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~cumhuriyet Bayramı~ 
Reisicumhurumuzun kabul töreni ve ondan 
sonraki geçit resmi program ı tesbit edildi 

Aıtkara, !'7 (AA.) - Cmnharl,..,Un it lllM"tl yıldönll1111l 1111lnaeebe- 1 •e M.tecllyelll le Camllarlyet Hallı Partisi ttkAınnm lllkfunetçe tıanıa· 
tl1'e il Btrlnel~rln l'llnö Relslcüm1ıu t&rafındaa yapılacak kabal llh9 mail, Ula.dl, 1111181, içtimai mneeııııeeler delel'elertakı tet1rlklerinl 
eııı....t Ye ... takip edecek olan büyllk l'eçfd reamJ kabul edeceklerdir. 
~ prol'Ulft, &eeblt ecHlm19tb'. r l Törenin lt• k1111111ndaa &oara llelııllcümhur kıdt'm 

..._ na&aran. Bel81etlmbur ismet lnönll, ... ı Clmbarlyet Bayramımız dola- sıraııııe yabancı devletlerin bilyfill ve orta el~le-
ll de Btlyttk Millet MeçlJ•lJMle icra velltllerf heye. yııılyle Londra Ve BerUn radyo· rUe maalüatrüzarların ve ltllll.IM'lft refakat1nde 
tt1111ı Bllytlk Millet MecU.l lzalarile, kara. dealı: ve ları buııuıl ne,rlyat programı balwıan müııte,ar, sekreter ve a~lerln t.ebrik· 
'-• kwvvetlerl erUıunın. Temylı malakemeaı, tertip etmı,ıerdir. Ba bınastakl lerını kaba! eyüyecelılerdtr. 
be.ıet Ş6raın, DfTalU MallMebee AulannN, Ve- mal6mat üçlincü uyfamızüdır. IPodromda 1ıer allHfa 111...._ Mluırl ınt'a "tzcl. 
klleaer mlllıe,&r ve müdirlerinln Ankara TIJlyet \,_ (Devamı Sa. S. 8ö. 2 ıle) cc•••I 

Valimiz memnun dönüyor 
Ekmek işini de yoluna koymuş 
Diğer taraftan ekmeğin eskisi gibi tek 

fiyatla satılacağı haber veriliyor 
~itan, 27 (Vatan) - Istanbul ketinden evvel Tıcaret ve Ziraat Ve- - Allkarada htaabalu btr 0911 
~lal Lattı Kırdar bu akpm latan- kUlerUe görüşen vali, akşam Uzeri , ı,ıel'laJ yoh111a koydutumdan dolayı 
11111 hareket etmtftır. Vali bUrada tekrar Başvekil tarafından kabul çok memauaıun. BunJann batında 
ıı te&cıdıd defalar B1l4Vekllle, Dahi· edilmiştir. Hareketinden evvel intiba- ekmek me.eleııı l'elmekted.lr. Hük6· 
r~e. 'l'ıcaret vı Zıraat Vekilleri tara- larını sorduğum LQtfl Kırdar şu be· metten bu basıısta ller türlü auml 

dan kabul edihnlftir. Bugün hare- yanatta bulunmuştur: yardımı l'Ördüm, Jıtaabula lllkbln 
....__ olarak dönüyorum. 

Türkiye ve sulh 
Viikie, 
• • 
ıstınat 

Ekmek İşi hakkında 
alınan haberler 

.Ekmek karnelerinin tevzllne de
vam edilmektedir. Karne tevziatı 
cum•rtesl akşamına kadar bitiril. 
miş olacaktır. Halk ekmek karne· 
!erini mahallelerdeki Halk Datıt
ma Birlikleri datıtacaktır. .. ' .. cuzu 

Türkiyenin sulhun 
edeceği temelin bir 
olduğunu söyledi 1 

Dün ötrendljimize &öre hilkıl
met memur ve halk olarak lkl 
ayrı fiyat tatblktnd&n v•zıeçmeyl 

\' de dilşünmektedir. Ankaradan bil· ~ıton, 27 (A.A.) - Dünj mele istinat etmelidir. Türkiye, dlrlldlfine ıöre ıeçen gün ıece 
ltıllda radyoda son seyahati bak. Rusya, Çin, Mısır, Irak ve lran bu geç saatlere kadar yapılan Vekiller 
ııllt Amerikalılara hitaben bir temelin. eczasındandırlar. Sulhun toplantısında da bu iş müzakere 
l'Qr~~ aöyllyen M. Wa~dcl W~llki!; temelleri her tarafta, dilnyanm ber edilmiş ve zannolunduiuna ıöre 
t~entn ıulhun istınat e ecea kötealnde satıam olmadıkça biç ayrı flyatıarla ekmek tevzii usulü
C11.ı11.ı Uınuı temelin bir cüz'ü ol· bir Yerde sulhun mevcut olamıya. nün tatbik edilmemesi düşünül. 

nu söylemiştir. catr şilpbes1zdir. Ben, sulha kavu- müştilr. 
ıı...._ '111.. \\'ilikle, nutkunda ezcümle (Devıuw Sa. ı. sa. 4 ele) //// (8oıaa Sa: a, sa: 4 de) •=• 
"""'1111ıttr ki: 

' Avrupada ikinci bir cephe 
h h da ıetlrmek lAzımdır. Burma. 
llırı Ucum etmek ve burayı geri 
111.t •ıt ve bu suretle Cin ve Rusya 
~ ?indeki tazyl)u hafifletmek 
-.: lltndistanda mühim miktarda 
b.lrtı er tahelt etmek ıerektlr. Be
~ tannımca biz askeri manada 
le. harbı kazanabiliriz. Bunun için 

lzmit Belediye Reisi 
Tevkif edildi 

~l.ı p eden kaynak ve vasıtalara. 1 
'-'ı.ı'9'\rete ve şecaate m&llk oldutu· zmite tahsis edilen gazlardan bir ~~ lllUtalAasındayım. Fakat as. 

Cilt Uferl kazanmak kAfi delil- kısmını bı•rfabrı•kaya safmı~ llltİı Sulhu kazanmak için biltün y 
bııı etler ve bütün insanlar hesa· 
~dünyayı ıktısadl ve siyasi ba- 29/ 9/ 942 tarihli Vatan gazetesL 
lı.ı •n. kurtarmamız zaruri oldu- nl okuyanlar (İzmit Belediyesinde 
~ tllı:rindeylm. Sulh, ancak bu bUyilk yolsuzluklar) başlıklı yazı· 
~e mevcut olacaktır. Bundan yı herhalde görmüş olacaklardır. 
I~ a dünyayı imar etmemiz de O günkü tarihle neşrettiğimiz 
~ Sut~ topyekOn bir te· bu yazıda, İzmit Belediyesinde ya. 

pılan ıenlş yolsuzluklardan bahse. 
diliyor ve lzmıt Belediye reisinin 
yaptığı sullstimaller açıkça tebarüz 
ettiriliyordu. Bu yazımızda tevzl· 
atta yapılan rastıele tahsislere işa. 

(Devamı Sa. S. SD. 1 de) •=• 

~erlkada Alman casusları! 

lngiltere Hava 
Nazırı dedi ki: 
Almanya muh

kem l>ir Çem1>erle 
kuşablmıştır 

Londra, 27 (Radyo) - tngUlz 
Hava Nazırı Sir Archibald Sine· 
lair dün verdiji bir nutukta de. 
miştir ki: 

•- Almanya garpta ilerleyecek 
(Devamı: Sa. S, Sü. 6 fıe) n 

Ben eş 
Çekoslovakyanın kuru
fuş yıldönümü vesilesile 

demeçte bulundu 
Londra., 27 (Radyo) - Çekos· 

lovakyanın kuruluş yıldönilmil 
dolayıaile Beneı verdiği bir nutuk. 
ta ıinıdiye kadar 4 milyon Alman 
askerloJn öldüğünü veya atır yL 
ralandığın ı, Avrupa ve Almanya· 
dakl iaşe durumunun geçen BUyiık 
Harpteki son vaziyete yaklaştığı r: ı. 
Almanların Ukraynaclan fazla fay. 
dalanamadıklarını söylemiş ve de
miştir ki: 
•- Gelecek sulh biltiln dUnyaya 

şamil olacaktır. Sulhun baki kal· 
ması için dünyanın hür olması IA. 
zımdır. DUnyanm her köşesindeki 

kadın ve erkekler bedent, insani 
ve manevi hareket halndedlrler. 

• Biltiln milletler için ancak en iyi 
7aeayışı dünya ıulhu temin ede
bUlr .• 

l 

Alman-ltalyan 
anlaşması 

ltalyada~i Almanlar, 
, ltalyan; Almanyadaki 
İtalyanlar, Almar: mu 

amefesi görecekler 
Aalıara. 21 (Radyo aGzetesl) 

- VerUen bir habere göre bun
dan sonra Almanyadakl ltalyan
lara Alman tebaaııı ve ltalyadakl 
Almanlara da ltalyan tebaaıı 

muameleıl edilmesi için ltalya 
ile Almanya arasında bir anlat· 
ma)·a vanlmı,tır. Yalnız merak 
edilecek nokta ba aalqmadaa 
1a&nsı tarafm kArb çıkacafıdır. 

Geııe Dakar 
Ve Fransız müstemlekeleri 
Yazan: Hilsameddin ÜLSEL 

Buglln 2 nci 88yfamı7.da 

1 

Cepheye l'Önderl hm Amerikan taııklan büyük kamyonlara yliklenlrkeıa 

Rommel'in üçüncü hattına 
taarruz ediliyor 

Bu hat alınabil i rse müttefiklerin 
müthiş tank taarruzu başlıyacak 

Londra, 27 (A.A.) - General 
Mentıomery'nin ordusu yavaş ya· 
vaş Uerlemektedir. Topçu daha tJe • 
riye götürülmüş ve şimdi Rommel 
müdafaa hatlarınt[I üçUrıcUsünü 

döğmekte bulunmuştur. tnıillz teb 
lillerl pek sade ise de Roma rad. 
yosu çok şiddetli muharebeler ol· 
dutunu .söylemektedir • 

Diler taraftan Almanlar. Mısır. 
dakl taarruza müttefiklerin bir 
milyon askerle büyük miktarda 
uçak soktuklarını bildirmektedir. 
ler. 

Londranm askeri münekkitleri. 
lnJfllzJerln Rommel mevzilerine 
önden taarruz ettiklerini g5zönün· 
de tutarak birkaç gün !çln kat'I ve 
ehemmiyetli hiç bir şey bekleme
mektedirler. Bu düşman hatlarının 
coğrarı vaziyeti o tarzdadır ki, 
bunlara yandan taarruz ediİemez. 
Nazari sahada bu taarruzun mu
vaffak olamıyacatı gözüküyorsa 
da tnglllzler muvaffakiyet elde et· 
mek üzeredirler. 

Alman hatlarından birinci ve 
ikincisini işgal etmiş olan İngiliz. 
ler şimdi üçOncü müdafaa hattına 

taarruz etmektedirler. Bu hat., derinleme müdafaasının belkeml. 
öblrkilcrlnden daha kuvvetli ve ğidlr. İngilizler bu fiçüncü hattı al· 
daha ehemmiyetlidir. Bu. Alman (Devamı Sa. 1. S8. Z ele) »-« 

Şark cephes i 

Almanlar, Tuapse yakmmda 
şiddetli bir taarruza geçtiler 

Timoçenkonun imdat ordusu Alman 
sol cenahında 5 kilometreilerliyerek 

bir şehiri geri aldı 
Moskova, 27 (A.A.) - Almanlar ı mağa te_,ebblls etmişlerdir. Fakat bu 

Ka!kaııyada Tuapse yakınında şiddet. teşebbUs Almanlara pahalıya m&l ol· 
1i bir taarruza geçmişler ve Rusların muştur. Stalingrad'da Kızılordu Al· 
Karadenlzde malik oldukları son li· manlarrn 36 saat zarfında yapmış 

man olan Tuapse'den Rusları çıkar- oldukları ilçUncU ileri hareketi pUS· 

P A SiFiKTE 
k!lrtmUşlerdlr. Kızılordunun kartı 

taarruzları çok şlddetll olmuftur. 

Tuapse'nln muharebe çevresi oldu· 
ğunun ilk defa olarak tebliğlerde 

zikredilmiş olduğuna işaret edilmek· 
tedlr. Burası ikinci derecede bir deniz 
üssU olup Novoroslsk'ln -ötesinde 80 
mil mesafededir. Bu llmanın şimal 
batısında Kızılordu bir Alman bölU· 
tfuıU yok etmiştir. Almanların Mau
kop'u zaptettıklerl tarlhtenberl Tuap. 
se kısmen ehemmiyetini kaybetmiş· 

1 Amerikan 2 Japon uçak 
gemisi 2.Japon kruvazörü battı 

Vaşington. 27 (A.A.) - Basına ı mükemmelen döQüşmekted irler .• tir. Bununla beraber Tuapse hail ha· 
hitaben Amerikan Bahriye Naz:ırı Albay Knox, Wasp uçak gemi. zırda bilkuvve Batum'un şimalinde 
albay Knox ezcümle şunları söyle. sinin kafileye refakat vazlfesinl ifa Kızıldonanmanın elinde kalmış olan 
mlştlr: etmekte olduğu sırada batırıldığı. yegAne iyi limandır. Burası Batuma 

•- Amerikan kuvvetleri Sala. nı ilave etmiştir. giden demlryolunun başı olduğu gibi 
mon adalarında mühim Japon kuv Gazetecilerin suallerine cevap TUrk hududun.o 250 mil mesafede \'e 
vetlcrine karşı şiddetle döğilşmek· veren Knox, şunları söylemiştir: Maverayı Kafkas demlryolu ilzerin
t«:dlrler. Muharebenin neticesi bel- «- Bugün Amerikan donanma· de bu yolun her iki tarafına hAkim 
il değilse de ben mağlüblyct tah- sı tarihtnln en karanlık günü değil· bulunmaktadır. Almanlar Tuapsf 
m ln etmiyorum. Çarpışma fazlasi· dlr, çlinkil bu donaı:ma hiç bir va- J (Devamı Sa. S, Sil. 15 de) /o/ 
le şiddetlidir. Fakat askerlerimiz (Devamı SL S. Sil. % de) •u• - --
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fB~-;daj'~~ Şehir 
~--.,.- ·--- .. · --.. ,. -·" Haberi eri 

Gene Dakar 
Tire oyunları Elektrik 

fiyatlarına 
zam yapıJdı 

Ve Fransız sömürgeleri 
Y aıon : BO.ıametu11 OLSEL 

Yeni benzetmeler 
- Ahmet, elmamı itin mi ald1fl ! 
- Bea almadım ... 

Bakırlım ve ikibarmak ••• 
M •dagaskı>r adasmın lşpl! 

sıraJa.rıRda yazdığımız bir 

yazıda Madagaskarda12 sonra Da· 
kar limanının e~ geçlrilmeel için 
hareketler başlayacağını ve bu
nun lngılfzlerden daha ziyade 
Amerikalılar tarafLndan yapılma
sının beklenilmesi tcap ettiğtnt 
söylemiştik. Bugünlerde ortalık· 

ta dolaşan .şayıalar ve yavaş ya.. 
vaş beliren hareketler bu düşün. 
cemizt kuvvetlend·r•,. ,..ııhiyetJer 

k&ybeltiklerlıoı clatıa fazlasile Af
rtkada kazanmayı düşünmekte

dir. Bütlin bir Afrika kıtasını el. 
!erine geçirmek bahtiyarlığına 
erdiklerı zaman bu büyük kıt'a.. 

r.ın tekmil servet kaynakları An
glo Saksonlar için eşı bulunmaz 
bir zafer olur- Amerika İtalyan 
müstemlekesi olan Eritrede bü. 
yük fabrikalar kurmakta.dır. Bu
na dair alınan telgraflar henüz 
hatırlardadır. Büyük asker ·r.ak· 
line mahsua tayyareler yapmak 
için giriştiği muazzam teşebbüs

lere ait telgrafların akisleri he. 
nüz kulaklarda çıniama.ktadrı 

Bundan evvelki harpte Amt!rt· 
kan ordusunun İngiltere ve Fran~ 
saya nakli içtn yapılan büyük 
nakhye seferlerinin bugünkü şart 
ıar lçlnde ve tayya.reteri.n tahrıp 
kudreti karşısında tam bir em
niyetle ve zararsi'Z yapılacağı dü
şünülemez. Fakat bu taşıma AC
rıka kıt'asına tchlik ı> siz denile\:ıi. 
ıecek derecede yapılabilir 

veren durumundan çıkarmak ve 
kurtarmak ıztırarı karşısında bı· 

rakıyor. 

- Yemin eti 
- Şu sigara gibi kazık keoileyill' 

ki ben almadım! 

Yazan Fuat Edip BAKSI ** - Ulak tefek işlerde kail-•• 

O
• zmtr Halkevi adına 

ğımız folklor gezısı 

yai)tt.. çömellşler ve ölçUlü sıçrayışlar 

uzun catııganlığımız.ı. ne gi.ızeı ıfadc 

edıyordu ... .!iürmedt ama. bizler. yakın yurt 
bilgisi bakımmdan çok faydalandık , 

G u gezlde bır kere daha tnanchm 

eu zom 

başına 

kilovat saat 

2 ~ uruştur 

Amerıka, Atla.ntiğin şimalinde 

Avrupanın yanında lngiltcreyı 
kendisi ıçın ılerı karakol olarak 
görmektedir Vısall ve cenubi 
Atlantiktc de Afrıka kıt'asıtn ay. 
nı şı::kilde kabul etmektedir. Bu 
bakımdan A.!rıka kıt'a.sının yine 
kcndlsine emın bir llert üssil oL 
masır.ı temin iç ı n yapılması 18· 
zım herşeye başvuracağını tabii 
kabul etmek icap eder. 

dJye sana bir çocuk gönd.ttmıifWl" 
Bir hafla çalıştırdıl<taa ... ,.. yel 
vermJ~ln. 

- Teerübe ettim, ı,ı- y-

Anadolu okunup anlaşılması 

güç bir kitaptır ... 
Bu Sf'Vimlı klfRhın hao;ft gibi CÖ· 

ru derin ma-

Bekçi lbrahım ince. parlak c;1z
melerıle zurnanın oynak nağme. 

lerJne ayak uydurup diz vurdukça 
Faruk Nafiz1n $U mısralarını ha
tırladım: 

.. sen se,"rinc dalarken i~n titrer 

Elektrik kılovat saatlerl.r.e zam 
yapılması için Elektrik Umum Mıt 
dürlüğilnün Ankaraya gönderdığı 

proJe Başvek!let tarafından tetkik 
edılerek kabul edilmlştlr . 

madı. 

- Neoını beğenmedin f 
- Kafası şekerci ka.Yanozu 

göstermektedir garp bomboş ... 
sahlller.i. Uzerinde · )ır cüm 

** - A..'k ols1H1 -.na! Dem alS .,e--
nalar ı erıt: .,, o.Jltl• nü kav. derınden .• 
rayabılmek ıçın yalnız ıkültür• un •Ciçekll bir sahnede bir beyaz 
kafi gelmediğini bUenier az dej!U- kclebeğin.• 

cBızın. de ~ ı~ ı ı kımıldatır 

Her abone sahibı kiJovat saatine 
2 kuruş fazla ücret verecektir. Ye 
nl zam her abonenin şımd! ödeye
ceğı elektrik ücretlerınden sonr;;.kl 
ücretten itibaren tatbik edlleeck. 
lir. 

huriyet olarak yaşety .p durmak· 
ta olan (Llberya) ya Amerika 
kuvvetıer1ntn getlrllmest Afrika 
üzerindeki hareketlerin yeni bir 
lnklp.fıını g!!sterir. 

A !manya. Avrupa.da yayıl... 

malar yaparak yeni kliily

natlar bulmak tçın utr&şırken, 
Japonlar, Uzakdoğuda ham mad
de kaynaklarını ellerLoe geçırir. 
ken Angto _ Saksonların bu ka .. 
yıpları ka.rşıJamak için A!rlkayı 

baştanbaşa işgal etmek barek.et
lerlne ı:;eçeceğ'i.'"!i düşünmemek 
bır gaflet esert telAkkl edilir. Bu 
büyük kıt'anın zenginlikleri can 
ceklcid!r Göz kamaştırıcıdır. İş
tıha vericidır. 

rir, hem de gelmeula. 
- Vall9b! geldim. Ya- .... 

geldim, ııen gttmtııoıe. 
- Yol< gltml7- ,,.ıı.r. dır .•. Nasıl Yunus Ernre'nln şiir. J\a vım z 

lerinde bır sadelik buluyor ve bu 
yüce halk şairinin deyişlerini an- •YerJere dtz 

yerinden,, 
vaTuşu dajt gibi bir 

zeybefin .• Gümrükteki malinı çek
miyen 8 tüccarın malına 

el kondu 

A vrupada gıttikçe yayılan mu. 
harebentn Almanya ıçin faydalı 

neticeler verdiği dilşüRülse bite 
tlünya harbini sona erdirecek bir 
vaziyet doğuramaz. 

Tramn:r bekler gibi tam Irk' _.ı 
bekledim, ~ ~ ı*' 
tini. ladıkça derinleş!yorsa.k. Anadolu 

da öylece .gösterişsiz•. öylece cka
buğuna çektim~• ve öylece d>&ğrı 
y.anık• tır. 

işte bu •e~tendir ki Anadolu. 
,.u .. anlamak. onu •duymak:. la 
mümkündür- •Duygu• nun Ytik
ıeldiğl çiaglye .. düşOncet ııin ula
samadılınr ve duygusuz bilgilerle 
yo)a çıkanların yaya kaldıklarını 

!; en l\'T enderes kıyılarında geçen 
günler içinde daha tyt anladım ... 

Asağıdaki sözler. bir köylü ar. 
kadaşımınclır: •Bizi 11&1! kon~
ran derdimizin kaynağı. sevincimi· 
zin durağı gönlümüzdür . Kafamız. 
bu binblr telli sazın düzenidir hem 
serım! ... , 

·* 
Anadolu denen ıçn ve zengin 

kitabın bir sayfası dıa cmilll ve 
mahaUt oyunlar• drr. Tire'deki 
ohalk gecesı. nde çok tıotlı fıgilr

lil ve ttkek tavırlı oyunlar seyret. 
tık .. 

Bu yeşil diyarın i.kl meşhur o
yunu var; Bakırlım ve İkibarmak. 
Davul ve zurnanın kıvrak bavala
.-:ıc oynanan ve efellk karakterini 
ortaya koyan bu oyunlarda eken. 
dimiz,, t boyluboyumuzca. gör· 
dük ... 

Kolların acıhşı. bir sevgiliyi ku
raklar ,;cibi kapanışı ve ikide bir. 
de değ:1'$en figürler .inceUğlmizl•: 

Kuru uzum satışları 
teşvik ediliyor 

Dün bir gazetı kuru üzüm satın 
alanları spekülAsyon kasdile itham 
ctmfstlr. Halbuki. •lAkadarlardan 
ôğrer, diilmize göre Ticaret Vcka
ıct l , kuru üzüm ticaretini bılhassa 
tc~vik etmektedir. Bu sene, incir 
nah.solü az olduiu ıçln kuru üzüm 
köylüye ge1ir getiren maddelerin 
başına geçmiş bulunmaktadır. Ku. 
ru üzüm ötedenberl ihraç maddesi 
ve dolayısile mübadele vasıtası ol
duğu.edan hükümet. kuru üzüm 
( ı yatlarını düşürmemek icin bu 
n1sddeye azamt değil. asgari Cıyat 
~oymuştur. 60 kuruş olan bu as
gari fiyata fon hesabı dahil delfl-

dlr . • 
Kuru ilzilm fiyatlarının düşme. 

s' nd e- köylü aleyhinde hususi men· 

raatlcri olan bazı klmse1erin, mu

bayaatı durdurup (iyatları dü~ürt
ınek maksa..dlle ortaya bir !pekü

!Jsyon iddiası a.ttıklar1 anlaşılmak

tadır. Nitekim, bunlar maksatları. 
na da nail olarak fiyatları 74 ku
ruştan 67 kuruşa düşürtebilmlş. 
!erdir. Fakat dün Jzmlrden gelen 
haberlerden müstahsilin bu düsük 
[:yatla ınal satmak istemedill an. 
·aşılmıştır. 

Mumya 

N apolyon'un generallerinden 

Augereau l\.1ısır'a hareket et. 
n1ekte olan ya\·erlerlnden birine: 

- Kahire'ye gideeekslnl~; der. Siz
den bir !)CY rica edeceğim! Her taraf. 
ta ;yalnız mumyalardan hah.edildiği. 
nl işitiyorum. ı-:ımdiye kadar mumya 
gorrne<lim, bana bunlar hakkında sual 
"lordukları zaman ahkla•,nyorum, av
detlnJzde bana bir tane getlrebJIJr 
mi'llnlz! 

- na,, u tüne generalim. 
Bir ~ne sonra a\·det ettiği uman 

JJ.\erJ Augereau'yu ziyarete gider. 
General sabırijıı;lanarak: 

- !\lumyam nerede, der. 

~ubay: 

- t;te, diye cr,-aı> verir '"·e ınum
lil.\"ı ta,ı,yan a~kerler kıymetlJ h"<IJ
·' ''n:n bezlerini açmıya ba,ıartar. :sar. 
~ıl:.uırı :çılma!n bitince general munı. 
~ .t :ı- doğru gelir ,.e hayretle: 

- t'akat bu canlı değil. ıllye hay-
kırır, 

SERÇE 

........................ 
Bir saat kadar süren Bakırlım

dan sonca bekçı Mebmet lneeye 
dedim ki: cÇok güzel oynadın ·
ğa!.. Faka! oldukça do yorul. 
dun .... 

Sigarasını keyıfli keyifli ıtttto

ren bu su katılmamış Anadolu ço. 
cuğu. su cevabı verdi· •Sen kitap 
okurkerı yorulur musun?• Karşı

Jtk bulamadım doğrusu.. .. 

* 
Bu münasebetle mühim bir nok· 

tayı tebarüz ettirmek istiyorum: 
Yukarıda sözü geçen oyunları TJ. 
re'de en ıyl bilen İbrahim ine~ ile 
arkadaşı Hüseyin Kimrindlr. Bu 
ma.ha1lt ve orij•nal oyunlarm uzun 
veya kısa bir zaman sonra unutu
lup gitmesi: yahut tam mana.sile 
öğrenemeyenler yüzünden özelli
ğini kaybetmesi ibtlmali ~vcut

tur. 

I~ bu ihtimali önlemrit ve bir 
ç<>k milli değerlerimiz gibi Bakır. 
hm ve lkibarmak'ı da maziye göm 
mernek için, bunların mutlaka fıl· 

me alınmaları lca.p eder. 

Bu konu Uzerinde İstanbul ve 
Ankara Konservatuar müdürleri. 
n}o önemle dikkatlerint çekmeyi, 
(olklorumuza karşı ödenmesi ge
reken bir vazife bilirim ... 

Faat l!dlp Baksı 

Muhtekir bir bakkal 
mahküm edildi 

Tlcare-t Vekaletinin uzun zaman· 
danberı gtimrlik antrepolarında bi. 
rıken muhtelif cins ıthr..tat malla. 
rının sahipleri tarafından çıkarıl· 

mas:ı için kendilerine bir hafta mü. 
saade verdiğini evvelce blldirmtş. 

tik. 
Öğrendığimize göre bazı tilccar· 

lar verilen müddeti geçirmişler ve 
mallarını almaktan imtina etmiş. 

lerdlr. 
Bu arada 8 lthalA.tcı tüccarının 

eşyasına alakadar makamlar tara. 
fından el konmuştur. 

Kitreye talip fazla 

Amerikanın Afrıkada girişmek 

istediği hareketler, dünya harbi
ni kazanmak mefkUresinden do· 
Cuyor. Angıo • Saksonlar Asyada 

isviçre:le bir Türl<-1 
gencının muvaffakıyeti 
Galatasarayı pek tyı derece lle 

bitiren Mustafa Turhan Bayçu'nun 
Lozan T•p Fakültesinde, ilk dok
torasını. elliyi mütecaviz, lsvtçretl 
ve yaba-neı talebe arasında. birin. 
cıltkle ve büyük bir muvaffakiyet. 
le, verdiğini ve fakülte dekan, rek· 
tör ve profesörlerLntn ayrı ayrı 

takdirlerini kazandığını mcmnunı_ 

yetle haber aldık. 

Mustafa Turhanın kardeşi M•h-

Geçen sene kitre mahsulü hayli 
para ettıjl için bu seneki kitre re
koltesinin geçen seneki.ne nazaran 
iki misli olacatı hesap edilmiştir 

met Orhanın da geçen yıl, Ame· 
Tutkal ve mensucat sanayltnde 
kullanılan kitrelere şimdiden rıra. rikanın Jova mühendis mektebin. 
caristan ve ltalyadan talep vaki deki muvaffaklyetlerini yine bu 
olmaktadır. sütunlarda zikretmiştik. 

iki mutemet, kamyondan 
kömUr çalmışlar 

Evvelsi gun Üsküdar Mliddeı
umumtlii:l bir hırsızlık vak'ası ya. 
kalamıştır. 

Kadıköy Etıbank şubesinin de. 
posundaki kömürlerin iskeledeki 
H4l binasına naklı işini üstüne a
ıan Müfit ve Nasuhi adında iki 
mtitee.hhlt nakil esnasında ŞO ton 

Türklüğü.n şeref ve kadrlnı yük· 

selten bu başarılarından dolayı 

Bayçu ailesini tebrik eder ve yur

dumuzda bu gıbl ger.çlerln yetiş

mcslnı dil~rlz, 

Beycglu caddesinde bir 
otomobil çarpışması 

Beyazıtta bakkallık eden Ali kömürü kamyondan alarak başka. 

A. !manya, Avrupada işgal cttı 

~ li sahalarda askerf kudreti 

bakımından kuvvctlldtr. Bugün 
ve hattı} yarın Avrupanın garp 
~ahlllerine bir çıkarma harekctı· 

nın yapılacağını düşünemeytı 

Norveçten lspanyanın şımalıne 

kadar blnlerce kilometrelik b1r 
sahıl üzerinde Anglo . Saksonıa. 
rın ç1karma harekeh bugünkü 
durum karşısında da.ima akam ete 
mahkU"'1dur Buna dair olan dü
şüncelerımizi bundan çok evveikı 
yaztlarımızda bütün açıkllğıle 

ı;östermiştık İz'aç çıkarmaıarr 

• Otycp'te olduğu gıbl ~ daıma 

ve az fasılalarla yapılablJlr. Fa· 
kat bu hareketler hakikt bir ıh~ 

raı: dlye kabul edilemez Belk : 

bir çıkarma denemesı otabılır 

Bur.dan 1ngıliz1Erin elde ettığı 
faydalar. Almanların bu sahiller~ 

müdafa'l etmek içın fazla m~k

tarda tayyare ve askeri kuvvet 
bulundurrtı.eğa icbar etmektir. Tı-ı. 
bit bu fayda strateji b&kımınddr: 

yabwna atılmıyacak derecede de· 
ğcrlidır. 

Atlantik yollarında çalışıp du
ran Alman denizaltı &cmllcrinin 
Brt'zllya sahillerine kadar sark· 
ması yüzünden vcrdiklcrt zarar. 
l?r. Amcrikahl•rı. (Dakarıi ku. 
şatan ~ahi1lerin dalma kuşkular 

Aııgıo _ Saksonların eltndc Af
rikanın çöllerini emniyetle aşa .. 
bilecek vasıtaların çokluğu bu tşl 
başarn1ak talıhınl doğuracaktır 

Tasfıyeoın Fransız kolonisın .. 
den başladığını ve devam edece .. 
ğ1nl gösteren dclıller vardır. Dün 

Madagaskarın işgali ile başlayan 

bu · hareketi, yarın Oakarın atı a

ması ve oradan daha şimale ka .. 
dar sarkarak bir gün Cezayir ve 
Tunusun da hür Fransızlara ilti
hı:tkın1 temın etmek takip ede· 
cektir Belkı bu biraz zaman yl. 
yccektir Olmıyacağına şüphe et. 
mek blle gülünç olur. Cibralta
Qakı Int;:lllz ve Amerikan kuv ... 
vetlerı zamanında bu harekete 
ı ş tırak edecektir. Bu neticeyi do
ğuran ilk 5.mil, Fransanın Hın· 

dlçiniyi Japonlart"I. istltadeıslne 
tcrketmesldir. Fransa yalnız ha.r. 
bl değil bütün Frar.sız müstem
iekclcrini de kaybetmek tehlike
si karşısındadtr. 

Mi.istcmlcke idaresinde büyük 
bir kudret göstermiş olan Fransa, 
siyasetteki hatalarile büyük bir 

** - Vay caımı cttertııı, ~·· 
sJn yahu ! Btttllbl &örec!!f'ın plli

- B- de öyle... 
- Yalan söyleme, iy!e .ı.a JIÇ 

pirinç gllJI baerellnl Çflldl.olr aal'i" 
kAflrf 

** - Dur yahu?.. Ne ol43oıuaı ttıet.· 
Ayağı.ma butın. - •f~ 5 .. -
ıllnt fınn önllnıle mi -f 

** - Allah rrzası için Mr ~ .. 

- -.. ·-
- ı\llalı kaza4a.n lle!idu .. ~. 

lasuL .. 

- Allah 8e•cllitlnl ha~-
- Al bakalım. 
- Allah keaene ~ı wriJ 

bereketi ""el'9iaı ! 

** - Knı e91endlrl:ronn-ıı. 801' 
ledller ıle kalbim laannuı& 1o__.ıı 
doğrusu. 

- Neden'! Kısmet bu ... 
- Allah Allah, gtlzellm ""' 

1 

vurguncu glbl vkMlaıleız; bertfe f,. 
rillr mt lılç f 

* * - Kavgayı gördUn mi'!' 
- Gördüm y&, önüne gelen k•" 

demcdJ, göz demedi yapı,tırdı; I~ 
kat a~k olsun adama, StaliDJf 
gibi dayanıkhymı'? 

koloni imparatorluiunu parçala- KÖR KAVI 
mak ve ellnden kaçırmak bed-1-------------~ 

Askerlik iş 1 eri : bahtlığını görecektiİ' sanırız. 
Hüsamettin ÜLSEL 

Yeilek Subay Okuluna 
adında bir adam 45 derecelik ra.. larına satmışlardır. 

kıları satmaktan ımttna etmek su· Bu aşırma vak'ası. kömürler 
çuncian Milli Korunma mahkeme. kamyondan çıkarıldıktan sonra tar 

tılınca anlaşılmıştır. 

Evvelsi gün Beyoğlunda Saray 
sinemasının önünde Ağacamıl ara. 
lığından gelen bir taksi ile, cadde
den sUratie geçmekte otan bir oto
mobil ani olarak çarpışmışlardır. 

4716 sayılı, şofor Mahmudun 
ldarcsındekl taksi makine kısmt.n. 

dan ve tekerlek kenarlarından ezil 
miş, içinde bulunan Hayriye adın. 
dakt bir kadın başını cama çarp· 
tığından alnından yaralanmıştır. 

](ale'lft, Fatıh Askerı~a:u~~ınden: 
'''\''''"'''~''''''~'''''''''~'''' '''''''~\.~'"''''''''~'''''''''''''~.\\\\\\'"''''''''~' 1 ikinci teşrin 942 gUn il Ankara "ft' 

sine verılmıştır Her iki müteahhit hakkında em 
Dü.o ikinci Mıll1 Korunma mah. niyeti suiistimal suçundan tahki

kemesinde yapılan duruşma !Onun· kata başlanmıştır. 
I
•k • h d • ? dek Subay okulunda bulunmalar• ıı· in c l cep e n e l r . zım gelen yüksek ehliyetnameıuer1' 

hazırlık kıt'asına sevkleri icap ede1' 

da suçu tesbit edilen muhtekir 

bakkal 1 O lira para cezasına. bir 
hafta müddetle dükk8nın1n kapa. 
tılmasır.a maiıkQm edUmişUr. 

Yapağı tevziatı için bir 
toplantı yapılacak 

Yapağı tevzıatı ıçın teşrinlsar, 1-

nin ikisinde Ankarada etraflı bir 
toplantı yapılacaktır 

Beyoğlu caddesinin işlek bir vak 
Unde vukua gelen bu kaza halkın 
birlkmesı.ne sebep olmuş ve uzun 
müddet seyrüsefere mB.ni olmuş· 

tur 

a kinci cephe açılacak mı, açıhr 

O mı, açılablllr mı. açılmalı mı, 
açılıyor mu (lbl aylardanberJ 11oru
la.nları hlr tarafa bırakarak «birinci 
cephe nedir, ikinci cephe nedlr?» di
ye bir anket hazrladım. Zira her ,eY· 
den ônce bunların anlaşılnuuı gerek. 

l:iUnde bir şt,eyle giden biri: - Bl-1 ehliyetnarnesizlerin Cumhuriyet t>Sf 
rincl cephe şekerdir, şlmdJ de pekmez 1 ramından evvel şubeye mUra.c•'"t.1' 
ikinci cephe. 1 muamcle!erinl ikmal ettirmeleri ııjfl 

Ti)·atro münekkidi olduğunu söy- olunur. 

llyen biri: - Azl~lm, benim için bl- ••• 
Matazasında bulunan 34 şişe ra.. 

kı musadere edilmiştir. 

Bar kadını değil, ero· n 
kaçakçısı ımiş 

rtnc.ı cephe şehir tlya.tr~unun Dram ı Beyazıt Askerlik lJUbesinden: 6/J' 
' Şubemizde muamele gören 3S9 

lklDC'I cephe de Komedi kı'lmı. ğumlu ve bu doğumlularla mua.111elt' 
lsviçreliler pamuk 

istiyorlar 

Toplantıya, hususi ve resmt yün 
lü mensucat fabrikaları mümessil
leri çağırılmtşlardır. Stimerbank 

Anketimi wkakta rasgeJdlJlme 
sordum. Aldığım muhtelif cevapları 
aşajtıya sırah~orum: 

Bir kilometreden alkol kokan biri: ye tabi yUksek ehliyeti haiz olaTll&t 
- Birinci cep... cephe, bl... blra, 27 / 10/ 942 günUnde scvkedllm.ok tı'" 

o' 
Dün 1svlçreden alAkadarlara ge. 

len haberlerde bu memleketır. 
ham pamuk, pamuk tohumu ve 
pamuk döküntüsü satın almak is
tediği anlaşılmıştır. İsviçre. alacağı 
ham madde mukabilinde bize ma. 
kine ve aksamı, pamuklu mensucat 
verecektir. 

tarafından mubayaa edilen yapa- Beyoğlunda Yenlşehirde oturan 
ğılardan hususi fabrikaların da ıa- eski bar kadınlarından Zühftl gece 
yık ile lstlfadelerinl t'. min maksn. bir meyhaneden çıkarken vaziyeti 
dıle bir müddettenberi başlanılan ni şüpheli gören zabıta memurları 
tetkikler sona erd - ğinden böyle bir kadının çantasını aramışlar, tuva.. 
toplantıya lüzum hasıl olmuştur. lct aynasının içinde iki gram ka
llususi fabrikaların elinde bulu- dar eroin bularak kadını AdllyEye 
nan yapağılarLn Sümerbank tara. teslim etmişlerdir. 

Çarşıda dola,an biri: - Piyaea bf. 
rlncl, kara borsa ikinci cephedir. 

ikinci cep ... cephe. ra. .. rakı re şubemizde bulunmaları H\ln oıun 

Balıkçının öni,i.nde ra.stladıgrm bi
ri: - Bence et blrlnel, palamut Udn-
el ceı,hedlr. 

Gijzel meraklısı bir çapkın olduğu 

halinden beUl biri: - Birinci cephe 

Alice Fay, ikinci cephe yine Alice 
Fay! 

Altın 36. 70 
Dün Borsada blr altın 3670 ve 

bir gram külçe altın da 502 kuruş 
üzerinde.r: muamele görmüştür 

fından mubayaa edilmesi de ştkfı.. * Karaköydc Bebek ~ Eminönü 
,retleri mucip olmaktadır. Hususi tramvayında.o atlayan 12 yaşında 

eller. Sümerbankın kendi teşkil;i Atı adında bir çocuk tekerleklere 
ı ııe pekala yapağı toplamak mev.

1 

carparak yere dlışn1üş, başından 
kılnde bulunduğunu ileri sUrmek. ağır suretle varaıanarak Beyoğlu 

tedlrler. hastanesıne kaldırılmıştır. 

Otomobile birunek üzere olan biri: 
- Taksi birinci cephe, dolmu' ikinci 
cephedir. 

Terziden çıkan biri yenJ çevlrttıtt 

pantalonunu gi)§tererek: - Geçen 
hafta.ya kadar pantaJonun btrlnci 
cephe~lnl giyiyordum. bugünden ita· 
baren ikinci cephesinJ: 

Tran1,·ay durağında. bekll)en biri: 
- Birinci cephe ön safıanhk, orası 
olmadı mı lklnci cephe a.rka •abau
Jık! 

Belki ba,ka bir gün anketıme de
vam ederim. 

Tathıerı 

Knit bu sözlerı yavaş sesle ve ancak 
Anlya'ya işittirmek üzere söylemişti. Fa. 
kat kulRk kesilen Esten de bu suali duy· 
du ve sert bir sesle: 

- Tabıi hep gideceğiz, dedi. 
Knit kayıtsız biT tavırla cevap verdi: 
- Hakkınız var. İnsan seyahatte iken 

hertürlü eğlenceden istifade etmeli. Yol
culuk böylece daha hoş geçer. 

Hilmar tek gözhiğlle oynayarak: 
_ Ben.. dedi. Bu tarz elleneclerden 

hiç hoşlanmam. Avrupada o kadar çok 
gittim kı artık bıktım, usandım. 

Aniya kahkahalarla güler<k: 
- Aman Hl1mar bu kadar züppe ol

mayınız. Bu baloya gelmiyecek misiniz? 
Ben rica etsem de yine gelmez mlainiz? 

Genç İsveçli bu sözlere cevap verme. 
di. Ağabeyi de ona hücum ed<!rek: 

- Hakikaten Hi!mar, dedi. Bazan çok 
ıüppc oluyorsun. Farkına varmadan her. 
kesl hattA Anlya'yı bile kırıyorsun. 

Genç kız bu tarzda bir münakaşadan 
hoşlanmamıştı. Saatine bakarak yerın

den kalktı ve: 
- Annecij:im .. Yemek vakti yaklaşı_ 

yor. Gidip giyinsek iyi olur. dedi. 
- Sen elbise değişecek misin kızım? 

Ben olduğum gibi kalacağım. Sen git gl
yi.n. Yemek salonunda buluşuruz. 

Genç kız oradan uzaklaştı. Prenses 
gözlerile mühendis Knit'i aradı. O d& 
ka.ybolm\lilu. Esten ile HUmar hô.la ara.. 

'---·Yazan: Wetner E. Blntz -1-

larında münakaşa ediyorlardı. 

Aniya kamaraya ııııu. Tayyörünü çı

kardı, zarif bir beyaz elbise giydi. O k•. 
dar güzeldi ki ne ciyse yakı~ıyordu. 
Kamaranın boy aynasında kendi ken

dini bir müddet seyretti. Hakikaten ku
sursuz bir güzelliği vardı. 

Yemek çanı çalıyordu. Genç kız, k&... 
mara kapısını açınca koridorda mühen. 
dis Knit'lc karıılaştı. Kendisini orada 
beklemiş olduğu.nu hissederek gülümse· 
di. Mühendis sanki Anlya'nın kamara
dan çıkacatını bilmiJıK>rmuş gtbi hayret 
etti ve: 

- A .. Kontes Antya! Siz de mi bura. 
dasınız. dedi. 

Aniya gülerek: 
- Evet! Yeme!e ı:idecektlm. Ya siz? 
Knit cevap vermedi, Genç kıııo yanı. 

başında yürüyordu. Biraz sonra yarı 
ciddl yar1 alaycı olr tavırla: 

- Sizi yalnız olarak bir kerecik ol· 
sun gördüm çok şükür! 

Sadık bendeieriniz Lund kardeşler hiç 
yanınızdan ayrılm!yorlar ki., 

Anlya kı~rdı ve kızdı: 

- Ne demek istiyorsunuz .. Lund'lar 
Pariste tanıdığım iyi arkadaşlarımdır. 

- Bir tanesi arkadaştan fazla bir şey 
C.ei:li mi? 

Knit, bu sözlerinden kendisi de utan. 
dı ve fazla küstah olduiıunu farketti. 
Fakat ağzından kaçmıştı. 

Anlya öfke ile: 
- Anlamadım. Bu sualiniz! hakikaten 

münasebetsiz bulduğumu söyliyecetfm. 
dedi. -

- Atfoderalı>lı-. Sizinle bu tanda ko-

ııuırnata hakkım yok .. Fakat. 
Anıya elite işaret yaptı v~ sözünü kes. 

ti. Yüzünde garip ve esrarlı bir mana 
vardı. Titreyen bir sesle: 

- Artık bunlardan bahsetmiyel!m. 
dedi. Ve selAm vererek oradan kaçmak 
istedi. Fakat Knit yolunu kesti. Aniya 
kızmajja başlayordu. Fakat genç mühen
dısln cözlerlnde öyle munis ve tallı bir 
~·alvarma okudu ki gülümsedi ve yumu
şadı. 

- Bu ıecekl baloda bir kere olsun 
sizinle dana edebilir miyim? 

Aniya cnterek: 
- Tabii! Herke• beni dansa davet 

edeblllr. 
Diye cevap verdi. 

- Şu halde ben edersem bana kız
mazsınız değil mt? 

Anlya bu sözlere cevap vermedi, !akat 
Knit'in elini tuttu ve sıktı. Knit Antya_ 
nın tnce parmaklarını öptü ve yüzüne 
minnetle baktı. Genç kız hemen oradan 
kaçıp 1ıııı. 

Mühendis mahzun mahzun arkasından 
bakıyordu. Siyah gözleri adeta ya3larla 
dolacak gibiydi. 1çlni çekerek yemek sa
lonuna dollru gidecekken omuzuna bi. 
rı.ı dokundu. Hemen döndü. Bu Hi!m•r-
0.. Gözünde tek gözlük, hiddetli hid_ 
deUı ona bakıyordu. Knlt soğuk bir ta
vırla sordu: 

• •• 
Eyüp Askerlik .cıubesindeno 

T tl• 
Kısa hizmet hakkını kezanan Y f 

sek okul mezunları (339 doğumltı1~. 
hariç) 1 sonteşrln 942 gUnU AnksI,. 
da Yedek Subay okulunda bulU11 

caklarından sevke tAbl olanların llc 
le fubeye müracaatları. 

İhtiyar b!r kadın ölü 
olarak bulundu 

Dün öğle vakti Cerrahpaşa ıı11 ·: 
tanesi civarında bir sokak ort3!>111~ 
düşerek ölen bir kadının ce!=C' 
bulunmuştur. 

Ne suretle öldüğU şimdilik srl; 
şı!amayan bu 60 yaşında Göril0 ~· 
kadının henüz hüviyeti de meçJı 
dür. 

Adliye doktoru ölümü şüP~~ 
görerek Morga kaldırılmasına ıc 
rar vermiştir. ,; 
~~~~~~~~--_,/ 

Mesut bir evlen:-:r:t.ı 
I.stanbul Barosu Avukatıarıı:~ 

Tahir Memduh Oğet kızı RilJtl 411 

Oğet'le genç mimarJarımı7.dan > ~ 
Yüksekeltn evlenme törenleri se-Ç~r· 
davetliler huzuriyle dftn akşaJTl edı 
duevinde parlak bir surette tesit ,,,. 
mlştir. Genç evlileri tebrik ederı 1 

detıer dileriz. -______ _./_ 

r-TAKVIM_...., 
Z8 BlRlNClTEŞRiN 194~ 

ÇARŞ~IllBA •il 
AY 10 - GÜN 301 - Hızır 1•6 · RUl\Iİ 1358 - Birinclteşrln 1 ı I 
HlCRİ 1361 - ŞEVVAL ~1 
VAKi/' ZE\"ALI EVi' 1 
GüN&ş 7,26 1·1:, 
ÖGLE 12,58 6·40 i İKİNDİ 15,51 9,~ 1 

AKŞAM 18,11 12• ı , 
YATSI 19,44 !•!sJ 
İMSAK 5,47 1~ 
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~ vaziyeti 
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Ç bide başlıyan lngillz taarru· 

.ıunu iki tarar kaynakları bU

:-Ulrneğe ba.şlo.dılar. lngılız ve mUt
Ctık kaynakları taarruzdan beklenen 
lllaJtaadı Mih'ver kaynal'<ları da bu 
~rus !çın kullaRıla.n Mket"l kuvvet
erı bllyUtUyorlar. 
lngııız kaynaklanna söre taarruz

dan beklenen mak.Sat, l>Ut1ln şımall 
.\frıkayı zaptetmek ve dotayısile 
~:·:tenıu tekrar hAIO!n olmaktır. 
~vor kaynaklarına göre, bu taar· 

'\ız ıçın lngııızıer ve ı.ılittefikler ı 
:nııyon asker, 1000 taak ve mtlhlm 
lrıiktaıııa hava kuvvetleri toplamış· 
lardır. 
h ı,te bu bUytık ldcfla:lı.ır, ikinci cep· 
d c ıçın yenı tefsirlere ~ açtı. Sözde 
trnokrasıler, AYnlpada tktnel cephe 

•ı:ınllktan vazgeçmişler, bu cepheyi 
fiınaıı Afrtkllda açın!JIB karar ver
ın1'1er ve ite de başl&raıflar. HaıtA 
~tı taratın her an boy ölçUfebileceğl 
ır Cephe durur-Xen, Aw-upa cephesl

lıe ı:ıkıf gtbi otmıyacak ilflere gtnş
lhcYı akıl &1mumı9? 

B<iyıe d~nceler, ibarbin gtln?Uk 
c,reyanma Ye lnktfa!ma bakarak ve
rtıınış hUkrnU karakufDeroen ibaret· 
tır · Almanya ve ltalyanın Inglltere 

~ .= ........... M 

Yeni y ı l ektnine haznllk 
Köyfüye 30 bin ton tohumluk dağı tı f d ı 

Ankara, 27 (Vatan) - Geçen yılın , havalar ıM;mca da. fır.ıattan istifa.de 
kı~ı şiddetli olm~. kış uzun stlrmüf, / ederek ekim f.7lerlne sarılmaktadrrlar. 
ilkbahar da yer yer kurak gltmlııtı ı H 1 1 1 1. 'tın ı kö l" • · ava arın e ver f ı gı es y u· 
Bu ytlzden memleketimlZJn ekim için mUzU k k """ ....ıızınk z ı 
harcanan emeklerden ta n e me eme61

• f>U er ~a-
m randıman tın geçen seneden fazla olacağını gö!-

almamamıştı. Du sene Ziraat VekA t · B 1 ı k hUkQ ... erıyor. u sen faz a o ara -
ıetı ieUhsall arttırmak için zamanın m t ·ı 300 b " d k azı t 
da tedbırlcr al tır. o · e e aı ın e ar ar ye o-

nu.ş aha harman hum ekilmektedir. Bu arazi devlete 
zamanı yapılan araştırma ve ı . . a man aıt olup Ankara, E:ııklşehlr, Konya, 
tedbirler ııemeresınl vcrmcı..e ba•la K _,_, NI- 8 nd d t B k lU b y • • ırşcıur, 6 .. e Ve amsu a ır. Ay-
~~ ır. 'k~ 8~~ blöy' ye dakıtılan ı rıca devlet ziraat işletmeleri tarafın. 
o um mı rı n tondur. Bu mik- dan ekilen arazı miktarı bu sene 500 

~8~1 geçe::ıı lO b:n tondu. Tohum- bin dekara çıkarılmıştır. Bu sahala· 
u arın an evve çiftçi eline geçe. rm gel~ek yıl 3 milyon dekara çı-

rek toprağa atılmasııu tem· ı · 
rin h 

111 
d k t ın ve iş e- karılması için şimdıden hazırlıklara 

ma a n e on .roıu için vilAyct- başlanmıştır. Bundan başka zlrat 
tere merkezden genı~ ııa!Ahiyetii mü 
!etti !er gönderilmiş • kombinalar kurumu devlet hesabına 1 
hum~uklarm mutlak tir, Verll~n to- yaptıkları işlerden ba,ka 1942 yılın-

a ekıtmeslnı sağ- da hususi ,ahıelara ait 750 bin dekar 
Iamak için azamı itin ..... 1 . , 
Ur. 8 g.,.,ter lmış- araziyi nadas yapmışlar, 450 bin de-

Bir yandan muhtaç çiftçiye tohum
luk da.j'ıtılırken öte yandan işleri çe. 
virwıe~ yarıyacak ekipleri tamam
lamıya yarıyacak pacanın ucuz faiZle 
Ziraat bankasından alınması temin 
edllmLştir. Eyın1 ayında ekim için 
çok iyi havalar, blrinelt~şrin ayında 
hemen bUtün memlekette zaman za
man yağı~ı geçmiştir. Ekimi yapan
lar bil YllğıflardU faydalandığı gibi 

kar arazinin ekilmesine yardımda. 

bulunmuşlardır. Zlraa.t Veklletı bu 
seneki çeltik ma.hsulUnll 66 bin ton 
yani 34 bin ton pirinç hesap etmek
tedir. Ayrıca çay zlraatinin de inkl· 
fa!ına gayret edilmektedir. BugUn 
12 bin dekar araziyi kaplıyan bu ze
riyat üç sene içinde 30 bin dekara 
çıkarılacaktır. 

Bu sene bazı mıntakalarda zeriyat 
geçen seBeden 5"o 30 kadar fazladır. 

Cümhuriyet Bayramı 
IMbı 

1 
(Baı}ı l tneicle) cc• n 

' 

T A T A. Jf 

lran 
hükiimeti 
İran, oske:-Jerinin müt
tefikler kumandanlığ : 
emr ine veri:mesine 

zorlon1yormuş 
Ankara, 27 (Radyo Gazetesi) -

Alman radyosunun verdiği blr ha· 
bere göre müttefikler fran hükO. 
metini İran silAhlı kuvvetlerinin 
İngiliz kumandası emrine vertıme. 
si için zorlamaktadırlar. 

An karada 
C ümhuriyef 
Bayramı 
hazırlığı 

Ankara, 27 (Vatan) - Cumhuri
yet bayramı için yapılan hazırlıklar 
bltmlştır. Bu akşam Ankaranın gece 
tenviratı provası yapılmıştır. Mera
simi görmek üzere Ankaraya gelen· 
!er çoktur. Bütün otellerin odaları 
tutulmuştur. BUtiln mebuslar da An
karadadtt'. 

Bir tayin ~e >.mertkaya k&rfı nlltet zaferi Af
tıka kııaao.aa kuaııacağı fikri ne 
lıacıar yan119 1ee, lngıttere ve Ameri· 
lıanııı da Almanya ve uaıyayı ~ali 
A.ttıkacıa ve Akdenlzdt. mağloP ede
Ce~ı lddıaaı da o kadir ,.aıı.ftJr. 

!:larp Avrupa krtasr ~ nam\ 
bir cereyan ve lllk.lp:t: ama aısm, 
dclllokrastıer lÇll1 .kstı aetıce yeri 
ı\vrupa topraklanadlldır. BIŞ ııaııar-

,ıiraklle Relıılcllmhar l nö11U'n Un huzurunda yapılacak olan büyük 
g~U reemt•e de 14.55 de başlaaacak ta. 

Berlin Radyosunda 
Berlln 27/10/42 (NPD). Türkiye Cümburlyet Bayramı, Alman rad

yesanan &..'-ltda gösterilen netrlyat saatlerinde kutlana<-aktır: 

Ankara, 27 
umum müdür 
UçUncU. Maliye 
borçlar umum 
edllmıştır. 

(Vatan) - Varidat 
muavınl Nihat Ali 
VekAleti muntazam 
mlldUrlUfUne tayin ı 

da harp ed• Rusya, lng1lt.enı ft A· 
llıtrıka Avrupa ltıtaanda .Alm&nya-
Ya kklı cmtttterek tesir> elde etme
dikçe !aan>ı kendi lradelertııta kontro-
ıu llltına a.hnlf ve ha.rekata kendi he

derıerıne gdre bir ı.ııtN<amet vernılf 
•ayııarnuıar. 

Sız o .ıumaaue,ıtz Jt1 yarın öbttr. 
tılıı, harp vaziyeti mu.ı.ade ettiği bil" 
gırll<la demokrMller Avrupa batı top.. 
ral<ııtruıa ihraç teıtebbOslertne glrt;t
ltkterı saman bu mUAekJdtıu ~ 
tııtı rleruıı değiştıreceldcrdlr. Çün!d2 
1ı ~ıtıan bu mtınekkttler Akdenlz bıı\
ltııtu)'elJJlt kaanm&Jt ıçuı. A~ 
114~iılııyettne ve A YrUp& batı topnl'k• 
1atıllda miıttettk hava - deniz üslıert 
buıunrnuına IClzum w mecbıır.IO'et 
Ol<ıutun" MJ&nuf OMCailderııkr. 

Biz aner gözile MJSJr çötündeı ne 
ta.rruz maksadını ve JHı de bl.Slun 
lı;ııı kullanılan asker! kuvveUeri bll· 
)'Ut-'3 ... eyı dofru bulmayız; ~us 

11 hedefin her ıpeyden önce dil,atan 
0
t<tusunun {btıyUk kısmı) oldı..s-unu 

\re l< att netice yerini asla. unutama· 
)'ız. h Şimdiki hoJde Inglllz orot.unun 
~ederı, MIBırı yakından telıdid eden 
' 

1hveı· ordusunu Libya çöllerine at· 
ll'ıakt ır. Bizce Ingillz!erln a.sıl ma.k· 
;ldı fıktr bakımından müdafaa.dır, 
t;-ıcat bu fikir taarruz! hareketle ye
)' ile getirilmektedir. ŞlmaH .A!rUuı.-
a ve Akdenlze hlklmiyet, dıılı& son

ra ha 
Zırıanıu:ak işlerdir. 

bl Ingllizler ve Amerikalılar pek Al& 

11111rı~ ki, Alman askeri kurvetıerl-
1 n bUyt.ik kısmı, şimaır Afr:ika çöl
cerınde hiçbir zaman ele gcıçemlye
f.l~klir. O ancak • Rusların pek haklı 
~l'a.k lddıa ettikleri veçhile • Avru
I~ topraklarında yakalanan• mağ
rıı tı edilebilir. Eğer Ingllizler ve A.· 

1 erlkalıJar böyle blr Mtaya dUşer· 
~rse 

111 
• Almanyanın t'kmeğine yağ sür-

At~ olurlar. ÇUnkU Avrupayı bır 
t\.t hver kalesi haline getirmeA: istıyen 
l a ltıanyn, bu kaleyi iç ve d-,a karş 
r.!'ı'a.rnıamak için istedlğfllden çok 
laa a Vakit kuanmı~ olacaktır. Hu
Pıtı a, rUnlük cereyan ve Jnkft.1afa ka.
to P esastan ayrı!mıyalım: Avrupa 
b l>takıarında açılacak lk!ıacl cephe 
b ~ka, şimali Afrlkadakl acphe yine 
a~ktdır. 

......____---~~~~----~~~ 

C)koslovak Cum-

Zll/19/42 •e: TUrldye saati He saat 20 . .ıs den 21 e kadar Sl,22 m, 
25,51 m ve 19,8S m kısa dalga üzerinde. · 

29/te/~ 4e: Türkiye Hatt ile 9 dan 9,15 e kadar 25,M .. , st,19 m 
kMa ve ~... orta dalraıarda. 

:S0/10/C2 ele: Tirlüye ...UI ile aaa& 17.SO elan U.45 e kadar 19,8S m 
ve 25,:?4 m kt8a dalplar ftzeriaden, 

Londra .Radgosunda 
h Tibic mmı bayramı mllmılebetüe lnsillz radyoea 29 Ukte,rtn ıçı n 
ınost bir prorram haı:ırlam11'ar· 

TarkJye aaatt ile 8,15 de 4%,11 ft 40.91 meıre üzerinden lnsJUz rad
YOl!lınntn Türk ~ lngHlz memarlarmın tebrlkJerllll ihtiva eden bir mesaJ 
yayıı&c4'khr. 

Saat 12.SO da 19.60 ~tre ttttrfnden Brttanyanın Tür klyedt"kl eski 
bOytik et\'l191 Slr Percy LorraiJıe'lD türkçe blr meaajı yayd~ktır. 

Saat 19.45 de St,SZ ,.e 24.92 metre üzerinden, Londra'da balunan bir 
TDrk 1arar ından ~ llkteşrlain na&nasr hakkında. bır konu,ma yapıla-
ca&tu. 

PASiFiKTE 
1 
lzmit Belediye Reisi 

<a.şı 1 ıncWe> ·~ tevkif ed·ıd· 
ldt bu kadar cesaretle çarpışma- l 1 

mıştır. Bu bakımdan, bugün en (Bafı ı incide) «=• 
ıanlı ıünlerimlzden l:N'ı oııırak ıös ret ederek demiştik ki: 
lerılebllır. 11 «- Belediye reistnın ım.:asını 

Albay, 4 Amerikan uçak ıeml- taşıyan ve Üzerlerinde CH> ışarcll 
sıntn sözde tahrıp -:dlldlğı hcıkkın- bulunan damga.sız ve numarasız 
oa Japon iddialarını tekzip etmiş· bir takım ekmek karneleri, intihap 
tır. Amerikan dcnız kuvvetlerinin esnasmda muhali{ reyde buluoma
başkumandanlıtına Amiral Hal- !arı muhtemel kimselere (silkQt 
scy'ln. tayininden başka aynı ku- hakkı) olarak dağıtılmaktadır. 
manda.nlıkta başka tayinlerin de Petrol ve saır tevziatta, doldurul· 
mutasavver olduğu hakkındaki su· ması hamilinin insafına terkcdl!miş 
ale cevap vermekten albay lıntına açık bono şeklinde vesikalar da 
etmiştir. elden eıe dol~makta ve bu vesL 

Vaırp na.~I battı'! kalara sahıp olanlar ark~ına vL 

ll zarak levzı ~ubclcrıne muraca~tla 
Vqington, 27 (A.A.) - Ba.hrlye istediklerini almaktadırlar. 

Nazırlıfının tebliği: Bulundukları mevkilerden kuv-
Amcrikan Wasp uçak gemisi, 15 vet alarak hcılkı lstedıklerı gıbl 

eyh'lldc cenup Pasifikte bir dQş. istismar etmeğe yeltenen bu kim. 
man dentzaltı5ının hücumtıe bat- selerin bu kötii hareketlerini, yal. 
mıştır. Wasp. hücumdan 90nra 5 nız işaret etmekle geçmiyor ve 
saat deniz iistündc durmuş ve düş· mühim bir memleket davası olan 
man kuvvetlerinin civarda bulun- bu mesele ile aJAkadar makamla· 
madığı bir zamanda batmıştır DQş rın meşgul olarak bu ışın, cür'et. 
msnm bu batmadan haberi olma- kAr falllcrıni meydana çıkarmasını 
ması ihtimali YiiZilnden Wasp'ın bekliyoruz .• 
kaybOlduğunun blldirllmesl gecik· l~tc . bundan tam bır ny kadar 
mlstir Wasp, Guadacanal'a tak\'i. evvel r.eşrcttığimlz bu yazı ilgili 
ye ve iaşe nakledt>n gemılerln hl. makamlarm dikkatini çekmiş ve 
mayeslnc memur kuvvetlerle iş· lzmlt Beledıye reisi hakkında esas. 
birliği yapmakta idi. Wasp mliTet- ıı takibat başlamış olmalı ki dün 
tebatının yüzde 90 1 kurtulmuş. akşam tzmittekl husust muhabtrı-
tur. mizden aldığımız telgrafta bu car. 

Japon kayıpları etkar belediye reisinin nıhayet a. 
NeV)'°*. 27 (Radyo) - Cenup P&r daletin pençesine düştüğünü ve 

ııifil<U Japonlarla yapılan bUyllk bir yaptığı suıısttmallerden dolayı Mil· 
deniz sav~ında 2 uçak gemtsı, 2 lcru- H Korunma mahkemesine veı-lle

rek tevkif edildiği blldiri}ıyor. 

Valim~z memnun 
d önüyor 

ca..ı l llıcNe) «=• 
Memur ve halk arasında bır ıty· 

rılık gozetmenin hem karışıklığa 
meydan vereceği, hem de beklenen 
netlceyı hasıı edcmiyece~I anlaşıl. 
maktadır. 

Haber vcrildığinc göre. iki tür-
lü ekmek satışının tatblkına bır 

mi.lddet için başlanmayacak ve 
önümüzdeki ayın 10 • 15 ine ka. 
dar memur ve halk müsavi şekiL 
d e ve ayni para üzerinden ekmek 
alacaklardır. Hükumet aym 15 in. _,.. .. , ...... •\• . . 
den sonra bu l~c aevam edıp et· 
miyeceğın ı ayrıca b·r kararla bil
dırecektlr. 

laııe ve• ekmek lşlerile meşgul 
olmak üzere Ankaraya gitmiş bu
lunan İstanbul Vali ve Beled!ye 
Reisi doktor Lütfi Kırdar bu sabah 
şehrimize gelmiş bulunacaktır. 
Valinin ekme k me~elesi üzerinde 
etraflı izahat \'ereceği anlaşılmak· 
tadır. 

Dün İstanbulun ekmek ihtiyacı 
etrafında Belediyede mühim bir 
toplantı yapılmış ve bu toplantıda 

~on talimatname etrafında görü
şülmüştür. Bundan başka şehrimiz 
fırınlarının bazılarının fırsattan is.. 
tlfade ederek ek~lk ekmek çıkart
tığı ve sun'f bir ekmek sıkıntısı 

yarattığı meselesı da ayrıca müna. 
kaşa me\'zuu olmuştur. Belediye 
Teftiş heyeti rci-ıi B Necııti Çiller 
bundan böyle bu gıbf fırıncıların 

şiddetle tecziye edileceklerin! ve 
bir· daha bunlara fırın açmak ım. 
kanı vcrılmiyeccğlni bildirmiştir. 
Ayrı fıyatlarla ekmek işine bir 

müddet için müracaat edilmemesi· 
lle. hariçten gcll'Cek buğdayların 
yakında memkketimize ithal edi
leceği keyfiyetinin tımıı olduğu da 
söylenmektedir. Bu buğdaylar "it
hal edildiğ i takdirde dahildeki buğ 
day fiyatları da derhal düşecek ve 
halk ucuzca ekmeğini tedarfk ede· 
bilecektir. 

Diğer taraftan Belediyeye yapı. 
lan bir ihbarla fstanbuldan vi1Ayet 
hududu haricıne çok miktarda ka
çak ekmek götilrüldUğü ve bu ek· 
meklerin Pendik, Kartal gibi ye-r
lerde 60 . 70 ltaruşa satıldt&ı bH
dlrtımektOOlr. vazör batırılmı' ve btr nıuhriple di- 'I'~grafı aŞ'llJya geçi.T'ıyoru~: 

ğer bazı: gemiler hasara uğratıım19• tzmit Belediye reisi Kemal Mil- Şehirdeki mevzii ekmek darlıtı-
li Korunma hükümlerine aykırı na ayrıca bunun da sebep olduğu huriyetinin 24 ün-

tır. 

1...,. tebllti CÜ yı ldöftn ümü 
Tokyo. 27 (A.A.l - lnıparatortuıc 

'linSugım Çekoslovak cUmhurlyctl- umumi karargAhı tarafından bugtln 
ltıQ kuruluşunun 24 üncü yıldönü. neşredilen bir tebliğde kaydedildiğine 

dür. g&re, dUn Sanla Cnız ad&lannın ~-

l>;ı~ Ur Oekoslovaky:ııının hür Avru malinde bütUn gtln devam eden mu· 
Cıı a Yaşayablleccğhı.l fsbat etmek harcbc neticesinde kuvvetli bir dü~· 
clu ~re nıemlckctlcrlndcn ayrılarak man filosu ile çarpışan Japon harp 
ltı rıy~nın dört bucrığına daiılmış gemileri 4 tayyare gemisi, bir zırhlı 
r,.~l.•s~ Çekoslovaldar bu mcfklı· ve tıınıfı ıı.r.laşılmıyan bir harp geml
l;ı tının. tahakkuku için canla baş. si bıı.tırılmı~ır. 

~alışı)·orlar. Bir zırhlı ile 3 kru\'u:örUn ve blT 

lıQ ~.kosıovaklar buıcUn, kurlu' ı. muhribin ciddi surette hasara utra
lcr~ 111C girişmiş olııın diğer millet- tıldığ"ı, 200 den fa.zla tayyarenin dtl
ııııu beraber, yeni ve daha mes'ut fllrüldllğU veya tahrip edildiği teb
li.in Şaflaı·da hisse almak ~ere bü-

hareketinden dolayı lzmlt Millf söylenmektedir. 
Korunma Müddelumumlllğl tara· Belediye noksan tartı ile ımal 
fından tevkif edilmiştir. edilt"tl ekmeklerden arttırılan unla 

Belediye reisi Kemal izmıte tah- yapılan bu ekmeklerin kaçak ola
sis edilen gazları istediklerine ver- rak vilayet hududu haricine ı;lka
mekten suçludur. Kendisi son defa rılmaması ıçtn tertibat al11<:aktır. 
on teneke gazı Kol"yada Civelek 
un fabrikasına yijksek fiyatla ve
rirken yakalanmıştır. 

İzmit Müddeiumumlllğı dün ya. 
pılan duru~mada kendisinin tevki. 
fine karar verml~tir. 
Duruşmaya mevkufen 

olunacaktır. 

devam 

Belediye reisinin kaçakçılık su· 
çur..dan mahkemeye verili~! ve 
tevkif edilişi İzmitte büyük bir a
laka uyandırmıştır. 

Türkiye ve sulh 
(l!laıfı 1 ı.etde) //// 

şabilmek için dünyanın- serbest ol· 
ması lazım olduğunu söylcdltlm 
zaman başlamış olan büyük ileri 
hareketi kasdediyorum. Bu ll~ri 
hareketi hiç kimse ve şüphesiz 
Hitler durduramaz ... 

ZAYI 

. 

1 

şa~~, ~~J>~-:~~~!?~! AJ.ISiYASTfCMAt 
112lerine yürümek ve Ktulonlımw• men piyade bötUğflnU yok etmlştit'. VbC = ,,,....:; ::= : =; = = ::;-=:;;::~:=:= > 

atldafaa hatlarını tahrip etmek ka- 9 Alman uça~ düfUrülmüştllr. K 
nı .. ıa.nnı mt'ydana vurmaktadırlar. Voronej çevre.$inde, nehrin batı kı- arşılıklı ihtiy~t 
Filvaki o kadar JW&ri& harp etmek- yısıRda Sovyet kuvvetleri Alman 
tedirler ki bu çevrede kullandıkları mevzilerine girmi~ler ve düşman kar· ~ erlin yarı resmi mahfillerine 
1400 da# muhuibinden iooo illi kay- şılık taarruzlarını pUskürtmUşlerdlr. ~ göre, Afrlkıı ~imalinde taar· 
betmlflerclir. Lenlngrad cephesinde, iki gün zar. rn7,a geı;en mUt1efikler hu hareket 

Tlınoçenko lmılat orc!Wla fında birliklerimiz 400 düşman askeri için bir milyon asker, bin tank , ~ 
Londra, 27 (A.A.) - Yor:kshlre öldUrmUşlerdir. 25 ilkt~rinde uçak- mUhlm ha\•a kun-etlerl toplamış· 

Post gazetesinin askerl mUnekkidi- !arımız topyektm 12.000 toni!Ato tu· iardır. 
niıı temin ettiğine göre, Stallngrad'ı tarında iki Alman yük gemisini ba- In"llı mahflllnlnden J;f'len hı· 
kurtarmağ'a Timoçenko tarafından tırmışlardır. Bundan başka Baltık 
memur edilen ordu, Almanların sol denizindeki hava ve dC'nlz kuvvetıe
cenahında yeniden beş ~llometre ka· rlmlz tarafından da Finlandiya kör· 
dar lleıllyerek Vertyas şehrini geri fezinde iki Alman y{lk gemisi daha 

bt"rlcrc Köre de )Jlh\ er miid U' 11 

hatlarının iki ııtu dar g~ltlere ela· 
yandıf:ı lcln sUrntll bir CC\irme ha· 
reketinln beklenemlyereğl Jlerl sil-

almıştır. Bu şehir Alman mevzileri- batırmışlardır. 
nbı Doo'a i"!tlnad ettlklerl yerde bu· Alman tebliği Son taarrııı. karı:ı!'.ıncla iki taraf 

rülmektedlr. 

lunmaktacıır. Stalingrad'ı nıuhasara Berlln, 27 (A.A.) - Alman ordu· da, her ı:amanklnln hlll'ıfına. lhtl· 
eden kıtalar bu suretle yandan Çt'V· ları başkomutanlığının tebliği: 
rllmek gioi vahim bir tehllkeye ma. Novorosl!!k bölgesinde Alman pl
ruz bulunuyorlar. ÇünkU Rus imdat yade kıtaları kanlı muharebelerden 

,vııtlı konuşınııktadırlnr. 
nerlin, bir mllyon ıısker ı:lbl pek 

mlihlm bir kunetten hııhsetınPklC' 

ordusu Stallngrad'ın endüstri mahal- sonra Sovyet tanksavar bataryaları ;-imiliden muhtemel mıl\ııffaklyd
lelerlne 15 kilometrelik bir mesafeye mevzilerini hücumla zaptetmişlerdır. ı.i:tliklerln mazeretini ve yine muh· 
ka<iar gelmiştir. Rus sol cenahı Al- Tuapsenin doğu şimallndekl dağ· 

;:.:~ ~;z~1~:k~::;ı~ ;!~~~~~~: ~::;et~:;ı~a~lnd:de:uı::~ar:~el~::: 1 

temel mu,·affnkl~·etıcrin ~erefli m"11 
kıbeslnl hazırlar görUnmektedlr. Jn. 
glllz mahfilleri de verdikleri haber
le aynı ~ekllde bir ihtiyat i~·a~~li 

gtıtmektedlrler. F,suen bu c;efcrkl 
müttefik taarrurnnun ı;~en "der
kll~ h<'nı~nıedlği ,·e pek ihtiyatlı 
yapılılığı M'7.llmektedlr. Müttefikler 
geçen taa rrnzla rtla eri llerlemeJe.r
den "onra ujtraılıkları hüsnındun 

ders almış gibidirler. 

10 kilometrelik mesafede bulunan zaptedilmiştir. ı 
Gorodiş'e varabilmeleri için 13 kilo· Terek b!llgeslııde Alman hava kuv-
ll'letrellk bir yol kalmıştrr. vetıerl arasında desteklenen Alman 1 

So\·yet tebliği ve Romen kıtaları düşmana hUcum 
ederek iki gUn suren muharebelerde 
tAbiye ve kazanılan topraklar bakı· 
mından ehemmiyetli muvaffaklyetler 

Moskova, 27 < A.A.) - Scıvyet ge· 
ce yarıs

0

ı ek tebliği: 
Stalingrad çevresinde So\'yet bir

likleri, Almanların blr gedik ac;tıklan 
fabrikalar çevresinde dilıpmanın tank 
ve piyade ile taarruzlarıRı pUskUrt· 
muş ve şiddetli karşılık taarruzdan 
sonra Almanlara 750 ~Jü kayıp ver· 
dirmek suretile düşmanı geri çekil· 
meğe m~bur etmi~tlr. Stalingrad 

Rommel'in üçüncü 
hattı na taarruz 

ediliyor 

elde etmişlerdir. 

Stallngrad'de evleri ele geçirmek 
için yapılan şiddetli sokak muhare
beleri devam etmektedir. Şehı in ce
nubunda düşman, şaşırtma hUcumla· 

Gt"rek harck!\tta. gerek verdlklnri 
haberlerde iki tarafın bıı kar~ılıkl• 

ihtiyatı, keı;ln bir sonu<'a varılmak 
lstenlldlğlne en bUyUk dcllhllr. ~iit-

rını beyliude yere tekrarlamıştır. Bıı teflk taarruzunun ve811e oldu~ !!cııı 
hUcumlarda Sovyet k:talart çok ağır hart"kAt, artık iki taraftan birinin 
kayıplara uğramıştır ı 

Kara ve demiryollarında v,. nehir
lerde yapılan Sovyet nakliyatı gece
leyin de tesirli bir şekilde bombalan
mıştır. Bir çok yUk trenleri tahrip 
edllmlş \'e Hazer denizinin batı sa
hilleri önünde bir petrol ve 8 )1lk ge

Afrlkaııın 'ilıııallne ı~·ke yerıe.,me· 

8lnl ve Öt<'klnl ııöl<iip atmasını l!ltlh· 
daf edt"r mahl)·ettedlr. 

Sa- Jp 

ZAYi 

(Bafl l incide) -« 1 m isi yakılmı' \•eya ağır hasara uğra. 

mağa muvaffak olurlarsa 0 vakıt tılmıştır. 

Istanbul Erkek lisesinden aldığım 
7/ V / 941 tarih ve 16S4 numaralı lise 
b!Urme diplomamı ve 15/ V / 9 il tn
rlh 1032 numaralı olgunluk diplomam 
Fen l<"akültesl yangınında zayi oldu. 
Yenisini alacağmıdan eskilerin hUk
mU yoktur. 

Rommel kuvvetlerine yandan ta. 26 ilkteşrlnde Sovyet hava kuvvet. 
arruz edeblleccklerdlr. Ve l§te lerl şiddetli hava muharebelerinde 
müttefiklerin müthiş tankları bu Alman uçaksavar bataryalarının ate. 
saati beklemektedir. şile 60 uçak kaybetml.şUr. Sizim 4 

uçağımız kayıptır. Hamdi oğlu Orhan Isklt 
Berhn. 27 (A.A.) - Alman teb- ı · 

llğınden: Mıı:ırda muharebe aynı ~·••••••••••••••••••••••••••' 
şıddctle hala devam etmektedır. 1 Dil h 

~ISE!UA DUNYASl~"'l~ 2 BUYUK l 0 ILDIZI: 
şman muharebe atlına büyük 

ve yeni kuvvetler sürmektedir ı 
Dün düşman Alman · İtalyan zırh-
1 ı ordusunun mevzilerini yarmağa 1 

beyhude yere teşebbüs etmiştır. j 
İngiliz kuvvetlerı yeniden 111 tank 
ve 38 mıtralyözlü otomobil kay. j 
betmışlerdir. 

Alman ve İtalyan hava kuvvet. 
lerl düşmanın gerilerdeki münnka· 
le hatlarına hergün daha kesin bir 
şekilde hUcum etmektedir. Birçok 
hava muharebelerinde Alman ve 
İtalyan avcıları Şimal Afrika.da ve 1 
Akdeniz üzerinde 14 dilşman uça. 
ğı duşürmüşlerdlr. 

Berlln, 27 (A.A.) - Woelkıcher 

Beobachler gazetesi, lnglllzlcrln 
Şimal Afrlkadakl yeni taarruzları 

hakkında yazdığı bir makalede 
şöyle diyor 

lngl!lzler, bu taarruza çok bü
yük kara ve hava kuvvetlerile 
başladıklarını da söylüyorlar. 8 in· 
el ordunun yeni komutanı General 
l\'lontgomery'nln. taarruzun başın. 

da kıtalarına hitaben neşrettiği 

gündelik emirde İı>gillzler!n büyük 
maksatlarını açığa vurmaktadır 

Bu emirde askerlere: Rornmel'I ve 1 
ordusunu ımha ediniz. denilmekte. 
dir. 

Alman ve İtlllyan kıtalarmın çok 1 
ağır bir tmtıhan geçirmek zorun· ı 
da bulundukları lnkar edilemez. 
İki günde 104 düşman tankının 1 
tahrip edilmiş olmaşı bunu açıkça ı 

göstermektedir. 
Bu seferki muharebeyi önceki. 

!erden ayıran başlıca vasıf, şimd i 
hilcum eden kuvvetlerin Kaltarıı 

hafresile sahil arasında nlsbeten 
dar bir cephede harbctmck avan. 
tajına malik bulunmalarıdır. Bu 
cephe şimalden cenuba 15 kflomet· 

1 

re kadar tutmaktadır. Arazı ce
nuptan yanı çölden çevirme hare. 
ketleri yapılabilmesine pek müsa· 
it değildir. 

İngiltere Ha va 
nazırı dedi k i : 

Cllafı l illCNe) u 
bir 1:eçit bulamamakla beraber 
&arkta açmaya çalıştığı yolda da 
ilerlemesine Ruslar mani oluyor. 
Almanya bu vaziyete göre mub
kem bir çemberle kuşatılmıştır. 

Hedefimiz Alman kara, hava ve 
deniz kuvvetlerini dağınık bir şe· 

kilde tutmak ve bunların istihsal 
yerlerini bombalamaktır. 

Fransaya karşı yapılan akınlar 

ylizilnden Laval ağlayıp sızlamak
ta ve protestoda bulunmaktadır. 

Fakat hakiki Fransızlar ınııskck:

meye karşı koyarak inıillz. uçak· 
IRrı geldiği zaman kapı ve pence
relerini açarak onlara yol ıöstP.r
mektedlrler .• 

ZAYi 

TY RO NE P O WER 
DOR O T H Y LAMOUR 

Senenin en heyecanlı ... ve en meraklı bir fllmlnde buluştular 

JOHN Y APOLLO 

( Ki RLi MiRAS) 
Bü MELEKSinema-

Akşam sında 
Localarla numaralı yerlerinizi evvelden akıırınız. 

Milil Bayranumız şerefine bugUn 
Sinemasında bu 

gtln 2,30 matine
sinden itibaren 

BQyUk Program ... 
Sinemamızın ilk ....... .,.. 

SUper filmi 

Şahane dans 
Oynak Vals hava· 

~ lan - Şakrak bir 
;-'ı.~ r·,) Ses - Şuh bir 

Kadm 

MARIKA ROK K 
ve 

HarlkulAdc raksları~;j =r:~ Göz kamaştıran de-
korlar - Gönül okşa· 
yan blr aşk macerası 

Telefon: 49369 ___ .__ .... _ıııılllii 

---------------------------
-------------------------~ E,sız bir kahramanlık deııtıını... Emsalsiz bir şeref &bidesi... Sonsuı 

bir a,k romıını olan 
(TUrkçe) 

DE MiR TAC 
BenhurJara ba, eğdiren bir azamet .. Tarihlere şan \'C'ren bir ihtişam ... 

Seyredenlere heyecan dağıtan en bilytlk filmdir. Bu ı:aheser 

rntiııteaH olarak 

Bu 
Akşam LAL E Sinemasında 

LOtren numaralı ""Crlerinlzl erkt'nden kapatınız. Tclı•fon: 13.;•15 
DiKKAT: Bu f'ilm aynı zamanda Izmlrde JAie ve Ta n sınem.ılaıııır·. f 

gösterilecektir. • - •• --
Büfe 

t;ı felaketlere göğii:s gererek uJ- llğde ll!ve ed!lmektedlr. Japon ka-
t!Yorıar, dldınıyonlar yıpları ise hafifçe hasara uğrayan Beyoğlu MalmUdUr!UğUnden almış Ankara Merkez Zir.ast bankasından 

Münok:--lôt Vekili olduğum ıou No. lu maq cüzdanımı 5271 No. ıu hesabı cari cüzdanımıza. 

Devlet Limanları İşletıne Umum 
Müdürlüğünden 

l'\ıfekoslovak cilmhurlyelln!- k"- fcıkat manevra kabiliyetini kaybet
ti! Untnun yıldönümil milnasebe· ımlyen ve muharebeye devam edebl
d. e bugun Londrncl:ı ve muttct i. lecek olan iki tayyare gemisi ile bir 
~\'l:tıer Çekoslovak sefaretlerin. kruvazörden ve gerl dönmeyen -

l0ren1er vapılacai<t1r. tayyareden ibazettir. 

Tokad, 27 (A.A.) - Bir tetkik ge- ve mUhUıilmU kaybettim. Yenisini yi ettim. HUkmU olmadığını ilAn 
ziBindt' bulunmakta olan Mllnakallt alacafımdan eskisinin hUkmil olma· ederim. 
Vekili Amiral Fahrı Engin, dün seh- dıfını illın eylerim. Kırıkkale top fabrlkaı;ında 205 
riılliae SelmifUr. Ne.sim Sal11ı1T1on B. Kobcn tayıiı Hilmi Ersin. 

Galat.adak! eski yolcu salonunda bulunan 3 numaralı bUfe pazarlıkla 
kiraya verilecektir. 

Taliplerin tekliflerini 3/11/942 tarihine kadar levazım mUdllrlUğüne 
tevdi etmeleri. tı<56) 

• 
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FAR 

HASAN FARE ZEHIRI 
Fmdık ta,.ı. Sıçan. Tarla fare111I ve bltün fare nevllerint öldftrtlr. 

Bir parça yaA-h ekmek veya puhrma üzerin& abrilllip dtı ruelerln 
buJunduğu yere bırakılırsa bu mllkemme.ı. 1"1dayı HJ\e ee'·e yiyen fa
reler derbaJ ölürler. Küçük fındık fa.releri lçin fare botday zeblrlerln
den &erpmelldJ.r. Buğday 25, Macun halinde ~o. ,ı,e 75, dört rn1811 tl'e 

1%5 lcurüt\Ur. 

HASAN DEPOSU VE ŞUBELERİ 1 

Devlet Denizyolları ilanları 
Cumhuriyet Bayramı 

yapılacak ilave 
Münasebctilc 
Seferler 

~ 

Cumhuriyet Bayramında 28 Blrinclte~rJn 942 çarş-amba gUnU Ada
la.r hattının (110) numaraJı saat 13.45 seteri UA.veten yapılacaktır. Bun
dan bafka 29 Birinclteşrin 942 perşembe gllnü a.kşamı Köprüden ıaat 
1.30 da Kadıköy ve tekmil Adalara. Kasımpa.şa, Fener, BaJat, Ha.sköy, 
Haııcıoğlu, EyUbe ve saat 3.00 de Kadıkbyünden Kôprüye, saat 3,30 da 
Köprüden Haydarpaşa, Kadıköyüne tıa.ve ıeterler yapılacaktır. (814) 

YERU n ECNEBİ EN SAÔLAM .,. 
Makine Kayışları 

GALATA ESKİ GÜMRÜK SOKAK No. 34 

•• 
Universite Rektör • ._

0
.inden: 

Orta okul ve liselere yabancı dil öğretmeni yetiştirmek Ozere edebi· 
ıat !akUJtesi Inglliz, Alman ve Rumen Filolojileri fUbelerine mUsabaka 
Ue talebe elına.caktır. 

1 - FakUlteye girebilmek Şartlarını haiz olmak, 
2 - Yapılacak seçme imtihanını kazanmak, 
3 - Noterlikten musaddak mecburi hlzmet taahhUdUnde bulunmak, 
Kazananlara ayda 40 1tra bura verilecektir. Talebeden ve dışardan 

lsteklllerin en son 1k,incite,rinın 3 Uncu aalı ak~ına kAdı • .ciebi 
yat !akllltesi dekan kA.tıphğine bafvurmaları. "t 39) 

Bir h8kimimizin nak; 
işlerinden şikayeti 

iki parça eşyanın 
başına gelenler 

• 

KAŞELERİ 
SA ç, DIŞ, N E Z L E, G Tı'i İ P, R O M A T i Z M A 

Ağrıları Derhal Keser. Ve Bütün 
smnın: VEKALETiNIN RUHSATIN! HAiZDiR. İCABINDA GtlNDE 3 KAŞE ALINABiLtR. 

8& w D I Z EL 

DENİZ ve S A i'tl ~ T OT?'RLABI 
HER TAKAT VE KABILIYETl'E İIUAL VE TESLiM OJ,UNUR-

BU R f~~ 1 S f.ı · G: R & W A 1 N 
K O P E N H A G E N ( Danimarka ) 

TtlRKlYE VEKİLi: M E c D E T T 1 N ş E R B E T ç 1 
KURU KAHVECİ HAN ı. NCI KAT - TELEFON: 20083 - İSTANBUL p. K. 5!9 

Haftanın 
maçları 

İstanbul Futbol Ajanlığından: 

1/11/942 tarihinde 7apılacak 

kup ) maçları 
Fenerbahçe stadı: 
Saat 9 Hi!Al - Kurtuluş. Hakem: 

Nurettin, Sadık, Neşet. 
S•at ıı Beyoğlu • Rami. Ha

kem: Reşat, Hayri. Semih. 
Saat 13 Kasımp~a • Doğu. Ha

lcerr': · Bülent, Fa.ruk, Rıza. 
Şeref stdaı: 

Saat 9 Slileymanlye • Haliç. Ha
~emo $ekip, Hallt, Münir. 

Ea•t ll Vefa - Unkapanı Ha. J 

kem: Hayatı, Mustafa, J\tüeyyet. t 
bta•bul asU7e birinci ticaret mab-1 

ketne11Rdea: llU/l&O 

Elbise Diktirilecek 
Devlet Lima:1ları İşletme Umum 

Müdü:-E'.ğünden 
Kaptan, mürettebat ve dığer müstahdemin için açık pazarlıkla 567 

takım elbise dtktirllecektir. 
Her gün levazım mUdUrlUğUne mUraçnatla şartname.sini göreblle

cek olan taliplerin tekliflerint nihayet 5/ 11/ 942 perşembe gUnU akşamı-
na. kadar levazım şubesine tevdi etmeleri. (857) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Universiteye yazılma 3 ikinciteışrin .salı gUnU akşamı sona erecektir. 

(937) 

Dikkat 
1 kinci i 1 An 
5/10/942 

Istanbul Ticaret ve Senayi 
Odasından: 

Mimar Şerif Turgrul ve Mühendis 

Niyazi Acar tarafından Ankarada 

Emek apartımanında mukim Muzaf· 

ter Sevüktekin aleyhine 942/150 nu· 

maralı dosya tıe açıl.an alacak dAva

smdan dolayı mUddelaleyhe gönderi

len dAva arzuhali ,ımdlkl oturduğu 

yer beW olmadığı için teb!lğat yapı· 
&n günlerde karşılaşılan nakliyat iken gerek Lu"Jeburgaz istasyon hk lamadan gert çevrilmiş ve ma emezorlu~. bütün vatandaşlarr haklı şclliline gerekse 9 uncu İşletme 

Bllam•• labrllratGrler we ıaaa:rt mlle11eıe ••· 
bipleri ile lreır.a bar aıvl b171llr we ldl9lllr lmalAtla 
ı,ugal edealerla aaıan dllrlratllle : 

bir endl~ye ürüklemektedlr. Elde müdilrlülüne yaptığım müracaat- ce bU tebligatın ttln yolu ile yapıl· 
her türlü lmkAn bulunmasına. rağmen lar neticesiz ve semeresiz kaldı maııına karar verUmlf olduğundan 
bu ak"aklıkların baı:ı kırta't muamo. Sirkeci ile L ·· ı b ı t 
ı ı d d &d .a..~ u e urgaı 5 a.syonu yukarıda ismi yazılı olanın 111.n ta.-e er en o& u~ .. artık açrkça anla-' arasında kaybolan bu sandığın der 
'tlmaktad1r. ı\femltket bu kırtasl ha- • hal ara Ista b 1 d rı'hlnden ltiba.ren yirmi gUn içinde l syon am ar arın a a· 
reketten dola. yı '"·arhk içinde yoklukı, rattırmak ve 1189" sayılı vagonun 

· ~ mahkemeye gelerek arzuhtll suretini 
rekiyor. Dun l kenderun Umıınına f 10275 sayrlı vagona nakit işini üze 
alt neşrettlJtlmb; dokUmanter yazı. ! rlne alan memurlardan tahkik d ahp cevabını vermesi tebliğ yerine 
l\fünakaJe işlerimizin nasıl bozuk bir rek sordurmak suretlle bulun':n:: geçmek Uzere ilAn olunur. (6283) 

dllıenle ba.rrılmıya çatışdd1ğıoı rôı sını temin etmek vazifesi Lüiebur- --------------
termekte id • gaz istasyon şefine ve 9 uncu fş:. 

BugUn. LWeburgaı'da oturan bir 
ıetme müdürlüğüne alt bir keyfı. 

karllmlzden aynı mealde bir mektup yet olduğu halde, bugüne kadar 
aldık. Okuyu<"umuzun fikrine bir ,ey bu mes'ul makamlardan hiçbiri bu 
Jlave etmeden mektubu olduğu Clbl 

işle sl~kadar olmamış ve beni bir ne,redlyoru.z: 

28191942 tarıhlnde Ödemiş 

çok masraflar yapmağa mecbur 

is. bırakmıştır . En yüksek tarife fic· 

tasyonuna J 46 klJodan ibaret iki retı tatbik edilen bu bagajın en 

parça teslim ettım. Benimle bir

likte Llileburgaza gönderilmesi 

için bu eşyanı.o en yüksek tarıfe 

bedeli yirmi iki lirayı memu""a 
verdim. Memur süraUe muameleyi 
yaptı, 529 bagaj numarası ve 1302 
katar sayısı He her ıki parçayı 

Haydarpaşaya sevkettı. 3/10/ 942 
de Lüleburgaz istasyonuna çıktı

ğımda el imdeki bagaj k~gıdı ile 
başvurduğum şeften her:ilz bu eşya 
nın gelmediği cevabını aldım. 14/ 
101942 tarıhıne kadar eşyamın çık 
madığını görünce İstanbula kadar 
giderek S irkeci istasyon ambarın
dan sordum. Kayıtların tetkiki ne. 
tlceslnde Ödemiş _ Lüleburgaz 529 
sayılı 146 kilo iki parça bagaj eş· 

yasının 6 / 10.'942 tarihlnd• 11895 
sayılı vagor.a yüklenerek Lillebur
gaza gönderildiğini öğrendim. I.U~ 

leburgaza avdetimde bu eşyadan 
bir parçasınır. 17/ 10/ 942 tarihinde 
10275 sayıl• vagondan çıktığı.nı ve 
bir parçasının gelmf'diğıni söyledi.~ 

ler. Bu gclmiyen parça yeşil renk
te bir çamaşır sandığr olup içinde 
Slngcr markalı el dık!ş makioast, 
camaşır, kitap ve kıymetli senedat 
buluııduiu gibi üzerinde adresim 
ya11Jıdır. Her !ki parçan"ın 61110 1 
942 d~ 11895 sayılı vagona Sirkeci 
lsıtasyonunda konulm:.ış oldu~una 
göre bu eşya bu vagondan yolda 
10275 ıayılt vagona nakledüirken 
bir PILrç.o.0, herh•nı:t bir sebeple 
oriııdacı. kalctırı!zD~tır. Hal bö71': 

süratli vasıta ile mahalllne yollan. 

ması kanuni IAzlmcden iken bu t Ş
yadan bir parçasının 19 gUn teah 

hurta gelmesl ve Uzerinde adresim 

yazılr olan hır parçasının yollarda 
zıyaa uğ_ratııma.sı bu işle meşgul 
kimselerın kendtlerlne verllen va. 
zi!e ile candan meşgul olmadıkla. 
rını açığa vuruyor. Nakit, ınaı ve 
ayniyat umurur.u tedvırle mükel· 
lef olan bütün resmi daire me. 
murları mes' ul iyet duygusunu ve 
dürüstlyl şiar edindikleri için ken. 
dilerinc tevdı edilen vazifeleri aza. 
mt d ikkat ve ihtimamla görürler. 
Halbuki emsalinin tekerrürü ıı, 

sabit olduğuna göre nakil işleri!• 
uğraşan kimselEr vatandaşların 

haklarını hiç gözetmemekte ve 
rasgele tedbirlerle vatandaşları ız

rar etmektedirler. 
Demiryollar idaresinin yukarıya 

çıkardı4ım basit bir hareketi biz
de nakliye işlerinin nl! şekilde ya· 
pıldığına ~ık bir misaldir. 

ı1i11et ve memleket işlcrir.I fazL 
let ve hassasiyette müdafaa eden 
değerlt gazetenizden bu yolsuzluk
ların ıslahı ve yurddaşların hiç 
olmazsa bundan sor.ra vukuu me:I
huz zararlardan korunması için bu 
yazımın neşrini ve keyfiyetin •111-
kadar makamlara arzını rica eder 
ve sonsuz hürmetlerimi takdim 
ederim. 

Lül<burtı•• hllrıı:r.ı 
•tu8Jll1Jler L6tli ııaııııı: 

:ı.tanbul Beled!yMI g ŞEBlR 
TİYATROLAR! 

BU .uı:ş.uı 

lir.at 20,30 da 
PRAK KISMI 
ltlŞ MAllALI 

Yazan: W. Sh&kespean 
Tllrkçeel: Mefharet Enla 

ltOMEDI KillKI 
YALAJllOI 

Yazan: Carlo Goldoni 
TllrkçlOSI: 8. Moray 

c.marteoı ve puar silAlerl 
15,SO da M.UDe 

Per~mbe günleri saat 16,30 d• 
ta.rih1 matlne 

Bugilııkü Proıram 

llABAR 
7.30 Program ve saat ayarı, 

7.32 Vücudumuzu çaJıftıralım, 

7.40 Ajana haberleri, 7.M Sento
nlk parçalar (Pi.) 

OOLE 
12.30 Program ve saat aya.rı, 

12.33 Karı~ık program (Pi.) 
12.45 Ajans haberleri, 13.00 Ka
rışık şarkılar. 

AKŞAM 
18.00 Progra.m ve ıaat ayarı, 

18.03 Radyo salon orkestrası, 
18.45 Fastl heyeti, 19.30 Saat 
ayarı ve aja.ns haberleri, 19 45 
Halkev1eri Folklor saati, 20.15 
Radyo Gazetesi, 20.4.5 Mllzik, 
21.00 Konuşma, 21.15 MUz!k, 
21.30 Konuşma, 21.45 Kilalk 
Türk müziği, 22.30 Saat &yarı, 
a.jans haberleri ve borsalar, 22.4:i 

Y·arınkl program ve kapanı~. 

Odamıza kayrUı Ye kayıtaı.z fa"brikatörler ve aanayt müe.aseae aa
hipleri ile keza her nevi imalA.tıa !9tigal eden atölye aahiplerl UA.n ta
rihinden itibaren en geç bir ay za.rft:ıda odamız sanayi fUbesl mUdur:u
ğUne fifa.hen müracaatla tevzi edilmekte olan sanayi ılclline ait bedelsiz 
matbu beyannamelerden alar&k. ikmal ile sanayl fUbesi müdürlüğüne 
imza. mukabilinde iade etmeleri ehemmiyeUe rica olunur. 

Müddeti zarfında veya müracaat etmekten iatinkA! edenler ticaret 
ve sanayi odaları kanununun maddel mahsusuna tevfikan tecziye edi
leceklerdir. 

NOT: Od.ay& kayıUıla.r alcll vesikalarını kayıtaı.zlar lse Unv&n tez· 
kerelerin! h1nl mUraeaaUet'lnde birlikte getirmeleri ıAzmtdır. (320) 

,--------------------~ Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu' tarih!: 1886. - Sermayesi: 100.000.000 TUrl< lirası 

Şube ve ajans adedi: 26S 

Zira! ve tlcart her nevt bıı.nka muameleleri. 

Para bır!ktlrenlere 28,000 lir& ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tıuıarrut heeaplarında 

en az ~O lirası bulunanlara senede t defa çekılecek ktll"& ile a.şıatı
dald plA.na gôre tkraın;.ye t'Al'ıbJa.cakt.L.- . 

' adet 1,000 nralık •.ooc Ura 100 adet 68 liralık G,000 Un 
' » 600 > !!,Oot .1 

' » 260 » 1,000 » 128 • •.soo • 
.o > 100 » '-000 > 160 • 20 • 3,200 • 

DilCKA T : Hesapların;lak1 paralar bir ıene içinde llO llr•d&n qa
ğı dllşmlyenlere ikramiye çıi<tığı ta.kdlrdo % 20 lazluile verilecekUr. 

KW'"&lar senede 4. deta., !1 mart, 11 ha.ziran, 11 eyltll, 
ıı B!rln!'IJ<Anunda çek!lecektir. 

'~~----------------------~ 

'-' - lU • ... _.... -·~ 

lstanbul Dördüncii İcra 
Memurluğundan: 

Emllk ve Eytam Bankuı T. 

A. Ş . ne birinci derece ve aırada 

lpoteklt olup tamamına ftç ye

minli ehil vukuf marltetll• 9500 

dokuz bin beş yüz lira kıymet 

takdtr edtlen Unkapantnda lbni 

l1eddu mahallesinde eski Bıçak

çı yeni KAnfpl.J& sokağında eski 

!, yeni 1/ 3 No. tu bir tarafı KA· 

ni paşa veresesi hane bahçesi. bir 

ta.rafı Tevfik hane bahç,.sl ve ba

zan Tufan ha.ne bahçesi bir tarafı 

yeni K&nlpa~a caddesi ve bir tarafı 

Tek"'.<e sokağı tle mahdud Kasap 

llyu vakfından fcareteynll ve 

sırt mülk bahçeli bir evin evsafı: 

KAnlpa~a aokafındakf 1 No. lu 

"k ı sım: Sokak kapıamdan tc;erl 

,rfrlldlkte zemini mermer iki sa

bit kUpU havi bir antr" ve bir oda. 

v, içinde 2f'mlnl malta döşeli bir 

gu.sulhane bir lıelA. bir merdiven 

alh iki basamak m"rdlvenle ze

mini çimento btr aralık mahalli 

ve zemini çimento bir oda. ve di· 

ğer kısımlara çıkılır iki kapı var· 

dır. Asma kata çıktldıkta bir kO· 

çUk !ofa üzerinde ytlklU dolaptı 

iki oda ve bir nda tçlnde ayrıca 

bir sandık oda!lı vardrr Evin 

Tekke soka~ındaki bahçe kapı

sından diğer kısma gldildlkte ze

mini çimento btr "koridor Uzerlnde 

bir oda bir kömtırlUk ve mermer 

yalaklT bir hela. vardır Asma kat: 

Ufak bir sofa tızerlnde bir oda ve 

blr ktıer vardrr. Bırtncl kat: Bir 

~ofa Uzerinde bir yük ve dolaplı 

olmak Ozere dört oda bir hell ve 

bir kiler ve zemini çimento etrafı 

tahta korkuluklu bir balkon va.r

dtr ikinci kat: Camlt blr bölme 

ve bir !Ofa Uzertnde Uç Oda bir 

helA. vardır. Bu sofadan merdi

venle UçllncO kata. çıkılır. Uçün

co kat: lçtçe Gç odadan ibarettir. 

K!nipafa •okağmaakt 3 No. ıu 

hanenin kapteından tçert gtrll

dlkte umlnt kısmen çimento ve 

Uzert açık bir antre ve zemini 

çimento btr oda gene zemtnt mal

ta bir tafhk üzerinde 1kl ıablt 

küpü havt ve !emini çimento maı. 

ttz ocaktı btr mutfak tkt sabit 
• 

dolap •e derunOnde kOmUrlüğll 

havı bir ta., oda, a.ama katı: Bir 

oda ve karftsında bir koridor üze

rinde bır kiler menner musluklu 

btr heJO.. Blrlncl kat! Bir aota 

üzerinde yüklü dolaplı iki oda bir 

kJJer ve bir helA. vardır. lkinci 

kat:: Camlı böl.meli bir sofa üze

rinde yükJU dolaptı iki oda bir 

ktJer bir heli vardır. Elektrik, 

havagazı, terkos tesisatı yoktur. 

Agaçsız olan bahçede tuğla mut· 

fak: mahalli mevcuttur. Tekke 

kapısındaki bahçe kapısmdan gt

rildikte llstU tahta ile fütWü ve 

bir metre genişliğinde ön basa

rna.le kAglr merdivenle inilir dört 

metre irtltaında attı metre bo

yunda 3,70 genl,llğlnde tek men· 

fez penceresin1 havi tonos kemer· 

il ve duvarlı bir mahzen mevcut

tur. Evtn zemin katı kagir ve 

Uat kaUarı ahşaptır. Binanın da

hllt aksam1nd& mevcut kapı ve 

pencereler Ye a.hfap kısım boya

lıdır. Um.um mesahaaı 320 metre 

murabba.r olup bundan 139 met

re murabbaı bina ve geri kalanı 

bahçe olan gayri menkulün ta

mamı a'çık arttırmaya konul

muştur. 

1 - r,bu gayri menkulün ut-

tırma ıartnıııımesı 10/11/42 tar!· 

hinden ltıbaıren 33/ 204 No. ıu Is· 

tanbul dördüncü icra dairesinln 

muayyen numarastnda herkesin 

görebilmesi için açıktır. lh\nda. 

yazılı olanlardan faz:la malOmal 

almak isteyenler tşbu şartname

ye veya 33 / 204 No. ıu dosyaya. 

müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya t,tırak ıçın 

yukarda yazılı kıymetin yUz:de 

yedi buçuk ni.sbelinde pey veya. 

milli bir bankanın teminat mek· 

tubunu tevdi edecektir. (Madde 

124) 

3 - ipotek sahibi alacakldar· 

la diğer alAkadarların ve irtifak 

hakkı sahiplerinin gayri menkul 

üzerindeki haklarını hususile ta· 

iz ve masrafa dair olan lddlala· 

rını işbu 114.n tar\hindt'n itibaren 

on beş gün içinde evrakı mU.Sbl

telerile birlikte memurlyetimlze 

bildirmeleri icap eder. Ak!f hal· 

de haklart tapu sicili ne sabit ol

madıkça salt.ışı bedelinin paylaf

ma.sından hariç kalırlar. 

4 - CösterJlen gUn ve .saatte 

arttırmaya iştirak edenler art

tırma şartnamesini okumuş: ve 

lUzumlu malılmatı almış ve bun~ 

larr tamamen kabul etmiş ad ve 

ltlbar olunur . 

5 - Satı' Emllk ve Eytam 

Bankasının 844 No. kı kanunu hÜ' 

kUmlerine tAbi olduğundan mez

k1lr kanunun 15 inci maddestne 

tevfikan ikinci bir arttırma yA

prlmaksızın gayri menkul 14./12/ 

42 tarihinde pazartesi gilnU sa.at 

14 den 16 ya kada.r Iatanbul dbr

dUncU icra dairesinde yapılacak 

1.rttırma neticesinde Uç defa baf· 

rıldıktan sonra satışa rllçhanı 

olan diğer alacaklıların bu gayri 

menkul ile temin edilmiş aıacak

ları mecmuundan fazla olmak ve 

bundan bB.fka paraya çevirme 

\le paylatlırma masratlarını te· 

cavUz etmek şartile en çok arttı

ra.na ihale edilir. Böyle bir bedel 

elde edilemezse ihale yapılamaz 

v• satıı talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya. 

ver1:len mllhlet içinde parayı ver· 

meMe ihale kararı fesh olunarak 

kendisinden evvel en yüksek tek· 

lifte bulunan kimse arzetmif ol· 

dutu. bedelle almaya razı otursa 

ona, razı olmazsa veya bulunma!-· 

sa heımen yedi gün mUddeUe art· 

tırnın.ya çıkarılır en çok arttıra.

na ihale ediHr. Iki ihale arasın· 

dakl fark ve geçen günler için 

yüzde beşten hesap olunacak falı: 

ve diğer zararlar hükme hacet 

kalllllaksızın memurlyetlmizce a.· 
Jıcı<lan tahsll olunur. (Madde ıssı 

1 - Alıcı arttırmaya bedel ha.
rlcin4e olarak yalnız tapu teral 

harcr.nr ve yirmi senelik vakı.l 
taviz bedelini ve ihale kararı pt.ıl· 

tarını vermeğe mecburdur. Mil· 

teraklm vergiler tenvirat ve tsn' 

z1fat ve tellAliye re!liminden rnU' 

tevellit belediye rusumu ve nıU

terakSn. vakıf ıcaresi alıcıya ait 
olmayıp arttırma bedellnden ıen

zll oluuur. Işbu gayri menkultlJI 

yukarda gösterilen tarihte Jsta.JI' 

bul dörı!Uncü icra memurıuğıl 

odasında ı,bu tı!nda. gösterildi 

arttırma .tJartnamesi dairesinde 

ıatılacağı illn olunur. 

I 
~ 

İnhisarlar Umum Müdüırlüğiindeı> 
lflktan 

1 adet 
3 > 

hml 

Elektrik motörü 22/380 

• • • 
1 > > > > 

1 
1.~ 

2 

HP. 
HP . 
HP. 

ı > ~erit testere metresi 70 cm. lik rt' 
ı - Tukard'al<t .,,_atı yazılı be~ &det elektrik motörü ile 1 adet f' 

testere makinesi pazarlıkla satın alrnacaktır. 1"*1"' 
2 - Pazarlık 3/11/942 günü saat 10 da Kabata.tta. levazım •u -

deki merkez alım komisyonunda yapılacaktır. ede' 
3 - IsteklUerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte teklif i.11 

ceklerl fiyat üzerinden % 15 teminat paraslyle jbırllkte mezkQr k~~S) 
yona mUracaatıarr ilı\n olunur. ( ,1 

Salılbl ve Ntıfrly&t Mlldllrll: Ahmet Emin YALMAN 
Vatan Ntıf!Va' Ttlr1' Lld. Şt:I. vaı... lıla-


