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Moskova'da 
Almanlar, 

Cenupta Rus
lar ilerliyorlar 
Alman Baıkumandanı 

lllareıal von Brauchitacb 
Ukrayna cepheıine 

hareket etti 

Libya' da 
muharebe 
şiddetini 
kaybetti 

Almanlar bir kiıim 
İngiliz lm.vetlerini 
kufatbklannı iddia 

ediyorlar 

Bir Aİman kolunun Mo•· l,.,;.lizlerin Marmarika· 
kovaya 25 kilometre Ja 9000 e.ir ve 811 zırhlı 
yakla,trğı bildiriliyor alet vertlilıleri bildiriliyor 

Ankara Radyo gazetesinin dün Kahire J (A.A.) - Orta prk 
•kıam bildirdiğine göre, bir Alman umumt karugalunın tebliği: Muha
kolu Moskovaya 25 kilometre yak· rebeler, genİf bir bölge dahilinde 
laıınıştır. Moskova şimal . ve b,.tı cereyan etmekle beraber, son tid· 
· .__ detli devreden sonra, harekatm lati"'ılmetlerinder. tehdide maruz 
bulunmaktadır. Moskova yakının· seyri, tabiatile hafiHemiıtir. Seyyar 
dalci Ruıı müdafaa hatları yarılmır kqif kollarımız, muharebe meydan• 
tır. Sovyetler şehir kenarlarında ye- lannl temizlem·ek hususunda faal 
ni ve kuvvetli müdafaa hatları mey- daıvranmışlardır. Sidi Rezek'in gar
dana getirmişlerdir. Kafkasyanın hında Eldudda' da bir keıif taarru• 
Alınanlar tarafından işgali Jimdilik zu yapılmıı. düşmanın bir kaç topu 
hertaraf edilmiıe benziyor. tahrip edilmiıtir. 

&erlin 3 (AA.) _ Alman ordu- Ha~!aya - Sollu~ bölgcainde ~ah• 
ları başkumandanlığının tebliğinde ~ur duıman g~rnızo~~nu denızde~ 
deniliyor ki: Moskova cephesinde, 1~!er.e teıe?b~ ettı~ı ııın~aıılan bır 
Alman piyade ve zırhlı kuvvetleri, kuçuk gernı limana gırme~. muvaf
diitma.nın anudane mukavemetine fak .ol~m:ıadan ~o~u atctımızle tar
\'e mukabil taarruzlarına rağmen dedilmııtır. llerı bölgelerden Mısıra 
tayYare teıkilleri yardımile yenide~ esirler gelmeie devam ediyor. Ge· 
arazi kazanmışlardır. Dünkü bu tenler aruında Almanların ~frika 
muharebeler nnasında düımanın k:ıtaaı kurmayına menaup yukaek 
20 hücum arabası tah;ip edilmiştir. rütbeli bir ıu~a! vardıT. . 

F . ı· d" k"" f · d b'' ük" b. Tayyarelenmız kara kuvvetlen-ın an ıya or ezın e, uy ır . • .. 
Sovyet nakliye gemisi batırılmııtır. mıze teaırl~ yardımlarda hulunma.g~ 

L d 3 (A A ) _ R t • devam edıyorlar. Eladem ve Sıdı 
on ra . . eu er. R k b"") 1 . d ı_, d'" Ask • h fi 1 T' eze o ge erın ea.ı uşman top• 

kn-. crı Rmat af. 1 
' bmatre~ d ı~oçden• lulukları muvaffakiyetle bombalan· 

...... un os o un a ısına ogru e• 
\raınlı ileı i hareketinin Almanları mıştır. 
~ittikçe artan bir endişeye düşürdü- Kuşablan İngiliz 
&ünü kaydetmektedir. Bu endi.teni.- lotaab v~ mı? 
mevcudiyeti, Alman başkomutanı , 
Mareşal von Brauchitsch'in Ukray- Derim 3 .. <AA) -:-. Al?1an. baı-

Milli korunma 
kanununun· tadili 

Grup encümeninin dünkü 
toplantısında Ticaret ve Ziraat 
Vekilleri beyanatta bulundular 

.&nbl'a S (Telefonla) - Parti grup 
encümeni bu ~ aut 10 da Recep 
Peker'tn relalll1ntde toplanara.It hti
kümetıe genlf ııaWılJetler veren Mll
ll Korunma Kanununun tad1ll hak
t.ındatl lA.yiha thıerlnde müzakereye 
deTam etnılftir. 

Ticaret Veld.U. B. Mdmtaz Ökmenln 
mebu.slann t&Yclh ettikleri muhtelif 
sualler Wıerine, bugilnkU teraite da.
ha uyabllecet tedblrler etrafında 
münaıkaşalı g~n bir konu§masm
dan sonra. Ziraat Vekili M. Muhlis 
Erkmen söz alDUf ve lA.ylhanın, Ve
kAletlnl alA.kada.r eden k.ıSım.lan üze
rinde izahat vennlttir. Ticaret Ve
k.lllne tevcih edilen sualler zirat ls
tlhsaUn arttırılması ve geniş~tllmesi 

me.ıeatııe alt olduğu tahmbı edil .. 
mlllecıtr. 

Bncfunen dahil ve baricin.. ıu
buslardan bazılan. tatblkat& alt olan 
Milli Korunma Kanununun tad1ll n 
hükt1mete daha genlf aaIA.hlyeUer vt• 
r11meslnl esu itibarile çok J18rinde 
bulmakla beraber dQ.nyanın bagUntl 
durumu karşısında hflt.61netln daha 
sıkı bir harp sonomlal takip etmeal
nln faydalı olacatı kanaatindedirler, 

Çı>k muhtemel olarak, bu lAyUıa 
gerek encümende ve gerek umu.mı 
heyet içtimaında görüşfilürken hOıki).
metten bu cihet de sorulacaktır. 

Encümen yann (bugün) sabah sa
at 10 da tekrar toplanarak meaa!al
ne devam edecektir. 

Tünel pazartesi günü 
işlemeğe başhyor 

Kablo bugün yerine talulacak, 
bir kaç gün ·tecrübe edilecek 

İstanbul Belediyesi. Elektrik, recektlr. 
Tramvay ve Tünel ifletıµeleri umum Haber aldıtımıza göre tilnel par.ar 
müdürlüğünün Amerikaya sipariş test gününden itibaren yolcu nal:· 
ettlll bir çift tünel kablosunun Mı· letmete başlayacaktır. 
sır yolile dün sabah Haydarpaşa is- Diteı:: taraftan Romanyaya sipariş 
tasyonuna. geldiğini yazm.ıŞtık. Kab- olunan 120 bandaj, Rom.anyadan lta
lo, dün gümrük muamelesi yapılarak ra yollle İstıanbula. gönderllml.ttir. 
akşam Salıpazanna nakledllmlştır. Bunların da kısa bir zamanda şehrt
Bugün Gnlataya getirilerek. araba- mire gelmesi beklenmektedir. 
lara takılacak ve akşama. kadar bu Öğrendlğimize göre Rumen hükd-
11 bWrllecekt1r Yarından itibaren meti 79nlden 25Q b8ıiıdaJ 1gln ~ 
arabalar lşletlıerek kablo tecttlbe tıı.Qaaadest vermlfU.r; Bu ban~ 
edilecektir. Tecrübe birkao gün sü- da sllratıe şehrlmlze ~tlrllecektl.r. 

Denizaltı subayları 

BU 
• 

SA.B&-a-sı 

hududundaki 
kuvvetlere 

kumandan oldu 
Bardiada gizlenmiı olan 
İtalyanlara havadan 

taarruz edildi 

Londra 4 CA.A.) - B. B. C.: Mı&rda 
yeni tefkll edilen dokuzuncu ordu b&f
kum&ndanlıtma general VUııııon tayin 
edllmlftlr. General VJ.lson muharebe
nin lllnı emumda Mısırdaki ~ 
kuvvetleri başkumandanı lcll. Geçen 
Libya harekft.tına iştirak etmişti. Ma
yısta Filistin ve Maverayı 1trdün'dek1 
kuvvetlerin kumandanlıl'ına tayin 
edllmlf, Surlyedekl sefert tnuvaffala
yetıe idare etmişti. 

Londra 4 (A.A.) - B. B. C.: Llbya.'da 
durgunluk devam ediyor. Maamafih 
genli sahada çarpışnp.Iar olmaktadır. 
Elduda ana noktası Britanyalılann 
elbıded1r. Buradan gaı:be doğru Uerll
yen bir Brltanya kolu birçok toplan 
tahrip etmiştir. Mısıra büyUk miktar
da eslr gelmektedir 

Bardia' daki İtalyanlar 
Londra 4 (A.A.) - B. B. C.: Yenl 

ZelAnda kuvvetleri Bardla.'Jı i,şgal et
tikleri zaman burada diipnan kuvveti 
bulm&DU§lar ve durmadan llcrlemlf
lerdi. Burada blt miktar İtalyanın 
saklandıtı aıılr.şılm.ı.ştu, Bunlara ha
va kuvvetleri vasıtaalle tarruz edUml.t 
ve cephanellklem hayaya uıçurulmut
tur. 

Japonya 
henüz cevap 

vermedi 
B. Hull iki hükUmet poli

tikası arasında büyük 
fark olduğunu söylüyor 

na ceı:l-.esine hareket etmiş olmasile k.umandanlıgını~ tebl1gı : Şıma]ı Af
de sabittir. Maresal Hitlerin umumi nkada, T obruk l1'l cenup dogusun
karargahındarı t:~are ile ayrılmıı- ~~ ku~ıl~~ .ve Yeni. ~elan~alı bir 
tır. Hitle: mukabil Rus taarruzunu tümenın kullı kuvvetını teşkıl eden 
tevkif içi~ mareşale bizzat emir ve lngaliz ku'V'\l'etleri, kısmen imha, kıs-
talimat vermiştir. men de eairedilmiştir. Londra 4 (A.A.) - B. B. C.: Ame-

Voroshilovgrad' ın cenup batısın- Londra 3 (A.A.) Reuter: ) h kkı d • rlkan - Japon münasebetleri hakkında 
dan başlıyan ikinci Rus taarruzunun Alman baıkumandanlığının, Tobruk Maaş zam an a n a yenı Amerika Hariciye Nazın B. Hull, dün 
\ron Kleis. ordusu için çok rvahim cenup doğusunda lngilterenin Yeni gazetecilere §11 beyanattı& bulunmuş-
bir tehdit teşkil ettiği ve bu ordunun Zelanda kıtalarını kuşattığına ve im- bir kanun hazırlandı tur: 
hakiye~i olan bütün kuvvetleri teh· ha ettiğine dair olan iddiası hakkın· cJaponyaya verdlğimlz notaya he-

'l'BL&B.&PLAB 

car ve ıare 
kanunu mucibine 

Amerika, 
~ürkiye'ye 
müdafaa 
levazımı 

verecek 
-

B. Rooaevelt dün gece 
aıington'da bu husus

ta beyanatta bulundu 

Lolidra 4 ( A.A.) - (B. B. 
C.) Aınerma IMikimeti Tıirki
~ icİır ye i.re kanuna muci
bince müdafaa malzemesi ver
meli brarl&fbrnutbr. Amerika 
CimlıımTeiM B. R009eYelt ba 
b....ta dün pce tu beyanatta 
w.... ...... : 

cTiırlô,..- icebenda kendi-
sini miiclafu etmııini Amerika
.... micbıfua icin bayati ......_ 
mipeti laais hak;•.... T'artö:r-. ......,.. ilatiyaçlanaa 
........ oWaia bd. ... 
mİllylllta temin ecleceiiz.» 

Amerikan müafili Amerimn 
harp leTUllDIDlll zataa Türtô
yeye ameclilmit oldaiunu aöy
lemittir. lnailt.N. TUrlôyenin 
büimiyetine biiyiik ilci 1röder
diiinden bu haberi memnuni
yetle kartılanlıtbr. 

Taganrog 
varoşlarında 

çarpışma 

Sovyetler kırktan fazla 
köyü geri aldılar 

lihye düşürecek mahiyetl'e olduğu da, Londranın salahiyetli mahfilleri, nüz cevap almadık. İki hükümetin 
Lo d d 1 k d . d L_ b . . k d .... ._ ""-•---a 3 (Telef--la) - Mı·11·, .. _ haı_•anndan istifade edece'-'er- münasebeti bu notada kabulü lsteni- Londra 4 (AA.) - B. B. C.: Ro8tıof n ra a söy enme te ır. mey an munare esının ço egışı11. ~ ...... y':' ır.ı ıu len ademi tecavüz politikası hakkında cepbeslnde Almanlann çekilmeleri 

Rostof un 160 kilometre şimal bir vaziyet gösterdiğini, bu itibarla Müdafaa Vekaleti tarafından deniz· dır. verilecek cevaba bağlıdır. Japon poll- devam ediyor. Ruslar Roetot'un gar· 
hatasında Stalino civarında bulunan kuptma hareketinden bahsetmenin altı aınıflan mensuplarına verilecek Denizaltı yıcdek kadroı'-1da bu- tltası .slyaseten ı.t:Usaden mlnen da- binde Taganrog'a vaımıflardır. Şetırhl 
ltalyan ve Macar kıtalan bozgun abes olduğunu söylemektedirler. zamlar ve tazminler hakkındaki ka- lunanlarla geri hizmetlerinde bulu· im& kuvvetıe cb_yanıyor. 3a.oon pollU- varuflannda müsademeler oluyor. 
h:alinde püskürtülmüı ve aevkulcey• Londrada hayal sukutu nunun bazı maddelerini değiıtiren nan (binbap dahil) binhaJıya ka· kası da. HlUer'lnki glbl tunet esasını Sovyet..tuvvetıert bmtan fazla köJ 
tt ehemmiyeti haiz olan bir çok te- • bir layiha hazırlanarak Büyük Mil- dar subaylar, gedikli erbaılar ve tem.sil edJ3or. Bu esas. Amerikanın kurtan:Dlftır. Almanlar taçh17.atıannı 
Peler geci alınmıştır. Cenevrl de ~.~A.A;? -LoD.dN. B. · let Meclisine verilmiıtir. erata senede llakal 30 saat vazife adalet kanunlanna. dayanan 1htUU- götüremediklerinden, sllahlannı atı-

(De • Jouma e ~neve m n ra mu· D . 1 leh l . d ı_ ·ı d 1 -'- ..,, _ d . l lan -·' ... en tesvı- .............. mtlhallftlr _ ..... vamı sahife 2 ıütun S de) h b" . l ....:ı• L l . . Ma enıza tı ta e enn en :111.ursu ı e a lf yapmıuı> ıarwe eıuza bet- 0 .... JV - · yorlar. Yollar yanmJf tank ve ntMU& 
.a '"· 08.:'ız :111.uvvet enrun rm~- ikmal edip de diploma alan deniz· lık hizmet ı;eneai zamlannın 1 /3 ala· Henfts bant esuma göre btr tesviyeye vasıtalarfle doludur. Rosto! rlcatl blr-

ParisAlman 
kumandanı 

rilı:a~a. ugradıklan son muvaffa~ altıcı subay, gedikli erbaı ve erata bilecekierdir. Bunlar yedek kadro· vanlamam.ıştır.• çok miinataplara sebep olduğundan, 
yetsızlıklerin Londrada .. ıiddetli hır denizaltı gıemilerinde bilfiil hizmet da ger: hizmetlerde bulundukça de- Llypzlg t'adJOBU, İtalyaya hitaben 
~-~ltut~hayal ~yandırdıgını ve hal- gördükleri her seneye mukabil veri- nizaltıcılık hizmet aene*ri itlem.iTe- Yugoslau."a -'a nepiyatında. bu çetllıniınin yenUmes 
ır.ın, ıımalt Afrıka meydan muhare· 1 k -!'-•· • 1A • ..1 d ·-'-ör' T Uı Alman ordusu için ehemlyeti olmadı-
b · d · h b . l ece zam .uua.wan yenı a,. ... a a C'C& • 
t>sıne a.ır a erlen, heyecan a .. t .1 . ti" -------- tını blldlı'mlŞtir. 

ı.. ki d"". . k d gos en mı§ r. Ör b • h b ı;e e ıgını yazma ta ır. Bu zamlar üçüncü seneden itiba· fi idarenin uzablmaai fr mU a re e Moskova eephesinde durgunluk var· 
-=-----===-=--=ııı:ıı::::===-=- ren artacak ve denizaltı gemilerinde muhtemel dır, Almanlar fena havadan fiklyet Bir taarruza uğradı, bir 

subay öldürüldü 
._._ :1. •- •- '- I b "lfii"' "k' h' · "k li · l.ondra 4 (AA.) - B. B. C.: Alınan- edlvorlar. Len'--" cAN.eslne gelin• 
~ .-.. .-.. a ., e rı ı . ı ı sene lZmetin ı ma nı ta· Ankara 3 - lıtanbul. Trakya lann Yugoslavya'yı kontrol altına al- ce, Jbu sabah ;·~sözcü.sil, Le-
-------------- kip eden malt senıe iptidasından ...... , .. _ zamandanbert Y·-•"v genel 

1 _ı_ Di" ı d ve Kocaelinde tatbik edilen örfi ~~ '""..,.,_. ningract'ın tamamen muhasara edil· Benzin tasarrufu baı ıyacıuı;tır. ger zam ar a da kararlAhmın ı.uc tebllli ~e net-
Vich7 3 CA.A.) - Paristekl Alman 8(Y'lli eısa'l göz önünde tutulacaktır. idare müddeti yaltmda bitıecektir. redl!mlflh'. Teblltde den.l.liJOr ki.: memif oldutunu kabul etmlftlr. 

lfgaı kuvvetıert komutanı General Denizaltı kura talebelerine dalıt Bu müddetin d~ altı •T uzataıl• cTakTiye edilen 3 Alman fı.ıbsı salı 
Ton Stueıtpnagel dün gece Parlste dlen•ini daha tasarruf etmek talimlerin.: batlayacaltları tarihten maaı mubetemeldır. günQ Morav&'da general MJbalovlç'tn 
bir taarruza uğramlfl;ır. Şark iataa- icia.... diye mili~ haf bata ..-er- itibaren diploma tarihine kadar her kumanda& altındaki Yugosla.y tunefr-
~~nu civarında Magenta bulvar;ın~a mit. Pmii sr.....-da diitiiıııüyoruz. ay 20 lira, erata ise be,er lira tah· Almanyadan ilaç geliyor lerUe çarıqDU.ftır. Muharebe Beıgra-

suba! tabanca turşunu ile öldü- Diiel' -.ıt.a. t.t-nbuDa ~ot- aiaa~ verilecektir. . dın 120 kllome~re cenubu garblslnde. 
rillın!Lıtür. Bu hA.dlseye alt tebllA la ___ .ı_ ..._._ L!..:l!I.. bil ı B"lf'"I de . ltı .1 . d __ ,_ Ankara S (Telefonla) - Almanya- Morav& netırt üzerindeki. UJitle fehrl 
hi9btr tevltlfat yapılmadı.tını bildir· , ~~ • - ......-. ~ • 1 0 nıza gemı enn ° ~ ya stpaı1f edilen nt.oıaım yola ç*- yakınında olmuştur. 
~ktedlr. Sulkasdln vukubulduğ'u binip aitmwi ...ıa dnam ediyor. tan ve her altı ayda en az 1 S aaat tıtı ho.t6meUm.me bUdJdlml§Ur. Bu Alman tankları YugoelaT kuvvetıerl
lnahallede gezme yasatı tlddetlendl· Otomobill.-1 bpbbçtı haline seti·ı'V&Zife ile dalat yapan binbapya ita• hu.susta alMr•dar maJranaJar, l.llçlan ni her ne kadar oekllmete mecbur efr
?'llnıiftır. Daha ciddi tedbirler alına· rİp bir ~ dört bet kiti tatımak dar (binbatı dahil) aubaylar gedik· tesellüm etmek 1çtn ~ bat- miflerse de muharebe devam etmeıt-
catı da bildirilmektedir. bhilkea... l li erbaılar ve erat denizaltıcılık zam laDllfb.r, tecll.r.• 

Gölgeler: 

.D 

Sovyet • Mançuko hudu
dunda bir badiae 

Haias - Kİalr J ( A.A.) - Maa
Çuko hük6nıeti. 'bet Sovyet ukeri
ain Mançako ... hududuna &,ma

lan ke-jfiyetini, Halıüı' deki So-yyet. 
ter Birliii ba,konaoloau nezdinde 
protato etm:İftİr. • 
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f~_· _ __._u __ :ı_ı_G~e_c_e_k_,.ı_· _v_e ___ s_a __ a __ h_k_i_&_a ... b~e~r~le~r~~~J 
Almanyanın 

Fransaya 
teklifleri 

ingiltere, 
Amerika ve 
Sovyetier 

Sahte mübadil bono- Moskovada Almanlar, 
· . d 1 Cenuota Ruslar 
su tanzım e en er ilerliyorlar 

Sahiller müstesna Fran
aayı tahliye esirleri 

aerbes bırakmak 

Bir Lviçre ga.zeteeine 
göre birbirlerine 

omniyetleri yokmuş 

Yirmi bir kişinin muhakemeleri 
bitirildi ve 30 seneden oaşlıyarak 

hapislerine karar verildi 

(Baştaralı 1 bici sahifede) 

Moskova radyosuna göre 
Moııkova 3 (,A.A.) - Moskova 

radyo~a gÖR Pravda gazetesi 
muhabiri şöyle yazıyor: cMoakoıve.· 
ya giden belli battı bütikı littikamet• 

Londra 3 (A.A.) - (0.F.İ) stokholm Deme S (A.AJ - (0.F i > Bemer l }er U%Wlluğunca loplanan külliyetli 
dan Dally Ekspres gazetesine blldi- Tagetılatt cuetes1 )'Udıtı bU: maka- Seke M'1>'adil bono.u tanı:im. .in :ilci Hne on bet gıin. Ar,ak, ş. miktarda Alman kuvvetleri gitgide 
r:lldiğine göre, Almanlar Atlan tik: -re lede diyor kt: -.. .... ~ n .. n_ edeHk im 1unnuna bedğlerini Zi- tdyo v l} Y ervanbn ilcişer •en~. İb· daha fazla fa.aliyet göatıeımoeie haf· 
Jıfan• B&hlllei'i müstesna olamk Wıere .-Miitte(ik o!mala.nna. ra~ - n __ L ___ .ı__ ['__ __ ,_ b " ,_ _L, __ r:o...ı.. --· •• .ene dört ... Ha a1 

" da. lar:la. .... .n... _ ---~,_.y .. - ti' ... ~~ .. raat ~ a~ ve . cır ""1•.- rlAilllll ı::.ıaK'.lllın uç -v• - lmnı•lar ve Mo1"a.islt ve M oya1.u-1>ütön Fra.n.aayı, AJaı..s Lorenl ve - ~ .. ıv ~-,..,. ..... '""'"'o.u." ali " 
lıa birkaç stratejik noktayı tahllye emniyetıled yolctttf'. Lond.ra. ve Vqtng- mım. da batkıtlanna N.tm eureti· lid Kmnann Hkİ% eene on ay, on lavett iatilCam-.lerinde bir taarruza 
eedctklerdir. Mihver kaynaklann<lan ıotı'mı n\itlıı!.:kı m~rlnde mev- Le aabtdc.irlrk Ye doi-dirKdııkta.n ıheş giın, Hiieey.in Hüanıinün iki eene geçmiıierdir. Bu lceG.mde, piyade 
alınan bu malfımıı.t.a. ıöre, btmda.n cııd oları tanaaı fUıd.Ul' k1, 8ovyeGere mam~ .~ b.iı kitinin muha~e- iiç ar on bet p, Ruki)renin dört yardımile Almanlann ~ kiicum 
b&Jjka Almanlar tütün Fransız esir- g(ııodertlen yardım kAn. reımez. ?eya enderi dün Aiar C... ~-~ H1ı:iz ay yUmi eün. Tahain arabalarından m~lcep kotlar rle-
lerini serbes bırakacaklar ve Fransız ~ tı1r -mııe ~ oMn'aıı. de lıiıt:iribaaif.kr. 11__ L!_ H 1.ıı"- h "ki · -"-::ı-:: • ..:! ' 

.. 6"'1ın So ..,._ -a!N"'- o&t.caklaıdır. Ya.ııı. . . ........,.,.nıı. ·~ !JeQC, •nmı et ay ı n •unnıu~uır.> . • 
donanmumm Almany&.J& ...._ ... ~~--m~·__.__...... ... __ ...._._.. Mı*aCem.e ıııotııcem:ıde euçları •· ...ı:0• Ahmed Hi1unetin K- &"', Kl- Mo.ıkov-a radyo.\I dıyor ki: Moe· edlbnesi ve Alma.nlaruı Fnınsıs m\MJ- ,...,_.,.. ._. ...,.,,._,,.,..,., ,,_..... ...... u~ .~ ~ " 
temıekelerinde istedlkleri gibi hate- adamlannı eoıvyeUedn JnhWa.mlll& it oianlU'dan HIRıd Koyuacumın rmıın yedi #f mllddetle ağır bapse kova ırma&ı yaaındalci dar bir ke-
tet edebilmeleri oartUe 1fPl masraf- memnımlyetık fQhld olacMlanru ~~ oN.z 9erW ağır lıap..e, H&eyinin 26 konulmalarına, yİDe munualardan eimde ilci diifmaa tümeni bvvetli bir 
lan gfuıde 1,800,000 llradMt 300,000 ~ m,temıekten menetmet.tedJr. -aeae .ju bapMı, ~li Fuadın dört ee- Muetafama MIÇA ~..bit olma- büemn arahuı kotile ~r. laar-
\jrnya indireceklerdir. ~a. ı. kıımfin"mh Beride ya- ne .-. ~· AtXlöA:-adir k:~lmın dtiuwln ~ F...nine admda• ruza iştirak etm.iftir. Akşama doiru 

Dakar'daki Fransız "1ma& tmkU be.ki taJmMı ~· ~ .... e döllt •· ~aw d6rt .e- · ınazwn da M.'1iıt olduğundan düpnan, biyUk yol üzerindeki bH 
bu ba!bi bWmMie tara.ttıe.rdır. Qün· ne -*iz ay, l1f.ettiıa A1'11İaiıl ÖÇ ee- • • kasabayı iKale muvaffalc olm~. 

kuvveti lriCi ~<>*on. mtı~ İngU.IZlerJe ne on .., yim.l ııtn. M~ Me.e;., ale,.lnndeki kılme d.'nlllDID wkutu• Moja.isk istika.et.inde, düıman 
Londra 3 (A.A.) - V&§ington Tl.mes .Amecika.Iılan fbndlld dÜf1Jl81llatmd.uı nia iç eane d31t 6J', b:ı.. '· n Tobe- na b.ar ~. hücum. arabaları, cK:t keHbeeına 

ıazetesi birçok deniz birll.klerlııin tası& .e~. ı___ı!_ _ ._ ti · --~ af 
Oalmr önünde bulunduklarını iddia S6y~ göre MooJlova elinde o.. 11öaosr na arımıza gıru .. ~ve ınuv -
etmektedir. Bu gazeteye göre Dek.ar kalcı muazzam top"*1ar üserlnde ~~ .• ..:.&.- 1 z rn ird eki Ea1t olmu~lu.a da kıtalanmaz, 3 ka-
t)nünde bulunan bll gemiler Richelleu Bovyet hükıametınin oık>rl~ bK1 ~,. O RC' sabayı geri almıtlardır. 0 zaman-
saffıhıup gemisile Monwealm, Oeor- lıaJmak pRtyle da.ha flmttlden n»ı duıbıesi ıvaziyteıt fenalapnıftn'. 

gee Leygues, Oloire truvazö.ıiel!, 1)ç ıınnıBe~tt , --t......ı -~-.. ta 1=6 bır' ~~ yen g 1 n Alm. anlann kayıpları 
Sl)\lhrip, daha ufak tipte ~ dört ·-~A .. __... •- - .._.... l908' ,.,. V--L!......t ~ (A.A) S 
ır:ınhriP daha, birkaç denlzalu. 8 n olarak tö1le dıemelt\eıdtr: c.1.ımanya- aw;r,__ · - ovyet 
1 sJl~hlı gemidir. Kı:ı.ra.da da. ecnebi nm Jcomim!.rmJn hohvı.odlın w.zge- .özcüsü l.ozovsld. 2 ilktetcindmbe-
lejlyonundan bır ta.bur, a1tıneı sahra ~eti pek f61>helidir. ::ra.:a.t bu ftk- Bugün üniversite merkez Y aaaina, otelin merdiven r~ Alınan zayiatın~ bet ~ b~ ~ 
topçu alayı, yedinci piyade &layı bu- rinden n~ek ohıra saltı bemlılı. L.!-- _:._....ı_ • 1..___...ı_L.! L--tan k b bı ııden a.:: olmadıguu ıoylemıttir. 
tunmaktadır. 7ann imza edllebD1r.• 1111MMllllKllL meraeun a UIHla&l_ liC9 .e e a Moekonya ka:roı A1man tazyiki 15 

Geçen mayısta 22 Umltti: ~ taıık. SozyetJere pek az yapılacak manga}İndan uçrayan pdcnberi devam etmektedir. Bu-
Pran.sa'dan buraya getlrllmlftir. Btın- l .. nd ..:ı-:. k:ndcna eebebİyet 'Yerdi aa rağmen kaydedilen terakki1er 
dan ba.tka dokU2U deniz tayyareei ol- evazım go ena..-, i ~ ~ pıe& miibim değildir. 
111ak üzere 70 kadar tayyare de bu- Ntt - Yewtt 1 (A-4..) - İY1 babel' Ta!~ mrntl ~ Oiiıftlwltıe • ... ! . 

3 
(Telef nla) _ Kemezal- LOzov.ki, bi~ çolt tali ltuimle;de 

lmıma.ttadır. &1a.n bir mee:nbMSMı btl~ 16-- _ .......___ ~...-- __.._ uımr . • 0 v SoyYet mukabıl ta.arruzlan neıbce-
Oene aynl gazeteye göre Dakar'da. te Rooeevdı httfımetln.1.D 8oYJııet BSr- _ .. .,., ...___ _._ 1~ tı caddesinde bir kaç maguanın ta- . de Ahn zil . d b\ lt 

Alman askeri yoktur. Halk ~ten ııttne Jlldmı taabhldle:rl pek dal ~ır. A Hazırlanan progra.IN. ~ mameıı yanrnMl le netice1enen dün an ~~~~ • ~~n en ~ . ı.-
H pirinç darlığından sıkıntı çebMt:- bJr --.sta tahakkuk ettırnebDm)f- ~ uni~l:te tıa.ıebelewl ... _,_. E 1:... d ot r mınaı ı:apt lglnl l ave etmı,ttr. 

~· de 1'"Di9erstte ~ bin .. boltinde gece&ı yanaının vw,,aza e e ı 
le t.se de gamlrıon mukavemete b&· tir. 1'Uvat:i nt Te a>n 1ıqrtn aytann--~ a1bndan çıktığı anlattlmıftr. Te.hit 8 . Al • b• 
Dl'dır. da Tadedilen malumenbı. ancak pek "":... Tıo-~ tara edild•W• ~ kestaneci ır man tayyareaı ır 

ı az bir kısmı Rusya.ya göndertlıebl1- Meıatlim uuıveoite -~\& - ıgınıe gor~ ıeyyar J •1. h d -
talyanın vaziyeti mlştir. MeseIA R a .. dertımeei tmdan a.cılaea.kttt. . Rizeli Muhııin Kılıç laer akııamki gi· ngı. ız ava mey anına 

Londra 3 (A.A.) _ Avrnpe.da. bir lh:ım geleıt blrço~~ toplı?ılım- Rektör Oniveraite TM.ebo Birliğinın bi dün de keetaae !kebabı yaptığı indi 
tnahalde bulunan Reuter aja.nsmın dan ancak dördtı teslim edllebll- tefk:ll MbePler1n1 tt.ab ettlkM!n 80llra mangalınl, içi atıcı Clelu olaıa.k kül- Londra 3 (A.A.) _Fena. rüyet. §8.ri
tnubabl.ri blldirlyor: Vfchy'nkı .slya.cıl: :ın,,ltir. bu ~ Maadt VeJdn ~ - kımiıı ye EvliıY-zade otelinin ahp.p lan netices11nde Brlstol kanahnı 
Jnüşahldlerl Petatn - Göring mülB.katı. Sevkıyat, tTttler dolayıaiylıe od.tıs- ~Yftcel ~ac:C7'e lılti':~= merdiven;. ak.ıa buekmtttır. Man· Manş denlzt sanan bir Alma:n tayyıı.-
11etıces1nde derhal sansasyonel hW- tri btihM!Atmda 'ikan buhran ııak- ~en~ Tü!be Bİrut1 \ali- gald.n UÇ1'•yan krnlcımlu merdi- reel.si, bir İngiliz ha"ta. meydanına 
lelerin cereyan edeceğini iUnJd et- Uya.tı yapacak npur bulunamamam mMıı~ okunal8ile ıalebeye izah veni tlKufhmnut ve yangın büyü· tnml.ştlr. Tayyare ye1'!' bıdiii sıra.· 
1nektedirler. Fll~akika Libya seferi ye Amerlkan ukerl m&kamlariyle oıunaea.t ye bu IRtt'etle 'Oniverıı:lte müıtür. da İngiliz zırhlı arabaları tel'afında.n 
devam ettıtt milddetçe Vlchy hiik:O- Va.§hıgton .e Londre. htucOmetıeti Talebe B1rlltt ffilen tıefd. e&ttmış At.eşi ilk defa gören, ayni otekle ta.kip olunmuş ve tayyareel eetr edft-
tııetlnln Almanlara kargı sarih ta.ah- a.nwnda çıbn llıtillna.r ~ b' b kk d Lrt mlşttr. 
büdlere glrlşmeğe meyyal olmadığı lAYlkJyle yapılamamıştır. olaca.t:tır. yatan ıve ır yangın ~ ın a a~- --------
• ed·lmektedir buldan buraya tectlcilcata gekn ••- S"dn 
V~hl hiik" tın ~ ... -. tatbl'"" edi- Vali ve Belediye Reisi gorta müfetti§lerinden B. Mahmud 1 ey 

len ;a:ı okş::: v: ;;; tehdi~ me- Bir çocuk tramvay Ankaraya gitti 0a. T*n'diir. o.ddelci ~ii§teri-
lodlan Almanya'nın yardıma muh~ Vali ve Beiedl.ye Reisi doktor Lit- len ,.n~ onbatm Fa.hrı Onur- na..,..J battı ? 
olduğunu göstermeldedir. altında kaldı t1 Kırdar dOn akşam, Belediye Vi- aal Te Jandanna Sadık ayandımnş· :>fi • 
İtalyan istekleri başlıca müşkülatı i.Ayete ~ ınvMeıtı ı.ıer h~dlA lardu. 

leşk!l etmektedir. Zazı,nedildlğine gö- al&kadar VetA.letlerle temM dımeiı: Evliyuac:k oteli l6ıe Mı-zi Mebmıed 
~ ıtalya. Almanyanm Vichy'yi IOJ'l Batı gövdeainden ayn- üzere Anka.m.ya ~r. Zekinin maia.aa '"flC atölyui, Bayan 
antikomlntern konferan~a .. da~t Hermine .it (Nermin Tuhafiye ma· 
ttm~slne mAni o.ım~~ur. Çunku böy- larek öldü · .. .... iaz-ı), Fehmi Yemitçinin Kristal 
te bır dave.tın bır gun ılhak etmek u- Munıru zamana ugraya· aıağazaa tamamen, otek bitiııik bu-

Batan Alman vapuru 
mürettebabndan 286 

kiti eair edildi 
tedığı Nls, Tunus ve Konlka üzerin- k h "l ıru· l ı .,.. ~L·· f T"' .. p· 
de._. 11 . ebedi _ _._ '--ftk Tak:simM Sinmıköy c.ivanndıa otu- . ca ta vı pon an anan 'e'Vn& ın ınnı. urun ve ı- Mdburn 3 (A.A.) - Stdney kruva-

.... eme erıne yen v.,.., eloll'<' b .. Ali K-- _ 1• • dii'-kA _,. - l" t"""""- "•--
demek olduğu a.ş.ttlrdır. Almanlat 18e, ra.n papu Dtriat'ın OID. d6rt yafllld.a- AnJrara 1 (Telefonla) _ Yüade 'l ,.an.go ayn euwu ın . a; anı ""'nı " son "'luude Kormota.n .........._ 
ltalyan taleplerini tamıuniJ'te bir ki otlu .&Mdoır dün aqam l&ftt lt,'5 gellrl1 &'iM • Er.ınınmı ı.t1kSıan bl- 1-men yanmı~u. GOze) İrmu ote- korsan r;emJsile ka.rşıla.§J?Uıltır. İlk 
tarafa atma.it lmklnma malik detn- aralarmda Jllektepte:n 9ıkıs> ~ rine1 te:rttp Wlvillerbıtn J ıı.umıarah linin de bir odeaı yamalfhr. ~ Sldney'e IMbetler olmılıf, 7Ul-
&ltr. ctdft.en ~Ubl clftnnd& lusla ~ 10/11942 w.rfblucn m.finıııu Evliyaz.adıe otelmin k&tibi Ziya gın ~~. Maaınaflh krunlı6r 

cttmKte cıimı ntman R••...., ıda- . " k . M--L • K ı haMe deyam etmiş n Koımoran da 
rellhıııde1d 149 numaralı Tl:neJ. - Şif- saman& 'lllra:racak 119 bapon bedeUe- ;ue, estanea uallll\ ı ıç nezaret ateıj ahnıştır. S1dney bir mtıd.det aon-

300 tondan yukarı 11 tramvQ1mll l'(lmork be·~ rl bu ta.tthten eonn ~ edDm.1- ~dadn. Dün y.anpn ,..~de~~- re. gümen bybolmllftur. 
aUaıtıea ıd: r wı.ı:nt tr.~ yecektjr. - yaptıran mlidddmnumilik b\ıgun Xomroran mürettebatmdıan 28G ltl-

gemiler Karadenize d6tJn6§ " ~ te1ııeı.1M2ert Vadeıi bitecek kuponlar de ı.. btil yaptuaceıktır. • fi sa.l1al'la. ATIL!Ua11Q. eab1ll«ine ~-
çıkmıya.cak altına yun~. ..&.abra s ('l'elefoola.) _ Yhde 7 Yanan bütün binaler ~ortaltdır. nuş ve em edllmlşttr. Bmılrdarı ~ 

Ankara 3 _ Bundan böyle ~O Tramn:r~ ~ boynticmı be- gelirli 8wu - Snnırum l6tJlkra.zı tin- Zarar 250 hin lira t.htnin ediliyor. IO'Madan ölımi,Uir. 
tondan yuun gemilerin Karadeniz.. rllıdm geçıeıft lı::afuım. lcopa:rmJf ?le et tertip tallTWeriıntn 8• fiı!:ılncll. Wüp C!.&.-LL-lm el-!-!z Dün aeceki y•nJD''n 
.J1 - T·· le ,__ 1 L--'--'-d ~-r ~in 1, daırdlneO. teeıtip taıh- ~ &y&™A ~ --
ae ur .ıusraıeu an lJAQCB1 e ~ Jıımdd l~ lı:ua. '8.h:kDl:a.tma villeıinbı • beilncl ~ t'9ıb'Vllleori· :EdirM S (Alqıla) - stokhol.m El- Diin g~. ~a.nııarayda. B. Mus-
laatleri yualc edilmi,tir. Türk icara el ko,m~ Atıadonın ceeedl a.dllye nlı:ı ı al~cı ~ tahvillertniln 2 ~ B. APJı Ansel ~uldan bu- tafa. Çamw.c;ıya. dt OiiYen 99ıtlk ve 
aulan haridne gidea (remi tayf.alan-· . d<*:tonı B. mn-rer K.anm. ıar&fmda.n Te ~ tıen.tp tıehvfilM'l:nin ı nu- r&1& ıe:ı.ut w Kaplltuleden Bulga- bulgur fabrtkasındıuı yangın çıkmlJ
Uı meoburt hayıııt sigartuma tıbi j mu.yene edilerek gömtllm~ rull- maralı knpo:rıl&nnın vadetlt &t.&miiz- rtsta.na geçmifUr. Elçi nzifest be.- tır. l"abrikanın da.tı1li a?Ujap Jwı:m.ı 
tatulmaaı tedkik ediliyor, at ~. ı de4t1 cwna ~ 80llft. er-eceklli. fm& gitmektedir: ynnmıştır. 

Kısa müla.katıar. 

Bir garsonun 
anlatbkları 

...... 

•· 

- Bana U~Un bir :if l:iuler 
ıuz., .• diye ric.a etti. .. ~ ıımi ~o 
eski harfleri bl1irim... Dakdlo 
bilirim .•• Biraz frensı.zca. ~' 
~m.a.noa. ;ııcilizr.e, rumc:a lıı.onu.;A 
fUn.1.m .•• 

Glilümsedim: 
- MaıaıJW. ... o~-= 

On parmağınızda M maıifet .. • 
Fakat, hal b5yleyken niçin it 
arlUllıalc mec'buriyetindeaniz) .. 
Garsonluk ediyorS\IJlUZ ya ... 
So&amın önünde ~i bir 

biinnat:le eiilnütti. Siıt beya:ı 
ceketini istiMafia ytikaaından 
tutarak silkti: 

- Garsonluk mu) . . . Allah 
kurtazam 1... İstemiyorum ef.m;. 
dim, ıi.sllemiyorurn . . . Haysiyet 
meseleai. .. Kız bile vermiyorlar. 

Allkadar olmuıtu:m: 
- Kız mı vermiyorlac) .. . 

Paranız az diye mi? 
- Hayır ..• İçici ve ltiraltk ka· 

dtn piyuae1na pek yalcın bir 
nokt:Ml. bulunduğum için ola· 
oak. . . Gözüme ke.tirdiklerim 
hep J'leddettiler... Halbuki, ka
ze.acmı da feaa değil ... Günde 1 

iki buçuk k&ğıt çıkarıyoJ'Um .. • 
- A~oleun ... 
- Hem de helalından, be-

yiın... Alnımın terile... clılc
meb de~n feyi adet edinrmı· 
dim ... Zateırı. hayrmı de gö~ü· 
yorum ..• Birkaç kere, bazı aıın 
hovardaların hesaplarıııa, üç 
yerine beş rakı geçirdiğim ol
mUltur. Fakat bundan birkaç li
re kazandımııa, Allah beni ıon
ra O.~ka yerden on miıli ceza
landırdı. Tecrübe ettim ; haram 
yem~orum, haaılı... Hetta bir 
arkadaş var: Paydoe olup çıka· 
cağmıız aırada, uzalKan bq altı 
kağıdı gösteriyor. Bana: cEna
yil> diyor .. . Amma ben, iki hu
çuia razıyım ... (Kendi kendine 
gülümsedi:) Yalnız 'bir kere-
6Me dayanamadım. 

- Nasıl oldu, bakalım ? ... 
- Bir celebdi. .. Cebinde yas-

tık gihi banknotlar ... Hep on li
rahlc... Kuzu kuzu yabyoı .. • 
cHeaapf) dedi. On lira kırk ku-
1"\Jf· •• Puslayı uzattım . .. On ku· 
rllf da bol heseden bahti§ verdi. 
E?liliii y~leğinin cebine indir
di... Derken, oturduğu yerde 
bet dakika kadar ıızdı. Cözlcı.i
ni açıp : cHesap, yahu ... Gar
son b 

- cSöylemiftim ... - diye ke
keledim. - On lira, kırk bı
J'U§ ••• >. - cHa ... Al.. .> gene 
bir kuzuyu kurban etıti. Tele li
ranın ü.~dett artakalan on ku
ruı,u bana. .. Elllyi yeleğin celbi
ne ... Bir aı:ış deha ... Uyanınca: 
cGaraon ulan ... Heeap be ... > 
Cöziim mctrdotelde, yaklaı
bm ... Hulasa, b. hal dart lto.e 
sürdü ..• O gece kırlt ilci lt&ğıdı 
Mllttüm.. . İtte yalnız bundan 
vicdan azabı duymadım... Zi
ra, karıı tarafa da zevk verdtğ
mi biliyorum. 

- Ne gibi> 
- Memlekete dönünce, cl.-

tııınhula gittim, ne eğlendim, ı:ııe 

eğlendım .. . Bir ııecede "' adar 
para yedinı.J> diye anla'8.cakbr. 
Az :zevk mi} . . . Y. C. 

ET 
ihracatçı ve ithalatçı 

.... A D '11!1m .., 1 olmak kıend.ilcrinıe ne lır.adar yaraı- maz ... Bunu e&"1lrmak olmaz ... Buıevimi kendi eviniz sayın ... Siz, ha- birliklerinin dühuliyeai 
~ .ıa& .mim ""' .. mıyonlu. Ba iki 1'emfire)'l eaadete -ııipaiz •eneti <le hatıbo§ bıralc- yatta tımıdığım insan1ar içinde en Anbra 3 (Telefonla) _ Tica-

hTiıftunıbthnek haya"-1ti batlıca m.k yazak .•• Hele cel. İfİn içinden namtmlr.arlardan, yüzde yü:r;ni&betin- ret Vekaleti. ihracatçı ve ltft&l&tçı 
emelleri aruındaydı. ık... de düriistlerdensiniz ... Sizin gibisi- Birlilleri &zasmm duhuliye Ye ıene-

Fakat... - Görüyorwnuz ya... ni görmedim, ifitmedim ... J-liaijya- lik aidat mükel1efiyetlerine llİt iki 
Batını aaU.dı. R.iiMıhi ayaia ltalkb. bmı şöylıe Jıulasa edeyim: Sizi iki 

macera roman• Aşk ve 
Tefrika No. ıoı 

-Şayet iliz benim ,.-erimde ol.ay- - Umanın ki bta alctam pek faz- dünyada kendime lcard~ •yıyo- yeni talimatıııame bazırlamıttır. Bu 
- Şayet oturdağum eT eeki ol- Yıeat do.t~ hayatta takip ecff. dmız. öyloe mi yapudmız~ • dqe le ç.lıp.c:.a.k. değiliz ... E..ki binalann rum. talimatnameye göre ihracatçı birli· 

41uiu jçi.n bel«liye taran.dua yıka- ii yoJ. diıh~tdu -.. kendi ken- ~rdu. taıilıindea ziyııde, dimaiımız ba§ka _ Teşekkür ederim. .. Ôy~-.e Pne dahil her aza bir defaıva mah-
nlmaaaydı da ba,&a bir ne._.....,.. diD.ı . - •.• m.qgul Bir itiralt..ı ıonra diğer yarın ... Gündüzün.. . .u. olmak üzere duhuliye olarak en 
aydım Te orada benden d.ı.a bec:I- - Ben de o... yeııinde -.,.dun oe..det cenp Termedi. · itirafta 'buhınac.aPn. H ha az 50 lft en çok 100, :ithalatçı bir• 
lw.ıht iki §irin mohlal:.la tanıf"'M•-:r- ~a tiirlli 7apmazdım... ~ di- Yüı:baıı Ragsp da, bıyıklam ..- Yüzbqı: ~ :~ . . y ... . • liği azaları ise yine bir defaya mah-
thm ştlph~iz can ııkınbalt<l&ll al ... ~u. nyoıda. - Ani.atın.. . ~. dedi • Burada . v sa ı ıle yuzba_şı, muh~rrı~, auı olmak üzere ~n az fOO ve ~ 
düm. Bana Himen. tô7le bit itiruda Birdenbire, kemikli pannaklarile sirin dostlarınızız ... Hakiki dostla· ;vın ~kak k~pısıCa k;dar ~~yı h~t~- çok 200 lira vereceklerdir. Duhuli~ 

Sustu. landu: muaya bir darbecik indirdi. Şi,eler nnız . ·· er ... e ora a, . :v et, usu ının yelerden husule gelen mcbaliğ, bir-
Delikar.lıya, onu haorata böyle - Veiıhi papnın Tmislıeri f8G"Cİ V4> tepsi zıoeırdadı. - Fa.kat anlatmadan Y1Vd §Öyl eHelını a~uç~arı ıÇ1ne alarak, heye- liiin kuruluş ve tesisat ma.aıaflan 

J:;ağlayan İnsanların kimler olduğu- balmuıımı,.o- '" Lelci de ha;vaıtta - Amma, arbk bu i~i bir karara bir, düşüncelerimi toplamam icab cana dedı kı: karşıkndıktan sonra artan kısmı, 
na :ıormak cesaretini i1ri a&babı göe~ yokn.tar (dıııa akai takdlıde ha ka· hağlamal umam da K'elmiş görünü- eder. Şimdilik çekilmek müsaadesi- - Sırrınızı büyük bir ciddiyet ve birliklerin fevkalade mMraflarına 
taemedi. d• m:aan müddet etkatu mut.afua yod - dedi n:i rica edeceğim ... Esaeen vakit de namusla muhafaza edeceğiz. Buna karşılık olmak üzere ihtiyat akçesini 

Yüzbaşı zat~n müt~iıı;ti. etmeleri !llUll iall edilir)) ~ 11ır:r- Köylüce bil' de lr.iifür •vurdu. gecik.ti. emin olabilirainiz. Kanaatim ,udur: te~kil edecekkrdir. 
Cevdet düşiinceye dahmftı. veti hayır iıtı.e.inde nigia hallanmı- - Ba İl Mç de tabii mıecruında - Yok e~dim. .. O kadar da Cenabı hak, ~y~t adilse size müka· ,.-------------, 
Şimdi önünde yepyefti mütkllle- yonanuz) Etafmmde. meeud in- değil. .. - diye devam etti. değil... Ancak on buçuk, R üsuhi fatınızı verecektir. Biz de, eize. ha- fi 

Iİıı belirdiğini ıı~rüyor, bundaa mi- ...lar görmdt f--. mı> Rüsuhi· Vehbi bey... yatt~v~e!ud olmanız. için elimizden JI e demeli ? 
teessi. oluyordu. Rücuhinbı ..-bir mMdet dal- - Pillli ... Fikir ~emı bakalım, Muharir, omuz silkti: geldıgı kadar yardımda bulunaca-

Sonuna kadar yürüyüp muvaffak ~. . ~. - Sk bana gene Rüsuhi M eh- ğız. «Bendenin 
olmanm çaresi) cEaahnda mwC:l iııM.nlu 7uıM- Bu eeEer, da&gm dalgın düşünmek mcd deyin ... Ha.tta heysiz... Ben Ayrıldılar. 1 dememeli. 

Bunca, ara•tınna.lar, : ... A netice ınak •• ,1>, _ • • nöbeti Ragabmdı. bütün hayatımda köylü Mehmed Cevdet, yüzba~ı Ragıpla kar~ı , ,,,. d.k. elAkk"l d 1 
y ~..., - k k 1 b. ""dd ' vım ı ı t a ı eıe uygun e-'ffn'JlemiQti, Hem notterler, laem. de Duna, lıteıiİıll de .. w.ı.ı. itıMdi. .•• Bir müddet gözlerini C!aldırdıktan Feridun oğluyum ... Vthbi paşayla arşıya a ınca, ona. ır mu et, ~·ıd· B 

-. t k .. .. ı k . . b k S gı ır. « en> 
bizzat kendim alik.adar Sadık beyin Me.I&. liomtu.u oL.n ."' kızla· llDDftl, ıdlayet itirafta bulundu: alakam yok... e - soz soy .eme .sızın a tı. onra 1 d r' 
• ..,cesile kızlarını hulamamı,tı. Şiı:n- rin ........ le.tbtde·caın1andı. Onlar - Vay - sm be... Hakikaten - Peki, kardeşim Riisı.ıhi.. . Ya- $Ordu. L eme ı. .J 
di o, bu itin iPıd• oual çakacak), - ~~tblar. ~ ~ht R .... Aleaııia P.11-f&WU :)'emek ol- rm serb~v misiniz? Rica ederjm. {Arkası vaI') ı --------------...,, 
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AK~MDAN~ŞAMA~ş~-.-,-.~-~~-~~B~---~.~-,-=·ı·-.-.~--.~-R~-i~ 
Türkçe, clı~unu11 _____ _,., ISa 
yavr..,• Jeiildir! 

Çoc.M.em, u)W!Uld• önce .... ........... , .... ' ... 
lam.eme tadmı ilk eefcr .tclılnn Y. ......... : 

••• 

Hamle 
davası 

Kuzaun. ya.....-· mıbebe...,. Yazılar hir vukuf ehli 
lbit. (Acaba ne öirettiaecek, ma-

Francala 
Fatih ve Emiilinü kaza

lari unun arbri1maaıni 
Jıtediler 

._ -.ı. .. a.ua qab. belki d• tarafmc:lan tetkik 

..._ •·•· 1asıli6-) O..... edfleeelı '?Scaret Veklletlnden T-Ne .... 

Eşya toplıyan 

şebeke 

9 lriti aiinde I08 liralık 
malda,.nhal 

Sahife 3 

SA·RA.Y Sıneması 
Her yerde: Her kesin ağzında dolapnakta .Jan -ye imparatorluk 

devrinde Vjyanaaın lükı ft ihtipmını gösteren 

ViYANA AŞIKLARI 
Büyük •• aüzel A,k Sü.,_ filminin 

ikinci M•zalleriyet Haftaaına 
B•gün Başlıyor • 

V alelar... Danılar... iN Baletler filmi 
._.... . , ı ıı ili tıık- len 90D bir em1r tızertne '*'ludlel Bir~ Kiin evvel. fe!ırlm.17.de bil 
llUJ~Gcikte 2 d~ dii,ünCdi traacaıa imali 1o1n günde a ~vat ~ •1*"'1t mataz,alardan ~---• 
-.rken 1iir ....... nlr=q: llamleWn tmnlü1Adlll çıkan 11&- un "rllmekteydl. Bu unlar muhtelif dörder metn ""8dm41ıL her cinsten 

cHy ._ --.ıa-. attn llabah Jtn• lbl- kaaların thtlyaçlann& göre tevzi •- manifatura e§yası -.ııtını, bu ~-·••••••••••••••••••••• 
- Nereye, aoydq? • e ~ tinci alır ceza. mahkemesi .ıomn- dil•ordu. arada febekeye menap iki ldflA1ıı ı 

lnuf. • Anml dlwı"*" Wıkeme tıllo- :al.tıh ve Bmlnönü ltazalan Beledi- cünnn m"fhW. halinde yata1andıtmı - Gıı&ıwa.,_ ~ 1 •• ,_. mı \!Ok ııalllıııthırtı. TsraflaPm 1ııtP- ye İktuad MüdüdQA'üne müı'acaa.t YazJJllltıE. 
-.,.ladnn, okuldaki pale.....,.. 91 ıelm1fti. ed•ek kendilerine nrllen francala- Yapılan tahkikat netıcesinlde diter 

WiLLY 

BBL 
FORST 

&Mi IÖtürüyorum. ..,,.._. spt.,. relıl C:.U~ll- lıJc 1llllarm klfl olmadılmı bildirmiş- suçlular ve eet>ettenln reısı .meydana 
_ Aman, ne iubet öyleyae ••• :fla. zey ymian 1U11f1ri11 birer n ler Te un mıttannın arttınlJJlUUlı çıkarWmfttr. 'Şebel:enlıı Az1ıL Nlko, 

• gicliytıın-. .. el~ ,.. .-... ~ ,...._ .anp mılhlJe\tade ı.steniflerdir. Beledi.ye İktısad Mll- Mlhal, Süleyman. Osman ve dller ._ _______ IİIZ••••••••••••••' 
damn .,aıannal6i amil ...._ -· ol4$mll ~ tNmlard& ~- dUötü yaz1yeU Toprak Mahsulleri dört kili a!inak 038ft 

9 ~ bir ... -.. --••••••••••••••••••••~ 
.... 

~ a..--!- • • • • ~ M oı·- •eA•!!:m:t: im .-ar u Otııdne yazmıttır. IGadn> ııe plya.aaan iter gun 600 H- • ..... ._ .. ..,.__ - -
•~~ ,._ tu:a'•,.,,n tıedldlt ~ "'' raya Yakın bir JaymMte manUıııtura 

:- ın.......,... , .. ~--. 4JD" vukuf eh11olacak......ım11lmleialn Basma nazen lfYast toplutıtı etrenDmlştıtr. BM 
::;ı.-:.::::;m ki. •• O blabeldda ttnıverslte Bdebl)'a 'Plldltml ddaıı- 9 jl el, günde mtiht.ellf .malM&lardan 

.. •. .. .. Jilmdan ..-ısmamna brv yeJllNı- ettnde 50 liralık mal atım Aı ...,_ 
.. - D ıı :fil? ~ kolQ IMm· ... ı r u '&l'L. • _ dı. 9 ldşinln her cnıa. mQllıılı'1 ...._ 

lll'e ••• K'°umeye p, etrafına tö"91tk Muııüeme pleceit perteznbe ill- Yerlı M llllZ_.. tlle muhtelif matuaıardan ..._ til-
laak, baqi YMN cWııa ziiıcRln ,.._. !D1l wt ıon llbe lUtllbl.mıştır. ~n UIWÜDÜ kabul .elli d&'ıarı mallar, blr '8llle toJ1wn.-W. 
leri ona verinin... T...iriefki.r aleyhindeki ve -..nı o*m>eb'Heı1e m9'1nıl bir 

- Eh. pekili... ~ yere .ıı-.laedllmet'8ıfdl. 
ikinci anakuf ........ ftnllll,i .a Va Slimerbank Yeril Mallar JNLZIU"lan. Zatıllta, tebete ...... ızt llerln-
~ü besledlktm _.. ......._ Hamlet da'vumda auçlu oldukları b&mıa, pazea -ati o9lfeC* euının dedir. Aylardanberl plJaaaAa -"' 
,.._ aatirmll içia *"" da...uı.. halde mahkeme -.lhaJlılmı yazan a-.ıannda ..,_, tıllllbı e1ln* nnmtuam .e tıeftlllth bit tamlt.11-
~~ Tu9hıl Wr p-..ı 9lıblbl Zenad için, Tlll~ttıe yapllan bir ~ tııen mallatun. euasmm 'Jll*'nl& 

CinJerdel>eri J.tanb.l bir MI halinde ı..Aı.Eye akıyor. Çünkü: 
IRenklılıılliin aüzelliii: 1aevzuunua ezameti. atkın kuchetiıe ... .

ilk aüper ilmi oı.. tamunee .-illi 

VAHŞi AŞK'ı 

LALE • 
sın em ası ·Eıa ~? 18 ..-ı? Jlb6ilV& .,. ~ JDld6d Qllad nrJlen kararlara uyarak. kupon 'USU- ıne,dana l*uıllıcalı tımld ediliyor. 

•-. • ~- .. .. BabAn dtm ttllPDl mahbmede aaba- ltbil kabul etmıtUr. "''- .. B ·· ·· v En -=--t imi ı ı..__ h 
Heasıu? .. • dıye eeia eola halamr, lııellll m"'mllle- w ,n.er Jil& para "19rlt Mallar puarlanndan bu gl- Romanyadan ..... -1.. uwıun... usunun ... . ı<annın... •- ii . o llll uu .. •eri .....,ut- . ....-na ma1*6m tılllndtlmllr. bı t111ayı aıacak oıanıann nüfus tez- • ,..... Bir hafta daha g6sterece,..•nJ 

Nihayet karuun •enmt: • .. ke~ıertne dörder kupon yaplftınla- gelıyor t:f"' 
•- Bütün bu yanalar •umd• Oniverllte,.e 7 doçent calitır. Bu kuponlar, her mevslınde 1stanbul Belediyesinin buz YllP- tllllııı----- Bütün lıtanwla müjdeler ..... . 

Wr .__ elıllıl ~ 0 a !il • ıılıi -• ahnacak dellftlrllecettlr. ~r kupon sa.bibi- mak üzere Rume f1rmalann slparlf ~--•••••••••••••••••••-~ 
V __. • ..--. 1.-...11! ne dört çile ytin, dört metre basma, n a .,11!\n 

• e. ~ ıeuu•ı ... - ft'- ı.tanbul &lveslıe.t Wdeıbipt, Tıp dö& metre pazen ve dört metre de etti.il ma:yt 'lllDOD.Ya.lt içln Rumen KARA KORSAN - i:M.ilnKUF • " KAPTAN BlJWTtan 
liadma ........... ft 1Jı:mad ~ ,.ıdeın '1 Amerikan nrlleoekttr. hii~etl mtraç 'IDINadeal Termlştlr. yeni bir laarika illmi 

eonr.a 

•H dooent aJmacattır. Mtısabata ımu- AmonyaklaT l'ÜlllÖ& bra yome eeb- TORKÇE sGJa.O 
Fena hikiıe clejil. •• Luuu 1Mr ıwımın '22 Dnlnunda yapilma.a•- Barl>aroa türbesinin etra- ttnitr.e ......oıamıcaıctır. YEŞ L KORS :=.::.-:-...: '!:l;i .=,..; ·-· fımn tanzimi ihale edildi Alma117Q"a gidecek i A 

-.eli bu fdaa~ .-... olecak... Siettr'*cılar dün bir İstanbul Jleledl.yesl daluı1 enenme- 11·careı-. hev:eti· iZi 
..... •- _ 1 _ a..t _ _ n1 diln BaJl)uQs t~ etrafınm ı" ~ · 

topl&llU yapıuar . .. '"' a l>ln 111111'& ihale etmlt- Ticaret <Cftal Umum .MiıdilünDll 
Bmm e41eliiyat .......,. ated... BMOıı alpdemann \ffbMIJe dDa tlr. Reısıııı anmcta bir heyetin AlınaaJa-
~ bir kötü ölç& nrdır: ~ ınerbz ~ I* 'J& ıtecllllnl :pmn"*1t. Heye& 'U-._ z......_ -. ............. tcıpJaA NM'-wtı•. 'Dlplanta1a Veılerbel J••&I•• Wlıll• oaa ıthallt ..-
- ciclla llelime.-• mıntm Uoam mldld .de imlan- ._. 4*ullam .,_ ,-.n ua- ıddllJI •. SllllD a~ mlulı*-

Öyle ki. py. IUllo .,.... öalMia .-, ....,_ .,.~ P91d- lllDda BeJo11u BaDıımıııde ,..,,.ıan tepttr ft 'bu aqam hareket ed•lll 
~ .,..uan ve harp rtslkolan eUafııull •19Nl ._,.rma ..ftn 4eftlll edil- '.tir. ..,. bu llMd lllıldne 8lflU 

Hele ba dil ~ • • f ~ -akltmeJc Cfte'J81l ~. &rupwi!en 1@>edlpep earrıJaD 1edidat .,...... - aslfe Jle ~ 
u~ W • .-- r - - m41'9ilil!r 

__.h bir fitüncel DM:.ııt ~ Kömürü na rhtan yüksek Jlaarlf llOdtlrl TevTlk ltut'un h1.tı- · 
.... ; ...._ 1aer ma1aur1r, ı...11 .. .. .. .. '1'Ullla h1trmlfteıı ,,tr ~ eGt6t M h T f!'- K 

'Filminin 80ll -eeanalum
clan iltifade ediniz. 

l.alauiu ,.- kelimeyi .,- bot ... satan uç komvcu edildikten aonra maçlara bqlanDU3 er ~ e'\' 1K. •• ~ 
,_, b,,..k•·-kil-e omm ~or. yakalandı ve .aşatıdıııtı ıelmlt neticeler alamııt- aileSllUll tefekkuru ıs u A g 1 A M Giriilıenlwl lriitin uuttmaeak filmi 

Dil dedikleri ... am1 .wr ttr ,.._ "'8t MuraJrıalte Blnn memurla- tJr. - '-- AJle reı.lmiz. 1-&anbuı !MMı1f 'lılfl.- A ~K ~---.-.--1-. ı•teıflı~ Afkm• ~~ fula--.it ,_. • • ...._ • din. Pı' .. _. 9ıtıol e~ 1 - 1llb ·umu L. - !O-O, - dtbA Jl'eYJllt ıK&'.aa ~ ft !I""\~' --v--..JO~ __ ,.....7.__ 
• • ...., • ıeriUJ. Kon'trdllar n~e Ata-' ı .. 11-"'IS, "I - TlıOıarı L. 15-11 -~ amamas 610mil dola)J81le dertn MI ,.JIAlJlll!: MND ' t' 1 ......._ 
T~ ~. kuleeı. ~ -met iı-mM, Mdmllicl admdıa tıç ~ t~vnlyal L. 13-12, 1 - ı.. L. ıı-u- ft teıulb1bntıae blmat lftlrat eama ..-

...... llepwww ~..... llepi- mW tilmiD11 nldtrtan JiUele a- 15 • Bölge Sanat okulu 15-3-12, ' - suretlle allb. ıdateren aym ıaıaıu 118ft1111L. Nlt......,. ... 081el. . 

.._ alt Wr IMcçedir ... O-. için, ıarıa*8n clrmil JIMllıut halinde ,._ 1 Gdlatasaray 1.. 1'-15 - Kaba\af L. veuı 'M VallntJzle bUt4in me.ıeıc ar- Mtlealr ... AP1l 
l.e1e ~ uwlwniı11L ~ mi- -blmıııM •dU:JııeJ'e ftdlmlflerdlr. l5-Jt. 1ca.dlif}an, talebell "Ve cıosııum. ye 

... o edeı-. .. ...a.da lıiidl6la- · * 8 : üddet 1 fe!ırlmlz& muhterem 'lllatbuat.mma tllkTaıa 'ft 

.-. Qli)" .Jvile .-.. r ' ta• c:tJ*•• .J....!_ :ıll:uam llP b ~ da. ;":!. ge- aaygılanmızın ailemiz naımm. a)lll 

lılilenmeliclirl•. F.a .. 5 l •• ~~ Dil" unı man ~lcaret heyeU:tn~n cı:!: psetenıste lbltimı 1lca °"mm. 
ff P.ipdeki ._ .- ılQaR ı 011aıa• Olı:p. Mua maballeslıJdıl ı düPnü dün yaamwtlıt. Alman he- Allfef namına F4I -z 11 SiL& IDelic1irl.... ille ... ....... oturan ~ aamaa 1tltt ftn ,..., ,eu, dUın ~ Wkrar Anbraja 

•aıevlü ok,.... ...... • 4 bir .-ım w mıueTI haatanlllbll "!~~=----------....... .ele, Snhimki, Odac ~ gMllrtllDillf Te lwMuıenln upl.lllllllm'ı~ 
g..~ iL ' lbetba öJmltter. Mli3lt dolitDN 
~ .,.... taa1mlllll ,lllln1& m11Q118 n~ 

Ben t.adi hı ı mi: •, a d..n- llnde Vıttııtrtn 1111111 ~u 11111-
lllincle 1iinci ....._ ~ •• ,_. .... Cllllltnden ~ moıwa ~ 
denberi, _...,....__ wı- ıır. 

.... erini ...... ~ Wr ilmi • 
~OIWD: YU.. - ..... .... 
cleiil. naad Mldwiui • ... • 
lem. •• 

8qka çaker,.. .. ,...... 
r...., türllçe, , a , ....... ,_. 

deiildir. 

---· S<,hzacleh.,ı ---T UR 1 SinemmuHla 
2 1>üydk ilim birden 

1-IRE N 
ANNA JE.VYıE - RAY 

Mh:t•• 
Z • Y eralb CeHaclı 

C60PCF SANDERS • aELA 
UJGOll 

1 1 den itibaren dev...W 0nun ..._ ••• ., ha• , • 
- ediplerimis .. 1 , - ~ 
taL.cak kelime&. ıt 1 en 'A -
Baki~,. ., ...... 

&, Jllldinıeler 
_, 

le. «elelô11•11• ı.lıa, '• 4 
..ıaı. terle, u 1 ' •n ..... -..uu... ............. 'lı• 

VIVIAN 
LEIGH 
fl.OBERT 
TAYLOR ....... ;ı6 "- w aT' .... 

-.. ...... c1111n:ıt 1er, n121 m t~•••••••-•r 

...... 'lb:&ftOltJ Tw.-.ı 
~ ?>!mı :tmmımta. pee mt -..1a 

<• D11tt AİL'B) 
1latW eaddetll Komedi lamımda 

Gece Dat 2JO,SO da 
('l'A'21.1''W'T 'T'U'TA'l'I) 

li» )_., «Foialbm:ıt lar Iİlnıılİ W. l.1111•·-------------------.. - .... IMilMll ...- ...... .,. 
animl .ılmeliclir ... 'Celiı- de. .. ZARAH LEANDER 

lılr .... 

<ı -- •• 
)er"Mlalll IS o H ...... ........ ,.-=~ 

• 
eti e 

mOtilltj ll&CEMIAW 

E 
(Vl - M) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• AZZA~ SAJINELD. lllNYRaE RG"Oll&N. =MU'tz Blıa.J!'IUM ... ıılrie: 
K.A.DIN E V i N CE •.. V'IC1'0R Mac ı.AQ m. JIRlA1r .üEJt!IE. IJNE J...A.l!IC 

~ ................... ,., .................... , • • i ......................................................... ~ 

Say 

foJtadr .. :Mir ..... .cinili lııiılili pm.-r8u -.,d.ıı ...... a bir lteredk •·· Puta meıakbları da ka1J1.t.n B. A - Bu ziyefet aaa1 oliılara 
..ı-__ • :ı. _.. aixıf • •••' b tJ ow..ı-ı ... yutkunauıuı... çeJtilmel;,riliJ.. J 

; • tı.... -1;1 .nma onlar ydbol •u-,__l, 
~~............ Ye 

eailık ,-obuluduıl ••• 



Sahife 4 

1 Günlük Borsa 1 
3 Birlncikanun t9U 

L. K 
<v. 7,5 933 Türk corcu ı. n. lll. 
Kupon kesik 23.25 l 

• • 1933 ikramiyeli 20.10 
• • 1933 İkramlyell Erganı 21.70 
• 7 1934 Sivas-Erzurum I 20.7Cı 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-1 20.&t.l 
, 7 1941 Demlryolu ıstııc:razı 19.50 
• 2 1932 Hazine bonolan 56,50 
ı • 1935 Hazlne bonolan 16,50 
• • 1938 hazlne bonolan 26,75 

A. Demlryolu tahvtll I - II 49,25 
A. Demlryolları tahvill ın 48.85 
A. Demiryolu mümessil senet 46.-
T.C. Mel'kez bankası 134~5 
T. İş b:ı.nknsı nama muharrer 12,2& 
T. İş bankası (hamile alt ) • 12,75 
T. İş bankası mümessil h!S, 145,-
A. Demiryollan şirketi (,;, !60) 28.25 
A. Demlryolları şirketi (% 100> 46.25 
Eskllılaar çimento 10.10 
Kredi Fonslye 1903 109.-

• • 1911 103.-
• ~ Amortl 59.-
• » KttPol'I 1.25 

Türk altinı 26.70 
K filc:- altın bir gramı 3.75 
Oananlı bankuı (banknot' 2,95 
Londra üzerine 1 sterlin 5.22 

Neyyork üzerine 100 dolar 132.20 
Ms.drfd üzerine 100 pe7Jeta 12.89 
Stokholm üzerine 100 kuron 30.75 

IRADYOI 
Uugünkü program 

12,30 Program, 12,33 Saı eserleri 
12.45 Ajans haberleri, 13.00 Şarkı ve 
türküler, 13.30 Karışık program (Pi.), 
18.03 Hic:ı.z, şehnaz ve muhayyer ma
kamlaİ-ınd:ı.n şarkılar. 19.00 Kon~
ma, 19.15 Film parçaları CPJ.), 19.30 
Ajans haberleri. 19.45 Halkevlerl 
F'olklor saaU - Ankara gecesi, 20.15 
Radyo gaz.eet...::l, 20.45 Fasıl heyeti, 
21.00 Ziraat Takvimi, 21.IO Fasıl he-
yeti, 21.30 Konuşma, 21.45 Senfoni or-
kestrası, 22.30 Ajans ve borsa haber-
leri, 22.45 Dans müziği (Pl.). 

Yarın sabahki program 
7.30 Progr , 7.33 Hafif parçalar !••• 

(Pl.), 7.45 AJafıs haberler!, 8.00 Mo..'. PROF. DOKTOR 
znrt'ın eserlerinden (Pl.), 8.15 Evlri 
saati, 8.30 Mozart'ın eserlerinden 
(Pi.). 

KİRALIK YAZIHANELF.lt 
İstanbulda Postahane Al'ka

sında Köprülü .sokak 4 (dört; 
numaralı Baker Hanının 2 el 
katında 14 odalı hususi bir daire 

NABiKASTARLAK 
Muayenehanesini, Cağaloğlu, 

Nuruosmanlye caddesi Kapalı
fınn karşısında 24 No. ya naklet
miştir. Telefon: 22266 

klralıktır. - 1 
Odalar ve koridor temiz, ay- ~ANAP Y OJEN ~ 

dınlık olup, Terkoz suyu, el<:ktrık Dr. iIJSAN SAMİ 
tesisatı ve kalorifer mevcuddur. 1 reptokok, İstafllokok, pnö-
Odabasıvn mürncaat. J kok, koll, piyosiyanlklerln 

iilliııiiiıııiıiıiiiiiııiiııııliıiiiiiiiiiii••••lli ptığı çıban, yara akıntı ve 
lld hastalıklanna karşı çok 

Zayi terhis tezkeresi ill•• teslrll taze aşıdır. • •• 
Sülcym:ı.nlye nskerllk şubeslnden al-

mış olduğum terhis tezkerem! zayi et-
tim yenisini alacn{!ımd:ı.n hükmü yok
tur. Vefa Mersin ap:ırtımnnındn 

3 numarada Safranbolu 
Mustafa oğlu Bekir ÖZkan 314 

Noel çamlarınızı 
Muhtelif boyl:ı.rda süs fldanlan 
salon yeşmikleri ve.saire - Orta~ 
köy Ankara bahçesinde bulabi-
lirsiniz. 'ASİL 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Sen elli;: 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 il 

400 • 
150 .. 

Ecnebi 

2700 kuruş 
1450 » 
800 • 

Posta lttJhadına dahil olmıyan 
ecnebi nıemleket.ıer: Seneliği: 
3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 
Yazı işleri: !?0765 - ic1a"re: 20681 

J\lüdür: %0497 

Zilkade 15 - Kasım 27 
s. İm, Oü. Öğ. Iki. Ak. Yat. 
E. 12,42 2.27 7.23 9.47 12.00 1.38 
Va. 5,23 7,08 12,04 14,28 16,41 18,19 

İdareh:ıne Babıll.11 elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

YILDIZ 
BUGÜN ÇIKTI 

Sinema, Sanat, Güzellik ve 
Genr!ik Mecmuası 74 üncü saytSı 

{>ugün çıktı. 

YILDIZ'm bu sayısında: Mlckey 
Rooney'ln hayatı - Yenı reslmll 
film haberleri - Fransız tlllmcl
llğl ne Alemde? Yeni bir Türk 
filmi: Coşkun dereli Emine -
Tür'k filmlerinden: Sürtük - Nl
çln mıisallat oluyorlar? Sinema. 
tarihi - Maureen O'hara - Aşkın 
eşref saatı - Ayrıca bir film ro
manı, bir film hlk~yesi, miza.hl 
hlkAye. Paul Muni'nln hayatı ... · 
KarlkatürJ..er, fıkralar ... 

HF.R YERDE 15 KURUŞ 

ŞARK DERi 
Türk anonim şirketinden : 

Şirketimiz.in Sütlücede kAln fabrikasında mevcut Boş gaı tene
kesi, boş damacana, hurda demir, otomobil aksamı, ve karose

risi satılıktır. İstf yenlerin Sütlücedeki fabrikamız müdürlüğü
ne müracaatıan U!n olunur. 

AKŞAM 

• 

4 K~nunu~el 194' 
,• -==-

..... -; . i 1 .--..,.~ ....................... . 

dişlerin.b:l fırça)ayam. 

Hali tasfiyede Pana 
limited şirketi tasfiye 
memurluğundan : 

Dörtyol lcazuma tabi Payu nahiyeeinde müeaes olup bu 
kerre taafiyeaine karar verilen Pana Limited Şirketinden alacaklı 
olanlann ellerinde mevcut vaıaikle birlikte tasfiye memurluğumuza 
müracaat ederek alacaklannın kayt ettirilmesi lüzumu ilan olU11ur. 

ADRES : 
fskenderun fı Banka91 vasıtuil• Pana Limited tufiye memurluiıı 

İstanbul Merkez Jandarma Bölük 
Komutanlığından: 

EKSiL TME iLANI 
7/12/941 tarih p:ıza.rtesı günü saat 14,30 da VUA.yet jandarma komutanlı~ 

eında tefek.kül eden eksiltme komisyonu odasında d070,98ı lira keşif bedell 
İstanbul jandarma merkez bölük komutanh~ı banyo dairesi yapılması işi avıJ 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muka~le, eksiltme, bayındulık işleri genel husust ve fennt şartnıı.meletl• 
proje keşl! hüiAsaslle buna mtiteferri diğer evrak her gün vilayet jand::ırtn• 
alay komutanlığı dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 181. lira.dır. 
İsteklllerin en az bir tnahhütte .1000. llrnlık bu ~e benzer 1ş yaptı~ına 

dair idarelerinden almı.ş oldu~u vesikalara istinaden Istanbul vllüyetıne ınü
racaatıa eksiltme tarihinden tatl.l günleri hariç cı3• gün evvel alınmış ehllY\'t 

· ,-e 94!. yılına alt Ticaret Odası veslkalan ile gelmeleri. ll02lll) 

, KUŞ TÜY ÜNDEN 
1 Ya~tık, Yorgan, Yatak kulanmak hem kesenize. hem de 

1 

s::::::ı~'.~· BiR KUSTüYü YASTIK 1 LiRADIR 
Yastık, yorganlım da pek ucuzdur. Adres: htanbul Çakmakçılar, San
dalyacılar sokak, Ömer Bali oğln Ku::ı tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. 

Sandık lmaliyesi Eksiltmesi 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden: 
1 - En az 2500 ve en çok 7500 adet olmak üzere Madensuyu 

§İfelerine mahsus yaptnılaCJ!k sandıkların yalnız imaliyesi 8 / 12/ 
1941 pazartesi günü saat on di:irtte açık eksiltme ile ihale .1hma• 
caktır. 

2 - Eksiltmeye işti~ak için ( 300) lira teminat mektubu vcrile· 
celctlr. 

3 - İsteklilerin ~artnnme çin Yeni Postahane karşısı:-ıd:ı Mimar 
Vedat caddesinde (Kızılay) H:\nında Kızılay deposu direktörlü

ğüne müracaatları ilan olunur. 

lstanbul Beledivesi i1anlara 1 
Talımln B. İk Tem. 

1070.00 
I 

1100 00 

750.00 

4900,00 

80,26 Mezarlıklar Miıdül'lüğü teşkllAtındakl müstahdemler 
için yaptıınlacak 13 takını elbise, 5 adet :j()för gömleği 

89,25. Mezarlıklar Müdürlüğü teşkllatıııdakl müstahdemler 
19111 alır.acak 13 adet muşamba ve 10 adet lAstlk çizme. 

56.25 Konservatuvar Müdilrlilğil tarafından neşredilecek 10 1 

forma eserin tab'ı ve 21,5 formadan baret Türk musi
kisi eserinin cildlenme-sl. 

367.50 Belediye motörıü Ycs:ıltı için alıncak 1000 adet müsbı-t 
ve 6000 adet memı aldmla~ 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mlkdarlan yukarıda yazılı işler ayn 
ayrı nçık ckslltmeye ·konulmuştu_r. Şartnameleri Zabıt ve Muamelfıt Mü
dürlüği't kaleminde görülebilir. Thale 11/ 12/941 perşembe günü saat 14 de 
Dalın\ Encümende yapılacaktı::. Tallbler!n ilk teminat makbuz veya mek
tuı.ıl&rı ve 941 yılına ait ticaret odası vesikalnrile ihale gunü muayyen saat-
te Dalml Encümende bulWlmııları. (10381) 

Devlet Deniz Yollan İti etme Umum 
Müdürlüğü lli.nlari 

Karadeniz Yolu Postası 
Bugunkü Karadeniz yolu Postası yapılmıyacaktır. 8/ 12/941 pazartesi 

günil kalkacak posta 111\veten gldişd.e Ayancık, Gerze, Tirebolu ve Oöreleye 
dön~e Arhavl, Pa7.ar, Of, Akçaabad, Görele ve Oerı:cye uıtrayarak bugünkü 
postayı da tevhlden yap:ı.caktır. (10671) 

Çamllcada tramvay durağında 

SATILIKEV 
Çamlıca Tophanelioğlund& 71 numaralı Suphi paşa k~kil: İki mutlak, 

kuyu n tnııumba; Ud taşlık, dokuz oda, kiler ve iki gusulhanesi bahçe, 
m.eyva. ağaçlarını ha.v1 bir b&.b hane satılıkt.ır. Görmek: tstlyenlerin Top
hanelloğlund& baltk.al All Ataya, fiatı için Üs'klldar Sulh Hukuk Hlklm
liıtlnde 41/309 numaralı d a. ile Ba kAtlb Ba E rete müracaatıan. 

Lisan Miitebassısı Prof. AJbert Aniel 

lime 
tada 

11 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedell aş:ı.ğıda yazılı 2 liste muhteviyatı kazına ve kürekler 
12/1/942 pazartesl günü saat 15,30 dan ltlbnren sıra ile kap:ı.Iı zarr usulll 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ls~yenlerin liste hizalarında yazılı muvakkat temtn:ı.t DB 
kanunun tayin ettiği veslkalan ve teklltlerlnl aynı gün saat 14,30 a kad r 
komisyon reisliğine vermeler! lilzmıdır. 

Şartnameler parasız ol:ı.rnk Ankarada Malzeme dairesinden, Har· 
d:.up::ı.şada Tesellüm ve sevk şefliğinden da~ıtılacaktır. 

Liste Muvakkat bedel 
1 62942,50 Lira 
2 16000,00 Llm 

Muvakkat temiı:ı~S 
4397,13 Lira. 
1200.00 Lira. 

(10426) 

Maliye Vekaletinden: 
Deı>oda mahfuz ş:ı.rtnamelerl mucibince Beşiktaşta Mallye kırtaslY' 

deposuna gelip gldecek malzemenin yakın iskele ne depa arasınd ki nak
liyesi açık eksiltmeye ve balyele.rden çıkan tahta, kfığıt, takoz ye huro• 
sandık tahtalarının sa~ı arttı.rmo.yıı çıkarılmış olduğundan fsteklllcrt.ıı 
nakllye için 120, fersude :ınbalaJ kAğı tları için 105 ve tahtalar için 120 ıırıı· 
lık teminat paralarlle blrllkte lhn.le günü olan 12/12/941 tarihine müsadLf 
cuma günü saat 14 de 1.ie-p00a hazır bulunmalan. (10425) 

'l'iirkiye Cümhuriy e ti 

ZiRAAT BANKAS I 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

a.1ans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banim muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kunlbaralı ve Jtlb:ı.rsız tıı.sarrur hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ik nşall'tdakl 

pliina göre ikramiye dağıtılncnktır. 
4 ı1det 1.000 liralık 4.000 lira 100 ıulet ~;o liralık !i.000 lira 
4 » 500 )) 2.000 )) 120 )) 40 it 4.800 it 

4 ,, 250 il 1.000 » 160 » 20 » 3.200 • 
40 » 100 ~ 4.000 » 

DİKKA.1.': Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 llraEt:ın aşağı 
dü.şmlyenlere ikramiye çıktı~ı takdirde % 20 fazlaslle vernecektlr. 
Kw'alar senede 4 defa 11 eylUl, 11 b!rincikfınun. 11 mart ve 

1 11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Baıvekalet Matbuat Umum Müdürlüğünden : 
Matbuat umum müdürlüğü için Elen dilile ikl taraflı terclimeye ve k~ 

ı:uşmağa çok iyi vakı! 1mtllıanla bir mütercim spiker alınacaktır. 200 ıırayıı. 
kadar ücret verilecek olan bu vazifeye tııllp bulunanların blr istida ne a.şıı
ğıd& yazılı vesalltl 15/ 12/ 941 pazartesi gününe kadar Ankara.da matbuo.' 
umum müdürlüğüne göndermeleri ve müraeaat edenler nrasında. matıüp ev
safı haiz görülenlere imtLhanlaırnın terası için nyrıcn tebllğat yapılacağı 
UA.n olunur. (8975 - 10643) 

1 - Nüfus tezkeresi suretli 
2 - Hııl tercümesi 
3 - Tahsil vesaik! veya suretleri 
4 - Askerlik vaziyeti 
5 - Memurin kanununun 5 inci madde.;;lnde yazılı salr vesaik 
6 - Altı adet vesika fotoğrafı. 

T . H. K. Orhangazi Şubesinden: 
• • .. 1\lııııı - - --------------------------- Kurban bayramında topl:ınacak koyun. keçi, sığır derllerlle boynuz .,. 

Tophanede 2 numaralı Dikim Evinde Askeri Okul elbiseleri di- Zayi - ~mlUc askerlik fUbesln~n Zayi- 81 piyade alayından aldığım ba~ımaklarmın açık arttırması 1/Blrlncl kıinun/941 tarihlnden 15/ Brln-

ı- TERZi IŞÇi ARANIYOR 
k b ı h almış olduğutn teıtııa tezlteremle temı.s veslkamla Develi nilfu.sun.da.n el kA.nun/t41 tarihine kadar 15 gün müddetle açık arttırmaya. çıkarıtm:ıştır. 

e i ecelt terzi iıçiıaine i tiyaç vardır. H er gün öğleye kadar Di· Oemlllc nüfusundan aldı.tun hüviyet almlf oldutum hüviyet cüzdanımı zayi Taliplerin prtnamesini görmek üzere İstanbul ve Orhangazi şubclesine ye 
kim Evi Müdür)üğil~ müracaat ıed.ilmeei i la n olunur. ! cüzdanımı zayi ettJm hilltümlert J'Ok- ettim hükümlert )'Oktur. I pey sürmek için de ihale ~il Orhangazi fubesine müracaattan Uln oıwıur. 

-----------------------~· tur. Eytlp otta Arlt Slt Sallh ottu Kumı 121 teveUütUl 00610> 


