır. Diğer taraftan, şeh- dlrllmekt<'dlr. t e d • 1 • yok ederek yeni ev blokları zap. 
~r<t ~lnıaı batısında yardımcı Rus Taarruza geçen kuvvetlerin bil- em 1 n e 1 m 1 ş tetmışlerdir. Şehrin şimalinde taar. 
ııu Usunun taarruzları - Rusların yük kısmı İngilizdir. Yanlarında ce ruz yeni bir ,·aroşa kadar ılerletil · 
11:.l.ik ümitlerine rağmen - çabuk nup Afrikalı, Avustralyalı, Hür niştlr. Düşmanın cenup ve sima! 
taa 'Şaf etmemektedir. Ruslar bu Fransız. Yunanlı kuvvetler de çar- Nevyork, 26 (A.A.) - Herald Tn- fik kıtaıarının sayısı artmakta, bu ,tikametlcrindc ynptığ 1 şıı.şırtn13 I 
lşa:~uıda son defa mesktb bir ycrı pışmaktadır. bun gazetesi bul&sa olarak şöyle yaz- kıtalar Alman mevz.ilerinl sarmakta taarruzları kı.smcn y;ıkır.dan yapı-! 

lf edebllmielerdlr. Müttefik hava kuvvetlerinin fa- maktadır: ve zayıf noktaları bulmak için bun- t:ın çarpışmalarla akamete uiratıl 
F\ıb lıl;\sa seiırin şimal kısmındaki allyetl yüzde yirmi nisbetlnde faz- BUtlln müttefik kuvveUerı dünya· tar• sondalamaktad,rla• DUşman h~- mıştır. 
dar rlka ı 1~.1halleslnde Rusların mil lala'°'ıştır. Bu hava kuvvetleri sa. nm bUtlln kıtalarında birbirleriyle zan tımalde Norveı;te ve Fransada Alman avcıları düşürdükleri 27 
~ış ~-' 5ahası epl'yce daralmış ve sı. bahın erken saatlerinde faaliyetle· irllbatı temin etmi~ bulunuyorlar. in- bazan Balkanlarda, bazan dR Afrika- düşman tayyaresine mukabil bir tek 
'" .. tı1 11. bir hal almıştır. Alnıar tar rlne başlamı,,lardır. Geriye dönen glliz hava kuvvetlerinin tngllteredekl ı tayyare kaybetmişlerdir. 
~.., ., . da yaptığı duvarların sarsıldığını ~ Le ı d \o;ı/ bir hami<> lle Volga sahiline her hangi bir hava teşk!Jinln yeri. llslerinderı hareketle sekızlncl ordu- Ordunun agır topçusu n ngra 
~~lllata ve eehrin slmAI kısm1nı nl diler bir hava teıklti doldur- nun taarruza geçmesiyle beraber görmektedir. BugU:ı tayyareleri ve körfczlnde Sovyetlerin Marat mu· 
"'c •rı1i!• ışıaı etme!=" ~alışacak- maktadır. Mihvere saldırdıkları görWmilştUr. muhtemel olarak tanldariy~e harbe har-.:>e kruvazörüne bir kaç mer
\lıllı ır . Alnıaı ... ı,ıı.nı t\ncak yar· Klllılre. 26 (A.A.) - Pazartesi gU., MOttefikler muvasala haUarlyle deniz istlrai. t':'!l'n .~m .. "i!{!' lı1ıı,. yalunda mi isabet ettirmişlerdir. Gemide 
ttı~c. J:lı,, fi• t'lu;unuı:; !i•buk ilerle. nU neşredilen mUşterek harp tebliği: 1 yollarını kıaaltmışlardır. Aman ver- ~-: -:sı:ı: ala)lariy!l· l:!!.r:i. ı;irece.cleı· ınfiliklar oldulu \'e yanıınlar çık:. 

1 ~Ubütr. Muharebe d11n de devam etmı9 ve mez bir abloka kurutmuştur. MUtte-1 dir. tısı milşahade olunmuıtur. 

T AKSiM SiNEMASINilA 
Simd!ye kadar gördü~ünüz Tu rkçe ve Türkçe dublaj filmlerin! 

ırölgcde bırakacak bir şaheseı 

KÖY KIZI 
Tilrk dublajrnın. Türk musikisinin en bilyilk zaferi. Türkçe 

sözlü • Türk Musikili - Türk~ şarkılı 

Okuyanlar: Mualia lşı lay -Suad Gün 
LEYLA MURAD - YUSUF VEHRİ - TABİYE l\IVRAM· 

MET - ENVER VECot•mn yarattıkları aşk ve lhtırns filmi 

Seanslar: 11.15 - 1,45 - 4 .15 - 6,45 - 9.15 de _ , 

----------------------~----~~~~~----------~---

Dünyanın 8 inci Harikası 

Bağdat · Hırsızı 

Bu akşam SUMER Sinemasınaa 
DEANNA DU RBIN'in 

Sevmeğe ve bir kadının hayatını ya.ı;ramağa başlıyan bir genç kız 
rotunU yarattığı 

Aşk Çiçeği 
filminin ilk iraeai ,ere!ine Gala Suaresi diğer 81.4 Rollerde: 

rer NC:BOT r:-ONE • RtlBEBT STACB 
Göz kama.tlrran dekor ve ihtişam arasında çevrilen tarkılı ve musi
kili çok güzel bir film Bu akşam için yerlerinizi evveld~n aldırınız. 

Tel: 42851 

' 
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ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

. .. ' ·:ı . . '\• . l ' ~ ' • ;.- .: • • ., • :: : : .. ~ . , 

Eski bir mecmuanın 
koleks yonu ıu çalmışlar 

Şışhde, Osmanbeyd< garıp bir 
.eşrıyat hırsızııg: olmuştur. 

Osmanbeyde oturan. eski Türk 
Spc.ru ıs:mtı mecmuar.ın müessis· 
er•nden bayan Benan evvelki ge. 

ce sınemadarı donüşU.nde oda.su:ıa 

çıktığı vakıt eşyasınır. karma ka
rışık olduğunu nayrctle gorn-.üş· 

•ür Bu karışıklıkta:-:. ürken ev sa
btbt, gardrobunu muaytr.eye koş. 

muş manto. btlezık ~ıbı eşyalarının 
yerlı yrrınde bulunduğunu, fakat 
rt:1nuncn saklamak mccburiyetır.de 
olduğu Türk Sporu mecmuasır.ın 

iki !'Cnellk 3 cild tcşkıJ eden kolel<
!!lıyonunun yerınde yeLer estığınl 

görmliştür. 

Sır neşriyat dolandırtcı1ığı kar

şısında . kaldığını gören Bayan Be. \ 
nan, dün vakay1 zabaaya naber 

vcrm:şt:r Bu garip hırsızlık hakkır. 

da şıddctit tshkıkata naşlanmı$Ut 

Canının istediğine kumaş . 
verıyor, istemedlğine 

varmıyormuş ! 
Bahçekap:da lpek'ş satış ma~L·ı 

zasında satış şefı nakkında ısted•

ğıne kumaş satmak, ve ıstemedıgıne 
~atmamak suçundan evvelkı g\ln 
bır cürmü meşhut tertıp edilerek 
suçlu adlıyeye verılmıştır. 

Bu mağazanın satış memuruna I 
kumaş almak. uzere müracaat eden 

deftcrdarlk memurlarından blr za.t. 
kumaşın verllm~ın! 

isteyince, satış şefi olan Sabrl a. 
dındakı adam şu cevabı vermışUr. 

•- Sanil kumaş aatmıyacatım . 

Sen askerstn• demiştir. 

Hôyle garip bir cevap karşı•m· 

da kalan defterdarlık memuru va· 
kayı Emniyet müdUrlUğUne ihbar 

ederek ikl sivil memurla tekrar l. 

pekiş matazasına gelmtşJer ve me. 

murların önünde şefin, yine aynı 

tarzda kuma.ş satmaktan imtina et

tığı ı;:Orülerek meşhut cürüm 

fe,:;b:t cdilm!ş ve suçıu Jörür.:en şef 

Sabrı, l\.1ill1 korunma mahkemest. 

ne verıırnıştır. 

Askerl ik ış'eri: 

F•Ub Mkerhk Şubesinden: 
Ma:Ql gazılf:r\n tsuoay ve erat) 

cumhurıyet bayramı merasımıne 

iştıraklerı hükOmetçe kararlaştırıı. 

mış buıunauguı dan bu gazılerın 28. 
JO 942 gtiııu sc.aı 1 ı de Tophane
•ekt 1 tanouı merkez komutanlığı 
b•nasuıd& hazır bulur.maıarı. 

llta.nbul Beled1yMl 

Ş E Hl R 
1'fl'A1'K OLA 

BU AKŞA.." 
R 1 

·- B&at 20.30 da 
ORAK KISMI 
&iŞ MA8Al.I 

Ya.zan: W. Shaketpea.re 
Türkçesi: Mefharet Erslıl 

KOMEDl KlS&fl 
!ı!ALANOI 

Ya.zan: Ca.rıo Goldonl 
Türkç~l: S, Moray 

Cumartesi \·e pau.r cttnJeri 
ıs.so da matioe 

Per.,enıbe gUnleri saat lô.30 d ıı 

ta.rıht ma.ttne 

BORSA 
26 BiRINCiTEŞRİN 1942 

1 Sterlln 5,20 
100 Dolar 132,20 
100 İsviçre franıı 30,365 
100 Pczcta 12.84 
100 !svec; kronu 31 16 

ESHAM ve TAHViLAT 

100 İsveç Kronu 31.16 

ZAYİ 

. 

A~utka Nü.fus memurluğundan 

aldığım nüfus kAğLdım ile askerlik 
teskcrcmt kaybettim. Yenilerini çı. 
karacağımdan csk!lcrinin hükır.ü 

yoktur. 
1327 doğumlu Ahmet oJllu 

Mehmet !.<~ya 

Sahıbı ve Neıriyat MUdüıC. 
AH~IET EMiN YALM..\N 

Vatan Neşr•yat Tilrk i..~J. Ştı 
VATA..'1 Matbaas 

NEZLE • GRİP • BAŞ • DİŞ 
Ye lllttlln Ağı'llan Derhal ıı: .. er. Her Eczaneden Arayuını. 

:·-+· . .,t •• ~ •• :·.· ,.- • - ,,.·~:'~'.:fi'~· .... ' '· : 

GA YRIMENKUL SATIŞ iLANI 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Se!A.hıd'dtn "' Mtı Ke':":'laletttn sat:ıpda !576/13339 ?lesarı numara· 
etle Sandığ:m:zdan aıdıkıarı 1400 l1T3ya k&r$ı SUleymantyecı~ Molla Hüs
rev mahaı:esınoe Kıra.zııme~çtt sokaıtında e~k· 22 22 yeru 24., 26 numa· 
rah bahçeıı ı.kı evı Otrıncı derecede •polek e!mi.şierdır 

Dosyada mevcut ve i<adastroya müste?":it tapu kaydı ~uretınde met· 
kOr gayrımer.kuıün cSUleymar.ıye ~ahallesınde aynı sokakta aynı kapı 
.572 • ada 24 . parseı numaralı 244 metre murabbaı me.15aha.sı etlan ahşap 

oahçe!I ev olduğu ve yalnız. Kemaıettın ıı.ıssesının Ahmet Cevdet namına 
(3000) H.ra mukabılınde lKtncı derecede ıpotek olduğu ve ayrıca lkl h.ac!z 
ı:te mevcut olduğu> oeyan edilmı..şcr 

tBu lpoteK ve tıacız.er sandık ve mUşterUertn hukukur.a mü9S!.r de
g!ldır> 

lkra.ı dosyasında mevcut ve tapu senedf muclb!nce hududu saf ve 
1101 taranan Azız hancsı trk.a.sı Hilmı oa.hçesı cephesı Kıra.zlımesçit soka
tue mahduttur 

lkraza esa.s olan muhammin raporu -nuctbtnce mezkOr gar.ımenku· 
tUn umum me!la.hası 218 met.re murabba: olup bunun 148 metre murabba: 
kıa:nı Qzer:ne c1ıştarı klmtıen içleri k:smen boyalı temın katile beraber 
'fOrt kat anŞ'ap lkı ev yapumışttr her !ki!lnın zem.in '<.atında 4 oda 2 

mutfak 2 he!a. hır.net katında 6 oda 'l sora 2 heli tktnc1 katında 6 :>dı 

ı belA üçüncü katLnda 8 oda 2 beli\ vardır. Balen mezkflr evlerin tıer 

oırınde birer taşlt.k 11ektzer oda üçer ıofa birer muttak birer klllr tıçer 

neJt. bırer odunıuk kuyu elektrik te!51Sa.tı vardır 

Vadesınde oorcun verllmeme$inde?":. dolayı yapılan takip Uzerin,e 3202 

aumaralı kanunun 46 ncı maddesınuı matufu 40 ncı maddeslne göre '8.• 

c.ııması tcabeden yukarıda yazılı bahçeli 1k1 ahşap evtn tamamı bır bt0ç-.ık 
ay müddetle ac;ık artt:rmaya konmuftll!' Satış tıpu kaydlna göreya· 
oı!lnak.tadır. Arttrrmaya gırme.k ısteyen (388> Ura pey akçesi ,·erecek· 
tll P.11ln banka:arımızda.n bırinın te:ııınat mek~bu da kabul ~l'Jr.ur 

Bırikmış bütün vergiler belediye re!tmlerl ve vakıf tcaresl ve tavt2 be· 
deh He telllllye rusumu borçluya aıtur Arttrrma şa.rt:ıamu1 27 /10/1942 
tarihinder. lttbaren tetkik etmek ısteycnlere Sand!k hukuk işleri: !lerv1· 
'tnde açık bulunduf'ulaca.ktır. Tapu sicil kaydı ve !&ır tUzumıu izahat
ta şart.namede ve takıp dosyasında vardır Arttırmaya gtrmiş :ııa.n~ar. 

bunlar: tetkik ederek aatılığa çıkarıan gayrLmenkul hakknda h.er şeyi 

Oğrenmif ad ve te!Akki olunur Birincı arttırma 23/12/942 tarihine te. 
ıadüf eden (çarşamba) gilnO Cagaıoglunda kA.in Sandığımızda saat 
ıo dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakka.t th3.le yapılması içtn tekhf 
ed.il~ek bedeıin tercıhan •h~uı 1Cabeden gayr;.menkuJ mükellefiyetıle 

Sandık atacagını tamamen geçmış oımast şarttır. Aks! takdırde son art· 
tıranın taahhOdli baki kalmak şartııe 11/1/943 ta.rihtneı mUsadıf (Pa· 
zartesi) günü aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. 
Bu arttırmada gayrımenkul er. çok arttıranm Ustünde bırakılacaktır 

Hakiarı tapu slcıllerile !labıt o maan a!A.kadarlar ve irtifak hakkı sa· 
hıplerlnln bu haklarını ve nusustıe faız ve masarıfe daır iddialarını tlAn 
terihinden itibaren 20 gün 1çln.de evrakı rr.UsbıteleM:e beraber detrem!· 
:ıe bıldirmeleri lfı.zımdır. Bu suretle ha,klannı tlildlrmemı, olanlaria 
hakları tapu sıcillerlle sabit oımayan!ar satış bedelıntn pay:ruıımMından 
hariç ka:ırlar. Daha r~zıa malOmat atmak lsteyenıerln 940/2006 dosya 
numarasile Sandığımız hukuk işleri ~erv!sine müracaat etmeleri lUzu· 
mu UAn olunur. 

- DiKKAT-
EMNiYET SAND!Gl: 
Sandıktan alınan gayrımenkulü ıpotek göstermek ~teyenlere mu· 

ham.mınlerimtzin koymuş oıdugu kıymetin % 40 r.ı !~aVÜ.Z e:memek 
uzere ıhsle bedelinin yarısına kadu oorç vermek suretıJe kotayllk gö..'!· 
termeKtedtr. (918) 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
M;,jdürlü~ünde,: 

30 lkıncıteşrı:ı. 1330 tarıh!l Ecnebi Anonim ve ıerma.yesı es?ıama 

münkasem şirketler kanunu hUkümlerlne göre Türkıyede ış y1pmasına 

tzın verılmi., olan ecnebt şırketıerlnden (Dl Gudylr Tayr End Raber 
Eksport Kampını . The Goodyear Tire Tire Rubbe!" Export Company) 
şırkeunın Türkıye umumt vekili Eugene Bcrnhauser ha~z oldutu sall· 
hıyete blnaen bu kerre müracaatta kendısinin gaybubeti esnMında flrket 
namına yapaca~ı işlerden doğacak dı\vatarda dl\'a eden, edilen ve UçUncU 
~ahıs sıfatıarıle hazır bulunmak Uzere lstanbu1'da oturan Willlam Ja.ck
aon Perkıns'i vekil tayın ettiğini bıldirmiş ve ıazımgele:ı vesikalar! ver
mlştır. 

Keyfiyet tetkık edLlcrck k3ınunf hükümlere uygun görülmüş olmak· 
ıa ilan olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı - urıu ... iları ;Ja:-e;,,i •. .ı·.ill'!lı .. eri.in1ei< şartile mOsta.tıdemln için a~a· 

ğıda miktarı nıuhanımcn oedea ve 'i( 1.5 gUvenme parası tutarı gösteri· 
ıen elbısc, palto \'C kasketin diktirilmesi kapalı zarf usulile münakasa
ya konulmuştur 
Elbise Palto Ka k·eı ~tuhan1men bedell l\fuvakkat teminata 

% 7,5 

213 213 273 13s:;o lira 1021 
2 - Eksi!tmc 10/llı 9i2 gUnU saı:tt 10 da K1bataşda levazım şube· 

sindeki merkez alın1 komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Resim ve şartname her gün öğleden sonra sözU geçen Ş'Jbede 

görülebilir. 
4 - Eksiltmeye glreceklerln mUhUrlU teklif mektuplarını % 7,.5 

güvenme parası makbuzunu veya ba.nka teminat mektubunu ihtiva. ede· 
cek olan kapalı zarflarLnı ihale gilnU eksiltme saatinden bir saat evveli
ne kadar mezkOr komisyon başkanlığına makbuz mukabiıtnde vermeleri 
ıı.,..undır. Po:.tada vukua G"eleceie gecı.kmeler kabı;.t olunmaz. (8:i0) 

• 

VATAN 'l1 - 10 - :llJ.: -~--· 

Eden lstrati Emlak Bürosu 
Müşterilerinin hesabına en iyi şartlarla emlak alır ve s:Jtar - Büyükadade Nizam caddesinin en 
rnutena yerinde kıymettar arsalar . Madende den z kenarınd.J, asfalt üzerınde lıer fıyeta arsa'ar -
llpartman almak. apartman yaptırmak itstıyenlere sanayiın her şubesı ıçın fabrika mahallı arayan/ara 
güzel f·rs tlar Bahç:kapının e- işlek yerlerinde kıymett:r ern 'ak 

Adres: Eminönü Reşadiye Cad c'.esi 31 !lumaraja lstr alı Emiak Bürosu: Teleior. 20696 

ı · yo . .-.ektr!k, navagaz• oian bu apar- rıacak oıan '!>U '1tit<.kA.r.lara a.lAkadar cadaes; 31 r.umarada ist.ıratı'ye mU· 
l Tak s? m . ~.yaz paşa .. ! 1 tımanın odalar· otlyllktür Trarr.vaya oianJar:r. Enıınonı) Re,ad;ye :adde!! racaat Te •. 20696 

1 

, . , 1 kırk elli ad;rr: me!'a.tededır Fıyatı 31 numarada. l.st~ratrye mücaatıer! 1 --. -------------::!( 
Cihangir Semtinde U T.I 2069< Bl'YU KADADA ACELE SATILI 70 bın ııradır Emınbn Reşadıye < 

_ caddesı 31 :ı.urr.a.rada ls:!rat:'ye mü· -----·---------- ı EV 
EMl!liO:\'t MEYD.\SINA NAZIR Oreke sokağ.naa •Ilı odalı ytnı 

1
, Al'AZPASADA AL~l'\N SEFARE, racaat Tel. 20696 a 

-------------- 1 ACELE SATILIK iKi MAGAZ.\ 1 tamır gorrr.Uı ev satılıktır MeY" 
Ti ~IRASI. ·nA '\ATiLi!'; H!\SE ı agaçıarı bulunan ulak bahçesi, .. ,. 

· Fevkırıde odauırı bulur.ar. tkı :r.a· · ısı·• 
16 metre yUzfl olan ı~ od.ı: kArgır S'sl' N taş Maçka 1 1 n.cı. elektr:k tesısatı, em•• 

bır hane areıe s~trl·ktır Az ma..sra.1· • 1, 1.. IŞBn · J ğtıza .ıce:e satılıktır Yanyar.a o~ar; ı manzarMı vardır Fıye.tı maktuan 
. · - ' · · • ı bu mağazalar oır.e~ıncr vukarısında 7000 lırad·.r Emıno-.. u Re•adı."• , ıa 1ort d~ır'H. ap:ırtımana t!ih,11 oıu. 1. d JV ·- v .. 

r..a"l ~ı :r ~1anzı:tra emıtR'sızdır Re!'<a.d:. sem fn e 1 dort odel: bır doıre yapı.abıl~r Fıya-J 3 lstlra.tı'Ye 
1 tı ~ok eıver;şiıd:r Emır.Onb Reşadı· caddes: ı numarada 

ye :sdd .. sı :\1 numa.r:ı.da ıstıratfye -------------- , 1 !Tlılracaat. Telefon 20696 
' mUracaat. Tel. 20696 'TE~VtKIYF.Df SATILIK KO~A.K ye caddes: 31 num-:ı..rada r stıratı'ye 

1 

fhlamur CJtddr. ::ıde Ko'e oa'H 5000 müra.ca.;,tler: Tel 20696 8l'Yl1KADADA SATILIK EV 
" r.co~Lu ' 1 Kara.~f!i ma!ı.aUesınde Yen! şerı· 2&0 BiN LfRA i A 8 , ı: 'ı :lıl"tretı:< b3llçe ıçınde kırk ?dalı ga· 

i TRAMVAY CAODFSIS DE SATJ.ı Y•' '•~lam ta~ bına •atıl:ktır lçerı-, Kurtu U>. semtınde 1 Oal sokaıtır.da 291 m•tr• arıa uz•· 
' rıne 8 odalı. bahçesi, elektrik te· 

· Lir APAT.~AN. =:nde 'T!.ermer salo'1l~r mermer ha· 

1

. 1 n. ... 1 !~atı bulunan ahşap bır ev ace e 
~-.·. •d•. tem•.ı aıtı b,'n ::.:-a ir!!dı :r. mıa. rı oıan bı: bınayı yalnız gör· TEPEUSTt:NDE SATILIK E\.' -'" · ve ehven fıyatls. satılıktır Ernıno· 

~u!unar Beyo,e;.u tramva11 ~add•c;:I ... · :ııek O!r 7.('vkt!" Ra~;;~ıı.:nde enva! Ut; ka! Uzer:ndt 1okuz ı:ıdalı. ca.m ne Reşadıye caddesı 31 numa.rad3 
~e a.ı•·<fa"' ')(111; or i~· daire~: o·ıı·ır."l.:ı "Tleyve ataçıarı vardır DR:ma en ıy; ve mayva a~a~.arın ~av: oüyük bah- lstlratfye müracaat.. Teıeton 20696 
... • . ·•. • l kt· r- 1 ........ ı• tek ı!:er1f' bulu:-:a:ı (ır~:ra.tryr- 'T:Üra· reı· k&rw:r r"'···kaiide sad-Jarr. '-'&pıı-1 ---------------'-'·~ 1.p.l.r~.rr:an '!3.I T .r "-"·•• :ı•.,1 .. •• -w • n • l!J • " ı -
Resad;,y~ zaddes• 31 numarada 11\tı· ı caat Reşadıye caddesı 31 nurr:.ara ı mı~ t.ram·ıa! yoıu Uzerir.de her t.arcı- Bt:Yt:KADA NiZAM CADDESi!"· 

ra:.ı'ye müracaat Te;. 2069€' 1 Tel 20696 ı f: aç:k !TlUKetr.me: b:r e-v acele satı· t DE FEVKALADE ARSA 
ltktır Bahçe \.'«' ev meraklılart!!ın -tlO 

BEYOGLt::"\DA S.'\rlLIK SJŞANTAŞISOA ~.\TILIK EV met.re arazıyi lhtıva eden bu e\.'i gOr· 1 Büyükadanın en mutena bJT m•· 

1 

1 hallinde bir ta.rafı N:zam ceddel!J\· 
APART:\-1,4.~ V~Jı .Konağı arlfec:ı~.,dR Zafer '3oka· me.er! ıazımd:r Reıı;adıye caddesı 311 

ğ d k k ıı d ro o ne d1ger yUzU denize nazır fevk•· 
Beyoğlunda iyi bu- mevic!d~ trarr:· ın a ı ı at z .. rın e y ' b yük ı ~urr:arada lstıratıtye mt.ıracaat Te! !Ade bır ar~a satıJıktır Fır~attın 

\ •
0 

ı ?dası, bUytik bahcesı her kor:fot"J tıu- 21'\.C1 96 ·aya naz:r tramvay ısta.syonuna ı vv ı ti! d t k t ı ac•'' ıunan dahıli tekmıl ya~li !>oyalı oır s a e e me ıs ıyen erır: · 
rr:etre mesafede &ıtrşar oda!: 6 katlı 1 EmınOnU Reşadiye caddesında 31 
h k f b 1 bi t ev acele .satı!ıkur Reşadiye '!addesı TEPEt'STU",'D~ SATIL IK ARSA er on on; u unar. r apar ırr:.a~ '""' ıı:;. 1 numarada l!'tiratl'ye müracaatl&t'1• 

'3: numarada ıstırau·ye mllracaat 
80 bin liraya satıl!kt:r. E!'T".ınôr.U 1'ra:r.va.}' vo!u ~zer!nde 1~ metre Telefon: 20696 

dd 31 d ~e:. 20696 d 1 Re!lad:ye -:-a ~sı f\Umara a lst~· ı ce-;:ıne!• 10 r.-;e~re erınllğ'! ola:--. apar· ---------------
ratı'ye mUracaat Te!. 20696 1 ~İŞ.~~TAŞI. 'DA BEŞ Kı\TLI t:man l:".Şa!!iır.a ftvkslitde e;ve:-ı~l! !Jfr f Bl:Vt:KAD ~\.DA SATILIK ARSt\ 

ı\P \RTl\tAN' i ars& :;ok ücuı ıatılıkt:r ~eşadıye BüyUkadada Cami sokağında 
AY."ZPA Ş.-ı\DA S-~TlLIK. . , .• :addesı 31 :ıum&rada lstlratı Ye mU· 142~ metre arsa acele &atı!ıktır · 

APARTlfA~ Afı:ap aoı<stır.da beş katlı a,~ışar 1 raca.at Tel. 20696 

dd 
, d• 'e" •e ~dRlı ~Uzel ma.nıara..<;· r:> arı s.y~ık 17E 

Fıyatı maktuan l<f250 liradır. Kele· 
plr o:an bu tıyattan istifade etnıel< 
l~tiyenlertn e!minOnü Reşadıye ı!&cS· 
1es; 31 numarada lstiratı'ye mür•· 
caa:.ıarı. Te:efon 20696 

Ayaz;:ıa,a ca e~ı ar;c:as:n • ···" 1 • .. ı-;==============:;-
1 d 

,
100 1 

ra .ıra ıradı. bulu:ıar: guze, oır ~part:· 
rıaz:r ~enev1 tem:2 ra • ~ ı , 

k . .,._ar •a:ıııkı.r cmınonc R.,.,,,.. Adalar "8 Anadoı'U '>lan mükem:neı bır apartımar m.a 1 . • • 
ı . :adc!eS! 31 numarada l:>:.ı:-&tı ye ır.U-
tuatı 75 bın tıraya !&tılıkttr Emıno-1 t r 

2069 
1 

1 nU Reşedıye caddesi 31 numarada IS· j _ra_c_•_• __ e_ı_. ___ e________ sahilinde 
'tıratı'ye mılracaat Teı. 20696 1 Ş i ŞLiDE SATILIK APARTMAN [ 

1 SUADIYEDE iATILIK ARSA 
f' IRt'ZAGADA SATILIK E\' I Os:naobeyde Rumeli caddrnnde · r d 16 

Eyüp - Haliç 
semtinde 

ra..'Ttva' !~tasyonun a cephesi 
370 me:rt llzerınde 12 metre yüzıJ beşer oda ve banyosu buJun1n ayda . -~ ' ı•or t . , 

1 metrf ve ta ..... :n. - me re oıar. I 
olan ahşap b>r ~v acele satı:ıkt.ır 1 t6;; Hra icarı bulunan be.ş katlı bir '!ğaçtı bır a:-sa rr:etresı 1!) '.!:-ada:- 98· 
Apartıma.n yapmak tstıyen~erın çok i apartıman satılıktır A!"kasında !>a!l- tıl:ktır E:m!nö:-.U Refad~yP cadd.es! I F . .\BRİK .\ tNŞASINA ELVf .. 
ucuz o!an bu ::ı:::ayı ırormeien IA.ztm-, çe.sı vard:: Fıya.t çoJ< uc'Jzdur. E:ml· \ 31 n.um1..ra.da (stirat!'ye müracaat. R.lSLI KELEPiR ARSA . 
dır. Reşa.C:ye caddesı 31 numara.da nönU Reşadıy~ "B.d~esı ~l nu:nar.;.da: To!l lı?O&ge J Kaz!Ic:esmede sek~en metre ~ 
lstiraU'Ye rr:.Uracaat reı. 20696 

1 tstıratrye tn•ı:-a.cal.' re' ıce9c ı . olan ~2UO met,.llk btr aroa aceı• ••· 

• -.-.-, BC\'tKADADA SATILIK E\' 1 t:'.:ktır f'cvaı ucuzdur AIAkad.ı 
CIBA:\'GIRDE SATILIK :::alala ve Is ıanbu! . Mader.dE Ca:n: ma~a::esı:.de k")"J, o•or.!arıo E;,.ınonC Re~adlye cıdd•'1 

APART!\.lAN j ısc:-.:c: o:a.r 1:t.r oda:; ·,;.!a;. bahçe:! bir\ 3l numJrada I.:iltrali'ye n1Uracaat1el'1 

P.fah1Ye 217 lira 1carı olan revka!A· semtinde i 1 ev ~ok ucuz ı:>'.arak c.ce:e ~atı;ıktır Tel. 20696 
de manzaralı bır apartımar. maktuan EminOnO R..eşaffiyE caddtoı.SI 31 numa- ---------------
40 bin lıraya ;cele satılıktır Emtnö- SULTANAR~IETTE YEREBATA'1' rado ls'1rat:ye müracaa ı Tel. 20696 HALiÇTE. SATILIK ARSA ., 

J ~u. Reşadıye caddesı 31 numarada Denızder 60 metre cephesi oıaıı ' 
ıstıratı'ye müracaat Tei. 20696 CADDESl~DE SATILIK BUYUKADAD.\ CINAR CADDE. iki sokakta yUzU bulunan fabrlk& 

BCYU K ARSA SİNDE SATILIK EV 1 depo inşasına elverlşll 13 bin metr' 
SIRASELVILERDE SATILIK Cephesi J5,30 metre ve tekmili 755 iki kat Uze!"lne dörder odalı tkJ dal_. arsa satıhktlr Fiya.tı çok elvtı'i~_-

AHŞAP EV metre ~lan ou arsa apartıma.:- ln'8· r~en ibarettır Muntazam bahçesı, tdır Emır.onU Reşadıye cadde.si 3, 
365 metre Uzerlne yedi oda olarak sına :evitalAde eıverişHdlr F'iyat? kuyusu, terkos tertibatı vardır iyi numarada lstırati'ye mUraca;.t 1't1• 

yapılmış: olan bu evırı yttzU 12 met· : maktuan on beş bın liradır EminönU moblly~ı ilt birlikte acele satılıktır. 20696 
J redir Apartımana k1blW ta.hv•ldır Re.şa.dıye :adde:;;! 31 numarada l!tı· EminönU Reşadiye caddest 31 numa· ----------------

1 

Ftyau çok ucuzdur Reşadıye ca.ddesı rau'ye müracaat Tel. 2069e ra.da l stlrati'ye mUra.caa.t reı 20696 BALATTA SATILIK B\.)YÜ1' 

31 numarada Istiratı'Y• müracaat 5 .\HÇEKAPIDA SATILIX lltl BUl'ÜKADADA MADENDE Balatto Bulg~rR~~1'esl karşısrnd' 

1 

Tel. 20696 D • iKKA~. lk b·ı 
L - • DENiZ KENARINDA ARSA l ll metre yüzU olan 1500 metrel ' 

T .<\.KStl\fD[ TALİ:\IHANEDE Arpac! cam!! c!va:-ınds olan bu tk! Bir yUzU deniz. b;r yüzü e.sta:t arsa acele satılıktır. Eminönil Reşıı~ 
SATILIK APART:\1 . .\N 1 dUkk!ln ;ok ucuz r~yaes ace!e sa.tı· 1700 metrelik bir arsa satılıktır Fı· I d:ye caddes: 31 numarada lstıra.ti')"t 

Beıer oda!? alt.i daırest vardır Ban- .ıkt:.: Bo; ola.!"ak :ıeT..e:: tes!!m oıu· yatı çok ucuzdur. EmtnönU Reşadiye mü.:-acaat Tel. 20696 

ur .. AJ : • ;MU 

4'.locite1~'l 

I\~ ~es!ne ~ Jau 
Jl<rAml~fll": 

adet 1.000 

• ...... • .. > ""° > • 
ı• ' 10'1 • 

"" • ~') • 
40 > 1' • 

Beyoğlu Askerlik Şub :: sinden: 
Top. teğmen Mehmet oğlu Mustafa LQtfi Avunduk 50637 nin şube· 

mlze acele müracaatı, etmedığ) takdirde hakkında kaı~unt nluamele ya-
pılacağı. (1522 - 835) 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı Tehiri 
Beden Ter biyesi Kocaeli Bölgeii 

Başkanlığından: 
20.10.942 tarıh1nd e kapalı ekst!tmeye konulan vll1yct merltezindt)(I 

(15983.04) Ura keşif bedc:li olar: stadyum ihata d:varlarile evvelce ya.rı_I· 
mı.ş olup b!!lhare sellerden yıkılan duvarlarırı yeniden ın,a!ı tşine tallP 
çıkmadığından 7 .11.942 gUnUne tehir edilmiştir. 

Evvelce bildirildiği üzere bu işe ait mukavele projesi ve diğer evrtlC 
nafıa mUdUrlUğünden tatil gtinleri hariç olmak üzere her gün göruıe· 
bilir. 

Muvakkat teminat 1198,79 liradır. I stekJilerln nafıa mUdUrJUğOnderı 
alacakları vesika, yeni yıla ait ticaret odası kA.ğıdı ve 2490 sayılı ka.Jlurı 
hUkUmlerlne tevfikan tanzim edecekleri mektuplarile bırllkte 7.11.942 cu· 
martes! günU saat 10 da vilıl.yet makamında teşekkUI edecek komısyorı9 
müracaatları lflzımdır. (824) 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 

Başkanlığından : 
Yıldızda buluna n okulumuzun makine 13.boratuvarları blnasınd3 

mevcut pencerelere 1133 lira 40 kuruş keş>I bedelli 124.55 M2 c•"' 
takılması 9 11 942 pazartesi günü Gümüş Suyunda Y üksek ~1>)· 
hendis mektebi muhasebesinde ihalesi yapılmak üzere açık cks11tme ... 
ye konulmuştur. 

i li< teminat 85 liradır. l steklllerln bu g!bl işler yaptı~ına d•'r 

ve ticaret od•sı vesikalarlle belli günde ve saat 14 de gelmeı~ri. 
Keşif ve şartname okulda ıörillür. (796) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 
Mektebimize bu sene alınması takarrür eden 40 ı askeri, dlğf'rlerı 

sivil tisel~rdcn ccman 180 talebeden ı İktncltcşrln tarihine kadar J11Ü .. 

racaat etmeyenlerin yerine müsabaka imtthanında puvan ıtibarile ef'I 
ılerde gelenlerin kabul edileceği ve bu suretle yeniden kabul edlle ... 
ceklerin kayıt numaralarrnin ayrıca bildirileceği nan olunur. t795l 

İstanbul Merkez Hal Müdürlüğünden: 
Halde 138 No. 1ı karpuz sergisinin müsteciri lsmail ve şerlkt Sah'~ 

eddin terki ticaret <?ttiğinden muma.i:eyhtmrle alacağı olan :nustansil· 
lerln blr ay zarfında müracaat etmeleri ilan olWlur. (823) 


