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Libya'daki 
Harekat 

Cereyan Ediyor 

ç!'-·--

H ô.dise, Bulgar Karasularında 
Oldu, Mürettebat/an iki }(işi 

--
Tobru.k'a 16 Kilometre 
Mesafede Mühim Bir 

Mevki Zaptedildi 

Libyadaki harekatta İngilizler tarahndan kullanılan Amerikan 
mamulatı tank ve tayyareler Kurtuldu, On iki Kişi Kayıp 

lngilizlerin 1 V · ry eni Bir Enstitü 
Teşkil Ediliyor Libya r-·-· apur,Burgazdan "' 

Taarruzunun = 8 QJ k D •• •• d 
Ehemmiyeti OŞ ara ODUYOT' U Bu Teşekkül, lnktlcip Tarihimize Ait 

Araştırmalarla Meşgul Olacaktır 
Libyadaki aıken harekit. yalnız 
Mııır ve Suriyenin emniyeti için 
yapılmıt münferit bir hidiıe Je
iildir. Neticeleri itibariyle harbin 
umumi seyri üzerinde dahi t esiri
ni ıöıterebilecck olan mühim ve 
Miyük bir teıcbbüstiir. 

M. Zekeriya SERTEL 

lngflizler Libyada beklenen 
taarruzlarına başladıl~ Bu 

taarruzun askeri ve siyasi bakım
dan büyük bir ehemmiyeti var
dır. 

Harp ba§hyalıberi İngilizler 
ilk defa te,ebbüsü ellerine alını! 
bulunuyorlar. Şimdiye kadar har 
bin yerini ve zamanını hep ~l .. 
manlar seçer, İngilizler yalnız 
müdafaa ile iktüaya mecbur o
lurlardı. Filvaki Suriye, Irak ve 
İran h8diselerinde de İngilizler 
Almanlardan evvel hareket et -
mişlerse de, bunlar askeri olmak
tan ziyade siyasi taarruzlardı. 
Halbuki bu defa tam manasiyle 
büyük bir askeri hareket karşı -
smdayız, ve bu hareketin zama • 
nını ve yerini İngilizlerin tayin 
ettiğini görüyoruz. 

Libyada ba§lryan bu büyük ta
struz şimali Afri.kadaki Italyan 
~paratorluğunu silip süpürmek 
maksadiyle yaplımaktadır. Habe 
§istan ve Sudandan çıkarılan İtal 
yanlar Sirenayik ve Trablustan 
da çıkanldıklan takdirde, artık 
Afriltadan tamamen kovulmuş o
lacakludır. 

• Ankara, 21 (A.A.) - İstanbul Hmanına bağlı 
SaO tonl:uk Yenice vapurunun Burgazdan İstan
bula eelırken Vasilikos a~ıklannda torpillenerek 
batt~~ ~be~ a~mmıştır. Bu hapta tahkikata te-· 
v~sul edıl~ıştır. Gemide hamule yoktu. Gemi
nın yalnız bırinci ve ikinci kaptanlannın k urtu
larak Burgaz'a iltica ettik ler i öğrenilmiştir. 

Hadise nasıl oldu? . 

Ali Uytun ve Serkis Kürkçüyan firmasına ait- Ankara, 21 (A.A.) - Yüksek İnkılip tarihi ve Türkiye Cüm 
tir. Şehrimizde mevcut malumata göre "Yeni- tahsil müesseselerinin son iki sö- huriyeti rejimi dersinde okutula 
ce,, ikinciteşrinin üçünde isviçreye ıönderilmek mestirinde bulunan talebeye gös cak bahislerin müfredatı da Ma· 
üzere yüklenen üzüm ve incir hamulaiyle Bur- terilmekte olan "İnkilap tarihi arif Vekilliğince tanzim olunarak 
gaza gitmiş ve ayın 18 ine kadar or ada kalrnıı- Libya harekatına denizden iştirak dersi,, nin unvanı ''inkılap tarihi bu müesseselere tebliğ edilmiştir. 
fır. Dönüş seferinde yüklemesi mukarrer olan eden Akdenizdeki İnemz filosu ve Türkiye Cümhuriyeti rejimi Her fakülte veya yüksek oku· 
kağıtlar bu tarihe kadar gemiye .ıeslim ediLme- kumandanı Amiral Cunningham dersi,, olarak tesbit edilmiştir. Bu lun son iki sömestrinde bulunan 

ı&oıuı: sa ~: 111: 4' İngiliz umumi karargahının bu haren son iki sömestir talebesine Cümhuriyeti rejimi,, dersini ken 
akşamki tebliği: hatt.da iki ders olarak okutula - di binalarında ve kendled için 

diii için vapur boş olarak yola çıkmıştır._:::) Kahire, 21 (A.A.) _Orta Şark ders 1941-1942 ders yılından iti- talebe "inkılap tarihi ve Türkiye 

.. _ .. __ • • 11 .. - S caktır. (Sonu: Sa: 2; SU: 1) 
----------------"--------- irenaik'de muharebe. dün öğ- -===========================-

leden sonra ciddi surette basla- s b • d 
\.~~kariki .. ::~~:~~~:hsi g~en Yenice vapuru, 

Tokyo'ya 
Mukabil 
Teklifler 

1 B 1 1 mıştır. Bundan evvelki iki gün 1 r 1 sta n a u CJ ar ar 1 n zarfında yaptıkları süratli ilerle -
' meleri neticesinde. zırhlı kuvvet y • t 

u•ııA !erimiz, 20 sonteşrindeSidi-Rezeg azıye 
pi 1 1 civannda büyük miktarda Alman ' 

tankları ne savaşa girişmişlerdir. ,Çok Karışık 
E 11 • Alman kuvvetleri, 70 tank ve 33 m e e r 1 zırhlı otomobil kaybettikten son

ra birkaç yüz de esir bırakarak 

Filof Diyor ki: 
geri çekilmiştir. 

' 
Sidi-Rezeg bölgesi ile Sidi-Ö

mer arasında , başka bir İngiliz 
zırhlı otomobil teşkili, Bardia ve 

"Milli Topraklarımızın Gambut bölgelerinden cenuba 

Çetelerle Yapılmakta Amerika Japonyantn 
Olan Çarpışmalar MihverdenAyrılmasını 

Vahim Şekil Aldı da Şart Koşuyor 
doğru ilerlemiş olan başka bir Al 

Birleşmesi l~in Her man tank teşekülü ilt? muharebe Sofya, 21 (A.A.) - Ofi: Bura- Londra, 21 (A.A.) - Vaşington 
'3' ye tutuşmustur. ya gelen haberlere göre, Sırbis - daki Times muhabirinden: 

Fedakarhg'"' a ,Hazırız,, (Sonu: Sa: 2: Sü: 3) tanda vaziyet gitgide daha ziya- Hariciye Nazırı Cordell Hull.; 
SovyetleT tarafından anudane müdafaa edilen bir köyde m ucadele de karışmakta, general Nediç ile Amiral Nomura ve·M. Kurusu ile 

Sofya, 21 <A.A.) - ~vekil r·-·------·111ııııı. çeteler arasında ve komünistlerle yaptığı uzun bir görüşme esna-
' Filo!, dün mecliste söylediği bir • ' milliyetçiler arasında mütemadi - sında, Birleşik Amerikanın, do-

l nutukta Bulgaristanın coğrafi, si İ~ w 11 i yen çarpışmalar vukubulmakta - ğu Asyada statükonun lnuhafaza-
yasi ve iktısad~ d urumu itibariy. i\J • av e ei dır. Bunlar, ~u.gos~avyanın eski zas~°?ı ami.r olacak basit bir ka-

R t f 
'f ç t• S A ' • le Avrupa cam!asına bağlı olduğu 1 . S~fy~ a~~~ılıterı albay Draga bulu derpış eden her hangi bir 

05 o a e ın iman Tıcaret nti ve .bu camıa dışında munta - ı G .. ~ikailovıç ~ kuma?~ası. altında-. anlaşmakla iktüa edemiyeceğini 
zam bır surette yaşamasına ve ge o re• aırlar. Eskı ataşemılıterın hem - ısrarla izah ettiği s~mılmaktadır. 

B·ır Mu··cadele Gemı·s·ı Batırıldı lişmesine imkan olmadığını kay - ,. • P.~ları ile ~ranica Vosiç ile prof~ Diğer taraftan, Büyük Okya -
dettikten sonra Dobrucanın, he • sor Dragovıç Olup bunların hepsı nus bölgesiıııdeki bütün Aswaı 
men bütün Makedonyanın ve I -o- . nizami Sırp kuvvetleri tarafın - ve batılı milletlerin iştirak ede-

ALMAN TEBLiGi 

Bu suretle Afr.ikada İngiliz. 
kuvvetlerini işgal eden bir düş • 
marı kuvveti kalmıyacağı için, 
Mıs:ı.r ve Orta Şarktaki İngiliz or Almanlar t~oskovaya Moskova Etraf1ndaki 
duları başka yerlerde kullanıl • 

b~:~~- tamamen serbest ka- 35 Km. Yaklaştı Auharebe Şiddetlendi 

Trakyanın batı hudutlariyle Ege il B •• •• k p f 1 dan mütemadiyen takip edilmesi ceği nihai bir anlaşmaya esac-
hudutlarının Bulgaristıma döndü uyu e ro ısonu. Sa ?· so· fi {Sonu: Sa: 2: SU: lll 

ğünü hatırlatmış. Bulgaristanın H arbı· 1942 de 
bu yerlerde itiraz götürmez hak 

1 U~nM 0-et:fi~ l ~k cephesinde Alman ileri Berlin, 21 <A.A.) - Alman or-
hareketi durmuş gibidir. Başlı - ~u!an başkumandanlığının teb -
yan şiddeUi kış Alman taarruzu- lıği: 

Moskova 21 (A.A.) - Sovyet 
gece tebliği: 

nun hızını kırmıştır. Beş ay sü· . Donetz havzasında ye cephe -
recek olan kış muddetince büyük mn merkez keshninde cereyan e
askeri hareketler icrası mümkün den muharebeler esnasında yeni 
olmıyacağı için, İngilizler bq. müd ilerlemeler kaydedilmiştir. 
det zarfında Afrika harbini bitir- Leningrat önünde düşmanın 
mek ve ilkbaharda orta · şarkta- çıkış teşebbüsleri Alman müda -
kı ordularını, teçhizatı, malzeme- fasının toplariyle akim bırakıl -

20 Soteşrin günü kuvvetleri -
miz bütün cephelerde düsmal'la 
çarprşrnışlardır. Muharebeler bil 
hassa Don nehri üzerinde Ros
tof'da, Volokolamsk'da ve Tula 
da ~ok şiddetli olmuştur. 18 Son 
te~in günü tahrip edilen Al
man tayyareleri evvelce bildiri! 
diği gibi 21 de,ğil 26 dır. Barentz leriyle birlikte Sovyet cephesine mı.ştır. 

göndermek imkanını öulacaktır. 
Bu bakımdan Libyada başlıyan 
Ingiliz taarruzu, ilkbaharda şark
ta başlıyacak b.üyü.k muhare~e -
lcr içın bir nevı hazırlık mahıye
t ini haizdir. 

Libyadaki askeri hareketlerin 
dıger muhtemel bir neticesi de, 
Afrika harbi bittikten sonra Si
cılyaya asker çı~armaktı.~. İta~ -
yada dahili vazıyet bugun bıle 
bozuktur. Kıtlık ve hoşnutsuzluk 
gl.ınden güne artmaktadır. Alman 
zaferlerı ltalyayı ıkinci pl.iııa dü
si.ırmüştür.. Mussolini Hitlerin 
emri altına girmişti~. Yarınki Al
man A vrupasnıda Italy~nın ala
cagı mevki de şimdiden Italyan -
lan endişeye düşürmektedir. Af
rika İmparatorluğunun tasfiye -
sinden sonra ise, !talyadaki bu 
hoşnutsuzluğun artacağına ve İ· 
talyanın maneviyatı bozulacağına 
şı.iphe yoktur. İngilizler şimali Af 
rıka zaferinden sonra Akdenizde 
elde edecekleri deniz ve hava üs
tün lüğu sayesinde Sicilyayı işga
le teşebbüs edebilirler. 

CSonu~ Sa: 2: Sli~ 5) 

(Sonu; Sa: 2; SO: 4 ) (SonL": Sa: 2; Sü: il) 

I" .. ·····--···-----·-·-·-····· .. ·-·········· ..... -....... • ....... , 

1 Er-lerimize Kış 1 

t_ ................ _. He dı·y .. s ,· 1 .... ~ .............. -...... . 

Kızılay ve Yardım Sevenler Cemiyeti 
Müşterek Komitesi Bir Beyanname Neşretti 
~nkara, 21 .<T~~! ~ .~ızılayla Yardım Sevenler Cemiyetleri 

ınuşterek komıtesı onumuzdek i sah günü erlerimize kış hediyeler i 
toplaını~a .başh~·acaktır. Bu münasebetle komite şu beyanname'Yİ 
neşretmıştır: 

.. :•tn~~hk al~mi bahtsız ~': kar~nlık. günler yaşıyor. Dünyanın 
uzerınc ~oken kabusun ne gıhı yenı facıalar doğuracağını şimdi • 
den kestırmek zordu r. Kanlı harp sahnelerine uzak olmıyan mem
leketimiz, milli birliğin sağlamlığına inanarak kahraman Türk or
duswmn kudretine güvenerek huzur ve siikun içindedir. Kanunlar 
yaklaştı. Onları düşiinelim. Hudutlarımızda Türk şeref ve ist ikla
lini bekiliyen on binlerce kardeşimizi düşünelim. Ve hazırhvalnn 
ki, göndereceğiniz küçük bir kış hediyesi onlarda selam ve· sev
J?nİ7.İn hir iirpertisini yaratacaktır .. , 

lara malik olduğunu söylemiştir. 

tir~aşvekil, ıunlan ilAve etmif - ! y apllacaktır il 
(9onu: a.: 1: 81: n 

Amerika da 
De Gaulle'ü 
Tanıyacak 

Berlin, Birleşik Devlet
ler Avrupa işlerine 
Karİşamaz, Diyor 

Vaşington. 21 (A.A.) - De 
Gaulle teşkilat komitesinin Birle 
şik Amerika tarafından tasdikini 
istihdaf eden bir karar sureti 
muhternel olarak bugün Ameri
ka mümessiller meclisine tevdi 
edilecektir. Karar suretini tanzim 
eden Cümhuriyetci Foster Stea -
dus bunu mecliste şahsen teklif 
edecektir .• 

Berlin mahf Ulerine göre 
Berlin, 21 (A.A.) - Yarı resmı 

bir kaynaktan bildirildiğine göre, 
Weygand'ın tekailt edilmesi, si
yasi erkanı değiştirmek yolunda 
Fransız hükumetinin takip ettiği 
siyasete dahil bir tedbirdir. Wey
gand'ın Alman baskısı altında 
tekaüde sevkedildiği ve Birleşik 
Amerika ile Fransa arasındaki 

(Sonu: Sa: 2: 80: 2) 

Pet rol harbi icin mühİlfl hazırlık
lar yapıldığın~ı söyliyt-n General 

Wavell 

Londra, 21 (A.A.) - Hindistan 
başkumandanı general Wavell. bü 
yük petrol harbinin 1942 de ce
reyan edeceği kanaatindedir. Ge
nera;~ göre harp sahası, İran. Irak 
ve Suriye bölgesini ihtiva ede -
cektir. Bu mücadele için mühim 
hazırlıklar yapılmaktadır. Muha
samat başlar başlamaz Britanya 
kuvvetleri Rus mı.ittefiklerıyle 
birlikte harbedecektir 

GARPTA ŞARK TABLOLARI 
,_~I F ransarun Paris ve Marsilyadan sonra en kal., 
R E F K balık şehri olan Liyondaki radyo, ateş ıht 
H A L 1 D yacmı önlemek için, geçen akşam halka şu yol 

gösterdi: "Rayvan gübrelerini toplayınız, yuğun 
KARAY nuz, topak yapınız, kurutunuz ve kömür yerın 

kullanınız.,, Anladınız ya, bizim bildiğımize gor 
tezek yapmak ve yakmak öğüdü veriyor! İşin aslını bilmiyenle 
bu usulü ömürlerinde işitmemiş, görmemiş olanlar kiıiıbilir nas 
Ş<tşmışlardır, nasıl iğrenmişlerdir; belki de öğürmüşlerdir: "Yap 
lır mı, yakılır mı? Allah göstermesin!,, diyenler bile olmuştur. F, 
kat ocak ateşsiz, ocaktaki tencere dumansız ve evin içı de ıssız k. 
lınca düşünmüşlerdir: "Olur mu, olmaz mı, bir denesek,, karany 
ilk önce burunlarını tıkayıp mırın kınn ederek, sonra da gül gı 
alışarak başlamışlardır kırlara yayılmıya ... Oküz, inek uğrağı y 
lerde egile kalka, "Sen buldun, ben buldum., diye diye -bir zama 
hır besili kaz kızartmalan için mantar aradıkları gibi- çayırlara 
lımup dolaşmıya! 

Haydi bakalım bayanlar, iş başına ! Paçalarınızı ve kollarını 
sıvayınız, sıvanınız. fakat dikkat: yüzünüze gözünüze sıvamayuıı 
Sepetleri doldurunuz, güzelcecik eziniz, güneşe dızıniz. Ar gun 
degil , kar günü de değil. ana baba günü! Garbde dahı. işte Şa 
koylerıni hatırlatacak manzaralar türeyor: Ilk bakışta ne oldu 
bilinemiyen yığınlar, kuyruklu dağ odunları! Fakat sanırım kı 
rada tezek şekilleri, intizamlı kalıplardan geçirilerek briket köm. 
rüne benzetilecektir ve el ile değil bir makine ile karıştırılac, 
kurutulmak için dıvarlara değil, tezgahlara serilecek. açıkta b ı 
kılmıyarak dam altlarına istif edilecektir. 

Eski idareler zamanında bulunsaydık bu yeni yakıma alı-. 
onu medeni biçime sokan garplıların bir gün tezeğı de amb•l 
yarak memleketunıze ihracat ~şyası arasında satmaları. hızım 
kapışmamız ihtimali vardı. Sobayı göstererek "Ne yakıyorsun 
efendim?,. diye sorulunca çalım satarcasu~a: "'~v~upa .tezegı!. d 
dik ve bordo şarabı içiyorm~şuz. gibi k~ülenirdik. Şuphe yog 
tezege bile terakki şekli venlebılir; o bile medeni kıyafete o 
labilır! 
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•• 

fazla ısrar ett n.iz, tab'I kabu
ur oldum. Bır c m açmaktan 
l' Buna rağmen size itiraf e

ki gece s:ılon gir rken ide
kuyordum. Hel .. h !anızla kar
k du$uncesi beni fa::la ürkü-

No. 7 
- Evet, dedi, öyle orkeldor do var. 
- Söylediğiniz kadınların bulundu 

Ziya Gün 
Davası 

--o-

Varisler, 
iptalini 

Vasiyetin 
İstediler 

Şekere Zam 
Yapdmıyacak "Fransa ve 
Y e+ecek Kadar Şeker Fransızlar" 

u •. 
M h up oluyorum. Sizi lsteme

Uzmiı üm •• 
Hayır, mahcubiyeti bırakm. Yal

e sciylem k istediğim ıu: Ben
bır d ha böyle bir yardım bekle

Esasen sizin geceleri kendi 
e b r hırsız gibi pep.çereden ıir-

çirkin ve gülünç bir ıeY. Arzu 
, ben pederinlze açarım. E

olunuz ki, Paıa memnun olur. 
de bir anahtar bulunur, iste
aaat eliniz.i kolunuzu salhyarak 
evınıze kapısından ılrerainiz. 

ersiniz. Paıaya açayım nul' 
Yok, Yok, bunu ıonra konuıu-

ğu gibi; değil mi Suavi beyi' 

Ortah
0

k ka;a~ı; 
0 

lraıkte1rl 1tıklar 
çoktan yanmıştı. Saliha salona griin
ce Hüsrev Paşa sitemli bir sesle: 

- Merak ettim, dedi, ıeç kaldınız. 
Saliha ıülorek cevap verdi: 
- Hava, tabiat o kadar ıUzoldi ki, 

dalmı,ı:ı, Hemen üç saat hiç durma
dan yürüdük. Keıke ılz de ıelaey
d.nl:ı, böylo hava«S. yürümek insam 
yormuyor. 
Köıesinde yün örmekle me11ul ıl

bi ıörüqon Behiyey.i farkedinco ona 
döndü: 

- Bonsuvar hanımefendi, bonıuvar 
Kemal boy, affedeniniıı ıörmedim, 

Kemal, ıoiuk bir aoıle mukabolo 
etti: - Bonıuvar Saliha hanım! Son 
ra tekrar ırueteslne daldı, Behiye, 
Salihayı yukandan aıatı ıU:ıdükten 

Nasıl iıteraonlz? sonra, müstehzi bir 1eıle Paıaya bi-
Biliyor muıunua, Nataıadan a)"- tap etti: 

Vah, vah! .• 
isabet, deyin, Zira bent aldatı

diln ıece neler oldu bilıenlz .. 

- !4aıa1lıah, Salih' hanım bor giln 
biraı daha ıronçleflyor, on altı 1a11q
dald bir kııdan farkı yok. 

Saliha, ıülmeto çahıtı: 
- Faıla U\tufktrıınu hanımofen

Zat;n ~n,; aomılyordum ki .. Her di, iltlfatmısa teıekkilr ederim. 
o da beni aovmiyordu ya, pa- - Nerelere kadar ıltthıb baJrabmP 

efendim, para, para fçtn ne ya- Saliha bu suallerin altında ıl:ılenen 
• Dün akpm benimle bulunma- düıüncoleri sumiıti, Biru toreddüt-

fstediğlm halde gelmedi. Meğer ten sonra cevap verdi: 
aıına ıöz vonniı. Tabii HD• - önilmüıo çıkan ilk yola daldık, 
herif olacak. Ama yüzüne ba- sonuna kadar yürüdük. 
te>' değil, Nataşaya adam a- Behiye dudaklarında hep ayni scı-

ııera J'tldirlyormat. Kürkler, ol- ğuk tebeuümle, ıırar etti: 
bile almıı. Zaten kadmlann - Fakat ba yollar biraz tehlikoli-

böyle deiil mil Lüksün yanında dir, Bilhaısa akıamlan ııılı: da yok,. 
Wurdı11 mı olurP Dikkat obnok lbnn, Ben lleıtdi he· 

yavatça koluna ç~ ff N- sabuna, ıründiiı bile ~a coaarot 
sesle sordu: edemiyorum. 

Her kadın için nd? - Gösterdiğiniz alakadan dolayı 
Eberiyetten bahsediyorum. He-ı mfnnottarım hanımefendi, fakat yal
aıırda, aık oıkl masallara ka· nuı değildim, yanımda aalaq ılbi bir 

Bqünkil kadın, yalnız ıiy:lnmck, 4eLikanh •ardı. Aiabeylniz de bu yol 
ek, beyenilmok için yaşıyor. lann tehlikesinden biç bahsetmemiş
kız bile evlenmek için., zengin ti, Maamafih madem ki ihtar ettiniz 

fakir sevgiliye te: cib ediyor. şimdiden sonra bu kadar geç kalma-
Pikirlorinizdoa ne lı:adar emin- yg efendim. • 

• Eğer kendinize, vakaların görü- - Siz bil.irstniz Saliha hanım, ben 
e dotil, iciorine balanak, ete- den aöylomek, • 
zahmetini verirseniz, aldandı· Hüsrev Paea. milnakap:pa nihayet 
sörocekıinb Suavi be)'. llellı:i vermek Jefa: 
c ku aaadoti mütevui., fakat - Suavi, dedi. Fatman aolleni
bir bayatta buluyor. Belki ıenç ver JCQleii bu11lasuı, karıunua acılı:
er tarafından delik deıik edi- tı_ 

e, daha yaah olcun bir ada
tefkatini ıifa verebilir sanıyor. 
aıktan tirlrtil ıefkat anyor. 

1 
(Arkqı var) 

RADYO 

Doldor Profesör Ziya Gün'un 0-
niversite ve Darüşşafaknya vasiyetle 
bıraktığı para ve eml!lkln kanunsuz 
tekilde bırakıldığı yolundald jddi:ı 

üzerine, varisler tarafından vasiyetin 
iptali için ac:ılan davaya dün Asliye 
altıncı Hukuk mahkemesinde başlan
mıştır. 

Varislerin vekili Talat Gönensoy. Meriç nehri üzerindeki köprilnüa tamirden önceki ıörünütii 
Noter huzurunda yapılan senedin 
ııonradan buna ilave edilen bir senet
le bozulmuş olduğunu ve bunlarda 
tenakus ve usule uygunsul.luk mev
cut olduğunu ve tesisin butlanını id
dia etmiştir. Vekil, vasiyetname~n 
iptalini ve muarızanın men'ini mah
kemeden istemiştir. Tesis heyetinin 
vekili Ahmet Refik Gorbon bu da
vaya bu mahkemede bakılamıyacağı
nı. vazifesizlik kararı verilmesini is
tediğini söylemiştir. Duruşma müda
faa için başka güne kalmışttr, 

Bütün Tren Köprülerinin 
Tamiri Yakında Bitivor 

Nakliyata Şubatta Başlanacak 

ihtikar Yaparken 
Yakalananlar 

Galatada Perşembe pazarında zi
raat makineleri satan Türk - Avru
pa limited şirketinde 70 kuruşa sa
tılması icap eden çelik pulluk demi
rinin 250 kuruıa sattldıitı haber alın-
mıştır. Bunun üzerine 75 pulluk de
mirinin beheri tlrket orpklarmdan 
Hamparsum Terezyan tarafından 250 
,er kurup satılırken suç Ustil yaka
lanmıştır. Depoda bulunan 598 tane 
pulluk demiri milsadere ve milddei
umumiliite teslim edilmiştir, Ham• 
parsum tevkif edilmiştir. 

Bundan baıka Kilçilkpazarda Sa~ 
bunhane ııokalmda Yani Develldya· 
dis ve kAtibi Dlmltrl Paskalyadll 450 

Edirne ile Sivilingrat arasında mal 
taşıyacak olan trenler loln yapılmak
ta olan JtöııNJer bitmek Qzeredlr. 
Arda nehri üzerinde iğreti bir köprü 
yapılmaktadır. Köprülerin tamir:ıtı 
bitlnelye kadar kamyonlarla mal ta
şınmakta e>lduiundan, bazı yerlerde 
yeniden S(lmrilk idattleri kurulması 
kararlaştırılmıştır, Bu arada Gazimi-

T eftiı Edilen 
Mektepler 
Maarif Vekili Dün ·de 
T etkiklerda Bulundu 

kuruşa satılması icap eden iki bu- Maarif Vekili dün sabcıh Kız Öğ
cuk kiloluk bir paket Monta olvtılni retmen okulunu teftiş etmiş, sonra 
925 kUl'Ul8 ıatm11lardır. Bu oivi pa- MU'hendis Mektebine gitmiş, program 
ketlerini alan Vefada Mehmet Ara• lar ve yapdaeak ,eni llbol'atuarlar 
bul ve Unkapanmda Kemal Sümer etrafmda izahat almıştlJ', YUkaek öt
de bunlan 11 liraya btlfkalarma ıaı. retmen okulunu da zlytıfft eden v~ 
mışlardır. Yapılan eürmümethut IO- kil, talebenin daha iyi bir şekilde 
nunda suçlular yakaTanmut, 11 paket yatıp kalkmasını temin için, yeni 
çivi de müsadere edllmiltir. tedbirler alınması hakkında okul mii

Suçlular müddeiumumlllle veril- dürUne dlrektlfier vermiştir, Vekll. 
mişlerdir. Yüksek Öğretmen okulundan sonra, 

----~~-o-----~--

H ava Kurumuna 7500 Lira Edebiyat Fakülteııine gttmıe ve TUrk-
lslAm Ansllı:lopedlıl hazırlama heye-

TeberrÜ Eden Bir Tacirimiz tinin çallfillalarmı 8Ö&den ıeciftniş
Ankara, 21 (A.A.) - İzmir mani- t!r, 

haldeki gümrük merkezi 
Kapıkaleye götürülmilştür. 

ııimdiden 

Dlğer taraftan Sivillngrat - Uzun
köprü arasrndaki 67 kilometrelik de
miryolunun tamiri de tamamlanmak 

üzeredir. DemirJıol ile nakliyatın en 
ıeç Şubat baıımda başlanacaitı aııla
şılmaktadır. 

Sürülecek 
Muhtekirler 
Üç Muhtekirin Cezası 

Tasdik Edildi 
Bir müddet evvel İhsan San Bekir 

ve kardeı;i Zeki ile ortakları Klodyiis 
Kabasakal yapağı ihtikarmdan adli
ye,e verilmiş ve muhakemeleri so
nunda beşer yüz Ura para cezasına 

ve ikişer sene Yozgada sürülmeleri-
ne karar verilmişti, Bu karar temyiz 
mahkemesinde tasdik edilmiııtir. Suc
Julardan İhsan San Bekir yarm miid 
deiumumilikçe sürülecektir. Dlger i
ki suçlu aranmaktadır. 

istihsal Edildi 
Bu sene Alpullu, Eski chlr. Uşak, 

\ e Tllrh:ıl !'ekcı• fııbrikalarınıızm is
tlh al vekt\nu 90 bin tonu bulmak
ıodır Harpten ev\ el ııormııl zaımın

lard ve şekerin daha ucuz oldu •u 
f:Jralnrdn menılPketimizde harcanan 
ııe er miktarı 100 - 105 bin ton idi. 
H lbuki bu miktar şeke>rin bir mik
tar pahalılanmasmdan sonra azalmış
tır. Bu sebeple bu sene. yerli fabri
kalarınuzm istihsal ettigi şekerin 
memleket istihlilkini tam men k rst
lıyaca •ı anlnsdmaktadır. M'ıamafıh 
dıi piyas lardan ihraç mallarımız 
l< rşılığı şeker vermek istiyen fımıa-
1 r vcırdn· ve lüzum görlildü ü ta.<
dirde hariçten de seker getirtilmesi 
kabild'r. Bu sebeple sekerin ve ika 

\ile verilmesi düruntilmedigi gibi, fi-
:ı;atmm arttırılması için de sebep 
yoktur. Fabrikaların yeni sene mah
sulleri pivasaya munta1.aman göndc
rilır el<tedir, .................................... _ ........... : 
i KÜÇÜK HABERLER i 
=···········································-···· * Çil'" NTO SATIŞLAR! Dahiliye 
Vekaleti dmento satı !arının serbest b ra 1· 
dığını bil< lrmlı;tlr. Vıllyet kaYt11aka~lılılara 
ve il ili makamlara malılmat "ermı\tır. * LiMANLAR UMUM MUDURU Lı· 
mantar umum mild!iril Rauf Manyas VJ'kSletlc 
ıı:örUşm k üzere Ankaraya e;itmi tir. * NAKLEDiLECEK MUDCJ~LUKLER -
Belediye rci ligi belediye hukuk, ıktısat ve ne1 
riyat müdilr!lıJ-lerinin bır baska binava nakle 
dllmesine lı:arar vermiştir. Bu müdtlrllllıler 
için birer bina aranmaktadır. •• Mevlidü 

Radyolin dİIJ macunu 
sahipleri Necip ve Ce
mil Akar kardeşlerin 

pederleri müteveffa 

Bay HÜSEYiN 
AVNi AKAR'ın 

M"m!elı:ten yıprancb: sevilmek 11-
Her halde buıttn bir orkefin 

• 11enıia bir -.vco aramau. 
tirene_ 

kadınlara ıcnçliilnl s:ırt:ım yok 
Xanlarmın tervetini emen, lıat

en küçük fakat onlar için en 'lı:ıy
et~nna vanncl78 kadar aa-

fatura tiiccarı Ahmet Tatari Türle Diğer taraftan, Edebiyat ve Fen 
BUGONK() PROGRAM Hava Kurumuna 7ft00 lira teberril et~ Fakültelerinin bulunduğu Zeynep 

1.10 Proııram 19.00 Konu,ma mlı ve bu parayı Kurum veznesine Hanım konağmm tamir edilmiyecek 

Şehir 
Dünkü 

Meclislnln 
Kararlcrı 

vefatının kırkıncı gü
nüne tesadüf eden 25 
teşrinisani 941 salı gü
nü öğle namazını mü
teakip Bayazıt camii 
şerifinde merhumun 
ruhuna ithafen mev. 
ludü nebevi kıraat et· 
tirileceğiııden bilcümle 
ihvanı dinin tesrifleri 

kocalar -,ok mu? Dam dttn, bu 
erkekler pek boldu, Kadınların 

bulin eald>'• nuaran Wru da 
enerjili, blru daha kendilerini dü 

olmalan mı? 
av1 abı:ıt etın1t sınt: 

7.33 Müzik <Pı.> ısı.ıs Orkestra teslim etmi"tir, kcıd!IT' harap olduğu göri.Um\iıt v~ bu 
7.45 Haberl.r 11.ıo Haberl.r ., F k''lt l · 1 b' b' a a.oo lllüaik <PL> ııı.o Sıırbest a u e er ıç n ır ına aranmasın 

o ıus &arıııı.r Beden Terbiyesi Umum karar verilmiştir. 
u.ıo Pro11"a• 20. ıs :iadll'O sueteü t · T 1 ~- y·~· · i ı3.u 1111aı1ı 2o.45 ıarıuı.r Mu-du"ru·· Edı'rnede Maarif Vekil nm a e.,., ul"'Qu ıç n 
13.45 Haberler 21.00 Ziraat takvimi )'llpt111 tetkikler de BOila ermif, talim 
14.00 Müzik 2ı.ıo Istelıter ...... trne, 21 (TAN) - Beden Terbi. taburu blnasmm talebe yunlu olarak 14.IO At ya~ :11.41 llo•Qtma _. 
ıuo Bando 22.00 Orlıe1tra yesi Genel Pirektörü General CemiJ kullanılması kararlaştırılmıştır. Talim 
1S.QO Program 22.JO HaberleT ilA •·b · · b .ı.- bir bina 1s.03 Meydan fnh 12 45 Orkestra Taner, Beden Terbiyeııi teşk atm1 ... uru ıçın a_.,. aranma-

Şehir Meclisi dün toplcınmıştır. 

Türk Hava Kurumunun teklifi üze
rine kara nakil vasıtalarına, yolcu 
ücretlerine onar para zam yapılması 'ı 
hakkındaki Dahiliye VekAletinin tez
kereli kabul ~iıtir. 

Pans dershanelerinin "Lt\biyat ta
rife,, sine glremiyeceği muvafık gö
rülmüştür, 18.40 Orkestra 22.H lbkaruı teftiş etmek üıere buraya &elrolitir, sma başlanmıştlr, 

:ı--~--~~~~--~~~----.--~--....;._~----~----~~~~~~~--~~~ 

GF:CE. GE.L5.N H•BG~LER 
Mecliste Dünkü 

L•ya'daki Harekcit 
( Baftarafı 1 lnoldo) 

19 Sonteşrinde ilk çarpışmada, düı 
man 28 tank kaybetml~lr. Bizim ka
yıplarınuz 20 tanktU'. Dün sabah, bu 
harekete yeniden ballanmış ve neti
cede, dili!llan, 34 tank de.ha kaybede
rek tlınal dolu iııtikametlnde gerl 
püskürtülmüştür. Müzak ereler Bir - El -Gobi bölgesinde · vaaiyet, 
daha az sarihtir, Fakat su cihet ma
lümdur ki, bidayette bu bölgede ha
rekete ıeçirilen İtalyan zırhlı tüme
ni, herhalde muharebe üzerinde hiç 
bir tesir yapmamış ve muharebe na· 
len devaqı etmekte bulunmuştUl". 
Hatırlardadır ki, bu İtalyan sırhlı tü
meni, 18 Sonteşrinde Sidi - Rezeg'e 
dojru ilk İngiliz ilerleyiiiade İngiliz 
zırhlı kuvvetleri tarafmdan hücuma 
uğramış ve c14dl ıutette bJrpalan
m~U. 

aonra MecUı runamealnde 
milH müdafaa mükellefiyeti 

'8aamın 61 laci maddeline bir fıkra 

Tevziatına Ait 
Proiesi 

ara, %1 (TAN' - l'ırmcdara 
ek yapm ları için verilen unların 

mı simitçi, börekçi ve pas
-11> hamur iliyle meşıul olan 
tbanelere sattıklan tesbit edil

" buna mini olmak için Tica
VekAleti bir kararname projesi 

arak Batvekllete vermi•tir. 
ame eaaalarına ıöre börekçi, 
ve past..cılarla hamur tatlw 

kararnamenin neşriııden 
mahdut miktarda 4a oı.a un 

ecektJr. 

Jenl Bir Enstitü 
Tesis EdlDyor 

J 

ill'feslne dair olan bnun liylhpmm 
hiriııci mthıalı:or .. lni yapmıı vo pa .. 

nrteaJ dili toplanmalı: Uzero datıl

mııtır.. 

Y enl 6lr Uıllha 
4nbra, il (TAN) - Hallrodalan 

muhabere evrakının HaJJrovleri ovralrl 
gilti tenıiJltlı poıta tarifeıdndon is
tif'adealnl temin edecek kanun llyJ -
hası Meclis nısnameslne almmııbr. 

Slellya • da isyan 
AICimetleri Varmıı 
•aşington, 21 (A.A.) - Buraya 

gelen haberlere g8re SJcllya halkı a
çıktan açıfa isyan etnıok U.orcdlr 
Bir İtalnn kafll•i Afrilı:an Juıre~ 
ltet eder etmez Sicilyalılar bua11 Mal
tadaki lngillzlere bildirmeie mavaf .. 
fak olmutlardır. Bundan baıka Bri
tan:Ja denisaltı mürettebatı tıtodik -
lori ıibl Sicilya:Ja çıkmakta vo ltal
nn makamları ~ııa mbi olamaqıak
tadu'. 

Amerika da De 
Gaulle'U Tanıyacak 

(•atıa••fı 1 IROlde) 
münasebetlerin yeniden tetkik 
edilerek icabında ıimali Afrika 
ile itgal altında bulunnuyan 
Franaya yiyecek ıevkiyatının 
kesileceği hakkında Amerika ha• 
riciye nezaretinin nepettiği teb
liğ Berlin ıiyali mahfillerinin 
şöyle miltalh edilmektedir: 

Nasıl Almann ftl'• diler bir A•• 
rapa devleti batı küreain\n işlerine 
karıtmak haklnnı iıtemiyorlaro, Al
ınan1a da. Amor"kanın ııı veya bu 
suretle Avrupa lşlerlne karJımak bak 
k111ı a,ıa tanımaz, 

General Weygand'ın tekaüt edil. 
mesi hakkında Atlantltin ötcı tarafm
dan takip edilen aiyt\stt ititilmemiı 
bir Mllkj olarak ttUkki e4ilmekte
dir. 

!!alfaya ile Sidi-Ömer arasındaki 
müdafaa hatlarını tutan düımaa a ... 
serine kuvvetli tuyik ya~lmakta de
Vl\m ediliyor, Bu esnada, batka lngi
liı aırlll• t91Qtı:tulerlnin müüeretl 
ile faallyette bulunan !ınparatorluk 
kU'fVetleri, Sidi-Ömerin batısından i
lerlinre" ılmal• dotııı 4ıannadu a
rızi kazanmaktadır. 
Geniş muharebe sahasının diğer 

lqaımlannda, lnınetıl 1qiliz zırhlı 
vo motörlii lılollan, bası lnikamet • 
lorde derin •rette llerleınel• kay
dotmişleJ " dtlllft&IU1\ btlttn taa•b 
münakale hatlara Wa41Utn altına 
abnışlarclır. 

Blr NCil ,.,,..,. 
Kahire 21 fA.A.) - lnJtlllı 

ordulal'I umumt karardlwun 
per'9mbe akeann tebltli: 

Dün ıeee Jıcuvwtlerbntn ftSOft 
suı> öncü Ul'llurlar, '!'obruk mtl 
dafaa q&WUintn JUi kilometre 
cenup batl81'ndakt diklikler Uı
tünde bulunan Ra1elfh'i 11~
mişlerUr. '4111 -a ~ 

Alıftan reı..ı leMll 
Berl'n, 21 (A.A.) - 'Tebliğ., $i

qıali Afrikada Alman - ltalyan mu
kabil taarruzu devam etmektedir. Tab 
rip edici ve pike bombardıman tay
)'areleri Lil:ııa ile Mıaı1' 1'adu~11 arı· 
sında tank ve motör!U vasıta 'op-
luluklannı dağıtmışlardır. 

Marsa - Matruh'da askeri tesisat 
P11Üeuir sarette boınbardıman edilmiş 
tir. Hava muharebeleri esnasında 
düşman 4 tayyare kaybetml,tlr. 

Roma ııtalbMıtmda ha11Nt 
Roma, 21 (A.A.) - Afrika lim•

Ftanıız Halkı ikaz Etlillyop lind• ltir .\iman ... tıal)'lln 1'\üııtrelc 
Landra, 21 (A.A.) _ Londra tlareke\me ~t~ur eden lt°"!• !"at .. 

radyOfi\l Franı:uava ne11rettif i bir blUl~. nıal\afıUnde,_ Cyrenaıque c\eld 
"d 'ı..A1tr -...., · • tnaıfü taarruıu bıraa hoyret QJan-

meaaJ a ~ı. m~ttefUder ara - dırmıftlr. Baıı maha!llde de İtalyan 
fından yapılacak ıstUA saatine ha kumandanlığının İngiliz taarruzunu 
or.ır bulunmıya davet etmiştir. tahmin etmiş olduıtu söylenmektedir. 

ALMAN TEBLıGi 
(B•ft•r•fı 1 incide) 

Budapeıte, 21 (A.A.) - Macar 
Ajansı bildiriyor: Ukrayna cep
hesinin cenup kesiminde mütte -

lnalllzlerln Libya 
Taarrnzunun 
Ehemmiyeti 

tikler hızla ilerlemektedirler. Bil (Battarafı 1 lnolde) 
haB&a Rosto:! eıı.tmda müdafa _ Görülüyor ki, Libyadaki aske-
ada bulunan Sovyet kıtalan dar rl hareket, yalnız MlSl.r ve Suri -
bir sahada tek.U edihntf}ordir. yenin emniyetini. temin için wya
Harp esirler~ ve ganillletlerin pılmış milnfe~it. ~u h_adise degi~ -
sayılmuı devam ediyor. Macar dir. N~tieele_n .. ıtı~rıyle ~arbı~ 
kıtalarmın bu1unduğu kesimde umunu seyrı uzerınde dahı tesı
yeni bir şey yoktur. ri~i g<?sterebil~ek_ mühim ve bü-

M 08kova öpünde mücadele yük bil' tetebbüstur. 
Ankara. aı (Rabo Oaıet.,i) Almanlar bu defa Libyada İtal 

Moakova öninde tiddetli m11harebf- yanların yardımına koşabilecek 
terin dwaın tttiii bildirilmekte4Jr, vuiyette değildirler. Şark cephe. 
Bir habere göre Almanlar Moskova- sindeki kuvvetlermden bir kıs -
ra !5 kilometre mesafeye kadar ,aır- mmı buraya gönder~mezler. Hat
ıaımaia muvaffak olmuılardır. Bunun ta Sicilyadaki hava kuvvetlerinin 
da Volonlamalı: iıtllrametinde oldulu bile mühim kısmını -rk cephesi-
~nla11lı:ııor. Cenupta da Almanlar ~ İ 
ıoıw-e iMitaflır llaJdettiii bildiril _ ne almıya mecbur olmuşlardır. -
m.ırted\r, Yenideıa bul endüstri mer talyanlar ise tek başlarına, birse
lı:czlcıri~ ıaptıu dm haberler ıcl· nedenberi haıırbklannı bitiren 
mittir, • ve hayli kuvvetlenin İngiliz ordu 

lanııa karp tturabilecek kuvvet .. Va- te değildir. Hususiyle İngiliz do -
nanması ve hava kuvvetleri bir 
aydanberi İtalya ile şimali Afri
ka arasındaki münakalAtı sıkı bir 
kontrol altına alınış bulunmakta
dır. Son haftalar içinde sevkiyat 
limanı olan Napolinin durmadan 

bo!!\bardrman edilmesi, Afrikaya 
ıiden nakli'ye gemilerinin batı.w
mıun bunun en büyük delilidir. 

Türk -Y anlce'' 
puru da Torpillendi 

(,.....,... 1 tncl41t) 
"Y8fttee., t,...._. 10 mil kala 

Vasilikoz mevltiinde bil' denizaltı ile 
karşıl.,..ıa. Bu eana• va,ur sa
hilden hir mtı llO*ta w Bul .. !' kara 
sulannda bulunmaktaydı. G9ıninin 

sP,varisi, -.UN\l"11 ~- isUka
rııetini sahile doğru değiştirmek iste
miş, fakat buna vakit kalmadan, Vaziyet böyle olduğu içindir 
''Yenice,, tahtelbahirden atılan bir ki, Almuıların ş:ımdi Tunustak1 

torpille ~•nlnuew,. Woygand ordmıu.ndan istifade 
Ajamıın yakandaki t-eblllt'ftde te- ioin harekete geçtiklerini görüyo 

:rit edildiği veçhile, aemideıı kurtu.. ruz. Bir müddettenberi Vichy hü· 
hıbllenler dvari llatmıüa iklncıi 1 
kaptan Ha)'l'\lllahtırn ibarettir. lkl kOmeti ile Alman murabba• an 

&t•ttijliŞ:ltrğp 
(Battarafı 1 incide) 

denizinde topyekun 1900 tonila
to hacminde üç düıman nakliye 
ıemisi, 5000 tonilatoluk bir sar 
nrçh ~i, deniz muharebe bir
liklerimiz tarafından batırılmış -
tır. Karadeniıde de harp j{emi
lerimiz düşmanın 9000 tonilato
luk bir sarnıçlı ~misini batır -
mıslcırdır. 

Büyük Alman taarruzu 
Moılı:ova Zl ( A.A.) Cepheden Moı 

kovaya gelen son haberler, Moıko· 
vaya doira büyük Alman taarrmu -
nun yeniden basladığını ve Voloko
Jamslı: istikametinde ıek"z tümenle 
bir hücum yapıldıfını bildirmoktodlr. 

Moskova radyosuna göre, Tula,nın 
cenup batıımda ciddi bir vaziyet bi· 
sıl olmuıtur, R"<hro di-,or ki~ 

Kıtatarımız, Almanlarm cevirme 
hareketinden kurtulmaia ve düşmanı 
Moskovamn civarına uzak noktalar
da ~ıuna uiratmağa lıllh~ı\ar • 
dır, 

Tokyo'ya Mukabil 
Teklifler 

(8attarafı 1 tnolde) 
olabilecek bir programı Birle -
sik Amerikanm. nazan dikkate 
almağa ham olduğu da anlatıl
ml.ftır. 

Bu nihai anlaşmanın en lüzum 
lu unsurları, Japonyarun mihver 
münasebetini kesmesi, Japon 
kuvvetlerinin Cinden ve Hindiçi 
niden çekilmeşıi ve Japonyanm 
müstakil bir tecavüzden tama -
men feragat eylemesi olacaktır. 

Sırblstanda V azlyet 
Çok Karışık 

çarkçı, iki loatroıno, Qtr ııhn ~r ka- arası?da cereyan eden müzake -
marot ve 6 tarta ki ceman 12 kişi relerın mev:zuu budur. General 
k•YlPlll'. Bunlarım, ;,.ka:Jt mOtealııp Weygand'ın azledilmesinin sebe
Jeml ile benber aula'l'J ltimtılm\lı bi de budur. Fakat Vichy hüku -
olmaları1"1Jn lftdite ediijyor Den\ .. ıneti buna ne 'dereceye kadar ra- (Baştarafr 1 incide) 
saltl tarafından kuriarılm11 'oklukla- ,, olacaktır, Tunustaki Fransız ne ~ğmen aylardanber.~ ~~~a çe
rma vq~ 1'iHrek aahile qıkabildik- ordusu böyle bir anlaşma ile hiı- kilmış bulunan Sırp klubu azası
leıine daır henQı l\lçbtr haber alma- rekete ıe eceli midir btU"ası bi- dır. .. 
ınam~ır. . ç ' Yugoslavyanın yıkılmasını mu 
Yüıerek sabtle çJ1ı:mıya muvaffak hneınez. teakip bu milliyetçilerle komü -

olan ~t kaptşn, hldtıseyt Bulııır ma- Fakat görülüyor ki, Libyada nistler arasında hiikilm sürmiye 
ltam~ar.ma ':e ayni umanda telefonla haflıyan bigiliz taarruzu, mahiye baılıyan vifak çok devam etme -
ı~rımızdeki alAkadarlara habu ver. ti itibariyle geniı ve ıümuU\i bif mlştir. Öyle ki, aralarında çarpış 
ınıl\erdir. ı..h · eti h ·....ı:... l k b ld w h b · · · · Öğrenlldiğine göre torpilleme va- " emmıy aı~. ma ilr vu u u ugu a erının lfl 
itası a,,m ıı inci gOd saat ıa,ao da tilmediği gün yoktur. 
wkububn\lltUJ'. Birkaç gün evvel mühim bir ko-

11Yeftloe., ıo hm ıtıo.1a ıtıortall!lP'. 8, Amerikanın Mo1ıkova münist partisinin Mikailoviç taraf-
AU u~ fb'muı tar•tındarı bir ... Sefiri Değişiyor tarlarından mürekkep bir grupl ı ç r-
"• wye\ utqı altnm'I Vt battan a.. ptştıgı hatrrlatdmakt, dır. Milli et 1-
plı Jel\Uenmilitr. Buıünkü değeri 11••\ ton, 2 , (.\.A.ı P'i le11>ıtik malı, leı ın e r si yakaİannııştıı. Ko l-
900 bin lira kadatdır fUcl•n ~an haberlere ıı:llre, ıııun verme ve nistler, bunl rm silAhl rmı eller n -

Süv11ı-l Maksut ve" lldnel kaptan ı lıi"'-!"1 1ı,ıııınıınul\ iç~a mtmurıı ıuiı•n1111 den nldıkt n ve esvapl rm1 soyduır-
llıı"'a un Bırte~ık Amtrıka111u Mo k<> ı b y k •• 

!fa)'l'Ullah, bugijn kara yoliyle Bul. •l•l.llllno taylııı ihtl'!'ali ~arclır Jkl ııenoılon tan sonr ı;ırı;ıplak koylerıne &önd 
oarlıtandan sehrimiae h·-""_. -.ae. bıTı lıtmovıdı vaııfc aomı •rııdılıl lıUyu~ mi lerdir 
"' ...... ,..... '"" cici Stelnhardt vazl eclen eekllmek müuadeaı d' 
ceklerdll', ni istemiştir. SofYil dııhn feci bir t mı 

Yazan: Naci Stıdullah 
"R· Biçer., , bu isimde bir bro&ür 

çıkardı. Fransız - Alman har
binden evvelki ve sonraki günlerde 
Fransada bulunduğu anlaşılan "R. 
Biçer,. .in bu minimini broşürü, Fnın 
ıayı bugünkü haline düşüren sebep
leri arastıran eserlerin kimbilir ka
c;ıncısıdır, Hattll bir aralık, Halit 
Fuhrı Ozansoy bile, tekerleğin kırı
lışmdan sonra yo! gösterenler kala
balığına katılmıs, ve Fransayı inhiza
ma sürükleyen sebepleri, harp aley
hindeki eserlerde bulmuştu. 

Fakat, cümlemize usanç vermft bu
lunan bu kokmuş mevzuda yazılmış 
olmaıma ragmen. "R. Biçer,. in kü
çıik broıürıi bende büyük bir alaka 
uyandırdı. 

Çünkü, tanımadığım, ve adından 
milliyetini değil, cinsiyetini bile tayin 
edemedi im muharrir R. Biçer'in kıi
çük broşüründe ıösterilen inhilam a
milleri, mantıka, mesela Halit Fahri
nin ileri sürdüğiine benziyen sebep
ler gibi ıykm gelmiyor. 

Belli ki muharrir, eserini yazarken, 
ayni maksatla kaleme sarılmış olan 
meslektaslarmdan bir çoğu gibi, sale 
muhayyilesine istinat etmemiş. 

Bu brosüre nisbeten, Fransa71 in
hlııama sürükleyen sebepleri ortaya 
koymak ıdd'as'yle piyasaya sürülen 
diğer eserlerden c;oğu, yıizünfi bile 
görmedikleri hastalara, başkalarınm 

ifadelerine iıfnaden reçete J8%al1 he
kimlerin gıyabi teşhislerine bensiyor; 
Kanaafmce, R. Bıçer'in müsbet se
mere vermiş emeğini takdirle lrarllda 
mamak, affed'lmez bir nankörlük o
lur: Çünkti. Fransayı heaimete ıürük
liyen sebepleri, kültürle bealenmemit 

1 

muhayyelelerinin boşluklarmda araş
tıran kör kalemler, zavallı Fransn 

1 

milletini, Alman süngülerint1en fazla 
varnlamuılardı R. Biçer'in, -.e onun 
gibi hakikati görmek melekesini edin· 

1 miş dimağların ııamuaklrane pbadot-

1 

leri, Fransanın hez!metinden doğan 
mesuliyetlerden Fransız lnilletlni 
tenzih etmekle, suurl11 9fcdanlara 

bir vazife başarmaktadır-

Benim bu kanatte olduium idndir 
kı. R. Bıçer'in broıürünü, tıpln mü
tevazi hacmi gib', ırikre doimiJJeCek 
derecede küçük göremedim! 

Altın Fiyatlan 
yiikselmektedir. Dün bir Ri

tm 2595 kuru tan ve bir gram külçe 
altın 357 kuruştan satılmıştır. 

1 
22 Cumartesi ı 
Sonteıı"in ı 1141 _K_A_S_IM_:_1_5-. 

RUMi: 135'7 HİCRi: 1360 
Sonteşrin: 9 Zilkade: 3 
Gine~ O !~ lkin-'i Ak aın Yatsı lmsik 
fi 54 ll!.00 14.30 ıfi.45 111.2:1 5 ıo 

Bulgarların Milli 
Emellerr 
t (aaatarafı 1 htotde) 

"Bulagristanın 60 yıldır ugu
runda mücadele ettiği ülküler ba 
şarılma yolundadır. Bulgaristan, 
Neiully muahedesinin yüklettiği 
haksulıkları hiçbir zaman kabul 
etmemiştir. Harpten sonraki bü • 
tün Bulgar hük:Umetleri tadil ta1 

raftarı olmuştur. Bu sebepledir 
ki, Bulgaristan hiçbir zaman BaJ 
kan Antantına girmemiş ve bü · 
tun milletin sevgi ve teveccühü 
mihver devletleri için olmuştur.,. 

"Mihverin zaferine kan 
olarak üumıuoruz,. 

1939 harbinin ilanmdan sonraki cbı 
siyasete dair bıahat veren Filof, Bul
garistanın Balkan banıımn muhafa
ıaaına yardım ettiiini ve bir u.maıı 
lar çok bahsolunan bir Balkan blo· 
kunun ihdasım iklın bıraktırcblı gibi 
kat1 hareket tarzı ile de ntahtelif tel 
ldnleri reddetmek saretiyle mibveı 
devletlerine karşı 100 tümenin "-ok· 
külüne mini oldQiQnQ aöylemiıtir. 

Filof. daha aoara tö:vle domlttlrı 
"Bugün his hldiıelerin inlritafı ile 

yani mihver devletleriyle milttdilcl ... 
rinin yanı ~ıında bize 11111kaddor o
lan yerde kat'i ve aanılmu bir au· 
rette bulunayoruz. Mihver devletle
rinin ır:aforine kat'i surette hıanı:vo
ruz. Bu devletlerin zaferine, nln11 
büyük askeri üstünlüklerini her taraf
ta göııtermiş olduklaq için dejil, fa 
kat daha büyük bir adalet ,,. içti· 
mai bakk niyet ve dünya nimetlerinin 
daha iyi bir ıokilde daiıtılmaaı uğ
runda mücadele ettikleri için in"
nıyoruz, Onların ferine lnanıyo -
ruz, çünkü onların zaferi BaJgaris -
t!lnm zaferidir. 

Milli gayemize ancak saflarında bu
lunduiumua mihver devlotlerl)rle müt 
tefiklerinin aafori aayeainde eriıebi
liriz. B\lndan dolayı, va:ı:ifemiz bu sa
feri kolaylaştırmak için eUmlzden re 
leni yapmııktır. Bulgar milletinin aec; 
miste oldufu Jlbl bu defa da bir 
millet sıfatiyle mevcudiyeti sebebini 
g6sterebilme1r vo tarihi geliebai ile 
kendiılno dil•en yeri alabilmek için 
ıntlll topraklann hirlt!lmeıi makaa -
dtyle bütün fedRkArhkları yapmaca 
haıır bulundqiundan emin bal\UlQYO
rı:ım,. 



Simali Afrikada 
inkişaflar 

iki Mühim Hadise : 
Daha J111yade teenni taraftan olduia 

&oylenen General Dıllın yerım, 
S h rbaz General, diye öhret lmış 

o ıı. motorıze harp müteh ıısııı ve 
urat taraft n oldugq soylcnen Ge

neral Brook a terketmesı, kcndısinin 
bu taarruzun benüa .amam gelmedi
eı kana tınde olması ile izah edıl -
lllektedir K bıldir kı General Dıll, 
Almannİun baıka bır yoldan Iraka 
ve İrana kartı bir hareket yapmaıı 
htımal ne kartı. tncilız kuvvctlerinın 
ren ı bır cepheye yayıl rak seçen ıe-
ekı vu yete du meleri11e mini ol -

tnak ı tcmı olsun. 
General W cyeand, bası siyasi ma-

ha ilin kanaat enne core, Hitlcnn ta-
ebi iiaer Vı hy hiildlmeti tarafm-

li Af ika kumandanhsmdan 
edilm tır. Almanlar. İııgiha kuY-

ctlerı Tuna hududuna varmadan 
C'llvcl, Tunu ta ve Cczayırdc yerlet

k, Fransız B tı Afnkaıını fll\ken 
ontrollerı altına almak ve batta 

1 zlcre kartı Fransız orduıun-
d n ve don nmaıından istifa -
e etmelı: ıatemektedırler. Al -

nl nn bu yardımı temiu maksa -
Yle ı al maır flarmın azaltılması-

111 ve b lbaı M reıal Peteni.ıı çok 
yet costerd cı esirlerin iadesi

rua gti erme ıhtunalı Yardır. Fa 
tns eıun bir MDe ..,,.ıine u-
n lr ın.-.tli olduiu. Jtınlor-

nun Alman orduıunıın en büyiik 
nuru YJP tm kta dev m ettigi ve 

nnet e Al~nyanın baflra cephe-
b y k kuvvetlCI' ayıramıya

ıı ve Hur Fransız hareketinin inlcitaf 
'1 inek e ol ufa ve Franau milletinde 

by hükılm tine kartı botnutau -
lucun :n711dole tıgi bır zamanda Fran 
~ Almanya ıle beraber İngiltereye 
~ı harp etmcsı mümkıın gorun -
IJıCftMktedir. 

Ablokaya Karşı: 
Alrmnlarnı .. ~ doiurac:aiı 

hidiselerden İstifade ederek Fransa
da İ~iltere aleyhinde bir cereyan u
~aıtdttmaia ~ı caldan muhakkak -
tır. Maltimdar ki. timdiyc kadar lo
liltere - Amerikanın tavassutu ve 
l?ıözabereti ile - Simali Afrika Sçin 

maddelerinin abluka hatlarından 
CCÇmestnc ve Simaıii Afrjka mahsul
lerınuı Franaan nakline nıuaaade et
l?ıektıa idi. Fakat Vachy hiikümetinin 
Abnan7&Y& daha fada temayül et
bıeıd 11e ıeni musaadeler vermesi In
c_ ltercmn ~~ kaJ'll ahlaka)'! 
ddetJendi~ ,sebep olabilir, bu 

takdirde Amiral Darlan - cvvelcı: 
ıoyledifhn cibi - ticaret YapUrJannı 
Fransız füosıaDan hımayesi altmda 
Bef• ettirmek te,ebbiiıf!nde buluna
biıtr • .,. keyfiyet Fransa ile fn
aııt.. ~da Menelkeblr cihi hl
die19r WanbUk.. 

.d~u - •. AN'l'BN 
~ Şimali Afrika mustemlekele -

.'1 hakkında Fransa ile bir anlat
( blaya karar vermıştir. Fransa ö
lecienberi Almanya ile bir anlaş 
lna yapmak, ve mümkünse mü -
'-reke devrinebir son vererek 
•ulhe kavuşmak için Berlinle 
lrlüzakereye gırişmek istemiş, bu 
itlaksatla Parise birçok defalar 
lllurahhaslar göndermiştir. Fa -

t heniız vakü gelmediği beya 
tyle Fransanın bu müracaatla

rı BeıUın tarafından reddedilmiş
tır. 
Fransanın süratle hallıni iste -

dıgı uç mesele vardır: 
1 - Almanların elınde bulu -

il n ı 200,000 Fransız esirinin 
lerbest bırakılması; 

2 - İşgal altındaki Fransa ile 
V chy Fransa5ı arasındakı muna 
kalenın ve munasebetlerın kolay 
la tırılması; 

3 - Almanya ile Fransa ara -
llnda bır sulh akdı. 

Almanya, Vıchy'nin bu dilekle 
rını tatmin karşılığı olarak Fran
Badan bır takım musaadeler ko -
Parınayı duşunüyordu. Bunların 
başlıcaları şunlardı: 

1 - Akdenızdeki Fransız do -
llanmasından ıstifade etmek; 

2 - Şimali Afrikadakı Fransız 
lhuatemlekeleruu Alman i)imaye-
1 altına alarak luradi u'kai...üs 
ler vucude g ırmek. 

(ftonu S,: 20 8t 
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. 1 TAKViMDEN 
BiD YAPAAll 

Ekmeğin Fırınlarda TürkSporundanFutbolü 
Satışını yasak Etmeli 1 Kaldırmak Doğru DeQil 

lir "Nebatat ve 
Havyanat" Bahçesi 

Yazan: ULUNA1 
Evv.ıkı cualrli Tan,, da 

meelektaprn Lttfi Arif X 
ııliklratı çekecek, llllDIİlll bir malıal 
yazdı. Ortaya memlekelill bürik 1tl 
yoktulhıtunu ridcrecek bir ftldr kar 
du: tnandıncı deliller ıetirerek 
"nebat t ve hayvanat bahçeaa,, te 
lüzumundan bahMtti. 

r··-........................ - • • • • • • ................................................ , 
İ Bu Sayede Halkın Fırınların Önünde Toplanmasına mani Olunur. Her Evin Normal 1 
İ İhtiyacından Fazla Ekmek Almasının Önüne Geçilir. Şehirde Bu İsi Yapacak Olan İ 

Hakemlerin Vaziyetlerlnl de Halletmellcllr 

'-·----- 210 Fırına Karşı Tam 2500 Bakkal Var ................................ ..J 
l•ta bulda bir hafta su en ekmek 

ı kmtıı;;ı ıona erdı. Ekmek bol. ~·~--· Yazan: lllllııt. 
1 ıtı Hem o k dar bolla tı kı be- I ' 
ledlye, g zete le e frrınlardakı ek- ı· SAiD KESLER : 
mekler n satıl mayıp kaldığmı, bun 5 
lann pek ımet y pılması du~u:-ul- .,, _ ____ _____ ,. ____ .; 

durunu b ld rdi 
Şu hal, ıo den k çırılnuyacak ita 

dar onemlidır. Ekmek darl tr du
yuldugu gunlerde bu darlıiı fırın
cıların masuıtan yaptıklarını yaz
mııtık. Fırıncılar buna lrar11: 

- Biz ne yapalım dediler. Halk yi 
yeceiinden çok ekmek alıyor, daı·
hk bundan llerı geliyor. 

Fırın onlerindeki kalabalık fırın
cıların aöyledıklerlni dogruya çıka
rıyor, Ya!An olduiu halde bu yiız
den herk& .lınncılann ıo.une ına
nıyordu 

İlerı ~urulen bu nokta pek de ya

lan o~mıyabilircil. Ancak her sun yi
yccegınden çok ekmek almıyan hal
kın neden araııra böyle cok ekmek 
almak •orunda kaldıiı da düıüaül
melldır. 

Darlıktan sonra ııorulen bolluk bi
ze bu ışte Yıne fırıncıların kaba -
hatif olduiunu rösterdi Son cUrhrı 
fırıncılar narhın artm sını iıtedıl:
l~ı için misustan yapmışlardı. Ken 
d:lerıne her ııün aldıklarından da
ha çok un verildifi halde ekmek çı
kannamıılar, darlıfı aürdiiriip ııt -
mıılerdi. Narh artınca seceyl gtin
düze katarak çahıtılar, ekmeg:ı bol
lqtırdıJar 

Halkın .Ybeceiindcn çolı: eblek 
alma11 işine gelınce, evvelce de yu
dıgmıız gıbi bir semtte bir fınn
a 7alancılrtan lılr bosuldak aydu
nıp bir aiız eksik ekmek yaptı mı 
o ae~ balkı teJlp düıüyor, nin
de bir aunliik l'edek elımek bahm
d~rmayı faydalı buluyordu. 8'a bir 
gunliilı: yedek dü,unceın hemen ya
yılıyor ~ biıtım şehirde bır darlık 
başlıy~rdu. Bu suretle de halkı yi
yecefinden çok ekmek almıya sb
rüldiyen yine fırmcı oluyordu 

Halkm evinde yedek yıyecek bu-
1\lndurmaaı zararlı bir .1fi delildir,, 
Evlerde yedek yıyccek bulunması 

2 - Fırmlarda pe kende ıatışı 
yasak etmelı ve fıı ını beled ye he
sabına ekmek yapa bir mue e e 
halıae getirmelı, 

Bunun faydaıı çok büyülıtür. En 
birınci faydası bundan sonra fı ın
larm önunde kal balık bırıkmes nl 
ôalemeıwdir. Busiln latanbulda 
- yeniden açılmaıma a•ın veı1len 46 
fırın da hesaba katılınca - 210 tane 
fırm vardır. Oyıaki 1stanbulda t m 
2500 bakkal dulıkinı bulunuyor. Bu 
bakkalların hemen hepsı ekmek 
tarlar. Bayaiı sunlerde bu yüaden 
hrmlarda kalabalık ıöae carpm z. 
Ekmek darhiı olan ıünlerdeyıe bak 
kallar ekmelı: satamadıkları içın bü 
tım müıterlle 1 fırınl rın onler nde 
toplanırlar, sa. korkutucu hır ka
labahk gorulur. 

Fırınlarda okkayla ekmek satı ı 
yasak edilınce herke ekme ıru b k
.kaldan alacatından, 210 fırının mü -
terısi 2500 dükklna d iılacak, bu 
diıkkanlarm onilnde k 1 balık top -
lansa bile bu kalabalık daiınık ola- ,'-~-
cagı için hem ıoze çarpmıyacak hem Belediye Lokantası 
de ezici ve i.ızücu olmıyacaktır. Bu 

yoldan ıidilirae fırıncınln halkl Genfcletllı·yor 
ışı kalmaıı, J4 u t evvel pıfl ıp ha- S' 
zırladıjı ekmegınl he sabah bakkal 
lara daiıtır, halk da rahat rah t gı- Ak m yemek erı de vermıye 
der eJı:m-&:ni bakkallard al r A- lıyan Be ed ye koopcr t f lok 

' -· n 
1 ın te k lat n rada tam 24 saati k bır z man bu 1 O t g~ 

lunacaiı için fırıncı unsuz kal k, ; v~n te klebe 
makme bozulmak su keıılmek fılan e e 

1 
ece ' e 

ıibi bahaneler de bulamaz Bul verVı mi ııt r.b l d 
b"- k b · a ı ve e e ıye 

uc o va ıt ır aııı:ıı ekıık ekmek Atıkali Pap 
yapmıı olmak hır darlıia ıebep ol
maz, çünku bir fırından en çok 15 
bakkal ekmek alacası içın bu on be 
bakkala her gızdan lriıe ekmek 
eksik verilmek suretiyle b r aiı m 
~kıwkliti ortada kaynatılabilır, 

* * 
bcledıyen.in de, devletın de ııine ge- ,Cırınları boyle toptan satı, ya-
lir. Keıke her Turk evinin kilerinde • Pl'l1 fabrıkalar haline setırme 
bir aylık, yahut bir yıllık ~yccejı bu nin ıkınc: faydası da hem halkın 
lunabılae. O uman böyle elı:mek ii d 
darlıiı da aoriilma. Ek-as darlı- yıyece n en razı. ekmek alma mı 
iıDJD olması halkın mnde ]'edelr ır--------------------.,._ ______ _ 
YIJ'Kek balwunadıimı ııa.torJr Bir 
evde bulundurulan yedek yıyecek 
devletin kmıdi ambarlarında topl"' 
YIP b rdrtırmek ııtedil'l sabıre bı
dir. Zaten devlet de banu dütunu
yor. Devlet de halkın hic dejıl1e bir 
yıllık yıyeceiinl birılrtırmete çah11-
yor. Halk bu İfİ kendılifind911 J'&
parsa devletin ı11nı kolayl ııtırmıı 
olar demektir. 

* * 

SARAY 

* * * 

Sinemasında 
izdivaç na11ı olmalı A k ile mi ? •. YolcM .. rvet ile 1nl 

bunu LAURINCE OLIYIER ve 
GREER GARSON - MAUREEN O'SULLİVAN 

TILTl~f m"Hli:KA" 
a11lıyaeak"" •· I 

Meklepl,Uerdn apor llagranu 
Mekteplilenn spor baJ'l'UUI buaıın 

Fenerb hçe atadında kutlaaacalıtır • 
Saat 14 ten itibaren kızlar ve e kek· 
ler ar ımda atletiam muaabakalan ya 
pılac k bu dan ıonra seçen aenen"n 
kmnızı ve beyaz küme futbol aam
P yanları k rtılaıacaklardrr. 

Şundan, Bundan t 
Bayır Turpu 
Hazret leri 

Kara turup, bayır tanabu 7ab nl 
turup, karalıafa gibi iıimlcrle tanın
mıı ol n bayır tunahanun son zaman
larda iıtlhlllrl artmııtır. Bu trmaban 
cinde lıuvvetli ve yakıcı bir yağ ba

lunm ktadır. Macarların ekHriıJ b8 
turubu d ıer turuplara tercih ederelr 
f la m ktarda yerler.. Taraba yatı, 
b yır tunaba ne kadar kartlataut o
lursa o naıbette fulalqır. Bunclaa 
dolayı k rtla•m•ı olanlar yenildill -.. 
m n d hn ucunu acı bıber gıbl yam. 

yır turubunun kı büyük fıydaaı 
v rdı B r Macar doktoru böbrekle

e kum ve taı bulunan baıtalarıaa 
bu turubun suyunu tavsıye etmelııte
d yır turubunu almaJ s y h 
k bujunu temialediktea aoara kuçlik 
p; çalara ayırmab ve bir pr... ma

ne yle e erek suyunu çıkannahd r. 
Çık n ud n her sab h aç ka nına 
ıkı ço ba ka gı iç lırse böbrektekı 

um ve t ı er tmektedir Bayır +o
bunun bu hass sı dışlerdekı kefere 
1 nı da erıtmeıe kif dır BuP1Ul 

ı ın sık ık bayır turubu yıyenlerıa 
d 1 r kefeke tutmazmıı. Bu ikı mu 
h'm h ss sınd n dolayı Macaristan 
halkı bu turuba bayır tıarubu hazr~
ler adın vermek ıurcttylc donıates 
lı dar faydalı sayarak gen11 olçudc 
yet tırmekted" ler. 

,. ustune kahkaha . 4' 
ı i tanbulun d linde 

ZiNCiRLEME 
AŞK 

Bu Fr omedisi 
'l'ranıel - Mil"dle Perry

Pııauley - Sinoel İlb 
1 ıtvıten : Türk &uiyle i•Mir 

il.HAMRA SINiMASI 
Buatın l de t.eıwlatb .matine 

~----·, 

Bu fikre vali ve beledi)'e reiat «iM 
tor L6tfi Kırdatrn allka ıtıterdJ 
do olre.ıd k; ve buadan &tiri 
bayrıt etmedik. Çunkil Miyle M 
teııbb ıler tam doktor L6tf1 Kırdt 
ra yalatan •irııınalar•r. ...,.. 
sozumu un onunde ••. 

Jı. 
&alı 

Liltfl Arif Kenber .,.udıp .... 
lede bu tettbbüıü yalıus 1Ullfall N 
kımmdan auıhakeme etmi7or9 t 
bır cıhetteıs de tetkik ediyor. 
memleketlerde nn'I ihtimamlarla ,. 
ıatılan nebatlarm btubııl lkli 
kolayca y«:ifebildllinl ileri .tiribe 
ve böyle bir tttebbtin ön a711k 
bilecek blittin malQmau .. rıJOI'. 

Baılra memlüetlcrde. ikinci lı.
ti üçuncu clerecede teblrlcrct. bUo 
ZooloJl babcMi .. ftfdır. Part.M 
İk.Jımleıtırme bahçeıı , diien 

tat bahç"ı , nlmi1le böyle ilti 
varken b r de müstcm1elrit eersı 
den sonra 'Zoo • niaııyle bir 
cUıil yapıllftlltır. Fakat tlç6 4e 
res zlik ve balnmıublr ytizünden 
b rınderı kotudir. Hde "Nebatat 
ceai, ade ldicücfik lrafealwe lı:apa 
lan huyvanlarm pialik •e mım 
ıçlnde cektilderi ıpence)le 11e11ıaaıı• 
eldea selraez, Tempıu aıcatmda 
cım kadar akan bir fıalıa,edm 
lık dilenen savallı boa ardanlaal 
ja dcllrip ölürler, AfriQdu s 
lea maymuıılar aoiaJrtan telef 
lar. Dünyuua ıa.r tardmda. 
bayvanı.a .......... olmalanna 
olmak müaa41Yle esarette lıaltPltıııl 
lanm aııuttarınP icla. bf• 
kaldmlmıı n m1m&rl bir bile U. 
dek wıaıti tatbi~ cıdUmit oldala 
de Fransa "'Nebatat ballcai. 
yeni tarzı kabal edeml,...U Ol' 
bir hayvan "'maktel,. l bal1n4e 
fau etınittit. 1oa defa _. 
"Zoo" da ha:rnalarm ballaDCldlMI 
7erleri hendeklerle QU'1llÜ -11 
blk edilmipen. hademeam mamlt,.11 
temin edllememit. el llJ'Ü plı:lldillltl .. 
aoara hcpeintn d sarm mrllot 
malan :ytirindea fDleria 
yansın çı)nnıf ve Qaldarmdaa 

ı. batlı olu altı ... fil - -
yatlarla v .... ......._ llıllıWıılll 
ca11r CQQ' ,_.,..,a..,.. 

A1'f11PUUQ m dMl Julwommmlll 
çeai AlmaQuın ~ -9'4 
dedir. Orada biitliıı ha79Ulllır 
aaaaedlllrler. Hw ......_ ıı. 
yqadıiı iJdlaua U... iciı ılı• 
dan IOIU'8 Belçllaıma ~ 
rindeld bahce ••• Bedia ..... ~ 
üçiiaeil derec:ededlr. .... .-1 
f• ualünde olımeJdıa ....... 
d--. temiz .. iD*i ......... 
da Mısırın Kahire bahçeGnl • 
mamalı. ltaJJNlllla ,... .... 
ctmeleriDe m.- ...,._... 
balwmlzdırm. Bltla ba ı.aaçeıı..t 
gez p ıordQtila isim. milllıede7e 
)'WD bir ....,... ,.....,. ... 

Bizde bö71e bir babcıQıe -
Jer Yddu paducllr. in lm'"1mat 
bahçeaa l4lbrhı ortumı1I alana 
• Adar ola koku ctw:r wlll'i 

hatıız eder. Sebir4- .. -9s 
&itınek bır külfettir. ıt. halde. 
ıaçıklıiı. baa eh 7Umlıtı clobyla 
le Yddıa parla ı.aa 800 derece 
aaitur. 
.. cltitlıriifiia 1ıir JııaıtDıat ... ...., 

na ıimdidea imannnn •ar 
L6tfi Kll'dann bise .. rm· ..._ 
Ml'leriae bir :pmiıbd de Ulw 
iine mıiahı. Ba fikri mtldatM 
-lektatımla ~ ,,.Jimiıdııı 
lenndelı:i matabalıat da .,.._,.., 

~-=.1:lf~.1:tJ~~:tN. ••• 
ŞEHiR TIYATWO 

.luııa. 11 ao u Ttriı IUilıl u.. ... ..ıaıe 
Dlill JCISMI: Bu UfUll aaat H.H 

MERDIV.NDS 81.. llllt 
Jhadlıl44e ÇOCUK OYV•W 

XOMSDI Xllll1ı 8• ..._ - .... 
ıı:OR DOV17S1J .. , ...... , ............ ,, 

Ümita a bır aık•" .. Deri11 bir IRk.......... IK9•kUl't .... Oi9ıq iti•.._ 
luımaz bır ıhtiraaın "omanı olan T O R K Ç E 

VENEDIK ZINDA NLAR INDA 
Göz kamaıtıran bir lllka.,. Gl11ill •1•11 ltlr lh .... • lqinde bOtO• Jcalb• 
larl tıtretlyor. Senenin ea güzel (TÜlllKÇEl filmi olan iMi fAH.aEll 

Bugün L A L E Sinemasında 
~-----. Bu8ün saat ı de tem ı&ııı matine. ••••• 

Bugün S O M E R Sinemaıınde 
IRENE DUNNE ve CARY GRANT 

t raf dan yaratılan ve buyük muvaffakıyetle dew. 

iL 
Mükemmel Komedi'yi GörünüL 2 Saatlik ei• 
Kahkaha Bugün S~t 1 de Teftlillth Mati• 

119--•• DehakAr ve Parlak Yılda 
HILDE KRAHL En Son ve Mükemmel 

MUKADDES YALAN 
(0 B e LQ,te) 

Filminde 
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Yeni Neşriyat: 
FRANSA VE FRANStzt.AR - Prarımı!a 

geçırılcn dart seııc içinde, objektif te.tkilı:lerle 
Reşat Bıçor tarafından bafll"lanmıı bir eser
dir Sulh, hanı ve mlltareh .,._lerindelıı:i. 
Fransız h:ılkmdan bahaetmcl<tedfT. 

YAPI lS ı:\lndc bir çılı:ar mimari, ırihel 
sanatlar, fikir ve kültür dttıı+sicbr. Birimci a 
)'1111 mesleğe aU: :yaııı ..., ._imlrde ' he!de 
ııc;redilmiştir . 

ULKU - Mim költllr cierPıidfıc. 1:5 riindıe 
bfr An kanda çılı:ar 7Ct1İ _..... 4 1lıııdi mQ'llll 

neırcdılmiııtir. 
YUURUYUS - Haftalırlı filrir Ye 9anat p. 

zctcsıdir. 2 inci sa:ırnu kuıabalda nquclil
mi!$t1r. 

YEN! ADAM - Haftabk fikir ?t u.oai: 
«azete•idir. 360 rncr 8"31'Dt W.rlli ~ 
lstanbulda ı;;rkmrftır. 

TAN 

iNHiSARLAR IDARsst ISTIHBARA"r 
BULTENI - lnhisu bira istihulltı haklı:m 
daki fabrıkamrnm: ""' mahtelif memleketler -
deki benzerlerinden resim ve yaZ"llardan bah
seden ı 16 ac1 say,., lstanbulda ç1lı:mııtrr. BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATiZMA 

SOL-OA.N SAGA: 1 - BU 11ey satın almı
"" yaru - Bir hayvan 2 - Beraber, Ve -
Yuctı 3 - Tcui: Hnyıı Tak!-aktan emir
Erkek 4 - Taai: Ycm.t$ ıı.ann 5 - Konya 

ADLiYE CERIDESl - Adliye v .. ıı:illiii 
tara!ından her ay nq.rolanıır. 30 unca 'Oe1>C • 

sinin 10 uncu aaın111 ~.ıcıct ,..rrlarla Anka· 
rada ncşredılmi;tir. NEVRAWI, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 

UTaf1armda bir kaza 6 - Gcçmit zaman 
Tersi: Tek 7 - Sert. baıin - .B.ir erke!: ıs· 
m~ .a - P.ortaJı:alı meıhurdur - Tcrıı.ı.: Ser
best 2e.dl vesıkası ıı - llermekb:n emir -
~=bir eser 

İcabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. 

YllXAlitIDAN AŞAC!~ 1 - Bir Yunan n-
1n2m- -SU halinde, akı•ı 2 - Pek iyı, miı- R ' 
kcmmd- Cofrafl bir tabir 3 - liir nota- ENKLI 
Odev 4 - Tarifler, U:ahat 5 - Bir hayvan t ....ıl 
6 - Tabın ııdalar 1 - Bir i~arct zamiri - J tir 
:Bir ~ merkezi s - Elemekten emir - eP 
~m..üımi ıı - Yabiı - Bir topçuluk tabfri K , 

EVVELXl BULMACA-SOLDAN SAGA: U~E.llmU•'l"liııı--~~ 
'f-llbasul - Asi 2 - Aut - Aras 3 -ı 
Dam-At - Mi 4 - En - nim 5 - A
danan 6' - Allkadar ? - Ki - Ra - Ama 
a-- lJ - El - Muz 9 - Nem - Is 

'ZQX:ARIDAN AŞACI~ ı - lll!:aden - Kin llllıırııJriiifil••nilr.ırıır.t: 
2'-- O:.ı:aa - Aile 3 - Sam - Al 4 - Ut
JCl::ıırc S--AJ.akah 6 - Atina' - Ar - Ma 
~-.&un - Nam.ur 9 - lsim - Rar. J 

İstanbul Belediyesinden 

Ta simdeki 
Arsa arınm 

Muarlık 
Satış ilanı 

f sfal\bul Levazım Amirliği 

Sahnalma Komisy~nu. İlônlan 
, 

Beher kilosuna 3<HI kur~ tahmin 
edilen on iki bin kilo yün çorap ip.. 

Detterda:rda. b.ir No. lu dikim evi
nin tamirat 'ft inşaatımn açık eksilt
l'.löleSi 24/11/941 P~si günü sa.at 
14 de Tophanede Lv. Amirliği satın 
alına komisyommda yaptlacaktır. 
Keşif bedeli 5810 lira 97 kuruştur. 
İlk ianinatı 435 lira 82 kuruştur. 
Keşif vıe şartnamesi komisyonda gö
riDür. 1-eklilerin İst. K. Ş, 9 dan a
lacaJden ehliyet vesika.siyle belli sa
atte .kxm'Uıiyooa &eJ.meleri. 

(355 - 9"1M) -
Bıeber k'ibııma 75 kınuş tahmin 

edilen '1000 kilo hindi eti alınacak
tır. Pazarllkkt eksiltmesi 24-11-941 
Pazartesi gönü saat 14,30 da Topha
nede Lv • .Aırıirligı satın alına komis
Y"Ontmda "8Pllacaktır. Tahmin bedeli 
5250 lira Dk temina1ı 393 lira 75 
kuruştur. Şartnamesi kx>misyonda gö
rülit Taliplerin belli vakitte komicı... 

Yo.a:a geılıneMri '38'-10134) 

amga'ltr :m:ahanestrıb:ı Şehit Mulıta!r solrağmdn eslti mezm'fık 
arsası.. tanzim edilmiş olan İmar planına göre bloklm'a taksim o
lmıara'k olbapta'J...-t şorthın veçh ile binalar inşa edllmck üzere ka
~ tıSUliyle arttırmaya konulmuş.tur. Her blok 46 metre ge
.niSfik -:v~ 35 metre derinliğinde b'h- saha teşJöl etmektedir. Oem'an 
9ı-parçad<ın ibaret olnn bu bloklardan her birinin 23 metre cepbe 
;re 35 metre derinliğinde olmak üzere iki parsele ayrılıp satthnas:ı: 
da 1DIÜ:mkÜndür.. Her blokun mesahası 35 X 46 = 1610 metre ma
:r.abbal: dup ikiye tefriki halinde 23 X 35 = 805 metre mıırab
ôaıdıı:. .şlmdilik bu doknz bloktan 1 numaralı blok sa~ çıkartl-
ımı:ııtrı:.. Beher metresinin muhammen satış bedeli 150 Iirad!r. İlk 20 bı saman a!lmac&lttrr. Pazar-
fı•ııôıı:ıt ım'lda.n : 1610 metre murabbaı için 13,325 lira ve sos hkla eksiltmesi 25/11/941 Sah günü 

::metre'lllurabbar için 7287 lira 50 kuruştur. İhale 16112/941 Salı saat 15 de Tophanede Lv. Amirlıb"İ 
günü~ 15 de İstanbul Belediyesi Daimi Encümeni odasmda ya- satm alına komisyommda yaptlacak-
;pdacaktır,. Buna nü; şartname ve projeler .12 fu:a 8 kuruş muka- tır. İstekmerin teklif edecekleri fiyat 
~ İmar l'Cudürliiğünden almabflir. Şeraiti ~ğrenmek ~ iir.eriuduu katı tıem.inatlariyle belli 
k'!lhcr- giln İst:anbtı1 Berediyesl Znbrt ~ MuarneW Müdürlüğü lı:a- seattıa Jrıomi~ aclmderi. 
leırdnden mahlmat alabilirler. Taliplerin ilk tmninat makbiı:ıı 'ille- (39Q) Cla.191) 

lfuıce. ibrazJ lazun gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı KMmnntı 
taı:filitı ~ hazırlıyacak1aı:r teklif mcktupla.rmı ihale günü Umı 1'e tuza ciheti askeriyeden ve-

... h~ .J .. ~~,,.,J .,. • ; .~ ,. f.. - - ,. 

Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden 

i N ŞAAT i LAN t 
1 - İzmit pazar yerinde yapılacak otomatik telefon santral binası 

17.11.941 tarihinden itibaren on bes gün müddetle kapalı zar! usuli.vle 
eksiltmeye konulmustur. 

2 - Keşif bedeli 25296 lira 33 lruruştur. 
3 - Bu işe ait evrak, proje, keşif hülisa cetveli, ölçü defteri, husu

si ve fenni şartname eksiltme şartnamesi., mukavele baymdrrlık işleri 
genel ve yapı işleri fenni şartnamesinden ibaret olup talipler tatil gün
leri hariç, her gün Kocaeli P. T. T. Müdüriyetine müracaat edebilirler. 

4 - İhale 2.12.941 tarihine mösadif Sah günü saat 14 ~ Kocaeli P. 
'!', T. Müdürlüğünde y:ıp~aktır. 

5 - İsteklilerin 1897 lira 27 kuruş muvakkat teminat akçesini İz
mit P. T. T. muhasebe -..eznesine yatırdıklarına dair makbuz veya şaya
m kabul banka mektubiy1e ihaleden en az beş gün evvel ve bu gibi in
şaata ait taahhütlerini ifa ettiklerine dair Kocaeli valiliğine müracaatla 
aJacaklan ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarnu 2490 No. Ju kanun hü
kümleri dairesinde hazırlıyaı-ak eksiltme komisyonuna. müracaatları ilan 
olunur, (9944) 

- ------------------------------------------------------, 
TÜRI< TicARCT 9ANılt\SI A.5 

(UUPONLU VADE:L{ Ml;VDUAli 
PARAM 1 BURADA iLLE1 

22. 11 - 941 

HER AKŞAM 

Taksimde MAKSİM 

~in~e~ar~sa!t !3oEda rt 
SAZ HEYETİ: Kemençe ALEKO, Kanun AH-, ; . -~ 
MEO, Piyanist ŞEFİK, Keman MAKSUD, ·•~ 
Klarnet SALİH, Cümbüş ŞEVKET, Ney GaV- ~ 
Sİ. OKUYUCULAR: AG YAZAR. ~ 
BAYANLAR: SÜZAN GÜVEN, 

SEMİHA BİRSEN, SÜHEYDA, GÜZİN, SA-

MİYE, İHSAN, ŞÜKRAN. 

Saz heyeti tam saat 6 da başlar. Pek yakında mühim sıirprizleıı 

' ---- ----· ... Tel: 42633 · -------· 

KUŞ TÜYÜNDEN 

f ~::~:;~:~!~~P~!,~:~~, ~~~TiK ı· ff RA 
,__ Ömer Balı oğlu Kuş Tüyü Fabrikası. Telefon , En son modaya muvafık 

1 BÜTÜN MOBİLY ALARINIZI 
Çeşitleri çok olan İstanbul'da Rıza Paşa yokuşunda 66 No. 

AHMET FEYZİ'nin ASRİ MOBİLYA , ___ _ 
Mağa7.a~mdan alıntz. -----

A°sk~~·(F~lirikaiar Satınalina. Komisyonu .·İlanları 
• ' • - .. • - • ..tll; 

2.7 .11.941 tarihinde saat 16 da kapalx zarfla ihale edileceği illin 
len Daday mmtakasmdaki fabrikalarda imal ettirilecek kerestelerin 
rabüke naklettirilmesinden sarlı nazar edildiği ilin olunur. (10 ,.,.,,,,,. . 

1000: 1500 l.on demir hurdası alınacak 
Mahreç istasyonlannda vagon dahilinde teslim şartiyle 1000 

ton Demir Hurdası beher tonu 17 Hradnn Askeri Fabrikalar Umum 
dürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca satın alınacaktır. Şartnam 
rasız ol.arak komisyondan verilir. Taliplerin 10.12.941 Çarşamba günü 
şamma kadar % 7,5 nisbetinde teıninatlariyle birlikte şartnameyi 
ettiklerine dair kayıt ve sarahati havi teklif mektuplarmı mezkı1r 
mi!IY-Ona vermeleri, (1005 

llıN1W 

Dadaydaki tomraklarm tahta yaptırılmasından sarfınaz 
edildiği hakkında 

27.11.941 tarihinde saat 15 de kapalı zarfla ihale edileceği illn 
len Daday Reviri son depolarındaki 3800 metre mikabr çam veya 
tomrugunun tahta yaptırılmasından sıırfı nazar edildiği ilan olunur_ 

(1005 

5000 çift erat fotini alınacak 

9 mektuplan, imzalı ı;artn:ıme, proje vesaire ve şartname nmci- 1 _ 

1 
:&aat":!.4.ode kadar Daimi Encümene vermeleri 137..ımdtı:, (9962) ri.Jmek üzere 3000 çuval yani 21 ton 

& kadar undan peksimet yaptınlacaktır. 
- Pımırlılc!a i!kslltmesi 25-11-941 Salı. 

günü saat 14,30 da 'l'opbanede Lv. 
Amirliği satm alme. komisyonunda 

Tahmin edilen bedeli (46,500) lira olan yl'karıda yaztlı 5000 
rat Fotini Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez. satın alına 
misyonunda 5/12/941 Cuma günü ı:aat 15 de pazarlıkla ihale edil 
tir.. Şartname (2) lira (33) kuruştur. Kati teminatı (6975.) liradır. 

D, 

c ~...;::~~ edilen bedeli (5682) lira (57,-S) lamlf olan 69 k:aıiem 
~ 2Wl/941 Pazartesi günü saat 14 de Kasımpaşada bu
izman'..lJeniz Levazım Satın alma komisyonunda ~hğı yapılacaktıi. 

~ ...._.,xatt teminatı (852,39) lira ohıp :;a:rtnamesi ~ saati dabiligdp 

~ :.ikx:ııtıisyon bedelsiz almabilir, 
$~1steırlilerin 2490 say.ılı kanunun istediği """9rikle birtiJdııı. belli 

dgikt'~ saatet .-dt gecerı ~omı ~caatları ü5n oWmır.. '10J.59) ""'- -· - ~ 
ımıo ıadct 'KunCl'uracı ~ 
!mO kilo ket.en iplik 9 kattı 
~ kilo keten iplik 3 katb 
100 kilo ağ ipliği 

M-aı •hı cins ve mikta1'I yazdı ipliltler 2512, ~ ~ Salı güıKl 
~;--y de ayn ayn pazarlıkla satm almacakhr.. 

Cinsieri hi.zal::ı.:rmda gösterilen miktarlardan noksau ob:ak ~it 
!JClffifier de knbul edilecektir. 

İ*ldilerin belli gün ~ sa<It:te Ka:im:masada bukınmı lıı:om ilıyDnda 
~ ııuıımmaJan. (101.Sı) ......... 

iki ndet nrotörlü ma'rna kinlla:mı~ak 
,_ 

t, "- G"ostcrllecck bir limanda çalı,;rhrılmak üzere biri 60, di~ 'l5 
bı'b:ıcminde iki adet motörlü mavna üç ay iı;ln kinılanacaktır. 

2 - 60 tonluk mavnanın mahiye tahmin olunan kira bedeli 790 lhs. 
--~ ~k mrıvnanm mahiye tahmin olunan kira bedeli 850 lTradır. 

3 - 60 tonluk motörlü mavnanın ilk temıruıtı 168 lirn 75 1mn:ış ~ 
S5"ctoı:fhlk motörlü mavmınm ilk teminatı 191 Ura 25 kuruştur. 

4 - Bu işe ait pazarhk eksiltmesi 21- İklnciteşrin 9ı4l Pıeışembe 
gJhrü saat 14 de yapılacaktır_ 

ş - İsteklilerin belli gün ı:ıe saatte Kastmpaşad:a bulu.nan komi~ 
~ :hazır bulunmaları. (102.13) 

Yeni Müşteri Bulmak Sanah 
Dr. GQ880n diyor tb 

-*Her üıcir liu kitapta göster-Oiğim usulleri tatın 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir r;m>an içln
de müşterilerinin adedini bir misli arttırahiliı .. Ben bu 
kitahun<la si7.e bu sanatı öğretiyorum._.,. 

Fiah 50 Kuruş. 

Antalya Belediye Riyasetinden 
- Antalya belediyesince yeni inşa edilen soğuk hava antreposu ve 
~ üç senelik icar.r 17/11/941 tm·ihindcn itibaren 20 gün müddet.
ile kupala zarf usuliyle müzayedeye çıkartlmı -tır. 

~ - Bedeli muhammen bir senelik karı on bir bin liradan üç se
zdiği .33 bin liradır. 

3 - Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde ;redi buçuğa o
lan :375 lliadrr. 

4 - İhale 8/12/941 tatihine müsadif Pazartesi gunu saat 15 de An
'b1ya belediye daıresindc icra olunacagmdan talıplerin 2490 sayılı art
'Urma. eksiltme ve ihale kanununun 32 ınci maddesi hukmüne göre ha
zztlaımş oldukları teklif mektuplarını ihale s:ıtinden birs aat evvel bele
dzyc encumenine tevdi etmeleri mecburidir. Postada vukubulacak teGh
iıınrlan mes'uliyet kabul olunmaz. 

5 - Bu husustakı husu i ve fenni şartname vesaırc Antalya bele-
öıyc dairesinden bedelsiz verilecektir. ( 10129) 

lstanbul Belediyesinden 
Miinhal bulunan 50 lira asli maaşlı iki müdür muavinliği ıçın aşa

ğıdaJ:d şer.aiti haiz olnnlorm vesikalariyle birlikte 25/11/941 tarihine ka
dar Beyazıtta Belcdıyc binasında Zat İşlcrl Müdilrlı.lgune miıracaat et
meleri ilan olunur: 

1 - Yüksek tnhsili olınnk, 
2 - İdari v zi.felerde bulu muş ve a kcrlivini yapmış olmak, 
3 - 3656 num ralı tevhıt ve te:.dul kanununa göre 40 veya 50 Un 

nsll maaşa iStihka kcsbctmış bulunmak ve 35 ya~ndan yukarı olma-
mak. (10093) 

)ahip ve Neşrıyat Müdtiru: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşriyat 
T L. S TAN M tbaası 

yapılacaktır. Peksimet tmaliye ve ih-
z:armm tahmin bedeli 10,500 lira ilk. 
teminatı 787 lira 50 kuruştur. Şartna

. lturrilsyıonda görülür. Peksimet i
nmnne talip olanlar eqiltme ~nün
den en geç beş gün evvel bu ışe 

"taba:iıı edecekleri fabrikalarmm mua
~ ~ bir dilekçe ile Lv. Amir
liğine mürncaat etmeleri ve eksiltme 
için kaııunl vesaik De beraber belli 
saatte k:mnisyona ge]maleri.. ( 380-

., ._. 10095) 

-
Beberine 148 ~ tuhmin edilen 

13,000 adet ambalıtjlık tahta alınacak
tu-. Ebadı 4xn, 25, 28, 30X18 ara
sındadır. Pazarlkla etmltmesi 2'1-11-
941 Perşembe günü $881 15 Tophane
de Lv . .Amirliği satn alma komisyo
nunda yapılacaktır. İlle teminatı 1413 
lira 75 kuruştur. İsteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri.. (383-10098) 

Beheri on bir buçuk hıetrı>..Iik 4'0,000 
adet aı:nbalajlık ip al.macaktIT. Pazar
lıkla eksiltmesi 2/12/941 Salı günü 
saat 14 de Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komiı;;ıı'onunda yapılacak

tır. Tahmin bedeli 52,000 11ra, ilk te
minatı 3850 firadır. Elısaf ve niimo
nesi komisyonda görii.lür. İ..-.tek:lilerin 
beli saatte komisyona gelmeleri. 

{391 - 10231) 

ltA YIP: Yuc:a Ullıil L;seııi adına alnrmJ'I 
olan olc11l rubcatnameai •&7İ olmuıtur. Yeniıi 
çıka.rılacafıadaıı eekisini.n blikmü yoktur. 

Müdür' Adnan SaYUt 

~ 

Başlık maktu olarak 750 

ı inci Btıgfa santimi 500 

1
2 • • • 4001 :: : : ı: 

................. 

FAi%iNi 

~ 
L (1012 

2000-2600 tüp oksijen alınacak 
Tahmin edilen bedeli (16900) lira olan yukanda yazılı 2000 -

Tap oksijen Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez satm 
komi,syonunca 1/12/941 Pı.ızarte.i güm.i saat 14 de pazarlıkla ihale 
lecek.tir. Sartname parasIZdII", Katı :cm.in.at (2.535) liradu. '1009 ,.,.,,,,,. 

500 ton konverter bakın 
Tahmin edilen bedeli 300,000 lira olıın 500 ton Ergani konverte 

lon Askeri Fabrikalar Merke7. Satmalma komisyonunca 1.12.941 
tesi günü saat 14,30 da pazarhkla ~atm alınacaktrr. Kati teminatı ~ 
liradrr. Şartnamesi 15 lira mukabilinde k.oıtrisyondan alınabilir. ts 
!erin o gün ve saatte komisyonda bıılunrnalari l'..1021 ,.,.,,,,,. 

ihale tarihinden itibaren 31.5.942 tarihine kadar aşağıda c 
ve mikdan yazılı 9 kalem sebze alınacak 

Azami miktar< Asgari mlkta"' 

2000 1500 Patlıcan 

Askeri Fabrikalar lzmir SilGh Fabrikası 

Satın Alma Komisyonu Reis6ijinden 

200(l 1500 Taze fasu~ 
2000 1500 Taze kabalr 
2500 2000 Domates 
2500 WOO Lahana 
2500 2000 Pırasa 

1 - İht1yaca binaen aşağıda cins ~ mih-tarı yazdı 29600 lira mu
hammen bedelli iki kalem malzeme ayn a;ıırı veya tamamen pazarlıkla 
satın alınacaktır 

2 - Satm 3ımacak malze~ere ai:t şartname mesai günleri içinde 
saat sekizden 16 ya kadar Tophanede Askeri Fabrikalar satın alma ko
migyommda görülebilir. 

2500 2000 Ispanal( 
2500 2000 Semiz otu 

000 400 Havuç 
yukarıda cins ve miktarı ya1.ılı 9 kalem sebze Askeri Fabrlkal 

mum Müdürlüğü Merkez Satınalma KomisyonuDca 9.12.941 Salı 
saat 15 de kapalı zarfla ih:ıle edilecektir. Heyeti umumiyesini b 
vermek mümkün olmadığı takdirde ayrı ayrı taliplere de ihale ed" 
lir L4>teklilerin tahakkuk edecek fiyat üzerinden muvakkat temin 
r~ havi teklif mektuplarını mezkCır günde saat 14 de kadar ko 
na vermeleri (10 

3 - Münakasa 3.12.941 Ç:ırııamba günü saat l4 de İzmitde Halkapt
tııarda Silah Fabrika~mda müteşekkil kom:isy'ODda. yapılacaktır. 

4 - İstek1i olanlar % 7,5 nisbetinde 2220 liralık muvakkat temi
mıtlanm emvale yatrrarak alacakları makbu:ılariyle birlikte 2490 saytlı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri mucibince icap eden vesaiki ve 19-ll 
mali yılı Ticaret Odası vesikasını hamilen muayyell olan gün ve saatte 

--. 
Muhtelif ebatta 29 kalem di'irt köşe ve yuvarlak çenk alın 

Tahmin edilen bedeli (42428,60) lira olan muhtelif ebatta 20 
aört köşe ve yuvarlak: çelik Asken Fabrikalar Umum. Miidürlüğil 
kez Satmalma komisyonunca 3/12/941 Çarşamba günü saat 15 de 
zarlıkla ihale edilecektir. Şaıiname (2) lira (.13) knruı,;tllr. Kati 

satın alına komisyonuna müracaatları. (10014) 
Muham~n bedeJt % 7,5 teminat 

C 1 N S l 

:Muhtelif çıralı çam tahta 
~kalasları 
Muhtelif kara ağac kalaslan 

MiktB1'1 

400 

Lira Lir-a 

-· ~l.'m almış bulunmakta
Son haftalar içinde sevkiyat 

ıanı olan Napolinin durmadan 

----- ----------.. ·~bardıman edilmesi, Afrikaya 
en nakliye gemilerinin batıı;ıl-

-

sı bunun en büyük delilidir. 

Vaziyet böyle olduğu içindir 
Devlet pemiryolları ve Um · 

. . , Almanların şımdi Tunustak1 

Muham~~n .. bedelı ~3200) lıra teygand ordusundan istifade 
1941) Salı gunu saat (l:ı,30) on ~·· h k t 'kl · · ·· · 

d. ahilin. dekı· k m· 0 tarafında~ k.Jın are e e geçtı crmı gonıyo 
o ısyo .. < n· .. dd t b . v· h h .. 

Bu işe girmek istiyenlerin (24;.ız. ır mu e ten erı ıc Y U-
mın tayin ettiği vesikalarla tekliflômeti ile Alman murahhasları 
(14,30) on dört otuza kadar komirasmda cereyan eden miızake -

Bu işe ait ı;ar.tnamcler komiS-Olcrin mevzuu budur. General 
11/cygand'ın azledilmesinin sebe· ------------...-.i de budur. Fakat V1chy hüku -

Üniversite ~ E neti buna ne 'dereceye kadar ra-
• :1 olacaktır, Tunustaki Fransız 

Yaptlacak iş ırdusu böyle bir anlaşma ile hn· 
·ekete geçecek midir, burası bi-

Tahta mobilya inemez. 
25 adet karyola F k .. ..1.. k" L"b d 
Tıp fakültesi içiıı yaptmlacak i a at . go~t~ uyor ı, ı Y~ a 

15 tc rektörlükte ayrı ayrı pazarı.ınşlıvan Ingılız taarruzu. ınahıye 
rektörlükte görülür. ;ı itibariyle geniş ve ştimtıllıi bir 
-------------'hel'(l.miyeti haizdir. 

Türk Ticaret Bankası A 
B. Amerikanın Moskova 

Dahili tadilat hasebiyle telefoı 
şekilde değiştirilmiş olduğunu saYı Sefiri Değişiyor 

Müdür Muavini 
Tltaf (Ticaret Turk Anonlnı 

t (6::U:W.' liı'"'> '""' ' • • *' • • • .-...,~ na · ''Bugün bız hadıselenn ınkışafı 
. . (Baştarafı 1 lno~de) yani mıhvcr devletleriyle müttcfi 

o~abılecek. bır programı Bırle - rlnin yanı başında b'ze mukadder 
şık Amerıkanın. nazarı dikkate lan yerde kat'i ve sarsılmaz bir 
almağa hazır olduğu da anlatıl- rette bulunuyoruz. Mihver devle 
mıştır. rinin zaferine kat'i surette inanx 

Bu nihai anlasmanın en lüzum ruz. Bu de~l~tı~.rln. ~af.e~ine, yal 
lu unsurları Japonyanm mihver buyük aske:ı ustunluk_erın.ı her t~r 

.. . '. . ta go termış olduklaq içın degıl, 
ınunasebetını kesmcsı. Jnpon k t dnha biiyuk bir nd:ılet ve i 
kuvvetlerinin Cinden ve Hindiçi ınai hakk nıyet v diinya nimetlerir 
niden çekilmesi ve Japonyanın d.ıha iyi bir ııc ld dağıtılması u 
müstakil bir tecavüzden tama • runda mucadele et leri için irı 
men fer;ıgat evlemesi olacaktır. nıyoruz, Onların rine inanıyı:ı 

·· ruz, çünkfi onhrın eri Bulgaris 

Sı bistanda V cıı iye 
Ço Karışık 

(Bııştarafı 1 incide) 
ne.' rağmen aylardanberi dağa çe
kilmiş bulunan Sırp klübü azası
dtr. 

Yugoslavyanın yıkılmasını mü 
teakip bu milliyetçilerle komii -
nistler arasında hüküm sürmlye 
baslıyan vifak çok dC"vam etme -
nıtştir. ÖylC" ki, arnlaruıcln çarrmı 
malar vııkubulduğu haberinin isı 
tilmcdi~i giln yoktur. 

nirk,ıç gün evvel ınühım b"r ko
münıst partı inin l\Iikailoviç tanf
t rl rınd"ln :rnurekkep bir r ıpl 
pı tı ı hatn·l tılm ,t dıı. il 
1 y k 1 nmı tı . 

Utıhl ını 

a ha frci bi t 

t<ımn zafer!d r. 
Milli gayemize anca saflannda 1:i 

lunduğumuz mihv r dev] tl riyle ıt 
tefiklcr'nin zaferi sayesinde eri el 
liriz. Bundan dolayı vazifem·% bıı :ı 
feri kohylaştırmak için elimizden 
leni yapm~ktır. Rulgar milletinin ıı 
miste olduğu iP.bi bu defa da 1 
millet sıfatlyle mevcucl yeti sebeb: 
gö tcreb·lmek ve tarihi gelişimi 
kendisine dııı.ıen yeri alabilmek i t 
ınilli topraldnnn n"dl'<:mesi maks~ 
ciiylc biitiin fec1 l ·lhlıkları yaprnı, 
h11zır buhım.l11ğundan emin bulunuy 


