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KADINLAR 
MEKTEBİ 

Cuma 5 Birinciklnun 1941 

insanlar nasıl pençereleri ka· 
pıgara/c sıhhatte gaııgamazlarsa, 

milletler d11 öglec• içlerin• kapa· 
nıp gaııgamtu.lar. 

ÇeYiren: A'ftli iNSEL MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 
Belçika Krala Oçerıcü Leopolt · 

HeT kitapçıda bul~. 

Amerika 

Türkiyeye 

esli ha -------
vermek 
---------
istiyor ____ .;;.. __ _ 

ROOSEVELTlu 
tedbirin Amerika 
için hagati önemi 
olduğunu söyledi 

Fin kıt'atarının maoaf/akigetlerinde mühim ctmil olan Finlandiyalı genç 
kız.Itır (Lotte) lt1r Alman aslcerlerinin ilıtigaclarını tesbit ederl11rk11n 

Londra, '4 (A.A.) - B.B.C. 
Amerika hükumeti, Türkiyeye 

ica.r ve iare kanunu mucibince 
1 müdafaa malzemesi vermeyi ka
rarlaştırmıştır. Amerika Cümhur

. reisi Roosevelt bu hususta dün 
gece şu beyanatta bulunmu$tur: 

(

- ) « Türkiyenin icabında kendisi -

-
A s k er i va z i g e t ni müdafaa etmesini, Amerikanın 

lktısat ve gıda müdafaası için hayati ehemmiye-
ti haiz buluyorum. Türkiyenin 

lflerlmlzl düzeltmek müdafaa ihtiyaçlarını mümkün 

R t f t k • R olduğu kadar genit mikyasta te· 
temayUllerl artıyor o S O a 1 ll S min edeceğiz.> 

Amerikan mahafili, Amerikan 
• kbsat ve gıda iflerimizi daha 11 h k e harp levazımının zaten Türkiye-

ka ve daha esa$lı bir nizama • ı . a r e e t 1 ye ııevkedilmiş olduiunu söyle. 
bağlamak meselesi n~yet M~- 1 er 1 miştir. İngiltere, Türkiyenin ha -
lise ele intikal eylemıftir. B~ ib- k;miyetine büyük ilgi gösteTdiğio 
ti~nç kendini zaten çoktan hisset- Yazan : General Ali Ihsan Si.his den bu haberi memnuniyetle kar 
tirmifti. Eğer biraz daha uzun şılamıştır. 
görü,iü (yani diırbir' ~avran~ ESKl ORDU KUMA.NDANLABINDAN Gallup'un .eyahati 
ta butalık bafladığı vakit tedaVL Vichy, 4 (A.A.) - Verilen 
si ç.arekrini düsünmüş ve hemen B olşevlkler, .Rostof şehr~- ta~li- j kat galibiy~~ ~eya mağlubiyet bahis lıabere göre Gallup, Yakınşarka 
boğucu (abortlf) ilaçlar ~~ladi ye ettiklerıni resmi teblıglerın- ı mevzuu değildır. gitmek üzere bulunmaktadır. Mu 
llllf bulunsaydık, herhalde t~ de lıiç. blldir~e~şlerdi. :alnı~ 23 Şimdiye kadar her zaptettikleri maileyhin y alcınşarka seyahati-
iktısadi vazıyctimiz daha sag.am sontetrın tanhlı mususı bır ha şehirde sokak muharebelerile, binler nin Türkiyenin kiralama ve Ö· 
olur ve alıı.acak tedbi~l~r ~e da- beıde şu ifadeler vardır: cAlman- (Deva.mı ıa.hif• 8, ıütu.11. 5 d•) (Devİ:ı.mı ıoJdf• J, tütınt 1 Ü) 
ha kolay tatbik edileb~lı_rdı. .. lar, Rostof'un cenup müdafaa hat- ____________ _:;._ _ _::.:..:.:.:.:.:.:.:...=~:....:::....:.:=:.:....::...:::.: 

fhtikarla mücadele ışınde on· !arına girmişlerdir. Şehrin .sokakla.. 'T'..Q 0 lebe 
celeri fazla 'müli.yİın davranıııa- rında muharebeler oluyor. Şimcndl- 6 ~ (l 
blU _ her vakit tekrarlad~IZ fer istasyonunda çarpış-malıı.r şiddet 

Birliği kuruluqor 
veçhile _ büyük bir hüsnünıyet lidir. Von Kle.:lst kumandasında Ros 
eıeriydi. Tüccarın se~best .~u~- tofa karşı 3-4 tank tümeni ve mo
ıneleaini ve halkın da ıstedıgı gı- törlıi kuvvetler sürülmüştür.> Hal
bi alq veriş etmesini takyit ""..e buki Almanlar bu şehri tahliye mec 
tahdit eyliyerek memlekette lu- buriyctini teblit ettikleri giln, Rus
'l.Unuu:z ve mevsimsiz bir harp lar da fevkalade bir tebliğ ıle Ros
havası yaratmak istememİflİk. E- tofun istirdadını ilin e~iler_ ve ka
ier hül!umetin bu çok iyi düşün· 1 zand.ıkları şu muvaffnkıyetı, hare. 
celi hareket tarzı.. ttcaret erbabile kete iştirak eden orduların numara
ali.kadar olan makamlar ve wnu· tarını ve kumandanlarını zikre~erek 
tniyetJe halk tarafından vaktinde ve bu kumandanları ve askerlerı teb 
takdir edilerek elbirliğile rnemle- rik eyliyerek resmen ilin ettiler. B~ 
ketin iktısadiyatını korumıya hi:ın hal gösterir ki Rus m~uvaffa-~yeti 
nıet etmiş olsaydık, bugünkü il· oldu'.-u zaman Rus resmı _tebllgı. bu
kınWı vaziyete herhalde düşme• nu bildirmekte lhmal gosLermıyor. 
lnİ§ bulunurduk. Fakat mülaye~ şu halde re.:Jmi t~bliğ -~ar.iclnd~ ha
ınetin ve insaflı davranmanın ~u- l berlere itiınad caız degıl~ır. ~uphe.. 
sule ıetirdiği aksi neticeleri ~- eiz bu blr Rus muvaffakıyetldır. Fa 
di gÖnnü, ve acısını da çekmiı 
hulunuyoruz. Ondan dolayı mem 
leketin her sınıf halkında artık 
hu gayritabii vaziyete ıür:\tle, 
hattiı •İddelle çare bulmak arıu
ıu kendini göstermiye başlamış • 
hr. Nitekim bu arzu, yukanda da 
ıöylec:lijimiz veçhile, Meclis b~
rinüoe kadar da intikal eylenuı 
•e gazetelerde okuduğuıııma gö
re bir kısmı Meclis iızası büku
nıetten ,iddetli tedbirler ittihazını 
İstemekte buhmmu,lardır. 

Enela halk, ııonra da balkın 
Lis •e arzusuna tercüman olmak 
istiyen 1razeteleri müteakip M':c
fisin de ıhtikar, iktısat ve gıda lf
lerile ~tiga1e baılamasını, bu çok 
bayati meselelerin artık m!'kul 
bir ıekilde halledileceğine hayırlı 
bir ymn (yani fili bayır) cı"bi te
likk i edebiliriz. 

İçinde bulunduium ı harbin 
evveli altı ayd~ ıonra bir sene
de, daha sonra bir buçuk senede 
biteceğini ümit edenler ve söyli
yenleı- çok olınus~u. B~ . kendi 
hesahımU'Jl ilk giınden ıtibaren 
bu fikirde değildik. Bilhassa Le
histan harbini vesile ederek İn • 
giltere ve Fransanm da b~ kjh 
da:vaya kan,tıklanna ,ahıt o.~ 
olmaz, geçen harbin hadiselenn~ 
düşünerek bu bar~İn de, selefi 
gibi çok süreceğine hükümde te
reddüt göstermemiştik. Bu tah· 
minlerimiz maatteessüf fazlasile 
doğra çıkmaktadır, aylar, seneler 
1reçtikçe harbin sonu yaklaşmali
ta değil bilakis büsbütün uzak
laşmakt~dır. Hele timdi, Rusya. 
daki Alman taarruzunun gittikçe 
batiletmesi, hatta çamura sapla -
hıp kalması, İngilizlerin de çok 
büyük kuvvetlerle girit~İt olduk. 
ları Afrika harbinin akamete uğ. 

TASVİRİ EFKAR 
(DetJıınıı ıa.htfo ·'· litu" 1 dl) 

• • K uooet lerım ı~ 
merkezde ilerlemzye. 

devam edi!J.orlar 
. 

B 
'

. 4 (A.A.) -Alman OT 
er ın. bt·~· 

d 1 Ba,komutanlığının te ıgı: 
u an . -t- 6 da) 

(Devamı sa.h.ıfe S, su an 

Ha:ng~'rı:iJ:rı mevkiini gösUrir 
ha:rita 

"Vatan ,, 45 gün 
kapatıldı 

. · H-eti Veki-c Vatan> refikımız, ~,, . . 
le kararile 45 gün müddetle ıntı-
şardan menedilmiştir. ı 

Bugün talebeye Vekilin 
bir mektubu okunacak 
Bu münasebetle Rektör de bir nutuk 

irad ederek töreni a_çacak 

kilinin bu mektubundan sonra 
Cemil Bilse) söyliyeceği bir nu • 
tukla Talebe Birliğini açacaktıT. 
Toplantıya bütün talebeler çağı. 
rılmışlardı!· 

< DevOAm aa.Jıife 8, ritv" 1 d•} Cemil Bil sel 

/ 
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Past~ya isyan edenler 

R elik Halid Karay pasta 
aleyhinde, en lezzetli 

pastalardan daha nefis bir fık
ra ~nışb. Yeni Adam da bu 
yllZlyı aldıktan sonra altına 
koyduğu notta «bu isyana se· 
vindiğiniı. bildiriyor, «çünkü. 

· diyor, pastaya kartı kllt loku. 
munun, acı badem kurabiyesi
nin milliyet ve asaletini ilk 
müdafaa eden Yeni Adamdll'.» 

Pastaya karşı isyan bayrağı. 
nı çdcen bu koçyiğitleı arasına 
ben de katılacağım. Nemize 
li.zmı bizim, politika veya aa
nat münakap.sı. Pasta gibi 
tenkide katlanan. hemen sö
vüntüye bqlamıyan ve mah
kemeye kofllllyan, İessiz ve 
yum114ak batlı bir muarız bul
duk ya, vur abalıya. 

Ben de çoculduğumdanberi 
pastayı sevmem. Dilin listüne 
vıcık vıcık ve renk renk ma
cunlar salıveren bu sürprizli 
tatlıya ağzıma koyunca bir 

1ağh boya tüpünü llll'l1llf gibi 
olurum. Dilimle c:lanıaiun anı
sından boğazıma doğru. gö
zümle görmediğim ve mahiye. 
tini ancak lezzet hisaiınle sez. 
miye gayret ettiğim, güzellik 
kremleri gibi sun 'i kokulu, YD
mu,ak bir madde aıvanll'. La
vantayı andıran bu koku çok 
defa vanilyadır ve yenecek 
ıeylerin hiçbirine yaratnı.az. 
Pasta değil, ağzınızda lavanta 
ile ıslanmıt bir narmak vardır 
ve genzinize doğru bir tuvalet 
masa.smdan yükselen kokulu 
hava uzanır. Yediğiniz hamur 
mudur, macun mudur, yemİJ 
midir, tath mıdır, acı mıdır, 
mayboı mudur anlatılmaz ve 
ağzmaın içinde her putaya gÖ• 
re ayn bir mesele halletmek 
zorunda kalınına. 

Doğrudur: Dhrolsun pa~ 
yapsın çörek t Y •tasın acıba. 
dem kurabiyesi ve lcu, lokumu ı 

( Devam11 ealıtf e t, siitım 1 de) 

Telg. TasviJ:iefkir. İstanbul L < fJedd ı Dd l&hifembd•) J 
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Nafia Ve ilinin 
mUhim beyanatı 

1 

"BUGÜNÜN EN EHEMMIYE1LI FAALiYETi, HARP 
SONRASI TÜRKIYESININ IHTİY AÇLARINI HESAP 
VE ETÜD ETMEK, BU P .ROJELERI NORMAL 
ZAMAN AVDET EDER ETMEZ TATBiK ETMEKTİR,, 

A·nkarada bir 

Ankara, 4 (Telefonla, hu~usi 

ınuhabirimizden) - Bu sabah 
.aat on bırde Na!ia Vekili Ge
neral Ali Fuat Cebesoy tara
fından kabul t.dildim. Beni bil
vttk bir nezaketle kabul eden sa
yın Generale. Vekaletin bugünkü 
faaliyetine dair bazı sualler sor. 
dum. Şu beyanatta bulundular: 

cDunya harp içindedir. Tür. 
kiye de, bu dünya harbinin şe

raıtine uymak mecburiyetinde. 
dir. Binaenaleyh, Nafia Vekileti 
nin her türlü faaliyeti bir dere
ceye kadar bazı sektelere uğra... 

maktadır. Buna rağmen faaliye.. 
timızl iki kısma ayırdık: Bugünü 
düşunnıek, yarını hazırlamak ..• 

cBugünden maksadın\, bugii • 
nün şeraitine uygun faaliyete 
hızla deYamdır. Bu birinci kısma 
ait olan faallyetlerimiz meya. 
nında bilhassa sulama tesisatını 

İngiltere 
Finlandiyaya 1 

1bir nota verdi! 
Yarın harp ilanı da 

muhtemel 
Londra, 4 (A.A.) - Reuter ajan

sının diplomatik mubarrlri yazıyor: 
Helsınkiden gelcıı haberlerde İn.. 

gilterenln F111landiyaya bir ültima. 
tom verdiği ve yarınki cuma günü 

1 
gece y.arısı son mühletin biteceği 

bildırilmektedir. 

Londranın resmi kaynaklannda 
bu haber tefsir edilmemektedir. Fa. 
kat haber alındığına göre İngiltere 
bilkQmeU Finlandiyaya «B<>n bir 
şans• diye tavsif' edilen '-ir nota 
göndermiş ve Finlandlyaya Sovyet 

(Devamı aa.lıife 8, sütun 1 d~) 

TULA'DA 
vaziyet vahim 

-
Nafia Vekili 

Ali Fuai Cebesog 

General Wilson 

Libyada 
Sükunet 

Her iki taraf ta 
son kuvvetlerini 

yığıyorlar 

VİLSON 
Ortaşa1·kta teşkil edilen 
9 uncıı lnıiliz orda~una 
kamandan tayin -edildi 

Yüksek 

tıkredebilirim. MemJeb.tin malL 
ıuliinü heın muhtemel lfet Ye 
urarlardan korumalı:, hem de bu 
mahwulıı çoğaltabilecek şeraiti 
temin edebilmek itibarile bu te. 
wisatın ehemmiyeti işikirdır. 

cBundan başka kara yolları 
işlerine de ~ilyük blr ehemmiyet 
veriyoruz. ~rıkü bır memlekette 
münakale yolları, kan damarları 
ka.dar ehemmiyetlidir. Fakat, 
yalnız bugiinkil değil, bugün ka_ 
dar, belki daha fazla bir dikkatle 
yarını düşünüyor ve hazırlıyı:.. 

nuı. 

Bilirsiniz ki nafia işleri genie 
etüdlere, teerübelere ve binaen
aleyh zamana dayanan işlerdir. 

Onun içindir lı::i Nafia Vekaleti. 
nhı bugünkü faaliyetlc-ri içinde 
nuardan bçan, fakat çok eheın
ınlyetli bir faaliyeti vardır. Yıı.. 

C.V•mı ••lff• 1, ıDtun l tle 

' .. -
Hollandada 
Meşhur Fokker 

uçak f ahrikaları 
tamamen gandı 
Londra, ( (A.A.) - Londraya 

relen rapo.rlara göre, Holandada 
ki büyük Fokker tayyare fabrı. 
kası, çıkan hır yangın neticesınclc 

tamamlle harap olmuştur. Yan
gın, aynı zamanda Alman ordu. 
<1una ait mühim benzin stoklarını 
ve erzakı da mahvetmiştir. Ho
landa yurdseverleri sabotaj hare
ketlerile ve muhalefetlerle müs. 
!;evlilere kabil olduğu kadar fazla 
zarar vermıye devam ediyorlar. 

Gl. Sikorskinin 
nutku 

"::A l m a n l a r z af e r i n 
kendilerin• m ii n lı asır 
bir imtiyaz olmadığını 

anlıyacaklardll' ,, 
Moskon. 4 ( A.A.) - Pat ajanaı 

bildıriyor: 

Ro&tof' da ileri 
hareketimiz 
devam ediyor 

Polonya Başvekili ve Polonya or. 
Kahire, 4 (A.A.) - Ortaşark Bri- dusu Başkumandanı General Sikora. 

tanya umumi lı:arargiihından: klnin Moskovada $talini resmen zL 
Son 24 saatte de sükunet devam 

etmişUr. Kilçük bir çarpışmada üç 
İtalyan tankı tahrip edilmışUr. 

Tobrukun cenup doğusundaki ba,. 
Moskova, 4 (A.A.) - Sovyet lıca cephede Sidı-Aıiz istikametinde 

öğle tebliği: • ilerilemıye teşebbüs eden birkaç kil-
3 ilkkanun gecesi kuvvetleri- ! çük dütınan müfrezesi seyyar kolla.. 

miz bütün cephelerde düşmanla 1 rımızın hücumuna uğramıışlardır. Hu 
çarpışmışlardır. dut bölgesindeki kuvvetlerimiz di.lt-

(D•oomı ıa.hife 8, ıühın ı d•) (D~va.mı ıa.hif• ı, ıütun 4- d•) 

yareti münasebetile perşembe gönü 
öğleden sonra söylediği nutuk on 
Rus radyosu tarafından neşredilmif
tlr. 

Almanların şarkta ilk muvaf.fakı., 
yetlerini bir sürpriz sayesinde ka. 
zanmıt olduklannı söyleınlşıtir. Fa.. 
kat şimdi Rus kıtalarının kahra -
manlığı ve tc>çhiıatlarının bollup 

(De1111.m• ıaJıi.f• s, liitun ı d•) 

Türk - Alman ticaret 
anlaşmasının tatbikatı 

21 kişilik _bir Alman iktısat hey' eti 
geldi memleketimize 

Alman lktısat Nezareti Şark dairesi reisinin riyaset ettiği 
heyet lüzumsuz fiyat terefüü ile fiyat ihtilaflarının 

halli için Ankarada temaslarda bulunacak 
(Ya.ıll1 1 üncü ıa.Ai/tm!Wü) 
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[GjlNflN~JI] TUNA 
dondu 

----Bir dehanın ölümünün - - .. . 
SiYASi VAZIYET. 

Eflir s6n01 almak 
bukadarzormudur? 

150 nci yılında Hanıö ve 

B ir mm1liln ...trad .. yaayor: cBu ııl. diyor. orta tedrisat 
muallimleri terfi ettirilmedi, yepalan resmi müracaatı.. 

•dan bir cevap -yeriliyor. beride nazarı itibara alınacak ıibi bir 
,eyler.• ve illve ediyor. Mu.ilim yonaca meniai içinde • si1ade 
takdir ve teıvike muhtaç olan inaandll'. Şüphesi& ınaddi refah 
arar, fakat maallimin aad ııclaaa, yetiftirdiii aiaçlann meyva ver 
mesi ve bu1111n manevi baaaıu duymuıdır. 

Wolf uanu Amadeus MOZARl A-~~~-~ l ~ Urtl cleYAlll 
......... mi 2 j 1

.... ......... ~ 
,.m ,....._. Balblr ctmislnm 

Maellim arbdat ilive ediyor: 8afka Vekiletlerde terfie 
miatelaall olanlar terfi ettirildi. 

Zamanı ıeldiii zaman bir memunın, bir muallimin zam Kör 
mesi, ona a)'J\İ zamanda manevi bir mükafat.tar dL •• Birer saniye 
cı'bi •~ ve laayah tahrip eden )'lllana nblftl'a terpliii hnlabk 
lata l.ir terfi emrinin llCUDCladır. · 

Bütçe urwetlerinin nelerden ibant aldufmnl bilmeditim 
için, elbet bir ıerekçesi (mucip eel.ebi) olan bu gecikmenin ma
hiyetine nüfuz edemedim. Yalnız tunu ili ve etmek istiyorum: 

M•Dim ferqat selu'bi insandır. Vatandatlan istediiimiz hii. 
tün fedakirlık ve aa,..etin ocajl, düiiim noktası odur. Karşıhk
•n: hiamet etlİji aernan, 'hepimizden fazla o heyecan duyu, bir 
nevi meslek anki, bir ne'Yİ aman tat alma illeti, muallimin da. 
marlannda gezen lcanm terkibinde yer tutar. 

Şu halele... O..lara blıldan olan parayı 
ıımn biç olma:ua. ••• 

- Sen mualliımin... M..O İm olduğun, milletin temeli, öz 
malt, n sahibi oldlljua. cefadan znk aldJiıa için ver....dik de, 
diyemez miydik! .. 

Bir ıönül almak bu kadar aor mudar7 

Cilratl B4BAN 

Kmlorft be vatJCC.. atrMa' ....,, ...... ......,.. mn .. v 
_. .... brabeler ~ &llhl- • .... ı .. BJWlll ellr eılUdllda mn 
ee yan91nlar alewlendirİ"j), .-dıada ..................... ,11 ... .. 
ba aellen lnrakaralı: aneat tnl1111D ..- W.. .uldı. Aıaı. ala peen 
ıla .KaratıeJdn'e cırebUdi we bu •Jlll T9bıa.. ıla Nanlll ..,... le-
1'1 smde Garemi ltıal edebildi. _._tae • ...- Karu.I .. ar 

Boa bir sirlt deaemadL B•; Wr 
libııa aibı cöküt&Q. 

ıtalk, diledıtı kadar slllb bala
•adatı, eoa lla&em çefitli dlihlarll 
brıt balta n kUW& ile auıradına 
eremed•tı ıçln bıraındao deliye dön. 
aüıtu. Kadınlar blle düşman as
kerlerbun boinlanna sarılmağa, 
onlan dtllerile, tırnaklartl• dlclık 
dıdlk etmek ıat.iyorlardı. Çocuklar; 
ilam aacarak llerliyen ukerlerin 
nr&tlarına bağınyoırladı: 

kadafları. Nemnekan cıvarında ya. 
kalanan Aman pehll"l'U we lllımlerı 
sayılamıyaak kadar çok diter mü
cahitle.r birer birer, rnıP l'MIP. ~
rada burada kim! Rehpaya çekilerek, 
timi kurşuna dızılerek, klml kahpe 
ce pusuya düf0rülerek hep oldürill 
dOler. Bu arada bteblr te1e kantma 
mı, aebenlık lhtıyarlar. öç bet ya
eındaki 1a""'1ar da kaı.ledU110rlar-
dı .•• 

- t.ıeau,. • .asa. gıdht 711rdu-
- B876k fnkdlplar, ba,tlk brlıan 

ninelerlmizln kamelm iater! .• d11e Meta 6f6n0 
defohnı bu- yorlar. halk da onlara p ....an •a.. 

auzdan!-
- I>edelerilnızin, 

bıtlka11Unı alacap, 
_.nr .. ri)'Otna: 

- Taşaııın Türlustan !.. 
Bu kıyam ve ıntıkam clalpsı o de PPIDJL Bil ııısın 1nlullbınm da DUnkü nüshamızın 2 nci AJ-

bdar büyumle. her tarafa oyle İ9Ümi,.,._ bWlarlallt de is*-i- famnda O.man Sevki Uludaim 
ra1ıJmı1tı ki, Kızılordu aaflanna yorual üçüncü tarihi koneer hakkındaki 
• kimi ıorla. kıml aldatılarak - ita.- Fakat ..._ lllltncHri danp dınlfa yazmnm 2 nci aütununun 2 3 ün
.. m11 olan baaı 1erlı1er •ilihladle meden merhametaızce ea&p çipı ~ CÜ ı&ahrındaki Mihr Abid kelime
b.çaral ailcahıtlen iltihak edı70I' • relt unp ... ,..___.. .,__...___. 

7 ı •i. bir tertıp hatası olarak Mihri 
llanb. ' - _..,,.-.. u. Abid flk~e çaknufbr. Tuhih 

ro ... - ... , ederiz. Pakat tananıer. aut at.etli -. 
llr, tellis!ft' we her tarlı am •esa
• teehia adthnlt olan kalakhk 
Mr anee. _. ı•-"'* sıkarak 
ılbflıaf! mabvemet edelrihnelı: im
lıbaıach. 

Nıutfa ...... *lertn cinden iri 
.. artan ve aaaa ..Wın•lan kar -
... ,iMia Pusen. Balbata 'l'9 

DaAahtan11 tuvvetleri erldı. böyle 
JW ,_ ,..t ... Wn 9'1hh. A.,_. 
..... ..a.nu t1ot111 CAtQ) ı _. 
ten Kısılordu ka'l"Vetleri Tuhtamet 
• Narmet M9"afl nılcahitlerin1 
,..... ..... Ualar ... •nada BoL 
...W.rtn o kadar «ftlert ........ 
bala1 ~ •• ili. •ertae ... 
.......... (af) ....... -..naJı 7a. 
......... ~Wtcllth
............. ••dit etme. 
... ....__..Wameın,ortu. ... 

- Elinde •illlala, hatta ekmek bı
taltle 79)ıalann iter Tlrtt matlata 
...,_ P91'tA 9'11...ıwl?t d!Je batın-. Yanb. 

,..,.,,.1 SAFA --·----·---·--·· 
Pastaya a.r•n 

edenler 

Varidatrnı dört misline 
çıkarmıya uaraşıyor 

Şelıb-delci oe/gatın altıtla 6irine oercmı 
~ebep ol•gor. Şehirde 20 bin veremli oar 

Fi1a baıhyah epeyce aamaıı olda. 
tıa için, Ferhat. nkayı kavraJabU. 
mek lcln .kendınl SGrladı. Dikkaıbaı 
perde aaerınde tebif etti. 

F aut, blr 1andan sihnbala datı. 
a ıklıf'ı. bir Jandan. ftlmin ...... IJ 6NC..Jtl/ ... *-J 

~ .. ı"'1a ıtirll ..... ..... 
...... , ' .. çocak. 
lıli-.dul.eri milli tadı da
•al•wnla blan l&lii tirli 

Etini ,...... ' .59 
_.._. .......... "······ .. ···· 

' 

• il T, a a ay pek allka •Jaadıracak kadar l,J1 lı&r IZll:••• ......_ ter olmama•• 76&1ndn, ipie llnll• 

tlrels " k~ ne 
19ÇU .. , .... -. ....... 

.. besle,lciı ..... .Wii dejil. 
sa. söz için, ........ --

.tir. K..UiyelerimWe .w.n 

.,_,........ bir di7ec:etimia 
,-, ............. tadmı bileni•, 
pa ' .... akim lmArma,..,. 
IYç illlmüyorlar. Fabl par. ......._....._ .... .,.. ...,erinin ...... ....,.. -........ ,... ........ , 

blr t6r16 ~kalaıyamı,.ar, ....-.rı• 
Barbı7eJe kadar ıkWI. lema. ı-ra· bndlalnl bir sinemanın kapı. hOYtyetua unhJaaı~11. 

ıeri döndG, JH&f Jawq, Jbıe qa.. aı 6nünde lıaWa Gl .. ye Jaldetll; bb Bır haJll ui'rattltı halde, perdede 
tı *'tra ıDdl. balkon bileti aı•a. prdl. Uflp ka71p cidea aah....W.rla iM. 

Taftaıt paatallanetlne bfr kere dL Sinema bqlamııtı. Bır kadın 111e- rıbtrıne eklendikleri batlan ketf"e 
ha ırıdip maaaıara '6z lftdirdi. Kan. ....,... ell-.eld cep fmertJe aJdınlat. meyınc9 bu ..... •anda; aalıpma. 
en. çıktalıtaa aoara Baadaa ..-At tıtı 1oldan yGrtyerek, aöeterilea koL dıtı mitMarrlk •hnet.d. ..,,._ 
olaltillrdl. tuta oturdu. mekl• umt.,. 111eclıın elcla. 

Genç kadın, oaun hana m-71 it. Derdı•t a....ıma,. • tatlaalt,.. al. Alakası •krana 1ııetfHama7111ca, 
pi ettı,_. ~ CiM:' Perhlıt. nema Wi. KaraDlık&a. aihnl .,... •çıkta blaa, ... ladft bqb biten 
do...-,u o tarafa '9ri41L hu..-. perded• •Jnl• '9fka J"'l'f takıla hisleri, -hltlaclft hıtıfar eden lı~ 
lata.te dert uat yaln1& batına aahJp mıy .ık," Fer.,.. laJc alauaa film disılat ..,,Uhtt1aıf toplamıya haf. 
oldut- ....,a ~ Mı nb fla nıefC'lf olan cllmatuu 1 lam111t-
Aradıtı )'Oktu. '•bat, OD dakika bir parca ~ Yaa••11• Mr bmltı ıptci. Yan 

ı Çoban K nll ı JQdı. Bir Wlitddet 

aodra ATSVsborc'a ann•lle ...-.. 
ve Jnızınlerinden binne "'k elmat
tu. Fabl ballau lterbaasl Mw P. 

CebelüU&r.Jlu ..,..... ~ö d .. 
- iuii .. . 2 o hfre= .... idi 
ffmsöaüa Fm bn9lleri tua. 
,... up1ec1--.+ ..... 
~ ... iptidalarmda y ... 

Rm bubi ..eic.a olalU FialaD
clip. iç mil,.. --.. iç ,.. 

- --- s..,.aler 8irlijinia ria,..... ... ,... ...,_ •• oa.. 
milJOll ....... - miidcl .. 
...lsaftlDlt ..... ıliiiadea Han-
.. .,. ile Klnlra 'r:ah .. v .. 
.... miieteW-- .-.ki ile R_. 
lara ~ mecb. olalatta. 

F'mludiJa bJbettiii .. , •• 
leri iatirdal etmek •• diiw bii -
,. miDI ....... laluddluk 
eltia mek ft lr..di la&Ti7et •• i.
tildi'=i ...... _..... tebdil edea 
R• teltfflreeini .......,. Wta
ral .-,. ,........ ..-kedile Al
__ ,.. - .... ...,.,. sinlik.. 
... ...... .. tmafta IDUYaffak 
olıı :t .. Y..._ Haqö'Jii ~_; 
m ztı. !5inMli w umı ela ..... ....,. _ ........... ....... .....,.,etia ... 
ai .... i,eti .. WiJiktiir. 
~ Fmlandipp harp 

.. ~._. f"'mlaadip içia -

..... lliltıtt• azim .......... 

...a olual la. Çiialdi f"'anlancliya, 

.... ..... ...... fİIOlll .uiW 
•• bii7ük ilııracat .. .,•ek.ai bu -
............ aa..11 ..,. Ok-
yanmlu ile ~ minalcale
da bulunmetJDdadU'. 

Fak•t Fin milleti laer tirli fe-
daürlıtı •• .....U ""- söa 
&laut •• band.a aonn kendi 
kardeti ........ ~ ... .aa Al 

rum. ......,_ ile .a ıs e kadar MrM w ... IOllTa ..,andmJdtfs .... .. L- • ..;.. .. .__ w __. waaqaa. -
ıcecenin karanhiında MDdeli1• aa- ..... elıahinde F'mlandip-
cleliJa mumu Jakmıt, ..._.. lledar, ... , .. •= Wr .......... Han-
UJUmamuı lcia, ~ ... ıır. sö'nfin apb F'm milleti için ... 

nllJ lll&Cft'Um9 aaballfU: adye, qlendinnlye cahıan ita feda- ıııUlı hir taelli ft 19fÇi olmwr,t•. 
c- Sevcill Volf Gancım di1orda. kir adının pyretıle ancak .. fakta Jtansö'niin ala iJetmi tak. 

Hatırlıyor •usan, aqamiarı pıma u..nlrü ikmal 9flemifd. Akpma cllr için 1918 ....-...ıe Kont 
dan ene1 kotar pbni-. bcatıma Udu kopyacılar not.alan &Mak lk- Fon Deraolç'aııı lıwclan altm
çılı.ar, prkı eöylerdla, benl kucak- mal edebıldiler. Provasıs eser o ıe- dald 'Ahnaa -"'- ....._ b • 
ıar eewerctın. Baba derdin, lhtıyar eıe hac tlJatroaunda calıHL )(o- l'a7ll ~ ft Fmleri Rm w.,.. 
old .. ıı.uo samaa •••• bir knaya ko. un bncl1 dehi.sına değil, orkeetra- ainden kurtanmfb. 

- __. nın mabaretıne hayrandı. Halk ifil- ft-L- L.:-::ı. ~ ...... __ ı....-a: L -. yup yannnda ukl.,..tım, tol av-• LnllNll ....,._ CDC11-•J'~ uun 
mesın diye üzerine bır fanus da ka- tiiine inanamıyor, bu kadar aiizel elan aonra Fm körfesincle Fm ve 

bir beste dinlemedıtınl tekrar ed1- a. L...- .-:ı-: her iki oıdmnıa 
Pataca...._> Eter bu ae•ııl yaeı1or- ""nn1111 • ......._.., 

""" yor, alkıılarla tiyatronun muhltl "--••enm· • _:-aı9 naldedebi-sa, ml'Şhur olmadan e•lenmene ta- ........ _...~ 
raftar detillm.• çınlıyordu. Mourt bitkindi. Fa:t lec:elderdir. 

. i dl ytne bu bliyOk eserden, belki iki ,, .. s Mühim diler 1Jir hadise de Ye-
Moıart. b::s;::•n_:;•ı;::ıniadlw:: defa, tlstüate dtinyanın her tarafın- 1anpr1cta Jelli hir inpiz ordusa

lemifti. Ana ı •a açlınan operasından hemen bıc- nan tetkil edilmit olmnıdll'. Ya
cın onları sefalet. a~~~ ~a- ı..lr ıey almamııtı. Dostü bunu ken- kmlarda Mmnn pıu hududunda 
nıydi. Bir muddet ka n D aes nı dl hesabına her tarafa ııatmıftı. Mo ıelıiailıci onla namile miista'-il 
duymamıya çahetı. 1mparator aara- zart ancak (600} frank alabilmişti bir ulrerl hfelddil meydana se
yında ayda ancalk ld700 frank alan l .Babaaının Ye anasının birbiri arka. tiıilınifti. Ba onla clerbal taano-
lloıart, reçınem 1or u. aından 6lamlerinden beş sene aonra za ıeçmifti. 

laparawr !kıncı 4'oaf'ba anuat. oıus bet 1aıında oldutu halde 1791 Fil.ald ı.. taerrm Mdmyette 
le ıamarlaaan (Sara1dan bir kadıll de Unanuevvelin befinct ctlna ..,._ mavaffak o'- tibi ~ 
kaçırma) operaaı o kadar mu~em- remle macadeleden :rorulan •QcudQ, de illi hafta IOnr'9 Tohrulmn tek 
mel Wı lrJ lmpara&or b*lı cBııllm ruhuna teslim et.mitti. Fırtınalı, l'ftl' ........... " Berlradalri ett 
ıcıa, lnılaklarım11 ıcıa, lüaumuDdan ıtarlı bir ıran, bir cmaıe arabaaı o ........ enlnllcen eoldalmm his 
çok fazla ırQıel!., demııta. Fakat n• na alıp sMarda, faldrlerin samaJ. rlll' Almanlar larafmdlın idirdach 
&ahabaunı arttırmıt. hatıl daha .on dittfl bir culcura attı. Kansı •e bir ilW&ine Meta 9lld vniJel 8Ydet 
ra. ne de bmaı Moaaıt'la alüadar be ldıtnln takip eWtl h eenue ......... 
olmueto. Alman1ada bulandutu 11- 0 pee cıbn lıılr Wırıa Ye fiddetli Şandi ııldullolr-mem• ... ...,.q. 
rada, PnaQa ıtral,... llalaa parlak bir fırtına De topraklana altında ,- Wr ..... ...... tat-L•• 
teklif\, ViyanaJI _.., -.at.anında kaldl. Pabt ,.r1 bulanamadı. Anla- ..., Lı atıtialewiıılir· • ordw 
yqamd i9UJla •-rt tarafnadan ıılaa tabiat 1'0e, IMU}ama un1sar. s.i,. • F'ililıdlMle ..... •iiaiit
reddedibmf'i. ıett brpında t1JU edenk Mıô tir. AJn Wr _... k 'ı aı W!I 

ıı:Mı 8"C'li91 AIYI..,_,.,. ,_ aaa'aekln, MJlk Wr meslkl• " clw. Mr•- 0a..k-.I• ola • 
~ llanııtaw U. 1111 ,. ... ........_ Mr eenau men.-n. ko nıls Cr..a W-. • h gla'. 
ı.ndı. ~ luıclar M kadına catmda ena JHt ... 'bir ,ere. kıs- a. . .......... Yıllı•t • •a. 
bath kalrlı. tıo fOftld•n eN& hat 0 .. Wr ••ltıle 11 a1 w .... = • ......_. " M• la ol9-
b6*7tlk eOhreti. iM 1911.,,a(CH eoara •IJ •U• slll•••ıtl. aılma tlelilel edl,9. Ç8nldl .. 
bQI• w&11u. tıatJaUJln ~ .... ,,.,,. raau ont. Yaldile ...,... ... c-.. 
Pek aa ll71IJOI'• ntnde cüa1 Qc:nele "'l 'We,......_ • •- _... 
den ,,er11or. seceıerı mwn ıııtınd• da tal'ldlllri ..,. •• •• ,_.;. 
operalar, konsertolar besteıemıyı ça 200.000 ki/O ne•• ot.caklw. 
ı1tıJOTdu. Fakat bır türle aefalet Malaenwn Fepl TOCAT 
yakaaım bırakmıyorda. Ona çok talı .. l' _J • 
dlr ec1eD Haydn bile cBır Tanecik kömur ge Ul 
Mourt'ın hali bır aaray beatek&rı 
olm•yııına kısıyorum, Yarabbı bu ne 
taUhaı:dik !> diye aarlıyordu. Kend1sı 
ne bir baba ~atı, blr atabey sev. 
1r1et pte~n Hayden, Vıyanadan 

&"derken 11 .. ntıa lnlcalrlqm"tı. 
Gene an'attlr at111arak: cAh uaa 
babacıtım, bu aon buse olacak. artık 
blrlblrımlzl asla cortmıyece6'ıa! .• , 
diJe •Q.tunmeta. lankı ıeıne dot
m11ş.tu. Bır daha bırbırlerlnl "6reme
diler. Karısı haıtalanmııtı. Fellket
ler birbirini takip ediyordu. impa
rator llrhıcl Jowf d• pek aa .-n 
vefat etti. Yftlt ı-..ntor tınnet 
Leopold ...... ki ... •it ........ 

Y"""4tl 

___ L _ 

g6alı baktı. Karanlıkta, kendi Yleo
dti hiuaında, be1u lllir 111la WU. 
çe kıpırdadıiını c6rdf1. 

Dikbtiıal arttırınca, •a lıeraa .. , 
yın blr el oldatwau aalad&. Jbnnh. 
ta alJt&D &6*ri. ~raa -ra bu 
elin, ••ucunda bır batka eli '8Wl
tunu farketb. Yu&ada, 16lce ba
lınde, bir kadın •e IMr erUlr Mıı ao 
rüntıyordu, BirUMrlenae liulmu
dan !ula aokalmuflar, branlıtın 

verdlti cesaret.le, UMi •emıer• 
dalmıı sitmıflerri. 

FerhaL perdedeld Jaftll naya. 
ti yeaı'baeıada eere,an ..t.wı bu gG . 
nlil macerasını tercih etti. Birlneid-
111n, paierhat iMie btliila etml1era 
mina•aahtnra IMlbWI, Janmda ıe
Cl'n bu •vda aah....ınde, ona tatlı 
hayaU.. b)ttUa tefi ldr mlna 
nrdı. 

Bolluktu korkma. Daha eok mal 
~ Manbhe Komı.,onu yetfıtlr . 

dün öjleclea eoara topl•urak miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;~iiiiim=ıii 
tehrin kömür ft odun yaziyetini 
tetkik etmiftir. 

Murakabe lefkil&bnın seçen 
hafta yaptrfı teftitler üzerine Gç 

dört sün adında 200 bin ton 
kömir ptirilmiftir. Bunlarm SO 
bin tonu Y etilk~. 100 bin ki10M1 
Kumkapa, Ye SO bia kil08U da 

Sirlr.ecidediı. Odun celbi için de 
Aivaya S motör aönderilmittir. 

Motördller Şledea oclua nakli 
için yükMk ücret talep ettiklerin· 
den, bu mmtabclua oclwa celbi 
rnüank6n olm•nutm· 

11 emurlara ba•m• 
ve manltatur• 

tevzi ah 
Reamt we huıııal mil~ -"• 

larına; dairelerinden alacak1an ..,._ 
sika ile, SOmer Bank Y erll Kallar 
Paaarından lhUyaçlan kadar mani
fatura verilecekL.ir. 

Her nataı baıma C metre baama, 
6 meu. ameriba, 4 metre patiaka, 
üç metre cltrııl, bet elle krote Jtln 
verUmektedlt. 

Teqia& nOfııa teakerelerüe r...ı
lllaktadar. 

.... , ................ ! - Vecizelerin şerhi : -
ieMMtllWllllJJI l llllMI 1111 il ... t 
luanlol ..,., ,,.,.,..... 

'-'i lı.pq•olıı -'A:.tt. ,,.,.,,............ .,.,,.. 
ti• lyl.n içlain• ltoJN11t1P 
' ap7omal.-. 

Belçika Kiak 
Opel Leepol, 

Bribllde acılan MJft Hrcl
de Belctkanıa .-. krah """'' 
klpt •atlnma elJlerbıı, 1aka-
nya uJCleWlimll aöslerl •rfet. 

• Mit~ bir m..S lttfrakhıln 
llnmm hatırlatan bu slbl sk. 
lerin, lllft'ol devlet idarecilerinin 
atsmdan C'llı:maıı, hakikatle" dol 
111 cidUdJtine delllet eden 11'1 bir 
haberdir. 
Buhranı t.YUt eden harpten 

aonrakl lnl1rat .t1aauanıe ma
urratı an1attldıi'lnı •• milletlerin 
de tıpkı fertler cibl mflf terek me 
uıje, mtlfterek anlqm11a •• bil. 
lıaaaa iktıaadt blriqnalye &'itmek 
21eclnuiyetinde olduklarını batar. 
latan •• bu Utzumu Wldlren a6a
tırln .. 1ı11ed dlnJallı• gldlfin. 
dea J111mDa• olmı:parak bedble o. 
lanlar lcln az çok bir inılrah ..,._ 
aUeııi olablllr . 

Nal mrbl .. .-,or 
....... ......leketimiıle m8hfm 

miktarda nal mıhı aelmekted!r·. ı 
Bunlu 1akmda ithel e.lilec:ektiı '----------111 .. 





Süife: 4 s TASVİKt EFKAa 

BAŞ, DIŞ, GRiP, NEZLE, KIRIKLIK, SOQUK ALGINLIGI, ROMATİZMA, NEVRALJİ 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim Ve Markaya Dik kat. NEVROZ iN Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz 

• • •. • r • "t. ,· • ' ~ 

ls·&.anbul Gümrükleri 
lJaşmüdürlüğünden: 

tl.aıe ıı\ln•: i/12ılU41 
Miktan Deqe1, 1'emınatı 

11.K.N. Marka No 1\ Gr {,ı K Lı h Eş11rr el"~ Aıtban 

181 -m .,. 
m 

171 
'Tll 

Paramonl 
Y. K. 

• 
• 

P. J. 

UiJG 1 :1011 
• o 420 

,. o su; 

• t3 non 
t o 410 
• o 530 

• O 'TOO 

t O 4M 
1)360 6 600 

27(J 
(i.ı 

!Hı 

ı'i 

60 
60 

74 

61 
C1 

11~ 20 50 J)o u ııınem Cılm1 3 

05 4 7u ipek boyun IJagı 

Cl G adet) 3 
O() 6 75 ipek astarlı den 

kadın çıuılaın 1 

fı4 ı; Ol) Dişçı tornası > 
1) 4 üO ipek mensucat • 
. ı 4 60 1 rek astarlı dcrı 

kadın çantası • 
G5 5 60 J pek aııt.a rlı derl 

kadın çantuı > 

81 4 G!i 1 pek mensucat. • 
06 6 10 Baı;nllt elekttık 

levu:ımı > 
flT P. J. 6860 3 100 63 OG 4 00 lçı cuha dışı deri 

kaplı taht.n çanta , 
Yukandak.i ~yı 1549 ııayılı kan un mucıbınce 8/ J 21941 de <'Cnebıye 

PtürOlınek üzere açık :ırturma -ıu rctılr 'latllncakt.r. Sat.ışın Oç i.'\ln 

.... e1ı.e kadar qya 9-12 arası ıda Koı'ulfbı· ı S:ıtış Reşndlye caddcsın

...ı Gfimrllk Satı• Mu lilrluğunde "•al 13,..10 dn lıı Kanuni ve ikl\lann 
twuı •e teminat akçelcrıııın 'lalı, gu nu .;ant 12 H kıulnr y t.ırılması la
at .. ır. Bu ~şyadan maada muht ıf t.aı ıhleııfo rn ıteferrtk eş)a satışı ya. 
l"h•akta olup listeleri ıt:ılon ı' rn ttıhlasındn nı11lıd ı ( 10675) 

MAARİF., .. 
SAATLi 

Takvimleri çıktı 
Alaturka, alafranga .. at1C1"i, futmaları ve havalan, tarihleri. 

darbı m~eHerı, hıkiıye ve rniınileri ve takvıme dair her türlü 

malumatı doğru olarak ~öıteren S:ıatli Maarif Takvimlerı çıktı 
Bu etsiz ve emsalsiz takYimlerin taklitleri ..ardır. Aldaamamak 
için serdı kartonlarda n: prelı takvim toplanmn üatünde 
( SAATIJ MAARİF T AKViMi f ..tma damit ba,..-..... 

Meriıni: 

İstanbul Eelediyesinden: 
Çok büyük emek urfı ve masra { ıhuyarıle nefis bn surette tertip 

..., tabedılıın vıı l11ı.anbul şehrını hu ton tafınlatı havı, plan ve harıtala
dle ~,.teren şchıı rehberının bır lıra ı.?lbı çok cüz.'i otan bcdelındcn 

10 taneden far.la alacaklara ,.o 25 ıskonto yapılmaaı da bu defa karar 

lqtınlmıştır. 
Hu •urctle ıo taneden Jaıla mu bayaatta bedelı 76 kuruşa dilsmek

ıedıı. Muııaddak bir vesika ıle mü rar.aat ede<'Pk bılı'imum devlet., ida.rei 
baau"'ı1e ve beledıye memurları ıçın tPnzılatlı b<:delı de 60 kuruvtur. 

Talıplerln her g-ull eabahtan alı: şama kadar belcdıye merkez bına. 
ımtla ıtıymeUı evrak memurlutuna müracaatle her an ve derhal muba
yPada bulunabıleceklerı ılin olunur. 10198) 

fstanbul Defterdarlığından: 

0.... Nn: 

l-1M 

111111111 

5!1tz/!:ıt 

llHUZ717 

1-123 

1-1471 

l -'12U 

Mııhıımmew 

N""'' bt.d•l 

lıuyutçar~ıda Yaglıkçılar ııokatında 862 60 
t:akı 64 yenl 3' kapı 2812 ada l>l par. 
""' No lı kaıtlr dükkanın 64,,61684() 
biueııı. 

Mı>tt:anda Yav~~hin mahallf'slnın '!i8 
u~unearıı cadıle!>ınde eskı ısa ~nı 

2-40 &aJılı dukkinın 80/84 htsaest 

'1'11r&byaıla Koııru sokagında eski 8 67 50 
yenı 8 No. h e.,ın 12/112 hıaaeaı. 

URkudar Selimıali maballe.~tnin Si- 41 09 
lı.ılıdarbahçe okağında 43, 43/l No. 
lı R2. 17 metre murabbaı arsa. 

f( U'-R'lJnrulcta Tarla ıwkalt'ında eıki 300 
ı:ı 1enı 23/1 No. lı e.,ın 1/2 bi!!.Seaı. 

f'.Jupte r"tı Toklu lbrahım, yenı A. 160 
tık111uı;tafapaşa mahalleslnın eskı AJ 
•an,.aray, yenı Ay.,ansaraykapıa1 ao 
kdında eskı 14. 16, 18 yıınt 16, 18 
No lı 83 metre murabbaı arsa. 
lieyotlunda Kamerhatun mshnllel\ı. UQO 

nln Ayvrt. AOkağında eslc1 l yenı 8 
No. lı cvın 2/8 bıasetn. 

KadıkoJ Osmanağa mahallesinin KliT 90t 
ler sokağında 24 ada 9 panel e8kı 8 
yenı 23 kapı No. lı 23 ;No tajh kl-
ırlr dOkkinın l /2 hllll!CSI. 

Sarıyer Fındıksuyu aokatında e.- tW 11 
kı 17 yeni 3 No lı ( Arna.,ut bostanı J 
namile maruf bostanın 65/120 h11-

aesı. 

Arnnutkoyllnde Dubaracı soka. 1121 
ğında eskı 11 yeni 8 No.h dukk;ının 
GOi 120 hıs esı. 

Kumkapıda Çadırcı Ahmetçelebt ma. 1360 
halles nın Camii$enf sokagınd• 175 
ada 4 parııel 21 kapı No.lı lcigır hane 

Galatada Yenlcamı malialleslnın Fer 8996 25 
-4'!.ller sokağında eskı ve yeni 86 

No ıı kaglT mağazanın 466e<J/72000 
hissesi 

19 60 

e 

a 60 

2! 50 

11 

9'T 10 

61 50 

13'1 60 

101 25 

IOO 

Tukarıda yazılı ırayrfmenkuller JO/J2/941 çarşamba giln6 saat 16 
te lfılli Emlak Müdurluğünde mute şekkıl komisyonda ayn •Jn •e açık 
arttırma ile satılacaktır. Fazla ııa hat lçln Mılli Emlik MüdOrıutO 4 

Dncfi kalemıne müracaat. (10190 

~ .. .·. , 
h~nbd J~I~ Memurl~uLı~---------~------~•••••••••••••••••••••••~ 

da~·:nalıadada Alsancak caddesinde ıl lst. Lv. Amirliğinden verilen Harici A.skeri Kıtaatı Uanları 1 
15 numaralı hanede mukim iken ha. ••••••llll!•••m•••••••••••••••••••••••••••••••lii 
len ikamı>ttihı meçhul bulunım 0'1-
mıın Snrekny varisleri kansı Mcb.. 
par, oğlu Vahi, kızı Evaye. 

Hazinei lltnllye tarafrnıt.n istan. 
bul Asli)·e lıncl Tıcaret M:ıhkem in 
den istihsal olunan 27.9.937 tarih .,.cı_ 

3G/l-H ve 938/72 sarılı Uiim il 
mahkilm bulunduğunuz (1107) linı 

f21 J kuru.,un rnaa maşarU mahke. 
me, ücreti vekilet. vesaireyi mü~~ 

dair olan ilamın rnemuriyetimiıe 

berııyi infnz tevdii Qzerinc lkamet-

Aıağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı gün, ıaat ve mahaller
deki Askeri Satınalma Komisyonlarında yapılacaktır. Talıplerırı bellı vakitlerden bir saat evvel 
kanuni vcsikalarile teklif mektuplarını ait olduğu komisyona ve ıınelcri. Evsaf ve ıartnameleri 
komisyonlarında görülur. 

CİNSi 

Koyun eti. 
Kesilmiı sığır eti. 

Pırasa . 
Lahana. 
Ispanak. 
Taı davar İnpsı. M3. 

Miktarı 
Kilo 

12.500 
174.000 

60,000 
60,000 
30.000 
10,000 

Tutan 
İ..ira 

83,520 

6,000 
6,600 
4,800 

111,400 

Teminah 
Lira 

ihale sün. aut n mahalli 

703.13 25/ 12/941 15 
16 

Eskııehir 
5426 26/ 12/941 lzmir LY. a

mirliii 
450) 
495) 
350) 

6750 
25/12/941 15,30 Gelibolu. 
25/ 12/941 16,30 Gelibolu. 

(1545-10683) 

iıh n•1.a gonderllc.n lcrıı emrine pos 
la tarafından verılen meşrubata ve 
ıabıtaca yapılan tahkikata nazarım 

lknmetgahınızın meçhul bulunduğu 

ı 
- ... 

tahakkuk ederek icra hiikımli,ğınin A,agw ıda yazılı mevadın pazarlıkla eksı'Itıneler"ı hı"zalarında 
Hi/J0/941 tn:An!I kararılc bit ay 4444 ... 4•~.-..---T" 

~ l. 1, d" y •• ~· •• yazılı gün ve saatlerde Balıkesir de Askeri Sntınalma Komisyo-
muddetle Uinen tebligat icrasına ka 11.tısa 1 uruyuş nunda yapıJacaktır. Talıplerın bellı vakitte komısyona gelmeleri. 
1 aı· verilmiş llduğ\ından tarı hı iliııı- M c m u a s ı Miktarı Fiyatı Teminata ihale aün ve 
lan itibaren bır av zarfında mez. e .. 

" .._ Cinci Kilo kuruş Lira saati 
küı borcu maa masan( vesaire o. .J ,.. 

"! 48 inci aayısı çıktı. Bu aa·t demeniz lazımdır. 4 
icranın tchirını mucibi bir hal yıda ProfdÖr Şükrü Baban. 

mevcut ıse yine bu müddet zarfın. (Muhlis Ete, Suphi Nuri llerı. 
dn bildınlmesl ve icra, lfliis ka- ~Ahmet Cemil Codk, Samet A.t 
nununun 76, 337 incı maddelerine ~ d - f 'k ~ğaoğlu ve ıger mllru ı tı• 
gore mal be)ımınd bulunulması f. ~ 
cap etmekte olup aksi takdırde usu. ~satçılann şayanı dikkat yazıla-
len ıcra)a devanı olunacağı ve hak- .n vardır. Bunu ve pek yakın-~ 
kınııda mc:ıkür rııaddc hOkümlcrinın da çıkacak olan (Bankalar fev 
tatbık eriteceği 938/4442 sayılı ıcrıı jkalade sayısını) bütün o~uyu
emı irıın tel>llği makamına kaim ol- ~cularımıza hararetle tavsıye e .._ 
mnk azcro Hanen teblıg olunur. I "deriz. ,.. 

(93814442) ...-.....-... - ... -·-··· ......... 

., 
• :1. 
!! .. . ... ... . .. 

/// 

T. İŞ BANKASI 
Kuçük Tasarruf Hesapları 

1942 ikramiye Planı 
KEŞİDELER : 2 oubat, ' mayıs, 8 ağustoı, 2 LkıucıtetriJa 

tarıhlerınde yapılır. 

HU iKRAMiYELERi 
ı adet 2000 
3 > 1000 
2 , 760 
3 > 600 

lıralık-2000,-Lıra 

> --.'.iOOO,- > 
> -1500,- , 
> -1500,- • 

10 adet 
40 > 
50 , 

200 > 
200 > 

260 lınlık-2500,-Lira 

100 > -4000,- , 
60 • -2500,- , 
26 > --$000,- > 
10 , -2000,- , 

Burçak. 
Zeytinyağı 
Zeytinyağı 

100,000 
20.000 
20,000 

15 
100 
100 

2250 20/ 12/ 941 il 
3000 23/12/941 15 
3000 23/12 / 941 16 
(1551-10689) 

••• 
243,00 kilo kaplıca açık eıc•=ltmeye konmuştur. ihalesi 23/ 

12 '9 41 salı günü s:ıat 1~ de lzmıtte İstasyon otelındeki Askeri 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır Tahmin bedeli 17,000 li· 
ra, ilk teminatı 12 76 liradır. Taliplerin belli vakitte Komisyona 
gelmeleri. ( 1 5 5 3-1 069 1 ) 

••• 
. ' 150,000 kilo patates açık ckııiltmeye konmuştur. lhaleıi 20/ 

12/94 1 cumartesi günü saat 1 O da lzmitte İstasyon otelindeki 
Askeri Satınalma Komısyonunda yapılacaktır. Tahmin bedelı 
22,500 liTa, ilk temınatı 1688 liradır. Taliplerin belli valcıtte 
Komisyona gelmeleri. ( 1555-10693) 

• • • 
Beher çiftine tahmin edilen fıyatı 920 lr.uruş olan 85: 130 

bin çıft son orijinal tip. Beher çiftine tahmin edilen 720 kuruş 
olan 45 :80 bin çift B. tipi. Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 920 
kuruş olan 5 O: 70 bin çift C. tipi kundura paz:ırlıkla satın alına
caktır. ihalesi 8/ 121941 pazartesi günü aaat 11 de Ankarada M. 
M V Satınalma Komisyonunda yapılacaktır Kafi teminatı 172 
bin 460 liradır. Evsaf ve Ş.jlrtna mesi 50 liraya Komısyondan alı
nır isteklilerin belli vakitte kanuni veıikalarile Komisyona gel-
meleri. (1541-10659) 

• • • 
64.000 kilo toz şeker alınacaktır Pazarlıkla eksiltmesi 12/ 

12/9 41 günü saat 14 de Ankar ada Lv. iı.mırliğı satınal.na komis
yonunda yapılacaktır. Belıer kılosunun tahmın fıyatı 5 O kuruş· 
ilk teminatı 2400 liradır Şartnamesi 160 kuruşa komisyondan 
alınır. Talıplerin bellı vakitte kor.ıısyona gelmeleri. 

(1547-10685) 

••• 
Aşağıda miktarları yazılı sığır etleri alınacaktır. Pazarlıkla 

ekıiltmelcrı 1O/12/941 çarşanba günu saat 15 de Canakk:ıledc 
Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Talıplerın belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

Miktan 
Kilo 

6.000 
35.000 
35,000 
35,000 
35.000 
10,000 
10,000 
6.000 
4,000 

Tutan 
Lira 

3.000 
17.500 
17,500 
17,500 
17.500 
5.000 
5,000 
3.000 
2,000 

Teminatı 
Lira 

450 
1313 
1313 
1313 
1313 
375 
375 
225 
150 

( 154 >- 10667) 

ist. Deniz Lv. Satmalma . Komisyonu ilanları 
Mcsrnıcara Uh&U~dnı·. K. & ... uaıahne1 

Komisyonundan 

Pirinç ilanı 
- Tahmin edilen umum bedeli 67500 liradan ibaret 

150.000 kilo pirine; kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 2011. kanun/941 cumartesi günü saat 11,30 
da lzmitte Tersane kapısındaki Komisyon binasında yapılacak-
tar • 

3 - Muvakkat teminatı 4 62 5 lira olup fart namesi 3 38 ku
rut mukabilinde Komisyondan alınabilır. 

4 - Eksiltmeye iştirak ed ecele isteklılerin Ticaret vesilca
lannı ve yukarıda yazılı teminat! arile birlikte 2490 sayılı kanunun 
tarıfatı vec;hıle tanzim edeceklerı teklif mektuplarını muayyen 
gün ve aaatten tam bir saat evveline kadar konusyona vermelc-
n. (10563) 

• • • 
6600 adet küçük poraelen Füyüz cmuhtelib 

680 adet porselen Fuyüz kapağı cmuhtclib 
5 50 adet pırınc; Füyü z dibi cmuhtelif> 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme 6/ 12/941 pazar
tesi günü saat 14. 30 da pazarlıkla alınacaktır. 

İsteklilerm bellı 1ıün ve aaa tte Kasımpapda bulunan komi•· 
yonda hazır bulunmaları. ( 1 0616) 

Sahibı : Z. T. EOÜZZIYA 
Neşrıyat Mödürö: C. BABAN. Basıldığı yer: lılatbc:4i EBÜZZlYA 
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!ıD•EE 
BUGONKO PROGRAM 

7.30 Program 
7.33 Muıik 
7.45 H.aberler 
8.00 Müzik 
8.15 Evın saat.i 
8.301\tuıık 

12.30 Program 
12.83 Müzik 
12.45 Haberler 
13 00 Mllılk 

13.80 Miizilı: 
18.00 Program 
t 8,03 l\1 ilıik 

18.•lO Müzik 
ıu.oo Konuşma 

19.16 MOzik 
19.30 Haberler 
19.41> Muıık 

20.15 Radyo ga. 
20.46 Müzik 
21.00 Ziraat T. 
21.10 Mliuk 
21.35 Tcmsfl 
22 00 Müzik 
22.30 Haberler 
22.4& Müzik 
22 55 :Ka.p:ını.t 

4/lt/191,l MUAMELBSl 
Londra ı Sterlin 6.24 
Nevyork 100 Dolar 130.0250 
Madrld 100 Peı:eta 12.9316 
Stokho ıoo i"v Kr 38 0050 

ESHAM VE TAHVlLA T 
MUAMELE 
Du11 Bugun 

lkramlyeli ,.e 5, 938 -.- 20 10 
ikramıyolı 'Ye 6, 933 

Err,anı -.- 22.-
Şlvas _ Erzurum 1 - - -. 

> 1 > 2 lli 7 -.- 20 !)) 

%7, 1941 Demıeyolul -.- 191iJ 
'Ya 2, 19;~2 -.- -. 

Anadolu Demıryolu 
1 ve 2 -.- --

TUrk Borcu Tranş 2 -.- -.-
tş Bıınkuı nama -.- -.-
Merkez Bankası 134.- -·- ı 
Şark dcğırmenleri -.- -.-

llBorsa harici altm fiyat~ 
Reşadiye 

Kalın Beşıbırlik 

26.90 
125 

Knlçe altın gramı 3.'11 ............................................... 
Tasviri Efkar 

Nüıhall (5) Kara~tur 

1 Abone Ş •raıti 
~ tçln 

&nelik •••••••••••• 1400 Kr. 2700 Ki'. 
Altı aylık ........... '"'150 • 1460 • 
Üç aylık ............ 400 • 800 • 
liır aylık ............ 160 • yoktur. 

DiKKAT: 
Dc.rcolunmıvan evrak iade olunma. 

Birincikinun: Cuma 

3ıJ H: 

5 
U51 

Zlıkad• Ru nl 

16 2 el ktrla 
2:.l 

Gün 31.,ı Ka• mH 
- · 

Vakit/ar Ezanl Vuatl 
s D s. o 

Glla•t tY acıakU iJ2 29 J7 10 

öt•· J7 21 12 04 
lk11141 "' 47 " 28 
Aqa111 12 01J t8 41 
Yata& ~ı J8 ıs 19 
lmU~ <Yanalcll 12 44 s 2, . 

Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm uacıd1r. Bahçekapı; Salih Necati 


