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GÜNLÜK SIYASi HALK GAZETESi 
Bahçekapt Anadolu Han altında (Eski Karalro Maj!azast l 

illi efın ö emli Bir Natku 
• 

ille e Ve Gençlf ve H·tap 
den isme inönü Dedi ki: 

''Bütün Dikkatler Mil_li Bütünlüğün Muhafazasına 
Döndürülmeli, Bütün Sıkıntıların Çareleri Elbirliği 
İle Çalışmanın Feyizli Yolunda AraRmalıdır,, 

-

.. 

Dünkü geçit resminde mektepli ı:enç kızlanmtt tribüniin önüua·· 

Yurtta Bayram 
·Ankara Hipodromunda Milli Şefimiz 
İsmet inönü'nün Huzurun a Yapılan 

• 

Geçit Resmi Çok Parlak Oldu 
Dün şehrimizde yapılan geçit ~smiııöen iki görünüş. Kahraman askerlerimiz, Şeref tribününün önünden gcçeı·kt!Q 

Nevyork'ta-;;-) -r 
merikanın 

inönü Diyor ki: 
Sabahleyin Atatürk'ün Kabrini Ziyaretle Bir Çelenk Koyan 
Cümhurreisimiz Öğleden Sonra MecOste Tebrikleri Kabul E+t; 

Ankara, 29 (A. A.) - Cümhu • 

arp Sahilinde 

riyetimizin 19 uncu yıldönümü • 
bugün bütün yurtta en coş • 
kun bir bağlılık tezahürleri için 

en yüksek bir dereceyi bulmuş -' ' Oraumuza· Sarsılmaz ~ür~::::·b~;·ş!~:ü~~k=:da 
Amerikanın garp sahillerinde harp tur. Dünden beri bu büyük milli 
yüzünden yeni bir !nkiıaf başla- G • • ı B k bayramın havası içinde yaşıyan 
mış. birkaç ay evvel henüz birer a ıyoruz An.karalılar sabahın erken saatle 
arsa halinde olan boş sahalarda uve , e rinde şehrin yollarına dökülmuş 
~ebirler fışkırmıştır, Eski işçiler ..l.A ' ' !erdi. Baştan başa: milli .renklerle 
bu büYük inkişafa yetişmez ol- bayraklarla d-0<11atılmış olan yol· 
muştur. San Fransiskoda denizde 

harıı geınnerinı, havada tayyare- "D v y ld S Soysuzların·, Ne Kadar Mar"ıfeti"ı ve lar geçit resminin yap:i:ağı bsa-
reıerı görünce cephede bulundu- ogru o an apan haya giden halkla geç" ez ır 
ııunuru anl!yorsunuz. Buradan H"I I" Ol I Ol 1 E • d S d Her hale gelmişti. Bu akın bilhassa 

olivut ile Los Ancelos arasın- 1 e 1 Ur arsa SUn ar nln e Ve Onun a Ulus meydanında zafer abidesi 

•k
1 film. ·~uayol~rm•n bulun~u- Halde Yakalanacaklarına Zerre Kadar Şüphe Etmeyiniz önünde muhte~em bir manzara 

ğU yere gıttık. Stüdyobrda dun- ı 11 arzediyordu. Saat 12.40 geçe 
yanm her krtası, her. tabhti, ller 1 Ankara 29, (A. A.) - Reisı., önünde -~imdi~ dw:"yor. Millet · J yolunda ara':'~alı!. millete yapı • Cümhurreisimiz milü şef İsmet 
ınemleketı ve her ~ehrı \oplanmıı- cümh__ ur ve Milli Şef İsmet İn- mizin bun.yes. ı_ndc·ki· ku.vvet ve. ıa_cı>k_ e_n_ t.esırlı duşmanlığın, .keıı İ 1 k 

k ld a nönü refakatinde gene urmay z hl b" l'kl k tır. onu bugün Hipodromda yapılan memleketımızın ıçındekı varlık dısme ıtımadı sarsma o ugu · başkanı Mareşal Fevzi Çakmak,] ır ı ır ı er ~çer en 
geçit resmi başlamadan evvel en şiddetli si.kıntılan yenecek nu bir an hatırdan çıkarmamalı· olduğu halde Ebedi Şerin muvak ş h • • d D • • k • • 

JJ1, Zekeriya ::iER1'EL halka bitap ederek aşağıdaki nut kadar kudretlidir. dır. kat kabrini ziyaı:t eylemiş ve e rı m iZ e un u 
evyork, 27 \Ba~ muharrirı • ku söylemişlerdir. MÜCADELELERİN HEDEFİ BAŞLICA TEMİNATIMIZ çok muhteşem hır buket koya • 

den telsizle) - Hukumet ge- "Aziz vatandaşlanm ; Aziz vatanda~lanm; Aziz vatandaşlarım; rak bir ihtiram dakikası içinde p 1 k T • • 
i.n§8at tezgiıhlarını g~zilk•cn Cümhuriy.ıt bayramını hepini· Her mücadelenin temeli ken • Bir ateş kasırgası bütiin dün • Ebedi Şefin aziz hatırasını taziz ar a o ren 
a, otomobille San .r ransısko- ze candan sevgilerle kutluyorum dimize ve mHletimize güvenmek yayı yakarken bizim bunun orta eylemiştir. 
gıdıyoruz İnşaat tezgahları • n·· fel"k t" · d"" d.. ·· it· B··ı·· ·· d l ' b"" ··k . ti '"k 1 • · 1 unya a e ının or uncu se • ır. u un muca e erın en uyu sında vcka.r ve haysıye e yu se Cümhurreisimiz İnönü Ebedı 
cıvannda harpten berı kuru -. d b"" .. .. ·11 . . h d r· ·11 ı· ı· ~ . t" . d' k d" ol bır· . . . Et . d nesın e uyük Turk mı etı, bır e e ı, mı e ı se ame•~ enş ır . memız, ken ı en ıne an Şefin kabirlerini zıyaret ıçın -

ş yem şehirlerın arasın an ge d ı.· "·' ·· ki" B'·ı·· d"kk ti 'ili düf" d ··1di Mili tin her ·e · li l · d . . di çok ar ga ve çok ş ... ayet eıtigı- me ır.. u un ı a er mı tesa egı r. e ~ • nografya müzesıne ge ş enn e Taksim deki Geçit Resminde On Binlerce 
Kişi Hazır Bulundu· Gece Ve Gündü2 

Halkevlerinde Muhtelif Toplantdar Yaplld 

ruz. Rehberımız mutema - ıkıntı! di .1 b"tünl" ..• ·· h f d"· d"" · vataıı . . k' . miz s ara rağnıen nç, n11 u ugun mu a azasına on ı:.ı yini ordusuna vernıesı ve De,·amı Sa. 3, Sü. 5 
sag ve solumuzdakı uçuı< . • ı b. ld · 11 t ülm r b .. t ·· kıntıl rın ç el kı t k t 
eni baraka ve evlen gostere- li iradesı ~a1g a~- ır ha e, ':'.''ı e_ r_ !be' ı,1 _ğ_u1 un s·lı a far. 1~ se13meti için be~ sı n 1ıya a.,.: 

. . . . . k . . Jer arası ~ emının saygılı goz erı rı e ır ı ı ye ça şmanın eyız ı !anmak kabiliyetınde o ması, u 
kJIDlSınm hır sene, ınusınm • Bayramın 

Hariçteki 
Akisleri 

y evvel hatta bir kısmının yük belaya karşı başlıca temına 
8 

evvel boş arsa veya tarla • M h t ı • t B 1 tımızdır. Doğru yoldan ~apa".1 soy 

Cümhuriyetin 19 u;ncu yrl de>-r--
nümü, bütün yurtta olduğu gibı 1 M 1 d . 

y . . u e 1 u g ar wzlarm ne kadar marifetlı ve 
ibaret olduğunu soyluyor. hileli oİurlarsa olsunlar, eninde 

an Fransıskoya kadar. ~lmuş • • sonunda b-erhalde yakalanacak • 

şehrimizde de büyük merasimle 1 s 1 r Q 
kutlanmıştır. Dün, İstanbul h~lkı 
sabahın erken saatlerinden ıtıba
ren sokakla;a dökülmüş ve saat 
10 a doğru kalabalık azami had
dıni bulmuştur. Bilhassa geçit 
resminin yapılacağı Taksim mey 
danı ile cıvan daha saat 9 dan 
itibaren mahşeri bir hal alınış, 
meydanı saran binaların pençe - , 
re ve damları bile insan kütleleri • 
ile dolmuştur. 

metre boyunc~ gordugumuz Ta k 1 m 1 Yen 1, d 1 lanna zerre kadar şiiphe etıı_ıeyi 
ara bu idi. Bır seneden ben 

DİZ.. yeni şehirleı:; henüz şe -
İngilizler 
Sahilden 
İlerliyor 

haline gelmemiş, yerler'41e de 
erce otomobil arkasına takı -
çekilen seyyar evler gördük. 

istcznbul Şampiyonu Maçı 2 - O Kazandı 
harp sanayiinde ve inşaat 

atılarında yer ve iş bulmak 
memleket içinden ge1en ye 

ilere aitti. Görülüyordu kı, 
ikanın garp sahillerinde 
yi;i~iınden yeni bir inkı~af 

anJlŞ. ve eski işçiler bu ınkı~a 
etişınez olmuş. 

an Fransiskoya yaklaşırkE!!ı 
genişliyor ve otomobıl adedi 
or. Petrol ve liıstik tahd'..d~ıı 
asına rağmen yol otomobil . 
görünmez oluyor. Nihayet 
·1ometre uzunluğunda bi." 11-

ve tünelli köprüden geçerek. 
e giriyoruz. San Fransisko 
· sahilinde Amerikanın 

ci büyük kozmapolit şehri, 
t bizce buranın hususiyf·:i 
ik cephesinde ön hatta bulu, 
dur. Denizde harp gemileri_ı 

, 
ıt?iY" Devanu Sa. 2. Sü. G. ı 

. ~· .. . . 

Muhtelit Bulgar takımı • Beşikta~ nıaçmdıın bir ı:öriinüş 
- Yazısı 2 nci sayfada -

ORDUYA GÜ\TEN 
Vatandaşlarım; Londra ve Berlin 

Radyoları Hararetle 
Neşriyatta Bulundu 

Saat 9 da, Vilayet makamında 
Dr. Lıltfi Kırdar, şehrimiz.deki 
askeri ve sivil erkii.nın, teşrüata 

bugünkü ve yarınki büt~. srkın Telgraflar Gönderdiler dahil zevatın ve yüksek memurla 

Ordumuza, genç neslimizin ör. 
neği olan evlatlarımıza sevgiler. 
le, yüreğimizin içinden gelen sıı:r 
sılmaz ı:üvenle bakıyoruz. Pek 
çok kasırgaların hakkından ı:eı • 
miş olan büyük bir milletin şu • 
urlu ve iradeli evlatları olarak 

ln9iltere Kralı veı Alman 
Devlet Reisi Şefimize 

Bu Kısımdaki Miliver 
Mevzilerinde Yeniden 

GAdikler Acıld 
tılan muhakJ;ak alt edcccgız. Türk milletinin büyük hayra • rın tebriklerini kabul etmiştir. 

Ctm:'huriye~ Dayııı~. hep~- - m!inasebetile dost ve mütte- Tebrik merasimini müteakip Muharebe Son Derece 
ze: mucadele ır~elerımızı yenıle fik memleketler radyoları da Taksim'e çıkılmıştır. Burada Vali 
mış ve tazelemış olarak kutluyu türkçe emisyonlarına memle • ve Belediye reisi Dr. Lıltfl Kır _ Şiddetli Bir Safhada 
rum .. ,, ketiıniz, milletimiz ve Cüınhuri- dar, yannıda Tümgeneral Asım Ankara 29, (Radyo gazetesi~ 

yetimiz hakkında sitayişkar hl - Tınaztepe ve parti idare heyeti re Her iki tarafın da harp sahasma 
italyan Limanlarına tabelerde bulunmuşlardır. isi Suat Hayri Ürgüplü olduğu yeniden büyük kuvvetler ileri 

• Londra ıradyosunun muhtel\f halde meydanda yer almlş bulu- sürmesi. O.:ııerine muharebeler 
Y enı Hava Akınları saatlerde yaptığı Türkçe neşri • nan askeri ıoıaıan. mekteplilerı çok şiddetli bir haı almağa baş· 

Ankara 27, (Radyo gazetesi)- yat sırasm~a. İ~gilterenin eski ve birlikleri teftiş eder~ ~üyük lamısh:r. -
İngiliz bomba uçaklan İtalya • Ank~ra ~efın Sır Pe;.si ;1m"a~e bayramlarını tebrik etmıştır. . • Sekirlncl

0 

İnı:ffiz ordusu 
0

ye'1i 
daki limanlara yeni akınlar yapa ve Sır Vilyam Deds Turkıye curn Bundan sonra ıaaı ıo,ss te lstıkltl bı:r hamle ıle sabile yalan hır •• 
rak liman tesislerini w büıdinne huriyetinin kuruluşu ve Türk si- nmşiyle birlikte sanlı bayniımız di• hada yeniden bir kaç gedik a~ • 
kıtalarını bombalamışlard.ıı;, De\'amı Sa. 3, Sii. S ~ Devamı Sa. Z, Sil. 5 ~ Devamı Sa. 2, Sii. 4 
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LK iZ 
Yazan: KERlME NADİR 

Milli Piyango 
Dün Çekildi 
Kazanan Numaraları 

Neşrediyoruz 

Muhtelit Bulgar 
Takımı Venildi 

Şehir Meclisi 
T C?Plantısı 
Önümüzdeki Pazartesi 

, IKKAT:-, 
i• Cerrahpaşa Hattı S 
i Otobüsleri 

intizama Konulmalı 

I 

tlıülmüı ve yorulmuş olacaksınız .. Dört ıttıılük hilliisa 
K!fıkUn bahçeaind•kl ceviz a~acının 

•ltında Sermet paıa, karısı Güzide 
Hanım ve torunu Feyzi oturuyor
lardı. Sermet paşa, her zaman yap
tıaı gibi yint FeyzAya taktlıyor ve 
onu hafif hafif lğnellyordu, Feyzi 
her zamanki gibi dalgın ve düfOn
cetı .• 

- Fakat kızım bu bir hayat mese
lesidir ... Oyuncak değil ... Sen aklını 
başına topla da, ona göre karar ver. 
Ilu:ıdan iy!sinf nereden bulacaksın .. Bu 
kijtü zamanda bu bir devlet kuşudur .. 
AT!es.i temiz, ge!lri yerinde, akıllı us• 
hı, Yi.kıııkh bir adam ... Ustelik içkisi, 
ı:.Icaraıı da yok,. Vallahi böyle bır 

krsmetin tepilmesi için insanın budala 
o!ması l.izım .•• 

Milli Piyangonun 29 l!ktefrln 1942 
CevkalAde çekilişi dün Ankara Sergi
evinde saat 17 de çekilmiş ve çekilişi 
kalabalık bir halk kütlesi takip et
miştir. Bu çekilişte ikramiye kazanan 
nurnaral;ırf a.şağıya yrtzryoruz: 

lstanbul Şampiyonu Maçı 2 • O Kazandı ilk içtima Yapılacak 
tklnclteşrlnin 2 inci Pazartesi gü

nü ötleden sonra Şehir Meclisi 1çti
malarına başlanacaktll'. Bu toplantıda 
yeni Şehir Meclisi Azasiyle çalışacak 

olan eski ~zaya hitaben Vali tarafın
dan kısa bir nutuk söylenecek ve bu
nu riyaset dlvant seçimi takip ede
cektir. Bundan sonra Daimi Encü
men ve ihtisas encümenleri seçımı 

vaptlacakhr. Daimt Encümene bu de
ta kendi iş sahalarmda cösterdikleri 
enerji ve bilgi ile tanınmış yeni si
malardan birkaç ki$inin de seçileceği 
ınla,5t1moktad1r. 

Cerrahpıp, ıehrJn •n bDy01.ı: 

hıatanelerlnden biridir. 8ug0H 
300 kUaur yıtıöı vırdır, yarın ye• 
nl cerralıf pavyonu da ıçılıncu 

500 yıtaklr bir hııtıne olacaktır 

Bu e~nada kaıkün kapılı çalınıyor 

ve Feyı:ıS.ya g6rücüler geliyor, Fey· 
zıS., GUz.lde Hanımın bUtOn ıırarla

ri'na rı§men g6r0c01ere çıkmıyor. 

Bu defa Serrnet pııa onu müşfik 

bir ıekllde lknıa çalıpyor. Fakat 
kız ayrıhp kendi odaıunı çıkıyor. 

Arkadan Belklt dı Feyztnın yanı· 
na gidiyor, Arıhıırtndı geçen konut
\ıııda Feyz:I ona, evlenmlyeceAlnl. 
~tlnkU bu aile muhitinden ayrıl

maktan korktuöunu ı&ylUyor. 

* --- TereddütJer!n zam2n ziyanından 
l>aşk;,, nedir?. Eier, dedif:m g:bi m(. 
"'im bir ıebep yoksa, bu fyl kısmetlerJ 
nara.rfyen yüzünden tepme! Sonra p: ... 
man olursun!.. 

F<yd çok m~kfil m<vldde kalmıı 

ıörilnüyordu. Gözlerindeki bufu &ittik• 
· e kalınlaııyor, Sdeta bir yaş tabakası 
haUnl alıyordu, .._ 

Belkıs devam ett1: 

- Beni bir budala kıyas cd:niz Fa~ 
k.at urar etmeyin!z. " 

- Fakat bu kaçıncı kızım?. Haydi 
öteki çevrilenler özürlii idi .. Bunun ne 
ı~htbi vır?. 

Feyzi masaya dayanmı1, kollarını 

k3.\."'l1Şturmu1, pcnı;ereden uzak~ara ba• 
ktyor, yanaklarından ya!iilar sızıyordu, 

Torununun bu 'l'ükilnetini gören Gü• 
zldc hannn ona yaklaıtı. Sesini yav.ı~· 
latarak dedt ki: 

- Serün saadetinden başka bir şey 
düşür.mediilmizi bilirsin Feyzi .. Bize 
fazla da gelmiyorsun .. Seni başımızdan 
e.tma.k JsUyoruz zannetme! .. İyi di11ün 
kızım. Bu adam seni herhalde mesut 
eder ... İstersen kat'i cevabımızı bir kaç 
~tin sonra vcrecefim;zi söytiyeyım .. O 
zamana k3dar yine dü~ünürıiln. 

Feyzi döndü. Kat'i ve ciddi bir ta• 
vırla: 

50.000 lira ka•anan numara 
1374~3 

20.000 lira kazanan numara 
251445 

10.000 lira kozanan numara 
089950 

5.000 lira kazanan numaraln 
O?OROR J Ol 554 J 09967 362082 
2 000 lirn kazanan numara'ar 
017397 042695 049950 074452 
075108 134703 136198 229344 
263917 293852 
1.000 lira knzana" numaralar 
025960 052748 071405 071650 
088568 094085 114087 129t42 
)37699 179943 187155 188092 
199003 202241 202581 208454 
209096 209533 230705 233245 
234150 
277200 

243472 
2781R9 

252368 
280222 

263957 
202289 

299064 299435 29q574 324396 
328766 332178 344093 357186 
3~0?9• 36?57~ 367034 393~30 

Bulgaristan şampiyonu Levsky ile 
Bu1g2ristan ikincisi J. S. C. takımla• 

rın1n muhtelit! dün ilk maçını lstan· 
bul şampiyonu Be,Ilr:taşa karşı . yaptı, 
Erken ıaatlerden evvel. stadyuma meıo 
rakhlann akın akın cidişi Bulgar fut. 
bolciilerinin son senrler zarfında ettik• 
le!i terakkin.in kendi hudutlarını aşan 
bir şöhret hal.ine geldiğine misaldir. 

Di;n yeni şekliyle gayet güzel ve 
rtıodern bir stat haline gelmiş olan 
"Seref stadı" nda Bulgar futbolcüle· 
rinin maçından başka spor scverltri 
ilgilendiren hadiseler de vaTdı. Bö1

• 

genin müsbet yardımı ve Beşiktaş id:ı• 
recil"cinin çalışması iJe otuz bin lira 
!ıarfedilerek şehire kazandırılan dört 
tarafı tribünle çevrilm!$ stadyumun 
ar:-ılış merasimi, Fenerbahce • Be'?oiktas 
tekaütleri arasında ve eski dostlukları 
yldett:recek bir oyun fantezisi ıtibi 
hadiseler bir çok C"encin ve spor ya
kınl?rtnın Cümuriyet bayramını n~ıih 
bir heyecan!a gec;irmelerini mucip ol• 
mu!'ltu. 

velhas.Jl tam manasiyle bir lr:aptandt. 
Bcşiktasin en tehlikeli oyuncuıu 

Şükri.lyil, Bulgar takımının en şöhreUl, 
en kafalı ve en deterli oyuncusu saf 
h3.f Stambuliev marke etmiısti. O ka• 
dır ki Şükrü ancak bir kaç sıyrı!ıı 

yapabaldi; fakat dört Beşiktaş forve• 
tinin de Bulgar müdafaasına ziczagh 
bir şekilde yüklenmesinden büyük bir 
pay aldr. 

İlk anlar ıec;tlkten sonra Beşiktnı. 
on dakika kadar çok ytikıek klista bir 
oyun tutturdu ve i~te bu sıralarda do
kuzuncu dakikada, Bulgar sai bahna 
ilk ihtar gibi sıyırılan Sükrüden Hık
kıya ondan da nlimune olacak şekilde 
Şerefe geçen top Bulcar 1calecisin1 de 
aştı. 

Go!ü yedikten sonra Bulgar oyun• 
cularını çok canh görüyoruz. Fakat 
Be,llr:taş bir kaç dakika içinde .iman 
verıniyor ve oyun, ilk hızdan sonra 
gelen bir bezginlik hileti ic;lnde yavı~ 
hy:ırak devre bir mücadele anında bi• 
tiyor. 

Df&~er taraftan Şehir Meclisi için 
Catalcs. Silivri, Şile, Kartal ve Ya
lova gibi mülhakat kazalarmda da 
yapılan ıo:eçimler sona ermiş ve ka
ıanan namzetler evvlkl gi\rı Belediye 
Refslffine bildirilmiştlr, Bu defa Mec
lise Yn1ovAdnn e:!!ki afyon lnhtsArr u
m11m müdürü Ali Sami Yen seçilmiş
tir. Ali Sami Yen. dilrüst ve enerjik 
idare adam1artmt7dandır, 

Trakyada 

Ziraat 

iaşe 

İşleri 

Ve 

Bu hıatınenln yUze yıkın dok.' ş 
toru, bir o kadar hastabakıcl 

memuru, kttlbl. hademeal, bir· f I{ 
kaç mlall tılebesl, bet yüz hasta-

1 
nın da eh azdan beş yOzden fazla 
ziyaretçisi vardır $ 

Hastanenin bulunduöu "mtte $ 
ı tramvay yoktur. OtobUa ı,Ter v• ı 
ı bu otobUıler yatnız bu tııltane 

i 
He iti olınrart deöll. bir hayır ka• 
labılık olın civar halkını da tı. 

"'· • Fakıt. otobUs bu hatta bir IOka f 
t gibidir. Belediye ba:ıan fızla yol· J 
• cu alındi~h lddlıslyle otobOılerl 

1 

volıuz eder, bazan cenıze servlıt 
için hattan bir iki otobüı alınır, 

Bızan da otobUılerl lıletenler 

kendi kendllerlne tatJI yapırlır. 

Bu bı11bo9luktan en çok doktor-

1 
lar, Ünlvel"lite profeı8r ve do· 
eentlerf ile talebe ılktyetçldfr, i 
haıtalarla h•sta ıahlplerl h•atalı· 

•• 
lltt 
~! 
ı., 

llte 
B ... 

>la 

- Ben de bilmeden, tanımadah ev
lendim .• Halbuki ne kadar mesut o1

• 

dı:-n ... Eier kocam yaşasaydı. bugün 
tlunyanın en mesut kadını idim. Ne 
mulılt, ne dostlar_ ne meşgale, h!ç, 
1ı'ç bir ıcy, iyi bir eştn var!ığr k~· 

dar ıaadct veremez., Emin ol Feyzi, 
bu böyledir .. 

- Lüzum yok büyük anne, dedi. Ne 
kadar beklcseni.ı, benden ayni cevabı 
alacakt'ın1.ı .. 

500 lira kazanan numaralar 
3696 \'e 7492 ile nihayet bulan bi

letıP". 

S::ı::ıt tam 14.45 te Fenerbahc;e ve 
Beş:1<"taş mütekait futbolcüleri sahaya 
çık•dar ve stadın en güze] yerine kc• 
nulmuş, Atatürk ve İnönünün vakur ve 
.1sil "kabartmaları'' önünde bir ihtiram 
vakfesinden sonra stadı baştan bıtşa 

doldurup on bin adedini aşmış olan 
h?.lkı sel.imlayıp RcLk Osmanın ha• 
lcernliii altında ovuna başladtlar. Fe
nr.rhcıhçe, Betiktaşlı mütekaltl~re nir• 
b"ten çoiu !'lporu dah3. sonra bır'lkmış 
ol::'n e!"ki !ltporculıtrdan mütesC"kklldi ve 
birinci devrede Sedat vasıtasiyle altıiı 

İ~inci devrede mlsa fir takımı yine 
mütemadi bir gayrette cörilyoruz. Fa· 
kat Beşiktaş çok daha iYi anlaşıyor, 
Ge-rı hatlarının topu kaldırmasına mu• 
kabil Hakkı ve Şeref topları ayaklı• 
rrnda. gayet ıüzel söndürüp ü:ıerlerine 
adam çekiyorlar ve daha devrenin ya• 
rısı bi!e olmadan saf açıktan kurtulan 
topa Bulgar sol beki ile ıai iç Hallı 
çıktyorlar; avantaj bekte olduiu halde 
H.!ıliıı: topu sökerek geriden fırlayan 

Şerefin önüne dü"Jlirüyor ve Seref to· 
pu durdurmadan, fevkallde bir ısütle 
k:tle ai:larınr geriyor, 

Edirne, (TAN) - iaşe işleriyle 
devlet hissesi olarak müstahsilden a
lmmakta olan yüzde yirmi beşlerin 

toplanma ve tohumluk tevzil işlerini 

mahallerinde tetkik etmek üzere böl
ıe v!JAyetlerinde bir hartabk tetkik 
gezisi yapm•kta olan Umumi Mü!et
tlş vekili Salim GündoJan Edimcye 
avdet etmiştir, 

! 
rını ve hilıtalıklannın iyi olmııı 
tereflne bu atkıntıyı kale blle al~ 
mazlar. 

Beledlyemlz, hl9 olmazı• bu 

•ı hatta ı,ıtyen otobUalerln muntı· 
.:aman seyrüseferini tın~lm etae 
cidden fıydah ve çok yerinde bir 
1• yıpmıt olacaktır. 

tı.zı 

~.y 

ıadi 

- Ben aksini iddia etmiyorum ... 
likJ'!l o adam nerede? .. Yine tekrar 
ederim ki, eğer istediiim gibi kuvvet• 
11 bir baf beni sürükleyip uçurumhı· 
ra gôtilrst, her eeyi severek bırakrr 

giderim.... Elverir ki, o kuvvetli bağ 
mevcut olsun! .. 

Bu sırada odanın kJpııt açılmı!J, i• 
(eriye Güz!de hanım girmişti. Halinde 
tel.it ve heyecan vardı, Gülerek: 

- Feyza. ded~. Rasim Bey hafta 
lc;inde Adanaya hareket ed:yormuş,. 

S >ZÜ ke3mek !stiyorlar .• Ne diyorsun?. 
Genç kır Belkrsın yilrfi.ne baktı. Sc• 

.ını alçaltarak: 
- Cevap verin büyük ann~! dedi. 
- Nasıl?. Ne diye? •• 
- 01.amıyacağına dairi .. 
Kıdıncağız orad.lki bir iıkemlrnin 

üstJce oturmuştu. Büyük bir can sı• 

ktntısı ile: 
- Feyza ne yapıyorsun?, Çok bil• 

.rük bir hata lıledi;!nl idrak etmiyor 
ınusun? Dedi. 

Büyük anne; ıize yalvarırım xs· 
ra-~ kalkışmayın... Çünkil bo' yere 

Sonra, biraz evvel evlenmek husu• 
ıunda Belkısa 

!adı. 

anlattıklarını ttkrar 

Güzide Hanım çok müteessirdi. Ca• 
resiz ve boynu bükük katar.ık bir müd• 
rlet sustu. Sonra Bclkrs::ı dönerek: 

- Sen bu işe ne diyorsun?. Diye 
sordu. 

- S.:z!nle ayni fikirdeyim .. Fak,,.t, 
Feyzi madem ki bu derece ısrar ed~-

yor, ileri gitmemeliyiz .. 
(Devamı var) 

BUGÜNKÜ l:'ROGltA.~ 

7. 30 Pro~ram 
1.12 Mart lar 
7 40 H~Mrlcr 
7.ŞS MUıilı: {pl. } 
l.SQ KOOUfll)a 
1.4.5 Mudlı: C pl. \ 
9.15 KoOUfom• 
9.!0 Müzik {pi.) 
9.45 Konu•rna 

10.00 T r~ Olçır 
10.JO Koııuım.a 
10.4S MQzılı: (ol.} 
ı ı.ıs Konutma 
11 . .JO Sar eserleri 
l:I 00 Ko,,usma 
l:I.15 lııtO•ık tPL 
1 a 41 1-Ltıkrkır 
l J.O'l T ti r ldilcr 
ı S.30 Konııtma 

ı t3.45 MGılk {pi.} 
14.IS Konusma 
14.30 nans M'"ıifi 
15.00 Konu t ma 
1.5.l.5 Uaruı 01ü•iı?i 
1 S.4.5 Ko1"!utma 
13.03 Saı semaileri 
1 t.oo Proıu.m 
1 t.0 0 Konulim• 
ı ~. t S nana rr.üziii 
19 . .JO Haberler 
19.45 T lirk murifi 
20. l 5 Radyo ıı:aıeteai 
20. 45 T~rk\iler 
21.03 Evin aaati 
21 ıs T•msıl 
i.1.0Q l•lon orlı.•ıtıraaı 
l 2. 30 Haberler 
22.'45 Kapaıtıt 

100 lira kazanan numaralar 
2-9 lle nihayet bulan biletle!' 

50 lira kazanan numaralar 
306 ve fi90 'lp nihayet bulon bilf'tler 

10 lira kazanan nun11ralar 
04 ilP. nihayet bulan biletler, 

2 'i"'a kazanan numaralar 
5 ve !) ile nihayet bul;ın biletler. 

telden sonra oyunu 1 - O kazandı, 

Keşide11in talilileri Bundan •onra V>li, belediye re'<i ve 
. .. .. . beden terbiv~si bö1ııc başkanı Dr. t~Ut• 

50.000 lıralık buyuk ikrcmıycyl ka• fi K d t "kl'l · ı b ı ır ar stı " mar~ıy e aı ıya!'l 

J"anı>n 137,443 numaralı bilet Ankar:ıda 1 ·ı d 1 ı ı · · t ·· d .... ,. rn ac;ı ıs mtrlls m nı yap ı ve on c 
satılmışhr. 20.000 lira ikram~ye lra• ki B 'kta , 1 ld ğ h ld . eı; esı ş. T sporcu ar o u u ::t e 
za;ı.an 251.445 numaralı bılet lıtanbuJ .. '-ı··h·· h ·t b .. ·· 1 . ti: u. un er ceşı ve utun ısporcu arı-

da, lU.000 lıra kazanan 089.950 numa- nın i~tiraki He bir ıcçit resmi ya"Il· 
r,11 bilet Bur•ad• s•, tı'.mı•tır. d "' ·~ ., ! ve "Jaat tam on alhdı oyun Şazi Tt7• 

5.000 lira ~kramiye kaznnan bil('tl"r.. d C ro nın i arl";;:nde h11~ladı. 
den 2 tanesi İstanbul, 1 tanesi Ankara, 
1 !ancsi Kırşehirde satılmıştır. 

2.COO lir1 kazanan b;\etlerden 3 ~a· 

nesi Ankara, 1 tanesi İstanbul, 1 ta· 
resi :r.1alatya, ı tanl!si M:ıas. 1 ttı.neı:;i 

Na;dllf, 1 tane!\İ Bolu. 1 tanesi Kırk .. 
lao:clı ve 1 tancsı dC' Sürü.;tt:- sJtı:-

Oyunun cereyan tarzını anlatm:ıırlan 

önt:~. işaret etmek gerektir ki, Bultıe:1r 

taknnı dün maG"lCto olmasına raimrn 
hiç ör- zayıf bir !oıkrın hiss.ini vermedi 
ve :ıncak B"'~iktaşı., bazı anlardaki ytik· 
ıek rftierdcki oyunun" karşı kovamı-

m1~tır. v'lralt iki gol yeri!. 'T~ık1mın hep uzun 

1.000 t:ra kazanan biletlerin 14 t<>• boylu oyunC"ulardan mürt!kkep, çok At• 
nciif İst::ınbulda, 4 tane!'i Ank<lrad;t . 3 lttik ve n~fe!li olufu karşı~ında Re· 
ti'n(' 1 lı:m'.rde, 2 tanl!''!ll E•kİ!lthirrlıo. ,;ı.:ta"i. topu .indirrFii vakit mnv;ıff1'k 

d;ğ f"r 17 tanes ı de yurdumuzun muh·, ('r uvor u . Ve, fa'kımda santrarar H ale 
tel:f fehir v~ kasab.ılarınd<l sa~tlml:,.tır 1 kı ba11ı b~'ına bır kuvvet. blr nlıim 

MISIR'DA 

Birinci ııtolde-n sonra her harekette 
b1'~1ıyan hafif itirazlar ikinci devre ıo
nunda çoj!a!m1va basladı: bu hususta 
Bulgar sol hah pek fazla konuşuyor: 
ltakrmi iııkil edecek kadar. 

Oyunun son daklkaları: Beşikta~h 

J-Ctı1ls kaleye üt metre kılı topu h1.VP• 
lar:d1rıyor, buna mnkllbil ayni kıymette 
bir pcı-isvondan Buhtar sol açıfr isti• 
r~de edemivor ve Bf"iktaşın, topu kalC"' 
ye sokan fakat ofsayd olan bir akın1n
dın tııonra oyun 2 • O İıtanbul şa.mpiv,,.. 
nurıun zafer~y~e bitiyor. Beşiktaş takı
mının dünkü kadrosu şud•.ır: 

Mthmtt Ali, YRvuz, Hristo, Sılm. 
Ömer, Hüseyin, Snbri (Bedii). Halis. 
llıt\ckt. Sere{, Sükrü, 

Rulgar muhteliti ik!nci maçını yi .. 
"'" s~re( '!'lıuhnd:ı FencrbahC"evr kar11 
y~rtn yapacaktJf_ 

Fünızan TEKİL 

Belediyelerin, kasabalar halktnın 

thttyaçlarrnı temin hususunda aöster
diklert çalışmalar da yerinde görül

mUetUr. Belediyeler tam bir !aally•t
le thtiyaclarını karşılamıya çalışmak
tadır, Yüzde yirml beşlerin teslimat 
nlsbctlerl yUıde 97 yi bulmuştur. Şu 
birkaç gün içinde bölgenin her tara
fında yü7.de yüıe çtkartlacağı ümit 
edilmektf"dir. 

Tohumluk tevziatı da Ttklt'dağ ve 
Edirne vilılyetlerinde sona erdirilmiş
tir. Çanakkale ve Kırklareli vilAyet
lerl de birkaç güne kadar btJ isi ta
mamlamıs olacaklardır. 

Senenin İlk Tarihi Türk 
Musikisi Konseri 

Kon"çrvaruınn birınri ıaritıl TUrk m•ı•ikisi 
konıeri OnO:nUttleki ır-lı ıUnJ •l<••mı -ı.iA.t 
2t ~· Sıt"!İr tiv•troıu auıuoı:•Iİ kıanu"da veıilo 
ccktir. J·roframda 011 ı;e;.hln~i ve on do~u· 
ruııcu asırlara •lt co'< ırıym~.tli t~erier mevut 

1111' 

t. ,,,,,,, .. ,,, ,,, •.• .1 
Gıda 

Maddeleri 

Tevziat Hakkında Yeni 

Kararlar Alınıyoı 

ISk.e 
1en, 
tana 
bad 

Ticaret VekAlcti brafmd.ın hazır"' ime 
lanmakta olan aile belzeleri bugün"' 2 tn 

lerde şthrlmizr. ~önderilecekttr. BU er 
belgelerle ucuz ekmek karnesi alan"' 

lera her ay r:çuht~ııt gıda maddeleri 
tevziat! yapılacaktrr. 

Ankaradan verilen malQmata göre. 

yapılacak aıda maddeleri tevziatı için 
Viliiyete yakında b:lzı direktifler ve" 

rilecek ve israfı önlivec-Pk tedbirle! 
ahnmak !'Urehy1e herkf"sın c::ly;ınetı 

l{tda maddesi alabilmesi temin edile-' 
C'ektlr. 

b1t; 
'lızla 
~ 
~ .. ! 
:~n 

ltıse 

Şehrtmizde Dünkü Amerikanın Garp Almanlarla ıtusıaı .rasınctaK' •tu 
Mücadeleyi gösterıyor Meşhur, 1

ldu IGE.CE:-Gl:.ll:.N H•BERlER 1 
Pasifikte Muharebe 
Sahası Genişliyor 

A mani r 
Nalçık'ı 
işgal Etti 

Parlak Tören Sahilittde Amerıkalı artısı Krafı da Ameri ~:,_ 
mağn muvaffak olmu~tur. Bunun ıtiff" Baştarafı 1 ncide \ kalı bir casus rolünü oynuyor· :a,e 
iitcr.ne Ronınıcl n mukabil ta•r· reğe çeki~miş ve ibideye çelenkler 

1 

tt7fr Baştara!ı 1 ncide Ankara mahallesındekı yazılarııı itan 

ftar Baştarafı 1 ncid~ 

ruza geçmiş olduğu haber vorilı- konmuştur. nı, havada tayyare!erı görünce bazı yanlışlarını düzelttik. AJ· Qaks 
yor. Cephenin orta ve cenup k~.l Bayrak çekme ve çelenk koyma m .. cephede bulunduğunuzu anlıyn~. tistlerın lokantasında yemek ye· D·u· 

lsintlf'rinde 1nıilizler evvelce "'- rasimini mtiteaklp gc~lt resmine bı\~ sunuz. Gece ışıklar yarım sönÜKı d~. Burada Nazım Kalk&van is" 

Ruslar, Bu Bölgedeki 
dıkları arazi parralannı muhafa lınmı>tır. . . . . . mınde Galatasaraylı bir geıı~ l>a 

t 1 ( d
. 1 •t h h 1 llhyuk bir ıntızam ıçınde başlvan sokaklar, otel ve lokantalar dı . T .. k. ·t Fil l d .. e 

za e m~ c e ır er. ı, u are c rrrn . - h. 
1 

d 1 ur ıyeye aı m er e rejısot h10r 

Hücumların Geri 
Mühim Üsleri işgali Bahis Mevzuu Oluyor 1 Atıldığını Söylüyor 
~aponların Yeniden Bazı Adaları Ve 

, .,d 
1 

d ceo;.t meras•mlnde ilk olarak meydanı ger şe ır er e o duğundan fazlıı dun t kted. 
J.erıın artan h·r ~it• ... t c U1"~a· ı dolduran on binlerce insanın ardı ar• askerle dolu. yar e me ır. _ ~~: 
dan g~ce g!indiiz devam "ttıi\ı kası kesllmiyen alkışları arasında az!• Şehir cıvarındaki üslerden bı- Öğleden sonra çok dah:ı büyiil' ı</~ 

Nevyork, 29 (A, A.) - Muhore- r~ndıkl d.urum hakkmd~ B'rlcş·k A"Ile-I Berl:n 29, (A. A.) - Alman 
tllln Guadalcanal'dan yüzlerce mıl r.ok3.da b!raz endı~'." gostcr·lm~ktedır. orduları baş kumandanhğının 

bildiriliyor. hup matüllerimizle şehit anaları ~·..- ·ini dolaştık. Amerikanın burana ve çok daha mülcemmel olan Jto> ij, A 

Alman resmı tebliği 

•JZağ:ı kadar yayıldıgı h:ıber veril- Eıaıen takım adalrtr tevreılnde ve h:ı: .. l t b1 .... ,. Berlin, 29 (A.A.) - "Resmi teblii:": 
ütecEr. Amerikan uçak'arı, yı-ni z;r• takını nda!arda: Japonlar, Atnrrtk"• Mısırda cereyan eden ı;ı: et ı mu a• l 

e ıgı: ·dd ı· h 

Hebrit airT'al:nde ve Fijl adası şlma- ~·' ·•ın ıimd~ye k adar ulr:'lm:ıdıktarı ~a~ı J(afkasyad~ tayyarele~le rebl'.", müdafaa savaşının be:-;lnci ırü· 
lj ıde dlşmarım bfiyOk de~Jz kuvvet- d: ha a!ır kayıplar.1 uiramı' bulunu· tesırlı surette des .. cklenen A .. - nü daha şiddetlenmt,tir. Dü~man Y•ı • 
ıerıni bombalamtşlardır. yor'ar. Japonlar, harp gem'§l ol1rak, m.an kıtalanı son günler zarf'in .. tı~ı çok ,ildt.tli hücumlara ve ıon dl!'· 

~ balırılmış veya. h1sara u:ra ıJmı ş ı::? da zaptedilen dağlardaki mevzi rere külliyetli mikdarda mi.ihim'llat 
Vıı~ıngton, 29 (A. A.) - Salomon gcm;den ba ·ka, petrol ve yıik genı:<:.i }ere karşı dü~man tarafından kul~<lnmasnıa rağmen Alm:ın .. İtalyan 

tiJ cı adalarındaki muharebeler sı- olm:-k ü~ere bl:kaca 133 gemi d.th·ı yapılan karşı hücumları püskU::t ı~ttalorının ı;.esaret1c. müdafaaf!ı sayesin• 
namda. Yeni Kal:ıdonya adııları da ka7betmişlercllr. . . mUşlcrdir. Ilır\·at av uçakları de rnuva_ffakıyet kaydedememiştir. Yü:r 
bnlus mevzuu cdllmlye başlanmıştır. Buna karş: CiJ AmerJk'.ln a:emııi batı· bir tek taYYare kaybetmek surf'."- le0:-c~ e'ır alınmı~hr 
Bu adalar Salomorla da harbeden rılm1t veya hasarı. uirahlmı,tır. Bun• .

1 
lt d .. uçamnı yere ·n 1 Malta hava alanlarına kar11 taarruz· 

k ti ' . bir den ti u hl k , . 5 k .. tı e a ı uşman ,,. ı ı ·ı . d uvve er .çın ı.z ıate ss - lar, 1 zır ı~ 3 uça gı:m.ıı, ruvazor. . . 
1 

• }ara devım edilm\,tir, nıı terenın o-
dür, 12 mu?ınp, 2 d~~:?Jltıdrr B· gemıler ·ıdırmı~.erdır. ğ11 c~r. 11bunôa Almsn savaş uçakları 

Japonlar Yeni Heborite aııter ~ı- b~tmıştır. ı zırhlı, ı uçak rı:miıi. 4 Terek'in batısında Rumen dağ" di..tnkü glin ıanayl ta~ıt ve liman te~ 
ka-ırla.rsa, Salomon ve Yeni Ka.la- kru\'aıör. 6 muhrip, ı rlı::n~ıaltı dl hrı· klta1an Alman dağ avcularilc .. :sterine laarruzlnrd:ı bulunmu!;~ardır , 
dıınyadakl VB7Jyct blrdımblre çok n ıara uiratılmı\tır, Arner:k1hlar, f'k• birlikte, düşman tarafından innt 
t bir duruma giret-eı~t r, · h · ı k ·· k ma-aerısı mu np o m.::ı uzere urtara la müdaf;::u:ı edilen ve çok kuvetle 

dık!1rı 9 gemiyi de t~hrip cylerniş- rr'ıi.istahkem NalC"tk sehrinı hii • 
lerrJi.r~ J pon kaytplar1 ar:ısırıd_ı 6 uç1k rurrıla zaptetmic;;lerdir. Na,çık'ın 
gem•sl, 11 kruvazör, 26 m~hrıp, 6 dt•ı w , 1. ' b 1 

Londra, 29( A.A.) - }Jponlarm, 1 nızaltı bıhntmı,, 6 zırhlı. 9 uç'k ge• rlo.gu -~ 1 ma .ınde kuc;;atı~T~ 1
1-U

tı. ~ y~t, bu harp sonundı yenilecekl ~;·d, 24 lcruv~zör, 22 muhdr. c; de~ narı. dusman kuvvetlerı _sav.aş es
ri b lınnıekl: beraber, Salomon ad.ıl:l• nızaltı gf!mİ!li dP hasara utrahlmıştır. nasrnda kısmen yok edılmış. kıs 

Amerikan ı-e Japon 
kayıpları 

Amerikadaki Gazetecilerimiz 
Birçok Sınai Tesisleri Gezdiler 
Dirleşik Amerikanın cenubu•t-ı od3~J re.i.si R:rle.~·k Amerika harp i~· 

ıia bulunan bir llınıtn: 29 (A.A.) t h ll!Jnın Pe'rl Ha•bour'd:ı~'>•rl 
- Türk gazetecileri şehrimizin! yü?dt 350 niıbctinde arttıGını ve s;r-

b 
.. ··k b" "' tl h.. b ti leşi'< mi!letledn makôno!i harp ıst'hsali 
uyu ır sura e ucum 0 arı vasıtalarının dü-şm'.lnınkilere iistün ol• 

nı inşa eden tezgiıhlarını ziyaret du'.!u lc;In galebe ç;alacakl.:ırını söyl~ 
etmişlerdir. Bu iynret kendile - mh"r. 
rinde büyük bir intiba bırakmış- Y<mektrn sonra gızeteciler oda re
t-rr. Düşman için b!r ölüm tehli- lsirln yatına davet edilmi~ler, Mis&h~t
kesi teşkil eden ve olduklan yer p!'de ve büyük endus!r' bölgesinin ka
tle dönebilen bu botlar Ameri1<an :allarında bir ~ezinti yapmışlardır, 
atılganlığının ve rrlhver devletle Ycnl Orlean'da dost rnzeteciler mem 
rini ezmek hususu. da.ki azmimi !eke'in maruf yemeklerini tatmışlar• 

'lır. Ktndilerine, harpten sonra bu $,h .. 
zin bir ifadesidir. 

ı.rıaflrlet" bundan. onra hava kuV
-.nc.-i lc;ln husu'5i t knr tnşa ed "' 
'tlılT ~tg~hı ge.ırot,'trJir. Öğte yeınf9 
l:'nıe t!care• odJ.st tar fınd n davet f• 

dllmİ!jlerdi~ Yemek esnl!Unda ticaret 

rln dilnyanın en mühim ı;m:ınlarınd<ln 
1ı,rt olarak rolüne devam edebilmesi i• 
ç'n pli.nt3r hazırlı:ı.ndığı söylf'nmlştlr. 
Bu.~ sı Türkiyeye ve TUrkiy~den ya 
pı1an fth llt ve ihracat için büyük b:r 
:net kezdir 

men esir alınmıştır. Bu sırada 
dört gün zarfında bir çok Sov -
yM tiimenl~ri mağlup edilmiş. 
simd!ye kadar 7000 esir, 66 top, 
38 tank. külliyetli miktarda daha 
başka h>rp malzemesi iğtinam 
veya imha edilmiştir. 

Stalingratta kıtalarımtz bir c::ok kar• 
sr taarruzları püskürttükten ıonra ye• 
r.iden 8anayi bölgelerind~ bir takım 
topr:ıkları hücumla zaptetm1$1erdir, 
O':itÜn sayıda düşman kuvvetlerir'li.n 
tı.nklarla desteklenerek :=thdn batısın
~aki Alman mevı.i~erine kar$ı yaptık .. 
tarı şaııırtma hücumlan şimdiye kadar 
~aim olduiu g~bi düşmanın çok aiır 
krıvıpl;ıra uğramasiyle akim kı:ılnıı1ttr. 

. Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 29 (A.A.) - SovYet gece 

yalısı tebliği: 28 1Jkte$rlnde kuvvetle-
Tİm!z dü_şmanla Stalina:rat kesiminde 
Tuıtpsen~n !!İma! b~ttsında ve Na1tık 
bö1ı:csfnd çarpı,mışlardır. 

niı'Cer cepheltrd~ krıvda deler bir 
değ~şiklik olmamıstır 

/lalya11 tebliği.ne göre 
Roma, 29 (AA.) - ltalyan teb!i«I: 

ElaJemeyn cephe-;irr\e beş giindenh,.ri 
bütil.n ~iddctiyle devam eden muha• 
.rcbe dün yeni !Siddetli hücumlarlı:t. bü• 
yünıiiş "le Mihver kuvvetleri bu hü
cumlara .inalla mulcavemet etm~şlerd:r, 
Tekrar bir kaç rlüı-Une tank lmha ~t· 
t'.k ve yüzlerce esir aldık. 

ft-ı!yan ve Almın tayyare mürreze
leri düı;man h:ı.tlarındaki kıta ve kıtm• 
Y'>" toplulukl:ırına ('Ok alçaktan uçarak 
tesirli hilcumlnr yapmışlar, bunl"rı 
bomba ve mitralyöz ateşine tutmuşlır· 
dır Alm:ın uçakları tarafından iki 1n• 
giliz tayyaresi düşi.irülmüştür. KAra~ 
daki müdafaa kuvvl!tleri de iki dü~man 
uçağı dah:ı dü1ürmüş!erdlr. 

Tarık çarpışmaları 
Kahire. 29 (A. A.) - Mareşal 

Rommel, kendi mevzilerinin vahim 
bir tehdit karşısında kaldılmın -far
k1na varmış ve İngiliz krtalnrmrn geri 
aldıit toprakları elde etmek için bazı 
tank gruplarını harekete ıetirmiş~e 
de hicbtr netice alamamıştır. İngiliz 
tankları kendi kuvvetlerini destekle
miş ve Almnn taarru7.U akim kalmış
tır. Bu hareket iki tara! tankları a
ta:~nnda ilk ~nrpı~nı.a olmuştur. Al
mnn hnvıı h.ıvvr-tlttl pek az faaliyet 
göstermektedir. ı..ııı. W' 

miş:lerdir. h h b. ··d er angi ır tecavüze karşı stu yosunu gezdık Burada meŞ· ~''"' 
Hun!arı ııtene silr'!'kli alkı1larla önde n.a•ı·l· hazırlandığını görd, ük. Er,te- hu .. r Arjantına filın.inı· oynayB~ •a 

birlrşmiş bayraklariyle kız i.ıcllerimiz v 
ve kız liseleri, erkek izciler ve taıe- sı gun de Los Ancelos a hareKet guzel yıldızlarla resimler çektir• ~rb· 
bel•r takip etmişlerdir. ettik. dik. Bu stüdyolarda .ııezmeınlz sı Q o~ 

Sıra kahraman ordunun geçiş'.ne sr;el- 19 birinci teşrin sabahı, pek atlerce sürdü. :e 
dııil zaman heyeun azami haddini bul• modern ve konforlu kompartı - Ert . .. b iıcii . ç· ı i•b,.; 
mu~, kahraman askerlerimiz ve rnotöri• nl rı -• d ~ esı gun U Y z, ıçek 'I '.h •• _ ma a mı,,.,a uyan ı.,muz za • ·· hr. d b··ı·· b nıarJı """'• 
ze t-uvvctlerimiz büyük blr intizam1ı t af b. .. t 1 k guneş şe ın e u un u lir man, e r a ır goz a ınca çıp a t b. t t c 
geç•rlerken meydan alkıt tufanrndan haşin ve kara dağlar arasından a~ ır ez~ teşkil edeı:ek o!Jf '.,•nı~ 
!'larsı~mıştır. Halk durmadan, dinlen• . . .. muesseselerı. uçak fabrikalarlll1 "ll. c 
me< b;Jmeden knhrnmanlarr miltema. geçen bl~ vadıde bulundugumu • gezdik. Öğleyin Holivutta dezııl 1., 
d!y•n alkı$lamı$hr. zu gordük. Loo Ancelosa doğru kenar1nd 1 . uh ~ ~lale 

Bı• ıırada tayyıreler de meydan il• gidiyoruz. Yolun bir taraiında, bl. k 1 .. atep &Ja nazırk dmi.lt. tÇe~e_, ~)ett 
b

.. .. k f b . 1 r u up yeme ye ıç., '· 
10rinde uçarak bu büyük tezahüratı uyuk uç.a . a . rika arı var. He: toıbumlan satan büyüle bir bah'14 ~·--
i>li•ık etmitlerdir. taraf y~nı bıtmış tayyarelerle do yi gezdik. Ög" leden sonra uçsl ~ 

Kthraman askerlerimizin geçişini lu. Gokte de bir sürü tayyare ··Pel~ 
oolıs, itfaiye ve diıier teşekküller ta· tecrübe uçuşu yapıyor. yapan başka bir f~brik.a. gez:d~. ~"7ıi 
k~p ederek Takıtmdcki merasim nlha· Burası da çok s li nıı ~I Saat 9 da trenden indik. Otel- ülc. . . . erı ge şıyor. P ,, '·• •r 
vttlenmistlr. y bır y ilik l ak b r h Halkeı:leriJıdeki Tören de bir an dinlendikten soıı.ra Los . binl en o ar lr tay) \ı ep 

Ancelosla Holivut arasU:daki renın erce parçası, bozuk ~ .:".' 
Cumhuriyet bayramı dün ve dün & .. n .. ' lup olmadığı anlaşılmak ! · lı' ı~ 

ce şrhrimlzdeki bütün Halkevlerinde 1 m studyolarını ziyaret ettık. tk nd . . . çın ırı 1 
b
. ' İlk önce Warner bır· aderle~.ı·n rer ron e en geçıriliyor, '<• 

parlak törenlerle kutlanmı:, ve tn.er• ~ ~ 
ce halk bu törenlerde bulunarak b•Y- stüdyosunu gezdik. Artistlerle Holivutta şekere! Hayri 1maı1 , 'ılın 
ramı co,kun bir neşe içinde geçlrmi~ :esimler .. çıkardık. Stüdyolar bır ailesi ile de görüştük. Ve orte> ~' 1• 
tır.Diin sabah saat 9 da Beşikt•5 çevre. aıeı:ı. Dunyanın her kıtası, her sabah buradan hareket ettik. a~ a.';'• 
sinde bulun•n okullar talebesi öilret• ta. bıntı, her memleketi ve her .,.h livut ve civarı Amerikanın şlııl , r 
menlerinin söylevlerini dinledikten "d .- k r rı stu yoda toplanmı•. Binalar ye adar gördüğümüz en gu't t .\1 
sonra saat 11 de parti binası öntirıde ~ fi ~ toolınmrşlardtr. Jlıyrak, lsük?il mır mukavvadan. Bu stüdyoları u • en şirin şehridir. Burası ya1tt ~ek 
ıiyle direıie çekilmlıtlr, Bundan son• zun uzadıya anlatmağı dönüşe bı yıldızlar değil, çiçek_ve .renk. >ı,~ 
ra Beşiktaş Halkevi rei•l Hükmi fü· rakıyorum. Yalnız şu kadar söyli ışık diyarıdır. ı,, • 
gök bir nntuk söylemi$, törene &•çit yeyim ki Warner biraderler stiid '•~ ~ . ,,.., 
resmi ile son verilmiştir. Saat 14 te yosunu dolaşırken kenidimizi es- İ "lt y . A jltJ>r ~ r 
Be$>ktaş stadmda y•pılan yeni tesisat ki iJe yeninin birbirine kanŞ!ıg ilgi ereye eni mer 1,;, 
halka açrlmıı ve AtatUrk ve lnönU garip bir Türk şehrinde b ldukı Kuvvetleri Geldi ı·~l.rt 
bü•tlerine çelenkler konnlm~ştur. Ak· Burada çiçekçi Selma u ' Londra, 29 (AA) _ t ııı. ad•· ~" 
şam da Halkevl salonunda bır ba!o ve· . ' mumcu · · ng 1( ~ k .

1 1 
. MiŞOıll, Şekercı Mustafa. Bu...,,ya na yeni Amerikan kuvvetleri gel!!' ~ ır 

rı ;,!t~~nil Hılkevinde de saat 20,30 çöplük dökmeyiniz, gibi kimisi _ tir. Bu k~vve~lerln baımda. Ba!J ~ Al 
nı·n imJ•-ı do"-·, klım!sinin yan. ve Corregıdor da kendisini gösle ,,:"• 

da bir tören yapılmıtttr, Konferans v~ ö!j g• u ,.,L 

lı 1 h 1 ··rom- B··t- b olan bir Albay bulunmaktadır 1 "' 
şiirlerden sonra Halkevi orkestrası bir Ş ev a ar go LlA· U un U ~l~t 
konser vermiştir. mahalle Ankarada çekilen bir fi· , ~. b 
Beyoğlu Halkevl dün saat 20.so da imde kullanılıyormuş. Filmin Almanya'ya Giden Frall~1 ' ~J.10 . 

büyük bir törene sahne olmuştur. ls- h le · kili k d ttik İ °"d tiki~! marşından ıonra Cümhurlyrt sa nel rıl çe r en e seyre · şçileri ~. •r 
Artist er e beraber resimlerimizi Par!•, 29 ı,, .... r mevıulu bir konferans verllml1 ..-e bu.. (A.A,) - Par1s radyo 

na mi11i oyunlar taldp etmiştir. aldılar. nun bildirdiğine göre, •"' sz ~O l<<ıe 
Üsküdar Ha'lıev!nde & 1ıir bltabe' Filmin mevzuu da hl zlyad• Fransız !ıçl•i Almanyada çatıı!I' 

mü•abakası yapılmııttr ITürkiyey! harbe sürüklcm~k için üzere yola çılomştır 
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YURTTA. BAYRAM 
Ankara Hipodromunda Milli Şefin Huzurunda G~zetecilik lçirı 

Parlak Bir Geçit Resmi Yapıldı Bir Temenna 
l:lfr Baştarafı 1 incide 

Büyük Millet Meclisi Reisi Ab _ Yazan: ULUNAY l=Jl@IJ~I · 
Şark 

IC s 
Cephesinde 

arbine Hazcrlık 
Yazan: ltf. ANTEN 

G~çen sene 8 İklnclte§rinde Alman 
askeri sözcüsü Berllnde, Sovyet 

tepbeı:inde geniş hareketlerin sona cr
d tını ve Moskovanın bahardan evvel 
taptedilmiyeeeğlnl bildirmişti. Umul• 
rıııyan Sovyet mukavemeti ve Rus kışı 
11.lınanla.rı l\Ioskovaya karşı ba~ladılı• 
ları büyük taarruzu yarıd:ı bırakmıya 
mecbur etmişti. 

Darlan'm Resmi Hayati 1940 Haziranmda Beklenmiye~ Bir 
Manz~ra ~rz~t:i, Hükum~~in Başında Bulunduğu Müddetçe 
T uttugu Bırbırme Zıt Fıkırlerle · Dünya Efkarım Kendine 
Çekti. Nihayet Bugün Fransanın Mukadderatma Hükmeden 
Kumanda Manivelasının Sapı Yine Elinde Bulunmaktadır 

dillhalik Renda, Başvekil Şükrü 
Saraçoğlu, bütün vekiller, Mec • 
lis reis vekilleri, parti genel sek
reteri, parti müstakil grup reisi, 

Ankara valisi, emniyet müdürü. 
tarafından karşılannuştır. 

Milli Şef bu ziyareti müteakip 
doğruca tebrikatı kabul buyura. 
caklan Büyük Millet Meclisini 
teşrü eylemişler ve Meclis bina. 
sı önünde biriken kalabalık bir 
halk kütlesi ile başta mızıka ol
duğu halde resmi ihtiramı ifa ey
lemekte olan bir kıta asker taıa

unı lfadeıi olan sürekli alkııları a
ra•ından ıeı;erek Çankaya kö~küne 
avdet buyurmuşlardır. 

Ankarada gece şenlikleri 
Ankara, 29 (TAN) - 19 11! evvel 

Climhuriyelin ilanı saati olan saat 20,30 
da toplar cürlemiye başladı. 2 dakika 
süre!" ihtiram vakfesini mliteaklp fab
rika düdükleri ve otomobillerin keme
leri çılıınca ölmlye başladı, Gece saat 
21 den ıonra büyük bir fener alayı 
yapılmıya baıtadı. 

9undan iki aene evvel ırazeteye 
"Yirmi derste p;azeteeilllr" ııd!ı 

ufak bir risale rönderilm.işti. YUz savw 
fa bıle tutmıyan bu eseri mesleğin • 
zaınetf Jle mütenasip görmediğim için 
zaten dnr olan vaktimden ona bir 
''okumak haklcı" ayıramadım 
Dünyanın en muazzam k~'tl'Veti de· 

mek olan gazeteciliği yirmı dente nf• 
retmek iddiası, bütün ömrün!l, me:ılc
ğfne vakfeden oleun gazetecileri, haiı:h 
olarak, sinirlendirecek bir hafiflikti 
Zira bir cnetecinin mes!eiin alfabea': 
ni ofrenmck fı;ln adeta c;ıraklılt, kal• 
f.:ılık gibi devreler geçirmesi tazım ol• 
ıiuğunu herkes bilir. 

Ilundan blr müddet evvel de bir Al• 
lltan askeri ıözcüsü, Almanyanın ıa
lrruzdan mlidafaııya geçtiaiinl söy!e. 
lltl,ti 

Afrikada Liberyaya Amerikan 

kıtalarının ihraç edilmesi ve 
Dakar'a bir hücum yapılacağı 
rivayetleri Vichy Fransasının 
tanınmış simalarından Amiral 

Darlan'ın lekrar sahneye çık. 
masına yol açmıştır. Filhaki!>:a 
Şimal Af rikas!le Atlaııtik sahıl 
!erindeki Fransız müstemleke. 
l<'rinde bir tcdkik seyahati ya
pan Darlan, bu yerlerin müda
faası için mahallinde ıt.ertibat 
almakta, dolaştığı yerlerin miil 
ki ve askeri funirlerile tema~ 

ederek kendilerine bu yolda i
cap eden direktüleri vermek -
tedir. Bu münasebetle Dadanın 
siyasi ve şahsi hayatr hakkrn -
da okuyucularımıza maliımat 
venneği .faydalı bulduk: ·•·• 

Bu iki ayn senede ve kış başlancı• 
tında yapılan bu iki beyanat arasında 
fat'i bir benzeyiş gl:Srmek mübal4ğılı 
0tab!lir, Fakat hadiseler, Almanların, 
tu:ılorduyu imha etmek, bUtün Kafkas. 
~ıya ve Karadenize hakim olmak mak
ıadiyle giriştikleri bu yaz seferinde, 
teıı.iıı toprakları istila etmelerine rağ .. 
:tıe:ı, esaıı hedeflerine eriscmcdikleri 
laııaatini vermektedir. 

• 

' 

GörilnD~e glSre Almanıar·-Bu se~ ta. 
lrtuı:larma, geçen sene olduiu clbl, 
tara kııı gelinceye kadar devam etmiyew 
:ekler, eski tecrlibeyl tekrarlamıyacalr 
lırdır. Saf lam bir müdafaa hatu tesis 
'c k~ hazırlıkları iı;in büylik cayret• 
oer S3rfetmc:ktedlrler. Gelen haberlere 
fore Almıınyada ve iııga~ altındaki 
ııcınıekctlerde, kısın cok gilçleısen m~ 
ta.kaleyi temin içiıı on binlerce: kızak, 
~Us steplerinde bir kııı daha geçirecek 
1Skcrler için soba, çizme, klirk, eldi• 
'Ctı, battaniye yapılm:ık:tadır. Kimya 
ıanayfi, suyun donmasına mani olacak 
lladdeler bulmakla meşguldür. Bir ke-

tt• hnc He kıı;ın tahrlpkir tcsir!erine kar• 
n- :r znücadc:leyl mümkün kılacak tedbi:• 

ıı er almalrtadırlıır. Fakat Almanlar her 
'>'den evvel ve bilhassa, geçen sene 

:Ok g!lç prtlar fçinde yapmıya mecbur 

1 
l.lldıklnn ricatlcri tekrarlamamak için 

e ıark cephesi boyunca kuvvetli bir mü• 
r , la 

faa hnttı tesisine ça!ısmııktadırl.lr. 
111 

"'n!ngrat ve İlmen gölil kesimlerln
•e~ l~ki muharebelerin gayesi, yeni. taar• 

"ltzlar hazırlamaktan ziyade cephe ha~. 
llllr düzeltmek ve yaza kadar bu koo 

le" Iİ:n!erde fstlkran temin etmek olduğiı" 
~nedilmektedlr. Cenubi Rusyada Tu• 
11>sc ve Groznlyi ele geçirmek için sar• 

ti ~tUkleri gayretlerin, §iddeUe muhtaç 
utı 11duklan petro!e sahip olmııkla bera .. 
eti lcr Kafkas dailarının ceçlt baı;larında 

tlıvvem bir müdafaa hattı tesis etmek 
ot· la1eslne matuf olduğu sanılmaktadır, 
ırıı' !tallngrada karı;ı taarruzlara da ayni 

t· l:alı:saUn devam etmektedirler. 

Düğüm Noktası 
I 

, . ... 
l?alı:at Sta!lngrat ilç aydanberl daya. 

ll>'or ve yalanda dü~eceğlni ıösteren 
lıııarcler yoktur, Amerikanın Moskova 

iiJı ltfiri Vaşingtonda gazetecllc:re verdiil 
ıtr beyanatta Stallngradın düsmlyeceii• 

'()) l!, Almanların petro!e kavıısa.auyacak.e 
eŞ- 'tnır söylctm§Ur. 

~C • ~:ırk liarbinln ve bı1ttin Avrupa 
tif• rbinJn sıklet merkezi, düğlim nokta• 

S8 ~ olan Stallngrat cephesi 100 kilomc:ı
'e tızanluğundadır. Yalnız Stali~at 

o;e lthn Volga boyunca uzanan fabrika 
}I ~:ıllelerlyle beraber 40 l:ilometrr!ik 

t cephe teşkil etmektedir. Volganın 

* * 
~· 

Dünyanın dikkati, Mareşal Petaln'e 
ha!ef olmak üzere gösterilen 

"V'ichy" hükumeti §eflerlnden Frar• 
çois Darlan'ın §ahıiyeti üzerinde bir 
kere daha toplanıyor. Geçenlerde Pi• 
erre Laval'in iktidar mevkiine ıetfril• 

mesi Fransanın takip etmlye hazırlan• 
dtiı poliUkayı tekrar ortaya atmı$tı. 
Bılhassa Almanya ile mesai ortaldığı 
hangi noktaya kadar gidecek, Fransız 
filosu ne olacak ve yeni hükümette 
Darlan'm vaziyeti ne olacak? 

Zaman geçtikçe bu suallere cevap 
veri?mlştlr. Francois Darlan, Mareşal 
Petain'e halef olarak kalıyor, hükumet• 
teki vazifesinden başka Fransız kuv• 
veUerinin yüksek kumandanlığını da 
ifa ediyor ve pek manidar olarak -e,·· 
velce oldufu ıibi Fransız bahri kuv• 
vetlerini de kendi emrı altında bulun• 
curuyor. Velhasıl bugün Fransanın 

::nukadderatına hükmeden kumanda 
mı.nivelisının sapı onun elinde bulu• 
nuyor, Bu halde liayet Lava! Fransız 
fi!osunu Almanlara teslim edecek o!ur• 
sa bunu Darlanrn mmrafakati olmadan 
yapamaz, Fransız harp gemUerl milret. 
tebah Darlana itaat ederler. Fakat hiç 
bir zaman Laval'in emrini kabul el• 

mezler: bu, muhakkaktır. 
O halde yeniden bir mesele çıkıyor: 

"Darlan ne yapacak?" Simd!yc k:ıdar 
al:iığı tavır ondakl iki!lği belirtmiş ve 
bu da onun muammalıiını arttırrnr$tır. 
Zira birbirine müvazl fakat hirbirin• 
den farklı hayat yaşıyan iki Darlan 
vardır. 

Evveli ha! tercümcılini nakledelim: 
François Darlan, 1881 senesi Ağus• 

tosunn yedisinde Gaskonyada "Nene" 
~ehrinde dofmustur, Yirmi bir yaşında 
bahriye mektebine rirmiıs ve müsatsna 
bir istidat sahibi olduiunu pek az :ıc• 
man zarfında röstermi11tir, 

1914 harbinde garp cephesinde har• 
be1mi:s ve kendiıine bir bahriye top 
bataryası kumandanlığı verilml~tir, 
Son harpte daima kara kuvvetler!yle 
c;al:smış ve Meuse tepeleri, Alsaıı, M::ı• 
yon, Belçika ve nihayet Sellnikte y: • 
rarlıkları görülmüııtUr. 1918 seneıi on 
bir Temmuzunda korvet kaptımlııl"ına 

t~fi etmiotir. la~ tcllJ§llfl taknöen 6 kliometredir. Neb• 
ı ı1ıt Harpten ııonra Darlan Hint Okyanu• 

ttrakkl de onun müstesna medyetlerll dürU bıı!unuyor ve efendisinin !"eklJ• 
bakımıda pek haklı görülebilir, r.ıını yapıyordu, Fakat artık istlll e-

'f 'f ılilmiyen Fransadaki matbuata fHı:lr• 
fakat 1940 senesi Haziranının on lerin1 telkln etmivor, Adeta emrediyoı-

dokuzu Darlan'ın resmi hayatır• du. İşte bundan dolayıdır ki Vkhy gıı• 
da beklenilmiyen bir manzara arzetti. zetell"rl bir gün bile Amiral Dulın 
O ı<Ün filoya şifreli şahsi bir emir ver- htılı:kıııdakl medih!erlne fasıla verm~ 
di. Bunda bütün gemilere ve mürette• rnlşlerdir. 
bata: ''Son kudre:le mücadeleye de- * * .... 
vam" edllmesinj emretti ve İng<liz •• Milkfimeün başında bulunduğu mild 
mlralhirna da ne o!ursa olsun Fran• ı 1 dette tuttuğıı blrbir!ne zıt fi· 
sız filosunun teslim olmıyacağını, biliw kir!erle Fransı7. ve dünya efkıirına kar 
kis bu talisizliğln fıloyu daha büyük §1 entrika yapmaktan hal; ltalmamıstır 
b!r $iddetle dövüşmlye sevkedeceğinl Pmas alevhtarı ve eski farmason o!• 
temin etti. duğu halde ma~on locıılannın li~vını 

Fakat yine o Darlan tam yirmi ıfört e:nretmlş ve Fransada katoliklifln za• 
saat sonra kararını değiştirmişti. Ve tıiri 0ımuştur. 

fmdan selamlanınışlardır. 

Millet Meclislndeld huııu!li tiairele
rinde kın bir istirahati müteakip Milii 
Şef Büyük Ml~lct Meclisi salonuı.da 
İcra Vekilleri Heyeti, Büvük Millet 
Meclisi azalarının, kara , deniz, h:ıva 

mensuplarının, Vek11~tler ve Parti e·• 
HııL'lt'l, bankalar ve difer mah~lli mü• 
~~ese mlimes'!!llerinin ve bunları tıı

kiben de ecnebi devletler büyük ve Of" 

ta e!çilerivle bu elçilikler müste~ıı·• 

larını, kara, denir. hlva ates"lerinln 
tebriklerini kabul buyurmu~lardır, siyaı:ette kendisini Petain hlikQmet.:nin t 936 da Leon Blum'u ve sosvalistl~· 

başına cetirecek yolu tutuyordu. O z-. ri tut•ulhı h~'d'" sonralar• Frarısadıı l\f'Jlet Mecllsindeki mera~iml mü:c
man amiralin ııahsiyetinin inceden i:ı• yahudi aleythtarlı~ının en ''ddelti k~h· akip Cümburrelsl yanlarınd3 Gene]· 
ceye tetkiki bambaşka blr Darlan mev. nt'l'l:ını o1mı•'<tı•r Mi:cade'l'VI" d,.v3 m kurmay b~skanı, Mareşal Fevzi Çak
dana ('ıkardı. Yine o zaman anla"lıldı f,.irı hiiki'im,.fin Afrı~~yıo gitrn•si h~k· mak olduğu halde merasim sahuın• 
kl. hayatının zahirm zaferli görünen k•nıhld 'l?e'\'11?.,,.l • \ıt~rırı .. ı nl~mmn en tPşrif l"tmi .. ter ve burada toplıınmış hu. 
1:-:ızr devre!erine ralmen nırlıının he• hararetli müdafii 0ı,.,,~ .. 1.,ıı t•i'""" lunan on binlerce ha!kın coskun tera· 
yatı bir gemici, bir asker havatı de• •·Triumvrat" ta mühim bir Oll'vki kııır• hiırluj Rrasrndan gl"çerek ıtecit rl"s· 
ğiidir; bilikis her seyden evvel harls m:ık için bu fik:rden dönü .. üne hfr nıJne iştirak evlivl'<'ak olan lzcil•r!. 
b!r siyasi adam hayatıdır, hav•f't l'f!'TI'"m•1i, nıı .. hrı., il'· h.,r,.k0 t- ııslceri kıtaatı teftis buyunnııslardır 

B:ınun iı;in ailes!niıı nüfuzunda da irr!n~ .. Jd "•heplerc dair hatırı bir enk Bu tefti,ten ~onra riyaıı .. ıı cflmhur ttl• 
istifıd., etmesin! bilmiştir, Adliye na• ., • .,11"'" l?'•lir: hlinünü ~er,.flendiren Milli Sef radyo 
zırı olan baba!ınm s~yec;;nde blitün H:?,.;T'<l"i" 16 • 1 '7 f!•('"!':;-~ l'••tıh ile Türk mm .. t•n· kıno;ı bir hltabC"de 
siyasi muhitlerin kapıları kendl'ne a'"ı'• '-· h · • ı ._ • ı ' e>nu ,.,., r•vıo n•7 ar,.tııı" P•t p,•ı ~.,,. .. _ lU unmU$ vr hıınu:J ıık1h'nde geçit , .. ,. 
mıştrr. vem .. • :o'"vht~rbr1 nn11n rıı,,., ... ..,,;. mi ha!!lam· .. tır, H'lva kuvvetlerimı .. •n 

Zaten bahriye nazırı Jorj Leyg'ln V!'rrr<'t~ fnıdli-. ' 1-n~"l:ır·.,., 1•!'ı::ıl· e'• I büt';" h1pocfromu dolduran halk•n ııl· 
kalemi mahsus müdürü olduğu uman tlr.-e~.: ... " .. ., .... j kn•J..ııvopl:ırrlı? !cı tarını tl')plıy:ırı u U:!ll rlvll!' b'rlikte 
o !radar meharetle hareket eylemis ve '-T"' ·•kl """ i'rume• .. ıp•ıp .. k e1t·- k:z: •e .. •kel: lz.::ll•rln, p'yade. siiv~ri 
yi.ıksek şahslyet1erln teveccühünü ka• m"kll' ı,~ .. "'··"'"''"' ... ,.y,,.-···~·n· :nı"'' ı·c :no•ö-i•e kı'aııhn ayn; derecl'de 
zanmak hu~usunda o kadar güzel do• tı111,.n-1,.~, l\cab?. Ihrhn bunu an•a- ~· \'i'· ~il·•<; taJ-.j • toplıyıın gtç.ş'eri 

Cümhurreisimiz baloyu 
ıereflendirdiler 

Hılk Fırkası Genel Sekreferllğ-J ta· 
rafından veri!en baloya davetliler saat 
22 de ge!miye başladılar. Saat 24 e 
~,.v .... k kııla Milli Şefimiz fsmet İnö'.:ıll 
vp Sayın Bayan İsm .. t lnönU il .. bir-
liktl" balovu teşrif ettiler. MllJi ~ ... 
flrnfz bllylik :ralona girtrken fstlklfi.I 
marflylc s .. J~m1adılar Bılodı bü~ün 
devle•ler sdirlerl. Mitün H•yetı VP~!le 
a7ıısı. mebuslar, komutanlar bulun• 
du'ar. 

Bayan hmet İnönü ve b!itün giJ .. j· 
rie b;ıvRnlar Türk, motiflrrinden ılın· 
mış elbit<e ~yiyorlardı Balo büyük 
muvaffakıyet kazanmıştır, 

Yurt için.de 
Aqkara, 29 (A A.) - Türldyenln 

her tarafından gelm:y" baş!ıyan haber. 
ter huırünkü Cümhuriyet bayramının 
~ok büyÜk ve ~amimi tezahürlerle kut• 
landığını gö•term•ktedir. 

Bu arada bilh~o;sa biiviik şehirler, 
ls~anhul, hm!r. Konyı, s:vas, Erzu· 
rum, Tp2hı:on ~am~un, Antakya; E
d rıe Gelibolıt Bursıı. Mersin, K~ys .. rl 
g bl be'J b•"h merk"F-le•imi:r bütlln 
Tii k m l'et'~i., e" bü•iik hıvram• o•~n 
hur,iirü bln'e•c,. hı'k n ı,tlrak'yt .. vP• 

rııJ-ı~ büvü1' •ör,.nJPrlr lrr ıh!""ıtşf11r• 
:1•P H~·,:ır•f t'"I" ""11"- telgr~f' r h•\lrr 
mıvn !illi S•!iT.1z• kar•:ı o'~n ıııır. 

sıı...,~, bıf'ılığın• 11,.•ı,.{mckte v,. Tilrk 
"l''l'•tirı• b11 a .. ım '!-ı~-'ir,. ker•in<',.n .,,. 
l!ıT ~tt drıf"U ·-vk•ıir••k n·ıvüt< ~"dl'-labırıı çevfrmiştir ki nihayet Fransız mı~ M•n•-? · k'r r·mışt:r. 

fi!oEunun yüksek kumandasını eline al• f,...,.;ıi• ~""""-.......... '·"-·• Jılr ltn:- r ,..,,zı.., b"~ll.,ldl refm• t,.•iııt" 'l';h""I• 
Ac~""İ ıner;ıslm ~r., ıııonra Ciiınhurrt:· ~ flr b:r :ı·tr ,.;q••rml~ oldu~ bilv'ik "nlVa muv:ıffak olmuştur ve siyasi en .. kı'pr•ıt· h!sg: ,,..,: hı·"'nu•tu' 

·~iıırz. l• li<ın ict"n ~ .. ,,.., ~ .. Vf! "t' ITI"!!R;v •'ilt-~.,b k~vd•l.mtl<tcdir. trlkanın bUtün ipleriııl çekerek kulı•I Thrl~rı.,, hiiılin !ı~" tr h'r •ır<lır 
!asını oynatmayı pek güzel öğrenmiş- C•P•lc-i ··~;!'ll ••mis~!: ,., A 'p·ı:u•vaııı
tlr. Kendisi en ziyade nezaretlerde ça• "'" d!' İtıılv~n•., trr"n 17 r"C'"lınrl n b r 
lı•an bir bahriyeli rolünii oynıımış ır. t •k ::e,...,; '••ı•ı..,.."ın"ı-ır"' '•r•" "Ö" • • 
Denizde pek az bulunmuş, y:ılnr• nnı ... ı~.; ı:"::rr 'hlr hır .. l·•• v n~ h' ••· .. 

ın H 
bol bol terfiler temin eden az müd· r ı.., onıı hk;n erı .. ,.~···1 r. ı ,. Dıt 1 - ıvtr' ISast:ııaı ı 1 ıııeıdt:> 1 tı 
dt:ı!i devre!er gec;!rmiştir. t-n h .. ,,. •• ,. .... .,.,,...,,1. ·~'""'I'°' .... I'" •• a ı \ e ıçtimaı mkıliıbı hakkında d . Bunl rın b.rı;oğu İr.g te 

B:ıhrlye nezaretine gelir gelmez keı. t~v~ı>t fc::ırp•j.,! ,, .... ..,, • .,; trrdh "ttt nutul. r ( y mış \ e Turk wr-1 u !!; yr le lT d n bugUıı Jı,:ln Luıı 
di ş hslyetlni kıymetlendirm k için rı.- 10.-0 t" l v~L f" •t" ,,., "" .. 1' u .. un ;u;;.ı't.11 v Tur' ı,; , • v;ı im l dır, 
allyete b:ı$1amı, ve matbuat bahriye m:rnvııva kıını miil!'m'.lô vr., mU~nde n n u..;unku dUll.) 8 durumun H. ıım t b~tc Halkevındo 
kısmının sevl1miyen $efi müliT!m D P k.J .. Jıkl- .. ~.. !ıı•ıun...,ıl- vl"l•l'rn t•ı••u uy .. <lıg, 1 cı.e ı~a .. d etnHşleı dı.. v "~~ .'':1'"' Vf' ~Jlml:r ~IS•t.''"11'!;' t •• 

Duv;vier'nin miızahcretlle kendisi, dik· F11kıt• h!r .,:,. ~ımnn ıriv4••+:., .. "r•k ... Lon.:..ra radyosur.un 19,45 ne~- Amu ıkadakı ga.,etccılerımız 
kati çekecek bir mücadeleye glri~misti. ı:ııt'i bir i"t'k:ım~ v,.,..,,,.di v to 2 

rıyatında da Türkiycnm Cümhu a$ıng n, 9 (A,A,) - Türk ıa-
Büt~n gazeteler bahriye nezaretinden Bazı sivaı1i m:id .. l·Jrl~ı,., n~rtP"'I" - t ·1 v · 

rıyet devrmde ge"ırdirri tekamul te ecı erı S$ıngtona dönmUşler ve 
gelen tebliğlerle doluyor ve bu tebliğ~ mütar"k .. d•., sn,rıı tıı~iliı. ııl•vht.,..ı,.ı..; ,. o bugün Harıclye Nazırlığı ile müze 
it'rc!e Darlanın ismi çok tekr:ır ·edili- t~zııhürl,.rlnden ıl"'avı b .. dhln ıtli .. ı·. safhalarını belirten parlak bır ht .,aline J?etlrllmı~ olan Vaşlngton'un 
yordu. Biraı; sonra Parisln mühim ga• ınirler. D'ğer!eri (!,. n11ıın Fran-ız fj- tabe Londradakı Turk tnleb~ler :\loıınt Vernon'dekl evini ziyaret et
zetı-Je:-.i ondan, Fransız filosunu l\l!Pİ~ '·l~Untı umıll'ml' r.lbi t-ı•lhnarl!k Fr:n~ı tarafından safha safha ve ner tikten sonra, Ti.irk COmhuriyetUnln 
leşti ren Jorj Leyg'i bir kcıı?.rn• k .. ııd: 1"h1ne A 1'!1anlardan 1'1r cnk m•nafl t'"• safhası ba~ka bırı tarafından ::;ny l9 uncu yıldönümO münasebetiyle. 
kendine dii~ilnen bir dımığ gibl bor• "1ın ettl~irıl ileri sUrerll'l' lcnm~k sııretile canlandırılmıs • TClrktvl" B!wiik El('i"I tıırafmdıın yıı· 
sedıyorlıırdı. Nr "'''!'~" Cl

1
'l\1'1 n ... ,,., R .. PJin' ~ • tır. Du hitabe bll'a!>llıda bır b n. !I r U) töreninde hnırr bulun 

D.:ırlan Londr:ıda hnhri konf .. ran~ın• " 1 1 kııd•P m•-nııM ede!l'cmi +;,. A'l"""' ... t• ı ,. .. iT 
• ..... '' do da her safhaya uygun h valar ' ..., 

da Fransanın kudretini kurtarmuıtı. narlıı'1ın, m:l'i l·uvvellerin h•<ıınrl k l'ı" .. h F d 
Darlan tütün çlineyen ve piposundan •h .. mmiv,.•Ji ml"vk'inin ı;tırı hadisel .. rl• Çalarak bu canlılığı heyecanı ta- •· Y ran!!asm a 
dumanlar savuran e k: bir den!z kur• t•k;t erWdil?I ı;ıö-ı,ımiistür şıran bır hitabe haline sokm.ış- Vichv, 29 <A.A,) - Türkiye Cilm· 

lıurlydinln 19 uncu vıldönOmü, Fran-d:ınurı timsali o1uyordu. D"rlan vint': Frıın~ı· filn~"""" .,t. tur 
· •n11ld d11nım ve rrtlar bakrmmdarı 

V•chy'nin lklnc.i ~ahslvet! olunca t.imWr, F:ıkat bu h!U:'m1 vc-tiııl rrıüh·m Kudüs radyosu saat 20 neşrıyı:ı Vlrhv'dl' hususi mahiyette törenin 
kendine sadakatle hizmtt eden yardım· lı-ıd·.,,.ı.r k=>"'<f'l:'"O" nasıl v,. n~ surr•· tına Türk milletinin bayrarn:nı • utlanmıştır, 
cının mükafatını unutmadı . Snn hUk(· 1· kullRnacaktır? kutlama hitabesile başlamış, TU .. klvenln dostu olan diplomatik 
met de,ii15ikliğl:ıe kadar korvet kaptanı Hu esrarı ancak ıstikbal aydınlnır· ı Cümhurıvet idaresınde az zaman •r;hslvetlrr, füileden sonra Türkiye 
Duvivier amiralln kalemi mahıus mıi· cnktır w 

· da başarılan büyük işleri saymış P.UyClk ElclllğinP p:elmi~ ve yanındR 
============================== dünya t::ırihinin bu kadar ku;n ll'Jrilik ~rkAnı h\ılunıın BilyUk EM 

En basit mesleklerin bile mektebi 
varken bizde gazetecilık "ala>·dan ye
tişme'' dlr. Halbuki her me5lekten r'• 
yade gazeteciliğin bir mektebi olma· 
lıdır. 

Benim burada derin bir istek!e ileri 
sürd!iğflm bu temenninin alakadar mu• 
h•tl.e nasıl bir tesir uyandıracağını 
bılmlyorum, Fakat Cümhurl;et rejimi 
kencbinden bunu istetecek kadar kuv
veth b!r mektep ve maarif siyaseti 
kurmuııtur Memleketin en mlihim ku'• 
vctlerbıden biri olan matbuat bundan 
!dssl" istemek hususwıı!a ~ec bile k.2.l· 
"'lıfjtır 

Hıırf inkılabından beri guetelerln 
bıısılışında müthiş bir fark görüldü• 
hlttdc eüphe voktur Zira bcn!m gibi 
dilb eski arkadaşlarım da bilirler lri 
bir Avrupalı mes!ektaş bize, hatti Os
m,nh imparetorlutu zamanında: "Knı; 
nüsha satıyors•.ınuzi'., ded'ği zaman hr• 
pimlı "$eyh Sa'di" nfn (İ6 bitirici va· 
lan, fitne koparıcı doğrudan !Yldir •. , 
coziine uvmıya mechur oluvorduk; zl· 
ra i~ln dol!rusunu "'QYlemiy(' •meırlc• 
ı.l't!n maarifi n:ımına- utanıyorduk· bu 
•!in 1se ı:azetelerln rev.,,rı e"lkl ramanla 
tVllıt k!lbul e mivecek derecededir. 

~o'lrn d!.lnvamn ııldıfı ~el<il ltfbariyte 
ndecnı~., tah~lle Muhtaç bir çok 

'mi, ft-nnT 'd!lri lnrl'ı'k'erl vardır, Bu• 
"tı rrıii·+~k el mr,lekteşların b!lmclerl 
Hh:ımdır Bir r,ıu;eteclnln "siyasi tarih'', 
''kanunlar", "scığrafy " gibi l!lrumlu 
... nl6m b olmnr~a mcsleiinde nasıl te• 
r kki edel)iJ'r? 

c k rbd ş:arımız pek 
'1 1 bilecek bu malQ• 

etl•riyle edinmiye 
· r ve bur.un için vakit
• 1 • ed yorlar, 

"~e·es'nln müdilr 
~ostum "Stephane 

&o m:ye gittiffm za• 
t h"ir müdürlerinden 

b riv!e kıırş J 'ım Avrupada iUl"iee 
eller .yabancı d ol :ı- mesl•k arkadaş• 
lnını hısım vr akraba gib severler, 
Meslek hakkı'1d~ ~5-ü üldi.iili ı:aman 
bu cenç ark~ d3ş: "Oaretecillk, dedi. 
Bos blr kiiğıdın oııüne oturunca ora. 
va herhangi bir rn"vzu hakkında bir 
makale Yazab'I 

abl!'rler ... 

Yııpabllııler' bir sistem ıh• 
hilinde (aiısmıs!a Ph"' 1 etmişler. nen 
şıırkm her zamarı uka, kabiliyet ve 
lstld:ıt bahslnitl' .. 11rhe tas çıkardıi'ına 
•tecrObe ve goriüm'eo kanaat ıettr• 

m's!mdir. 
O halde nemiz eks!:l .Ne kin va!)ıl 

mıyoruz? 

Ma2tgal Kömürü ve 

Odun Fiyatları 

Dünkü Zelzele zamanda başarılı bir i~ıl~p kay BPlıiı: Erkin'e tebrikleripi sunmuştur 
detmediğine isaret etmıştır. TfüE>nde ha"ır bulunan Fransız şah 

• 'liYl"tleri içinde. Virhy protokol ~efl 
Berlln radyosu cumhuriyet bay~~- ı\aron Flf'ıl\IVerı:<er P,C\7e çarpan slma

mt münasebetiyle Berlin Türk. k u- 'ıır arasfnda bulunuyordu. 

Bôyle bir "irfan yurdu" ndan yeti• 
şcıcelı: elemanlar meslek namına lıti~· 
tıal için büylik kazanç demektir. 

bünde yapılan töreni ve bu törende W L garp ve yüksek olan saf sahilinde sunda bu!unan Fransız filosuna erkli• 
n.i1 'lltıılmuş olan Stalingrat ısehrl düz ve 
e'!& l!Çalı: olan sol s:ıhl!lne hl.kim bir va• ru harbiye murahhası olarak ıönderi!· 

ti~ 1 mlş ve her zaman olduğu eibi yine 
çel lt ettedir. Şehrin şimali earkis r..de, i.mlrleri tarafından hizmeti takdir e

,.f • it~ bakımdan büylik bir ehemmiyeti 

Dlin şehrimizde saııt 12,52; l:l 4-7; 
22,28; 22,31 ve 22,53 de Qçil ha!i!, i

Mahrukııt O!isi eehrin ynkacak ih- kisi biraz daha $İddetlice beş zelzele 

tfyacmı karşılıyan stoklar! yapmı~ ve olmKu~tudrıı'ı·Hasar tyhoktu:. d il 
an ı rasa anesın en ver en 

b!ltün memurlarm ihtiyaçlarım knr- , malQmata göre, zelzelenin merkezi 

bir hitabede bulunan Berlln Büyük 
Elçimiz Satret Arıkan'm s6zlerinl 
pllıkla nakletmls. TOrk milletinin bay 
rnmını kutlamr.: ve memlekl"tlmiz 
hnkkında ccmllekı'ır neşriyattn bulun-

Nazillide Bir Kız 

Saçmadan Öldü 

Oazetccillk şeref!! bir meslelı:tir; fa
kat ona lntlıap biraz eski zamanın 
"kaleme çlrliğ" olmasına benzer; mes• 
!eğe ufak bir maaşla bağlanabilmek i• 
(in uzun müddet staj devreal geçlr• 
mek lazımdır. >. la:ı dllmlstir, Daha sonra Fransaya döne-

çıı$ • 130 - 140 metre yüksekllğlnde rek pilot mektebine dahil olmuı ve bir 
tq,eler vardır. Hem tarassut hem top müdde't sonra dıı yilksek bahriye ulumu 

~ ~~ileri için çok kıymetli olan bu tc- mektebine girerek, imtihanlarda blrir• 
il' ~!erin zaptı ı;ok kanlı mlicadelelere clllii kazanmak suretiyle husuıi bir 
' ~bcp olmaktadır, Bu coğrafi izahat. tlkdirname almıştır. 

"O- Ilı ltlanlarm Vo!ga sahillerine hikim ot· Yenlden bahriye erkinı harbiyesine 
1'~ ~ aJc: için yaptıkları muazzam gayret• girmek suretiyle tekrar nezarete ıo-

rı izaha kafidir. Almanlar Volganın kulmuştur. Bahriye naı:ırı "Jorj Leyg'' 
~ aablllerlne hakim olmadıkça bu e kelemi mahsus müdürlüiii yapmış ve 

d ~ tnde kuvvetli bir mlidafaa hattı bu münasebct!e nazır, onun fevkalade 
e; ı.~ls edemezler ve buna muvaffak °" hizmetlerinden takdir ile bahsetmiş ve 
d ~dıklan tnl:dirdc Asgari Dona ka• bilhassa 1930 da Londra bahriye kon• 

1t • ıerilemek zorunda kalabilir!er, feransında gösterdiği dirayet ve ehil• 

zC t /\lmanlat' şimdi, yazın basladıkları liyl'tl kaydetm!5tlr. 
!tef ~rclcet harbinin neticesi olan rnevslm Bu idari vazifede bir müddet bnlnn• 
~ .... b l 1 kt d' 1 B duktan sonra Darlan denlz ikinci kn• , ~ ;ı muhare e er \'erme e ır er, u f' 
j~ seferinde Almanlar ıeniş toprak- mananlığınr almış, bir kruvazör ılo• 
~. zengin zir:ıat ve sanayi bölgeleri sunun ba,ına ıeçmiştlr, Niayet 1934 te 
~ lırip edilmiş blr haldr• kazanmış!ar. 51 yasına olduğu halde Visamlralhia 

f- t:r, fakat Kafkas petrollednl ellerine terfi ettlrllerek kendisine Atlantik fi• 

11ttlremetıllııler, Karadeniz hlkimiye- losunnn kumandan!ıfı tevdi edilmiş ve 
"'li i d · l d' K l d Q3S teki manevralarda bilhassa tema• 'lıı tem n e emenuş er ır, tzı or U• 

s~ ile il nıuknvemet hattfl taarruz kudreti yüz eylemlıtir. 
1( t. tırıtmamrştır, ŞlmdJ Alman ordule• 1936 ıenesl BirinclkS.nununun °" 

ts1 't ldurmansk'tım Novorosisk'e kadar tıız birinde Amiral Darlan bahriye er• 
rffi ~anan 2 SOD kilometreden fazla bir klnı harbiye reislittne ıelmi,Ur, Ve 

't . l ~ lıhcyI geçen senekinden daha az kuv• mütarekeye kadar burada ka mııtır. 
vt'lerle müdafaa etmek zorundadırlar. 1939 da Haziranın altısından itibaren 
~t bu kuvvet!er Jaşe üslerinden çok u· ha vazlfeye Fransız bahriye kuvvetler! 
~~Jaşmışlardır. Varşovadan Voroneie kumandanlığı illve edllmiştir. ' 
1tı l!ar takriben 2.100 kilometrelik bir Petain hükt'l.metinln azasından bulun• 
\ C4afenin bulunması, Almanl~rm bil· ı d•J~n ı{ine kadar T?arlanın hayatında 

1Ba kı ın münakale mü§külalt ,eke• serı surette 1erakkı etmekten gayri, 
tttlcrini göstermektedir, . fazla be!lren bir nokta .ro).tllr, Ve bu 

ııılamrya başlamışttr. Bu yüzden tA- şehrim!Zden ı 00 kilometre mesa!ede
cirler odun fiyatlarını fazlnsiyle art- dir. 
tıramamışlardır. Birçok hususi mües-

seseler ve te~ekküller Mahrukat Ofi

sinin ucuz. odun \'e klimüründcn fay

dalanmak istemi§lerdir. Ofis, bunu 

göıönünde tututarak birçok istihsal 

bölgelerinden yine odun ve kömür 
cetirtmiye başlamıştır. 

Alfıkalllarm söylediğine iÖrc, M:ıh
rukat Ofisinin yeni odun ve kömllr 
ıetirtP.Ceği anlR§ılınc:ı t~drler fiyat
larını biraz düşünnüşlerdlr. 

'~j~' Sinemasında 1 
MARIKA RÖKK 

Süper 

ŞAHANE 
DANS 

Filminde parlak bir muvaf· 

f akiyet kazanıyor 

~ ............. ... 

VEFAT 
İstanbul Belediyesi Sular İdaresi 

abonman ıef muavini B. Nail Gilnizl, 
Beykoz Belediye tahsil şubesi me -
murlarından Şerif Gilnlzi, Belediye 
h~l memurl:ırındRn Rahmi Güniıi'nin 
kardeşleri İstanbul Belediye Sama,t:e 
şubesi katiplerinden 

NEDİM GÜNİZİ 
vefat etmlstir. Cenazesi bucün Yedl
kuledc Kryak Hasım sokak 8 num11-
ralr hanesinden kaldırılarak öğle na
mazını müteaktp Yedlkule camllnde 
cena7.c namazı kılındıktan sonrn Ye
dlkulede aile kabristanına defnedile
cektir. 

Albh. rahmet evlesln. 

ÖLÜl\I 
Dahiliye Vek!ıleti heyeti teftişiye 

reJsl Feyzi Gürt>lin ve İı:mlrde Fa
ven tütün şirketi müdür ve sahiple
rinden KAzım Gilrelin ve Bayan Fa
hire Köseol!lu ile Bayan Bahriye Ce
lebinin valideleri İzmirli Bayan Zeh
ra Gürel diln tec1ııvl olmakta olduğu 
'Marmara kill~inde vefat etmiş ve re
nazesl Ed!rnekapı Şehitlik mezarlığı
na ifefne<lilmistir, 

mu~tur. 

Tilrk dilinde neşriyat yapıın dost 
müttefik ve komşu mllletler radyo
ları neşriyatlarının baştnda ve sonun
da İstiklal marsnnm çıılmıık ınıretly
le dostluk tezahüründe bulunmuslar
dır, 

Lonrlra ve Kudüs radvolarının bu 
neşriyat sırastnda bildirdiğine göre 
fngiltcre Kralı majeııte Altıncı Gf!()rgl' 
Cümhurreislmlz Mllll Şef İn6nfı'ye 
blr tebrik mesajı ynllıım~tır. Kral bu 
mesajında. Türk milletlnln refahı ve 
CUmhurroisimlzin saadetleri temen
nisinde bulunmuttur, 

Berlin radyosu dR tUrkçe neşriyatı 
cıtrasınd:ı, Alman Devlet Reisi Adolff 
Ritlcr'in COmhurrelsiml.z Millt Şef 1-
ntsnü'ye Cümhuriyet bayramının 19 
uncu yıldönümü mfinasebetlvle bir 
tebrik telgrafı yol13dığmı bildirmiş
tir Alman Führer'l bu telırafmde 
Tü~k milletinin refahı ve Cilmhurrel
c;lmizin saadetleri temennWnde bu· 
lunmustur. 

Londra Halkevinile 
Londra, 29 (A. A.) - Londradakl 

T!lrk talebesi bugün CUmhurlyetln 
vıldönQmünü kutlamışlardır. Toplan
tı Halkevinde yapılmıştır. Türkiye 
BUrük Elçil~i menruplarfnm çoğu 
toplııntryıı tstlrak etmlflerdlr, B!lyUk 
~çllikte de. bir kaoul resınl yapılmıı-

Nazilli, (TAN) - Naıllllde bahçe 
aralarında dikkatsizlik yı.iı:ilnden feci 
bir h~dlse olrnu§, 13 ya~mda bir kız
cağız saçma ile göğsünden yaralana
rak ölmüştpr. Bu acıkll olayın tafsl-
l~h şudur: • 

Belediye memurlarmdan Muhnrrc
min oilu ijl yaşlarında Mehmet, bah
~elerinde kuş vurmak Ozere eline al
iığı av çiftesiyle oynarken komşuları 
Capa Hasan mahallesinden deveci 
«;Uleyman Savuran kıı.ı 13 yaşlarında 
\fUnlre Savuran da o araltk yanma 
trelm~Ur. Mehm~in elindeki çifte
nin nasılsa ateş alması üzerine tnfek
ten ı;ıkan saçmalar Münfrenln g6ğsü
n0 ve boynunu delik deşik etmf$, kız· 
cafttt kanlar içinde fabrika hastnne
oıine g!ltürOlmüşse de ertesi rOn ya
·nlannın fıulalılbndan dayanamıyaraı.-
1\lmOstnr. Mehmet tevkif edllmistlr 

1 ASKERLiK iSLERi 1 
E"'lnll11Q Yerli ukcrlilı lulMılndea; 
30 dofumlu •• bu dolumlularla muamele 

&llftn YUkaek ehllvttll kıta blımetllhtrln 10 
10.942 ~nü Yd. Subay olnıluaa N•k•dllınclı 
ünre eube:ıo~ mOrauatlan. 

Emln6n0 Aıkerlilr tub .. lndeıı: 

Şıhlr Tlyatroıu Dram Kı1mı 20,30 dı 
KIŞ MASALI 

KOMEDi KISMI CYALANCI) 

Cumartesi - Puar matine 1:5;30 da 

Gazetelerde her ustabaır çıratmı 'bır 
ıurlıi yetiştirir, mesela Yunus Nadi, ıır 
tıdat gördüf{I gence büyilk cesaret ve 
kıymet verirdi: Hdıeyin Cahlt tercüme 
ile yazıya altııtırırdı; Ahmet Cevdet 
koydurduğu puntoluına varıncaya ka• 
dar nezarel eder ve hataya karşı pek 
s:ert davranırdı: Abdullah Z!lhtü &enç• 
'•rde sanat aıskı uyandırmayı severdi. 
. Gazetesll!tln "teklmlil atölyeleri" 
buralanydı. Fakat bu ustabaşılan ni• 
hayet tahrir mildürU, mtıhblr yetl:st.i
rlrlerdi, Gazetecilik ise bu şubelerden 
ibaret deilldlr. Bunu şimdi "usta" mcv 
!dinde bulunan meslektaşlarımız da 
takdir ediyorlar ve ona &öre bir "ö~· 
reniş merhalesi'' tanzim ediyorlar. Meo 
•e!I Kemal Salih, acemiyi evveli taS" 
ıı'ih kısmına verir, ona orada hurufatı 
'1!lreltmelt için gaı:e1enln bütlin miln• 
ıferecatını ister istemez okutur ve 
~ıetmin havasını almıya mecbur ee 
iler; ondan sonra diğer şubelere gee 
drir. 

Halbukı blitün bunların, tesis edile' 
cek bir mekteple temini mUmkündür 
O zaman aramıza kanşmek isteye~ 
mllıtakbel arkadııılanmızda mevcut 
meslelc aşkı ile yanan "mukadde~ mecı 
uıe• pedacojlk bir usul ile parlar ve 
etrafı aydmlatır. 

G6nlil, bu hayır!ı teşebbüse Saracolra 
111 htrk6metlnin önayak olmasını isti. 
1or 
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1 
İdrar yolları iltihabı, yenı ve esk BELSOGUKLUGU, idrar zorluğu, 1 
'llesane "e pro tat ıltıhatı. sistit ve kolı slsUUcre, bobrek rahatslzlık-
arma karşı en mülremmel b r ılaçtır. BEl.SAMITOL kullananlar yu
arıda yazılı hastalıklardan çabuk kurtulurlar. Butun Eczane ve Ecza 

!>epolarmdan arayınız. Umumi Satı, Deposu: Sami Akıu. Is Bankıııu 

\ arkası Rahvancılar sokak No. 5. i6tanbul. , 

............................................................ 
f M. M. Y. lstanbul Saten Atma Komisyonu ilanlar. ! 
......................................................... 

Beher kilosuna 45 kuruş tahmin edilen 8000 kılo yunlu postekl kır
pmtısı satılacaktır, Ar;tk arttırması 5111/942 Perşembe günQ saat 14 de 
Tophanede M. M , V. İstanbul satm alına komısyonunda yapılacaktır. 
Katı teminatı 540 liradır, Ktrptntılar Tophanede lkı No ıu dıkımevınde 

görülilr, Taliplerin belli vakitte komı~yona gelmelen, (235) (684) -8000 kilo zeytinyağı alınacaktır. Pazarhkla eksiltmesi 6/11/942 Cuma 
eünu saat 15,30 da Tophanede M. M. V. İst. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 15,840 lira, kaU temınatı 2376 llradtr. Talıp-
lerin belli vakitte komısyona gelmcleleri, (249) (982) 

Beher metresine 85 kunı1 imaliye ücreti tahmin edilen ve ipliği ci
betl askeriyeden verilmek üzere 35,000 metre cibinlik bez.l yaptırılacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 6/11/942 Cuma günti saat 15 de Tophanede M. M. 

V. İstanbul satm alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 2231 lira 
25 kuruştur. Nilmune ve şartnamesi komisyonda görül!ır. Taliplerin bel\i 
vakitte komisyona gelmeleri. (250) (983) 

-.eden Terbiyesi lstanbul Bölqesi 
Baıkanltğından 

Beden Terbiyesi mükelleflerinin nazan dikkatlerine: Evvelce Halle. 
Topkapı. Vefa gençlik klilplerine mukayyet olan Beden Terblyl'Si mükel
leflerini yetiştirmek O.zere Karagümrükte 27. inci ilk okul binasında bir 
Gençlik klübü kurulmuştur. 

Mükelle!lerin 31 Teşrinievvel 942 Cumartesi gilnü saat 13 ten 18 e ka
dar, l Teşrinisani 942 Pazar gÜnü saat 9 dan 12 ye kadar olan zaman-
lar zarftnd.a metltfu- okul müdürlüğüne müracaatla kendilerini yeni kliıp· 
terine kaydettirmeleri lüzumu ilAn olunur. (929) 

Üniversite Rektörlüğünden 
Orta okul ve liselere yabancı dil öğretmeni yetl~tlmıek O.zere edebıvaı 

Fakültesi İnglllz, Alman ve Roman filolojileri şubelerıne musabaka ıle ta
lebe almacakttr. 

1 - Fakülteye girebilmek şartlarmı haiz olmak: 
2 -Yapılacak seçme imtihanını kazanmak; 
rJ - Noterlikten musaddak mecbur! hizmet tanhhOdOndn bulunmak: 

Kazananlara ayda 40 lıra burs verilecektir. Talebeden ve dısardan ıs
tek.lllerin en az son 11 inci teşrinin 3 üncü Salı akşamına kadar edPblvat 
fakültesi dekan kfıUpllthıe baş vurmaları. (939) 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
:Adalar Kayinakamltğı ve Malmüdür!Qğü binasınd:ı yapılacak 

('1126,94) Lira keşif bedelli tamir işi 2/11/942 Pazartesi gunu saat 15 de 
Mılll Emltık MudürlQğOnde müteşekkil komisyonda açık eksiltme lle ·ı
bale edilecektir. Muvakkat teminat (534) Lıra 53 kuruştur. 

İsteklilerin en az bir taahhütte (4000) Liralık bu işe benzer i.ı y~p
tığma dafr idarelerinden almış olduıtu vesikalara istınaden fstanbul Vi
layetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 cun evvel 
alınmış ehliyet ve 942 yılına ait Ticaret Odası vesikalarını ibraz etme
leri muktnz.idir. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel ve bususJ \'e fenni şart
nameleri ve proje keşif hü~sasiyle buna miltcferrı diğer eV"rak Mılll Em-
lak Mudurlüğündc gorQlebilir. (546) 

M. M. V. 4 No.l u İstanbul Satınalma Komisyonundan 
Alb kalem muhtelit miktar ve cınste spor malzemesı pazıırllkla iha

le edilecektir. Muvakkat teminat 654 liradır. İhale 5 İkinciteşrin 9.J2 Per-
5embe günü saat 15 de Tophanede M. M. V. 4 No. lu satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Nümuneleri görmek için tatil günleri harıc her gün 
t alip olanların da muayyen saatte komisyona gelmeleri. (99-t) 

ONIVERSITE A.E.P. KOMiSYONUNDAN 
Tıp fakültesi 3 (in tı:: ve 1 inci dış hastamdan ltllnl'kl~rlnf alTna

cak 2394.90 lira muhammen bedelli emaye hastahane ıevurmı 2.Xl.942 
Pazartesi günQ saat 15 te rektörlOkte pazarhkla ihale edllecektJr lsteklı · 
ler 360 liralık teminat makbuilarlyle gelıneıeri. Liste ve ııartname rektor· 
lükte görillür. <934 1 

M. M. V. İstanbul 2 No. lu Satın Alma Komisyonundan 

BAS. DiS • 
K A Ş 

. NEZLE, 
E L E R 
GRiP, 

1 . 
ROMATiZMA 

Ve bütün ağrılan derhal. keser .. 
Sıhhiye ,~ ekfiletinin ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

,_. BiR HAKiKAT ! Sayın Müıtertlerlmizln Nazarı Dikkatine .... ' 

131 Elmas 11 Pırlanta 

131 Elmas 11 Pırlanta 

_.iNGE S .Ti 
15 sene :rarfınd• 

nfKKAT: SINGE 

Jf üccvlu:rat ı1e saat meraklılarına 

. Platinden, Altlndan, PırlantaJı 
Kadın, Erkek, Kol ve Cep Saatlerinjn 

F!nvai Çeşitleri 
Krvmrtll trışlarl:ı miı7.Pvycn 

s ö v A L y 
1943 MODF.I..I.ırnf i.tZERf ·r: 

L 
Yuksek zevkle yapılmı$ emsalsiz ÇİÇEK VP f'T,AKI.AnINT 

mi7.de Bulac:ığtnızı miıjd<'leri:r. . 

E R 

VACHERON ve CONSTANTI N 

,. MÜJD E• '\/ 
Bay ve Bayanlar 

Tasarruf devridir. Delinml: 
çoraplartnı:r.ı atmayınız:. Alman
vadıın suretı mahsusada getiril
miş makina ile tnban değiştiri

lir ve kntiyen belli olmıız. 

Şehzadebaıı Cad. Karakol kar
~'" No. 90 Uyar Emllk yanında 

Saatlerinin Acente!:! 

ARLON SAAT 
l\IA(;AZASl 

İstanbul Eminönü .Meydanı. Telefon: 21128 ---

İstanbul Elektrik, Tramvay Ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğüttden 
1 - 13 kalem muhtelit demır ve pirin<: malzeme mektupla teklıf ı ... 

temek !\Urf'tiyle satın alınacııktır. 
2 - Muvakkat teminat mııktua'n 700,- Lıradır. 

3 - Teklif mektupları nıhayet 13 ll/l!H2 Cuma g\iııli saat 17 ye 
kadar. İdari şartnamr hilkumlcrine uy~un bir şe;dlde ı:evıızıma imza 
mukabılinde verilecektir. 

' __ , 4 - Bu işe ait şartmıme \'c müfredat listesi LPvazlm :\fıldürHığfınde 
parasız olarak verilmcktı.<lır. İstekli olanların fiyat ve tckllflPrıni yuka-
rıda yazılı gün ve ~n ite Levanm M·ı~iirlill!ıı,.,.. V"rmPJ..,ri tOl\;l' , __ , ,_ ______________ ,_ 

I .~:.~·=·• ~'~ !,:~, 1 ~.~~~~~~~n• ~h~~~.~~iİ Mr~b~~~~ı~İıu 
lecek bir erkek c:ocuk aranı- zum tizerıne bir ay mOddetle tem dıt edıldığı alakadarlara tıtın edil• 

yor. TAN matbaASfna mO- l•tanbut Bel,.tflve•f ı .,,11. ~ UtiilrlOllll 

J 

TomruklarC/an muhtelif çaplarda kereste bnalı için yeni veyahut az 
kullanılmış hazar tezgahı (katrak) satın altnacaktır. Lokomobllli veyahut 
rnotörlü olabileceği gibi motörsüz olarak yalntz tezgAhta olabllır. Elınde 

bu nevi makinesi olup satmak isteyenlerin en geç 10 İklncltcşrln 942 ta
rihine kadar tekliflerini komisyonumuza veyahut Ankaradaki Vekalet sa
tm alma komisyonuna vermeleri. (967) 

\a=::.:ıı:-::-:-:ıı::~ra:c:aa~t·.:::::::.:'; ı ---------........................ 1 

ÜNiVERSiTE A. E. P. KOMiSYONUNDAN 

GalYaniz Boru İstiyoruz 
Yeni veya eski Avrupa 
m3lı bır parmak ve yarım 
parmak galvani:r boru la. 
zımdır. Matbaamıza mü· 
racaat. 

Yapwlaeak lıler 

Ketif bedeller 
Lira Kr. 

Sıva, badana isleri 100 
Havagazı tesisatı 175 

" .. 172 
Sıva ve dl511eme tamiri 222 

Sıva ve tavan tamiri 101 
Duvar ve pencere tnmi-' 44 
Stvn ve yağlı boya '4 90 
Çatı ve sıva tamirlet·. •as 
Dam tamiri 5 l 

50 
30 
50 

ZAYİ - İstanbul Mıntnka Liman 
Rei!I muavinı B. Hayrettın Kara Ars
lana ait olup komur tevzi müessese
• nden alman 20/10/042 günlü ve 
61~13 ~yılı iki nOsha kömOr ktığıdl
nı 28/10/ 942 gunil Kuruc:cşmedeki 
kömiir deposuna getırdım bir nüsha
sını depo şefliğ ne bırakıp rliğer nüs
hasına 3 kantar ve 30 sıra nilsha!:f 

Yukarıda yazılı tamir işleri. avrı aJ"• ~ h .•ı2 Perşembe gilnO Rek
törliı'kte paıarlüda verilecektir. Isteklılerın ehliyet vestkalarıyle gelmele-

ri. • • --· (974) 

verilip aldım. Ayni günde zayi ettim 
ve derhal depo şefliğine müracaat et
tim Kantar memurlarımı tebligat ya
pıldı. İşbu llfın beyaz ordino yerine 
kaim olmak üzrrc eskisinin htlkmu 
olmadığı ilfın olunur. 2!l/10/!l42 

lstanbul Liman RelEllOI Liman • .. fÇ mernurlarınt4ıon 1 7 sici! İbrahim 
iızl!,_ J ~ Erdo~,n 

P. ~/\Kil( 1 >r. HAFIZ CEMAi ı 
fi N K O (O•llllty• ..,ot etl•• I .. ) 

~ '"""'' """"'"""' "'' 1°•1 ~o· 
LEVHA ' , 

MÜHÜR 
~LİSELER 

KAYIP: Trabzon Liman ldaresın
den aldığım 225 numarnlt kaptanlık 
şahadetnamesl ile fstıınbul Liman i
daresinden aldığım 942/ 1827 numaralı • 
makinist şahadetnamemi, mesaha şa
hadetnamemi, muayene kAğıdı ile 
Sürmene limanından aldığım 1942 se
nesi kazanc v"rgisinl Zirııat Bankast
na yatırdıbmn dair makbuzu kavbet
tlm. Yenilerini alacağımd:ın hüküm
leri yoktur. SUrmene limanından di!rt 
tnnluk Dokuz Kardet motlSrli kaptanı 

IA~i• F'rtlnlldu ve makinist Hız:ır Eraov 

Kapah Zarf Usuliyle Eksiltme Hanı 
Sümer Bank İplik ve Dokuma Fabrikaları .Miiessesesi 

Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden : 

ı - Eksiltmeye konan iş MüdOrıvet bınası tev!<li ın~aatT t"c:"illf!t 
lira 69 kuruş olup vahidi Cıyat esası üzerine taşarrınlara verılecektir, 

2 - Bu İSE' ait şartnameler ve evrak şunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi· 
B - Mukavele pro1esı: 

C - Sumerbank yapılartna mııhruc umumi 
D - Bu işe alt hususf fenni sartmıme: 
E - Hülbat keşif cetveli: 

fenni $artname; 

11475 

F - isteyenler bu şartnnmelerı Fııbrika Bakım seOi!!İnden aıaoı 
lirler. 

3 - Eksiltme 2.11 .942 tarlhın n Pa1.artesi gunti saat ıa te Deftercıaı 
fabrikasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulıylp vapılo<'aktlr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 860 !ıra 69 kuruı: mııv:ıkkaı 

teminat vermesi, bundan baska aşağıdakı vesıkalan haiz olup gostermes 
IAznndtr. 

ı - Bu gibi işleri vaptıklarına daır teklif mektuplarına ehllvet ve
slkalarmı ekliyeceklerdir. 

2 - Teklif mektupları 3 OneO maddede yazth saatten bir Hat evve 
lıne .kadar makbU7 mııkııblllndP Bakım sefliıline \•f'rile<'t-ktlr _ 

3 - Postada olacak geclkmelPr kııbul edllmt-z (938) 

\t. M. V. İstanbul 2 No. lu Satın Alma KomisyonundRrı 

Asalıd~kl ...safta Dizel • Dinamo ıruptart satm almacaktır. Elın 
de hanr bulunan veyahut harfc:"ten geth1ebilet"ek olanların en A?eç 1O.11 
!l42 tarihine kııdu ~kllflcrlni komisyona vennelerf 

E V S AF 

Birinci tıp (dinamo 
(Mntm 

.. _ '"''" udnci th2 {dlnsımo 
(Motör 

11 0 volt. 200 - 300 amper mütemadi cerevnnlf 
50 P . S. 800 - 1800 devirli. dinamoya direkt ku?"
ll,lı. Benzin motörü veya Dizel olabilir. Dlzeı 
tercih edlllr. 
220 volt, 200 amper mütemadi cereyanb 
80 P. S. 800 - 1800 devirli. dinamoya direkt kup
laJ. Benzin motörü veya Dizel olabilir. Dizel 
~rdlı edilir . f!l72) 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil Liitfi Dörd Un d 

Gazetecilik \'e Neşriyat T. L. Ş. TAN Matbaası 

30 . 10 . !N2 = 
Memur Aranıyor 

Beden Terbiyesi lstanbul Bölqe~ 
Ba~kanhğından~ 

Saha ve teı:isler işleriyle uğraşmak ve bu nlara ait olan mu~ 
alakadar dairelerde takip etmek Ozere ayda 75 lira barem ücreti 
fen memuru veya bu gibi işleri yapmtş olduğuna dair vesaik ib 
bilecek bir memur alınacaktır. Taliplerin veslkalar iyle birlikte .f 
akşamına kadar Taksimde Sıra~erviler caddesinde Beden Terbiyesi 
bul Bölgesi Başkanlığına müracaatlar! lüzumu llAn olunur. (, 

Diğer markalar a olan üstün lüğünü daima muhafaza 
POKER Tıraş bıçakları fabriltasJ 

Mcmlek P.timize bili fasıla mal gönd~ 
ve hiç bir vakit stoksuz bırakmıya 

Yeni Elektrik Tarifelt 
lstanbu' Elektr ik, Tramvay Ve T~ 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünde 
Nafıa V<'kiıletınce tan:r.lm olunup 27/10/9t2 tarihinde Bas V 

tasvip buyrulan yeni elektrik tarlfeleleri aşağıya dercedllrnlştir. 
r'hten ıtıbııren okunacak sayaç!;ıra fslfnıııien hıızrrlanacak olan fa 
rtn me!k(ır tarifelere göre tııhııkkuk ettirlleceğl saym aboneleri 
ırın olunur Umum M 

.\di Tenvirat Tari fesi : 

" .. 1'4 Kuru~ 
~ " 

Birinci tertıp 
fklnci " 
Ücüncü " n • 5 " (Yıılnıı Tieueth 

IÇıfte tarife 1000 vattan fazla bir ta
katta Afet kullanan mD,terllerln bU· 
tun fsHılAklne) 

Saat 17 - 21 arasında Kw. S. ba~nna 1'4 
Ru "aatler haricinde " " 9 
P . TARiFESi: 
(Meskenlerde buz: dolabı kullanan • 
boneler bütün lstllıllkltına) 

Clfte <:;ıvacl• rn a,terlfer 
Saat 16 - 2" :ırasında Kw. S. başmıı 14 
Bıı ım'lt1er hııricinde " " 5 
\dl saati! aboneler " 

N. TARll"ESI. 
(Tlcııretı,ıınelerrie yalni7 buz riolabı 

ıstllAkl ıçln) 

• 
• 

" .. 

tatbık olunur.) 

( Azamf tarife 
' % 40 tenzilltla) 

I 

SRat 16 - 22 ansmda Kw. S. ba$ına 1'4 Kuruı 
Bu s:ıııtler haricinde " " 5 ' 
ASANSÖR TARiFESi: 

a) 5 Kilovattan a,aöı mOeıı.aese takat içi" : 
ı - Mfi !';ese k·lovat bacına B"da sarfolunan ilk on kilovat saat .{! 
'"UVB"lak hesııpla 500 vat olarak) 

Tenvir tam tarifesine gl!re: 
2 - Mllesscse kilovat bacma 10 dan 

sonrflki 50 kilovat saııt başına 9 Kurue 
3 - ~arfiyatm bundan fazlası Kw. 

saati 5 Kunı:Jtal'I 

b) 5 Kllovatlrk ve daha fazla mUeaseı bir takat . ı,,t ..ı 

Saat 17 - 21 : Kw. s. başfna 14 Kunıs 
Saat 21 - 17 : " " 9 " 

c) Büvük yük asansörlerini n lıtlhllkl"e adf Sınaf t atblk•t 
tatbik olunur 

Reklam Tarif esi~ 
Birinci tertıp : Kw. S. basma 
tkinci " " 
R"smi ve BeledT Daireler ve H ayır 

ınOesscs~lerl tenviratına: 

Adi Tarıfe Cız:erinden 

14 Kuruı ,. 

% 50 ten:ıdlfıtla Kw. S. bıısma T " 
Sınai Tatbikat:· 
Adi Tarife : 
Birinci tertip 
fklnri " 

" .. .. 
n 

7 
5 

• .. 
~ 1 n ten:ı:llfıt kaldınlmıstır.) 

· ·~ ürlüğü ilanlar 
ı - Nümunesı mucıbtnce bq adet dosya dolabı pazarlıkla aa~ 

ııcakt1r. ~ 

2 - Pazarlık 8,11 942 Cuma l!'llnO ııaııt t n.30 da Kabataşt. J 
ubeslndeki merkez alun komisyonunda yapTlacaktlr, 

3 - Nilmune her liln Kabatasta tekaOt sandıtı ıubesinde ,., 
lr. 

4 - İstek1Ilerio paıarlrk l~tn tayin olunan gQn n aaatte ~kl 
ekleri fiyat Qzerlnden ~ 15 teminat paraslyle birlikte mezk<lt 

'1'tınıı mOrtıcaııtlar'I ll~n OlUnUT f'f 

M . .M. V. lstanbul 2 N o. lo Satın 
Evsafı aşağıda yan1t 3 adet (benzin motörO - dinamo) 

ıııtnacaktır. Taliplerin 5.11.942 Perşembe gilnOne kadar tekliflerini 
\·ona vermeleri 

Tak atı 
revetttlrl 
Cereyan clnsf 
Benzin motörO 
Soı?utm~ tanı 

Tevz.ı kutu.u 

1500 ~ 
115 Volt 

MOtemadt 
t numanh 
Han vantfl~ f1e 
O.erine vuedilmif? 

( 


