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GÜNLÜK SiYASi HAL K GAZETESi 

.Gazetccilcrirnfz lngilter<.'~·i ziya retleri sırasında M:rnş sahiJindd. 
Dover şehrinde halkla gôrü~ürlerken 

( Nevyork'tan ) 

ica90 Civarındaki 
Deniz Erleri· 

Talimgahında 1 Gün 
.Burası. bir tallmgflh değil, 100.000 ~ilik uçsuz bucııkstz bir ordu
ctıh. b!t 6(!hirdir. TallmgAhta 5 - 6 haftıı ıçin t.-ılim gören 66 bin 
genç var, B ir kısmı da ayrt barakalarda oturan zencılerd ir. Yct
miı;e yakın tabur, burada gemilerdeki hııyııtın ııyninl sfırmcktc ve ye
tiştirilmektedir, Deniz erleri, muhtelif ihtisas şuhelerlndc drrs ıtörrl lik
tcn sonra talimgfıhtan ya gemilere, yahut da daha büyük ıhtlsas kurs
lıınna sevkedlliyorlar. 

YAZAN: M. ZE KERi YA SE RT EL 
evyork, 17 (Başmuharririmiz- ---------

den telsizle)- Detroifde o- l 
l'ada oturan yurttaşlarımızdan bır 1 r 
bsmı tarafındnn uğurlanarak Chi 
cago'yn hareket ettik. Chicago'ya 
gece vardık. Nevyorktnn sonra A
merikanın ikinci büyük şehri er 
l .. n Chicago pırıl pırıl yanıyordu. 
ltısan kaynaşan muazzam bir o
~"'lc indik. Ertesi gunü Chicago • 
1ahri bas konsolosumuz olan M. 
Si g r d her ber olduğu halde 
''Grcat Lake" denilen deniz erlc
rı yetiştirmeğe mahsus talimgiıha 
gittik. M. Singer. ecdadının Türk 
Ve kendisinin Müslüman olduğu
nu söyliyen ihtiyar bir Macardır. 
'l'iirkçeyi kitaptan öğrenmiştir. 
Yanm asırdanberi Amerikada 

35 şer Bin 
Tonluk İk i 

. Yeni Zırhlı 

lngiliz o:anm~sında ! 
Hizmete Girdi 

Bahriye Nazırı, Bugü
ne Ko.dar 530 Mihver 
Denizaltısının Tahrip 
Edildiğini Söyledi 
Londra, 20 {A.A.) - Amirallık 

daresinin bugün resmeıı biidirdi
ğine göre, talihsiz "Prince Of 
Welles" tipinde iki yeni Ingiliz 
z.ırhlıst d?nanmaya iltihak etmış
tır. Yem zırhlılar 35 bin tonluk
tur .. 

/ngiltere bcrlıriye rınzrrı 
bir nutuk 8Öyledi 

Londra. 20 <Radyo, 19.45) -
In~iltere Bahriye Nazın Alek
sandr, bir demeçte bulunarak 
denizaltı harbinden bahsetmis ve 
şöyle demiştir: ~ 

"Harbin başındanberi rr.Jhverin 
530 dan fazla denizaltısı batırıl
mış veya hasara uğratılmıştır. 
Buna Amerika kuvvet!Pl'tl\n hü
cumları da dahildir. Rusların vP 
9Ml haziranına kadar J.'ranst7: 
donanmasının harekatı hesaba 
katılmamaktadır. 

"Naoolvon esir düştüğü zamal" 

l bütün projc1Prini İngiliz donan-

{I.'?f' De,·amı Sa. 2. Sii. 2 

Hırvat Ba~ycltili Pın•diı- ile tev · 
kif ediJdiği bildirilen ;\h'H'c~al 

Kvatcrnik (solda) 

Bazı Hırvat 
Nazırı rı 

Tevkif Edildi 
-o-

Mare~al Kvaternik'in 
Mevkuflar Arasmda 
Bulunduğu Söyleniyor 

-o-

Mareşal Antonesco 
Aijır Hasta imiş ! 
Londra. 20 CA.A.) - Yugos

lavyaöa Hırvatistan başvekili 
Paveli~'e yapılan bombalı sui
kastın netiresi, rvt ılli Müuafan 
Nazırı VC' muhalefet partisi şcfı 
Mare.şa l Kvnternik'in tcvkifiyle 
neticelenm i ~tir. Polis ve Gestapo 
suikastın muhalefet partisinin pa 
ra ile tutulan adamlarından biri 
tarafından yapıldığını iddia et
mektedir. Mareşal, hava alanında 
kendini bklemekte bulunRn tay
yaresine binmek üzere otomobille 
gitmekteyken tevkif olunmuştur. 
Mareşalın oğlu da tevk1f edilm\ş-

lt"iir Devamı Sa. 2. Sii. 7 

Maaşlar Bayramdan 
Evvel Ve rilecek 

Istanbula Un 
Ofis Getirtece 

Beyannameler İçin Vilayet B_ir Tebliğ eş 
Memurlar Haricindeki Halka Ekmeği 

32 • 34 Kuruştan Verilebileceği Hes 

Ankaradaki Vali1er 
Dnhiliye Vekilinin 

Reisliğinde Toplandı 

l--~--:::;~r&r#.!~~~~~~···~--ı 

Tanzim satışları knlaırıldıktan 
sonra, Istanbul ıc:;'\ lüzumlu olan 
unun Toprak Ofisi tarafından 
temin edilmesi kararlaşmıştır 
Valinin Ankaradaki temaslan ile 
alakalı olarak öğrendiğimize gö
re, fınnlara un tev7.İatı da yine 
eskisi gibi Ofis tarafından yapı
lacaktır. 

Bu vaziyete göre, İstanbul be
lediyesinin istihsal mıntakalan -
na müteahhitler göndermek SU· 

retiyle buğday teminine çahşma
lan gibi külfetler ortadan kalk
mış olmaktadır. 

Valinin cuma günü Ankara · 
dan şehrimize donmesi muhte -
meldir. 

Yapıla.rı hE>saplara göre, me
murlarla üç aylık maaş sahipleri 
haricinde kalan halkımıza 600 
gramlık bir ekmek 32 - 34 kuruş 
arasında verilecektir. 

Parasız okuyan talebe ile Par
tinin açtığı yurdlarda yatan tale
benin de memurlar gibi ucuz 
ekmek alabileceği anlaşılmakta
dır. Şehrimizde un istihlaki gün 
de 2705 çuval iken son bir ay 
znrfında bu miktar 31% çuvala 
yükselmiştir. Bunun şehrimize 
tnsradsın fazla ,ziyaretçi ve iş a-

6:iJr Devamı Sa. 2, Sil. 5 

Mareşal Petainın :cnernl Wey gand ile birlikte alınmış J'CSmİ 

M. Laval'in Haz· 
Bir H;tabes· 

Fransız Başvekili. lş~ileri Almanyaya Gitmeğe 
Tekrar Davet Etti, Aksi Halde Almanların 

işçileri Zorla Götüreceklerini Bildirdi 

Li erya Hadisesi ichy'yi Düşün .. r .. y r 
Ya ıyormuş. Zengin bir çütlik 
SahllJiymi ş. 

Talirngfıhta bizi deniz subay
ları karşıladı. Yaya gezmek im
kanı olmadığı için otomobillerP. 
bındik. Burası bir talimgah de-

Yeni ln~ edilen torpil atar Amerikan botlanndan biri 

Ankara, 20 (TAN) - Hiıklımct 
memurların maaşlarını Cümhu!;
yet bayramından evvel venneyi 
kararlaştırmıştır. Maliye Vekale-
ti bu hususta Defterdarlıklara la- ' 
ZJm gelen hazırlığı yapmalan ı
çin emir vermiştir. 

-o~ 

Az:edilmiş Veya 
Gözden Düşmüş ! 

Vichy, 20 (A.A.) - Bu akşam 1 fımız.dan takip edilen bu yegane 
radyoda Fransız işçilerine hitap siyaseti tenkit etmcktecfüler. Hal 
eden Laval, bilhas~a şunları soy- buki bizim için mü:nkııı1 olün 
lemiştir: en müsait sulh bu sivasct s&ve-

"Birkaç ay evvel sizden Al- sinde elde edilebilır. Şü1J1ıelı s oz 

ALMAN'TEBliGi 
ğil yüzbin kişilik ucsuz bucaksız 
bir ordugah, bir şehirdir. Talim
gaJıta beş altı hafta için talim 
gören 66 bin genç vardır. Bir 
kısmı da ayn barakalarda oturan ·A ı ı 
2:encilerdir. Öğretmenleri. subay- m an ar 
lan, gediklileri, hastahaneleri, 
ça~n doktorları, hasta bakıcı T • 1 
\re hemşirelerin tnlimgah mvcu - u apse ye 
du 100 bin kişidir. ~ 

Talimgahm büyük bir kısmı y k 1 + 

r f.t•lflil91.1t!IO;l®i 
Stalingrat Arasız 
Bomba:anıyor 

Atnerika harbe girdiğinin yani a a C 1 
l>carl Hnrbour baslanmın ertesi • 3' 
tIUnü yapılmağa başlanmı~ır. A.o;- ~ Şehrin Şimalinde Son Derece Şiddetl i Bir 
~~~;tı~~af1:~1;e ~~~~arfa~!; Şimal ve Cenuptan Muharebe Başladı Novorosisk'in 
~~~d:i~:;:.ı:ı~1 ~~::1~~~ llerliyen Kollar Şehir Cenubunda iki Meskun Mahal Tahliye Edildi 
trıekte ve yetiştirilm~ktedir. De- Civarında Birleşti Moskova, 20 (A.A.) Sovyet öğ- durmadan havadan bombardıman e

dilmektedir. 500 Alman uçnğı durmn
dnn çıkışlar yapmaktadır. Bazı gün
ler 1600 çtkış yapıldığt vakidir, Bu 
\'a:ılyet :kırrşısmda Rus tııarnıı:u bit
tabi hafifiemlştir. 

tıiz erleri, topçu, tayyareci, mü- le tebliği: 19 ilkteşrin gecesi kuv-
~acı maki.ne mürettebatı illi.. vetlerimiz Stalingrat ve Mozdok 
gl.oi futisas şubelerinde ders gör- Şiddetli yağmurlara çevrelerinde düsmanla çarpısma
blektcdir. Beş alti hafta sonra ya R .... ğa devam etmişlerdir. Başka cep 
Remilcre yahttt da daha büytık agmen Riev'de de heleroe değisik1ik yoktur. 
ihtisas ~rslanna sevkediliyor - M h · Sovyet ek tebliği 
lar. u arebe Kızışıyor Moskova, 20 (A.A.) - Gece ya-

Korular arasmda iki saat ot"A>- Berlin, 20 <AA) - Almnii or- rTSı neşredilen Sovyet tebliğine 
ltıobillerle dolaştık. Kapalı jim- duları başkum:nrlnnlığının tebli- ektir: Sovyet krtalan Stalingrat 
llastik talim ve spor salonları fi: Kafkaw lı.ıtısındaki dağlıın- d-
bl'o altı bm' kı'şı· alacak !kadar 1 . d d çevresinde uşman piyadesinin -v nm ormaı •. tK çevre erın e uş- kl ·ad ıı· l 
ltıuazzamdı ve bunlardan kamp- m an tarafrndan gösterilen matlı ve tan at'lnın şi e ı taarruz a-
ta on üç tane vardi. Talimgah, mukavemet, iena havalara rağ- rını püskürtbn:ü~ ebrdikir . Muha~e-

Ka!kasyada, Novoroslsk'in cenup 
doğusunda Ruslıır iki meskön mahalli 
terketmek mecburiyetinde kalrnı$1ar
d'ır. Alman taarruzu MoT.dok kesi
minde ileri hiç bir harekette buluna
mamı$hr, Almanlıır, Rus hatlarında 

t;n- De,•amı Sa. %, Sü. G 

t1ichı·ngan go-ıu- kenarında kurul- t . ' k 1 t T be bilhassa ır a n a çevresm -
d 

b- .:nen amamıyJC m mış ır u- de çok çetin olmuştur. Bir ke-
tnuştur. Gölün etrafında aha u- apse'ye dorı!'1.l geGit ynlu üstün- simde 18 Alman tankı tahrip e- YEN I •''' '' '·---'
Wk ordu ve hava talimgahlan de simald~n v~ ccnupt:m ıif'rliven k ri -1 ' 
<la var. Hava talimgahında 30 kollar vol boyunda birbrler!yle dilmis ve 4oo düşman as e 

0 
-

h " dürül°inüşti.ir. 
in tayyarec,i yetiştirildiğin;. söy- birleşmişlerdir. 

lediler. Burada bir talim uçak ge- Terek ke3ım\r,d~ düşman kN- Stalingradın şimal batısında 
?nisi de vardı. Yazık ki pazar şlık taı;rruzlnrı nkamete u~ra- krtalarrmız mevzilerini kuvvet -
olduğu için denizcileri iş başın- mıştır. 1endimıiş1er ve düşman taarruz-
da göremedik. Hava savnşlarınd:. 10 S<w~et !arını püskürtmfü:;lerdir. 
~u tnlımgah gibi deniz erleri uçağı düşürüımılştür. Mozdok çevresinde kıtalarmuz 

1çın iki talimgnh dnha varmış; Stalingrat simal mahatlesır.Je Alman taarruzlarını püskiirtmiis-
fa~at en büyüğü bizim gezdiği- 4 D~vamı S:ı. 2. Sii. 6 lerdir. Bir krc;imde düşman pi-
b'ıızmiş. Talimgahın "b~kar su- ___________ , yadesi ve tankları Sovyet mev. 
~?Ylar" 1'1azinosunda öğle yeme- r ' zilf>r:inde bir P.Pdik acm1sla~a da 

r···--· TEFRIKAMIZ 

GELİNLiK 
KIZ 

Yazan: 
Kerime Nadir ('\ '"' 1 bütün gün şiddei:li muharebeler 

~nl yedik. Fahri_ ~nş kon~olo~ Njçİ" olmus, düşman taarru7u püskür-
"'lSa bir nuıtuk soylıyerek denız - l . d'. ın . ~baylanna ve hüklımete teşek- T 1 ? tü muş ve vaziyet uze ı mış· ı 
"'Ul' etti. op anamıyoruz • tir. 

'b Voronej'in cenun • d.ofusunda Al • 
.ou. ziyaretten sonra Chiea~ Kıvrpetli Profesörlerimiz-§eh ö~ ~ " mantara ağır kaYtplara ma1 alan ışld" 

GELiN LiK KIZ, Hvey ana 
elinde bü~·ü~·en hnssas , .. e + 
san'atkar ruhlu bir genç kr· 
ztn aşk, heyecan, idırap do· 

lu hayatını tasvir eder. 

t>t l1nin muhtelif mahallelerini den HiLMi ZIYA ULKEN det1i bir !tluharebeden sonra Sovyet kı 
düornobillc dolaştık. Bu şehirde tarafından yazılan hu mi\- ~alan iki meskun yerden geri çekil • 
\> ·· n~anın en büyük oteli il en . r.h im mnkaleyi bugün 3 ün - :nl~t!r. Başka bir kesimde Sovyet krttı 
.~Yuk iş sarayı oln' iki muazzam .ı.:. if · d b 1 k lan tııarru:ı:!arı pü,kürtmüc:ler ve 1200 
""\:maya yakın bina~ ~ı:t.l& · -.~ü sah cmız. e u aca · .. 
i;;rettik . Thisinde de uçer bin..o- ımıız. ıısk"" ve rob:ıv öldlirmiMerdir. 

ı.rann1ş. 1 ~:...- '- Şüldetli bombardrmmıla1' 
~ Devamı Sa. %, sa 3 ----------' Londra. 20 CA.A..) - Sta'Ungrat 

Senenin en nefis 
bu edebi roma· 
nını birkaç gün e 
kadar TAN sü· 
tunlarmda oku-
yun trz. f 

····················-···· 

- o -
1 
manyaya gidip çalışmanızı iste- lerle isyan tavsiyelerine kulak 
diğim zaman bu sözlerımin ara- asmaktan daha faydalı işler var
nıZ<ian birkaçının hissıyatına do- dır. Mareşal Petain Frans·zJara 
kunup dokunmıyncağını düşün· ltitap eden yegane sesin bu ml!ın
memiştim. Ben yalnız memleke- leketin topraklarından ç1ktığznı 
timizin yüksek menfaatini düşü- söylemişti. Ben Fransız ışçisinı 
nüyordum. Sizi harbe başkaları pek iyi tanının. Hü:-rıyet ve is
sevketti. $imdi bu harbin ve bu tiklfile bağlı bulunduğunu bilırim 

Bunlar Arasında List 
İl e Von 

isimleri 
Bock'un 

de Sayılıyor 
günkü felaketimizin müsebbıbi Fakat hür ve müstakil bir millet 
olanlar memleketimizin selame _ seliımet yolunu seçmesin: bHen 

1 
tini temin edecek olan ve tara- ft.'?r Devamı Sa. %. sil. 1 

1 

General Haldcr 

Stokholm, 20 (A.A.) - United 
Press: Iyi bir kaynaktan haber 
alındığına göre, Alınan kumanda 
heyeti arasında yapılan tasfıyedP 
6 general istifa etmiş veya göz• 
den düşmü§'tür. Bunlar arasında 
general Von Bock, general Franz 
Halder ve daha garibi genelkur
mayda Halder'in makamına nam 
zet olduğu zannedilen Hitler'in 
en mahrem askeri müşaviri ge
neral Alfred Jodi vardır. l\farc
şal Wilhelın List de uzaklaştırıl
mıştır. General l.Laks-~lian Voo 
Weichs'in Staliner~tta kumanda 
etmekte olduğu •>y-leniyor ise de 
bütün Kafkasya kin kumandanın 
ona verilmiş olauğu bilinmiyor. 

Suriye'ye Önemli 
Sayıda Amerikan 
Kıtatarı Geldi 

Bem, 20 (A.A.) - Amerikan 
kıtalan ile mühim savıda Ameri
kan uçakları Suriveye gelmişler
dir. Bunların arasınd;ı zenci kıtn
lan ve dünya boks .şampiyonu 
Joc Louis'dc bul!lilmaktadır. 

(Günler Geçerken] 
AG DOLUSU Ç URÇUR _ 

_R_E_F_l.-K- y eni yetişen1erin eskileri değersiz bulmağt' 
çalışmalan adeta tabiat kanunu icaplann

H Al t D dandır. Yalnız san'atta değil, aile hayatında da 
evlat, olgunluk çağına gelinceye ve ev kuruncıya 

K A R AY ~adar ba~a~nın yalnız kusurlarını görür; faknt 
ış başa duşup de çoluk çocuk geçindirmenin zor

luğunu anlayınca art1k o babanın bazı meziyetleri olduğunu sez
me~e başlar, insafa gelir. Esersiz adamın eserlilere karşı nldıgı 
atak ve alaycı tavru mazur görmelidir. Bu, bir kıskançlıktır; oğul 
ev kurmuş olan babayı, genç, eser yapmış olan olgunu kıskanır. 
Bu kıskançlık yuva veya eser meydana gelinceye kadar öfke, 
tenkid, hücum v;ya alay gibi çeşit çeşit şekillerde devam edip 
gider. Işte, bugünlerde bazı esersiz muharrirlerin varlıklı V't; 
şöhretli olanlara karşı atıp tutmalan bu sebeptendir. 

Şurası da var ki eserlilerin çoğu tenkidden hiç hazzetmez
ler: kendilerini, haklı veya haksız, hiçe sayan yeni nesli pt'k 
dej!ersiz bulurlar, eser veremediklerini ileri flÜrerek dudak bu
keiler; acı ac1_. manalı manalı gülümserler. Bu, sonu gelmiyen 
bir davadır; şımdi hücuma geçenler arasında yarın eser veren
ler çıkarsa onlar da başkalarının hücumuna uğnyacaklar ve ken
dileri de nym tavru takınacaklardır. Oylc olmakla beraber bu
günün edebi vaziyeti ile eskileri arasında mühim bir fark göze 
çarpmaktadır: Yeni nesil --sebep ne olursn olsun- yaşını başı
nı aldığı halde önümüze eser koymakta gecikmektedir. Bundan 
önce, mesela Servetüünun ve Meşrutiyet devri unsurları - Tev
fik Fikret ve Halid Ziyalan, Ahmet Haşim ve Yakup Kadrllerl 
ile- edebiyat alemini hiç bekletınemişler, normal müddet için
de cevherlerini meydana verip toyluktan olgunluğa, çömezlik
ten kocalığa, adsızhktan şöhrete ulaşabilmişlerdi. Halbuki yepyE 
ni neslin henüz onlar fıyannda birer şahsiyeti yoktur. 1942 ytlı. 
nın Tevfik Fikreti, Ahmet Haşim'i veya Halid Ziya'sı, Yakup 
Kadri'si kimdir? ötekiler gibi, bütün edebiyat aleminin üzerle 
rinde birleşip birer yerleşmiş varlık olarak tanıdığı şöhretler 
hangileridir? ı 

Daha cok şiir, daha fazla hild1ye yazıldığına ve pek çok ki
tap basıldığına, hatta kitap akınına uğradığımza şüphe yok. Fa· 
kat, yazık ki edebiyat dalyanından çektiğimiz bu yüklü ağ içın
de çurçur'dan başka balığa rast gelemiyoruz; gelemediğimiz için 
de iyi günlere intizaren şimdilik ağı tekrar denize boşaltın~ 
zorunda kalıyoruz! 
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A N 
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'Niçin Toplanamıyo~ uz!.' 

" 1400 
760 
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!1 lene 2800 
1 Ay 1600 
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Meselesi 

Kr, 

" • 
• 

Yazan: M. ANTEN 
Bir Nevyork haberine göre: Hess 

meselesi ile son zamanlarda Al
man zimamdarlan arasında baş gös
teren ihtilAflar arasında bir münase
bet vardır, Hess İngiltereyc HiUerin 
e:nr.lyle değil belki İngiltere harbe 
.::levam ederken ve Amerika silahla
nırken Rusyayı istilA etmekteki teh
likeyi gören Generallerin ve bazı ha
riciye erkAnınm tavsiyeleriyle git
miştir, 

Bu zatlar Hess'i, İngiltere hükiime
tini -İmparatorluğu muhafaza etmesi 
şartiyle- Rusyaya karşı mücadeleye 
iştirake, hiç olmazsa harpten vaz ge
çerek Almanyayı Rusyaya karşı ser
best bırakmıya ve onun Avrupada ye 
nl nizamı tesisine muvafakat etiniye 
ikna eylemek maksadlyle göndermiş
lerdir. 

Hess'in f ngiltereye bizzat Hitler mi 
yoksa dlğer nazi şefleri ile generaller 
t:ıııafından mı gönderildiğini ancak 
harpten sonra anlryacağız. Fakat Sov
yet Rusyantn en şiddetli dü~manı ol
makla şti~ret kazanmı, olan Hess'!n, 
Almanynnm Bolşevizme karşı cihndı 
mukaddes mahiyetini vermlye ça1ıştı
ğı istila harbine İngiltereyi de i~tirak 
ettinnek ve iflasa uğrayan Chamber
lain siyasetini canlandırmak maksa
divle gittiltl muhakkak !'ayı1maktadtr. 

Böyle olunca, Sovyetlerin bu me
selede, harp mücrimlerinin tecziyesi 
esasını kabul eden İngiltere ve Ame
rlkadan çok dııha hassas davranmala
rının manası kolayca anlaşılır. Hess'in 
bir cani mi. yoksa Almanyanm İngil
teredekl resmi bir müme!'sili mi ol
duğunu tesbit etmek icap ettiğini ya
zan Prnvda gazetesi bu Nazi şe!inin 

harbin sonunu beklemeden derhal 
l'l"uhakeme edilmesinde r~rar etmE>kte
dir. Sovyetlerin bu suretle İngiltere
de hlllA faaliyette bulunan City adam
larına yeni bir darbe indirmek iste
rı ilderi hissolunmaktadır. 

G. Auchinleck 
Yeni Delhiden gelen bir habere 

Pöre: Mezuniyetle bu şehirde bulunan. 
General Auchinleck e.1ıcmmiyetli bir 
Vatlfeye tayin edilecektir. Hatırlarda
cl\1" ki bu General Elalemeyn'de ytldı
rlln s··rnti ile ilerliycn Rommel ordu
sunu durdurmak gibi çok güç bir işi 
h:ışardıktan az zaman sonra va2'ife
sinden affedilmiş, ve bu hadisı> biz
zrt in,,ilterede dahi hayret, hntt1i a
s hiyct uyandrrmtştt, 

Mihver kaynaklım Gencrnl Auchln
leck'in, Churchlll Moskovad~ bulun
duğu sıralarda, Stalinin İranda'ki 15 
ine! fngillz ordusunun Kafknsyanın 
nı·iaaraa~ına bilfiil iştirak edilmesi 
hakkındald t"klifini kabul etmiyerek 
bu ordunun Mısırın müdafaası için 
serbest kalmas? Jii:mmvnda ısrar etti
ği için değistirildiğini iddia etmek
tccHrler. 

Bu ldldayr ihtiyat kaydı ile karşıla
mak lazımdır. Grazyani ordularfna 
büyük darbeler indiren Wavell de Mı
Str cephesinden ayrıldığİ zaman bu gi
bi iddialar ortnya atılmıştı. Halbuki 
sonrad:ın an1aslldı ki İngilizlerin bu 
en bilyük kumandanı uzak sark ve 
lrindis.tan tnllda&.asıni hıızrrlamak 
hıaksadlyle Mıstrdan çekilmi~tir. 

Son Nutuklar 

İhtiyacı 

Mayadır. 

Birbirini Aramak, Konuşmak, Derdini Dökmek 

Aydınların Y aratıcrlığın1 Besliyen En Büyük 
Bundan Mahrum Kalınca insan Ya Mevhum Değerler 

içinde Bir Kuruntu 

Gayretlerini Sıfıra 

Dünyası Y aratmıya Yahut ta Bütün 

indiren Fikir Pesimisimine Düşebilir 
-I-

Aydınlarımız niçin, kend:liklc~iıı. 
den, devamlı topluluklar kur2. 

mıyorlar? 

(Resmi kurumlar bir tarafa bırakı• 
hrsa, Him, sanat ve fikir adamlarımı 

r- Yazan:-, . . 
i . . : 
~ Hülmi Ziya ULKEN j 

blllyor!ardı. Halbuki ayni insanlar, 
gördük!eri içtimai rol dışında, sırf e
serleri bakımından tahlil edilecek o• 
!ursa blze ne kadar zayıf ıörünüyor-
lar. 

zın toplanmak iç.in yaptıkları başarı• birine benziyen değil, hatti biribirine ,.. ır'hirini aramak, konuşmak. der• 
larm çoğu neden yarıda kalıyor? hiç benzcmiyen insanların da pekala lıl dini dökmek ~htiyact ııydmla -

Buııun böyle olmadığını zannede • bir araya ge!d:kJerine ve büyük bir rrn yarahcılıifoıı be~livm en biivtik 
rim kimse iddia edemez, 1927.ı'.:!8 de müsamahnvla konuştuklarına c;ok şa· mayadır. Bundan m~hrum kalıT'ca in• 
Servet Berkinin ön ayak olduğu fel• hit olurduk. Hüsevin zade Ali, Abdu\ ıı:ın ,,~ mevhum değ,.rler lcindl' bh-
sefe cemiyeti bir sene sonra daiılma lalı Cevdet, Ziya Gökalp biribirinden kurıı.,.tnlar dünyası yaratm:ıya, ya • 

dı mı? · oldukça fark!• insanlRrdİ N,. fikir. ne hul t:ı hiitlin gavretll'rini !ıtfıra ;ndi• 
1931 de Sekip Tunçla beraber ba• ahHl.kça bir~birlcrine benzed " 1eri h:ıl• r.en fikir pess.imisme'ine dü:ımiye mcc 

§armaya çalıştığımız ikinci felsefe ce de. bu yine onlarm mfü;ter•k bazı me.. bur olur. 
miyeti ötekinden daha ömürlü de - se!cler etrafında konusma!:ırın;ı ve se Bn sur,.t'r """an m.-v!ı •m d,.;p,.r • 
galdi, başka mesleklerde de ayni der- nelerce • hem de devamlı olarak • bi- !er marazi inzivl!ll'ln, meg~lrım:ı1n•,.•ıe 
din bütün şiddetiyle duyulmakta oldu ribirlerin! aramalarına mani olma r'. valnız kenrPn: dinletmek ve filem'" 
ğunu tahmin ediyorum. Edcbiyatc;ıla· mr~tır. !'11"rk,.z ... ,,.,...,,.k ;~tjv,..n e-:ı~n "'''.""'" 

nmız, gazetecilerimiz her zaman ayni O zaman az çok okumu,, va7ınrs ve lan mevdana getirmekten başka bir 
dertten şikayet ediyorlar. bir şeye inanmamtş in~;ınların biribir !'CYf' yaramaz. 

Böyle bir meselen.in ehemmiyetini !erine hürmet .. ttikl.-dni: yanhkl.,n 
bıından on iki sene evvel de duyuyor.. işin dünya değil, hattı! memleket öt- Zam'lnnnı:rd,. m:rhı "'"qlıok ve m•s 
duk: O zaman Sultan Ahmedioı Taş cüsünde bile çok büviik bir i"' olm:ı- rep ad.,ml?rt a .. .,~•nı'f., '-:o~ı~,.h ~ .. ~ıı 
mektebindeki mua!limler birliğinde ~Rsma rağnıen hirihir!erine lbnn ge fakı>t valmr kl'nı'!ini r-i\•te,.m;.,,.,. v,.s;-
y~ptğnnrz toplantılnrm ilk ve en esa!: len değeri verdiklerin! itiraf etme le o1mnsı: k'msenin kimseyi tıomma " 
lI mevzuu buydu. Ruhiyatçılarımız, Fyiz. Değer, ancak d,.~erlennfren in• mıı!ı, her elin .. ka!em alanın h!r "ı•• 
içtimaiyatc;ılanmız. hukukçularımız, s:mlarla mevcuttur. O zaman bir $Ph• t•ıp olmnk sl"vr'h"'m,. <'lii<ıMesi hnnrhn 
tarihçilerimiz, terbiyecilerimiz bir benderzade bir Baba Tevfik. v-hııt dtr: ve kutunlartrı bu k"tl:ır rok ')1 • 
meseleye başka başka cephelerinı'!en Rııa Tevfik mi.ihim şahsiyetll"rdi. Bir fln~·· b;r v .. rn<" ne tQplrm<ı"1 n'" kar 
bakarak ··ınu •n:mn ·uzadıya .didikle N'lm'k Kemal. Sinasi vl"va 'Rr:cai za• şı!rklr konu!'m~va. n_. de Rolrr~tt:ırı 
~ye çaltştılardr. O zamanki. toplan• de mühim değerlerdi. Çü"kü onlnrn b!'ri rnhfa .. arı~ııı~~ birl,.ııme VI" ç:!r 
tılarımızda bu meseleyi ortaya atma• mücadelesi vardı: inannrklan şeyler pısm<ı1ar ;cin hiricik v:ısıta '"n·l:ıl' 
mızın sebebi, derdi duyarak ona de- vardı; ve münevverler bu şeylere s<ır• snhbetin :r:evkine erişmiye imkan var 
vıı bulmaya uğraşırken, ayni zamanda ıaflığrn üstünde bir değer vermesini drr. 

:~e~~~~a~tay::ih!~~~~:~:;;e:e:i~:\-- ~ ~l ]~ ~ ~~ 
~:~z:~ç~~:~~:~a d;i~:~ıy~~n.~h~:: 1 !:•-, :•~ '7.Y7\i~~ 
raretlcnen toplanma ıht[yacı bızı bır _ ~ ~ _J __ ı __ .} - ~ __ _ 
st>neden fazla her. hafta ayni yerde K TA G Ö 6- u·· s NE z LE S 1 buluşmaya sevkettt. YAŞ L 1 L J 

* * Göğüs nezlesi, çok defa, pek zavıf. I Arada sıra bira7., hafif <ik~!iriik, bi-

l ir zamanlar Fikre~. Adili~. ~.a:ıa. ehemmiyetsiz bir hastahkhr. Soğuk 1 raz da, pek zayıf, 37 derecenn pek at 
rısiyle Atcs ve Guneş klubunde mevsimini bir defa olsun ııöiüı nezle· yukarrsmda ates sadece gö~üs ne~ 

toplanarak sanat ve edebiyat mele • sine tutulmadan ıeçirmiş insan pek lesı Atanıetlı:ri zann .. d'lir. Fak.at bır 
leri etrafında hasbühaller yapmaya az bulunur, blrçok!arı onu ayakta re- hck'm göP;cfinc'l•. nez'eli yaşlı .~ır kim 
b:ışlamıştık. Fakat nedense, bu c;ok te çirlder. Biraz kırıklık, biraz ila baş ııevi muavene edrnce on11n zalurree ol 
miz ve ağır ba~h sa!onun havası he- ağıısı, ne olacak, derler ve göğüs nez duıfonu haber verir 
pimizde bir ağırlık ve resmilik tC"Sirİ lesinden dolayı işlerinden geri kalm:ız Zatürree hastaltğı gcnçlerd .. C:

0

°k 8 "' 

bırakmış olacak ki, kendiliğinden da• lar. Sihhatlerine biraz daha meraklt ğır görünür, fakat iyi oldıı~u P '< ı:;~k 
ğıldık. Kahveler, tecanüssüz ve ıi:• olanlar iki, üç gün ya k yahut yatak .ur. Halbı;ki yaslılıhta ıaturre gelın 
rültülü muhitleriyle, insanı kalab:ılUo edasında kalırlar, göğüs nezleıi kay- ce onun geçeceğini hiç köm!le t.-'Tlin 
ğm uğultusu içinde tam bir inzivaya bo'ur... cd .. meı. 
götüren ferdiyetçi muhitleriyle h'çbir Gençler, olCllnca yaşta bulunanlar Ya"ltlıkta en zavtf rö":üs nezlesine 
zaman bu vazifeyi görememiştir. Ne böyle yaptıklarmdan dolayı pek de a- tutulunca hemen he~me muav,.nc olun 
zaman kahveye c;rksam kendimi her yıplanamaz ... Fakat yaşlılıkta, meseli m:ık mutlaka lüz11m1uıiur.. Hekim bu 
zamandan daha yalnız hissederlm. İn altmışından sonra, göğüs nezlesine eıo lunmayan yerde, yııbut hekim 11,.~kt~ın 
san oraya şuur!u bir ziimre içinde hemmiyet vermemek pek yanhş, tehi! gel~nccye k<ıdar, yaşlı in,.aıı ıtölfüs ne,. 
kımdini bulmak için değil, fakat ki\" keli bir iş olur. lesine tutulunca hemen yatm:ılı. v~1• 
lab:ıhğm şuursuzluğu içinde kendini tn~an gençliğinde soğuğun tesirine nrz süt icmeli, arada sırada ıhlamur 
kaybetmek için gider. kendisini ahşttrabilir. Fakat yaşlıM·· içinde bir çorba kaşıih kanvak içmek 

Hasılı büyük milletlerin hepsinde ta, soğuğa kendini alıştırmak zamanı ten çekinmem~1~ıiir. Vaşlı bi• :n<ı~n 
ra~tladtğımtz birihirine bı:nziyen in• artık gcc;mişitr., Altmtşından sonra, ömıiinde biç alk0I içmemi~ olsa bile 
sanlarrn kendiliğinden bir araya ge-1• do!lrudan doğruya vücut üzerine bir p:öf;üs nez'csine tutulunca gürde bir 
me~i demek olan cemiyetlere, klüple. 1 fanill giymemek hata olur, Ama, fa• k~; kaştk k:ınyaktaıı. ilA~ t';"be inde 

h k. 1 1 d k ir..-.r,.;.,,~. ı-..;,. k:ın~h"t rıbm:ız re, top!anhlara o kadar mu taerı: ı, cila pek pahalı, g~en sene er en <ı• 

devlet ne kadar büy'ik fcd3kSrlıklar ! tanlar da pek eskidi, diyecekı:iniz. Evi 
yapı:a: n<" kadar büyük hlnal?.r kira· satma.it, fanill almalı •. Fani!a alabil· 
tasa ve mükellef mobilyalar getirse mek için satacak bir şey bulunma:ı:sa. 
bunu kendil!ğimiıo:den yapama~ıkça ince bir pamuklu biz:im eski zaman • 
mesele yine hatled!lmiş olmıyacak v~ lardan kalmrş milli bir koruvucumuz• 
coktandrr bütün aydınlarımızı yeise dur. O da, dara geltnce fanilinın ye
düşüren mesele, eskiden yapmrs o'du rini tutar. 
ğumuz gibi, yeniden canlanacaktır. Göğü~ nezlesi Hdece ıı:öiüs nezlesi * * h~!:Pde kaldığı ~akit bile. ~ş!ılrkta 

önemli bir hastahktır ... Hıı1buki vaş 

!ılıkta sadece göğüs ner.leet ı'enileTı 

hnstalık, çok defa, akciğer iltihabı, za 
türrec hastaltğrdır. 

ö L Ü 1\1 
İstanbul Azim amban ı:ahiple-

rinden Kf-.Tnı frwPl;. .. ;., n-ıu 

IHSAN UNYELI 
müptelA olduğu hastalıktan kurtula
mtyarıık onyedi yaşında ebediyete in
tikRl eyledi. 

Cenazesi. Teşvikiye Ki\fıthane cad 
Esertepe Apt. nından bugtin saat 11 
de kaldırt1arak Teşvikiyp cıımiinrfo 
cenaze namazı kılınıp EdirnP.karıı şe
hitliğine defnedilecektir. 

PASiFiK 
Coğrafi ve Strateiik 

•• • Durum ve Onemı 

Türkçey• 
Sevmiyenlet 

Yazan: ULUNAY 

Amerika ile Ja· - YAZAN:-, 
ponya dokuz ay- fı 

1 
danberi her ilci NECATI y AŞ MUT 
devletin deniz . 
ve hava kuv- : 
vetleri, yekdiğerinden üslerine, 
limanlarına ve murabe kuv
vetlerine karşı birçok baskın -
tar yapmışlardır. Amerikanın 
harbe hazır bulunmadığı ilk 
aylar zarfında bu bask~lar ek
seriya Japonların lehınde ne

Geçenlerde garpTı bir dostı:ı.mla 

ntlllet!erin tstidatlarmdan bah
ve btı ıenişlilı: iiı • "edi•orrfok. Ben bu h,.histe sarltın Us
tündc yüzlerce,, bin • tünlüğiinil Heri sürdüm ve ntlsal ola• 
l~ce adaların ser • rak Avrurıanm herhangi ülkeıılnde br 
pilıniş bulunmau , lunan bir Şarklının pek az zamanda 
ba denizde karşıla• o memleketin lisanrnt öfrendiii halde 
şan kuvvetlerin bir Türkiyede senelerce oturan hatta. ti.. 

çok hususi şeraiti nazarı dikkate al• •aret eden Avrupalılarrn diFmi:r.i öğ. 
ma1rı.rrna ve daima yckd!ğeriyle karst• ~nmek değil hatta türkc;e 1'ir ke!ime 
hı~acaklan muhtemel sahanın yaki • "1 bile doğru dürüst telaffuz edemee 
nındeki adaları birer yardımcı üs ha• iikf.-rlnl misal olarıık cöyledim. 
tinde ku!lanmak için ele geçirmiye ve Muhatabrm düşündü: , 
elde muhafaza etmiye ve buralarda - Avrupahlar arasmda üç dört lf• 

ticelendi. 
Fakat Amerika sür'atle har-

· be hazırlandı. Deniz, klra ve 
bava kuvvetlerini yeni harbin 
şartlarına göre organize etti. 
Mercan ve Midvey deniz mu
harebelerinde Japonlan ric'
ate mt>cbUT etti. Sonra Salo
mon adalarına bir baskın ta:ır
ruzu ile crkartma yaptı, fakat 
bilhassa bu son ,,ünlnde bu 
adalarda her iki tarafın hava, 
deniz ve kara kuvvetleri birbir 
]Privlp raT"Tlısıo rhırııvorlar. 

hazırlık yapmaya çalışmaları ve bu <ıan bilen c:ok vardır. Hattı! otelcilik 
geniş sahalarda seyrÜsefer, karakol ve tahsil edenler, kendilerine lüzıımu o• 
keşif hizmetler.inin icabettlrdifi bit' !.ııı. Jngilizce. almanca. fransızca, ita!. 
yük zorluklara, büyük fedakirhklara ııancayı: o !lsanlarr konusan memle • 
tah;ımmül etmclerinı zaruri kılmıştır 1retl.-r.- gıderek pek az ı:amanda öf-

Deniz sathının çok geniş olmaaı, teniyorlar. • 
ccniz üstü gemi!eri ve hava vasıtala.o - Burada öirenemiyorlarııa kaba. 
rının seyrüsefer ve vazife!' krası hu• hat bizde mi? 
suslarında ne kadar müşküllt ııöste- _ Ellı,.tt .. sizde. 
riyorsa denizin çok derin olması da _ N~den? 

denJzaltı gemilerine her hususta ayni _ Memleketinizde türkçe konuşul-
milşkülltı gösterir. muvor da ondan. * * Avrupalı · dostumun hakkı vardı. 
Bugün denizaltı gemileri:. k~fedit: Dünyanın en büvük imparatorlub 

iki hii.vilk kııvvetin. her fırsat
ta vekdi1P .. ini P7mPk icin her 
noktıı~•nıfa nmm kıtrmAİ{a, her 
köc:ı>q;..,,. h<>rln:n vıınms:ığa ca
lıstıeı Pasifik denizinin huf11-

sivetini yp <"nar<>f"i vı:ı7iveti ile 
hu iki taraf kuvvPtlerinin bu 
deni7.dı-1d bıırekat Psnası,...rla 
kar•afac:tlkhrr 70r1ukfart oku
v11,.,11Pra hulasa etmeğe calışa

dikleriN anlayınca, duşman ıe larrnı kuran Türk, hiçbir zaman fstan 
milerinii:ı dinleyici aletlerinden izlerini hulda füanmm hııkkrnr tanrtamamrştır. 
kııybctmek iç.in denizin dibine inerler. Rum dalma rumca konuşmus ermeni, 
Geminin umurgasıru. dcnlıin dibinde ,.mı .. nlceyj hrrakmamts. hele yahudt, 
kııma yas!zyarak motörlerni durdurur ke-ndlcinl ıtöriilml'dik 7tıliim!erle imha 
lar ve bu vaziyette sesizce beklerler. ,.elen tsnanyollann dmnı tercih etmiş 
Halbuki Pasifiğin müthiş derinliği her tir de ona huduthrrnr acan 'T'iirkfuı 

vl'rdl' ve her zaman bu imkSnı vermez giizel lii!!anınt benimsemiye razı ola • 
Bugün denlzalt1 gemileri umtımiv .. t1l" ı mamt!jtrr. . 
• • ıt .._·,. '-hr derlnli~e 'R•ldnl'n bu anaınnn kesıf surette :n~amı a. mıs • ye .... ~ ~u "' ı 

t h .. 1 edl'r! .. r Q;,.ı_.nml'k ıdn Pa bı:ılunduklarr mRnatleTer vardı, Or~aa 
:ı ?mmu . . I d ...., h. de 

.:~·::.· d'"rin olplerine incmiyen deni• kendi ara arın a ayn ... r ııc ır 

* .ı.,ın ~ •- bi · 1 •• * lt ı · kf"'li';•i"li nıuavyen bir gibi otumrl:ır, anca"' z•m c munasem 

cağız. 

.. ··ır z:ı ı gem sı . . . k ··rn bir 
Pasifik. dünyanın en buyu 5~ umkta muva:ıencde tutabilmek için eıo hete gırdık.'.e~.ı zaman .~.. ıru .. ' ne: 

lriitlesidir. Slmald.en ccnub:ı. dog l '"ktrik motörleı4nl ı .. ı .. tm?ye me~bur ı ... hçe ile sozum ona turkçe soylerler-
nı ıırunluğu yedi hin mıl ve azamı g~ rılur ki bu suretle hem dinleme ilet• di. • 
~işl'll on bin mildir. Diinyanın bütün !erini' ~erin! b .. Jt: edl'r hl'm d .. hu mü- RAYbuki buırün övle delildir. BU
dı>niz'erinin ı:~thr m,.saha mecmuunun temadi çalıo;madan bosa1an batarya • tUn bu unsurlar aramıza karr~mrslarw 
vıizd~ ktrktnı Pa"ifik'.in sathı teşkil e- lannı şad ic;i.n 'ITk o;rk deni? sathtnı drr: elterindekl pao;anortlarda 'Türld• 
der <'lkT!> kendllll düşm:ına teehlr etmek veli,. yamııvor. 'Türk., yazıyorM. Ve 

ı{eııdisinden sonra en büyük ~eniz meC'bTiriv,.tindıo 1uı1ır1ar. o;onra bu Türk: 
"lan Atfontik'e nazııran gl'rek !'ekıl ve _ A.ın!nln f•n'•trıc!e OPQ'iın ki hana,.. 
g.-r .. k derinlik ıtih?.rivı· büvük. ~arkl~r c. Halk Partisi bole aoylemissinı 
ve hu~uo;ivetler gösterir. Pasıfık hıc; • Diyor. Vaktiyle füıammtzm edebi 
h'r drnizdl' göriilmlven bir tan·da ırt• Kaza Koncırelerı bir 'IUbeslne intisaı> ettiklerini iddia e-
li ııfakh hlr çok ada ve adıı grupları Vilayet idare heyeti dürıltü top?ano den• ennenl artistlerin tiyatro o!aralr= 
,1' doludur. Bu adaların bazılar• birer • . 

1 
k 

' e .. k d usrnda kaza kongrelennın yapı aea • 
lnta halinde dünvanm en btiyu a a• larr tarihleri tcsbit etmiştir. 
'an'lt te .. kil ederler. Daha küçük Mda· ...ı: n A· 

k ·1c !klncite'lrinln birinci pazıır gun 
hırrlar bir k?Smt deniz altmda voı ~n· dalar ve Sile kazalarnım. beşinde Yae 
faaliyetin su athrn:ı fırlatmt'l oldu.ğu lova yed'o;inde Beyoğlu, ısekizlnde Ka 
lt3.ra par('alandtr, Diğer b\r lm~t ıse dıkÖy ve Bakırköy, dokuzunda Eminö 
mercan dökıintFl~ridir. Bn.'llar mılvar nil, on dördünde Kartal, onbeşinde Fa 
larca mercan ı>01in1e~nin urun asrrl~r tlh V" Sarıyer, yirmi b:rinde Bevko~, 
n"fınd11 faa1!vet1.-rinnen tl'!lelckül et';'ıs virml ikisinde Eyüp. yirmi üc;ünde Si• 
rıosinerdır B~zılarınm üııtlerl n~l..,,ıv" llvri, yirml altısında Catalya ve yirmi 
llğ~darıyle ıfonanmuıtrr. Bu döküntil• ııcki~nde de Üsküdar ve Betlktaş kaza 
ır,.dm budan. m~seli Avustralyanr" kongreleri yapılaC'~ktu. Kongreler par 
ıfoğıı•m•d~ki 'RıosıiOer. S!m"Ml'n Cf'TI~ U kaza merkez!erinde toplanacaklar
lı" doğru h;rkac; sıra h~linde tam ik• 
!ıitı heş yüz kilometrelik bir set tet- dtr. 

idi erler. 
Annlar. P:Jsıifik haritası tietllnd" kın 

ma kanstk 'ht!' t.ar~na gfü·ürlercı, de 
ivi tertip edilml.~ mufııııt1ııl bir harita 
na bu aıhlann muntuam ıı;rup!ıı.r;ı. av 
nlmıs o\duklartrı• ıınlamak lcabıldır. 

* * Pnsifik derinlik itibariyte çok bil• 

yük hu-susiyetleri haizdir. Her 

Büyük Zafer 
Diyoroma Sergisi 

Mllli metahirimiz! Diyiromalarla 
canlandırmak suretiyle haztrlanan 
(BUyük zaferler Diyoroma sergisi} 
bu aym yirmi "ek!zinde merasimle a
ftılacakttr. Sergi Tokatlıyan oteli kar
-.ısmda OTTAŞ mücs!'l!!!esi salonların-
cfodır. kö~csindc hatta b;ribirine y~km .pa.r- 1 

c:alar arasında müthiş ve anı ~erınhk ' il ır.iH( HABERLEP 
fıırklarr gösterir Amerika sahıllcrıne -------------
yakın kısımlarda dip aı çok munt:ı - • YANLlS lLAC ıçt.RlLMl6 - Teı>e· 

d 1 d bıtında oturın Hasının 4 yışındak.i .lnın AY· zamdır. Esasen buralarda a a ar, 
3

• aeı solucan illcı diye bir ille lcırılm•t ve 
hi hem daha az hem de bu ada.ann ölmuttür. Çoçuk morıı:a kaldmlrııı$. tahklkaıa 

hepsi volkaniktir. Bu sahada c;ok d~ ba~•H'..:~;· EKONOMiSİ TETKtKLERl -
· h da !bll Ticaret Vekllliti HITP Ekonomiıl Büroıu te 

rm yerler. küçük birkaç sa _a n . : fi Necdet ,ehrimbde tetkikler yapa_ralı An· 
r •ttir Asya sahH!erlne doıru derın karan donmU.ıur. Necdet harp hahnde bu· 
~ l lunan biltün memıeketlorle bitaraf memleket 

tik u~umlyetle vasati iki bin kulac: 0
_ terde la~e ı,ıerine ait bilro•llrler ve raporları 

ilu"u t.a]d'" bu ı"kl bin kulaç.hk saha ıı:etlrcterek umumt bir rapor haınrlıyacakırr. 
,,, n ~ • BiR MAHK'Ô'MİYET - Karne yolıuz-

- lhrbr urerlnde vapç• vaJOça ldnt 
ır11,..,,.,u, isem bınl'Jr bıncır aıı:lamt• n. 
mlılm. 

Diye bize dinlettikleri acayip !eliee. 
tlirltçeyi benimsemedik.lerind~n det.. 

1 
yıdrr. 

Yahudi, evvelce olduğu ıribl sade Bıt 
latta, Ha~kövde, Kuzguncukta olurmU 
yor t~tanbul, mesken olarak apartı'" 

.,,:\~ •eklini kabul ettikten sonra onlar 
Türklerle çok yakın kom~ndurlar Ba 
"il rağmen d:ılma konu~tuk!an Usan: 
hillil ya İ•oanvolca ve yahut da fra1111 
sızcadrr. Bundan anlıvorur. ki. moha'IC 
kak muaevi vatandaşlanmtzm kenni1e
rine zulam eden memlekrtlerln dillte 
rlne karşr bir za~rıan vardrr. Ben btı 
ıı:arlp "vAlna.,yı düny::ının hiçbir ve
rinde r:örmedim. Mes .. ll F~an~~d .. bit 
rok muhtelif un~urlara menmp ad<ım. 
tar vardır. Hiçbirisinin zevahir ltiba"' 
rly1e mll!etlrrlnl göst,.l""'C'"lr bir emae 
re yoktur. Bunlara mıııetıe..: hattl 
'.ı\M'eri sorulursa Fransız oldnklar:ıa 

nr ~llvlerlcr ve i"'lm1,.r·.,: d,. fran~tz • 
laştrrm1'lardrr H,.psi fransııca ko • 
cu,urlar: ic;lerlnden i'lml,.r, doktore 
tar, ed" ler, şııırlcr ye ;~m;•tir Onun 
h11klkt mill!'tlnl an1:ım~k idn m~ralı: 

etmek ve araştırmak lbnndır. Diier 
,,..,.nıl,.,ket'erde ne böyledir. • 

Fakat bizde tamamen bmıun aksi'" 
~ir P.umlAr, erm~niler, museviler evwı 

veli kl"ndl unsurlanna mensun o!du\: 
Goebbels'in nazi Almanyasınm Av

rupa milletleri hakktndaki niyet ve 
tasavvurlarını pek açık ve samimt bir 
lisanla ifade eden son Milnich nutku
nUn en esaslı noktalarını iöyle hlllAsa 
edebiliriz: 

Çok defa derler ki: "eskiden ne 
güzel toplantılar olurdu 1 Şimdi 

onlardan eser kalmadı. Nerede o eski 
giinler 1 •• ,, Bu sözü toptan ne kabul 
ne de redde imkan var. K:ıbul edeme
yiz: Çünkü, biz eski toplantıların da 
ne kadar sürdüiünü biliriz. Abdül • 
meclt zamanında Beşiktaısta bir ko · 
nakta bazan ulema içtima!an oldu
ğunu, fakat sonradan devletin müda• 
halesiyle bu jçtimalarrn men~d~lcrek ı 
ulemanın dağıtıldığını vakanuvıs ta• 

1 

rihlerindcn oku!oruz: Ab.dülha.mit 
devrinde kimse kımsenın evıne g.ıde
meı ve hafiyeler tarafından ziyaret 
derhal büyük bir mesele şekline kona 
rak saraya bildirilirdi. Ali Fahrinin 
"Eme~ yolunda,, ve Mizancı Murat 
Beyin "Mücadele! Milliye,, adh kitap 

nln bfrrok yı!!rlcrinde beş bın kulatıo tutu yapan Kasım Altan•m muhalıeme1i dil» 
- --- " ttu netlcelenmi• ve 6 ay hapse. 6. •;r: d.a me:nu· 

ıı••P••••••••••••••••••••Bl!!IR••• .. 1ık muazzam kuvular mevc~ ~· riırete wirememd:e mahlıQnı cdilmıstır. 
.. ~ x. ı mucavır SU• • TASFİYESI BITEN SİGORTA - Lı 

IArrnr birbir zaman unutmuvorlar: ve 
unutmamak icind'r ki, dilimi...; mecbur 
.,1maıhkça konu•mnvorlar. Hele mağa 
zalarda çalışın clört frans•zca roman 
okuyunca k.-nd'lerini "Jnd San., ot • 
ılum zannedıon vahndi "kor'çatd.. te
rin tramvavlarda dnn·..anm en kötil 
'live"I olan tatlı ııu frl"nkc;eslyl,. ca'rm 
"tmeleri tahammill ed'Ur şey değil • 

"Alınanyan!n eline en son fakat en 
bfiyUk muvaffakıyet fırsatı geçmiş bu
lunuyor. Şimdiye kadar Almanya ~ir 
laktm hayalt idealler için harp etınış
tlr. Fakat bu sefer, çok daha mühim 
Olan seyler için, kömi.ir, petrol, de
l'n!r, buğday için günlük ekmeğimiz 
için harbediyoruz, Ölüm dirim miica
tlelesl yapıyoruz. Bu harbi kaybeder
sek her şey! kaybedeceğizGeniş top
rakları, sadece nnlara sahip olmak için 
değil, ayni zamanda onları kendimiz 
için organize etme!<: için işgal ettik. 
İngillzlerln Almanyanm müdafaaya 
ge,.tığl hakkındaki iddiaları gülünç ve 
ahmakçadtr. Biz bugün yuttuğumuz 
lokmıan hazmetmekle meşgulüz. Fa
kat bu haznn filli günün birinde so
na erecektir . ., 

Ayni günde Cekya valisi de ver~lği 
btr nutukta. milli isyan hareketlerıne 
nihayet verllmezse Çeklerin imha e
dileceğini, Nazi htıkimiyetini k.~bul 
etınlyenlerln merhametsizce öldurU-
leceğinl sBylemlştir. -

Bu sözlerden anlaşılan, Almanyantn 
lsgal altındaki memleketleri umurnt 
Valiliklerle idare etmek ve kendi he
sabına istismar etmek tasavvurunda 
aldıığuaur. Fakat gariptir k1 -:-ıma.n-
3"anın bu tasavvuru açıkça söylenır
ken Berlln radyosu Azerbeycan halkı 
!ı;ln yaptığt neşriyatta: Alm~n ?rdu
SUnun onlnn Bolşevik tahakkümünd~n 
kurtarmak kendi topraklarına ııahıp 
kllınak, hQniyet ve istikl~l~~int ka
P.andırmalt maksadiyle "19ii1~ söı .. 
to:rordu. 

• 

1 p 
Bugün Matinelerden İtibaren 

E K 
"Arjantina,, filminin sevimli 

yıldızı güzeller güzeli 

BETTY GRABBLE 
ve 

Bu sahada yekdio;cr ne . 11'6nikı del Vieo ıirlıetinln tufiyc muamelesi 
d . rk Hibariy!e başdllndUrllcli bitmistlr. Bu sirkctin evveli biuedarlara da-

lar, crın 1 
M r Filipin fıtılan :vüzde yirmi beı aermaye pıyma. t~• 

4-thavvüller gösterirler. ese 8 . fiye heyeti daha yüzde bir llhe etını,ıır. 
d 1 n doğusunda d.-rlnlllı:, dım dik Tevziatı Ziraat Bankasr yapacalrtır. 

;a;l:rıa otnz b;,, kııd~e i~d'iti hal• 1 •sLERf 1 
<le Celebes ve Zulu denızlerınde b~e • AS C( F ~ 1 1 K ' 
ri;ıl!ği arami beş bin kademd vell ırSaoz: Eminor.il Yerli Aa. Subeıınden• P. Ttm. Ab 
daha batı cenupta Borneo a as .ye dullah Oımıu• oilu us Pertek doıtumln 

ı d d (52351) kayıtlı ıubayın hanıri ~ubede .kayıtlı VICTOR MARTURE matra ar::stnda altt yüz .ta cm ır. ·-· oldufunun blınt nya mılııupla bubeınııe ace 
1 neniz sathının muaızam genl~lıııı le bildirmesi. 

SINEMASINDA 

1 iyle Ahmet Rasimin "İstibdattan 
ar ' 'k dl Cumhuriyete .. ve "Fuhşu Atı .. a ı 

1 inde bu Mdlsclcre daır birçok eser er , d' 
l hncleri görmek kabıl ır. 

canı sa . . 
Meşrutiyette birdenbtre bır ferah. 

1 ldu Türk ocağı başta olduğu 
anıa o . " .. 

h lde birçok kahveler munevver,. 
, a. ' ünakaşa ve hasbühal muhitle· 
_cnt! m · d S ba 
. d" Feyzlye kıraathanesın e a • 
rıy 1

• • tuklan 
haddinin, Hüseyin Cahid'." nu 1~ Arifin JmaRthanecıiyle, Dıyarbakrr k 
raathanesiııde Alimlerin toplan.ttları 

tarafından tem.sil edllen fevkallde heyecanlı büyük bir !:iah~ser 

SARl$1N ·PERi 
Herkesi heyecan ve merakla ~aı'lltak bir menu ... "--------------· , --~-

Ç EN BE R L l TAŞ sine~ası 

1 , 
BU&iln matinelerden itiba1'en iki fevıkalide film hırdcn 

1. HAYAT YOLU 
U d.• Bunlardan bır kTs 

uzun zaman ıı r u ı Louse Ullrıch - Carll Diehl - Varner Krauss t mrna ben de yctl~tlm. Ahmet Tl'vh t 
Bey Ali Emiri Efendi, Halil Ethem tarafından o:vnanmı.;; emsalsiz bir hayat romanı 

Ber' gibl lUmlerln toplandıklıın mu• il • YERALTI CELLADI ayyen günler vardı. Bununla ber11ber 
görünil$e aldanm:\ma!tdır. Bu totı1 "'~ ·• 

,. Dünya.nın beklediği 

ZAFER 
ORDUSU 

(Türkçe) 

GARRY KOOPPER 
Ayrıca: 

'Esrar filmlerinin cehennem· 

Dr. Kildes'in Sırrı •.. 
LEW AYRES 

LIONEL BARRYMORh 
H. GlLRERT 

1 rl MARMARA' da 1 
Bugün 

Düı_ıyanın son eğlence
lerini görünüz. 

BRODWAY 
ÇILGINLIKLARI 
LANA TURNER -
JOAN BLONDEL 

GEORGE MURPHY 
AYRICA: 

tilardan hiçbiri devamlı ve gayeti de G Helene Bela Jonathon Bugün 
ğildi. Tesadüfler onlan yaklaştırır ve eorge Matinelerden itib11.ren D o K T o R 
te~adüfler ımkıastırd1. Sanders Whitney Lugosi Hale ,., 

,..,. ••• m!ı h'!m; ookiind• .ı. tarafmdan çevrilmiş bastanh••• "'.hayet~ hdOT hev•canla dölu ~ 'IMllli 11 Alemdar ı .... __ si KLOPS -~ 

Bütün insanlığın tüylerin 1 

ürperten insan carıavarl 

., mamak üzere • bir hltnayı lşa ...._ it macera ve sergıızeşt fıl.mı • .. ' ,_;,· ı • ıcı. ıttnelı?im: o devirde yalnız veı. 

clir. 
Türkiye~e oturanlar türkçe konuşa 

mıı;:ı mechurdıırlar. 
Bu hak:kat türkı::cyi şev~iyen kafa• 

Mühim Bir Satış 

Şehrimizin tanmmıs ve maruf $ah
•iyetlerinden Bayan KİNG, Amerika
da kaltnıya karar verdiğinden. biltüı 

mobilyalarT. AsArr nefisesi, gümöş ta
kımları. halılar vesaire bir çok n~d!dr 
eşya ve mefruşatı 25-10-942 Pazar 
günil saat 9,30 da açık arttırma ile 
satılacaktır. Fazla tafsilat için 4337i 
numnrrıvn tplr>!on edilme~i. 

>C<l11A 11'\'AIHQl)ı., 01-\AM IC.ISM 

Saat :ıo.so da l<IŞ MASALI 

l<OMCDI K•SMI 
VAlAt.ICI 

BESIKTAS QF.N<:LlK 'Kl tl~O llASKAN· 

1 
ÔlNDAt-l: 
'Ru nazar ı:tıntı n•1 1 O c!a Be•il<tas H l 

1 
k~~i aalonunc'la akdoluna<alc fevhlAde lonnıı:· 
•ede lch1o lrA'lnın teor•fleri. __ ;.....;;,..;;.;.;;.;.;...;....;.._,, ____ ..., __ ... ___ 

ZA YI - Robert Collev. J, l 1 942 
arihli ve 370 ~avılT almıs olduğum 
,,.rllknamevr zayi ettim. Yenisini a-
C'nğımnrın cski~inin hükmü yoktur. 

Nebil Kioman; fnönü cad, 978 
fzmlr 
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SATILIK KAMYONET 
33 modeli Şc\·role marka yarım tonluk müstamel kamyonet satılıktır. 

~s.tiklcri kullamlabilir vaziyettedir. Taliplerin Fatihte merkez garaj! sa
bıbı Bay Osmana müracaatları, 

~ 
OSMANLI BANKASI 

TüRK ~""lONlı\I ŞİRKETi 

r E S İ S T A R İ H i 1863 
Statüleri ve Türkiye Cünıhuriyeti ile münakit mukavelena. 
mesi 2292 numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik ediL 

miştir. (24/6/1933 tarihli 2435 numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi: 

10.000.000 

1.250.000 

İngiliz LiraSl 

İnriliz Lirası 
" 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

P ARİS, MARSİL YA ve NfS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

ınsm. KIBRIS, YUNANİSTAN, iRAN, tRAK. FlUSTlN 
·~MAVERAYI ERDiJN'de 

Merkez ve Şubeleri: • 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN. SURtYF' 
· LÜBNAN, Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve 

muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka .Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat lıesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memieket..ier iı.zerinde keside senedat 
i~kontosu. 

1 
İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 

Yer yemekten sonra günde 3 defa muntazaman disferinizi fırçalavın11 
. ·. '·. . .. " • • . !' . 1 • • .. • .' •• :· .; ~":" "':~~:~' 

' ; .. : ; · .. : ..... . ., 

) rJAŞ. DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
ı N!!vralii. Kırıklık ve Bütün Ağrllarınızi Derhal Keser 

fcab1nda nünde 3 Kacp .\hn"hilh-

21 - 10 - 942 ----

DENİZCİLERE İLAN 
Münakalat VekCileti Devlet Limanları 

Umum Müdürlüğünden İşletme 
20 Eylftl 941 gün ve 87 No, b UAnla bildirildiği veçh.ile eski yerine 

btraktlan Doğanasl::ın feneri şamandırası denizlerin şiddetinden kopmuştur. 
Şamandıra tekrar yerine konacaktır. Konduğu ayrıca ilAn edilmiyecektir. 

(723) 

CiNSi 
Pazarlığın 

Miktarı Günü Saati -Sünger 1000 Adet 3.11.942 Salı 10,%0 
T{aol 180 Kilo n 10,30 
reı kayış raptiyesi ı2o Kutu • 10,40 
Düz beyaz aleminyum kA.ğ:ıdı ) 300 Kilo ,. 

10,50 
(folye) 36x60 eb'ad.Jnda ) 
Rulman 12 Kalem " 11,.... 

1 - Yukanda cins ve miktarı yazılı beş kalem malzeme oazarlıkl 
satın alınacaktTr. 

2 - Pazarlık. hizalarında yazılı gün ve ı::aatlerde Kabataşta levazı• 

şubesindeki merkez alım komlsyonunda yapılacaktır. 
3 - Sünger, kaol, tel kaytş raptiyesi nümuneleriyle aleminyum kA• 

ğıt şartnamesi ve rulmanlara ait liste her gtın öğleden sonra sözü ~e
('en şubede görülebilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklif 
edecekleri fiyat üzerinden % 15 teminat paraslyle birlikte mezkOr ko ... 
misyona müracaatları ilAn olunur. (629) 

~.-.......~~ ........ 
TÜRKİYE CÜMH.URIYEIJ 

ZiRAAT BANKASI 

Borsa emirleri. 
Esham tahvilat altın ve emtaa üzerine avans 
Senedat tahsilatı ve saire. 

• ' ' • ,-.... ' • t. ..._ .' • ', • 't ~ ·: "'," ' :j ·.;. >'~ h '!"f: .. r ,J;U ,.: ,._. ~ " . ~ ' "' - "' .. -~ • '• . • . • ~ • .. ................................................... _,ı 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şuöe ve Ajans 1\dedi: 265 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. · 

1 . Piyasanın en müsait şartlariyle (Kumbaralı 
Kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

··:... '... ~. : . . ~ . ... . . . ... ;' . ~,' ' ·,. ~ .. 

İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
7 / 10; 942 tarihinden iti~aren KAHVE ve ÇAY tevziatı, İnhisarlar İdaresince 

· inhisar fiyatiyle yapılmağa başlanmıştır. 
5irndilik piyasaya yalnız bir tip ÇAY çıkarılmıştır . 

Bu ÇA Y'ın perakende satış fiatı 13 LİRADIR. 

Çiğ çekirdek KAHVE'nin perakende ,.atış kilo fiyatı 5 LİRADIR. 
Kavrulmuş ve öğütülmüş KAHVE'nin perakende satış kilo fiatı 6.30 J:cııruştur. 

:::- .... _·, . ·-; . ~...,. . ~ ""' • , .. • ·.A .. ",. ......... ....., ~. 

,I stcfn_ti u 1 -·· Be led iye·s i · .1 l~ _ril~ rı 1 · Bu fiatlardan fazlasını isteyen satı ·ılar hakkında takibat yapılmak üzere en 

İstanbul 
nulmuştür. 

Çapa sı. inci ilk okul binasının tamiri açık eksiltmeye ko- ı, .. yakın inhisarlar İdaresine maliimat verilmesi sayın halkımızdan rica olunur. 4 

Keşif bedeli 1142 lira 58 kuruş ve ilk teminatı 85 lira 69 kuruştur. 

K~şi! ve $arlname zabıt ve muamelat müdürlüğü kalemi'nde görüle
bilir. Ihale 5.11.942 Perşembe günü saat 14 te Daiml Encümende yapı
lacaktır. Taliplerin ilk teminat rnakb n veya mektupları, ihale tarihinden 
(3) ~ün evvel vilayet nafia rnüdürlüf:line müracaatla alacaklaı;ı fenni 
ehliyet ve kanunen ibrazı 1!ızım gelen diğer vesikalariyle 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

·rJrlç f 

P,1 ~/iKi~ 
Ç!NKO 

LEVHA 
MÜHÜR 

KLtSELER 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
SUbemlzde kayrth yedek ölçme teğmeni İsm:ıil ol(lu M. Mithat Er

dem 50742 acele şubeye müracaatı, gelmediği takdirde hakkında 1076 

sayılı kanunun madde! ~ahSJlSU hükmünce ceza tatbik edileceği, 
(1471 - 6'15) 

, :111111il1 11111111111111111111J111111111llililll111111111 il ili il lllll ' 1 -----------· 

~ reni Müşteri Bulmak Sanatı~ tmmtY-1-Ft_Y.,.AT-L-;-
E Dr. Gasaon diyor ki~ E 
= Her tacir bu kitapta gösterdiğim nsullerf tatbik = 
: etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içınde : - -- müşterilerinin adedini bir misli arttırabillı. Uen bu : 
§ kitabımda size bu sanatı Öğl"etiyorumott : 

~ Fiyatı 50 Kuruş ~- E 
E Satıs ueri: TAN mathansı ı~tonlml : 
~rıııııııııııııııjıııııırıııııııııııııııııııırııııııııı1111111ııı111111~ 

l'ASHİH 1LANI 

Gazetemizin 1B.10.M2 tarihli nfühastnda ilAn edilen GUzel Sanatlar 
İ\kademisi yıiksek mimarlrk şubesine kabul olunan namzetler ara~mda 10 
numaralı namzet adı sehven neşredi1memiş olduğu tashihen llfln olunur. 

,1111 •ıııı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ını•ıın•ıııı•ıııı•ım•ııı !!\ 

! İDEAL BURO ~ 
! Yazan: lktısat Oo~toru GASSON j = Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak. para kazanmP~ = 
~· tstivorsanız, "İDEAL BÜRO" .f1I okuyunuz.. 1 

Satış yert: TAN lstanbuJ = 
1 Fiyatı 50 Kuruş 1 

1 Sntış ,,eri - TAN Matbaa11ı - /,,ftırthıd 1 
ıııı• ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• ıı ıı•ıııı•ıııı•ı ııı•ıııı• ••••' 

· Kullanılmtş her çeşit ev e~ya
sı, hııb. kilim, elbise vesaire ıı

lmır. Pangaltr Posta kutuını (6) 

- No. ya yazı Ue bildirilmesi. -

KAVIP - Yeşilköy nü!us memur
luğundan aldığım ve içinde Bakırköy 
askerlik şubesinden askerl muamelem 
kayıtlt hüviyet cüzdammla, ünvan teı 
keresi, 29 Teşrinievvel keşidesine ait 
ilci Milli Piyango bileti ceketimle be-

raber dükkannndan kaybolmuştur, 
Yenilerini alacağımdan hükümleri 
kalmamıştır. 

Pangaltı Sak~ı sokağı No. 2:5 Kay-
nakçı Leon oğlu Haçik Yereçyan. 

İstanbul Asliye Mahkemesi Birinci 
Ticaret dairesinden: 942/315 - Meh
met Dıravacrya ait 30 srra ve 259 se
nedi bahri No. lı mavna 18.10.942 Pa
zar günü Haydarpuaşa limanmdan 
yüklemi.$ olduğu yapağı balyelerini 
Feshane fabrikasma götürmekte iken 
geçirdiği deniz kazasına ait raporun 
alınması meı:kfu" mavna reisi Mehmet 
Dtravacı tarafından istida ile istenmiş 
olmakla mavna ve yükle alakalı ve 
bu işten zararlı herkesin raporun a
lın::ıraı'tı 27.10.942 ~st 10 ds mahke· 
nıcde haLır bulunabileı;eı;ı il~n olunur. 

D E N 1.Z C I L E R E I L A N 

İstanbul -Mıntaka Liman 
Riyasetinden : 

Görülen lüzum üzerine Karaköy köprüsünün 
22/ 10/ 942 perşembe ve 23/ 10, 942 cuma sabahları gemi-
lerin geçmesine açılamıyacağı ilan olunur. (725) 

K,TA8ARRUI' 
HESAPLA At 
f Cklncltetrln 

K:~ldeslne ayrıları 
ikramiyeler ı 

1 adet 1000 l.lralıı. 
l " ISOO • 
t • !SO • 

lf • . 100 • 
uı• tSO • 
IO • IS • • 
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Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

28,800 Lira 

VERiYOR 
Para Biriktirenlere 

iKRAMiYE 
'lraat 8ınıc•ıuıd11 'kurnb•rah ve thbr•arıı taanovt heaaplal"lftdl en •• 9CI 
'"est bulun•nl•,.. ~,.ede 4 dda çtıktlec:.elı lfur'a Ue ... ~ıdaka nlAn• 

a&re lkt-arnı-..r d•Oftılacaırttr. · 
t Ad.. t.000 Llr•lltr 
4 • 800 • 

• • ne • '° • tOll • 
•00 
•?O 
uso 

• 
• 
• 

• 
" • 

4.000 LI,,.. 
t.OOG • 
t.000 • 
4.000 • 
ı.ooo • 
4.llOG • 
L200 • 

~ k.AT Meqolı,.,ndakl rı•,.••~ nt• une IQlnde 8o Ur•d•n •POt dOı 
• •venlere tkrımtvı çsl<tıjtt takdirde ~ fO f•2•aııvte verllecektlr Ku,.•• 
• et"neıte ııı defe t1 l!yllH, t1 Blrlncll<lnul\. n Mart ve 11 Ha2tn11 

t."'" '"'' ""• . ,.ı.tı..,.,.1ttlr 
...... A 1......-..-~ ~ e--..-ft'.-...........- - ----~ 
········-······························· ...... ········ i ~. M. Y. lstanbul Sa+•n Alma Komisvonu ilanlar• r 
...................................................... 

50 ton koyun veya sığır eti alınacaktır. Pazarhkla eksiltmesi 21/10/ 

942 Çarşamba günü saat 14.30 da Tophanede M. M. V. İstanbul Bir No, 
lu satın alma komisyonunda yapılacaktır. Koyun etinin tahmin bedeli 
65,000 lira, ilk temlnatf 4500 llradtr. Stğır etinin tahmin bedeli 55,000 
tira, ilk teminatı 4000 liradır. Taliplı;rin bell1 vakitte komisyona gelme-
leri. (234) (683) 

_.., 
Beher çiftine 3;)0 kuruş tahmin ediln 4000 çift deri eldiven alınacak .. 

tır Pazarlıkla eksiltmesi 22/J0/942 Perşembe günü saat 14 de Tophane
de M. M. V. İstanbul satm alma komisyonunda yapılacaktrr. İlk temi
natı 1050 liradır. Nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin belli va~ 
kitte komisyona gf'lmeleri. (232 - 634) --Seherine 30 kuruş tahmin edilen 15,000 adet sakandırak kayı:ıı mil• 
teahhit nam ve hesabına ~zarlıkla satın alinacaktır, İhalesi 26/10/94: 

Pazartesi günü saat 14 de Tophanede M. M. V. İstanbul satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 337 lira 50 kuruştur. Nümunesi 
komisyonda görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona ~elmeleri. 

(233 - 635) 

Beher kilosuna 198 kuruş tahmin edilen 8 ton zeytinyağı alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 2.11.942 Pazartesi günü saat 14.30 da Tophanede M. 
M. v. Bir No lı satm alma komisyonunda yapılacaktır. Kat'l teminatı 
2376 liradı:r. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (243-733) -10 ton çekirdeksiz kuru üzilm alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23.10. 
942 Cuma günü saat 14,45 te Tophanede M. M. V. İstanbul bir No, h sa
tm alma komisyonunda yapılacakttr. Taliplerin kat'! teminatlarfyle belli 
vakitte komisyona gelmeleri. (240 - 730) -. 

Beher kilosuna 55 kuruş tahmin edilen 10 ton zeytin tanesi alma
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23.10.942 Cuma günü saat 15 te Tophanede 
M. M. V. Bir No. b satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kat'l temina· 
tl 825 liradır. Şartnamesi komi!'lyonda görülür, İsteklilerin belli, vakitte 
komisyona gelmelerl. (241 - 73ı) 

~ 

Beher kilosuna 198 kuruıı tahmin edı'len 5 ton zeytinyağı almaca'lt" 
tn-. Pazarlıkla eksiltmesi 23.10.942 Cuma giinQ saat 14.30 tla TophanP.de 
M. M. V. Bir No b satm alına komisyonunda yapılacaktır. Kat't teminatı 
1485 llradtr, Talioleriıı hF>Tli "<!'kitte ~o,..,levnnı> ıtl!)mı>lPri (?4'>-732) 

Sabıp ve l'leşrıyat 1\'ludur~ tiatu LUlh Oordüncu 
Gazetecilik ve .Neşriyat T. L. Ş. TAN Matba8Sl 
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