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Duvar Takvimleri Çıktı. 
Bu kıymetli emsalsiz takvimlerin taklitleri vardır. Aldanma 

mak için takvimlerin mukavvasında ve takvim toplarmtn üstünd; 
(Saatli Maarif Takvimi) adma dikkat edilmeli. Merkezi: İstanbul 
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5 I< U R U Ş GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
MAARİF KlTAPHANESlDlR 

Parti Meclis Grupu 
Dün Toplandı 

General Toio /Başvekil Söz Aldı· 
Niçin Duruyor? 

Eier Çin ve Çin'in bulunduğu 
taraf galip gelirse, Uzak Doğunun 
fikri lideri Çin olacak ve Japon
ya tarihi misyon bahsinde, belki 
daha az şatafat ve patırdıh fa
kat yakından bakınca çok daha 
af lam ve medeni yollardan yü-
rümüş olan büyük kom~usuna sa

dece biat edecektir. 

Burhan BELGE 

Benzin ve Sairenin Daha İdareli 
Kullamlması ve Tren Kazalarında Zarar. 

I 

Görenlere Tazminat İşi Görüşüldü 
Ankara, 2 (A.A.) - C. H. Par

tisi meclis grupu umumi heyeti 
bugün 2.12.1941 saat 15 de reis 
vekili Seyhan mebusu Hilmi U
ran'ın reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını müteak1p 
geçen toplantıya ait zabıt hüla -
sası okundu. 

Civarında şiddetli muharebelerin cereyan etmekte olduğu Tobru fi'un liımrn kısmmdan hir ır<;riiniiı; 

( ASKERi VAZivET~ 

SIDI ~REZEGONONDE 
AFRiKA CEPHESi 

Almanya 
--o-

Fransa İle 
'şbirliğini 
~rttırıyor 

-o-

Avrupa Yeni Düzene 
1 Konulurken Franzaya 
\ da Vazife Verilecek 

Uzak Doğuda nasıl bütün a
zamet ve ihtişamı ile yep 

Yeni bir dünya doğduğunu ge -
çenki yazımızda (1) ve gene bu 
sütunlarda izah etmiştik. 

Ruznamede, nal:ul vasıtalaı,nda 
kullanılacak mayı mahrukun da
ha idareli bir surette kullanılma
sını temine yarar hüktimetçe ne 
gibi tedbirler düşünüldüğü vıı:? it
tihaz edildiği hakkındaki sual tak 
t•iri ile tren kazalarında zarar gô
r('n vatandaşlara ne şekilde taz
mınat verilebilmekte olduğunu 
hükumetten soran diğer bir sual 
takriri vardı. 

Birelhamid ve Sidi • Rezeg'in Almanlar 

Tobruk ile 
Olan Bağ 

Yine Kesildi 
Filvaki ve daha geçen harpte, 

Dzak Doğunun bazı memleketle-' 
ri ezcümle Avustralya ve Hindis
tan, sanayileşmek yolunu tutmuş 
!ardı. Japonya ise, sanayi ve ti -
caretin modern bir devletin ha
yatında oynadıkları rolü, o tarih
ten önce de anlamış bulunuyor -
du. 

Tekrar işgali lngilizlerin Tarafından 

Çevirme Planlarını Berlin, Sidi- Rezeg'de 
Muharebeyi Mihverin 
Kazandığım, 9 Bi.n Esir 

Bu harpten önce yani harp 
sonrası devrinde ve yahut iki 
cihan harbi arasında, Uzak Doğu 
memleketlerinin sanayileşme ha- Milli Müdafaa Vekili General 
reketleri çok daha geniş, daha mü 
tekasif ve şuurlu hamleler kay -
detti. 

Takrirlerin okunmasını mütea
kip kürsüye gelen alakadar Milli 
Müdafaa, Ticaret, İktısat, Ziraat, 
ve Münakalat Vekilleri kendi ve. 
kaletlerini ilgileyen hususlo:ra ce 
vap vermek suretiyle grup umu
mi heyetini tenvir etmişlerdir. Ali Rıza Artunkal 

tn~u:ı•MM I SOVVET Tf BLiGi 

Moskovada Sovyetler 
Derin Gedikler Taganro9·a 
Açılmıştır Yaklaştı 
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İngllizler 
N/hv erciler 

Suya Düşürmüştür 

Q "tr, ~'?: Gambut ~,...,,,~ ' 
O El Arid :.,...~ 
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i_()Seydi Omer 
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Alındığım Bildiriyor 
Kahire, 2 (A.A.) - Orta Şark 

İngiliz umumi karargmımın teb
liği: Düşman, dün nisbeten dar 
bir cephe üzerinde elinde mevcut 
bütün zırhlı kuvvetlerini muha· 
rebeye sevketmiğtir. 

Rezeg - Birelhnmit - Zaafran 
bölgesinde bütün gün cereyan e
den çok şiddetli muharebeler, ce 
nuptan ve cenup batısından iler • 
liven Alınan ku~·et1erivle bida
yette Zaafr:ın eivannda ·ml!VZi a· 
lan kuvvetl~rin irtibat tesis etme 
sini intaç eylemiştir 

(Sonu: Sa: 2: Sü: 3) 

l\fareşal Petain 'le 3 saat görüştii. 
ğü bildirilen Mareşal Görinı 

Londra, 2 (A.A.) - Vichy'den 
bildirildiğine göre, Başvekalet 
müsteşarı B~it J14echin, Petain· 
Göring mülakatı resmi bir be • 
yanname neşretmiştir. 

Bu beyannamede Petain'in bir 
Fransız - Alman işbirliği vücude 
getirmek istediği kaydedilmekte 
ve bu mülakatın Fransanm istiJt. 
halini daha emin bir surette der· 
piş etmek imk8nmı verdiği iddia 
olunmılktadtr. 

Beyannamede netice olarak şöy 
le denilmektedir: 

(Sıınu: ~b: 2: SU: I)" 

Cihan buhranını takip ederek 
anavatan ve Dominyonlar ara -
smdaki iktısadi münasebetleri 
göze çarpacak kadar sonuncular 
lehine taayyün eden Ottawa kon 
feransından sonra, Şimal Ameri.. 
kasının şimalinde bulunan Kana
da, Pasifiğin cenubunda bulunan 
Avustralya ve Yeni Zelanda ve 
Hint Okyanusu dünyasının en 
mühim parçasını teşkil eden Hin
distanda, sanayiin mühim ilerle • 
meler kaydettiği göriıldü. Bütün 
bunlara, Sovyet Rusyanın sanayi
leşmesi ile Çinin sanayileşme ha
reketi inzimam etti. 

o-

Leningrat'ta Ruslarm Rostof' da · Sayıca 
Önemli Harp Malze

mesi Ele Gec;irildi 

Libyada çetin mücadelelerin vuku bulduğu Sidi Rezeg bölgesi lzmi,-de Bir Yangın 
Harp sonrasının farika ve m§.. 

nası zaten, eskiden Avrupaya pa
zar olan memleketler ve bilhassa 
Uzak Doğunun, şuurlu sanayileş
~e programları ile, kendilerini 
iktısadi bakımdan Avrupa tabii
Yetinden kurtarmalarıdır. 

Japonya, bütün bu harp son
rası devrinde, işte bu değişmele
ri tesbit etmiştir. Ve, gayet tabii 

L \re kestirme bir karşılaştırma yo. 
tılundan, kendini, bizzat bazı Av

rupa memleketleri gibi tehlikede 
görmüştür. Şöyle ki: 
Avrupanın pazarları, Avrupa

nın elinden çıkmakta, fakat, biz
zat kendi iktısadi istiklalleri için 
çalıştıklarından, J aponyaya şlın
dilik bir menfaat vaadetmemek -
te, ilerisi için ise, hakiki bir teh
like teşkil etmektedirler. 

Avustralya ve Yeni Zelô.ııda 
tam sanayileşecek olurlar, Hindis 
tan, o hudutsuz maddelerini bir 
de modem sanayi cihazları ile is
tismar etmiye başlar ve hele Çin, 
bilhassa Çin, 400 küsur milyon 
nüfus ve hatsiz hesapsız yeraltı 
servetleri ile yer üstü imkanları
nı bir çığ gibi harekete getirecek 
olursa, çok çocuklu ve az imkan
lı Japon vatanı, bu yeni kudret-

Çıkış 

Tekrar 
Hareketleri 
Püskürtüldü 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman or -
duları başkumandanlığının tebli
ği: 
Doğu cephesinde Rostof kesi

minde çarpışmalar devam etmek
tedir. 

Moskova kesiminde Alman kı -
taları düsman istihkam sistemi -

' 4 nin yeni kısımlarında derin ge -
dikler açmışlardır. 

Lenin_grat önünde, Sovyet top
çusunun şiddetli ateşiyle hazırla
nan birçok çıkış teşebbüsü geri 
püskürtülmüştür. 

(Sonu; Sa: 2: SU: 7) 

Göbbels'in 

Bir Nutku 

"İngiltere Öyle Bir 
Çıkmazdadır ki Onu 

--ı Moskovaya karşı iki aydan,beri ya~ 
pılan büyük taarruz hila bütün şid.-

Av U 5 t r a 1 Y a 1 
d~tiyle devam etmek_le beraber, son 
gunlerde nazarlar Lıbyaya ve Ros

. 
1 Fırın, 1 Otel, 5 Dükkan Tamamen Yancfı. 
Dün Gece Y eşilköyde de Bir Yangın Oldu 

tova çevrilmlş bulunuyor. 

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet öğ 
le tebliği: 

K • • • • Libya da tam on be3 gün evvel baş rUVQZOrU lryan İngiliz taarruzu hala umulan 
İzmir, 2 (TAN} - Bu gece sa

at 24 ten sonra Kemeraltı cadde
sinde hükumet konağı caddesinde 
bir fırından yangın çıkmış ve kıs 
men ahşap olan Evliya zade ote· 
line sirayet ederek süratle geniş
lemiştir. Fırın ve otelden başka 
şekerci Ali Galibin pastanesi, oi
ri terzi Mehmet Zekiye ait olmak 
üzere diğer üç mağaza, piyango 
bayii Ali Kemalin kişesi ve bir 

berber dükkanı tamamen yanmış 
tır. Bundan başka diğer birkaç 
dükkan da kısmen hasara uğra • 
mıştır. 

1 İlkkanun gecesi kıtalarımız 
bütün cephelerde düşmanla çar -
pışmışlardır. 

müsbet neticeyi vermemiştir. Taar• d B ti ruz başladıktan yirmi dört saat sonra s 1 ney Q 1 ! İ~g~Uzler tara~ı'!daI'.. ~şgal edilen 
1 Sıdı - Rezag hala buyuk tank mu--Cenuptaki harekat · 

Moskova, 2 (A.A.) - Pravda Kuvvetli Bir İngiliz 
gazetesinin cephedeki muhabiri 5 'd 
Von Kleist ordusunun kuvvetli Filosu ingapur a 
tank teşekküllerinden, yüzlerce Londra, 2 (A.A.) _Avustralya 
ağır toptan binlerce kamyondan hükumeti, Sidney kruvazörünün 
mürekkep olduğunu ve bu ordu - Avustralya açıklarında kuvvetle 
nun şimdi "~ir ölüm cebi,, içinde müsellah bir ticaret korsan gemi
ka1!11ak tehlikesine mar~z buh~n- Si ile muharebeye tutuştuğunu ha 
d~gunu yazmakta~ır: ~uhabı~.e her vermektedir. Kruvazör, "Ste. 
gofe, .cednu~ ~eph~~n~ bmrk ~ol yermark,, adını taşıyan ve 9400 
ge erın e - ınısıya . o~ye u- tonluk olan bu korsan gemisini 
maı:danlıgına geçmıştır. _Von batırmış. fakat bilahara kruvazör 
Kleıst o.rdu~u Rostoftan. ve .şımal den hicbir haber alınamamıştır. 
den takıbed~lmekte ve_ şılll:dı ga:p Onun da battığı tahmin edilmek
ten de çevrılmek tehlıkesı kargı_ tedir. Başvekil Curtin, 42 subay 
sında bulunmaktadır. ... \ve 603 bahriyeliden mürekkep 

ısonıı Sa 2· Su 4ı 
------------ (Sonu; Sa: 2; SU: 2) 

harebesinin merkezini teşkil etmek -
tedir. lngilizler ilk günlerde bu şehri 
aldıktan sonra Tobruktaki kuvvetler
le birleşeceklerini ve bu suretle hu
dutta bulunan Alman kuvvetlerini çe 
virip yok edeceklerini ummuşlardt. 

Sidi - Rezeg'de başlıyan ilk şid
detli tank muharebesinde iki taraf da 
büyük zayiata uğradılar. Harp mey
danr tahrip edilen tanklarla bir en- -

Yangın esnasında otelde bulu• 
nanlar büyük telaşa düşerek so -
kağa fırlamışlar ve bazıları pence 
relerden dısarıya gendilerini dar 
atabilmişlerdir. İçeride kalan o -
lup olmadığı henüz belli değildir. 

(Sonu: Sa: 2: SO: 7) 

kaz yığmı halini aldı. İn&ilizler der- ır-------------------------•ı 
hal arkadan yeni kuvvetler getirmeğc G • • i ~ o 
başladılar. Havaya ve denize hakim ı f 1 ._....,. O 
oldukları için Almanların ihtiyat kuv- ••• ·~ ...,,._..W4..,. 
vet getiremiyeceklerini. bu sebeple -------------------------~ 
de yeni gelen İngiliz kuvvetlerine 
uzun müddet knrsı duramıyacakları
nı sandılar. Fakat on beş günden
: eri Sidi - Rezeg etrafında cereyan 

(Sonu: Sa: 2; SO: 5) 

Sürücü Beygir.i ile Sarhoş 
~R E Fu: ı """"K""l Atlı arabalardan sonra, yarın, sürücü beygir-
ı ı leri de yeniden türeyecek mi dersinız? Bu-
l HA L 1 D gunkü nesil sürücü beygirinin ne oldugunu gö
l züyle görmemiştir, anasından, babasından "aman, 
t!ARA Y!J çalış, oku. beygir sürücüsü olursun!,. sozünü işit-

____ memiştir. Ben bile son devirine ancak yetişmiştim: 

lerin ortasında ne yapacaktır? Mucize Kurtarabilir .. 
'1- '1- Berlin, 2 (A.A.) - Alman pro· I 

Japonya bunu görmüştür. paganda Nazırı Gbbbels, ~ü·~· .. h~: 
1 

''Amerikan 
Donan masa 
Hazırdır!,, 

Eskı J<;miııonundcki ValdE! Hanı sırasında külüstür eğerli, tımar
sız ve kıl kuyruk birkaç at ve atların yanında da eli deynekli 
göğiis bağır açrk, baldırlar sıvalı birkaç SALTABAŞ dururdu. 
Binici çıktı mı. uzun pazarlıktan sonra uyuşurlar. biri beygir sır
tır:.da ve önde, öbürü yayan ve arkada. eğri büğrü. çamurlu züos· 
lu sokaklara dalarlar, bana utanma veren şanssız. zıbıdı bir halde 
gözden kaybolurlardı. 

Ve, ta uzaklarda, Avru- ber bakımından Alman goruşurıu 
Pada, aşağı yukan ayni hastalı- &nlatan bir nutuk söylemiştir. Na 
ğın, yalnız çok daha fazla ilerle- zır, Alman servisinin memleke -
~iş, arazını gösteren Almanya tin içinde ve dışında büyük bir 
ile İtalyanın şikayetlerine kulak itibarı bulunduğunu, halbuki kar 
kabartmıştır. şı tarafın vaziyeti hiçbir zaman 

Ve Japonya, onlarla günün bi- olduğu gibi söylemiye cesaret e
tinde mukadderat arkadaşlığı ya- demediğini kaydederek demiştiı 
tıacağını hesaplıyarak, Uzak Do- ki: 
gudaki ani hamlelerini hazırlaml "Londrada, lngilterenin artık har 
Ya koyulmuştur. Davasını ortaya bi kazanmağı nasıl ümit edebilece
atarken, şu iki nokta göze çar - ğini soran sesler artmaktadır. Chur
Par: chill son nutuklarından birinde, eğer 

1 - Japonya, beyazlata karşı Japonya Amerika ite harbe tutuşursa 
duyulan nefreti körükliyerek, bir bir saat sonra İngilterenin de harp 
"Uzak Doğu Uzak Doğuluların - ilan edeceğini söylemiştir. Fakat bu 
dır,, zihniyetini yaymağa çalışır. nun ancak blöf olduğu pekila bili-

Bu Ja n anın Uzak Doğu'ya niyor. Çünkü İngiltere Birl~~k A
ı.._ _ ' . ı;<> Y d l h merikaya nasıl yardım edebıbr, O 
uas. ~olıtıka ve propagan a e - İngiltere ki bizzat kendisine yardım 
Çesı~ır.. . . . . . . -.. edilmesi için Okyanusun ötesine her 

Şımdı, hır ikıncı polıtıka ve gün daha ümitsizce ricalarda bulu -
Propagandaya htiyaç vard~r. ~ nuyor Bütün İngiltere öyle bir çık
nu, Avrupalıların anladıgı f;ii maza girmiştir ki. onu ancak bir mu

(Sonu Sa. 4, ~.~4~) C:ize kurtarabilir. 

-(-1)-26-1-ki_n_ci_teşrin ıif1z ~ (Sonu; Sa: 2; SU: 6) • • 
Avustralya açıklannda battığı bildirilen Sidncy kruvazörü 

Knox, 2 Okyanus'da 
da Her ihtimale Karşı 1 

Koyabiliriz, Diyor 
Vaşington, 2 (A.A.) - Bahriye 

1 Nazırı Albay Knox, Amerikan 
1 
Magasin mecmuasına verdiği be
yanatta Birleşik Amerika donan
masının şimdi Atlantikte veya 
Pasifikte, yahut her iki Okyanus 
ta birden her türlü ihtimale kar
şı koymağa hazır olduğunu söyle 
miştir. 

Albay Knox, şu sözleri ilave 
etmiştir: 

"Atlantikte silah atmağa baş -
ladık. Pasüikte vaziyet nazik bir 
noktaya gelmiş g.örünüyor . ., 

• (Sonu; Sa: 2; SU: 7) 

Sürücü beygiri, araba işlemiyen bozuk kaldırımlı, dik yokuş
lu semtler için hiç de fena bir binek sayılamaz. Fakat onun bas 
meraklılan Balıkpazarı meyhanelerinde kafalarını tütsülemiş sar 
boşlardı. Sarho~luk ınsaiı.ı bir ::.eye hükmünu geçırmek kumanda 
etmek hevesine düşürüı-l sarhoş göster~e, cakaya ve afurtafura 
düşkündür, aşağıda bile tutunamadığına bakmaz da yukselmek 
\"e yüksekte durmak ister. O sebepledir ki. meyhane •rkıs1 at sır
tında eve dönmek sarhoşun bayıldığı şeydi. Işte bunu meydana 
koyan iki hoş fıkra: Zil zurna sarhoşun biri , bır bı:ry gir suruı'tisüne 
yaklaşmış: "- Beyazıda ne vereceğiz: .•. ·•- Bır .ceyrek paşam!,, 
Surhos özengiye ayağını koymuş. kendısını --ovl bn kaldırmış, fa_ 
kat eğere oturmıya vakit bulamadan öbür taraftnıı yere in~iş ve 
sormuş: "- Geldik mi?., Sürücü hiç bozmamıs: •·- Geld.ık.! ~~
~am!,. Sarhoş çeyreği basmlfııve sağa sola yalpa vurarak yuruyup 
!!itmiş! 

Başka bir sarhoş da evine ~tla ~it~ek . ar:~~na kapılmış, 
m~yhaneciden boyuna at isterm.ış; aksı gıbı bır turlu ~t buluı~am~
ınış .. Meyhaneci bakmış ki kurtulmanın başka ç~r~sı ~ok, bır ku
feci çağırmış. kendısini bi~e: bir h~lde olan ~er~ı 1~çıne ko~muş. 
Hamal yürüyünce sarhoş gulumsemış ve dem~ kı. - Hanıya at 
yok diyordunuz?" 
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GULEn GözL&R ffi][J~~~i 
Yamn: MEHMET ABUT 

e aketle çekildiler. Kar- Ba ıozlerın üserıne bana muhakkak 
k lu cır p odaama çıkart- bir ıı balacatını • detti. 

tırdım. Kadın ikı üç ıun so- Anneme ansızın selen bir buhran-
Dörd nctt ıren nd• sitm .. dan dola71 Server beyden ce9ap al

Annem kardetimın uauluie- mqa cidemeclim. Hatti bır kaç giln 
ko karak kalması ıpn ısrar et- eıkı iş"me bile devam edemedim Bır 
hiç b"r lfey soylemedim. Yal- hafta sonra, eve adam yoJlamıı ·kısa 

sonra kadm nedense yal- bır mektupla saat on ıkide Jaeni mil-
den çekim7ordu. Bu muhit ı- essesenin kapııuıda beldiyeceiini 

d çddmnadım bilmem He- bildin7ordu. O ttlm Benı kapıda bek 
emuı h ııtalıgı ben büabütun 1 yurdu. Hemen ot~mobilınln kap&ı

tı Daktıloluktan aldıiım pa- m açtı. 
dı Bvın kinya veril• kıı- - Beraber yemek yıyohm, hem de 

selen para da maırafınusı ka- ko u uru. 
,. g ;)Diyordu Hastay hıç Lüks bır lokantanın önünde dw'-

o du. duk, sakin b:r kötede ba1ba1& kal· 
man babamın elkı doıU ın- dık. iş hakkında hiç bir ıey açmı

yük bır milessesen n direktorü- Yordu. Yinecelc ,.emelı:leri lı:endiıl 
11ınılif""'~.11t etmeyi duşundwn. Bu ta· seçti: yemem ıçin mütemadiyen ıarar 

eme açtım, muftfık bul- ediyordu. Bu allka, ve tefkat rubu
mektup yazdım· hemen cevap mu olqadı; annemın baıtahtınr du-

l k için beni keneli evı- yunca, hemen bir doktor alıp ne 
et edıyordu; &: tt rn, sam"miyet- rottirmi7e kalktı: bqka bir ıüne bı-

dı. raktık. Yemekten ıonra otomobil: il• 
den eleb len her lfCYI y paca- Bopz sJtmvl teJrljf et • Onan na.
, eda Bır haber lmak ıçin ı- zarlarında bQUnlin bli•blitlin batka 

ıııdi ımde aramada şoyle b r bl minaaı vardı Bir ıeyler aöyle
ere ıeçtı. j melı: ııti)ror, fakat bir tUrHi cesaret 

Sal ha hanım, ilı:ı gündtir, ıi.zin edemiyorda. NJha7et dayanamadı, e
sellmet yolu düı;unuyordwn. limi avuçlamım ıçlne alırak uun .. 'u-

Tetekklir ederim beyefendi. :ı:ım yWıllme baktı Henlla hiç bir ''' 
Muhakkak cahpnalı: mı ıstıyorsu- aaJamıy0rdma. 

- Saliha dedi, sen n c;alııınıanı is.
temıyorum. Çllnkü senı sev yorum 

Oayn ıhtıyar eluni çektım, keke
ledim: 

- A •.. Naıl olar? 
- Bnt Saliha, seni seviyorum, 

ve evJeameyı telı:lif ediyorum Du
ıun, ıyice düıiln, belki bir ı~ beni 
sevebilirsin. 0-.!amana kadar da ben 
karımdan ayrılırım. Es sen seneler
denberi a}'l'ı JB1170ruz. 

Günlerce dltilndUm bk pnler ku
laldarrma ideta batan bu teklife ya
,,., nvaı alattnn. Hakikaten minen 
ve mad4eten b"tJPnclJm. 'Yiicudiim öy
le Yonslmatta ki, ıefbte dilıtünill
miye ideta stuamııtmı. Hem biZJ 
topbncak bir ba... kuvvetli, iradeli 
bır erbie muhtaçtık. Ba evlililkten 
anneme babaettim. Kabul ve yahut 
red cihetini bana bı aktı 

(Arka11 var) 

BUGtlNKt) PROGRAM 
1 H Propam ıa. 5 JCOllUllll• 
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H4B§ALER. 

Harp Hilesi 
Japonlar, Siyam 
Sınırına Beyaz Fil 
Yığıyorlarmış l 

Patiska, Basma 
Dağıtma Şekli 

Verilen Kararlarm 
Tatbikine Geçiliyor 
Resrnı "e husu 
anlar p , p t1 

renın da ıtılm eklı ıç n \ Ulyett 
bir toplantı yapılmı \ e bazı kor rl r 
lnmıştir. Silmerbank umum müdür-

IU U taratmd tı bu rarla ı 
lenmeaı b ter bıtm t tb t ı 
lecektlr. 

Vanlan neticeye or~. d ıtm ı 1 
IU şekilde olacaktır. Nil u k6 tlarma 
ilzerlerlnde kullanm ih1 ı y ılı 
olan kupo lar eklenecek ve bu kupon
lar her alış verişten onra koparıla
caktır. Herkes bu kuponlarda yazUı 
olan tarihlerde mallarmı almaya mec 
bur olacaktır. Bu kuponlarla beh~ 
n tusa verfüıcek olan buma, p tiaka, 
pazen ve kaput bez on beş metreyi 
ıeçmtyecektir. 

KuJIC)nlann belli l{inlere ta mi 
de ahi veri te kalab ll1c 'e tkıntıyı 
Dnllyecektlr. 

Tevfik Kut'un 
Cenaze Töreni 

Törende 
Talebe 

Binlerce 
Bulundu 

Evv elld j(ece ölen Maarif MildılrU 
Te\•fik Kut'ıin cenazesi dun saat 13 tc 
~Uleymı:ınlye carniinden kaldırılmı br, 
CenazP. törenlnlc vali ve belediye re• 
ısi, vlliiyet ve belediye erkim, b\itUn 
maarif müdilrlilltli mensupları, Ünl
ver te rektar ve profesörleri, dosUa
rt ve sınrfları temsil ederek gelen 1-
ki bıne yakın ılk, orta ve yüksek o -
retim talebesl hazır hıılunmuştur. M -
rif Vekllı de kcndı adına cenaze o

renlnde bulunmayı Maarif müdilr mu 
avini Faik Öz'den ı temiş ve ayuca 

l\laarJf MüdürU Tevfik Kut'un <'enazesi dün kaldınlmışta. 't"ıı· bir de çelenk ıöndermlştir. Bu olrnl-
kanki resim cenaze merasimini göstermektedir. larJa vilayet ve dostlarmtn gönderdıği 

---------------------------çelenkler yUzli bulmuştur. 
ı Süleymııniyedc cenaze nanıaz! ı-

B a kk'a 11 ara Un Verme ~!~t~;~~tu~~~h~=~ı:~e~:: 
Urllmlş, sehlr bandosu yas mal'lı ça-
larak cenazeyı Fatihe kadar g6ttlr-

L • t • H 1 mil§tllr. Yalnız Şehzadebaştnda cenaze 

Is esi azlr anıyor alayt dutdurulmuş .ve Süleymaniye 
Spor yurdu adma bır ıenç, merhu
mun iyiliklerinden bahsetmiştir. F -

3 - ız - 941 

GüNüN 
--MESELESi 

DllencDer 
?azan: NACI SADULLAH 

Dilenciye kllfı duydaium nefre
ti, doiuran sebepleri, bu su.

tunda bir çok veailelerle :rumııtım. 
Bir defa daha hillisa etmek lizım 

ıelirse, diyeblliriıtt ki, dilenciye a
cımak, her hanııi bir insamn, pıa
mak için tutulabilecek yolların en 
aeflline sapmasına, ylni "insan,. m 
bu yolu tutabilecek derecede alçalma
sma acımamaktır. 

Hırsız, dolandıncı, h tti katil bi
le, saptıgı fena yola cem yet tara
f mdan itilmi!i bir mahl4ktur. Fakat 
dilenmek, mes utiyeti asla cemiyetin 
sırtına yiiklenemiyecek olan bir suı;
tur. Çunku hırsız bile dolandırıcı bi
le, katil bile, hayatın kendisi1li içine 
yuvarladığı derin çukurdan kurtul -
mak içın, - birer yılan a:ibi ıönülleci 
zehirliyerek siırunen, ve en nimqru 
şekilde de olsa bayatla kavsa ede
rniyen o mendebur dilenciye ni.abet 
edilirse ideta - namusklrane çalıtaıı 
bır betbahttır. 

Ancak ,dul ve yetımler iç n dah::ı 
ziyade kolayhklar gösterilecektir Ve
rilen kanra töre maballe mümesiUeri 
bunların m q ~zdanll'nnı t•tkik e
derek birer liste hazırı yarak Yerli 
Mallar P zarlarına göndereceklerdir 
Bu pazarlar tarafmdan verilecek ku~ 
ponla y ne mumeslller marifet yle 
yetım \ e dullara d ıtılacaktır 

r 
F..ıkemk narhının on para indirilmesi ve ekmek dağıtma 

tlbten sonra, orada hazır bulunan a
rabalarla cen:\7.1? Merkezefeııdl me
zarlriına ıötürulmüştür. 

Ve sı.z düıunun kı, ben, kendisin
den bu derece nefret ettiiim dilen
ciye, çok defa, en namuslu kavııala
rın bayrait halinde görmiye çabala
drlımrz "gazete,. yi, - sözüm ona 
yasak olan - rezil iıinin siperi halin
de lı:ullanırken raaladım. E'n'elki ıe
ce, bir çalplı ıazinodaydrm: Mer -
hamet çekebilmesi için, hocalan tara
f ından alabilditine bırpaııllettirilmit 
bir çocuk, masalar arannda, gönül 
tımıalıyan bir ıokalı: kedial ııı'lri do
laıarak dileniyordu: Ve koltaianan 
albnda, ilı;; kllrQfh1k bir Jraç guete 
vardı. 

işinin yeni bir dümne konulması işi inceleniyor 1 
J 

lnönü 
Yeri 

Heykelnin 
lelll Oldu Yerlı Malların 'Üsküdar ıatıf ma

ltaza ı da bir hattaya kadar ı;alacak
ttr. 

PiYASADA: 

Tütün Alım ve 
Baıhyor 

I veçlilerle Almanlar pıyasalarımı -
d n tütün satın almak ıçin göril me
lerde buJunmaktadtrlar Bu eneki 
tütün flyatlan gecen ·senelere göre 
yüzde Yirmi beş kadar artmış oldu
Jiundan henilz kesltme yapılamamış
tır. 

\-.._~,,·-------
Belediye, elanek nartımuı yeniden 

incelenmesine karar vermiştir. Söy
lendiğine göre bir çok fırınlar bu
gilnku çeşniye uygun olarak bir çu
val undan 112 ekmek çıkarmaktadır
lar, Oysa ld belediye ekmek narhtnı 
koyarken bir çuval undan 103 ekmek 
çıkarılacagmı aozonünde tutmu tu •. 
Bır çuval uııd n l 12 ekmek çıkartldl
ğı anlaşıiınsa ekmek fiyatlan 10 pa
ı ucuzlayac ktir. 

Böyle bir neticeye varmıık için ya
rm belediye daımt encümeni üyeleri, 
beledıye ıktı at, sıhhat. klmyahane ve 
toprak mahsulleri ofis müdürlerlnln 
ba kanllğmd Tophanedeki !ırınlar

ALACAGI dan bırinde bır deneme yapılacaktır. 
Sabahtan akşama kadar silre::ek olan 
bu denemede hem bir çuval v ,.,an 
kaç elanelC çıkarılacagı, hem ekme
lin nem derecesi belli olacaktır. 
Şehire 3806 çuval un verilmektedir. 

p r- Bu da lhtiyact tanı olarak kar ıla
çaları karşıhlı olara memlekel'mız- maktadır. 
den ba ı mallar almak !çın T ırl, f r- ı Ekmek dağıtma ifi 
m l r y e gdniJı"llleler yapmakladırl r. 

Sığır Eti Ucuzluyor 
Bugünkü ekmek dafıtına işinin (e

sın olarak bır k rara bağlanma ı lçın 
yapıl n incelemelere dUn de devam c

f 7.l ou- dilllUltir. Bu arada ekmelin bakallar Geti-1 vasıta iyle dağıttlrnası işi üzerinde o
can- nemle durulmuş ve bu fikrin iyi o

l olara tı larmd kil 27 - 28 1 nuçlar doğur cagı hakkında belediye 
• uıııştan yapılmakt ı "dl. Dil lı s - 1 reısliğine verilmek üzere bir rapor 
ııf1ıırda bu fqat yimu dört kuruşa ıh zırlanmsşUr. B\l rapora göre, e -
dlllmtıftür. Flyat"ft 3-4 kuru du - mek sah ı fınneılardan alınırsa, bak
mUş olm t kesilmil ıtır etlermi her k llar , erı az ekmek- b ina 20 para 
nedense b r lcaç kunış olsun ueuzl - kar btrakılacaktir. Bugünkü narh 10 
tamamqtır. para indırilecek oluna bakalların sa-

AFRİKA CEPHESİ 

(Bqtarafı 1 ınctcıe) 

Hudut bölgesinde mukavemet 
merkezlerinin izalesi içm yapılan 
harekit devam etmektedir. 

SOVYET TEBLiGi 
(8qtarafı 1 incide) 

İsvestia gazetesi, 1 11kkinun alqa
mı Sovyet kuvvetlerinin ostov'un car 
bında 50 kilometre kada ile ledıkle
rıni haber vermektedir. 

Bu gazete, "B,. kasabası civannda 
ıiddetli muharebeler cereyan ettili · 
nı söylüyor. 

Taganrog çevreıinde 

tı~ yapma ı fiyatlar üzerinde hemen 
hemen esasli bir tesir göstermiyecek
tir. 

Buna ka1"11 elanek satışları lyi bir 
~ekilde yapılmış olacak, fınnlarln ö
nilnde kalabalık toplanmıyacaktır.Son 

fırıncıların bakkallara her gün ve-
receklerı ekmek sayısı da belli olaca
ın&ın un kaçakçnıtııma son verilme

si de mUmkün olacaktfr. 
Bununla beraber ekmek satıslarının 

bölgelerde kurulacak yeni bir koope
ratif teşkilAtı ile idare edilmesi me
'91esi de lncelentnektec:lir. 

Dünkü toplantı 
Diln ab h vilAyette Ahmet Kınık'

ın başkanlıAmda toplanan kaymakam
lar, of ıs \ e ıktisat mudürleri IOl1 bet 
gün içindeki ekmek durumu, puta 
y satmın tesirleri ve şehrin un ihti
yacı etrafında konu1D1alar yapmışlar
dır Son kararnameye ıöre evlerde veri 
lecek unltt hakkında Vekllllklerden 
yeni bir emir gelmedlli için un da
trtma işinin bugQnkü pklinln delif
t rllmemesi dotru görillmOıtur. :SU.
dan önce hergün bakallara 13 çuval 
un verilmekte idi. Bu mlkdar bir 
parça arttmlacak ve şimdiye' kadar 
un satışı yapan bakallarm adlan bir 
listeye yaz!lacak, o bölgenin ihtiya
cına göre un vermek içln yeni bir 
"Un verme listesi,, bazırlanacaktsr • 
Bu bakallar kaymakamlarm slla btr 
kontrolü altinda bölgelerındeki evle
re en çok bir kilo olmak üzere un 
utacaktır. Bir kilo un 2f kUJ'UfB ve
rilecektir. 

Askeri Yazlvet 

Dün belediyede Valinin bqkanlı
lında bir toplantı yapdmfıtu'. :imar ve 
fen işleri mtıdllrleri ile Gürıel Sanatlar 
Akademisi profetörlerlnden he,kel
traş BeWnc'in de Jftlrak .ettfklert bu 
toplantlda İnönü ıuclslne dikilecek 
olan Mll11 Setin h91kell etrafında ın
rüşülmu,ttır. lle7kel. ıer.ıtnın liıif 
kapıdndan biraz Uerdeld kılDla diki
lecektir. s.,ıcehrq BeDJ.na bu mak
IBtla b1r bç maUt hulrJancaktır, 
Heykelbı CQmhuriyetln 20 inci )'ıld6-
nilmtlnde •eıhl töreni npDabUmesl 
için hutrbklara hız verilmlfUr. 

Mahkam Olan Vurguncular 
Tarlabqmda bakkal XOBti beyaz 

peynir, Şehl1muhtar caddesinde kasap 
Leon et, senar aabcl t.man dlltlş iğ
nesi vurgunundan mahkemeye veril
rnişlerd!r. 

Bu wrıuncular 26 er lira aııır parn 
cezasına ve birer hafta dilkkAnla11nı 
açamamaya mahkOnı edilmişlerdir. 
~ıca manilatura 5'kll:Yan Cak

makçtıarda vursuncu Vahram malı
kernece tevklt edilmlfttr. 

Uç GENCİ OLDUR.EH ŞOFÖR -
kaçak olarak ielettlll taksi De Tak
simden Şiıılıye giderken ~rblyede 
Gilzıel Sanatlar akadern1ai talebesin
den Kemal. l'uat ve İhlan adli ilo ıen
cin ölümüne sebep olan §oför Hasanm 
muhakemesi bltmiııır. Hasan 3 sene 
hap1e, HO lira para cezuı iSdemeye 
mabk\lm edllmlftir. 

Almanya 

Çaiırdrm, parasmı vererek satm 
aldıinn ıazetelertni yırttım. Kendi
sine de, kendi anlryabileceji bir Ji,. 
sanla, iıyanımm mahiyetini anlattmı. 

Fakat dün ıece onu. yine ayni 
yerde, bir eliyle sueteyi polislerle 
keneli arasında bir perde cfbi tatap, 
diler elini mllıterilere açarken cör
d6m. Bu manzara karımnda daydu
ium l!IJ'Ul)a: 
. "- Dilencinin lanluı elinden teb

n kurtaramıyona.z, bari gueteyi kar.
taralıınl,, Dernek iati7orcfı,m Fakat 
cillüııç olmalı: lı:orlrasu, ~ ba te
menniyı içimde aaldanu;ya zorluYor. 

1 ioçÜK HABEiiLm --, 
ı .......... ..___._~------* HAii( MADDELER - ieldinıbde balu 
nan ••navi tetldlı: he"'i reisi •• Onleri dOn 
Tıcaret Odamıda dokuma fabrDı:acılan n ta. 
dbcılarlyle blrlilctıı bir ıoplanh ;npınıılardır. 
Toplantıda parnııklu, ı,.kll ve :vtınıa dolnıma 
lar lcın ham madda te-nl lcln ılirOtUJmGı 
ve lıadm çoraplın hılı:lımda JOapılan allı:IF•t· 
lcr dlnleıımiıtir. 

+ALMANYA, TURXIYE A1mann ile 
yapılan ti arcı anlafll!aaınm tatlıllrl lcin Tlca 
ret Oilal Genel mlldGrt ile ml .. .tri :nrnı 
Berllne ıldrcrkıir. 

13 Çarşamba 1 
t11r1ranan 1941 l~KAS=--m---:-2-6-
BUMI: 13$7 lltcal: 1310 
Sonteşrin: 20 Zilkade: 19 
dirıet Oile Iklndl Aktua Yahl fiüiil 
f.N U.Os 14 21 11 41 il.it 1.22 

ALMAN TEBLiGi 
(B9ttarafı 1 Uıclde) (Bqtarafı 1 incide) (Baftarafı 1 incide) 

eden muharebeler, .tnsilislerin umut- un-.en hafta ant:ikomintertl Alman hava kuvvetlerı,· Volga 
!arına uypıı olmıyan bir ıekilde p.- ~ 
li.şmeler göstenrıiııtir. Alınanlann ma paktın uzatılması için Berlinde kıyısında Brinsk civarında bir tay 
kavemeti liinden süne lıı:uvvetlemnit, akteclilen konferanstan sonra Al. yare fabrikasına birçok bomba isa 
karada ve havada harp ideta iki ta- manya gözlerim.izin önünde ya - bet ettirmiştir. Alman hava .ltuv
raf ara11nda bir müYBıenc baliııi al- pılan Avrupa kııaSJnın ihya11 ve vetleri, donmuş Ladoga gölü. üze
mııttr. Banan da sebebi Ahnlnların bitleşmesi işinde Fransanın bir rinde düpan nakliye kollanm 
ve İtalyanların bir taraftan arkadan kenarda bl!'alalmıyacalnıı vaadet dalıtmış ve Tikvin'in doğusunda 
lı:iilli7etli ihtiyat kuvvetleri ,.ıiftir- miştir demiryolu hatlannı tahribe de .. 
meleri, bir taraftan da havadan sa- B 0

-1: - J L" -~s ... _ı.ı:aı vam etmiştir. Sav1uı tavvareleri, 
Ankara, 2 (Radyo Gazetesi) ratJe taypre getirmeleri olmuetıtt. eı-wnueıd n'""U6U ar -ır ,,,, 

Dünkiı muharebenin bütün de
vamınca hava guvvetlerimız Re -
zeg bölgesi cıvannda ve garbın -
de bulunan düşm.anm zırhlı ara -
balariyle makineli taşıtlanna kar 
p mütemadiyen taarruzlar yap -

2 (Radyo Gazetesi) - E- Nevyork. 2 (A.A.) - De ı,. Sketch mak suretiyle kara kuvvetleruni-
Sovyet askerlerine ifUnce yazıyor. Japonlar, Hitlerln SJnmda tek -...:ıı-lard b ı 

Rostov cephesindeki hareklbn Sov- itmeli Libyada harp üç noktada tor '8erlin, 2 (A.A.) _ oıı: Resml dün gece Leningrad'ı ve~ ke 
yetlerın lehıne nlr eaf ettiii coriıl - ıa&mıetır: mahfillerden m'lllhem bir k83'Jlak, Al- simindeki Sovyet hava üslerini 
mektedir. Bır resmi tebliide, Tagan- ı _ Hudutta, Sidi - Ömer'lc Sol- man salAhiyettat mahfillerinin dü.nltü bombalamıştır. 

•e e"'"'et edil.ıı;w ha ... '-·-da ..ı..ın ._.__ t ..... ze rar y~ı a u unınU.'j· 
• -~ ""l!I• .......... oyna--.. oyunt.ı .. .u-ar e meye -1'81- 1 D ıı......ı ..... d v .. t 

ıı!n öne sOrdlllU ddlaları maktadırlar. Japonlar, müstakbel ar~ır. oa .. -..-~ o~y~ mu e-
P tmil ve ~tofun esır qu ı g'leriru fim<liden seçını,ıer fa- addıt ısabetler goriilmiiJtür. 
Junu da b9na phft tut• kat aynı zamanda başka b harp bi- f'-L •. Ula --•-

Halbuki şimcl1. T.. ajan r. lesıne de mQrac at etm.ı lerd r Filha- uur..... nutuuauM& 
ollu olmadılını ve Berllnde kJka Japol\Ja Hindlçini , e" Siyam Londra 2 (A.A.) - BusUnlcü Ka-

ltec:Ueııe ~ adamm Gest - hududuna 90k rn darda beyaz ın bi" tebliiinin Tobnlk kottdormaun 
satın allDml tıılr ,tan ketmekle DıeMUldürler Siyamda ma.alıkaten lresildiii mlnnına cel-

dd etmeldedi . Bu Jdd - krallllm sembolü addedlleıı pu haJ'- diilni banclaki ullh:yetli kaynak
sin.ln dojru oldu nu \anların restnl mllll b yr kta görül- far söylemektedir. Harekltm kon-

müoltWdür. mekte e hıJk bunları mukaddes say- c!onı tekrar tesis için devam ettıği 

Mecbart 
y Cifi 41 elen 

ye Ç*anhyor 

maktadır. Sarla pek lyı tan1yan c:Up- tahmin olunu.70r. 
ıomatık illahltler bu be7az filler Al-•.. .. t ı..ı: ~ • 
topJanbıdbı pek m nidar addetmekte- ,,_. reamı e.,.,,gı 
dlrler. Bwılann kanaatine 16te, Ja- Berlirı, 2 (A.A.) - '.Resmi tebllt" 
a.ıtar kıtalunun önilne bu be7U fil. Şımalt Afrikada. Tobruhn cenup do
ıeFı lmJ'mak suretiyle Siyam kıtalaı1- iaaandak: brtdıkb çarpıımalar, son 
nl korladmalc ve bunları etın siinlttde Alman - ttaınn kıtalanftlD 
tereddüde düfllrm* ernektedirler. mııvaffalı:ıyetlen ile bitmiıtir. Ma

baaara altındaki kuvvetleri kurtar -
maia tqebblis eden dlitman ıerl pus
kiirtWmüt ve ciddi kayıplara utratıl
maftır. 

Avustralya Kruva· 
zörii SJ•ey lattJ 

• <••ttarafı 1 lıtolde) 
mürettebatının zayı olduitJnu 
bıldirmiştir. 

TAN: Sidney Kruvuörii AOO ton
laktar. a tane ıs aantimlltrelik topa. 
a torpil lı;cwam ve 2 tayyareti var•. 
Surati 32 mildi. 

Bir muhrip battı 
Canberra 2 (A,A.) - Av\lstral7a

nın P ramatta mahrlbı, torplllenmlı 
•e batmıettr. 

Alman savq Uyyareletı Sollum 
cepbesimn ikmal itlerine yarayan 
İnsil!z demiryolanu bombalamış ve 
Sidı - Barnn.i ve Mersa - Matrah ci 
vanndalıi qe tesislerine ciddı ha
snrl r verilmiıtir. 

Simdiye kadar elde edilen maHima 
ta cöre L!byada carı>ıtmalann bae -
Jarıcıcmdanberi doJca.z binden fazla e
ılr abmnıştır. Ba etairler araaında uç 
ceneral vardır. Bir ~le toptan ba•· 
ka, 814 tnslliz tanla tahrip edilrnis 
ve ele seı;;irilmiıtir. 127 Ingilia tay
nrn de düıürltbntlttilr. ,,. 

a 2 A.A - M. Chur- Bertin 2 (A.A ) - .. Teblıi.. Son 
hükllmetin 20 ile 30 Yat a- tetrinde tncwa harp doaanmasr cici-

ltlıluan reBllli tebliği 

roı'un ııimal batısında Sovyet hare- ıum arasında arlcalamuıı kesilmesi Franıtz _ Alman gör(lfmeleri hakkm- * _ 
ketinden babaedilmiıtir. Eter Taıan- tehlllı:uıine raimm bul'.alardaki Al- da ıu mütaleada bWunduklarını tasrih Berlin, 2 (A.A.) _ DN'B. a:Jımaı, 
roıı henuz Sovyetler tarafmdan iı- man ve It61yan kunetleri müdafaa edil'ot: Moslcov müdafaa tertibatmuı daha 
cal edilmemıtH. Almanlann ~u ıeh mevzilerini bıraknuımıtlardrr. IDP- Berllnde Paristen TedJmı teblljde bqka noktalardan yan1arak Alman 
rı buliln yantı tahliye etmelen bek- li.zler hudut üzerinde yalnız Kapano llO)'lenditi albi, Fransa ile Almaııya71 kltalarmın düşman mevr.iine derin au
lenebllir. 1U almaia muvaffak olmqlar, fakat kadar eden meselelerin tetkik edil- rette alrdlklerıru ve Roatof kMimlnde 

Diier taraftan Sovyetler tarafm - 1 Sollmn ve S!di - ömer•den dil1manr dilin üllkat. sırf Alma "dd tU belerin 

de
dan Rneıreclilen bfev'!_~~edeb"r1 te~!~t sökemenılelerdir. Pabt !qflisler, ba Fran:Zıöre~..!eueri cepheslnd~ :u~e=h~'; Tq~;vı;: =~ 

. ostov mıı areoo:31D 1 1 ........, radaki dtitmm kanetlerlnin karadan ,._.,.,_,_ 1 eh ·-·· pol'un c:ı--+ k.ıtalan , __ ._ .. __ ..._ 
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1 :::.... 1 v• denl.zden .P:ftrol ,,. malıeme ala- aanmfl olur Bu 'teması şimdi üç me- ti almdıgmt tekzip eylemektedir. 
avan opu, , ... ea, aun)'On mryacalı:larr ıçın erıeç Y.eftilecelde - 1 k ·da buluna A mı 

ve baska bir c;ok malzeme iitinam e- rini ummaktadırlar ae e areısın n ~pa ca • A erik Do 
dilcliii bildinlmektedir. Tebliide ear 2 - Aul bli:vtlk 'tan1c harbinin co- uı çerçevesine dahil etmek ~A~dır. in an naftmall 
ler balı:landa bir rakam )'Oktur. Ba reyan ettili merkez S!cti _ ıtesag'dtt. Bu Oç tehlllce. Bo~:. ~~ 1 -
da Almanların lranetlerini vaktinde Burada cere)'Ul eden malıarebe Lfb- tisnasız bütlln m ı ~ .e
ıeri çekebildiklerini •östeıremktedir. ,. harbinin llabetiDi ta)'fn edecek de den İngiliz ablokut ve nihayet Bır-

Bir tabur dağı.tılllı 
Moskova 2 ~ A. - SoY7et tebliiı 

ekinde denihyor ki 
Moskova b ttaındaki bir kesimde 

harekit yapan birliklenml.z, takviye 
lmış bır düeınan taburanu bospna 

uiratmıı ve 14 havan topa, sayet 
büy\ık üç mitralyöz ve bir miktar m6 
himmat iftinam etmiılerdir. Cenup 
batı cepheainln bir kesipıinde Sov
yet süvarisi dUtmanı bir ka11badan 
tardetmiı, sabaylan da dahil olmak 
iızere 400 Almam öldlirmUı, 3 top • ı
tinam etmiıtir. 

Kı:zılordu erlerinden milrelclcep bir 
grap, otomatik tüfeklerle mticebbe.z 
olarak Almanlann itsallode bulunuı 
bir kasabaya munffala7etll iki alrm 
yapmışlardır. tiri b11van topu, üc mit 
nlyöz tahrip etmitler ve takr;ben aelc 
sen dtitmaıı aslıeri fHdürmilflerdil'. 

!SL 

_..a llhimdir ı--ıu-• ...___ .. _ lelik Amerlkanm müdahale t~ebbüs-
recıı:ıue rn . ...":"''"er ........... !etidir 
Tobralc ka~lerı)'le birleeerek Al- lle Ünde Framanm bu uç tehditten 
manlarm çekilme yoUanm q.,...ıı: r . . 
ve bu suretle Tobrakıa hudut arasın- dfl'er Avrupa memleketlermın hepsin
daki Alman kuvvetler:ni yok etmek den fazla muataıip bulundutu beyan 

tiyorlar. Alman ve İtalyanlar da edilmektedir. 
Sidi - Re.zes"de harp edan lasllls --------
motörise 1ı:unetıerbıi ""erek IncWs Gibltelı'in Bir Nutku 
taarruzunu sıfıra indirmeie çahpyor-
lar. Burada harp Sidi • Re.zek, Bi· (Baftarafı 1 incide) 
relhamit ve Ebadda araımdalı:: mti- Rooıevelt, harbin arkasından lco-
acllea içinde cereyan etmektedir. Ba 1VOr. Harbi pkalayıp yakalıyamı
Uç ıehir her etin almıp verilmekte- ncaiı1ll ıBrmeıc için beklemek il ! 
dir. Almanlar c:amartealclenberl ba.- nmdır. Yakalaaa bUe ba, !dsiliale
ndakl tqlliz lranetltri araıma ci- rin ıauik duramanu nuı1 deiiltir .. 
renk bir nnk vtlcuCS. setlrmeie ı;a· blBrP,. 
bpnalı:tadar. İki taraf da ba maba- Nutr, daha sonra .lnıiltereııin ilm
rebeye en ıon tank kuwetJerlni ııtit- diye kadar yapbiı bütün hesapların 
müılerdir. yanlış çıktı.tını 361lemiş ve ,ayte de-

DUn celen son haberlere söre Al- vam ebniftlt: 

(Bqtarah 1 lnolde) 
Albay Knox, Amerikan donan

masuıın kudreti hakkında 111 &Öz
leri söylemi§tir. 

"17 zırhlmıız v r Fala olarak tS 
zırhlı da inşa halindedir. 7 tanare 
nakliye ıenwni.z var. Ayrıca 11 ta
nesi de yapahyor. KruvuGrlerlmlsin 
sa7111 37, infa edilmekte olaıılar 54 
tür. 172 mahripten batka uıta balm
de 192 mahribimiz vardır. Dentnltı
larımı.z 113 tanedir, İnp edilmekte 
olanlar 13 tür.,, 

Knox, bahrl)'enio 5800 tanarail 
babındaimıu, yalı:mda 15000 tayyare
ye tabip olac:aimı ilive etmiıtir. 

Müzakere ketJilml11•r 
Tobo 2 (A.A.) - Japon lrabiııeal, 

Harici)'e Nasın Toco'mın Tokyo ile 
Vatlnlton araımda bii)'iilc aörilt fark 
lan olcluiuna bildtmıeaiııe rajmen 
milzakereı.re devam etmek Jsawnnı 
vermlıtir, Bıı itibarla ild taraf ara
IJDdaki milnbreler lnlataa airanu
ncaktar, 

bulunan ve sayısı di ka71plara airamıttır. ı tanare ıe-
000 bulan evlenmemlf b- misi, ı knwuBr, 3 deatro7er, 3 hii

hepsını üniformalı hiz • Clllll bota. bir aYi.zo ve b r karakol 

Rotna 2 (A A.) - "Teblii., Mar
mar k meydan malıarebeaı müte d t düşman kruvazörünü torpilUyerelı: ba 
safb lara a)'nlmıı olarak , ddet ve tırmıılardır. 
inadla dnam etmektedir. TobrııJı: cep Jf.. 

man kuvvetleri n1bqet bu t•ebbUı- "Bi11(lk Britaaya imparatorluiumırı 
lerlnde mmffak olmuılar Blrelba- sonunu yarin veya öbür liln ıcın ıt
mid ve Sldi - Reıes•ı alarak garp- renlerden detillm. Bir çok uırda ku
tüi mihver kanetlerlyle blrlqmif- nilan 19')' bir kaç qda )'lldlamaz. 
lerdir. Bu aaretle &leli - .... bar- Kilden pptlmlf bir devle kl,Yaa edile- lzmlrcle Bir yangın 
binin birinci 11fbamu Almanlar b.- bilecek BQ70k BrltanJa yapumıı aan-
wıautlar ve Iaailislerin çevirme mak ieln daha bir çok taamıalar il· (llaftarafı 1t lnold•) 

aiırmak tasavvurunda bu Cemili batml11111t1r. 2 dritnavt, 2 
u Avam Kamarasında deltroyv, 1 hilcıma botu da ci&I ha-

--•-.. ır• aara uintılnuttrr. 
ll*dıllL mec urt askerlik yafmın lincatar 2 (A.t) _ p ena Ot 

anbnası le 2,750,000 Waen ilimli tnpıı. nrbh11 Sinıa -
r.ıu~ıuıacatım illve etm1t. kadın- PQr'a celmitt!r. Ba yeni tD'hh Siıı-

78 8'1 itlerde kul- ppm'a Selm 7enl şark fUosmıan 70 
ID7UJerek .ııaı bir latl1A ni Alllil'al lir Tem Pllillipa'cllr ve 
ıeürmJftlr Prena w ... ..W.. Amiral caıial· 

Sllbalarda mu atraJcqet. dfr. 
arı Abna.DY8Dlll bütO.u t!!!!!!!!l!!!llall!!!ll!lml .... !!11!1!!!!!1!!1!!!!!!119! 

lnailtere::ve seldmnaıa ihtf- Jlmll -nv kQvvtıQerin devamır su-
ltuV\l'etlidir. tstna. belki bit rettıe hllZ!I' bir halde bulunmas~le 

vuku ~. Pa- miimldlhdlr. DCIQ,yua akıbeti, bu a
uzııb tutmak ancu. 111 ta- da7a bıtlbfır. 

besinde her iki taraf ileri milfreuleri Kahire z ( A,A.) _ Amerika ordı&· 
ve topçusu kesif faaliyette bulunmak ıu hava kuvvetleri ıefı General Brett, 
tadır. Sollum cephesinde mUd file - Amerikan ınaallimlerinin orta 1&rb 
rializ düımanın yen hücamlarma ana ııderelc malzeme ve tamirat depolan 
dan~ mukavemet etmlılerdlr. tesiı edeceklerini bildirmlıtir. Ortı 
Sicti-~de maharebel~r temev- şarkta tnıtUs pilottan tarafından imi 

viiclü ~ halde c~r~yan ediyor. lefer- !anılan bütün Amerikan tanareJerf 
kes kesiminde Sıcti - Rnec c;evre-1 bu depolarda tamir eclllecütlr 
ilinde lap çarpqmalar olmqtgr. 
Banda siindtiz takriben uoo esir Şar1" Alriluula oazlflet 
almmattır. Bunlar meyanında Gene-
ral Mflee RecfnaJd de vardır N ırobi, 2 CA.A.) - Gondar etra-

Bir krul1tUör 6atırİltlı fuıda bul~n bütün düşman 4arnl-
zonları teslim olmuşlardır Gondar

Roma, (A.A.) - ttalJ'Ul tlıJ'19re- da alınan ellr adedi ısoo' İtab'aa ve 
leri Toltrak llGlfmda 5300 tonlııJı: bir 12000 7erllden lbaııettir. 

plblanau saya dütünniitJerdlr. Ba - zımdlr. Eaaı olan ..,. f07ilterenln bu Yangın, itfaiyenin büyük ga~ 
nanla beraber buradaki muharebe be g0n malltlblyet yolunda bulunduiu· sayesind\ daha fazla genifleme -
nila bitmemiıtir. tıııtlialer bil& bara- dut,,. den söndürülmiiftür. Zarar, ol • 
da tank balı:ımmdan diltmana illtlln Qoebbela, ııoo.velt'in dt hı7iliere- dukça mühimdir. 
balaııdaldanm iddla etmektedirler. 1ı beJdiyen Akıbetin önüne ıectm17e- y ~·:JLı:. • .J,,,.ld 
Palrat Almanlarm da dnclen sil· ctlJni Ulve ederek *1erlnl bltlrmit- ~AV.- IJllllf/&11 
ne lnmr•tlendllderlni, ın1*uemet- tir Dün sece aaat 22,15 te Yetilko7de 
imini arttırdddanm lrabal etmekte- • Mlf'H)'edi aoJratmda bir yaqn çık .. 
cliı"l•. Almanlar ba aon dıılerCS. tn- Db" 3 ev tamamen, bir w de ıa-n 
lillaldan ildi - Ruec'de bir eok •trafındacbr. tık dnlerde bar111 a- :rammttır. Yanan nlerden içi il v
•fr Ye tanJı: alc!ıklarını a87leme1ıt.. lan !ncilis Jam>otlerin!n bir laımı f..al isminde birine aittir Ye iiter 
clb1er. Almanlar bu cepheJ't lmaali)'le Bfnıui körfes!ne kadar uarıarak aa- bin liraya a!sortalıdır. Atq, kiracı 
ook miktarda taJ'19re setlrmlıJerdir. bile varmıtlardır. Eter ba haber t.- Jak'm otarduja 11 numarala evden 
Ve bll& setinnelstc devam 1;tmekte- enUt edene, Alman Ye ltal)'&D lıı'I"- .............. Kısmen 7&ll8D ev de 3 kat
ctirt.. W:tledaia _... ............. • ltc!rr, Qlll ma4a41n' Ye Lcfter l • 

3 - tfı;;üncU harp saha• da Aceyla ll1İf demektir. mlncte biriııe aittir. 





' General Toio Niçin 
Duruyor? 

( Baıtarafı 1 incide) 

hçe üzerinden tertip etmek la
' mdır. Avrupalılar, çünkü, ne 

ı.: olsa mühimdir ve, ancak onlar 
arasındaki ikilik büyür ve şiddet
lenirse, Japonya için, beride, ya
pılması kabil işler vardır. 

İşte bu düşünceden, davanın 
ikinci noktası doğmuştur: 

2 - Japonya, genç milletler -
den, yani, 

a) Komünizmin düşmanıdır, 
b) İhtiyarlamış Avrupa mil 

!etlerinden, kendisini Uzak Do -
ğu'da, yeni Uzak Doğu nizamı na 
mına serbest bırakmalarını talep 
eder. 

Ve dikkat edilecek olursa, tıp
kı geçen yazımda da arzettiğim 
gibi, mihverin Avrupadaki teşeb
büs ve hamleleri ile Japonyanın 
Uzak Doğuda giriştiği işler ara
sında tam bir tenazur ve ahenk 
mevcuttur. 

Japon davasının 1. noktada 
kaydettiğimiz politika ve propa
gand a tezini, e n iyi ve en kolay 
Çinin anlaması J.azımdr. 

Bidayette, bu anlayışın mevcut 
olduğunu gösteren alametler de 
y ok değildi. Çankayşek'in b ir J a
p on milli teşkilatında en ıleri 
rütbede bir mürit olduğunu bile 
iddia edenler vardı. 

Fakat sonralan, yan! Çinde 
g e n eraller harbi bittikten v e k o
münist hareketi tasfiye edildik
t en sonra, Çinin, kendi davası
nı, kendine göre koyduğu ve be
yazlarla Japonlar arasında oyna
dığı görüldü. 

Üçüncü Tarihi Türk 
Musikisi Konseri 

(Başı ü çün cüde) 
eliği bıı gaygaylarr clinlemeğe katla
namıyor. Biz bunlara da hak veriyo
ruz. Sırf eseri sanattır, diye herkese 
zorla eski eserleri dinletecek deği -
liz. Bir kere yeni nesil Türk musi
kisinin zevkini alsm, o zaman bütün 
Türk musiki eserlerini kendisi a
rar, bulur, dinler. 

* * T ürk musikisi bahsinde yapılacak 
en büyült ve acil iş be5tekar 

!.etlştirmektir. Bu mevzu hakkında 
ustat Hüseyin Sadettin Erel Türklük 
mecTuasın.d~ bakınız ne diyor: 

d h ••• Muaıkı .sahuında hediye likırdılardan 
• ~ kı~etlı vazifeler biri bekliyor. Bu 

vazıfelerın en batında milll mu•ikimirl reı
men konserNatuvarlara kabul edio mUmki.ln 
olılufu kadar çok ve mOmkOn oldufu kadar 
çabuk bestekar Yetiştirmemiz var .• 
Ben bestt'lc1rlardan ~u 11fatları isterim: 

l - Dofutta musikive istidatlı omalc 
2 - En u yüksek tah•ilini bitirmi, bulun: 
mak ve bununla da kanmıyarak umumt kili· 
türünü ıı:eni$letmek. 3 - Türk mu•ikisini 
ve ıı:a;p musikisini. her ikisinde beıtekilrlık 
Y•nabılecek kadar İyi bilmek, • - Musiki· 
den ba~~a bir meslekle uğraşmamak. 

Bu dort ıart besteklrlılc arabasının dllrt 
tekerleğidir. Bir tane•İ eksik veya bozuk 
olunca araba aksar. 

-- Müstakbel beateklrlarrmırdan umdu
i!um hhmetlerin en kllcUlil •••• mıkamlan· 
mı&da hep inilti taklidi haline ıı:elmiş olan 
yeni lhlilbumuıu ailayıp aı'!latmaktan halis 
edecek bir reçeu bulmaktır . .,, 

* * O halde .iş konservatuvarın Türk 
musiki Üniversitesi hlline getiril
mesi davasıdır. Bekliyelim T ürk 
her şeyi yapar. 

Bir Vapur Vaniköyünde 
Rıhtıma Çarptı 

Şirketi Hayriyenln 68 numaralı va
puru köprüden 13,30 da kalkmış, Va
niköyüne geldiği sırada Nazil paşa 
yalıslnin rıhtımına çarpmİştır. Vapur 
karaya bindirmiş, yalı ve rıhtım ha
sara uğramış, vapura islsele verile
rek yolcular karaya çtkarılmı$hr. 

Japonya , b unun üzerine ve b ir 
tehdit ve ihtar makamında Man
ç u oko 'yu işgal etti ve Çin, ayni 
~5riişte d evam edince, doğrudan 
doğruya Çin işgaline başladı. Yakalanan Bir Esrarkeş 

Fakat, Çin .. Japon harbinin . 
il b b 

Edlrnekapıda vazıyeti şüpheli göril-
başlaması ~ era er, menşe şe. terek yakalanan Ahmet Ertuğrulun 
badetnamesı ~ apon~a ol~ ~o . - kaşmtn kenarında beş gram esrar bu
dern Uzak Dogu tezı ve elim, bır ı Iurunuştur 
d en iflas ederek, yerini, apaçık ' Ahmedi~ bu esrarı arabaci Azizle 
J apon emperyalizmine bıraktı . Necmettinden aldığı anlaşilarak tah-

TAN 

7 iLK KANUN 1941 ÇEKİLiŞiNDE 
Mutlaka bundan gördüğü za • kikata başlanm~tir. 

r a rlardan olsa gerek, J aponya 
ikinci noktayı yani a) komünist B U 
düşmanlığını, b) ihtiyarlamış A v- L M A C A 86.249 Bilete 720.000 Lira İkramiye Verilecek 

Bilet 1,5 Lira r u pa milletleriyle açıkça hesap
laşmak işini, bir türlü tam tat -
b ik etmedi. Çünkü, Çin harbi, 
beklediği gibi inkişaf etmem.işti. 
J aponya, ihtiyar Avru pa millet
l e r ini tasfiye etmek işinin d e bek 
lenmedik bir aksama kaydetme
sinden, dehşetli çekiniyord u. 

Bu sebeple, Japonya, d aha Al
m anya Sovyet R usyaya taarruz 
etmeden, gitti Rusya ile malüm 
paktı imzaladı ve, Avrupalılar 
arasındaki harp ikinci yaşını ta
mamladığı halde, Japonya, Va
şingtonda Kuru su delaletiyle gö
ruşmekte, Tokyo gazeteleri kana 
lından da, kurusıkıyı andıran teh 
ditler yağdırmaktadır. 

Gcner.al Tojo, tam Moskov a 
taarruzuna başlanırken iktidar 
nıevkiine geldi. Hakkında, çok 
seyler söylendi. Hiçbiri çıkmadı, 
ve general, hiç olmazsa b ugüne 
kadar, beklemesini bildi. Mosko. 
vaya taarruz yeniden canlanmış
tır. Ancak, çok ağır terakkiler 
kaydetmekte ve şımdiye kadar 
yarım düzine kadar defa imha e
dilmiş olan Budyenni orduları, 
Rostof'un şimalinde, her nasılsa 
hortlamış bulunmaktadır. 

G e neral Tojo, niçin d uruyor? 
Niçin duruyor, harbetmiyor? 
N için duruyor, istifa etmiyor ? 

* * 
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SOLDAN SAGA: l - Muhakemeler 2 -

Kısa deiıl - Zulanın meıhur eseri 3 - ı,ın 
de yıkanılır - Etin &)'aıfına ıakılır 4 - E· 
man - Bir. Italyan. radyo istasyonu 5 - Sar· 
maktan emır - Bır nota 6 - Bir renk _ 
~_ra; 1 - Sulk. yol a - Bir rlll - Çift de· 
ıı:ı 9 - Müessir olmak - Bir meyn 

YUKARIDAN AŞAGI: 1 - Duımanlıklar 
2 -:- Uzunluk peyda etmek - Bir nota 3 -
Jçkıdcn sonraki hal - Kap 4 - AnmakUn 
fail - Villyeıe bakar S -- Cemi edatı 6 -
Arz - Sade, murekkep del!il 1 - Anlam -
Esnasında 8 - Hatırlar, yfdecler - Bır de· 
niz vasıta" 9 - Dircl<tifltr 

.DUNKU BULMACA - SOLDAN SAGA: 
Sııe - Teke 2 - Asil - Elan 3 - Aluru 
(Urla) - Fena 4 - Taab - Jmım $ - Ha 
karet 6 - Tarak 7 - İi - Mum - Su a -
Kem - Saz 9 - Arif - Koyu 

YUKARIDAN AŞAGI: 1 - Saat - Bio 
2 - Ialah - Şer 3 - Ziraat - Mi • -
Tersi: Makbule S - Unu 6 - Tersi: Marl· 
fet 7 - Elemek - Su S - Kanat - Say 
9 - En'am - Kuzu ,------· ISiNGER 

En 

Tam Bilet 3, Yarım 

lstanbul Levaı~m Amirliği 
Sahnalma Komisyonu U'ônla.n 

Beherine 14 lira tahmin edilen 67 
adet kadar ders sırası almacaktrr. 
Pazarlıkla eksiltmesi 4/12/941 Per
şembe günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İlk temlnatr 58 lir,ı 
29 kuruştur. Nümuınesi komisyonda 
görüfü.r. Taliplerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. (400 - 10440) -

............ im! ........................ ~ 

" 

Devlet Deniz Yolları işletme Jdaresi UcSnları 

BARTIN POSTASI 
Bugünkil Bartın postası yap!lmıyacaktrr. İş'an ahire kadar Bar

tın yoluna İstanbuldan yalntz Cumartesi günleri vapur kalkacak ve 
bu vapur İneboluya kadar gidecektir. (10630) 

M~ M. v. Deniz Merkez Satın 
.• 

Alma Komisyonundan 
Mikdarı Beher metrenin 

Cins. Metre fiatı kuruş 

Beher kilosuna 17 kuruş tahmin e
dilen 25 ton kadar kuru bakla alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/12/94 ı '"' 
Cuma günü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği satm alma komisyonunda 
yapılacaktır. Kati teminatr 637 lir.ı Beyaz elbiselik kumaş 34. 000 166 

tlk teininatı 
Lira 

8.894 
50 kuruştur. Nümune ve şartnamesi 
komisYonda görülür. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

( 408 - 10537) -
Beher kilosuna 65 kuruş tahmin e

dilen 29 ton sabun alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 8/12/941 Pazartesi 
ıWoü saat 14 de Tophanede İst Lv 
Amirliği satm alına komi.syo~und~ 
yapılacaktır. İlk teminatı 1413 lira 
75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli saatte ~o
•nisyona gelmeleri. (412 - 10541) -

Haki işbaşılık kumaş 34. ooo 166 
1 - Yukarda müfredat yazılı 68.000 metre kumaşın pazarlık eksilt

mesi 9.12.941 tarihine rastlayan Salt günü saat 11 de M. M. V. binasın
daki komisyonumuzda icra edilecektir. 

2 - 564 kuruş bedel ile şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve 
eksiltmeye girmek isteyenlerin de belli gün ve saatte muvakkat teminat 
makbuz veya mektupları ve kanuni belgeleriyle birlikte komlsyona müra
caatları. (8950) ( 10577) 

, • GÜZEL . BİR FIRSAT 

3 - 12 - 941 

iLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra gU n de Oç defa muntazama n 

d iılerln•zi fırçal ayı nız, 

______ ! __________________ , 

SANDIK iMALIYESi EKSİL TMESi I 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden : 
1 - En az 2500 ve en çok 7500 adet olmak üzere Maden suyu ~

şelerine mahsus yaptırılacak sandıklarrn yalnız imaliyesi 8.12.1941 
Pazartesi günü saat On dörtte açık eksiltme ile ihale olunacaktır 

2 - Eksiltmeye iştirak için (300) lira teminat mektubu ve;lle-
cektir. 

3 - İsteklilerin şartname için Yeni Postahane karşısmda Mimar 
Vedat caddesinde (Klzılay) Hanında Kızılay Deposu Direktörlilğüne 
müracaatları illln olunur. ' . .. 1 ......................... ..,,, 

M. M. V. Satın Deniz Merkez 

Komisyonundan Alma 

C 1 N S 

Pamuk ve yün ka-

Mlktart 
adet 

Beherinin fiyatı 

Kuruı 

rışık çorap 45000 56 

~ . 

Temlnati 
Lira 

3.9117 Yün çorap 45000 60 
1 - Yukarıda müfredatı yaztlİ 90,000 çift iki kalem çorabın pazar .. 

lık eksiltmesi 8.12.941 tarihine rastlxyan Pazartesi günü saat 11 de .M. 
M. V. binasındaki komisyonumuzda icra eıılllecektir 

2 - 261 kuruş mukabilinde şartnametıini aın{ak istiyenlerln her 
gün ve eksiltmeye girmek istiyenlerin de belli gün ve saatte muvakkat 
teminat makbuz veya mektuplan ve kanun! belgeleriyle birlikte komis .. 
yona mUr;ıcaatlart. 8937) (10559) 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak gUzelliklerlnin temadisini 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigAne kalmışlardır. 
Kadında dikkat edilmesi pek mühim olan nok:tat Cil-. 
din incelik ve taravetini ebediyen muhafazadır, 
Seneler, binbir vazife içinde çalışan vey orulan gen~ ka .. 
dmlarm biO.man düşmanıdırlar, Bedeni ve dimağ! yor. 
gunluklarm neticesi guddeler, e1Astlkiyetin1 kaybederler 
ve ciltte (Leke) diye tavsif edilen avarızı (RilzgAr ve 
güneşin de tesiriyle) husule getirirler. İşte bu gibi halAtta, 
ve bu gibi avanza karşı Krem Pertev; terkibinin kuvvet 
ve kudreti sayesinde cildi besler ve harablden kutarır. 

YUz binlerce kadının tecr Ube ettiği ve sevdiklerine t avalyeden hll1 
kalmadını KREM PERTEV ihı gUnde yapılacak 3 - 6 dakikalık 
bir masajın ne gibi harikalar yarattıiiını pek ı..a bir zamanda ala 
de muterlf olacaksınız, KREM PERTEV'ln yanm asırlık beynoım ı .. 
lel şöhreti aaılıız dejjlldlr. Ondan lltlfade ediniz:. 

lstanbul P. :r. T. Müdürlüğünden~ 
300 lira bedeli muhammenli 300 lira idari kefaletli her gün ~tıf~ 

kabilen posta nakletmek ve gidiş geliş 300 lirayı: geçmemek &artiyle f s .. 
tanbul Arnavutköy - Yassrviran nrasında bir oto sürücülüğü eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 15/12/941 Pazartesi günü saat 15,SO da Büyükl 
Postahane binası birinci katında idari muavinlik odasında toplanaoak 
müdürlük alım satmı ko?l\isyonundıı. yapılacaktır. Muvakkat temlnatı 27Q 
liradır. Taliplerin olbaptaki şartnamesini görmek ve muvakkat teminat.. 
larmı yatırmak üzere çalışma gilnlednde müdürlük işletme kalemine vo 
eksiltme gün ve saatinde evrakı müsbite ve muvakkat teminat makbuz.. 
larlyle birlikte komisyona müracaatları ilan olunur. (10429) 

ReJ<lam Değil, Hakikat: -
Yurdumuzun her köşesinde dilrlistlüğQ, ucuz

luğu ve bol çeşiUeriyle tanmm~: 

ASRi MOBiLYA MAGAZASINI 

r l aponya, Uzak Doğu davası
" na neden atıldı, b u nu baş

!angıçta, kısaca arzetmiştim. Zarif 
Beher kilosuna 110 kuruş tahmin 

edilen 30 ton zeytin yağr alınacaktır. 
Pazarltkla eksiltmesi 8/12/941 Pazar
tesi günü saat 14,30 da Tophanede 

Piy,,•nm ;,Iek vl< <>dd..,inde büyük bk me..ei, b•kk•]iye:ükkôı 
ıievren satılıktır. Başka işlere de elverişlidir. 

'9 Müracaat: İstanbul Posta Kutusu 239: Tel: 21938 _:!_ 1 

Selimiye Satın Alma Komisyonundan 

1 
gezmeden ve bir fikir almadan ba§ka yerden 
M o B 1 L Y A almamalarmı tavsiye ve 
mutlaka salonlarımızı gezmelerini rica ederiz. 
Bilhassa İngiliz karyolaları ve Avusturya san
dalyaları mevcuttur, 
lstanbul Rıza Pata yokuşu No. 66 Ahmet Fevzi. 
Te l: 23407. 

B ir diğer şekilde tek rar e de -
ylın: 

J aponya , iktısadi ist ik lalini ta
m amlamak için, ya emperyalizm 
yapmıya, yahut emperyalizmi t as 
fiye edecek bir umu mi h arekete 
samimi olarak katılmıya mecbur
dur. 

Ç in ise, emperyalizm yapma -
da~ iktısadi istiklale n amzettir. 
Çünkü Çinde iktısadi istiklalin 
bütün şartları mevcuttur. 

Tarih bilmiyoruz, b u harbin 
n eticesini nasıl kayd edece k tir. Şu 
var ki, eğer Çin ve Çinin b ulun -
duğu taraf galip gelirse, Uzak D o 
ğunun fikri lideri Çin olacak ve 
J aponya, tarihi misyon bahsinde, 
v e b elki d a h a az şatafat ve patır
dılı fakat yakından bakınca çok 
d aha sağlam ve medeni yollardan 
yürümüş olan büyük komşusuna 
sadece, bi'at edecek tir. 

ZAYİ MÜHÜR- 480 No. Muayene 
Heyet Reisliği l\Tühürü zayi olmuştur. 
Yenisi yaptınlacağından eskisinin 
hükmü olmadığt ilfın olunur. 

En 

Sağlam 

Ve En 

Dakik 

Saatlerid"r 

: ist. Lv. Amirliği satm alma komis
i yonunda yapılacaktır. İlk teminatı 

2475 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli saatte ko-
11i!:yona gelmeleri. ( 413 - 10542) -

Beher kilosuna 400 kuruş tahmin e
dilen 20 ton kadar pençelik kösele a
lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8-12-
941 Pazartesi ırünü saat 15 te Topha
nede lst. Lv. Amirliki satın alma ko
misyonunda yaprlacaktlr. İsteklilerin 
tekllt edecekleri mikdıır üzerinderı 

teminatlariyle belli vakitte komisyon::ı 
l!elmeleri. ( 415-10619) -

Beher kilosuna 45 kuru:s tahmin e
l SINGER 5 ti • dilen 30 ton kadar pirinç alınacaktır. 

1 
aa eri 1 ı P~z?.rltkla eksil~me~i 5-12-941 Cumn 

Is. tanb ) E · ·· •• S gunu saat l5,4:ı te Tophanede Lv 
-.._ U mınonu ..,. ı Amirliği ~atın alma komisyoııuncl~ 
~ ...,.. yapılacaktır. Kat'i teminatı 2025 li-

ZAYİ - Benzin ile müteharrik .1 
adet Deniz motöıiinün 5611 İhraç No. 
lu ve 13.6.939 tarihli Gümrük makbu
zunu zayi eylemiş olduğumu ve hiç 
bir hukmü. kalmadığı ilan olunr. 

FAZIL ÖZİŞ 

radır. Nümunc \'e şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin belli v<ıkit
te komisyona gelmeleri. (414- 10618) 

İstanbul asliye 9 uncu hukuk ha-

.Deniz: Levazım Satınalma ·K~misyonu İlanları . 

[ kimliğinden: Orlaköyde Cavit ağada 
eski Tilrk sokak 23 No. da mukim 
Bedriye tara.!ından ayni hanede mu
kim Vehbi aleyhine açılan boşanma 
davasında: M. aleyhe gönderilen dava 
arzuhalinde verilen me:;;ruhata naza-

ı -. .Mevcut evsafı mucibince ılınacak (7.500) kilo temizlık sabunu 
3 ,12.941 CUma günü saat 14 te Kaslmpaşada bulunan deniz levazım sa
tınalma komisyonunda pazarlığı yaptlacaktır. Şartnamesi her gün iş sa
atinde mezkur komisyondan bedelsız alnabilir. 

! ran iki seneyi mütecaviz bir zaman
dan beri haneyi zevciyetl terk ile sem

Birliklerde mevcut altt aymı !kmal etmiş 66 adet tay 5.12.941 Cuma 
günü saat 11 de Üsküdarda Atpazarında Tümen müzayede komisyonu 
marifetiyle satılacaktır. Taliplerin ınüracaaUarı. ( 10574) 

is+. Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 

1 - Üç bin saç ve bin adet galvanizli benzin ve yağ bidonu tamir 
ettirilecektir. 

2 - Kat'i teminatı olan 1650 lira Bakırköy mal müdürlüğüne yatt· 
rılarak makbuzu ile birlikte 15.12.941 Pazartesi günü saat 11 de Yeşilkoy 
Hava Mınaka Depo Amirliği satınalma komisyonunda bulunmaları. 

3 - Şartname almak \'e bidonları görmek isteyenler tatil günleri 
hariç her gün saat 9 aan 17 ye kadar Yeşilköy Hava Mtntaka Depo 
Amirliğine müracaatları. (10612} 

_.. H e<liyeliğiniziıı 4 

1 Makbul ve ho~a gitmesini arzu 

ederseniz bir 

1, _ Bevliye M UtehaHıaı -' I Dr. Hasip Emiroğlu 
l Belsoğukluğu, frengi, böbrek, 

mesane ve idrar yolları hasta-
' lıkları. Parmakkapı Tramvay 
,_ durak yeri No. (121) _, 

r ~.~~.~~~~.~.~ ~~.~ı 
im te ile kut usu 200 kuruştur. -

2 - İsteklilerin 2490 sayıU kanunun istediği vesaikle birlikte ve tek
lif edecekleri fiatlarm yıizde 15 nisbetinde kat'i teminatlariyle belli giln 
ve saatte adı geçen komisyona ml\ı'acaatları ilan olunur. (10617) 

muhakeme gilnil olarak tayin edilen • • • • . 
27- 12- 941 Cumartesi saat ıo da mah. Saatını Hedıye Edmız. 

1 KAYIP - Vefa İdadisinin üçüncü 
sınıfından nüsha! saniye olarak aldı
ğim tasd iknamemi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü kalmr
yacağlnı ilan ederim. Mehmet oğlu 
Mehmet Fikret. -----------------

• kemeye gelmesi Yeya bir vekil gön- .. . 
dermesi aksi takdirde muhakeme e Guzel ve zarıf olmakla beraber 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Adana şehrinin tutarı meskün ve gayri meskUn 2570 hektar d .. 

lan sahasının 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 ve 1/8000 mikyaslarmda ha
lihaZlr haritalarının alımı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konnıuttur. 
İşin maktu bedeli ,31000 lira ve muvakkat teminatı 2325 liradır. 

2 - Eksiltme 12.12.941 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 18 da 
Adana Belediyo dairesinde toplan:ıcak eksiltme komisyonunca yapılacak
tır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin toplu olarak meskun ve gayri meskUn 
tutarı 500 hektarlık bir sahanın muhtelif mikyasta haritalarını yaptığı
na dair Nafia Vekfiletinden alınmış vesika ile ihale gününden üç gün 
evvel Beleliyeler İmar Heyeti Fen şefliğine müracaat ederek iştirak ve
sikası almaları l&zıındır. 

3 - Bu işe ait mukavele ve şartname ve teferrüatı 155 kuruş mu .. 
!<abilinde Ankarada Dahiliye Vek!ıleti Belediyeler İmar Heyeti Fen ~ef• 

"ği ile Adana Belediyesinden alınabilir. 
4 - Teklif mektuplan 2490 sayılı arttırma ve eksi1tme kanunu hll

ı..imlerl dairesinde ihale saatinden bir saat evvellne kadar Adıınıı bele-
liye reisliğine makbuz mukabilinde teslim edilmelidir. (10264) 

· Askeri Fabrikalar Satmalma Komisyonu. İlanları 

1420 metre 350 MM. lik su borusu ulınacak 
Tahmin edilen bedeli (53044) üra (75) kuruş olan yukarıda yazılı 

~u borusu Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma ko
misyonunca 17/12/941 Çarşamba günü saat 14 de pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname (2) lira (66) kuruştur. Katı teminat (7804) lira (40) 
kuruştur. (10470) 

M. M. Y. Deniz Müsteşarllğından 
Muhtelif cinste husus! tip elektrik ampulü alınacaktlr. Teslim müd

deti uzun olacaktır. 
İsteklilerin izahat almak ve resim veya nümunelerinl görmek üze

re Müsteşarlığımıza veya K~sımpaşada Deniz Levazxm Satmalma komis-
yonuna 15.12.941 tarihine kadar müracaatları. (8780 - 10394) 

,Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
Okulumuzda 15 lira asil maaşlı bir kütüphane memurluğu açıktır. is

.Mlılerin bu aym 10 una kadar Okul miidiirlüğüne mllracaatları . ( 10616} 

ti meçhule gittiğinden bahsile iade e
dilmiş olduğundan dava arzuhaline 
yirmi gün müddetle cevap vermesi VC' 

1 gıyaben devam edileceği dayetiye m~-ı dnkika şaşmaz saatir. Her yerde 
kamtna kalın olmak üzere ilan olu- • arayınız. ••••ı .. 

ZAYİ - Şehir vesaiti nakliye paso
mu kaybettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. Hukuk 
Fakültesi Smır u, No. 6834 Envee Sahip v e Neşriyat Müdürü: Emin Uzman . G azetecilik ve Neşrıyat 
Aslanalp, T. L. Ş. TAN Matbaaaı 

nur . / 


