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[GÜNÜN~ 
Bekarlık versisinden 

ne bekliyoruz ? 
E vli ofımyanLm !,ir ,.ava aalıibi etmek mi? Memlekette mw

aıuumm lıanuetB Wr taralfan olan ~ bu fikirde olanla· 
• hitap ederek en aamimi kanaatimle diyorum ki: 

- .. yol Jaalıp ft ini İfte urar ederseniz ıörecekainiz ki, 
ft'li --.... .... lllai Mlice tloisaaık, ....&liii deli, Wdıırlaia 
hfvik edecektir. 

Bİl'llaç h""anl• ve 8'1ppe ınüsteana, bugün evferuniyenler, 
ımclcU eDcfiteler yi1:riiDd-. aile yükünii urtlanna almaya cesaret 
edemiyeıı, veya nafakalan boymılarma t.orç ol-. -......, -
baba gibi kümelerine bile liyıkiJe biıh *Mj F 

1 da J ~le ar .ecfi.. 
JOl'Ulh iri .. gibil.n.deıııı 1'ir de lata ftSsi ....... lr...._ 91ii
•kambur kW-.k olur. 

Meclia encümenlerinde hu kamm mizakere ectairL• elMıt 
-.,m saylavlannn:ı, bir~ içtimai imfhamlar iiaet iMle dlıwwü'
ve bekirlann evlenmemelerindeki hakiki selMpleri ..... waklar 
•e lıasta.Lim maLiyetiai Lilıaklün t1!flais etmeclera ,.anht bir reçete 
P7ara"9 blli.bare bu ilaç fayda v-.rmedi diye yeni ve l>irlııiırini mık· 
zeden kananlarla Mecliae selmek İslflnİ7eeelderdir. 

E'f'lenmeyi mi artbnnnk i.ıiyoruz? Ona 1efYik edelim! Kit
lelen. terbiyı* Derinde, (aferin) ile ( telacfit eden pmmak) ara
-cbıki hiiiuciıııin w.ine olan büyük ppıa fuln sözden kaçmm
yalım. 

Zor ohnakla benfıer, esash bir it ppalma: E....,eJi babanm 
bfamdan, evladan hakkmdaki ferda enclifeaini .ilecek tedbirler 
alalım ... Evli memura fazla maq nrelim, ~nm meccani olra-
talun, her çocuk için maatına zam yapalım .•• Zor İf değil mi? 
Bunu ~pannyacal& 111JY1Z? ••• O halde helırira da plp edip onu 
hÜllliliD evden ve oeald.a soğutmayalım. 

Cihad BABAN ......................................... .__ .............................................. .. 
Ateı altında 
bir belde •• • 
Hong-Kong 

1840 d"1ci şiddetli döliill•nhm •nrtı Çinlil•r 
Honı- Koni• lnıUizlere 6ıralunıılardı. BiitJJn 
İtıfeShd dışarıdan bekleyen H o 111 • Kon I' • n 
mida/aası imkinsız bir hal• g~lmiftir. 

bi ura yaba liil~iii~~;,i~~~~~~=;=:] iir zaman er1el, 

1840 Afyon har

biDe tekaddüın e

den ırünlerde, İn
ailiı. tacirleri, Çin 

üe ticaret yapmı

ya calitJyol'lardı. 

Fuat, korsanlar 

'fe Kanton umumi 

w.llleri devamlı 

ıurette bmıa mll
nı oaaınıyotlardı. 

1840 daki şid -
detli döv ilştcn 
aonra Çinliler 
Hong - Kong a - iioag-Kong adasını ye J aponlann asker çıkarclak 

lan mnkile ri göaterir harita 
daııını 

Jılnra 

Onlu 
Şark! 

Bntanya
bıraktılar. 

da buraJı, 

Hindistan 

··e······aae·e··a···e··o 939 aeneal Japon 

Yazan: A. Reis tana.releri. ingll 
&erenin kiraladığı 

Kumpanya ~nın .............. ,_ .................... _.,,.,,. • .,, ... _ ••• ,.,_ ..... araalnın benlen 

JWchmlle Çin ticaretinin gelipse • 
iline yarıyacak bir iia baline getlr-
4lilu. 

18M da Pekin makaweıe.lle, Çin 
Kawloon yarımadasile Sto11e Cuüenı 
(Talfllar) INlasnıı Brhanyaya &erk 
etti. Nihayet 189& de ~en ma
ahede Kowloon'na bltifl'l: topraklar
h )ftn lıo11111a 'ft dft'tn koyu içae 
alan araziyi 99 senelik bir vade ~ 
Brit.ıınyaya kiralıyordu. 

Ronsr-llang, bffyttt dollan, lftlt 
utTepolan Ye tahmil, tah~ lt'-
l'inde htsan sekAsınrn 1rt!Jfett.fl1 btl
Uhl lrolayhklan han nhtnnlan ma.. 
Wr bir liman<hr. Kanton'a bir demil' 
Jehı ile b1tflanm1ftır. Her ttirlü ti
earf " l(tfmat faallyetlle bil' AY -
npa lftrlne benziyea ini söm6rge, 
huta Şarlmı yegine istirahat kö
lesi •J1)JYOl'da. Fuat Çinin ittra
ltnin bafla ... ınctanberi llaracla Jıa.. 
rat çok değipdf .,. her tarafta ml
•ataa tedldrleri almta178 baJ)&D -
aı.U. Biahırce ldfl, Çilli isti1' eda 
laponlanln bpp boraya toplan -
aışlar Ye aömürsenha nonaal ntlfu-
11Un• lııir mWi arttmmf)aıdı. 

Bong-Kongda yiyecek ıey pek az 
7etlt.fr. Bununla beraber çaqıamda 
lıer aranan şey bulunur. Fakat, lıe
ıınen hepsi dıııarıdan gelir. 

Sigcst ve mülki mer1kii: 

&ng - Kons, BrftaıaJaıun diler 
lıliistemlekeleri arasında idare bakı
mından, Bermuda, Bahama ve Ken
~·daki teşkilata benzer. Bir valisi, 
limlrge nazırı, adliye nazın, bra 
ft den~ konetlerl konnıtanlan, 

tqrJI mecllsi, ııhhat Te imnıe ser
"t4.leri rfbl Britanyanm a)'lll şekil
.. ki idaıw mabnismuına aülpt;lr. 

Aslceri fllıemmigetl: 

Hong.Kons. SingapUl' ve Manfla 
sJbl, A~ göney doğa 
Asyadaki 1 ikimiJeU.riai müdafaa 
eden üç ayaktan birini. tqkll eder. 
H~ kimse, Hong-Kong'u katiyen 

laptolunmu, yahut da pek yüksek 
ll&atıejilr ehemmi,.etJ olduğtmu ka
hı ettir-. Fakat bir asırdanberf 

onsı fnslJis topralı eJank dlft711-
._ h ......... ld Bd• .,. -"-
.... tMJjk 9.l•nııtar~ 

kenannda Sham Clıum Hu'f'l bom
balayınca İngilizler Hon1r-Konıı mB 
dafaasını kuvvetlendirmielerdir. Bıı 

nıüdafaa geçilmez detlldı. Gelen ıta
berler de bunu göstermektedir. Pa
kat, tecavüz edenler de epeyce sa
Jiat vereceklerdir. 

.Kiralanmış yeni topraklardan N
tıya giden dağlık arazi arasmda 
Kowloon'nun Masinot'su denilen bir 
tahkimat •ardır. Banya yenldea 
aakm kışlalar, top mevzileri ve 
cephanelikler Japılmıı, bataryalara 
•e 111ldaklara giden yollar dikenli 
tellerle 6rttlmtlftl. Diler taraftan, 
Hong adası üzerinde limana lıikim 
yüksek tepelere, içeri girerken ko
layea görülebDftl bOytik toplar da 
yerlqtirilmiftl. 

Victorla limanına Genmıa botazın 
dan gfrllir. Daha 939 da alınan ted
birlerden sonra bu boğaz, deniz.altı 

gemilerinin girmesine mini olan at
larla kapatılmış olduğundan, içeri 
girmek maa71m aaaUerde mümkün 
oluyordu. Banan ~n aflann bir 
kıamında tıÇılnnı geçide ıreli~ cta
ra1Q7or .,. 1n71daıı pllp Pf)din ka
pak ağını açacak İngiliz bahriyesi
nin motörü bekleniyordu. Diler htl
tün boğula?' ve aeçitler mayinlule 
kapatılmıştı. Şık plajların arkasın

da ~- güzel köşklerin arasına 
ağır makineli tüfek mevaileri yapıl. 
llUfb. 

Fakat, Japonyanın bir haftalık te 
eavüzünden 10Dra, İngilizler lira. 
Ianmıı topraklan ve Kowloon yarım 
adaamı bırak11u7a mecbur kaldılal'. 

Şimdiki halde, adadaki Uman tesi
satı da Japon topçuııunun baskısı al 
tındadır. Diler taraftan hOtün er
zakı ve cephaneai dıprıdaa gelen 
Hong-Konc'un müıaakalesi, Japon 
hava kuvvetlel'inln mütemadi taar
ruzlarlle kesilmiş olmalıdır. Çin de
nizine tamamile hiklm olabildikle
rini bentla göltermemlı olan Anglo
Saktıonların, harasını müdafaa et
meleri imkinsı& bir bale gelmiştir. 

A. RBIS 

iTiZAR 
cEnveı Pqa Rusyadu ve cGölge> 

edebf tefrfkamnı, yazımızın çolclu
fvndan •ugiin Jronamadr. KarlJeri

mizden öaür dDeris. 

Kereste 
satışları 
hakkında 
Vilayetin 
tebliği 

J.ı.ıuı v~: 
226 ayılı Kondiıt&Q'OD Be,.. 

ti kararına tevfikan beyana tabi 
tutulup ıatın alumıaaına karar 
verilen lıeresteln hattında ala
kalı Ulccufua teMigat yaptl!IPf
tır. Bo t.et:ııipt dJIDlda kaı.n 

il bütlhr k~elertn satıeı eerbest 
olduğu tebliğ olunur. 

\., J 

Gari' bir hileka~ık 
Bir Musewl kadını 
'ekerden mamül 
boyaları piyasaya 

sUrüyormut 
J'iyat Jlilrabbe Teşkilatı memur

ları dün garip bir hilekarlık vaka
sım meydana pkarmışlardır. Aslen 
mu.evi olduğu anlaşılan Melahat a
dmda bir kadının ince 8ftltftlmfiş 
toz şekeri ba.ıı adi boyalarla boya
dıktan sonra bir kiloluk paketini 210 
kuruşa Anelin boya diye sattltl gö... 
rülm~ ve eYiııde yapılan araı:ıada 
30 kilo daha şekerden mamul ..ııte 
boya meydana çıkarılmıştır. Suçlu
nmı bu bC)Jalal'ı Marpuççulal'da ca
mi ilimle Y ako Saloman isminde biri 
ffl!ıtaıdı. •ttırdıtı ela tftbit edil
mif ve dün ikiai de Adliyeye veril -
mif*ir. 

Pirinç narhı yeniden 
tespit edilecek 

:Piyat JıHralıalM ~aa1111 

- toplaıatmnda piriace bamJ sa
bt flJM,a Juınuldatunu yum1ttılc. Ba 
fiJa.tlu taaGik edilılwmiftir. Bo 
aebep)e KamU)'M paartesi ginü 
fiyatları J'!Diden tetküı 'H t.blt 9-

decektir. 

Radyo neşriyahnda 
yenilikler 

Öğrerılldifine &6re radyo111m, a
jans haberlerilli dinleyicilerine daha 
raydalı bil' tekilde Termeyi karar -
!aştı rmıttır. 

Anadolu Ajanın °bu işe büyiı'l' e -
hennniyet 'ftffftk a.a.-ııu liaı. -
mu kadar genişletmiş ve servıslerı

nı en asri bir şekle sokmuştur. 
Yazdırma servisinin geee saat 11 

de başlıya.n son emisyonu çok ya
kında bir çeyrek daha uzatılacaktır. 

Haberler kısmında en mühim ha
vadisler umumi n~riyattan evvel 
muhtasar ıurette blldirilecektil'. 

Sabah neorlyatlnda mttzik iki da
kika evvel bttirilecek flk habeı· net· 
riyatmdan ha~ kalan yeni hava
chaleı ltıılisa olarak verilecektir. 

Gümrük Mu haf aza 
U. Komutanının 

Trakyada teftişleri 
Edirne, (B'dlusi) - D6n şehri -

mıze gelen GümJ'f!k Jlubafaza U
mum Kumandanı General L6ttı 

Karapınar Vali Fuiı Nonaerl zi7a
ret etmiştir. 
Uırnma Kumandan ~dirne Gilm

rük Muhafaza Jıltdürlüğünü ve lı:a

nkollarını da tefU. eıiikten ııonra 

tnşaatına devam edilmekte olan 
Arda köpriistı muhatau tl!şkılitı 

tızerinde de tetkikatta bulunduktan 

ı 
sonra Uzunköprüye hareket etmif. 
tir. 

Daru,,atakaya temin 
ed·ıen gelir 

Tiirk Okutma Kıırumo, Nl ııene

ılnde Darüşşafaka için 135.152 ve 
aynca Kunun için de 9600 lira va
ridat temin etmiştir. 

Darltffafalrada, ~en ytl kongre.. 
dnde bir amıfta öatüate ikı ıene 

okuyabilmek usulünün kaldırılması 

bakkmda verilen kararla, ikmal~lı 
geçenlerin nbbeti 939-940 ders yı
lında %51 iken 940-941 ders yılın
da %74 ilı bulmuşt.ur. LiMnln ihti
yaçlannı tamamile temfn ve kadro
yu genişletebilmek için Kurum, :re
ni Yaridat aerıbalan lzerinde dur
maktadır. 

Başvekillmhı: Dr. Refik Saydam 
tarafından Darlıwafatanna kız lııs
mının açılması için tahsis edilen 80 
bin 500 lira, ıimdiJilt Ergani "We Si
vas tahvll1erlne yatırılarak miktarın 
arttınlmasıM phfı)maktaıhr. 

'L "' Lazarro-Franh dift.., ... 1~~ 
.._ ___ ô_g_~. ü-n:ü:l:e:ce=k=b:i:-r _e_se_r_--"J YI mabdUlllllrl Hong Kong 

Radyomuz 15 Yasında vargoncu~ı suçlu ı ~=~: 
l Müessese Polis Hong-Kong adası, Ç"111 sahilinde• 

' ihraç clanan Japon kuvvetleri ta-
m Ü d ii r i g e t i n i rafından İfpl edilmektedir. Dün 
'- d ., k /k saat üçte yanıımdan fazlası Ja
fı(.an ırmaga a mış ponlarm eline girmifti. İnailler• On heı yıl el6et ıızıın 6ir larila Jefildir. 

6a katlar lcu1t bi, za•an zar /uu:la mütekdmU 
6ir tesistd gtırJd11111k bizi seflindi'" gm-idir 

Miicldeiumamila. • Luauo de yazİJ'etlls çok Yllhim olcluiw 
Franko ve mahda.mlan > firma- gizl...,..aaektedir. Adadaki lng• 
ııı hakkmda ibtikiı suçundan talı- liz lmıp..t.tui11~ Bribmyalw, 
kikata girişmiş bulunmaktadır. Kanadalı ve Hintli lut'alarda11 

R adyo- • ... yaııını doldu-ıtıu tekamüldeki tahlt ylrüyü~ bizi Öi"rendiğimize KÖre, firma. Em nıülefekkil kuvveti müda.faa edi-
ruyor. Ba mldclet, medeni daha ıatltekimlline eriftirecektir. niyet Müdürlüğüne lizım olan lecek arazinin viis'atine nisbetle 

Yarlık tarihinde as bir IDdem detil- 15 sene eYVelki bu doiut. 1927 paspa•lar üzerinde yübck mik- p~ifi bulumf.ğa lngiliz mida 
dlr. senesinde biri Ankarada Babahar- darda gayrimubik menfaat tem.in faannm ziıhna aebep olarak ge;.. 

Radyo neşrlya- h• • 6 • • ••• • •••••• • ••• • • • •• man öteki istan- etmek istemiştir. teriliyor. 
tımız Jıakkında Server iskit buld~ Osmaniyede Firma hakkındaki tahkikat biT Uzaktarktaki ve bütün Biiyü• 
gazete-lerde ve kurulan iki telsiıı kaç güne kadar bitirilecek ve Ok.,....Ua İnpjz dananmaam• 
ltalk dilinde za.. "' 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
• 

0 
•' 

0 0 0 0 
• 

0 
• '•' telgı·af Jataayonile mes"ulleri ikinci Ağırceza mahlce- yegane üssülharekesi sukut etmek 

man zaman medihler ve bele şika- ve bu istasyonlara ilave edilen ye- m ,..sine verilecektir. üzeredir. lngiliz ıamizona atlı:erl 
yetler eksik olmaz. Fakat çalışma di4er kilo\"atlık takatte tüçiik lıi.m- Asliye ikinci Ceza Mahkemesi teref için miidafaada bulmmyor. 
tarzını pek ya.kından gördüğilm bu balı postaların teeiai Te ieabında dün, Fatihte bakkal Rızayı ma- Honk-Kong diğer ismi ile Vikto~ 
ışi idaı-e etmenin de pek müşkül ol- radyo neşrıyatı için kullanılması karna, mezbahada toptana k.a- 1'• müstahkem mevküuin mühiın
duğunu ı,uraya kayıt.tan kendimi a- için bu postalara bir tertibat ilave- sap Süleymanı et. l«iklal cad- mat ve a1ih depolan k.,. taraf• 
lamam. ı;;i1e başladı. desinde kırtasiyeci Yani ile ko- ta tatulman ve bu mmtakanıa 

Her mean, ayrı bir anlayış, 8Jl'1 O zamana nazaran bu postalar misyoncu Nesimi jilet. &yoğlun- clMa evvel Japonlar tMafmdaa 
bir zevk, ayrı bir telakki, hulasa Avrupanın koVYetJi1eri arasında bir ela mez~ İstafanosu kaşar pey- İffal edimİf Wanmuı bu iilsül
ayn bir alemdir. Bu cihetle, her mevki ~ahıbiydi. Yıne 0 sene bütün niri üzerinde ihtikar yapmak su- buekeaia ilabetini aten tayia 
şahsın radyodan kendine göre bir dünyada mevcut yüz yirmi iiç posta- çundan 25 er lira para ve 7 ter etmitfi 
isteti, bir progTamı olduğunu goz nın takatleri yekünu ancak yöıı on gün dülı:lı:anlannm kapatılması Diiw tanfbıa Japonlar, M• 
itniinde tutarsak programa tanı.im altı kJlovattan ibaretti. I cezasına çarpm19br. faka ,.............. sür'atle ileri-
edenlerln ne nıüşktll mevkide oldtık- Posta, Telgraf kanununa nazaran * DOLANDIRJCllAR - 1- Jemektecfirles.. lnsiliz impmratol" 
!arını kolayca aulıyabiliriz.. bu kabil neşriyatın icrua laak ve kinci Ağırceza mahkemesi. dün luğa k1IY'f'etleri Sins...-w 200 

Eylül ayı yekununa naz.aran Tür- saliahlyeti bu daireye ait bulundu- sahte çek tanzim ederek 1540 kilometre ..... &ndeki miiatahlrem 
kiyede doksan altı bin yüz em be~ ğundan İt Banka~n. Anadolu Ajanın liıa dolandıran biT kan lrıocayı Utla ~idedir. Japonlar İn
radyo abonesi vardır. Yani bu ka- ve bazı müteşebbıs kl.maelerln itt.il'a- hapis cezasına çarpmıştu. silis Malelraww ,m.I kmmnlla 
dal' radyo makinesi mevcuttur. Rad- kile on sene -ınüddeUe bir anonim Nuri Aybaa adında birili olan lııülln km._. ifsa1 ettikten har 
yo neşriyatını bir makineden orta- o·rket kurularak 1927 senesinde ı .. koca, Eakifehirde Munt adında b Hons-Koas sı"bi llliistahkem 
lama bil' Jıesapla on kiştnln istifade tanbulda ilk stüdy~unu teaja etti •e bir tacire rica edenk l.tanbul- bir lnsilia ....tıİi ye iilaü .ı.. 
ettiğini fal'Zedersek, daha pek faz- neşriyata başladı. Yirminci asrın en daki karısına 60 Ura gönderece- P..-ns, diier a.8 ile Pia.nc .. 
tadır ya, Türkiyede bu nqriyatı bir bfiyök ihtiraı olan radyo neşriyatı ğini, fakaı bonu tür"atle alma.. ...._ ela ...oık Giril ..._da 
lllilyon kitinin dinlediiinl görürüz. memlelıetjnrise de b1I IAlfttJe girmiş için kendisinin l.anbuldaki bir midi aöriilea lııqok aiiçliklen 

Be, o Gemektir ld; Rad70 1dan. oldu. Ba lıatlanpe mahitte 1'176k tacire 60 liralık bir çek yazman- 1'enerft apl.. ·,1e .. &r. 
&inin 78Ptıiı neıriyat programlar,_ ve beyec:uh bir alika gönti. nı söylemi, Ye 60 lira venniftir. ..... Ma... S ... ...,. 
aı n apiJ bir ıni17on 1c1t1 dinlemek Şirket, mali ıdfktlit ~inde 711- T aci'r Murat. bb iyilik ~pmak dm - • WIJmr ••'ıleli ı. 
•• biltaenaleyh 1ebkit edebilmek _.. Yarlanıyor. Ye bir törlü kendmı to- naakaclile buna kabul elmit ve .dacla ohlp 8719 eda ....... Lon. 
kiindedir. parlıyamıyOI' Ye binaenaleyh iti 4e Fatma. çekle burada lmaet Çal- clnıılMi ~ mMz""-da 

lana da uaut11nphm ki, bu l>ir liyılu YeehUe yiirüWnıiyordo. oilu admda bir tacirden paramm p s .... ft ...... _ meY 
milyon dinle~ ayni bUgl ~ Niba:ret. YUiyW!J ınemmıvetini almıftD. 811 .uretle ismet Çaloğ- -.ı. ....... • Jaıpa ' w Hini 
ilinde clefildh. bılen bükfımet işe el ltovdu. lll36 da !unun kanmn tamdıimı fırsat Olr,ı ... da ,. ........ old.k• 

Bele mhik lnsmında garp maııi- Türk Telsia. Telefon Anonım Şırke- bilen Nuri. bu ıefey 1540 liralık ı.. ft Hmdiltlm ile tn.;ıaere .,. 
kisi fle milli musikimJdn de ayn tinin müddeti bittı ve mukav,.lena- sahte bir çek bazrrlamıt ve yine ~- clenis ......... ,.oDarı
ayn ve hararetli taraftarJan balan- me.i yenilenmed.ğınd··n kendııti de kansı vasıtasile bunu İsmetten nı tehdit edecekleri beyan edif. 
dağo ve bir de ftstelik bu dlnleyf- tarihe lı:arıttı. tahsil etmistir. Bilahare l..m.etin mekteclir. 
eiJerin başlta başka mesleklere ve Mü~akib~n. Ankara . eivarmd:ı E- bu parayı Murattan istemesile iş İngiltere kendinin UzakJUkta
meşreblere mensup l>alnndatu na- timesgut koyönde Yl'nı bır hıtaı1yım meydana çıkmlf ve suçlu kan ko iri en miihiaı askeri mevkilerini• 
zarı itibara alınıl'Sa musikisinden ,,e tesl~at yapıldı. Ankara ell'ktrik ca yakalanatak İkinci Aim:eza muhakkak bir im1i tehl1resi kar• 
lı:mıferanslarma, hatta haberfenne ~ntralıl~ bu EtJmes" ul RRdyodi- Mahkemesine '1erilmişlerdir. flRDda bulanclut-u takdir eyle
kadar pek çok çeşitli zihnıyet, zevk fuzyon IRtasyonu D.l'r ınrl·ı "lcktrik Mahkeme, dün clolandmcı ka- diiinden fenalide tedbirlere 
ve seviye sahiplerini memnun edecek ~ere!anı .kabl~ları d. endi VI' şehirde n kocayı ikişer ııcne müddetle miiracaat ebnittir. Şimdiki büyük 
bir radyo neşriyat programının tan uyuk bır studyo 1ı rn~ı ve tesisat hapse ve dol~ndırdıklan parayı harp başlarken Bahriye Nazın o
zımlndeki müşkülat da kolayca an- yapıldı. Röttin bunlar I> rı~ l mll- da İamete öclemiye mahkum et- lup donanma)n .eferber eden v• 
!aşılır. yon 7311,710 liraya mal olda. fnşnata mistir . daha aoıva Propaganda Nazalığl 

193? haziranında başlanıp 1938 tem- • d. d kab" d L .. 
Kbn ne deTae deain buııön umu-' _.._ ...... _ b Adliueye verilen yapan ve ıım 1 e ıne e an 

• nuısu._. ,..._.. u teoıteat1a T!trk ' D··'·-'·~ · J • b J 
miyet itibarile radyo nc.şrıyatımız- mılletı kendıne !ayık bır radvo ts. muhtekirler cuter ........... 1' erı ?~" u IJ• 
dan memnun olanlar öte.kılere naza- · nan Duff Cooper yene ihdaa olu-

k lı bı k 
. t t ._.

1 
d tasyonuna ve teferruatına mahk ol- Fıyat M\hakabe Teşkilatı memur. nan Uzak,ark İtleri Nazırh<nn& 

ran a ır r e senye e~"ı e er. d • ·ı d .. · · c.--
K ld Jrl "tekfl rf t kiti 

1 1 mut ve me em a em e yerlnı bul- ları dun yeııiclen baıı muhtekırler! tayi edilmi,tir. 
8 

' • u e n en er ııe muş oluyordu ı Adi · ti 1 d M n proıı:ramın hepsine değil bfr kısmı- · ıycye vermı, r. Bun ar an • 0- Avustralya ve Yeni Zelandda 
nadır. On beş sene elbet uzun bir tarih da 'kumaş mal'azası yüksek fiyatla letl<ık:ıt yapbktan sonra Singapa-

df'~ildtr. :Bu kadar kısa bir zaman kunıaş satmaktan Hasfmn cadde - 1 · bul b · 
Hulasa, 1927 senellnde başladıtı

mız bu iş bugün ilk senelerine naza
ran çok mütekamil bir haldedır ve 

f d b 
.__ . · ' · ra ge mıf unan u yenı na• 

zar ın a u aadllr mütekimıl hır sınde sobacı İsmail 33 liraya sattığı k M lak ""d f 
tesıııat yaratmak bfzı öğündfJrse ye. !obayı erte~ı günü 12 liraya geri zır, ..f..eHreoU ad Haı:aınd. mtau ailaası, 
·d1 · I 1 · ger- an a m ıs m e a• 

rı r. SERVER ISK T alııııya kalkıtmaktan ınıçlodurlu. lakadar i~lere bakacak, askeri ve 

mülki thya ri,..aet edecektir. 

~r---A--S_K_E __ R_i __ V_A __ Z_1_Y __ E_T ____ l 
L----~==================-------'J 

tagiltennin Ati• Olq-ue
dan ve Akdeıılisdew ~ larnetw 
ler aywnp Uakfarla pudıar .... 
ne mani ol-" için A.lmanp ... 
nİf milyMta bahri f..&,.tte llu· 
ICWUJOF. Almaa talltelhMi.rlıed 
A.kclenisdeki lnPiz .......... 
.... fiwlm iil9Ü ı , •deriye ö
nünde aörünmii,Jer ve Le..-. 
eafınclan lnr lasilis lmnmöriinii 

Alman şark cephesinde görülen son hareketler 
ğalttı; lüzumsuz olan bu zayiat 
hasebile taarruzun ilkbahara bı
ralulması daha muvafık olacak
tı... Bu esnada Japonya hazırlı
ğını bitırdiğınden 7 ilkkanunda 
nöbet değiştirir gibi harbe gırdı; 
Ahnanlar da Rus cephesinde kış 
aylan için müdafaa vaziyetin ! 
geçmive ba~!adılar. Japonynn:n 
harbe girmesi, İngiltere ve Amr 
rikanın Rusyaya yardımlnrına m~ 
ni olacağından Almanların mü
dafaa kararı ehemmıyctli hir 
mahzur doğuramazdı; bılikis Rus 
lar devamlı bir taarruz hevcsinı
kapıhlana bu sefer onlar kış ha
s~hile fazla zayiat vererek yıpra 
nacaktılar; yalnız maneviyat ve 
dü11man propagandası itibarı},. 

bu müdafaa karannın Almanlara 
zarar verdiğine fijphe yoktur. Bu 
günkü karara göre ikincite~rin 
sonunda başlamlŞ olan ilunci ham 
leyi yapmamak daha muvafık o 
lurmuş; bu zaran ve dütman pro
pagandaauun menfi teairlerini 942 
ilkbahannda yapılacak Alman ta 
a rruzunun temizlemesi lizımCYel · 
8 ilk.kanunda Alman reami t 0 bli
ği bu karan fU sözle ifşa etmitti.ı: 
cHareketlerUı devamı •e muha-

henüz Alman aeri çekilme ve cep 
heyi ıslah hareketleri bitmemiş 
demektir. 

Son on gÜn z.arf ında iki tara
fın neşrettiği tebliğler kar11ılattı· 
rılınca aşağıdaki vauyet meyda
na çıkar: 

T qanroıı • a doğru çekilecek kısa batınm,1-mr • . 
bir hatb tutuyorlar. HuJiA ola- Almanlar Akdemzde ,.ı .. 
rak söylemek lhım aeline: Al· ltaly~ra ıüvenmelde kalma.yıp 
manlann Azak DeııLzi kenannda kendı gemilerile faallyete 14!9' 
Tagamog"dan ~ide Ladoga meler!Nn se~i Japonyanan ka· 
gölü kenarında Volkov nehrinin zand131 balırı tefe'f'Vllku mubaf• 
ardına dotru bafVUrulacak. en lu- za eylemesine yardım dü,ünc• 
sa bir battı k., müdafaa vaziyeti dir. Şimdi bütün harbin askeri ve 
için intihap etmİf olmalan tah· siyasi aiklet merkezi deniz ı.afd. 
min olunur; bu hat üur.inde Ta- miyeti &a'fffl izerinde toplanmq. 

Muharrem Feyzi TOCA Y 
ganıog, St.alino, Çarltof, Kursk, hr. 
Ord, Kaluga. Viazma, Rischev, 
Novgorod gibi büyük tehirleri Al 
manlann muhafaza etmeleri şüp
hesi:ı: gibidiı. Gerek Bolşevik, ıe

i'"'" .......... '""'''""'*'''"' .. ''''--ı: 
ı-j Vecizelerin şerhi i 

rek ln~üiz ve AmeTikan hu.ısi 
telgraflanna nazaran son resmi 
Bolsevik tebliğinde istirdat edil
diği bildirilen Alexin kasabası ö
tedenberi RU1lann elinde bulu
nan Moskova cenubundaki Ser· 
puchow 9ehrinden 60 kilometre 
uzaktadır. Klin ile Kalinin arası 
da takriben bu kadardrr: şimalde 
Moskovanın gerek cenubu garbi. 
sinde ve gerek fimali garbisinde 
on gündenberi Ruslar 60 kilomet 
re ilerilemi, bulUMıyorlar. Alman 
lar Moskovanın garp taraflarında 
100 kilometre kadar uzaktaki bü

... ..._. ... _. ..................... ........ 
Enıell11rl11 mlleatl.l. 

sag11sintle insanın mı 
d • I • r l i me~igetleri 
ke~ dini gösterir. ... 
Hayatta bir takım eqellerle 

kar1ıla11D&k Ye bunları 7911miye 
çalışınakr insanın meziyetlerini 
göııtermi,., kendileriuin bile far. 
kında olmadıklan bir takım kuv
vet ve kudretlerini u1andırmıya 
7ardım eder. 

rebe tarzı artık Rusva kı~na ba w, 
Basın •Hesinin balosu lıdır. Yalnız mevzii hareketler ya 

Lerungradın muhaaaıua e.lôai 
gibi devam etmektedir. Burada 
hiçbir değişıklik yoktın. Evvelce 
Moskovanın fİrnallne doğru yapı
lan Alman çevirme hareketini, 
şimal tarafında korumak için mu
hasara ordusundan ay;ılarak Wol 
kov nehrinin şarkın" geçirilmiş 
ve Tikvin şehrine kadaT ilerile
mis olan General Busch kuman
da~ındaki Alman ordusu Tikvin 
~t-'hrini ve \Vottcov- nehrinin ,ar
kındaki topraklan tahliye ed~rek 
bu nehrin gerisine çek~lmittir. Şu 
suretl~ Ladoga gölile llmen g6lü 
aruındalri eııki vaziyet alınmıııtrr. 
limen gölünün cenubu f8rki&i~cle 
Kalınin şehrinin ~rk ve cenup ta
raflarına Ye Klin ~hrine kadar 
ileriJemİf olan General Hoppenel 
ordusu Klin ve Katinin ~birleri
ni terkederek Valdai tepelerine 
ve Feliger gölü civılnna doğru 
çekilmektedir. MOt!kovanan gar
bındaki Alman ordusunun vazi
yetinde bir cleği~iklik yoktur. Bu
rada Rischev ve Viazma fehirle
rinin ~rk taraflanna ve Kal-uga 
hizaların:- çekilmetıi yine muhte
meldir. Tula civanndaki Gene-ral 
Reinhard ordusunun (Kaluga -
Orel) hattına ve belki Oka nehri 
' "rııııne çekilme9i melhuzdur. 
Simdilik ardcı kavgalan hAla Tu
la civarlannda yapılmaktadır. 
Dıiha c.en•ıpta Almanlar Orel, 
Kw .. k. Harkov ,ehiTlerinin pr. 
k•nd3ki me-vzil •rini muhafaza e
diyorlar. Donetz havzasında da 
Almanlar H•rkofun prkmdan 

tün mevzileri ve bu meyanda 
Volokolamsk, Mojailk. Maloya
roslawetz kaaabalannı •e daha 
gerid 0 ki Rischew, Viazma. Kalu

Zaruret, icadm anaaıdır. der
ler. Yani inuu 1ı1>rlar, güçliikler. 
engeller karıaamda kaldıjı sa_ 
man, ondaki icaı kuvveti harvke
te g•r Ye onu bu sorlardan, bu 
giiçlllderden, bu engellerden kur
taracak 7epyen1 vasıtalar ihtira. 
ına aev'keder. Büttln ihtira ve icat 
tarihi buna lııbat edfyor ve ancak 
engellerin. gttçUlklerin. insanın 

ııoruıas bir hazine olan dimai'm\ 
harekete getirdiğini ve yeni T&

aıtalar balmıya snkettiğini gös.. 
teriyor. 

Basın Birliği İstanbul Mıntaka.ısı- pılmaktadır.> Ancak bı·ından son 
nın basın ailesini toplamak üzere radır ki Ruslar mukabil taarruza 
hazırladığı yıllık balo, 10 ikincilci- kalkarak çekilen Alman kuvve!· 
nun 1942 cumartesi akşamı Taksim.- !erini takib'! ve iz' aca başladılar. 
de Belediye gazinosunda verilecek - Bu defa 1 7 ilkkanun tarihli Al
tir. man resmi tebliğinde fU hkrn gÖ· 

Bütün gilçlüklere rağmen balonun rülmektedir: cŞark cephesinin 
ananevi muvaffakıyetin! temin için muhteüf kesimlerinde kış ayla"' 
çalışılmaktadır. Ş!!hrlmizde en geniş içinde taarruz hareketlerinde'"' 
ye· Taksim gazinosu olduğu halde m •vzi harbine geçerken cepheni,. 
.mrr ·e aza olanların 350 yi bul - icap ecf t>n ıslah ve kısaltma ha ·e 
1n:.ısı btı yıl drşandan davet l'<filen- ! ketleri, tesbit edilen bir plln mu-

1 lerin adedini eok ekslltmektedfr. l cibince ppılmaktadır.~ Şu halde 

ga ve Orel ,ehirlerini ellerinde tu
tuyorlar. Bu tehirler, garpteki 
Smolensk'ten ziyade prktaki 
Moskovaya daha yakın olup her 
biri geriye doğru ayn bir demir

yolu ile Almanyayı& bağlıdır. Bu 

vaziyetin ilkbaharda yeni bir ta

arruza delalet etmekte olduğuna 
ihtimal verilebilir. 

B11kt Ontu KtcfftGndcndarutdcıa 
E.MU Gnncıl 

AIJ tHSAN sAa1s 

Her huıan, kendi hayatında da 
a~nı maiyeti aöaterebilir. 



-r,,.;ıı.ı.. Derne 
önllfe geldiler 



ez es Sahife: 4 TASVİRİ EFKAR 

~ llTIYATROLARjl 
ŞEHİR TiYATROSU 

Sümer sinemasında 
.................................................. ---......... 

• Bahar resmı geçidi 
Sumer Sineması bu bafta Di- ı de kalır ve orad.a İ~ bulu~. İlon 

anna Durbin'in BahaT Resmi Ge- ka orada Harry ısmınde bır gen 
çidi adındaki bir filmini göster- bestekarla sevişir ve beraber bi 
mektedir. Mevzuu şöyledir: Genç vals bestelerler. Askeri emirler 
bir köylü kızı olan İlonka, pazar- riayetsizllğinden_ dolayı ha~ed 
dan dönerken çok yorgun bir len Harry için Ilonka imparator· 
haMe kendisini bir saman yığı- dan şefaat ister. f mlparator da 
nınan üzerine bırakır. Gözünü aç Harry" nin yaptığı valsin büyük 
tı{,'1 zaman saman yüklü bir ara- baloda çalınmasını emreder. llon 
baya binmiş olduğu halde Viya- ika baloda kendi valslerini çalan 
na~ın dış mahallelerine girm~k- o~ke_:~~yı Harry'nin idare etti.ğı
tedir. Viyanada arabacının evın- nı gorur. 

f"""''''"''"""'''''""'"'"'""'"""''"'' ... ""''"'"=t •IS PO RI • i 
L:lftlllllll ... _lllNHH-lllllM"ff ...... Ul ... MtMMl-1' 

Atatürk koşusu 
fsranbuJ Atletizm Ajanlığın

dan: 
Atatürk koşusu 27/12/ 1941 

cumartesi günü saat 1 5 te aşağı
da yazılı parkür üzeTinde yapı· 

Tarih vesikaları 
Sayı 3 

Neşredmı: !JJaartf VekJleti. 

Fi11atı 100 kur!.if. 

lacaktır: Maarif Vekfiletınin neşretmektc 
Taksim meydanı • Cümüşsuyu olduğu Tarih Vesıkaları unvanlı 

caddesi • Gazhane • Dolmabah· kıymetli mecmuanın üçuncü say1S1 
çe • Babaefend ı • Vişneli Teke da çıkmıştır. 

aokak - Çavd<ircı - Spor cadd~i - Bu sayıda İkinci Mahmudun asa
Taşlık • Maçka kışlası - Küçük- kin Mansure hakkındakı hattı, 
çiftlik yolu - Taşkışla - Taksım Fnı.nsa Kralı maktul on altıncı Lui
Ba~çesi arka.!lt - T_ak'1m meydanı. ı nın, Üçüncü Sulta.o Selıme göndcı·-

Koşuya gırecekler 24 çar~m- diği mektubun fransızca metnı tle 
ba akşamına kadar Atletizm A- tercümesi, Mektebı Mauifi Adliye
jıtnlığına müracaat edeceklerdir. nın tesısıne ait malümat, 1877 Os-

BokS müsabakaları manlı • Rus seferi hakkımla bazı 
İstanbul ıle Ankara boks bıkım- vesıkalar gibi bınnısbc yakın tari-

1 Ö - - d k 1 1 · d k hlmi.zı alakadar ve tenvır eden de-an nuınuz e ı ay ar çın e arşı- . 
ı ki d B - b k 1 h l ğerlı vesikalar vardır. Maarıf Ve-
aşlacak olar ıkı. - u ınusa la akara a- kileti bu mecmuayı tesis etmekle 
zır ı ma uzere ge ece pazar, . . .. h 

. . c;t)k ısabet ~östermıştır. Her nus ası 
bır tc.şvık musabakası yapılacaktır. h .. k" .

1 
bi k"ld k 

da a mııte amı r şe 1 e çı an 
Beyoğlıı Halkcvınde yapılacak olan I . b" kt · 
b - b k k bok - 1 mecnııuanın ıntışarı ır se eye ug. 
il musa a ·aya gıı:ece sor er, raına ı ta devamlı surette neşri 

ayın !!6 sına karlar ısımlennı Spor 1 
1 

Y pd·ı · b" k l 
S is d 1 d tem n e ı ırse ır ı ı sene ııonra e ı-

erv me yaz ırma 1 ır. mizde tarihimize aıt vesikalarla dolu 

İş mecmuası 
İ:i) mecmuasının son sayısı 

çıka. İçınde Profesör Mükrlmın 
HaW, Hatemı Senih, Ziyaeddin 
Fabrillııı makalelen ve tetkikleri 
vardır. Bunlardan başka Doktor 
Yuiaf Salm'e, İkdam ıırazetesine 
Ye Demiryollar İdaresine ait c&
Ta.JJ Ye 7azıları, :Renk Altuğ ta-
Tafıadan yazılmıt (Erzurum rı

saleaj), Neb1oglu'nun Almanca 
(Kapıtülaııyonlar) e.<ıerıne daır 

Ye 'fel~fe doktoru Mümtaz Tur-
itan hakkında yazılmış tenkıUerJ 
ihtha edıyor. Son aylarda ınti

şar eden felsefe ve içtımaıyat e
ıerlerinden hahse;ı;lıyen ve yedin
ci cildini bu sayısı lle ikmal eden 
İŞ mecmuasını karilerımıze tav
siye ederiL 

\. 

adeta bir hazıne bulunmuş olacak
tır. Mecmuanın tab'ı da, bu y<>lda 
neşriyata yakışan nefasettedir. İçın
de şimdiki Üniversite bahçesinin ve 
Beya7.:ıt camiinın Eski saray olduğu 
zamana ait tarihi bır reııım de var
dır. Yalnı.r; mecmuada basılan fran
sm~a metinlerin imlisına dikkat e
dılmemek gibi ufak tefek kusurlar 

Meseli Lord Sallsbury'nin 
Mithat Paıaya ve Mlthat P~-.aa 
ona yazdığı fransızca mektupların 

1 ımtil&rında bır sürü yanhşlar gözü
müze çarptı. Bu yanh,Jarın aslında 

· mevcut olması varıd değildir. Olsa 
ı olsa bizde ~özden kac;mıt tashih ha
talarıdır. Tarihi vesikalar unvanını 

1 haır; bır risalede bir aürü değil, bir 
tek yanlı, kaçması bile caiz olamaz. 
Ba<iema bunıı dikkat edileceğinı ve 
tashihlerin fransızcayı lyı bilen mu
sahhihlere yaptınlacağını ümit ede
riz. Mecmuayı tarıhle alakadar olan 
fara ehemmıyetle t.avsıye ederız 

Konferans / 
Be.11oğlu //alkeımıderı: Dünyayı saran cehennem ve mah-
25/12/041 perşembe !?Ünü saat 18 şer günlerinden aldığımız ders er 

•e Halkevımizın Tcpebaşındakı mer- (havada yenilmez bır m.ilctı hatme 
kez binasında muharrır Refik Ah· gelmenin, en zaruri yıı rn:ı ş:.ı .. t a
ınet !;evengil tarafınılan <Romancı- rından bır; olduğunu bıze d.ıha ıvi 
nın tahlili> mevzuunda mühını bır ögretmiştir. Kurbun Llayraı-.ıı•ıda 
konferazıs verilecektir. Konferans- Tbrk Hava Kurumuna yardım vazı-
tan ııoora Koromuz mutad konserıni 
verecektir. Herkes gelebilir. 

fesini unutmıYalım 

Maliye Vekaletindeıı: 
Gümüş "100,, kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında 
Gümüş bir 11ralıklarm darp ve pıyasaya kafi mıktarda çıkarılması 

lzerhıe 1/2/1!!41 tal'ihındtm ıtlbaren tedavülden kaldırılmış olıııı gümiıt 
yüz kuruşlukların 1/2/lıMl tarıhındenbeı:ı yalnız Malsandıklarıle Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasın::a ve Merkez Bankası bulunmıyan 
rerlerde Ziraat Bankası şubelerınce yapılmakta olan tebdil muamelatı
na 31/1/1942 akşamı nıhayet verllecektır. Bu tarihten sonra mezkür pa
ralar nakit olarak hlçbır veçhile kabul edilmıyecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların 31/1/1942 akşamına ka. 

dar buaları 1'tfalsaııdıklarile Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasında ve 

Merkez Bankası bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası şubelerinde teb-
dil etUrrneleri ılin olunur. (8262) (9836) 

Kazanç vergisi mükelleflerinin 
nazarı dikkatine: 

fstanbul Defterdarlığından: 
I.azanç vergılerinın ikinci taksit tediye müddeti birlneikanun 1941 

aJld.LC. Taksitlerın ileride %10 zamla ve icra yolile tahsilıne mahal kal
mamak üzere sayın rnükellcflerın vergi borçlannı bu ay sonuna kadar 
bağlı oldukları maliye tahsil şubelerine ödemeleri rica olunur. (11169) 

İstanbul Deniz Komutanlığından: 
Yıldıran motorunda 

aiste ihtıyaç vardır. 
ücretle çalıştırılmak üzere bir motorcu maki-

lıteklilerin aşağıda yazılı vesikalarile bil'likte Kasınıpa~ada bulu-
aan İ11tanbul Deniz Komutanlığı makine nıütehassıslığına müracaatları. 

l. - Nilfus cüzdanının iki kıt'a sureti, 
!. - Askerlik terhis vesikasının sureU, 
1. - Çalıştığı yerlere aid bon servıslerin sureti, 
4. - Makinistlik cMotorcu> 1a hadetnaruesinin sureti, 
&. - Altı adet vesika fotoğrafı. (11171) 

Tepebııvı Dram kumı: 
Bu gece saat 20,30 da 
MOTHIŞ AİLE 

~"'"' 
İstiklil caddesi Komedi kı&1-l 

Bugün gündüz saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Bu gece saat 20,30 da 
SAADET YUVASI 
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ist.- Deniz :: Lv: -. Satm·aıma· --. Ko.misyonu ·- ilanları 
. - . 

Sığır ell il Anı 
1 - Tahmin olunan umum bedeli 29200 liradan ibaret 

73.000 kilo sığır eti kapalı zarf usulile eksiltmeye k.onulmu,tur. 
2 - Eksiltmesi 22 / 1. kanun/ 941 pazartesi günü saat 16 da 

lr:mitte Tersane kapısındaki Komisyon 1:-inasında yapılacaktır. 
3 - MuvakJ.-.at teminatı 2 1 90 lira ">lup ,artnameai 146 ku· 

nıı mukabilinde Komisyondan alınabilir. 
4 - Eksiltmeye i•tirak edecek. uıteldilerin 2!190 _y,ı... kana-

nun istediği ticaret vesikalannı yukarıda yazılı teminatlarile bir
likte tanzim edecekleri teklif mektuplaranı belli gün ve aaatten 
tam bir .aat evveline kadar Komisyon başkanlığına vermeleri. 

( 10561) 

••• 
Marmara Osaübahri K. Sabnalma Komisyonundan: 
1. - Kilosuna tahmin olunan 190 kuruş bedel ile 45,000 

kilo sadeyağı kapalı zarf usulle eksiltmeye konulmuştur. 
2. - Eksiltmesi 2 / İkincikanun/942 cuma günü saat 1 5 te 

İz:mitte T ersanekapısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. 
3. - Şartnamesi bedeli mukabiünde Komısyondan alınabilir. 

Muvakkat teminatı 5 5 2 5 liradır. 
4. - Eksiltmeye iştirak edecek talıplerin 2490 sayılı kanu

nun tarifatı veçhile tıcaret vesikalarını ve yukarıda yazılı teminat
larile biriikte tanzim edecekleri teklif mektuplarını muayyen gün 
ve saatten tam bir saat evvelıne kadar Komısyona vermelerı. 

.ı 1025:. . ,,. .. 
Marmara Üssü Bahri K. Sa tınaJma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu TaJımini . fiyah Teminatı 
Kurut Lira Kr 

Kuru fasulye 40.000 27. 50 1650 00 
Pırınç 20,000 50.00 1500 00 
Nohut 15,000 25.00 562 50 
Sabun 8,000 60.00 720 00 
Kuru üzüm 10.000 50.00 750 00 
1. - Yukarıda cins ve miktarları yazılı bet kalem yıyecek 

maddeleri pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 
2. - Pazarlıklara 22/ 12/941 pazartesi günü saat l 4, 15. 

15. 30, 16.30 ve l 7 de lzmitte T ersanekapısındaki Komisyon bi
nasında yapılacaktır. 

3. - Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyondan alınabilir. 
Bu maddeler bir veya ayrı ayn taliplere ihale edilir. 

4. - Pazarlığa iştirak edecek talıplerin 2490 sayılı kanu
nun istediği vesikalarını ve hizalarında yazılı teminatlarjle birlik. 
te belli gün ve saatlerde Komisyona müracaatları. c l 105 3.> 

Tramvay pasoları 
Elektrik, Tramvay ve 1 üne) İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
1941 senesinde verilmie olan tramvay pasolan 1/1/942 tarihinden 

itibaren Belediye Meclısınde tanzim edilen listeye göre tebdilen veya 
yeniden verilmeğe başJanaeağmdan ilgilı zevatın iki kıt'a fotoğraflaı·ile 

birlikte nihayet 10/1/1942 Larıhine kadar Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlük kalemine müracaat etmelerı rica olunur. 

(11286) 

-

De v le t Demir y o il arı " f ı i n 1 a r 1- ·: ~ - . 
Muhıırnmen bedeli (4800) Iıra olan 3~125 m/m kalınlığında ıouo 

kilo (takriben 250 metre murabbaı) bezli lastik levha (6/1/1942) salı 
günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki KomJs
;yon taı-afmdan açık ekslltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (360) Uı·alık muvakkat teminat ve ka
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Ko
misyona müracaalları lazımdır. 

dır. 
Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmakta. 

(11182) 

-
7 renkli 8 harita ve 72 devletin bandıralarile 3 20 sahife en 
lüzumlu yazılar ve mükemmel bır muhtıra defteriyle 

HAYAT TAKVİMi 
1 
çıktı. Hayat takviminin taklitleri vardır. Aldanm.amak için 
(HAYAT TAKVİMİ) adına ve (MAARİF KITAPHA-

1 NESi) imzasına dikkat edilmesi. 

1 
Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden= 

imtihanla ve gösterecekleri lıy akatc göre takdir edilecek saatlikle 
tornacı, tesviyeci, bakır borucu. deınır borucu, akümülatör tamfrcısi. 
motörcü, elektrikçi ve türbinci alınacaktır. 

Gidip gelme yol masrafları kendilerıne ait olmak üzere icap eden 
vesaiklerile Gölcük Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğüne müracaat 
olunması. (108!>2) 

1tl50 ton odun alınacaktır. Kapalı zarfla ek1ültmcsı 5/1/942 pazar
tesi günü saat 15 de Muğlada Askl~ri Satınalma Komisyonunda yapı

lacaktır. Tahmin bedeli 29,250 lira, ılk temınatı 2194 lıradır. Taliple
rin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ıhale saatınden bir saat 
evvel Komisyona vermeleri. (1611-11035} 

,,. .. 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmelerı 8/1/942 günü İsken

derundıı Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli 
vakıtte Komisyona gelmeleri. 

Cinai. 

Kuru fasulye, 
Nohud. 

Mikt(J;n. 
Kilo 

120,000 
60,000 

Tutarı 

Ltra 

28,800 
12,000 

• • • 

Teminatı 

Lira 

2160 
900 

( 1613-11037) 

900 ton muhtelif ewa naklettirilecektir. Kapalı zarfla eksilt-
mesi 2/ 1 / 942 günü saat 1 S te Merzifonda Askeri Satınalma Ko
m.syonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 10.800 lira, ilk teminatı 
81 O liradır. Taüplerin kanuni vesikalarile tekljf mektuplarım iha
le saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. ( 1625-t 1076) 

••• 
ızoe ton 'kok •• rekompoge k5mürtt dentıı yoıne bımtı nbtımına 

naklettirJlecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 25/12/941 perşenbe günü saat 
16 da yapılacaktır. Taliplerin hmitte İstasyon otelındeki Askeri Satın 
alma Komisyonuna milracaatleri. (1641-11225) 

••• 
Unu ciheti askeriyeden verilmek üzere 1,278,000 adet ekmek pişirt

tirilecektir. Pazarlıkla eksıltrnest 26/12/941 cuma günü saat 11 de Bur
eada Tophanede Askeri Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartna
mesi Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri Satınalma Komisyonlarında da 
görülür. Takarrür edecek fiyat üzerinden kat'i temınat alınacaktır. 

(1645-11268) . ~ . 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri 22/12/941 günü hi

zalarında yazılı saatlerde Hadımkoy cıvarında Yassıviran köyünde As
keri Sat.ınalma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakıtlerdc 
Komisyona gelmeleri. 

Cmııı 

1ncır küspesi 
Bakla. 
Havuç. 
Kaplıca. 

Mtktarı 

liralık 

2500 
2500 
2500 
2()00 

• • • 

ihale 
80(tfi 

15,30 
l5 
14,30 
14 

(1655-11278) 

ı (l\I) gelirse mangal karıştırılır. T. 
1 Fn-latır. Edat. Kırmızı. 8. Almak

tan emir. Sonuna (R) eklerı;eniz 

cevval demektir. 9. Çimenlik. 10. Se-

f 

1 

l 

7.30 Program 
7.33 Müzik 
7.45 Haberler 
8.00 Müzik 

13.30 Program 
13.33 Müzik 
1.3.46 Haberler 
14.00 Müzik 

balledllmfı 

9.45 Serbest saat 
19.56 Müzik 
20.16 Radyo gaz. 

0.45 Müzik 

14.30 At yarışları 
14.40 Müzik 

21.00 Ziraat (T.) 
ı.10 Müzik 
1.46 Konuşma 

15..30 Müalk ,00 Müzik 
18.00 Program 
18.03 Mlizik 

2.30 Haberler 
2.46 Müzik 

18.40 Müzik 2.55 Kapanıe. 

rBORSA1 

19/lt/1941 MUAMELESi 

Lt)ndra 
Nevyork 
Madrid 
Stokho. 

1 Sterlin 6.22 
100 Dolar 129.5275 
100 Pczeta 12.89 
100 İsv.Kr. 30.75 

1 E!:HAM VE TAHVİLAT 

ı MUAMELE 
Eın•elki Bugüıı 

İkrnıniycli %5 938 20.20 -.-
Ikrnnıiyeli o/o 5, !J33 

Ergani 
İş U:ı nkası nama 
Anaılolıı Demiryolu 

21.85 21.86 
-.- 12.30 
-.- 44.50 

Şnı k değirmenleri -.- 4.85 
İkramiyeli Ergani 21.75 -.-
%7 ı{: tı38 Türk 

8000 kilo sade yağı alınacaktır. Pazarhkla eksıltmesi 25/12/[141 r· 

günü saat 14 de Mımarsinan kuyilnde ı'\skeri Satınalnıa I\omi:ıyonaıı<la 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 14,640 lira, ilk teminatı J098 liradır. Şart. 
namesi Komisyonda görülür. Talıplerın belli vakitte Komi;;yona gelme. 

borcu tmnş 1 23.40 -.-
Sivaı;.Erzurum 1 19.75 -.-

Sivas-Erzurum 2-7 19.75 -·- ı 

leri. ( 164:.1-11266) 

• • • 
Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeler! 25/12/!!41 pcrşenbe 

günü saat 14 de Hadımköyünde Askeri Satınalma Kom isyonunda yapı. 

lacaktır. 

Cinsi 

Pirinç. 
Kuru fasulye. 
Nohud. 
Barbunya F. 
Sabun. 
Zeytin yağ. 

Sade yağı 
Mercimek. 
Kuru üzüm. 
Kuru incir. 

Miktarı Beher parti Kilo fiaflı 
ton 

50 
100 

50 
100 

20 
15 
60 
20 
20 
20 

••• 

ton 

6 

10 
10 
11 

4 
2,500 
1,400 

10 
6 

10 

47 
2!) 

21 
21 
61 

100 
175 
24 
41 
25 

(J 649-11272) 

50,000 kilo kesilmiş sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 16/1/942 cuma ıı;ünü saat 15 de Milasta Askeri Satınalma Ko-

1 
misyonunda yapılacaktır. Tahmın bedeli 20,000 lira, ilk teminatı 1500 • 
liradır. Taliplerin kanuni vesikala rile tcklıf mektuplarını ihale saa -
tinden bir saat evvel Komisyona vermeleı-i. (1647-11270) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Fatih )faliye şubesinde mevcut sabit dosya dolapllfrlnda yaptırı

lacak (856) lira keşifli tamir ve ladil işi; 22//12/941 pazartesi günü 
saat 15 de Defterdarlıkta miiteşek kil Komisyonda açık eksiltme ile 
ihale edllecektir. 

.Muvakkat teminatı (64,15) liraılır. Keşif ve şartname için Milli 
Emlak 4 eü kalemine müracaat. (10633) 

Sahibi : Z. T. EBÜZZIYA 

Neşriyat Müdürü: C. BABAN. Ba11ıldığı yer: Mrıtbııai EBüzzlYA 

'7c7, 1941 Demiryolu 1 19.70 -.
M rkcz Bankası 135.- -.
fttihad De.itirmencillk 28.60 -.
Aslan 1'Jsklhisar Müt-

t.ehit çimento 10.::15 -.-
kiı ccı müessis 10.05 -.-

ffBorsa hariôi;ı~~fiYa iiJJ 
Diinkii n11giüıkii 

Reşaıliye 27.55 28.10 
Kalın Urşibirlik 129.00 1:n.oo 
Ki.ilçe altın gramı 3.89 3.98 ... , ..........................................•• 

Tasviri Efkar 
Nüsha.!n (5) Kuruşıtı..r 

IAb Ş .t . f Turki11e Hcırit 
. one eraı '9tn için 

Senelik ...••.•..... 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ... ...•.•.. 750 > 1450 > 
Üç a;ı,lık ......•..... 400 > 800 > 
Bi ı· ıı.ylık ....•..••••• 150 > yoktur. 

Birincikanun: Cumartesi 

i~t~ı~eı 20 1 rf~~l ı 1cl kl.nun 
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