
Milli korunma kanununun 
ihtikar yapanlara verilecek 

cezalar kısmı daha 
ağırlaştırıldı 
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Harbin şimdiden 
kazançlısı 

ve 

kayıplısı 

llarp bitmedikçe kimin ne ka
zanıp, hangi devletin neler kay

bedeceği kestirilemez. Ordulann 
bugünlük yürüyüp aldıkları top

Mareşal 

Petain, Göring 
ile görüştü 

Almanya ile Franıayi 
alakadar eden meseleler. 

müzakere edildi 

rakların genişliğlnd~n zlyı?-de, mil- P:ıris 1 (A.A.l - (D.N.B.) Fransa 
letıerin iç bünyelerindeki daya- ne Almanyayı allkadar eden mesele-

ler hakkında Mare.,al Petaln ile Al· 
tllkUğa bağlı görünen yarınki za- man Mareşall Görtng arasında Uk-
fer, eziyetll ve karanlık bir bilme- kin unun blrlnci günü st. Florentın -
Ce halindedir. Büyük ordular D.l· Vergigny'de uzun blr gö~e yapıl-
ıA.:ıı mıştır. 
~erek ülkeler ele geçirmiş olan- Vichy t (A.A.) - Marep.l PO-
lar, ~nvaş sona ermedikçe kazanç- tain, Alman yük.sek ricalile görüş· 
lanndan nekadar az emin iseler, mck üzere, refakatinde amiral Dar
Vatanlarına düşman gimuş acı lan bulunduğu halele, p~ar günü 
du ·ıı tl k. kurtu- akşamı saat 22 de Vichy elen işgal 
1 

Yan mı e er, yarın 1 altındaki araziye hareket etmiştir. 
Uşlanndan o derece çok umutlu- Bu akpm yahut yarın avdeti bek· 

durlar. lenmektedir. 

Fakat bu harbin şimdiden bir 
kazançlısı ~ bugünden bir ka
Yıplısı var. Devrin büyük mutlu
su, dünün en talihsizi Habeşistan
dır. Gondar'da tutunan İtalyan
lar d8 teslim olduktan sonra Ha
beşistan istiklaline kavuştu. Sa
:tıılır ki bu koca savaş onun uğru
na başladı. Böyle bir dü~iince bel
ki de Avrupa siyaseti tarihinin en 
doğru anlamı olur, çünkü Habe.5 
macerasında İngilt~re ve Fran
ııa baska türlü hareket edebU.:>e
lercti bu harp çıkmaz, yahut da
ha çok gecikirdi. Bahsimiz tm de

ğildir, geçelim ... 

Vichy 1 (A.A.) - O. F. t. 
Protokol sebeplerinelen elolayı 
ıimdiye kadar gizü tutulan mareşa• 
lin hareketi, hemen hemen kimse 
farkına varmadan vukubulmuı, et• 
rafı telaşa vermeden yapılan çok 
dikkatli inzibati tedbirler say~inde 
mütecessislerin yaklaşmasına mey
dan bırakılmamıştır. Saat 22 de hu
susi tren, önde bir klavuz lokomo• 
tif, arkada da büyük bir diğer loko
motif bulunduğu halde hareket et· 
miştir. 

Tren güzergahı, baştanbaıa polis 
müfrezelerinin muhafazası altına 
alınmı~t-'-ı. _______ _ 

Baku üzerin
de Alman 

tayyareleri 
Ruslar Kafkasyaya 

Harbin, şimdiden bir de kıı.yıp
lısı var. O da İtalyadır. Avrupa
llu1 ne biçime gireceği ancak 
harpten sonra belli ulacnkbr. Fa
kat Afrikanın mukadderatı artık 
değisemez. Italya, Afrika impara-
torluğunu kaybetmiştir. Bu kav- Moskovadan fazla _ 
g'adan haylı bitkin çıkacak İtal- ehemmiyet veriyorlarmış 
Ya, zaJer kimin olursa olsun, ye-
ni bir Afrika seferine girişemez. Stokbolm 1 (A.A.) - D~ges-

Ses· k a adı duyulmaz za- nicheter, Berlinden haber VCTıyor: 
ı çı m z, • . w. Alman tayyareleri, ilk elefa olarak 

VaUı bir milletin, hıç beklemedıg1 Baku ve Şarki Kafkaayanın diğer 
kısa zamanda işgalden knrtulu- mevzileri üzerinde uçmuşlardır. As
§U kuçümscnmiyecek bir hadise- keri m<..hfiller, bu akını Kafkas li
dir. Bu gösteriyor ki bir kısım manlanna harbin ne kadar yaklaş· 
trıilletlerin kendilerine görP. daha tığım gösterdiğin~ d~lil sa_rmakta· 

;.;. ki d h" .. dırla_·. Bu muhab1r, dıyor ki: 
aşabı saydıklan ır arı n ı so- Al hf'll · ·· K f « mar. ma ı erme gore a -
lllürmcsl zamanı gecmiştir. Aynı ıkasyada İngiliz kıtalan yoktur, yal-
diU konuşmayan, birlik maziyi mz bir kaç mütehassıs ve irtibat su• 
henımsemiyen, denk haklar ve ~ayı mevcuttur. Bununla beraber, 
~arşılıklı çıkarlar tanımıyan mil- lngilizler orada bazı tayyare mey
letıer arasında imparatorluk bağ- danları y~pmakta~ırla~.> 
1 .. y •• • • Rostov un tahlıyeaı hakkında 
arı dugumlenemez. Bır mıllet, Svenska Oageblade-t gazetesinin aa· 

kudretli ve becerikli olduğuna ne 
1 
kert muharriri, şunlan yazıyor: 

kadar inanırsa inansın, zorla ken- cSovyetlerin Rostov'daki il'Cri ha
dinin olan yerleri değil, gerçek re~etleri lngiliz -. ~ovyet blokunun 
kendinden olan insanları idare Mıhver kuvvetlerını ~afka~ya y~l
ed . k ad larınn ve petrole dogru bır gedık 

cbılır. Kılıç hak ma ve s ece açmaktar. menetmeğe çalıştıklarını 
devlet birliğine dayanan çeşitli göstermektedir. Hatta Ruslarla İn· 
insan idaresi devri, geçen harpte, gili.der Alman ordusunun Kafkaıı
Osmanlı imparatorluğunun çök- ya bö!gesine ayak basmasına müsa
trıesile kapandı Bu ölmüş devl'i ade etmektense, Moskovayı terke 

C l dı · w k böyle daha fazla mütemayildirler. an an rmaya ugraşma , 

bir hayalin peşine takılan millet- .. :i. k .k a • I e _. z 
lerı uçuruma sürükler. Asırlarca .. 

Efbiçimli iç haberler --
Avrupa içerlerlnde nt koşturmuş, 
en büyük imparatorluğu kurmuş, 
Yiğitçe ölmeyi dünyaya öğretmiş 
'l'ürkler bile, o geçmiş zrunanın 
hasretine kapılmamayı bildikleri 
için rahat ediyor, harbe değ'il, 
SUlha bel dağlıyorlar. 

Radyoda cd" baberleu den ön· 
ce ciç haberler». 

Fakat çoğu sefer iki cümleyle 
bitiveriyor. O da cfilAnca yerde 
aaramb oldu», «falanca Halkevin
de tören yapddııt, o.falanca ır.aç 

Nccmeddin Sadak oynandı» gibi feyler. 
Az mı varlalı: göateriyoruz da ha

berlik hidiae çıloruyOC' 7 Yoksa var-
İstanbul üniversite lık cöıteriyoruz da ha~ mi altna-

k d d d .., . !l-J"k mıyor? 
a roıun a egtf IK. ı Her halde itin içmde, ta ıöyle. Y• 

Ankara 1 (Telefonla> - Maarif Ve- böyle, bir abaklık olM'ak.. Çünkü 
kllltğt İstanbul Ünl~rslte kadrosun- koskoca bir milletin yirmi dört ıa
da değlşlkllk yapma~a karar vererek etlik hayat raporu iki üç cümlenin 
hazırlndığı blr Iıiylhayı Mec~.ıse ı;evk içinde canlandınlamaz. Mantıkça 
etınıştır. Bu ıayihaya göre Universl- böyle olamamak 

, 
1 
J 

t-e tedris kadrosunun darlığı dolayısl- B kad k b" imli" b. ·· •· le ..... ki ld beri ~~ fi d 1 u ar ıaır • et ıç ır omur ~ z yı an ...,.r e em yen •. .. .• 'd' ı_· 
l>roresörler vardır Bunlnra bir de- mu ıurup iti ıyoruz • 1 ne yapıp et-
tece terfl tmkiinı ~ermek üzere 125 11- tiğimizi yarım yaprak yijzünda ol
l'alık 7 ordinaryüs profesörlüğü altıya, ıun anlatmak deimivot? 
90 liralık 16 profesörlük 11 e lndirll-ı r 
llllş, buna mukabil 100 liralık 5 T" d 
l>roresörliık 10 n çıkarılmıştır. l ıyatro a 

Ldyiha bütçe ve maarif encümen-,
1 

Yazan: HaJicle Edib 
lerince kabul edildiğinden bugün-
lerde Meclis umumi heyetlne sevke- I Yarınki nüshamızda 
dlleceıttlr, 

Kara.köyde Bebek Tramvny dura~mda No. 31 

SARAY LOKANTASI 
Büyük bir lhUyncı knrşılamşıtır. Bu müesse

semize ra~bet ziyadeleşmektedir. Tereynğlı ye
meklerin, mütenevvi Balıklnn ve servlsin 
ınüke:m.mellycUne kal"fl bilhassa ehvenlyeU 

l takdire şayandır. J 
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Mar.ı Petaia 

Hayat pahalılığına 
karşı tedbir alınacak 

Muayyen gelirli vatandaşların 
menfaatleri ve ihtiyacları korunacaktır 

Milli korunma kanununun, ihtikar yapanlara 
verilecek cezalar kısmı daha fazla ağırlaştırıldı 

Ankara ı (Telefonla) - Meclis 
grup encümenince hükumete iade 
edilmiş olan Mllll Korunma Ka.nwıu. 
istenilen değlşlkllkler yapılarak Mec
lise gönderllml,ştlr. Bu münası-bct,Ie 
grup encümeni bugün saat üçten son
ra B. Recep Peker'ln riyasetinde top
lanarak faaliyete geçmiştir. 

Öğrend\ğlmtze göre evvelce esasla
rını bildirdiğimiz Milli Korunma Kn
nunwıtın ihtikar Yf!.p.:mleıra. .-crne
cek ~ztıınr kumu daha faZla a~ırlnş
tınlmıştır. Grup encfunenl çarşam
ba sab:ıhı tekrar tOplannro.k lnylhn 
üzerindeki müzakerelerin! bltlrec,.k
tir. 

Salahiyetll kimselerin bildirdiğine 
nazaran, llt.ylha. pek yakında M~Us 

umumi heyetine ııevkedllecek, mü.sta
cellyet kararlle müzakeresine başla
nacaktır. Mecus maharllinde bu U.
yihaya son derecede ehemmiyet ve
rllmekt.edlr. 
Layihanın umumi heyetçe müzake

releri sırnlannda şiddetU münak.nşa
lar cereyan edeceğ'l şimdiden nnla
şılmaktadır. Bazı mebuslar ihtllcAr 
ynpanlnnn ölüm cezasına blle çarp
tınlm!lSlnıı. tat'nftardırlar. 

Hükumet bundan bn.şka hayat pa
halılığına karşı bir takım iktısadi ve 
mall tedbirler almak lçtn de tedklka
ta bn.şlam~tır. Bu :ıraştırmnlann 
munyyen gelirli vatandnşlann men
faatlerini ve thtıyaçlnrµu korumak 
cihetine gitti~ anlnşılmaktadır. 

Ankaradaki maçlar 
Londra'da büyük alaka -ile karşılandı 

Londra 2 (A.A.) - (B.B.C.) İngiliz 
futbol takımının Ankaradnld maçlan 
İngllterede büyük alalca. ile karşılnn
mıştır. Dün bütün mühim gazeteler 
iki maça dair tafsilat vermekte idi. 
İngiliz ıa-ıumına gOOtcrllen Iınrnrctll 
kabul bilhassa memnuniyetle knyde
tlil1yor. İstanbulda yapılacak maç
lar da. aH'ıka ile beklenmektedir. 

Sefarethanede kokteyl 
Ankara 2 (Telefonla> - İnglltere

nin Anknra. büyük elçi.si, dün akşam 
sefarette İnglllz ve Türk futbolcular 
şerefine bir kokteyl vennlştlr. Bun
da spor erltAnı da bulunmuştur. 

İngiliz futbol takımının Izm1r ve 
Adannda da birer maç yapması muh
temeldir. 
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«Hamlet• in en son perdesinden bir sahne: 

Tayf (Şek.spirin ruhu) - cOnlan Allaha havale eti.. Onları vic
dan azabının göğüs tırm3?ıyan. kalbe batan dikenlerine terket. .. > 

Rejisör - c ... Sıkı dur ey kalbi.. Adalelerim, siz de birdenbire 
yaşlanıp gevıemeyin. B:'!ni >ere çökertmeyin .•• >. 

BU • SA.BARKI 'l'ELGBAFL4.B 

Petain-Göring Japonya 
görüşmesi 3 , henüz kapıyı 
saat sürdü kapamadı 

F ranıanın devamlı bir 
Avrupa itbirliğine 

hazır olduğu bildiriliyor 

Vaıington mahafiline 
göre, vakit kazanmak 

istiyor 

Vich1 2 CA.A.) - (Ofi) Fraruuz dev- Loodra 2 (A.A.) - B. B. C.ı 
let re131 mareşal Petatn dün mareşal Japonyanın Va§İngton elçisi B. No
Oör~ Ue görüşmüştür. Mülakat uzun mura ile murahhas B. Kurusu dün 
silrmuş ve çok sa.mtmi olinuştur. lş- A _,ı_ H · · N ·1 ·· ·· 
gal aıtmdakl lT!msız toprakl.llnndakl ~erut~ a~ıcıye azın ı e gu.rut-
Fransız elçlst Drlnon Parls'te ga- muşlerdır. Jkı murahbasın Amerıka
zetccllert kabul ederek bu hususta. nın Japonyaya vCTdiği notaya ce
şu beyanatta bulunmuştur: vap -getirmedikleri w bazı izahat 

t.- Mareşal Petain, Yugoslav kralı- istedikJeri haber alınmııtır. Japon
nın ve mareşal Pllsudsky'nln cena- !)'"llnın münkaşaya devam edeceği 
ze meraslml.nde tanıştığı ve iyi hat~- anlaşılıyor. 
ralar m~a~fııza ettiği mareşal Gö- Japon murahhasları gittikten son
rlng lle goruşmeyi uzun blr z~man- ra Hariciye Nazırı, Cümhurreisini 
danberl arzu ediyordu. Bu mullUmt • . . K d d · 
dlin vuku buldu. Mnre.,cıal Göring ıs- :zıyare etmıştır. onu~mıı. a cruz 
tnsyonda Fransız devlet reisini ka- genel kurmay başkanı amıral Stark 
bul etti. İki mı:ı.r*l, Alman ~rcü- da bulunmuştur. 
man B. Schmidt ve Fransız tercüman ,Amerika, her ihtimale karşı tedbir 
h:ızır olduklan halde tnare§al Gö- almaktadır. Filipinde her şey hazır 
rl.ng'in vngonuna girerek bir çeyrek bulunu:ror. Va~ington mahafiline 
s:ınt kadar görüştüler. göre, Japonyanın hareketi mihverin 

Müteakiben amlral 1:.nı:~ da. va.- Avrupada yükselen ve alçalan ta· 
gon:ı girdi ve başlıyan goruşne 3 saab lihi ile alakadardır. Rcuter. Japon-
silrdü. Bundan sonra, saat 17,30 da k. k k · d·w· 

1 G-ri ~·i k d yanın va ıt azanma ıste ıgı zan-
mare~a o n6 n yeme vagonun a d'fd·ğ· . .. k · h. ı 
yemek yenildi Ve saat 16 da. hnreket ne ı ı ını, muza erenın ıç o maz-
edllmesi mubrrerken saat 17 30 da aa daha iki hafta süreceğini bildir
hnreket edildi. Ayrılırken m'areşal mektedir. Reuter muhabiri diyor ki: 
Pctaln bu mülakatın çok samimi ol- cJaponyanın hazırlığınEı bu müddet 
duğunu ve bunu dalma. hatırlıyo.cıı.~- zarfında bitirmesi muhtemeldir. Ja· 
nı söyledi. Mareşal Oörtng de: ııiki pOSl hükumetinin Amerikanın nota
~.~~ket lçln faydalı şeyler gö~ıil- ama cevap vermesine intizaren ko· 
duğunu hatırlıyacağız.. dedi. Mula- nuşma simrlilik durmustur.> 
katın iki memleket için faydalı neti- S " . • ~ 
celer vereceğini ümld ediyorum... ovyetlerın hır kararı 

Bundan evvel B. Hltıcr lle mareşal l.ondra 2 CA.A.> - CB.B.CJ Sovyet 
Petaln ve gene B. Hltler ne nmirnl hfikClmetı Vladlvostok etrafındaki de
D:ı.rlan arasında yapılan görüşmeler- nizl memnu mmtnka tıfın etmiştir. 
den sonra yapılnn bu mülAltat, ıki .Amerika donanması 
hükumetin münasebetleri bakımından h 
çok mühlm teliikkl edlllyor ve Fran- azır 

sanın devamlı ve semereli bir Avru- Londra 2 (A.A .) - (B.B.C.\ Amerika 
pa J..<ıblrliğine hnzır oldu~u göste- Bahriye Nazın B. Knox Amerika bah
riyor. Görüşme bütün politika ufku- rlyeslnin gerek AUantik, gerek Pas1-
nu tedkik etme~e imkfın vermiştir. tikte vaziyet! karşılıyncak durumd& 
İstikbale emniyetle bakmak mümkün- oldu"'unu söylemi.ştlr. Nazır dem~tlr 
dür. Oö~me, Avrupanm kuruluşun- ki: 11Ameriknnın birinci sınıf 346 harp 
da Frans:ı.nın bir kenarda kalmıy:ı.- gcmlsl servlstedir, 345 gemi de hruı.1 
cnğını gösteriyor. edUektedlr.11 

Rostof 
bölgesinde 
Sovyet tebliği, takip 
hareketinin devam 
ettiğini bildiriyor 

Londra 2 (Radyo 'l,15ı - Get:e ya
nsı Mookovn'dn neşedllcn Sozyet 
tebliği: İlkkanunun birinci günü sov
yet kıtalun bütün cephe boyunca 
hurp etmişlerdir. Rost.of bölgesinde 
Sovyet kıtnlan Almanlnn ta.klbc de
vam ediyorlar. Mookova. cephesinde 
Almanların birkaç ş!ddetll hücumu 
zaylnt verdirilerek tıırdcdllmlştir. 

Pazar günü 17 Sovyet tayyaresine 
nıuknbil 59 Alman tnyynresl düşürül
müştür. Dün Moo2rova civarında 4 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. Al
manlann 215 tank, 6 zırhlı otomobil, 
14 kamyon, 400 yiiklü vagon, 5 petrol 
vagonu, 34 sahra topu, 24 mayn atıcı 
mnncmlği jmha. ve tahrip edllml.ş, 3 
düşman alayı booguna uğratılmıştır. 

Londra'ya göre vaziyet 
Londra 2 (AA.) - CBB.C.) Ros

tof'tnld Rus muvaffakıyetnlln ehem
miyet! gittikçe meY'(lana çıkıyor. Dün 
Berlin'de blr a.c;Jcerl sfux:ü Ruslıınn 
çok fazla kuvvetlerle taarruz ettikle
rini söylemiştir. Berlln radyosunun 
dün geceki neşriyatında da Moskova 
mıntakasında blrQok köylerin zn.pte
dlldllU ve Rostof'tak1 geri çekllmentn 
ehemmiyeti olmadı~. yeni hAdlsele
rln sükünetle beklenmesi lkım. gel
diği blldlfllmlşUr. Bu. Almanyadaki 
~dişeyt göstermektt'dlr. 

Taganroğ 
Almanlar' da 
\·ichy 2 (A.A.> - (Of!) Rusyada 

muhnrebler şiddetle devam ediyor. Al
mnnlar Moskova önünde ve Tikvin'
de yeni mevziler ele geçirmişlerdir. 
Moskova mınta.knsındn '1Uman ileri 
hareketi bilhassa. Volokolnmsk mın
tak:ısında ehemmlyetudlr. 

Rosto! bölgesinde Almanlar Rusla
rın kitlelerle yaptıklan taarruzlara 
mukavemet ediyorlar. Berlln, Tagan
rog'un Ruslar tarafından işgali ha
berinin yalan olduğunu bildirmiştir. 

Libya'da yeni 
muharebeler 
Kahire'ye 1000 Alman 
esiri geldiği bildiriliyor 

Londra 2 (A.A.) - (B.B.C.l Libya'
da muharebe devam ediyor. Başlıca 

muharebe Eldudn - Sldl Rezek - Blrt 
Hamld'de cereyan etmektedir. Al
manların garptnn hücunılnn tnrdc
dUmlştlr. Italyanlann ~şhur ArleLa 
fırkasının tnnklnnnm yarısı imha 
edilmiştir. Kaç:ı.nlar tnklp ediliyor. 

Paznr günfi Almanlar t.anklarla ağır 
bir hüeum yapışlmnr, bir noktad:ı In
glllz hatlarını delmi.şlerdlr. Faknt 
dün gece mukabll bir hucumla. bunlar 
tekrar geri ntılmışlardır. 

Gialo vn.hnsını işgal eden Brltanya. 
kuvvctJeriyle Sirte körfezi sahiline 
lnen kol harekAtn devam ediyor. Şiın
dlden Kahlre'ye 1000 Alman esiri 
gelmiştir. 

Pazar günü Elgu:bi üzerinde bir 
düşman grupu lle muharebe edilmiş. 
ıs tayyare düşürüımüştür. Avcıları
mız diğer sahalarda da ıo tayyare dü
ştırmüşlerdir. Blngazl, Deme bom· 
balarunıştır. Bu harckAtta 3 tayyare
miz kaybolmuşsa da pllotlan kurtanl
mıştır. 

Türk hukuk tarihi 
serbes kürsüsü 

Ankara 2 (Telefonla) - Türtc hu· 
kuk kunımwıun Türk hukuk tarihi 
serbcs kürsüsü dün törenle açılmıştır. 
Törende Parti genel sekreteri, Adliye, 
Gürmük ve İnhisarlar VeJtlllerl bıı· 
lundular. İlk nutku Manisa mebusu 
B. Refik İnce söyledi. Bundan sonra 
Kars mebusu B. Fuad Köprülil 111ı: 
derslnl verdi. 

Hariciye. Vekaletine 
alınacak memurlar 

Ankara 2 (Tclefonln) - Hariciye 
Vekaletine alınacak memurlar için 
ynpılan imtlh:ı.nd:ı 10 k~l muvnffnk 
olmuştur. Bunlnrd::ın Udsi mülkiye, 
seklzt Galatnsnray mezunudur. Blrln
cillği, Taha Canm kazanmıştır. 
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Rostof'ta Hava akın arı Mecliste Libya da 
muharebe 
kararsız 

Harp tebHğleri 

lngiliz tebliği 
Dünkü toplantida 

müzakere ve kabul 
Rus karşı 
taarruzu 

İngiliz tayyareleri 
Abnanya'ya bombalar. 

attılar xaım. ı <AA> - Orta em tnıt- edilen layihalar 
... mzıum1 ~ puar&el1 lle:rUa 1 (A..A.) - D6n gtee tngtlll 
tebUtı: -~ ı.mıtt - - R f bombardıman tayyareleri Alman t~-

B1ngui m~ f1md1 arlh &nb1a ı (A.A.) - ... ...,_ Almanlar Eldndda'yi Rus lötalarmm osto • fezlle Şimali Aimany:mm l2hll hm· 
surette ba§IJ.ca it oepbeJe &1l'llmlt- Jled191 bugnn doktor Mazhar oenne- zaptettiler, f'- '--t tan sonra Tagonro-'a da ıeıerı 6zertnden uçm~ardır. Atılan 
tu· n.tn relcltğlnde toplanmıştır. &IUL K 'bombalardan meskb mahallelerde 
i - Tobruk'un cenup dotuJundatl Hudut ve sahiller umum mtıdü.rm- buradan çıkarıldılar aldıklan bildiriliyor bazı hu:ırat Jıusııle ıebnl.t " mdl 

ena cephe ki tunet.ıerlmla burada P Hl mali 1lh btı~ del1lfklik eııan arasında blrbo tıştnın &me-
p:rkta.n Derllyerek taıeden blr ç:kıl yapıtma~a. posta bııununa mtı- dnG n ynraianma..,~a aebep olmuştur. 
harelteU yapmata munffak olan İn- zeyyel 2721 •Jllı kanunun dördlinc1l Loadra 1 (A.A.) - Öirem1di- Londra 1 (A.A) - Stokholm· &kert hedefieıe hiç bir fC1 elma• 
glllz tuvveUerlle ırwıat tes1I etmıo- mnddeslntn •• fıtra.cna bir tcll:ne pe ~re. Sicil Rezek etrahnclaki do bulunan bir kaç lnıPiiz gazetesi- ~- etmdtye tadar alman haber· 
lerdir. ekl~%ı-t Tilr~~:ere ~~ ingiliz mGdalaa mnzileıine s:inniı ııin muhabiri Rualarm Rostordan lere röre dört İng111a tanarect dOftl-

2 - BaUayadan 81dl • ömertn fl- :-u: 940 ta~ h'OSIJ.Si anlaşma olaa A1maa lnrnetleri. eonradan sonra Taganro&°• da seri alchklat?9 rillmil.$tilr .• 
malinde~ mevı:Dere kadar manan protokotıa.rmdan w namarah proto- bir lngilli: bqa hüC111D11 a. ba mev- su bitdiri;yorlar. t l Jngiltereye hava 
hudut böıgeal. to!un Mrdtıncil m!ddesinde1c1 )'Ullı zilerden atılmqm. Al bli... ta rruzu 

3 - lolonun cenup batıımd•Jr' mil.ddetln, yine Tl\~J"e ne Almanya Londra 1 (AA) - Bagün man te gı a 
IK>lge. anumda tfeut mttahedeiere dair 25 Londranın eala!ü.Yetl mahrılleri. Berlia 1 (A.A.) - Alman ordu- ~ '·(AA.) - !'f•.a .~ 

Esas cephe Eldadda, Sidi Rezeı ve ttmmuz 940 tarfhll httSUdl anta.şma- Ub;ya meydan muharebai ~ok lan ba§kumandanlıiman tebliği: Dahili .. Emmyet • Ncz:aretlen bildin-
B!relhamld'de dün bütün gün .sıkı 1 ya b:ı.ğlı 1kl numamh protokolun büyük 'öir ellı• tizerindo ileri. geril Rostof bölgesinde. dG§tlUlD dün 70~: Dun gece brr tek Alman ~YY• 
muharebeler olmuştur. Ö~~cn ev- dördünctı maddesinde yazılı mtıdde- "d ütcmadi.ven deci~ bir de. insan ,,0 malzemeee fedakArlık· rem zarar vemıe<len lngiltcrenm ce
veı gıırpten gelen d_!lşn:uı tankfarı- tbı iki ay daha matıım.a.sma alt tıe- !1 ~et,,e a:>.aaı bir çarpıpna ıcklin• lara lıic; balanıynrak ka:rp hücumla- nubu garbisir.e bir kac; bomba !'t-
nın yaptıkl:ı.n b!r hucum S!dl Reze. atı tdllm notaıarm tasdikin&. dev- d~ .. Y 1 ed. l C mart • .. :-1 devam etmiıtir. Dü§mana. ye- nqtır. Bundan başka k.a;vde deier 
gtn tam cenubunda zırhlı kuvveUerl- Jet m~murlan aylıltlrumm tmıt ye 0 gonneııtt ır er. u eu guna l rma b · ı br 
ın!t tar:ı.fından pll...qürtllJm{lştilr. Da- truıdtı!One dal'r S6M sayılı Jranuna düıman EJdrdda',.. aLm,. fakat ~ 1 niclen ciddi •e k.anh lı:a71plar ""1'di- ır fe)P 

0 mamış • 
ha sonra zırhlı kuvvetıerlmls bu teş- bağh b!r nmnaralı cet-relin Mllıt Mtl- ce y.ıpılan mukabil taamızlarla ora·•rilmi~tir. A ik d ki l 
kili ftrara mecbur etmişler ....e dafaa VekAleU tara ıc.smma. bir me- dan tekrar tardedilmi§tir. Zırhlı ,,. piyado te~killcri. Sovyet mer a a grev er 
düşman tanklan ac~ İngil!..z mt?!" flô.veshıe, D\vnnet İşleri ReW!Ai Son alınan haberlere göre. Sidi hükfunct merkezine doğru daha zi. V~oeı 1 (A.A.) - Stefanl: 
tollnnnın takibi bJ1ımıda fimale ~!::11At n ft%lfeİerı baktındakl b· Rezek et~fmdaki lngiliz kıtafannm yade ilerlemi:ılcrdir. Geçen ilktcfrin a)'I zarhnda Birleşı"k 
do~ kaçmıslıırdır, nmıd.a. bazı değ!~OOer ~l>llmasma Tobnıktan levazım tedarik etmele- 1..en· d - .. d <ı- dü Amerikada 450 gttv i1ln edildiği. 
Ö~ledcn sonra Alma.n pi.ya.dest, alt 3665 sayılı kanunun Wnel mad- rini tem.in edea koridor alimdir. d 

1~~ :hun~ bb~.~a~ d n bu grevlere 727.000 işçinin iştirak 
tankların yardımlle Sld.1 • Rczcg et- desine bir fıkr& e~nmes!ne dair ta- Zira. dü:ıman azamt gayret sar.fet- e, netic:sı~ ç B' tu~ us ~ne d e- ettiği istati.b1t bürosu tarahndan ha• 
rnfmdakl mcvzllerlmlze tekrar hü- nun l~yfhalarile, Vakıflar UD\unı • .. h d fin .. vam ıetmı~r. uz ~ş .eva an ber Terilme1ctedir Bu r.revler yü-
eum etmiş bu noktada mndafaa. hat- Mtidllrlütil teşkilltı hatkmdatl MtJl ıneaıne ıagmcn e e e •arma~ kuvvetli t~k.illerin yaptıgı bır hücu· - d 1 760 ooÖ • -

6 
b bol 

ln.nmmı bİr huHU yapma.,~ mu\'af· cıyılı kanuna ek kımttn Jiyihaa mtı- ınuvaffak olamamaktadır, ma kar~ı kendisini müdafaa eder· zun en · · lf guıı Y • 
fak olmuştur. Bu bölgede l'lddetll bir z:ıkere ye bbul ed.!Jm.L,etir. Cumartei eüıııü öğleden eon.ra lcen, düşman, kanlı kayıp!ar veı- mu,tur. 
ır.uh:ırebe devnm Ptmektcdlr. Türtdye - Alm~ya ara!lllda t2carl Sidi Re~ek bö~geıııi~de .ı~ lma- miştir. Büyük sayıda düıman asken Çorumda dolnnnacllık 

Hudut çevresine t:ıtal:ınmız şimdi muahedelere dair ~5 ~uz 1940 ta.. lan. Bırelhamıd Uzenne ilerleyen esir edilmiıtir. Düııman. altuı en k .
6 Alman müd:ıtllerln flddetll ~uka-ye- rfhl1 hususi anl~ 1kt a1 uza.- §imal doğudaki 21 mci Alman tü- ağır tipten olmak ü.z:ere 30 tank OOperati 

metlne rağmen, mukav:?met çenberlnl tınna.,ı hakkında teati edilen nota- meninin balciyeailo cenup babd.an lc:ay'bet.uıfotir. Çonmı ı (A.A.) - Şehrlmlıdelc1 
izaleye çalışmaktadırlar. Bütün gün lann tru:dlklne alt kanun llytba.snın gelip Eldudda üurine eevkedilcn r-L . k . bir kısım alll.Jı::ada.r tllccarlar ar:ılıı-
hava kuvvctlcrlmlz, düşman t:ıtalan- da. blrtn;ı m1lzakeresl JaJ>ılnu§tır. 15 inci Alman tümeni tarahııdan ta• d~ 

1 
6· ~ .... ~ a>;\İ z.a· rmda bil' dokmnac-.ıhk kooperatltl 

na ye dü.,mıının EUıdem Ue Eldu.dda. rlncl müzakeresi yaJ>l}mıştır. arruz.a. ağramı§lardu. DüfID&nlll he- mh an ~ ıımal • S ım etlerın. e,. maln kmmat& karar ftrmlşferdlr. 
aracmdnkl bölgede bwunan tahşit BQyt1k Mlllet Meclisi ~ IO· defi besbelli Sidi Rezekdeki lngi- &'Y& ıuıvvet en . ovy erın ıate yo -
topluluklarına karşı yaptıklan şld- ntı toplanaeakttr. liz ~ l . T b k bTiretJ.. lann1 muvaffakiyetlo bombalamıpo 
detıı ve anndane bücumfarl~ kara • - . et eriıu 0 ru ttt. Volkoron doğusunda. lı~lalar 
lruvvetıerlmlze ynkmdan yardımlarda Hazıne avukatlanndan rınden. aru~akb. n malzeme depolan bombalan-
tıuıunmuşlard•r. Bomb::ırdımanımızın vergi nasıl kesilecek 1 s ıncı tumen Eld~dda~ .. ~lf. mışbr. Kroc:ı~tad sulannda.. uvaı 
'Ye alçak uçuşla yapılan Micumlann Ankara l (Telefonla) _ Celse ac- lalcat yukarıda da ao!l~d~gı gıÖI tayyareleri, bir buzkıranı hatmnıt-
net1celerl çok memnuniyet Terlet ol- _.1 k blli d 1st1bd Ol oradan tekrar tardedilmiştir. !tal• Jardır B;;..,.;ik bir •ilep bir bomba 
m t r ~·.. mu t'. n e :un mıan la Ar~ t.. • 5:..ı· R k• · -J - y 

uş u · hazine avukatlarının tstlhkatlnmı- ?'an nn ..... o ~meru ıuı eze - ile ciddi hasara ağrablmıştır. Moa-
Ccnup ve garp bölgelerinde maki- dnn ne suretle ftrgl keslleceğı bazı ın takriben 1 .f Julometre cenap do· kova ve Lcninzrada bafk.a hava 

neli .. koll:ırımız hareketlerine devam tereddütleri mucip olmu..~. M.a..Uye ğusun~a bulmıuyordu. Demek olu· hücumlan yapılmı,m. 
etm~kt'!dlrler. ı... VeMletl allkalılara. c:önderd!ğl btr yor lı:ı, l dü~an zırhlı kuvveti, 3 

tnm!mde bu nevi a.vukattıınn celse muhtelif istikametten l,.,gilizlere hü· Moskova radyosu Alman tebliği 
Berlin 1 (A.A.> - Alınan umuml 

tarargO.hının tebll~l: 
Alman hava kuvvetleri, §Uk1 İskoç

Ja tayyare meydanla.~na teslrl! akın· 
Jıı.r yapmış, tnguterenln cenup ve 
eenuo batı limanlarına dA hücum 
etmı·tır. .,-. · 
İngllfz tayyareleri Bamburg n 

J3remen'l bomb:ı.lamı~ar, sivil ahall 
araSJnda bazı ltlımelert öldilrmüş ve 
yaralamışlardır. 15 İngiliz tayyaresi 
düşürülmüştür. 

{lcrettnden taz:uıı: 'Ye buhran nrgl- cum etmekte idi. Fakat hedeflerine d" ? 
~rl ltesllme'1 "Ye tazanç verglshıe blr ulapnağa muvaffak olamamıılardır. ne ıyor • 
mtsll fevk:ıtAde zam UAvesl 1Azım 

teldlğlnl blldlrm~tır. Uzak Şark'ta 
ithal malları gerginlik 

Her tarafta fevkalade 
tedbirler alınıyor 

M~on ı CA.A.) - Sovyet rad
yosu bu sabah fU haberi vermlştlr: 

Moskovaya ~ yapılan Alman 
taarruzunun 12 ncl günü mühlm bir 
dcğişlkllk kayded!lmemlş, yalnız Sov
yet sol c~ahında BovYet kıtalan 
muvaffaklyetıı mukabil taarruzı.arda 
bulunmu!jlırdır. 

Bununla beraber Vol<>kolaınsk'dıı. 
Sovyet kıt..-ılan bllb38Sa zırhlı unsur
lar b:ılmnından adetçe llstün olan 
Alman kıtlannın tazyikini gilçlükle 

Bazi makamlar kendile
rine tahsis edilen malları 

almakta yavaş hareket 
ediyorlar 

Sİnps:ar ı (AA) _ Siı.,.gapur- dardurmo.ktadırlar. Tanklann ark:ı.-

Baım suaresi 
Ankara 1 (A.A.) - Türle B:ısm Btr

Uği tarafm~n her yıl tertibi mutad 
olan suare, 17 aonkfınun 142 aqıımı 
Ankara Palıı.s şalonJıınndA Terllecek
tlr. 

İzmirde lig maçlari 
imıır 1 <A.A.) - Dün Alsa.ncak 

stadında lig daçlarma devam edll
mı,, Demlrspor - Karşıyo.kn maçı sı
fıra ka~ı lkl ile Dcmlrsporun , Altın
ordu - Altay maçı da. bire karşı 1.k1 Ue 
Altınordunun lehine bltm~tır. 

Cenubi 
Atlantik'te 

Bir İngiliz kruvazörü bir 
korsan gemisi babrdı 

ALI ile V ·Li --
Ereke ve dereke 

Ali - rDcreltesiııo danir 
.m. Velil Kim anlar~ 

:Veli - Niçin cdcrcke> de
memeli) cEnnek> te.n cerel..~, 
aözüoü J'Cni öz türkç~ kelime-" 
ler aıuında kabullenJLeğe çoll:" 
ııyoruz. Batta cd> harfi, ceğ• 
mdc. değmek; uymak. duyınak; 
ayak, dayak> örneklerinde ol
duğu gibi bir cdolunmu sn&• 
11aa anlatmıyor mu) Öyleyt4 
cdereltu de. cemıek> •Öziiıı
den .relme ha.tekli n eonekli 
bir Türk kelimesi halindo de ço
cuklarımıza anlablabilir, öğreti
lebilir. Öyley90: c.Ereke = rner 
tebe>. cDerel:e> de, Jine .ki 
bilcliiDniz manada cderd~e>. 

- CUaew dile benziyor. 
- Cünq dilin içmde birçok 

lıala"katlerin ı,ıldadı;hr.ıia fi.iphe 
mi ecliyonun> !t~ 

lstanbul maarif 
müdürU vefat etli 
Cenazesi bugün Şiıli 
Sıhhat yurdundan 

kaldırılacak 

Bir haftadanberi. 11p:ınd!sltten tfl' 
ha.tsız olarak, Şlşll Sıhhat Yurdundlı 
tedaTt altında bulunduf!unu yazdlR'!" 
mız İstanbul Maarif Mtldürü P· 

Tevfik Kut dün a~ :0,10 da vefa$ 
etm1ştlr. Ccno.zesl b~rün Şişll Sıb" 
hat Yurdundan kaldır: :-c~ktır. N,,.. 
mazı, öğle nam:ı.zmı mllt'•aklp snıcr
manlyede Jolınacıık ve ı.~rkez Efen'" 
didekl alle kabristanına dcfncdUe" 
ccttır. 

Merhum 1313 de dontnuş. Vefa id'" 
dlslni bltlrdikt.cn sonrn. 1inlvers1te 
Edebiyat Fakültesine glrmL'], brlh ye 
co~fyadan mczqn o!mu~tur. 1334 
de Davutpa.şa orta ok.ulu tnrlh nı'll" 
alllml!~lne tayin edllmck Elll'ctllt! 
meslcA'e giren Tevfik Kut. İstnnbul 
lisesi müdürfi sanlllğlnde, M:ıarlf ve
kdletl orta tedrls::ıt ~be mildilrlil:; 
tünde ve 1930 da dn :rvrn.:ırır Vekfile"' 
müfettiş umumlll~lnde bulunm~ ve 
1935 de de İstanbul r ftı.nrll Müdürlil" 
tüne tayin edilmt~lr. 

Öğretmen kadroları 
Ankara 1 (Telefonla) - M.ı1.!lri1 

Vek:Aletl, Gnd orta, M:u"Jllm mekte'" 
bl "Ye Terbiye Enstitüsü özr~tm<!n T9 
memur kadrolnnnda b:ı.zı de~~ .. 

Romanya' da balık avına sından ucruyen bir Alman kolu dnn 
Ankara 1 rreıeronla) - Ha~ten da bugün harp hali ilan edilmiştir. bir yarma. hareketi ndlcetlnde cM. 

hız verilecek ithal zorunda olduğu.muz bazı madde- Bütün ihtiyat gönüllüler ıilah altına töyüntı ı~ıe muvaffak oı.mu.,sa da 
nükrcş 1 (A..A.) - Halkın .laşeCnl J.ere olan ihtiyaçlar, iç.inde bulmıdu- alınmı~lardır. Hong~ong'.~. hıV" d!l.ha llcrı g!dememt,tlr. cB• Vi! 

tolaylıı.stırmnk için bHhassa b~ht, CUmuz bu fevkalide hallerde kendi- vetler~ hazır ol emrı venlmıştir. cA• köyleri clvannds mfih!m muhn
avına hız verilmesi karar~ırılınıştır. n1 kuvveUe hfssetttrmekte.dir Tica- Mımille 1 (AA) - Pasifik de- rebeler cereyan etmektedlr. Burada 

m VetAletl, tüccarların münhası- nizinin Ccbelüttarık'ı olup Birleşik Sovyet .stiTari kıt.alan Alma.n tnnk
ran kAr maksadı ile getlrdlğl bu nevi Arnerikaya a.it bulunan Korreı;:ador lan 'Ye plyııdedle çarp~aktadırlar. 
m_nııan. lmme menfaatınl d~ilnc:rek adasında cwna gocesindenberi tam Mojal.sk •e Malayaro!lavetz keshn-Ceyhan'da güreıler 

ler yapm..'\ğa karar \"erml~ tir. MCC" 
Londnl ı (A.A.l - AmlrallJğuı teb- Uoo sevkedilen blr lü.yihayn cörc 25 

llllne g15re 22 sonteşrin günü De- llrnhk 2 öğretmenlik ile 30 llrnhk f 
vonshlre İngiliz kruvazürüne mensup öğretmenlikten nltısı kaldınl:ıcıık 
bir tayynre Ccnubt Atl:ıntlkte keşlf 50 llrn m::ıaşlı ö!'{retmcnllk t:td· 
uçu.,u ~:>::ırken şüpheli blı gemi gör- rosu dörde indlrflec"k, yeniden 40 11• 
müştür. Kruvazör derhal sür:ıtıe ye- ra maaşlı 8 adet ~'Tetmenllk ih~ 
tlşm.i~ 'Ye tntmln edici cevaplar ala- olunacaktır. 

Ceyhan 1 (Alt.şam) - Pa.azr güntl 
Adnan lkl güref yapmıştır. Adnan 
Babeş Kasımı yenm1§, MiilAJimle be· 
rnbcre kalını.ştır. 

yüzde mu:ıyyen blı l:Ar lllveslle lth&- 1:ri ,__ ,_._ '-ük' - •• '-t d. lerlnde Ru!lar müdafaa batıannda .. llnd _, __ ._. ı r ~ranlllL o um eurmeıt e ır. 
lıa~mır. e en lloLLUAl\.ı.a 'Ye P yasa.-' T ak d dayanmaktadlrlar 
da azlı~ y(jzilnden blr buhran mev-1 opçekerlcr, hazır durm ta ır. · 
ıuu olabilecek bu maddeleri tcsblt Cavit... deniz üssünde de keza ~ Sovyet aol cenahm~ Btalln~taolanrst 

madıfuıda.n bu vapura ateş etını5tlr. 
Vapur, barut amban nte,, alarak bat
mıştır. Bunun bir düşman korsan ge
m1sl olduğu anlaşılmL~tır. 

Parti grupu bugün 
toplanacak 

Belçikada sabotajlar 

ttılk --•-· .. _,_,,._de..___. _._ ~ •~ - d"-'''-- t·· teslmlnde muhafız auvart .ıu 
c ~ ~ uaıuuu K:YJU "'waea.- UI!' eon unumuf ur. • cKa köyü clvo.nnda 17 ne! zırhlı Al-
tedir. _ Londra 1 (A.A) - ~tavıa man tümenine karşı çnrpışmağn dc-

Ancak bugune kııdar Japdan uw- radyosu. başkumandanın bir em- vam etmektedir. Sovyetıer bu ke
sllcrde bazı mnknmlarm tendllerbıe rini zikR'derck Felemenk Şark! slmd~ mukabil taarrma. geçtikleri za
tıahsia edilen maddeten alım:.kta ya- H.indis~nı umumi valisinin askerler mandruıberi 20 köyil tstıroat etınlt-

F• IA d• •Jhak d•l Ankara 1 (Tele!onla) - Yarm sa' m an ıyaya ı e ı en at ıs de rnrti Gnıl!u ıfttim:ıı v:ı.rdıt· 

Londra 1 (AA) - Berlindcsı 
gelen haberlere ıöre. Belçikada ye• 
aiden vukua gel~ sabotaj haTcket• 
lerine mukabele bilmisil olmak Gz~ 
re Alman makamatı., henüz sod>e. 
bırakılan Belçika harp airleriııdea 
iıüyük bir lumııa1 tevkif etmiflerdir. 

"f'ltf hareket ettikleri f6ıil1diil'\indeın ·1 • · A f b 
bunun &ıtlne geçmek l.çin tevzie tA- Te tayya~o er.~~11! mnumı ee er er- Jerdtr. 
bl tutulan maddeler alAatadarlarca lik karan nrdıgım vo bunlann cep- Nihayet 4bnall garbi eepheslnd<? 
mııa.yym mtıddett ~ alınma.- hedeki yerlerini itP-1 etmek üzere Ruslar Tikvln şehrini tahliye etmlf
dıklan takdlrde "8tbo ~ıhazır bulunmalanıu emrettiiini bil- !erdir. Evrada ~mdl şlddeW muha-
tabm edilecetttr. dirmi:t'r rebrJer cereyan efuıettedlr 

topraklar 
Stoldıolm 1 (A.A.) - J"1nll'tnd1ya 

Millet Meclisi, yeniden tnzanılan 

~.ra.ktann llha.Jrma. alt olıırak bükft.
met tarafından tekli! edllen kanun 
lA.yihalannı pazar giinki1 lçUmamdA 
ta.svıp etmışt!r. 

KADER ' c- Siz. azizim Rmubi bey ... hayatında yapbğıntz ıekilde... tut.sun ..• Fakat tamir görmesin. 
a Heyatta bir •ç ifliyebiJeceklerden c- Bu, ~ayet kolay bir if ... Zi- cNot~. hayretle. itirazda bt&· 

dcıiilainiz. na, merhum pederiniz ıayet iyi ter• lundv: 
Aşk ve macera 

. 
Tefrika No. 89 

romanı 

•n tı.tm: (ft • •> 
c- Vicclaıuma kartı beıai utanclt- tipi~. Adeta bir tqkilat vücuda c.- Fakat o haheet:ijiniz lıina. 

meal: ~ harekette bultmZDadım. ıetinniş. Hangi ıebirde, yahut köy• barikulide süzefdir, azizim... Mer
.,_Servetiniz sarsılmak imk.ba lcr mıntaL:asında enıW&iniz ••na. ham JJ&f& İtİDa ıöstenmpi ••• Ben de 
tw Mı.iai "-'ellen •ervetlerdeıı. oralara mahsus Uh1alın ihdu et- görmüıtüm: Cüzeldi... içinde de 

c- Şayet ,.....ı- ....t.t .. lt,.......,w... Ens-1 _,,... ~ +- Par.da. ıözüm yok. mif ... Bwalar, huılatı nakid halme .,C süze! mobilyclCT " .U efY'& 
-~ Niçin ~eri ~7M) K..-. birmde kendilii:inda bhAbr. ._ Ha. a,ı..u aalqonsn ... retirip bize tetlim ediTorlar. Biz de. nrch ... 
laim hileA Diri Mel. ı.aJ:a. ........ e,e -11J'O"UL llon:uahahi. olu ...,. ,_ ..eicc kih wadarlık Tllifea yapıyoru. .-- Buna Ye'9CCPa cnap ..-
~or? Balwıız •erdiiimiz iJlnlua... cNot•, f'I ·~ nnh: ea bir atk. k.l!.a ic:al> eden .i,kTe )'lltuuak if1ıe- dur • .u:izina: (Umonmıda Wle d .. 

cNoter, hö,-le eö7liyerek bana !Ur ._ Bekle:mdi,a... ~eı acı giilüıme:mif olacaiam. tqoru. iil ... ) Esasen bekçiye lh:ım ıeleıa 
gazete uzatıtı. llaa .ahiklcriDde bir t.tka ~·yek.- &eadi kendimo ~ormu- c- P-*ila .•• Bundan 90nra da emirleri verdim: keıV• ~ ı.-
y.erin etrafı mui brıun UMmila cBir • laeyeoana hpL' Zira flllll s6i mmld«ndmı: •7JÜ a:tttle hareket edersiniz. rabmyacak. Hiçbir tamir J'&ptmm-
cizilmitti. b. ocladaa. ba adeımw JWUJHian c- ihtimal. .- B., ü.tüno. racak.. Orasının. binuile. anuile. 

cSu eatırlan ok.dua: -blrtam eonra 7~ brr ._,..._ cAcaba inandı mı, biJııemq.,nm. c- l.tanbuldaki kcınağa celinu, tabiatin ortasında yavq )'llvaf göç-
cKendi adrOllİDİ •-VOr; " ara- batlıyacaktım. Bs hayatın da ne ol· Fakat •Öyle dedi: OAUD da döneham~ için icab ed~n meaini, bahc;eıainin yabani bir koru• 

laanlarm ilimleri ~onha. An· duğuna hic; mi hiç bilmiyordum. - Öyleyse hakkınu: var ... Seya• para71 lı:.apıcıya nritsiniz. Ben bu- luk haline gelmesini i.tiyoram. Of-
aanlann kendisine müracaat etme- clç hayatımda bir mbladelik bat etmeli ..• ()ya!anmalıaınız ••• Bu- nLda yokken kapalı kalacağı için tile içinde. ,.lıut civannda J'qıyan 
ilini bildinyordıı. geçirdiğimi noter de laııketti; aqe)j rada. emrinize amade, büyük para• maarifi her hdde az bir ,ey olacak.- birkaç fakir aile vardır. Orada. 

<- Demek ha ilana hiç mGnea- tıqeli dedi ki: lar Tar... Şimdi ne kadar istersi- tır. mümkün olduğu kadar aebeplenain-
at ed~ olmadı> • diye aordmn. c- Alı. oilum, ah ... Sizde bir niz .... Sonra nereye, ne ita.dar gön· c- Çok Lile olu ne çıkar) ?~:··· v~rgiyi versi.nler kafi ... !Jte 

cHıç •.• Bununla beraber, bu ilan. fe1' var ... Harekelterinizde tabiilik clcreyrm} c- Hakkınız 'V•U ••• Bundan bar ı>oylece karar "Yerdım. Onlann da 
1mıhtelif eeferelr gazete aütunlarına röromiyonım... Fakat ne oldunuz, <- Paraya ihtiyacım yok ... Esa- la da ·ze bir ricada bulunncağım. bu karanmdan haber feri "Yar. 
geçti.. İstıınbulun ve diğeT vilayet- neniz var. buna da anlıyamıyo- een ben de sizinle hu nıevzuu sörür Karacabey çifliğine dair... Anne- «- Bu M llituf böyle ••• 
lerimızin yüze yakın pzetesi bunu rum... Sır küpüaünilz nasclim. •.• mek ietiyordum. mm öldüğü yer... c- Evet, biliyorum ... Falir ft" 
4.lefalarla bııstı. Diğer taraftan ouna da eminim: Şa- c- Bu.,uıuıı... !izi clinliyo- c- Evet, neymiş? kııraya U!Jl bir .evap i§lemif oht-. 

<- Öyleyse, bulmaktan ilmidi yet esrannızı öğrenebilsem &ize cid- nan... c- Buradaki çifltk kö~künün yorum. 
sıi keseceğiz} de~ büyük. bir hizmette bt1lunabile- c- İoJerimi ediai gihi talaip et· metruk kalmaaını, kimsenin ikamet· c- Fakat binaya ve çifliğe g&. 
• c- Hayır, fakat •liphe.iz ki ara• tegım .•• Bır ıztnnbınız mı Tarı mektıe "Ye netic:elendinnck. te devam ~hı olmamıunnı istiyorum. fstuscJnah ••• 
iıla bir mani var ... Ne olduiunu a.a- c- Yar, evet... · edia.iz. J"ıpb bah.nın 'c uneJDin l.arabe haline gclwin. yıloJmaia yüz: {Ark.aa nr) 

•• deme i? 

Her anlamın iki üc; kıırollığı 
olabilir. Bu anlamda§ bolluğu, 
türkçeyi zcnginletir. Yıılmz öyle 
mefhumlar vardır k.i iıie tek aöz• 
le ifade edilmeli. Mesela §U için
de bulunduğumuz ayın adı, dili
mizde fimdiki gibi ar.aIJi halini 
muhafaza «lene na( tqkil 
eda; laerkeeia de laakla olarak 
IİDiriae baw. 

Nami hatmum) 
- Kanunucwvel. K&nwıu

evel. kanunu C'f'Vel. illı ... birinci 
JCiıımm. 1 inci Klna:n. Kanun 1 .• 
L Kaa-. ilh ••• lwcb-. ilk Ka-
nun, ilh ..• 

Hulasa. tmkç-eıde Mr aynı ;... 
mi, mül>alliam: yimu, otuz ıe
lııiJde )'&Zllahiliyor Ye l:.wıast, 
remnl nriieue.elerde )"US~ 
tadır. 

~ ·~ ckaecc bir 
hal ... 

Dil Kmunmınm ödevlerindeo 
biri de bu anarıinin önüne geç
mek olaa. hütün resmi aciirelc:ı'e. 
aazetelue. ajansa. bir tamim 
göcıdene: (İçinde balanduğu
muz ayın resmi adı cilkkiimm> 
dur. aelecek ayınltj csonkiinım> 
clar. Geçen iki ~ki de c.iJk .. , t..-. ceontefrin> dD.) 

dese ..• 
Hı. l:a,ramet lııopmar,:ı 

Jıı+i_ hwl olar. 
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Türk anıtlarını ille 1 ŞEJlıR DABERLBRi J Türk •anatkarlarına ..... "" ______________________________ _ 

t..ı4>bı::'·::·:_ Seda, Mıntaka iaşe 1 103 mU, 112 mi? 1 
.._~. ıuetainde beaim de... m.J!du .. rlli}!,IJ 
~ İçimi ... bir aolday• -- u 5 

.rnu.s: 
- TUrtı: 1m111arn m. 111r1ı .. 

Ekmek fiyabnın lncllril
mea muhtemel 

llıtlcirlanna 7Qtarmabdır t • diyor. "'!i eni tetkilat ip 
Yerd• sata bdllP halda ..-. bqlıyO'- tıt.ııbas blJed!Jls!n!n Jap&ıla -

~~ta:"~ ~e = =~:=.1:a~~ı=: 

Lokanf alar da 
o sta yaoamıyacak 
Y alniz ~orba ve yemeli 

için un verilecek 

~~·. • • ' .. •• '!'f" • • Türkçe sözlü-.......... 
En büyük korsanlık ve maceralar filın1 

Kili 
llllyonlara mal olm.111- muhteşem w -ıtn dekorlarla 

silllil pyet kunetU ve harekdll mn•zıam film. 

BU CUMA G'ONONDBN tl'tBARmı 

T AKSiM sinemasında 
~ ~ Mlmaı- da eok ... TtDl taruJaea 1-...ı ....... Rnı* namı t>lr eıtTa1 andan 103 -- n,a, Mmüabe Komlsrocıa. an 
lildL Halbald - aiisellik kanı- • hte MOdO.r1Qttne alt branwne- mek ftktıtına rfSre hesap edllm!ft1r. illledeıı .an.ra nll maaT2n1 B. AJa- IA•••••••••••••••••-•••• 
~ ziyade. ._. .. lctimal ... nın ıudlkten tıkt1tım JUmJttıt. Bu M>arta elmnet ııatıertnd• :renı meı Kmık'm re1s:lll aıtmda top!aa. Yarın akşam CGzel ft ahliki mev· 

zmma- Hariladi.de 
aalmelerine doyamı
yacaiımz nefia Lir 

...a;ı. _ ıa.W• amtıar dilcmek Mıntab. !ate MtldtlrIO.P latt. '8fttaı bir tenzttlı ,.apıbnuı mubtemel c~ JD)ftır. Toplantıda. 'l'ıcaret Veüıe
~ De laık, d luai8lıil " llııontrol mWltleıtndlD ...._ rtllmettedlr. Vutyet beJed!J9 tarafm· tinden relen ~ btr emır okunmut
._; llti:y, ~ _.;'';..._ tep oıac:_~D". dan tncet~. Blr ~ undan çı- tur. Ba emre göre Jotıuıtacılaıa 
... : ... '- • a. -L-t. 1 Yenl _.,., mld&ı111tm KaaJa tan ekmet mıtdannm anJqıJmuı da tath ,.. puta Japmak 1çhı mı w-
- ... ua- ar~mda mtüa-•.• &e- Ticaret mndttrt B. la ıettrUm1Pe tçtn ,.eni bir tecrDbe ,.apılacattJr. Bu rilmlyecektlr. Evvelce tel>ll.t edııen 
~ rerekti. Acbk a. dit dlter lube mDdtırflWerlne timle· tecrübede de ıı2 etmet elde tdlldqt taramamedeld lolwıtaeılsra wı w-
11... •:e ~ ki. onlana ..,.lana ıe-' riJl gettrlleoelt hentlll • 11f1Jama.. takdirde derhal etmek ftatıertnın tn- rUmes!ııe dair olan hiltiml bu 91D.&r-
-aikJ..ı -·-- Wel>lrl. •anmt b mıştJr. dh1lmeal 10ıuna ~. le talc!ı~r. 
ıiedirtecek KIDİ olamadı. Cola da, !Wen btan1nı1 hte MldtırlQtlntl Tefsirden anl&fl)dılm& ıar. lo-
10 Üzerinden s nam.ara alamıyarak yapan B. mtmn BaJman. Dahlllye Vali ve Belediye Reiafnln t.antacıl:ıra mftnhasıran çorba •• bu-
~ dönecek aayıflıkta. teb1r mq- Vetlletl mahalll idareler umum mil· t tkikl ri na benzer Jemetler kln icap eden 
ılabİarunızda aeçidleri atandıncak dtlr muamıuttn• taJtn edllm1$1.r. e e miktarda un ?erilecektlr. Bu m1k-
""2da dinelekaldı. tstanbulda kuııılaeak ,.enı 1afe Vail Ti BeJedtye Relıl B. Lttft tar da şehir lç!n g1lnde 3 ~valdıl'. 

Fakat. b ı.. hlr tmafta nah t.e$Cllt.tının hazırlık faallyettne neza.- Kırdar dthı J&Dmda SeJed11e Bılıha\ Lokantacılara fazla mı Terilmeme
~ a ret etmet: Ozere 1ft11 mınta.ka ıa.te mildftrtl oldutu halde Ha.seti but&- sl halrlandakl Jcarann alınma.sına sıe
&ıı ., de!'ken, öte :rmcla ela. iman, mOdilrOnOn bagOnlerde tehrlm.tze nesfne r!derek mtaneyt tettUc etmıt bcp, bazı bfi;ük Jobnt:ılann puta 

eta •İyi olda ki.... demlk isti- ıeJecett haber Tertlmektedlr. Ye lhtlyaçlan hatkmda hastane bat yapmakta. bulun.malan ve pasta 7a.-
hr. Bu mthlueNtle, allkadarlara dt· doktonmdan izahat ebmştır. p:ı.n lok:ıntaı:um da tendllertne Te-

61m 

PARA HIRSI 
Bq nllerde: 

LYNN BARI - 10AN DAVIS. 
HENRY WILCOXON 

A,nca: BOyGk flstad PADEREVSKf'nfn cLa Sonate de la 'Lune 
piyano konseri Zira. olur a. ba lalnllp ,..,dan- rettıner Tenn* Te faaliyeti. yakın· B. Utf! Kırdar mtıteatıben teh1r- ril~cek nnlan el altından pastacılara 

~dan biri, yahat hirbQ öyleaine dan takip etmet ibere ~e milste!a• cntk mO.tehasmsı ~la bh1nrt.e tn~ dcrretmck lhtfmnllerldlr. ••••••••••••••••••••••••• 
~arılı yapılıvennJt hneclla ki, n Şeflk ~rin de eehrtm.tze gele- ntl gezgts!ne glderet buraJa dl· IP:\s.tncl ve Mrekç11ere, fkndtye 
fıalon.ı dünyaya, süzelliiile, ptafa• cett sôytenmetted!r. tılecek İnöntl he,Ul1 "'ttm41- B. kadar her gQn verilen 800 çuvtıl 111lun .-•••••••••••••••••••••••lllıı. 
tile. hpkı Sül~e sihl, Yeşil - Prosttan tzahat ahmfttr. kesllmesl ne .senede 208 bin ~unl e·R KADIN YARATTIM 
~ aibi ün salımt. Hali& daha Fiat milrakabe büroıu :un tasnmıf edileceği anla§llm14- 1 
lllr\diden emin oluyo1ms ıelecek tefliği lhtikarıa mllcadele .Bugftn Tfliyctt& b!r toplantı J'&• (PYGMALloM} 
»byillarda da öniinde turistler da- İstanbul nyat Munbbe Bilrosu pıJar:ı.k Jokantal:ı.ra da un yerfJme-
'-tak; p~ldan aiızlarmdaı şef!lğtnl, bir eenedenbert yetAJeren mest etrafındaki VeUlet emrlntn tat- BERNARD SHAW'ın eserindttn 

- Ne ••z teY. Tannmf ... • di- yapmakta bulunu B Muhsin Ba~ 3 kaıap para cezaıma btk tekıt görfi.~ülecekt!r. Mnamatuı •••••••••••••••••••••••• .. 
~ekler •• Fatihiniz. Barbarosunuz.ı kendi amısu lle a!ll . nz!fesl oln~ mahkiım edildi bakkallara " halk& mı Tttl.lecettlr. 

aliirkilniiz, İnönünüa Ö7ı. bir T1cartt VeklJett' mtıfettltllttne dlm- Dun·· rok uskumru tutuldu IA•••--------------------
tlhluı~ ki... mftftOr. Dıter şef baJ&D İffet Ha· ~ 

Ve: Um Orus da VekAlethı da"Yetl tızerine Beyotlunda kasap Cemal, Mehmet Dün İsta.nl:ıuJ denlzlerlnde yine Budutsm aşkın ftJmt • 
- Annduaall..-n b~ ulusal anı· Ankaraya gltmJştır. İstanbul l'lyAt Vasll et 1h~nnd.:ın y:ıkalanarak boJ mtktard.:ı balık tutulmuştur. Dün Bir bdm lmJblnln ana ~ 

'-ıu kim yapb? ... Haaai dibiniz? .• Muraka~ Bnrosu tenttıne kimin ge- adliyeye verllm1şler, asliye 1Jd.ncl ceza bUhassa. uskumru C:Ok tutulm\J,ftm. inmek. .. htirap ~. Ve nihayet mmaffer olmak. 
"'diye aoracaldar. tlrileceğt fakında anl~eatttt. mahtemeslnd& muhakemeleri yapıla-

İşte o zaman. torunıumm buram n.ıc suc:ıan eabit; olduğundan ylrm1 fu·· nel kaylŞI j t MAGDA SCHNElDER'' tt "' 
~'°~~~~ir. dökecsıer; Odun, kö·mür ~fre~~aft~~u;~~ı~r.n~1:;:~~ sş eE; v M E K H Aın yKaraKıgıl 
•- 1942 d ld mtisabab. kaza. ma~a ~rıır verllmlştlr. iki üç güne kadar 

i:' filanca İt~yan.... dem!'ie clll· Şehre muhtelif yerlerden ku~~:n:~ıı~~~:a~e ::~m =:a~ geliyor 
nnnryacakhr. mal etirtili or kömürünü yedi buçuk kuruşa sattık-

AOab ko1'UIDQf da tu Mimar Si- _g ____ Y lanndan m:lhkemeye verilmişler, bun- fstaı:bul Elektrik, Tramvay 99 Ttl-
-.ıı. ~ bir milletten gelme~. Şehrin odun v. mangal kömtıril lann üç klştyo bu flyntıa. kömUr sat- net l•letmclcrl umum mfidürtı B. Bul- Filminde bmıu. büyük bil' şafbı ve rill:at.ı kalp ile canlan

dll'lleak ft sizi ağlataeaktır. 

Bu peqembe akşamı 

Aluı t:J,d&rde. topraklarunızı ausli· 1htlyacı tızer1ndeld tıetltiklere devam tıklan sabit olduğundan lk~~lnL'l de I k1 Eren. ldarcnln muhtelit thtlyaç
hn o anlı tanh eserleri ~~ edllmektedlr. Şehrin bllhasa. Ana- yetmiş beşer Ura ıxıra c_eza& öde- l:ır. ı .ııl:kınd:ı alAkr.dar \"CkAletlerJe 
~ töyle danan, bizi ,.enn dolu yakasında n Ye.tUJcöy, Bakır- melerlne ve yirmi birer gun dill'"..kAn- t<'!11n·br ynpmak fittre Ank:ı.raya r!t-

dı1une babrırdı. köy gibl yerlerlnde kömUr yok.luğ;µ lannırı kapatılmasına karar "Yerilmiş- Il1!.~tlr. ._•••••••••••••••••••••••~ 
T°"urk duyguaunu anlatabilmek h~edlldlğlnden evvea bu mınta.ka- tir. OtrendlBm!ze _göre Ba~radan )'ola ~ 

lçU. mil al T" lain md ıara kömür temln edllmlşt!r Kundura. malzemesi satan ML"-On ve çıkarılmış ol:ın tunel kayışı blr hafta. ~--••ı•••••••••••••••••••lllıı. 
11Q :. d ~~ :"C::. urd ~ an Bakırköy ne Ye.,llkl}ytln k~ftr lh- Samueı adlannda lk1 k~i dükkAnla- C\'Vel Islahlyeden hududum~ glr-
fri uç e •· a on an « •. ze- ttyacı Çerke.st:öyünden temin edU _ nnda. kundura malzemesi bulunduğu mlştJr. :.ı - 3 güne kadar ~hr!mlze 
. .P~lıy~amu!ı. en ~al. hısle- mı,, Uk olarak buralara Jo-4() bin ki- halde bunlıın g!zJedlklerlnc!en yaka- gelecektir. 

riınizı_ belırtmek ıçm elalemm d~- lo tömllr getırlbnl~tlr. Ayrıca 7-8 lanmu;lar, lk!~c~. cez.ı. mahb"mes1n- ,, __________ .._ 
bıaçlıgma el açmak! ı,tt.mez! Eksik vagon kömür de yold:ıdır. Ayrıca! de 1k1s1 de tevk!_ Pdllml lerdlr. 
olaun... Şilenin içinde münferit tımseleno alt T k • E 

V aram o diitiince " danular 80 bln kilo kömür bulunmuş hemen a sım • minönü 
lbe!ı:ıe;ra reçmesin de, kalblerimiz- satın alınmıştır. Bu kömürle~ bugün otobüs hattı 
le bırlikte toprafa bntsmı daha yann Anadolu yakasına ıetırllecck-
~. tlr. Mldyede 150 bln tn kömii b _ 1 Taksimle Eminönü arn~ında Sşllyc-ı 

B• • b d lmk lunm .,t 0 r u cek otobflo:lcr tçln bugfin belediye reis 
u qte a erece ~ •• ~ ~· mu:ıvlnl B. Lütrı Aksoyun rtyasetl al-

Olturlu o!manuz en ~unudur. ~omür nakliyatına kamyon 'oe tında. \>lr tOJ)l:ıntı yapılacaktır. Bu 
- Fatihin. Barbarosun birer hey. =r !ahsJ.s ~lmlştlr. Bunlann bir toplantıda bu hatta t.ahsts ohmııc:ık 

lr.e)i dikilmesi İç!n müıabaka açıla- dıra~ ~~k b~~ k:ntır 1!:: otobtıs mlkd:ırlyle flat ve hareket ta
~ buna ecneb! aanalkit~ da b· receklerdlr. Motör sahipleri nakliye rlfelerl kail ola

1
rak karnrlaş:ınıncnk

tdacak... • demıyorlar nu, qte hep Ocretln! ton bftJ P. 250 ku a • tır. Bu hatta ı~.l.7ecek otobüslere ve
laanıar aklıma ae)iyor, fma üzülü· tarmışlnrdır. :1 ftZl:vette 1:ıun ~e rtıecek benzin h:ıktınd:ı koordinasyon 
Jorum. t,. 0 fl atl rttı 1 ... heyetinin taran vllAycte blldlrU-

um r y armm a n ma.sına ıu· ml.ştır 
•İnönllndea bir kaya tretİrİp teh· mm ha.sıl olacatı anlafl}maktadır. · 

rİınizin ortasma koyalım. Oatüne de iki . . k.-;- .. d Fakir halka kömur·· 
Türk sanatkin belirince bundan gemıcı omur en 
~el )'apacaima ,azalım!• diyen zehirlendi dağıblacak 
:?dm röriitlii arbdatınmla hen ~lktap Dentzyonanna aıı ta- Fatlr halka yapılncak kimıtır da-
... ıa beraberim. mtır deposunun Onilnde baRh bula- tıtıl.ması lçln Belediye bil~den 

Evet, diyelim ld. ilk amanda ye- nan 5 numaralı mavnanın kaptanı ayrılan 10 bin llr:ılık tahsisat kararı 
tİtl<inlerimiz yokta; aır.ma buııea Osman Kllya tle tayfa Sallh enelkl tasdik olunmak 1ızere Ant:ırnya gön
Jlldır Cüzel sanatlar akademimiz gece maim ~de maden t0m.1lrft derllıniştlr. Kömür tevziatı 1stan'bul
~ıyor; katar katar sençlerimia yakıp mavnanm kıtpah an.banna. toy- lu fakir atklere yapılacaktır. Asker 
.\ ••• 1 t aileleri Belediyeden yardım paruı 

'Yl'Upaya Kitti. Batıla meslekt-.Ja. m~ar ve endtler1 de ~rlye rlrlP aldıklarından bunlara kl'ımllr verU
rile boy öleüsünde henin kamanıa- ,.atmışlardır. 

Bütün Amerika Polisi seferber_ 
Bütün ılzli teşkll:iı faaliyetle... 
Bütün AmerUr:ı ~ehirlerl kortu 

f<:incte.M 

2 nci ALKAPOI'~ 

~A Georgea Raft 
v~ CLAIRE 

~~ TREVOR 
Jo~ana bile onlw ı.o... öl~ tkıst de k~"?lürden zehlrlenmlfler mtyecektlr. -----

~ine al~tdar, tükür. Ne ,apb- ~:1d6:b:!1ı:1~uş~~~ı~ =n ~ Bir yankesici 9 aya so;ralayor, 
'1ıcaksak mutlaka onlara yaptıra· samı ha.~nere Jtaldınbnışlardır. ahkU dildi ticarethaneler 

Bankalar Je 
(\~ 
~ 
~L 
·~ 

llıın. Her halde S..yhuma amtm- m m e 71kılıyor, trenin ._iyisini yarataealdanbr. e... da Lüks yiyecek yapanlann Maaımut Apaydın adında blrl dtin dnrlll1or. 
ı8zümüz bpah emin oL.lım. il • d ki unl Tahtaka1eden geçerken İsmaU adın- Kumarhane " 

EDDi KANT O R' un 
en neş'eD, en eflencell ıumt •• 

Ali BABA KIZLAR 
PANSiYONUNDA 

Tamamen TÜRKÇE SÖZLO ve İngilizce prkıh büyük 
komedi. Sinemanm en güzel kadmlan ...• K:ıhlmhah 

Sahneler Musiki w prlalar •.. 

Bu perşembe · akşamı S A R A Y Sinemasında 

Ba •kfam SÜMER sinem cısında 

BABY SANDY ve MiCHA AUER 

BiR BEBEK 
ARANIYOR! ... 

Gtml; komrıcUtlnde &nriinüme giilmecliğinis bdaıı' 

CANDAN... VE KAllKABA iLE Gt!u:cmstNtz. 

ADala korunm. bir mucbıe olar e erm e ar da bir yankaslcl JUım& IOtulmuş, Batakhander laanea 
hham hiri ol.san 6sti lrir • Undan ıaa gıda maddelert ,.apu- llahmu4un cebinden ctızdanını çal- 1ı:esnı1or. Bütün•• bnla..... PER• KIZI LL!-Ti il'__. 
....._ l...t JlzUmld .::r:· 1ar ellerinde bulunan. un mtktarmı Jll]ftu'. hmaıı blru IOlll'a JataJan- raıu, h('J'ecanh •beler. c 1 J ~...-~ıya~a ~~.~ 
ftıbt lıödene L~ ... - - 1 be7annamelerl9 Ylll,.._ ~ Dllf, din Sulbnabmet eetlncl eea Yarm metiı derd• llilt•• ... - ~!!!L 

ıınn • aeç - al...- ıenur. Bennmmeıertn dinden ttıba- mahtml.eıdnde ,.apılan mub&teme Tiırtlıoe .._. ..,w. 
- cliTe h6taa .e1..,..,,iz1 tecrii-jren s6zden POlrllmeatDe betlanm!f- netıcestnde nça abl' olmae. mhlb- AL /( AZAR ı • •lıpm ...ı 30,30 da 
...... ~ ımn-.hnnaia laamra. br. Bunlar ıatmda Toprak lıllh- lan da bulundutundan .... &J' Jll •iiYlk mmc1a. Elhamra an~utcz. .a .. r 

(V& - NQ) IUDert Ofisine \mtt olunacaktır. hap'1ııe tarar Tertlmlft!r. ~---------- lllUUa~ ~ 

- Belediyenin cenaze maarafia- j . . . Zira bu İf &anc:aJa 7pmcme
nru arttırma i9teğini geri ~viımeeil i•· .• 
9-o.ouma pltİ bay Amca .•• 

Bay Amcaya göre -

••• futadan a,ynlmap .•• . . • Otomobilli& kalıoaja 
mal .•• 

benzc·ı ... M•zallah iuawn ölU.ü oıtadal B. A. - Zaten J>dbr.!ılık dunya 
kabı... iti, bu it ahret ifidiz. Modern bir 

l>cled~ al.ret itlerini düa7• i,leıP 
.. elhct bnttınauL .. 



Sahife 4 

KOÇOK HABERLER 

* Istanbul müddelumumillti no
terlik dalrelerlle icra ve nüfue daire
lerindeki muamelatın teftiflne ba.f
laDuftır. Nöbetçi müddelunıumller 
her gün blr mıntatayı tetılf ederek 
rapor yazacaklardır. Teftlflerln ne
ticesi VeWete bUdlrilecetrtir. 

1 Günlük 
--· PROF. DOK.TOR 

Borsa 1 NABiKASTARLAX 
1 Blrlnclünun l!Ml 

ır. 7,5 933 Tilrk ~rcu l. n. lll. 
Kupon kesik 

• • 1933 ikramiyeli * Zeytinburnu c\vann4a oturan • • 1933 İkramlyell Erganı 
Muharrem dün yolda Pderkeo ayağı • 7 193f Slvu-Erzurum 1 
kaJıp diişmil.t. başından paralanmış- • • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 . 
tır. Muharrem derhal Ennenl has- • 7 1941 Demlryolu lltlkrazl 
tanesine kaldmlmıtsa da başından • 2 J932 Hazine bonolan 
aldığı yaranın testrlle ölmüştür. , • 1935 Hazine bonolan * Fatma adında ihtiyar blr ita- • • 1938 hazine oonolan 
dın dün Fatihte 119 numaralı tram- A. Demlryolu tahvlll I - n 
V&)'a blnmlş tramvay birdenbire ha- A. Demtryollan tahvfll m 
retet edince Fatma sahanlıktan ye- A. Demiryolu mümessil senet 
re dü.ferek bafından yaralanmıştır. T.C. Merkez bankası 
Kadın hastaneye kaldınlmıl, taza T. İş bankası nama muharrer 

L. K 
MuaJ'(!tlehanealnl, cataıotıu, 

Nuruoamanlye caddesl Ka~
fınn Jrarşısında H Ko. ya natıet-

23.25 mLtttr. Tele-ton: 22288 

19.95 ·----------
21.25 
20.70 ZAYİ - Eyüp nüfus memurlutun-
20.80 dan aldıiım nüfu.s tezk.eremle terh.i.s 
19.50 vesikamı ve arabacı ehliyet tA.lıdmı 
56,50 zayl ettim. Yenllerlni alacatundan 
16.50 eskilerinin hWanll JOktur. 
26,75 Defterdar Abdülvedud caddesi. Ko. 35 
49,25 Yapr otlu Niyazi Şentay 320 doğumlu 

48.86 ZAYİ - 1580 numaralı taksi otomo-
45.75 bilimin 621 numaralı benzin tamesl-

134.- nl kaybettim. YenJstnt alaca(t:mtdan 
12,2& eskisinin hükmü yoktur. 
12,75 Ulviye Ürer 

as, diş, nezle, grıp, romatlzmt 
Nevralji, Kırıkllk ve Bütün A~rılarınızı Derhal Keser 

lcabmda rftnde 3 bl8 :ılmablllr. Her yerde paDu kutulan lsrarla t.teylnls. 

etrafında tahkik.ata ba1&an~ır. T. lt bankası Oıamlle alt ) 
. T. lt bantaaı mllmeaall hll. * Bk nıüddet evvel Irandan teh- A. Demlryollan firketı (" 80) 

rlm1ze gelen Alman ve İtalyan tebe.- A. Demleyollan .şirketi ( ır, 100) 
uından 300 k.lşlllk mlla.flr katile, l!!aklhllar çimento 

H5,- .. -l&'JZ~--:•:::.W'WlllillllİI ___________ ~-----------------. 

.~ rL~\"l0ô~ 
103.-
59.- llkki.nun aayııı 

• • Kupon 
1
·
25 BUGÜN ÇIKTI * Evlere dağıtılan nüfus f~eri- Türt altını 26.40 

muhteW vasıtalarla memlekcttlerlne Kredi Fon&lye 1903 
müteveccihen tehrlmlzden •Jl'llmJJa , • 1911 
baflamıştır. Bunlar, qyalaruıı tam- • • Amorti 
yonlarla göndenn1'!erdlr. 

nln toplanma.sına devam edllmekte- Ktllçe altın blr gramı 3.70 Tilıtiyenln blrtclk. ev. el işlerl 
dlr. Toplama ıılnlh bu batta IODUDa OSmanlı bantuı (banknot) 2,95 ve kadın pzetesl. 
kadar bltlrUmeSine çalıfllmaldadır. Londra üzerine 1 sterlin 5.20 BU SAYIDAKİ İŞLER: Bayan-

P.lfler toplandilttal'ı aoma blftr su- N8'10ft tbıerlne 100 dolar 1119.%8' lar lçln 1.16 - ÇocB ,.,a>u -
ret de Antara,ya cönderllecektlr. Mad.d4~ 1CIG ...ı. U.U l:rPk .JJle8l - J>llılf Jilert. •Sar-* Ziya ve Iamall adlarında iki Stotbolm tierlne ıao turon 30.'l'l :yola etett - Yutdc &Arılar• -
klfl Tarlabqmda bir me1hanede ra- Yun.rlllt maa 6ıfld - Orsuıe-
kı içip sarhot olduktan •nra arala- ı R A D y Q ı rin tamlrl - lM2 Modellerl -
nnda geçen esti bir kadın ıaeeelesl Yeni fapkalar. 
tazeıenmlt n bu yilzden avgaya tu- YAZILAR: 06llelllk haftul -
tuşmuşlardır. Mw,teret meal - En büyük der-

Ba~-- p-- dlmlz - Adabı m11•-ret - '17A~ya Kavgada Ism:ıil. Ziyayı bapndan •--- ·-·- ....,.. ~ 
tehlikeli surette yaralamıştır. Ziya 12.33 Türt!,'e pllklar, 12,46 Ajans kadın dJyor kl - H.lllye - Ye-
hestaneye taldınlmış. İsmail yakala- haberleri, 13.00 Tilrk.Qe plA.klar, 13.30 mekler - Okurlara cevap - Örnek 
narak tahkikata başlannuftır. Karqıık program (Pl.>, 18.03 Salon or- ı>aftası. renkli sa.hlfeler, 20 Irunış . 

.keatruı, 19.00 Fa&l heyeti, 19.30 Ankara Cad. Türkiye Yayın-evi, İSTANBUL * Hnsetı clvannda Vezir odalan Ajana haberleri, 19.46 KonUIDl.&, 19.55 ---------~;...:..::.:::..::....:.:::.;:::..:..:.:.....::.:.:::.:.::.:.::. _____ _ 

'l'bkl~e O•mh111'lJ'eU 

ZiRAAT BANKASI 
Kunaıq tarUıl: 1888. - 8erm&7911: 100.000.000 Ttlrk Ura& OUbt n 

aJam adedi: t• 
Zirai .. tleul '"' Dftl ............ ..... 

Para bbftttrenlere !8.800 Un lknmlye •••>•· 

adında birinin öldü~ü haber veril- 2u 5 Mcnart'dan Lled ve Arya.'lar, f 00ŞJ ere ' çıkmazında oturan Ferit oğlu Nabi Fasıl heyeU, 20.ıı RadJo gazetest, B •tJ KATRAN HAKKI EKREM 
mlş, adliye doktoru tarafından yapı- 21.00 Ziraat Takvimi, 21.10 Oda musl
lan muayenede ölümün lld gün evvel kisi., 21.30 KoınUfllla, 21.u KlAsı.tt Türk 
olduğu anlaşılmıştır. Otopsi yapıl- müzi~. 22.30 Ajans ve borsa ha.ber

ZJtaat Bankasınoa ıı:umbaratı Je ihbarsız ıaaarruı neaaplannda en 
az f>O llr-.ı.,1 bulunanlara aenede t defa çekilecek kur'a lle qatıdakl plln.ıı 
'{Öre tkramlye datıtılacaktlr: 

' adet 1,008 llrahk '·- Ura 

mak uzere Nablnin cesedl morga kal- ıerl, 22.45 Dans müzftt (Pi.). 
dırılmış ve tahkllqıta b&.llalUDlltır. s Blrineikinllll çaqamba l&bahı * Tophanede Derelçl mahallealn- 7.30 Program, 7.33 Hafif parçalar 
de cami avlusundaki odada oturan (Pi.), 7.U Ajans haberleri, 8.00 Hafif 
Fotl adında bir adam dün sabah parçalar (Pi.), 8.15 Evin saati, 8.30 
odasında ölü bulunmuştur. Adliye Miizlk programı (Pl) 
doktoru cesedi muayene etnılf ve~--•••••••••• 
fiiphell bazı izler görfildütünden ce-
sed morga. kaldınlanııt tahkikata MlLLI PlY ANGO 
başlanmıştır. 1 llkk il il )ı 1 • ılı~ı 

Plan! 
İk.ramlye İkramiye İkramiye 

adedi miktan tutan 
Lira Lira 

* MU?.atfer adında biri Demlr
yoll:ın ldnresine alt bazı eşyayı ve 
pansiyonunda oturduğu Kont adın-! 
daki kadının fotoğraf matlneslle 1 
eşyasını çalmaktan yakalanmış, Sul
tanahmet birinci sulh ce7A mahkeme- •-----------

ı 25.000 25.000 sinde sorgusu yapılarak tevkif edil
mlıtır. 

BULMACAMIZ 
1 Z 3 4 5 6 1 8 9 JO 

1 __ ı ___ __ ı_ 

{ 

7 
f 

- -Abone bedeli 
Tirklye 

3 10.000 30.000 
5 5.000 25.000 

40 2.000 80.000 
80 1.000 80.000 

120 500 60.000 
800 100 80.000 

1.200 50 60.000 
4.000 10 40.000 

80.000 3 240.000 

88.249 Yekiin 720.000 

Bu çeoldlı,te yüz bilette 21,56 
bilet ikramiye kazanacaktır. Tam 
biletler 3, yanın biletler 1.5 lira
dır. Satış hasılAtının % 60 ı ik
ramiyedir. 

Ademi iktidar, emotaklatu .,e 
Zafiyeti amami1e1e kal1ı 

LAIDOKRATil 
Prof. Stelnach'ın tertibldlr. 
R ete Ue kutusu 200 lcu 

Yük.ek Ziraat Enıtitüaü Rektörlüğünden 
Kurumumuz enstltfilerl lçJ.n atatıda müfredatı yazılı yerlere 19 asistan 

alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 2/Mart/ 942 tarihinde yapılacaktır. Fazla malfunat 
almak isteyenlerin rektörlüğe müracaauan llln olunur. (81U> (lOlll) 

N~tat enatittısll 1 
Umumi Kimya 2 
7.ooloJl 1 
Nebatı L1t ve boya. ve köy El sanatları Enstitüsü ı 
Zlral ham maddeler 1 
Ziraat makineler enstitüsü 1 
Bat - Bahçe • 1 
sut ve Süt mamulatı • 1 
Toprak Enstltilsü 1 
FlzyoldJI Enstitüsü ı 
Patoloji • ı 
Dış hastalıltlan Enstltüstl ı 
Zootekni Enstltü.sü 1 
Orman Muhafaza Enstltüstl 1 
S!lvlküıtür , 1 
Amenajman ve Siyaset Enst. 1 
Geodezl • • 1 
Orman İşletme İktlsadl Enst. 1 

Me h ... SINGER Saat!trının 

1942 Modelleri gelmiştir. 
En dakik, en sağlam, en hassas, en 

zarif, en ucuz. 
Çelikten mamıll ince modem saatlerimiz az 
miktarda geldiğinden, bu saatleri görmek 
için muhterem m~terilerimizin mağazamı
za bir kere uğramalanm ha~ten rica ederiz 

SiN&ER saat maoazas! 
İSTANBVL DDNÖNÜ Cad. No: 8 

Sandık lmiliyesi Eksiltmesi 
Türkiye Kızllay Cemiyeta 

' • HO • ı.ooo • 
' • 250 • ı.• . 

CI • 111 • 4,• • 

100 adet 50 liralık 5.000 lira 

121 • " • '·- • 
164 • ıo • 3,280 • 

DIKIUT: Resaptanndakl paralar bir sene lçlnde 50 liradan qatı 
• 1t.yyııver.lere tlrramlye eıkt1ğ1 takdirde ., 20 fazlaslJe Yertlecektlr. 
Kuralar 1enede 4 defa 11 eylAI. 11 btrlnclklnun. 11 mart ft 

11 hulran tarihlerinde çekilecektir. 

En Je.tl "1\oc\.ı.1.r'\ :rıuvafık 

BOT ON M O B iL YALARINIZI 

Çuval yapıcıhğı ·eksiltme ilanı 
Toprak mahsuUeri ofisi umum 

müdür~üğünden: 
1 - Bezi tefekkül tarafından verilmek üzere beş yüz bin 111 bir mllyoD 

mddealnde, Jüf, kendir veya pamuk lpliğlle un ve mlsltetçuvah yaptı· 
nlaca.k.tır. 

2 - Bir hafta zarfında imal edilecek. miktar yirmi bindir. 
3 - TaHplerln eblltme gün ve saattlnden evvel şimdiye kal.far çuvalcı

lıkla meşgul olduklarına ve bu ışı yapacak kalilllyet ı· ve tettllA.ta mallk bu· 
lunduklanna da,lr Ticaret ve sanayi odaanndan veslka almaları, muva.k.ka$ 
teminat olarak bq bin Türk lirasını Ofis veznealne teslim lle makbuz al
malan veya bu mlktarı mektuplan devletçe kabul edilmiş bir mllll bank.a
nın muvakkat teminat mektublle temin etmeleri ve eblltme günü imal eıt~k· 
lert blr ~uvalı nümune olarak getirmeleri ve bu günden itibaren Toprak mah
auIJerl ofisinin Ankarada umum müdürlük mübayaa komisyonunda ve Jstan• 
bulda Sirkeci Liman handa İstanbul ıubesJ müdüriyetinde her lstiyene verıl
mek iWere hazırlanmış bulunan şartnameye göre hareket etmeleri lbımdır. 

4 - Eksiltme ikinci maddede zikri geçen şartnamede yazılı oldutu tarz· 
da, kapalı zarf usullle icra edilecektir. 

5 - Teklif mektuplan 3/ 12/ 941 tarlhine rasUa.yan çarşamba günü aaat 
15 e kadar Ankarada umum müdürUlk mübayaa komisyonuna, İstanbulda 
İstanbul ıubesl müdüriütüne makbuz mutablllnde teslim edllm1' olmalıdır. 
Teklıt mektuplan mezkür gi1n ve saatten evvel bildirilen matamlarda bulu
nacak tarz1a ladell taahhüUtı mektupla da gönderlleblllr. 

6 - Tallpler teWflerinl miüıürlü bir zarf içine koyacaklar. zarfın üze
rlne J.s1ın ve adreslerlnl yazacaklar. bu mülıürltı zarfı, muvakkat teminata 
alt makbuz veya balJta. mektuba ve 2 ncl maddede~ veaıta lle blrllkte 
baMa bir zarfa vaz ve bu QrfJ. da temhir edecetıer, dı4 zarfuı üzerine yal
nız tetllf mektubunun çuval lmAl lflne alt olduJunu 'IŞaret ~Uyecetıerdir. 
Tetııt mektuplarına, şartnamenin tamamen otunup kabul edlldltl yazılmakla 
berabel", imalatın jütle, kendir veya pamuk iplltue ya.pılacatına göre teklif 
oh:nan flatln hem yazı ve hem rakamla açık olarak derci llzımdır. Mek
tuplerda hAk ve silinti oimıJacaktır. 

'1 - İhale Umum müdürlükçe yapılacak ve tekllf mektuplarının açılma
sı için kararlaftınlan gllnden ltlbaren nihayet on gün içinde tekllfl kabul 
edilene keyfiyet ladell taahhütlü blr mektupla teblli olunacaktır. Umum 
müdürlllk ihaleyi yapıp 1apmamatta tamamen aerbeattlr. Teklif ahlplerl 
ihale 1çln muayyen müddet zarfında tekllflerlnden dönemezler. (10251> 

1 lıtanbal Bele,.i~~s! Hinlan 1 
Nlpııta.fmda Uln Vali konalı terasında yaptırılacak asfalt döteme. de

mir camekAn, su teslatı ve a1r tamirat açık eksilt.meye konulm\lftur. K.,.ıf 
bedeli 4424 Ura '1t kurut ve ut temhlatı 331 Ura 85 turuttur. Keflt ve tart
name Zabıt ve Muamellt lılGdürUllil kaleminde görfileblllr. İhale 15/ 12/ 941 
Pazarteal günü saat 14 de Dalml Encümende yapılacaktır. Tallblerln ııt 
teminat matbua vefl. meöuplan, iba le tarlhlnde:n Mt1s glbı evvel beled17e 
Fen İ.§leı1 Müdilrlllllne milracaatla alacaktan fenni ehlfJet" 941 7J}ına aıı 
tıcaret odam veısltalarllt l.bale güııl muayyen saatte Daimi EncO:mende bu-
lunmalan. (1046'1) 

* Muvatbt teminat Tabmhı İlk 
a9'1,ll Lira bedell teminata 

Devlet Deniz Yollan lıletme 
Müdürlüğti llanlari 

1200.00 Lira 
(10'2I) 

Umum 'm,50 

1757,50 

285,23 Beledlye,e al~ motörlQ veaaltln tamirinde kullanılmak 
fi?.ere almacalt boya ve boya malzemeal. 

58,18 Konaerntuvar ya.tı otuıunun Jlllıt ihtiyacı lçln alınacak 
mulıtellf c1na Y&f tebze. 

131,81 Konaenatuvar yau okulunun ,,.ılık ihtiyacı için alınacak 
aadeyat. tereyat. beyaz peynir ve tatar peynir. 

7.Uka4e ıs - K.amm ıs 
ZAYİ MAAŞ ClfZDANI İdaremls müstabdemlerlyle tamarotıanna alt bq yas tatım elblaeıı1o 602,SO 45,19 Koruıervatuvar yatı okulunun Jlllık ihtiyacı lçln alınac:Lk 

zeytinyalı, sabun ve aoda. 
S. İm. Oil. öt. İk1. .Ait. Yat 
E. 12.40 2.25 7.22 ua 12,00 1,sa 
Va. 5,22 7 06 12,03 14.28 111,41 18,19 

İdarehane Babılll elvan 
Acımusluk sokak No. 1J 

Devlet DenJ.Z1'01Jarın aJme1rta (kumqt idarem.ime vertımıek ve tell, utar, dilime, alAmetl farlka. ve aaır 
oldutum maatıma a1' a numaralı malzemeıll mttte&bbldi tarafından temin edllmek üzere) dlkllmell tapalı Tahmin bedelleri lle ilk teminat mlttarlan yutan.da yazılı menci satın 
cüzdanımı zayi etUm. Yentaını alaca- zad usuıtl ile ealltmeye tonulmqtur. alınmrJı: üzere a.yn ayn açık ~blltme~ konulmuttur. 
tımdan e81d&ln.ln hijkmtl JOkt• RıdHmt 10/U/Ml ıüntl saat on dörtte Topbanecte 1daremls malz.eme Şartnamelert zabıt ;ve muamellt mlldürlütü kaleminde görilleblllr. İhale 

Şebsactebafl l'efsl7e caddllll ıubeal btnaaındakl alım satım kol:rılqonunda yapılacaktır. İlıtek11ler param fi/ 12/ 1941 cuma gO.nü sa.at H de Dalm.l Encümende yapılacaktır. Taliplerin 
MabmatlJe ~· Nbk No. verllen outname ve alr enakı mal!'Atl'M mfldtlrltllthıden lllbllecetlert l1bı Uk teminat mald>uz V1!ya, mektuplan ile lhale ıüntl mua)'Jell aaatte Daimi 
• nızba huv mal9emell dm.unelertal de &JDl JWdıt ~ (lQIU) Erıcllır.ı.ende bulnnmalan. (10148) 


