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1 MUHiM BiR KARAR 
Soma, Kütahya, Tavşanlı 

Linyit havzalarında 
için, Kütahya, Manisa, Balıkesir 

maden işlerinde çalış an ailelere 

1 

istihsali arttırmak 
ahalisinden 

ÜCRETLİ İŞ MÜKELLEFİYETİ tahmil ediliyor ) -
Gi11in ,,,.,., Vekiller Hey'eti 
•······················· 

(Afrika muharebesi) 

Sidi - Rıza 
elden ele 

• 
geçıyor 

Bardiga hala 
ltalganlarda 

Vichy'ye göre 

Almanlar 
MISIRA 
taarruza 
başladılar 

tnGıL . ı • l il 

( Askeri Vaziyet ) 

Zavallı 

Suriyeliler 

Ankara, 27 (Hususi) - Milli Korunma Kanunu 
mucibince iş mükellefiyeti hakkında mühim bir Koor
dinasyon kararı neşredilecektir. Malum olduğu üzere 
Milli Korunma Kanununun hükümleri, sanayi ve ma
adin istilısallerini ve diğer iş yerlerindeki mesaiyi art
tırmak için icap ettiği takdirde vatandaşlara ücretli it 
mükellefiyeti yükleyebilir. 

toplanbsı 

Ankara 2 7 (A.A.) - icra Ve
killeri Heyeti hugün saat 1 5 de 
haftalık toplantaamı Batvekilet 
binaeanda yapll'Uf, naanameainde 

LONDRA, 2'1 (A.A.) 
Ortaprk İngılıs kuvveUerı umu

mi kararcihının tebllti: 
25/26 aontetrln gecesi İnsiUs tank 

teıkıllerlnın yardımlle harekit yapan 
Yenı Zelanda kuYVeUeri Sidi Rtıayı 
tekrar almlflar ve kuvveW bir mu
kavemeti kırarak Birelbamidi lffal 
etmlılerdir. Diln bütiin gfln bu böl.. 
gede ıiddetli muharebeler olmuı " 
yardımcı kuvvetler ancak bu sabah 
erkenden Tobruku dün iıgal eden 
İngiliz kuvveUerlle Edd6da'da blrle
tebılmlılerdlr. Bu arada lngali.s sarbh 

Libya cephesinde 
S ari,eli bir mealekdfll', ~: 

ye ahvali h.kkmda verdiii 
addı haberleri okuyan karilerin 
de biaim aibi derin aztırap duJ· 
~ olacaklanndan emiaD 

(Devıım' aalli/• ı, rittı• ı da) bulunan meeeleleri tetkik etmif
'-----------------------•tir. 

Z..alli Suriye, bisclen aynldı 
•Jnlah rahat yüti pnnemİf, ba
-- badireJe aiJ'alnlf, ber 
... Jeni bir pile ile kartd.fmaf 
~t bir ülkedir. 

Mil.elceden •e (VenaJ ..ı
laii ) denilen kantak •• kanfbl'ICI 
-.Jaededen IOlll' .. salip devlet· 
ler IÖsde SuriJe,e istiklal ....._ 
c.lderdi. Bu İltilW hulyM1111 

- - ·- _ _ı. 

Alman tebliği; 
----

Moskovaya 
35 kilometre 
mesafede 
Şehrin i~ rnltlafatı 
çen6erlerirıe 
lılicıım edigorıız 

"'• talaakkuk ettİI mek maka
... eneli lnsilider Şerif F•· 
.... (:rani Hicu Emiri HileJİDİll 
.... olap Wlüan Irak Kralı ... 
1İn edilen miteveffa F.,..h) Sa
~ aönd ..... , - bir ...1 
~ hilriimdan ilb ...amek 
l.tediler. Fa)'tlll SuriJed• Fraa.. 
llZlarla bir haJli boiUflu n ni· 8ERUN 27 (A.A.) 
.. ,. mailip oluM mımhk.ei Almaa ~I t~ .~ 

'- .W.. Fabl 9ariJe ~ :reaa m~etfer elcie ·ec:1ilclC 

c:-
o 

,......... ~ _. tini hahet wnneiteilir. 
re,a. ~ ;: ~alardan Sovyetleria Roetof fimaliade MOLOTOF 
FranerJaıa t..w. ~1mif• ..-, mer.kez ve ti..t. ~

1 
. .-..~---~~~~~-. ... 

ile ..: 51a • enin ,erli laallo ve bu tehir civarlanacla yaptık-
....:.~ __ '!..:_oldu. lan mukabil taarruzlar. hieeedillr MOSKOVA 
--" -·- uyiat1a püskürtülmÜftÜr. Alm•nlerın Rus 

Bir micldet eoera franaıslar Leninırad kesiminde dü,ma- 1 1 rin f 
ort.,. t.ir Lübnan iltildali ...... nın çıkıt tqebbüsleri aitim kal. •• r • • • n. t e h 1 i k e d e 
lesi çabn:hJar. 8a meae. lede s._. mıthr. u • m ••• d. 
riJ-.. uim ..._.,etini t-.kil Moekcma We m eden.....,... ....... izap .,. Stokhohn 21 CA.A.> - Aı-ı bulunduGunu 
Wi. ~ bir 19:ra ~ bu 1 man ukerl mahfilleri, Moskova- so· ylu•• yor 
l.yan da IOkllk .......... mitnl- nın dıt müdafaa çenberinin bütün 

Alman bovetleri 
ilerilegorlar 

(Dnatn' .aJrif• 1, ne.. I a) 

TALEBE 
YURDU 

C. H. P. ai mıılıtaç 
talebege gardım 

elini ıı:ıatıgor 

tur. 
Bu yurdlara 6cretli talebe kabul 

edıldıti gıbi her tilrll ihtiyaçları 
Parti tarafından temin edılen talebe. 
ter de alınır. Erkek talebe yurdunda 
bugun 360. kız yurdunda da 160 ta-

( DeMmı salı.fi• 1, ritan 1 ü J 

Taarrıı:ıqn onunca gilnlbtde lıer ilci terafaa 
va:ıigeti ve malıtemel neticeler 

Yazan-ı General Ali bıaan SAbl• 
•SICJ OBDU llUJIANDANLA'BlNDAN 

22 1011tetrill camariell sQnl Blr-ı 1Prhh tata11 ile bhtikte Kih'W91' U.. 
el-Qobt il• Sldı Riu aruıa- fttled tarafuulaa cnrllerek inı1ııa 

1 -•- -a. .,..-a.. -• ---•ı olwuHt n atlblm bir kı..ı Mir • 
d& bat aDllf -· P- O.,-- •' UIUU .Hl • 
lllubanbeM llih••r kunedubaia -mlıtir. 
111ptıldan mukabil taarruzlar neti· (D..,._ NMI• 4. eıitn 1 aj 
c:eslDde millim 1qilis tank kıtalan-

nm muka'"11141ti kınl•tt •e bir çok V a f İ D g t On' a 1 Ö 
lqiUa tanklan .,. ınrltlı otomoWU.rl -----------• tahrip olanmuftu. O sine kadar P. 
palan taak muharebeleri 14 8Clllt.ef
rin puartıMI sttatlnden itikrea iki 
tarafın Jd7ade tlmenlerbaln ele mu
harebeye ifürikile tftllni dlilttlr • 
miftir. Bunan sonra tanklarla, tay
yarelerle beraber Ud taraf plyadeü 
• ...,......,. ......... 1' • 

a a ' ısrta ...... llfıııM P'i ._ 
oeauba prttabl• il aal tncllis ...._ 
h ı.iQı -- ............ .. 
de Sollum prbında dlSrdtlncl incili• 
aırhlı tuta:rı •• kumandam eıdr tİdlL 
mitti . 

24 10nte1rınde Cenabt Afrika lnn· 
veıler1 Bır-el.Gobi cinrına celmlf
lel' ve fakat derakap Alman motörlG 
piyadesinin " sırhh kuYVetlerinia 
ııddet.lı bır hlcumuna utnYarak mL 
hım uvıat wermtılerdlr Bunlardan 
Sıdı Rba cenubun& dotru ilerlemit 
olan bır piyade tuğayı, 22 net lnıtlis 

Japonya 
p ele ı •le 111 '• 

Siyama 
al 1 •·~ 

Japonga ile 
Amerika araaıntlald 

müzakereler 
akim kaldı 

VAŞiNGTON, iT (A.A.) 

J'ibler ,.kıflkla... .-eble P- · mühim noktala1'ından yanldığını 
~et imafmca llutu'dda, ... "91... ve Alman kuvvetlerinin timdi Almanların elinde 
le de 7İne b~ yerli ~ Moekova merkezinden takriben 1... 
.... akli. "Öf!t 1-tlannda ~ 135 kilometre uzakta tesia edilmit eair uulıınan Dlım•• Venev 

ıehrini zaptetti 

Fakirlere kıt yardımı 
Umuaai19tle i;vl malimat alan..._ 

hafllden blldiri.ldiiıne sısre, Jap6nJa 
pek )·akanda Siyama taarrus edecelır. 
tir. Ayni maltfiller, bu maksatla Hı• 
diçinıde mühim Japon kunetlen tc19 
landatını blldirmektedır. !-.,. ....... cm• ilcllriilmiit • d bulunan iç çenbere hücum ettik. ! 

............ Franas ~elenn • ' leriqi söylemektedirler. Mılıtıfıı aı"'lu ı·se : .. =--·~ ..... ..=ta.:';& (Det•aMı .ahifı 1, ritııx l de) JIO;;;;;A, 27 (A.A.) 

Belediye mevsim ilerlemeden muhtaç 
olanlara odun ve kömür dalıtacalt. 

SiJ'.....ı. teAirler 
Bankok, 27 (A.A.) - Domel ajan. 

sının bildırdltine s!Sre Uıak.-1* 
ırerıtnlitin artmaıı Gzerme Sıyaa 
lkıllll"(etı Ultiyat t.edbirlertni ta
mwmlamekta acele etmekteclir. su• 

: t;:-~•:_an:= L O B N A N A Bu iddia 111 ki ~vy•t öil• teblitinde denıuyor 
riyede Frama W...-i ~ir •llkİI ., 26 10nLe1r1n pceal kıtalarımıa bfl-

Dun Beled•ye Umum! Mecl111ne, 
fak·r 11 ı .. ere. biiı.çenln ıardım f ... 

n 11n """ ve k'lmıır datıtılm&aı 
çın 12 ımulı t)lr takrir werılmısttr. 

tam .... iltikr.ı ...... eclemedL i s T 1 K L A L g a lan lı tün cephelerde dütmanla çaı p 9ı.1ı~-
Ba ilce -.W ......... y.... yor tardır. 
rile eenelerle cticllndi. fllpmth V E l!I 1 L D İ MOSKDVA, n (A.A.) ...._.ada 
~ Nihayet fİmd11d ltarp sa. n Hariciye Halk Komiseri Molo. I Roma, 27 A.A ) - Stefanı: 
hw etli. ~e topraldannm da. tof, SoY)'etlerln hilen elyaat mü. Jr{oakova radyoıu, biikunıet. mer -
....... da Almanlarla lnpW. Sarası de Sari,. ıibl (Dw -.I• 1, .. ,... , aJ keaı etrafında bilhaasa cenup keaı • 
---dairi .... çok Jifoa...., be u le dı .,1 mınde wuıyetan IOD derece nazlk bır 

Bu takrti'. mennnba u.r1 ... ı1 ol

ması dolayısle yardımın bir an evvel 
yapılması ıeın mi\ııtacelıyet karanla 
ve bu devrede eıltarılmak llsere Be. 
led ye Rı)•aset makamına tevdi edil. 
mııtır Takrır, 1etıttırtlehilne ba-.. )'iyo;wn• ........ uzaktan,.. llarw• sonun• • ar 1 ~·----------' (Devamı Nlıt/• '· rih&ll '""' 

~ • llfak bir alikalan ol- /nıilis .. H'ii.r Fr•n••l,,,.ın ........................................................... , ................................... . 
_....halde, nihayet herp döaüp ifıall•rİ ııltınd• luılaealc 
Hıı• onlann topraWa ..... da (Radyo --telli) - Buctın alınan 
..__ .....: t_....!11:..ı--L Fnmalar •-
__ ,_ ._..., ... -- haberlerde Rfir Franaı&lar tarafın. ::a=. t:":':,.::f'~: dan Liibnana latıklal verilditi bildı-

ola ~e&I,.. hii • b" nllyor. General Catroux, l809l1 •1 
~ n lata .J-.-,}!__ ~ ~ ıeınde Surıyeye ıatildll wermıft,i. 
~..... ., ı:--· . . Şımdı de Lübnana iet1k ll verilmek. 
sözde arbk Sw ''ede hare bitm"' ted y 1 Lilbnanda harbın aonu. ..:ıı • rw &niaii ır. a nız 
ıt:'h J~lileri 'a19 ee:;a na kadar İnglhz ve Hür Fransııla.. 
l latti Sunye dil-~ L!.. ran ıfgallen altında kalacaklardır. 
etmek için ken - tam .,... 
illlilclil de vaadolundu, fakat a7· Be -'•n 'T'e ... bigesi 
ni zamanda ...evvelce yine biaim U~ 1.. • ' 
t.u l6tanlarda tahmin eylediğİrnis -
...-_ tam istik1~tin ancak Umum Müdürli. 
hnrpee. ..,... 9erilebileceği söv· 
lenerels lcoca memleket yine bir 
çolc b~arla 1-ih kalmıya meh· 
kim oldu. Ge.;iril... bu kadar 
.... ceralar İM mMJ9t ... ıL Su. 
rir87i bugün -"" ~J11178cak 

GI. Cemil 
Tan erin 

.. 'hale ptİrmİflİr b t 
Ya.nda .,..... .teÇen ~e& ey a Da 1 

"'"hlala....-zm .-d:ii malama- Beden terbıynl mükelleflerine 
ta elre ... a6zel, ........., " •-- auıeak .erme we bölgede tef -
sia .._. halkı 1'utiin belki Ya. tiflerde bulunmak üzere Edimeye ıL =r::: 'Jwa daha valtim bir ... den Beden Teı bıyesı Uıaum Müdtırö 
..... llillıi-le adak azbraplan çekmekte General Cemil Taaer fU beyanatta 
W.. QWda -.la bir okb ek· bulunmuttur: 
... ~ ......... bir tek .,.tll- c- Beden Terbıyesi Kanununun 
- ............ ~ tatblkatanclan bekledıtıml& pye .. m 

TASViRi EFKAR pıronlar, nkortmenler yet:ttırnıek 

'

D cleiil, enell bitin pnclerın hWtu-
..._ -W.. ,, .... I •J CD..,... .MI• ı, den • _, 

Bakışlar Deniz gedikli 
subaylar Mllll Korunma kanununun tadiı.i 

Pe.,111i SAFA Meclise sevkedilen 
bir layiha ile bunlann 

maaşlarına zam 
yapıldı 

M IUI Korumm Kanunu-
taclili. iki0 tem 1 •• •• .... e uıtü. 

ne yap~orı &Si ikbaadi, öteki 
adli. 

hm.adi temele söre hiiki· 
met ıenkditi nüette, bütün 
istihlak •• iat hul mekan·:ırma· 
ıma el kOJacak: latihaal ödevi. 
ni bataranu:ran aana7i ve maa· 
elin te9İalerinin ifletmeaini eline 
alaeak, itçiain pllfim aaatipi 
Ye ~ clü.ene ko:racak. Lii
zum IÖfdilitl •tAlik maddele. 
rinin -ı.- :raulc edebilecek, 
limm .......... MI' .... 
mr çiaecek. 

Tadlia .ut t..-li .. Mi1U 
Konana K•••••- ......... 
~ ... ...,.., .. 4•ı Ha. ... _. ...... ,.... ... __ 
-ıo•linıra....,_. 

Ba .... w.imMilllK-... 
- Ka_ .... _ WdecUiimim 
........... c ............ 
n illin ..U,.. • ._,w ._. 
...... 'l 11r' ......... 

................................ 
tihaal ve iatlalik arumdald 
müvuene a1arluunaclakça, 
mal ift.P mal me•cudma si
re ı~ ururi 
fiyat yük.elitlerinin n bunu Ankara 27 (Tetefonla) 
İltiamar eden lttikirm önüne Yüksek Askeri Şdranın tuvibi ile 
seçmek, ,.ı.. acili tedbir'erle Milli Müdafaa Velclletinin hazır. 
anümldin ........ Adli kanun. ladıit bir kanun l'yiha• Mecliee 
lar, ildtsadi kanunlara uy..- sevkedilmiftir. 
oldutu niıbette müeuridir. Bu mühim l'yihaya söre. e•· 

BiJük bir .. .inçle sörd6k velee deniz orduaunda pdildi •· 
ki. hükUmet, Mili Korunma baylığı mevcutken cörülen lüzum 
Kananunda. lmladi •e acili ... üzerıne bu sınıfın yerine Gedikli 
ruretl.-i ltir .,.da mtitalea et- Erbaı sınıfı ikame edilerek ge
miftir: Tam iateditimis lribi, dıkli euba)' te9killb kaldınlmlf, 
İltilualİ de, iltihliki ele birbiri. 0 zamanlar da gedikli aubay ola
ae denldqtirmelc imkinmı ralı: çalıpnlardan arzu edenler, 
kendİIİne .-en ~etleri al- hizmet müddetlerine nazaran Er
mllk ,.lunclMhr. bat 1anıhna naldedilmif. nakli ar. 

Şlp .. uiı a. ........... zu etmiyenlerle El"bat aıaaflana • 
Mitin lcbeacli ......_,_. ara· jda mukabil rütbesi bulunmayan. 
-·- ...... ....._ Wr plL lann •nelere takaim edilel'ek 
• ....... • ...... lııltaı• 9'40 .senesine kadar taefiyeye tlbi 
btı.,.. Wr .... ....... ... tutelmalan Cenelkurma)' Batkan-
• •.t8( wra • • 11 a... }hiınca aızu eclilmitti 

,,,..... ....,. .. -- 1 ., '~ MM/ı '· .... ' 

pnkü ıetlmada, olmaua rarın mtl. 
ukere edılerek 7anl1m karan ftr'l
lecektır. ,,,.,,._ ..,.,,. '· ..... 1 ., 

Et fiyatları 
KiLODA 10 KURUŞ 
BiRDEN ARTIYOR 



Rülfe: 1 

[GJiMD--.Ml.-.~---. r-.....-m~-~. Şehir Meclisi 
Terblre llmlnln lcanunlen toplanbsı 

KiTAP 
1 9 • 

TENKiDi 
I SİVASi VAZİVET 

TASvlıd znAa !l!!l!l!!!!!!!!!!!!!l!!!l!l!!!!!Bl!ll!!l!!l!!l!!!l!l!l!!l!!l!l!!l!B!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!~!!!m!!I!-..--_. D t1c1w11 ... 

K. .... ...., ................... ..... 
~ 171 GL 2 ... • ... •ııiıııcle • -~ ... 

..... Nt.ia'ia Wr ~ ..... ,_..... .. ...._ .. ,Kon- iflawıiıal• 

.,. ••• ...... lilllwl au• zR'wnlımz• ........ olr•L _, ...,........_..,. .... ...,. - ... ---•.• ..... 
ş.IFI •ı rT .,~ ................. .... 

•ılu• (Pralıın• C.orıla rt_.) ilmi,,..._ 1ıir ..,..__ 

...,. ...... ···~ ..................... r'*ha.. obı-

...... ,.,.. ' mı•ı• ._. .._.._ •• .., lraWlireıler~ni 

ıolılaiw•lrr'" •rl lırp W.••• .... ._ l.oc•• ..... ..... 
.......... Wr .... \el-~. ftlileri ile .... ...... 
..... • 1 ... ,. ... - d• iri ........ .... .... • 
•lııJ ... Wr ...et9 Jelitftirlmıl•iıle ~. 

U.. ••I .......... JOL. Nitekim ................. 
r' .... • ..... .......... ..... • ... ,.,. pis' ' ıalı için tatbls 
o C ....... C•I tı .. ,mele bir ._..._ Mailre d'Etude d• 

...................... _ ,.Pilnwi --· feftalacle ...... 
• ......_ Mlda··-"7ıa ... bu Wrids w •.wa tMtil ...a. 
,..-.. dii•leaiw ......... etme .... eebeplerinden biriaia t..P• 
... -.. ....... ,...,.. ba ..... ~ oldahno ilirrf ... 
••lsia. Nihılıiın ,_... oı.... cli1e muht-.n e., Fetbiniıa mi
..... aıı ' ..._ .. lllllflanllın bldmlan muaDim 
-IWinlwi ile ........ faW ftrimi ele ............. Ye .... 

- Wr .... içiade tllifi•• ·ı ft ......... ~ bulmak için -. 
........... _ BrJt .... illieci .... mektep miidiirliiiiiDe 
............. ,.lalan ..,..b tamir etmifti. 

Öyle •mıcfi7oıw ki ...... 1ra.ı. ........ a.rt.in _.. 
Jır ....._de detitmea lwumları YU'dır, "i7i b:r DPticıe elr ık .. b•• ._..,. de m deh lalWk ..._. liaundar. 

Cilr11tl B4BAN 

c.-- .,..,.f111nnm 
""""'..... ,,,,,1cı..d.Tcl 

t.ldl/ ra"'-liUl 
iBli -Bili SALCUKNAMESi 

Harp ve siyaset 

B ... IP; ..,. .... 
.......... akipelliiild 

ı.a,Glc ............._ Mo.luwa et. 
........ ,... •• ..,..,. iler
lemekted'r. 5"pt ..,.._., ... 

Belediye Umaml Medİlıİ dün Dektın J'U'Uhıa JülJa u.&almal .. eüt ... n..- llıalll laAeald~ı..,. ttat,a_.._ arlaiwltr. Za-. .,.... ...... GI.... ....... 
Abdülkadir ZiyHm ri)'Wtinde &eeebbüsü .,. ballım llltieueeeet 4e•ledM •TarlcQe• ..ta weriyorie..tı la llrkcafa ..._,..._ ..-141tr. miJw. Çünkü~ tam 
toplamnlfbr. Ruznamede buha- dyesıude doktor .,. dıter altı arka. da bia • ftldt,,. •n ..... redü .._ lhılpl'Ja, ._.,.. ._ liri lılr ...... binde Ye eDi mil .aimdıa Va. 
n ... 20 madde içinde en müna- daıı Emın Molo, 1smaıl Hadımlıot- W8' IClna,.tik. 86d8a isba~ iliJı ..ı..Den •ardır. h dntle tlrlaee lakolmcla altı mrlala fwb " bir 
kqalı mevzuu, Mezarlıklar Mü- la, Nuri Cenecınımn, Nun Kutulmuı, l 11areo Polo'Jı lllkndsia. ı-.ıa bir edat ~. tok piyade flrkelı ile Almanl.r 
dürliiiiiaiia. cenaze aakliye lcret Sedad Çomrah ft Tihlr .llıMı mad- Bu w..U. beni Baıçuk kelimesi R.lann arildafauma .....,.,... 
lerinin ahvali hazıra dola,.ile dl •• mineYi fedikirlık •• p.yret- Rı•za N U A laaltlmı•• da afalr lıir mtltaluJa sn- lerlemelde dnam ~orlar. A&. 
% SO utbnlmaaa baldaadaki tek- lerle TürldüP iid ann .. rıer neo- temekdedir. Pek eslddeUeri kitab- mulu M01ko..a11 eak1ll ......... 
lifi tetkil elm.iftir. 1 rıne de... ediyorlar. Buıada bu &arda c•nıeu Belçuki17e. tlldri kul Je hm •tmıit .. .....,..... 

Bu mazbata llecliete umumi satlerbl hepslnilt adını aıluetmelr Ba eneılilı eeyıahı, çqa ...._ lanılnuedır. lha tertdl> '1r arabea ter- ....,.,_ c ıt 11· •• ....... 
bn mümmıart havaı Ul'fllan- benırn icia bir hla tetkH etmekded11. j •t •lreD Cenarız otoDanMan K•b'-1 ki1ıee • JleltaWeld ep ._ aJneD .... 1 ı a. ,.. ' ı P 
mlf. ilk söz aı... Ekrem Tar: Çünki bu tetek.ldıl eYVelce bır kaç tay laanın yanında kalmlf. Çinden tL muhifau edılmışdır. Side bu «Ç> bu dili fA:rİ olmafta. a.... ..ıı ol. 

c -Y ... mak güçle~tiği aibi pul eser .,. aıhiyet Sul&uı Vele· haıılııara hıı setırmeğe memur edil- tibır .,. terkllıin pnhı .Wutuna --'lim ,-.. ı..;rw.leia kendi-
8bnenin de güçlqtiii anlqdıyor; dın divanını n(!fretmifdı . Şimdi de mif., nıba1et Venedlle ıridıb 1300 yıl. paıcnaete Widır . .\aWe ti&aide &.i ..,._ ........ te lirler. Buna 
Belediye lmme hizmetlerini hallı: lbni.Bıbınin Anadola SalçaklaJarma lannda -.11111' ~eebai yaı 111e cSaJçalaJU• denmlfıllr. Bir • u l ebl .Ruslrrm t•et müeuir 
lehine olarak yapmakla mükel· laıd tarıhınin türkce terd.-ıaı 19. mıfChr. B• _. • wakmlenben biT cSelf'llıtlen denegelmifdir. cTlrk ta* dafl ..... t.aWalden w ı,. 
leftir. Bir cenaze nek)j için 300 &ifade sihnine koymuedur. Sultan 

1
çok defa basılmıı, aub&ehf ctıllere Tarih•~ nı yuarken ımlahlan ttlrlr- nu Alman arbh tank " otomo. 

lira çoktur. Belediye tiGari bir v~. l cııvanını Tanirlefkiırda nuıl tercüme edlll1llftir. eet~ı....... cah'4111n. Bo suretle billerine kU'fl fimdidea w ... 
zihniyetle dütünmemelidiu de- laeyecanla Ul'fılaaııı. dok~r Uzlu- Marco Polo hbanlılar piditlhına s.Jçakblan dedhn. Oamanhlar, Ak- cı.Jan iclclir olmuarar• 
mittir. ıcu takdir ve hirmetle anmıtum. kıs setırdıtını pzdıtı atırlarda A.. •J"Dnhlar, U• .• sibi eli> edltl il• Berlinde tep'- -ld -.ı.a 

Buna m6tealciı» e8z alan Meli- bunu da ayni aG~tle karıılar, dok· nadoluya n lrana •ardıtını soyln- I ad nrmek Ttirklerde ldet ol~utcfar. lronferanlllMle Bolfeyilder Ye 

ha Avni de tunları aöylemiftir: tora, arkadqlarıle beraber takdlr iken AnadoluJle traaa birde cBö. Ba selıeble Selculdler tibln ctotru .......,_ milltefld •.lelin Aft11ıo 
c- 300 imaya bir ölü kaldır- we h6metıe anarım. . . ytHı Türlrlye. admı ftri7or. Bu ... cte:t'ldlT. DhettillMl't .1bnndır. Ve pa lrarllllllda " BiJ6k As7acha 

mak çok pahabdar. Bu ;,ten bu Bu eserin aoııunda yıne bır takım yibatninıenın ıtrdlibl " eeld lalr •Sıılçukhalan cleftmelldir. bir alilcaa ~,._.,. kachır 
derece lı:u almalc doiru değil- eserleri tabıeın çallfClıJdannı lıalıer umanda 7apılmıı oJu frasıcaa tın l!:alu ~U. olan kilablanla Saltuk m&cııdıle e4ilmrıi •nl ..... .._ 
dir.> nryıorlar. Kenclllerine muYaf.fakL cum~de İlhanlılarla Salçultlulara ıuıldıjı clbl Selçik okunması teab ri!m ........_ ..... diDJa mat-

Nihayet Refik Ahmet Sevengil ~er dllttls. 1lnı Anadolu ile lrana ..atı frauıa eder. bir aüretde de :ıazılına da buatau " politlsa alemini ...,_ 
mazbatanın reddini dtemİftİr. lw-Bibi tlribi, Ti~ 1trlhin.ıı ıtvestle La sranıe Turqaıe • Bliyilk bunan da Salç-ık tallffa. e410mesi iL pi etmekte dev- edior. 

Bunun üzerine eöz alan Bele- Salçultlular faslının 1116hım mahu- Turkıye deaıyor. G6rtll6yor lı1 Jeclt 1111Mhr. Çlnld AraM.ann elif> ı '919 Almanya ~ NamJlllD 
diye Mezarl~ Müdürü Süley- lerınden~. . asli' ev.el Saleatlularla hhanhlara Arabd-. lıem bbdea bqb Tlrkler- eö,.lediti ......,. A.......- İl
man izahatta bulunarak, Beledi- İbni-Bıblyı fanıea ulından tercti· cTtlrldye> denirmıf. Bu kayd Titti- de kalın olarak cltah dır. Ba halde tikhali daha • olrrali ı&teriL 
yenin verdiii tahaiııatm kili gel ... "'.'8 Nuri Genconwıdır. 811 ce- 1• adının iyle unnedilditı Clbı ,._ clalçıkhl•n da denebllfntl, lıen ı. mit olmau Aw,....... haricinde 
meditini, 937 den bugüne kadar tın 1•1 ~atardıiındaa bııdlelnl ~ 'nJ ohu~b pek Hld tarihi bir .. rillcl eıkkl tırelh etıdi& •• Whueue cenubi Ameriaada 
kaldırılan 1602 cenazeden 88S rik edenm. l.ıdatanu da 161termekdedlr. * cl.ia .lika ..,........... Ba 
bin 5 35 lira taWlt yapılchil Bu tllrkctl lllmler 'V'tlcude setir- 1 Marco Polo'nun bu kaJdi benim te- .._. Nmi GelleCllllllaam Tlrldtlk mrda fimrli ,......._ ~ 
halde 1 34 l:tin 1inı ....,.f oldu- dtklel'I chml-Bibi t.erelmab ni Ka. ıJmı tasdik etmekdedil'. heyecanı ile biriz c6nsk• inden -.. devletinin HoDr.. C.ıuı rw 
iunu anlahmfbr. ~ clnı.t.I pldlpha Kanmancıt- Öllee lama 8fiıutıfl hahte lna pek ra Bo11tama makaddemeai nakl edil- oradeld .. w , .. ,.._,uinl 

Niha791 Meelie mazl:ıatamn lu .Memed Beye arınaian etd1kden mllld, mantlld " lfl1rlr ı.tr lsdtlla\ mit. Dihl,et metne sfrllmlfdir, Dok. Almanlrna ile+•-. Dqa .... 
-~dil _ _.s. tt--L 1 I''- 90Tll htr sahife .AOl'Q1l da lllmed .aaıt tea mu IOra umiml AbaJe dH PerWa JııilJa u.11111 .,. ldlPlıa L-.L.- .!.ı~ ..... ~-_,. 
qu e .,.....n m ...... sa e "10 ıus B.,tn 700 :ıd bdar enrl mı.ti n· -- .,,.,......... .._...,. 

r_._..__lt.-.•---., ır&uDEMIR bpatdmuam kabul etmiftir. ı ıusllar olmutcfar. Artık ıdlamn.., '* ... .., 1111...._ ... ._.. ..... ı= ...... Alwlıa ..... 
....-... _, ___ • ..,,,.:~ • 1 d ell1H wwdtlt .. emri dercetınltln· ı--ee ...._ t6rmedithn bir~ cnr ...... flllnlt wa _.... • ... • .................................... Meclil buslba topıanbalU e- ~ • ' lellıllW ... C.,-

..._ 8••1 111111111 --•-- nlmen ...... n ... medec:ekth, yana da eon top. 8• ..n-..a-..- •i _ ... _ ~- lal'atl6ft bu teei. • lıal1119 mdble vanhr ...... ıall ,............._ 9L o!m ,..a ••; 

...._. • __.._ f pd nk iline' • • · • u 15u.a•u~ •----~ callfllUllardır. rtlk kıtada olan bu - 118 ..,ı.. ..... ..,.. tlnlell • 1 ..._ 
w.zlJeU latetllll J... llOJWJOrdU ci.!!8 a erecektir~ iÇtima ... lıuUıWa. -ıirde, ...,._.. Ban:ıa tunu da ill.,eye Hlnm il- dır. • hiikam.tlwl ... = ...U. 

e .... tii*ceden 1-eka ~ JnallanılnaQ• rertlll ki tıssileri Türkiye Ultm.intn g..., ""' lıfçblr deyeeU 1okdur. ..,. • • ........ Ortirı A,m.;. 
A...._ ... , eakdlr..> .tGrlrce •adıtını .-a,eru bu U.. l 8'de .. •..WUr: Dllnal mlllra • bda Pı; • la .... 

... 1r1 itim ,.._. llopp tımarı ....ı a. .._ .....,. llt.adi =T B• a,...._ ... ı.li emria tercini 1-.,. '- '-karlar.. Swet, ll.U.. ı.11 .,. e1aeak olan w m eseri her • ıı '" • 
JIUa&eldne d6ııd6. Borap ......., Jlatd llrea lami tarafmclu wn... Muhtekirler de allnflamamak atmkha Mill4tir. tlıDe .....-: fakat aralıea da ide llrese Jaarlıret1e tavsiye ederis. Bu ==---~ ··~ 't ~.,:.' 
... Elawer JI..... Ntbtuıdııı, bir wrbl lııUltma Urrb& etti. Bmaa •07lk bir ttlrlrci elu Kar,,--tJa detllcHr. Çtinidl ordeld •1• anat•t nert olnmıı:ıan bir wılM....- dlbnl A_..,; 
...,. ........... olan eeld (bunlar i9eriM .... ..... İsmail Balda ...... Jakh •iT "' tlDeke remeff Reve yedf Ull' eora - bb. laD slbt anbca 1liıbn edltı um 1 ekallcdir •e eri bir Tirk olama•. ,..,. ....... .-ubiw 
..... ler. Bulaıa enek ftrlark BeJI a&wleffırlı bu adama dol'n peyniri oldoiu halde utmaktan ım- 'illet"' mbaMt --~ biae ..,. edllwlldir. KelirM bize tranemea R NUB ct.W W..... -=1•· 
ile eala delildir.) natmeJerDe br. -ı... ••:lı.etmelı: tatedlJM • Jhle ... tina eden y-~ we -·~ır tAcirt Yaııı 1 < •ınıarı ~r.Claee t6l'fll if&Uıar '" • IW'tllle Aaaw- A""" 

1va9 -. r-1... • ........ ,..__.. ... •••••• ... •••••••••••••••••• ..................... ,, .. _,............... ...... .... ..ı......I 
9'rtt*lanndan, Mr it sinmeden raa anlatam.adJ, Niha,.ı Danyal .,. Dmetotıamm Asliye lıdad Caa lleJeClnile doluyor. ...,_ .... crp ...-
_..ettiler. Ba •ferdeki m'llftffa- Faralr Bqlerla iclanmndt liO ldtL mahkeıwınde sörila muhılı:emeaı * Şilcdgetler ,, y • la m .. telı:_. Aaw._ bnedrli 
lltı'*'lita ....... ilıılerl anamda lJk bir Jranft .,aadtrenk " Şlr son uflıuına 191mit lıılılunmalrtadır. Çok tewlf •dilecek lılr 197dır lrı r :::::::::::::::::::::::: unanıs na ...... w - ....... ... 
-erbndlt Hacı Abdtllkadlrha de .llehmedı alllbtaa tecrid etmek..... Dtln, ............... nmawhal Fethı hen ait arımııın tiıribıni eri bl1- Hamamlarda ana yardım cenap mUnt ... _ da ~w A• 
lılllundahn .... Bacı Sami. onu eli. 8111111 WIJU Şlr llebmed de Sezai mütaleunu aöyliyerek, maznu- me,orm. Hiç bilmedUden•iı de çok ...... lataımdrılD G..- tıetllil 
... ma mahkum etti ..... Jaakladı. Topy Sarmm aduılan •Yeeinde nan •ucu sabit oldatuau. kendıainba ama pek u •• a bildilderimız de p a r a S 1 D e ............ . 

Haea Sami, bu ilk (tdaa) ...... kaçarak Jnaa Saltana llfındı. iki eene drsln .. 100 )ıra para ce-I epeycedir. As .. 1di~ INn deme ı tir ? lstGnbııldalci Tiirlc te6aalı Frbt ~ ,.. .., 
wn llderi 711dınnıftl. Orada serci lna11 Saltanın telı: - usına carp hnuıaı iatemııtir. lla- Salçultlu Türkleridir. Gencoınıan da 1 pl'p ,ani .,. ~ ..... 

Bu ırlbl itlerde çok lht4'allı.. badi tlflenm bbal ederek bJae kartı cep.. 1 hakeme karar ftrflmek Oaere bafka bundan tlki1et edfyor tı pek lıaklı- ı Rıımldr tlt1 gt1rdım tlncfen Yr tllrlll misi•• olma-
.. U d .a--~-ı a-ı--ld-'- L-1.L -~ LiilebtırgtU, /nn.ı_ /ı&M&ij •bJtı __ ......._.....___ V-_a_-_ _ı_u ..;.,a_,_ 

•11-maL daıcek 4eNeede ... ._ he almach. J'U.t aalrerlerile Ttlrlris. bır stıne bırakılmıftır. ır. -u ..._ ....,n --ınua fı l" ti 1.-·'adıhır ~---· ......-. -
Wh Ye d6tüne.lı olan Enver Paşa- taadan cılnp Efl'Snletana ıldca .t- Bundan ba,b ayni mahkemede l r arRCa, arabca, s6r,plce, enneaıer. ldntmc'ltl~n " lııo.htdo GCI ıge M ~ ~ 1ııllllMlz """ •g pdlk• 
9JD yerlae selen bu Hacı Samenın, melr. ilıtedt. Bunun laenne bis de mubakem-.i s6rfllen Beyaaııta ba~ b1awa_ o umanlanla ruılmıt .a. ~ l.cıei at.idesi il ......,.. Th• Kısılay CeaaiJetfnin Tm • tea ..,... .._ IDlala eclııınıll 
l!lbP selir bir tarafı olmadıtuu kendllılnı tütp ile 2IO kadar askeri- kal Sabri. makarna lberindt ihtikar bu olmaıa liyık eavler vardır. Ben ot.,.• Ba,,.a ŞMrlM• Bff'fl.,.. niatau ya,...uta oldutu ,.rc1ım d~ lrpoa • .-.......... .... i ' .... 
lirenlrr ... ırautlardı. nl çeTlrlp alakoymıya muvaffak oL suçundan 21 lira para cezuına n ldiima ewr)enm4e chbrımetriaiı; dm Clf•iıdakı şilccivc& tMA:ttıha1ı "8m ederkea aemleket1misde lıılıı.. lama.- için Am•._ ~ 

8u sırada Kalaptald Bo1 .. '11rler de da. (1) bir halta dflkklnının kapatılmasına! Türk tarihi ._,.,._ derteede ook °"!':.~nbaJda mesıınen buluna. nan Türk tebaalı llmnlar da Yana. 'Nemi Hail J...- ,......... Sr-
hn-kete rçnıifler ,,. Dena ıJe Ka- En,,... Patanın ,otıuta herslıı ıuhküm edllınlttir. monogı afilere mubtacdır.> denm. ft- .u.tandakı mubtat akrabalU'IDa rar fift K...,_,a talarirt olrnık ...... 
..ıekin araandül JOla k9altlerdl. daha ruı-. daha ae1 hir tekilde hıe- te bu JHnaa ela m•htelıf meabMarı yorum Haın._ littma. 20 D- dım ıçln fullrete ~. Bua- Mt teklifler , ...... 

IJ puın canlanm17a bqiadılt MdlliJ'ordL * Ş0PHEL1 BlB_ ôLOJI -. GA:- topt.yıb hlr Salçvk tlrthr yuarıak ruelak bilet kestiler. Çıkar"9a de !arın alikadar makamlara yapbldan Eler .. aııkliftlr lapull,.,a 
'-ırlale* a.. Saım. Wtaa umme latada otllran Yorsı adında bırlsı, ibya edenlmis obudı Ba mGh m bet kanıt tu paraeı •• bet Jru- müracaatlai' Jcabol edilititillıden Yu- _._ ftL. -..L:-1. __. 

O YBl'k• paında matl bir benli• dün niade ili olarak bal Qftw • ı 'Uf la m ,_,.. cn,e ...... on ~ v•JM • .--T-
.. ttdıfethle nıtwnen dalutl ..... ,,.tj .. db1., btr .. r1n. lmade cal1'1P dur- ı Cwdi .... Mlly -:ınora: botluk lllilll iclrf.111 ..... ...... bit kQl"M daha tstı~ umw pa.. awdatw pnclerilecek ..,. .. pla Uulqerk ............... .. =itin.::.': :--: nıat olaa inan Saltan bile, timdi YorsJıu~-:-::.aDln ıi..;. okiuta- ri:"• hlla_ ~r. ntnu 30 hnta t*arttllar. Bir = palrıeder halinde lıu11bal Wiii sM ....... ıl '" ~ 

• -. Ufnildera rnrpıık icaD ıollar. 119 IÖf'ldt.,. .. eebepl iUinri a.. nupa Uı.ı.t Mru ~ ~ bir &ula üraaı bet k dlr ..... ~~ ... :ı~ ~ tW>ı iti se'ı ..... ,_ 
lila .&ra -....ı. lııir , ... , a ..uk tanler anJ'Onlu. 1 w· bal rak ~ • bld ı JetitiJorlar. B09trma hml-Bıbbun oi•r .,ı Hele ana llUUl ae 11': ~-t~'~.~-'D .. !1.;_ ıı olar. T• '81ılifler ....... 
tlr'w1Jw4'a. O bdar ld. _..a.u .......... Pıılr ..... ...,.... tar 

1 
a lllOl'P ıraue Salçuknimetıinln 1$1laa metnbu Fe. ..attr? llamaaıcla alell.cle btr .,.... - ... -- trcnıt• sili ...t 

... 1a1&aa M1e Brea 8amiJe brp -~ ...... c1a-•- h _. • l•ınt11W. ı..,.. ı• p-. ..._ ı.-~ Jltldlrlltlnb allbclar ...artara ...... .ı... wWt .. ır 

........ ........,.., h ...._ tıoplw ...... _, ·-n. ırwan. Yorıt. Galatada. ~ .lapino ic- dara ... ı. Benna cTtlrk dnhb •d• ,. _..ın iler rkrDıad .. MlllO-UI tarafuadan lrontrol edllmelttedlr. Ba. ı•W .._ ..,._
11 

•rrAwr 
*- aa.ı,. q,... ,,... Lakq tialm •11tlnt olanlar. timdi o lıq inekle töhret bala ... •nat bir a • be ......., ~ bet h1'1lf alınca töYlc bu1t bir 7aıdam .., ... toplu .olarak ıtanalıat 

1 
......_ a' uÜw. ........... •wr Pataıa .,.._.. ıo' el•••I 11 brtWrlerlM stl"lftiy9 Batti fleıa deJ'9 ta"if• ll1rkdn• beu-pla. bir atretaı:.da ,.... •ap'Ufte ~. v .. : .::....... ..._. :... el-

.,ıt .,..... MI>•... .....qaftlL 8aa ealail atint lıq. ' kl dop .,. bata lleml - Tlrk dlhil ~ -~rtan"na.Mln--~-9!.._~ T ba- ..i jl - n-L 11 p& llr --.La 
... lertnclr .. nla ............. ..,.. . ~-- --- -· uaa... ramvay naa an .... _ - - - . ,,..... 

-• lelllaia arta•• ..... ••• ~ ark llımmdlr 1 r' 1 •1111111 •~fıırı Saleulrtalan ıtisden a1n b~r clewlet tını eelbetmeısı rica ederim. Ji - ,..._ • A• • a ... r lr - • ..... ı--. ..... w. · , L 1 .. , unecli7orlan1ı. o.ha prıbt ctban .... ge ~or ,.,, ·;. • ...... __. Wr ..... 
9ıt ..._..._ elallr9 .. ....... .._ ........., ael1'll relılrd 1 harbinin 1ntttlrekeal •nbında blıı1 1 - -L...:.. W i la V ..... 
..., .. , • llUI ........ ~ NMJMrJıt *611Gaftlaa lıdfade a. ı IA l'U-r.c>L JaJAJILICJNDAlıJ: ecnebJJer Konya bawlhsl •alknn cSiı Tramva, bandajı •malt için _,. :=i9 ....... trıııl'ltı in 
........... a ....... : cJP ...... a71 41ebi1naek lcln ellerincltn .. ıenı ,... Salfaldaınnuıs. Tlrk defllrlnıa..> ... ne1aret Ohlnln R~a .... olan lıqet ilk :.- r... d ._ .. , kir 
Ilı' ıl it ._ IJlr ... ıt a. * .ataclrrlar. BallSI ......... bl.,t ,.........,. BCMtı ye itvara ealıtm11lardır. !lk defa 111Ub•J••b parti olarak 150 bandajın ihraç il ı •.:;. ~ .ıiw .. 

aralık Kara&ektne pldf. Bu eabll itanılea fl&Ja-* taklnını balllr da 8. t: Alrmık't _ llamt. & N.. olatalr Satealr " Oıımanh devletleri moüwln. ı-~:.r 1:.':r'·edı~~rrı.~- Wa 8i:sıW IP+iı f Hık Wr 
.... ...._ aleylUmllılr ...... tbl charar, atılll kll'lldrmelT. jat. Ba)'ri. W& deye iki dewlet ~ oıma11b bun. Ticaret Oftai, tehrtmiade buı sıda C - f D--- unez rw- _._. L...::e... Tolaıı~ ..... 
...... •• 'fi', • ..... T09Q. - Ne lıtly9nnas, lı&Wdll .. hlr 8. 11: BeyUr • Beyotla. B. lann birer hlnedan dllleel olduJr.. maddelerinden doklar •lcuda .-dr. yin Muata a ' ..-Ya aetirilecek ve ,,_..~. wdwl Wr ~ 
..,, ~ ~ 99 ı,... 8rL ri,.e alt- O.. bela .._ •• mtım. Retat. Sadık, Satıahattın. IRrmı, a:tnl bır d..tet teeldl etdlkla. mektedlr. Ba eebeple Ofaa, payuadan °

1 
nclaD_~onlaT tebıimiu ..._ ~ nııuıl.l.llJ·r·! ~ ......__ 

-..ıa1"a tema.. ~ Kil R faııul1a, nohut. mercimek, pmnç sıbi oluna~ır. üne) ka)'lfUUn ela •-----· --~-.... Denaı ıol ap uı- Pan. pal ma. onu da bol bol ftnlÜ. 8 . 13: J'enerbahçe _ Takslm. nnl, her ltismin de ayni topraltda maııHrlrr ..._ u.,. lırtlamıttır. güne lcadrt ,ehrl . 1 •• ...._ .... anim. le ....... 
tıattn.m na .... .U. l'lea& ,. ilamlı. Btltln bırakıp da bana B. Bilend, .llustaf-. Sabahattin. ~ dU, din •e hars dhlhı bir tek ~melıtedir nme ıe met& miti.mı. ......... ... ı.-

hetiklertad• YUJJrtl • plineab, lıtelllr .... lteJtllr 4lt ,,._ t dev1et oldutunu, bu ılU'eUe deTlet.i- laveçnler tiftik •idi • •• ı1 r?i ltmd• ..,... ..... 
:. - ·- .... leap ..... t.wtl. ririm. ,,. -· ·-- Maun emri ··- .!.~~~M=n: ~~=· H. mısia t •rhk bir .,.... Yarlık .. llealeketiıBisılea IMım iptida! .... llUt•k•it r ,..... :...: ..... 200 kilouMlre-
._.. ... ~ ~ hh .. ate "~'· tıacla, .... batb IMllllelretlerden dllnJlnm ... l9ld clewlftlert.clea ba. deler atın ahnak 't'e ınukabılinde m••• •r• .. töl plim• ....... ...... 
WltJeıa .....,.,. ....... ır.ı61M ıelip .... nısa tppllit allamlann 'ıur. ŞEREF Sf'ADI: landutuna )'lrmJ ~I kadar enel muhtelif malrine •• sınat mamullt .llalaldlrllikl&tiDdea .... rln n kola~ oJ._. dmis ,. ...... ... 

!!!~!!!!!!!!!,.=PDtedı-==!T!lm=ttcal=! ali altında bota bofıma çatıııyor • s. 11: BeJlerbeyt. A a, .. r. Akoaaı ... ıetqtnde bir makale ıle ..,11141r ıçba ıllklı•arlarla tenaufar. mütekait. ,.U. we clllllaraa aaııı.., m1ıa ~. Falrlll ... 
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Un tahdidatı kararnamesi 
Dün 

ve 
Vilayete tebliğ 

börekcilere un 
edildi. Pasta 
verilmiyor 

Un earfiyatmm tahdidi hakkın· file hilclhmiye mecbtn tutu1mll... 
dala Koordinaayon kararnamesi tadırlar. Bu unlar değer fiyatlan 
tlün aabab An.karadan telıırafla verilerek Toprak Malmıllen Ofj.. 
Yilayete tebliğ edilmi11tir. ı ıı:ı tarafından ıeri alınacaktır. 

Malum olduiu üzere bu karar- Ek L f 1 _L __ _ me... ranca a. maaarna, 
aame bugday unundan yapılacak , b' ~' ·ı · •t • 1 d L-

ddel b
. .• . . . ı. I ıs .. uvı ve aamı una e en ona 

ma eri tea ıt ettıgı ıçın Aarar_ • ı~th 1 ,_. · .-:ı_. .. ve ıma a ane ere elK;ISI ısauı un 

b
- L • verJ mesane evam cu CCCJ1.tir. namede uyılmıyan pasta, ÇOTek, I ·ı · d _..ıı---''- · 

hamur tatlısı, kr..k, orer.. sandvıç L L __ ta 1 · ı lı: '- •. - .h l . o...u ve ev ere ven ece 
e .. megı ve poga~ gı t sey erın 1 · · d · b. f w· · at· d'I · · B · 'b' . un ar ıçm e yenı ır orm tes.-
ım ı mene t mı~tır. u gı ı yı· b't dil k •· di 
yecekler ımal eden yerlere artık . l ı e me uzere r. 

un verilmemektr. ve bu maddeleri Diğer taraftan fehrin ekmek 
imal için evvelce un a!mış bulu· ihtiyacının tesbiti için beyanna.. 
nanlar ellerindeki miktan iiç gün melerin dağıtılmaama devam e_ 

zarfında vilayete lıir beyanname dilmektedir. 

Dünya harbi ı GI. Cemil Tanerin 
, beyanatı 

t 

820 acu sıBn l 
ALMAN TEBLİGİ 

BERLIN, 2'7 (A.A.) 
Alman tebliK"ı: - }lanşta Alman 

aeri botları tkı ln~ılıı ııerl botunu 
batınnı~lardır. Dun ~tec~ Alman ha
va kuvveUerJ cenup ve batı ingılte.. 
:redeki liman tuıalerını t.ombalamııt
Jardır. 

trALYAN TEBLi(;t 
ROMA, 27 (A.A. l 

İtalyan orduları tebliğı : - Şarki 
A!rlkada Gondar miıstahkem mevkıi 
"e civar müstahkem mevzıler topçu
nun ve bava. kuvvetlerinin devamh 
bombardımanına maroı kalm~tır. 

Bataryalarımız miiealr bir mukabe
lede bulmamoo •e diifmamn yaklaş • 
malı: için Japtığı birkaç tewebbüaü a
kim bırakmıştır. 

Giin!n yazısı _____ _. ........ .. 
Zavalb 

Suriyeliler 
(Bqw••lca.lıtlen d.ııcım) 

Siya.si vaziyete geUnce Suriyeli 
nıeslekd-.UDJZ bu vaziyet hak· 
kında fU hayrete tayan sözleri 
söylemektedir: Suriyede bugün 
bir General De Geıulle idareıit bir 
lngiliz nüfuzu, bir de Suriye cüm. 
hoı 'yeti idaresi vardır. Zavalb 
halk bu üç kuvvet ve idareden 
hangisine bağl.nacağını, hangisi· 
ne inanacağını bilmiyor ve tzma• 
rnile J&fırml.f bir halde bulwıu. 
yor.» 

Sabık vataoda,lanmızın hakla
n var. Yirmi aenedir ya.ptıklan 
tecrübelerden, yirmi senedir ge
çirdikleri maceralardan ve çek. 
tikleri ı%braplardan sonra artık 
hariçten relip de kendilerine çe• 
tit çesit vaadlerde buluna.nlara 
İnanabilmek imkanım pek tabii 
olarak tamamile kayhetmi~lerdir. 
Siyasi vaziyetin bu istikrarsızlığı
na bir de açlık, en basit ihtiyaç
lardan tamamile mahrumiyet, ,e. 
len yüzü görmemek, bir a~ el
hisdik kunuıt bulamamak gibi 
9!1ontd• inzimam edince, b!r sa
manlar ten, ferahlı. her tirlü bol. 
lufa ve feyze malik, ll'ki ye dini 
laer türlü hürriyete aahip Suriye
IMn .,..... nud llHIJ'UI, ...... ke
tlerli •• lriiılriin bir halde oldu

t- t--- etmek güç defil
dir. Şüphesiz h~ iifalabna, 
yalancı vaadlerine kapılarak bet 
asırdır kardet gibi ya,.dıklan 
Türkleri bir aralık rencide etmit
lerdi; bununla beraber yer yü.. 
zünde u~ onlarm 1.tn-aplarile 
lıizim kadar alakadtır ohm, onla· 
nn acılanna bizim kadar candan 
İflİrak eden batka bir millet yok
tur. Elimizden gelseydit imkin1 
olabilseydi zavallı Suriyenin ba 
günkü kıtlık ve mahnmİyet dert. 
ter.- çare bulmakta asla tered· 
düt etmndik. 

TASVIR1 EFKAR 

AL·MAN 
tebliği 
(Btriftct ~,....,_ U..•) 

Vaziyet, a~ğıdaki manzara)'I 
gösteriyor: 

Şimalde Klin ile Mojaisk .,... 
aında n.uharebeler cereyan et
mektedi1'. T ulamn batısında Al
manlar. Ale~mia"yı geçmişler ve 
timal doğuya doiru ilerlemekte 
bulunmı:şlardır. Şehrin cenubun· 
da ise, Almao kıtalan ilci gnıpa 
eyrılmtf}.ardrr. Bunlardan biri 
Nişanka demiryollan iltisak nok
tasına yalda~makta, diğeri T ulayı 
ltuşatma vazifeaile mükel'lef bu. 
lunmaktadır. 

1 (Btrtxel Nh.if•tUw. dcHm) 
sa tam bir dısiplını kendilerine iti
yat edınınış olarak, orta icra kabilı
yctındc yetiştirılmesidi r. Mı>seli: bir 
ı.: 11..biin 100 genç hası baluııduğanu 
farzedelım. Bunlardan bir kişı 100 
nıt;treyı U saniyede ko,up diğ'erlerl
nın 16 aanı•• "~ koşmalarına mukabil 
hepsıntn 14 ııaniyede koşabılrı 'k ka

bıliyetınde olmasıdır. Bu şıekılde orta 
icrıı kabiliyetine 1etı$mış olan genç-• 
lık küt.lesı arasında yüksek kabilıyet
lerin de daha fazla yetışece~rıne ika. 

nuz. 
Beden terbiyesi •e spor lıuıTiyeti 

bir tiyatro ve sırk oyunları gıbı se
yir ve seyircılere heyecan vermeğe 
mahsus bir vasıta veya bu heyecanı 
istismar etmeğe yarıyan bir sanat 
vasıtası değ:ldır. Beden ter~ıyesi ve 
:spor Caaliyı:tınden phsi intifa bek
lemeyıp bu arzularına ümit ettlkleri 
mikyasta nail olamıyanlarm •e hiç. 
hır hüsnüniyete makrun olmıyarak 
gfıya tenkit diye yudıkları yazılar 
biti hiçbir vaklt tuttuğumuz ve mem
leketin umumi menfaati bakımından 
doğru olduğuna kani olduğumuz yol
dan inhiraf ettiremez. Ve bunlar a. 
rasında şahısları istihdaf eden menfi 
ya'Zllar da bizi değil, 'ihbar bakımın
dan Müddeıumumiliği ilgilendirir.> 

Deniz gedikli 
subaylar 
(1 inci sahifeden dtwcmJ 

Halbuki bu müddet zarfında 
Gedikli Erbaş personeli kadrosu
nun tamamlanamaması, donan
manın kifayeti harbiyesinin te_ 
zelzüle uğramaması gibi se
beplerle ekserisi yabancı fabrika 
ve donanmalarda staj görmek su_ 
retile yetiştirilmiş olan g~dikli 
sulıaylann yerine onl<tr kadar ye_ 
tiş®' Erbaşlar temin e<lilinceye 
kadar vazifeden uzaklaştınlma
maları kararlaştmlmıştır. 

Halbukı mevcut kanunların tah 
didatı yüzünden bir gedikli aubay 
hocalığı bir gedikli Erbaşın çok 
dununda 80 lira gıbi bir maaşla 
ve bir er tayini zammı alabilmek. 
tedir. Bu kabil subayların mağ
duriyetlerinin kaldırılması maksa
dile Meclise verilen hu kanunda 
vaziyet1erj tasfiye kararına bağlı 
kalmak şaıtile gedikli subayların 
maaşlarına. hizmet müdcletleri~e 
göre 30 lirayı geçmem~k. l14rtıle 
bh zam yapılacaktır. Layıha ya. 
rınlU Büyük Millet Mediai .içtima
mda görüşülecektir. 

-Talebe yurdu 
(1 (IMıi Hli/ .... 4ftl...U 

lebe himaye el)rmektedir. 
Yüksek tahsilde bulunan gençleri

mizln çokluğu ve bunlar ara~ında 
:vardıma muhtaç oJanlann muhım bir 
yekun wtmasına nıukabil mevcut 
yurdlarımızıa bu ıbtıyacın genışııgıle 
mütenasip olmadığını gozonunde_ tu. 
tan Parti, bu kere bazı )enı tedbirler 
almıya karar verınlttir. 

ünıverıııte talim ta.burunun buluıı. 
duğu bına.. 7 bin lıraya yakın bır mas 
raf ihtiyarıle tamır ett rilıp yurd 
haline konulacaktır. 

BuraJa, _..eıce kararlaş~ırılan va
aıfları ba1s olmak şartile Unıvers,te 
Rektörlüj1lnce intihan c'1.lılecek ~75 

talebe yerlqtirllecelı: ve bundan bat
ka Fatihteki Karadeniz medreaelerin 
de barınan 76 talebe hımaye altına 
alınacaktır. 

Yurd haline blbedilecek bina ta.. 
miratmm bitmesi uzun bır zamana 
mütevakkıf bulundutundan yukarıda 
bahsi geçen 275 talebeye önümüzdeki 
aydan ıtibareıı ayda yirrnı,er lıra ve 
Karadeniz medreselennde barınan 

talebenin de karyola, yatak takımı 
vesaıre gibi malzeme venlmek sure.. 
tile lstirahatlen temin edileceği gibi 
ayrıca öniimüzdekı aydan ıtibaren be
herıne onar lira yardım paraııı veri. 
Jecektir. 

Bu suretle f stanbulda, Parti tara
fından yurdJarda banndınlıp iaşe 
edilmek ıuretile himaye edilen tale
benin adedi kız ve erkek 850 ye ..._ 
nyor demektir. 

TASVİRİ EFKAB 

iktisadi Devlet ' 
teşekkülleri 

Umumi hey'etl dün 
Vekilinin reisliğinde 

Maliye 
toplandı 

Aııbra, 27 (Telefonla) - fler-ı rile her Encümen tarafından •~ 
lll&}'eSi 500 milyon liraya yakla- çilen beter hadaa tetekkul n _ 
p.ıı devlet ilctısacli teşekkülleri nektedir. 
beyeti umımıiyesl bugün Büyük 
Millet Meclisinde, Başvekil namı
na Fuat Ağralının riyasetinde 
toplannnıtır. 

Kaliye Vetlli, lıe1et1 umumiye, 
mesaiye bqlamadan evvel kısa 
bir hitabede bulunarak heyetin 
faaliyetinin eok müsmir olduğunu 
bilhassa tebarüz ettirmiş ve mu
vaffakıyetler temennisinde bulun
m~tur. 

Malum olduğu üzere bilançoları 
tetkik edecek he~·et Adliye, Rütçe, 
İktuat. Maliye, Ziraat • e Divanı 
Muhasebat Encümenleri divanla-

Afrika 
muharebesi 

Heyet faaliyete ~et tızen 
5 komiııyon seçilme!'line karar ver 
dikten ve komisyonlan ~tikten 
sonra Devlete ba~lı iktısadi te -
şekküllerden Sümerbsnk, Etiban'k, 
Ziraat Bankası, Toprak Mahsul
leri Ofisi ve Devlet Zirai Teşek
külleri Kurunıunun 1940 yılı bi
lançolarına ait raporları tetkık 'il 
mürakabeden geçirmiştir. 

Heyet bundan ııonı·a tetkik n~ 
ticelerini bildiren raporlarını ha

zırlamak iizere içtimaını 22 k5nu. 

nuevvele bırakmıştır. 

SOVYET 
tebliği 

Yugosl'a v 
sefaretinde 
verilen suare 

Haıldlı icızılag w müttefik 
de 11 letl er •uldaclarına 
tahsis edile n t o pl a n t ı 
hiigiik bir rafbd gördü 

Ankara 21 (Telefonla) 
Yugoslavya Sefaretinde. buılab 

1 

Kızılay ve müttefik dev,et,er muh 
taçlarına tahsis edilmek üzere bir 
ııuare tertip edilmi~ir. Bu şef· 
kat toplantısı büyük bir rağbet 
görmüş, Ankaranın yerli ve ecne-
bi muhitlerine mensup bırçok 
şahsiyetler, Yugoslavya Sefareti. 

inin salonlanm dolclurmu~lur. 
Hariciye Vekili ve B~!'.!vekil vr:-

kili Şükrü Saracoğlu. Bayım Sa-
1 racoğlu, Nafia Vekili, • Hcırıciye 
jVekaleti Umumi Katibi ve bırçok 
mebus,ar ve bu arada Rauf Or_ 
bay, Ulus Başmuharriri Falıh Rıf
kı Atay bulunmuslardır. 

İngiltere Elçisj. ile Yunan Sefi
ri ve diğer müttefik !efaretler er_ 
kanının hazır bulunduğu bu top
lantı biiyük muvaffakiyet kazan· 
mıştır. Suare esnasında Ankara_ 
nın tanınmış bayanları tarafından 

bunlar arasında bilhassa Bayan 

a 

Tefrik•: ıao Yazan: Ziya Şakir 
... .... _. ....... -.w.-ıt ....... .. 

Arif Hikmet., bombaları falvarının arasına 
glzl:yerek lstanbul• gelmlttl 

Dokt.er Temo, bu ,.uiyete birazı Esasen huta vlıın bu gene. zaten 
hayat ve hareltet vermek iııtedi. A•- 51üme mabkunıdu. Fa'k:ıt onun v1. • 
rupanın merkezlerine lleyecan vere- tı, t>he:ınmiyetli bir biıdiseye &ebep 
cek buı mektuplar s onderdikten oldu. 
11onrn, Sultan Rnmidi öldürmek için Uayatında, hiç:bil' vah karşısında 
pliin,::;r tertibine sirlşti. sarsılmamış ohuı Doktor Temo, Av. 

'Bahriye .Muliizimi Ali Riza Efendi rupadaki hurriyctpcrverlerin içinde 
ile birleetiler. Evvela bu işi dinamit- en fazla gayret ve faaliyet gösteren. 
le görmf'.k 1 t<>diler. Fakat d inamitin !erden biri olan (Ethem Ruhi Bey) 
açık haııacla hiçbir tesir yapmıyaca- den aldığı h}r m(''ktup 'Üzerine, fena 
ğını diişünerek bomba kullanmıya halde şaşınp ka1ılı. "Bu mekWpu. 
karar vrırdller. Ceneve merkezine 

eu satırlar vardı: 
(mahrem) mektup yuarak iki el.-
bombası getirttiler. 
Tıbbiye nıektebinden firar eden -

lerılen olup (Totralı:an) da bllcalık 

edcn (Arif Hikmet Efendi) isminde 
lıir geııç, bombaları kullanmak i~ıni 
ıleruhte etti. (Deliorman) İslam köy
Hilerinin kıyafetine girerek, Bulgar 
prıııııportu ile htarıbula geldi. Cuma 
gı ııu Yıldız.a gidecek. ı;e15.mlık esna. 
srnda bir kolayını bularak bu bom
balarla Sultan Hamidi öldürecekti 

- Ayıu~n -

Muıızzez ve muhterem 'kardeşimizi 
lşte, bu mektubumuzun ta1ı:dımlne 

şu kara ve feci haberi yazmak 'Ve
sile o1ı1uğu için, ne kadar esefhan 
olsn1', atdır. Sükı1ti, bu alçalt ve men 
bus bayat !'ilenune bızlcri yetim ve 
(bir kelime okunamıyor) bırakarak 
veda etti. 

(l hıoi llMifeden de1>t1m) 

ve makineli kuvvetleri hududun iki 
tarafında muhtelif gruplar hallnde 
dağılan dütman kuvvetlerini kova -
lıımışlardır. Çarpışmalar esnasında, 

kollarımız dün ö düeman tankı ile 
ayrıca 80 araba iğtinam etmlş.ler, 

ekserisi Alman olmak üzere 300 esir 

l birçok danslar fora edilmi~ ve 

(~i~~d ecıhifed~ deva~_) Hale Akaygen, kar dansında fev
siıthaya gırdı~lnt ve ehm blr sur- kaiade muvaffak olmus ve çok 
P.'.·iz.e ~n~ar edilebileceğlııi bugün alkışlanmı{ltır. Jngiliz ııefareti ha
soylcmıştır. ~ va ataşe~i General Rerjin refikası 
So~ gelen haberlere gore, l!ıos'ko- ile Mit Adonell de büyük muvaL 

va~ bolgesinde çarpışmalar bol kara fakiyet kazananlar arasmdadrr. 
ragnıen artan bir şiddette devam et.. 

Arif Hikmet, hafta arasında ls
tanbula gelmişti ve bombaları da bol 
ş:ıh'8rnıın apış aralarına gizlemiş

ti .. Doktor Temodan aldığı talimat 
mucıbtnce, şlipheyl celbedecek yer. 
lerde dolaşmamak için Fatih tarafı
na gitli. Cuma gününe kadar orada 
vakit geçirec~kti. Fakat garip bir 
tesadüf eııeri olarak, Tıbbiye. mekte
binin hademelerinden (Ali Çavuş) 
lsm!nde bir adamla karŞllattı. Bu 
adam, derhal kendisini tanıdı. Kıya... 

ft>tlni tebdil ile İatanbula gelmesinde 
bir gizli makııat olduğunu anladı. 
Bir külih bpabDmek için bu fır1Atı 
~ırmadı. Derhal Zaptiye Nezareti-

Bundan birkaç ay evvel, nezdi ci
vanmerdnnclerinde hıfzolunma'lt üze
re, krndlsinin emir Vfl tav:slyesi veç. 
hile birçok evralu rnühimme gönder
ınlştlk... Bunlnn, ııizleı.. gönderdi 
mi, giindermc<li mi? ... Aman, serian 
haber ver. Zira, teli~ ve meraktayız. 

Kongre muk&rreratını. mufassalan 
arzcdeceğiz ..• Baki hasret, ihtiram. 

almışlardır. 

Hava kuvvetlerimiz, bilhassa kara 
kuvvetlerimizle yaptıkları elbirliği 

harekatı eımuında tekraı muvaffa
kıyetli bir gün geçirmişlerdir. 

Bomba n avcı tayyarelerimiz Sidi 
Rizanın g&l'bında Alman ve İtalyan 
teplululrJarına karşı harekete geç -
mi~er, birçok tank ve müteaddit ta
şıt tahrip etmişlerdir. 

ALMAN TEBL/Öl 
Berlin, 27 (A.A.) - Alman tebU. 

ği: - Şimal Afrlkasında çarpışma

lar devam ecliyol'. Bingazi sahllleri 
açığında bir Alman denizaltı gemisi, 
J ervls sınıfından bir İngiliz torp!to 
muhribini batırmıştır. 

mcktedir. Soğutun Alman ileri ha
reketini durduracağı yolundaki Sov
yet tahminlerini hadiseler yalanla -
mıştır. Filhakika son Alman muvaf
fakıyetıeri hazan sıfırdan a~ağı :30 
deTeceyi bulan ııoi'uk uyesinde elde 
edilmişfu. 

İtcal edilen ,ebir 
Mo$kova, 27 (A.A.) - Tass ajan

sı bildiriyor: 
AJman lcıtaları Tulanın 40 kilomet

re şimal doğusunda bulunan Wcnew 
§elJ,rini işgal etmişlerdir. Yüzden 
fazla tank ve bir çok motörlü müf
rezeler toplıyım Almanlar şimale 
doğru ilerlemiyp devam ediyorlar. 

Rostof'da 
Moskova. 27 (A.A.) - Tass ajan. 

ıı1 bil<llriyor: 
lTALYAN TEBLi(;i Son günlerde Rostof çc•resinr!Pkı 

Roma, 2·7 (A.A.) - İtalyan ordu- muhnrcbe esnasında Alman ordusu
ları umumi kaı·argihının 6-43 nunıa- , nün oüy!lk teşkilleri bozf':una ul{ra-
ralı tebliği~ tılmıştn·. Bildirildığine göre Alman 

Mihver kuvvetleri Marmarikte kayıpları ölü ve yaralı olarak 10 bınl 
Tobrukun cenup doğu bölgesınde ve bulmaktadır. Almanlar 60 den fada 
Sollum cephcsln<le İngiliz kuvvetle- tank ve 130 top kaybctmi~eıtllr. 
rine karşı sıkı lıir elLirli~i hulıııde Tebliğin zeyli 
;ınuılane mücadeleye devam ediyor - Mo~kova, 27 (A.A.) _ Sovyet öğ-
1ar. . it> tebliği uyli: 

i>iin de mühim muvaffakıyetler t!l. Şimdi batı cephesinde Krzılordu 
de edılmlştir. b rlıklrl'inden biri düşm~nın topı ak 

Sollum cepheslııde Savona tümeni Vf> ahşap tabldmatından 20 sini 1 ah
düşmarun s~lablı aı-abalannın hü.cum rip etmlştir. Keza batı cephı>ı;lnde 
!arını kırdıgı sırada Alman ve Ital- harekit yapan bir Sovyet birlı"•i er 
yan zırhlı ~.irlikleri mühim bir mevzi ve ~ubay olarak takribı>n ı 500 :1:nan 
olan. Sidi Omeri geri almı_flardır. öldünnüı, JO düşman tankını ateşJa 

Elan sıkı surette i§galimız altında miş ve talrrip etmiştir. 
bulunan Bardiaya akın akın İngiliz Cenup batı ceph<'~inde faali et .-

. 1 . el ek d' y J,O!I 
esır erı iC m te ır. teren Sovvet çeteleri bir Al '-

B . d h . mnn .. am-
ıraz a a eerkta Ariete tümeni. yon koluna taarruı etıni~ dil 

düşman rnotörlü müfreıelerile ve 7 kamuonwıu tnhrip ed · k 3ş5mtıd~ın d - · d 1l · . " ere uş. 
uşmaıun pıya eı e şıddetlı çarpıt- man er ve .,ubuyını öldürmüş ve bii-

ma0lal' Y~~~ıştld r.h 'kl yük miktarda ınühlnımat elde elmiş. 
rta ...,,..m e er ı taraf, zırhlı tiı . 

birlikleri arasında tekrar çarpışma.. ~-~~~-~. ~-~~~-------
tar bqlaınıştır. Bir İtalyan - Alman arruzun ba~ındanberl Sidi Rıza-e; 
kuvvetleri crupunun mukabil taar - az ikinci defa olarak hır elden dlğe
rıızu ile karşıla~an düşman, daha rine geçmiş bulunuyor. İngilizler, u. 
başka ağır zayiat vermiştir. mumt ileri hareketin başında Sidı 

Tobruk onfinde müfrezelerimiz miia Rızayı almıya muvaffak olnıu~ardır. 
tahkem mevkiden yapılan yeni bir Sidi Rıza, sonradan Mihver kıtaları 
çıkış hareketi teşebbusiinü püskiırt.. tarafından geri alınmıştı. 1ngıl1z 
mü.ş ve bu müstahkem mevziın kara kuvvetlerınin tekrar toplanması, mem 
ve liman tesisatı İtalyan tayyare teş nunıyeti mucip bir şekilde devam et.. 
killeri tarafından tekrar müteaddıt mis g<iriınrnekle beraber tekrar baş.. 

de~:~~ ~~:~ı~:;:~~ Tobnık ba-ı ~;·s:a~~~;:n h:b:~a~:~::i~ın cereya-

tmndakı sahil çevrelerine ateş aç.. MJSJRA TAARRUZ MU r 
mı,larsa da netice alamamışlardır 
Düşman tayyarelerı, Bingaziye b;r' Vichy, 27 (A.A.) - Libyada cere.. 

alan daha yapmışlardır. Birkaç en 1 yan eden harp harekitı hakkında •
bomba isabet etmişse de hiçbir ölü lııı:ı.n haberlere g ıte General Rom-
haberi verilmemiıtlr. mel ın .zırhlı ~ıtala~ı Mıatr üzerine 
Ag~abi 3 d,.. ta . taarruza geçmışlerdır. .... a, utman yyareaı ta-

rafından tekrar taarrııza uğramış- MlHVERlN TAKVIYB 
tır. Avcılanmızdan blri Bnatol tipi KUVVETLERi 
bir tayyare düşürmüttiir. Pilot ve Londra, 27 (A.A.) - İyi ha.her 
rasıd esir ed.llmiltir. alan askeri mahfillerde beyan edil-

Jeponya pek 
yakında Siyama 

saldıracak 
(Btrbı.ci ıahifednı d-.) ne ko.şarak meseleyi anlattı. Arif 

altına d ırt. sınıf asker çagınlm~tır, HikmPtin maksadını anlamak için, 
Daha yeni sınınar da ça~ırılacaktır. peşine bırtakım hafiyeler takıldı. 

Hongkong ve Pekinde Arif Hikmet, takip edildiğini hia. 
Nevyork, 27 (A.A.) - Hongkong. sett.i. Derhal içine bir korku girdi. 

dakl Ameı ika kon!«Jlosluğu , bu ~hır. ll<'men Sirkeci iskele$ine inerek bir 
<le oturan Amerika tebaalarını mum kayığa bindi. Kayıkçıya, Üsküdara 
kiin olan süratle Birleşık Amerikaya geçeceğini söyledi. Denize açılınca, 

donmeğe davet etmıştir. su drikmek bnhanC'sile kayıkçıya ba-
Dıger tarıtftan, Pekındeki Ameri- şını çevirttikten !<Onra, bombaları 

ka Buyük Elçiliği de, bu şehırde \ka. usullacık denize kaydırıverdi. Birkac 
met eden 1136 Amerikalıya derhal riın sonrıı da, hafiyelerin takibinden 
A.merıkaya rlönmelcr\ni hıldirmıştiı·. kurlulnrnk Romanyaya avdet etti. 

Japon • Amerikan• Doktor Temo, bu muvaffakıyetsiz.. 
. mü.ukereleri 1 Jikte>rı pek mliteeq~fr oldu. Çünkü 0 , 

Vaşingt.on, 27 ıA A ) Vaşlng- Sultan Hamid öldürülemcse bile 
tondu hasıl ol:uı knnaate göre, la-/ 1 l ınlyet) e, mensup bir (fedai) n in: 
ı.ıoıılarla umumi hıı· anlaşnıayıı var- Yıldız sarayı civarında pnUatac.ağı 
m:•k için yapılan teşebbüsler akim j L_ M"lanın bütiın ılünyııda ~ld JeUJ a. 
kalmıştır. Şımdiki Koruşıneler n he- kıslcr yapacağına kanaat besli}ordu. 
defı Japonya ile Amerika :ırasında 'T'cmo; hem bu ter.ssürünü tııdil 
mevcut harp tel.lıl<e:mıl bir kaç ay etmek, hem diğer (H iirrlyetperve.r) 
uzaklaştıracak olan muvakkat ve l<'rle lcrnaea gelerek onların faali_ 
m<ıl:dut bir anlaşmaya varmaktan \•etlerini yakından tetkik eylemek 
lbaıettır. iı;ln uzunca bir ııeyahate karar ver-

İtımacla şayaıı ma'tıfılleıde beyan ıll. Avrupa Ye Mısırın bir havlı ~c
e<lılclığıne ~re .Jarı•ınya bMı imtiyaz hırlerlni dolaııtıktıın sonra, yine Ro
larda bulunmayı teklif etrnış ve bu manv:ıya ııvı!Pt cvlerli. 

arndıı .ıap<myamn son senelerde i~gaı Sut•an Hamldln ellne 
ettıgı H:mliçmıde, Balnan &dasında geçen mUhlm evrak 
ve Honkonsc ile Sing.ıpur nn~ındaki 
küçük adalarda bulunan Japon kuv
vetlerini geri çekmeyi kabul etmiı,

tı ı. Japonyanın bunun mukabillnde 
neler bf.kıedii'i nıalum değilse de Tok 
yo hükiımeti için hayat\ elıPmmlyetı 
olan meselı>lerde bazı imtiyazlar i~

temif oJdutu muhakkak addedilmek
tedır. 

Vaşingtonda müşahitler bu imtı

yazların Çinin zararına olmaması ih 
tlmııll mevcut olduğunu söylemekte
dirler. ZannedilJiğine göre .Japonya 
hıç olmazsa iktısadi takyidlt>rin gev
ı,Ptilnıesıııi ve aldıf:'ı lıenılıı mı1't.&rı

nın arttırılmasını iltemiştJr. 

Çın doı t seııcılenLt•ı-. J,ıpon teca
vüzunun bütün ağırlığını tarıdıi!ı içın 
Japonyanın yorgunluk alameLlerı gos 
terdiğl bir sırada yükünü tıııflnet. 

menin ııırası olmadığı, hiliıkı~ onu 
tazyıke devam etmek J.izımgeldlği 

söylenmektedir. 

Japonya ümidi kesftÜf 
Nevyork 27 (AA) - Röy_ 

ter: 
Milli lngiliz radyosu Tokyo 

radyosunun ça~amba ak~amı, 
Cordell Hull ile Japon hususi 
murahh:lsı Kurusu arasındaki gö
rüşmelerin muslihane bir netice 
vermemelerinden Japonyanın ta. 
mamile ümidini kestiğini bildirdi
ğini işitmiştir. 

Kurusu geri dönüyor 

Bu 1'1rada, mühim bir hidi:oe vu- . 
kua geldi O da, (İshak Sfiküti) nin 
Vl'fab idi, 

Mühim 
bir karar 

(Blrlttcf Hlıifehn tlftam) 

Milli Korunma Kanununun ita- ı 
bulünden sonra bu huııusta verj_ 
len ilk kararlardan biri Zongul
dak kömür bölgesinde ücretli iş 
miike!I fıyetinin tatbikidir. Yarın 
neşredilmesi tekarrür eden karar
name it~. hükumet, linyit kömü. 
rü istihsalini memleketin ihtiya· 
cını karşılayabilecek bir duruma 
yük!!eltmeyi derpi~ ebnektedir. 

Bunun için de Soma, Tavfanlı. 

Arkadaşlar, Jıeniız Paristcdir!er. 
Eth6* RUHl 

El fiyatları 
(1 ...... Mlıif"Clll'ft d~J 

yüksek olacakt.ır. Çiiııkü !ıarhia se
bebile et fiyatlarının arttınlmu.ııu 
icap ettiren amiller çoğalmlfbr. 

Bunların en baoında ot mmelesi 
gelmcl:tedir. Harpten evveJ kilosu 
2--3 kuruşa temin edilen otlar bu. 
gün 3-4 kuruş daha yükselmf.t bu
luııınııktadır. KE:Za Karadeniz hattı. 
na işliyen vapurların !leferlerı şimdi 
uç d<irt. gün Jaha fazla devam eU.i
g'rıden bu mınt;ıkalardan gelen hay
vnrılın· vapurlardA daha uv.nn müd
det kalmakta -ve iaşe clı1~dlr. 

Bundıın baı;>ka mahallinde et fiyatlan 
da bir miktar artmış ve nakliye üc
retleri ytikselmiıtir. Bütün bu sebep
le:r y&ilnden toptan .,e peraketıde eli 
!!yatlarına kiloda 1 O ku~ kadar bir 
zam YllPılması zaru1·i görulnıektedir, 
Ynkmda kati~·~t kesbedecek komisvon 
kararından ROnrıı yl'lli narb.ın tathi
kmn başlarıacaktır. 

MOLOTOF 
( Btrhtci aaJı.ifedeıı. d4!'f.!4• J 

na.ebetler idame ettirmekte l. 
duğu memleketlerin Bu> ük hiçi 
ve mümeasillenne bir nota göa
dPrıni,tir. Bu notacla ezcünıler 

SovyetJer BirJifl, Alman makam
ları tarafından esir düıen Kız.ıl
ordu asker ve kumandanlarına 
brşı sistematik bir surette val.Ji 
usuller tatbik edildiğini gösteren 
bir tok delillere malik bulunmak
Uıdır, denildikten ııonra işgal gö
Ten ~t>hir ve köyler halkına ve e. 
11lr askerlere ınnhtelif tarihlerıle 
ve :nıuhtelit s11retlerde bir çok iş

kenceler yapılmış bulunduğunu, 
vahşi Alman kumandanlığının hiL. 
cumlarda kıtalarının önflnde ya
ralı füıııı askerlerini triiTdtiğü ve 
Alm&n kamplannda bulunan Sov
yt·t :l kerlerıni ~ bıralnnıı.K.ta ve 
kütle halinde imha etmekte i>ldu
tu ve işbu Alman ha?"eketlerinm 
La.hey nıukaveleai hükümlerin• 
nıuhalıf bulunduğu 1nh ~ilmek
tedir. Sovyetler Birliği en iptidat 
insanların kanunlarına aykın 
vahııi muameleleri bütün dür.,. 
önünde protesto eder ve tınndaa 
doğan nıesuliyetl .Alman asker ,.. 
ııivil mıtkıımlarına ve Alnıanyaıua 
eari hilkümetine yfikler, deıail • 
mektı:dir. 

NOWTOFUN OOLU 
Berlin, 27 (A.A.) _ Yan r-. 

ırı~ bir kayna1ttan bildiriliyor: 

İtalyan ve AJman hava kuvvetleri diğine göre Mihver devletleri Libyıı
durmadan harekat yapmışlar, düş_ daki ordularının takviyesi için büyük 
manın efrad ve makineli Yes&it top- gayretler sarfetmektedirler. Bu mak 
laJuklarına keaif hücumlarda bulun- satla Rus cephesinden geri alınan 
muşlardır. mühim birlikler Selinikte toplanmak 

Hava mtıharebeleri eımasında yeni tadır. Fakat İngiliz filosu bunların 
tip tayyarelerle mücehhez avcı tay. sevkine mani olmıya hazırdır. Alı _ 
yare kuVTetlerimiz, ceman 13 dü~an nan bazı malUmata göre İngiliz fi
tayyaresi düşünpüşlerdir. Bir avcı lo~u Libya harekatının başlangıcın
filosu bir tek sa'1aşta 30 tane Cur. danberi 7 iaşe ve nakliye gemislnı 
tiss tayyaresile karşılaşmış, bunlar. batırmııtır. Yine Londrada neşredL 
d.n 7 aini alevJer içinde yere düşür- len diğer bir haberde bir f talyan 
mfiş, diğerlerini müesıılr surette mit- kruvazörü ile muhribinin biiyük bir 
ralyöz ateeine tutmuı ve kendiıt hiç.. ihtım.alle •e bir yelkenli iaşe geml. 

Vltfington 2 7 (A.A.) - Ku
rusu Japonyaya avdet için emir 
almadığını sövlemiş, fakat yakın_ 
da tekrar Hull'ü görüp görmiye· 
ceği sualine cevap vennemi~tir. 

Kütahya linyit havzaaında ücret
li İş mükellefiyeti u.sulü tatbik 
t-dilecektir. Kütahya, Manisa, 
Bal kesir vilayetleri ahalisinden 
maden işlerirde çalı,an veya ma_ 
den .işçiliğini adet edinen ısileler
den veya hiçbir i,le mefgul obnı
yanlarla, diğer vilayetlerde, maa. 
din işlerinde iıtifade edilebilece~ 
bütiin sanatkarlar iş mükelleofi:re
tine tabi tutulmaktadırlar. Eti. 
bankın işletmekte olduğu garp 
linyit madenleri işlerinde nakil 
yükleme, ho11altma, made'n direk~ 
Ierinin kesilmesi de ücretli iş 
mükelleflerinin ııörecekleri iflere 
dahildir. 

Karar, neşri tarihinden itı"baren 
yürürlüğe girecektir. 

S<ıvyet Hariciye- Komiseri Mo
lotofun birlcik oğlu, Bolşevik or. 
dusunun esir askeri sıfatile b• 
akşam Berllndeki yabancı basna 
mümessillerine takdim edilmiştir. 
Mo1otofun oğlu pek yakında D 
N.B. ajansı tarafından neşrediJe~ 
cek olan şehadetlerlnde Sovyet 
harp esirlerinin gı!ya tibi tutul~ 
duklan fena muamele hakkında 
Bolşevik Harici1e U azın Molotof 
,a evvelki güa Japılan iddialan 
1alanlamıttır. 

r -bir zarara uğramamıetır. ıinin de yakıldı~ı bildirilmektedir. 
Keşif tayyarelerimizden birine hü. SOLLUMDA. ZA Y1 - İstanbul Üniver•ite. 

ainden aldığım 1940-1941 tarih 
•e 2063 No. hüviyet varakarru ve 
tebekemi kaybettim. Yenisini a
lacag~ ımdan k' · · h"krn" 1 

Leyli mektep ücretleri Partı ta.· 
rafından tesviye edilen 80 ve nakdi 
yardım gören 133 talebe bu hesabın 

dışındadır. Yeni kararın tatbikı yo
lunda filli tefebbthıleN girışilmtş •e 
icap eden hazırlıkların ikmili icin 
iter cerll t.edbirler aJ.mıaııtır. 

cum eden düşman tayyaresinin ikJsl Londra, 2'1 (A.A.) - İngiliz rad. 

Dün Japon murahhaslarına ve
rilen Amerika tekliflerini r.ıuhte_ 
vi vesikaların. müzakerelerin de
vamı için bir esas olup olmıyaca. 
ğı ııualine, Amiral Nomura, Tok_ 
yodan talimat almadığı için bu 
mevzua nit hiçbir cevap veremi
yeceğini bildirmiştir. 

lstanhul, ltalya General Konsolosluğundan : 
Arnavutluk bayrağı bayramı 

ea ısının u u o • 
madığmı ilan eylerim. 

SMdet Dİap!I' 

de bu tayyarenin ateşine hedef olmuş yosunun bildirdiğıne göre Yen1 Ze
ye tayyaremiz. haııara uğramakla landa kuVTetlen Sollumun dıı mü-
beraber fiasfine d&nmüştar, dafaa hatlannı uptetırıi,Jerdtr. Şlm 

SIDJ _ RIZA'd4 dı ıkl yüz metre yükııeklığlnda bır 
ı.o-.ıı- 27 (A.A.) 111 aırttan hlkım balaaduklan ~r 

._.., - ..,.md!kı .._ eö&lermiD ·····-

ZAYİ - 1938/39 senesinde 
Hukuk Fakültesinden aldığım hü
viyet varaltaanı zayi ettim. Hük

ii yoktur .. 64.J7 N.iawww T9ldl 

İıtanbulda lnıl1nwt Arnawtlü kolonisi, 28 tlrtncitetrin cuma 
S{lnü saat 18 de, Te.pel>qada .~ua d'İtalfa'da yapılacak olaa Ar

\, nuutlulr baTTatı ba)'l'aıu 1Mruimlne lttfrlk tJJlmeie da•etlidh-. 
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~-=s-. Said~ : 1 

ASKERi VAZİYET 

LİBYA 
cephesindt: 

(Birinci ıahi/edn c'-tx1m) 

ŞımdJye kadar Mihverin eline ge
çen 1ngılız sirlcrinin miktarı 6000 i 
geçmış; bunlar arasında dörduncü 
İngUlz. zırhlı tuğny kumandanı ile 
Bıı inci Cenubi Afrıka tumenlndc hır 
t UJ kumandanı olan bır Genl'ralle 
lıeraber iki İngiliz Generali, müşahit 
iki Amcrıka :z.abıı.i ve birçok Jngılız 
'Ve Amerikan gazeteci varmış ... 

.Bır-el-Cobi civarına gelmiş olan 
Cenubi Afrıka kıtalnrının 24 sonteŞ- 1 

Baş, Diş, Nezle, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 
icabında giinde 3 kaşe alınabilir.. Her gerde Pullu kutuları ısf'.arla isteyiniz:. 

. ' ' . . . . . - . . . ,. . . 

rın 11~aını imdadına koşan dıger bır i"' _____________ "'lm!!I ç ı ı k • ıt • ı " 
İnglia koıu Q:nuııı Afrlka uaıan- T . ~ AT R o LA R uva yapıcı ıgı e Si me 1 anı 
~~c~~=:ış:bvoınıaktan guç - ŞEHiR TİYATROSU Toprak Mahsulleri Ofisi 

TepebQ.f1 Dram kumı: LJ M d I d 2ı sont~rındc Cııpuzzoyu işgal et- Bu gece saat 20,30 da mum Ü Ür ÜğÜn en: 
puı, olan ) cnı .1. landa fırk ıarı ln- MERDİVENDE BiR IŞIK 
.,ılız zırhlı kuvvetıcrının yardımlle İatiklll caddesi Komedi kısmı 
garba ve timnli gurıııye dogru ileri Bu gece saat 20,30 da 
barcketlerınc devam ettıkt.erı ve 14 SAADET YUVASI 
~nı.etrındo Blr-cl-Gobı'ntn oımalıne 

c c ru ilurllyorek o Uırıı!larda Blkıo- Kadıköy SUih Birinci Hukuk 
11ııo olnn Cenubi Afrıka k.ıtalımnın Hakimliğinden : 
ıardımına ko muşlardır. E.rcnköyunde Altıntarlada Hoş 

Yeni Zclondulılar 26 eont.ıior.hıdo ııokakta 16 numarada sakin iken 
ôe ılori hıı.rcketJerine devam ederek ikametgi\hı meçhul olan Revuı. 
Bır- -GC1bl ıle Sıdi Rıza ar sındıi sı- D"mircıoğluna. 
kış k nzıyctte ol n ingıllz kıtal.an- Hıızineı maliye tarafından a· 
oa yardıma çahtmışlardır Yeııı l.c- leyhinızc ikame edilen 50 liranın 
landnlılnrdnn dıger bu kolun daha faiz ve ücreti vekalet ve mahke
şlmalde aahıl a falt yolu boyunca me ınasrnfı ile tahsjlj davasından 
Tobruka dogru ilerlcdıki ı.annolunu- dolayı ilanen vaki tebligata rağ. 
yoı . 2G tnrıhli İngıllz t.cblli(i S dı ··nd mahkemeye mt:n muayyen gu e 
Rıza •civarlarında yenıdcn bfiyilk bir I d·- · · d hakk ızdd 15 
muhnrebcnın vukuunu muht.cmcl gös g~ me .~dg~ıztl en k ınar n da 

gun mu ne e gıyap ·ar ı m 
ter1yoıdu. Son (,>elen haberler, 25/2G .1A bl ' - . k ·ı · • 1 ı emen te ıgıne arar verı mış ve 
aonteşnn gccesı Sıdı Rlznnın sahl .. dd . k.1. f d l hh'•t . • • mu eı ve ı ı tara ın an na u 
boyunca ılerkmlş olan 1 enı ~Manda b ' k 'k 'b 1 

l nan1e ve ır ıta veııı a ı raz e-1 
ku~etlerl tarafından tekrar ıwa d.il rek muhnkeme 1 7 12/ 94 1 
oluııdugunu ve Tobruk'un şarkında e b . .. 1 O l'k 
Bır.el-Ham d civarında Tobruk mu- çarşam 8 gunu saat a ta 1 

hafızlarıle irtibat tesis cdildiğınl bıl- kılınmış olduğundan o gün ve o 
saatte mahkemede bizzat veya diriyorlar. Bu harekctın bır muhuc

be neuccsinde Mihver kuvvetlerıni 

tard ve magliip e<!<'rck vukubulup 
bulmadığı mcçhuldur. 

tanıhnızdan müsaddak vekalet
name ile bir vekil göndermek su
reule ha:r.ır bulunmadığınız tak· 
dirde davanın gıyaben intaç edı
leceği ve bu iliın suretinin divan
haneye talik kılındığı tebliğ ma

Tobruk knlcsı muhafızlan yapmak 
ta oldukları huruç tnarruzlannda 
bir mıktar esir ve top ele gcçirmi~ 
lerdır. kamında ilan olunur. 

(941 365) 
Şimdiye kadar f ngılızlerln aldık -

ları esir mıktarı Tobruk muhafızla- i . 
f d 2 000 Mih Piyade tumenlcri ve ngıllz zırhlı n tara ın an , ve ayncu v~ 

ri h l t .1 1 1 000 ki 1 kuvvetlen henuz bu mukavemetleri n uı u mevzı ne c . cemnn . 
8000 eııirden ibaı-et olduğunu bir İn- kıramamışlardır. Ilu mevzılcrln arn-

1 t bl ·ı b•tdl ti sından ve cenubundan geçip 'fbbruk'a 
gı ız e ıg ı rmı; • 1 · · hl 

doğru ıleri atılmış ohm ngılız zır ı 
Şu halde evvelce 16,000 esir alın- kuvvetleri Sıdi Rızanın cenubu pr

dıgına dair olan gayn ~mi haber kiııinde 23 sontcşrinde mühim bir 
teeyyüt etmemiştir. mağl\ıbiyetc uğramışlar ve bu mil -

İtalyan ve Alm n teblığlerı Bur- na ebetle iki lngılız zırhlı \"e bu n
dianın muılnfaayu devıım ettigıni rada bır de Cenubi Afrıkah bir pi
aöylüyorlar. Bu ıddıayı Ingilızler tek- yade tuğayı mnhvolmu~tur. 2G ta -
r.ip etm('dıl<'r. Buna gore llıırdla, rihlı lngıllz tcbllgı (ihlıyatta bulun
Sollum ve S dı Omer gıbı uç noktada durulıın muhlm miktarda İngiliz 
Mıb'l:er kuvvetleri kapanıp her ta - tanklııı nın ilen cclboluııduğuııu ve 
raftnn kcndılerfnc taarruz eden Yeni 5 gun mutcmndiycn devam eden 
Zel nda, Cenubi Afrlkıı ve Hind fır- muharebelerden sonra lnı:iliz zırhlı 
kaltıı ına nıuk.ıvcınet ediyorlar. teşekkullcıln1n bu ihtiynt tanklarla 

Halfaya geçıdındcki Mihver kuv _ yenıden tnnzım edılmckte bulundu -
vctlerınln Sollum mudafansına dahıl ğunu) soylOyoı du. 

bulıınmail mulıtcmeldır. Sollumdı:ıkl Cağbubdnn Cnlu istlknmetındc be
Mıhvcr kuvvetleri, Ciç Yeni Zelanda şlncı Hınd motörlil pi)ade tümenile 
vcsau impaıntorluk tümeninin şıd - İngiliz ve Cenubi Afrika m kıneli 
deUı taarruzlarına karşı ınudafaa et ve zırhlı b rl kleıfnln yaptıkları ta
nwKtedtrler. aruz şinıdılık boşa vurulmue bir 

lı gUız kuvveti rın.n Sollumda l\1ih darbe mnhly tındcdır. Eger İııglllz
verın ılerı mcvz 1 rıııı zup~ tukıcri ter B•nı::nd )akınlarına kndar llerh
vı.: Mıhvcr kuvvctl!.'ı ınııı şımdı Sol- yebil rlcrse o zaman Calu vahasına 
Jum mudahn ının esas hattına çe - el n İrgılız tumenınln Mihver rıcat 
kilcıck oı da mukavemete başladık. hareketlerine t.cslrı olabllh . Ş mdı, 
laı ı anlaşılıyor. Bır-cl-Gobl ıle Sld Rıza arn ında 

26 sontc,rinde, bir Alman zırhlı YL·nı Zelnndalı, Cenubi Afrıkah ve 
kolu şımaldcn K lcrek Capuzzonun belki de Hindli pıyadc tumenlerınin 
gurbındnn c nubu do •ru bır akın ıc- ıştıruklle İngıllzler Alman \ ' C ltal~ıın 
rn clmio ve lrıglhzlenn bütun gen 1 mukııbıl taarı-uzuna karşı mudofaa. 
lrub:ıt.lilrını aıtu L ederek ha)li tc- ya çalı ı)orlaT. Mıhver kuvvetlen c
l i !I husule gcUrııııftır. geı bu 1 nvıllz kuv\'etlcı ini sanp im-

Almunlarla Jtalyanlonn Gıntt.en ha veya J,"eri ~arde~eblhı terse, o za
•e halyadarı hava va ıtaıııle b:ıı:ı tak man belkt 1 ngılızlcrı• artık taarruı
viyc kıt<ıl rı aldıklarını J:.~Uızlcr ı dan vazreçıp tckr hudut geriııine 
aoyluyorlar. Herhalde Gırltlcıı ınü- 5--18 haziranda oldugtı gıbl çekılme 
dahalc eden Alman hava kuvvetlen, lrrı k .,..,. edecektir. 
üstunlugu ele almı lıır ve muharebe EJ{er lnğılızler bu muharebeyi ka. 
meydanlarına hiıkım olmu~lıırdır. zanırlal'1!a ve tekrar taarruza geçip 

Hulasa. on günlük ingılız taarruzu llerlıyeb lırler11e o zaman 1'obruk, 
netıccsınde. Alman ve 1talyon kara muhasaradan kurtulacak ve Mlhv<'r 
kunctlerı Bncdı)a, Sollum ve Sldl kU\'Vetlerı daha gıırba çekllmıye mec 
Örncı gıbı hudut mrvzUerınde ve ka- bur olacaklardır. 
lelermde kapanıp mukavemet et.mek-ı Eıkı Ordu Kuma.11danlannda.n 
tedırlcr. Bunları kuşatan Yenı Ze _ Emtklf G~n1'ral 

la ndalı, Hmdlı ve Cenubi Afrikalı ı At i IHSAN SABIS 

------------------- ~ 

1 - Ii.c:ıı> ve eartnamesı muc1b1ncıı <7> kalemde 46 adet kiğ'ıt ke.-
me bıçağı pazarlıkla satın ftlınacnktır. 

2 - Eksıltmesi 5/12/941 cuma @nCI saat 9,40 da Kabata.ta Le•a
llllll şubeııındo muteşekkıl Alım Komı~yonunda yapılacaktır. 

8 - Şartname ve resimleri herı,.run adı geçen ıubede gorülebilir. 
(10269) 

• • • 
1. - Mevcut oartname, ııftmnne ve müfredat llatcleri mucibbıce 

idare ıhU1ııcı içın c153> kalem malzeme alınacaktır. Bunlardan cl8> 
kale:mı için ıon TOrk- Alman anla,maııından idare« kontenjan tefrik 
ettirılm~ olup dığerleri ııerbett kısımdan tedarlk olunacaktır. 

II. - Şartnam&, n6mune n liııı.eler hergün Kabataota Levazım ıu
IMmizden alınabllir. 

III. - Fob-Sıf tiyaUannı ayrı ayrı goıtermek üzere her clru mal. 
Mme için vAk1 olacak kat'I teklı!lerin 15/XIl/9"1 g ilnüne kadar İnbiııar
lar Umum MQdürlüğtine yapılmıo olması liı:ımdır. 

iV. - Bu malzeme için Almanyadıuı gayrl memleketlerden ciah.j 
'*1il J'apılabileceği ilin olanur. <1026h 
1 

1 - Bezi, teockk!il tarafından verilmek O:r:ere bq yüz bin ili blr 
milyon raddesinde juL, kendir veya pamuk ipliğine ua ve mlksct çuvalı 
yaptırılacaktır. 

2 - Bir hafta zarfında imal edilecek miktar yirmi bindir. 
3 - Taliplerin eksiltme gün ve saatinden evvel şJ.mdiye kadar çu. 

valcılıkla meşgul olduı.:lunna ve bu işi yapacak kabiliyet ve tcşkiliita 

malik bulunduklarına dair Ticaret ve Sanayi odalarından vesika olma· 
Jarı, muvakkat teminat olarak beş bin Türk lirasını Ofis veznesine tes. 
hm ne makbuz olmaları veya bu miktarı, mektuplan devletçe kabul 
edilmiş bir milli bankanın muvakkat teminat mektubile temin etmeleri 
ve ekslltme günü iınül ettıkleri bir çuvalı nümune olıınk getirmeleri ve 
bu cOnden ltıb ren Toprak Mahsulleı i Ofisinin Ankaradn Umum Mü
dürlük Mübayaa Komisyonunda ve İstıınbulda Sirkeci LimAn Handa is. 
tanbul Şube i Müdiriyeunde her istlyene verilmek ilzere hazırlanmış 

bulunan şartnameye göre hareket etmeleri lazımdır. 
.( - Eksiltme, ikinci maddede zikri geçen şartnamede yazılı olduğu 

tnrzda kapalı zarf usulilc icra edilecektir. 
5 - Teklif mektuplan 3/12/1941 tarihine rastlıyan çarşamba• g{l

nu saat 15 ııc kadar Ankarada Umum Müdürlük mübaayaa komisyonu. 
na, 1stanbuldn, i11tıınbul Şubesi Mudürlilğilnc makbuz mukabillnde tes. 
Jim edılnıiş olmalıdır. Teklif mektupları mezkur gün ve saatten evvel b11-
dirllen makamlarda bulunacak tarzda iadeli taııhhütlil mektupla dn gôn. 
derilebllfr. 

G -· Talıpler tekliflerini milhürlü bir zarf içine koyacaklar, ?.arlın 
üzerine isim ve adre !erini yazacaklar, bu mühürlü zarfı muvakkat. te
minata ait makbuz veya banka mektubu ve 2 nci maddede yazılı vesika 
ile birlikte baı;ka bir zarfa vaz ve bu zarfı da temhir edecekler, dış zar
fın üzerine yalııız teklif mektubu nuıı çuval imal işine ait olduğunu 
işaret eyliycccklerdlr. Teklif mcktuplaı ına şartnamenin tamamen okunup 
kabul edildlı; i yazılmakla beraber, imnliHın jGtle, kendir vcya pamuk 
ipliğlle yapılacağına göre, tckllf ol unnn fiyatın hem yazı ve hem ra
kamla açık olarak derci laz.ımdır. Mektuplarda hiik ve sninti otmıyn
cııktır. 

7 - ihale Umum Müdtlrliıkçc yapılacak ve teklif mektuplannın 
nçılmnsı için knrarlaotırılan cOnden itibaren nihayet on ~On içinde teklifi 
kabul edil~ıc keyfiyet indf'll taahhrıtlü bir mektupla tebliğ olunacaktır. 
Umum Müdürlük ihaleyi yapıp yapmamakta tamsmen serbestti r . Teklif 
sahipleri lhnle için muayyen müddet zarfında tcklifleı·inden dönemezler. 

<10251> , Gayri menkul satıtı 
~il Bulgar Çarom Abidoi Hürriyet caddesi (YenJ Asfalt) 112 nu
maralı iki yüz küsur metre murabbaı arsa üz.erine bina cdllmlt üç 
tarafı cadde ile muhat olan ve zemin katı muhkem kıirgir, içi ve 
dı"t yağlı boyalı, tahtalar ve dogrlı.malar Romanya ker<'steBindcn 
mamul, apaı tımarı şeklinde kull ntıılmağıı müsait, nezareti kiı.mil<'yi 

haiz ve havadar evın tamamının atı ı açık arttııma suretile 6 K. 
evvel 1941 cumlll'tc 1 gimü saat onda Beyoğlu 4 üııcu Sulh Hukuk 
hiklmllğindc yapılat"ııktı r. Zeml n katı: Hir taşlık, üç oda, kiler, ga
raj. mutfrık ve heli!. Bırinci kntı: Antre, ııofıı, üç oda, iki bQyllk 
salon, hamanı ve helii. İkhıci kat: Dört odıı, ikı bGyük salon, ha
mam ve heli\. Üçüncü kat: Sofa, dört oda, çamagırlık, belli ve üstü 

Tah11ıin B . ilk Ttmı. 

8816,50 286,23 

'176,50 58,lG 

1757,60 131,81 

602,50 45,19 

kapıılı taraça. 

Belediyeye a lt motörlil vesait.in tanıirindo kulla

nılmak üzere alınncak boya ve boya mıılzcmesi. 

Konservat.uvnr yatı okulunun yıllık ihtiyacı için 

alınacak muhtel f cins yaş sebze. 

Konservatuvar yatı okulunun yıllık ihtiyacı için 

tınacak sad ağ, tereyag, beyaz peynir ve kuşıır 

peynir. 

Konservatuvar yatı okulunun yıllık ihtiyacı için 

alınacak zeyt.,nynğı, sabun ve soda. 

Tahmin bedeJleri ile ilk teminat miktarları yuknnda yazılı mevad 

satın alınmak Oı:ere ayrı ııyrı açık ekslltmeye konulmuştur. Şartname

leri Zabıt ve Muameı · ı ffidOl'lüğii kalenıınde ~orülebiUr. İhale 5/12/941 

cumn günO saat 14 de Da ımi Enctımf'nde ynpılacaktır. Taliplerin ilk te

minat makbuz veya nıektuplarlle ihale gunü muayyen saatte Dalmt En-

cumende bulunmaları. cl0146> 

Muhnnımen bedelı ( 19::i01 lıra olan 10 adet 150 m/m lık, 5 aaet ı:uu 1 
mim lik Te\"7.i Vanası taahhudilnü ıfa edemeyen müteahhidi nam ve he-l 
ıabına (19/12/1941) cuma gUnO saat (14) on durtte llaydarpaoada gar 
binası dahılindeki Komi yon tarafından nçık eksıltme usuhle satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 146) lira (25} kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ett.ikı vesnıkle birlikte ekaıltme günü ıaaUne 
kadar Komi yona mOracaaUarı Hlzımdır. 

Bu işe ait ıartnamelcr Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(10227) 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 1 

1!1 No. lu ilôıı: 1 
Pastacı, börekçi ve tatlıcıların makarna ve pQsküvl fabrikatörlcri

nın ııaznrı dikka tine : 

Kek, Pasta, aandöviç ekmeği, poğaça, yufka, çörek, börek, tatlı ve 
emsah unlu maddeleri imil eden ethasa ve müesseseler ellerinde mevcut 
unların miktarını ve vasıflarını, ne rede bulunduklarını ve keza pilsküvl 
•e makarna fabrlkalan mevcut olaıı makarna, büsküvi ve un stoklarının 
ve neıcdıı bulunduğunun bir beyanname ile en geç 29/11/941 cumartesi 
günü, saat 17 ye kadar mahalli en büyük mfilkiye imirliğıne veya mü. 
rakabe bürosu eefliğine bildirmeleri Milli Korunma Kanununun baheet
tiği salihlyııtle ve 2~ No. lu Koordlnaı.yon kararına müsu:niden ilin 
olunur. <10.CGG> 

- ~ - ~ 
~it< 
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T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1942 ikramiye Planı 
KEŞİDELER : 2 şubat, 4 mayıs, 8 ağustos, 2 ikınciteşnn 

tarihle rınde yapılı r. 

1g4ı IKRAMİYE/,ERI 10 aılel 250 llralık-2600,-Lira 
l adet 2000 lı ralık-2000,-Lira 40 > ıoo > -4000,- > 
s > 1000 > -3000,- > GO > 60 > ~500,- > 
2 > 760 > -1500,- > 200 > a') > -6000,- > 
3 > 600 > -1600,- > 200 > ıo > -2000,- > 

2 , 
4 

5 

6 
l--+--+--ı--ı-+=~=t-~~-1---1 

7 
a'-=~t--i--_..._..__,.~~1-=+-+--1 

9 
t-~:.{.-1--.ı.-4--4-~.::.,i--+=::.tı 

ıo 

balledtl•lt 

BUCONKO PROGRAM 

7.30 Progl:'.am 
7.83 Müzik 
7.46 Haberler 
8.00 Milıik 
8.16 Evin aat i 
8.30 Müz.ik. 

* 12.30 Program 
12.33 Saı cııerlert 
12 . .C6 Haberler 
13.00 Türküler 
13.30 Müzik. 

* 

18.03 Fasıl peyeti 
18.40 Milzik 
19.00 Konuşma 
19.16 Müzık 
19.30 Haberler 
19.46 Müzık 

20.15 R. gazetcsl 
20.45 Şarkılar 
21.00 Ziraat T. 
21.10 TEMSİL 
22.00 Orkestra 
22.:ıo Haberler 
22.45 Orkestra 

Orta Okul mezunlanndan Jandarma GeJikli ~0-0 Pr-ogra_m_ -

22

-.

55 

K_apa-nış. 
' BORSAl Erbaş Okuluna talebe ahnacak 

JANDARMA GBNEL KOMUTANLIGINDAN: 

1 - Okula girdıkten 1Ubaren ikı buçuk ac.ne ııonra Jandarma G._ 
dikli çavuşu olmıık ve aynı zamanda nskcılık hlzmeunl görmek üzere 
ortaokul mezurılaıından gonilllü jandarma kny•lına baglannııştır. 

!7/11/1941 MUAMELESi 

Londra 1 Sterim 6.24 
Nevyork 100 Dolar 129.20 

Mndrid 100 Pczet.a 12.84 

Stokho. 100 İsv.Kr. &0.0050 

F.SHAM VE TAHVİLAT 
2 - Gcdıklı okulunu muvaffakıyetle bıtırcnlere kıınun mucibince 

iaşe bedelıle ellı dört !ıra verilecek ve hlzmetlcnne devam edenler yüz l ı----·-----
otuz dört liraya kadaı mııav alablleceklcrdır. 

i MUAMEIJB 
3 - steklllerdcn arıınan rtlarla okula girmek. staj vesalre için 

lzahat nlnınk ve gonullu kaydedilmek istıyenlcrın bulundukları mahalle - Duıı Bugun 
rin Jandarma komutanlıklarına müracnat ederek matbu izahatnameyi gor İkramiyeli ~ 5. 038 19.76 -.-
meler! ılfin olunur. İkı·amiyelı ,.. 5, 933 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi 1888 - Sıırmaycsi : 100,000,000 Tilrk lirası 

Şube va Ajanı adedi : 2G5. 

ZiRAi ve Tİ CAR t mm NJWİ BANKA MUAMELELERİ. 

Para blrikUrenlcre 2ıi.SOO lira ikramiye veriyonıa 

Ziraat Bankasında kumbııraıı ve kumbarasıı: tasarruf besapla
rında en az 50 !ırası bulunanlara ıencde 4 defa çekilCt"ek kur'a ile 
aoatıdaki plana g6r e ilct-amlyo datıtılacakur : 

4 adet ı.ooo lıralık 4,000 Ura 100 adet 60 liralık 6,000 lira 
4 > 600 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
• > 260 > 1,000 > lGO > 20 > 8,200 > 

.CD > 100 > 4,000 > 

DİKKAT ı Heııaplarındalti paralar. blr sene içinde 60 liradan 
a~ğı düımlyenlere ikramiye çık tığı takdirde % 20 faılasile verlle.. 
cektir. K ur'alar senrde: 4 defa, 1 EylUI, 1 Birinciki nun, l Mart ve 
1 Hazirırn tarihlerinde çekilecektir. 

Sahibi: Z. T. EBÜZZiYA. 
Neşriyat Mfidfirü : C. BABAN. Basıldığı yer: Jfotbcuri B BÜZZ/ Y A 

Erı;ani A. n. C. -.- 21.00 
Sıvaı< - Erzurum 3 - -.- - -

, 1 , 2 na 1 -.-- -.-
%7, 1941 Demiryolul -.- 19.40 

% 2, 1932 -.- Sil 60 

Turk Borcu Tranş 2 

İş Bankası nama 

Mcrk<'Z BankD!lı 

Şark dcfıruıl'nıerf 

-.- 2'105 

-.- --.--

11 Borsa harici al~rn f~v1fıJ 
Re,adlye 
Kalın Beşibirlik 

KOlçe altın gramı 

26 Lira 35 Kt. 
121 > 00 > 

8 > 68 > 
1 ••• ••• • •• •• • • •• •••• ••••• • • 1 • • • • • •••• •• • •• • •• • • •• 

Taavir l Efki r 

NüıhHı (5) Kuraıt .. r 

' Ab 
, . •tı f Tilrkir• H~ 

. one ~raı _!!!!t için 

Senelik •••.•.•..••. 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı llyhk ....... .... 760 > 1450 • 
Üç nylık ••••••.•..•• •OO > 800 • 
Bir aylık •......••... 150 > yoktur. 
DİKKAT: 
Dercolunmıvan evrak iade olunmaa. 

İkincitqria : Cuma 

1S6u H· 
Zilkade 

9 

GQa : 3l2 28 
Glla•ı lYarıakl) 

Öf l• 
lkiıWI 
Akta• 
Yat.11 
lm••" (Yanakl) 

1357 
Ru mi 

2d tqrla 
ı~ 

Katım2t 

0) 
oı 

29 ,, 
21 
ıt 

Asipirol Necati AQn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm ilamdır. Bahçekapı; Salih Necati 


