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U ABAMKI HABERLER 

İstanbulda misli ender 
görülmüş bir fırtına 

Meclisin önümüzdeki ay 
içinde seçimi yenilemek 
kararı vermesi muhtemel 

Limanda birçok kazalar oldu, motörler, mavnalar 
su basma 
devrildi 

battı, şehirde bazı çöküntü ve 
hadiseleri vukubuldu, ağaçlar 

Ankara, 19 (Hususi) - Büyük Millet Meclial 
ônüınüzde1'1 ayın ortalarına kadar elinde bulurum 
ve hükümetçe önümüzdeki haftalarda kendisine 
tevd: edilecek olan işleri müzakere ve intaç eyle. 
dikten sonre kıı tatili devresine (;İr~tir. 

Kıı tatiline girmeden evvel BüY,ük Mi\lct Mec.. 
llalnin seçimi yenilemek kararı verm~ine intizar 
.-dllmektedir. 

Bu takdirde yeni Büyük Millet Meclisi Şubat 
ayı sommdn toplanacaktır. 

Rüzgü sa iyed 28 tre süratle esiyor 
D" bütün gün yağan yağmur. mıştır. Şehirde ba:.r:ı çöküntü ve Şirketihayriye vapurları arasm-

.ı __ un, ece şaat 23,30 dan su baama hadiseleri vukubulmu,, da bir vatandaı feci tekilde e-
ıwuı sonra, g • f · • · · d h l · ~ itibaren teıblrde büyük bir fırtına ~unl,ara • ıt. aıyCenıdnd 

1
mud a ~ esı zilmittir. 

bqlamıı, &'ittikçe fiddetlnl arttıran ıcab et~tt~r. a e er: e agaç. 52 numaralı vapurun halatı 
- 1 ~,,._,:_ ,,,ec.. sabaha kadar lar devnlmı~, bazıevlerın saçak- uskuruna N.nldığı için, vapur yo yagmur a uua.uıı .. ..., 

&ÜrmÜftÜI'· Ftrttna fiddetinden pek ları uçmutt';1r• luna devam edememiş, mütküli.t 

ka-~-' iarak bili devam et- Sabahleyın, fırtına vapur se- al yedeğe alınabilmittir. 
az ,..~ ...... q 0 

• • • k' - tm 'Ik L" d d h b" k k 1 meldıedir. Rasathanenin verdiil nıa ferlerını ın ıtaa ugra ış, a ıman a a a ırço aza ar 

l~-• •• GO milimetre yai:mur ..Jerle.r 3apılamamıthr. Bebek olmutsa da bunlar henüz teıbit 
---a ıore :_ .ı b" .. ı·· b" b" . _..1·1 . • T hk'k t d d.. .. riizaiır teLrlmade ender iakele&ınue, ır turu ır ırıne euı emem.ıştır. a ı a evam 

Kafkasgada 
Çarpışmalar 

Dün gece Moskovada 
neşredilen hususi tebliğ 

So&ıyetler Terek ke•iminde 150 
tank, 70 top, 2 bin kamyon 

iğtinam ettiler 
t::'1,,;i·edllen bir pddtle eMrek ,;..ı.,amıy.an 47 ve 76 num_a_ra_h_e_tm_e_k_te_d_i_r_. ---------

~1~ ;em:~~ Sal om on adalarında yen·ıden at ~on;;) 
20 

~:~yoM:a~::.~·~ hayli huara _,beibiyet vermifÖI'. neşredilen huausi bir tebliğde 
HaydarpaJ• uıendireği içinde bildirildiğine göre Alman kuv-

dört beı ına.ııa· Limanın muhte- 5 J h b • • b t ld vetleri, orta Kafkasyada Terek 
lif yerlenode motörler, yelken· apon ar uemısı a ırı 1 ?l"Dlağı üzerinde bulunan Orjoni-
liier batDU•· sandallar parçalan- kidze şehri civannda ağ'lr bir 
••••••••••••••••••••••••••••••••··-··••• .. ••••••••• mailUbiyete uğratılmıtlardır. 

Ll'byada SQn Bu bölgede birkaç gündenberi 
adalarında yeni bir deniz muha- .. .. devam eden ııiddetli muharebeler 

Londna 20 (A.A.) - Salomonl harebede biri zırhlı veya r.ğır 

be • . k Jd"- · d" y. kruvazor olmak uzere beş Japon netice&İnde Almanların 45 inci 
a Z'ıyet re sının vu ua ge ıgı un a· . V tingtondan bildirilmiıtir. Bu mu· harb gemisi babrılmıthr. piyade alayı, 525 inci tank dafı 

Londra. 20 (A.A.) - Kahire. bölüğü. 336 met bölük ve Bran· 

den bltdılrildlğine göre Sirted~ 114:" Lı·bya akı· mı·hver kuvvetlerı· denburg kıt'ası tamamen imha e.. 
l B dilmiş veya dağıtılmıştır. leyen müttefik kuvvet er ıngazı-

ron 120 kllcıınetre cenubunda Ante- Ruslar 150 tank, 70 top, 2000 

;~E.;s:~~f~·~:~; arsı müttefiki er Cad ~E~::::f~:::~-=~· !e:t~.::~ 
:?Ej0y~-~İ~b~,,.,T:: gö ünde11 de harekete geçtiler Çok dar gelirlilerle 
dığı resmen bi~· k ht k• 1 

Al an Alman uçakları . A) , .. • . . CD mu ac ımse e ın (AA) _şimal Af· Kahıre, 19 (A. · - Orta- veya on gun ıçınde Mıhver mev- • 
Londra, 20 1 · · ıubarebelerde tark umumi miif terek tebliği: zilerine ula ta cağı tahmin olun.. ' ' 

rlkasında yap~~:" fazla mlb. 8 inci orou ileri ltuvvetleri, maktadır. Kolu tefkil eden kıt'a- re de yardımedı'lecek 
tfrndly• ka®.r le ,.,. ~rilm;,tir. dün Binl'azinin cenubunda düı- lar günde 100 mil süratle Uerle-
ye-r ta•·.,~resı e. ..-~, ınuvaffa• mania tema&& gelınitlerdi... mekt~rler. Kol, sahrada kuUa- Ankara 19 (A.A.) - Aldığımız 

Bf nguı be~ mey ı:lilınl,tlr Bio&'azi höl.7eaindeki iait alan- nılabılen yegane taııtlar olan maliımata &'Öre hükumetçe elanek 
lctyd'le bom ıman e • lann:ı c.vcı':.rrnız tarafından ya- kamyonlar ve hafif tanklarla ve ekmeklik hububat veee.lr eıya 

İngilizler bizden 
tütün alacaklar 
Londra 20 (A.A.) - İngiltere 

bük~ meti Türkiyenin yeni mah-

1 tüt~. un·· ünden mühim miktarda 
ıu . . 
eatın almağa karar venn•thr. 

ptlan bir hücwnda 7 düıman ta. tedıiz edilmi~tir. ve maddelerin dağıtılmasına dair 
tıt uçağı dilfürülm~ı Ye ~n ~z. 3 . Alman tebliği talimatname dııında kalan çok dar 
tane.i yenle tahrıb edılmııtır. Berlın, 19 (A.A.) - Reami plirlilerle çok muhtaç kimselere 

Londra, 1? (A.A.) - Dün, teblii: yapılacak yardım üzerinde de du -
b~ik bir kı&mı Amerikalılar ta· Sirenatkte Alman - . İtalyan rubnaktadır. 
rafından techiz edilmiş olan en kuvvetleri dü~man çemberinden Trıcaret V c&Aletl valiliklere gön
ataiı 10 bin kiıilik bir Fransız sıyrılmağa devam etmektedirler. derdiği bir tamimde bu glbikrln ve 
kolu Çad &'Ölünden hareket et. Alman seri hücum uçaklHı, ma- bu meyanda vakt1le 10 sendik ma.. 
miftİr. Bu kol timdi cebri yürü- kineli tüfeklere ve her türlü &Jlarını almıı bulunan nıütekaid, 
vıii.1e Libyanın sarbma doğru i- kamyonlara tam iaabetler kay- yetim ve dul gı"bi muhtaçların aded. 
l.;1emekted:r. Bu kolun sekiz detn:ıitlerdir. lerinin küçük ve büyük olarak sıkı 

bir kontrol altında tesbitlni n hll
diribnesinl isteıniJti.r. 

Son y r premin y a 
1062 ev tamamen yı ıldı 
Şimdiye kadar enkaz altından 6 kişi 
çıl< ar1ldı, Balıkesir vilayeti ile civar 
vilayetlerde ze' zele devam ediyor 

Ankara, 19 (Hususi) - Ba
lıkesir vilayeti ile civar vilayet
lerde yer depremi devam etmek· 
tedir. Şehrimize gelen haberlere 
göre deprem ayın on be,inde yer 
altından gelen müthiş uğıı1tular. 
la baılamıştır. Armudlu, Yıkık
cami köylerindeki hasar şiddetli 
ve tesirli olmu§tur. 

Sındırğı kazasının Gölcük na
hiye merkezinde 17 ev tamamen, 
28 ve de oturulamıyacak derece· 
de yıkılmı~ır. Eıı.mendere köyün. 
de 20 ev yıkılmıs, diğerleri ha· 
sar gÖrmÜftÜr. Bu köyde bir ölü 
vardır. 

Deprem bilhassa Bigadiçte 
büyÜk hasar yapmıştır. 880 evin 

yüzde altmıtı tat tat üstünde 
kalmamak üzere harab olmuş ve " 
geri kalanları :çinde oturulamı
yacak hale gelmiştir. 

Bu kasabada enkaz altından 
düne kadar 6 insan çıkarılmışhr. 

Neyzen köyünde 27 ev tama
men, 48 ev kısmen, ltıklar köyün 
de 45 ev tamamen, 80 ev kısmen, 
Balatlı köyünde 58 ev tamamen, 
diierlerİ kısmen, Girdek1i kö.. 
yünde 15 ev tamamen, diğerleri 
kısmen yıkılmıştır. 

Antalyacla 
Antalya, 19 (A.A.) - Bu sa· 

bah saat 5.10 geçe cenubdıın si
male d::ğru bes saniye &Üren ıı.id
retli bir yer depremi olmuştur, 
Hasar voktur. 

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

Nevyork bildiriyor 

" 300 bi kişilik bir irı iliz -
Amerikan ve Fransız ordusu 

T unusa girdi 
Mareşal Peten dün Vişi radyosundan ş;mali 
Afrikada ki Fransız kuvvetlErine mukave

mete devam etmelerini söyledi 

Fas, 19 (A.A.) - Faı r-adyo
su bu sabahki yayımında, Al. 
manların doiu cephesinden ele • 
lacele kuvvet naklettiklerini b'l
diriyor. 

Spiker demi~tir ki: Macaris
tanda ve Hırvatistanda hemen 
hemen bütün yolcu trenleri kal. 
dırılmıtlır. 

[De&ıamı 3 Üncü ~u)lada] 
Amerika hariciye 
nazırının ispanya 
hakkında beyanatı 
Londra 20 ( A.A.) - Amerika 

hariciye naziri bir basın topl;n· 
tkmda beyanatta bulunarak. a.. 

-~reue~ 
yükseldiği hakkmda mühim ! 

Dün sabahki tren faciası 
nln kat'i bir bitarafhk sıya· 

panya d'-' · 
setine devama karar ver gını 

bildinni,tir. 

Çörçilin yeni 
bir nutku 

Londra, 19 ( A.A.) - Dün es· 
kiden .okuduğu Harrow mekte
binde bir nutuk &Öyliyen Çörçil 
İngilterenin karanlık bir vadi-
den geçtiğini ve. henüz me~cu~ 
olan birçok tehlıkel~re ve m~ı: 
garlara rağmen tedrıcen ke:ndını 
\kurtardığını ıöylem~ş .ve sözleri
ne şöyle devam etmıştır: 

Bununla beraber en da.ha 
büyük bir bitg:, bir eını:ıiy«:t ~e 
bir kuvvetle biraz daha .ılcrı gı~-
ti· ıı:.• • • • e temı"n edenm. Bır 
5ımızı &ız .. 

gün, parlayınca bir d~ha .sonm_e
yecek ol n daha gen·ş bır ı~ıg~ 
kavaşacağımız muhakka~tır:. ~ı
zim kudretli ve kuvvet1ı . buyuk 
ordularmuz, hava ve .d~~ı~ kuv· 
vetlerimiz vardır. İlen gı~ıyoru:ı 
ve zafer ordularımızı tetviç ede-
cektir. 

vesikalar elde etti 1 
Belediye son 15 gün iç=n. 

de piyasada yaptığı sıkı 

kontrol ve teftişle~ s~nu~~a 
yeniden bir h.aylı ~htıkar 
hadi&eleri tesbıt etmış ve 

htekirleri malı kemeye 
ı. u 
vcrm:ttir. 

Yapılan tetkikler esna• 

d bilhassa piyasanm ne 
ısın a "ld·-· h k 

retle yükselti ıgı a • 
&U "k 
kında tayanı dikkat vest a· 
lnr bulunmuttur. 

Ardiyecilik ve bo$ tene~-~ 
tfoareti yaptığını söyle~ıgı 
halde d'ğer m'.1.ddeler tı~~
rctile meşgul olduğu ve yuk· 
r.ek faturalar temin ettiği 
nlaşılan Yorgi Terzioğluna 

aid vesaik ara&ındaki bu
rutturulmUf mektublnrda a
t..ağıdaki parçalar Mlbaasa 
l&ıyda tayan görülmüştür: 

Bu tüccarın Ahmed Konili. 
ye yazdığı mektubda §Öyle 
denilmektedir: 

ı<Burada satılan yağlar
da fatura almayı 1&rar edi
yorlar, onun için yüksek fi
atla fatura göndermenizi 
lüzumlu görüyorum. Ona 
göre ben dl! burada serbest. 
çc faturamı yapayım.» 

Diğer bir mektubda 
hükumetin kara borsa üze· 
rindeki mürakabesine tcl
mihan ı Kara borsada 
teyi bizden daha iyi 
yorlar, bana kalırsa 
arkasından bir pi&hk çıka. 
c1tk. fikrinizce ne fiata sa· 
tılmasına karar vermişseniz 
bana bildirin=z. O fiatı bul
duğumda telgrafla size da
nışırım,)ı 

(De&ıcımı 3 üncü •aylada) 

--. 

Banliyö katarı faciadan ısonra { KöıeJe katarın makinıstr 
Dün sabah Susdiye ile Ercnkö)· ı lah, Hasan oflu Osman, Mustafa ı za mahallinde tetkiklerine devam 

arasında 8 kişinin ölümü ve 13 ki. oğlu Mustt.fa knza neticesinde der. eden Üsküdar Müdde:umumisi İz • 
§İnin yaralanmasile neticelenen mü.. hal ölınüı;lcrcfü. t ve nıuavlni Sıtkı, ehli \'Ükuf 
esslf bir tren knuıaı olduğunu dün. Haydarp&JB Nümune hnstnnesi' narifctile bir de keşii yaptı ıııı • 
kü tehir nüshal}lız.da yazmııtık. diğer sıhhi mücstcsll re gönderiler: d•nr~ır.hM~'ul _~~?ıslat!n ~imler ol-

13 l d ·• ·· .. b ed ugu enuz tQoıl edılmı« deg-il Parçalanan vagonlarda bulunan yara ı an llÇUlilun nsran e a • cUr :ı: -

yol:culardan Ha.san oğlu Yakub, Ö. lakonmalarına lüzum hasıl olınu~, • 
Diğer taraftan imzaya scbeb olan 

mer oğlu Ali Durak, Hasan oğlu diğer onu ayak tedavilerini mütca. bu 4 vagonda bulunan 103 ~ 
Mehmed, Mevlud iğlu İsmn:ll, Ke- klb evlerine dönmüşle.rdlr. d:m 68 i ö!ınilf 12 tanesi yar~~..:: 
riııı oğlu ılsnıail, Tabir oğlu Abdul Dün lqam geç vakte k dar ka. mı,.tır. ' 



2 Saylt. 

Hergün 
Mihver, cenubi Avrupa 
Sahillerini tahkim için 
Afrikada vakit 
Kazanmak mı istiyor? 

\.. Ekrem Ufakl,.;l ..J 
..,. omıu.da çıkan ai:eş ne ka
.-., dar azcın ve tehlikeli o

lursa olsun iruıan eYVe)i kendi 
evinde belires, kıvılcıma bakıyor. 

RESiMLi 

Üç bet cii.n müddetle dünya 
harbini ideta unutarak yurdu. 
muzda geleceğe doğru açılan ü
mid kapılarının kenarından ne 
çıkacağuıı keıfebniye çahıtık. 

Kehanetin zamanı çoktan geç- ~~

SON POSTA 

MAKALE = T akib fikri ister 

l 1 

• 

11ARCONI 
ti. Beylik b.ideler de çoktan de. 
ğ1fti. Pcuteur bulafır haatalıkların bulapna •ebeblerini onlarca yıl Ne kadar derin gÖrÜf, genif bilgi ve kuvvetli z.eki •ahibi 

İnceleme ve Cll'Clfhrma •onunda keıletti. oluraak olalım. latilade getirecefine hükmettiğimiz. bir bulutu Mavi ile sarının kanfJllasından 
ye,il rengi elde etmiye alıfktn 
olan ressamın şimdi fırçasında 
kırmızı renk bulduğu bile olu -
yor. Tahminlerin hak:kallere uy
gım çıkıp çıkmfdığı ileride gÖ· 
recei;z. Fakat biz burada kendi 
evimizin işleri ile meşgul iken 
Afrikada dünya faciaaının gidi
şini değiştirecek derecede ınü • 
him bir harb, bir de politika ha

Marconi İN tebizt'lftıralı bularken tabii bir hadüe üzerinde ulak telek yoklamalardan aonra bulduğumuz noktada bıraka • 
yaptığı mÜfahedelere d d ı kat h 'k • b ·ı . d L t cak oluraak göriif, bilgi ve zeka kuvvetlerimizden temin ede 

• . ayan ı, a er ı 1 r gıne e xuvve ceğimiz utilade aılardan ibaret kalır. 

.. ~~!!? ... ~.~!.!':~.~!':.~~~: .. '!.~..!':!!!'!.~.'!.!~'!"_~'!.~~~!.ikri deriz. T akib likrimm bealeyip lıökleftİrmeliyiz. 

( Ş e h i ~ .. -... ii-;··ı;-;·;:-ı-;·;-·ı .. --·-·--· ... J 
reketi vukua geldi. 

Harb hareketi Mısırdan sıçn
yan sekizinci İngiliz ordusunun 
kazanmıı olduğu zaferdir. 

İngilizler bu zaferin verdiği 
hızla günde 50, 100, hazan da 
120 kilometre yol alarak, B:n -

Kumkapıda 3 gene 
zehirlenerek, sonia 
da yanarak öldüler 

Dün şehir meclisinde hastane 
ücretleri tesbit olundu azalar 
tramvaylardan siköyet ettiler gaziyi geride bıraktıktan sonra Adliye, dün Kumkapıda cereyan 

Trablusa doğru durmadan ilcrlL eden ve 3 gencin feci fdı:ilde ölme.. 
yorlar, M;hver kuvvetleri de dur- lerile netloelıenen blr zehirlenme ve 
madan geriliyorlar, duracaklar yanma vak'aeın.a ~ı koymllfbır, 
mı, durabilecekler mi? Belli de- Kumk--ı istasyonu belcçı'lerlnden Şehir Meclis' .ı::_ t 15 d .ı!wl f 5 .,.. • ı, KUU ıaa e ~g n , senelik program mudbln. 
ğildir. Maksadları sırt verilebile- biri dün sabah, istasyon civarında ~I ~ vekili Abd~ Kara. de elektrik tebekesinin bu eene de 
cek bir hattı bulmak mıdır, yok. bulunan yük vagonlarını muayene murselin rlyaeetlnde toplanmııtır. tevsline de anı edile vl • y· et 
sa hayallerinden bef altı ay ev- ederlcen bunlardan birinin içinde 3 Kısa bir hafi c~lacyl müteakıb V...1.:Ale • v v• ceg Dl, ıcar 
vel yaptıkları gibi TrabJug hudu- cencin ölü olarak yatmakta olduğu- açMı ceJ.e halinde ruznameye geçı1. bıJ" tinin verecegı bakıra mukL 
dundan itibaren bir sa,ırtma sa1- nu eörmiif, hadiseden polisi haber • .mit ve mubtelil teklifler alakadar d . yenl~esı ~oman!ada~ 1~ ban 
dın,ı yapmak mı geçiyor? Hiç dar etmlft.ir. encümenlere havale olunmuftur, .a~ tıem n ° ~cag.ını, id~ JKİle.. 
kestirilemez. Üç bes ~ün daha Keyfiyetııen müddeiumumilik h ~ len azb&t rımnv tedibi IÇID :reni tedbirler alı-
bekliy~lim, elbette görüıilz. . berdar edllrnlı, nöbetçi müddeiu a: 1ar da müzaker:n ~~;_~1

01~: nacagını, bir kıaı~ ~e~ik ~be.. 
Afrıkada vukua gelen pohtı. mıumisi Kemal Özçoban beraberin- bu arada h..tane ücreti tarifeleri • larıntn kaldırılmuıle günde uç ton 

ka hareketine gelince, bu hare- de adliye doktoru Kamil Ooaaıa:n nln deiiltiribneal haıldtındaki maz.. k~ tMarruf eclilecciini bildir -
ket A~erika ordusunun Fu ile olduğu ha.ide vak'a mahalline &İt. bata okunmuftur, Mazbataya gör~ miftl~, . • 
Cezayırde karaya çıkarak, ora • mit, adli taıbkllıtat.a batlaınıflır. 18 yeni ücret tarifesj günde birinci sı. Müzakereleruı so~unda Elektrik, 
lardan Tunuıa doğru yürümesile ile 25 yaş arasında bulunan bu 3 nıl 5, ikinci sınıf 3 ve üçüncü sınıf Tramvay ve Tünel Iıletmelerr İda.. 
batlamıttır. gencin, vagonun içinde yaktıkları için 2 lira ücret ve ame)lyatbane resmin 943 varidat ve masraf büt-
Amerİka ordusu Fransız top· mangalın neşrettiği karbı:m gazin • maarafı olarak 10, küçük cerrahi çesi 10 milyon 350 bin lira ola. 

raklarına ateş açarak yaklaşttğı den zehirlendikleri ve bu arada müdahalelerden de 5 lira olarak l"8k kabul edilmittir. 
..gibi Fransız topraklarından da mangalı devirerek ayni zamanda tes.bit olunrn°"tur, .................................................. .. 
ateşle karfılık gördü. Karaya yanmak suretile öldükleri anlaşıl - 10 dakikalık bir fasıladan sonra 
çıktığı zaman da ufak tefek çar. mıştır. Meclis, birinci reis vekili Faruki De_ 
pı.,nalar yaptı. Kumkapı civarında hamallık yap relinln riyuetinde ikinci celseyi 

Denizde bir genç kız 
cesedi bulundu 

İki yabancı kuvvet kaı-şılaşa - tıkları söylenen ölülerden birinin yapmıttır. 
rak yekdiğerine ateş açtıkları h:iviyeti tesbit edllmi,, bunun 25 Bu celsede Elektrik, Tramvay İ· Dün Kumkapı sahineıinde deniz... 
zaman vukua gelen harel<et bir y&,Jlarında Yusuf oğlu Ali adında daresinln 1943 bütçesi rrüzakere de genç bir kız oeaedi görülerek ka... 
harh hareketidir. Fakat ilk mü- bir genç okluju öğrenilmişl:ir Dl - edilıniftir. Bütçenin müzakeresi sı. raya alınmtttır. Yapılan tahkikat 
sademeleri takib eden hadiseler i'er iki öliinün gayrimÜ&lim olduk- rasında sen alan azalardan bir kıs- net'ioesinde bir kazaya kurban git -
gösterdi, ki burada harb hue • ları anlıttılmıt, laim ve hüvi>:etlerl mı tramvaylardaki izdihamdan ti_ tiğl sanılan cesedin, Şebzadebaıında 
keti portikanm haztrhiını tam teabit olunamamıttır. Müddeıumu. kayet et.mit, müstahdemlere zam Ceylan apartımanmda oturan 18 
olarak yl'loam~dığı mahdud sıt. mi,.tabkl~ta devam~el~e~tedir. nı~lesi, elektrik ~rufu, bilet_ y&flarında Kadriye adJnda bir kıza 
halara inhisar etmiş, çok klsa ol- Bır zehırlenme ~adı.eaı daha çilenn yolculara nezaketle muamele aid olduğu anlafıJmı,tır. 
mus, galebeyi derhal politika al- Murad adında hrr phsa ald, ta - etmelerinin temini frıerinde müta. 

mıstır. mir için Huköyde kalafata çekilen lealarını blldlnnt,lerdir. Du"nku" altın fı'atları 
Fransa ötedenberi bizim iyice b.ir motörde tayfa1ık yapan 6 kişi Elektrik Tramvay Umum Mü • 

bildiğimizi sandığımız bir alem- evvell?. gece. bir kaba pişird~lerl dür muavini Celili bu hususlarda Dün bir altın 34 lira 10 kunlf, 
dir. Fakat bu alem üç yıl oluyor y~ y~ler, ~ son~a zehırlen v_erdlği izahatta elektrik tebekesi i.124 ayarlık külçe altın t gram 4 
ki, kesif bir sis tabakasının altın. me afalmı gosternıışlerdır. çın mühim miktarda malzeme gel • )lra 45 ~ 
da kalmıftır. Artık dekorun de- Hastaneye kaldırılan tayfalardan ===-----------------------------
kor içinde oynananı tam olarak All öl'llİİftür. Kan etrafında tahkl- (. 

göremiyoruz, uzaktan az çok se· kata devam edi\."nektedir İSTER İNANJ İSTER iNANMA.P 
zebtldiklerimizden bir hüküm çı- ================= 

Elektrik ücretlerine 
yeniden 3 kuruş 
zam kabul edildi 
Ticaret Vekôleti 30 

otobüsün tramvay idare
sine devrini kabul etti 

Ankarada bulunmakta olan 
Elektrik, Tramvay ve Tünel 
/fletmeleri Umum Müdürü 
Muatala Hulki Erenı bugün 
fehrimize dönecektir. Elektrik 
ve Tramvay Umum Müdüı-ü 
Ankarada elektrik oe tram
vay Ücretlerine yapılacak zam 
hakkında aliikadarlarla te
maalarda bulunmuştur. 

Kömür ücretlerinin artrr,ası 
Üzerine idare elektriğirı be
her kilovatına yeniden 3 ku
ruf zam yapacaktır . 

Umum Müdür Elektrik lda. 
reainin ihtiyacı olan kömürü 
temin için icab eden nakil va· 
ntasının temini ifini de hal
letmi,tir. 

Diğer taraftan Ticaret Ve
kaleti heaabına gelmif bulıı
nan 30 otobüa fa•e•İnin Trom· 
vay idare.ine devri üzerinde 
yapılan temaalar da müsbet 
bir fekilde neticelenrniftir. 

Tramvay ldare•i, bu oto
büsleri monte ettirerek fehrin 
muhtelif •emtlerinde çalıffı· 
racaktır. 

\. ) 

ln~aradan ıstanbu~a gelecek 
ve civardan Ankaraya 

gideceklerin ekmek kartlan 

llrinciteşrin 20 

Sabahtan Sabaha: 
J 

Büyük adam yetiştirmek 
Yetişene yardım etmek 
Her memf ekette milli 
İhtiyaç olmuştur 

Burhan Calaid _J 
p r~~- üçe ayrıldı. Belki 

de dorde ayrılır. Çünkü 
tehlike kar§ısında etrafına topla. 
naca~ ~üyük çapta adam yeti§• 
memqlir. Fransa demokrasinin 
milli v_e siyasi kudreti kalma· 
mıştı. lktidar mevkiiı iktı1a-di buh 
ranları yaratan gizli ve işikar 
içli ve dışlı menfaat ceı·eyanları: 
na basamak olmuştu. Geçen Bü
yük harbden sonra zafer heyeca
nile Fransada bir diktatörlük ku 
~masandan korkanlar bugün 
iktidarı paylaşamıyan kumandan 
larm her birine birer malikane 
hediye ederek, akademilerde te· 
ref koltukları vererek siyasi ce
reyanlardan uzaklaştırnnşlardı. 
Çünkü siyasi partiler ve bunları 
idare eden iktısadi tesekküller 
için Fransada kuvvetli bir idare 
asli. arzu edilemezdi. Beş yiiz. 
den fazla azası olan meclisi ,.üze 
yakın komünist, bunların iki mis
li sosyal demokrat, bir avu~ kral
lık taraftarı, bir tutam cümhuri
yetçi hiT düzine radikal sosya· 
list dolduruyordu. Bu yüzden ik
tidar mevkii de elden ele geçi• 
ya,, kabineler birer hafta, birer 
ay nöbetlete iş başında kalıp gi
diyordu. 

Göze çarpan şu idi. Fransada 
fırkaların ve halkın can ve gö
nülden saygı ile etrafına topla
nacağı ıahsiyet kalmamıştı. Avu. 
katlar, sarraflar, it adamları, 
bankacılar devlet otoritesini en 
tehlikeli noktalardan baltahyor
lardı. Harb Fransayı bu va~iyet
te buldu. Ve ihtiyar Marc:şe.1 Pe
ten'in temiz bir asker ı-uhu ile 
Fransayı kurtarmak kaygısı yine 
bu sebebden müabet netice ver
medi. Çünkü Fransada bit" iç em 
niyet, iç bütünlük çoktan çürü. 
müş.tü. 

Fransanın şahid olduğumuz 

bu acıklı manzarası bütün mil
letler için ibret vericidir. Büyük 
ve korkunç hadiseler karııaında 
kitleyi derleyip toplayacak bü
yÜk çapta insanlar her miiletin 
sinesinde yetişmiş, hazır bir hal
de- bulunmak İcab ediyor. Bun
lar her camianın adeta emniyet 
sub"nı vaziveli:ndedirler. Siyasi 
partilerin, fikir mücadeleleri..,1n 
üstünde cemiyetin ruhuna hük
medecek kudrette insanları yetiş 
tlrm~k veti~nleri tutmak ve ye· 
t•~mele .. me yardım etmek bugü
nün m:lli hayat ~artlan arRsında 
ba~ta gelen bir vatan davasıdır. 

(}jul!han Cahid .................................................... 
Yali Ankaraya gitti 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi 
Kırdar muhtelif meseleler etratın
da bükfunet erkanile temaslarda bu 
1unmak iizere dün akıanıki ekspres. 
le Ankaraya hareket etmlttlr. Vali 
Ankarada bir gün kalacaktır. 

karmıya çahsmak ise hatalı bir 
harekette bulunmak olur. Bu -
nunl" beraber Afrika hareketi -
nin Fransada, Amerika aeflri ta
rafından hazırlanmıf olduğu"''' 
Aml!'r·k" hariciye nazırı kend: 

nız ,µınumi kumandan ve mare - Bir mealektafln anlattıflna Uiç yazıyorum. Rahatan;lık 1 - Anlıarad&n mııvaklmten la.. 
~le muhtemel halef mevkiinde göre adamcağızın biri aaab hiaaettikçe, günde on taneye tanbula ıeleceldere Ankara tehrl - c::üııclaıılartnt berabet"tel'lnde götür• 
bırakılmasının amiralde doiura· bo%ultluğundan maztarib bat kadar alabillrainiz. Az yiyiniz! n.Jn dağıtma birlikleri tarafından ae melldlder. 
bileceği gücenme hiaainden isti- vurmadık doktor bırakma'"lf. yabat veslbları verilecektir. 3 - Şebftmimen Ankaraya da• 

dili1 .. söylemistir. 
Fransada yapdan hazırhk şöy

le böyle iki yıl kadar evYei Mös.. 
yö Lavalin başvekaletten adeta 
tevkif ediHrcesine atılmasını 
mucib olan hava ile mi, yoksa 
Lavalin tekrar iktidar mevkiine 
ç.aihTılarak Amiral Darlanm yal-

Tarihi tefrikamız: 14 

AKiLE HANIM 
ve 

·•· SULTAN 
"GENÇ,, OSMAN 

- Öyle söylemen. Bıldır vHo
tinn seferine gider iken öz karın· 
daşı ~hzade Sultan Mehmed gi
bi körpecik civana kıyan Osmım 
değil midür? Ya, tehid Mehmed-

fade edilerek mi başlamıştır? Bu Fakat fifa alameti yok ... Son Yemeklerden •onra kat'iyen Şehrimiz muvakkat kart bürola • imi olarak nakilıhaM ~lerln An. 
nokıtayı tarih halledecektir. Fa- muayene olduğu doktor ken- uyku yok ... » rından beter günliik ekmek kartını kara dağıtma birliklerine kaydol -
kat Amiral Darlanın hi.disecJen diaine diyor ki: Adamcağız doktorun bütün alabıllmek için mezkur vesikaların malerı ve kaıtlerınJ alabllnıeled i-
evvel birkaç defa hasta olan oğ- cc- Bütün alclığınu: ilaçlan dediklerinin tamamile akaini kart bürolarının ibra.ı ediJmesl la • çin behemehal mukayyed bulunduk 
)unu görmek '"silesile Afrikaya heainiz. Gazete, kitab, risale yapmıf. Ne derainiz, hiçbir fey zımdır, ları dağıtma birliklerinden kayıd -
g•dip gPMiJ>-i.. ve en aon olarak okumak yaaak. Size bir de gül- kalmamıf, iyileımif! 2 - btanbuldan Ankaraya gi • larının silindiğini n ekmek kaıtı. 
da Amerikalıların karaya çıl..111a- 1 1 • ( decekler orada mii,kültita maruz nın verilip verilınediğini bildirir bl ... 
larını müteakib ~uya müdafaayı STER NANJ iSTER NANM A 1 kalmamaları için tehrinıizden aldık rer nakil .ilmühaberi almaları ve 
ele almak arzusile Afrikaya kof- '-. .) lan daimi kartlarla dağıtma birlik- bunu Ankara dağıtma birb'lderlne 

rn,.vamı 4 ündi 11avfadal ' ---------------------------- lerinıce miibürlenmif nüfu. hüviyet ibraz etmeleri tebliğ olunur. 

ğini hatıra eetirdikçe yüreğine saladı, eözlerinde binlerce yan
((ben» düpnez mi? gınlar kıvılcımla1Uyordu. Boğaz.. 

Davud Pa§A ayaia kalktı1 izin dan gelen kinli ve ihtiraslı bir 
isteyüp gidecekti. Valide Sultan aeale aorda: 
az oturmasını iıaret etti: - Mustafa yeniden iclas edil-

- Yeniçeri ocaiı Osmandan mek mi düıünilür? Ya, ıcocağı &.. 
aoğumut denür, doğru mıdır? mire)) anı kabul eder mi? Ya, müf 

- Hilaf deiildir. ti efendi fetva verür mi? [Da -
- Sebebi ((Hotimı de askeri in madımn ellerini kuvvetli Jcuv • 

cittüğü midir? vetli sıkta] aiz dahi veziriazam 
- Beli valideciğim. olursız 1 
- Ya, bundan veaveselenüp Bakıtları kaplan gözleri gibi 

Mustafaya bir keder eriştirmek parhyordu: 
istemez mi? - Bundan ikbal ile sarayı bü-

Davud Paşa manalı manalı gü- mayuna dönecek miyiz? Ya, bize 
lümaedi: gene <\mehdi ülya» diyecekler 

- Ana vakit bulup fırsat dü- mi? 
şüremiyeeektir. [Daha manalı !. .. 
gülümsedi] benim başımın tacı Davud Pafa kotu:ı:> oda kapısı• 

======~~~~~;;;;;;;~~===========:=:===~ 
- Ya, validemiz [2] nasıldır? - Ne kadar zaman? 

Paıa gözlerini yukarı kaldır -
dı: 

- Anı bir Allahı taali. bilebi
lür. [Oda kapısına doğruldu] 
«Atike» bu gece aize gelecektir. 

- Ya, siz? 
• - Osman yakam;zı boşlar ise 
ge1üriz. 

- Geceleri sarayda rttı kalur 
sız? 

- Yok benim elendim. Biz 
kalmak istemeyüz, kendüsi bot· 
lamak istemez. 

Sultan Mustaf anın anası iste
mi ye istemiye gülümsemeğe ça • 
lı~h: 

- Cenabınızı çok mu sever? 
Davud Paşa kapının tokmağını 

çevirdi: 

dası merdivenleri önünde veziri
azam Dilaver Pata ile karı•laştı. 
Dilaver Pata da Sultan Osmanın 
haremden çıkmasını bekliyordu. 
Dili.ver Pa,anın yanınde kalma
dı. Damad olduğu için padişahı 
haremde, kendi dairesinde de gö 
rebilmek izni vardı. «Ku~b.a ~ 
ne» [ 1] önünden geçip hareme 
açılan küçük kapı . önüne vardı. 
Hemen içeriye aldılcır. 

Genç Sultan Osman bugün çok 
celi.ili idi. Halasının kocasını gö
rünce yüzü güldü: 

- Sabah sizi beklemit ;dük. 
Dedi, eniştesine oturması için 

yer gösterdi. 

Namizaç oldukları söylenür idi? 
- Ömrü devletinize d-ua e • 

derler idi benim efendim. 
Sultan Osman hafifçe kızardı, 

rakibi Sultan Mustafanııı Eski 
Saraydaki anası tiserinde daha 
ziyade durmağa lüzum görmü -
yordu: 

- Gece bizden ayrılup bostan 
cıba,ıya mülaki olduğunuzda ol 
iki bedmest ibnak edilmİ§ mi 
idi? 

efendim. Zerre elem çekmen ve nı birden açh, dışarıda dinliyen. 
mübarek yüreğinize endi,e ver- ler varsa ansızın yakalamak is

cik: «Osman, bana kıyınan» de. men. Ankarib Osmanın şemsi ta- tiyordu. Kimse göremeyince ihtİ· 
yu zanul:ırına kapandıkça cel - lihi küaufa uirıyacak ve Sultan yatlı ihtiyatlı geriye.dönerek se
ladlara: «Bre ne söyledürsiz, ih- Mustafayı maidur tekrar salta - aini biUl>ütün alçalttı: 

- Sevmesi ve kendüye mah. 
rem tutup itimad eylemesi lazım
dır. 

Davud Pata döşemeler Üzerin. 
deki nefis ihramlardan biri üze
rine diz çöktü: 

- Az eski saraya uğramış 
idülc padişahım. 

Davud Pata, ilkin paditahı.a 
geceki «&et""beat bırakma» mese• 
lesinden haberi olduğunu zanne. 
derek yüreği hızlı hızlı çarptı. 
Böyle ise, mahvolmus demekti. 
Fakat on dokiız yasındaki genç 
hünkann yÜz çiz~ilerinde böyle 
bir teyden küçücük bir ~nıRre bir 
iz bile yoktu, Hemen kendini to
parladı: 

(Arkası var) 
nak e}'len» dememit mi idi? Ya, nata kavutacaktırl - Az .. breylen. 
öz karında tını boğduran amcası Sultan Mu..taf anın ana11 bir • Genç kaynananın ince ve J&l 
olan Mustafaya acır mı ve anın denbire atıldı, damadının elleri- ıi'i kırmızı dudaldan titriyordu, 
Jcendüclesı uvel padita•blr. ettii. ne .-nl•ak jfi .. lili (ıddet1i Ul'• rir•li çarptı.( 

Bir daha göz göze geldiler. 
Valide Sultan daire kapmna ka
dar Çllctı. 

Da..- ,._. iUA,;la :~un it. 

[l] Kuı, beslemlQI Yfll •ettı. ~h.. [21 Da.bası Sulta.n Abmed1'ı üvey a. 
Sara mahsm huauıi mutfak. 'Bil' kısım nası. Sulıta.n Onna.nm asıl ktncll &1MUI 

-~-~ 1'aı'Wl~ C<M&Mlnaı> llılr J'll el'ftl ölmiiş.1.ü. .J 
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r L Telgra'.I, TeleEon Ve Telsiz berleri J 
( Şark cephesi )1 'spaay~d~.bir. Nevyork bildiriyor Torlnoya 2 bin 1 Salamon adalan 

Sovyetlerin mılyoa kııılık bır ,..,_,, .... _,.., l"" ... ___.. T-... kiloluk bombalar deniz muharsbs-
taarruzları ~~~~ .. ~~!.fl.i,~>ı~o!..._ •-;.:: ::;-,,,:,-..:..,,,_ ;-...:.ıe:.~ı!:. ...... ıut':'!: atıldı, ılhim sinde. Japonların 

püskürtüldü ~.aj•·:= .. .wridcle~ ö;:~ .retaic..;;;. l:J:_~.:L,::-a=: ~-:_:;,17: :.:...~= hasarlar yaptJdı yanı kayıbları 
tliiiae ~ &111 ,.~ki kHmı ....._ ~ ~--·M Fw ~ ..._ •' .. - ....... a-. 

Mo•lıooa, St.ıu....... cMa -~ ,.lmz aekız amfa ~vvetl•me. llıib:b ecl~ek, ~ meiia GeDer&l Nehrins. ile sö- Loeclra 19 (~A.) - RemMa v.....,_ 20 (llad: 0) _ Ba • luamınlla • .,. •• _. .. 1ı1.ı.r ~ .....,._.,Lt..... Bu aefer. bi d~ m labmetine pen rlqmek tbere laava yolıle !f1111U- lııild1rldljılne a&e, _... pce To • ain nıetredllen Wr ~ 5 ı :&a.ı..ıilııfiliai llilııfirı7« ~lik la••:=:' f 'dse wara, .. ~a.ı-~ etmit olan ... aa ckdii aö:rlemnektedir. rlno,. J'11P1
'- •n stl'WBda insi- .daları dmiz mubarebeal' bakk~•--.::-

- bir _,._ ..... akma ala- ~ te(lerme itaat etmemeleri- Bu arada, sire-ikadaa •• ıe. la ....... ılplıı'-t 2.000 lııilohık tamwl-.1e1 -··· t kWir 
Bertin, 19 (A.A.) - Almaa Bllf ~· nı ve ~a 1ır.arfı ~ İqiU. enlma ~ .... .._r Mnı.P•rdır. Bombalart• '8u malimua -

1 

?el'tR : oırdulan IMflmma-danbiınm tM ~ •"!'alııiri. ·~~y•n~ ~~- d8ftlll etmeı..ini •.aile ilerleanekt..&r. Tarinct .,.r~ ........., Fillt f8rl • U,.ıw.rıaa ili=-::--..:•.: 
Jij'İ: ... üakti .....;.tW Türkiyenm eoı,lemiftir. Marqal ~gine 1D8f- Alm• telJlifi ~ ...... •...- ve -... fah.. semhi, 3 -..,..,. 1 

• TuapM ketiminde fitme• ,,.~ heazetmekte ve alı· ru FN1111& Jaükinvtiaiıı kıeacli BerJln 19 (AA.) - a...I tel...-...,.. ~iitr ~. Pi. claıha lm,betmı,._..;;9 A~ 
tetkilleri aanl••k imha edilmit- nan tedWrlerin münbwan İs- _.i ile ve Lavalin ıiyuetinde ili: lotluılan Wrl fÖ7le tlemiftlr: <cŞe - harl> ıemili de .._...; h-~~-uç 
tir. ~lıaıerin cloiuauıu:la ~- pMIJ'amD ı.afaızlıjını ve istik.. ıu. alaa ltiılr.Uıaet oWutuaa ..,.. Alma ,.. W,.. tana lanfttle.. bir ..,..._ tı.kri'ben yM'tm ...ı br. tır• ı .... , -
ler tarafından yaprlan ıiddetli lit~i miid~faaya m.atuf 'hulun-~ it.-t .. ilm..-U Ü.ff qler ri Boeıf'llki ..... t•illerinl, Ce. bici .. Y ............ Wrllirinl •ı:zla _ 
taarruzlar, diifmaaa kaah kayab- dupna belmmekt..V. miflir· ..,V'" T- lıtıJ'ıetndald clifman bııklt eMNll fulalattıtJıu sör· 81 o ' d 
lar verdirilerek püakürtülmüftür. Amerilıaya teminat werilcli Darlan ,aıı.elı J.onü.er mut6rtii kunıellerfni ltombalaawt .. diim.» Um a a ye' 

Stalinpadda Jaticum tefkilleri VAtinıStcm, 19 (A.A.) - Va- Lmadra, 20 (Rad70, Nlııah ... lardll'. ~ açıldarında Wr ltelyaw ı.wı;i G ' 
arumd• çarplflll&lar ?.l'eyan ,~ondaki lapanya büyiik elçi. ~- 1 de) --:- Amiral Darlan. bu- tatıt kafile.ine yapılan hücum esna- Roma 19 (A.A.) - R•mi w.. anılan ve Reyno 
etmittir. aı M. Cardenaa, İapanyanm mut· ~ Ceza)'U' radyoaunda verdiği amıda bir Abnan denizaltı gemİIİ bir 1itt 

Don ceplae .... )Wnaea ktt'a- .... •..-.ite tarafaez kalmak ka- bir demeçte, müttefik 'lllllUmi ............. tıorpillıemlttlr. l>Upnan ........ din ........ Tw- ı·dam m d·ı "I ıu. 'birçok hücumları püskürt- ~ela ı.u11 .. c1u1una aair bugün kararsilımın tanibile ,üu.Ii Af. Çarpqmalar- • .-..1ae w.. h6cum ,.,,m .. 1arc1w. 1 8 1 8C8" er 
mütlerdir Bu )Nei...I• ~ çar. laM'ic:i7e 'DaSll' wftai M. Wel- rilrada yiibek lrO"?icwlik vazife- Net1oıll 19 (A.A.) - 81mali ~ akl 'bl..ı.n oldukça mü. p~lar ·.,.,ı••lfh"• ı .. •e teminat vermi,tir. liai deruhte ettiiioi bildirmiftir. A.fdr.acl.Wi .Amerlbllların tamami hiın ........., v...tirlhnit w .aratle Nevyoril 19 (A.A.) - MachiıL 

"B&hk ıl• yanDMaluı•cla 1"r 3IJO IHa lıitiliJı enla ~ öinmılldiilm p.e llÖndiiriilen yansınlar haber ven1 • dea alınan raporlara ı:öre, fl'analS 

çok dü;...D .ece taamı~U pü.- Batı AtJanı·ıı,da Nevyelllk, 1~ (A.A.) - Şimal diin .q.m T ...... Iİl'mit olan miit.. m ........ ---- •yİ&I 24 ölü ~I~ m~ı iaı.Aıiıı\ı::i bir .. lrıürtülmiiftiir· Son sw--de il A&ika ~~·~ selen tel- t.aı: ktt'alerı, •• eıvvelce hwl•s. w a ,._.. olmak._... ..Uhnit- ~ı~ ~~ ieuımekteclir. 
Vohıhov'un lo71ianad• ~lu batırılan gemJ•ter .,.aar, ~~en 11mal ~- lede AmerNmlıman eline s~ o- tir. Ba _ikiimetin a -c• ~ll.. t«lbJrı.. 
hendekler.le cereyaa. eden. dört dan atmak ıçın mMtefild_. T• lan ~ aJulıarlnıo eb'afınd.&d . Blum, !>~ler, Gaımelin ve Rey. 
süntük dffaah ve tftlcletlı çar- V.,a..toa 19 (A.A.) - Unitecl ~a. üç.~ kolla ~.ruz ettik· menllerini lllralle t.hklnı ebnİf • 1 V k il ~ ~~ ~let maiııpw •ını " 
P1'1Da.lar soouad• tl6ıtmaua kanla Prw wafındin telıblt 4':Clilcn bit- ı--1. ~atermekteclir. lerdlr. CfQ e i eri V• llilömetble ımıiaalefet eden --
ka bıar verdirilerek bütla tal ..... .. Amerikaa la.arlae • 300,000 1dtl tahmU. edilen bir Taınutalti Fws a•inleri b&7 ._ .._. w.. .tnlek ot.c:.ık.. 
.:::zıar ~t~. ..., ; -:::. bMı At~te bat:: Jnıiliz - ~ikan Ye Fran•~· ~ 19 (A.A.) - Şimali Heyeti toplandı tar. Bu Wk biik~meti. ayni matba.. 

S
--•vd tebliii ._ ... __ .. __ .:aa_ırs. ti .--. orc1 .... c...,_.ıw laueket etmit ~ 4--- ammat tııarar atın arzmuna ıore, R.,aıla çarpı. 
_,, - --- ·" m'UW.çl- car- T • • tir. B d-...1 --..ı.. b' --~ • •-- , M-..., 19 (A.A.) - .,..,. sd rlal• ..,..... 572 ,.. ~ - ft) -~,. ~ll'IDlf • u Ol' UQllD .... ba1an-ı bir barb nıuhw Aadaara 19 (A,.A.) - icra Ve - .-- '!' -er• ~UYNıD hazırlan. 

J'et teblitine ek: =- I• tir. Ba emllerin tona• ınıık • ~el, fimdiye ~~ar kullanı•••· ıi, F.-. lrttMttna melllG'b binler flJ'8li 1"llün Ba,nkileılte IWI ~- • llfAlfl 4 •llUh .aab aL 
S• & ..ı Nls•'•r W'ala• t.t :r... !..m..müta J 

1 
de ~en. ku"f'Yetla• aayılan l!ar'!- ce ~elin alqam Amerikan" şma.& Sauıo~ot'unun IMıt. t1na alacMrtır. 

• ~ hüc:umlana• pa.. ~·- A • ~ • ~iNat'alan da T_._. prmlf a..n1s lat'.larıat iltlaalderlnı temin tında lanlntfbr ---o---~ız ~uı::; StaJüısradın _. ._. 1ınıaln va~ ~oau 7.000 hulUDQY'Ordu. General Giraut•nın ederek onlarla birlikte Tunua üzen top · a.ıe•ı·yı ilrt•s•• •ı"&tg"JI 
ürtmü,a. • kıt'alarılllıs PL ...,. ......., edildl11 takdirde ~ lmnıalMlaam4aki 30.000 kitilik ne .Wdetli \.n- bMk.ı 7..-WI olduk Uli • laU U • ~li·h·-=-tler• ,n-;.-ifler - 7. hıılıart ....... 4 mllyea tonli.. Franaaz kuVYeti de .... hareki.ta .... l»llııSam .. ..+. ara kahvehane . ıı,nk •• , .. t .... ı• ···ırı 
et ar d.. ... tllJU ......... ır. - h 1 • d •• 151 • 

hirçok müataMrıeaa ~--· 1 .k ,.. . . . .. çay ane erm e ••11·11· r•sı· 11• taı .... sa~e~iıier.ı~ . .,__--a. Laval kendi imzasile ıen 1 nlrll larvıcı ısllla · Bekçilerde ia'8 h ..,.,, 1'

1 ıl 
'r...,MDlll ıunal o.--- e•e iri • • 1 J a Ve Ve çay Ankara 19 ( Huami) T..-

S...,.. w.ı;ı.ı.n p.wet!i. '::!: kanunlar çıkaracak ı Claıln liJll 111 llSI tedbirlerinden ersiz sablacak r.ı. M.ı..:.Uen Ofial ;.ı_;; _ 
~et.I.-e -..- -'j"k bir VI• it (AA) - 12 DlllDI& • Clkll'fl911 ftltifade ede ki liai reialijiae ı.t.abul 8eledi7ai 
tar ..... i kr• ı .,.... ..._ _.. 

11 
ı' N'l 

1 
.. • k._•uaun met C8 ar a 19 (H• ıai) - .,.._. lım...1 MiıtıJiie9 Safht Se•n ie 

Meekeva, 19 (A.A. - I ..,_ waa eet ..-. vtrilmit ~ l.oa&lla 19 (A.A.) -Alr ... .._ Amr.anı. l9 (8-1) _....... ..... Wilalikinl kw .ye lira,,. asahlrlanaa KOD711 
IU... .... 4a Aı.n.n ~a1ıarı ~ ..ı _..lyetleri .. aıaretJe _.. ,_.. açımıci• ..... Wta .....& w-. ••mta ı•.ı.r. ....._ .._.. ,,.. •n;a..ı _..... Jsalı tloaret _..... Halil Mitat g. .. 
te,nn ınut.areltele":. i1':~at· :m..ec11r: l'fil nal ~· •ow• . .ı.,ı.r .... l>lrl" U.Jit ........ .-. '" ~ • 98 ~•u.sniıe taalk ecl:iL r.._.u., · ~ Adw Vali.i F.._ 
'-it'.am1' olcfukları ama~ ' fm Dk Frwa m..retali Frmaa el« çıoiuna fimal lmtbunıda lw'lluulecak maya :yardımcı bir ..... olank olu um-a. ae olmaaı il. Ostiin ft! ziraat b..-Bfett!.--,. 
tan sonra tabi~'-asa;! letl JWi, 12 "ıem,.: 1940 tarmll ~ut teni etmifm. Bumm iiTıe . , vulfe rören ça111. mualle ve kı ~ ~ .ı... ~imi elen Falih Ekim 400 w bra .,. .. 
oWllldanndaD A 1diç8k Wr p. • 

1 
w nuipe twflkm apiıdalıi nne ~ ol"taywl Norv.P. ill:ila bdlçllerlain de memur Ye midlllM- ~ 0 1maia ~r bir ka ücretle ta)'in edilmitlerdir. 

t'~tl~rlni c:ephe- ··z ettir· ~I isdar ediyoruz: ~lleceji ,ayta aı çılmwflJr. Geaeral ı demler luıılıktnda talhil.i takarrür miftir. Bu kaawa ıore m~-
•llai üerınde tenı~rlrii lariD ti- Tek madde: Tetkilüı .-.iye lra.. Eiambower, blmt maiazalara el • eden iate tedblrlerindcıa ailelerile ler .blmı ye ç.w pıkerpı Kı"ıu" 1· 'il._. 1·t1va•ı" . -~~ler. Bu keaJJD hteıı..-de ..-

1 
11mı1ç .muık ...._ biikimıet .._ iu aıibi levaa1mın miibqu. birike İltlfade etıtirıiJme1eri icra prtile qnen mu ... faza e • 'f IW5 ... , .,. 

lbaliadeki aanayi 111• .:rm IMa ..w, ,.._ lllmli j ?e kanua • 11nda bulunm..,tur. Banun izerine Vekilleri He,etince brarlatttralmlf Şekerli kalıın .._~iç- Ankara 19 (Husasi) _ K-

~l~aktıadh .... ~:ıkacaklara lar n brarwııeler nepdebllectk. .A~..!.ı~ Jetilıkim~ı- tir. :.:..:::,in~= mür itle~e idaresinin Etibaı:. 
2 

ep:-e ~ •· •I ve •---anı ~· ebneP 
1 

• • tan a,.nlanık Briiatakil bir idare 
~1mektedır. V'tc1ı>".r• ırtllıincifetriatıH2 ~~ır. Amerika ordusunda aıtaaa 1ronmuı 1r.arar aıtına aı... 

Mısır müstakbel sulh . 1
-:-' r-. lngilfere Hindistan bir Avusturya tabu- l llR ai!Mrliii ........ 

konferansında le1HIYI. P!YISllll il s~relJı naztrsrMn oğlu Be.-linde ru teıkil ediliyor ara.:...ı:.~';;~avini i!: llll11dl kQlb •ınl 
temsil edilecek JÜIJIJ!IJ •ıuaw l_dbll Siıı t I oba, 19 (AA.)_ S.... Vqiastoa, 19 (A.A.) _ Bir- kömür yeni umımı mü· Tn1DNJ 41....,_ı ._...nda -.... 

IWalre 19 (AA) - 8-.:~ HSibtlr IMı ettı ... D .. ebWet •ant .. i..i- n ___ ... Am.8Ea ........... • Wr A. yuı edilinceye kadar ban- rlen - ....... tlılllild a.tne 
~ Pllfa ıadeln ~~~ıwwb; (Bat taralı linci Mıyloda) in mubahiri bildiri7orı - w vwıbmfa tA.11 'ılal•ne umi.. ..unu teclvire memur ecliJ- TMDW8J m-t Uleli mu' i 
..._.._._ beymtaa bQllllU"'~ Vali ve Belediye Reiai wı İnciltere Hincliataa nazırmuı ye nazın taraf...taa ..... .- • tranlft.J' ..... uda ...... ltir .._ 
liliz_ w.a,. e1çı.1.-. bir ___. ~deki teftiflere aid ~a-. •tıMieter JoU E-1117 Berliae dildiii bildirilmeı.&edir. • ' ·---· leme ,..t ,....ı. .... liimm eir-aldı- ,~. Mııırnı •-· ,,_. YI "1"111.. fı"ılları ~.Durak :ı....--•ına L •• Ur'ır+ ftıif ~1 '" 'bu m-a- da ınem ı-ı tetkik etmit ve qAjıda i..U.- ~ it Ye Adlıon otelinde bir oa • a --- ...,_ -. mı: ~ ıı1:eı _. ....,....,eW-ı nıii leri yaaıb kimaeler ihtikar •'9- tutmuıtur. Emery igal albnda '9yli MiiJrSlli ........ __ .,_•_c _ı1_•_r. ______ _ 
,,_ ........ .._ .... ~ • le !'"1!i -..... mahkememe lııaluadurdlmayan Fr~~ ota- Vitamin imali için , .. ~ •lnıl•da,, teDPil bll&& wwwıkntl ı .. • Myorclu. AlmanlMm ıtıalı he- HlmıJarln ......, ••

1
• wa ( TJY ATROLAR ) 

..,;.a,üiırtemtmt ....... • Limon Ukeı..incle yaicı $aı.. rine Benine selmittir• Jobn iptidai madde sabo odan ve Umiir fiat1al'1&. 
-.,. • aacJG Bü•, Yai MkeleUncle Sa.. E=ca ı•nln iN ..,.ı..ti te= r mile ,.._ıme olmUflur. a ı...-w BelediJolll 

~usil u..i&ecl Şirketi, KirJıa· 1a ... ialr. ı..ntere Hiadidaa -- abnacak ........ il wntlerde odan '" ili* 'J'l7&trolan 
Yugoslavyada ko Teleerikoih. H.&l Orhan, ......... otlu lnsilt-. ile Almaa. mllrc6lm- manpl Um111 .. üa td-• • h• Vasi Z .. arp6, Me..,e. Ki- ,_ ....-nclald nmharebenha en ... ,.._.. fılnCP& ...... ._.. Kr,. lllemiflerdlr.Odmaa Dala &... 

Çeteciler tkı şe ır ..sıı, Oaman Altmar' Selim tidcletli muhalifl..mdendr. lota Y- ... ._ iıltllı-.ır« tfale ile Wr t.fta ene&I ftatlara .. ..,.... .at il.il .. 
iıgal ettiler .... , ...... Mansaetlu, 'HLe~ ıllılıftn) .... .... ... ... ... ....... lira fulul)e ..iılmlflll'. KOLLBGB ICRAllOTON 

Kani y.m, Hiriato Sa Artin 1 S S fi 11. s· • ...._ ..._ .._. • «ı+• T8t Cerb rt H ~ 
l...!..Mo.koft, 19 (A.A.) - Retllllf ---~ ..... Yani T ~ wı' 1 1 re ılll llıl YHlll 111 .... ,... ••••• fl s'Mir: • • ~ ... , ı·"l1Yı••u • • 
ur Sov~ bWtenlne ılre, y._ ~ . ' a ' ' ~ ft tltm ~ aıe.lwr çetecileri V! aaosr•ç ile Ha7Ciar Çet~ Et.in ErgJhıa. Aıibra 19 (H....a) -Bu.._ P. M.12583 an die Geaellachaft ..-a.11 kaulatda -.... ._ ..... 
Peü.aradı iHal .:ıtlerdir. Sırb ştiılarii, Hadı . ~ili, HaW Teı:- fl'lll Rm ......__inin J,Mçesln :nr AulaDclaw.-buq M. B. H. .. "'n °1 UO ldlo kMe1- 11111 ... w& 19,H la 
H.,..atiata==d "-L--o cıiv•· -'• Heldıı CWW, Ah•ed Kadri, delı.i ci9ek .......... 7MSID t* .. a.- 'N w 7 lııul.nanılc .usaıh~tn:'M 8 
l'lbda .ud-etli a ~1 · r oı.ak NilDo, ,._..,. Yeniçeriler. Zi7a mıı. w.iye tanıfladan kıaa aınen.. • miwltn ole•,.. ~ ""*" A. B A 
t•tl ... yeu çarpıfllla a aı..-. Y-.i Kaz;laa. tla ~. ~~ lı:oıaw.• c_ -1111' • ~ JUi * 

I:' ..ı.....L.. diamlt 1tir hı"kiyedir. Her hu bt* eı..dajlm Wır aıua.. _.... ct.a ki • .-- kader ae MY • • &!--~ - • • -~ ıomenımn: 12 )lıac:lnu p.rab veya raka fitesi kar renk~ hayrete diifüriiJ'orclu. mek nedir bili HTmeae clalai OIUI Ç~WJ'& eev Kadm .. _.._. aozlerını f07le 
__ ...;m Wır ~-1:1. k tiae ._ Jleticed~ 1 ... L! • L-L!.L· • J'Ol'llluıum, ne de me1de cloam e4'_...• .P...-. baile.maf: 
,...--• .--- eı e :u e • • em ~ .~ mw: ~! bir eriEeii ••l•mı:fllll. Evli idemi,....... .lllJall akp• • - Bis ilk H.kıtta anada .. 

~~"~de.=~ ~!um'7t~.cleliti,w ~Ba'=m ~ .!t ... F:t:-P ....ıa ~e- n .... W.-••111!• ~- kiti7ia- Sis, ben, Cemi. Siz b.-: 
7-- • _ .._. ~ • ~ ..... -- -•----· t ,...biı teklifi ca. cı.... ....Hk 8fW Wr IUwaaı ia- nuamız, ben de metr • 5iae if lıWJtlJe __ , ....... ~ ~ ., .... siW ...... - ....... =ht=et ·--k•tii- talr.ila t ti ... ki"'"' iMie • m. etmit olma -~iki • 
ifk defa •uyuJOJ"llN1ÇUllUl din • Wi. Y-- -harclul.-. ipi. eltim. O... iaetre.i •idam. ..... ~ a - . seçar • benim L- Y~J"llL e onu 
ler. Barlann an'a...Wir, iN. it- rak ıtriffi, Ve _..... _._ er- ,.,.._ nq• _..k lalr _. ka .. -,.....ı-. Y..a- ~·~ oau aadar aenyonunuz. Onun 
te ben hu yalan delu çukwa t.irl- Jr.Wn..ı .. Wr -...7 le pek _,kı pıec:hm " 11 ,!,...,.ı, _. ~ ka,.ı~ 8a enctile de 1Ma • kanaa • ~makta ~ana takaddüm 

• Ycacrn: CeHll Fehmi cik ~kikat olarak diiftiim. faka do4t ol1mqta. a. mft.1•718 ....._ plaWleceii aaatım ..._alin.~ kal'fllqtıran büyük m- ~e e=~ ~~ hakkınızdır. 
Fitnat tekrar Wcemleaiae 

0 
• Hakikat• ..... kızıyım. Ha • hmi Hu.ti idi w. Hiiaii 897 Mr ı.. 11w -.ı--... a. 1aaJ aeae • J:ı!t'.ı;. .çıM Buaa çllapnıymıa. ~t a f k:., ~~ıyım. Bu 

:-muı Ye kadın aalatmaia bat- kikaten ..Uelimi anamm baba· &la..__ lııik&,....i .._,.. •·-. .a.NL (Bir •ar aclı• iPn.: -~- ı&brab. çok vic • hi niyetli ~Ha F ~za da-alftlfı nua rast olmadık'-' Wr isdi.aq. kelia 41e&leti o1.,_.ı. -·lmııyaoak Wr aatdet. di~ a&aDı çektim. Kanamclan, ~· un. agat çocuk • 
- BitGııa ._. ~ • ak bir eriteiin kol· (Ç.Wı ı • -... tleiil, haki • .-., Ne Cli,. IMlna Wr fedakar- ,..u ..._ çocap ~ 1ar .. · ~~ar ~irm çocHlan. 

fa kızı ~ bilmem b~ ;:...-::~blm:~ bere eTimden katen dedemin İlmi HWdl idi. hk diye kendi cepheainden )o7 . ~ diye bayıbyord.. Oncl- ~:nn Y7'1aaet ontan :::W"' N_._ ~ sı. .._, lhı.ııı- ... ..t<ek,t.e-~ "y--ı. 0:- ia. ..-...ı. .~?) E""t-.. - lı:i - paık .,.._ •..._..·~;.."'."'ipti ed~ 
kadma • ....._ ~dı u • al iifal etti ve eoamula Wdka- aum ı..tırb,.uudıt- bJr pqa ma ı..n ona kirlenllllf YÜcudumu dmn. • ' • Mca aoyli 

.:: --...., E- .._ .... -- ....... a-lor ııbi ile .......... "" •ll&hue de de • deilJ, bu Yiioudclaa İjrenelı ter. (Fltn- _.. .. olmaıhiı ı1ot c;;•u !...ı.., PIG olma 
f:l ......_ - -....ı.,.. nlilıH• - ... Wld ;,..., · - ..ı- ,.ı.- .ı...ı.p aile ef.. ....... nbama .....;,,...ı..,., Ra • ,. iılL Ba it W-lıtlle - za. E °'::' ı.,.~m.benhn ~~---·hararetli la&det ......... da ... ıc.- a 16gila. Bw r..ta ~~~ ........ ....m • hwmı temidijini kahul etmiye- men doktordan doktora kottur. za •da hen at •• dir. Ce 
pqie,ra h j -ı.:ıı bl1arm .- ı.e.. ......., - çail- ı..luı edilir:'~ Bu kadnı lounlan nlr .......Jeyi ı.;,. .. oka ceplae • -. 11ellcede Tsarnnm lnnrl... ~· • ek çe~ell:rm;ı. Gllnı 
ler Se ane. peden t..ıc..ler • ran ltir etlEek 'S&d ... ld ,.imdiye nereden bı1'YOI"?) deD muhakeme etsek Hibe çok tahakkuk etmitti. Ne ıibe1 ne c ınız, ç ecetun . .. Sız ara 
~ .. ~ .... -ı.. lif1ll ....... lp,z - - hiç Müallr •ıı.a.,..ns. tilP ıle • para kesemnaja •• ı.t..ııti sı'M d&ohlllerek wdcambnut .M . r 121

,•· C~den ayrslınız, 
bçar ~id• •ı;: .. k~~ \lrlae ..... ...,_. a..i -.ıer vam etmit: J'll8DMia allfllUf lvlre bir ka· ye ... Tutmayan, abayan hiç bir a ev~).· Çocuklar H.bala 
dlterier Tl" ı. -..11 • .: ar ken tlHaJdannuı •••-da o - Cean1 ile itte o sece ........ dın için dahi böyle bir hayat Mr tarafı yok.) dıın ıann ~e kavuflunlar • 
.. talara· b•ar ar B ,,. ... ~- <cWml •••I ı;aı• ...,_t .. •·,_ ............... pek pı.k &le- balama feda1rlrhkbr. Ona her ICarım hanları c1inlerken c1a • a"!'n. ~Ki .•Y içtnı.IJ• tıe 
.bllwla ....d• Ut m a ,.. w ._ k~•lıt 'wl-.: '4nl, wulma• Wr atka tahanll ...,-ı vsııdim, _. kul k&le oL dmm tahlft ile renkten rense p. c:dı ile --.1...1 • Sn: de 

••ı 1 a.r.. nm n Yr sin -,1-b 1P ı.eni riJ' .... Zf:•alb af Fltut! ı ~na•,=nW 



---~---.--- - -- ·~~ . . - ·- - ~ .. ~---· -

4 Sayfa 

( Hulmacamız : 3 (t7)) 

Banlcırdan 30 tane•ini hqlledereh 
Jıir arada yollıyan okuyucuları
mızdan 80 kifiye hoflarına 
Bidecek hediyeler vereceği.J:. 

12345678 

~ _J ==-1·1=-
a 

• 

Bergin 
( Baf tarafı 2 nci aayfada) 

tuğunu ve oraya varır varmaz 
((&leş keş» emrini vermi~ oldu I" 

ğunu hatırhyacak olursak büyük 
rolü Amiral Darlanın oynamış 
olduğunu görürüz. 

Amiral Darlan Af rikada sev· 
mediği söylenen İngilizlerle de· 
~il, Am~rikahlarla temasa giri§
tı. Amerıkaldann müz-aheretleri
le Atl-ikada bir Framız büku -
meti kurarak bafma geçmeyi 
ümid ettiği söylenebilir, fakat 
İngilizler inandıkları adam olan 

SON POSTA 

NEZLE - GRiP - BAŞ .. DIŞ 
derhal keser. Her eczaneden : ==· •• ; ---•,•--- De Gaulle'e sadık kaldıkları a-i- ~-

bi Ameriıkahları kendi görüşle. 
rine getinn.iye de muvaffak oldu
lar. 

Tereddüt etmeden l 8 - - - ,----

Soldıa.n sağa 8otru: 
ı - M*bul blir et (8). 
Z - Etb'ıer (5), Bir renk (2), 

8 - Blr tabJr (8), 

Amiral Darlanın son hareketi 
ile Franaaya hi.z.met edip ~tme -
m.İf olduğunu da Fransız tarihi 
te•bit edecektir. Bugün bizim 

BAZIR İ 
TRAS BIÇAKLARINI KULLı\Nlı."UZ 4 - Gramerde bir isim (4) , 

G - Bir ecld. (2) , Bir •ıcl:ı maddesi .görebildiğimiz, söyliyebil~ccği - o 10 
miz Amiral Darlanın müttefik • ' mm, lncellde: eacı&J t •veo çelitl'nden hl&!'AISi olarak iı>vlçred~ ya'P. (2), Bir harf (2). 

6 - Kör (3), Derece (3). 

7 - Bir bir (8). 

lere büyük hizmette bulunduğu, hrılan llAZIR LÜKS 'Ut.AS BIÇı\KLARI ı>iYasaıdla. mevowl bütiin bıça.kla.r. 
dan üstü.n ve ucuzdn.r. Her yerde ısrarla ara,ymu. • 

8 - Ar~ fesad sokıaıı (8). 
Y1*.arııhn a.,ağl)'a dofru.: 

Fıransız Afrikasıntn İşgalinı ko -
laylaftardığı, fakat bunu yapar 1. DEPOSU: tsCanbul Ciçdcpazarmda. Fı.oıhk.byan Ha.n No. 31 

yapmaz İngiltere ile İngiltereye ~ ........ FEHMİ ARDALI ve Ski. Eslıil HALK bl4,lakla.rı sa.hlpt~rhı.ddll 
l - İsta.nbıllıon bir sıı.yfiye yeri (8). 
2 - Bir nevi SOila (3), Gü.zeflıeşUr. 

me&. yeaUemek (4). 
3 - Kir (4). M!Lder (3). 
4 - Bl.r manevi kuıvvet (5J, Tersi bir 

nidı (2). 

5 - Di.T emir (5) , Nota (2). 

6 - Bir hayv.ın (2) , Zevk (3). 
7 - Kral sıe~ (3), Bir hayvan 

(4). 

8 - Bildiren (8). 

r ........ :::;··iJiaiivım··~== 
2 inciteşrin 20 Cama 19!2 l 

1 
Zilkade 7 - Kasım 13 

S. tm. Gl1. Öğ. İki. Ak. Yat. 

' 

E. 12,2H 2,06 7,12 9,45 12,00 01,86 
Va. 6,10 7,52 18,00 15,32 17,47 19.23 

~--- .................................. .... 

ŞEKER 
Vucvda ızn nafi 

gıda olduğu kadar 

•• 
11
. GÖZEN 

uzıı ık sütü de cilde 
en elverısli bir 

mus +atı zardır .. 

dayagan De Gualle'ün ağır bas
ması neticesinde gölgeye düştü -
ğüdür, artık ileri hareketini nasıl 
izah edehileceğ;ni dü~ünmiye 

dalmıf olduğwıu da farzedebili a 

riz. 
Bu iıler olup biterken F'ransız 

Afrikasmda müttefiklerin muha
rebesinde muvakkat Fransız ida
resi İflemiye baılamış, küçük bir 
Fransız ordusunun teşkiline gi
rişilmif, ayni zamanda da gittik.. 
çe kabaran müttefik ordunun 
Tunusa doğru ilerlemesi devam 
e~;,tir. 

Mihver cephesinin bu beklen
miyen harekete karıı gösterece-
ği mukavemet hareketine gelin
ce. Tunusa havadan ve denizden 
bir miktar Alman ve İtalyan as
kerinin getirilmiı olduğunu iıiti
yonız. 

Mmver cephesinin bir ta.raftan 
Mısır, Bin.gazi istikam.etinden 
ilerl1yen müttefik ordunun önün· 
de du1J,J11adan gerilerken, diğer 
taraftan Tunusa yeni bir ol"du 
getirmif olmasının aebebi ııe ola
bilir? · 

ZAYİ - lstanbuı Üniversltesı Tıb Bu suale de kat'i olarak cevab 
Faltül'.esinden 3/ll/9U tarih va 4141 veremiyeceğiz, yalnız en kuvvet. 
numara ııe alıbtan hüviyeti kaybettim. li ihtimaPn Afrikayı tamamen 
Yeni8bıi alacıatımdan eskisinin hli.Jımıü bofaltma.dan önce cenubi Avru• 

Hüsnü Ba.c pa sahiılerini tahkime imkan 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bulabilmek için vakit kazanmak 
yo'.d1ıırr. 

Son Posla matbıtası: 

Netn1at MUduni: H. 8411l! B:ara1eı 

liAlfJRt : A . Ekrem U~AKJ.JGtt. 

o.Jaca~ı dü~ünülebilir. 

Ckt!ıun Zlşaklu3.i..l 

Pazarhkla ihale ilanı 
Maa :if Vekilliğinden: 

l - Ka.pa.lı zuf usııliıe yapılan eksiltmede lsf.elıM çıkmaması dol:ı.,,slle. 
2490 sa.yılt k.anunım 40 JllCl mıı;Jdesi biJmnıüne fÖJ'e pazarlıkla. lb:ılc.sine ka

nı" verilen 471900 lira. 10 Juırus kctif bedeli~ lta;y5eri Bölge Sa.n'aıt Okulıı 
lesYiye a.te~ binası lnşa.a.~t p1l:ta.r1*1a ta.ı&blne lha.le edilecektir. 

2 - PallıU'lıkla. lha.le 25/Xl/191.2 Çarşamba ııünü saat 15 de Anka.ra'dıı bü. 
yük Evkı:Lf ap3.lltıun:uımch :Mesleki ve Tekınik Ö~ 1'1ii5tıeşa.rlığındl t.IPJa.. 
nacat Veılcilliık İha.le Komisyonunda ıyapUac*tll'. 

3 - ıBu f.nı:ı;aat için liiıı.wnlu olan çlmeuiio w demlr VeJdJ.Ilkçe temin ecıı. 

ı~. 

4 - Bu bışa.d& a.idl proje ve şaııbıameler, Vdıilıik Yapı tşıerı Müdürlü. 
tünden ve Xa.yseri Maa.rif Miidürlü;ünıkn 23 lira 60 lcu:ruş mukabilinde a.ıL 

na.billr. 
5 - Pıw.a:rlı.b ırirebllme.k için, 
a) 22626 Ura U kuruşta.n iba.re'. mna.lıka;I; ıtemin.atı1J U90 sa.;rt1t lı:a.nwı lıü

lıriimlel'i da.lnıslnde verilmesi, 

b l En az (200,000) liralık benlCrlı lıı~ iaahhiid ectild'Jğlne ve ta.ahbii.. 
tliin lb olundoiun:a. dair veslb rösterilmest, 

c) İhale tariJıinııJ:en üç elin evvel (ıtattı ırülrlıeıi ha.riç) Na.Cıa. Vekl111ğ"inden 
almma'i ehftyet veelbsın1n ibraz cdllım~, 

d) 1H2 eenesLrıe aid Ticaret (Uasmı!an VMika alınmış olması ,al"ttır, 

Devlet DemiryoUarı işletme U. M. den: 
Mııhammen bedell (46625> krrk a.Itı bin aıt.ı yüz yirmj beş lira. ola.ıı 19 M3 

muhteıi:f eb'a'Cta çam veya iuiı.ına.r difme ile 354 M3 mubl.elif eb'atta pa.m veya. 
köknar tıaıh1a (7 Birinciki.nwı !942) Paı.art.esı riınn sa.at (16) on alhda IIa.y. 
ıbrpa.şld:ı Gar binast daJıJ linJekl kom'l!lyon tıa.rafwdan ka.paJı zarf u.sulile sa. 
tın aıtm:waigbr. • 

Bu işe g-lmndr. isteyenlerin {3496) üç bin dört yiiız doksan alh llra.ıık mu. 
vallıl ıbıt ~minaıt, kanunıın ta;yin et1.iğ'7 veıslkalaTb ~ktifleıinl mWıtevi z.ı.rf. 
tarını ayni gün saat (15) on beşl' kudar kom.i8yon reisliğine vermeleri Ja:ıınıdır, 

ıBu l$e a.id ~rtna.rneler komisyondan pa.rasıa olır&k dağıtıım&ktadır. (15i2) 

-------------- -
Mııhammen bedeli 2315<1 llu olan 25 ton kloru tu1,.va 3/12/194ı Perşembe 

günu sa.a.t 15 de ka.tnlı z:ırr usı1lıi ile Anka.Ta.da İdare bina.sınıb t&plahaıı 
Meı,.ke:ı 9 un<lU Komisyonca satın almacaırtrr. 

Bu işe gbme(c iSteyenlerln (JiSl.25) liralık muvakkaıt temlna.t ile kanunun 
tayin ettiği vestkabrı ve teki° fl~rlnl aYni gün sa.&t 14 e Jtad;ır adı• :-eçen Ko. 
mlııyon Relsıltin e vermeleri IazımdJr. 

.Şa.r nı.meler pıra.sn olara.lı: Arıkarada l'Ual'lf!me d~ircslnden, Ila.ydarpaşa'd:ı 

Tesellüm ve S~k Şen!ğinden tem!n oıa~ur. (1483) 

[ İstanbul Belediyesi İliinları 1 
Büyükdere meyva. ısb.lı ıstlsyonundiL münhal bulunan 60 lira. ücretli mu. 

h:ıs'ıb v~ kfııtJblik v;ızifesi için tdm"k bilgi ile mücehhez obnak şar~Ue memur 
oımalt şartıla.rını h:ı-i-z ola.o ve is!asyond~ ya,tmağl .ld:Lbul edlen ve Ziı-a.a.t mek_ 
tebl mezunu bulunanlar arasında a("llan mWiablka. iıntlha.nının Jrayul müddeti 
24 / 11 / M2 Sa.Jı giinü sa.at 12 ye kndar uz:ııtıhnışhr. 

imtı.ban ayni gün sa.a.t 14 de yapıacatııutan girmek is~enlerln riyaset 
ma.1ıı:ııııuna hitaben yazacakları anuııal!e ınüfus te'Zkereleri ve Zira~t mektebi 
diploması ve 2 aded fotıotr.afla.rlle blrıik :ıe Beya.zıdlda Zat İşleri l\liidürlüğün• 
~ (1555) 

YERI1 VE ECNEBi EN TEMİNATLI 

MAKiNE KAVIŞLARI 
Galata eski Gümrük solkıak No. 34 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden: 

Çam ve Köknar ağaçlarının 
kesim nakil ve istif işi 

l - Devlet o:rma.o laletmesi Kara.biik revir i.mlr.lğioe batlı Kelıtepe bölce 
silllbı Keıtepe orma.nııım muhtelif malı:talanndıa. damga.la.na.o 2902 MHıcle mU: 
dil 8~1 ımrt&re mtib kök.nar ve 116.a acledıe muadil 2289 meıt.L-e mik&b ram 
a.taçıanıun dipten kesme Ye yerlleeelE ö _piilere g~ tomruık h•lhıe ifrat etmek 
ve ll'abukla.rmı soymak 8Ul'e'tile depo iitlhaıı edi1en ft edilecek olan ye • re 

na.kılı ve 1stit işi 80/10/943 ta.ri.lı&ıe kaciac' yapılıdk üıBe açık eksllimeye gı. 
karıl.m.ıştar. 

2 - Açdı: eksiltme :i0/ 11/942 tal'ihine rastla.yan Paa;a.rtesı günü s:ıat 14 de 
devlet orman ıoıetaıesı Kara.biilk revir imi1'1iii blnasmda topla.na.o.ak ı>la.n ko. 
mlsyoo hu:r;ımmda yapı.l.acaJdD". 

8 - Birinci ~ ya7..tlı şa:rtla.r d~ndle işbu emvalin clipten keaıne, 
nakfr ve istif işinin \ııeher metrıe mi.k.\bı (yecli) liradır. 

4 - Teminat akçesi ~ 7 .5 he.sa.bile 5650 liradır. 

5 - Bu işe a&d açık ~&iUme ~meleli Anka.mda. orma.n uımı.mı mü • 
dürıütü ile Zonguldak orman çevirge müdürlüğünde ve Ka.ıubük revir Amir. 
lii'inde göriiJıebilh', 

6 - İstıeklllerin eksiltme rüntinde 1emiıııaıt akçelerile blrllkte revir amir. 
ilkine müra.caa.t etmeleri lüzuma ilan olunur. (1455) 

Açık eksiltme ilanı 
Sümer Bank iplik ve Dokuma Fobrikalan Mües

sesesi Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden: 
l - Fa.bribda Y&il'lacaiıı: m111Yaöat. &mduma ipin qıa.ğ"ıda yazıh in~ mal. 

rıeımesi mü:b'.lyaa oıımaeakhr. 
a - Ma.lzemenin oiınal 

Keres&e 
Tuğla. 

Kum 
()akıl 

Tat 

Ölçüsü 

20,966 m3 
28,350 tld&t 
63,000 m3 
'l'0,000 m3 

b - Bu ınahemenın tabmtni k~lf bedıeli 632'7 lira l'J kul'.u.ş olup lıııtekflnln 
Msılfaıeye ıireblmesi için '74 lira 54 lı:QMlll ımuvaö::at teminat verecıeldılr. 

2 - Bu işe aid şartname ve eV1111t tanıanlır: 
A - Elısiıcıme şartnamesi, 
B - Hmusi ı:ıarinUM, 
C - Hll!ilUISİ, mıııi prllıame, • 
D - Malume eb'ıd llst.esl. 
1: - Ma~ keşıil de~rt. 
S - FJıııııiMme 23/11/9-12 «ünü saat 13 ele fabn"kada Y8.J>Jlacaktır. fl513) 

Devlet orman işletmesi Karabük revir 
amirliğinden: 

Çam, Kayın, Köknar ağaçları
nın kesim nakil ve istif işi 

l - Devlet orman Jş.ıetmesl Karabük ırıevir i.ınirllğlne bağlı Büyük düz böl
&'eslnin Büyülııdüz, feldr, Ko~urdaa ormaınıaırınm muhtelif maJdallll'.ında 
il.a.llll'a1anan Bü.yiikdüz '"ormaınındoa 603 aı.!edıe muadil 2'711 meıtıre mlkab Jııök.. 
na.r ve 488 adede mudil 1605 metı-e mlkib kaşın ve Kokurdan ormanmdıa 135 
a.decle mu.adil 721 metr~ bika.b köknar ve 90 adede mu.adil 371) metre mika.b 
kaıyın ve Tekir arıma.nuıdı. 160 adede muaıdil 769 mıf.ıre mikıi.b kökına.r ve 35 
adede muadil 79 metre mikap çam ki m~mı 1511 adede muadil 6261 metre 
mtki.b ç.:ı.nı ve kıaym ve kQknar ağ114Jlannın dipten kesme ve v&ilecek ö1c;üle. 
re göre tı>mruk halini ırrat etmek, df"po i:1tdhaıı ed!iil'<'n ve eJil~ck olan mahalle\ 
30.8.943 tarihine kadar na.ki) ve istU e"fmek iizere 3"1İI ck'<>ııtmeyz çıkarıl. 

mıştır. 

2 - Açık eksiltme 2i .11.942 ta1"iblne rasjlaya.n Cuma günü saa.t 14 de dev. 
leıt orman işletmesi Karabük revir Amlt1)iğl binasında. toplı.na.;:a..[ olan ko. 

m!~on hu2Jll'Ulllda yaı;ııJa.c ıı"Mır. 
3 - Birinci m:tddeıde yazılı şartlar daJıreslrule i :.bu emvalin dipten kesme 

na.kil ve tstıf işlni.n beher met.re mikabınm muhammen bedeli altı lira elli 

lruruşiıur. 

4 - Temiııa.t al'lçesl % 7,5 bes:ı.blle 3053 liradır. 
5 - Bu i.<;e ak1 açık eksiltme şa.rlnamel.ıeTi Ank.a.rada. Orma.n Umum Mil. 

dürıüğii ile Zongulda.k Orman Ctvlrre Müdürlüğünde ve 'K~biik revir A.mir. 

11~1ndıe rörülebillr. 
6 - İstektilerin ek.~iıtme gününde temln.aıt ak~krlle birlikte revir A.mlrlt. 

tlııe miiraoaat et.meleri lbmnu UA.n OIUDUI', (1456) 

lkincitetrin 20 

YENi GELEN TiPLER HER KESEYE UYGUN 
333 U. Tip 4 lan:ıhalı 3 dalga 

9 

2~ J) 4 )) 3 » 
243 .• 4 )) 3 

Türkiye 

TORK RADYO ve ELEKTRİK Ltd. Şti. 
Galata posta kutu.u 1557, Tıelefon 44032 

1sref edilmemelidir. Elektrik cereyanı dehi lllzum• 

ıuz yere israf edilmemesi lizım gelen bir kıymettir~ 
~garT cereyan sarfiyatına m~kebil azamT ışık; 
veren TUNGSRAM KRİPTON empullarını kullandı• 
(iınız taktirde elektrik cereyanını en idareli ol•r••' 
kullanmış olac:aksınız. 

TUNGSRAH ~~ofPV@G!J 

12· 

)) 

• 

Bobin Teli Alınacak 
İstanbul Bölge San'at Okulu Alım, Satım Komisyonu Reidiğinden: 

Kıwt'i teminatı İhale ıiin.1 
Cinsi Miktarı Kııru.ş Ura. Kuruş ve saat.J 

Muhtelif lııu- 850 kilo 2060 11510 - 2626 50 24/Xl/942 Sa.. 15 
tUTdla. 'bobin teli 

1 - MiiSta.cf.len iıeıminine zaruret ııasıı ola.o yıdtaili.h ya.zıh (850) kilo bo
bin teli paa.:arldda. tallblne ihale olunacalııtır. 

2 - bıaıe, İsta.nlbulda. Yükesk Melııteb'Der mııhaşebeclliğinde topl&nacü: 
okul a.1an ve saıtmı lu>mlsyonu tarafından 1'dilıLrıda yazılı gün ve c;a.a.tiercle ya. 
pılaca.kıtır. 

3 - Taliblerhı, bt'i temina1mı ihale ~ evvel Yüsek Mektebler mu., 
hasebeclliği vea;nesine yatırma.lan l.azımdJl'. 

4 - Tıı.liblerln bu pazarlığa fş'lntk edrOO•'meıerl için 2490 sayılı kanumrn 
k:aıb ~t1rdlği vesaiklerıe bi:rlikte müraeı.aıtbn şartı!ır. 

5 - Boıbin tellerlne a.ld ')a.rtnameyl, nömuneleri görmek lsUl'1.'nleri11 hergiin 
oluul ld.ı.reslne başvunnaıarL (1454) 

Açık eksiltme ilanı 
Sümer Bank İplik ve Dokuma 

sesesi Defterdar Fabrikası 
Fabrikaları Mües
Müdürlüğünden: 

ı - Eksiltmeye konan l~ f'a.bri lııa.da ya.pılaıca.k muva.!Maıt sın ·ılırma. ı~liif 

2647 lira 29 kunış o lup vahidi fiat esası tize'r.İ'nden taşa.ronla.ra verilecektıir. 

2 - Bu işe aid Ş':U"tname vıı evmk şımlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi, 

B - Muka.vele proje:;! 

c - Hususi, fenni şartname, 
D - Keşif ve metra.J cewell, 
E - İsteyenler bu evrakı Bakım Şeffiğ'l:n.d.e görebltirlt'i'. 
3 - Eksiltme 23/ 11/ 9i2 gününe müsadit Pazartesi g-ünü sııa.t 13 de fab: 

rikada yapılacaktır. 
4 - Eksl1ıtmeye girebilmek lç.l.n istekti 198 lira 55 kuruş mııvall.ka.i t.emhıa* 
~. (1514) 


