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SEKİZİNCİ YIL - No~ 260'1 
GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

BİNGAZİ DÜŞTÜ! Trakyada ilk Kar 
Amerikalılar Tunus' da K.aragel Fırlınasi Şehrimizde 

Bir Şehri işgal Etti Bir ff agli 1 ahribat . Y aplı 
Elektrik Fabrikası ile Bazı Semtleri Sular Bastı • Fırtınanın 

_ Şiddetinden Ağaçlar Devrildi • Yaralananlar Var • 
Denizde de Kazalar Oldu • Üç Motörle 2 Mavna Battı 

Bulgaristanda 
Kar Fırtınaları Çok 

Büyük Hasarlara 
Sebebiyet Verdi 

. $elime, 20 (TAN) - Ilk kar, 
gece rüzgarla berabeır başlamış
tır. Yağış, şimdi azalmaktadır. , 

Evvelki gece çıkan karayel • 
yıldız fırtınası, yağmurla beraber 
dün de öğleye kadar devam et -
miştir. Şehrimizde yrllardanberi 
görülmedik bir şiddette olan lbu 
fn-tına, karada ve <lenizde mühim 
baza hasarlara ve kazalara sebe
biyet vermiş, muhtelif semtlerde 
birçok binalan:n camlan kırıldığı 
gibi bazı yerlerde çatıların bile 
uçtuğu görülmüştür. 

Fırtına, dün sabah saat 9 sula 
rmda azami şiddetini buhnuş ve 

Fı.rtınamn şehirdeki tahribatından bir görilnüş: Çarşı.kapıda devrilerek yolu tıkayan ağlı( 

rüzgarm sürati saniyede 28 met 1:---------------------......-----------------
Sinıaı Afr~adan raclıoCe alman ilk resim: Am~rikan askerleri, Cezairin Oran sehrinde yüksek re ola?'ak tesbit edilmiştir. Yağ~ A. Darlan ı·spanyol o~ d usu 

binalara uçak savar toplan yerleştiriyorlar. ·· . mur, dün de kısa fasılarla hemen 

---ıte~~~?ci~iud~n~r: :~~:~de':~d ~;{~ Meselesi 1,aOO,OOO 1• Buldu ( N evyork'·tan ') . . . al b d u 1 mı§ ve gece evam. e ır. 
' ~ zıru.n §~ ve cenu un a er e- Fırtına u •• d şehrin bazı 

T O Ş ~k meğe devam emiştir. Martuba ile t1 . -~ t:· .b. b. k Ha" la" Esrarlı •• k• n•ın rta ar ta Slunta arasında latalrurmnz 28 sem erını su as ıgı ~1 ~ ır ço r 1 ye tank, 24 top ve 250 otomobil zapt yerlerde ağaçlar de~ tele -

tahri t 
. 

1 
d. fon ve telgraf hatlarında aru;alar 

O d v R ı • • veya p e mış er ır. 1m la mn.mtaz işliy y na 1CJ1 o u., Alman resmı tebliği ~e:şt~~pur r am e 
Berlin ,20 (A. A.) - •Alman tl8' Devamı Sa. 2. Sü. 4 

Ehemmiyeti resmi ~ebliği.,, Bingazi, bütün as 
keri teSisat tahrip edildiken son 
ratahliyeolıunmuştur. Sirenaik.a 
da .Alman ve ltalyan. keşif kıtala ' 
cı ibir kaç düşman tankı tahrip 
etmişlerdir. Alınan hava kuvvet • 
leri, Ingiliz kamyon kollarına hü 

~merikat.lar Son Afrika Hadiseleri Karşısında 
Türkiyenin Bitaraf Kalmasındaki Kıymet 

Ye Epemmiyeti Daha iyi Kavramışlardır cum etmişlerdir. 
ttfr Devamı Sa. %. Sü. 3 

Bir Gemi 
Kafilesine ,.. 

Taarruz 

Darlan Afrikada 
Petain Namına Yeni 

Emirler Veriyor 

Mareşal lse, Asl<e-ri 
Müttefiklere Muka· 

vemete Davet Ediyor 
Ankara, 20 (Radyo gazetesi) -

Dün Amiral Darlan Fransız as -
kerlerine hitaben radyoda bir de 

Nevyork 18, <Baş muharriri- him sebep, Afrikadaki harekatın ş· G t" • B ·ı Alm.ıı1on Oen·ız•ltıları meçte bulunarak demiştir ki; 
m.izden telsizle) - Afri. müstakbel inkişafi bakımından ışe e ırmıyen ayı ere '"' ~ "Mareşal Peıtain'n.in bana ver -

~Ya Amerikan askeri çtkmağa Türkiyenin stratejik e.l:!emmiyeti içki Yerijmiyecek Atlantikte 8 miş olduğu emirleri yapıyorum. 

Yazan: M. ZEKERIY A SERTEL 

haşladığı günden beri Amerikayı dir. Çünkü Amerika artık taarru Ankara, 20 (TAN) - Mevcut Sizlerden mareşale ve vatana ita 
\>e Amerikahlan alakadar eden za geçmiştir. Şimali Afrikanın iş şişe buhranının önüne geçmek Gemi Daha Batardı at etmenizi istiyoırum.,, 
tt\eselelerden biri de Türkiyeniıı gali, büyük taarruzun bir başlan maksadile lnhisarar İdaresi yeni Berlin., 20 (A. A.) - Askeri Halbuki Petain de Vichy rad-
\>~yetidir. lngiliz ordulannın gıcı. olarak telakki edilmektedir. bir karar almıştır. Bu karara gö kaynaktan bildirildiğine göre, yosunda şunları söyleın.i.§tir: 
~daki muvaffa.kiyetleri ve şi Bir ay içinde bütün Afrikanın re içki bayileri alacakları içkiye son 24 saat zarfında, Atlaııtikte "Fransızlara IAyık olmayan şef 
ttlaı Afrikanın Amerikan kuvvet işgal edilmesi ve mihver devlet ait şişeleri beraber götürecekler aralarında bir petrol gemisi bulu lere itaat etmeyin, vazüemz müt 
I~ tarafından işgali üzerine Tür !erinin Afrikadan çıkarılması ü.. ve getirdikleri şişe miktarında nan, harp malzemesi yüklü 55 tefiklere mukavemet etmektir.,, 
ltiyenin vaziyeti yeniden günün mit olunmaktadır. Afrikada iyi- içki alabilecekleı:dir. Şişe bedelle bin tonilato tutarında sekiz düş-- Bu iki hitabe ayni gün veı he 
ltl~vzuu olmuştur. Her gördüğü - ce yerleştikten sonra, Akdenizin ri İdare tarafından bayilere veri man gemisi !batırılmıştır. men hemen ayni saatte yapılmış 
ttıi.iz Amerikalının bize so.rduğu temizlenmesi işi başlayacaktın:. lecektir. Bundan sonra şişe getir Bat:Jırılan gemiler, takriben 25 tır. 
tttaı aynidir: Türkiye acaba şim Burada izhar edilen kanaate gö meyen bayilere içki verilmiye - gemiden mürekkep lbüyük bir In Hull'in sözleri 
~iye kada-rki bitarafbğm:ı muhafa l:ifj" DeVltlD.l Sa. 4 Sü. 1 1 cektir. l:lJr Devamı Sa. 2, Şü. 7 
~edebilecek midir? 

lialbuki, daha düne kadar sor 
~lan sual Türkiyeı?i:n nede11 
~Uttefikler tarafında yer almadı Vil8dik ıfkas öıiünde 
~idi. 

Arnerikalılarm Tti.rkiyenin 'bL 
tal'af kalma~ndaki kıymet ve e
heınmiyeti daha iyi kavramasın 
~a. son hadiselerin rolü olmuştur. 
~ısırda ve Afrikada müttefikle 
tin serbc:ıstçe ve arkalarından 
~Otkmaksızın ve hatta emniyet 
17rtibatı almağa lüzum görmek.si 
~ın harp edebilmelerinde Türki
~enın orta şarkta kapılan tutan 
ilılüıim bir bekçi mevkiinde olu 
~tıun büyük rolü bulunduğunu 

Sovyet Hususi Tebliği, Almanların Büyük Hezimete Uğratıldığını 
Bildiriyor • Ruslar S~eryadan 50 Tümen Getiriyorlar 

alllamış görünüyorlar. 
Amerikan gazeteıl.erinde soırı 

~lerde çıkan yazılar d~ b~. in~~ 
~aı. teyid ediyor. Mesela dunku 
~vyork Sun gazetesine Vaşing 

\<ıtıdan gönderilen bir mektupta 
'l:'İirkiyenin orta şarkta oynadığl 
ltıiihim rol anlatılmakta ve Türki 
Y~nin bitaraf kalışının müttefikle 
:ı-;_ ld w • h 1 ak ,.. -~~ ~ 
''-O lehinde o ugu ıza o urun 1 • "' • ~ .~ 
~dır. \;. . t ~ ,.,. ... ·~ ~ 

lunerikanm şimdi T~iyenin ~ ~fallnn~din Almanlar 
~l~aflığmı istemesihd~ ~mü ,. 

~· ~ ... 

. .. . . 

tarafından. işgal edilen bir · niahallesiıide enkaz yığ~nı haline gelen binatar 
• t:"l:u.ı:;u :ikinci sahifeµıiuledir} . : 

Vaşington, 20 (A .A.) - Gaze 
teciler toplantısında Hariciye Na 
zırı Cordell Hull'den Fransanın 
yiil:Qsek diktatörü sıfatile Pierre 
:Laval hakkında ne düşündüğü so 
ntlmuştur. Hull şu cevabı vermiş 
tir 

. l ~ Devamı Sa. 2, Sü. ' 

Elektrikten 
Tasarruf 

• 
Dairelerin Çalaşma 

Saatlerinde de 
Değişiklik Olacak 

Ankara, 20 (TAN) Bütün yurt 
ta elt?ktrik tasarrufunu emin ede 
cek bazı kararlar alırimak üzer 
dir. rktisat VekAletinde kurulan 
bir komisyon tarafından bu hu -
susta hazırlanan rapora göre, ına 
ğazaların saat 18 de. viye<:ek sa 
tan yerlerin saat 20 de kapatıl -
maları öne sürülmekte, devlet . ~ . . . 
dairelerinin çalışma saatlerinde 
bazı' değişiklikler. yapan tekli.fler 
de lıulunUlmaktadır 

1 • 

Bir Nevyork Gazetesi, Hitlerin Büyük Bit 
Karşı Darbe Hazırladığmı, ispanya ile 
Harbetmesi ihtimali Olduğunu Yazıyor 

Nevyork, 20 (A. A.) - Iyi ha.. istenüşir. Sefir üçüncü ziyaretl 
ber alan Avrupa mahfillerinde esnasında İspanya, iki taraftan 
söylendiğine göre Madritteki Al birinin taarruzuna uğramadıkça 
manya sefiri general Francoyu tarafsız kalacağım Francodan ö§ 
ziyaret e~r. Bu ziyaretlerin renmiştir. !spanya taarruza uğra 
ilkinde Almanyanın Fransayı iş - dığı takdirde derhal taarruz eden 
gal ettiğini bildirmiş, ikincinde lerin düşmanlarından yardım isti 
lipanyanm hareket tarzı hakkın yecektir. 
da bir beyanname neşredilmesini ~ Devamı Sa. Z. SU.. 6 

1 Günler Geçerken] 
Minare. Kllıf ve Paratoner 

RE F t K 
HALI D 
KARAY 

Tramvay idaresinin bana bildirdiğine göre ön 
ilk iki sıranın kadınlara ayrılmaıcn, hele bi

letçinin emrile erkeklerin kadına yer verm~i mü 
kellefiyeti - t:ahmi'nim gibi - asılsız bir haber 
miş. Yalnız hasta, sa.kat ve yaşlıya karşı bizi 
vazifeye davet mahiyetinde bir ikaza kim ne dL 
yebilir? Böyle bir vaziyet hasıl olunca biletçiye 
söz söylemek için hiç birimizin vakit bırakmiya· 

cağına şüphe etmiyorum. Fakat asıl mesele bu değildir, daha 
mühimmi vardır: Durak yerlerinin azaltılmasını küçük bir cL 
betten fay.:ialı bulmakla beraber yeni usul başlıyalıberi yürek 
çarpıntısından ne tramvay geçen yollarda yayan giderken, ne de 
trıımvay arabaları içinde bulunurken rahatım, huzurum kaldı. Iş 
böyle gider. tedbir alınmazsa kaza ve bela listesinin çoğalmasın. 
dan, zabıta vakalarınrn artma.•.nndan, genç veya çocuk, bir çok 
taze vatandaşı kaybetmekten korkulur. 

Neden? Zira duraklar azalalı, tramvayın ağırlaşır gı"bi oldu
ğu eski durak yerlerinde yine bekleyip hareket halinde bulunan 
arabalara atlayanlar eksik değil. Hele gözünü budaktan esirgemez, . 
atikliğine güvenir yaştakiler - delikanlılar ve talebeler - bu işi 
bütün yol boyunca bir spor, marifet, canbazlık idma.ni şekline 
soktular. Ortada duruyorlar, mesafeyi gözlerile ölçüyorlar, hazır
lanıyorlar, şııvullayorlar, koşarak tramvay basamağına sarılıyor . 
rayıp içeri giriyorlar ve yüzümüze "Gördünüz mü marifeti
mizi?., gib; lüzumsuzca ve budalaca bakmağı da unutmuyorlar. 
Biz, yoldan geçenler veya arabadakiler, yaşlılar ve tecrübeliler, 
çoluk çocuk sahipleri, bütün bu manevra hareketlerini bir kazaya 
şahıt olmaktan korkarak., seyredip etmemek hususunda karar 
veremiyerek heyecanla görüyor, ürküyor, titriyoıruz. Asıl yürü
yecek ve bir kaç eski durağı kolayca aşıp yenisine soluğu tüken
meden yetişecek yaşta olanlarm bu tehlikeli atılganlıklarına, 
yürek hoplatıcı marüet taslamalarına son vermek içm e;ereken 
tedbirleri zabıta ve tramvay idaresinin elbirliğile ve bır an evvel 
alması .lazımdır O tedbirler ne olabilir? Bilseydım bildinnekten 
geri kalmardım. Fakat bunlan bulmak, benden önce resmi vazüe 
ve salahiyet sahtplerıne düşer. Madem ki duraklan azaltan ken 
dileridir, m9h.zurlan önlemek de yine kendilerinin vicdan rve me
suliyet borcu oluyor demektir. 

Fena işler için bir söz vardll": "Mina.reyi çalan kılıfmı hazır
lar .• , İyi işler icin de söyle di.Yebiliriz.: "Minare:vi kuran oarato
nerini takarL 
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!~~---L~I G_ E_·L_IN_T_L ..... IK __ ~_lz_' ~ ..... J ~:::u::~:nh Trakyada Kar Baıladı :.:.~:':!:ıı 
" ... _. Yuu: Kerime Nadir Bunlaran imali Men Karayel Fırtınası Şehrimizde o. 20 

n;..:!:lt~~pı1oraun c~~~l cli
1

e di;:r~~~~:u . .:::::a;ı~;~~: Olunacak ~ Mühim Tahribat yaptı 
Cavidan fütursuz: • lanru ıun70rcla. Bir arallk. •iirahiye Tıcaret Vni1Hlfnf'P emri Qzerlne, 12!1'" B .. afı ı lada Bolaa ve Haydarpaşa _ Jtadılc~y-
- Ne npı1ormn bOJfik anne? Pis azanmak bahanesi1le alzını amcaza- rkaret Odası. mantarlı ve kalın ta- Yaptığımız tahkllrata ,ate, fır Aclaler lıatttba ffliyen vapurlann be• 

boia.ı oflanın yedijlm lolı:macla bile •esinin kulaiına ,aklaıtırda •e aayet _._ ı-•--- ı ... 
banlı kunduralarm kullanılmaması tma ve yagm-urun .....ı...ımtzdeki ı ... n iske _...,. h ~ ,. .. ....,.,,. ua.. 

sozii varı. Di1e devam etli, Ve kar- be!irsiz bir fısıltı il•: r'""• -"- da kü,...,_ k ve imal edllmemeıl IÇ!n t.febbaaı.- tahribatı ..sı....ı ... 11-: ...... rı ma, ...... anca ,anqa-
de ne yüzilnll bvuttararak dilini çı. - Ba adam da her ıeyln içine bur• ,.,,._..- bilm•..tır da Bebe'- •-k 1-' 
kardı. de bulunacaktır. Bu biçim a7&kkabf.. Yalan ,..ğmurlardan Balıkpa- .... Bu ara , ... e _.ne 

nunu aokarl Dedi. 1uın lktiladi mahıurlan 16r0lmek- ,... •-•· u-ı..·· 11 ı..n...a vapur ,.anqınıya plıınen bir Mı-
Reha ı1aia bDmuı, bmlil tekrar Belkıs. hanı;erHlncle fulayıveren tedlr. BtlhUtıa ftyaUannın ~kU- - .. &~, -'..aoy, SAuuar, sırlı iskele fle vapur araatnda ıtklllP 

ablasınm tabatına ko71D11,tu. Cavidan küçük bir kahkahıyı kuvvetli bir ölr fi Ue mOcadele edilmesi lcanrt.ıta- Fener, Eyup, Aksaray, Kaaımpa. Jt~lmaş, sonra da denize •oıerek bo
bir daha kemiii onan tabaima attı. sdrilkle örtemiye çahıarak aizının ·• n1m..ı ... Odada ltutünlft'de bir top- ta 18mtlerinde bazı evlerin alt fQlmuıtur. 
Ve bu suretle iki kardet arasında bir çlnden: lantı yapılacak ve bu '" dair karar- ~atlarını su basmıftır. Limanda demirli bulunan bireok 
ıı tıcadeledir kopta. - O kadar 'UU't buran elbet h~ ,e tar verilecektir. Tkaret Odaaf Odaya itfaiye hususi küçük ekfpler vapurlar da demirlerini taramış, LI. 

Sermet Pqa llhavle çelı:i7or, Bemat yi., içine sirer; clf,.e cevap 'venti. karıttı otmıyan o\uı. flrm•::rt da ce- h,ıılinde çalı~ak bu "lerdül men rlJHetinlrı kurbrma vuıtatan 
catatmı brrabuf, fena fena onlara be- Yemek, Mfells ı!"'llm ~ı~r, tabak ulandınnU'll karar veımlştir. Bu fır- mlan bopltmıftır. bOtlhı l(1n denizde dolqatak bunla-
kı1orda çatal şalnrtrlannclaa tıaıka aeı duyul.. ı d t t kküll rd t 1 1 dl · ma ar arasan a anmmıı eşe e- Ayrıca MahmutpaCAdaki Kürk r;ı ya ım e m ş er r. 

Nuran, afabeilıinln bakıılarmdan muvordu lu ı ... 1 k•Ad r- y ı ı .ı .a~ 
• \"·n de ~ naca0gı ·~-.· ma .... ar. ,..i, '--nı, Asmaaltı-... a~vlik Çu _ a ova vapuru 10 una a"8m e-

rnese'enin btiJii1ecetini sezerek ara:ra B"rden ıokak 'kıpı1t c;a1rndı. Herıllz Pamuk ı,,Uı-ı tevzıatı .. .:_r .... hanı ve •-•--b QIUul ~.:ru"k bi m!yerek Kartala lltlca etmek mecbu-
ı'rmek iıtedi •e: ak,am sefra11nda bahandaldan jçin bu •u .uww a-" J @ti d kalmış. Ha darpqa fslce 

- Çocuklar, IUatlll bakalna. .. Sim· ,,.:ıt•t- miaafir ıe'ıaiyec:etfni cltiıllne" Bir mOddet evvel durdurulmuı o- ouını basan sular ltf~nln oL ~e!'ınen v:pur yanatanı:dıtı tein . ırer: 
eli lcmıiii önünllsden alırım.. tkinl% de. rek hepı! merakla belalemlye başladı- lan pamuk ıpliği tevlıatına yeniden dukça uzun çalışmaları ile bopl volcuları Kadiköyilne giderek tstan. 
baka blırımız! .. Dedi. Jar. İki dakika seçmeden biı..t~ı ~ b~lanmrıtır. Jplik yeni fiyaUar. ilu.. tılabilmiştir. bula geçebilmişlerdir. 

Cavidan anneıine de cevap yetiıtirl. linde bir mektupla içeri ıir:miııti. ı inden bUtun el tezgAhlarına verile- F ih d b" ... _b d 
Yor: Zarfı ıre1ra,.a uatar1lı: : cek t'e bu teqAblarm yapacaktan at te e ır evin 119 çe ~ Rumelikavaıtna, PJşa'!Mhçeye h iç-

in Ö ... -1.erl hükömet sahn alacaktır. Ylhı- varı ~lalmı' ve bu llrada bun bir vapur uıı.rıvımıımı .. tır. - Zaten o lramilrte 9911 ~e C zün - KU~k hantm, sirel. Dedi. ·uwr.; • • • • a " v 

Di Ju dokumaı.rm da fabrikalar -'1zde dan g~mekte olan bır ünıversı Bewkozda Riva dertti ta•ın•" ve var' yorda. Fe1ıl, zarfın üıtiındeki yazı:n ıo .TU " ., ..,, 

Bu anda Bemat hlr4m psrladı~ rilr ıannes aararmııtı. Fakat, ftiture dokunma hüküıntte atacaklardır. teli yaralanmıftlr. dere alunctıı bulunan birçok odun 
- Annene ba,.te cevap vermekle en ıuz davranmıya çalışarak: Aksarayda bir bakkal dükUnı Yılmlannı ıilrllldqlp PJtilnnOıttır. 

biyijk terblyulsHil :rapı10r1D! Al - Bir arbdıatıınclual D':vo mırıl" Tepe bacı Cinayetinin nı ~u buımt ve dflkklnda bulu Kartal, Pendik. Sarıyer ve diler semt 
...._. ._ __ 4 ... _, Di ,.__ d d :r 1 d ı.. k lmlekl eebze bahçeleri hasara uln-

Ankarada Yeni Bir 
Anlaıma Yapıldı 

An1ı:arada Almanya mtımesslllerl 
U• Ticaret Vekilllllllde toplanan fm
d!k taccarlan arasrnda ,apılan fındık 
atrllşmelerl bltmiıtlr. Almanyaya Oç 
bin tonu kaU olarak ve yedi bin to
IN da bül\lmetimlaln veredell mO.. 
Uacle fle c:eman Oft bfn ton bndıJc Ja

tılmıştar. Bu sıra malı iç fındıklardan 
dert ,,Us tonu kilosu 115 lnını,tan 
1941 yılı mahsulil olacaktır. Dört yüz 
ton 7000 tonluk partiye dahil olaeak
ltr. 1'17atlar Karadeniz limanlarında 
fob olarak kabul edllmfttlr. ıtd 
mahsulilnün kilosu 120 kuruştur. İh
racat vergisi satıcı,.a alt olacaktır. t.
tanbulda teısllm eUJecek mallar için 
lrflo baıma 2,1 kuruş fob. stil farkı 
alınacaktır. Ayda asprt bin ve ._ 
r.ami iki bin ten teslim edilmesi şar
tf,.le satışlar tamamlanaeaktır. Al -
mantar bu aym sonuna kadar be$ ;yüz 
ton flndılt kabul edeeeklerair. Bu•
flllft ,,arıımı tüccarlarımız v• d iter 
yansmı da ftndık 1atıı birliği yaJ)ll
calctır. 

Piyasadan Kaldırılan 
Sigaralar P. ..,......ı va•- e a..... •. " '-- an ı. Ve melı:tu'bn -kucatıru lcoyaralc M lklk i laflaclt n~n .Ü~ çuva , iki san ı"' şe er mrşttr. 

vidana batırdı: salc·n cörunur bir tavırla yemei~ dt• u emes e 1 işt 
r m ır. Karadeniz ve Akden!ze ıldecek o-

Fabt omm. 71sıfb1Bll elden bırak vam etti. Blr m,. ....... evve' "'--'----- HA Yine Ak.sara~ tramvay bat İnhisarlar idaresi satı,ı mahdut o-
111adını Belkıs, onun ellerin!n titreclilfnl, .._..ı- .~: bir• .:.:_~ :: tında bir .v:.wı•tü olmn• Harbi- lan blreolt vapurlar hareketlerını te- tan ve içim itibariyle birbirine ben-

- 1:7 4a11, etse a. ne ol11:POl'1 De- lokmaların boiuından rüç ,ndlfini ... 7 .......... ._ -· uıu...... ... ~---- _. hir etmek •onında hlmaslardtr. •"'9n bul nm .ı,ara ve tiltünleri 
mHİ herine 78Jdm fır!amq bir ok farkedi7or ve kendi de bü7uk bir me. Niyazi isminde bir teni" yarabJaD yede tramvay havai hatları kop Ekltttllc f abrlkaeını da plyqadan kaldırm11tır. Kaldmlan 
ı bi a781a bıktı .. llllndtılıi P9ÇC• rak iç nde bulun111orda. Sellnıet mot6ril maldnlatl Zl79 ile muştur. neviler tunlarcbr: Samsun alıaraaı, 
teYi bpmca 11&16 ~eleainhı tarata. Pe,zl yemdi na11! bh rdiiini. od .. arkadqt Mehmedln 4unıfmuına bl· Şehir tiyaroau dram kısmının ıular battı ce,lt ~raıının 25 lllı: ve yüılOklerJ, 
na çarptı: • \ ıına na111 cıktalmı bllemi,.ordu. He- rlncl atır cua mahktmtalnde baflan çatısında biraz çöküntü olmuı • Devamlı 1ıtmurlar ,.tiatinden lilltı. HaruMell, Bfrtncf kalın, Entlt, Köy-
c..ıaan, Wrclea cınpnkl1 bir faw yecandan kalbi duracak ıib· olu1or, mıttır. Duruflnada Jılehmet bulunma tur taraladaki elektrik fabrikasını sular \O ince. Tl17akl ince slpnlartclır. 

'- -"--' ı ---ı lır f ._, b" , ...... ..._ .ı... mıtbr. SorlUfU ,apılan Zl7a hadi- · b11-.. tır. Bıllerlrı lnrlarclu topb- • A-a Enllt ve D""IQ tQtQnlerl 
=~=:-::an-.~: 7....... n•;:;;; ~:aı~ı;;,, :;-:o~;den mW. ..,.ı tö)')e anlatmqtır: Fınbna yüzilnden Carıılrapıda bil- rak .. ;~ camur, 11pralr, ot .. ";ıı '1>17.;dan kaldJrdmlttır~ Bu .ı,araı.r 

- AlabeJl Ba u cı-ıs1 Ne rce tuba çekti ,.. J'iyecek, :rutacak &lbt "Ben ve arJuıdaıan buı yerlerde )1lk bir aja~ devrilmle ve bu filzda- !ılt falwlbnın malrtaelerlne ıotutma ve tOtOnler bundan eonn 11tıbn'7a· 
rakı ,.., .. ten tonra Alabanda.,ı -. den Kasabldls. Kirltor ve Ali adin 

.. 1 .... , Dl- ,_ ___ r - ---L'- ıa tatır'·n ... ,r ha-leci L....a.... ,..... " _, .,,...,, veren boruların -"•---lerlnl h- ,.aktır. ""' .. ,. _.,.. ·• '--~ .. '" ... e 01111-= retınek için T__.. ....... pJdlt. öno- il.· 'kişi yaralanmqtar, Yıkılan bu a. . ..., .. ·--. 
n nr -·u- ftl'aralr: .,,.._._ .ı-ferl' Fe-l hanım· .. __ ..__ k•m11tır. B•nun netfc.sfnde pfı •• de W!lm!!!ll!!m!l--!!!!'llie!!mll!!l!l!!'B--.. _ ,_ ,,... ..,.. • ,. • mUııden iki pnç ıeçfJ'C)l'du. Mehmet gaç tram,·ay haval hatlarmı da ko-

- ÇoctıMann ,.. 1ılr lolıraa ,.. (DevaMı var) onlara dikkatle bakmıt .. Gençler o- pannış ve lki buçuk saat kadar bu hu
1
an daralt~ı· Ye maldneler cah.-. Kar fAdlnali var 

m-ıı.ı ~ -...ıri-• ------------- \ı ı•- t 1 i ıa- eml..tl aıaz h le ,1elmıttir. Sehr• elektrik ce l'hıtathantda _,.._._ __ • maltmata _. _.. ,_. ___ • Ka-.. 1r--1-- TıMtılandı na ldltrettller, JOnra da Offrlne (Ulla R"' nımvay ar f•1,7em ""r. hepi klfi mltrta ela ril -. ...... 
Onlar tabl&flJ'Orlal'dr, .... -·- Dl· ,, .. llAIMUHUU .,., narak onu d6vmtıle baıladıtv Arka Cemberlltaş. GOlh•ne perkı. Kum- fOVllftJ bu .. e 1 r •• • ıör•, IOD 14 wtte ,...... J'almar eo 
Yorcla. Dan Vali MuaYini Ahmet ltınlk'ln ka~ı mQclafu etmek lcln blçaıkla kapı. Aklar.a1. Bebek ve dlter but 1 n•emlt. hattl din aktam hat 19 lltt• 19i!ırnetre)'! ıMmlttlr. Fırtına, 7ddıs . 

Behaat 1MI c!efa Nanma Mndtl. Xon beltanblmda toplanan kaymakamJar OD1an karlcubrıak ıat.cnm. TeaadQ• ııerntlerde bü'1fik ataclar yerlere ae- larmda JamD IUt midaetle telırln lrar1ı,el lıuam.tlnden .....ıstecllr, 
lıan .. -.ı.r?.e m ~11 lilıl .._ -.Jann ınubtellt itleri etrafında •en '---k H"-lnln -·~••na , __ .__ rflmlttir baar temtlerinde Cer87lft lrnllmlttfr. Dlhı alrşam beri fırtına lılru hafifi .. 

,, ... " .,._ -7 ....... ...._.. • •• Ftbribda DMYC11t ,.etek makine calıı 
bralr: llSrOlm.._~'lr '" Ahmet Kınık'a ı ... etrnit •• ÖlmOI... B rk mit, rtladnn drat:i unl'9de 28 met. 

- •• -1 ..,.. • ..,.,, Diye ""9 lt1erl _!!:_ıı>dl lsahat vertnltlerdir. Mamunlardan Mehmedln dunıtnu Olan moto r tlrı~ınK ı11reti,.1e enell tranwa,.ıann re1e dtltmtlfttlr. Fırtrnanm bqtln de 
eelcli. Ymen ___._ı.r fN •lll wm Fırtınanın denisde viıcucle ıetirdl- eahpu11 tamia olaınmat. daha llOIU'I dnam ıtmni HıdnuıU nrclu. Ftrtma 

,_ 7a zorla ıetirilmeal için durqma »ı tahribat da mOhlmdlr. Ha-'a-.. da naabt.Uf ••tlere t .. ricf nrette bummaudan ıell1or •• Bs pip. iter bqka ..n-.- b-kllm_.ır • ;,u ·..-- Ye ,.,_.rda.n aonra IOPlan artmuı 
........ ... ,.. · •:ı 'Merıdlre'"'nde litnan -'-aeetine alt Cf'rtYIUI •erUebllmlttır. aofn71 \ayle stıblr e41eder. .. .. ..q ve haUl br :ralmu• bekleneblllr. 

Sermecl Pa1& mtldahaleye 11.nm sa· Tramvay ve Elektrik bulunan iki ma\;na ile Tltaı mot6ril Sllaı.tafaia fabrlauacllld ba lrıs.. Bu defalri fırtına mevıimin mutat 
rerelr: .. 4 BUGtrNKU PROGRA.'\I }lüdüril Dün Geldi 'e )laliçte de Şipnan mot6rü batm11- yı bertaraf ec!ebllmek lcin clün bele • hrtınalarlndancbr, falrat bu defa biraz 

• f.11 ....,_. \ 11.oa Da .. orbe tır. Şiısman mot6rilnUn tayfaları kur- di7e rtle mamnt Jtlfat Yenal, elektrik tlddrtlice olmaıtur. 
- U&atıu111l eammt Usatım.yml.. ;·~: it":ı:.f!k ~:::: ~~~~1., Bir mücldettenberi Ankarada bulu.. tarılm11hr, Ayrıca, Yenlkapt açıkla- tram•a,. ve tiinet ldarnl •nnrm nılldU 

Diyor '" lıatmr allayan1r: 7.u 110sı1ı (pi.) 19 u Scrbeat nan elktrik, tramvay ve tünel ı,ıet- rlnda henuz hil,i,yetl teablt edlleml- rU Halki Erem dün bütün ıün fabr. Bulgariatanda karakıl! 
- Alt tarafı bir !olıma iIY: clanaıl ::.:: ~.Jk8• ~:·n i:=··~... meler! umum mQdtıril Hulki Eren y~ bir moU$r dalplarm tes1rly1e sa.. lrada me,gul otmuıtardır Makineler-

Dbe e1Jleniyor41a. Jl.41 llün1- ~u: l~=- dün sabah tehrlmlıe relm ıştir. u- hile dü:ıni.lJ ve parcalanmı,hr. Bu ~lı:i irıza Vt' tıkanmıı olan boralar 
C.Yldln ....,._. ıofn4en bllııımt ::·: ~ıutan 21.ıs f.tttı1er mum müdur eleklırlk Ciyatlanna ve mot6rdt" bulunan O~ kl,tden iklal CSflt-J'e kadar temb:lt necek ve 1edelr 

Ye oc!aama cltmlti. Bebsat homarda- 14.40 T-aiJ ~~~ :.i..:'::-.. tramvay bUetterlne :raı;ıt.cak zam t- dalsalar araımda binbir mUttnl&Ua .ınalrini"leri çaJı,tı .. mııia ibUyac; bl 
WP JVme ~ ~~~ hareke&. ~~= =: : :: ~:;:~r 'rafında alAkalıtarla ı~üetlıtünU ,.e yQı.erek Mhlle kadar ~ıkarak kurtul• l nıadan ıehre normal cere1an verileb"• 
ltTle tetınr ~ _,_._ bazı .kararlar almdrtını bl.Jdlrmllttr. mUf}ar, diler birisi bolulmuıtur. 1 1.celctlr. 

lingcal Diiıtü 1 ~C~L'M H4BiALUi 1 ~ Baştarafı l incitle 
• • Cezair _ Tunus hududımd:ı tay 

1nıilia orcluant ballı bnetli biTllk 
ler Tabarlta',a varm•tır. Burada ilıi 
tar,afın kqif miafraıleri .aruında ilk 
çarpışma!ar olmuş ve tnsilulcrdcn 
ulrler alıNnı,tır. Tabarq Ceıalr hu 
cladundan 30 kilometre ıııakta bir i'ı·· MI.ilet Mec· ı ı·s ı· n ı· n ~:::::~·~:~::i:1'ç:;~ şan düpnan ileti rnüfrezeJerile nuıı !imamdır. 

de Gaulle'cu kıtalara kal'fı muvaf Yeni Alman tokı1'11ekrl 

Dünkü Toplantısı f~!?!::==:~an Londra. 20 (> .. A.) - Fas rad7on. 
bll akpmkl,a:rmımda bqlra Altrian kı 
talarmm Blaerte't pldlliai blldinnetr . . . 
tedir. 

Ankara, 20, (A.A.) - B. M. llecHai 1 bbcıl edlldillndm kanun~n . b!rlnci I Şimal Afrika Amerikan umu. 
1nıstln 6emMttln Otlnalta:rm bepanlı. maddeli encilmene aönderılmııtır Bu • ' 
tında teplannalr -~ ..,. f"" netice fkerlne rl,..set mahnu kanonun mı k~rargihı, 2,~ (A~·~.-:: Gene Vichy, 20 (A.A) - Vıch7 rad1oıu 

al Elnaenhover ın SOzc .. •u Ame Taaca'd•n aldılt bir telırafa atfen bllde ha!lerde hadut -we krJ'I pmisoa dlfer maddelerinin nıiiaekft'eaine bL r ..... • 
Jamlda. ma.ktür.a .....ı ,,. arütalı rJnd ma&le «ıcllmenün ıelclilıten aon rikan ve Alman kuvvetleri ara - ıeneral Eiıen Hower'in Anı!o-Sabon 
lrem ••takalmla, cı.nı. ... lıaaft ia1. re •- edeceitni bildirmit .,e nı .. ıında ilk kara çarpıpna.,ınm, Tu ların iıcalt altalda bd111nan topraklar 

"" seferberlik ilin ettflini blcllnnelrte 
rinde ubrl plmfann afte!erl tlracly namede s8rilştllece1r bafb ıı,.n,. ~· nusun 48 kilometre cenup dolu d"r 
le blr!ikte Uııametlerlnla ,...n edllebl huuuclılmdan toplantı,a aon veri! .1 sunda Hammamet körf ezl dolay 
leceifne ait lııaam 1&,ıihunu aalzalree aalflfr. Mecliı sıtecek lçt.irruıını pa j larınd~ cereyan ettiiini if§& et -
n etmfttlr. Kallllft l1Jlhaem4a derplı artaı sini ,.,."aktır. •, ıniştir. 
edilen memnui1etin bqlr011111tanlılrça- Bir kanun teklifi t Almanlar 4 şiddetli taarruıda bu_ 
•en ıenelanmay balh!'1'1tnca ~ Ankara, 20 (TAN) - Mebu lnıı- lunmuşlarsa da, Amerikalılar tara-
ıım!a Jı01111ttanblınca ta11n editecellni llUldan Salp KUJ'dotlu btr kanun rmdan aiJr kayıplanı ujratılıırak ıeri 
teablt edea birinci maddeai het'lncle. projesi hazır Uyarak Mt'l.Cliıe ,·nmlf- atdmışlardır. 
ah alan hatipler, 11nır MGaf• V•a. lir Yakmcla i h tte ö Amerikan kuvvetlerinin daha ılm
Veklllllhdn ~itle a1AMln' Jahn1111e ı.c;.k olan. buu7A~a l~~e Sal! ı;.;: diden HammaıMtl tıpl .tınlı bulun
~mumm tnlit ec1ebllecei1 bn1tklı• clollu hükG.metın aleni sabt salonları tnaları V# b6,.1ı1Ukle Tunua ile bir ta
la fpnıt .,temltler4tr. acznuını teklif etmektedir. SehirJeri.. raftan Blzerte, diler taraftan Trab. 

lledla, ı.. mesele heriDde ıeçen mWıı muhtelıf :rerler"nde açılması lusıarptakl Killwr kuvwtleriyle ka
..a.ta.lerdell aonra 1l1UI Jllclafaa Wenea bu aalonlarda iner, üzüm. radan ırtibat 701larfnı keımlı olma

* Londra. 20 (A A..) - M111rda nir 
f'dilen Alman ıeferf lnı'IYıU komuıaıu 
ımeraı Ritter Von Toma tnslltıre7e 
•etlrttmi,tir. 

Veldlllllahı !Is ı,ı. l'la4ar kıJm .. tmdtk lfbl kuru mqvalarm satılma- laı1 muhtemelclh'. 
• llakkm4aıd takrir re,.• koaıdarak at temin edllmlı olacaktır Bu taarruzla aJnf nmanda, BI..,... Htttertzme ve Bitler hft6nıettne 

....;. ____ ..._ ___ _.iıiııııiııiıiliıİİlııııİiiiıiiii-...;.;;;.;.;.:.:.:.:..:_· te istikametinde doludan llertemekte dahildfr. O da bunlann 1'enceri-

lran lap .... 
;Mecllıten Genlf 
Salahlyet lst .. 

Lcmdta. • CBad1o 19,45) - itil-

Ba1veldllmiz. Dün 
lıtamul Valisini ... 

Kalaul itti 

olan İnaillz kolları bir Alrruın tank dir.,, 
kolunu bcıspna utratnu,ıar " bu 
kolu tefkil eden 34 tanktan 1 ini tah-
rip etmiılerd"ır. Ankara, 20 (Rac170 ıaaeteıl) 

Bu kartılaeına, Blzerte'Dln 41 kllô. 
metre 'batlltnda, zebta'4a vulnıa ıel· 

Yilciclkafkas Önünde 
Ankara. 20 (Radyo ıueteıı) -

Vlldi Kafkas çrvresindoe cereyan eden 
ır.•harebelerin neticesi balrlunda lov-
1.U.r h111111l bir teblii aqretmtler
dir. 

• 

Sofya, (TP) - Dindenberi temadi 
eden cllehıetH lı:ıır Fırhnalan. Bulcırlıı 

rarıın Jıer tat"afanda büyuk hasarlara 
sehr p olmus. ve b' liimum telefon ve 
t,,J,raf muh11beratını sekteye uirat • 
mr lir. 

ispanya Ordusu 
K."'fr Bqtarafı 1 incide 

ispanya hangi tarafa 

Okuyuculann • • • • • • ._ 

~...... Şikciyetleri 
* Devlet Limanları ldareal 

memurlanndan Murat Qlkçek 
yazıyor: 

- idare kefalet aandıOındakl 
paralan iade etti, aen lıken•e· 
rundaydım. Bu aebeple paramt 
alamadım. GeldlOlm zaman almak 
Uzer• mUrac:aat ettim, bir lttlda 
ile mUracaatımı tayledller. Qe· 
çen ayın 21 •nda istida vercllllm 
halda henbz ne paramı alablldlm, 
ne de bir cevap verdiler. 

Bu ıı için lıkenderundan gel
mlı bulunuyorum, Yine de la. 
kenderuna gldeceOlm. Muamele• 
t11ln bir an ıvvıl lntacsnı rlee e• 
dlyorurn. 

* * Fıneryolunda YaveraOa ao· 
kaOında 61 / 1 numarah ıvtle otu
ren lamall Uzmay yasıyor: 

- 1.7.1942 tarihinde KedlklSy 
poatahaneel vaeıtaılyle Kartıta bir 
akrabama 10 lira gllnderdlm. Fa_ 
kat bu akrabam Uç gUn ıonra la· 
tanbula gelmlı bulundu. ıı. de 
KadıklSy poatahanealnı mUraoaat 
•4ırık paranın geri ıetl rllm .. lnl 
latedlk, Tam dlSrt defa mektup 
ve t•lırafla mUraoaat edlldlll ve 
aradan dllrt ay geçtlll halde Kan 
poetahaneel henDz parayı iade et• 
modl. 

.................. ~····"' 
$eker Sakhyan 

3 Kiti Daha 
Dün Yakalancll 

Be\edb'e tkt1nt Müdllrtolil pek. 
mu ve ıe1ı:er vurıurıciılan ile mfl• 
cadele::re dOn de devam etmft w f 
pekmes wrıuncusu ile seker aklı• 
1an 1 kiti ;yakatamııtır. 90-100 ku• 
TUi Oıerfnden utılma11 llmn plft 
pekmezi 200 kurut f iyatla aattıldart 
dcllufyle haklarbıcla takibat ,apdaıı 

!ardan d6rdQ tunlardır.: 
Tarlabatında Nlkola otlu lftko 

Cenberllta•ta Ahmet Maranıozolluı 
UleUdlt İsmail Altut ve Yuaut Tor. 
turan. 

Be)'anname harlclncle l8kerl bulu· 
nanlar da fWllardır: Yenlçerlle- eaıd
deslnde muhallebici Multafa, Yeni• 
postah"1e caddesinde Ahmet Kaıı!tl 
Mutluotlu, Balıkpuannda Yorı1 
Gutlasl. 

Mangal Kömürü Fiyatları 
Bir Miktar Arttı 

Belediye Daimt Encümeni manıaJ 
k<SmOril fiyallarını .arttırmata karat 
ermlıt r. Yerli 1d~mnrlln Jd1-ı ıt 5 

Bulgar komurtı de H kuruı tlzerln· 
iten satılae:ıktır. 

Londra, !O (A. A.) - J!lrttanova 
başmuharriri, Afrlkadakf mQttero
bqardarınm, cenup dotu AvrupadD 
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lstanbulun içinde 
Bambaska Bir Alem! 
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BUGüN Atatürkün Tarih Tezi KICisik Medeniyetin 
M. J.~~al Diktatör Te~~kki Yanında, Yeni ve ileri Bir Görüştür Beygirin Geçemiyeceği Sokak • 

Yuan: M. ANTEN yaptıklarına d~nyııyı .. hayran r y AZAN . - fr ile mukim kılmak, binlerce .. Utanğaç Kızcağız • Antenler ve 
•• - bırakarak öıeu dort sene • • 1 neden ben devam etmekte oıan Ninni Sadal r lhti ar K h e 

Sütün FrınHnın Alman nvvetle- bitti. Takvlm dÜ§Üncesi ile, o, bu 1 BURHAN §ark· garp kavguını birdenbire a 1 • '( a vecı 
r1 tara~ı~_daıı iltillaınd~ •onra harbin ötesinde kalmıştır. Ne bu BELGE : ve en derinlerde, tasfiye etmek· Cebrin, bllUin va. (- r AZAN:_, 5okalın nihaye • 

Mare~al Pctaın ın w • enelce hilkllmctıe harbin illnına ne de getirdiği _ 1 ten ba ka nedi , ~ ırtalardan mah ' tindeki kahve • 
ten çıkarmıı olducıı • Lr1a!'e eok ıc· kanlı l i · 1 ·t • ~ r • nım, en uzak bir k(;. 1 de madeni çerçeve • 
· d''-"- - ilik l"hl u ı ve yangın 1 acıa ara sahı millctf'I' ·· ·· ·· ·· ·· · · d k k ı 5 •iT KESLER nıı lA .... tor aa • ye.. verme. olm t • 11- yuruyuşumuze bir ıısti • Türk milleti, pek güzel, on ye. şesın e, so a 1ra <ı• "' ıı, beyzi cözlüiü ip • 

Pransada yeni bir vaziyet dotamıuı • B uş ur. _ 
40 1 

. kamet verirken, bunu düşündü. dinci, on sekizinci ve on dokuzun nnda dolaşıyor. ui _ le kulaklarına geçiril 
lur. Bundan aonrı Laval yalnı• kendi una ragmen, yaş anndakı Bütün ink ı· l rd b k Irk verilen b1r unıt. mi• bir ihtl•ar a-
. Musta! K ı· ·· d · · 1 ap 8 a, u no tayı cu asırlann garpt 1 1 r t v " :ınzasiylc kanunlar çıkarabfl~c• ve b k a emd 8 ınuhpars bgo~ ~~ıdnı, emniyet altına aldı. Bilhassa ta· ' e garp ı a a. klrr arıyorum. Bu!undulum semt, san 7u)or. Kahve ocatı bom boe. 
Franaın bizzat Marcıal dahı cWill aş uman an m are Eııın1 ı a. rih tez·nde' ratından iılenen maltlın humaniz kı lstanbulda delildir. Sokaklar bili - Kime sorsam, ~ yapsam, diye 
ıılduh halde hic kimacye danışmabı re ederken fotografa aksettiği şe 1 

• masına iltihak edebi.lirdi. ~'akat t"llt yıl evvelki daracık, ortaları hen- dllıtiinUrken bir kara sinek hrzrr gibi 
ıın ve hesap vennckıal.cln dilcdlii ribi kilde, bu en büyük harbin de * * böyle bir §eY ne orijinal olur ne deldeımiı, delil bugünkü otomobll, imdadıma yeUşti. Bu tenha sokaklarda 
idare edecektir. maddi ve manevi fezası ortl\'Sın. Atatürk'ün tarih teıi Klusik de Avrupa ve Aşya fhtlllfını or- kamyon ılbi yırı asri vuıtalann, de. ln11n dünya !le o kadar allkasını ke. 

Amerika Hariciye Nuırr Hult ıazc da yükselir görüyoruz. Onun 0 medeniyetin telakki tarzın tadan kaldırabilirdi. mir din&illi bey(ir ve ıacırtılı öküz ıl1or ki ... 
tccilmt h_ennıtında: LnıUıı Hitl~r pars gövdesi, sanki bu harbin de da, bir yeni ve ileri görü§tür, araba!arının bile reçmedıii, rcçeme • Kara sinek uyuyan ihtiyarın burnu-
hükGmetnın bir unsurundan baıka bır .. . r . d -u . i * * dfği sokaklar. Buralarda oturanlar CV• 
şey olmadıfııu aöylemlıtir. Timea ıa. uıe~ıne, e 1 _çenes_ın c:. ~Ş mış ~ Garpte, on dördünçü asırdan den eve naııl taırrurlar, ıu,Iık odun ve na kondu, 0 • bir el hareketi ile ıineii 
zetesi: Laval'in arkuında Fransanın bldır. Sanlu, derJn du~uncelerın on dokuzuncu asıra kadar, inkışaf Atatürk, daha derine gidip komürlcrini, arabayla nakledilecek ti· kovmıya ça!ııırken rözlüiüne çırptı, 
de1"l Alman•anm bulunc1uluna ve uçurumunda, tek, kati ve şıı~mı- 1 k d t . ilm" Antik devirleri bir nevi yalarını nasıl -tirirler diye dü~ünl\ • cözluk burnundan düştü ve ihtiyar n'• 

•· , ar ay e mış ve ıyatını yap ih ·- .. h t dı H d kuvvctlni Framır.c mll!etinden delil mıyan bir karada, milleti için, la 
1 

muasır tar· safhası gibi almakla yorum.Yalnız bucünün modasından bir aye uyan · eınen ıor um: 
Alman orduıandan aldıfrnı Ye Fran- zaferin ve bahtiyarlığın yolunu mış 0 n k assi.k kültür ifi, ma • insanlık muammasının en çetin tek madde var iri. ona mılilr olmıyın - Bey baba. kahveci nerede? 
•ada tanwnlyle bir QulıUnı hUkemc • aramaktadır. lfun humanizma hareketine VÜ • ve en mefUm. düğümlerinden biri b:r tek t:V ı!:irmed!m: Rad10. Her evln - Benim kahveci. 
tinin teessiil ettliini yazmakatdır. Zira, kendi devirlerini a~an cut vererek bütün garplı millet· ni çözmü§ oldu. Ve Gordium'u, ya dammdan, ya bacasından karşıdaki Adımcağıı:ın kahve pişirecek defil, 
. lMıt, Dorlot ve diier Fram~.z fı : bütiln büyük insanlar gibi, O da, lerden, oldukça vahdetti bir kül büyük !skender kılıcı He kesebil evin damına. bacasını, minarenin ~r. konuıacak hali yoktu. Uyumak isti • 

aısUcri, Blum, Dalad er, Gamelın gibı ne yaptı ve bıraktı ise bunu za tür camiası yara.tnuştı. Ancak bu mek gafletinde bulundu ise, bi • refesine, i'emine birer anten uıatıl yordu, nitekim: 
ıtıcvnf balısrwı eül hüldlm~rlcali il k• t dik· . 't humanizma, grek insanına kadar zim, omuzlan araı;ında güneş gez nıı~. Şehrin ıurilltüsünden ve cürlil - Falancayı tanır mısın~ Dedifim 
nin derhal idam olunmı!annı anti koıo ~a~ . e me anın as 1?1 ve as tillü havasından uzak olan bu semtin. uman: 
flllntern paktına iltihak Te tnıiltere vıbını alarak ya~tı. Yan~, yarata gidip grek dünya,sının dışındaki diren Ata'mız, ayni düğümü, ih· kabulunun içine çek!tmi, innnları· - Şimdlii .. Yok burada ..• s~ ık • 
•c Amerika- kartı harp ilin edilme. cağı ve bırakacagı eserın, canlı dünyayı, keza, Greklerin gözile tiva etmekte olduğu sırra göre ıım • dün- ile rabıtaları ı·ıte bu ın- d 

ı- b' ıa ış:ım an sonra ... 
tini ve blrlııç aınrfı sfllh albna alarak ır uzviyet gibi, gelecekteki me. gördüğünden, suni, iytibari ve yani, tanr:ı,5al idraki ve zekasile. tenlerden lbaret kalıyor. Derken tekrar daldı Gitti. 
noıı~lere kartı harbetmelı: U.ere kan ıve geldikçe mekanla§acak mahdut kaldı. Ve bizzat Hell~m ilmik ilmik çözdü. Ara sıra camları ıc;ık kafcıter!n ar• 

Hıni o ahret ıesaizlifinln içerisinde 
y.apılıcık ba,ka bir ıey de yoktu. u. 
yumak en cüze! ıeydi. Eler, birkaç 
dıklkı daha lcıl111dnn belki ben de 

So.yet RUSYA7& rönderllmesinl iste- zamanın bütün muhtemel oyunla medeniyetinin nasıl vücut bul • bıındnn sokağa yayılan gevrek. iç ba. 
ın t... .:1ı 1 · ı·bak ti · "b k Ve insanlık kiıltüründe barı~a 1 h kil 11 ... b · eanewr er. nna ın ı şar annı ve ıntı a muş olduğunu ne, objektif ba _ vt tıcı. a en , renç ,;t e!lı se~ter, 

Petaln'.ln Z:..val'e dllı:tatarlllk salibi vasıflarını haiz o1masmı hazırla.. gitmenin yolunu gösterirken, bir ,.,lrnktaki ııcssi7.liiln ~çinile daha cüze! 
1et!eri vermek sureUyle ikinci plana dı. kırndan, ilini bir tarihçilik ne de taraftan da, zorba ve müstevli deha munis ve daha zevkli d inleniyor: 

... _ 1r ..a: 1 sübjektif bakımdan, ruhi ve ahla ·hn· ı· t ·h k b ı re~i Fransızlar ar11ın~ ~u:•.n: Istedıği, Türk milletinin, in zı ıye ın arı e arışmış u un 
den bır ıeyler bekliyenlenn umıdını n1 v •• • ki bir idealiıma ile izah etmiş duğunu bütün siy86i hareketleri 
L '- F .11.,,.1 • bllylik sa ıgın en oz ve en faydalı bır oldu. 
1tıraca-.. ve ransıır mı ..... nın .. nin manası ile mühürledi. Ne is· 
dtıerlyetinl • tlmdil k kalben olsun • pa.rç~ ola:ak tanınm~sı ve .Turk tiyia edilebilirdi, bundan son -
ıavaıan Fransa hareketine iıtirak et. mıllı varlıgırun kendı tarih ve Halbuki Atatürk, Türklerin 
tirecek mahiyette bir bldisedir. coğrafya çerçevesi içinde bir yeni medeniyet d!vasını, yalnız Antik ra, memleketler, ne de istiyla e-

• tamamlılığa bir yeni ahenge ve devirlere bağlamakla kalmadı. debilirdi. 
Cenubi Fransarun ıstllbından sonra b" · ö d ı - 'bı..:ı Tedkik tefekku-r ve tahassu··s mih Bundan sonra artık, l1cr 1111.Uet 

Lyon'dan kaçarak Londraya relen sen ır yem g v e e~meg~ .v~ a ,...e. ' . 
dik& şeflerinden Leon Morando dün le~~ğe d~ru gıtme.sı ı~ı. . verini daha derine götürerek, bi Türk milli misakı'nın mujdeledi-
lkıam Londra radyosunda yaptıiı be Boyle bır hareketı, Turk mıl. z.im ilmi hwnanizmamızın t€mel gi gibi, birbirinin hüriyet ve is· 
:tanatta :Fransa mUlctinln % ııo inden Jeti, mevcut medeniyet ,o;iası ile !erile kaynaklarını, bizzat Antik tiklalini t~nıyarak medeni, kardeş 
faz!aıımın De Gıul taraftan olduiunu birdenbire başaramazdı. Bu sia, devirleri izah edecek olan derin· ve şerefli insanlık ailesini yara· 
•e tn.ınzlerle Amerikalılara kar~ bil vasıtalaTI bakımından l}ıeniiz oka· liklere götürdü. Ve, Grek hlsanı tabllirdi! 
>iilı: bir sempati ~eıledilderinl, mlitteoo dar zayıftı ki her seyden önce na vücut .ve~iş ~an .. K?k·i~san işte, Atatiırk, dünyaya bu go
filr!eri.n ıimal Afrikad~ ~uvaf!akı· bunun, bu medeniyet siasının, za a. hem obJekh~ ~en.': ~:1bJektıf a: rüşü getirdiği için, tiı. Üzaklar.:la 
l'etlen onların kartuluı limıtlerlnı .art manla, hem de epeyce uzun görü Uıka ve teccssusumuzu sıkıca bag Amerika'da ve Çin'de hem de Ro 
tırclıiınr, reçenlerde Creusot fabrıka. b. l t l ı· ı d 
• b b d ... _ dü nen ır zaman a yara ı ması a • a ı. osevelt ve Çankay-k gibi kıv -
ının om ar ımanı eınasmıw 1e • . .,- .; 

tek ö!en bir lnıllu tıyyarecisinin c~· zım gelıyrodu. Bu suretle, öyle bir neohuma- metli ve büyük adamların .ahsın 
tıaze merasimine 10,000 den fazla Zira, kuvvetler arasında bir nima'run ilmi şartlan hazırlan- da, kendini anlayan hayranlar 
lı'ranıum istirak etUiini ve bu me. nisbiyet olduğu, biiyük Türk ev mış oldu ki, bu harbin getirece buldu. Ve yine bu görüşü dolayı 
raılmde okul talebesinin Marseyyezi ladının gözünden kaçamazdı. ği büyük insanlık barışının ilini sile, Atatürk'ün şahsiyeti mev • 
•01lediklcrini Ye üzerinde dünyınm Dünyada medeniyet sialan, bize jdealizması için temel, bizim mil cut harp faciasının maddi ve ma 
hürriyeU iı;in olen insana,, cümlesi ya nazaran pek biiyük olan millet • li idrakimizde ve mekan bakı - nevi fe7.a.<;ına, bir dev cesametin 
zıh bir çclcnıl mezarının ilzerine koy ler yaşıyordu Gerçi bunların ara mından da, Anadoluda atılmış de, aksetti. 
d:ıJdannı bildimıistir. · . -

V.ch hli....,. ti . H bl •e Mil• lan açıktı. Gerçi, bızzat garp ·rne oldu. 
ı y ıuıme nın ar ye d . t• . f .. nd b ili 

rıakalit nazırlarının iıtifuı yabancı enıyc ının te sırı e, u m et Atatürkün bu sezişi, dehasının 
tnemleket!ercleki hariciye m~urların• ler birbirinden ayrılmıştı ve bu en büyük delilidir. Zira, iki ci -
dan mlihlm bir kısmmın savııan Fran aynlma pek yakında bir kanlı bı han harbi ar8'5lllda, Türk milleti 
aa harelı:etine ~Uralı:lerl. La.at dikta. çaklı düşmanlığa gidecekti. Böy ni, en öz medeniyetin mekilnın· 
törlüfünün doiurduiu illı: neticelerdir. le bir hadise, kuvvetler nisbetini aa mukim kılmak hem de 0 mede 

lehimize çevirebilir ve, taraflar· niyetin en halis bir otoktonu vas 
ispanya Vaziyeti dan biri ile menfaat ortaklığı yap 

Olümünün dordüncü yılında 

bile, bu hakikat, bu kadar belir· 
miştir. Elli sene geçsin, milletler, 
hususile istiklfillerine bu harpten 
sonra kavuşacak milletler, Ata • 
mızı paylaşmakta, bize bir hayli 
sıkıntı çektireceklerdir. 

:Müttefik!erin Cezair ve Tunus, Al. mamız şartı ile, ortaya atacağı - ••••••••ml'•••••••••••••lllll~ 
ınanıann Pirmeye beler bütün .. Frınıo mız ve formül peşinde kuvvetimi ,.ıııııı•••-
•ayı işıal etmeleri neticesi iki ateş~ zi denemeğe, tarihin geçmekte o Hedy La.marr ın Rakibi JOAN BENNETr 
taıımda kalımı olan 1ıpany-:nın. vaıı. lan arabasından eski usül birkaç İdeal Jönprömiye FRANCIIOT TONE 
)'eti de, dünya efklrı amumıye1ınl .. milli dava çıkını istememize mü 
!~adar eden en mühim meselelerden .t labTnr An ak bö , b " 
birini teekil etmektedir. İspanyanın saı 0 11 . 

1
• c • Y.1e ır 

katı ıurette bitaraflığı muhafaza ede kazancı temın etmek kabil olsa 
teği hakkında müttefıklere teminat ve dahi, hesaplaşmadan ~nra, mu 
ten Frariko 700,000 ulı:eri ecfcrbe-r_ et• haf aza etmek güç olacaktı. Çün· 
ıniıUr. - kil, medeniyet siamıza hiç birşey r 

Bir 
~ u..:-eı G · 1 F _;;.... un ilave etmiyecek olan bu knzancı ço-.. 8""' er enera r ........ on . . 

bu teclb!ri urf t.panyanın illtikll!ini mızla, b~, o~a, yıne hep baş 
\'e bltarafhimı müdafaa etmek malı: • langıçMı halimızle kalacaktık: 

M evaimin en parlak komediai • 

İZDİVAÇ CİLVELERi 
Filminin kahramanlan ol.ocaktır. 

Bu Salı Akşamı 

ladiyle aldıtını, ne müttefiklerle ne Küaye~o;iz bir medeniyet siası! s u·· M E R SINEMASINDA 
de mihverle aıkert Jı b!rUii yapmak Şu halde ve her şeyden önce • . 
niyetinde obnadıiı kanaatindedirler. medeniyet siamızı arttırmak, ga- ~--•••••••••••••••••••--' 

Bu bnaatte olanlar 1940 da çok da• yelerimizin başında gelmeli idi. 
ha milaait tartlarla ml~•cre i!tibalı: et• Ancak, bunun da affetmez bir e 
tnelc mllmkiln olduia liılde bunu YllP prtı vardı: Rahat çalııacak za • 
rı:ııyan Pranlı:onun, müttef~kl~re mfida.. mana malik olmak! 
faadın taarnııa ıeçtllden bır Hlll&DI • • • 
da lapanyayı mihver heaabma lklbeti ,Bu, garp mc.denıyetının şu yahut 
ıncçhııl vahim bir serııüzeıte ıürukle- bu büyük mümessili ile değil, bu 
ıtıiyeceflnl •e İspanyanın dahili •ui. mcdehiyetin bizzat kendisi ile 
)etln!ıı ve laıe durumunun buna mü• dost kalmak yani, Türk milletini 
&aade etmiyeceiinl söylemektedirler. garp medeniyetinin şerefli bir 

Fakat buciinkil Franko lspanyaainın mümessili kılmak ve dünyaya bu 
ınih'Yerle berabu harekete ıeçmektc hakfkatı kabul ettirmekle kabil 
daha cok menfaeti olduiu daha Jran-et olaca)dL 
le lcfdla edl!ebillr. General Franko, işte Atatürk yeni yurd üzerin 
bir mUddet eTVel İngiıterenln Mıdrit d • millet~ flanııı 
büyük elçisi Samuel Hoare'in Londra. e y«ıı ~ ana ~~1 

Bu Ha~a SOMER Sinemasında 
Feci Bir Hayatın Romanını Tasvir Eden 

BiR AŞK FACIASI 
Bll1ilk atk filmi takdir naza~larile seyredDmektedlr • 

Baş Rollerde: 

Carles Laughton - Carole Lombara 
iHTİRAS - KISKANÇLIK - BtJTO'N BiR HA YAT 

, .. 

Huu .. Huu .. Hu Allah 
Sen uykular ver Allah 

Bu semtte rıe de çok bebek var. Hee 
men her ev ıırrı derinden derine bir 
ninni sui celiyor. 

Bebeksiıı evlerden d~ insana lsudc 
yasayışın ifadesi gibi ııelen ~rkı sr• 
si i•itl\iyor. Seııslz sokak!arda pek de 
ıürültülu işitilen bakır tanrırttlırımn 

knrıştıfı bu ~arkıların hepsi de herke• 
sin dilinde dolaşanlardır. 

Yolculuk vır, •ar. yolculuk ... 
Yahut ta: 

Gut derler, cul der!er. bana cfil 
derler •.. •• sokaklar o kadar tenha ki, sıilık 

verilen sanntkln ııorabilecek bir 
adama rastlamama imkan yok. Semtin 
lı:adınları yabancı erkeklerden ürker 
ı:ibi görünüyorlar. Kapılarından cık • 
mak üzere olanlar terıı ytizune geri 
donüyor, yolun ortasında aere serpe 
yu• iıyen!cr bir dıvar dibine veyı bir 
saçık allına ııiınıyorlar, fakat ıolı:ak 

larında yabancı bir erblin dolamt• 
ıııl'dan miıtevellit tecesaüılerinl de ye. 
rıemedikleri icin merakh cözlerle peşi 
nizden bıkmaktan kendilerini alamı . 
yarlar. Bir genç kıza: 

- Kızım, fılıncıyı tanır mrsrn evi 
buralarda rnı? diye soracak o!du.;,du: 

Pembe beyaz yuzü. kar Qİçeğl ıııibi 
kızaıdı. yüzünü, onünde bulundufu du 
vara dönerek yarı işitilir bir· scale ve 
•ek kelimeyle cev~bı kesip attı: 

- Bilmiyorum. 
Ne tuhaf inaanlar. Bir başka llerr• 

de yıııyorlar ıib! ceUyor insanı. Öy.. 
le aanıyonım kl. vaktiyle dahi lstan. 
bul sokaklarında bu kadar ürkek, bu 
lcadar çekincen bir kadına rastlanmar. 
•n çekingen kadrn bi!e sorulan ıuali 

Belki de kaim peçesini çarşafının pe.. 

lerinl ile bir kat ilaha kapıyarak • ce
vapsız bırakmudı, Bu sokağm insan 
lan acaba hangi devirden kalma? 

uyurdum, çünkü kıreıki evden de b!r 
ninni ıeıl geliyor, betikteld bebekle 
beraber bUtlln mahalleyi, biltUn bir 
ıemtl, hattJ birkaç sokak um nen 
rll:fgirr bile uyutuyordu: 

Huuu .. Huuu .. Hu Al!ah 
Sen uykular ver Allah ... 

TEŞEKKÜR 

Ebedi ayrılığı ile gerek biz.leri ve 
butün ailesi ve meslekda~larmt derin 
tee sure garkcden İstanbul Barosu a• 
vukatlanndan 

PJ~ATON KLlMA.."llOGLU 

Cenaze törenine gelmek çelenk gön. 
dermek ve ıifah1, talirirl taziyetlerly
le sonsuz ncılanmızı teselli eylemek 
suretiyle elemlerimlze ortak olan ze· 
vata ayrı ayrı teşekküre acımtı mlnl 
olduğundan minneL hislerimizin iblA. 
ğrna sayın gazetenizin tavassutunu 
dıleriz. 

(Cenaze Levızımatf P. Angelldlı) 

~etılr Tlyat..oeu Dram Kıamı 10.IO dr 
Kollege Krampton 

Komedi khıml (ASRiLEŞEN BABA , 

Cumartesi, Pazar ıtınlerl saat 
15,30 da matine 

,.-KADIKOY--.. 

OPERA 
Sinemasında 

ARJANTINA 
emsalsiz filmin son günleırin 
den istifade ile mutlaka gö-

' rünüz.--••r , ........ _. ................... , 
BAGDAD HIRSIZI 

CONRAD 
SABU 

Artistleri 

VE 1D1 
JUNE DUPREZ 

Bu mevsimin en büyük harikası ... En büyük iki sinema. 
sında birden ••• 2 inci muvaffakıyet haftası-

MELEK 
Seanslar: 12.80 - 14.30 -

16.30 - 18.30 ve 21 de 

1 P E K 
12 - 14..- 16.15 - 18.30 ve 

21 de ~ yaptıfr beyanata ve verdiği temlna tayin ederek milletçe du§Ullce ve 

ta ratmen, mllttefikler ınıbu nihıt sa. -------------------·--------- '-•••••••••••••••••••••••••••' 
feri bzandıfl takdirde İapanyacla F.. giin S 14.30 da Be "Jund •·-----... --.. .,., 
list bir rejimin "8fJYIDUJae&fnu, .... • Bu aat : yog a ' ,-------· B u G u N -------..... 

~~u:~et~ı~:::f~~:r~ =~~;!~ 1 S T A N B U L G A Z I N O S ·U N D A TAKSIM SINEMASINDA 
qrmak için cesaret ve iın1ı:ln vere. •. Musiki Sanatkarları Cemiyetinin Alaturka ve Alafranga Büyük Koueri 
tet1nı dtışUnebilir ve ba ıırtlır lçlnc!e, Piyasada Çalışan Bütün Musiki Şinaslann fıtlrakile ve 
lspanya tc;in en fa:rdıh ve en u telı. 
lilteU harelı:etin mtırver!e aslı:ert lı biri Haınlitı Yobul Mıısild Şina Arkadaflaruuı Yardım Gagetlle 
lifi yapmak oldufuna karar vermlı o. Program: Suzi41il fulı, tanburl mttlıam Ali Efendi:nln takımı 
ltb!Ur. tıpanyol Faıi1tlerinin :rant Fa ı E 1 • ı MÜZEYYEN SENAR 
~.~e;!"ce~.~ta°:ı~'ıı;:~;: = $0~a,eserler~evaklr (It~lft tarafmden 
tıı,terl ba baknndın cok mlnıhdır. Bi vefa bir çeşmi bidat Mtlntehap eserler 
Ceneral Franlı:onun Alman ıeflr:ne (Dede Ismail) Memo (Lledri) f Okunaeakttr. 
"lspanya taırntıa uiraclıir talı:dlrde LtLt DALPINORODOMSKI 
lt1 , 11 tarafm )'ardnmnr istemlyeceli., Ala[ranga: Rom'l konservatuvanndaıı mezun bayan 
lıaıtlnndakl bennatı da dala az mtnaıı 1araündan; Keman ve Şan Konseri •••iliı- ••••-~ 
ttıııdir 

Entrika ve ellVlar bynafı .. Dehfet ve helecanlar kabusu .. 
korkular kasırgası. 

1 soaıs KABLOF f M. Moto - Peter Lorre f BELA LtmöSİ) 

~~.~ cilwı artlatiniıı kudretlerile oa.nlandırdıklan 
en büyük KAY KAYSER camım COSTURUCU 

napelerile- süsledikleri 

3 ŞEYTANLAR 
Türkçe ~zlil harikalar filmi ba~ıyor 

~ .................... l!m ......... ., 

1 

Birbirini Tamamlıyan 
iki Harika· 

Yazan: ULUNAY 

yarı&, eni dllnyaya alt yedi hlrl. 
lı:a kaydeder. Tanzimat lisanı ba 

Yedi hlrikaya, ıelı:ize lblll edecek ka. 
dar acayip bir tercüme ile :'Aclrilw.
aeb'a i.&lem,. demiş; bunların cola 
ıarka aittir. Çünk!l adedi neliye inhi. 
ınr ettirilen hlrilralar belki mimarlık 
bakımından fevkalide eserlerdir. Yolı: 
sa harikalık ııfau bu çerçevenin dııına 
da tC1rnfl edilirse prkta 8yle pheserıo 
ler vardır ki, isimleri Rıdoı beykellnıo 
den, İskenderlye fen.erinden, Babllde 
Semiramis'in asma bahçelerinden ev. 
vel ıCSylenlr. 

Bu phe.erlerdm biri c1e "bin lıl 
rece maaah., dır. Milellffi me'1ıal o. 
lon bu hırilı:ullde hikiyeler dcierll 
mütteırlkler tarafından Avrupa liam 
lırır.a tercüme edllmiıtir. Bunların 
"Albert Robida,, , "Gastave Dor6,, cJ. 
bl en yiilnek artistler tarafından tas.. 
virleıtirJlmi§ itinalı tabılarmı cördümJ 
O ciltler bende tibaat hlrlkuınm 11nııı 
atla imtizacını ıHıteren blr tekim~ 
n!lmunnl tesirini bıraktıiı icln cnlır"I 
hlirınete yakm bir hayranlıkla te~ 
ederdim. • 

'Bin bir rece masa!Ian,, yalnı• ıtlııi 
zel sanatlarm lncetlifnl. tebarllz ettl
rım bir mevzu olmakla kalmadı; tlyal! 
roya intikal etti; elnmıa, bu it~ 
n ihti:am sayfa!armı kendine pelc 7a 
Jnıttrdı ve onun blrcok 11fhalarmc 
benimsedi. Sırlı:, ba yeni nna~ln mite 
yonlarına bir masal ile htkim oluyo~ 
du. 

"Bafdat Hırsızı" bunun tanlr ~d 
misalidir. 

Bu caer valı:t!y~e çok sevitmtı artiat! 
!erden Douılu Palrbanka tarafmaaıJ 
da ıeas!z film olarak çevrflmfı ·ve bi!! 
cok örf ve 16et hatatanna ralmm 
büyü.it bir rağbet kazanm11n. 

Dün bu filmi daha tekemınUt ettlrfıJ 
mie olarak seyrettim. 

.. 
Sanatını, ıanatklrma medyun olımıı 

yan ıinemanın çok kuvvetli taraftal'll 
tuındın deiilim. Sanat cledillm ıa, 
man sanatkinn ıüzelliktcn basb kou 
!arla mücehhez olmasını isterim; ıhı~ 
madı ise böyle deilldir. Böyle otc!ui~ 
için de tarudıiım büyük artlst!erln ço. 
iu bıançlarmın pek yüksek olmuUll 
r.ağmen filmde çalışmayı ıe-nnezl~ 

Hattl Niate "Reka İnrrım,, m •tUd1oı 
ııında meıhur Alman artisti Weıneı 
le "'Fitmfn Gemler,, "BliyUcO,, aatı 
filmi çevirdikleri .zaman ken41leriııc 

sinema hakkında ne dll5Urrcf&!~ 
sormuıtum. 'Hiç unutmam; Gemler: 

- Ben si.neman ellenmek lchı co1 
rıara l&rfcden bir çoaıl& bemcti10 ı 

" rami 
Demlttl. 
Dün ~!Srdüflim "Bafdat Hı"ur,. ne 

Douclaı'ın çevirc!lii fılm arasmc!ı 
mevzu itibariyle hiçbir mUnaıebet yol 
tur. Zaten bu eser bütlln bin bir see• 
masııllannm muhtelif sınnelmnc!U 

top1ıınmtı bil' "hıllyta., dır. Vab. ,. 
fA\ ufıık efnneler1e yapılmıı bir ''mUı 
hayyellt" demeUne bemer. 

Akıl!ara darcunlulc YeTecelc 1ı:ac!a1 

muhteıem dekorlar, .zencin elbiseler 
muuzam sahneler, insınm hUe oldG 
ıtwro kabul etmiyecell kadar munf 
fak olunmue mizansenler; "'Dor~ .. nir 
tasvirlerlni hatırlatan yalçın c!ailar 
sarp uçurumlar tızerinde brtal '°'"a 
'an ribi kaleler, saraylar, uçan Jı:fiheJ 
llnlar, püılı:üllerl yelperdiyerek s~ı 

yüzünün boılultıacfa kayan haltlar 
!leyredenlere haş1et veren DeTler, cin. 
ler, bahçeler, çiçekler, bln"blrlerlnder 
güzel peri aibl kızlar ... 

Ei!enmek için çok pıra arftiaer 
çocuiun oyuncafmda ben •• ~ Ye sar 
hin blnö!rinl. tamımlıyan Hd hlrib 
smt seyrettim. 

Mutlu Dll§lln - Bay Necati Dıitu· 
ak'In kerimesi Bvan Selma Duruak 
ile Teğmen Bay Bllrhan Benne'nln 
düfünlerl dün akşam Vemecllerde 
'Kızılay cemlyeU salonunda, fk1 tara
fın akraba ve ahbaplan huıurlyl 

netell bir toplantıda kuUanmı~Uı 
'M"t'sut cılsunlar. 

• V E F A T 
Sabık Bozll)'ilk ve LAh!tt G&cük 

kaymakamı 

EM1N COŞKAN 
tedavi edilmekte cldutu Cerrahpaı 
butaneslnde Allahm rahmetine .lntl 
kal etmlıtır. Cenazesi 21/XI/9'2 bu 
f(lnkU Cumart.ı .onu Abara7d 
VAlde eımllnde lSfle namumdan •on 
ra MerkezefendJye nakl ve defnedile
cektir. Allah 1'8hmet eyleein. 

Celenk ıetirilmeıneıl • merhumu 
vasiyeti cllmleslndendfr. -

V E F A T' 
Vefatmı evvelki ıün teessürle '' 

.. etemlıle bfldlrdltfm!z Erklnıhar 
"'l'llralaylılmdan emekli eski Aty 
\febum 

ÖMIR L0TFI ARGEOO 
nun cenu..ı nakledilmekte oldu 
vapunın İstanbu!a ı~ vash olmasm 
1an dolayı bugünkil Cum:-ırtesl g{ln 
'Sğle namaztnı mtiteakıp Tesvik 
camiinden kaldırılarak Asri mezarlı-
1• defnolunacaktır 



IAN 

y. nin Orta Şarkta 
Oynadığı Rolün· 

hemmiyeti 

r Güzel Sanatlar Akademisinin 
Yeni ~eşriyatı· 

ft4T Baştarafı 1 incide 

re, ilkbahara varmadan müttefik 
ler, Akdeniz hakimiyetini tama. 
men ellerine geçirebileceklerdir. 

Bu taarruz hareketi karşısında 
mihver devletlerinin alabileceği 
muka'bil tedbirler hakkında bir 
sürü tahminler yürütülüyor. Bu 
tahminlerin en zayıflarından biri 
de Almanyanın Türkiye tariki ile 
tekrar orta şarka inmek istemesi 
ihtimalidir. Halbu ki büün hadi 
seler, !böyle bir ihtimalin varit 
olmadığını gö,steriyor. 

Esasen buraya gelen haberlere 
göre, Almanya, şarktan ~kmeğe 
başladığı kuvvetlerin mühim bir 
kismım Fransaya, Italyaya ve 
Akdenizin cenup limanlarına 
nakletmektedir. 

lannı kazanmak mecburiyetinde kalııo 
yorlar. Sanat pheserlerl 

Cilt 11 
Sanat p.heserlerl 

Cilt 111 

Muhamr wy• 
mOterclml 

B. Toprü 

B. Topral 

-
260 

200 

Suyolcuzade M. ..cini 140 
(1458) 

~ ............................... ı ...... ,r 
ISTANBUL BELEDİYESİNDEN 

DaJnıi Encllmenln 17/Il/942 tarih ve 208 sayılr kararlyle Bulgarls
tmı menıtell mangal kBmllr:ft!rinin kı1oouna toptan 12,5; perakende 14, 
yerli mangal kBmtırlerl için toptan 10,5; perakende 12 kuruş satış fiyatı 
le$bit •lundulu fl!n olunur. ı (1618) 

~---... MI N ERVA 
Vlyananın en meşhur 

RADYOLAR! gelcnlştlr. 

Her yerde arayınız. 
Türkiye Umumi VeklU : 

Abdurrahman 
IMRE 

Eminönü Nail Bey han 
No. 4, Tel: 23521 

Atölyemizde, her marka radyo tamiratı yapılır. 

Fakat Amerikalılar, en zayıf 
bir ihtimal olarak dahi, Almanya 
nın Türkiye yoJunu tercih etmesi 
imkarum gözden uzak bulundur 
muyorlar. Onun için de, Türkiye 
nin bitaraflığı muhafaza edebil -
mesine büy~ ehemmivet veri
yorlar. 

Dün Ne-vyorka blr saat mesafede 
Princeton üniversitesini gezerken A· 
merikadaki. Türk talebesininniçin yan
lış yollara düı;müı; olduklarını daha iyi 
anladık. Amerikada yüzlerce üniversl 
te vardır. Bunların bir kısmı büyük 
,ehlrleTdedir, bir kısmı küçük ve da
ha ziyade üniversite şehri sayılacak 

küçük yerlerdlr. Princeton bu ikinci 
le:-dedir. Şehir üniversiteden ~baret • 
tir. Mektep hayatı !eylidir. Talebenin 
dersden ve tahsilden başka bir ııeyle 

aHikadar olmasına iınkAn yoktur. Bü 
tün hayatı üniversite içinde arkada~· 
lan ve muallimler! arasında geçirme 
ğe mecburdur. Ne talebeyi ba,tan çı

ka racak eğlence yerleri ne de gençle
ri tahsillerinden alıkoyacak kötü ı:nu• 

bitltTi varıhr: her tarafta bfr i'.lm ha. 
V3St esmektedir . Böyle olduğu için de 
üniversite geniş bir aile manzarası arz 
etmektedir. MualJlmle talebe arasında 
bır arkadaş Irk tecessüs etmektedir. 
Halbuki büyük şehirlerdeki üniversi• 
telerde bir defa genc;;lel" kızlarla bir a. 
rada tahı1il ettik!eri için ba~ka aTlli
lar kendilerini kolayca yanlış yollara 
~ürüklemcktedir. Eğlence im.lcSnları 

çok olduğu fçin çocuk mektebinden ve 
tahsilinden ziyade dışarı hayatın cazi 
beslne kapılmaktadır. 

Meşhur bir clld mütehassuı
nın şayanı hayret ıteşn olan ve 
tBİOCEL> tat>1r edilen kıymetli •e 
gençleşt1r1cl clld unsuru şimdi 

·(pembe renkteki> Tokalan treınl
nin terkibinde bulunuyor. Onu 
her akşam yatmuda.n enel aü
rünliz •e ber aabah daha ,genç 
uyanınıs. Olltıdtızier1 de beyas 
renkte (yaRaıs> Tokalan kremini 
lcullanınıa. Clldl beyazlatır, t.aze. 
leştırlr ve kadife ıPbi yumtt.1&tır. ~ .............. ~ .............. m ..... •'r 

merikcıda Okuyan 

Talebemizin Durumu 
Ncvyork, JS (Başmubarririmlzden 

tclsy:le) - Amerika Türldyenln şimdi 
en çok talebe bulundurduğu yerdir. 
Harp dolayısiyle Fransa, Belçika, Al• 
manya hatta İsviçrede okuyan talebe• 
lerimizln mühim bir kısmı Amcrikaya 
nakledilmiş!erdir. Bunların çoğu hü -
kG.met talebesidir ve en ziyade tahsil 
ettikleri mühenclistlkUr. Amerika tek.o 
cik ve mühendislik bakımından dün• 
yanm en ileri memleketlerinden biri 
olduğu için harp dolayısiyle husule ge 

Princeton gibi küçük yerlerdeki üni 
versiteler mual!Jm ve tahsil bakmun• 
dan da çok defa büyük şehirlerdeki 

üniversitelere üstündür. Mesela dün • 
yanın en rneşbur fiz ' siyeni E instein 
Prlncoton üniversitesinde hocadır ve 
en büyük Avrupa ve Amerika Slim -
lerl bu üniversitede toplanmışlardır. 

Bir defa Amerikadaki talebemizi da· 
ha eimdidcn sıkı bir kontrolden geçir 
nıek lazım geldiğine kani bulunuyo • 
ruz. Mevcut talebenin vaziyetini 'ıkı 

bir süzgeçten geçirmeli, tahsl!lerlni bi 
Urenlerle tahsillerini yarım bırakanla. 
n, geri aldırmalıdır. Kalacak olan kıs 
mı da mesleklerine göre en ziyade 
fayda temin cdec:k müesseselere yer
leşt.irilmeli ve bun1ar da sıkı bir kor .. 
trole tabi tutmalıdır. Bizim bu sahada 
israf edecek kuvvet ve zamanımız yok 
tur.Buradan dönerek renı;lerden büyük 
hlzmetler bekliyoruz. Onları bu hiz. 
mcte lbık olacak surette yetiştirme
nin de yolunu bulmalıdır. 

Esrar Kaçakçılan 

DoLSKAl 
Yeni Terzi Evi 

Son Avrupa 
Modelleri 

Taksim, Aydede caddesi, Aydede 
apartı:manı No. 3 '----·--' İstanbul Belediyesi 

l\Iemurları Kooperatif 
Şirketi mürakipliğinden: 

len bu deği~klik !-eh!mizde olmuştur. 
F kat Amerikaya talebe gönderilirken 
gö .. önünde bulundurmak mecburiyetin 
de olduğumuz birçok noktalar vardır. 
Bunlarm ihmali tlllebeden bcklcd"ği -
mlz verim bakmundan zarar olabilir. 
Gerek İngiltere ve gerek Amerikadaki 
mü ahedelerimir bu iki memlekette o
kayan yüz!-erce gençten istediğimiz 
rndrmanı alnmıyacağmur merkezind(• 
dir. Her iki memlekette rençlerin mck 
teplcrl çok defa yıınl11 seçilmiş, çocuk 
far !em muhitlerde yanlıt istikametle 
re aökülmü:ılcrdir. Her iki memlekette 
de talebe ba~ bo!t btrakdmıştrr. İng<.,• 
terede Bay Rauf Londıva ge~dikten 
sonra oradaki talebenin vaziyetindeki 
fecayli görerek bu mesele ile dofnı • 
dan doğruya ve şamen me11gal otmağa 
mecbur olmuştırr. Fakat Amerikadakl 

Heyeti idarenin çekilmesi ve şirke
tin müddetinin bitmek Qzere bulun
ması sebeplerinden dolayı mukave
lenamenln 21 inci madde~i muci
b ince nmumt heyetin fevkalAde o
larak içtlmatna lüzum hasıl olduğun
dan b!lOmum 'hissedarların 21,11.942 
Cumartesi günQ saat 13,30 da Emi
nönü Halkevi salonunda hazır bu-

Karegi]mrükte oturan AD ve Gül-
1 unmalan ltl%umu mukan-1enam~n1n sümün ilstünde, Velinin evfrıde esrar 
37 ncf maddesi ve~e ilA.n olunur. 

bulunmıış baklarmda takibata ba:ılan RUZNAME: 
mıştzr. 

1 - Ticaret VekAletlnln em ~teri 
ve umuml heyetten alınan sallhiyet 
mucibince eski hesapların tasfiyesi 
suretiyle ihzar edilnli~ olan 941 bi
rnnco ve klr r.arar hesaplarının tet
kiki ile İdare Meclisinin ibrası. 

Limontuzu Sahtekarlığı 
Asit oksolltl limon tuzu diye satar

ken yakalanan toptancı Yako Mc
nevwe ile perakendeci KA:z.ım Ötgür 
M11ll korunma mahkeıncslne verile_ 
rek tevkif edilmişlerdir. 2 - İdare mecfüıl ve m(lra:kfp ra-

Maznunlar suçu birbirlerine yük- porlımnın okunmast. 
3 - 942 ı:enesl için 2 mi\raklp in-

lemlye çalrşmaktn~ırlar. tihap ve tlcretlerinln tayini. 
varlyet öyle değı1dlıı. "' 

Burada iki yüzden faz1a ta1ebemiz 
olduğu baldo bunlan tam mlnasiyle 
sevk ve idare eden bir el veya merkez 
yoktur. Nevyorktalı:i talebe müfettiı• 
'iği kaldrrıldıktan sonra bu iş sefaret. 
haneye devredilmia. acfaretbane de hiı ·' 
ldlmet talebesinin kontrolü vazifesini 
Amerikada yabancı talebe okutan Rok 
fellcr müesıesesinin nezareti altına 

vermiştir. Unın müddet Türki~e A• 
merikan kolejlcdnin mildürlüğilnii ya• 
pan Doktor Fisher bizzat bu i$1e mcş. 
guldür ve Türk talebesinin himaye ve 
kontrolü onun dirayetli elinde bu!un• 
maktadır. 

Altın Fiyatları 4 - İdare meclisi huzur hakkının 
tavın ve tesbitl. 

DQn altın 3390 kuruştan ve bir . 5 - Yeni İdare heyetinin seçimi. 
gram külçe 450 kuruştan ~atılmMrr. 

Böyle Olm~a rağmen burada gör 
aüğümüz manzara şudur: Tah~llde btı• 
lnnan gençlerimizin çoiu perl~an bir 
haldedir. Tahsinerlne muntazaman dtıo 
vam edenler pek azdır.Çoğu bir ı~ede 
bitecek tahsili iki tiç sene uzatarak va 
kit mnnmağa çalmnaktadtr. Harp do 
layuıiyle mem'elrete dönmelerindeki 
güçtük de onlan tenbeltiğe sevk~tıniş. 
tir. Hele hususi Bttrd.tc gelen talebe • 
nin hali pek acıklıdır. Banlar tnbdl 
lerfoe devam ;çın memleketten para 
getirtmekte güçlük çekiyor ve ekseri
ya tahsi'terini yanda bırakarak hayat 

Belediye Hal 
·I 

l\lüdürJüğünden 
HAlde 130/131 No. lu serginin mO.s 

teclrl Yuvan Çerikçi oğlu terki tica
ret ettiğinden mumaileyhte alacağı 

olan müstahsillerin bir ay zar!ınd::ı 

müracaatları. 

TAN Gazetesi 
o 

tL.AN FIY ATLARI 
ttr 

Başlık maktu olarak 7~ 
1 inci sayfa santimi 600 
2 • • • 4{)(1 

8 • • • 150 

'~-~----· -------------------------
lstanbui P. T. T. Müdürlüğünden 

1'daremlze alt 15 sayflı denh mot~rn tekne tamiratı keşifnamesi da
hilinde açık eksiltmeye konulmustur. Eksiltme 9/12/942 Çarşamba. günü 

saat 15 de B. postahane binası birinci katta idari Muavinilk odasında 
toplanacak Mildilrlük Alun satım komisyonunda yapılacaktrr. 

Keşif bedeli 1850 lira, muvakkat teminat 138 lira 75 kuru.,.~tur . 

Taliplerin olbaptaki k~if ve ıartnamelerlnl görmek vıe muvakkat 
teminatlarını yatırmak üzere çallşma günlerinde Müdürlük İdari kalem 

Levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde de 942 senesi için muteber 
~icaret Odası vesikası, muvakkat teminat makbuzu. kapalı ve izgaraıt 
kızak mahalli bulunduğuna dair vesa ıkle komisyona mCrecaatleri. (15&4) 

!STA BUL DŞ:TERDARLIGINDAN -
1 

Dosya N. CiNS 
Muhammen 

bedel Teminat 

52151/485 Büyükadada Karanfil mahallesinin Karan.. 32516,25 3439 
,.,...- fil sokağında 43 pafta, 175 ad11., 10 parseJt 

eski 9 yeni 11 No. lu 8671 metre murab-1 
baı arsanın 6/8 hissesi, 

Yuıtarida yazıl! gayrimenkul kapalı zarf usııl'lyle arttırmaya çı-
&arılnı sa da talip zuhur etmediğinden 6/11/942 tarihinden itibaren bir 

EJ.Y içinde pazarlığa bırak't:nıştır. İsteklilerin muvakkat teminat mak
buzl:ırı ve nllfus hüviyet cuzdanlariyle birli~ 27/11/942 tar;binden iti
lı~ 6/12/942 tarihine kadar haftanın Pazartesi ve Çarşamba günleri 
10Lat 14; den 16 ~ kadar Milli EmlMt. .Müdürliil:Une müra~~tlarl,. .(13~) 

6 - Kooperati!imlıi faal ve ortak
lara müfit bir ha.le getirmek ür;ere 
yapılacak. teşebbilsler hakkında karar 
!ttihazt. 

7 - Eski statnntin iptaliyle Tic:ıre l 

V'ekAletinin hazırladığı tip ııtatünün 
kabuttı ve Şirket isminin "İstanbul 
Halk İstihlAk Kooperatlfi'ne tebdili. 

8 - Şirket müddetinin 21 sene da
fıa temdidi. 

9 - Müesseseye ahvali haT.fray" 
uygun bir vec:he verilmesi hususunuıı 
mü7.akere ve karara raptı. 

10 - Sermayenin 20 liraya lb1Aih 

KAYIP: Kulekapı mal!Jit ~beqln_ 
den aldığun 1942 senesine ait 441 he
c;ap numaralı ünvan tezkeremi kay
bettim. Bununla Sümerbank Sellüloıo: 
sanayii ve kAitrt t\lccarlannhı kA~ıt 
vermemelerini. yen!!'llnl alaeatrmdan 

hilkmtl ka1madıltım il An t'derlm. Ga · 
lata Kulekapf KOçOl<hendek 34 No. 
da kutucu ve mOcelllt Panayot Ange

fldla. 

ZA vl - İstanbul İthalAt gihnr{l
ğı1nün 6333 ve 6334 sayılı beyanna
melerin birinci nfüıhalarmı zayi et
tim. Yenilerini çtkartacağnndan es
kilerinin htıkmn yaktın-, Huıro Her
mann. eıkl Kredi Llydlıe hanı a Dn
cU kat Galata. 

KAYIP: Sahibi bulundu~U% Se_ 
lAmetı Derya adındaki motörlü san
dala alt Rize 174 sayılı mesaha pha

dclname7i""nı kaybettik. Yenisini ala
ea~ızdan eski~lnln hükmü yoktur. 
Sami Kalkavan, Fuat Kalkavan. 

KAYI~ Tatbik mühQrllnı{l kay
bettim. Yenf!'linl yaptı.raeatımdan ea
lddnln hfilcmü yoktur. Vefa Daf'Olka_ 
dfı ımıhannı Medreee eokaOı 14 No. 
ısı D laman H&kkı sevcal . Zetu-a Va
rof. 

KAYIP: İstanbul elektrik idaresin
den aldı!tm 2620 numarab memur 
hüviyet varakasım kaybetllm. Yen• 
sini alacalımdan .hfikmO yoktur. 

kvtt Dara 

Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve 

Su IOreci Fabrikaları Anonim Şirketinden 
Sermaye Tezyidine İştirake Daveti Mutazammın Hisseda

ran İle Müessis Hisseleri Ashabına İlan: 

8 temmuz 1942 tarihinde toplanan fevkalade hissedaran he
yeti umumıyesinc~ ittihaz olunup 24 temmuz 1942 tarihli ve 4689 
numa!."alı :;icilli tit'aaet g.azetesile neşir ve iüuı olunan kararlar 
mucibince 186 bin adedine kadar ihraç olunacak yeni hisse sene
datına, Istanbulda Bahçekapısında Taşhanda TüTk Ticaret Banka
sına müracaatla, y-.zılmak için şirket mecli,si idaresince tayin olu-
narak Sicilli ticaret gazetesi ve diğer C\ rakı havadis ile ilan edilen 
ve 20 teşrinisı.ıni 1942 günü akşamı bitecek oJan müddetin 10 ka
nt"l'.luevvel 1942 perşembe E!ilnü aksamına kadar uzatılmıs olduğu 
;ııLn olunur. 

İstanbul, 20 teşrinisani 1942 Meclisi İdare 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Muhammen 

Doaya No. ClNa bedel Teminat 

51159/27 Eminönünde Dayehatun mahallc~ınin Ta- 135000 8000 
rakçılıır sokağında eski 15, 17, 19 yeni 17 

ill 21, 23, 25 'kapı No. lu ve iki mağazası 
bulunan Cezaırli namlyle marul klrgir 
hane sah<ısı (635.25) 

Yukartda yazılt gayrimenkul 9/ 12/ 942 Çarşamba gilnO saat 15 de 
Milll Emlfık Müdürltlğünde muteşekkil komh:yonda kapalı zart usuliyle 
satılacaktır. istekl ilerin 2490 sayıh kanun hükümleri dairesinde hazır
lanmtş le.idi! me , tuplarrnt ihale gün•l saat 14 de kadar komisyon reisli
ğine tevdi etmeleri ve nüfus hiıvıyet cüzdanlarını ibraz eylemeleri muk
tazidir. Fazla izahat icin Milli Eınla ~ .:\1ütlurluğilne müracaatları. 

(1345) 

Belediye Sular idaresinden 
Suyun metre mikap fıyatına N:ıfia Vekaletinin tasvibiyle iki buçuk 

kuruş zam edilmiş olduğu sayın aboncleıimız iıı ıttıllıına arzolunur. 
(1614) - -TÜRKiYE COMHURIYETI 

Zl.RAAT BANKASI .. 
Kunıluş Tarihi: 188& 

Sennayesi: 100.000.000 Türk Liras: 
Şube ve Ajan~ Adedi· 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

·Para .. Biriktirenlere 28,800 Lira 
- iKRAMiYE VERiYOR 
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TÜRK RADYO ve ELEKTRiK ltd. Şti 
Galata posta kutusu 1557, Telefon: 44032 · . 

lstanbul 
Ve 

Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan 

Leyll Tıp Talebe yurdu hademeleri için maa kasket 1~! tak!m; el
bise ile 64 adet paltonun imaliyesi işi açık eksiltmeye konulmt•şbıı-.. 

1 - Eksiltme 23.11.942 Pazartesi gün(l saat 15 de Catalofhmc!a 
Sıhhat ve İçtima! Muavenet Müdürlüğü binasında toplanan kamiqonda 
yapılacaktır. • 

2 - Muhammen bedel elbise imatıyesi için 9 lira ve bir adet palto 
iınaliyesi de 7 liradır. 

3 - İstekliler ~ameslnl çalışma günlerinde komisyonda torebl
lirler. 

4 - İstewıner 1942 yıl! Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun.. 
da yazıl! vesikalarla bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubiyle belli gün ve saatte komisyona müracaatları. (114'1) 

TÜRKiYE iŞ BANKAS.I 
Küçük Cari Hesaplar 

194l iKRAMiYE PLANt 
KEŞIDELER 
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Titrkiye lş Bankasına rara ygtırmnlrla valnı7 para biriktrmJs 
ve faiz almış o~aı., ıtYnı zanıı.nda taliinizi de denemlı o.. 
'll.nnntrı. , .............................. ..... 

Stadyum ihata Duvarı inşaatı 
Beden Terbiyesi Kocaeli Bölgesi Başkanlığından 
Vilbet merkezindeki stadyum ihata duvarları münakasası Dd defa 

!lAn edildiği halde fiyatların azlığından dolayı talip çıkmamıştır. Bu kere 
keşiflerde tadll§t yaptlarak bu inşaat (19574.61) liraya çıkanlmş ve 
9.11.942 tarihinden 28.11.942 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve ka
paı.t zarf usuliyle tekrar ihaleye konulmustur. 

Evvelce bildirildiı}I Qzere bu işe ait mukavele projesi ve diğer ev_ 
rak Nafia Müdilrlilğünden tatil günleri hariç her giln gôrülebn.tr. 

Muvakkat teminat (1464). liradır. İsteklileri Nafia Müdllrlüğ(lnden 
alacaktan vesika yeni ytla alt Ticaret Odası kAğıdı ve 2490 sayılı ka
nunun hükümlerine tevfikan tanzim edecekleri mektuplariyle birlikte 
28.11.942 Cumartesi günü 10,30 da VilO.yet maknmtnda toplanacak 'io-
misyona müracaatlan ilAn olunur. (1482) 

Metre 

860,000 

360,000 
160,000 
150,000 • 

CiNS-: 

21 Mm. llk dilz ıcrit 
27 • fi' • il! 

50 ., • fitilli " 
80 ,. • dUz "' 

İpliği ciheti askeriyeden verilerek yaptınlacak olan yukanda yazhı 
şeritlerin pazarlıkla eksiltmesi 25111/942 Çarşamba günü saat 14 de'Top
hanede M. M. V. tst. Bir No. lu sattn alına komisyonunda yapılacak

tır. İmallyenin tahmin bedeli 180,400 lira. katı teminatı 20.540 liradır 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri ~269 - 1365) -Beher kiloıruna 162 kuruş tahmin edilen 20 ton koyun eti -pa:rarlıkl 
satın almacakttr. İhalesi 23/11/942 Pazartesi günü sant 14,30 da Top
hanede M. M. V. tst. Bir No. lu satın alma komisyonunda yapılacak.. 
tır. Kati teminatı 4860 liradır. Taliplerin belli vakitte komi!Yona gelme-
lerl't , ( (274 - 1528) -'70,000 kilo tırasa almacaktır. Pazarlılcla eksiltmesi 26/11/942 Per-
şembe ıünü saat 15 de Tophanede M . M. V. İstanbul Bir No. lu satın al
ma komisyonunda yaptlacRktU". Ktlo•tl' · ırı tahmin fiyatı 20 lruruıı. kati 
teminatı 2100 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona ıtelmelerf. 

• • . ( (270 - 1499; 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şube!'inden: 
Şt.Aemlzde kayıtlı bilOmum emekli ve yedek subay ve askert me

murlartn 1076 sayılı kanunun 9. maddesi mucibince sıhhi muayenelcrl 
vaoılacaHndan fk.iser adet fotona!larlı'le birlikte subemize müracaatları. 

(1756 - 1605) 


