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Sulbi ı Matafa Nesila 
Sara7 Yemekleri Türk AKılıtının butln din· 
Yaca taaınmıı olan fibretlni tebaris ettirmek· 
tedir. 

Çok çeıitli ve pek taze balıkla!', ICaraköyde 
Bebek Tramn7 duratı nda ve Ba7 Arunln AB. 
Lokantaaı yanın•a No. (31). Tel: 49006 

rı 
MÜSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 8 

Teı,. Tasviriefkir, htanbal 

Demolcraaige karıı ını
vukubulacak her taarruz, 
icadını muhalcluılt ••iletir 

Corbet A8hltr 

J 
(Şerhi 1 Mi eüif ...... ) 

L---------------------' 
Yerli Mallar Haftası Maliye 

Vekilinin bir nutku ile açddı 

Türk Milletinin Parolası 
Bütün gayretimizle /abrikalardan yüksek 

'Derim almak tJe istihsali arttırmaktır 
Ankara, (Huauai) - Batvekil adına Maliye 

Vekili F~t Airah, bugün saat 16,30 da Anka"' 
Halkevinde 17 nci Tuarruf ve Yerli Malı Haf~ 
ıuu bir nutukla açmiftır. 

Haftanın açtllf töreninde Büyük Millet Mec
lia Rcia Abdülhalik Renda, Cümhuriyet Halk 
Partiü Genelaelueteri Doktor Fikri Tüzer, Meclw 
Müatakil Gnıpu Reisi Ali Rana Tarhan ile birçok 
naeb'ualar ve Riyuetic:ümbur Katibi Kemal Ge
deleç ve Halkevini tamamen dolduraa diier d .. 
'Yetliler hazır bulunmuflardır. 

Mali,. v ekiliain natlm 
cAziz yurdcla,ıanm. __ 
12 nci T aaftnlf ve Yerli Matlar Haftaınnı 89-

tnak terefi bana diifiiyor. Bu terefi bana vemüf 
olan eayın Batvekile tetekkür etmeyi bir borç bi· 
lirim. 

Bu Haftayı açarken zahmet edip radyolan• 
ilin hafında bulunan vatand&flnma da tefekkür 
ederim.> 

Fuat Aindı, bundan aonra memleketimizin 
İkbadi durumunu ve dünyanın ik.tuadi vaziyetini 
aalatarak Türkiyenin zirat ve amai balamdan na• 
ed çallfbiını ifaret ebnİf ve fijyle demittir: 

cZirat iatihaalitm artmMI, hüldimetin b-.Jı· 
ea ehemmiyet verdiği meaelelerdendir. Diier ta• 
raftan d!!vlet elile yapılan istihsali senifletmek için 
ele bütün tedb:rler alınmaktadtr. 

1r---------... 
Ôrfi idare 
Altı ay daha 

temdit edildi 
Ankara, 12 (A.A.) - BOJ{lk 

Millet llıfecliai, Refet Canıtes'ln 

baıkanlığında yaptığı toplantıda 
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Te
kirdaf, Çanakkale, Kocaeli vila
yetlerinde 23 lkinclteırin 1940 
tarihinde ilan Ye BliyOk Mlllet 
Meclisinin 1199, 1209 sayılı ka· 
rarlarile Oçet' ar ye 1249 ıayılı 
kararlle de 6 ay müddetle uza
tılmıt olan örfi idarenin bitimi 
tarihinden itibaren 6 ay daha 
autılmuı hakkındaki Baıvekilet 
teskere1i kabul olunmuıtur. 

I Lman ad .... ,.apdan ihraç harelıetiai p.twir h.nta 

ıngiliı. H ....... ' 

i
l ·Amerikan 8ıt;tn;n 

Filipinlere 
Penang'da ıı İngiliz kar1ıı Japon 

gemisini batırdık '.I' 

( ~a::;,· Hamıeri J 
FiLIPiN 
adalarına 
yeni kıt'alar 
ihraç edildi 

;:;;;;O, 12 (A.A.) 1 h a r e k a t 1 
İmparatorlu Ulllaml kararırlbı 

llqtin aaat 16.26 de nqrettitı bır ••am ediyor 
tebliide, .Japon hava kuvveUerlnın --
Penans adumı tiddetle bombarch- Üç düıman gemisi 
ınan ettftlni ve limanda buluııan İn-
cills deni& kafilealne menıup ıemi· b a t t ı, b i r a ğ ı r 
lerden 12 ainin batırıldığını, dördii· 
afln de hasara utratıldığını blldır. kruvazör hasara 

Milli bir dava halinde ele aldığımız ve sene
lerdeııberi üzerinde durduğumuz amailef1De har ... 
k~inin, ne kadar yerinde olduğunu herııün biru 
claha görüyoruz. Bu hareketin neticeleri meydan• 
.tadar. (Devem• IQfa 1, af._ 4 •> 

ı~·DBNIZ TBBLl(}I uğrat ı 1 d ı ı:>o.,..a.•.~--Eltla 
Tokyo, 12 (A.A.) - imparatorhıt ..... YlftUI" 

(D..,_ MM/• .. ..,.. ' •J A-*alg• ,,,...,..,.,,, 6ir • 
--=======:::ıı:::::::========~===================m::::==---======- Japon "'uını bo-6aladı. Mıherdnletlerinin 
~~.·~ 
El blrlllll• 

.. Biriktirme., J• 
earllalım Japon Jui -Jutso su = SINGAPUR • .. , ...... , A 5 k e r ı 

-

Umumi karargah bu akşam aı• 

tıdakı tebhiı neoretmiıtır: ı· t t ,. fa k 1 n 
B uma yapabilinelr, içinde bu· - Bugilnku cuma gtlnO. glntln ilk 

lundujumua aaluntib devre- ı S Q N D U R U M 
1 

- ıaatlennde hedef bölıeelne bomba- t • 
J'İ mimkün olcluju kadar az uh- ------""!'--------· Jar atılmııtır. Bütün tayyarelerhnb m e n 1 
..... Ye mihnetle pçirmek imki· ulimen sert dônmllflerae de yeri 

S . ...,.. b k kaplıyan aia ytızil11dea ika edilen ba R 12 (AA ) 1 ._ elde elmİf oluna. ~ l ma, • • - 06a D• 

TlllNllTUf, «)'ini •rtbnp birik· on . 'lJ e an l as l n aı sarın ıenJılitını teabit etmek tmU- ıikeıe w Birlefik Amerib,a kar tinne., zaten bubranb umanlar- nı basıl olam.amııtır. GOndb. btıtiln .. ~a. Almanya ve ltalya a-
da detil, aleJide zamanlarda da Malesya tızerınde keşif uçuıları y... runıda akdedilen ittifo.lt muahe-
......... hayalin INnbir türlü aor- pılmııtır. Kedah böJıesınde bOUla desinin ıaetnicb : 
ı __ .lanna '-a ... --Laf••• ecl- en Japonlar, kendi fttrl Yaaıflan- d <D..._. NAii• ı. dlılnl ı aJ (D..._ MM"• ı, ...,...._ 1 ~-) 
.._ • ·r nıua - ..... \ y A Z A N arasın a oldutu Jlalde yağlı bir pay ========m::ıı:::====---==-=~' ~~-~-~~-~ l.iiyük ku.-vetlerden. IİperlerdeD nın ıcabı olarak, hasmını I'"\. 1 alamadıtı için dabna tecaTtizUr bir 
biridir ilk anda lrendııine atır darbe A R • politika takıp etmlt olan Japonyayı 

TaS:.rrufu tabii ibtiya9ardan vuramıyacalr hale getirmek •• çevık • 8 1 S kııkıvrak batlı1acalr sanılıyordu. 
i.nif gibi iti;at haline •etirebilen- hareketlerle ona yen MnllÔ tel• Halbuki, bırkaç ırunluk harekatta 
ler, feleiin hiç eksile olmıyan dar· icad edılmif milli oyununu, yinl ~a-ı biSen~erdenbert. bbe uıalr 16rfltll Amerikalıların, bu üsleri, atratejık 
belet• " sitemlerine k11111 dur· pon oyunu dedıtimlı Jui. Jutao ya. r zıhnıyetle huırlandıtı propa- mevktlerinin ehemmıyetlle mütenn. 
-. .. çaremini bulmut olanlardır. muharebe ıab•esinde de tatbik et- ııandaaı yapılmıı olan Amerikan ıip surette takvıye etmemiı olduk. 

T f • _ ... _ mecl t"I Uttl öalerı, geçen harpte salıpler (D -L I aaarru aynı ama._ e- ı er. 81/a.mı -• • ı, aaıt1ı11 .ı •> 
.:..eti b_.-'-ile __ ..__ ve L--!--. •••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••• • • • • · ·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••• .......... _ 
-~ --.& 11nm ••• ..,. ~ •••••••••••• 
lenlİf milletlerin de bafl1ea Ya-
aftanaclaa, baflıca meziyetlerin· 
tlen ımduttur. 

Cup medeniyeti declitimia 
~ Ye yapma tanmm. hiç 
llphe.is itikadanmtSa Ye itiyatla· 
........ .,....daiı için beienmedi
iima. hatti ilfkrah Ye nefret et· 
liiimis birçok cihetleri Ylll'dd'. Fa· 
isal sarp medeniyeti camiaama 
41.a.a milletlerin, kulurlan ve nok 
lanbın .. aric'ncle, miifterek baza 
... allan vardır. ki onlann batın· 
da da ctauırrufa riayet• kaidesi• 
ili çok iyi b 'lmek huleti plir. 

Bekrtrar 

Deh9et 

1. Hava çok .oluk ve ka
ranlık. Dar bir aokakta yürü
yonunm. Elclivenini:ain düime· 
ti koptu ve çamura düttü. Eii· 
lip alır maauua?. 

2. Sisar-. ..tandt. Onu at• 
mu Tf! sobanın iiltüade kuru· 
tur muauma?. 

• 
doOru 

Pe.,..U SAFA ........ - ···-....-·--
d&rür mÜIÜnib?. 

8. Sabahleyin nnalap ._ 
mz. Difierini:ai temialiyeaa;. 
niz. Fırça elinisden yere diift6. 
Mualup kapattddan sonra -
onu etilir, yerden ahrmm?. 

B. M. Meclisi 
Bir dayak hadisesinin 
hesabını soruyor 

Ankara 12 (Telefonla) - Ri- müzakıere8ini · t -• .. :. H•.ı· 
eb• F c:.__ bir L • e~. aaıee ze m uau uat wun1en. · ta11;- Arzuhal C' __ .. • d .L:L ·.t c______ a;.uc::umenmc:e e te~ 

r1 e ~da. Vali Fuat Tok- olunarak haZJrlanan b.ta. 
aalın huzurunda dayak yeditini mumi heyete nedil ~ u-
"ddia ede~ ~r y~dafan ~l- Meeele tud:r: llllfW. 
··etinin BuJiik Millet Meali.inde liyu adında bir za• L d' id . ...11;enı -

ctiuına göre, deiinneninin yıktı-
nlmua yüzünden Valiye bir pro
testo çekmif... Bundan doğan 

,,,.,,._ -'"'• •• ..a.... •• , 

( Askeri 

225 

Rusya ne 
yapacak 

----
LITVİNOF 

Müıterek dava için 
çarpıııgo,.. tli11or 

(Radyo ..-.U) - ~ 
ya ve ltalyamn Ameribp 1:.arp 
ılan etmainden eonra en miihi• 
aiyui 1Meele, Ruay.ma ne yapa
cağıdır. 

Rusyayı dütündüren en mG
him meaele, Alman baaluaadır. 
Gerçi Alman taarruzlan hafifi .. 
m:., hatti Ruslar birçok yerlerd• 
mukabil taarruzlara baflam19 ol
ma".anna rağmen bqünkü durum 
kal'flalnda Uzakdoiucla da bir 
cephe açmaya istekli sörünme
mektedirler. 

Amerika Hariciye Num Co ... 
del Hull, R...- bakltında tunı.n 
eöylıemiftir: 

c- SoY)'etler Birliğinin vazi. 
felni tamamile yaPK&iJDa dU,.. 
mana kaJ'fl medeniyet ve hürri· 
yeti even milletlerin yanıbatm• 
da bblunacağlna hiç fiiphe elmi· 
)'OTUZ.> 
Bu t.ahtin dlfet' fuıberleri le 1, IG 4 de 

Qtnia muharebesi:J 

GL Rommel 
k._vvetleri 
DERNEYB 
çekiliyor 

f':"-tli malıare6eı.rba 
ada/el daflılı ~ 

.:., ..... .. ".,, fdmUa .,.,,.,., 
-('RaQo ....._,, - Alınan laa• 

berlere gön Lıbyadakl llıfibftl' ku._ 
vetlert Tobruk Ye Eladem'ıa batı ve 
tlmal batısına dotru çekilmektedir. 
Buna söre General Rommel'in eaaa 
mfldafaa hattını Deme civarındaki 
dathk arazide kuracağı anlqılmak
tadır. 

~ laeclefi 
Lonclra, 12 (A.A.) - Zırhlı ku ... 

vetlennın tlmdı en btlyflk kıamıa • 
dan mahrum bulunan General Roa
ınel ordusu Libyada aittlkce prl 
ltilmektedır. Sekbinci lngllis orct. 
ıanan yeni kumandanı Genel'al 
Rıchle'nln mabadı, ırörfintl19 ırfire, 
Almanları sahile aıkııtırmaktadır. ...............................................• 

letanbul Maarif 
MUdUrlUIU 

Ankara, 12 (Teleforia) -
T evf k Kutun vefah üzerine aça. 
1an IManbul Maarif Müdürlüiüne. 
Maarif Vekaleti Orta T edıiaat 
tube müdürlerinden RC!f'ldan ti· 
yini karaılathnlmıttır. ( B. 8.) 

YARIN - :s 
tı•ı _ H _ ____ N_oıum. ~ 
·~ ·-·---_...._ __ 

Şehir tigatroaıında 
Mitlıi, aile 

Cellleddln 
EZiNE 

Vaziyet ) 
gı 

Filaakika Franamlar, Almanlar 
Ye L.pialer sibi prp medem,... 
tini ltatbca te....a .._ milletler, 
...- cemiyet ve cemaat halind .. 
terek fert olarak tasarrufa milli 
laaptm ve pıhli mevcudunun <"~ 
INlrik dayanağı (yini mesnedi) 
adclederler. OniJan dola)'lclar ki 
llu memleketlerde, fimdiki a:bi 
ifedi devirler miialelna o1mak ü
zere, alelade umanlarcla büyük 
t.ir ildlladi plİfme ( :rini inkipf) 
denmb ve kunoetli INr refah ve 
..,.... yarda". 

3. Yokla iple baiia bir paket 
açmanız serek oldu. Ambalij 
kiğKlmı ve ipi katlaJ'lp cebini
ze koyar mıamaz?. 

4. KopardJiuuz bir lokma 
elaneiio bbaiu iiatiinde lülwit 
.... kad• bir kömir parçuı 
var. Onu pkanp lolana,.. yer 
mİIİDİ:a?. 

Bu sorulua •net• cev• 
•eriyonamz. Tuarraf Haftaa. 
nuı örnek olnuya liyık bir kala· 
ramamınıa. Demek tunlan bili· 
yor veya 1eaiyonunua: zenam
lik çok ka .. mp daha çok harca 
mak değil, kuancmdan daha 
az harcamaktır. Taaarrufun a• 
maa ela hem ferdi, h~m milli 
serveti korumakta. Çünkü, bir 
İltihaal deierini tem.1 edm " 
aüftün birinde ite yara7abilecelc 
en hakir maddeyi bile :ai7an et· 
mektea herba kaçmın. iatih· 
lik azalır, iatek asabr, kıtlık a• 
alır. 

HidiHain Millet Mı Er' de mi
l mırııimi 1a1ep .-. tu.. ......... , .. ._ 

Şimali Af rikada 
Alman mukavemeti 

Valai bu ialıİfaf •• refalun 
INı,llca imiJJeri muntazam çahf
-. .-uifeaini bı1me ve tatbik et
.. p.i itiyatlarchr, &kat bu kai· 
d.a.. riayet sayesinde elde ecli· 
... ....idi .......... laiiani maba
.... .. idare eclilınemit olaa, o 
• m'ebtlerin de ihtiyaç Ye •· 
.._... kurtulmalan miimldia o.._...._ 

awe de taaarruf, ...... milli 
JWMlflannmdan aayalabilir. Nite

TASvtai EFKAR 
~fi·'· ... 1 Ü} 

Bir Amerikan 
• •• 

gazetesıne gore 
Fon Bock vazife

sinden aynhnış 
Berlin, 12 (A.A.) - A.bnan ordu

ları B&1kumandanlıj'lflın tebllil: 
Dün d• dotu cepbaınde yalnıa 

menıl muharebeler olmUftUr. 
Bu ltiıhıln tlılet ........,.,. le I, lfl 1 de 

5. Evinizde eaki m•v.a 
parçl4aruu, ipleri, çivileri, ku· 
tu ve IÜl'ahi kapaldanm. aöküJ. 
miif menteteleri, yan tahtaaı 
kaybolmut mandallan aaldıyaa 
bir kutu Hl' mıdır?. 

6. Yolda Iİpraea bitince 
bot paketi ... söt6nnefl • . 
cebinİIİııle saklar amamız? IÇ8I 

7.ı.:.~·- ,..._.,__ c. 
ce. BM.saç clakib İçİD bititik °" 
daya81iPplec ......... 
kaç .... icia elektiiii IÔn-

Bııiıki ıacıar ............................................ 
Y eryijaü dehtet ,..Jlanna dol 

ru kotuyor. OldUrücü ııkıntala· 
ra dÜfmemek İçin. busünden 
INr kibrit çöpiini. aiırbimca al 
tm c1eterinde saymıya ......_. Fener stadın d a 

:::: :::::: .:ı.::::.:: lııilizler -G. Saray 
Ç#pık •e puh INr çiviye bile 
1911 emreden bir 1uurW ... Saat - M,ao de 
...... ,... .J.5i5!!5E 

Yazan ı General Ali lıısan SAbi, 
~ OBDU 1'.VllANDANLARINDAN 

B •tan ~u huı~ndıktan, çok r •rrua batlamuc1an sa ... , eY"1 1, 
l'ÜYenilen Amerıka uçaklan ıontetrln • 

ve tanklarile mflkemmel bir aeldaln· puar akfaau Selrkl:aci İn-
ci ordu ricuda tlrd"kten cUta Orduau Gamandllu General 

ce 1 90nra ~ C1llllliqbam'ıa ecnebi suet.eile 
aarane bir plinl~ bqlanan İngllis taamına 18 aala aabahı batlı re 
taarrus~ birıncl aafhuı İncili• tanı '" bndialllia de aq. Jaa.
tibirlle bınncl Round (1--4) ııu. ,.... Jlt cepı.,. -'...!._• bD• tq. 
Yerin .Plebealle bitti. Jtu taaft111111a ••-au& clfND 
munftak olmak lciJı mlıDktla ela ajana telc'nfı; dllvl turnana 

.. ...... sin lDCiUlı ............ 
Mr feJfn )'aJ»ldlfun ..... 1t1 .. Awaa ~ ......... 

... ~-- ••J 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--TASVİRİ EFKAR~~~~~~~-~~~--~~~~~~~~~~~~=-~~~ 

l llifllı'*=ll r 

rını öb .. r günü 
düşünmeliyiz 

H ~. · d muzaffer olacak teırafm biJe ftırtını yere getire· 
cek bir gidit aldı... 1nsan1ı k, uzun, çok u~un sürecek, ':'~ ne 

~it ihtilatlar yapacağı belli olm ıye.cak olan bır b~hrıını'?' !çın~e 
Orsa, Boce gidiyor. Artık hadiselere ne A. ne B. ne C. h&kımdır. 

lradeı ıuyu h rndan çıkaran fertten, ovalan ~t~a eden ae1l~rin 
düınenıix d heder aeruri ve fUUl'SUZ akıtına antik.al etti. Diğer 
ttıraftan dünya, nıdyohınn aemalaın fetbeylcm~! ri ve uçaklann 
hl<'. af ri komprim b•Jine ıetinnder'le, 1914 de nazaran çok 
küçüldii. G ç n hıubfn dört yılı bu harbin bir yrlmdan daha _uc~
za mal olmuştu. bhraplar, felaketi r, bundan sonra~ ~end s.ı bır 
tenasüp ile art cak ve l>oğufma, iki tarafın da nefesının kesi!me
&it bhtiği .zaman dah~ çok un ıxa.manlar yanılanmız tar UJ 

kalacak. 

Yerli MaUar ve Ta.san-uf Haftası içind yİ:z. Bu vesile ile ye
ni b. hayatın ve en mqru nefis müdafaasının ÜU!rİnde duraklı .. 
yoruz. Yangının ortasında., bu felaketin tesirlc>rinc maruz kalma· 
dan yaaamıya imkan yoktur. Bunu anladık ••• Fakat tunu da anfa
mnlryız. k: en 2 zararla bu ifin içinden çıkmak için tedbirlerimi
zi almakla tereddüt etmem li ve yMtnı, öbür günü ve daha uzun 
~Jüddct çekeceğimiz ııkıntıqı ıünleri göxönünde tutrnalryu:. 

Cihad BABAN ................................................................ -............................. . 
• Bursa dan 

Röportajlar ------..-.---• 
an dağ 

nu svik ediy r 
r o o~ , 

1 

U ı adağa ~ıkmak için ıimdiden hazırlıklara 1 
başlandı, sporcaları11 rahatlarını temin etmek 

üzere lıer türlü tertibat alınmış balanrzgor 

'-.--L. KANDEMiR 1 "' 
Buruya o rim 

rlıt gibi y Ullk 

tıı1 yara~ırdı, bu 
bemlk.>yu 6rt0 

6?. diye sorsa • 

lar; co da, bu 
da, ztra her tür.
lu gtıule, her 
renk yara~yon 

derdim. 
Karaluşm ön· 

cll G aayıldıtın

dan kar, bir çok 
yerlerde pek mak 
bul bır nesne dıt
glldı r nma. kay -
mak gıbi, Jpek ai· 
bl her beyaz ve 
:ı; um uşak cyl s• 
ven Hursı:ı, işte 

kı:ırn dıı sevmçle, 
ıattil hasretle bağ 
rını açıyor. Ta· 
neler, Japa lapa 
yağarken diller. 
de hep ayni aor • 
eu: 

Hatti 
ıarılıp 

otel 

ltı var. 

- GcçU bil ! ..• 
Cev bım atanı r llarıl bani ka· 

faklarını hıwrlıyor, DOksanlamu ta 
mıımhyorlar. 

Yazın fdtali yemlye gelenler ol
duğu gibi ıımdl de kestane tekeri Te 
kaymak yemiye gelenler var. lstan. 
bolda kiloau 800 a g en kaymak, 

Ben buraya elırken, lat.anbulda- burada 200 kuruş. 

ki baıı ağcı v kayakçı do&Uar bu 1 Ya İuıikin o kebr6ba gUıl 111üş
)'ıl Uludai m<ıvti ınin birçok sebep. küles11. Geçen gün gittik, yerinde 
kr ve bllha d nya lıuhraı ının do yedik. Kütür kütilr diri, bu zneır. 
•urduğu sı ınnlar 1 unden durgun sımdc olm1yaeak kadar iri, bal gibi 
olacağından, olgiın geçeceğınden en- taneler. Evet, bu nıevaımde bunlar, 
dit ediyorlardı. belki pamuklara aanlarıı.k, kutular 

Gelsinler de gönıi.inlel' ••• Geçen se.. ıstlf edilerek, üzümile iştihar etınif. 
rıe ancak zırve (kaynı k bagladık. uzaklardan bin itina ile getiril ilir. 
tan) sonra harekete geçtiiler, eımdl di .• 

t"OZlen eteklerde dü n - Buyur, dediler, daha bh 
bcr kar tanetıinın arttıracag! ırtifıu buçuk ay osmaaında böyle canlı, 007 

plıya hcsaphyn sabırsızlanıp do le lezzetli, böyle taze v taUı dura. 
ruyorlar. cak olan alkımlorı gosterclıler. On-

Nc buhranı?. Bunu, bel Bursada !arın karşısında atustos ortasında.. 
• luımdolsun - ıormly ve duymaya yım aandım. lznlkln bu llzümünii hiç 
hnki'ııı yok. Ne (kayış geliyor) ne ieiUllemişthn. M~r her gelı,lmde; 
( ndaj gelecek) Ji(ı var. Tertemiz, 

1 

Bursanın hiç gormedi ım, hlç bllm~ 
nhat ve muntazam otobüa.lcr her dığlm yepyeni bir haı ve lezzet kaJ
yanıı vızır vızır ieJcyfp dcruyorlar. j nıığile kal'illat k mukaddermiş. 
Ne (odun narin) gttrfilttılcri, ne 1 UhıdaC'dan bahsetmek ve Beden 
(merkezi teshın) münaknşalan var. Terbıyesı Genel Direktör! üne it. 
Vıliıyet, vaktınde aldı tedblrlerla 1 haf edil k satırlar dizmek isterken, 
bütün urlara ucuz odun temın bakınız, blr baŞka ıauı mevzun dal
etmış. Şehirdeki odu da halka bol dım. 
bol yettiğinden !ıyatlar 1ırlayamı-

Donelim: Ve bu yıl Uludağda ltuş. 10!;_]!1..A• l d B _. . · a tJCUP kervan geçmtyec ınd n, c•nle-
AA u.-.ucr e:r e oeuıyenın mu- . . 

d h ı . b ıı:ı ~ d _ rln cırit oynıyacııfından endışe eden a a esmı e enı ...... en yanıp u. ... • . . 
Ç 1 k 1 •- ı k b. ilkbab 1 dag ve kar lişıklanna m6Jdeyı ye-yor. c ı pa as.... ı ı ır ar . . • 

h l d B·--ı.. bll • 1 tişUmım: BOakııı burada bu sene aYası ç n eyız. ı.\-VA ecne enn . 
h 1 k h 11 hl' dağcılık faaliyeti yepyeni bır saf. yııyına aynın o ııra , a s mu s . . . 

B ıo.... ld ıı. bl tü 16 ı baya girmıştır. Şımdı, gelınlz, taf-ursa ÇOCUp;u o nı;ıına r r na • • 
d ki · t z ki · 'd sılutı Dıığcılık Klfibunıin yenı reisi nam:ı ı · aı .cmıınıs e nın ı a- . 

· d kf kcst b 1 el • İhsan Celalden dtnliyelım: :rcsın c or rıı, e e gec en geç 
vakıtl re kadar hepimize hülya saa~ 
leri yaşatı:vor. 

iTiZ R 
<Envc1 Paşa Ruııyada> ve •Göl~e> 

edeb? tcfrlkanıız, va~ mızın çoklu
tmıdıın ugUn konamadı. KarJlerl . 
mizden öztir dllmz. 

- Kor, beklediğlmız gibi yafıp 
durduğundan kayak mevsımi haş~a
mıştır. Uluda otelı ile knyak evi bu 
ayın başmdıınberl kapılannı sporcu. 
lara açmıelnr, aobıılannı vt! Ot'alrla
rmı yakmışlardır. Bütün mhafırler! 
mwn y>Jec:eklerı, lçecelıılerı herşeyin 

eıı 1)1 dn.alerl kilcrlerl.muc kibar e-

MUli Müda fa 
ve M rif 
Vek illerile 
Örfi idare 
Komutanı 

Diin <Jiizel San' atler 
Alcademi•ini ziyaret 

ettiler 
Şebrlmiwe bulunan Mtıarif 

Vekıli Hıısan Aıı Yücel ile Mılli 
Müdafııa Vekili Emekli Korgoner 
ral Ali Riza Art.unknl, dün Örfi 
İdare Komutanı Sabit Noyan ile 
blrlıkte Gbel Sanatlar Akado
mlslni z.iyaret <ıbni,ler vo Aka· 
demi MüdıirU Burhan Toprak t.a· 

D E N 1 Z L ER D E: 
•••••• 1 ........................................ . 

Japon - uts su 
SON DURUM ................................ ·········· 

Yeni müttefikler 
ve yeni tertibat 

S on ıünlerin siyasi ve askeri 
fevblide bid.iseleri her iki 

J sahada da alakadar devletlerin 
---•"'~ yeni tertibat almalannı icap et· 

Son ve a A 

l baskınlar 
timıiftir. S:yasi sahada her iki 
mUharip b.rftf, kendisine sonuna 
kadar beraber yürüyecek müza· 
birler aramaktadırlar. Japonya 
ile Almanya ve İtalya &raunda 
askeri ittifakın akdedilm~si.rı.i mü· 

ğına pek hayret etmemek lazımge - teakıp. bunlnrdan her biri bu it-
i tihdun dairesini genİJ!etece.k ye ır. 

ni unlar lemin tmektedirler. 

(Birtttcf aa.h•'~ devam) f takdir eden Japonlar, ilk hücumlar. 
lannı ötrendik . .Japonya, bu devlet- da temin <ıttiklcri muvaffakıyetle, 

l lerle harbe tut.uşt11ğu takdirde ken. tehlikcyı önlemı, ve bili.lds kendileri 
disine mermi ııtan ılllhlardan çok endişe verıci olmuşlardır. 

1 tesir edecek abluka &ilahının t.atbi- iki Amerikan gcmısinin batma. 
kına, gittikçe kuvvetlı bir merhale sından müteveil.t şaşkmlık zaıl oJ. 
teşkil edeceğini dtışündOğil bu üsleri nıadan, iki yahut da üç ingilıı mu. 

rafından karşılanmışlarrır. bir hamlede almalı: kiyasetini ve hıırcbe gcmislnın bir tında kaybol-
Akademi ldimar1 Şefi Sedad kuvvetini gösterdi. ma!ı Japonlann vazıyet.in! iyiden 

Yalnıı ıurosı pyanı dı"kkattir ki, 
Jnpon tnyyarccıllğı diınya olçusünde 
bize ehemmiyetli bir fikir vermlş 

değildır. Çm harbi yıldırım harbi 
olmaktan eok uuk olduğu ıçln, Ja
pon hava kuvvetlerinin kara kuv
vctlerilc 1şbırhği. Almanlarda oldu
ğunun yansı bile olmadığım anln
tıyordu, çok kısa bir muısı olan bu 
mllletın tayyarecıltğl hakiki htıviye

tıııl aakJadığı anlaşılmaktadır. Tay
yareyi kıır~ılama toplarının açtığı 

baraj ateşının tayyare düşiırn1ekte 

ehemmıyeU olmadığını Londra mil
dafnasında oğrenmıştik. Tayyareyi 
t.ayyaıe du11ürüyordu. Bıı itibarin bir 
knç muharebe gemısinden mıiteşek

kıl gezen bır filonun peşinde, av 
tayyareleri her an uçuşa hazır bır 

tayyare gemisı de eezdlrmck mzım 
gclırdı. 

Japonya, kırk milyon nüfuslu 
ve bir milyon küsur kilometre 
murabbaı mesabalı 1\laııçurya im
paratorluğunu da Amerka ve fn. 
giltereye karfı harpte b:rliktc yÜ· 
rüıniye sevketmiftl. Bu suretle 
Mançurya dahi Anglo-Sakson 
devletlerine kııır11 harp ilan etmiş· 
ti. Şimdi dahi altı milyon Mogo
lun ya~dığı Cenubi ve Şarki Mo 
gol hükumetleri de Japonya ile 
ittifak ederek ingilizce konuJCln 
milletlere kartı barbo gtr:mİfler
dir. 

Hakkı Eldem ile görii~n Vekıl· 
Paaıf1k harbinin tiçünc(J gününde ıyıye düzcltmJşUr. Jer, mimari şubesinin faaliyeti 

Japonyaya bava akınları yapabil- Müttefik filosu bu açığı kapnta-hakkında izahat almışlar, bllhas. 
mek için en müsait olan üalerln işgal bilmek ırın Atlas filosunu zayıflat-sa mimari lelerile pek yakından .. 
edıliverdlğini biliyoruz. Aleutcn maaı IAzımgclccektir. ŞJmdiye kadar alakadar olmu~ardır. 

. ndalan, Mld-;vay adaları ve Hava1 itina ile tnkviye ettikleri ve Japon-Vekiller, Akademiyi gezmı~ler. 
ile Filipin takım adalarından bazı. yaya iyi btrer tecavüz merkezi ola. Burhan Toprak tarafından kem 

dilerine izahııt veriJmJoUr. lan... bilecek olan mflttefik üslerinde clün 

\. ı Japonlann maksadının, kendileri- bır toparlanma sezilmiyor. Teblığle-

Suçlu şoförler 
Rizede yakayı 

ele verdiler 

_________ ___ ,, ne her nn bir tehdit teşkil edebile- re dikkat edecek olursak, bu üslcı de 

cek bu üslerden mfittc!ikleri uzak. her an bir tecavaz ve bir ıhrnç ha
laştmp Şimali Pasifiği ve dolayısılc reketı bekliyorlar. 

Şarki Aıyanın ötedenberi · İn· 
ci büyük müstakil devfoti Siyam, 
yeni adile Tai devleti de Japonya 
ile yalnız tedafüi değil, ayni za. 
manda taaJTUZİ nu:ıhiyette ittifak 
alidctmittir. 

İki ay evvel Slrkecldo Güven oteli 
sahibinin ~lu Arslan Ahmedi, lls
tı"k satmak bahane5ile Be:ılktaşta 

Ihlamur caddesine götOrcrok cebin· 
de bulunan 3000 lirasını BQyan ıoför 
İzzet. Mustafa oğlu ldakıut ve Mus
tafa Akyıldıı Rlı.Cde yalcalanarak 
evvelki gün oehrimize getirilmişler

dir. Yann adlfy )'e nrileccklcnlir. 

Belediye imar 

Japon deniıinin emniyetini temin İlk günkü teblığde söylenen Havay 
etmek oldu!;ru anlaşılıyor. cıvarındakı denız muharebesi Uıhak· 

Milttc!ikler ise. buna mukabil 0 • kuk etmemiştir Amerıkahlann hıç
larak bu ileri üslerden Japonyayı b1r Japon flloslle knrşılaşamadıklo
bastırmak ve muhtelit filoları saye- rını, yalnır., limanda yatarken bas
ıunde az zamanda Cenubi Çin denl- kına uğrtldıklannı, ild muharebe 
zınin hiı.klmiyetinl temin ederek, gemisini bır anda, yahut ta denize 
Japonyanm Siyamı ve mfit.eakıbcn açılırken Uman ağzındo pusudn 
)falaya ve Slngapuru legal etmek beklıyen Japon dcnlzaltılannın ta. 
uzcre getireceği kuvvetleri imha et- aıruzile kaybettiklerini kabul etmek 
meyi düeunüyorlardı. lazımdır. Amerikalılar ga!il avlan-

Denb hllkimiyctlnde n mtıhlm dıklarını ikrardan çekındller. 

Japonların i11abetinl garantllıycn 

sebepler arasında, asta pılotlnrının 

mevcudiyetinden zıyade ruhu taar
ruz ahlbi olmalarını, şecaatte ve 
yurd sevgisini koodı ya~mnk arzu. 
suna tercih etmede, düşmanlurına 

üstün olduklannı aramalıdır. 

rolü olan cüzütamlar şüphcsız ki Eğer, 0 tehlikeli hovanın <ıStlğl 
mubıırebo gemllerldır. .Amerikanın buhranlı gtınlerdc bOtfln harckfıt 

mUfavlrl hlımette bulunan on beş muharebe serbcstısı kendısıne verilme tne rat-
Belediye İmar 1ılerl Mtidtırfi Htis gemisinden on ikisini Pasifikte bu- men yıne bu baskına utramıesa. A

Sencleree evvel, içinden idare e. 
dilen b1r torpitoya girecek fedai do. 
menci arandığı unıaıı yüzlerce eı
kan talibi de unutmıyalım. Bir fi. 
toya hücum eden elli karar torplto 
tayyaresi dü,ünfin; bunlann da ya. 
ruıının torpitolarını atArnadan dü -
e6rfildü~nü !arzcdini~ Gerl kalan 
2& tayyareden atılacakların isabeti 
6ç muharebe gcmlsJnı haklamıyn 

kifi gelir. Otrantoda İtalyan filosu
nun ve Atlantiktc, Alman ~ırhhsı 
Prens Bısmarkın lvi torpito tayya
relerıle bitırllm1ştl. 

Siyam ile akdolunan bu ittif a· 
kın ehemmiyeti, Japonlann en 
kısa yoldan Birmanyaya ve Şıı.rki 
Hindistann büyük kuvvetler i e 
yürümelerini kolayl&fbnnasmd.ıı
dır. Aynı zamanda Japonya İngi
liz Malakasının fimalioe, Singa
pur üzerine yürümek üzere deniz
den ihraç ettiği kuvvetleri Siyam 
Malakaıı üzerinden karnıd.nn da 
istediği gibi takviye edecektir. 

Yann belki iki yÜz milyon nü
fusu olan ve iki mi1yon kilometre 
murabbaı araziye hakim bulunan 
Nankin milli Çin hükiımeti de ln
gı1tere ve Amcrikaya karp harbe 
ittirak edecektir. 

tıu. 

ntı Kescroğlu İmar müşaviri olmuş· 1 ıondurmas1, Japonların (yapılmakta merıkan Paaıfik !flosu komutanmın 
olanlar dahil değil) 9 muharebe ge-

Afyo1tun kllmUr 
ihtiyacı 

Afyon Belediye Reisi yaptı~ te
eebbtlsler neticez1nde şehrin ihtiyacı 
için 1600 ton kömür temin etmiştir. 
Kömürler Afyona lmiy başlamıtı-

Afyon m ek tupcusu 
v efat etti 

Afyon Vilayet Mektupçusu Bay 
Hakkı Kayan kısa bir rahatsızlığı 

mıiteakip vefat etmiştir. 

dUmietlr-:-Dağa çıkacaklar için bol 
gıda, bol spor, bol eğlence temin et
mekle mflkellef olduğ'omuzu unutmu 
yoruz. Bu sebeple mutbak; sanatıniıı 
cidden ehli bir aşçı başıya tcslım e
dilmiş.tir. Ayrıca otelde de, kaynke
vinde de birer mükemmel kantın bu
rulmuştur. Klıibün yenı idare mec
lisi azaları bep dağcı arkadaşlar ol
duklarından bu sene ııpora da !Uyık 
olduğu ehemmiyeti vereceğiz. Bu ar
kadaşlardan bır1, daimi surct.te dağ 
otelinde bulunacaktır. Kayağa en 
müsait haftanın ilk pazıırı tertip e
dilecek bayük yarıglnrla kış bnyra. 
mı tes'it cdilecekUr. Bunun kanunu
snni başında yapılması muhtemeldir. 
Ayrıca muayyen haftalarda yarı !ar 
tertibi de mukarrerdir. 
Dağa çıkacakların istirahatleri dl! 

oihıillcr~k, roldeki metruk 111 ınak
lardan birinin faal bir hale ~tirU· 
m i munaalp gör1llmiiıttfır. Dat ile 
eehir aruında muntazam bir posta 
se"isi kurulmuotur. Mlsaflrlerımi

zin hoşça vakit geçırmelerl ıçin mev. 
cut radyoya ilaveten btr gramofon 
ile salon oyunları • eğlenceleri ıetn 

bütün teferruat temin edılmışUr 

Otelde, Uludağın ~ındlye kndar 
hiç görülmemiş en güzel resimlerin. 
den mfttcşekkil bır kart postal ser. 
gi!i de çıyoruı. Huliı!a mısafirJen. 

mııe Bursayı ve Uludnğı bJr kat da· 
ha vdlrcbılmek için mtımkiln olan 
hcrşeyi yapmak üzere, her gün tctı· 

ma etm kte ~ bu uturda hi(bır fe
dakirtıktan eeklnmemek lcnrarında-
yız.> 

Profesör Sadreddin Celll lle bcs. 
tekir Necıp Celilin kardeşi olan 
Bom Da !etlık RJObünün faal reısl 
İhsan Celllın, tıpkı burada kurdu~u 
milkemmcl konserve fabrıkasile Bur. 
sanın o meşhur sebzelerini ve bil. 
haaaa tcft.allsim btittln dunyaya ta. 
nıbşı gibi, gayretli arkadaş! rUe el 
ele "rerek Uludatı yepyenı bır ha. 
yat •c neı'eye kavuşturacağından e. 
minim. 

Şimdi, bu eabrlann altına imzamı 
ııtmadan evvel, dağcılara bir m6jde 
daha verm k ısterım: 81.1 ene, Meri. 
nos fobrıkaaı ıeçllerı arasında da ılk 

defa olarak iblr kayakçı ekipJ hazır. 
lnnrnaktndır. Bunların tcçhızatı ıç1n 
iki bin hra tAhstıı edOmlştfr. Ayrı. 
en dağın on mtınasıp bir noktasın. 
da, fevkalad modem ~c her türlü 
konforu 1htıva edecek bir şek.ide ycp 
yeni ve m6kemmel hır kayatcvt yap 
tırmıya da kurar verip pliinlannı 

hazırlatmış olan Samerbankın, be
den terlıtyesr kalkınmasındaki bu 
önderci rolünü o6krnnla alkışlama. 
mak mftmktın değildir. 

Beden Terbiyesi Genel Dlrektörltı
llo1'n(ln de hiç olmaısa bu alk'ışa can 
' g&tii1dm ietirak edeceğ'lnd etp 
hcmiz :yoktur!. 

KANDEMiR 

misine ad tee ilstünlilttı İngilız1erin 
yardımı olmaksızm temin edebil. 
mekteydi. 

mesuliyeli büyilk olmak liızımgclır. 
Fakat, ahvalin gerginliği nisbetınde 
emniyet tedbıri almaaı kcndısıne 
ıbtar cdllmcmi~sc. boğulan o yüzler. 
ce denizcinin Q'ilnahını anmak doğru 
olmaz. 

Buna llAve, son umanlardo, Uzak 
oarkta kendi İmparatorluk menfa. 
atlerlnln kUJdi 11aydıtı Slngapurun 

lngiliı gemilerinin bntmaslno eemlldafaaııı maksadile, İngllh:ler mu. 
lince: 

A vrup da dahi ıyeni 6çler u
keri ittifakı kendisine yeni mü• 
zahir aramaktadır. Macaristan 
devleti tiındiden bu askeri ittifa
ka girmiı ve V llfİngtondaki ae!İ· 
rini geriye çağ•rmLflu'. Mac.ans
t.an gibi yeni askeri ittif kın da
ha evvelki tekli olan üçler mİsa· 
kına dahil bulunan Romanya ve 
Finlandiya ve diğer devletleri'! 
de Amcrikaya harç ilin etmelen 
beklenmelidir. 

harebe gemilerınin en millcemmelle-
rlnden ilçDntı de kruvaz8rler •e des. 
tn:ıyerlel' refakatinde kıymetli blr 
tılo halinde göndermielerdi 

Havaydn bekliyen Amerikan fılo

ıile Singapurda duran f ngillz filo. 
sunun bırl~mesınin ehemmiyetini 

939 hnrblnin cereyanı esnasında 

geçen deniz vakalarını hatırlarsak, 

torpito tayyarclerınin ne büyilk 
hizmetler görebildiğini bilir ve bun
dan dolayı da Prlnce of Wales. 

1ngtliz fılosunun knyıbı Amerlka. 
hlardnn da ağır olmuştur. Vaziyet 
bu eekıldc inkışaf etmekte devam 
ederse. daha hiç kaytbt olmıyan Ja
pon rllosu müsnv1 prtlarda. yahut 
ta fnlk olarnk bir deniz muharebe

Repulse muharebe gemilerinin battı· sine hazırlanmaktadır A. RElS ........... ·-········ ........................................................................................................................... . 
İngiltere kendi müttefik_i Sov

yetler Birliğinin zoru üzenne bu 
devi tlere harp ilan ebn.İf olmak
la bunlnnn da Amerika ile harbe 
girmelerini kolayl114tınnıf oluyor. 

K üs belere 
el konuyor 

lıtanbul Valiliofıtin ubliği: 

ı - Fabrika, ınıalAt.hane ve tflc· 
car elinde bulunan her nevi küsbeye 
el konulması takarrur etmışt.ir. 

2 - Elınde küsbe bulunan fahri· 
ka. imalathane ve tacirler 29 aayıh 
Koordlnas}·on kararının 8 ncı mad. 
de ine tevfikan mevcutlarını 12/12/ 
1941 tarıhinden ıubaren 16/1211941 
pazartesi akgamına kadar Kayma· 
kamlara mün.c:aaUa beyanname Uc 
bildıreceklerdir. 

Sümerbank yapağı 
tevziine başladı 

HOkUmetln bir kararile bazı mın· 
takalard&1d yapajı ıtoklanna eJ 
konmuo ve bunlan Slhnerbank 11t1tın 

almıştı. Öğr nôifimlze göre bank.a, 
~•brımııdekı hususi fabrikaların fa. 
aliyet.ını ıdame ettirmek ~ın bıınlara 
ıhtıyHçlarına göre yapağı tevziını 

kararlaştırmıştır. Bunun ıçın Su· 
ınerbank eksı.ıcrleri fabrikaların ib· 
Lıyaçlarıle eJlerınde bulunan yapağı 
ınıkt.:ırını tesbite başlnmışlnrdı r. Tev 
zıat ilk olarak 1989 yılından net 
tesıs edıllp ışlcmeğe açılan fnbrika
tara yapılacaktır. Bu ınrlhten sonra 
kunılan fabrika •e teıgAhlara bılii.~ 

hare yapağı vcrıteccktn . 

Çuvalla yapllacak 
ihracat hakkında 

Çuvalla yapılacak ihracat hakkın
da Tıcaret Vtkaletınin verdin lw
rıır ıizerine dün tıftik, fındık, hubu· 
bat \'e diğer bazı ıhraclıt bırllkle. 

rınde toplantılar yapılmı~.tır. 

Alikadar ıhracatÇı tacırlc r. thra• 
cat esnasında çuvallıınn ınde edile· 
c<'ğmı tıahhfit etseler bıle harp ,c. 
bebOe vukua gelec k bazı g(içHikler 
ytizünden bunlar memlekete getiri
lemezse yine hükftmete karşı mesul 
vaziyete dti~cekler1nı söylemekte • 
drrlcr ihracat bırliltlen karara, bu 
mahzurları bertaraf edecek yenı 

bazı maddeler ilhe cdilme~ıı ıcın Ve 
kl\lete mfiracaatta bulunmuşlardır. 

KömUr fiyatları 

üzerinde bir toplantı 
Bugiın Vilayette Vali Muavını 

Ahmm Kınık'ın riyueu altında yıı. 

pılan bir toplantıda kömür tüccar· 
lannın kömür fıyatlannı arttırmak 

ıstedlklerine daır dılekçclen goıden 

gcçırilmı$ ve bu buıusa miltealltk 
bazı cıhetler de konuşulmuştur Nı· 
hayet şehıre lzmıttı!n yııpılmakta 
olan mahrukat ıevkf yıuak edılmlş· 
Ur. 

Yazan : 

a 
av eme 

Diğer taraf n son badiseler 
askeri sahada yeni tertibat alına mnsını İce.p ettiriyor. İngiliz im· 
paratorluğunun muhtelif kuvvet• 
lcri ve bahusus Avustralya ve Ye 
ni Zelanda fırkalan dahil bulu· 
n n sekizinci ordunun Libynda 
Mmr hududa ile Tobruk arasın• 

General Ali Ihsan Sa bis daki gayet mahdut aahada yap

ESKi ORDU KUMANDANLARINDA.V 

(Bfrtnci .alti/•dft cı.v.m) ' de harbedeııler geçen marttnnbcrf 
İngiliz kumandanının sözleri ta- Şlmnll Afrikanın sıcak çb'.ler1n~e de 

arru.ıdan bır ıWı evvel gazetel rd muvaffak olmak mabaret.iııi ııoster

ıntışar etLliinden o umana kadar mi;lerdlr. Bunwı. sebeb~i. yüksek 
lngılız taarruıundan ve taarruz ha· kumanda mcvkllerıH ~tırilmlt ku· 
zırlıklanndan haberi olm17anlıır bı· mandnnlann iyf Tetiıtirilmit •• iyi 
1e bunu duymı.ıt oldular. seçilruiı olduklannda aramalıdır. 

Oenlf bır demokraal ile i4are olu· Çöle yeni ~elmiş olan Mih~er aa-
naıı ln ılterede İagıl~ cazeteleri kerleri ve kumand n~ar~, İngılb ku. 

.... ıg h 1 • r ·men muvaf• mandanları kaılar çol ışlerınue ve 
bu .. a .. ar asır ıga aı h . 1 k h"bl t kla 
fakıretaızlik &clıep~erını araştırırken arbınde me e e sa 1 0 mama 

beraber, iyi muharebe etmek ve mu
ııu dllrl noktada bırle~yvılar; bu vnffıık olmak carelerini bulmuşlar· 
noktalara ecnebi ı-:azetclcr de ıştlrik 

dır. Bu defa Şımali Afrikada yapıt· 
edıyorlar: mış olan İngiliz taarruıu, İngılizlere 

1 - 1ncllb ıaornızunu Mıhver her şeyden evvel keınmlyet lle key· 

vaktınden evvel sezmış; fıyct arasındaki !arkı ve daımi aa-
2 - Amcrıkan t.ankları Almıın kcrliğin Juzumunu bııtırlatıruf olma• 

tanklanna Ostilnlük göatercmemış; lıdır. 

a - General Rommel çöl harbin· Rommel'in ayni umanda yedı 11c· 
de çok maharetlı bir fistad imi~: kiz aydanbcrl Şim:ın Afrikada mev· 

4 - Mıhver kuvvetleri bu defa cut bütün Mihver askerlerini iyi ye. 
çok l)'l bir müdııfaa yapmışlar... tiştırmek için çalışmıe ve muvaffak 

Bır1ncı nokta hakkında evvelce olmuş bulundu('.;'11 meydandadır. Bu 
izahat \'~rdlğım1z ıçın yenı bır şey himmet ve çııhşmadır ki bugtln fn. 
söylemeğe laıum yoktul'; yelnıı şu· glliılere (Mihver kuvvetleri bu defa 
nu hatırlatmak ıcap eder ki: Her çok Jyi blr milda.faa yapmışlardır) 
nevı üstunlüğe mallk oldufı:ı zanncı- hiıkmünti verdirmietir. 
den taraf surprız yapmadan da ga· Şimdi !ngilız t.aıırruzunun ikınci 
lcbc çıılar; sıirpriz, muvaffakıyet 'iıtfhaaı başlamıştır. Mihver kuvvet
ıhümallen •e lmlı.anlan H olan ta· len noks:anlarını Jkmal edememe.le 
raf ıçın ansızın yapılacak bir hücum zaruretindcdirler. f ngflizler de bunu 
11e düşmanı gafil avlıynrak ons faı:· bıldiklcri için dütmanlarına soluk 
ıa lı;a) ıp.ar verdirip adet ve mfıne· verm<'den iklncf bir hamle yapıyor
\'lyat u•t ınlugunıi lemın etmcge tar. 
yarar. Amerikan tanklarının tccru· 

Eaki Ordıı KvmandaJtlanxdcı~ 
Emekli Gt'l'leral 

ocı; mu i.lııt bır netice vermemiş ola· 
bılır. Runu ~kı taraf arasında esaslı 
bfr mü~ademe yopılmadan kımse ALl IHSAN SABlS 
takdir ve tesblt edemezdi. Şlmdı f n- ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

gıltzlcrıe Amcnknlılnr bu tc.>erObc- Trem v ar bandaj ları 
dem istifade ederek fııbrıkalarını ve gellyor 
bunların ımalatını ıslııb cdcbllırlcr; 

fııkat bu yenl mamulat ancak gele 
cell ıonbahnrda Libya C."Olunde sah· 
neye çıkabilır: çiinlıil Amerıkndan 

hnıelı.et eden bır vapurun t.ıınk ha· 
mulesı lkı ilç aydan evvel bu Ç{lle 
gelemez. lmıılit tçın liuımgelen müd
dctı de buna .ıiı"c liız mdır 

Rumıınyaya ısmarlanan t'M ban. 
<laj yola çıkmıştır. On gOne kadar 
şchrıınıze gclecektır. Bandajlarm 
şehrlmra.e elmcsinJ mOtenkıp ycnı 

tramvay arubalan ıefere çıkacakur. 

Ta,akkUr 
Annemiıin ölümünde acılarımızı 

pnylnşmıık neznkctlnı gösteren kıy. 

meth dO!tlarımıza teşekkCir minnet· 
tarlığımızı bıldırmt>k !çın gazetC'n!· 
zın lfıtufkar dcliıletınf rica ederız. 

tığı taarruz h eketi beklenen ne· 
ticeyi verm~tir. . . . • 

Bu suretle Libyanın ıfplı rçm 
ikinci d efa yapılan taarrut dahi 
matlôp muvaffAkiyeti ıvermemit
tİF. lngiltere yeni tertibat atmak 
üzere bu ordunun kumandanı C. 
nyngham'ı d ğİftirmiftir. 

lngili% M 1akasmda n Sinppm 
da dahi fimalden aediyen Japol9 
i.tilUı karfasmda yeni tertibat a· 
lınmıştır. Japonlara kll!'fl Hintli 
ve Mal alı g;bi Asyalı kıt'alann 
muka vemcttc balunmalan tü;>be· 
li görüldüğünden timdilik Japon 
i!!tilA ına manız bulummyan F e
lemenk Hindistanmdaki ATTUJ>9'" 
h kıt'alar Singapura cdbeclilmi•· 
tir 

Muharrem Feyzi T OCAY 

tt•111ıınınıııtlltttııınıııııt.t•utHt9UUlfhhltlllı~ 

; Vecizelerin şerhi i 
~ttttnrttmtll lllflRHlmN"'"f&UdlllAfttftlllU:: 

D~mokrasig• ka,.ıı 
oakubulacak laer taar
rıız, lu:dını mahakkalı 
f e1'ileti1'. Corbet Aabby 
Kadın birlikleri kongresi rc.lai 

Bnyıı.n Codıet Ashby'nin bu ıô

zGııü onun sl!ylcdiğl bir nutkunı 
dan alıyoruı. 

Kendial bu sözünü şerhederek 

diyor ki: cbt bir !ınkfunete nafi 
olmak Jçfn llizlm olan milsnvf 
mesuliyet hissini yıkacnk olursa. 
nız, kadınların seviyesi mutlaka 
dütıer. Onlıırın cemiyetteki nıev. 
kllert, ken~ rhtfyaçfanna göre 
tcklmftl etmlyerek crkcktcrin 
arzu ve fnıdetfnc gfue tnııyyfin 

eder.> 
Bayan Ashb)' ha s3z1crtnt de

tnokra~lye b~t gclen memle
ketlerde tadının parlıımentoJar

dnn, mahıılli bükUmetlerden, be
lediyelerden ve her yerden uzak
lattmldığrnı göstererek fsbat et
tıği ~in kndmm demokrasiye stm 
sıkı earılmnsı lfızlmgddtğtnl aµ
çık glls nnlftJT. 

Demokrasiye karşı vukubulan 
her taarrus y lnız kadını geri -
!etmekle blmaz. crkeii de onun-

Üçuncu nokta~ a gelince Rommel. 
muktedir bır kumandan olduğunu. 
1940 mayıs ayında Fransada hır 

tank fırkasını knllnr-ırlrl'n göster· 
mışti. Geçen sene Narvık'de, bu sene 
Murmansk'da korlar •e buzlar ieln· 

1 n bt'raber ~letir. 
Sureyua. Orhon • Orluın S'Jlfi ör.Mm 1 ~-------------
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Sahile: ıl 

Ses sinemasında 
Kadın • 

sevınce 

) jTI YATROLAR 1 
ŞEHİR TtYA TROSU 

Teptbq1 Drom kvnn: 
Cumartea,i eiindiiz saat 16,30 da 
Türk Tiyatrosu Tarihi matineleri 

Bu gece aaat 20,80 da 
MOTHlŞ AiLE ..... 

htildll caddesi Komedi kıın:ıu 
Bog'Ün gündüz saat 14 de 

ÇOCUK OYUNU 
Bu gece saat 20,30 da 
SAADET YUVASI 

TASVİBİ EFKAB 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

1 

2 
t-;...~=.f ~+.:::~-+:=t--ı 

' 1--~:.,---1=::+-+-+:::+-;=,-~ 
4 

s 

Matbaaclların 
nazarıdlkkatlna 

Müessesemiz lçia muhtelif cins ve 
ebadda evrak t.abettirilecektir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu katuları ısrarla isteyiniz. ıo • --..:.._:_.....:.._;......-...-

# 

(' ) 

"' , ..... _ 
' 

Zarah Leander c.Kadın Sevince. filminde 

Bıısılacak evrakın nümuneled Bü-
romuzda me-reuttur. Bunlan görmek • ı 

ve teklifte bulunmak üzere tııliple- 1 inhisarlar Umum Müdürlüg"' ü ilanları 
rin 16/12/9(1 salı günü saat 14 de 1 
Erzunım hanında 2 nci katta Türk iıl•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ii
Maarif Cemi,.eti Resmi İlan İşlerJ 
Bürosuna müracaatları. 

lsta.nbul Aııt,. AltıMı Hukuk M
ki'ltui.ğiftdm: 

Beyoğlu, Yenlçarwı, No. 30 evde 
mukim Anna tarafından aynı ııdres.

te oturan kocası Jozef aleyhıne açı
lan gaiblik davasının yapılmakta o-

l lan muhakemesinde: Davacı Anna 
kocası J 07,0 fin bundan on sek.ız sene 
evvel kı:n?il'İnden ayrılıp bir daha 
dönmediğırıden, hayat ve mematın

! dan da malümat alınmadığından ba. 

Malın obıd 

600 Kg. baskül 
Tel 25X21> ve 2X2 m/m. 
Muhtelif civata 
Saç 1,5 m/nt 
Demir köşebent 
Muhtelif ağaç vida 
Mefruşat 

Yazıhane. koltuk 
Kanape, aigara maaaaı, 

arka masası. 
Sandalya, kütiipha11.e 

Muhammen Muvakk<ıt 

Mikdan bedeli t~~ 

5 adet 
976 M3 

2736 adet 
96 Kğ. 

2016 Ki. 
1320 adet 

7 kalem 

1160 
) 

) 
) 
) 

) 

86.21i 

EKSiLTME 
Şekli Gü11,ü Saad 

A. Eksiltme 231121941 10.10 

Pazarlık 16/12/941 

Pazarlık U/12/!Ml 10.40 

Butiin dünyanın sesinde başka bir l 111rada polisin aradığı tehlikeli bir hisle gaibliğıne karar verilmcsinı 

bus11siyet ve kendisinde kunetli bir adam Opera artıstinin e'Vlnde bir ıstemlş olmakla gaibliği iddia olu· 
cinsi cazibe bulduğu se•ımh artıst müddet saklanır. Sonra onu tehdit nan mumaileyh Yanko oğlu Jozefın 
Zarah Leander bu hafta 1stanbulda ederek para koparır. Antonla (Za- hayat ve mematından mallımatı O· 

c&n sinema!lında kendıslni seven- rah L<•.ırı c.cı· ) nihayet bu adamın Et· lanlann bır sene zarfında mahke
leri haz ve zevkin en yüksele merte- lınrlen k. mak ıçin yalandan lntıhar memize bildirmeleri lüzumu ilin o· 
be!iıne çıkaracağı (Kadın Sevınce) eder v t y .. bancı memleketlere ırıder. lunur. 

ve portmanto 
Elektrik malzemesi 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

19 kalem Pazarlık 

1 - Yukarıda yazılı malzemı hizalarında yazılı usullerle satın alı nacaktu. 

23/1!/941 ıo. 

2 - Ekslltme, hızalarında yaz ılı gün ve sıtatlerde Kabataota Levazım ş.ubeslnde müteşekkil Ahm Jto
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Mefruşatın şartname ve resimleri, baskül oartnıımeıi ve mü tebald listeler adı geçen wubede gö-
rtıleb11Jr. ( 10900) 

filmlni oynıyacaktır. Karısın ın olömü lizerıne tekrar ev-
Ufa film şirketinin bu müstesna lenmış olan Baron, bir ıün bu po

eseri en kuvvetli rcjısöılenn ve fev- !ısın elinden kaçmış haydut tarafın. 
kalüdc bir müzıkin deliletUe cıdden dan tehdıt. olunur. Çi.ınk:u bu adam, 
enfestir. ıntıhar ettlğı zannedılcn Antonıa'yı 

Baron Retlev karısı Opera mu
gannıyesl Antonıa ıle evlıd1r. Fak.at 
kansının OpNadakı .çalışmasına 

Italyada gormüştür. 

Baronu, ıki defa evlenmekten 
suçlu vaziyete sokar. İşte bu tebll-

müsaade etmemektedır. Sahneye 0- 1 kelı safhadan sonıa film, çok me -
lan aşkını kocasına olan bağlılığına 1 raklı bir sahaya gırer ve perdede 
f eda eden Antonla ile bır müddet ] seyredılmıyc değer. Okuyucularımı
ayrı yaşamıya mecbur kıılırlar. Bu za bu güzel filmı tavsıye ederlz. 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra gllnde üç defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 

.t; . ~· .. : _;~-. ·. ....... . • "Y : < . . • '.. ~ . . .. -Deri ve Barsak 
Arttırma İlanı 

TOrk Hava Kurumu lstantul Vilayet Şubesinden: 
Kurban Bayramında teşkilatımız tarafından toplanacak dert ve 

barsaklar pazarlık suretıle ayrı ayn arttırmaya konmu~tur. 

171121941 çarşanba gunü saat onda arttırılması yapılacak ve fi
yat muvafık gcinllurse ihale ed ıi ecekttr 

Talıplcrın arttırma için mezkur gun Ye saatte Cagaloğlundak1 şube 
merkezlne ve şartnameyı görmek ı çın de şube merkezine ve istanbuJ 
vili\yetı dııhılındekı Hava Kurumu şubelerine müracaat etmeleri. 

(106621 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğündeı.: 
1 - Kurumumuz kız ve erkek talebelen ıı;;in aşağıda miktarı ya

zılı ayakkabının Ticaret Odasından alınan muhammen fıyatlar uzerin• 
den açık ekı;ıltme usuli!e ihalesı yapılacaktır. 

2 - İhale 211/1942 cuma gunü ııaat clh de Rektörliik bınasında.ti 
mtile~ekkil Komısyon tarafından yapılacaktır. 

3 - l\ruv~at tenıınat % 7,5 dur, 

4 - Şartnıımesinl okumak ve daha fazla izahat almak lsteyenlırln 
E natitil Daıre Mudürlüğune müracaatları. <9255) (10947) 

CitU"i Miktarı Muha.-mm.erı Fa. Tutarı 

Erkek iskarpini 
Kız islı:arpıni 

372 cift 
33 çıft 

10,50 
9,60 

3901 
313,50 

.'1114,.SO -• . :Jır-.! .. -!\"'" ... • • ' • ... 

isı>:t~~m~~~nhgı --Sa!ı.~alma Ko~isyo1Ju )JAnı~rı 
. . .. · . ' ; 1' . . . ' . . 

Aşağıda g-osterılen tamır ışlerı l!Ul2 / 941 cuma guniı hiıalarında 

yazılı saatlerde pazarlıkla ıha le ed ileceklcrd1r. Keşıf evraklı.rı hergün 
Komıs7onda gorulebılır. lsteklılerın be Ilı gun ve ı;aatlerde Fındıklıda 
BatınaJma Komısyonuna kanunı veatkalarihı bırlikte gelmeler!. 

Ya-pılcıcak iş 

Sarayburnu Hst, etiıv 
timın 

Sıırayburnu Hııt. 

tamlrı 

K tıif bcdelı 
L. R . 

133 ıo 

893 42 

J{at'i tenıınatı 
L. K. 

19 96 

134 01 
• • • 

( 107771 
Pnznılık zam4nı 

Saat d«kika 

14 30 

15 

Aıağıda göı;terilen tıımir ı,1en 17112/941 çaı şar,ıba günü hizalann. 
da yar:ılı saatlerde pazarlıkla ıhn!e edııecekleı·dır. Keşıf evrakları her 
gün Jtomısyonda giırülebilır. lstcklı lerln bellı ~un ve saatlerde Fındık. • 
lıda S~tınalma Koml.syonuna kanunı vesıkalarıle bırlıkte gelmelerı. 

Yoptlllcak if 
Davutpaş:ı kı}ıasında 

etüv taıııi ı i 
28! aıiet ahş.ap kar. 

yola imali 

Ktrıf bıdell 

L. K. 

186 95 

3000 48 

Knt'i ltııunatt 

i,. K. 

28 Oıl 

<450 07 

( 10778) 
İlıalfı ıamuııı 

Saat D. 

14 so 

15 

Marmara Üutı bahri K . .:> atı alma Komiıyonanaao 

Zeytinyağı ilanı 
1 - Beher kılosuna 100 kuruo fıyat tahmın olunan 45000 kilo zey. 

tlnyağı bir partide olurak pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 15/ 1. kanun/~41 pazartesı günu saat 15 de İzm1tte 
Tersane kapısındaki Komisyon binasında yapılacılktır, Şart.namesı 22ö 
kuruş mukab ılınde Komisyondan alı nabillr. 

3 - Pazarlığa ıştirak edecek taliplerın 2490 sayılı kanunun ıste- ' 
diğı vesikalannı ve 6750 liradan ibaret teminatlarlle bırllkte muayyen ı 
gün ve saatte Komisyona muracaatları. (1082.11 

• • • 
1 - Mevcut evsafı mucibince alınacak 7500 kilo temizlik 

aahun unun 15 / 12/ 94 1 pazartesr günü saat 1 5 te Kasımpaşada 
b ulunan Deniz Levazım Satınalma Komisyonund.a pazarlığı yapı
lacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün iş saati dahilinde metl.U.r Komİş
yonda n bedelsiz almabilir. İsteklilerin 2490 sayılı kan\11\un ıste· 
diği vesa]de b irlikte ve teklif e d ecek leri fiyatların y üzde 1 5 n s· 
b etinde kafi teminatlarile belli gün ve saa tte adl g eçen Komievo· ı 
na müracaatları ilan olunur. c 108 7 0> 

••• 1 
Elimizde mevcut bulunan 1 7 parça «584> k il o bakır levha- ı 

nın haddeden geçuilmek suretile 2 ila 2,S Mm. sihancı kadar ın· 
celtilmesine ait pazarlık 16/ 12 / 9 4 1 salı günü saat 15 te Kas1m· 
paşada bulunan D eniz Levazım Satınalma Komisy on und a yapı
lacaktır. 

lateldilerin belli gün ve .aatte mezkıir komiıyoı::aa m 'Üracaat-

lan ilin olunur. ~19867> 
• • • 

50 adet fabrik a latasl 4 x 12 x0.04 
100 adet fabrika tahtası 4X25XO.OI ~ 
160 kıl o ç nko levha 

1 , 5 kilo kalay 
0,500 Kg. tuz nıhu 

1 O kilo elleme mefe kömürü 
26 kilo k arfiçe 

106 adet lambalı tavan tahtası 

40 adet lambalı döşeme tahtası 

30 ade. liimbalı kaplama tahtaaı 

20 adet fabrika !atası 

24 torba çimento 
6, S a nbar \::um 

5 O K antar kömü r kireci 
2 5 kilo aiyah um ra 

6 a det badana fırçası 

•xıoxo.oıs 
4X20X0.02 5 
4 )<20"(0 0 15 

4 X ıoxo.o4 

C in s ve miktarı yukarıda yıfzılı 16 k a lem malzem enin 16/ 
12/941 salı günü saat 14 de Kasımpaşada bulunan Oenız Leva

ZJm Satınalma K o m isyonunda pa zarlığı yapıl a.caktır. isteklilerin 
belli gün ve aaatte mezkür k o m isyona müracaatla n ilan olunur . 

••• 
'400 k ilo bron z çubuk 50 ve 65 m/m 

75 k .. lo çelik çubuk takımlık 2 8 m/m 
1 adet 1 tonluk caraskal ckısa bedenli> 

~_1 0671 • 

85 kilo kaynak teli <Kjeklberg> 2.5 m/m n ü mune gjbi. 
65 kilo kaynak teli cKjellberp 3.25 m/m nümun e gibi. 
85 kılo kaynak teli cKjellberg» 4 m/m nümune gibi. 

4 adet manomet re c6 pusluk 300 Kg.> 
2 adet manometre c:5 pusluk 300 Kg.> 

50 kilo asitsiz g res cAmer. k an.> 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı dokuz kalem m alzemenin h e r 

bir kalemı ayn ayrı 15/1.Kanun /9 4 1 p azarte.i günü saat 14 te l 
paza rlıkla alınaca k tır . 

,., _____________________ _ 

Emlak Satın alma.k 
isteyenlere: 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
EmJak satan almak istiyenlerin bankamıza müracaatla pazar
lıkla satılacak emlak listelerini tetkik etmeleri ilan olunur. 

«1015 1» 

Beher kilosuna 90 kuruş tahmı n edilen 100 bin kilo yataklık pa
muk pazarlı kla aa t lll. al ınaea.kt.ır. tııaleııi 26/12/941 per~enbe rünü 
saat 11 de Ankarada M. M. V. Satın atma Komısyonunda yapılacaktır. 

isteklılerın 11,500 liralık kat'i temı natlarUe bellı vakitte Komısyona 
gel melen. ( 1561-10737) 

• ,,.. Jjl 

Beher metresine 33 kuruş tahmin edilen 140,000 metre pi
jamalık pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi r 6/ 12/ 
19 4 1 salı günü saat 1 1 de Ankarada M. M. V. Satınalma Komis-
yonunda yapılacaktır. Talıplenn 69 30 liralık kat'i teminatlarile 
bellı vak itte Komisyona gelm ebri. c 1595-10910» 

"' .. 
30,207 lira 29 kuruş keşif bedelli bir bina inşası kapalı zarfla ek!

ıilbneye konmuştur. İhalesi Ul/942 perşenbe günü saat 16 da Esk~e
lıll'de Askeri Satınalma Komısyorıu nda yapılacaktır. İlk teminatı 2265 
lira 55 kuruştur. Keşıf ve şartnamesi Komisyonda görülür. Taliplerin 
kanuni vesikalarlle teklif mektuplaı-ını !hale saatinden bir ~aııt evvel 
Komisyona vermeleri. (1603-10972) .. .y. . 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeler! hizalarında yazılı 

giin ve saatlerde Hadımköyde Yassı viran kiıyünde Askeri Satınalma 

Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin oelli vakitte Komisyona gelme· 
'eri. 

Cinai 

Kuru ot. 
Helvacı kabağL 

Saman. balye. 
Saman. balye. 
Saman. balye, 

Mikta.rt 
Ltralık 

2500 
2500 
2500 
2500 
! 500 

ihalB gün ve saati 

16/12/941 14 
16/12/941 16 
16/12/941 14 
17/12/941 14 
15/12/941 14 

(1605-10974) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı 
gün ve saatlerde Keşanda Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacak. 
tır . Taliplerin belli vakitte Komisyona gelmeleri. 

Miktarı. Tutar'\ Teminatı lHALE 
Cinsi. Kilo Lira Lira gün ve satı• 

------------~~~~------~------~~ Zeytin yn~ı. 
Sade yağ. 

10.000 
6.000 

K eşrf [J. ilk Tem. 

10.000 
10.200 

1500 
1530 

16/12/941 15 
15/12/041 16 

(160z-10976) 

3568,50 266,88 Büyükderede San yer Belediye Tahakkuk ıubesi 
bınnsınııı ~ami rı. 

İsteklilerin bellı gün 
y o nd a hazır bulunmalan. 

ve saatte Kasımpapda bulu nan Komiıı· 2500,00 187,50 Mevcut bır ıı.det Şevrole şasısı üzerine imal edile-
< l 09 26> cek ıki yataklı hasta nakliye karoseri si. 

• • " Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı 

50 adet kazan şışesi cyu val"lak 15 mim dıı kutun ayrı açık eksiltmeye kon•ılmuştur. Keşıf ve ş.artnamelerı Zabıt ve Mu -
25 adet kazan ıişesl cyu varlak 24 nı/m dış kutun aıneliı.t Mudurlılğü kaleminde görü ıcbi)ır. İhale 22/12/941 pazartesi 
40 kilo grafitli yüksele tazyik salmastrası 20 m/m günü saat 14. de Daimi Encilmende yapılacııktır. Taliplerin ilk teminat 
20 düzüne düz eğe 6Xl6 puı makbuz veya mektupları, ıhale tarihinden üç gün evvel Belediye Fen 
20 düzıine yarım yuvarlak 6X16 puıı İşleri Müdürtüğunc müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına 
20 ılJzılne yuvarlak eğe 4Xl6 pus aıt Tıcaret Odası vesıkalar11e ihale günü muayyen saatte Daimi Encü 
20 dılzıine ıiç köşe ege 4 Xl6 pus mende bulunmaları. (10698) 

Yukarıda cins ve mıktarları yazı lı 7 kalem malzeme 16/ll·Kanun/ ' - - - - --- ----- · ~---- · 
941 aalı ıı;ünü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin bellı gün ! h ut 1 5 / l .Kanun / 9 41 pazartesi günü saat 1 5 t e pazarlıkla alına-
ve ıaatte Kaıııııııpaş.ada bulunan Komısyonda hazır bulunmaları (109521 caktır. 

* 11 • isteklilerin belli gün ve saatte teklif edecek leri fiya tlara gö-
5000 kllo nohut ahn•cak re ~(, 15 nısbet.nde lcat'i teminatlarile birlikte Kaııımpa~ada bu-

Komiayon da mevcut nümune v e evsa fı .gibi 5 000 kil o no· l una n Komisyon.da haztr bulunmalan. « 1092 h 

10 

5 
,__...,,......,~-ı 

'~.ı-;.-ı-:.=~~~~:+--:-HH-:::-t-ı:-1 

7.30 Program 
7.:"13 Müzik 

18AO Orkestn 
19.00 Konuşnıa 
19.16 Orkestra 
19.20 Haberler 
19.55 Şarkılar 
20.15 R. gazetesi 
20.46 Şarkılar 
21.00 Ziraat T. 

21.l O İstekler 

21.46 Konuşma 

7 .45 Haberler 
8.00 Müzlk. 

* 13.30 Program 
13.33 Türküler 
13.46 Haberler 
14.00 Şarkılar 
14.30 Atyanşları 
14 40 Bando 22.00 ok t r es rıı. 
16.30 Orkestra. 

22.30 Haberler 

* 18.00 Program 22.45 Orkestra 

18.03 Türküler 22.55 Kapanış. 

rBORSA1 

U/12/19,J.1 MUAMELESİ 
Londra 1 Sterlin 5.24 

Nevyork 100 Dolar 132.20 

l\fadrid 100 Pezeta 12.9375 

Stokho. 100 İsv.Kr. 30.76 

ESHAM VE TAHVİLA !__ 
1 MUAMELE 

Evvelki Bugün 

İkramiyeli o/o 6. 938 20.30 -.-
ikramiyeli %5, 933 

Ergani 21.85 -.-
Sivaj Erzurum 1 21.10 -.-
Slvııs-Erzuruın 2-7 19.80 -.-
%7. 1941 Demiryolul 19.80 19.70 

o/o 2, 1932 - .--.-
Anadolu Demiryolu 

1 ve 2 - .--.-
Türk Borcu Tranş 2 - .--.-
İş Ban kası nama -.--.-

' Merkez Bankası 13'-25 -.-
Şark değirmenleri - .- -.-

1f8orsa ıı 
harici alt an fi y€fil] 

Reşadiye 27 Lira 25 K~. 
Kalın Beşibiılilt 128 > 50 > 
Kiilçe altın gramı 3 > 85 • 

··········f a·a;;rr·Ef'kar······u· 
Nüahaeı (5) Kuruştur 

r; Ş "t " 1 Türkiı• RM'ff 
-; b one eraı ı : ~ ~ 

Senelik •••••••••••• 1400 Kr. 2700 Ki>. 
Altı aylık ........... 760 , 1450 , 
Üç aylık , ..••• •.•.•• 400 , 800 > 
Bir aylık ............ 150 > yoktur. 
DİKKAT: 

Dercolunnuvan evrak iade olunmas. 

-
Birirıcikanun : C um a r tesi 

136) "· 13 
1J51 

Zllkad• Ruml 

24 
2 cl t e,rla 

30 
Gü n : 347 K a 91m)6 

Vakitler Ezaol VuatJ 
5 o s. o. --Giinc~ tYarıııkl) ıJ2 37 J7 18 

Öğb J7 27 12 08 
lkı~Jı J9 47 ,, 28 
Alqa:ıa 12 OJ l6 41 
Yauı Ol 39 18 20 
lııı•• ' <Yarııı1tll 12 49 s 30 

Sııhibi ~ Z. T. EBÜZZIYA 
-

Neşriyat .Miidürü: C. BABAN 
Basıldı-ı •er: Matbaat EB .. z ,J • UZ lA 

Asipirol Necati Ağrı, sızıların, nezle, ·grip, romatizmanın ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necafi 


