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Fener - Beşiktaş maÇI münasebeti le 
itina ile hazırladığımız yarmki spor 

sayfamızı okuyunuz 

Dünkü müthiş kasırga 
Ağaçlar yıkıldı, tramvay telleri koptu, 
damlardan kiremitler uçtu, yarlılar var 

D . ' Ün 9kşam· ı stanb~ulun elektrik cereganı 
kesildi ve şehir iki saat karanlıkta kaldı 

Evvelki gece b~lıyan ıpddetli Ja.
rayel fırtınası dUn bütUn gUn ve ge· 
ce sağnak halinde bir yağmurla bır
likte ;ıetıri ka.<ııp kavurmuştur. 

Rasathaneden aldığımız malQmata 
gör e, dUn fırtınanın ııUratı saniyede 
28 metreye kıu:lar çıkmış, Şirket! Hay 
riye ve Kadıköy vapurları Saraybur
nu akıntmna karşı gUçlUkle yol a· 
labilmişlerdır. 

L.c;tanbulun s~elerdenben görmc
dığ'i bir fırtına halinde esen yıldız 

karayel fırtınası, şehirde ve limand a 
mUhlm hasarlara sebep olmuş, bır 

çok evlerin klremıtlerı. damları uç
!f1UŞ· kUçük, bUytik bır çok ağ-açlar 

(Devanıı Sa, S Sü, 5 de) X X 

ı-Franko 
diyor ki: 

~ ak~ batlıyan n orta:lıfl alt6st eden miltbtş fntcnada Istanbolun tıall 

Bingaziye doğru 
Almanlar, Bing'aziyi laliliyeı 
ettiklerini resmen bildiriyorlar1 

fngiliz uçai<lan Trablusa hücum ediyorlar 
a~rlın, 20 (AA.) _ Resmi tebllğ: 1 Alman hava kuvvetlen Ingiliz kam 1 dır. DUştirülen 600 uçak bu rakkama 
ltıt..'naıkada Alman ve ltalyan keşif yon kollarına hUcum etmişlerdir. ilave edilir.se, _mıhverin takriben 1200 
t 

1art birkaç d~man tankını t.ah· Kahire, 20 (A.A..) - lngUl.zler, Si· uçak kaybettığl anlaşılır. 
'~ 'lnıışıerdir. renaik'deki 120 hava alanında bazıla- Kahire. 20 (A.A.) - Rommelin 

GIJ; Utun 1U1kerl tesisatı tahrip edil· rı sağlam olmak üzere 5{i0 kadar mlh- Bıngazidekl malzemeyi vapurlara yük 
t teıı aonra Bingazı tahliye edilmiş· ver uçağının tahrip edilml.ş veya ha- Jıyerek kaçırması ımkfınsız olduğu 
il'. sara utratılm~ olduğunu saymışlar· sanılmaktadır. Bu yUzden I ngil!z u-
'--. çakları tercihen Trablusa hücum et

GECE HA YATININ TAHDiDi 
t"ııııı...,n ~~--..---~CS&Jlıa? 

mektedirler. Blr petrol gemisi batı-

rılmıştır. 

Londra, 20 (A.A.) - Şimal A!rl
kada mUtteflk kuvvetleri ilerlemek
tedirler. DUşmanla temasa g ellnml9-

(Devamı Sa. S, S ü. 7 de // . 

İspanyaya kim fEccvüz 

~derse onun düşmJn 
ile birleşeceğ ;m 

lıpaara, taraflWıpı 
malaalaza edıcetıaı 

dair &merlllara 
tımlaat •erdi 

General Frank• 

Nevyork, 20 (A.A.) - General 
F raneo, İspanyol hava alanlarına 
\"e deniz üslerine el atacak olanın 
ispanyayı otomatik şekilde kar~ı 
tarafa geçireceğini söylemi~ ve bu
nu. mihvere olduğu kadar mütte· 
ilklere de bildlrmlştır. 

Berlin, 20 (A.A.) - Madrltten 
bildirildiğine göre. Valas bölgesin. 
deki büyük manevralar dün sabah 
bitmiştir. Orduya verilen vazife 
düşmanın kütle hallr.deki bir çı. 

(Devamı Sa. 3. SU. 4 de) -ı:.ğlence yerleri saat 
20 de kapanacak 

uzak şarkta 

Hazırlanan proj J Başvekalete 
9öndl~ rildi, bugünlerde çıkacak 

Beş .lapan lıarp 
• batırıldı • gem ısı 

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

3 gemi hasara uğradı 

...-.. ..., ... ___ 

B. Çörçil B. \fmısolin! B. Illtler 

/talga karışıyor 
Roma, Italycin mukadderat 
saatinin çaldığını bildirmiş 

ltalya lngilterenin tehdidi altınd~ 
Ankara. 20 (Rııdyo Gazetesi)- 1 mukadderatının saatinin çalmağa faşist partisi llerigelcnlerl d~ her 

Londra radyosu bugün İtalya hak· ı başladığını, teşebbüsü ele alan t.ürlü vakıaya karşı hazır olm.ag 
kında şöyle demiştir: . Brıtanyanın İta.ly.ayı tehdit etmek- bildirmiş ve deh~el ver~cl. haber

~ Bugün Roma radyosu llalyan te olduğunu söylemıştır. Salahiyetlı !eri yayanları takbih etmıştır.• 

Hamamet dü.ştü 
Tunus ile, bir taraftan Bizert, diğer 
taraftan T rablusfaki Mihver kuvvet
lerinin karadan irtibat yolu kesildi 
Şimal Afrika, Amerikan umum! k&· 

rargA.hı. 20 (A.A.) - General Ein· 
ııenhover'in sözcUsü. Amerikan ve Al
man kuvvetleri arasında ilk kara c;ar. 
pışmumın. TunUıSun 48 kilometre ce
nup doğusunda, Hammamet körrezi 
dolaylarında cereyan ettiğini l!şa et.• 
mlştir. 

Almanlar 4 şiddetli taarruzda bu.. 
lunmuşıarsa da, Amerikalılar tara
fından ağır kayıplara uğrat.larak 

geri atılmııJlardır. 

Amerikan kuvvetlerinin da.ha şim· 
diden Hammamctı ışga.l etmış bu· 
lunduklan ve böylelikle Tunwı ile bır 
taraftan Bizerte, diğer taraftan Trab· 
Jusgarptaki mihver kuvvetleri ile ka
radan irtibat yollarını kesmi~ ol· 
maları muhtemeldir. 

(Den.mı Sa. 3, Sli. 2 de) >-« 

Afrika zaferl 
ve Balkan 
devletleri 

:-:r:~' 1 
~:;(, J 

\ 

Fransız Şlınal Afrlkaıundaki barekltı idare eden Amerikan generalleri 

Hilekar kömürc·üler 

Ellerindeki köınürü 
satmak istemiyorlar 

DünkU sayımızda kış mevsimi dun, kömür işlle yakından mcı::gul 

t~ 4.ııkara, 20 (\ "atan) _ AIAkalı ,-ekAletlerin mümet111lllerlnden mll
tı~k"ıı hlr komhıyon lktısat \'ekAJetJnde çalı,malara de,·am edtrek ha. 
tıs ldıkıa rı bir ra~oru vekfllete te,·dt etmı,ıerdl r . \'akında Ba,, eki'ılete 
lıtıllderııecek olan hu rap•>ra ıöre, bütfın yurtta elekttlk tasarrufunu te- Cenup batı pasifik umumi ka· ı;ahll şerldınde durdurmuşlardır. Yunonist ::: n ve Yug )~-
Ja 11 1ı: lrı hükUmler bulunmaktadı r . Bu rapordıı alelade mağa7.alann ııaat rargıihı, 20 (A.A.) - Cuma günü Japon denız kuvvetleri tayyare 

başlarken odun ve kömür fiyatla. olmuşlardır. Yapılan incelemeler 
l rının arz.ettiği manzarayı, Beledi- n~tieesinde mahalle aralarında ko-

l yenin icap ederse oduna narh ko· müreülük yapan birçok esnafın 
yacağını yazmıştık. ı dükkanlarını kapayıp crtad&n kay· ! Belediye makamatı. dün de o. j ( Dernmı: !'ia. S; Sü 4 te) <- : 

~;te, ~1Je.•ck !ll&tan nıaR-ar.a \"e eklt'ncc JE'fit'r lnin saat :!O de kapatıl - ne5redılen tebli{;: yardım ı ile bu kuvveUerl kurtar· '. OVYO do deri;! Q kıs: i: r 
llt :rı fik ri ileri '!llhıülmektedlr. Devlet dai rele rinin de ~·alışma aatlr r ln- l\Iilttefik kııra kuv\•ctlerl Japon mağa çalışmaktadırlar. Japon hava 
~adllat yaııan teklifler de bulunmaktadır. ları Gono IJe Buna arasındaki dar 

1 

kuvvetleri g_~rı püskürtUlmü5 ve Y O P t 1 • 
_ «CD tıplr.de uç Japon tayyaresi d U. _ 

4lmanlar Şark cephesinde ::~~:;::~;:·,::n~;~:~.:.,~·:;~ ::~:ı:d•9::.:.:: Deniz nakliyatı 
l ""' iki muhrip Gona açığında büyük alllatemıl ı oi:yu··k bı·r hezı·ınete ugradılar Amerikan bomba tayyareleri tara· Londra. 20 CA.A.) Brıtanova ı600 to~d k •• •• k ge 

"C, Cmdan görülmuştür. Tayyareler başmuharriri, Afrlkadaki müttefik 

1 

1 1 a n uç u • 
bu gcmllerın üstüne 250 kıloluk başarılarının. cenup doğu Avrupa. 

"0000 o·· ıu·· ve yaralı var, 144 ::m~:ı~;ı:t::~~~~d~~~ h~~:~;·~~:;~~ l~.::~~;'.;.,'"'.~'"v:::~:,.~·'·::i miler serbest çalışacak < dl" h 1 k tır Mcıv memleketlerde derin nkısler yap· , 
yan ger mu r p açmıs • • ğ k d ı;ı ll 

1 
nalara da bombalarla taarruz cdıl· tı ını yazma ta ır Çolako u ıs • ı Denız nakliyat ışlerını tanzım 

1 
istedikleri lımanlardan ıstcdıklcrl 

t k 70 t k b tt• fa etmlştır. Yunanistandakı mlh. !çln yC'ni kararlar alınmaktadır. ı hamuleleri yilkleyerek, istedikleri an O P a Y e 1 er mış ve mitralyôz ateşı açılmıştır. ver kuvvetlerınln takviye edilme· 
1 
Öğrendiğimize göre. deniz nakil 1 lımanlara götüreblkceklerd.r 

Vaşington. 20 (A .A.) - Resmen 1 
1 t-<>ıı !eri yüz.ünden burada iaşe buhrar.ı işlerinin daha çabuk başarılması B !hassa taşkömUr. odun. ocıun 

~·~c'fJdra, :?O (AA.) _ Gece yarısı 1 liği, Ordzolkldze'nln dolaylarında Al- ğır kayıplar pahasına iki Uç yıkık blldirlldığ:ne göre Salomonlarda vah.m bir hal almıştır. Bulgaris- ı ve birçok maddelerın daha çabuk kömtiril ve yiyecek maddelerinin 
'l'u ·len !!•ıs tebliği, Sta'lngradda manlıırın 5000 ö!U verdllderlnl bildir· evi işgal etmişlerdir. 8CO kı~ı •aylat beş Japon harp gemisi batırılmış, tanda. Fı!c;f yerinde tutunmağa ça_ nakledilerek istihlak merkezlerine nakhnde, bu gemiler daha kolay. 

Jlserııı1 şimal do,'\lsunda çarpış- mektedlr. DUşman 144 to.n~. 70 top ,·ermişlerdir. Bu kes:mın liı:er1nd,. 8 üç gemi hasara uğratılmıştır. 'ı Iışıyorsa da. Almanlar, tam bir Al· 1 gönderilmesi !çın, 600 tonlliıtodnn lıkla mal taşıyabileceklerinden, 
~ 1 <\ ' bahsetmektedir. ve 2350 moU!rlU vcsaıt kaybetmiştir. dllşman uçağı tahrip edllml~ttr. Berııe, 20 (A.A.) _ şımdl va. man taraftarı olan Dahiliye Nazırı küçük gemllerır: serbest bir şekil. bilyiık istıfndeler temin olunacak· 

ı:ı ~anların, son muhtı.rebelerde bil· Tuapsenln şimal doğusund Ruslar Berlin, 20 ( A.A.) - Alman ordu-
1 
ş;.ı1gtondan alınaA bir habere göre, ı Zavrovıkı'yi get.ırmek için gerekli 1 de çalışmalarına miliande edilmiş. tır. 

• te•t hez.mctc uğl"adıklan blldirll- mevz.!ler1nl muhafaza etml.şlerdir. ları başkumandanlı~ının tebliği: Salc;mon adalarında, Japonlar 5 tedbirle_r almışlardır .. Macar~sta~1- j tir. Bundan böy~e bu gemile~ d.ev· ı Münakalat Vekaletinin aldığı 
il 'fü. j Stallngradda. Almanlar taarruzları- Kafkasyanın b_atı kıs'.1'ında vuku- harp gemisi daha kaybctmişlcrd!r. , da. Amır~l Horty, naıp muavınlr. ın 

1 
lele alt bazı mukellcf;yetlerııı ıfa. 1 bu r;ok y~rın~e. kar~r. dun alak,~-

u lıualL<ıta nc.,redıle.n ~ovy-t te.b·t a devam etmişler ve bir kesl.nde a-I (Denmı : ~a. S; Su. 7 de) - 13 ~cmı de hasara usratılmıştır. (De'wru b&. ı, ı;u. ' de) ////, • 11nd an sonra serbest kalacaklar ve (De\&mı. ~ 3, Sil. 7 de) c •• ı 
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Şeh i r 
Haberleri 

Denizci Gözüyle 
Ya.zan: 

DAPBNE DU MAURİER 

6 -

ÇeYiretı. 

lDSAN BOR.AN Lokantalarda 
arasına. katılmak istiyordum. Gü- dola~rnı. İlk defa karşılaştığım ı ta 
zelllğin, bir şiirin kuru şekli için- Londranuı manzarası bana Soğuk bldot Usulu 

.. 

de soğuk b.r kehme değil, b1r ka. göründü; hiç b1r arkadaşım da 
dm vücuddu olan yerlerde dolaş· yoktu. Açlık ve yorgunluk hisset
mek istiyordum. Daha 'leler, ne- tım: birçok şeyler dilşilndüm; köp. 
lcr.. rü üzerinde durdum ve suyun a-

Ka.lcm elimde duruyor ve ben kışını seyre daldım fakat aklımdan 
bunları düşünüyordum. İçime gö. btr Sürü acı şeyler geçiyordu.. 
mülmüş olan zavallı hayatım hiır- 1 lake anlata anlata yorulmuştum. 
riyete hasret çekiyordu. 1 Başonı ellerimin arasına alarak 

Ucuz tarifen in tatbikine 

dünden itibaren 

ba~londt Yazan: Hüsamettin ÜL5EL 

Jake'ye bunları anlatırken. aile masaya dayadım ve Jake'm birşey
ocağı için duyduğum eski nefret ler söylemesini bekledim ve: 
yine içimde uyıındı. Jake bana _ Beni kabahatli bulacaksın, 

şimdi daha çok acıyordu. Ve ben, bence bc'ps1 bir. 
sıcak meyhane köşestn.de. Jake'ın Dedim. Birşey söylemediği !çin 
yanımda bulunmıı.smdan ve onun böyle düşündüğüne hükmederek 
canlı yüzünü görmekten memnun· devam ettim: 
dum.. - Başımdan ne~r geçil!lni ha. 

Babam kttap salonunda yaza. lA anlamıyorsun; yıllarca sQren a
dursun. Ne yapsam, onu değiştire. cüarın ne olduğunu bilmiyorsun. 
mezdim. Zira o beni dalma değer- Yıllar kaybettim. Sefalet ve ıstırap 
siz buluyor, kendi ruhundan yan- içinde hayatımdan oldum. Halbuki 
lışlıkla kopup dünyaya gelmiş za.. sen bana genç olmak saadetinden 
vallı blr mahluk tanıyordu. Onun denwuruyorsun. 
için. beni hiç düşünmek istemıyor. Karanlık köşeden Jake'ın sesi 
sözüm ona hayalinin ve ruhunun yükseldi: 

berrak aydınlığını uzun zaman ka. - Sana tnanıyorum, hepsini ba-

Lokantalarda tabldot ll!ulilne 
dünden ıı.ıbaren başlanmıştır. 

Loka.ntalar bunt'lan böyle Bele· 
dtyentn tesblt ettiği yemi!k1erden 
başka y-t>mek plşlrcmty()cek ve tC!
blt olunan fiyattan fazlaya da sa. 
tış yapamıyacaklardır. 
Öğle yemekler! evvelce bild.lrdl

~mtı. gibt fıiç grup tııerinden ha. 
zrrıanacak, akşam yemeklerine çor. 
ba olmak Uzere bir grup Ulve edi
lebilecektir. 

Fiyatlar lüks lokantalarda 225. 
caz ve dans bulunursa 300 kuruş.. 
tur. 

Blrlnct sınıf lokantalarda 150, 
akşam yemekleri caz ve dans olur
sa 175 kuruştur. 

İkinci sınıf lokantalarda 100, ak-rartmaktan korkuyordu. na anlattığın gibi hissettiğine emi-
Bunları söylemekle, Jake, baba.. ntm. Hepsini anlayorum, batta da· şam yemeklerı 120 kuruştur. 

mın hakıkatte ne mal olduğunu ha fazlasını bile. Fakat buna rağ. Dünden it1barcn tatbik mevkii. 
anlatmak ve yarattığı havayı tas- men etrafında yine sevebileceğin ne konulan yeni tarife mucibince 
vır etmek istiyordum. Arada bir- bazı şeyler vardı.. bundan böyle ne Park otel. ne de 
Jake babamın fotografını gösteri- - Ne demek istiyorsun, sevebL isminden istifade ederek pahalı pa. 
yor. dikkatini çeklyordwn: leceğtm ne oinb!llrdi? halı yemek satan lokantalar yuka· 

Bahçede. çimenlikler üzerinde _ Bahçe, ağaçlık, çlçeklertn ko· rıda tesblt edilen fiyattan fazlaya 
d rd B ı.....mın sest halfı satış yapamıyacaklardır. 

uruyo um. au.. · kusu, insanların sest ve şarkı söy-
kulaklarımda uğulduyordu: cO !emek.. Dif:er taraftan Belediye Daimi 
bununla da adam olmıyacak .. ıı Enclimen1 bu fiyatlara llAve olarak 
BüyildüğUm halde. benim~ ko. Jake'ın aklını bozduğunu düşün. yüzde 10 garson hakkını kabul et-

nuşmak istememiş ve ckararımı düm. Ona hayretle baktım: mlşUr. 
Rlchard'a sbyledln mi?ıı diye an. - Bah~ mi? Onu gözüm görü- Bütün gazino ve lokantalarda 
neme sormuştu. Bu. ikimizin hal· yor muydu? Ben kendi içime kıı- yüzde on garson müşteriye alt olup 
lcdcccğl bir mesele değil, karısına panmış, kendi acılarımla yapyalnız mecburidir. 

düşen bir işti. Ne diye üzülüyor- kalmıştım. Eğer bu iddtanda ısrar Milli Korunma Müddeiu-
dum? edersen o halde ıstırap noedir anla. 

Nıhayet, bUyük bir hiddete ita- dığm yok.. mUmİSİ bir kaza atlatt ı 
pılarak, çalışma odasına gittim. Jake SUSUYordu. Devam ettim: 
tozlu bir çck~ceyl açarak karış· - Beni mahveden yılları söyle· 
tırdım. Elime 6nce yazmış olduğum mek dile kolay; sen galiba rahat 
dramın müsveddeleri geçti, bunları geçirdin, sevdin V'C ömür sürdün. 
yırtıp yere attım. Sonra ince, siyah Doğrusu ba.hç-eden, ağaçlıktan ve 
bir mektep defteri buldum. Bunda (Arkuı nr) 
kendim 1çin yazdığım ş1irİcr vardı: 
bunları birer birer kopardım, Bu s 1 1 
şiirleri o zamana kadar kimseye fi' oru or ar "' 
okumamıştım. Bunlar, nefret. Is- J , __ 

Milli Korunma Müddeiumumi 
muavinlerinden Hamlt Selekler 
geçen gece Şehir tiyatrosundan çı. 
karak nakil vasıtası aramak rcın 
Beyoğluna doğru yürürken yaya 
kaldırımında hı~la giden bir oto· 
mobilin birdenbire açılan kapısının 
sademeslne ujramıştır. 

Hamit Selekler çenesinin sağ ta. 
rafından ve sağ sııkından hafifçe 
berelenmiştir. Orada bulunan bir 
polis memuru bu hususta kanuni 

A kden1zfn tknıert suları 

üzerı.nc ıururhı yaşl&nJDlf 

şiir ve qlc yuvacı, sembolik tat. 
lılıklarmı ~rennüm e<len mando
ltn Ye t tta.rasile şakrak halk di
ya.rı İtalyayı herkes tanır. Bütün 
mazisini aüsle~n aanatıı:lr res
aamiarııım ~ı b u sevimli 
memleketin ıözlere ferahlık ft.

ren manzaralarını, ~ Ye rıarJn 

kadmlartnı canlandırır. 

İtalya.dan geçen her seyyah, 
bu yurdun .şiir ve sevgi saçan çe
kici yuvalarında dalına samimiyet 
buhır. ı.ıavi bir semanın ak..cılle 

titreyen tatlı denizler; bile doyuL 
maz manzaralar!le cönüllere can_ 
!ılık verir. Topraklarında, sema
larında da.ima musiki bulur, hal
kmda daima aşk yaşatan kalple
re tesadüf edersiniz. 

Ben İtalyayı çok severim. Va· 
kıa İtatyada Almanya kadar dt. 
sipltn, İngiltere kadar ciddiyet, 
Fransa kadar karakterist bula. 
mazsınız. ltalya bitmez heyecan 
mem.lekettdir. ltalyanm her köşe
sinde bir heyecan yaşar. l ngUizin 
anlamadığı aşkı, Almanın kavra. 
yamadığı ~evki. Fransızın yarata. 
madıfr balecanı İtalya.da fazlaslle 
görürsünüz. İtalyada geçireceği· 
nlz her sa.at, her manzara size ha. 
yatın bütün yorgunluklarm1 unut 
turur. Venedik kanalları üzerinde 
gondolünün küreklerine sarılmış 

kayıkçılarından bile neşeli sevgi 
türküleri duyarsınız. Otenerinln 
balkonlarından. evlerinin p ence
relerinden dalma bir 'iir tufanr 
dökülür. Mehtaplarının ayrı blr 
zevki, karanlıklarının başka bir 

---ı Bazı nevi sigaralar 
piyasadan kaldırı l ı yor 
İnhisarlar idaresi tütün ma.mulA. 

yan ve acı şüphelerle yazılmış şey 
!erdi, kadınlar hakkında duydu
ğum hisler ve düşündüğüm hayal
lerle babamın alAkasızlığmdan şl

kAyet eden kaba ve gülünç tasvir
ler de vardı. Onun, güzelliği anla· 
yışlle acı acı istihza etmiştim. 

İskele gazinosunda 
o tu ranla r 

donsunlor mı ? 

muamele yapmak istemişse de şo. tını standardlze etme.it gayesUe ba
för ve otomobildeki yolcunun özür zı nevi sigarala.rı piyasadan kaldır· 

Kış rne\' imi geldi çattı. Soba.
sı olanlar sobalarlle, kalorifer-
iller de kalorlferlerile rsınmağa 
çalışıyorlar. Bundan tabii hiç
bir tcY olamaz. Y.'akat! .. 

Bunu bl7e bir okuyucumuz ya
zıyor ve pek haklı olarak som -

dUemelcrl ve Scleklerin davacı ol· maya karar vermiştir. 
madı~ını söylemesi üzerine mesele 

1 kapanmıştır. Bundan böyle satışı mahdut o. 

K · lan, harman ve içim itibarile de 
arne satan iki memur birbirine benzeyen bazı nevi si&L 

tevkif edildi ra ve tütünler plya.ııadan kaldırıla-
caktır. 

Fatih kazası Klitlpmuslihittin İnhisarlar idaresinin aldığı bu 

eğlencesi nrdlr. Den.iz kenarla. 
rında uçuşan melekler grupu cön
lünine daima neşe nçar. Gecele. 
rt.ım yıldızlars altında yüz bin se
ael1k bir aşk hikayesinin devam 
eden maceralarını tadarsı~. Ru· 
hunuz doyar, gözleriniz doyar. 
mevcudiyetiniz do-yar, ayrılmak 
istemezsiniz. İtalya tçerishıe gtre. 
nt kavrayıp sıkan, koyuvermek 
stemiyen bir sıcaltlığile iftihar 
eder. Dık ~ baharın doyulmı. 
yan güzelliği114 dalma orada bula· 
bilırslniz. Evet bu diyarın balkı 
yall\12 aık, yalnız şilr, yalnız mu. 
siki verir. Kitaranm en büyük 
Ostadrnı, (Paganinf) yi, (Caruso) 
yu yalOJz İtalya )"eti.ştlrir. (Dan. 

ta) yı İtalyanın lActvert .ııem&ları 
doturur. 

H arpten kaçar, korkar, ru· 

hunun sevmedi#i ve seve. 

miyeeeği en üzücü şey kan dök
türmektir. Ruhunun derinlikle
rinde gizli yalnız bilh1rt kahka. 
balar. gözyaşları vardll'. Kızıl 

renk ten nefret eder. Bol~viklığl 
sevmemesi bundandır. 

K an görmek istemez. Kan dö
ken makinelerin gürültüsünden 
bile hoşlanmaz. Onun için İtalyan 
denizclsinde bir Alman kadar 
(enerji) göremezsiniz, donanma
sının eserleri arasmda bir tngilız 
gcmiclsinln yarattığı hatıraları, 
tar ihleri aramayınız, beyhude za. 
man kaybedersiniz. 

O . torpitosunu atarken haya. 
linde musikinin teranelerini can
landırır, aşkın hayalini yaşar, şli. 
rin tasvirint gözlerinin önünde 
bulur, mesafeyl göremez. İstika

meti tayin etmeyi unutur, attığı 
da hedefi bulamaz. 

T ayyareclsl hayalinin yarat. 
tığı havalarda dolaşır. Bom 

basmı atarken ıstırap duyar. Göz 
lerlnin önünde güzelllk UAheslle 
harp Uahı beraber canlanır. Gü· 

zellik ilahesine dalar. Ötektnl 
unutur. Bombayı atmak ~ln ma
ntveJiya bastığı za.man bede!i 
çoktan ceçmlf bulunur. 

Askeri, çölde seraba tutulur, 
bu, çölün rüyası değildir. Aşkın 
ve şiirin bu}yasıdır. Ona tutulun
ca yolunu şaşıra. Vaz.itesW kay. 
bede!'. 

Bu şiir diyarının halkına emin 
olunuz; onlardan korlanayınız. 

Bombaları isabet etmez. Torpito
ları gıemllerl bulamaz. topları du. 
manlarlle bile insan.ı boğmaz. da
lma insan bulunmıyan sahalarda 
kümeleşır. 

Onları harbe götüren (güc) de 
bir bayaldır. Yıkılmaz sanıla.n bir 
hayal. Tıpkı bir sabun köpülü
nün cilAlandırdığı binblr renkli 
bir dilnya kadar çekici yuvarlak 
bir balon gıbidlr. Oraya da ha· 
yal ile koşar. Gittikçe uzaklaşan 
bu cllalt dünyanın cazibesine da
yanamıyarak peşinden seğirtir. 

B u diyarın ölüm saçan ma· 

kinelere yaklaşmasr eUm 

dir. Bu kadar saf ve samimi bir 
memleketin çocuklarına aeılıkları 
tattırmak da günahtır. Reva gö· 
rülemez. Onlara matem verecek 
dumanlar savrulamaz. Parlak ıc
cclerlnl zehirlemek, güzel şehir· 
lerinin üzerine barut kokuları 

serpmek de lnsafsızlık olur. Ka. 
ranlık gecelerini tenvir mermi!e· 
rile kandflleştlrmek ya.k~az. 

Ne çare! İngiliz ve Amerikalı. 
lar realisttir. Onları hayalden ha
kikate döndürmeğı ister. Birkaç 
tenvir mermlslnden sonra birkaç 
kara duman, birkaç gökgürültüsil 
bu memleket halkını döndürme.1" 
yeter. Sulh nağmelerini taşıyan 

beyannameleri sulha ezelt dşık 

İtalyanları çekmeğe kAfi gelir. 
Benim tanıdığım bu şiir yuvasın. 
da harp bir zordur. Bir zor ba
zunun e!lerldir. 

Riisamettin tiLSEL 

Yeni tip kundura 

Bunları toplayıp babamın kitap 
salonuna koştum, kapıyı ıterek 

tçeri glrdım. Babam yazı masasın
da oturuyordu. Başı elleri arasında 
düşünüyordu. Önüne yürüdüm ve 
şiirlerimi masanın üzerine atarken 
bağırdım: 

- Oku bunları, senin için yaz.. 

yor: 
«- Ben 1 llf'nedenberl Köprü

nün, Kadıköy l!tkl"IC!lfnln tistüıı-

mahallesi 2 numaralı Halk Da~ıt- karar mevkii tatbika konduğundan, 
ma Bı·rıı·ğı reı~. ı ve azalar• sıfatile ı Kıa&ııele hnhranı yüzünden Ftn· j ITALYADA Sft~ERBERLIX MI! ~ • Cabr kalar bundan sonra bu gibi si. 
Haşım Durusu, Muzaffer Kazbek garaları piyasaya çıkarmayacaklar - ndlyada kontrplaktan kondu «Son Telgraf» da dtalya.dakl lf'.fer-

dım. 

Sonra açık pencereye giderek 
bahçede çiçeklere eğilmış anneme 
seslendim: 

- Sen de gel, şiirlerimi dinle. 
Annem, yukarı çıktı, babamın 

omuzuna dayandı, şiirlerime ba
karken gülümsüyordu. Bu anda 
beni bir korku kapladı. 

Mlllt Korur.ma mahkemesine ve- dır. r a ya.primata ba,ıanmı,. Kundura berllk» diye bl.r lıavadla b&'lı~ KÖr· 
<lekl ga7.lnoyu tutuyorum. Bura- rilmlşlerdl. artık dylm e'ya" olmaktan ('ıkıp düm. Italya 1940 tanberl harpt.e oJ. 
nın muknvele51 hmn belediye, hem 1stihknlrtan fazla 37 adet karne Altı kaim ayakkabı mobilya ııınırına &iriyor dernektir. duğuna göre seferberlltfnl ('Oktan 
de Oenlzyollan idaresinin karar- verdikleri ve bu fazla karnelerin Biraz da dofr8Jlt&('ıfarla marangoT.la- yapmı' bJtirnıl~Hr. Fakat arka.daı,ı· 
laşhrdığı şeklide Wu.1m olun· açığını kapamak için 9 adet aileye yaptı rılmıyacak nn yürJerl gillsl1n bakalım. mı:r:ın bu ba,hğı bir dalgınlık eseri 
maktadır. 1 senedenbe.rl. tskele- K t , .. kt kk b k da d ı alt beyanname tanzim ettikleri için Son aylar zarfında büyük ragw. on rp... an aya a ının ço • eıtıı""• Afrlkadakl son h&dl~ler 11-

diin u suçlular 2 numaralı Milli J'-..na ı o ul!>u oy en . ~ nln kaloriferinden gazino da Is- 1 b --•·ı ld ıı... .. ı tyor B•n<'e bu 
Ulade etmekte idi. Halbuki bu bet gören ve o nlsbette de dayL kunduraların 1._.111.x.ı bunda.n ibaret 

Korunma mahkemesince tevkif " •· 
sene könıUr az dediler. gazinoyu edilmlşl>erdlr. nıksız imal edilen altı kalın köse- dellldlr, Mklylnce soba yakmağa da 
kalorlterden mahrum et tiler. kk il le ve mantarlı ayakkabıların satış yarar. 

Soba yakmağa kalktık, beledi- Ba a arda ÜZÜ'ın 120 fiyatlarının bugünkü geçim şartla- Kımdura.rılıkta mantar ve kontr-
ye mAnl oldu. Yangın ('ıkar, diye kuruşa çıktı l"kt •--rUbe sırı&'!r artıık rına uygun olmadığını gören Tica- P a an 11onra ""'. 
soba yakmllfa mil.'Wlde edilmedi. Hindistan <'e\·17.lne getmekt~dlr. Eğl"r 

Şimdi, belediye müsaade etml- 9 numara lurıır çekirdeksiz ÜZÜ- ret Odası, Ayakkabıcılar cemiyeti. Hindistan cevizini hususi bir maki-
yor diye soha yakmıya<'8k ve kö- mü dün toptan 72 kıırustan satıl. ne müracaat ederek bu nevi kun. nede tlümdüz etmek çaresini bulur-

zerine Itaıyanm bir kere daha aefer

her olma<ıına lilZ1J.11t rörmü' ~ek-
tir. 

BEŞiNCi KOL 

)fUttettklerln ~ilneO bir kolu da 

Şimal Afrika ü<ıtüne yllrümete baş

lamı,. Ne yapıp yapıp mihveri Af-

Zl - 11··. ttZ -

* ~· Koca bir ~ı ewıın ~tı 
yol al.IJ'ken yakınlarda bir ()I• 

beliriyor ve torpWaJ •'"'""'=-•· 
mhılD kaptan. meharetu bir bit 
ra Ue tehlikeyi atlatıyor. J)d..,t se 
torpU, ayni ~ilde tııir ___."°,.. ti· 

bofa l'fdlyor . Giımi den~ 
ratlldlr, yavu, ya~ ..,-· 
mald_,.,.or ve kaçıyor. F~t .. 
pdan reıea tablatln cbor talll» " 
dan ne mauevralar yapar• ~ 
kurtulamıyor, parraJan.ıyor, 

p mfiliiyor. 

* e"'' Tabiatle .,..,. 91kanuyan •e ~·· 
elinde oyuncak olan bı9Ulal' )ti 

larmı birbirlerine 11atıyo~ıar ~: çı· 
adzlerlnlıı llCJ9UU blrblrlfıriode 
karıyorlar. 

JtÖ&~ 
_M_il!_i K-o-r-un_m_a_m_a-hk-ern851 

kadrosu genisletiliyor 
• 0iıı 

Milli Korunma kanununurı tatııt• 
ve Mllıt Korunma kanununu_';ısıci· 
bikı hakkında sürat ve muv ,otı 

yet gösterilmesi hususund• uııı· 
zamanlarda alınan tedbirlet c nınıı 
Joeslnden olarak Milli ıcorıı tıl! 
mahkemelerine ilave yapan et• 
kadro Resmt Gazetede intişar 
mlştir, · ııtte• 

İstanbul Milli Korunma rna ' "' 
meı:i Müddeiumumlllğine Uti~sı· 
nıf Adliye müfetti,ıerindeJl 
har Tüzel tayin edllmiştlr. • 

Zehirli bi r maddeyı 
limontozu yerine 
satışa çıkarmışlar ,,ır 

Limontozu yerine zehirli ,ı 
madde olan Asit oksalik ıat':f1· 
suretlle hem ihtik4r hem caD{lce'' 
ribatı yapan iki vicdan5ız t iJlce 
dün Millt Korunma mahkerıtd 
tevkif edilmişlerdir. . 111tıı 

Bu muhtekirler sucu blrblf ,. 
Ustüne atmıülar, Yako Meıı~:ııtı1 
dındaki maznun. bu suçu 11 ıırı 
Özgür adındaki diğer rnaın~defl 
işlediğini, kendL'>inin bu m• ~
llmontozu diye alıp piyasaYP 
zettiğlnl blldirmiştir. dl11• 

Muhakcm-e, diğer şahitlerin ıtıl' 
lenmesl için başka güne bıra 

Babam yavaş ve ahenkli bir ses
le şllrlcrimı okumağa başladı. ön
ce oğlunun açık ve hicaptan uzak 
hislerini anlamadı. Fakat daha son· 
ra pişmanlık duymuş gibi endişe 
ve kcrku duydum; yapraklar ba
bamın elinden birer birer duştü ve 
gôzlcrinl açarak bana dikti. Babam 
kadar h lddctlenmiyen fakat telaşa 
düşen annem, birşeyler söylemek 
istiyor; .nıçln Richard. "rıiçln?. dl. 
ye bağırıyordu. Babam kıpırdamı· 
vor, yalnız büyümüş gözlerini ben. 
:ien ayırmıyordu. 

rnür &7: dl;re de, 7 <1cnl"denberl mıştır. Bu malların dün perakende duraların satışlan men'lni t<>rnin lar<ıa bu madde kundura tabanı yap- rlkadan atmağı aktllarına 1erleştır-
kullandı~m11: kıılor1ferden mah- 1 ak 85 90 k ı la iltt flkl mrcıtır o ar • uruşa satıldığı gö. hususunda Ticaret Vekaletine müş. mak için l"n eJverl~JI maddedir. Ma- m' o n rn e erin kol sayıtım.r -v • 
ram edilC('ek cıluNAk, sade bizim ı .. t'ir Al 1 1 1 rü muş l • ıcı arm ekserisi bak. tereken bir teklifte bulunmalarını Ilım ya, Hindlııta.n ceviz.inin Ustü Mırt, dörde, beşe çıkarmaları da varit gö- htı'kAr daV"' arı 
halimiz dex.ıı, vapuru k~rrıp ta k 11 dı Bakk 11 CI .:ı 

t>' 1 a ar a arda üzüm 120 bilaiirmiştlr. 1<-1 keçe gibi beyaz ve yumuşaktır. rünüyor. Eğer bu tabaJdruk edere 1 ,... 
burada beklemek lstlyenler1n de knda t 1 M h t K 1 ır.J dında b r 11 ~kuruşa r sa ı maktadır ki bu Vekliletteo geleeoek cevapta man Sert taraf dı,a, yumotak taraf ı~ f>eltln<'I kol. ilk defa olarak bir mern- a mu u o. u a ~ ... ar 
hail nice ola(·ak T Ona ôğrenmı>k fahiş ld 1 d k dl ldığı kO"' , .. ı fiyat.n. o uğu yukarıki ra. tarlı ve kalın kö~clelf ayakkabıla- l'elmek "uretlle yapılacak kundura lekt"te bao:ta değU, en sonda pnnı, o- am, en namına a . ı•• .. 

._.is•t•i~.·o·ru-z•'?•» ___ _____ _.I kamlarla kendiliğinden meydana rın şimdiden sonra imal edilip edil. tabanı hem dayanıklı olur, hem del lacaktır, Atal Salt isminde başka ~:: JCO' 
çıkmış olmaktadır. mıyecekleri belit olacaktır. ayakları rahatsn etmez. Tatlı:ııert !!atmaktan suçlu olarak Mı ı tit 

---- -------------------------------------------... runma mahkemesine verllrıt
1

fıı-'uı, Bunun üzerine artık orada du. 
ramadım, kapıyı\ koştum ve arka
ma bakmadan koşarak bahçeye 
çıktım. Son defa kapıdan geçtim 
ve bir kere durup arkama bakma. 
dım. Üç gün üç gece, ardında şüp
heden başka bir şey bırakmayan 
unutulmuş bir derya gibi serseri 

r l * Karagümrükte b&~al ü $ti• 

- Milkemmel, dedL Şimdi her şey yüzüne bakıyordu . Ger..ç kız da tabağı. dilkkfinında mevcut kömurOn rllıı 

Afyon karnesi 
n-ı'\\ Unyanın her tarafında afyon, 

l'==/J uncıık de\ letln kontrolli altın
la ki muayyen yerlerde kullanıldı~ 

halde bu. 1Tz.akşarkta bir keyif \"er:l
rl 'n!liıtıı olarak kullanılmaktadır. 

Hu mrmleketlcrdr.n hlrlsl de Rlr
ııınnyn imi ,.e hurıılnrı .fopon işgali 

altııın girdikten onra Afyona karşı 
hilyllk hlr tehıll'linı baslanıış \il hıı.Jk 
uryon atan ın:ığnzalara o kadar ıı. 

şii mliş ki, .ınıK>n işgal nıa!'nmiarı 1 
stlhlikl tahdit ınııksnC:lle afyon a
tı, ının serbest olm. mı ynsak ede- 1 
rek hu maddt)i karne ı:sulline tAbl 
tutmuştur. 

SERÇE 

meydana çıkacak. • N~~ na konan yemeklere el blle sürmüyordu. tışa arzetmediğlnden Milli go 
Kamarot gidip deftere baktı. 1ki po· A· · A . .__ _ _._._..__ Pren9CS baza.n bir sual sorarak masayı ma mahkemesine veritmlştlr~nd" 

lis haflyesı bekliyorlardı. Birer cıgara • • __ saran derin sükCitu bo;.:uyordu. * Sirkeci Muradiye cadd tıll' 
yaktılar. Biraz sonra kamarot geldi. ~--- ı · '~ / / _ Yeni bir şey ö~rendiniz mi? Acaba 9 numaralı aşçı dükkanının ;:_.,, 

~~:n :~~~ş:; sordu: ~ •• L=t;;; '.-7 ~.~ x/ ... ~. \ mı::~e~l:r~~:~/i~~~:c:1i~~~~~; ve ~~:a~la~n~;;;1~/eı~b~~:ıııc 1~~: 
- Wllllam Kınit isminde kimse elbi- ~.::-iiiöi'~~~~!I.~=~ Cılf - - gayet alçak sesle cevap verdi. Sanki et- meğl 22 kuruşa ve karnes1:,0,oıı· 
ki 1 -~--..~ ·-----~----- - ---.. ~ ~ kta ı ı k -.•un ~ se ra amamış. - _.,....--· ..-- rafındaki masalardan duyulmo.ktan kor- ma n suç u 0 ara ."~ . rdit'· 

Senius yavaşça: F • R T ' N A kar gibf bir hail vardı: ma mahkemesine verilrn~ 
- Buna emindim. dedi. . - Hayır. Hessen ile henüz görüfeme. M , b. d "'gUl11 
Hesscn kamarota hıtaben: . . dtm. Yemekten sonra &idip konuşaca. 8$ Ut lr 0 l 8, 

- Sakın yBanılm~ş okl~ayınız? - l'&ı.&n: Wellter a:. HiDn - 80 - Çevır.a: Beaaıı A. & Yalman __ ,, ğım. İstanbul ağırceza ınahltCı"!ı~ııll" 
- Hayır. una m cın yok. Bu işi (Ol\ Hilmar da söze karışarak: znlarından Nef'i Demiri o;;ıı •>"' 

ehemmiyetle takip ettim. kim ldraladı acaba? Senlus, Hessen'tn bu alAkasına &:tilüm- - Ben sanırsam sahte mühendis dün blr erkek çocuğu du 1 

- Teşekkilr ederim. Haydi Senius - Hangi elbiseyi? seyerek baktı ve şu sözleri söyledi: K.nit hem bir dolandırıcı hem de bir g>elmiştlr. eıJtf• 
· artık gidelim. -Kamaradan çıkan adamın :iydlğl - Demek ki henüz mesele halledil. ka111dlr, dedi. Kıymetli hakimi tebrik 1 

- Demek ki Kresten baloya gitme- elbiseyi.. mlş değildir. Zavallı Kersten! Ne diye Esten kardeşinin bu sözlerine soğuk çocuğuna uzun ömürler ~ 
mlş. Şu halde ondan şüphe etmek müm- - Elbisenin ne olduğunu farkettir.lz sanki kendini deroze attı. ve sakin bir cevap verdi: l M _...., 
kun değil artık! mi kli? • x _ Yemek salonunda bulunmayışına .r-- T l\ f ~ V 

- Hayır azizim Jierhalde başka bir - Tabii .. adamın yüzünü secemedim. Maskeli balo yüzünden Allanta yolcu- do bakılırsa. herhalde başına blr şeyler 21 İKİNClTEŞRİN 19'2 
çareye baş vurarak anahtarları almıştır. Fııkat kıyafctınc dikkat ettim. Size bu· tarı birblrlerile tanışmışlar. ahbap oL gelmiş olacak Baka!ım Hessen bu işe CU:\IARTESİ 14 
Yalnız eser ettiğim bir nokta var. Bütün nu söyle emiş mi idim? muşlardı. Ortalıkta neşeli ve sıımimi bir ne diyor? AY ıı _GÜN 325 - ıcasııfl ıı 
bu karanlık noktaları aydınlatamıyaca. - Hayır .. çabuk söyleyiniz. Bu elbısc hava vardı. Bir taraftan da fırtına baş. Anlya alev saçan gözlerl!e Esten'e RUMİ 1358 _ iklnclte~rln 1 ı 
ğız. Çünkü Kresten ölmüştür. nasıldı" Bu mesele çok mühim olabilir lamıstı. Deniz gittikçe şiddetini arttırı - baktı ve hiç ses çıkarmadı. HİCRİ 1361 - ZlLKAD~ı,\ :-Öı 

- Dahn hiçbir şey belli değil. - Bu bır ipekli elbise idi. yordu. Rüzgar esiyor. Yağmur yılğıyor. Hcssen her zaman:cı gibi kaptanın zı.. \ ' 2,oS 
Senıus bu sözleri gayet manalı b.r - İpekli mi? N'e renk? du. Yemek salonunda prenses, kızı ve sofrasında oturuyordu. Yemeğin bitme. GÜNEŞ 7.55 7.ı3 

tarzda söylemişti. Biraz sonra birden. - Mavi ipekli bir elbl. I?. Lund kardeşler bir masada oturuyor- sini dört gözle bekliyordu. Senlus'un ÖGLE 12,00 g,45 
bire: Hesscn arkadaşının kol~nu tuttu ve Jardı anlattıklarını henüz kaptana söyleme- fKINDl 15,31 

12
,oo 

- Nasıl oldu da unuttuk, dedi. kulağına bır şeyler söyledi. Çünkü tam EtraftakJ diğer yolcuların neşelerlle miştl. Zihni hep 0 mavi ipek elbiseli ya· AKŞAM 17.46 
1
,se 

Hessen sordu: o sır11da yanlarından birisi geçiyordu bu dördünün sessiz ve meyus hali bil- b:ıncıya takılıyordu. Bu fş~n içinden bir YATSI 19.23 2' 
- Neyi unuttuk? Mavı ipekli bir elbise mi dediniz? yük bir tezad teşkil ediyordu. Esten h!ç türlü çıkamıyordu. Esten Lund gbi bir İMSAK 6,11 J!Y 
- Kamarota sormalı idik. O elbıscyl - Evet.. konuşmuyor, ~adece arasıra Aniya'nm •Devamı var > !,...;;.:;;;.;:_ _ ____ ~---

• 
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li=U~i·J:li#tt1~tJl:O=J~J~~JI 1r---1 
Askı.:rl durum Ankara lıaberler.i 1 A .. ı ! 1 n 
ias~;~ırA:f l duşuyor 

~_:~~~e~:nd:.. ... , .. _ Ale i satış salonları 
~blku,~·= :s:.~~:~ :u::ı::k::~ aç,lması ı·sıenı·yor ~ ı ha,-zMına naklettikleri blldlrtı. 

Kôğıt paraya olan 

) güven el :m fiyatla
) rına tesir etmeğe 

1 başladı lt k~ıtlr. Bu kunetlerJn bir kısmı 
~ '1)·a~·a, bir kısmı Yunanlst.ana ve 1 
11; kıtırnı da şimali Afrlkaya gönde-1 

6 5 
Altın fiyatları dü~kte devam 

1111,ıır. yaşını geçmiş mü~fahdemlcr. ediyor. Evvelce paramızın kıyrne· lf.:il!ılar, Kafkaııyada \'IAıll Kafkas tine güvenmiyerek altın alanlar. 
l'1 Yalunlannda bir muharebe ka- d k . . k ştmdl ellerinde günden gUne kıy. 

~ı,Jar, Almanları a~rea kayıp- en azanç vergısf a~ınmıyaca mets!zleşmeğe başlayan altınları 
it Ukl'lltarak rl<"ate mecbur etmı,. sürmek için uğraşıyorlar. Yalnız 
'dlr :\f k .. Al 1 R . . L • k .. bo a ı.. 

ı~lıı 5009 ölO, ve 144 tnnk, 850 kam j rımızdaıı Saip Kurtoğlu bir kanun dar bu sabah şehrimize gelmiş ve !arın elinde. mümkün mertebe yük· 
~. • · 

08 onya gorf!, man arın Ankara, 20 (Vatan) - Mebusla-, Vail ve Belediye eısı utfı Kır. bunlar bir takım açı ·goz. rs c 

~ lO fop '·e...aır malzemedir. projesi hazırlayarak .Medise ver. temaslara başlamıştır. Bugün Baş. sek fiyatla sürülmeğe çalışılıyorsa 
ltt, Jıların kı' taarruzları yap!l('ak- miştir. Yakında umumi heyette' vekil Valiyi kabul elmiş ve ken· da, altın. düşüş istikameti olan nor. 
~ıııa lhttmal verilmektedir. Bilytlk gorüşülecck olan bu layiha ile Sa- dısıle uzun müddet görüşmüştür. mal seyrini takip etmekte devam 
~rl~r. atır harp vasrtaıarınm ge- ip Kurtoğlu hiikümetin aıeai satış Bundan başka Lutfl Kırdar Mali. ediyor. 

".::;:ti kadar buz tuttuktan on· salonları açmasını teklif etmekte· ye. Dahi11ye ve Ticaret Vekillerini Türk köylüsünün artık kAğıt 
ietı114 ları~. Don ve Stallngrad ktı5im dir. Şehirlerimızın muhtclıf yerle- mnkamlarır.da ziyaret etmiştir. Va. paranın kıymetine tam bir güvenle 
)'Ptrı e hllyuk kun etlerle taarruzrar rinde açılması istenen bu salonlar. li bu akeam 1stanbula hareket et· t 

llları mümkUnıdilr. da incir, üzüm. fındık glbi kuru m~Ur. bağlı bulunması Ye a.Itm& rağbc 
ı · etmemesi bu fıyatıarı biisbütün ~ cephesinde :;:~;::~:~tı;~uıması temin edil· inhisar bayileri şişeleri düşUrecektir. 
8'kı in Ankara. 20 (Vatan) - Maliye iade edecekler Fiyatlar borsacıların bütün hü-illıı..- ı <'I lnrlllz ordasu Blnprl ce- \Tck•letı· kazanr verg'-ı' hakkında 
'"'UldaJd takaya -'mıl e mlh " " ~ ncrlerine rağmen dün de düşmek· 

•t mm .,. ' v • ıı.lAka.da.rlara blr tamim göndermiş. Ankara, 20 (Vatan> - Mevcut -ı: kunetlf,riJe tema~a ~lm~tir. tir. Bu tamimde 65 yacını ikmal te devam etmış ve evvelki gün 
•·~laıı eenubunda Antelat <'ivarına v d • şişe buhranının önüO<? geçmek mak sun't bir takım dalaverclerJ.c 34 !i. 
.~r gf'I t ı eden odacı ve amele gibi be enı sadile İnhisarlar idaresi mühim ~lıı ~n lnglllz kune ler ' her fşl ı ı la ı d n kazanç ra 10 kuruşa yüksellllcn altın 33 
~1111~ lnKlll.ı ordusunun cenup cena- ve~~~! m3~~!~;as~.arfl~! \şlcrle bir karar almıştır. Bu karara göre liraya kadar düşmi.lştiiT. 
1 .. 1 !:öl yollarından ilerlemiş kuv- il içkt bayileri alacakları lrkfye aı't 
"'e meşgul olan memur ve memur m - " t b ' k · k d d L r olsa g"ettkttr. Çünkü Blngazl t C . 

1 
Bu ttya ın ır aç gunc a ar a. 

~Ilı llJ&'&l eclllml!' delildir. Şu hal· tekaltlerlnln bu muafiyetten Is ı a· şışe eri beraber götürecekler ve ha çok düşeceği tahmin olunmak· 
ln .... 1 de ettirilmemeleri bildlrılmcktedir. getirdikleri şişe miktarında içki teı ,., lz kumandam, mihver kav- I tadır. 

,~tinin Trablusprp Jlfl kara lrti- StanbuJ valiSİJİn alabllc<X'klcrdir. Şişe bedelleri ida. ------------

-~ıt"' keıımek açın cenaptan eert bir- A k )arı re tarafından bayilere verilecek- H" .. •\eka"'r ko··mu-rcu··ıer ı.._-r "~vketmı ... ve -"·ırme '1lpmak n arı:ıı temas 1 t • :~ ,,~ " r. ır. Buııdan sonra şişe gctirmiyen 
~ 'ltlr. Aıedaloa 1'lP1 edilmekle Ankara, 20 (Vatan) - İstanbul bayilere içki verilmiyccektir. \:'.'•ıının kara irtibatı keslhnlş ola-
"tır. 

Meclis müzakereleri ':t r,kat Bing-ad bölgesinde bilyük
~ lltlJıv~r kuvvetleri kaldı mı f E
~· kaıdı;,"Ba, bunlar ya deniz.den ka· 
'lrler ,·eya esir olurlar. Bize ka
te lllnKazl doğu Hı cenubunda ba-

~td!:ı kovvf'tlerl kalmıı:tır. Bunlar Fevkalade hallerde müstah-
ı.., •n l<azanmak ve büyük kuvnt-

llııı ıı Sirte körfttlne kadar çekilme- kem mevkı• ve mıntakalarda ~t ~rnın ~ln ff'da edilmiş blrlikler· 
,· l.ondra, Blnp;U yoJlannda bl-

~t~~ll ~v::nın:!:~y:::::~ ba.,:ı:: asker aileleri oturamıyacaklar 
~1trıan edlldlflnl bUdlrml9tir. Bu Ankara, 20 (A.A.) - Büyük ~llllet l edilmemif oJmaamın tevlit ede
~ re &öre, Blncazı böJgeslnde hAUL Meclisi bugün ŞenısettJn Ollnaltay1n blleceli jkanıfıklata ı,aret eytemıı,. 
\ ~trıekte olan mihver kuvvetleri başkanlığında U>planarak seferber- !erdir. 

~ lları oldujıı anlafılmaktadır. ilkte ve fevkalA.de hallerde hudut ,.e )feclls bu mesele tlzerlnde ı;~en 
~'tlt-e itibarile kanaatlmb; fUdor: kıyı garnlzoolannda, • mllstahkrm 1 . 

(Ba.'ı 1 incide) (-) 

boldukları görülmüştür. Vilftyet. 
Emniyet teşkılatına verdiği emirde 
bu g!bi vurguncu namzcUcrlnln 
derhal bulunarak dükkanlarının a
çılmasını ve dükkftnlarda mal bu
lunduğu takdirde arzdan imtina 
ı:uçlle dükkftnlarını kapayan kö· 
mürcülerin Adliyeye verllm<?sinı 

bildirmiştir. Tesadüf edilen bu gibi 
esnafın polise ihbar cdllmcsi de 
halktan rica edilmektedir. 

Oduna konacak narhın geçen SC-

neki narhtan yüksek. ve ta.kat bu

giinkü fiyatlardan asağı olacağı 

<ıöylenmektedır. 

D!ğer taraftan hernevl kömiir 
narhı kiloda 2 kuruş artırılmıştır. 

'-IJı orclOIJU kumandanı, mlh,·er medd ,.e m!Mitahkem deniz ,.e ha,·a I miızakerelerden sonra Milll 1'1üdafaa 

~tlerinln Trabhngarba umnan llsleriJıde askeri f&hıslann allf'lert ef- \"ekllllğinin bu ı,ıe alakadar kılın· 
' '-nı kesm~k ve çevirmek için radlle birlikte Daune•er1nJn va.sak ması hakkındaki takrir rt'ye konu-
~.,_ Plan bazı kuV\·etıer ııel·ketrnı ... · tir. edl,_,__ğl e aft kanu ıa .. _.. • ed (Ba4ı 1 incide) ,,. '""...., n n <>yı.....,ını mü- larak kabul ihnJ,, kanunun blrln<'I 
~ •t bu hareket geç inkişaf etmı. zakere etmiştir. maddesi encümene göndertlmtşttr. Bu karma hareketine karşı İspanyol 

Fronko diyor ki : 

~!yor. Nett~yl 24 ııaat içinde Kanun lüyıl\Mında derpiş e· netice üzerinde rlya.,.et makamı ka- sahilini müdafaa etmektir. Netice 
"ı k kabil olacaktır. ui t nunun diler maddele ..... •- m•.__ 1_..._ pek memnuniyet verici olarak ka-

~'Htıd!Ji dilen memn ye in ha."komutanlıkı·a • ..... , ........ ...-
•. k vaziyeti ~yle hulAsa ede- -, " bl ı bul edilmiştir. 

ve~-a genel kurmay hatkanJııı...nea, ve- resine r ncı rnadde en<'ilrnenden Jl'll- . t 20 (AA) Ha !ci 
.\ıın ~ •• ıllkten "<>nra devam f'dlleeetlnJ bil- Vaşıng on, · · - r • 
~anlar Blngaaldekl stokları ya- ya ordu komutanlığ-ın<>a tayin edile- dJrmiş ve ru:r.namede görü,ü.Jeeek baş ye Nazırı Cord~ll Hull İspanyanın 
~ lleele <'enoba doğru çekiliyor- reilni, t~blt edHen birinci variyet ka lsyıha buJunmadı~ndan topla~ Bırleşik Amerikaya yeniden ternL 
\~1~1hver kuvvetıerlnin Elagehlla'· üzerinde ııöz alan hatipler. MOU Mü· tıya IOn verllmittir. 1'IN'l.M, gelect>k nal verdlğınl ve İspanyanın kat'i 
~, llıliıııtahkem me,·zııerde mUdafa- dafaa Vekfdetlntn bu ı,ıe allkadar lçtınıaıru PAZ&rte91 J1hıll yapacaktır. bir tarafsızlık gütmek niyetinde ol· 

• buıunlM'al'ı anlatılmaktadır. duğunu bir kere daha teyit ettiğini ~\qt bu mihver kovvet.ıerl geri· söylemiştir. 
~, :1c1 lııtJkametten tehdit edilmek· Ha m a met d u·· şt o Nazır bu teminatın .Birleşik A. 

merlka tarafından hiç bir talep 
~l!t._- Tunıua &iren müttetık lnııT· vuku bulmadan verildiğini ilave 
,:'ti, (Başı 1 incide) ..-c eu birinci ordunnn Tunusta. Alman-
~ t zı a ı etmiştir. ~41 - Tahmin ettlflmlz veçhlle Çat Bu aarrıı a Y1l zamanda, Bizer- tara karşı hareketlerde bulundufunu Nevyork. 

20 
(A.A.) _ İyi ha. 

l nllden "imale doğru llerteme~e bAA te istikametinde doğudan ilerlemekte ve 11 Alman tankının bıJırip edildi· 
"~•~ • A -.- li k ıı bl ber alan Avrupa mahfillerinde söy· 
..,"I bo - tm kmdiğine göre Madrittekl Alman. 
k;;:ı lnlittetlk lntaJarı. Bunlar 10bin1 olan Ing! z 0 arı r Alınan tank ğini bildirmiştir. SalAhiyetli Londra 
t k bir ı-·ransı:r. kolu olup kam· kolunu zguna ub.a ışlar ve bu mahfiller! bu haberi teyit ediyor. 
~~ kil ed 34 ta.nkt.a.n ya sefiri General Franco'yu ziya. ~ta bindirilmiş piyade ile hafif kolu teş en 8 ini tah· Londra, 20 (A.A.) - Bu cuma &il· ret etmiştir. Bu ziyaretlerin ilkin· 
~ 1 tdao mürekkeptir. Bu kun·et- rlp ebnişle~ir. Bi j nll Nevyork radyosunun haber verdi· de Almanvanrn Vichy'yi ziyaret 
~ .... '.!OC) kilometre mesafede bulunan Bu karşt ı aşndma,Z blz~rte'in 48 kilo- gine göre, Mtitteflk motör!U kolları ettıg~inl bl.ldlrmlş. ikincisinde is. ı."OluM metre ba ısı a, c ada vukua gel· . 
"l ... ~carp Uzerlne "Ürüvor, 10 - şimdi Bızerte'den tahminen 50 kilo· t .. u " " u panyanın hareket arzı hakkında ~il.._--" l!;inde ,.ara<'akları tahmin e- mlş r. Af 'k '•Utt flk metre mesafede bulunmaktadırlar. bı'r beyanname reşredilmesini ıste. '''ltJc~r. Şimal n a. "' e umurnı ka- . .. .. . 
ı.!tııı118 .. rargtıhı. 20 (A.A.) - Tunus top-' Rabat. 20 (A,A.) - 17 Sonteşrln- mlstir. Sef:r üçuncu zlyaretı esna· 
·"'" uta. buyilk çarpışmalar mış.. ktarında yapıla.n ilk bllytık "ar 

1 
de birinci ordunun kuv\'etll devriye-, sında i~panva iki taraftan birinin ııı..,.- zeredir. lfüttetikler için en ra " PlŞ· Tu · a.ı böl ı d ' ~ d k 

'ı'lllllın hed da Ing!liz ve Amerikan savaş e- !eri nusun şım kıyı ges n t' taarruzuna ugrama ı ça tarııfsı:ı; 
~ltrırıı ef Blzerte ve Tunus 119- maki ıeri bir Alman zırhlı kolunun u ... ' makineli Alman murrezelerflc tem~a kalacağını Franco'dan öğrenmiş. 

tttJ.ı hlüdafaa edecek mihver Jcuv P .. u ı t k 
"' t!rıı ıüratle mağlOp etmek ,.e te birini tahrip etmişler ve geri ka- :_;çmlş3ti0r.ta0nkşmdanm8 ıava.ştaha ş ~~ail tır. 

llcı rrı ın.nını çekilmek zorunda bırakmışlar. ""en ın an l rıp ""' • --------------~ C\'kll işgal etmektir. l\llltte- hareket. mnttefik kıt • ml!Jtlr. Bir kaç Ingillz tanksavar to· Afrı' ka f ~~ buna muvaffak olurlarsa, ar- dır. Bu aları 
1 1 

ZO .~rj 
lhı.. muhtelit istikametlerden deniz pu le attr topu savaş dışı o muş-

' ""'l\oer taraf bir Trablusgarp JJ- nın t b ad 3 Al B 1 k ve 
itile Ussüne ve Tunusa. yUrUdUklerl sıra- ur. Başka lr çarpışın a mazı • Q Q 0 

'-. -... .\frlkada barınamaz.. ta k dah t h-' edil · tank 
.......____ da Blzert' c 50 veya 60 kilometre me- n ı a a '•P mış ve -

d 1 1 

ev:et:eri 

P .. . safede \-Ukua gelmiştir. Almanların larıa işbirllıtı eden Alman kıtaları çe. 
3muk kusbelerı orta bUyüklUkteki en ı:,·ı tanklarını ~imek zorunda kalmıştır. MUtte· seçimi işini talik cttirmeğe muvaf. 

(&.Jı ı incide> / /1 J 

f k fak olmuştur. Doğu Balk:ınlarda rag--··et ( o··ruyor ve pike bomba uçaklarını kullandık- ı pa.ra.şütçilleri dUn gece mihverin polis vazifesi görmek üzere altı 
... ~ ı söylenmektedir Tunus toprakla- 6 zırhlı arabasını tahrip etmiş. bir 

lı arı · mlkta · BI Macar tümenl Rus cephesinden llvv nnda yapılan ilk çarpışmadaki mUt· r eaır almıştır. Almanlar • 
~llııı' an yemi satan ve Arpacı teflk kayıpları, s6y1endiğine göre az.. zerteye bir ka.ç ağır tank çıkarma- gerı almmıştır. 
\~(!tanılan baıı esnafın diin ar· dır. Umumi karar...ııh sözcUsU, Al· ğa muvatta.k olmu~tur. =============== 

lı'- erı.rıe pamuk tohumu ve pa. 6
a ve Gabcs'e bazı hafif tanklar çı. 

" kü manlarm Bizert cenup batısına tak· Gabes'c de hatif tanklar çıkarıl-~. " Sbcsi aldıkları görülmüş- t kardıkları söylenmektedir, Gabes 
l'lll rtben 50 kilometre mesafede ve Tu- mış ır. Buraya uçakla cetirilen 200 

'"hı. rnaddclerln hay..,an yemi Alman ask . Fr limanı Rommel'ln Trablusa doğru 
• .., nus çevresinde siperlere girdiklerini erı, anaız ukerlerlnin • • ~~'- satışa çıknrılacağı anlaşıl· mukavemetine aa-. G vaptıg· ı geri çekilme hareketinde 
"'dır. Dün 12 ton pamuk küs. \'e burada mukavemete hazırlanır gi- r_ ... en abes beledi· .. 

- d · u k ı kendisine üs olarak kullar.abllece· t \·c t bl ..-örUndUklcrini söylemiştir. ye aıres e lŞ ayı ele geçlrmlşt1r. 
~. 18 c.humu satılmıştır. Fiyat. "' ği ana limandır. Taşıt uçaklarlle 

• 20 kuruştur. Londra, 20 (A.A.) - Fas radyo· Vichy, 20 (A.A.) - Vlchy rad· getirilen Alman kıtalarını Gabcs. 

lnsanhfın .. Dotruluğun •• Sanatın zaferi olan 

C~HA~N HAKiMi 
Bugu ; L A L E Sinemasında 
\lliıı . 

tırı... Haftanın.. Asrın en bllyük hey('('anını yaratacalı:tar. 
D~hi Rejisör FRA~"K OAPRA'nm yarattığı 

t:-:slt. .nldır. GARV OOOPF.R'ln hayat verdltJ 
Kuılretll ııanatkar BARBARA 'rA=""Wl::'CK'ln tıllsledift 

yeni bir nıu,·affakıyetı... Hayatın korkunç mtkadelesl ... 
Atkın zaferi... Sanatın şerefidir. 

yosu Tanca'dan aldığı bir telgrafa de birçok binaları ele geçirdikleri 
atfen General Elsenhower'in An_ fakat müttefik kuvvetlere dayana
glo - Saksonların işgali altında bu· bilecek kadar çokluk olmadıkları 
lunan topraklarda seferberlik ilAn 

söylenmektedir. 
ettiğini bildirmektedir. Vişl, 20 (A.A.) - İngiliz birinci 

Şimal Afrika milttefık umumi ordusu Tabarka"ya varmıştır. Bu. 
kararııahı. 20 (A,A.) - Reis Ruz. rada iki tarafın keşif müfrezeleri 
velt'in oğlu yarbay E!llot Ruzvelt arasında ilk çarpışmalar olmuş ve 
bir keşif birliği başında bu cephe· İngilizlerden esir alınmıştır. 
de bir yerde bulunmaktadır. Yar. Tabarka Cezair hududundan 30 
bay Elliot Ruzvelt 1ngiltereyc geL kilometre uzakta bir Tunus llma· 
dikten üç saat sonra birliğine ilti· 
hak için yola çtkmıştır. 

Londra, 20 (A.A.) - Müttefik 
umumi karargflhı, birleşik mlllet. 
lcre mensup kıtaların büyük kıs. 

mının Tunus topraklarında nere· 
ye kadar ulaştıklarmı bildirmemek 
tedir. Almanların Bizcrta.'ya ağır 

nıdır. 

Berlin, 20 (A.A .) - Tebliğ: Ce. 
zalr Tunus hududunda tayyarele· 
rlmlz alçaktan uçarak ileri hare. 
kelimizi yavaslatmağa çalışan düş· 
man Uerl müfrezelerlle De Gollcü 
lntalara karşı muvaffakiyeUe hü
cum etmişlerdir. 

San'at aleminde 

Sazseverler, güzel 
bir gün yaşayacak 
iki rakip ses yııdızı, Müzeyyen, 
Safiyeyi bir arada dinliyec: ğiz 

3 

~Y~fiCft!~~ 
Erken değil mi? 

D oğru ,·eya yanlış oldukları 

hakkında hiç bir ı;;e~· bllmedl

tlmlr.i kayde&mek "ııretllp Jtal.ra· 
ya alt iki haberin tts1iimle ılıırahi 

Url7'.. 

Bunlardan birine ~öre ltalyada 
hoşnutsuıluk emattlerl giirlılmf'ğe 

başlaım-: ,.e h:ı:zı yerlerde - ölçü"lı 

blllnml'mcJde heraber - «"ıılh l"t" 
rluı diye ba~ıranlar olmn,. 

Hnşka hlr habere göre de, :llU'I· 
sollni 'c faşlı.m aleyhtarı oldukları 
için 3000 kişi te\klf edilmiş. F.ğrr 

rtalyada ilk ağızda hıı kadar -a~·ıdr 
klntM'nin te\ klflnl grrektlren alc~ Jı. 
te hlr ı·ere~·an , ·ar<.a bunun önemini 
l.i:fiçliınsl'memf'k i<"ap eder. 

l'jlmdl hlr dt', görlinllrde delil«<' 
lıill' J~·ten içe. ,nıkardaki iki haıwrlt• 

ilgili -.aplabilcrek üı;lindi bir haber 
daha rnrılır ki lnglltert'den gelmek
~ıtir ,·e şudur: .'.\rütteflklcrden ~I!· 

kl'linln murahhasları J..ondradıı toıı· 
!anarak ınlitarcke lııılll'rinl, icapla.-

Bayan Müzen-en ~nar Raya'n ~afiye rını n~ -:artlarını görl\'lmü,ıerdir. 
~e miitarckeo;I ~ Miitteflkler Jıar-

Mcmleketın tanİnmıs musıkı san ı şüphemiz olmadığı içı., kıymetli be dııha yeni haşlıyorlar. sa'a'llı:. h.:ı-
atkarları. büyük bir kadirşi~as1 ık rakibi karşı .• nda ~ki Safıyc ola. rış arasında y<'r alr>ıo•ı mutAt olR, 
eseri gostererek hasılatı tamamen ' rak göreceğiz. 1 mütarekeyi slmdlde.n haı.ırlamak l~··ı· 
muhtaç arkadaşlarına terkcdllmck Müzeyyen Senar da şuna cm!. \akit crkPn def:il mi': 
üzere bir gün tertip ettiler. saısc. nlz ki; böyle bır günde saz.:'everleri 

1 Bu vaziyet kıırşısında insanın lı:ı verlere bir musiki ziyafeti vere. kendlnd-cn geçirecek ve başka b r 
tırına gelen şudur: ~akın miitteflk· 

cekler. j aleme götürecektir Zengin reper. ler, ıtal~·anın ilk sıkışık durumıt ı 
Bu,.ün, bi.ıtün musıkt sanatkar- , tuarından Dedeleri, İsmaii Ağala. 

., mihverdt'n ayrılat·atı ve fa'i"t J. hırım. ses yıldızlarını l.slanbul gıı. rı, Z~kaı Dedeleri yaşaı~c:ık __ ve darf'ye rafmen ttalya halkının hıırp 
zınosundn bulacağız. B.ze hakiki her bırlsl zamanının dahlsı olan us. ı-.t<'ml'diiZ"I hakkında heı.leıtlklcri ıi-
Türk musikisir.i l:'. vklc dinletecek. 'ı tadların 

0

0 oln:ıez eserlerini lı·~C C:· !1 mltıerl kanaat haline g<'tirmi';' , ,., 
lcr. letcccktır. Bız şunu da b lhyoruz 

bu kanaatin tahRkkuı..uıın yakın Günün en büyük hususiyetle· ki. bugiin dııha çok şevler dinleye. 
rinden birisi dl' iki rakip ses yıldı. ! eek ve hakikaten 1_cvkl! birkltç sa. 
z1 Safiye ile Müzeyyen Scnarı bir at yaşayacağız Zamanımızın bütün 
arada dinlemek fırsatını elde et.

1 

saz sanatkiırlarını da bir arada gö· 
mlş olmamızdır. rcccğl1.. Hrıfız Yaşarlar, A~yazar. 

Son haftalarda günün başlıra lar. Hamıtlıcr. Faruklar ve dana 

mC'vzularından .birı_~ı de .. ~:_vülerln 1 bunlar gibi musiki sanatıra 30 . . 35 
alaturka muslkıyi oldUrdugu dava- yıl emek vermiş fasılcıları. bırçok 
sı ırll. İ~ri sürülen bu fikir musl. bcstek!\rlarımızı. Salahattlnleri, Ne 
ki ıtlcminde, yeniden yenıye bizde catllcri, AhmctJ.eri, Nobarları, Ale· 
yer bulmağa çalı~an revü sanat. koları. Sükrülerl bir arada bulaca. 
karları arası r.da bir fırtına kopar· ğız. 

görmli~ olmasınlar! Eker I~ hö~ 'e 
ise, ml\ttcfiklerln yakın hlr atiıle 

hiç değil"e münferit hlr miitarelın 

Jıaliııe karşı hf!r şeyi haıırlam·~ 

hıılunınak istemeleri - onlann dl'ı 

şlinü~üne göre - tablldlr. 
Sa-tp 

dı. YCllnız şurada y ine samimi dü- ('Ra'1 1 incide) -
Samimi düşüncelerle ortaya at. şüncelerle bir noktaya işaret -et. bulan mahatll mllsa,demcler esnasın

lığıınız bu fikirden sonradır ki: mek isterim. Ben yine şunu arzu 1 da Alman kıtaları çok alçaktan uçan 
hatanın neresinden dönülürse kar- ederdim ki, böyle bir musiki ziya· tayyare tııoıarının yardımı ile mu
dır kabllinden olduğu gibi, eski {eti b ir gazinoda değil , bir salonda kabil hUcumlarda bulunmuşlar ve dl!ş 
ses sanatkarımız Bayan Safiye de verilsin... Bunu temin etmek de man kuvvetlerini hareket mevzilerin" 
muhtemel bir seyahati sebep gös· pek gliç bir iş olmazdı. Her sahada atmışlardrr. Alag1.r kesiminde ve Moz 
lcrerek revüden ayrıldı ve tekrar oldusu gibi sanat hayatına da hiç dok doğusunda dllşmanın tckrarlad 
eski alem<', b izim arzu cttlğımlz bir yardımı esirgemiycn Valimiz. 1 ğı hUcumlar kıtnlamnızın uyanık mil 

şekilde saz hayatına dönmUş oldu. den •yapılacak bir rica jt bel'\ c:u. da!aası karşısında akim kalmıştır. 

Almanlar Şarkt~ 
}:ezimcte uğradılar 

Bugiin saz meraklıları fstediklerl na eminim ki; Şehir tiyatrosunu lki dUşmaıı gnıpu yok edilmiştir. Sta 
ve çok zamandanberldir hasret kal almak kab!I olurdu. llngrnddıı hücum kıtalarımız bir kaç 
dıkları hakiki Türk muslk!sini din. Benim bir temennim de şu; ne ev bloku işgal etmişlerdir. Dil.şmanın 
leyeceklerdir. olur musiki sanatkarlarımız ayda mukabil hilcumları akim ka.lmL,tır. 

Haber aldım ki. Bayan Safiye bir gün bir fedakarlık etseler de 
bu müsamereye hazırlık olrr.t k bu musiki ziyafetleri her ayın bir 
üzere Karı Nfıtık'ı meşkediyormuş gününde Valimizin de yardımlarile 
ve bugün ok~yacakmrş. . .. . 1 Şehir tiyatrosunda . tekrarlans~!. 

Londra, 20 (Radyo • 12.45) -

Moskovadan blldirildlğlne göre 

Almanlar Kafkasyada Ordzonlkid. 
Nekadar gul(!I ve ne bUyuk bır 1 Bılmem ki. bu temız düşünce. ıç· ze bölg~inde 20 bin ölü ve yaralı 

zevk değll mi? En büyük zevki de ten gelen arzu yerinde b!r fikir o- vermi,lerdlr. Düsman dallar ara. 
bu isin münakaşasını yaptığımız larak kabul edilecek ve yerine ıe- sında takip edilmektedir. 
için biz duyacağız. Bayan Safiyeyı tirllet'Ck mi? 
içten gelen bir hisle okuyacağına GECE GEZES 

DOnkO kasırga 
(Bıı':tarafı 1 inrlde) XX GaJatada 

kmlarak devTilmişlerdlr. ı Liman işletmesine 11it ba.lı.k yüklQ 
Bu arada Çemberlitaştakl bü)1lk !ki motör dUn llmıı.nmııza gelirken 

çmar ağacı da dün sabah ı1aat 11 e 1 Kızkulesi açıklarında devrilerek bat
doğru tr81!1vay caddesine yıkılmış ...e mıştır. Kaza esnasında nllfusça zayiat 
tramvay hattını ve tellerini harap t'l· olmamıştır 
mlştır. Burada Uç klşı yara.lanmış. Şile limanına bağlı 17 rUsum tonluk 
tellerin bozulması do:ayısile tram\·ay· ! tut:a yUklü Beceren motörtı limanı· 
lar bir kaç saat lşleyememişlerdir. ı mıza gelirken. Liman işletme.~inin 16 
Bu kaza neticesinde Klrkor Kaııabl· ı numaralı motörU llP çarpışmış ve Be· 
dls, ve Ali yaralananlar araMndadır. ceren motörünUn ön kısmı parça par 
Yaralılar Cerrahpaşa hasta.hazıesine ça olmuştur. Bu arada hemen su al 
kldırılmı,ıardır. m11ğa başlayan motör t.iman Reisli· 

DE1"'1ZDE 

DUnkU fırtma denizde de bir çok 

!inin tahllslyelerl tarafından batmak 
tan kurtarılmıştır. 

tahripler yapmıştır. Vapurlar, mutat RoA'&zda 
seferlerini gllçltikle yapa.bilmişler. Evvelki gece Köprüden . kalkan Eş. 
Şirketi Hayriye \'e Kadıköv vapur- ref kaptanın ldareslndekı 76 numa
ları bazı fı;kelelere uğraya~amışlar- nı.lı şirket vapuru Bebek iskele.sinde 
dır. Şirketi Hayriye vapur~arının ut- bağlı bulunan 47 numarah .vapura y8 • 

rayamadıkları iskeleler şunlardır: 1 na.şırken yolculardan blrı acele ile 
Kireçburnu, Sarıyer, Rumeli Kava- diğer vapura atlamak istemiş, f'S.kat 

gı.. Denl.zyolları idaresinin Anadolu mu\'atfak olamıyarak iki ,·apur a· 
seferleri tatil edllmiştır. Haliç vapur. rasmda feci bir şekilde ezilmiştir. 
!arı da seferlerini bir müddet tatil Kaza esnasında zavallı yolcunun 
etmişlerdir. 

Şirketi Hayriyımin 52 numaralı \'I\· 

purunun halatı uskuruna takıldığın

dan yoluna de\'am edememiş, yedeğe 

kaburga gemlkleri birbirine geçmiş
tir. Yaralı ha.aıtaneye kaldınlırken öl. 
mUştUr. Vakaya müddeiumumilik el 
koymuştur. 

alınmıştır. Trak vapuru dUn Ban- :uarmarada 
dırma seferini yapamamıştır. Ihsanıhilda motörU Marmaraya a-

çılırken akıntıya tutulmuş ve islim· Haydarpa,a<ta 
dat üzerine Mıntaka Liman Reisliği. 

Haydarpaşa mendireği içinde bulu- nin ı~ontrol motörU ile Yenlkapıya 
nan çimento yilklU Tit.aş motörtl dün- getirilerek orada. demirlemiştir. 
kU yıldız karayel fırtınası esnasında Şehir tf,ratr09unun ön kısmı ~tu 
devrlluek batmıştır. Tepebaşındakl Şehir Tiyatro.mnun 

Haliçte ön kısmı fırtınanın teslrilc uçmuş· 
Demirli bulunan Alman bandıralı tur. Sahnenin saçağının tezytnatı 

Ossa gaz vapUJ'u, şiddetli dalga- uçmu,, iplerle bağlımrnıştır. 
larm tesirlle demirini tarayarak ci- Taksim meydanındaki merdivenlerin 
varında bulunan Tunç vapuruna bin· kenarlarında.ki sntunlardan bir kaçı 
dirmlştlr. Bu esnada Tunç vapuru da da devrllmlştir. 

demirini taramış ve Ayakapıya ya.B· Fatin Hoea ne diyor 
lamıştır. Çarpışma anında nüfusça Fatin Hoca, kendlsile görüşen blr 
zayiat olmamıştır. arkadaşımıza fırtına hakkında de-

Kalkavan zadelere alt Mete ''apu- miı,tir ki: 
ru da dalgaların tesirile ba~h oldu· c- Dl\n nl·"iam başlayan karayel 
ğıı dubadan kurtulmuş ve pek yakı· yıldız fırtınası bugün de devam edi
nında bulunan Clbali tütün fabrika- yor. Fırtınam sllraU saniyede 28 
sının sahil duvarlarına bindirmiştir. metredir. 
Yine bu arada Mete vapurunun yanın. Bu fırtına hiç te olağanüstü değil
d:ı batmak üzere olan Seyhan motö- , dlr. Hararet derecesi ondur. RU.Zgft.. 
rU de Mıntaka Liman Reisliğinin va· ı rın hararetinin dllşilk olmaması da· 
ırtasile kurtanbnıştır. ha, çak iyi ha.valar göreceğimize de-

Den:z r?akliyah 
(Ba§f 1 btckle) « !?> 

darlara tebliğ edilmiş ve bu şekil
de çalışmalara başlanmı:ıtır. 

Şimdiye kadar yalnız büyük J:e· 
milcrln tahsis olunduğu bazı mer
kezlere bundan böyle küçük mera. 
klbin de giderek yük yüklemeleri, 
memleket nakliyatrnda, nisbctcn 
bl.r ferahlık tevllt edecek ve b lrçck 
maddeleri temin hususunda eski· 
den uğranılan müşkülat bertaraf 
edilecektir. 

Bingaziy ~ doğru 
(Ra.~ı l lnr!de) / / 

ttr. Ing!lfzler, Slranalkada, şimdiye 
kadar 120 ha.\•a alanı işgal etmışıe~
dlr. Bu hava alanlanndn tahrip edilen 
uçakların adedi 550 yi aşmaktadır. 

Kahire, 20 (A.A.) - Inglllz umumi 
kararglhınm Ortaşark müşterek 
tebliği: 

Srklzlnel ordu dl\n Blngnzlnln şimal 
ve cenubund11 ilerlemeğe devam et
m~tir. Martuba tle Slunta arasında 
kıtalarımız 28 tank, 24 top ve 250 o· 
tomobll zapt veya tahrip etmişlel'Clir. 
Esir edUen Alman gf'nerall f,ondr:ub 

Londra, 20 (A.A.) - Mısırdı:. e.sir 
edilen Alman sefert kuvvctı komu· 
tanı grneral Rltterton roma Ingil
tereye getirilmiştir 

Kahire, 20 (A .. ) - Dilşman dün, 

mukavemet etmeğe çalıştığı Bingazi 

çıkıntısı üzerindeki Sc-eleldlma A.:ı· 

telat srrtıarından çekilmiştir. 

lildlr. Bu yıl kı.ş çabuk gelmiyecek \'l 

şiddetli geı;-meyecek kanaatindeyim 
Yalnız şunu da UAve edeyim ki yliz· 
de elliden fazla bir ihtimalle bu yağ'
mur Uı;- dört gUn kadar devanı ede
cek ve fırtına sonunda soğuk yapa
caktlr. l<'akat sonra yine düzelecek· 
tir. 

Diln •kt'&m elektrik <·ereynnı kesllıl ı 

Dün akşam saat 6 ye doğru şehrin 

ana kablosundaki bir aksaklık yü· 

zünden şehrin elektrikleri kesilmiş ve 

bu aksaklık ta.mir edilinceye kadar 

şehir bir saat elektriksiz kalmıştır. 

Bu müddet zarfında tramvaylar da 

i.şleyememlştlr. 

ide) . 
sa 

lard 



c 

BULMACA r i L A N (iil:---~--rmw;;ı. 
Büyük tamlrat atölyeleri olan Anadı\luda bir müesse~ 

Atölye Ustabaşısı 
Aramaktadır. 

A'atıdakt ,artları h'ltX olanların A. B. C. rllmuzfyle lat. ı '78 poa· 
ta kutusu adresine yaz1 ile müracaatları. 

1 - !'ürk olmak, 
2 - ~1Uhendl8 ,·eya sanat mektebi m"ıunn olmak, 
3 BUyttk a Wlyelerde oo;ıtaba-,ılık yapmış tJlmak. 
4 - ı·a~ı 40 dan fazla oln1amak ,·e askerllkle allka~ı bulun. 

mamak, 
S - ~ıhhat \·e ahh\k1 vaziyetlerini \·e· Kalarla te\ sik edebilmek. 
6 - Bllha' a torna, freze ı,ıerlnde ı.!erin vul<uf ,.e pratik tecrli· 

be!lll olmak, 
') - ~tarangozluk ı,ıf'rl, pik ve ı;ı.arı dôkhm, tenckf' '"·e !•t 1,ıe

rlle kaynakc:ıhkta, ı _ıerln umumi takip \'8 ıdare~lnl mümkUn kılacak 
derect'de umumi malO.matı f)lmak. 

Almanca \e.ya IngUizC'e okuduğunu anıa1aea.k derecede olanlar 

tercih edilir. 
El\.·er1,u olanlar kabiJlletlne gOre 250 liraya kadar aylık öcret 

alabUecek, hayat pahalıhtı zammından ı~tıfadf' edec-ek ,.e ı, kanunu
na gOre yapac-a,tı fa'Zla me\alden ayrıca Ucret alabllecek, 3659 ~ayılı 
kanuna tiı.bi olmıyacaktır. 

VATAN 

POKER 
TRAŞ BIÇAKLARI 

Cildi tahriş etmez. 
cildi yumuş3tır. 

Her yerde 

POKER 
Trat bıçaktannı arapnı• 

Kırıkkale Grup Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan : 

355000 Ki lo Ekmek Pişirtilecek 

Soldan s•ğa: 1 - için., girmege 
gelmez. 2 - Dil; ibadet zamaniyle 
ilgili. 3 - Kansızlık. Alından c;ı. 

kanı emek lfadesıdır. 4 - Tersi. 
hububat tozu; Bravo. 5 - Tersi. 
ayak; Verme: Jlecenln başı. 6 -
Tehl:ke işaretı; Sanat. 7 - Made· 
rıi ip; Uğ;ursuzluk. 8 - Bir ma. 
but; Tersı: gevezelik. 9 - Kahiri 
Bır edat. 10 - Evin kısımlarından; 
Olur. 11 - B:r renk; Bir taşıt; 

Tahassür nıdası . 

yrı<"a çalı,ma, liyakat '"·e ca.yretıne göre takdtr edilmek Uzere 
e lkJ maa, nlt1ht!tinde ikramiye de verllebile<-ektir. :\lüessese 1 - Bedeli tahmin e.dilen 7100 liradan tbaret olan 355 bın kilo ekmek 
tarafından bil~bedel konforlu metken temin edllmektedir. ••11; 1 1.1.942 tarihinder. 31.5.943 tarihine kadar erata verilmek Uzere pişirtUe· 

Yukarıdan aşağıya: 1 - Küçük 
sanat; Tavır. 2 - Bir taraf; Azık 
3 - Doğurtan; işaretler. 4 - Mus. 
ka. 5 - Sonradan akraba olanlar· 
dan; Yalvarma. 6 - Cebheye ge. 
len; Bir spor. 7 - Safi; Kıvam 
zamanı; Ayı yuvası. 8 - Başlan. 

gıcı olmıyan; 1stida . 9 - Harb tl3· 
hı; Tersi: palamar. 10 - Ahretle 
ılgili. 11 - B:r mcyva; bir pey. 
gamber. 

HAL L t 
Soldan Soia: 1 - Fasulya, ika. 

2 - Atıl; Alude, 3 - Rusya; Rsı 
(irs). 4 - Süt; ısrar 5 - Ot; Ha. 
ıı. 6 - Aıa, Reha. 7 - Alamana. 
~ - Tüy; Adeta. 9 - Tas; inam 
(mani) . 10 - Bal; Pa. 11 - Ka
baramaz. 
Yukarıdan aşaAıya: l - Falso; 

Ati. 2 - At: Ütülü. 3 - Sırt; Ay; 
Ak. 4 - Ulu; Ham; Tla (alt) 5 -
Alaka . 6 - Yayılan; Sla. 7 - El&
si (İsale): A. A. 8 - Diba. 9 -
idrak etmek 10 - Kesr: Tapa 
11 - Yaramaz, 

iş mükellefiyeti 
htanbul vnayet.1nden lebllf 

olunmustur: 
Ücretıı iş mükel!efıyctlne U· 

bi tutulan ve $imdiye kadar ücret .. 
ferini almamış bulunan kamyon 
sahiplerinin tahakkuk eden istih
kaklarını almak üzere seyrüsefer 
cüzdanlarilıe birlikte salı günleri 
Hadımköyünde Tahkimat Komu
tanlığı Dördüncü $ube müdürlü
ğüne veya cuma günleri JstanbuL 
da Divanyolu Binbirdlrek meyda· 
nındaki askeri garajda bulunar. 
Komutanlık irtibat subaylığına 

müracaat etmeleri il.in olunur. 

Yeri neşriyat 

Muallimsiz Dakflografi 
Atu! Yar'ın bu e!erı yazı makine· 

ı:ıtnde on parmakla ve metodla yazma· 
~ı az zamanda. bol fotoğraf ve kro· 
kilerle öğretmektedir. 

Kitaba ilAve edllmlf olan bir klAvye 
kartonu derslere kısmen makinesiz de 
çaJı~mayı temin etmektedir. 

Memleketimizde bir yenilik t~kil 

edecek olan bu eseri btltün ı., adam. 
larına ve daktiloJara tavsiye ederiz. 

Satış yeri: lnkılAp Kitabevi, fiyatı 
150 kuruş. 

lzmit De.aiz Satınalma Komisyonundan: 
• 

Ke,ır bedeU 
Lira Kuru, 

17073 81 
6792 49 
6792 49 

Teminatı 

Lira Kuru' 

2561 07 
1018 87 
1018 87 

3l0~ 10 523 77 

Pazarlık saati 

26 11,912 16 

1 - YuKarda yazılı dört ka:em ln~aat ı~ı ayrı ,artnamede bir veya 
ayrı ayrı taliplere !ha.le edılmek suretile pazarlık eksiitmelerı, hlzaların· 
da yazıl: gün ve saatte lzmitte tersan~ kapısındaki komisyon binasın· 

da yapılacaktır. 

2 - Emnıyet vesikalarını hA.mil istekliler, keşif şartname ve projele· 
rinl her glln komisyonda görebılırier 

3 - Taliplerin bu gibi ışıeri yaptıklarına dai.r nafıa mUdUrlüklerlnden 
alacakları ehliyet vesikalarını ve hıza.Janr.da yazılı teminat makbuzlarilt 
birlikte belli gün ve saatte komısyona mll.racaatıarı. (1490) 

Kara işçisi Alınacak 
Devlet Limanları işletme Umum 

Müdürlüğünden: 
I~letme ambarlama servisinde çalıştırılmak üzere kara. 

caktır. 

l~çlsl alına-

Evve'.ce talip olanların 3 gün zarfında mezkOr servis şefliğine müra
caatları IA.zımdır. Aksi takdirde hakları sakit olacaktır. 

Yeniden bu işe talip olacaklar. dUekçelerile derhal müracaat etme
lidirler. Bunlardan aşağtdakl şartlar aranacaktır. 

1 - Yql 18 den &f&tı ve 45 den yukarı olmamak, 
2 - Bu l!Jlere sıhhat ve bUnyece mU.sait bulunmak, 

3 - Zabıtadan musaddak bir hUsUnllhat kAğıdı, aş[ ve sıhhat raporu1 

iki adet fotoğra.!ı bulunmak, (1590) 

M. M. V. lstanbul 2. No. lu Satınalma 
Komisyonundan : 

Çamhcada inşa edilecek askert sanatoryomun pazarlıkla Jhalesl 24. 
11.942 satı günü saat 16 da Tophanede 2 No. lı komisyonda yapılacak
tır. Keşıt tutarı 80536 ltra 06 kuruş olup ilk teminatı 5276 lira 80 ku
ru~tur Şartnamesi her gün komisyonda görillebillr, veya 4 Hra ·03 ku
ru.ş mukabilinde alınır. Isteklilerin ehliyet ve kanun! veslka'.arla birlikte 
belh gUn ve saatte komisyona mUracaatıarı. (1596) 

lstanbul Defterdarlığ:ndan 

Dosya N 

51217-11. 133 

34 

Clnsl 
Muhammen 

Bedel Teminat 

Mecidlyeköyünde 3 pa.tta, 16 ada, 5 parsel 
No. lı 1586 metre murabbaı arsa 

MecidiyeköyUnrl l" 3 pafta. 16 ada, 6 parsel 

1586 

No. lı 2447 metre murabbaı arsa 2447 

119 

144 

l!lltanbul A tiye Blrin<"I Ticaret i\fah F. 
3

/
3895 Beyoğlunda eski Hüseylnağa, yeni Bü!bUI 

mahal!eslnln Gölbaşı !okağında ~7~ ada, 42 
pafta, 9 parsel eski 40 ye:tı 35 No. h 64,73 keme1Jnden: (942 • S54) 

lbrahlm Kalkavanın sahip \.e Or

han Or'lanın sUvar olduğu J~tanbul 

llmanına bağlı N AZl'.'\I vapurunun 16. 

11.942 tarlhJnde Karadenl'Z Ereğllsln· 

de geçirdiği deniz kazasına alt rapo

run ahnm&!U me7.k0r gemi e:U-ı·artsf 

Orhan tarafından l~tlda ile istenmek

le gemi -ıe yükle al!ikah -ı·e bu işten 

ıararlı Jııerkcıııln raporun alı:naea,c-ı n. 
lt.942 saat ıo da mahkemede hazır 

bulunabJleceğl ilin olunur. 

SADAıf 

7 30 Proı:-ram ve mem!cket ııa
at ayarı, 7,32 Vücudumuzu çalış

tıralım. 7 40 Ajans haberleri, 7,55· 
8.30 s~n!nnik program (Pi.) 

Fı( 1 ... 

l ~.~O Program ve mf"mleket sa
at ay rı, l:l,33 Türk~e plA.klar, 
13.15 .Ajans haberleri, 14.00 Riya
ııct.ıcHmhur barıd'>8u, 14,30 Anka
ra sonbahar at ko~ulArıntn tah· 
minleri, 11 ,40 • 15 Temıı:il: •Şu 

natava.tsızın yaptı~ını doğru bulu· 
yor musunuz" • 15.30 Riyaıııeti

c!lmh~r fılı\rmonik orke.stra..sı 

ko'l :-c-rinin dcv:et konservatuarı 

ı;:alonlarından nakl~n neşri. 

,., "~ C".\~'( 

18.nn Program ve memle-ket sa
at ayarı. ll't,03 Radyo dana orke.s· 
tr'lSt!'lın her telden prog-ramı, 18,45 
Raıiyo Çc~u'< klübU, 19,30 ?l.tem
lek t ea:ıt a :ın ve Ajans haber

lf'rl. 19,-15 Serbe~t 10 dakika, 19.55 
Ş: ::.'' kı ve ttırkliler, 20.15 Radyo 
G;ız .. te5I, 20,45 Şarkılar, 21 Ko
nu,.mı. (Kendimizi tanıyalım), 

21.l 5 Dlnley:C'i ısttlclert, 21.13 Ko-

metre murabbaı ar~a. 80 e 
Yukarda Y'dZth gayri menkuller açık arttırma ile satışa çıkarılmış: 

ise de talip zuhur etmediğinden 9.11.042 tarihinden itibaren bir ay için
de pazarlığa blrakJlm~tır. Isteklilerin muvakkat teminat makbuz'.arı 
ve nü!us hüviyet cüzdanlarile birlikte 27.ll.9i2 tarihinden itibaren 
9.12.942 tarihine kadar haftanın pazartesi ve çar~mba günleri aaat 14 
den 16 ya kadar ~:tllıt Emlik müdürlUğiJne mUracaatıarı. (1346) 

Istanbul Belediyesi ilanla~ 
Tahmin Dk te
bedell mlnat!. 

2525,50 189.41 llk okullar h:ln yaptirııacRk evrakı matbu& 
1000,00 75,00 Adıı.lar kaza.ttı yolla .. ı için alınacak ıoo metre mikA.bı kum 
1395,00 101,63 Sili,•ri Boğa deposu ic;in aıınacnk 15500 kilo saman. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukardl. yazılı işler ayrı 
ayrı eçık ek:qiJtmeye konulmuştur. Şartnameleri Zablt ve muamelA.t mU
dUrlU~U l<Rlemlnde görülebilir. 

Jhalelerı 7.12.912 pazartesi gUnü ~aat 11 de D11lrnt EncUmende ya
pil~caktır. Talip"erin ilk teminat makbuz veya m"ktııpları ve kanunen ib
ra.zı l;"ızım J?elen diğer ve!t lkalarile ihale gU:ıli n~ua.yyen saatte daimt en· 
cUmende bulunmaları. ( 1620) 

r. c -;"' c / 
. ~ ,-'J. 

20 lKINCITEŞRİN 194Z 
ı Sterlin 5,22 

100 Dolar 130,50 
100 İr;v!çre fraııgı 29.98 
100 Pezcta 12.89 
100 lsveç kronu 30,77 

ESHA~I v• TAHViLAT 

ikramiye!, •; 5 93:l Erga. 20,35 
'/"' 5 Birinci tertip l\1ill1 
1\1üdafA.a 1$tikrazı 

'"i 7 Birinci l('rtlp l\I:llt 
Müdafaa istikrazı 

% 7 941 Dcmlryolu 

19,00 

19,00 
19,00 

ll!ltanbul Belediyesi 
ŞEHiR 

fll'ATROLABI 
BU AKŞA~f 

Saat 20,30 da 

DRAM Kld!ı;:l 

KOLLE;GE KRA)IPTON 

Ya.zan: Cerhc-rt Hauptmann 

Türkçesi: Seniha Bedri Göknil 

Her perşembe saat 16,30 da 

tarih! matine 

* KOMBD! KISMI 

ASRILEŞE:-J BABA 

• nu.şına ! ~r~s'.:«ler k ır.u~uyor}. 22 
Rnclyo Balon orkestrası, 22.30 Dr. H AF 1 Z CEMAL 
;\feınJ1>kfllt saat ayit.rI, Ajans haber- ı (DahJUye ınUtehusı!u) 

Yazan: Spiro Melali 

Tür}:çesi · A. Hac-opu.!0-' 

lerl v-~ borsalar, 22.45 - 22,50 Ya- Iatanbul Divanyolu Tel: 22398 

!....r_"_•_· •_P_' "-~-'-'-"-'-'_•_k_•P:_~_n_ı_:~_----...11 ' , 

Her çarşamba. saat 14 de çocuk piyeı1l 

Cuma.ı tesi \'e pazar gU..-ıleri 

1:5,30 da matine 

cektlr. 30.11.942 tarihinde saa.t l:S de kapalı zarfla zarfla ihale edllecek. 
tir. ihale kapalı zarf usullte yollama binasında mUteşekkil satın alma 
komisyonu mari.tetile yapılacaktır. 

2 - Taliplerin tekli! mektuplarını mezkOr günde saat 14. de kadar 
komisyona vermeleri. (1425) 

İstanbul Orman Müdürlüğünden: 
1 - Yatılı mektepler için a.sgart 700 azamı 800 kilo sade yağ aatm 

alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel beher kilogram iç1n 440 kuruştur. 
3 - Bu eksiltmeye ait şartname lstanbul Orman MUdilrlUğünde gö· 

rUlUr. 
4 - Alım açık eksiltme ile 28/11/942 cumartesi saat 10 da Istanbul 

Orn1an MUdUriyetinde mUte~ekkil komisyonda yapılacak ve ihale oluna
caktır. 

5 - Muvakkat temlna.tı 24.7,5 liradır. (1308) 

• 
M. M. V. Istanbul2. No. lu Satına '.m:ı 

Komi:;yonundan: 
1 - Keşfi mucibince tahmin edilen bedeli 1998,70 lira olan vekA.let 

mamul ambarına ait binanın bozuk elektrik t~isatının tamiri 23.11.942 
pazartesi gUnU saat 14 de M. M. V. IST. 2. No. lı satın alma komisyonun
da açık eksiltme.si yapılacaktır. 

2 - ilk teminatı 149,90 lira olup .şartnamesi her glln iş sa.ati dahi· 

]inde mezkO.r komisyonda görülebilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayıh kanunun istediği vesikalacla ve be:ıı 

gün ve saatte komisyona müracaatları. (1179) 

M. M. V. Ist. 3 No. lu Satınalma 

Komisyonundan : 
Askeri fabrikalar için muhtelif boyda mengene, mikrometre, sUrme1l 

kumpas, demir boru gibi muhtelif ve ceman 2890 lira muhammen bedelle 
malzeme ile 14 adet mUhendlslere mahsus cep hesap cedvell pazarlıkla 

satın alınacaktır. Isteklllerin 24.11.94.2 salı gUnü 5aat on beşte Salıpaza-
rı tramvay durağı karşıslnda M. M. V. Jsta.nbul 3 No. 1ı satrrralma ko 

misyonuna müracaatları. (1491) 

M. M. V. lst. 2 No. lu Sa. Al. Ko. nun~an 
Keşif bedeli 9999 Jira 69 kuruş olan asker! Tıbbiye okulu binasının 

tamiri 23.11.94.2 pazartesi gUnU saat 11 de 2 No. lı komisyonda pazar
lıkla ihale edilecektir. Muvakka.t teminat 74.9 lira 98 kuruş olup şartna
mesi ve k"'fi komisyonda görülebilir. Tallplerln belli gün ve saatte ko
m!.syona gelmeleri. (1559) 

M. M. V. Ist. 2. No. lu Satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Keş!J mucibince tahmin edilen bedeli 1896,3:5 lira olan &alıpa.z&· 

rında vekı\let deniz yollama mUdürlUğllnt ait binanın bozuk olan elek· 
trik tesisatınrn tamiri, 23.11.!>4.2 pazartesi günü 8aat 15 de M. M. V. fit. 
2 numaralı satınalma komisyonunda. açlk eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tik teminat 142,23 lira. olup 9artna.mesl her gUn iş saa.U dahi· 
llnde mezkQ.r komisyonda görülür. 

3 - Istekliltrin 2190 sayılı kanunun istediği vesikalarla ve belli 

gUn ve saatte lc.omisyona mU.racaatları. (1171) 

M. M. V. Ist. 2 No. lu Satınalma 
Korrisyonundan : 

I<eşlf bedeli 1364 lira 55 kuruş olan Sirlcecl nokta komutanlığı blna. 
!andaki koğuşların çatlak duvarlarının tamiri 23.11.942 pazartesi günü 
11aat 10,30 da pazarlıkla ihale edlle'.'ektlr. :P..tuvakkat teminat 102 Ura 85 
kuru~ olup şartn·amesi ve keşfi komisyonda görUlebilir. 

Taliplerin belli gUn ve saatte komisyona gelmeleri. (1517) 

lstanbul Belediyesioden : 
Daimt Encümenin 17.11.912 tarih ve 208 numaralı kararlle Bulgarllitan 

menşeli mangal kömtlrlerlnin kilosuna tl'>ptRn 12.5, perakende 14. yeril 
mangal kömürleri iı;ln topt:ın 10,5, perakende 12 kuruş satış fiyatı tes
bil olunduğu ilAn olunur. (1618) 

Gunırük ıvıuh:ı.faza Genel Komutanlığı 
Merkez S3tı:ı~lm:ı Ko ; 'syonu.,dan : 

l - 2.11.94.2 de kapalı zarf usullle eksiltmesi yapılacağı evvelce U· 
Ju! ve Akşam gazetelcrlle ilitn edilmi.ş bulunan 7000 çift er kundurala
rın& alt eksiltme neticelenmemiştir. Yeniden kapalı zarf usuJile eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Bu defa. yapılacak eluıiltme 7.12.942 de saat 14 de GUmrUk ve in
hisarlar VekAletl binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

3 - ICundura numuneleri koml.syondadır. Bu numuneler ve ~artna· 
meler her gün için komisyonda görülebilir. 

4 - Blr numaralı numunenin 7000 çift için tahmin edilen bedel 82250 
lira olup muvakkat teminatı 5362 lira 50 kuru~. iki numaralı numunenin 
7000 c;ift için tahmin edilen bedel 91000 Ura olup muvakkat ten1 tnatı 

5800 liradır. 

5 Istek~il<'rin kanun hUkUmlerine tevfikan hazırlayacakları teklif 
mektuplarını b<'lli gün ve saatten bir saat evveline kadar usulen komis
yona vermeleri. Veya iadeli taahhüttü olarak posta ile göndermeleri. 

(l:i63) 

M. M. V. lstanbul 2. No. lu Satınaliııa 

Koııisyonu!1dan : 
Keşif bedeli 1813 lira 55 kuruş olan f\faltepedeki erzak ambarı bina!ı 

tamiri 23.11.942 pazartesi günü saat 11,30 da. Tophanede VekAlet 2 No. 
h sa.tın alma komisyonunda ıhalesl yapılacaktır. Muvakkat teminatı 136 
lira. 12 kuruş o!up keşfi ve hususi, umumt şartname.si komisyonda görü. 
lebilir. Taliplerin belli gün ve saatte müracaatları. (1558) 

S"J. • .lL • .,...,,. 

Askeri Fabrikalar Grup Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 

5 Kalem Sebze Alınacak 
CiMi Dk teminatı ~ilk tarı Tahmin edllen bedell 

Tutarı 

Lahana 1635 Lr. 109000 Kg. 21800 Ltra 
Pırasa 2100 Lr. 112000 Kg. 28000 Lira 
Ispanak 2100 Lr. 112000 Kg. 28000 Lira 
Patates 3360 Lr. 112000 Kg. 44800 Lira 

-

Soğan 6461,25 Kr. 35000 Kg. 8750 Lira 
1 - Yukarda cins ve miktarı ilk teminat miktarları .. '&Zıh ~ Jta'erıı 
b 1 nıe.r" se ze .11.g42 tarihlnden 31.5.943 tarihine kadar erata verıımelt '' 

Kınkkale grup mUdUrlUğil satın atma komisyonu ma.rl!etile 30.11.
9 

tarih ~aat 13 de yollama binasında kapalı zarfla ihale edilecektir. 
"yo· 

2 - Taliplerin teklif mektuplarını mezkOr gilnde saat 14: de )(oın~ 
na vermeleri. 

3 - Şartnamele-r Ankarada Lv. Şb. Md. lstanbul As. Fb. Sa. AJ, goJ1'1· 
da ve Kırıkkale grup müdürlüğü Sa. Al. Ko. da görülebilir. (1423) 

M. M. V. Ist. 2. No. lu Satınalma 
Ko:nisyonundan: 

1 - Keşfi mucibince tahmin edilen bedeli 5484,66 lira olan B~Jurıc&Y 
Banıt fabrikasının ah~ap kömUr iskelesinin yeniden yaptınlmasının :ı3~ 

11.94.2 pazarte.sı gUnU saat 16 da ?ıf. M. V. JST. 2. No. lı satınalma .korJ1
1 

yonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Ilk teminatı 4.11,35 lira olup şartnamesi her gUn il} saati dahil~· 
de mezk1lr komisyonda görUlebillr. 

3 - hteklilerin 2490 sayılı kanunun istedi.ti veeikalarla birUJ<l' 

belli gün ve saatte komisyona müracaatiarı. (1178) 

~-----· iLAN 
Fen Memuru ve Desinatör 

Alınacak: 
Ankara Belediyesi imar 

Müdürlüğünden: 
Anka.r&. Şehri Imar MUdUrlUğü kadrosunda. münhal buluıt&n .,, .. 

zifelere 3656 numaralı kanun mucibince ve aylık ücretle Fen ?ıfernU" 
ru ve Desinatör taytn edilecektir. Askerlikle ilifiği olmayan ve p1'J' 
ve kadasVo işlerinde mtlmaresel!li bulunanların vel!l&lk.iyle birliJ<.t" 
lmar MUdür!Ugürıe mUracaaUarı. (970) 

İstanbul Orman Müdürlüğünden: 
. ıçi• 

1 - Orman Umum MUdtirlUğU merkez ve vi\Ayetler teşkUAtJ ·ıd' 
numunelerine ve ~rtnamesine göre yapılacak evrak cetvel, teskere cı 1. 
ve defterlerin tab'ı ve teclidi il}i kapalı zarf u.sullle eksiltmeye :koJ11.1 
muştur. 

2 - Mevcut malzemesinden noksanının ikmali ile tab ve tşçililC ıııu· 
hammen bedeli mecmuu 8915 lira. muvakkat teminat 669 llradır. ur· 

3 - Eksiltme 30/11/942 gUnü saat 15 de Jstanbul orman ınUd 
ltlğünde toplanacak satın alma komisyonunda yapılacaktır. 11 

4 Istekliler bu işe alt şartname ve nUmuneleri Istanbul orrııa 
MüdUr!Uğünde görebl!lrler. 

"'
,~-

5 - lsteklilerln muayyen gUnde bir sa.at evveline ka.da.r teklif 11 
t 1 )

-
u p arını, teminat makbuzu ve ihale kanununun 2 ncl maddesinde &) 

_b_e_ıg_e_ıe_r_i_k_o_m_ı_sy_o_n_•~t_e_v_d __ ı_e_ı_m_e_ı_e_ri_._~----------~(~ 

Kırıkkale Grup Müdürlüğü Satınaıma 
Komisyonundan : 

ırı•'' 1 - Tahmin edilen bedeli 214 bin liradan ibaret olan ve yalnız b di' 
kA.nun ayına mahsus olmak il.zere yalnız bir aylık 40000 kilo koyun eti• tt 
ğer 200000 kg. sığ"ır etli 1.1.943 tarihinden 31.5.943 tarihine kadar er• 
verilmek üzere satın alınacaktır. d•' 

2 - Alınacak etler defaten alınmayıp ihtiyaca göre şartnamesi 
hllinde alınacaktır. J o ı . 

3 - Aşağıda karşılarında. llk teminat miktarları yazılı etler 3 · 1,. 
912 tarih ve saat 15 de yollama binasında müte°'ekkll satın alma }<:OJ'l1 

yonu marlfetile kapalı zarf usulte talibine ihale edilecektir. )C.O' 

4. - Taliplerin teklif mektuplarını mezk1lr günde Eaat 14. e kada.r 
misyona vermeleri. 1.1 

r0• 
5 - Şartnameler KErtkkaJe grup mUdUrlUğü satın alma konıisY dı 

ve Ankara Lv. Şb. ?ı1d. de Istanbulda As. Fb. Sa. Al. komlsyonıa.rıfl -
görü'ebiHr. (l<J.24) 
Cinsi ~Uktarı nk temlnah ~ı.rı 

____..; 
Koyun eti 40000 Kg. 4050 Lira 54000 ı.ır• 

s_ı_ğ_ır_•_t_ı~~~~~~-20_o_oo~O-K~g-·~1-2_o_o_o~L-i-ra_~ 
lzmit Deniz Satınalma Komisyonundarı: 

pil 

1 - !maliye bedeli beher kilosuna 105 kuruş tahmin oh..ı ıv 
1500 kilo 9 : 11 M ı m kutrundaki bakır çubuktan 2.10 M/m kOtr~ı: 
da tel çektirilmesi işi pazarlığa konulnıuştur. Pazarlığı 24 _ 11 ~ .111, 
salı c:ilnü saat 15 de lzmltte tcrsa ne kapısındaki komisyon bins.::ı 
c:;a yapıl:lcilktır. . ti.'· 

2- Fenni evsa[ ve şartnamesi komisyonda görülebilir. I(al i 
ınlnatı 23G lira 25 kuruştur. ,·c 

3_ - Tali.plcrin bu gibl işlerle 11 gili olduklarına dair tic'lrct .,c~ 
ehlıyet vı.:sıkalarını yukarıda yazılı teminatıarilc birlıkte nıufl' · 
gün ve "iaaltc komisyon başkanlığına vcrmclerl. (1487).. ___.,,/ 

M. M. V. Ist. 2 N·o lu Satınalma 

Komisyonundan : ~· 
Kc,if bedeli 1392 lira 06 kuruş: olan Zeytinburııundaki ::ı..ı::u.rııl<: 11 31' 1 

hathaneslnin tamiri 23.11.012 pazartesi gUnU saat 11,45 de pazartııclBı 
'No. h satınalma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. ..ı 

ıır'· 
J.luvakkat teminatı 111 lira 4.1 kuruş olup şartnamesi ve keşı 

komisyonda görillebllir. Taliplerin belll gUn ve saatte müracaatıar1 · 
cı551l 

Sahibi ve Neşriyat Mild ürü: Ahmet Emin Y ALlL~'i 
Vatan 1''eşriyat TUrk Lt d. Ştl. Vatan l\ılatbaaat 


