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Kurtuluş Şenlikleri 
Çok Parlak Oldu 

Sabahleyin Şehre Giren Kahraman Türk Ordusu 
Merasimle Karşllandı, Bir Geçit Resmi Y aplldı 

... ..... 

Berlindeki 
Konferans 

--o-

Antikomintern 
Pakt 5 Sene 
için Yenilendi 
Berlm, 25 ıA.A.} - Antıkomın 

tern paktın beş sene uzatılmasınu 
dair merasim bugün Berlinde ya 
pılrnıştır. 

Bu merasım esnasında Bulga · 
ristan, Danimarka. Finlancla, Hır 
vatistan, Romanya ve Slovakya 
mümessillerı memleketlerinin 
pakta girdiklerine dair olan pro
tokolu imza etmişlerdiı

Nankin hükumetinın Harıciye 
Nazırı Nankin Çin hükumetinin 
pakta girdiğine daır bir telgraf 
gönde'tmiştir. 

Protokoldaki maddeler 

1 
Berlin 25 <A.A.ı - Antikomin 

tern pal~tın yenilenmesine dair I 
bu sabah imza edilen protokolda 
şöyle denilmektedir: 

Italya kraliyet hükumeti, Al -
rnan Reich hükumeti ve Japon im 
paratorluk hükumetleri tarafla -
rından Komünist enternasyonali 
aleyhine paktı ilk olarak imza e-

Alınan . . Tapon ve İta l:rnn murahhasları antikominte rn paktı imzaarken 

~ --- ~-....----- rmn-~ -, 

.l._ASKERİ VAZİYET~ AFRliA·;cEPHEsi 
. . .. . " ·.•. . . . . . ' 

COLDE MÜCADELE 
den devletler sıfatiyle yapılan da 1 • T 
vet üzerine bu pakta girmeğe ka- Cerabub'tan Yapllan ngilız aarruzu 

lnqilizler 
ACfelya'yı 
Zaptetti . rar veren devletler iltihak talep ş• ld k• 

!erini yazı ile Alman Reich hüku inkişaf Ettiği Takdirde ıma e 1 
metine bildirecekler ve bu hükfı- 1 O k 
mette taıebnameyi aldığı zaman Mihver Kuvvetler; Sarllm~s laca fır Sidi-Rezeg'de Her 

'bu habei"i pakta dahil bulunar l~~!§llii~lil!iiiiiiiii~ii~ diğer dev1etıere bildirecektir 't=~- -- - • iki T arafm Tank 
Pakta giriş. talebname Almaı ı::-q} ~~ A· K-D E .-,..r..:. T-=-'7-

Edimede geçen seneki kurtuluş ~~y:ramı merasiminden iki görünüş: ı _ Şanb bayrağımız Se· Reich hükumetine tevdı edildij.f ~ ~-- f-:l: 1 ~~ 

1 

Kaybı Çok Ağırdır 
tim.iyede dalgalanırken, 2 - Atatürk anıdına kcıınulan 4;elenkler (Yazısı ikinci sayfamızdadır.) günden itibaren mer'i olacaktır. ~ ""l/liiii;;;.ö-..0 ~ 

BeTJine gelen Nazırlar -::. ·.,,,.v $-'v.;)u ~ - Kahire, 25 (A.A.) - Orta Şark 
Berlin, 25 (A.A.) - t~· anya Ha- ~......... 1 oı. ~--. 

1 
taki Britanya kuvvetleri umumi 

U Z A K M •ll .A K riciye Nazın Serrano Suner bu sabah .i ~' ~'lJ °);'-v '"" - 1 karargiıhmın tebliği: 
l l O •unma Bcrline gelmiştir. Romany.ı Başvekil - .. • i<.....O ~~ ö..~ .;:,~ ~ • <ij Sidi Rezeı? cevresinde Britaeya 

ŞARK I e e vekil: Michel Antoncsco dıı Alman .,, ''"'°' ._ ~v ... .....-; ,:::; - 'lııı...' ve Alman zırhlı kuvvetleri arasın 
hükumetinin daveti üzerine Bükre~ten ··· "'- J•·1

• - :~ -' ~ • U' ld 'dd tl .. 1..~ b l d •• .. .... ı.. ı/1· wdl, o- ~= L-....... a şı e i mu.ı.ı;:ıre e er evam 

d k Y buraya hareket etmiştir. · ·· ·' ··~~ G:;) .;:,~ -.,, etmektedir. Dün bu çevreye gel-anunun a l enl Sidi Rezeg•Kapuzzo~ .. - .... Q:) ~ •.. . %, .• ılı.... m.iş bulunan takviye kuvvetleri 
~........,,.. harbi ne uzak şark harbi B •• r ,-n aj: ı ·ı ı • - "" "' l\.J M L ..... de muharebeye ış· tirak. etıni•1er .. . .--..- ·~ S"ıd'ı o" -e .... · ... , ....... , ·r ···narsa arrUn i" :Vpıl madalyanın yazı ve. tuğra ta- D k , " dir. İlk harekete geçmiş olan ce -ıraflarından başka bir fiey değil.dm. "' • • ı •k ıJ • l.8 B. Scefer-zen nuı> Afrika kıtalan. kamvoıilann 
:.!k~,~~ :ı:: ~:~= e g ışı ı ı er Müfreı-esi L ı s y A ~ M ı s ı R.. :~~~d~~= ~~~1:tı~~rn~~ 
neşet etmişlerdir. Ayrı tarihlerde B. A k 1 _ , ... .::.. detli bir hücumuna uğramışlar .. 
nihayetlenseler, yine, beraber bit- - -o- 11"' roma - dır. Kendilerine tahsis edilen hu miş sayılacaklardır. Zira, dünyanın M ht k• 1 ,- · 1 Q S K d H · Q • • • ~ 
her bakımdan, sıklet merkez.i, ar- u e ır er çın eneye a ar apıs, n Fransız Sahillerine ), r Bir EharAsa {Sonu; Sa: 2; su: 6) 

. ~ tık AUantiğin değil, ~asiüğin iki e· L" K d p c T 1 ~' .f '': 
kıyısı arasındadır. m ıraya a ar ara ezası asar anıyor Çıkarak Keşif Yaptı .. , .... ı''p.~·~. Cerabub .j,.. ı·':: 

Burhan BELGE Ankara, 25 (TAN) - Milli ko Ve Gerı' oo··ndu"" ~····ı···l'" ' 'I~::.:.... ... ~· ). 
runına kanununda yapılacak deği ' 

r 
i 
= i 

~ 
Dunkerque 

Malumdur ki, Uzak Şark 
meselesi, en yeni buhra

nını, bu harp patlak vermezden 
önce kaydetmiştir. Mançuko'nun 
işgali, bu buhranın birinci parça
sını, Çin - Japon harbi de ikinci
sini teşkil etmiştir. Öyle ki, Av
ı-upaWar arasındaki harp, Uzak 
Şarklıları, kendi aralarında, epey 
zamandanberi harbederken bul -
muştur. Acaba, bu Avrupalılara
rasındaki harp bitecektir de, U
zak Şarklılar arasındaki çarpış -
malar gene devam mı edecektir? 
Yoksa, Uzak Şarklıların kendi a
ralarındaki kavgaları, Avrupa 
harbi nihayete crmezden önce mi 
neticelenecektir? Ve yahut, her 
iki harp ayni zamanda mı bite -

şiklikler hakkında hazır 1anan ve L d 25 (A A ) R 
halen grup encümeninde tetkik b'ld?nildr.~. . .. · ·k .. --:k be~m1en :arp r;iiliindt>. harekatm cereyan t•tti,.. ah~n • ı:tösterir harita ! Zırhhsı-dil kt l 1. 'h h ı ır ıgıne gore, uçu ır n-
e me e o an ayı anm ana at ızT k if k ı p p t · 
ları _şll!11ardı~: .. .. g~~~si, eıran~a~ın aN~~ma~~i~ ~~~ 

.. Lay~adakı ~addelere go~·e! bu bilinde karaya çıkmış ve salimen 

---ı Libyııdaki muharebe hakkında bir 
, ...... - ...... - ... --... -, fikir edinmek gayet güçtür., Burada • k bir harp cephesi yoktur. Iki taraf 

• 

H. . G.. 1 tun daıre ve muessesel~r Millı ko dönmüştür. 
nınma kanununun kaiar ve teb- Alman Resmi Tebliği A m e rl an kuvvetleri ayrı ayrı üç dört noktada 

lıarbetmektedir. Fakat muharebe gün ı~mete ırıyor ı 
liğlerini ~.erhal t~tbik ve icra et - Bertin. 28 (A.A.) _ "Tebliğ,, 

': mekle m~kelleftırler. Bu k.a~u - 23/24 Sontesrin gecesi İngilizler 
nun tatbikatı~da k~suru gorülen Fransanm Manş sahiline birkaç 
m~aşlı veya ucretlı ~ens1:1p ve vapurla bir çıkarma yapmıya te
mun~ah~p memur ".e saırenın ~e şebbüs etmişlerdir. Alman sahil 
murıyetıne Başvekil derhal nıha müdafaaları tarafından vahim ka 
yet verebilecek veya başka türlü yıplarla püskürtülmüşlerdir. 

Kuvvetleri 
&üyan'da 

! tecziye edilecektir. . Alm'an hücumbotları, İngilte -
Hü~~met bil~mum un .. f:.ıb~:~::ııan re sahillerinde fevkalade yüklü Martinik 

ve degıımenlerıne ve teblıg ettıgı ted- dört ticaret geınisini batırmış -
birleri tatbik et~i~en \'C istenilen ~e- !ardır. İngilterenin doğusunda 

Fransız! ve 
Güyan1'n1n 

İşgali İsteniliyor 

. 
rece ve evsafta ıstihsalde bulunmakta b. li b b 

1 
,,.f 

taannüt gösteren sanhyi ve maadin ır rr. :ın om a a~mıo:t •. ır. 
müesseselerine el koyarak kendisl iş!.. ~ondr.a, tavzıh ~dıyor 
letecektir. Hükılmet iş saatlerinin as- Lonc.ra. 25 (A.A.) - Istihbarat ne-
gari hadlerini bilümum müessese ve zareti. aşağıdaki beyanatta bulun-

Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen (Sonu; Sa: 2; Sü: 1) muştur: 
Dü~man işgal altındaki arazinin sa========================== hilleri hakkındaki mnksatlarunıı:ın 

cektir? 

SOVYET. TEBLiGi 

da 

. . 
; 
! . . . 

' 
Vaşington, 25 (A.A.) - Sena-

to Hariciye komisyonu reisi . ~· j' 
Connally, Boksit maddelerının 
himayesi için Holanda Güyan'ına 
Amerikan kıtaları gönderilmesi 
kararı hakkında şunları söylemiş 
tir : 

Bu sualleri sıralamaktaki mak: 
sat, iki harp arasında doğrudan 
dogruya bir münasebet bulunup 
bulunmadığını tebarüz ettirmek
ten ibarettir. Zira, münasebet, 
eger mevcut ise, mevcut olduğu
nu, en iyı, gine, bu iki harbin ni
hayetlenmeleri esnasında göze çar 
pacak olan ekonomik ve politik 

IJl~tJ:ıi~:lB 1 

Taarruzlar 
inkişaf 

HalirJdedir 

Sovfetler 
Rostof'da 
ilerliyor 

kerr ... sini endişeye düşürdüğün gös
v ,,..nekte ve mübal:iğalı iddialarda 
~ulunmak suretiyle bizden bazı ına

himat almak istemektedir. Fakat bu 
malüınat kendisine verilmiyecektir. "Harp için lüzumlu esaslı ham 

tenazurlar isbat edecektir. 

Şunlara, iki harbin şimdiye ka
darki tarihçesine göre bir göz ata 
lım: 

Çin - Japon harbi başladığı sı
ra !arda Almanya ve ltalyanın Çin 
ıle araları gayet ıyı idi. Hatta, Çin -o-

ordusunun ba:;;ında bir Alman ta- f 1 
lim hcyetı bulunuyordu. Ingiltere Aman Hava Genera i 
ile Amerikaya gelınce, bunlar, Ja W'ılberd B"ır Kaza 

-o 

Almanlarm Bugüne 
Kadar Zayiatı 6 ponyanın yaptıgına pek rıza gös-

termemekle beraber, doğrudan · · M 1 8 1 
doğruya Japonya aleyhine ve Çin Neticesinde Oldü iyonu u uyor 
lehıne bir \·aziyet almış değillerdi . Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet 

h ıddetl · i Berlın 25 (A.A.) - Aman or-
Fakat, arp ş enıp: . a -. duları haskumandanlığının teb- haberler bürosunun bu sabahki 

Ponlar bcvazlarm prestıJlerını ı ı· -· 0 - h · · t k teblig-i· 
k• h k J . • •gı: ogu cep sının or a es1- · 

baltal!yaca are e~ e~,. meseıa mindl' taarruz feyizli olmakta 24 Son teşrinde muharebeler bi.ı 
Amerikan harp gemılerını batır - d. tün cephe boyunca devam etıniş· 

h t ı gilız f b·t devam e ıvor 
~ mıya ya u n . ne er ve za ı B" G 1 ""ld .. tir Muharebeler bilhassa Klin,. 

!erini alenen tahkır etmiye baş - ır encra 0 u Tula, Katinin, Mojaisk ve Rostof 
laymca, Ja_pon~a~ın. tıpkı Mançu- Londra. 25 <A.A.) - Alman bölgelerinde şiddetli olmuştur. 
koda oldugu. gıbı burada da, açık r~dyosu, ~lma~. hav? ~.:ı;ı.eralle- 2 alay imha edildi 
kapı siyasetıne a§ taraftar ol _ rınde~ Wılberd .~n bı,~dı,rv. ta~ - Moskova, 25 (A.A.) _ Resmi 
madıklar.ı aıtl?tıl .. du. var~?ıı:ı. ~ '::e~~ d.us?1es.ı ~etıcesın- Sovyetl Ajansına göre, topyekun 

Bugün Londrada ogrenlldigine gö- maddelerimizin himayesi için reis 
re, bugünkü Alınan tebliği İngilizle- Roosevelt tarafından alınan ted
rin F~ansa sahi~erin_e ~i~ çıkıq birleri tasvip ediyorum. Vichy 
hareketi yapmak ıstedıklerını, fakat ıhükumeti Nazi nüfuzuna boyun 

(Sonu: Sa: 2: SU: 6) 
---- !Sonu: Sa: 2: Sü: 5) 

OKYAN 
~Mar~ınik 

rbaclo 

Buna rağmen, Ing~lt~re, daha de olc'l:ı.<Tıınn hılrlırmı~tır.. 3.000 kişilik iki Alman piyade a- · 
dogrUSlf'~hamber~~ !ngiltJEtcesı. ~ ınland.anın \•azıyetı . layı. Leningrat cephesinin _bir ke iHolanda Guyan, Cenup Amerikasının Şimal doiusundadır. Batıda . Br~ta!1-
Japonlara karşı trıulayım da'{ra - Vaşıngton 25 ( A.A - Har hı- siminde. Sovyet kuvvetlen tara- ya Güyam, doğuda Fransız Güyanr, cenupta da Bruilya ile çevrılmıştır. 
ıuyor /,e gah AvrWladaki tehlike ye Nazırı Stimson. Finlfında kı fından tamamen imha edilmiştir. Amerika urafından işgali ıstenilen Fransız Güyanı ile Martinik "Fran-

{Soıff, Sa: ı; Sü: 3) (Sonu: Sa: 2; Sü: ~) (Sonu; Sa: 2; su: 7) 'IU,, ad='i"' • · .. nki hı- · 'isterilmiştir. 
w' ?/ 

geçtikçe ı,;iddetini arttırmaktadır. 

İngilizler geçen :Salı sabahı iki kol 
dan taarruza geçmişlerdi. Bir kol 
doğrudan doğruya Tobruğa uzanacak 
ve oradaki mahsur ku\·vetlerle birle 
şerek Sollum'dan Tobruğa kadar sa 
hil boyunca uzanan ve Mısır cephe 
sinde bulunan Alınan kuvvetlerini 
çevirecekti. Bu kol Tobruk'un dış 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 1) 

Londra. 25 (A.A.) - Al-
manlar tarafından kontrol e- • 
dilen Paris radyosuna göre, 1 
Fransıuann 1940 temınuzmı
da Merselkebir bombardıma • 
nında, Oran'da şiddetli hasara 
uğrayan Dunkerque zırhlısı 1 
ta.mir edilmiştir ve servise 1 
girmiye hazır bir l\aldedir. -·-

Neden Sokaklara Düştüler? 
Kedılerın sokaklarda gittikçe çoğalmasına 

şaşan bir arkadaşıma, sözü başka yola 
dökerek şöyle cevap verdim;- Ayağını yorga
nına göre uzat, derler; dile kolay! Ben bunun ne 

KARAY kadar güç bir iş oldu.~u deneınişlerdenim: ~-
ki yolculuklarımın bırınde, hem de kış gecesı, 

uzerıme örttükleri yorgan boyumdan bir iki karış kısaydı; başı
ma çekiyordum, ayaklarım donuyordu; ayaklarımı örtüyordum, 
başım açıkta kalıyordu; dizlerimi büküp vücudümün iki ucunu 
d:ı Jsıtayım diyordum; zorla küçültmiye çalıştığım kemiklerimin 
sızısından gözüme uyku girmiyordu. Bu ne sıkınt.~, .~e işke~ 
idi: Hatırladıkça hala acısını duyarım. Ayaklan butun keyfıyle 
uzat.larnadığı yatakta rahat etmiye imkan yoktur. 

REFiK 
HALiD 

Hoş, yukarıdaki atalar sözüyle anlatmak üstenen şey bu 
degildir; bir hisap, bir tutumluluk öğüdüdür; zorluğunu göste.~
mek icin olsa gerek, bu biçime sogulmuştur. Zordur, fakat lu
zumludur. Eskiden o söze uyanlar çoktu; uynalar çok olduğu 
kin de İstanbulda bakkal dükkiıru azdı. Şehrimizin bir çeyrek 
asır onceki halini bilenler, yenisinde bakkal dükkanı bolluğuna 
şaşmaktan kendilerini alamazlar. Babalarımız y~y~ce~le~.i~~ ~.er 
ay gıdip Asmaaltındn alırlardı; ucuzunu, tazesını, ~zlusunu..: 
Ayrıca toptan alınan azığın tartıda kaybı azdı; ~e~ı b~re~~tı 
kacınazdr bakkalın kazanacağı da keseye kalırdı; ıkıde bır koşe 
baŞı bakkalına koşulmadığı için ev işi .. de k~~ay.laşırdı .. ~eni ha
yat bu pek faydalı Türk adetinden, gorenegımızden hızı ayı:dı, 
uzak düşürdü. Simdi hepimizi mahalle bakkalları haraca bagla
dJar; bunlara, her ay yiyim akçesi üzerinden en aşağı yüzde on 
vergi veriyocuz. İpin ucunu o bakımdan da kaçırdık. 

Artık zengini, yoksulu hep bir haldeyi~; ~ah~lle bakkalla
rından aksata eden bir halkız. Evlerde kedıyı !jOgumsamamız. 
kedilerin evlerden yüz çevirip sokaklara dadanmas~, sokakları.n 
kEdilerden geçilmez bir hal alması da bundandır; kilerl~rın faı e 
düsse başı yarılacak kadar tam takır k.almas~ndandır. ~ıler bo
evde fare ne bulsun? Faresiz evde kedi ne diy~ dursun· 

il 

e 
i 

.plıj 
:\tal 
ıdi 



• 
ASKERi VAZIYET 

ıet ml7e muvaUak olam mıılardır, 
lnglllıler tııarNıa baıl•dık1Atı ııı

m n karsı! rında duşman tayyare,,! 
16hnemişlerdır. Bu sayede ılk gun
lıılde hava üstürıllıgüıni temın ede
rek dü m nın tayyare tislcrini mü
n ıuııo )'öll mı k~ete ve m'ot6rl
z kuvvetlere yardım etml,ye unkan 
bulmu la drr. Alm nlar sonradan Gi
rit, YunAnlstan V!! ttAtyıdın stlrlltl!! 
tayyare getıı erek zaaflarnıı teUiflye 
~ 1 mı lıu dt inıltııltrln vtrdttı ms• 
1 t ıö @ Almıı lar ılmdl ıanıır. 
ile bın in llAh, top, ı or, h tA 
kU ti apt tınkl r ıotırmı todlrllfl'. 

u fvdo 1nı ltılorln tllt ıtınlır elde 
tılklt!r ti UtnlUtü btrtnnf 1!!4ırtlt 

harp m11danlıırınd11 H ;ok bir mUvı· 
ıı t tfıtlılno muvıttl1t almu,ıırdır, 

Apartıman 
Kaloriferleri 
Dün Şehir Meclisinde 
Münakaşa Edildi 

Edirnenln 
Kurtulusu --o-

Bu Münasebetle Büyük 
Merasim Y apıldr Sehir meclis· dun loplanınış, ve 

ıpartımınlardıkt 111110 Uı lttltt yanma 
ekli ve zamanı hakkında muhtelit en- j Edirne 25 CTAN) Edlrn 1 

el.lmen tıırafındıı tı111ırlınaı mıııbıtı [ Hl uncu kurtulus vıldönümünı.i 
mUnıkı•ı ıdllmletlr buyün coşkun tezahüratla kutla • 
Uıun mUnıkaıt lar 101 i(ın vı be· mı tır. Ş hır ba tan b şa millt 

1 dl11 111bıt111 tııllmıtn mHlnı bir ı renkleri~ ııilsl ıtıtıi totend E • 
mıddı llv ııınl 8tl1ın muhtelit ın• dirne mebuslarından Fatma Me-
eUmen maııbatıınndı 1111 mc r ileri ıU· mik, Faik Ktıltakkıran, Ankara 
UlmU•tUı 
'"l'nlil11 mM tr1ı111111 ıııerlıttl tuhlıı mebusu Ahmet Rasim, Beden ter 

111ı11ı1t aııartılftııı, hııı, oıeı Yı ıııııAl)'oıııu 11 biyesl ırenel direktöriı Gener I 
.-hlJlttı •111 lııı ııı tim lti1rt ıdtııler lılt1lı Y iki lfiln AnltAra)'ll ıldtn İnllliz futboküleri l•ta yon" T"I k e 
d ı ıerı dıh il ı • nh ao .. 1111 rıt u l por- Cemil Tımerı parti mi.tfettl ı .Rö-h1rırtt d ı .. - l'Ulttrı taratmtt n ıtnr ılanırlarkN\ 

nam n 
r!ed 

Hırp bUtUn tlddıtl1lı dıvım ot· 
mtkttdlr, Notlctıl hıkkmdı •lmdldın 
tııhmlndı bulunmak mUmkUn dıjU-

• dlr tıkllt tnılllıılor tıııbbUıı kudreti• 
nl hAIA muhat " ~mokttdlrlor 
Şarlr tephııtntle ' 

tt ıYı ·~· :• ıı"i:~111••d ~m •,7:11 hı~:::• ı -==========-===-==-===r-~==~;;;;;~=======:: gıp Akca. umumi müfettJ' vekiliı 
ıbt\' 1 11' ıemtıı ııh ılı ıııretu lıletnılyı nııe ş hl d S vali. komutanlar ve kalabalık bir ıırdutl '1 lıı mıdd 11111 90 hUIHll ıı., e r e . u K d • lıttıı ııuta t•lm l111uı111 rt lıllı11flllflttfydl. ara enız halk kütlesi hazır bulunmuştur. 
Aıııdıın H11mdl DUtlln bf'ledlye il• Saat 10 da istiklAl marşiyl 

bıtuı tııllmıtnıntHlne b~yle bir Sıkıntısı Seferlerl merasime baslanmış ve ayni za -
h rb 

Sıdl • Re 'de bu muharebe dı· 
vam ed n tu lı bir tarııttAn 
hudut U e nd ımıunnn mu tıhktm 
Sonum K 11 VI! d • Ömor mıv· 
ilerı e hU u lf! il r vı Xııpuun-

yu za t l Aynı m nd d Atr bir 
İng11" ku vetı 111hil boyundan llırll· 
yerek B dhı'yı ııldt. ııorırıı dı Oım• 
but'u Jg 1 tttl, Simdi bu kuvvıt ili• 
bil ü inden Tobruk1A datru Uırlt• 
mekted r. Oımbut Alının ve hıt,yın 
kuvveti n n ııllAh, mtlhimmıt ve er
zak deposu idi. Burasmı ka;ybetmel•ri 
onlar için bilyük bir ziya' oldu. Ayni 
amanda SôllUm'un Suyu da buradan 

geliyordu. tnııuıter bu ıu yollarını c1ı 
bozdular ve hudutta hıırbedtn dUs• 
man ıcuvvetltrlnl ıw.uı bll'alttılar. 

Hudutta Tobruk arasmda bu birbi
rine ginniı kuvntıtr araeında mu
harebe devam ederken ilk taalT\ll ıu
nü Cerabub'dan Marmarik çölünün 
çine dogru hareket eden bir tnalliz 

kuvvetlnln .huduttan 300 ldloınette 
çerde ve Bınfaıi körfezine 200 ki· 
lometre yakmhkta bulunan Ciyolu'ya 
vardıklan bildirildi. Bu ıehri alan tn
giliz kunetlerintn hfdeti İlinlazi 
körfezine varmak Ve bu suretle ç81Un 
yukarsmda bulunan. bi.ıtün düşman 
kuvvetlerlnlrı ricat hattını ktlmektlr 
Bu çevirme harekett. bu harpte blle 
az gôrulen biı;rük bir teşebbüstür ve 
muvatfaıc oldutu takdirde harbi sü
ratle bitirecek muazzam bir hareket
tır. 

lngilizlerln lıedefl 

lark 01ph11lndı Almıınlar mdl 
bUtUn kuvvttlırlnl MotıkOVliYA yUk· 
lımlıltrdJr. Nı pahHın olurı olıun 
bu ııhrJ ılm111 kırAr vırmı, görü· 
nü1orlır. Moılcovı, iki nolttııd n t•h· 
dit tdllmıktıdlr, Kıllnln ı tlkam•· 
Undt IOV1et ordUIArını Mtrlltmoyo 
mtt?bur tden Almın kuvvıttırl Moıı· 
köVlnln 80. kllometrı •imal bAtljtftdA 
Xlln ııhrlnl olmttlıırdrr, Simdi bu ıı
h!r tirıtıncıa muhırtbıltr otmllktııdır 
rakıt Alının kuvvıtltrl hır ıun blrıı~ 
dıha ywr kıııanmıktı vı Moıkovaya 
ıokulmıktadır, $thrJ tıMJt eden en 
buyük tehlike buradan gelmektedir. 
Moıkova mUdıfaa!mı tehllkf!Ye dil• 

wilren ikinci nokta da cenupta Tule 
şehri etrafındaki Alman ta!ylklt'llr 
Bu tazyik herıun biraı daha artmak~ 
ta ve müdafileri adatı ıdun gerilemt
ye mecbur etmektedir 

Buna karşılık olarak K~ılordu Le
nlngrat Vt Roıtotta mukab11 tııırruıa 
geçmiştir, ilet iki tııırrt.ız dıı üç ıtın
denberi inkişaf hıllndtdir BilhH&a 
Rostofun ıarblndt Mareeıi Tim~en
ko ordulıırt Almrın kuvvetlerini md
lQp ettikten sonra 100 kilometre ka
dar lltrlımııterdır, Bu taarruıun he
defi Rostof sokaklarıııda harbeden 
Alman kUWatlerlnln ırkısmı k .. mtk 
ve oradaki dü,man kuvvetlerini lınha 
etmektir. 

l.enlnırattAkl tanrruz İlm•n glSIU~ 
ni.ln tlmallndldlr, Buracıı da Alman
lar adnn adım ııırlltmtktedlr 

madde ltoymının mectlı 11t1llhl1ttl 
hırlclnı1e otdufunu huıuııl mHktnle- -=- manda belediye binasına şanlı san 
re müdahale ıdllecekı ttrıatuınıınlıı· T k + k" T b dd""lilt T" ,. M o-- I . j cagımı:ı cekilmıştır. Bunu şehıtle 
rın ıu, lelttrltc Ye 11lr l•lırl lc:ln de er Ol a 1 e e u a ıcarı ueme e Gerı 1 rimizin ve bu arada her ıene kur 
hUkUmlı konul1.ralt bir • • rtıman G O h k 8 k 1 tulu~ bayrnnıımızda bulunan 
tııımatnamuı, , pt1m111 ö1ıemı,, 4 ün a a Sürece ıra r mıyaeak dört sene evveı yine kurtuluş bay 
hıılbukt mecttıln btlvte bl haı.ı., al· k b ra gilnU Edı·rnede vefat eden 

" Bil T@rko§ suyu rabrlkMındttki btlytlk Tür 1 ay aşıy denir: va- mı 
mıHdıt1 11nıHlllv etmlttlr, bir mRkln•ııı·n "atlamıııı ytı .. u··n•Ao.oo il" ıtalarının Bo 111 dışınıı. çıkıl) YAban- merhum generRl $ükrt\ Nallinin 

ı 1 1 m t11aurır de ttlrllf tdl "' " '· u•m ~ • t b · d k"k 1 k 
l _. günd"nb"'rl 'a"'rln '"'r "ok 11•1nıı-ınd" tı sulara gıt 1e ·inin tam miylc ya- ha ırasma hürmetle ır a l a ı 
en mıadenin l"ltcek 11nenln baılra "' "' "'' " ' "' .... " • 

b k su bulunııma.ınaktaılır "'ulnr nıu'"dUr• •ak edilme&ı ·uet ıl Uiı a!jan hal- ihtiram sükütu takip etmıı.tir 
nına ıra ıla~dın ıtsu bu it etu ~ le ıtı d il 1" 
fındl dah ıenls t tltlkler )'apalmı liigüniın bildlt'dijilne ıöre, tamirııt a 1111rır verec 11 iı!I ııcuiyle •im· Bund n ııonra Ş bım Taşkın. he· 
ımı lıttmlftlr, dort bet gün dııhfl aiirecektir, O gtı- dilik ıerl bırakılıttıştıı Yalnıı lıu yecnnlı bfr nutuk soylcmı tir 

A11da bir 1:01111.rı kaloriferlerin ıı ne kalar •ehire günde ancak bir iki kabil Hlerlerde tehlike oldulunun "Yeni yeni ııınırlımn çl lldll , va-
partıman sahipleri t rafından pek az aat su verılebilecektlr. kd~lndl~llne VblldlrilmBHI betine ıl- t nl rm hır rllya llbl vıırlıktan yok· 

k ld .. TAN: ll'abrlkada bö"le bir Ar-. ol- 1 ecı .. ~ r ıırna. urıaııı KISıten 1 t k lb dlldlil il 1 1 ı 1l ı ısı. klr1.cr!nrın halta ve muz- J ._ ce llmanl1.rına mal ıtstUrmelc Uıere u il ı e m yon ı nunın 
tarip olduklanm ileri sürmüş, apar- ması meselesinde Sular idaresi haklı yük ılın motı:Mer bu ıon kll'ar il e- aeçmlııtekı ml11ller! ıölıııde bırıtkın 
tım1.nlırm ııthhf ııartııırı ile ı:tlakadar olabilir. Fnlfat halkın hukukuna ria- bir cidal ile vıttanları ve dıwalım u -
olunmanın mecburi bulunduğunu söy yet @tmek Sular ldareAltıln en bAIJta rint buırhklarını hııl ndn mııılardıı r\lhda ı:ıtnlArını fed ettikleri bu ıı 
lemişlerdlr. gelen vaıltelerlnden hlrlıldlr Bunn Bunlardan utak hactmde olanlar ilk mand blı kuı•tuluıtumuıu, kurtulma• 

Diiter bir kısıtn aza da kalorifer ralmen keyfiyet ldnte tarafındın ev- ~=~~cı~l~~~lcrr burun mutııt ııeferlerlni nın ıaadet ve nimetini kutluyoruı. 
meııeleıılnln belki de bir kanun mev- velce halka bildlrllmenıı,, ancak dUn Yenice tahkikatı c:Baakytrıra.mımız ebedidir ve ebedi olıı • 
zuu olacağını söylemit bu işin daha çıkan gazetal•rd@ Mdet>t 11at 20 detı 
ellslı aurette tetkikini istemiştir sabah Balt Altıya kadar ıu verllmiye- Yenice vaJ)urıı hldlıeıl unaımdtt "Cellk TUrk11 orduıu muvaffakıyet 

Neticede. mazbcıtamn m elisin 'iU- cegi illin edilmlıtir. Bu ilAnı rağmen bu vapurun blreır aı:ıiından ıec:mekte ve muııafferlyetlerlmlıdn ve bUtUn U
bat devresin" btraktlmuına ..,, 0 za- glinün muhtelit ~aatlerinde de bir çok iken vakııyıı •ahit olan İkbal motoru mitlerimizin yllzde yU. g.ırantlıld r 
rnana kadar da kavanln encümeni ile emtlerde hlc su bulunamnmaktadrr kaptanı Ziya Kalkav n ile tnyfal rı Yürekle· mlzde At ıtUrk'U flki teri -
ber11ber te"ekkUJ edecl"k muhtelit bir Sular ldnreıılndeıı beklenen, hem llA· nın llmanımııa ıreldlll z mıın llR ıı mlzde 1n6nU'yU Y 11ıtıır11k hep beraber 
encümen tarafmd n tekrar tetkik t- nı vaktinde vermesi, hem de ııuyun makamlarca mal!lmatınıı mürıı t e- yerleri ve rlikl1'rl birbirine kııtar k 
dllmeıılne karar ve~ltrtıi!!tlr. hangi ~Rfltll'rde ve nerelerde bulutı:t- dilml,tı Bu lfııı1eler Yenice ıılivıı- parolımıılı cihan bir kere dah c;ın• 

rnryacaıtını açıkça halkı bildirmesi- riılyle ikinci kııptıınınklterle birlik- lımn , S t olııun Sef, var olsun 01 du, Odun St kları dlr. Bu huıu11u ııııu nıakamlırın ııöı te Anknra:vı atsnderllfıcektlr Y4,Hın mlltet. dalın l11tlkıat dıı ma 
önüne koyar ve ıehir hıılkmın ıu !il• ı······-·-·• .. •••• .. ••••••••-•• .. •••ı hürriyet,,, Tetkik Ed.lfyor kıntıımdRn kurtarılmaın için tamir.ı- KV'ÇO'K HABERLER Bundan ıann Beden Terblye11 O D 

Od ta da hız verllmeaini dileı·ı··. • ..... General Cemil T11ner Ed rne ıenc:lll -un tacirlerinin od h • • •• •••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• un nıır ını .,oo ----o- TOPXAPI Jl'AKlltLERıı: YARDIM VUR • ne veciz bir hltnbede bulunarak Baıve 
kuru11tın ltı lir Y ytlk eltmek lc;ln Halk Partisi Kaza DuNDANı Yurd11m1111 kıvıtlı voıuuıım er· klllmiıln aellmlal'ını blldlrmle ve ıön. 

._ vlllyete bae vurdukları h beri asri .. k ve co~ukluıııııu mektep onıuıu ile bay. derdikleri sancagı merasımle ho"l"a ?.d V 1 K J • tamlık elbıse yapılmak ıizere 250. 50 ve 20 .,, 11 
• ır il nt7. ıe ek f yat mllrak Oftgre erı llra ••r•n, lılmlorlnl de blldlrminn bayır1t direktörlü Une teıılim etmi,ti San-

=--

kamlıyonu, ıerek b led ve 'ktiııt H lk p rtl . k k 1 t ven lnsınlarıa, ııduız cocuklırımıza da rııl ca~ı tealim alan Ekrem Demı·ray renç d"' IUtU ıı ıı 11 ııa onıre erine lk mık ,ll•er! uo ırııo patııt1, 120 kllo nohut a 
(HSrOlUyor kl, 1Jb7adald tnuhıırebe ~ mevcut odun ıtok rmı kıtc; kanunun 4 üncil lfUnU ba•lıtnııcıktrr. 62 kılo nışasıa ve 34 çift çocuk ayakkabısı ilk namına genel direktöre teşekkıir 

parea parea bfr takım cevirme ve "°' ı:e oldııtunu v . d"y kadar ne Kongrelf!r İlkkAnunun 4 ünde Catal- ~="~:r,:~k~~re':,·m'ı.•zh,}Pl,•,nrıanreız.yok!ullarımıı adı· ı"ttlktl'n sonr Edirne genc;llğ"nin Bti 
BUGvNKt) t'ROGRAı mllctard odun !!, tıldı ını tubite ··k C! fi · • • karşı hücum hareketlerf.hden ibaret• rır vermlelerdit CRdıt, yedlııinde Adalardrı ve Bakir· + PROST GELiYOR Şehircilik nıUtc· vu ~e erının t."mrınde her vatani va-

tir . .Anl hedef dtllman kuvvetlerlnl 1 30 Prosrıııs tl.U Kon1111111 köyünde, on U9Unde Sile. ÜıkUdar• hassı~·. Prosı Bursanın ıafsilath planını Y•P· :ı:ileyl yapmRğa ahde•tlkleı ini bild'r-
•-'- ~·- H ,_,.._ .._, 7.SI Mlltllı (Pi,) il.O Çoculı lılflbU Bi o K . mak ıçın Bul'lıdı tltklkltt yapmılıuydı. MU mi• ve ..,e,.ı"t ı·e•mlna h••ilnmı"t•r .uu.11a.u.c. • ....... ıen uu taraf da in· 7.41 Hıberler ıuo lfıbtrltt r Korucu Kav. boldu ela Vf! artaldn, on dördiinde Sarıyer, tehassıs hu.Un ııhrlmlıe dOn~cak ve ı~ıınu .. •. ... .. " .. " 
s aıaca d6vütım•ktetUI', Blr hafta 1- ı.oo MU.Ilı CPI.) 19.4' Barbut F tıh ve Kadıköyünde, on be•lnde ıeziıine dikilecek TnllnU anıtı rtra!ında calıı· Aııkerlerimi:r; onl rı takihen gençl'k 

1.11 l•ln 111tl 19 u Mllllk K rbl · d ., malara ba lryacaktır. k · 1 k 

'li::t.mdi11 
llır '91\lllayese 

V cı.ıan. N ilci St.ıdıılla1a 
Bugil 

le 
mil1 

.ıı.: er bun ratmcm nramtllda, hA• 
yatı11 kUı;UklU bUyUkHI ııkı klıklarını 
bedb nl k ve il 1 edlneııleı varfla, bu 
rlnh ır, o v t nd tarın ılnlrltrindeld 

r yet verllme in. 
KUçi.lk k klıklara kııtlanam11ıın• 

1 r, lnlrlerJ bozuk olanlardan ılrade, 
r ııla ıadete kavu muı 1nnnlardır. 
F raza köprü ltt11dıı yatan bir tu
k r bir ı;ok bahtiyarlara taaa veren 
h 1 v ıtlıjındıın h berdar blle 
d lld r. F t buna mukabil, ıaraza 
mod gal!etelerlnin hadi ler )'U&Un• 
den bir kıtQ gUn ıeclkmeal, bazı ba· 
yan l rın öfkeli gözle ınde hayı tın 
zlnd n ke llmeılne kAfldlr. İtiraf ede
lim ki, bugUnki.I dUnyanm baıka mıı .. 
1 tle ne nl beten çok mesut 1a)'tlacak 
bir durumd bulunmak, bazılarmuzı. 
vl 1 1 kıUıJını, veya bir moda ıue
teıinln teehhürtinil bile taıa .ctinebJ.. 
lecek derecede... şımarttı. 

Ukin onl ra hatrlatalım ki, harbin 
b şındanberl, TUrk vatanmın harp 
dışında kalmakla temin ettıji k&r, u
fak t~fek eks1klerln değil, en büyük 
yoklukların basit ve ge9lcl acııımı bi• 
le hiçe saydıraca derecede kqmeW• 
dir . 

ı;l.nd• fki tarafın da inotoriat ltuVV9t• •.ıo lılllıllı (Pi.) ıo ıs Rıd" , 11, 111 c \ ~rın Y yl·ııar koyil FminöTliinde vlrmlıllnde Beykoı ve + lilIR KAZA loflir Ahmedln idare et- ıt sı ızcı er me tep talebesi, ean f 
lerl U71fia7noenniflerdlr, o 10.41 Hallı tllrkUıa korucull\l 35 Y f ınd Hıı ıın orhı- Beyoğlundıı. yirmi birinde lfyüote. ı14r bir ıakoi diln Bıylerlı~yinde dokuz hindi cemıyetleri tam b"r ıntizıım içinde ıeç 
t-~"-'-- ark-.ıı- ... ·-lldan taz.. U.ıo Prosr• ıı.oo Zlr11t tllıvlnıl dan kavh .. olmuştur. Hı ıın. il" do"rt "iln yl citnenıi, çoban Masanın da batıl!ını kır· mlıler ve böv!ecı mer1111lm bltmı•tlr 
.... ._ • .ı.a...:T ....,... ......-uı "' 12.11 lırlıtlar 21.10 lırkılar .. ,,. yirmi iktıılnde Silivride, yirmi yedi- mıttır. .., 

ihtiyat kuwetlerl f1e hıırp nwydın- U.41 llılıerltr ıı.ao Jconusnıı evv~J kovtırıden öteberi almak ıçi:t sindP Be,lktaı,ta ve yirmi sekizinde o Kurtuluı bayramı mUnıısebetlyle Ata. 

-- --ı 

1 
26 Çarşan· ha 
Sonte rln 1941 j KASIM: 19 

eıcal: ıaao 
Zilkade: ' 

brmdııld ordulumı kuvvetl@ndlrmett- ıa oo tıırlıttıer 2t 41 l!ando kartal• 1 tmt tir de Yatnvada Yll"ılacaktrr. Altın Fiyatlan türk anrtma c:;elenkl r konmustur. 
tecUr v.1 ... •'-' A'- n1ar ı :::~X Pr~~~-~PI.) n.ao Hıbırltr Hasanın köyü~e ddnmedlg"in 0-·. "' Sahahlevin sehri temııi!en b"r h"-

• 1:111 uı.uu uua Ve talJan• O 22'.H Cubant ] Altın -''kaelmekte d-·am etmı"•tır. h ı 
lar ..._df .. d t k ku ...,, il.Ol rkestrı 21 • .ss 1'•Panıı . ren er o cJv rda araMtırm..a.a b·~~ • ı.. d ,.. ,,. .. yet ee re g ren kahraman askerleri-• .-u• ye al ar yen ara vvo:nı ~J a<iı mayı va ... a an haberdar etmlılerdlr. Bir altın 2620 kunı•tan ve bir gram 1 mışlar ve diger t raft n da J'andar- T hk'k t 1 ıt•- . .. m '-I kar•ılamt• ve eehir methalinde 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a~~1 a yapımı ~d~. killçe altın 361 kuru~an sdtlmqh~ ~rba~l~r kP ıi~htir 

AFRiKA: CEPHESi 

RUMi: 1311 
Sonte rm: 13 
O rtet Ollr ikindi Akeıııs Yatlt llllllk 
1.00 12 oı 14 ao 111.0 ıı aı ı.ııı 

SOVYET TEBLiGi 1 G'C' G'.L'~ H•B&Al&R ) Uza~ ... ~~~~ ..... , !.!~ <A~~~~:~a .... ·AK~kere. Gçidenkıe1 rin ' yani Almanya ve İtalya ile anla· lis grupu umumi he"ti bucün "25. lmSeSIZ OCU arı· <ı ... f 1 1 ıd > 

M •ıı K şarak J k. J XI 041 15 R 1- llllaftaratı ı ınoıde) • •• arı 1 
ne e 

l ı.A orunma aponyayı, ah aponya ile .ı "ıaıt ta eiı •••ili Trıb- Ankara 25 (A.J() - Bize haber susı kesımde auşmana nısbetle a- Moskova Bölgesinde 

• 

anlaşarak berikileri kolluyordu. zon mebusu Haaan Saka'nın reiıli- varlldillne göre. ııkere giden yurt- Londra 25 (AA ) M k 
Bu f ı <rınde toplandı·. detce çok az olan cenup Afrika kı ' · · - os 0\7a za , r cat ve mUva2aa ~li - D" tı,ıırırı ~ocukları ile ma11rul olmak ~ radyosu Moıkova ıt ar de R 

Ukası, Avrupada Çekoalova a - Celsenin açdmasını mütenkip ge- vaaife ve meaıallyetl Çocuk Eılrıeme taları. Britanva zırhlı kuvvetleri ku etl' . . .. 1I:·· f k t: 

K d nı 'ğ ı· k d had çen toplantıya ait ••bıt hilllluı o- Kurumuna "erilmiıtir Kı.ırumun ıe- karşı hUcum yapıncıya ve Alman vv erının uç mev ıı er e t 

an Un Un a 1 n l gka ııne a ar ıs olmuş o- kunllrak kabul edildi v• ruınamede net merkezı" bı"r taraftan teşkllı'tına tanklarını aıtoır zayiat verdirerek !erini ve daha gerideki yeni mü-
an, va a ara. ve styast hezitnetle ,. __ ... d b 8 dafaa nıevzile in ,. kildikl ini A m ... -ere e llecelr lr madde olmadı• ve 200 den fazla çocuk koruma mü- tardedinciye kadar milkenımel . . r e ~e er 

re, syada da, Çin'e yardım lçln itndan l~tlmaa ıon verildi, ıssesesine bu işle nasıl :ılakahna - bir cesaretle harp etmişlerdir. bıldırmi§tir: 
<••ttarafı 1 incide) blm111 7asaktzr. Bunların harlclnde ınevcut yegane yolun (Birmanya eaklarını bildlrmlıı, diğer taraft8.tt da Bu arada Britanya tankların 1'.'fo•k~va ı:~phe1i~in diler kaılm4 

tictretlıınelert eamil olarak vt :vapı· muhik atbep olrnaklwn aıaml ııatı$ yolu) muvakkaten kapatılmasına Kadın Çoraplarındaı..l Keı:ıarendekl ı:ocult yuvasttıda dıı ter dan mUzaheret goren yeni Zelan bleırlı~rn·dekı vııaıyıt ıö:vle hllliaa adile .. 
lan ticarete ıore ayrı ayrı tesbite sa- t.i)'atı tt1bit edilmiı olan malların da dayandı. n: tlbıt almıştır. tcııp edene çocuk yu k 1 · 
Wıb'ettar olacaktır. İl yerleri, uıati fazla flrata satılması yine Milli Ko- Fiyat YUkBellfl vaıının yatak ııyllmın d orttırıl _ da uvvet erı Trlg - Capuzıo yo Moskovanın 90 kilometre ılmaı ba ... 
il aaatlerl wtında ~ık btııunmak rıınma kanununun 82 inci maddesi Halbuki, Almanya ile İtalya Ankara, 25 (TAN) _ Kadm ço- ması temin edilecektir ş mdlki hal- lunu takibcden umumi hat boyun t111nda, Kal nlnde ılddetli mttharebe 
meoburlyetmde kalacaklar ve hilkt\· mucibince memnuiyet altına alınmıt daha o ııralarda, Japonya ile uy~ raplanndıt •on zamaıtlırda ıııruıen fl dı aoo 000 den fazla Tilrk çocutıa• ca Tobrug a doğru Uerlemıye de- ler oltnakt dır, fakat Almanların bir 
mtd icabmda Ulıum glSrduttl mıdd.. ve bu memnu'lyetlere muhalef!!t edl .. sup milliyetçi Çın ıle olan dost _ )'it artışım rHz Hnilnde tutan tlı:tl- nun daimi olarak yarlımınıı/koıı ın ku- vam etmişlerdir. • ıtdlk açmak lı;ln yaptıkları teıebbllı• 
ler1n iatlhllkJnl, eat.11 ve imal&tını ltrek islenen lhtlkAr ıuçluıarı ayni fuklarma hihayet veriyorlardı. Ht Velrlletl bu huıusta tetk!kler YAP rum önümiizdek: kıı mev,iıninde ge- :Bu rneydun muhıırebeııi, dev mı lerin hepıl pUıkUrtUlmUıtUr. 
menehbilecetl ıt'bi bunlar.ın lltllılAkı kanunun 59 uncu maddesiyle ceza- Çin'e açıkça yırdım edebilen ye-ı mıık Uzerldlr. Bu inceleme netict8in· rek bu yardımları devam ettirmek mUddetince bUyUk bir ılddetle cere- RUI mukabil taarrulan 
satıl ve l.malit .. kil ve mlkdlll'ını ısı larıdtnlmıştır. su hAl@ nazaran &atış gine devlet Sovyet n 'd" de kadm ÇOraplırmın bıııt kategori- gerek vatanı beklemlye giden yurtt y n tmlıt r, Her iki tarafın da b&ı - Moıkova 25 (A,A,) - :bveıtta 
tay111 v17a tahdit edebU.cıtlcUr. fi)oaıları hUkdtn.tce t@sbıt @dilmiş nl- B t F d usya 1 ı. lm-e ayrılıcatı ve tlyatıarm ırtmllmı- lırm ı;ocuklıtıını esaslı hl !lekild" lıca m ıadı kabil olduiu kada zır - ıazetııinin huıuıi muhabiri, cenup 

Hlikılmtt ithal ve lhra~ maddeleri• ıun olmasın bilumum eşyanın ııhm h .u~ a_m ransa a ~.ır halk cep· ıı için bir takım yeni ttıdblrler ılını- eairgeyebilmek için muhtelif çarelere lı kuvvet lmhll etmek olmuı ve ya- ccıpheıinde Rostov'un batısmdaki 
ne icabında prim V9f9Cllk Ye ıqin .. H sl\tll\mda lbtlkArı önltınek ve bin- eıımn ıktidar mevkun aelıp 11· cajı haber V9rllmlkttdlr bı• vurmuetur. pılan flddetll muharebede her iki ta- tiklerini haber vermektedir, 
.iectll maddeleri prime ıabi tutıaık• netice hıllcı ıırırısın korlmak makHt panya kardeş harbinın patlak ver ' 'grlerimlr.e kuı hedlyeııl raf da ııra Ue yer almıı yer vermiş- lzvestia ve :Pravda aazetelerlnlıt 
tır. ve mi.lllhazası71e ınenı.ı bwunan Mil- dili günlerde idi. Manzaraya gö- ile Ankııra, 2' (TAN) _ Buıtın erle• tir. Her iki tarafın de tank kayıbı a- muhabirlerine töre, Sovyet krtalarr .. 
Xfracılar muka'Y'tle müddetinin hi- U Korunma kanununun 31, 31 ınd re, Avrupadaki mihver Uzak çı mıftır. rlml1t itte hed'~e1I toııl1.m~1ta başhM ğırdır. Fakat muharebenin mahiyeti tun Roııtov cepheslndekl Heri hareke 

tamından on beş ıun evvel tahriren maddeler& mW:A,Yele ile satqa mil\*- Şatktakl Japonya ile, gittikçe da ~agellan, Va~ko de Gam.ı ve yan mü~terek komiteye bir günde ye. itibariyle kayıplarımızın ve diı;ımana ti her uıt artmakta ve her dn, 
otutdUlcları 11)'11 mtnlculil tablb'ı ı~ allik mevzuatı &akip eunl,tır. Ak i ha bariz, daha programlı ve daha Krıstof Kolomb un vaktiyle ıra - di bin parça hediyelik, ve elli bin verdirilen kayıpların teıb tı şimdilik kasabalar ve •ehirler ıerı ahnmak-
eceklerıni bild"rmezlerııe iayrl tnen- takdirde resmi dairelenn arttırma şuurlu bır i§ birUginC' doğru gidı dığı \Te bulduğu noktalann birleı llrnya yakın hediye par1111 verilm1$- mümkun degildir. tadır. Don nehri üzerinde, Roetov• 

kulun mukavelesi bir sene daha tem- hukumlerini tatbik ederek sahiplerine yordu. 1ngilter.eye de ıankl, bu iş tiğl yerde, bugün, cenup Ameri _ tir. Tobrukta bir çıkış hareketi yapan un bat11mda, batı cenup iıtikametin· 
d t edllmlt ıddolunıcıtıkr, hak111 kir temin edeeek IW'ettt H• birliğinin bir an önce \'Üc\lt bul· kası, fnaili.ı dominyonlan, Fele- Britanya kuvveti kazıanılıın mevzileri- de Rusların 60 kilometre llerled!k-
Hükönıet lcabmda her türlü knra tışta bulundurulmalarına 4a müsaa- ınaaını temib _.mek vazifeli ve • nıenk Hindiıtanı, bibat Hindi11 • A "k K 1 • ni kuvvetlendirmi:i ve yarısı Alman lerl dlin Sovyet radyosu tarafnıclaıı 

e deniz buıuıl nakil vaııtalarmuı 4t edilmlı olur İht ki\ "~ t illi merı an uvvet erı olmak uzere 2000 den Cazla esır al- bllhHU haber vetlten bir keılmde. 
eyrüaeferıni tanzlın, takıp, men ve • . ı r ıuçun& mıvıı.ı rllmlfti. Zira İngilt.re ne Uzak an ve m milcadeleaini yapan m11tır Hudut çevresinde 1000 den faı:- Sovyıt kıtıları, dllnkil puırttlf u-
aml n kil Ucretlertnl Uıyln edeceği ~fkil ed~ctk böyle :•tışlamı MIW Şarkta Anıerilcanın ne de Akde- Çin bulunınaktadır. Pasifik dgıı· (Baftarafı 1 incide) ıa esi~ almmıştır. Daha bir çok eslr babı, 15 kllometrı katetmtılerdlr 
bi, bunları da Devletçe lilzurn ıöril· çe':~:1:ııuA:~~ı.ıı~~~e ~ı ·~=te9~~ niz ~e ~rta Avrupada Fransanın ~aıı, birdenbire bütün uamet ve .ıkte d.~aru ettijl · ttkdlrde de getir11mektedir, , Almanlar~ Kıaıl~rd~~~ tearran. •i. 

eceği ye lerde çalı9tırabl1ecek ve Is· lan batka ba:zı kütU ni)'et sıhiplerinlrı dtt<iıainı yapıyordu Ve insana l- eybekttiyle meydanı çıkmııtır. ransız Guyan'ı ile Martinik'in Diğer tarnftan ınuhareoenin cere- ratıe- in!Utaf ıtt~rdılını anhyar~ dı 
terse bunları satm d.a ılabllecektlr. dolrudın dotruya lhtıkAr t~kll ed!• deta şu •üphe 1,ıtiyordu: , Vı lyle, denleyollırının ke§fe. e tarafımııdan i§ıali lizımgel - yan ettlli cevrenin cenup kesiminde !~r.1 keBJmlk ebrde

1
k1 kı8ta1arın yetini de-

Huk!ımft lsterle 1trl1ıtın nevi vt k bir tı tı u ... - b dılmeıt kara yollannı tılcamı~ ve ·g-· ftkrind · c b b'd k" k t1 imiz b 1111 rere un arı ovyet taarruu • oe ya ı m arını ııatamıy r k nNa • Avrupadaki "Mihver , ıVı . t edyım.,, 1 . ~kratu kka.ıı ıeknııdr ıuvv.el erd. B u nun yapıldtlı noktaya sevketmcktc-
eşitlerinl tıyln W ietblt IMOtk v.,ı böyle bit aiıtı muvaıaa !Urıtıylı gibi dünyadaki "Muselles

11
i de U:~ bizzat Türklerin Orta !JY~ 3!ti aşına on a sanı dığına göre, yu era -ı er ay ey cmış er ır. e- dirler 

unlardan blr luamuwı 9k1mln.I me· r•ml dıvltt dalrtle lyle 71ptırmıılı· giltera mı teıvik ve alttan alta varlıklarını ıanınıştı. Çilnku kar olanda Güyan'ına ıönderilen eınci Hınt tumenine baAlı kıtalar Ga- · Almanların ıayiatr 
~=!:;n maada kan\lna ihUklr rmı mahal Vtrllmiı olur k1, bunun idare etmektedir? v11anlarnı yerini üz anbarlı yelken uvvetler Trinidad garnizonun - ~le d~~kmlarında Ageyla'yı zaptctmı - Londra 2s (A.A,) _ Moıkova raCI 

ı_ d 1 1 M!W karunnıı lcanunl)rıe 1011tllen Ha.diseler soılradan "sb t t _ ler almıftı. an ayrılmış ve Panamaribo'ya er 11
• )'osuna göre, Almanlar, Rusya mıı _ 

yapan toptan ve perutn eci tr ıc rı 1111)'• n• -adar 17kırı Olduju cıı ı· . ' ı a e .. .. . ·t kt b 1 t İtalyan resmi tebliiri harebesinde öliı, varalı ve esir olmak 
cok m h"m hukUmlere ılSrf lhUkArin ;ıktll', Blnaenalqh ıntırrnı bUkUm• miftir kı, bunu yapanlar, ıadec;:e 0 awı, buawı, ınuc:adeleı hep ı me e U unmuı ur. Ronıa, 25 (A.A.) - '.İtai;an teb Uzere takriben &' mılyon asker zayi 

hiyetıne n uran 10 seneye kıdır ı.rlne -1"9 7apılaoık ııatlllarma satı· Chambarlain ve taraftarları ol • ayni ıervetler etrdındadır. Şu 'il 1 r TPU 111 lıgi,,: Mıhver kuvvetleri dun de bütü ı etmitlardir 
apıa cezası ıle lO,OOO llrayıı kııdar lıaoak ec::vamn hUkAma+"e azami satış mı.lftur. Ve gerçekten, ihtt.·ar İn- farkla kJ, bu,.,1• o uzak den'-le--!l Mf!1l9ı~:JnC1 ----o-----

pa a o~ı ıımııblltcık vı hıttA ic:ap tı - w --~ giliz B kil" t k Ed •31n t d bi J •""' Ç uıı .. - ·-----·----- --- l(iın Sirenaik muharebe meydanında D" J 
e tlii takdirdi! hUkOmtt muhttılcırı.- yatı tayin edllmtı oldutu takdirde Rf\18 ı, ıp ı en' il 1- e, r ııponya, bil' in ve koca (B t f 1 1 ld ) bUyüit bır şiddetle harbotınişlerdir ıganet l}leri Reialiği 

muh keme etmek üZ9J"e hı.ıauıı müzayede7e ancak bu flyıtı bulunca· fa etmezden önce, Mussoliııi'den man davaları ile bir Hlndlltan ar- 1 . . •ı arı ' ne • _. Blrelgobl çevresinde "Atlete,, 
0

til- Ankara, 25 (TAN) - Diyanet !ıt• 
hkemeler bile kurabllec•ktir. ya kadar devam edllnıt1i ve ayni fi· Chamberlain'e plen bir mektup tık mevcutt\11' ve heaıba ıhnmak ;~ adrınınM şımdı AklmaMnlaakr tar~ nıenile Alınan zırhlı tümeni 23 Son.: lerl reiıliiine liıaumımda te•killt ha-

yııtı milttaddlt talip ıUhur .ttill tak· veıileıiyle IÖylediği gibi, bütün mecburiyetindedir. ın an urmanı - ~ O ova ıa- teşrind1ı bafhyarı bir çevirme manev- ricinden bir atın ta;vn edilebilmesi 
Adliye Vekl1etinln mUhlm bir ISlrd• ıraı.rmısa kur'a oekllerek ihl• cephe boyunca aldatılmıt ve atla· Binaenaleyh Avrupa harbi ile 

1 

şe yolunu kapatmaga yardım rası neticesınde 22 inci İngiliz zırhlı !çln, diyanet itleri teşkilat kanun11n-
tamlml ltn.ln ab.t tdtcelc &aUb9 7apılmuı tılmıftrr. Uıak Şark harbi ayni madalyanın e~ecek, '81cll~e !tullanıldıklarını livasını ımha .etn:ıi~lerdir. Muharebe da tadillt 1 J)dmasma dair liyiha 

8 (TAN) - Arttırm YA• z~rurı olclujU ı.1bi ıuıı:ıı 11t11 tı1ıtı Bugün artık Almanya _ ttal- yızı VI tura taraflarından b ... ,... soylemıs \re Fınlaındalıları bu se- dışı bırakılan Ingiliz tanklarıle d?lmuş meclis ruznameıılne a1rnmıııtır 
1 1 e M lll Korunma ka· hukQmetçe teıbıt ıdılmıı olan •ıtı.ı· y Jap nya' 1 b be ö bir wr d ,.11d. B iki h ..,_. heple itham Pderek haric;ten ~- olan muharebe meydannın temızlen- US!± 
unu hakkınla Adli.Ye Vekaleti t111ki- nuı arttırma ıle ıah&ma bu eşyanın ~ ot .Yı, nalı era r g .-r-J es ır. u arp, arrı len yardımın Rusvaya bu yolla nıeaine devan1 edilmektedir, ler olmuş 11'0 kamyonlar yakılmı t~. 

ma tu t m ı gö derm tir: cins ve vasfiarın ve mali .. et fiyatla ruyorsak, ngıltere Amerika- tarihlerde baflamıt olaılar bıle, ld - ·ı~ ·t · · Tobruk cephesinde düşman tank- Agelya'nın mevkii 
" - R ç d k d b' t b ı d t t . 1 yapı ınnı 1 ave e mıştır. • . 11 K a u u hUklırt me- rlyla bunlttra llAve l ll'Al' eden m"'ru wıya - ın e o • ar ır nıen ayn se ep er en neşe e mış er • Stl Ff A d . d larm, topçunun ve hava kuvvetlerınln Londra, 25 (A.A.) - K hlra tebli 

m uly t de elde k r mıkdarnın ter memurluğunca faat birliği teşkil etmif bulunu - dir. Ayrı tarihlerde nihayetlen • t m!O/;f t~ikr:.i arın ubrumdU- yardımlyl~ bır çıkış hareketi yapmış inde isml geçen Qiale'nin yakınınd 
ed e ten len menf tin mlklSat ııallhiyetlı m~ilere tesblı ettlrc11kten yorlar. seler, gene, beraber bitmiı sayıla- na eess e "' n ve u.. u- ise de krtalarımız tarafından pilskilr- ki Ageyla, dUnku ve bu unkü tı 
ve mahiyet ne öre muhtelif cezalar- ıonra ıncıalc taanün ed•n bu ıaı141 Birmanya yolunu açmak yahut caklardrı. Zira, dünyanın her baa rumun tadili icap ettl!lni ~o:vle- tülmüştür. Durumda değişiklik yok- yan tebtiiınde bildirilen Gi ıe voh 
la teyit eyleme tec1lr. HUkClmet mez- buluncı)'a kalSar arttırmQa devam kapamak bahisleri arkada kala _ kımdan, siglet merkezi, artık At mistlr. • • • tur.. . sındaki Ageyla'dır. 
kür kanu un 31 lnc:l maddealııe da• tdllmeıJ ve bı.ı fi)'ata mi.lte.ddit talip rak tarihe kanfmlıtır. Chamber _ lantik'fn delil Pasifik'in iki la• Dün cereyan eden mallı muhare- Dünkü İtalyan tebl" ı, bu yerin 
y narak d h ide lu:ıwn ıordiıiu mad- çıktıjı takdirde ylne aralarında kur'a lam politikasını Churchill _ Ro- yısı ar .. mdlKIİr. Mevcut h le- Bir lnılllz Müfrezesi belerde düşman insanca aAtr zayJat kuvvetli bir İngiliz zırhlı kolu tara-
delenn az fiy tla ırtı, maliyete çkellınek SUl'etlyle !balenin 71ptlma- 0 lt Aı._ • "hl~" . .. . arp vermiş ve tank ve malzemece de agır fmdan alındı ı lldirm ken u iln-

ed 1 ek azami kAr nisbet· sı kezalik ıarurtdlr.,, seve llAlliyonu ~tı i:Ll edellberi, rın verecegı netice, bunu, ancak (Baftlırafı 1 lncld•l kayıplara uğramıştır. B"zlm kayıpları- kü İtalyan teb ı bur ı gar ızo-
lermı ve bu maddel~ln clnıılerlnl ve Avrupa - Amerika - Asya - daha çok tebarüz ettlrmit ola • gerf püskürtüldiıklerinl haber ver- mız da hissedlllr bir derecededir. nun du man basımına mu nnıd ı'le 
vuıflannı tayin etmiftir. Jlu ıurttle Afrika araaında hiçbir aynlık kal caktır. mekttdir, Küçük bir İngiliz keşif ko- Sirenalk'in cenubunda Glalo vasa- mulrn>emet ettıgıni öylem t dl . 
tesbıt eluıtal'l fiJattar V9'ahut klr Ko•tıntla Zelzele m8Dl1§ ve Avustralya, Yeni Ze- Japonya - Amerika arallllda lu 23-24 Sonte$rin gecesi Normandia sındaki küçük garnizon düşman bas- Hint kuvvetler nın bu ye 1 v f _ 
8i1Htleri fe'\1d11•• ~ aalıa utılma• Xesan 15 (A.A,) _ D\ln ıaat ıt,ae Jlnd~ ve Felemenk Hindiatanı do halen yapılan müzakereleri, bu ıahlllnde karaya çıkmı:ıtı. Bu haber, kmına inatla mukavemet etmıştır. kıy t, h rek tın bır u unu B 
• 7U&« elıiuju lfftıi sair kaaunlar da şimalden cenuba üç saniye süren layısırle, Uzak Şark, Adeta mev· bakımdan mütalaa etmek lazım _ ~erhalde bu hadiseye aittir. B~ eşı! Hava ordumuz v~haya .. do_ğru ilerle-- den 360 kilometre ve ı 
'°11mlftİtle fite •w•lerıace tes"bit erta ıiddette bir yers ntısı olmuştur cut cihan harbinin hem sebebi dır Bunu b" b k b kolu hiç zayiat vermeden gerı don- mekte olan in llu: motorlu koli rm tank meyd n muh reb _, -. .. , .. .... _, ~ . . , ır aş a yazımıza ı-r ·· t·· y 1 b' · dd 1 "d h · 1 · - a ... .7 .. ar Ke ••e • MsıBl sa- Hasar y0 .. ,.r. hem gayf'si 1miş gibi b -llçüyf' r kı muş ur. a ruz, ır erın et yerıı en ucum ey emı t r ettı · evr ni 300 kılo 

a yoruz. motralyilz mern i · i ;ıbPt fi' ~·ol duşnı, ıı kı myorıL; rına isabet b tı ına kad ı otürme t 
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Dılencinin du ı 
ıdum fermahl ıı 

Cenııet gıbı görünen bir cehennem hayatı - Altın yagmurları, 
Zıba hanımla Lebive Havuz b.,ı ında kadınlal' kavgası -

(ti341•·tCJ1Siijt(I 
Yaıllca Erkeklerde 
Hormonsuıluk ." 

Eı:'teklik hormonunun da, kadınlık 
hormonu gıbl, muayyen bir ömrü ol
dugu fUph11iadir, Erkeklerin de ka
dınlar slbl bir ıonbohar mevıimi var
dır, o mevıim ıelince hormon hayatı 
biter Fakat erkeklik hormonunun 

• hayab b4ınhk hormonuna nlıbetle 
daha uzun ıUrcr. Bir crkegın, hlç ol
mazsa a1tmq )'a,ına kadar erkek kal
mak istemesi haklıdır_ 

Fakat bazıları daha erkent1cn bu 
haktan mahrum olurlar ve halsiz ka
lırlar O zaman bu işi bir ı :incele
mek İ7t oturı Halıizhk, acaba, hor-

"'lllon ISmrUnUn ıerı;elcten nihayet bul· 
masından mı. Yokıa, daha ıenç, ortı 
Yaşlılarda oldugu gibi hormonun sa
dece eksılmeıınden aıl ıellyor?,. 

Erkeklik hormonunun büsbuti.ln ıorı 
mcsinden ıılen halıiıllk derece dere• 
ce, yavaı yavaş ıelir, Hormonun ih
tıyarlamaıı banıl yaşta oluna olıun, 
bn denbir• batlamaır, Halılzlıkle bir
lıkte 1htı1arbiın baıka alametleri de 
meydana çıkar: Yuıde kır11ıklar, ne
sic;lerln ıevıetnesi, derlrun sarkması, 
gerçekten ıhtıyarlıgm alimetlerınden
dır. 

Halbukt ya11thlı:ta selen halıizlık, 
hormonun bUıbutun so mesinden de
ğil de, y:ıl!JIZ eksıklıginden gelmiş o
lursa, o hals 1 k yava, yav " yerleş
mez, Birdenbire selır ... Bu tUrlu hal
sızlıkte hormon ekııkliiının tesıri 
şupheıdı olmakla beraber, ek khk
ten kalan hormon parç sının kendıs n.i 
hissettirmesine mani olan başka se
bepler de vardırı Fikir yorııınluıu, 
vucut ,orıunhıtu, çok dd damarlar
daki tansiyonun artmaaı, bıkkınlık, 

v. s . ._ 
Erkeklik hormonu bilıbUtün sönmüş 

değ 1, sadece ekıtımı, erkek htiyar ol
s da gonlU taae lı:alır... Meşhur şar
kı bu turlU ihtiyar erkeklerin üzerine 
çıkarılmış olacaktır... Hekimler öyle 
ihtıyarlarm halılılltlni ted vi ederler. 

pınmasına benzer 
DOımUı lın bir dlme kun yo dur 1 la ın ,aresı 

Tam on uygun bl mı radır S p 
ıandığl v iy ttcn kut tulın k ısl 
ı<; nden alnının kiyle ıuyrılm!lk im 
k!nsızdı. SukQne ereb im k ancak 
kelleyi vermekle mlimku ol bılc -
cekt : ve bu • can korku ;.ı onıı, e 
lındcn gcldı kadar ıuyu bulandırıp 
balık avlım ı sevk d yo du 

H&let Efend nın lb , de ecek 
derecede cumertl me b ulın p 
rayı sevd ıne hukmedılemc O 
parayı mevkın glamh ı ak h 
vasıta gib tclikkı cdıyordıı Bu•1 
, emen F krctın: 

Vana hatta beıerdc hl ~• ilan. 
Ya ııOmU dendir o, ya allı dan 

Sozu zannolundugu kadar dogru 
deiıld"r. Par ı ılc ıı. tın ılınacak ka
dar ucuzlıyan vıcdanların zaten kıy
meti yoktu . 

'Bunu Hlllet Efend de nladı ı -
çln kendine muarız göril e-nler o 
tadan kaldırın k ure ıylc m 1':11 dı 
na ermek yolunu tuttu O m n 
mUthlş blr entrlk dcvrcs açıldı 
İdam ferm nları s g sol h z ıı 
yapr kları., a:lbı savruluyordu 

Hllet Efend çok ani r kıyım 
çok dege lı ad mi r öld tmu tur 
Ona muanz olmak 
kit etmek, aleyhinde o 
cellltla tcııerrUfe kU b 
LOtuf ve ihı nrnı görC'n 
zade İr.zet Mollanın 

karısı ccllad a - Çalı dıbindc çıplak bir ölü ! 

('"" Y aıan: --·~ 
~ VEYSEL KARANi ~ 
1 ............... ---... c .. ııa ........... 1 
Agayı ıd mdan kuı tarmak ıstıyı:n 
merh metli bı z. t HAiet 1 rendly 
nıuraca l eder kı 

- Bu Re ıt a m su ıdur, fakat 
bit kabahati d hl ot ııen 1111ne b 
gışl ymı 1 

Diye ıscEa t etmlıt. HAiet Efcı r'li 
nin gtilcrek verdig cevap muthışt . 

- Gene k Uetınc y ıl.. htıy rı 
tletme gllı eh 1 Her z ınAn kAtl 

ıı o t., y 1ı ad rıı nereden bula-

Bu kı ıert k r ktcrın, Hilet E 
fendi le geçınemıyec& erı ııek IR 
b ı d , Yun ga lcıı ıktıtıı u 
man Halet E endı ıl Seyhül ılGm 

d h d ı ati k rd Hal t 

DRAM 

KOM 

OL OM 

!rınoer aııuı 

EHIR TiYATROSU 
Kl~MI• 8u aktam •• t 20.30 cı.. 
MERDiVENDE BiR 1011( 

Dl KISNl 811 ak,am •uı 10 10 da 
SAAD T YUVASI 

Ovun 

lstanbul Süleymaniyede Askeri Matbaa 1 YARIN 
Müdürlüğünden 

~yhk Oorıtl SAN'ATI 
Lira 

108 
40 
'15 
54 
45 
4!S 
30 
'15 
45 

Lıto ve döküm m kını ti 
Llto kiigıt vcnci muavıni 
Cinkograf ustaıı. • 
Dizi el, 
Tlpo kAğıt verici, 
Pedal " ,. 
Mukabeleci 
Cilt u tası· 
Ciltçi. • 

.•. · .o ~· ·. ~ IE.,. D O 
... .• 

~·~ . .' , ·I 

').. \ . -. • ' . <i. . . •.• .• 

~~ü.t!,,'3.,, ~ - LP,~., .-:-;.,, 

l ldhi bir a§k ... 

rnriküUide bir macera .. . 

f(uvııetli ve muazzam .. . 

~unhnelcrlc Dolu tWuhteşem Bir :Film 

Üniversite Rektörlüğünden : 
D n ölen tiroloJI doçenti Doktur Oıhan L\ıtfl So-

r t on bir buçi.ıkta Şltll Çocuk hııtahıınealnd 

( ŞEHiRDEN RÖPORTAJLAR 
\.. - _.) 

Kırık Çay Bardağı içinde 
Yapılmış Asri Kandil 

,. ~u , 
••t•n nihayete kadar HEVlCAN. 

ERAKLI BiR SERGUZEST , 

.' UAZZAM BiR MACERA,,, GO· · :M E .. LE K.i · 
: ::t;· .. S i H E M A .S 1 M DA - \ RUL~EMIS BiR MEVZU 

~ON $AHİD 
Baş Rollerde: Lloyd Nolan • Jean Roger 
Ayrıra: lstanbulda E~siz Hi r l\hı~iki Ziyafeti: 

Polo y C'u ve n y il 

Paderevski Macar Rapsodisi 

ÇENBERLIT AŞ Sinemasında 
Bugü11 matiırıelerde11 itibare11 dünya komikler kralı 

LOREL ·HARDI 
Tarafından Yaratılmış 

1 - ACEMİ AŞIKLAR 
.. TÜRKÇE SOZLÜ 

B t n ıı h yete k J h , h tu nı 

il • RUMBALAR $ARKIS 
1 

Dans ... JJlüzik ve nete filmi 
Programa lHiveten: Çok Entere an Kül.TÜR Film 

lhtikarcı Kasapla 
Vaılfesın· Bilen 
Memur 

Yazan: ULUNAY 

DUnkU •TAN, da ehemtniyet9I 
ıtırUnen bir lhtıkit vakum 

a t ku cUk bır h benn t fsilatını ya-

bir arada turilte
kurnaa ıanntt\cın 

ık post çıka -

ı nı vanz. Dedi
' ııı yanıır, ne kc-

b r kanaraya d11 .. 

\ ahya Say Dün 
Defnedildi 

" - ,. 
Yarın Akşam SARAY ';nemasında' B 1 R Ö M Ü R 

Şaha11e Viyanamn Bütiin I htişamı ... 
Saraylaruım Lük• ve Zenginliği ... 
KADINLARJNIN GUZELUOt... 

Robert Y oung ve Helen Gilbert 
Tarafından FevkaJide Bir Tarzda Yaratılan 

Vi YANA AŞIKLARI 

BÖYLE GEÇTi! 
PAULA WESSELY 

FrantJlıta Sözlü 

Y ı 1 d onr Tcıvıkıye camlinc ıötür\llecek ve cenaze Mflnteltap filminde gözleriniz önünde canlanacaktır. 
namazını mutc> ıp Şı lıd ki Dil<' m bete ınc dcfnedılecektır ..._ 

ıd· - Deıterll bir ovllldıııı c ıybctmekten cı duyan tlnıverııite, allealne ,. .. •••••••••••••••••••••••••••r 
t ziyctll'rlnl unnı. (103Bt) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğünden 

' 

VATERLO 
KÖ RUSU 

YiV/AN LEIGH 
ROBEllT TAY LOR 

'~------·· 



1 Askerlik işleri 1 
-~-

$UBEYE DAVET 

Beyof u Ytrlı Askeri k Şube ~ 
A,atıda nıf, r tbel rı ya - Yd S bav ı 

rın actle beye m re aatl1r Yd T p T 
Nt ati o Ih.an Ar n 44565 Yd. Top T 
Habıp of Nar ı Tarakcı 4320ı Yd. Piyade 
T m Zıya (Paşa) o Pertev ı6148 Yd Mu 

•bere Atfm Omer ot Ani Yarka 14589. 

Kurtu lufta TepeUatü Sinem sokak 
Behzat Ha n ım Apartı ma nı 51 numa· 
rada mukim iken halen lkametgAnı 

meçhul bu luna n Sad ık Kemal Özdc
mlr'e: 

f stanbul Beşinci lcra 
:l\lemurluğundan: 941/451 

------
2~- ·- • • 

TA N ö - 11 - 94. 

Tur iye Cümhurıyeti Zıraa B n
k ı vekilı avukat A ım So gon ta
rafmd n Beyoğlu Bırınci Sulh Hu u • 

Mahkemesinin 25.10940 t rih e 940/ BAŞ DIŞ GRı· p 
2320 num ralı ıl mın ı t n den (245) • • • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI- ROMATiZMA • NEVRALJi 

anm 15.7.940 gununden t bar n 
5 faiz"" 5 vukailık ucret. 01 gs> Ve Bütün Ağrıları Derhal ve Markaya Dikkat. NEVROZ 1 N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz 

lira mahkeme m sr fı t h ıl t 
zerine yukarıdakı adresın ze gond 
l en icra emri bllA tebliğ iade olunmu 
ve İcra HAkimli ınce bir ay muddet
l e ılAnen tebligat ifasına karar verıl
miştlr. 

Mahkıimunbihin bir ay içınde ô
denmesı tetkık merc ınden veya tem-
yız veyahut ladel muhakeme yolle 

t olduğu mahkemeden icranın gerı 
bırakılmasına dair bır karar getiril
medikçe cebri icraya müracaat olun -
c gı ve bu müddet ıç nde 74 u cu 
m dde mucibince mal beyanında bu
lunmanız ve bulunmazsanız hap Je 
t zyık olunacağınız ve h kıkate mu
halif beyanda bulunursanız h p ile 
cezalandırılacagınız icra emri mak -
mma kalın olmak üzere nan olunur. 

(8246) 

SİN GER 
1942 Gelmiştir. 
En dakik, en sağlam, en hassas, eın 

zarif, en ucuz. 
~elikten mamul ince modern saatleri· 
'lliz az miktarda geldiğinden, bu sa
ttleri görmek için muhterem müşteri
erimizin mağazamıza bir kerre uğra· 

malarını hassaten rica ederiz. 

,, 

1 

KRDSTALDE 
HER AKŞA:\1 

Zevkle Seyrettiğiniz SADi GÜNEL'in 

ÇOBAN REVÜSÜ 
Ankara radyosunda da oynanmış olan 
görülmiyen yeniliklerle size bir sürpriz 
vesilesi olacaktır. 

bu eser, 
ve zev 

1 
Mu .. ZEYYEN SENAR'ın ilahi sesile, nes'e ve 

SINGER S M 
v zevk sizi bekliyor ! 

aat agazas@ 1 OKUYUCULARIN EN GÜZEL SESLİLERİ. SAZIN EN İYİSi .. 
'•---• lstanbul Eminönü Cad. No. s _____ , \., __________________ _ 

·~ ,_ ASKER LERiMiZE VERİLECEK ENİYi KI ŞLIK HEDİYE 

:~~~~~ .. ~~~!~~.Bronşitler:,. l(ATRAN HAKKI FKRFM BOZ ŞAYAKTAN AVCI YELEGIDIR 
-... te ile kutuıu 200 kuruıtu r. - , -•••••••••••••••••••llıııı. Mue e emız geçen ene oldu u gıbı bu sene de halkımızdan resmı 

e nim re mf milesse elcrımızden gorınu oldu ıu yakın alakalan ce a-

lstanbul levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu İlanları 

Beher k tosuna 180 kuru tah 
edilen 12,500 kilo s de y ı alınac -
tır. Pazarlıkla e ltm i 27-11-941 
Perşembe gunu aat 14 te Tophanede 
İ ı. Lv. Amırl ı satm alma om o
nunda yapılac ktır. K t t temına'ı 
3375 l radır. ı tekUlenn belli va t•e 

omlsyona gelmeleri. (387-10137) -

Beherine 20 lıra tahmin edıle 45 
adet kadar gardorop alın c ktır. P -
zarlıkla ek ıltmesı 27-11-941 Per em
be gilnil saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amırliği satın alma komi yonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 67 lira 50 
kuruştur. Numune komı yonda go
r ülilr. İste lllerın bellı vakıttc ko 
yona gelmelerı. (382 - 10097) -Beherlne 145 kuruş t hmın edilen 
13,000 adet amb lfıjlık tahta alın c k
tır. Ebadı 4X22, 25, 28, 30Xl8 ara-
ndadır. Pazarı la eksiltme l 27-11-

941 Perşembe günü aat 15 '.Coph ne
de Lv. Amirliği s tn alma komisyo
nunda yapılacaktır. İlk tem" tı 1413 
lira 75 kuru tur. t teklılerin belli 
atte 1comısyona gelmelen. (383-100!18) 

,_ Bevllye M lltehaaaıs• -

Dr. Hasip Emiroğlu 
Belsoğukluğu, freng, 
mesane ve ldrar yoll rı 
ıkl rı. P rmn k pı Tr m\ 

- dura ye i No. (121) • , 

Sabır.: "' N"1n1aı tnüdurü 
JZMAN Gazctccılık ve Ncşrıyat 

,. ' ,. .. 111 :ı•h 

Devlet Ziraat işletmeleri 

lstanbul Bürosu 

Kurumu 

S ym h ımızın thtıyacını ar damak üzere Lüleburgaz'd kı 
Türkgeldı çlftlı ımfzde ımal edilen Beyaz peynirlerimiz satıhga çık -
rılmı r . .M e clere, Bakallarn fızAml uçer teneke, evlere almak ı -
tıyen k m lcre b rer teneke satılır. 

Fıy tlar Murakabe komisyonunun koymuş olduğu narh uzerinedır. 
,_ ____ !lfllı l.-1:9 nbul Bn lıkpazarı Su ngereller No 83 

Deniz Le\'azım Satınalma ltomisyonu İlanları 

lkı adet motorlu mavnı. kıralanacak 
ı - Gö terilecek b r lımanda çalıştırılmak üzere biri 60, dlgerl '15 

ton h cm nde iki adet motörhi mavna üç a y için kiralanacaktır. 
2 - 60 tonluk mavnanın mahiye tahmin olunan kira bedeli 750 lira 

\le 75 tonluk mavn nm mahiye tahmin olunan Jdra bedeli 850 liradır. 
3 - 60 tonlu motörlü mavnanın ilk teminatı 168 lira 75 kuruş v 

'75 to lu moWrlu mavnanın ılk teminatı 191 lira 25 k uru tur. 
4 - Bu işe ait pazarlı eksiltmesi 27. İkınciteşrin 941 Per&emb 

gunu s at 14 de yapılacaktır. 
5 - İsteklılerin bellı gun ve saat te Kasunpaşada bulunan komi -

yond hazır bulunma] rı. • (10213) 
~ 

1 - Beh r kilosunun tahmın ~ilen bedelı (27) kuru olan 50.000 kı
lo kuru fa uly nm 12- Bırıncl !tlnun - 941 Cuma günU saat 15 te ka
p lı zarfla ek itme 1 yapılacaktır. 

2 - İlk temin tı (1012) Ura (50) kuruş olup şartnamesi her gun 
o ısyond lmabilır. 

3 - İsteklilerın 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edeeek-
lerı p lı te lir me tupl rını h vı kapalı zarflnrmı en geç bclli giın ve 

tten bır at evellne kadar Kasmpaşada bulunan komisyon ba k n-
1 m m buz mukab linde vermeleri. (10358) 

~ 

B ir adet motör gurupu alınacak 
1 - Tnhmın edılen bedeli (7000) Ura olan bir adet' motör gurubu

nun 28 -2. Tc nn -941 Cuma gunü saat 14 te pazarlıkla eksıltme ı yn
pılac ktır. 

2 - K t ı temınatı (1050) lir olu p şaı1namesı her gun komı yondan 
lm bılır. 

3 ist klilenn bellı gün ve sa tte Kasımpaşada bulunan komıs-
yonda hazır bulunmaları, (10355) 

(10.000) lira olan bir adet dızel dinamo 
Pazartesi gunü saat 15 te paz rlıkla ek-

lıra olup şartnamesi her gün komı yon-

atte Kasnnpaşada bulunan komi yon
IO:i'i!l 

~~Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 

KiRALIK DÜKKANLAR 
Mahallesı Sok ğı No. Cınsı Aylı ı 

Beyoğlu Hu eyına a Salakzade 9 Odalı dUkktm 20 
,, Kamcrhatun Sahne 20 ,. 60 
Yukarda yazılı dilkk~nlar 31-5-012 günü sonuna kadar kiraya veri

lecektir f4ale 1-12-941 günu saat 14 te yapılacağından fsteklilerın Be
yo lu Vakıflar mudürlUgil akarat k leminde müracatlan (10174) 

Belediye Sular idaresinden : 
0 f brık ındakl makinelerden birinde anf olar k baş göster :ı 

ve i tıcal ile izalesıne çalışılan bir fırızanm tamiri 1.aruretl dola
yı ıyle ehre bir müddet noksan su vermek mecburiyeti h ıl olmu tur. 
Sıkmtıyı elden eldı kadar tahfif maksadlyle gereken bütün tertıb t 
lmm t dır Bunun ıç n mdılık geceleri saat (20) den ab h (6) ya 

d ul ,· me burlyelı olduğu muhterem halkımıza ılın olu-
(10331) 

Karar HüldBasıdır. 

et 1 r k erlerımıze topl nan kı lık hedıyelerden onu \e arkası boz 
y ktan y pılmı vcı yelcklerinı uygun bir fiatla atısa çıkarmıstır. 

T,e latı ızm mühim bır k mını t m men bu i e ayırmiş bulundu
un uzdan h ft d be bın yelek teslımı milmkundi.iı. Tekmil Turkiye-

i n bul ed len parı ler en kıs:ı b r zamanda te lım edllir. 
T OPTAN SATI Ş F İAT I 300, PERAKENDE 320 KURUŞTUR. 

1 

;:; tış yerı: Türk ye Koylu ve lşçı elbi elerı toptan satış yeri. 
Ist, nbul: Sultanhamam İrf ruye Çar ısı No. 18 - 19, 

................................ -............. ~ 
~-.. Gayri Menkul Satııı 

Şı lı Bul nr Çar ı ı Abılei Huırıyet Cndesı (Yeni A falt) 112 nu
maralı ı ı yüz küsur metre mur bbaı r a uzerine bına edilmi uç ta
r, fı cadde ile muhat olnn ve zemın katı muh'kem klırgir, içi ve dışı 
yn lı boy lı, tahtalar ve do mtllar Romanya kerestesınden mamul, 
ap rtm n klind kullanılma a mu ait, nezaretı kamilcyı haiz ve 
h vad r evin tamammın tı ı çık rttırma suretile 6 K. evvel 1941 
Cumart ı gOnu s at onda Beyo 1lu 4 uncu Sulh hukuk halnmliğinde 
y pl caktır. Zemin k tı B r ta lık, uç odn, kiler, garaj, mutfak ve he
lfı. B rınc katı: Antre, ofa. uç oda, ık! büyuk salon hamam ve hel:ı. 
ı ınci kal: Dört oda, iki bilyilk lon, ham m \e helfı. Üçüncü kat· So-

dort od , ç ma rrlık, helfı \C Ostu kapalı taraça. 

~ ........... m .................... ~~ 

Çuval Yapıcıhğı Eksiltme ilanı 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

Umum Müdürlüğünden : 
1 - Bezi te ekkul tarafından verilmek iızere beş yuz bin ilA bır 

m lyon r ddcs nde jut, kendir veya pamuk ipliğıne un ve mik et çuvalı 
y ptrrılnc ktır. 

2 - B r h fta zarfında imal edilecek miktar yirmi bindir. . 
3 - Tal plerın eksiltme gun ve saatinden evvel şimdiye kadar çu

v lcılıKfa me gul oldu 1 rma ve bu i ı yapacak kabıliyet ve te kiltıta 
mal bulu du 1 rm dair Tıcare't ve Sanayı Odalarından vesika alnu
ları, mU\ a k t temin t olarak Beş bin Turk lira mı Ofis veznesine tes
t m ıle 1 kbuz lm 1: rı veya bu mıktarı, mektupları devletçe kabul 
ed lm bır mılll bankanın muvakkat temınat mektubiyle temln etme
leri ve ek ltme gunu ımal ettıklerı bir çuvalı nümune olarak getirme
leri ve buguııden ıt haren Topr k Mııh ulleri Ofisinin Ankarada Umum 
Mudürlil mub y a komisyonundn ve İstanbulda Sirkeci Liman handa 
İstanbul Şube ı Mudurıyetınde her istiyene verllmek ilzere hazırlanmış 
bulu n rtn meye gore h reket tmcleri liıznndır. 

4 - Ek ıltme. ikınci maddede zikri geçen şartnamede yazılı oldu
ğu tarzd kap lı zarf u ulıyl icra .edilecektir. 

5 - Tekl f mektuplan 3.12.1941 tarihine rastlıyan Çarşamba gunil 
t 15 e k dar Ank r da Umum Mudilrluk mubayaa komisyonuna, 

t tanbulda I tanbul şube i miıdurltlğune makbuz mukabilinde teslim e
ılmi olmalıdır. 

Teklif mc tupları mezUır un ve aatten evvel bildirilen makam
d bulun c k t rzd iadeli taahhiltlil mektupla da gönderilebilir. 

6 - Tal pler teki flerini muhurlu bir zarf içine koyacaklar, zarfm 
uz r ne l ım ve adreslerini yaz c ldar, bu mühürliı zarfı muvakkat te
mın t lt m bu \ eya b nka Dl" qubu ve 2 inci maddede yazılı vesi
ka ı c b lı cte b bir zaıfa \ z \'C bu zarfı da temhir edecekler, dış 

il ın y lnız t 1 f mektubunun çuval imal i ine alt oldugunu 
ı ar t eyliy«' itle lır. T klif mektup~arına artnamenin tamamen okunup 

bul cd ld y ılm la ber b r. imalfıtın jütle, Kendir \l eya Pamuk 
ipli vle yapıl c ına orc, tc ·lif olunan f"ıyatm hem yazı ve hem ra
kamı çık olarak derci Ul.zundır. Mektuplarda hrık ve silinti olmıya
caktır. 

7 - İhale Umum MudilrlUkce y pılacak ve teklif mektuplarmm açıl
ması için knrarlaştml n gunden itibaren nihayet on giln içinde teklifi 
k bul d lene keyfiyet 1 deli t ahhUtlil bir mektupla tebliğ olunacaktır. 
Umum Mudurluk lhaleyı y pıp ya marn kta tamamen serbesttir. tek
lif s hıplerl lh le iç n mu yyen mUddet zarfında tekliflerqıden dönemez-
ler. (10251) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

Talebenin Tramvay Sebeke Kartları 
Gec n sene Unıver ıte ve yuk : mektep talebelerine verilmi olan 

açık ma" r nklı ebeke kartları 1 Kanunuevvel 941 tarihinden itibaçen 
tramv y rab larmd bu ı>dılmıvecekt"r ( 10380) 

Devlet Qemiryolları ve limanları işletme idaresi ılanları 
a ı aıopilikavanozu (2.12 

buçukt.ı Haydarpaşadn Gar bina ı 
palı zarf usuliyle satm alınacaktır. 

ı yeni r n (2 ) !ıralı muv, kkat teminat, kanu
te 1ı erlnı muhtevi zarnannı ayn: gün saat 
kom syon Reı li ıne vermeleri 1 ızımdlr. 
o ı ond n p ra u ol ı ak da-rtılmaktadır. 

(9948) 

Yurdumuzun her köşesinde dürüstlilğü, ucuz
luğu ve bol çeşıUeriyle tanmmış: 

ASRI MOBiLYA MAGAZASINI 
gezmeden ve bir fikir almadan b~ka yerden 
M o B 1 L Y A almamalarm.ı tavsiye ve 
mutlaka salonlarunızı gezmelerini rica ederiz. 
Bilhassa İngiliz karyolaları ve Avusturya san
dalyaları mevcuttu r. 
lıtanbu l Rıza Pata yokuıu No. 66 Ahmet Fevzi. 
Tel : 23407. 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komi:-.yonu İlanları 

1500 Ton Demir Hurdası , 
10.12.941 Çarşamba gunü ak§amma kadar teklif mektuplarını ~ 

mclen ilan edilen (1000 - 1500) ton demir hurdasmm beher tonunwa 
muhammen beleli 20 liradır. (10216). ...J. 

~ 

150 adet 300 kiloluk Grafit Pota 
100 adet 150 kiloluk Grafit Pota alınacai.. 

Tahmin edılen bedeli (24000) Ura alan yukarıda yazıh Grafit pota 
A kerl Fabrıkalar Umum Müdürlüğü Merkez Satmalma komisyonunca 
G/121941 Cumartesi günil saat 11 de pazarlıkla !hale edilecektir. Şart-. 
name parasızdır. Kati teminat (3600) liradır. .{lOWı 

~ 

5000 çift erat fotini alınacak 
Tahmin edilen bedeli (46,500) lira olan yukanda yazılı 5000 çift E~ 

rat Fotıni Askerı Fabrıkalar Umum Müdürlugü merkez satın alma k °"' 
misyonunda 5/ 12/941 Cuma gunil saat 15 de pazarlıkla ihale edileceıt- • 
Ur. Ş rtn mc (2) lira (33) kuruştur. Kati teminatı (697S) liradır . 

(1012. 

500 ton konvcrter bakın 
Tahmin edilen bedeli 300,000 lira olan 500 ton Ergani konverter ti ... 

km A kerı Fabrıkalar Merkez Sntmalma komisyonunca 1.12.941 Pua""' 
tesi günu saat 14,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. Katl teminatı 31,500 
liradır. Ş rtruımesi 15 lira mukabilinde komisyondan almabilir. İsteldl.oo 
Icrin o gün ve aatte komisyonda bulu nmalar.i. .(10211~ 

~ 

20 ton 0.8 - l mm. Galvanızli demir saç levha 
4 " 2.5 mm. f2f " " Tel 
2.5.. 2 .. .. • ,. .. 

alınacak • 
Tahmin edilen bedeli (26,500) Ura olan yukarıda yazılı il~ Jadenl 

malzeme Askeri Fabrikalar Umum MüdilrlUgu Merkez Satınalma Ko
misyonunca 8.12.941 Pazartesi gUnu saat 14 de pazarlıkla ihale edllece&. 

r. Şartname ı lira 33 kuruıtur. Katı teminat 3975 liradır. (lo1m 
~ 

Doludan Adapazan İstasyonuna 3150 Metre Mikabı Ke-o 
· reste N aklettirilecek 

Boludan Adapazarı istasyonuna nakil ve istasyonda vagon dahftln• 
de teslim şartiyle naklettirileeek 3150 metre mikftbı kereste nakliyatJ 
Askeri Fabrikalar Umum Mudürlüği.ı Merkez Satınalma Komisyonunca 
12,12.941 Cuma günü. saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Naklettirl• 
lecek keresteden çam:tı beher metre mikabına 11 l ira ve köknarın be
her metre mıkfıbına da 10 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartname 1 liFa 
74 kuru tur. Muvakkat teminat 2598 lira 75 kuruştur. (10288> 

~ 

Taliplerın 10/ 12/941 Çarşamb:ı günü akşamına kadar teklif mek
tuplarını vermeleri ilan edilen 1000: 1500 ton demir Hurdasının beher 
tonunun muh mmen bedeli 20 liradır. (10261~ 

~ 

200 - 400 ton kurşun alınacak 
Tahmin edılen bedeli (260000) lira olan yukarıda yazılı 200 - 40() 

ton kurşun Askeri Fabrikalar Umurn Müdürlilğü Merkez Satmalma ko
misyonunca 2,12.1941 Salı gilnil saat 15 de pazarlıkla ihale edilecek tir. 
Sartname 13 liradır. Katı teminatı (28300} liradır. (10088) ---lha1e tarihinden itibaren 31.5.942 tarihine kadar aşağıda cins 

ve rnikdarı yazılı 9 kalem sebze alınacak 
Azami mlktaıı Aagarf miktarı 

2000 1500 Patlıcan 
2000 1500 Taze fasulye 
2000 1500 Taze kabak 
2500 2000 Domates 

• 2500 2000 Lahana 
2500 2000 Pırasa 
2500 2000 Ispanak 
2500 2000 Semiz otu 

600 400 Havuç 
yukarıda cins ve mıktan yazılı 9 kalem sebze Askeri Fabrıkalar 0.; 

mum Mudurlugu Merkez Satmalma Komisyonunca 9.12.941 Salı ıünfi 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edflecektlr. Heyeti umumıyes!ni birden 
vermek mümkun olmadığı takdirde ayrı ayrı taliplere de ihale eclflebi
lir İsteklilerin tahakkuk edecek flyat üzerinden muvakkat t~aila
r~ı havi teklif mektuplarını mezkiir günde saat 14 de kadar komisyo-
na vermeleri. (10089) 

~ 

2000-2600 tüp oksijen almacak • 
T hmın edılen bedeli ( 16900) lira olan yukanda y~lı 2000 - 2600 

Tup oksijen A keri Fabrikalar Umum MüdürlilğO Merkez satın alma 
komi yonunca 1/ 12/941 Pazartesi gi.inü saat 14 de pazarlıkla ıhale edi-
lecektir. Şartname parasızdır. Kati temınat (2535) liradır. (10090) 

~ 

Muhtelif e batta 29 kalem dört köşe ve yuvarlak çelik alınauk 
Tahmin edilen bedeli ( 42428,60) lira olan muhtelit ebatta 20 kalem 

dort köşe ve yuvarlak çelik Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer
kez Satmnlmn kom yonunca 3/12/941 Çarşamba gunO saat 15 de pa
zarlıkla ihale edilecektir. Sartname (2) lira (13) kurustur. K ti temi-
nat (6364) lira (29) kuruştur. (10123) 

~ 

Salıpazarmda Askeri Fabrikalar Yollama binasındaki Satmalma ko
misyonunca Koşuma elverişli at satın alınacaktır. İsteklilerin her giln 
mezkur komisyona müracaaUarı. (10214) 

'\ ,_,,,,, 
1200 Kilo '.Pırasa 
900 " Soğan 

1800 n Patates 
1200 ,. Lfıhana 
1500 ., İspanak 
Tahmin edılen bedeli 762 lira olnn yukarda cinsi ve mikdarı yazılı 

5 k lem ebze S hpazarmda Askerı Fabrıkalar Yoll ma ındakl Satm 
lma kom· yonunca 11 Blrlncı kt\nun 941 Perşembe gunu saat 14 t 

çık ek ıltmc ae ıh le edilecektir. ilk teminatı 57,15 hrNlır. Şartn me he 
gun komı yond görülebilir. İsteklılerin o gün ve saatte ılk tem n 

b ızu lr om vond. bulunm 1 rı 


