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Tobrukun cenubundaki tank meydan muharebesine iştirak 

S A L I 
25 Son Teşrin 1941 • 

Telgraf: TAN, 18T. Telefon: 24110. 24118, 24811 
TANEVI. İstanbul Ankara Cad. No. 102 

5 KURUŞ 
• YEDİNCİ YIL 2252 

r ' HARAÇÇI KARDE$LER 
Limited Şirketi 

BOL ÇEŞiT ve YENi STiL 

M O B i. L Y A 
Almak veya görmek istiyenler; salorilarmı bir defa gezmekle tatmin 

edilirler. lstanbul, Flnc•ncılar. Rıapap yokuıu No. 59/81/83 
Telefon • 22060 

AFRiKA .. CEPHESİ . . .... : . 
Sidi-Rezeg'de 
Tank Meydan 
Muharebesi 

Edirnenin· Bayramı 
Türk Yurdunun Ayrılmaz Bir Parçası 
Olan Edirne, Düşman istilc':isından 
19 Yıl Önce Bu9ün Kurtulmuştu! 48 Saattenberi Bütün 

Şiddeti ile Devam 
Ediyor G~mbut Alındı ı 

Mihver Kuvvetleri de 
tCarşı Hücuma Geçti 

..... .. Kahire, 24 (A.A.) - İngiliz u- ı 
"! : • _:; mumı karargahı tarafından pazar 1 

. . tesi neşredilen tebliğ: 
eden İngıhz tanklan İngiliz ve Alman kuvvetleri a-

----------------------------------- ~rn~a~~~~~~ mu 

K d e d r··-.. ---··-.. .._.. harebe Sidi Rezeg etrafındaki a r a e n 1 Z 
' mmtakada devam etmiştir. İki ta e Be rl ·ı n de ra!ın da büyük bir azimle .çarpış 

tıgı bu muharebe kırk sekız saat 
ten fazla bir zamandanberi dur -

1 Batan Gemı·ıer Bu9ünkü m~j~~rd:i~:~e:t~:~~i~zizveCa 
M 

• puzzo'yu zapteden Yeni Zelanda 

e ra 51 m kıtaları garp istikametinde Trigh 
Capuzzo yolu uzunluğunca ileri 
hareketlerine devam ederek Birkaç para ka~anmak için Karadenize açılan ve Türk bayrağı

nı taşıyan gemıler, hem vatandaşlarımızın hyatım tehlikeye 
koymakta, hem de bu hareketleri bizim bitaraflık siyasetimize 
zarar verecek bir şekil almaktadır. Bu defa da bat~n Yenice 
r;c;misindeki vatandaşlann hayatından kimleri mesul tutacğız? 
Tıcaret serbesttir. Fakat vatanda~ann hayatına ve devletin 

umumi siyasetine zarar vermemek şartiyle! 

M. Zekeriya SERTEL 

Karadenizde birbiri ardın - tin umumi menfaatine ve vatan . 
dan iki Türık gemisinin daşların hayatına dokunmamak 

b~tırılması, ve ikinci kazada se - şartiyle. Halbuki ticaret kasdiyle 
kız on genç vatandaşımızın kay - muharip memleketlere eşya taşı
b?lması artık bu hadise üzerine yan veya oradan mal getıren ge
dıkkatimizi çekse gerektir. miler, hareketlerinin doğurabile-

Bu geırulerın batırılması hadi- ceği vahim neticeleri düşünme -
sesi bırkaç noktadan bizi ilgilen- den, sırf para kazanmak hırsiyle 
dirır. Bir defa aıaorma:l umanlar bu. işi yapmakta, fekat hem gemi 
da ,.aşıyoruz. Karadenizde sahili deki vatandaşlann hayatını, hem 
bulunan devletler harp halinde - de memleketin siyasetini tehlike 
dirler. Bu devletlerden herhan- ye koymaktadırlar. Bitaraflığını 
gı bırine mal göturmek kaçakçı - muhafaza etmek istiyen Amerika 
lık yapmak demektır. Çunku bu- son zamanlara kadar gemilerinin 
gun duşmanın işine yarıyan her tehlikeli mıntakalara girmelerini 
Şey kaçak sayılmaktadır. Muha - yasak etmiş, Amerikadan mal al
rip devletlerin ilanlarına rağmen mak istiyen devletleri bu eşyayı 
l'iırk bayrağı taşıyan gemılel"le kendi gemileriyle taşımıya mec -
kaçak eşya götürüp getiren kim- bur bırakmıştı. 
seler, beş on kuruş kazanmak için (Sonu; S•: 2; Sü: 2) 
birçok tehlikeleri göze alıyor, ge 
mide bulunan vatandaşlarımıza 
kıyıyor, ve Türk bayragına sığın
mak suretiyle de memleketi mu
harip devletlere karşı izahı güç 
bir vazıyete düşüyorlar. 

Weygand 
Mevk·uf 

Tutuluyor 

Antikomintern Pakta 
Beş Devlet Daha 
İmza Kovuyor 

Gambut'u zaptetmişlerdir. Tob -
ruk ile Bardia arasında yarı yol
da bulunan Gambut düşmanın 
mühim bir iaşe merkezidir. 

(Sonu; S•: 2; SU: 5) 

Almanlar 
Yunanistandan Hava 

Y olile Libya'ya 
Takviye Gönderiyor 

Kahire, 24 <A.A.J - Söylendi/ Koca Siun'm ölmes eaeri Selimiyenin beybetti INr ~ortinupl 
ğıne gore. Almanlar Libyaya hu Ed" b ·· d "· istil:ı. ------......:..-------

! r.1 y İtal -nı ırne ugun uşman ca • ı e1 Va yo U l e unanıstandan, - m Si dan kurtuluşunun 19 uncu l 
~~dan hatta Almanyadan ve Bel !!J-~Y;J~ll~:]fL yı~dönümünü kutl':1yor. Türk yur '!•)'j'lıtlf~:]W 

de Rus~adan acele I_evazım ve iL, ____ ·-_ _ _ _ _ _ _ dunun ayrılmaz bır parçası olan ili- -·- .. - . • • • "" - -
akvıye gonder~~kted~rl~r. Al - Edirne, kahraman Türk ordusu - u 
~anlar, bunun_ ı~ın. b~y.uk nak- Moskovaya nun çelik süngülerinin himayesi ~ A 1 m an 
lıye tayyarelermı ve. Gm~te _kul- altında bulunmaktan doğan bir ~ 
landık!a~ so~ra tamır edılmış o- emniyetle bayram şenlikleri ya· T •• • 
lan planorlerı kullanmaktadırlar. Dog"" ru Araz·ı pıyor. umenı 
Bununla _be~:aber: Almanların bu Yafesin büyük oğlu Türk Şa _ 
au~c~lc buyuk mıktar<3:a asker ':.e hın 33 üncü göbek ahfadından • h E d • ı d • 
~uhım .malzeme ve bılhassa b~- Kazanıldı Trakhan, Tuna ile Ege denizi im a 1 1 
yuk ıht_ıyacı o~n tank ve ~~~~ın havzası araşındaki topraklan ele 
getırebı_lme_ler~ !11uh~emel gorul : geçirip buralara Trakya adını ver 

Butga"911ım -.lt'lftlaı a..gunkü ı~c;,t~ırt.I~gıl~zlerın ~avadakı K 1 dıgi zaman, kumandan Odrissis Almanlar Moskova 
merasime istırak edecek olan la ıbmıy~bı. eak, l~yyare ı .e _yapı ı - Şehre 50 İ ometre Meriç, Tunca ve Ardahanın birleş 
Bulgar Haricive Nazın Popof ankt u gı 1 n ıyata manı 0 8 - tiği yerde kendi adiyla Edirneyi 

• ca ır. Mesafede Bulunan Bir kurdu. 
Berljn, 24 (A.A.) - Salahıyet- . • • Bundan sonra elden ele gezen 

tar bir menbadan bildirildigine Merkez işgal Edıldı Edirneye ikinci yapıcısı Adrıyan, 

Yolu Üzerinde Birkaç 
Kasabayı İşgal Etti 

Filhakika Karadeniz yoluyla 
Romanya ve Bulgaristana eşya 
götüren gemiler bu işi ticaret için 
yapıyorlar. TS§ıdıklan eşyayı ve 
gemiyi sigorta ediyorlar. Fakat 
gemideki ınsanlar sigortalı de -
gildirler. 

gore, Finlanda, Danimarka, Bul- Felemenk Güyanı'na .. . . . Adriyanapol adını taktı. 1361 de 

B. · .1. G t . B garistan, Romanya, Slovakya, , Fuhrerın umumı karargahı, 24 tekrar Osmanlı Türkleri tarafın-
ır lngı ız aze esı u ,Hırvatistan ve Nankin hükumeti lngiliz Kuvvetleri (A.A.) -~Alman o:~_uları başku dan zaptedildiği zaman Edirne, 

Moskova. 24 tA.A.l - Bu sa
bah neşredilen Sovyet hususi teb 
liği: Halbuki denizler şimdi deni -

zaltılar ve tayyareler tarafından 
taranmaktadır. Hiçbir devlet düş 
manına kaçak eşya taşınmasına 
müsaade etmiyor. Hatta gemi ka
ra sularından giderek kendisini 
denizaltı ve tayyarelerden koru -
yabilse bile, denizleri dolduran 
mayinlere karşı korunma imka -
nına malik degildir. Onun için 
muharip devletlere eşya taşımak 
üzere denizlere açılan her gemi 
batmak tehlikesini göze alıyor 
demektir. Geminin batmasından 
tüccar ve gemi sahibi zarar gör -
rnez. Çünkü onlar batınlan malla 
nnın bedellerini sigortadan alır
lar. Fakat geminin içindeki insan 
lann hayatından kim mesuldur? 
Bu defa batan Yenice gemisinin 
dalgalara gömülen sekiz on tay -
fasının hesabını kimden soraca -

. O .. 1 .. ı nin temsil ettiğı Cın yarın mera mandanlıgının teblıgı: harap ve büyükçe bir köyden baş 
Haberm ogru ugun- simle antikomintern pakta gire _ Çıkarılmak üzere _şark ce~hesinin n:ıerkez kesi- kabir şey değildi. Sovy~t kuvvetıerin.ın 20123 

1
. Ed" ceklerdir. mınde yemden arazı kazançları &ı sene Osmanlı tmparatorluiunun sonteşrın zarfında, Rostof cephe d. Srar lyOr * Vaşington, 24 (A.A.) - Birle- temin ettik. Şiddetli muharebe - baı şebıi olan Edirne, Avrupanın en isinin bir kesiminde muvaffakı -

ğız2 

* * Bu gemilerin denize açılma-

General Weyeand 

larnıdan doğacak zarar bu 
kadarla da bitmez. Gemiyi mu -
harip devletlerden birinin deni -
zaltı veya tayyaresi batırmış ola
bilir; bu denizaltı veya tayyare -
nin hüviyeti anlaşılamazsa gemi- LOftdra. 24 (A.A.) - Daıly Mail 
y 1 batırmaktan hangı devletın me gazetesı, General Weygand'ın bir 
sul tutulacağını tayın mumkun o- Fransız şehrinde mevkuf bulun -
lamaz. Muharip devletlerden biri dugu hususunda ısrar ediyor ve 
bizim dığer bir devletle mtinase- diyor ki : 
betimizi bozmak için de gemile - '"Birçok haberler, Fransız do
rimizi batırmıya teşebbus etmiş nanmasını ve şimali Afrikadaki 
olabilir. Bu takdirde devlet, bay- uslerı kullanmak üzere Hitlerin 
ragının şerefini korumak ihtiya mareşal Pctain'i gittikçe daha zi 
ciyle, muharip devletlertlcn hesap yadc sıkıştırd ığını göstermekte -
sormak zorunda kalır, bu da mem dir.,, 
leketin harpten uzak kalm~k i~in "Amerika Vichy ile müna 
sarfettigı gayretlen zedelıyebı - betl • . ke l "d • 
li se erını sme ı ır,, 

r. 
Tic stiyen heri Londra, 23 <A.A.l - Nevyork 

tehlıke -tehlikeli Post gazetesi yazıyor: 
isı de at" leke- (Sonu: I•: 2: su: tl 

şik Amerikanın ham aliminyom ler neticesinde Moskovanın 50 ki mamftr ıehirlerinden biri haline geldi yetli bir karşılık taarruzu yaptık 
Berlin, 24 (A.A) - Y~rın. saat için külliyetli miktarda iptidai lometre şimali garbininde bulu - ve uzun müdde~. bütün Avrupa_nın mu-ı!~rı, 60 kilo~etre. i~e~ledikler~ ve 

12.3? da, Başvekalet daıresınde, madde tedarik ettiği kıymetli nan Solençnogorski şehri zırhlı kadderatı bu Turk __ ıehrinden ıdare o- uç Alman tumenını ımha ettik 
Berlınde bulunan yabancı devlet boksit madenlerinin himayesi için 

1 kıtalar tarafından zaptedilmiş - lun.du. Omıan~. Turklerl. zamaniıda leri bildirilmektedir. 
adamlarının iştirakiyle büyiik bir Felemenk Güyanı'na İngiliz kıta tir. Moskova bölgesinin demir - Edı::i;:o 4~1:e~;e:e~;\u;~P~:!el Tebliğ, Almanlardan 111 top. 
toplantı yapılacaktır. larmdan mürekkep bir kuvvet yolu tesisatına karşı muvaffakı - ve ' (Devamı dördüncüde) 55 tank alındığını ve bu kesimde 
Hariciye nazırları Berlinde gönderileceği Beyazev'den haber yetli hava taarruzlraı yapılmış - - - (Sonu; Sa: 2; SU: 8) 

Berlin 24 (A A ) It 1 verilmektedir. Birleşik Amerika tır. Birkaç demiryoluna bo~ba. -
Hariciye.Naz r K. t c· a ~n hükumetıyle Hollanda hükumeti larla tam isabetler kaydedılmış 

lrupa devlet ~~ ~n . 1ıya~.0•. v arasında Boksit madenlerinin mu ve bu hatlar kesilmiştir . 

mek U
·· zere m aı.meat.rıly e bg?rl~kşt- hafazası için bir anlaşma yapıl - (Sonu; Sa: 2; su: 7) 

ay ıy e ır ı e B ·ı h""k" ı· d b BerJine gelmiştir. mı!';, rczı ya u um~ ı • e u an 
!aşmayı tam ve samımı surette 

!Sonu; Sa: 2: Sü: 7) tasvip etmiştir. 

r......... . .......... ·----···- -·-:-···••ew-·---... -........ , 

TURK GEMiLERi 
lngiliz Futbol 
Takımı Geldi . 

5 . 
5 .. .. 

--
Beynelmilel Hakemler 
den Lawrie Kafileye 

Bulgar ve Rumen Limanlarına Refakat Ediyor 

S f Ed • ki Ankara, 24 (A.A.) - Profesyo-e er emıyece er nel İngiliz futbolcüleri kafilesi bu 
gün Mısırdan şehrimize gelmıştir. 

Bir Türk motiiriiniin ve onu takiben de "Yenice,, vapuru- Kafile 17 kişiden terekküp etmek 
ııun Karadenizdc torpillenmesi üzerine. yeni emniyet tedbirle- tedir. Takıma tanınmış enternas
rinin alınması Hizuınlu göriilmüştür. Diin alakadarlara verilen yonal hakemlerden Lawrie ve an 
bir emre göre, Türk bayrağım taşıyan ve Bulgar ve Rumen su- trenör Babington refakat etmeg
larına gidecek olan her türlii deniz nakil vasıtalarının Boğazdan tedir. 
,·ıkması yasak edilmiştir. Takımın kaptanı enternasyonal 

Bu karar üzerine, Varna, Burgaz ve Köstence limanlarına oyunculardan ve HuddersfueJde 
mal 1rötürmek üzere yüklenmiş olan 40 kadar motörün hareke- kulübünden Pavıour'dur. 1ngilte 
tine müsaade edilmemiştir. Motör sahipleri bu ınallann boşaltı!- renin muhtelü kulüplerine men-
ınasını istemişlerdir. sup olan bu oyuncular şunlardır: 

Diğer taraftan "Yenice,, vapurunun evvelki ıün şehrimize Paviour "Huddersfueld,, 
J!eien birinci ve ikinci kaptanlan, dün mıntaka liman reisliiine Maguire "Wolvghampton War-
hadise hakkında raporlannı vermi terdir. d ... _ .. ----------·,---------------· erers,, 

Moskova cephesinde tebllflerde ismi seçen yerleri arösterir haritA 



No. 10 
hoşlandın rmi' Gidecek ak etler 

Genç kız. &dcta rüyada :yaı;ır gibi 
dud klarını uzatıyor, viıcuduniı kendi
ni çeken kollara bmıkıyor ... 

- Sır:1i ilk öpen ben m yım. 

Lirayı Gecm"yece ( 

- Evet 
- Yal n sôylcme,, 
- Yemin cde:dm 
- Ne gü el v.u~dün varl B akır l ı 

ı m &()reyım? Utanma, bak ki 
-,rıı:etnııe(lliği h ide o- yok. Hem oda kapkaranlık 

01" Artık cnç kız J dcsi:r:, ~ykuda g"-
de t th bi, yab cının koll:ı.rımıı arnsmd dır.. r. . . . . . "' 

B z sonra gözler.ini 
açıyor: 

- Ne yaptmtt? 
Yabancı muş:ımbasmı aJyerl:en 

brrsızlanıyor.: 
- Haydi, haydi, yağmur dindi, Geç 

k ld k eni merak edecekler 1 
Genç kız bal "zd"r, yabancı tidctn tır. 

onu s ruklüyor, ve: 
- U:r:u,mel Diyor, Ben yine gclecc

~ m. Seninle evleneceğiz, e er bi se
n ye kadar dönmez "m b iki ben o1-
d m, Y '.l?'Sam muti ka gcleceiim 
Evini biliyorum, sana mektup :vua~ 
rım, 

Yııbancı ldit{ik kızı ·~~im bt11m:ı. 
kadar getlri)'Or, aynlmadan evvel onu 
tekrar göğsOnc dofnı çekiyor, titre
yen dudaklarını uzun bir buse ile ı
sıtıyor: 

- Seni sevdhn, c!\yor. Hnya1tmde 
dalma yaşıyacaksm, kilçUk Jnz1 H ya- Ces 
tımdan hiç ıH~n bir gôllı'! gib 1 Teklrd 
beni her yerde. takip edeceksin!, U· ı knhv nd 
nutma, ben doneecf;im, evlcneccf iz: &ı d 
benim knrrm olacırksm .m 

Krravabndakl küçük ·bir iğneyi çı- kahve 1 
kararak genç kmı uıatl)'O!': sn kald_ır_ılın_ı ______ _ 

soruyor. 
tıt .. ~v,,,.. .. ,n, bu kadar? 

t k k uyonım 
kızı kendıne dofiru 

Benden 

- Sana en ııcvdlflm tcYi verbro
nım bu küçlk:ük krravat iğnesini bir 
zincire ıeçlrlp boJP11uoa takacakaınl 

KüçUk kız yaba~cıyi bekledi Ondan 
hlç bir haber alamadı Hay U~rl, yap
raldar ile beraber dbkWdü temennile
ri kurudu, ümitleri IÖndil. Fakat ıon-

ahar akşamında relen Atık. bir tUrlü 

RADYO ·. 
BUGtlNKÜ PROGRAM 

7 10 Proıram 1 a 03 Orkeaıra 
7.U M •le (PL) 111 00 Fu 1 
7 45 Haberler 1 o ao Haberler r 
a oo M •Ilı (Pl) 111 o 6 rbeaı 
a u E in Hatl 10 55 Şarkılar 
1.20 J4 ilk (PL) ıo 15 Rad o aaıetnl 

o ıou M lk 
12' ao Proaram 21 00 Ziraat takvimi 
11 IS 'N1rlı ler 21.lO M ıllr (Pl.) 
il 45 Haberler lll SO Konuıını 
U 00 rk ler 21 45 TOrlı: 111hlll 
U JO Mıldk (Pl.) 2~ 30 Haberler 

o 22 45 Danı MOdfl 
18 00 Proçam 22 55 Kapaıut 

L~M HABE. 

1 GRUPU 

aradenizde Batan 
s z Gemile~ 

(8aftarafı 1 incide} 
Bizde de bu vatandaşlara ya -
dıgımız zamanın neznketini ti

caret §art1arının anormal vaziye
tini, ve memleketi maruz bulun· 
durdukları tehlikeyi, fakat bilhas 
sa bu kaçakçılığı Turk bayragına 
ğınarak yapmamalan lazımgel· 

diğinı anlatmak zamanı gelmiştir 
sanırız. Birkaç tuccann beş on 
kuruş kazanması için ne vatandaş 
lanmızın dalgalar arasında gomul 
melerıne, ne de memleketin dış 
mtinasebetlermin zedelenmesine 
goz yummamalıyız. 

* Dün akşam ögrendıgimize gö -
re, Turk bayrngını taşıyan gemi
lerin Bulgar ve Rumen lımanla
rma sefer yapmalıırı menedilmiş
tir. Bu karan, memnuniyetle 
kaydediyoruz. 

Amerikada 8500 Makinist 
Grev llan Etti 

TAN 

duruşmada kalabalık din lcyirilcr arasında sudu ve dnva· 
cdarla vekilleri -

• izt Futbol Takımı 
(Ba1t1rah ı incide) 

Fenton "Middles Burough,, 
Rennıe "Snint Mirren,. 
Hus uc "Falkirk,, 
Gılchrıst "Snint Bernards,, 
G bb "H Bernians,, 
Stcwnrt "Scottish Tunior,, 
Woodwnrdı "Bohton War<ierers 
Clıfton "Ncwcastls United,, 
Adam ''Aberdcen Dund"'e,, 
Gılmour "Olascow Vrangers,. 
Willınms "Swansea Town,, 
Lind ay "Sanit Mırren,, 
P or "Hıbernians,. 
Takım lıakkı.nda malumat 

ye en 

Altm Fiyatları 
Altın yükselmekte devam ediyor. 

Dtin bir altın 2610 kuru t n ve bir 1 
grnm külçe nltm 365 kuru ton td
mı tır, 

AFRiKA CEPH Si 
( Baıtarah ı incide) 

n 

Un Almak için Fişler 
Dağıhlacak 

Mücadele 
İzmir, 24 (TAN) - Viltıyet, 

!ılıkla mücadele açmıştır ilk 
et 10 ve balık dn 20 kuru u uzl -
tılmı tır. 

Mev üdü 
Rad~olin diş macunu 

sahipleri Necip ve Cc111il 
Akar kerde Jcrin pederle· 
ri miitcvcffa 

HÜSEYI 
1 ACA 

vcfntnın kırgıncı gUnUnc 
tc~adüf eden 25 tc rinı::ıa 
ni 941 bugiinkU salı günü 
"ğlc namazını mUtcı kip 
Boynzıt camii şcrifindt 
merhumun ruhuna ith 
fen nıcvludU nche\ i kırn 
ot ettirileceğinden bil 
cUmle ihvanı dinin tcş -
rifleri rkn olunur 

----- ~ - - . • 



25 - 11 - 941 'I A N 

rşEHIRDEN RÖPORTAJLAR 
'--:..-..------'"""" 

Tarihi Musi on e T • eA 
.ı 

rens Konoye tarafınd;m Nomura 
va ıta iyle başlanılan miızake

r hiç bir müsbet netice vermediği z 1 Yazan: ULUN AY 
~.......................... . ....................... ~ 

n Konoye mevknni General Tojo'
,, vermek mecburiyetinde kalmıştı. 
"ovyet askeri kudretinin çabuk yıkı-
• a ına ve mihverin nihai zaferi ka
~ ıcagına fazla itimat eden askeri 

c 'er, Konoyeyi beynelmilel hadise
ı den istıfade ederek Amerikayn kar

ı o ha enerjik bir siyaset takip et-

f Millliyet Fikri En Yüksek Hayır Fik ;dir Kavim, Bu Alemde Ayrı Bir i 
ı Kültür Vazifesi Olduğuna Karaı Ve digi Gün lVlillet Doğar. 1 
\............................. 6 ........................... ...,. 

Sarıat aşkı -iJfusiki ziyafeti11in mutfağı -lmtil a11 ırası 
- Ba,tiıcı ettijji.nıiz Ağa! - Y enLmıısiki yaratmam11 yolu 

mdde itham ettıler. Fııkat bugün 
eri parti kadar nafiz olmamakla 

e ber. Japonyanın iktisadı hayatın
mıUum "Ol oynıyan banka ve sana

tı cfleri, mıhverin zafer ihtimali hak
kında daha az nikbindirler ve Japon
Yamn, .iktumdi faalıyetinin ve harbin 
damesi için muhtaç olduğu h;ım mad

deleri bilhassa petrol, kauçuk ve pa-
nıuğu kend sine -Hollanda Hindistanı 
ıle beraber- temin eden İngiliz - A
nıenkan blokuna kar:ıı hasım vaziye
tine gelmesinde büyük tehlikeler gör
mektedirler. Amerika Amirah, bu va
ziyete işaret ederek, Japon donanma-
mm hareketsiz hale gelmesi için üç 

ay kafi olduğunu söylemişti, Bu iddi
adaki mübnliiğa hissesini atarak Ja
ponyanın, Borneo ve Cava adalannr 
el çabukluğu ile işgal edebildiğini far
zetsek dahi, çok uzun sürecek bir se
fere tahammül edecek kadar büyu""k 
stoklara malık olmadı&'ı zannedilmek
tedir. Bıwdan başka Japonya, lngiliz 
ve Amen"kan üslerinin ve donanması
nın daimi kontrolü ve tehdidi altrnda 
bu adalardan Japonyaya emniyet ic;in
de sevkiyat yapamıyac:aklardır. 

Prens Konoye tarafından idare edi
len müzakerelerde bir anlaşmaya va
nlmamasmm esaslı sebebi, iki tara
fın itldialan ve menfaatleri nrasında 
bir uçurumun bulanması ve \bu müza
kerelerin bütün Pasifik meselelerinin 
umumi v(. kati hamni istihdaf etmesi 
olmuştur_ .. -• 

Kurusu ile tekrat' başlıyan müzake
relerin de müsait bir şekilde cereyan 
etmediği hissediliyor. Hull dün Kuru
su ile görüştükten sonra, müzakerele
rin inkişafına intizar etmemek lazım
geldiğini söylemiştir. Diğer cihetten, 
bu müzakerelere Cin sefirinin de işti
taki, Amerikanın Çinin sırtından bir 
uzlaşmaya razı olmıyacağı kanaatini 
teyit etmektedir Amerikan kaynak
larından gelen bir habere göre Çin, 
Mançukuonun Japonyaya terkine razı 
olmadığı halde, Hull bazı şartlarla 
Japonyaya bunu bırakmıya mütema
Yildir.. 

İLLİYET FİKRI NE -
DİR? - Milliyet fikri 

yüksek benlik fikri, orijinal o
luş fikri, öz külti.ır fıkri, ken
dine inanma fikri. kendine gi..ı -
vcnme fikrı. kendine yetme fik
ri, kendini başkalarından aşağı 
görmeme fikrı. kendi milletini 
üstün görme fikri, tarihi varlı
ğına inanma fikri, dünime, bu
gününe, yarınına inanma fikri, 
önsüzlük, artsızlık fikri, en yük 
sek hayır, en yüksek ahlak fik
ridiı:. 

* * AŞAGILIK DUY G U SU 
KORKUNÇTUR. - Bir 

kavim ki, kendini başkaların -
dan a~ağı görür ve başkalarını 
kendisinden üstün sayar, o ka
vim aşağı bir kavimdir. Bri mil 
let ki, yabancıların ahıtıkını, 
zevkini, hayat anlayısmı ken .. 
dininkinden üstün bulur, ya .. 
bancınm kültürünü benimser, 
o millet ''millet,, adına layık 
değildir. Milliyet ;:;uuru üstün
lük şuurudur. Aşağılık duygu -
suyle birleşemez. "Kavim., , bu 
alemde ayn bir kültür vazifesi 
olduğuna inandığı gün "millet» 
doğar.. 

. * * TERBIYE YABANCIDAN 

r···--· 

den sı.itunlar diken sensin. Sü
tunlarının başından goz yasl rı 
gibi dokulen ıstala tıtlerı oyan, 
taşlara can veren sensın. Çınıle
rindeki çıçcklerle tabıalin çı -
çeklerine örnek veren, YPPY ni 
bir nebat ve gPometri fılemı ya
ratarak Allah'la yarış eden sen 
sin. Türk mimarı; zamanının 
beton teknigini al, faka mima
ri vicdanını sakın alına! D a • -
lerin taşları türkl<>Ştırdıler; sen 
de betonu Türkleştir. Beton ya
pılarını göTenler Türkün riıya
sını gürmüş olsunlar. Türk; mi
marlıkta kendine dön! 

* * 
ÜRK; AHLAKTA KENDİ-

NE DÖN! - Turksun, 
musavatçısın. Turihin tahak -
küm tarihi degil, adalet tarıhi -
dir. Tarihin de kadınla erkcge 
ayni hakları veren ailelerin, il
lerin, devletlerin tarihidir. lfa
kan'la Halun'u bır kılan, ocak 
ta erkcğın mabudu icin yanan 
ateşin yanında kadının mabudu 
için ayrı ateş yakan dın senin 
tarihi dinindir. Tarihte kadınla 
erkeği müsavi yapan "Türk aı
lesi,, denilen sosyal tipi yara -
tan sensin. Fermanlara Hakan 
ile birlikte Hntun'a da imza at
tıran sensin. Törenlerde Haka -
nın sağına Hntun'unu oturtan 
sensin. "Eş, eşik, eşit,, sozlerı 
canlı olarak yalnız senın dılın
de yaşıyor. Türk erkeği; kadına 
baş değil ,e~ ol! Türk kadını d1-

b rem! Bu f kır 'l'tirk koyüni.ı 
butun Avrupuya dcgışme! Fran. 
ızcanın kortt zycn seliısetinc: 
Ingılızcenın dPmokratlıgına, Al 
mancanın urekliliğine dikkat 
et; faJ~at türkçenın ozltilugtinü 
bunların hıçbırıne degişme! Sa
kın unutma: Partenon aklın mu
cızesıdir; NotrC' - Damc de Pa· 
r.s ta~ kesılmt~ bir ayınd~. 
Louis XIV un ornomanıanndB 
şahane ihtısam vardır; fak.wt 
Y eşilcami, Beyazıt rnedresesı, 
Yenicarni sütunfarı asaletin, be 
senn kcndisidır. Eflatun, Aris
to. Descartes, Kant gi!bi büyü1' 
feylesoflar beser düşüncesmin 
":Mutlak" ı saklıyan anıtları -
dır; fakat Ttirk masallannda, 
Türk ata sÇizlcrinde, Nasrettin 
Hoca fıkralarında sonsuz haki -
katler vardır. Birincilerin kır -
mak ıstedıkleri muamma kapı -
larını bu ikinciler zınahtarla aç 
mışlardır. Turk; tekniği, ilmi, 
fenni, metodu Avrupalılara 
borçluswı; fakat vicdanını ken 
dine. 

* * TÜRK; TÜRK KAL! 
Türk; içıni dolduran o 

sonsuz ihtirasları milletinden al 
dm. Bir gün gelip te ilmin me -
totlan iflas etse. fennin düs -
turları yanılsa, tekniğin kaide -
leri bozulsa, gönlünün tüken -
mez ilhamlariyle seni yaşatacak 
olan, yine bu milletin sağ duy
gusu değil midir? Türk; ölün
ce seni yasarken cigerlerine te -
miz havasını çektigin milletin 
yurduna gömsunler. Kader bu, 
yad illerde yaban topraklara gö
mtilursen, mezarının ıisti.ıne bir 
avuç vatan toprağı serpsinler. 

Ankara, 20/11/941 

Konservatuvar ıcra heyetı, tarfhı Tu rk musıkısine a t 
hazırla.rken ... 

tatları. imtihana hazırlanan birer ta
lebe dikkatiyle çalışıyorlar. Bulun
duklnrı odanın bir ko&esindcn, onları 
hem zevkle dinliyOl", hem takdlrle 
seyrediyorum. 

Zevkle dinliyorum: Çiınkti son pro
vaları yapılan eserler, iki buçuk ısır 
evvelki Türk musikisinin hakıkaten en 
kıymetli mahsnlleri .•. 

Takdirle seyrediyorum~ Çünkü içle
rinden bazıları seksenine basmış, çoğu 
da altmışına yaklaimı11 bulunan bu 
musiki üstatları, saatlerdenbcri, adeta 
ıbadet eden birer mümin ciddiyetiyle 
çalışıyorlar. Bir çok gençlen yere :>e
rebilecek olan bu .devamlı çalışmıya 

ragmen, çaldıkları ve okuduklaı:ı e
serlerin vecdiyle parlıyıın simalarında 
yorgunluğun hiç bir emaresi belirml
yoı·. Belli ki, çoğunun ilerlemiş yaşly
le tezat teşkil eden bu ylıklenme kud
retinin kaynağı sanatlarına karşı 

(Devamı: d<irdi"ııcüde) 

duyduklan sevgidir. Mesel . şu köşe- __ _,=,_.,..,,,,,,.,.,,-========= 
de oturan ve santurunu tıpkı sevgilı
sıni ok31yan müşfik b"r l\şık muhab
betiyle çalan Ziya Santura bakın: 
Kendisinde size, bir başka yazımda da 
bahsedecc~im bu zat, bugiln tam ;4 

Türl\. l\'.1atbuat Teknisyenleri 
Birli;,inden : 

Fransanm Vaziyeti: 
Son aylar .zarfında bit" tevakkuf 

. ALINMAZ. - Terbiyesi 
mi, Ingiliz terbiyesi mi, Alman 
terbiyesi mi vereyim, deme! 
Türk çocuğuna Türk terbiyesi 
vereceksin! Terbiye ancak ve 
yalnız milli olabilir. Terbiye 
"ilim, teknik, fen, usul, mutat., 
gibi milletler aTası bir şey de
ğildir ki, onu yadellerdcn ala -
sın! Terbiye henüz içtimailes -
memiş olan çocuğu millileşfüıe .. 
rek içtimaileştirecek ~yin adı
dır. Çocuğun Türk terbiyesi a
lacak, Türk olacaktır. Terbiye 
kültür işidir; yabancıdan, ya -
ban illerden alınmaz. Türkün 
terbiyesi Türke göre, Türk o
lur. 

şi değil, ana ol! Kadın; kcndin-ı
den büyük olanlara manikurli.i ı::.'!::~=~na-••••• .. ••••••••:mıam 
V<! boyalı tırnaklarını uzatma; 
kalk el öp; öptügun eli başınq. 
koy! Türk; ahlakta kendine elem! 

devresi geçirmekte olan Alman
Fransız munasebetlerini.n, Libya taar
ruzu uzcrine yeni ve belki de kat'i bir 
safhaya girdiği anlaşılmaktrıdır. Ge
lleral Weygand'm -İngiliz lcaynakla
tma göre 24 saatlik bir ültimatom ne
t cesi- nzlı, bu yeni safhanın ilk -.e 

l mıh bir tezahürü olarak telakki e
clılebılir. İkinci mühim hadise de, Hit
lerlcı Mareşal Pcıtain arasında bugün
, de yapılacnğı bildirllen mülakattır 
n ıliz kaynaklıırma göre Mare3ııl: 

nsnnın son istiklal izlerini silecek 
b r tcklıf knrııısındadır. Bu teklifin 
eıas noktaları şunlardır: Fransrz do
nanması Alman ticaret cemilerini h:
nıaye edecektir. Almanlar Fınnsanrn 
ımalinde üsler tesis edeceklerdir 

lVIikd'."ırı iki milyona yakın olan Fran~ 
ız e 'rleri iade edilecektir Paria i

tıbari olarak. iııcal altınıfu olm~an 
rnıntakaya dahil olacaktır. Biıkaya 
kor fezi, itibari olarak, Fransa ya dö
necek, fakat AlmanJl'anm kootrolii a:J
tında kalacaktır. 

Londra kaynaklnrmdan gelen ha
berlere göre: General Weygnnd'ın az-
11 Almnnya içln siyasi bir muvaffakı
l'ettir. Fakat bu hadise karşısında A
tnerlkan aksülameli o kadar şidt1efü 
olmuıtur ki, Almanya bundnn sonra 
Vichy'den isted'klerini gilc;lükle ala
bilecektir. Vıchy'de Amerika ile Al
tnanya arasında aiYaıd bir diıcllo bas
lamılilır. 

* * TÜRK; EDEBİYATTA KEN 
DİNE DÖN! - Türk ede 

biyatta kendine dön! Tarihte 
kurt efsanesini yaratan sensin. 
Masallarda peri kızlarını yaşa -
tan, keloğlanı ülkeden ülkeye 
koşturan sensin. Kerem'e saz c;al 
dıran, ATap Üzengi'yi dövüştü
ren sensin. Halkın ağzında ata 
sözlerini tekrarlatan sensin. 
Yunus, Kaygusu.z, Karacaoğlan, 
Dertli, Aşık Ömer hep senin ço
cukların. Karagöz, Kavuklu, 
Nasrettin Hoca, Bekri Mustafa, 
İncili Çavuş ... Hep sensin. Ede
biyatçı; dinmez, tükenmez il -
ham kaynaklarına kar:;;ı nankör 
olma; tarlanın başına git, bos -
tan dolabının kıyısına otur, ba
lıkçı kahvelerine git, çıkmaz so
kaklara gir, halka karrş, halk • 
tan ilham al. Sonra durma ya
rat: yepyeni bir Türk edebiyatı 
yarat! 

* * ...-tiRK; MİMARİDE KEN-
1 DİNE DÖN! Türk! Bütün 

geçmiş zamanlann mimari sal -
tanattnda hüküm süren serıs.in. 

Bu diie1loda hangi tarafın galip a-e- M. • · ·· t· d y ·ı 
leceğl hakkmda kat'i bir ıey söylene- ımannın sus sana l egı ' ya-
nıez. Fakat Amerikayı gücendirmek- pı sanati; ornomaıı sanati değil, 
ten çekinen, Fransamn tekıın- harp nisbet ve tenasüp sanati oldu -
s hnesi olmasına mani olmıya çahşan ğunu insanlara öğreten sensin. 
M:are al Petain'in boyle bir neticeyi Bu yer yüzünün biiyiik ayıpla -
tcvlıt edecek olan bir Alman _ Fran- rını örtmek icin kubbe denilen 
sız: ?laşı;pasmı kabul edebileceği liÜP- kapaklan kapatan sensin. Maz -
he!ıdır._ lumların filıiyle sarsılan gök 

~ ........ __ -~· ANTEN kubbesini tutmak için minare -
nu, en iyi, gine, bu iki harbin nı- ........ 
hayctlenmeleri esna~ında göze _ç~ır Taarruzlar 
pacak olan ekonomık ve polıtik 
tenazurlar isbat edecektir. -

Şunlara, iki harbin şimdiye ka
darki tarihçesine göre bir göz ata 
lım: 

inkişaf 
Hali~dedir 

-o-

* * ..-ÜRK; TİYATRODA KEN-
1 DİNE DÖN! -Hayal per 

desinde Karagöz denilen ışık ve 
diyalog mucizesini yaratan sen
sin. Tekerlek bir meydanda or -
ta oyunu denilen surrealıst tem 
sil mucizesini yaratan sensın. 
Köylerde sohbet oyunu den.len 
bedahet ve istical mucizesi se -
nindir. Aptı'leri, Hamd.'leri, 
Kel Hasıın'ları, Nnsit'leri, Dum 
büllü'leri, Kilelik Ismayıl'lıırı J 

yetiştiren güç, senin dehan - I 
dır. Alemde yepyeni, suı gene -

1 
ıis bir tiyatro nevini yaratıp 
dünya tiyatro inkıliı.pcılarmu 
klavuzluk eden sensin. Türk ıık 
törü.; kokmuş Avrupa'run çuru
müş tiyatro örneklerini bırak 
artık! Şuurunu tiyatronun da -
hiyane örnekleri olan milli te
maşalarına katla, onu unla, 
onun yaratıcı cevherini an -
la ve ileriye atıl, yem Ti.ırk ti
yatrosunu yarat. Frenk gibi de
ğil; balık<,;I. kayıkçı gibi konuş, 
Türk gibı kımılda, Türk gıbi 
yaşa! Türk; tiyatroda kendine 
dön! Diksiyonda, deklamnsyon
da, akstyondn Türk ol artık! 

* * TÜR~; FE~SEFEDE KEN-
DINE DÖN~ - Tlırk; Pa 

ris'i, Londra'yı, _Berlin'L. gôr, 
gez, yasa; fakat Ilgaz Ovasında 
çıplak bir dağın yamacına yas-, 
!anmasını bilP.n Türk kövi.inü 

Sovyetler 
Rostof'da 
ilerliyor 

-o 

Çin - Japon harbi başladığı sı
ralarda Almanya ve ILalyanın Çin 
ıle araları gayet ıyı idi. Hatta, Çin 
ordusunun başında bir Alman ta
lim he) etı bulunuyordu. İngiltere 
ile Amerikaya ~elınce, bunlar, Ja 
ponyanın yaptıgına pek rıza gös-

Alman Hava Generali 
Wilbe rd Bir Kaza 

Almanlarm Bugüne 
Kadar Zayiatı 6 
Milyonu Buluyor 

termemekle beraber, doğrudan . • . . •• 
dogruya Japonya aleyhine ve Çin Netıcesınde Oldu 
lehine bır vaziyet almı~ değillerdi . · 

Fcıkat, harp şıı.ldetlenip, la - da, e~·lınh25k<A.A.\d -1 YAman obr- Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet 

l bev
. zlarm pre ·t· .

1 
.

1 

u aı ı as umaın an ıgının te - haberler bürosunun bu sabahkı 
pon ar . « s lJ erını 1 -~· 0 - h · · t t br~· 
bultalıyacak hareketlere, mesela ·~ı: ogu cPp sı~m. or a kesı- e ıgı: 
Amerikan harp gemılcrini batır _ mınde taarruz fevızlı olmakta .. 24 Sonteşrinde muharebeler ~u 

h t Ing·ııız f b·t devam eciivor tun cephe boyunca devam etmış· 

- Demirayın 
Gözlere. gönülfo.rc zevk ve nescvcrecck hiiylik şark fHmi 

Türkçe Sözlü ve Şarkılı 
En meşhur musiki üstadlanmızdwı mürekkep 

K SAZ HE 
Şaı·kılar: 

Ü z 1 N 
GazeJlcr: 

N A D i G 
İlaveten: Ne Çapkır Dudağın Var 

ZZEZ DUYA 
RA Sinema 

E:::::::::::;z~Öniimiizdeki Per~tmıhc ak;'!anu 9 da 

AY 

Fransızca Sözlü <) .., 
Baş Rolde~ 

.. 

.-,tm;illlli:kiiill!JI~~ 

Sinemasında 
Herkesin bckledigı guzel komedı. 
lstanbul'un pek sevdi i bir Yıldız. 

B 

WILL Y FRITSC 
ve 

LILIAN HAR 
tarafından yaratılan 

MO 
HAYA 

gideceği \•c H<'r.~c i 

UCICKY 

LE G 
üncü Şaheserini Yarattı. 

Sinema Kraliçesi 

WESSELY 
En Güzel Aşkı... En Büyük Acıyı ... 

En Hissi .•. En Cazibeli Bir Mevzuda Gösteren 
'1uazzam ve İlfilıi Bir Şaheseı 

t mıya ya u ne er ve za ı ı· M h b ı b"lh l" \ 
1 

· . al t hki t · b Bir General öld ü ır u are e er ı assa K ın, 
erını enen a r c mıye aş - T ula Kalinin Mojaisk ve Rostof 
!ayınca, Japon~a:ın, tıpkı Mançu- Londra. 25 <A.A.) - Alman bölg~lerinde Şiddetli olmuştur. 
koda olduğu gıbı burada da, açık radyosu, Alman hava ıteneralle- 2 ı . h d"ld" RK Filmi Sinema Dünya ı unn Za er 

T mamile Renkli 
kapı siyasetine a~ . taraft ar ol - rinden WilbPrd'in. bi.ndiği tay - M k a a~~m(A ~e) 1 1 

R i ı 
madıklan aJf'ajll ldu. varenin vere düsmesi neticesin- S ostloAv~, · .. · -t eksr_.n 

' " 
1 

d ··ı.:ı··-·· ·· ı-,·ı...ı· · t· ovye Jansına gore, opye un 
Buna rağmen, ng\ltere daha e 0 unctıınıı 1 ırmıs ır. 3 000 k" Tk ·k· Al · d -

b } . r· 1 d . t" . ışı ı l ) man pıya c a 
doğrusıj'Cham er, ~ın ~ngil~resı. 'ın nn anın vazıyc 1 layı. Leningrat cephesinin bir ke 
Japonlpra' karşı muhıyım dava - Vaşington 25 (A.A - H;ırhi- siminde. Sovyet kuvvetleri tara-
ıuyor j;e gnh Avr~a~a~ı tc.hlikc ye Nazırı StimsOA1. Finlfında Ki fından tamamen imha edil~iştir. 

(Son,if. Sa. :C: Su. 3) (Sonu; Sa: 2; Sil: !S) (Sonu; Sa: 2; Sil: 7) 
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RAY MİLI AND - PATRİC! 
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Persembe Akşamı 

Baş Rolde: 
P LA EC i 
Perşembe Akşamı 

TÜRKÇE 
S Ö Z L Ü 

İPEK Sinemasında 
~~--~:zıa::;gm~ ................................ -P~ ~ı•-•1EJ1••ı» G"rme 

ı ~alın n cvınde 

knl-
n-

RI 

il eri 

ın J 

K 
-AKİM 



SEHIRDEN 
ROPORTAJLAR 

(Bap 3 üncüde) 
iııııııiıııımııma ar* bır ıonül pbı inle-

Dürrünuo. mıf.yeı nı ufle kcn 
!lıll:itis~le dudak dudaıa ıelnuş gı-

wcd icinde ıoruıaen Şevkı ın ke
l*llıı-inl laacaimda. adeta kundakta-

Din.ni okuyan b r ana 
•ıtble taı.n üst t Kemal N yazi

ft btittln ba ustatlara eflik etmek 
:pübelmıı buJıınan Alı 

ak açlarla çerçevelenmıı 
Mlll•ri·ai· de ailaleyıp aydınlatmıı •. 
t..sıamal Artak!. Udi Nun, Cemal Ki-

)lecma lba, ve Huseyın de bu 
mabedinin lbidleri arasında. , 

BeJetia ,..ane kadın mensubu da 
harada mısafır ol ak bulu -

halde, obyaıılara n bak eden 
-tlılr llfizenen Senar ••• 
~rlar_ Ve tekrarla.7 tekrar

pip'd!Jderl aefis eeerleri, en pç 
en s8l'Uli miinekkitlere bile 
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• GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • 
~ek bir mtikemmelıyete 

iiıınıatazmıllt ainuıcJa. en ID1Dİ DUDl 
bile affetmiyen bir titizlik 

lltıılriJııadı• Ba derece ıbn&71a ha

Ve Bütün Ağrılan Dar,hal Keser, isim ve Markaya Dikkat. GRIPIN 
~ "Tarihi Türk masiki-

lııamederiDill iiçüncösüdur. Teı-
ı..a ........ biz barasmi, Bi

...... qmm ikinci soceai balka 
Mllcıeıll DID edilen mükellef DUlll1d 
lliıiıııledlııila wtfapne ela bemetebili- 55 mektep, t hwmem, S laik w MI 

Oetlııt ....-. ra1mmunn sıduı- çepne ile dalencli. 
J" He ....saıctürlec. Bib'ük Binanın ölmez eeeri ve Ttirk - * * c1ehumm ebedi be7keli Selfmi7eden 

..-ır t.tadı %i;pa:rı, an11d batb tkinci Muradın yaptrdıiı Mu-
.......,. 1ııe,.ıti tefi &atat Ali racliye, Siile)oman Çelebinin bqla71P 
.. bmervataval" icaa bOJeti Çelebi Mebmediıı lıitirdiii minm' 0-

İlfililllmılım M wnr:e tiatadı Kemal Ni- merin aeri olan eKi cami. mimar 
1-lıclllı bir Jııaç sün eırvel. u- Hanettinin eseri olan B~ ve Mu-
8aa,ı.,l lmtibaa ededDeD 90?- radm ,..ptrrdqp iç 1erefeli cmnile

ria muhteşem Jı:abbeleri ve 7tibelen 
minareleri ti uzaklardan ba tebre 
T8rk olan biivi7etini taımmea ver
mektedir. 
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ı.evlde Seyrettiğiniz SADi GONEL 'in 

ÇOBAN REVOSO 
~&aıra radyosunda dıa oynanmış olaD bu eeer, 

rillmiyen yeniliklerle size bir siirlniS w aevk 
lwııııilılPJlli" olacaktır. 
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Yerine Baıka 

Edirne 1819, 1878, 1913 w llllaJret 
1918 de dört defa diiemım dine dlt-

MUZEYYEN SENAR'ın ::~ ses~e, =~ 
OltUYUCULAlllN EN Gtl'ZEL SDLİLEBt SAZIN EN İYİSİ •. 

ttl ·ve 80ll defa olarak 25 Ddnci tıetriD, ~--••••••••••••llİI••••••••• 
SINGER SAA Ti 

um de, Ebedi '91 Atatlık'ln llllll'hı-
deki kahraman Tiirk ordusu Ttirk"iln 
8Öabebeii Ec1irne7i seri lllc1s. P. T. T. Müclirlüğünclen 

IN_ŞAAT ILANI 
Evvel& Mudan,..m, IODJ"8 Loanda 

EIU Sef İsmet İnönii, Bclnıealn Tirk 
7Qrdamm 87l'llmu .. parçMI oldll
Pnu bittin. diu:J,?a7a bbal ettirdi. 

İtte Edime, ISacin. ba JmrtaJ..-mı ı - lmdt paao yerinde yapılacak otoma& tel~on santral binası 
bayramım JıaPl70I'. 1'1.11.Mt tarihlndeD itibaren on bet ıım miiddetle kapah zarf ~ 

htanbul Levazım Amirliği 

Satınalmcı Komisyonu llônları 

..._. stiall miııin de dmle7e- Topraklan, anrlaftıa b1mmmı ftrk ekailıme,e kon1alnnaPUr. 

.... ıC:= ... .... ...... tebitleriıda bni7le •• ... nelür- 2 - Ketil bedeli 21218 lira 83 Jaıruştur. On bet IÜD zarbrıda defaten --... _,.. =" llmiıli ..ıada Jerq, T&rk alancıJannm kmı bnt- 1 - Bu .ile illi evrak, proje, ~if hülha cetYell, aJçQ defteri, husu- Um ııartiYle 10 ton kadar zıe.ytin yatı 
• ... .W,,.....k, - beaim DUi Türk tebri Bdirnel d ve fmml llll'toame eksiltme eartnamesi, mukavele baymchrbk itleri aı.ıacaktır. Pazarhkla eblltmesi ~/ --.. -~ ..= .-... Sallı vıe aük6n dl,..n T&rlr.i,_m ıenet w yapı 11Jeri fenni prtnamesinden ibaret olup talipler tatil liln- 11/Ml Çarpmba ıilnil saat 14.SO da 
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seaclik ldtisıledala ........... ... Adana Elektrik T. A. Şirketinden: ı2.ooo adet y0n fanile almacaktır. 
,...... ... ... rlmisde lıahmmüta olan beden terlıi- Pazarlıkla eksiltmesi 2/12 141 Sah 
... ......,.. lmf- laMI. Jeli amam mldlrii flenenl Cemil bi reasam olmak ve bôyük mile88eeelerde çabşnnı bulunmak tart- ıünil aoat 14 de Tophanede ı.t. Lv. 

...,_il. Tlllliır ..srecelrtU. tır. MitJındlı w Sanat mektebi mezunlan tercih edılecektır. Talip- AmlrU;i satın ahna komisyonunda 
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~ ...... ettiiiıniz .. ,._ ilt&ı 1ıir ..... btl..- lciD .... 
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ll;lndir ld. 1ııis omm, ,.rabıcı lıadnıa, Anedola eenltat ııotlmn, '* -- '-N-W11.oJer. (10121) • ._.__,_ 
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dan: Ml/1 - MOfla Avunctn1rzade 
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pelin para He •Uta ç*ardnuPa". 
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