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Istanbulun iaşe 
teşkilatı genişletiliyor 

BU SABAHKİ TELGBAPLAB 
UZAK ŞARKTA LONDRAYA GÔRE 

Japonya Almanlar 
Afrikada iki hafta önce başlı
~ lngUiz ~Idınşı umulan ı:e- B. Rooıevelt Türkiyenin 
ceyı vermedi. Londrada açıga • • ' 

Vilayet iaşe müdürlüğü geniş 
salahiyetli bir umum müdürlük 

haline getirilecek 

bugün cevap Taganroğdan 
!Uruıan hoşnutsuzluk general ıcar ve ırae kanunundan 
~nun Llbyaya ye~den ku· istifade edeceğini bildirdi verecek çekildiler 
lllandan gitmesi, büyük d~ün4 
1:~!erıe girişilen bu hareketin he4 Loodra 4 (A.A.) - Daily Eb-
tluz başanlamadığını gösteriyor. pres gazetesi, Nevyork muhabirinin Ankara 4 (Telefonla) - latan· Cevap menfi ise Moskovada iki 

lialbtıki İngı'lterenin orada aıağıdaki telgrafını ne,retmektedir. bul Valisi ve Belediye reisi Dok· 
Çok cBirlqik Devletler reisi B. Roo- tor B. Utfı Kırdar dündenbcri şeb-

karar, Milli lcorıınma lcanununa da• 
yanaralc memleketin iaıe iıleri ile 
me,gul olmak üzere kurul81\ iafe 
müsteşarlığı kadrosunda doeğ:işikl.ik
ler yapılmuma dairdir. 

münasebetUer yerde vaziyet 
11~_.hazırlandığını en salAhiyetli sevelt, Türlciyerıin müdafaa.aı Birle- rimizd(~ bulunmaktadır. Bu ziyare
""6~ar haber vermişti. İnsan sa· şile. Devletler için hayati ehemmi· tin İıtanbulun iqe ve iktisadi teşki
)J.sı geçen yıla göre çok daha 1 yettc olduğundan dolayı Türkiye-! labnın durumu ile yakwıdan alalca
taııa idi. Mtsır ordusu Hindis· ı nin de kiralama ve ödünç verme dar olduğu anlaıılmıştır. 

Mayısm intipr edeiı bir kararla 
İstanbul, Ankara 'Ve Jzmirdo birer 
iaşe müdürlüğü, diğer vilayetlerde 
de birer iate heyeti teşkil edilmifti. 
Şimdi yeni bir kararla İstanbul vi
layetinin iaşe teşkilatı geniıletilmıek· 
todir. Bugün intipr edecek. olan Ko
ordinasyon heyetinin ikinci karan 
da budur. 

kesilecek pek ciddidir 

Lonclra 5 {A.A.) - BB.C.: VqingJ l.ondra 5 (A.A.l - BB.C.: Büt.ün 
tondan blldirlldlğine göre Japon de- 1 •• us cephesinde pek çetin muharebeler 
legesl B. Kurusu ne Japon sefiri nml- devam etmektedir. 

tan u-b · t B Ik' 1 dan kanunundan istifade edeceğini bil- Öğrendiğime göre, lstanbul ia,e 
, "'lll ~ıs an ve a an ar d. . . D le 1 '-' .. ..d .. 1...... .. • 1-h·..-·1· b. gele h .. ı ırmıştır. eme o uyor JU tecavu- mu ur ugunun genlf sa a ı,,- ı ır 
n, attft. anav::ı.tandan gon- ze karşı mücadele eden milletlere umum müdürlük haline getirilmesi 

~ertlen kadrolarla kuvvetlenmiş- bir yardım olmak üzere hazırlanan ve lstanbul mıntakasının hatta Be-
l. Çöl har inde en çok işe ya· bu kanun harp içinde bulunmıyan ledıyenin bütün iktisadi teşkilatının 

:tayan tank gibi silahlar ve diğer bir mem~eket _hakkmıd~ ilk d~fa ola· ~u u~urr. müdürlük e~ri altına 'Ve· 
her türlü levazım da_ M. Chur- rak tatbık edılmektedır. Va~~gt~.n- rılmesı çok muh!.e~I.?~~: .. 

ral Nomura bu sabah lçln A~rlka Q:nupta Von Kleist ordusu takip 
Hariciye Nazırından randevu istemiş- edilmektedir. Taganrog'dan da çekU
lerdlr. meğe icbar edilen Alıruınlnr, Mariuo-

Japon sefaretinde, bu mülakat e ,- pola ricat ediyor. Mareşal Timoçt?.."l· 
nnsında Hindiçlnldekl Japon t~- ko'nun Doneç'ten başladığı yenl blr 
datı hakkında B. Roosevelt'in sordu- taarruz Alman cenahını tehdJd ct
gu suallere ve Amerlkanm son nota- mektcdir. Almanlar, siper kazmata 
sına Japony:ının cevabını tebliğ ede- vakit bulamamakta, ricat ederken gö
ceklerinl beyan eyleıni§lerdlr. türcmedlkleri malzemeyi to.hrlp et-

ChUr .. ... . • . _ daki yüksek memurlardan bırı Tur· iaşe umum mudurlug\.Ble bagla
tı.ı ın soyl~ıgi gıbı - A~erıka kıyenin şimdi Birleşik Devletler ~ nacak teşkilat arasında Belediye ik-
. n Yardımı ıle Alman ve Italyan İııgiltere ile iş yaptığım bildirm1ştir.> tisat müdürlüğü, lstanbul mıntaka· 

Üçüncü karar, mayısta kurulan 
Fiat mürakabe komisyonu hakkın· 
dak.i karar hükümlerinin değiıtiril
diğine dairdir ki bu suretle, Fiat 
mürakabıe teşkilatı kuvvetli bir hale 
getirilmektedir. 

SiJılhJanna çok üstün hale gel- Vatington 4 (A.A.) - Müte- sı ticaret ofisi gibi teşekküllerin de 
?nişti. Tayyare kuvveti, o bölge· add.it seneto azaları Türkiyeye kir~- bulunacağı sanılmaktadır. Rcsml Japon ajansı, dün akşam şu mekte ve yakmaktadırlar. 

de, hic olmazsa denk bulunuyor· lama ve ödünç verme kanunu mucı: Bugün, Koordinasyon heyetinin 
du D iz k 1 t bince. yardım edileceği hakkındakı dört kararı intişar edecektir. Birinci 

· en ıyı nrına ve aşım~ • · · ı d" 
itnkA. . resmı beyanat. tasvıp etmış er ır. -------------"'!"'"-----------(Radyo gazetesi) 

beyanatta bulunJDuştur: Moskova çevresinde vıı.zlyet pek cld-
- Amerikıııun t.ekllflerlni kabul et- diye .benziyor. Bilhassa. Alman ta.ar· 

mek, sureti katiycd.e lmkt\nsızdı.r. ruzıarmm yapılmakta bulwıduğu vo
Muhtıra, hiçbir suretle mtlzakerele· looklamsk ve Mojai&1c keslınlerlnde 
re esas olamaz. vaziyet JX>k ciddidir. Almanlar. tant. nlarına İngıH7. donanması Hariciye encümeni azalanndan biri M k 

haJ<:imdlr. şöyk demiştir: cTürkiye mükerrer 0$ ova 
biğ-er taraftan, Almanya en taleplere cesaretle karp koymuf ve Finler 

Hangoeyi 
işgal ettiler 

Japon Hariciye Nazın B. Togo da ve piyade kuvvetlerlyte Rus hatlarını 
şunlan söylemiştir: yarrnağa ~bbüs edlyorlnr. HatLA 

Çetin boğuşma içinde Rusyada demokrasinin dostu olarak kalmış· 0 .. nünde kanlı 
'Uğraşıyor. Afrikaya - hava yo- tır.> 
hından biraz insan gönderse bi- Londrada memnuniyet 

- Japonya. mlsline raslamadığı blr Mojalsk kesiminde blr.u ilcrteınlşler, 
buhran karşısındadır, Asyada yeni fakat Ruslar, bu ilerleyişi durdurmur 
bir nizam kurmak nzifeslnde bil- l"rdır. 

le - ne tank, ne tavv .• are yollı- Lcxndra 
4 

(A.A.) - Reuter muharebeler 
ajansının siyasi yazarı Türlciyeye 

l'acak durumda değiidir. İngiliz· altı aydanberi Amerikan silahlan 

yük bir müdahaleye uğramı$ır. J:ı.- Moskova radyosu, dün gece Mosko-
ponyamn ebedi bir sulh hakkında va civarında Alm:ın taarruzunun bl
beslediğl emeller, ne Amerika, ne raz hafiflediğini ve Ruslann bazı ki
de İngiltere tarafından hiç bir suret- sunlarda biraz Uerledlklerini beyan 
le anlaşılmamıştır. etmiştir. Ruslar Tıkvin kesiminde btr-ler, bir daha ele geçmesi güç, bu gönderildiği hakkındaki haberi mü· 

en uygun şartlar içinde savaşa gi· tala 1 ederek 19.39 da Türkiye ile 
l'iştiler. Fransa ve İngiltere arasında imza-

lanan muahedeyi hatırlatmakta ve 
nugüne kadar bil-şey olmaması, şunları ilave etmektedir: . 

Yahut işlerin, şimdilik, İngilızler En karanlık gibi görünen zaman• 
ıa:ranna olmasa •Jile, Almanların lardo. bile v~ Fransız mağlubiyet.ine 
lehine sayılacak gciişimde olması rağmen bu muahedenin hükümleri· 
Afrika harbinin bitmesi demek ne Türkiyenin cesaretle tam riayet 

. ettiğini İngiltere asla unutmıyacak
değildir. Afrikamn ele geçmesı tır. Tü.kiyenin kendini müdafaa et-
nus harbinden sonra, çarpışma· me.lc kLbiliyeti ve azmi hakkında ln
tıın anahtarı yer·nde olacağı iç.in gilteNde daima itimat ·vardır. f ngil
geıecek yıllar, ~a.rsılmndan, sen· I t~re Türkiy~~e bu maksatla silah t~
<İ"lem d h b' ·· .1·· k ·ste lım etmek 1çın devamlı surette elın-" c en ar ı suruurrne ı - . Ye · • . den geleru ()rapmıştır. 

n Ingılte.re arda da, ılkbahara Bundan dolayı kiralama ve ödünç 
kadar, zaferi kazanmaya mec- verme kanunu mucibince Türkiyeye 
burdur. harr' n.alzemesi gönderileceği hak· 

liadisenin, şerefe dokunan kıs- kındaki haber Londrada derin mem
?nı bır tarafa bırakılsa da, şimdi- nuniyetle karşılanm1~trr. 
<len anlaşılıyor ki Şark cephesin
<le işini bitirerek kuvvetleri ser
bes kalacak Almanya karşısıncfu. 
Atrikada tutunmak zor olacaktır. 
Afrika ise İngiltere için hem Ak
deniz, hem Orta Şark demektir. 
l3unaan dolayı İngiltere, kuvvf>t· 
lertni çoğaltarak, yeni tedbirler 
Ularak, artan bir hız, daha fazla 
bir özveri ile, ne yapıp bu işi mut
laka başarmak ç~rcı:,ini arayacak
tır. 

IIer ne olursa nlsun, bu hadise 
bize bir kere daha öğretiyor ki 
harpte zaruri yardımcı olan en 
?ntikemmel silahlar çok şeydir, 
fakat her şey değildir. 

Buna benzer, ders alınacak 
başka bir misali Rusyada görü· 
Yol"U2. Sovyet orduları o kadar 
2İYana uğradılar, o derece hırpa
landıJar ki artık taarruz kudret

Milli korunma 
kanunu 

Dünkü toplantıda İktiaad 
Vekili dinlendi 

Ankara 4 (Telefonla) - Bu sa· 
hah saat onda Meclis grup encüme
ni toplanarak Milli Korunma ka
nununda yapılacak tadiller hakkın· 
dak.i layihayı müzakere etmiştir. Bu 
arada, Vekaleti alakadar eden me
seleler üzerinde, İktisat Vekili Sırn 
Day da dinlenmiştir. Müzakereye 
pazartesi günü devam olunacaktır. 

H 

Orli idare 
Müddetin uzablmuma 
dair kanun hazırlamyor 

lerinin kırıldığı her tarafta söy- Ankara 4 (Telefonla) - Bu ayın 
lennıeye başladı. Sitahca, sayıca, 21 ünde ıona erecek olan Örfi İdare 
teknik bakımından çok üstün müddetinin uzatılmaaına dair bir 
A.I kanun layibuı hazırlanmaktadır. 

rnan orduları karşısında, ancak K..... ı- "h b .. 1 rd B·· . .::L Öle -·un ayı aıı ugun e e uyua. 
rek toprak bırakıyorlar, fakat Millet Meclisine aevkedilecdctir. 

Yavaş yavaş çekilmeye mecbur 

Oluyorlar. Sovyet ordusu, bu su· Kaymakamlar arasında 

Moıkova radyosu 
«Tula'da vaziyet 
vahimleftİJ> diyor 

içinde 6000 Rus aıke"i 
bulunan bir vapur 

ele geçirildi 

Brelin 4 CA.AJ - Almıın radyosu, Berlin 4 (A.A.) - Alman ordu· 
şark cıephesl merkez kesiminde, Alman lar Başkumandanlığının tebliği: 
kıtalannın düşman tanıfındnn göste- Finlandiya kuvvetleri Hangoe'yi 
rilen §lddetll mukavemete rağmen 
Uerlemeğe devam ettiklerini habt>r işgal etmişlerdir. Düşman kuvvetle
vermektedlr. Bir zır'hlı tümen, anud!l- rini hamilen Hangoe'den kaçan 
ne müdafaa edilen bir mevkll zn,ptct- 1,200 tonluk Rus Staline nakliye 
mlş. SOvyeUerl ağır zaytnta uğratmış, gemisi bir Fin - Alman mayn tarla
sonrn müteaddit köy de işgal etmiştir. sına raslamış ve üç mayn infilakı ile 
Merkez cephesinin diğer bir keslmlnde v • 

Alman piyadesi. sağlam kalmış mü- hasara ugramıştır. Mecmuu 80 ki· 
teaddit köpril zaptctmeğe muvaffak şiden ibaret mürettabatı olan ilci 
olmuştur. Bu kooimde sevkulceyşi Alman ileri larakol gemisi Rua va
ehemlyetl büyiı.k olman bir köprüb:ışı purunu yedeğe alarak içindeki her 
tesis edilmiştir. "th d 6 000 d" k ·ı Alman radyosu, RUSların uğradıklan ru e en · uşman as en e 
k:ınlı zayiata raıP:nım ycdl dcfayn ka- zengin harp malzemesini bir Alman 
dar yeniden hücuma geçerek şiddetli deniz üssüne götürmüşlerdir. 
mukabil ta:ı.rruzda bulunduklarını bil-

diriyor. y . J k b• . 
Şimal cephesinde Stukn tayyareleri. eni ran 8 IOeSI 

Murmansk deınl.ryolunu dövmüşler ve 
üç yerinden kesml§icrdir. Ayrıca, tak- Londra 5 (A.A.) - B. B. C.: 
vlye kıtaları taşıyan. bir katara en bü- Tahrandan hildirildiğine göre Fu· 
yük çapta bombalar Isa.bet etml.şUr. ruği Han yeni İran kabinesini kur-

Moskovadan gelen 
haberler 

Moskova 4 (A.A.) - Moskova rad
yosu, Tula önünde vaziyetin vahimleş
tiğini söyliycrek diyor ki: 

(Devamı sahile 2, ıütun 6 da) 

muştur. Yeni kabinede eski nazır· 

!ardan üç lcifi yoktur. Harbiye ve 
Hariciye nazırları mevkilerini mu
hafaza ediyorlar. Şah ymi kabine
nin teşkilini tasvip etmi,ıir. 

································································~••ftııııııı••••• 

V-.ington 5 (AA.) - Japonya- kaç köyü geri almı§lardır. Bu keslm
nın bugün vereceği cevap menfi ise de hava şartları fenalaşmıştır. 
cuma günü Amerikan • Japon mü· Flnlerln Hangeo üssunü geri aldığı 
nasebatının kesilmesi muhtemeldir. hakkındaki Fın iddialan teyld edil-

Rus- Leh 
yardım paktı 
imzalandı 

İki taraf nihai zafere 
kadar harbe devam 

etmeği teahhüd ediyorlar --
Lond.ra 5 (AA. - B.B.C.: Polonya. -

Rusya karşılıklı yardım paktı, dün 
B. Stalin ile Polonya Başveltlli gene
ral Sikorski anısında irnzalıınmı.ştır. 
Paktın başlıca hükümleri şunlardır: 

Rusya Ue Polonya blrblrlne sıkı 
bir miiznheret gfuterccekler ve bütün 
hususlarda sıkı blr lşblrllğl yapacak
lardır. Nazi empiryallzml beşerlycUn 
en büyük düşmanıdır. Nazizm Ue uz
lıı.şmak kabU değlldJr. Polonya ile 
Rusya, Birleşlk Amerikanın, İng!lte
rcnln ve diğer müttefiklerinin yardımı 
ile Alman lstl!Asınm imhasına ve ni

memJitlr. 

Vic~y'ye göre Rus 
cephesinde son vaziyet 
Vicby 5 (AA.> - Ofi'den: Ladoga 

gölünden Azak denlzlne kadar bütün 
Rus cephesi boyunca görillment4 fld
dctte çetin muharebeler cereyan et
mektedir. Son haberlere göre ş1ddetıı 
kar fırtınalarına rağmen Almanlar 
Moskova etrafında ,Volokolaınsk, MA
loyaroslaveç, Mojalsk ve 'r.ula kcs\m
krlnde taarruzl:-ınna !evsım ederek 
ilerliyor. Moskovanın gerJ!crl ile mft
nakale hattan tehdld altında bulu
nuyor. 

Cenupta, Rostor ile Tagnnrog ara
sında Rus mukn.bll taarruzu devam 
ediyor. Şlmalde Tikvln kesiminde ta
arruzlar ve mukabil taarruzlar blıbl
rinl tnkip ediyor. 

Lihyada askeri 
harekat yeniden 
başlamak i\zere 

hai zafere kadar çarpışacaklardır. İ "liz d . I . ha 
Rusyada bulunan Polonya askerleri, ngı evrıye erı, lal"& 
Rus askerleriyle beraber harp edecek- uğramıa dü•man tankJa-
lerdlr. s :ır 

Beyannamenin sonunda JenUlyor rını tahrip ediycı·lar 
ki: cDevamlı bir sulh teşkllAtmuı 
kurulmasında. müttefik kuvvet kntl 
bir AmU olmalıdır. NazUerhı sebebiyet 
vıerdltl felAketln tekerrür etmemesi 
ancak bu sayede temin edilebilir.• 

Rus tebliği 
Londra .S (Radyo aaat 7, 15 de) 

Dün gece yanu Moakovada nqre
d:len resmi Rua tıebliği: K.ıtaatımız, 
dün bütün cephe doyunca diifmanla 
ç.&rplfmıılerdır: 

Londra 5 (A.A.) - Ll:bya oephesln
de durgunluk devam ediyor. iki taraf, 
kati bir çarpışma için ıruvvetıerlnl 
t.ensık etmekte ve hazırlıklanru ta
mamlamata devam etmektedir. Çetin 
muharebeler, pek yakında tekrar ba+
lıyacalctır. 

Brltanya devriyeleri, dilflDamn ha
sara utraDllf tantıanru talhrip et
.aıekle meauldür. İngiliz deTrlyelert 
har&klt aahaııınd& faaliyetlerine de
vam ediyorlar. İngiliz ta,narelerl, diif---==-=--=-=------ man üslerine, motörld ltollanna ve 

~ ..ıe •- •- 'I asker toplulutıanna taarruzlarda. bu~• JllB. .-. & 191 e rs lunmaktadır. Dün bü harekAt esnaan
------------- da hiçbir İngiliz tayyaresi 'kılybedllme-

321 liler IJe 921 liler mlştır. Libya harekA.tuıın bldayetın
denberl kaybolan 26 İngUJz pilotu. 
kıtnlanna avdet etmişlerdir :tetıe, iyi çarpışan, fakat takatı Ankara 4 (Telefonla) - Dahi-

azaıctığı için ancak bir müddet ljye Vekaleti kaymakamlar arasın- t·~==~-----.:...-.: 
<layanabilen sert bir müdafaa da yeniden bazı deği§iklikler yapa· 
kuvveti haline ir.di. Fakat bir- caktır. Bu hususta hazıThklara bar-

Y eıni takvimi kabul editimizden · 
/ sonra doğan çocukJarmuz büyüdü, .Kah~~. 4 (~.A.) - İngiü2 rea
maşallah. •• Neroclepe bıyddanıu el· mı tcblıgınıe gore, cephede sükunet 
lerina alacaklar. resmi muamelelere son 24 saatte de devam etmiştir. 
girişecekler. H~du.~ bölgesinde Britacıya kuv~td . ' laıımıştır. 

enbıre bu orduların, cenupta, -"'"""""'""""'"'"''""""""""'"'' ... ''""""'' ... 
büYiik çapta bir t.aaıruza geçerek ne büyük pay ayırmak haklı 
llıuvaffak olduklarım gördük. Bu 

1 
olur. Bu kudret, sHahın değil, 

hareketin, harbin neticesine tesir , insanın vasfıdır. Bunu madde 
edecek ölçiide olduğunu sanmı- ' değil, ruh yapabilir 
~oruz. Böyle olmasa da bu hız Hiç akıldan çıkarmamak ıazıın. 
Sovyetlere yeni bir :;eref kazan- dır ki her alanda olduğıı ;ibi 
dırnuştır. Bunun sebebi, karşı harpte de işin başı ~let değildir. 
t~rafın strateji yanlışlığı sayılsa 

1

1 lnsandır. 
hıle, Sovyetlerin manevi kudreti· Necnıeddin Sadak 

Bu evlatlarımt% 27 li' 28 li. 29 len du§mnnın tahkim edilmiş mulı:a
lu ... 327, 328. 329 lular da öyle v.:ıı:et merkezlerini tazyika devam 
andıyor... Her halde kanfıldığa ııe- etm1şlerdir. 
bcbive~ verecek bir hal... Onun için, Londra 4 (AA ) l "b 
dah ' d'd il 1 ' 1 · · - ~1 ya mu-a fUD ı en. yqı er emq o &n• hare'besini b. · · d · b" · · 
lanmızı da 1200 ve 1300 küsur de- . . . n ırıncı. P:' . osı ıtmıştır. 

le k faz] ~• 1800 1900 küs" )--!' Şımdı ık. taraf da 1kincı safhaya ha· 
Muharrir - Bir sahifeye on iki buçu unı~tan a ıveremez ıı;u, ve_ • ur aene "'"'e l zırlanmnktadır. lngilizler ba§lıca 

m.i&niz~ ·•• mu~leye tabı tutrna;'ıyız. kuvvetlerini Tobruk'un 45 kilomet· 
Kitapçı - Ne mümkün üst.ati.. Hepimiz yokluk. içindeyiz! .. MalUın Eski kayıtlara gelınce, mesela b d S'd.i R k . "k 

Z 1324 un·· 1908 olduannn b=•--•- ' r~ cenu un an ~ eze ısh amc-a, ahval... aman... ..- unnıa 

1 
tinde b taa h tt 

- .Vala vahf.. O halde gelin, beraber muharrirlik edelim!... •üksek il' ' · d v•ldir uzanan ır rruz a; ına 
z ırn lf• egı • toplamıılardır. 
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BU SA.BARKI 

TELGBAPL.A.B 

Almanlar 
Taganrog'un tahli
yesinj walanlıyorler 

Berlin 5 (A.A , - Alman radyosu, 
Alman kıtalannın Ta.ganrog'u terk et
tlkl<?rine da!r olan Sovyet ve İngiliz 
lıaberierint bu sabah yalanlrun~tır. 
Bu r:ı.dyo, bilakis Ta.ganrog'un Alman 
tıtalan ta::-afından sağlam su~etLe 
muhafazasına devam Pdildlğlı:i tasrih 
eyleme-kbed.lr. 

Uzak Şark'ta 
gerginlik 

İn.giltere bu denizlere 
büyük bir filo gönderdi 

Bern 4 (A.A.) - Nouvelle 
Gazette de Zurich'in muharriri, İn· 
gi)iz amiralliğinin, cŞark rnosu> is
mi altında ba§tan başa yeni bir filo 
vücude getirdiğini haber vermekte
dir. 

Bu muharrir, şimdiye kadar yalnız 
anavatan filosuna verilen cfilo> 
adının, bu yeni filonun çok kuvvetli 
olduğuna delil teşkil ettiğini söy· 

l 
lüyor. Esasen amirallık, Prince 

Harp tebıı• rr~erİ of Wales zırhlısının bu filoya dahil 
6 bulunduğunu haber vermişti. 

'------------- Londra 4 (AA.) - Times ga-

AI hl• - • zetesi başyazısında diyor ki: Hindiman te ıgı çiniye yeni Japon kuvvetlerinin gön
d~rildiği haberi üzerine ve M. Roo-

Berlin 4 (A.A.) - Alm:ın ordular· sevelt tarafından Japon hükumetine 
başkomutanlığının tebliği: 1 ı U k Şa kt ki · l. 

h b soru ar. sua , za r a gergın 1-
Manş denlılnde geçn bir mu are e ~· ~ .. .. dclid 

... _ dn baraj kıncı gemilerimizden gm arttıgını gosteTen mutea, 

...,,.,asın .... ı· 1 d b' "d· 
biri iki İngiliz sert hücumbotunu t.op a amet er en ırı ır. 
t.te~lle batırmış, diğer ikisini de ha~a- Bu sual, bir ültimatom değildir, 
ta uğratmıştır. Muharebeye müdah.alc j faka~ gecikmeden bir cevap alma· 
eden ileri karo.kol gemilerimiz bir In- cağı ümid edilmektedir. Eğer ce
g:Uia avlzosunu batırmışlar ve bir seri vap tatmin edici mahiyette olmaz
hücumbota da ciddi hasar yapmışlar- sa, Nomura ve Kurusu ile müzake-
dır. 1 d d- reler.i uzatmak İçin artık sebep kal-

Af ka şimal harp s:ıhasın a, un kt 
t.ayde değer ehemmiyette hiçbir hare- mıyajca ır. B k•l• . 
tet olmamıştır. apon aşve 1 ının 

26 son teşrinden 2 llkkanuna kadar, istif asi şayiası 
&lrn:ı.n tayyarf.'lerl ve Alman deniz l 
muharebe birlikleri 44 İng!Uz tayaresl Roma 4 (AA.) - O. F. · : Ja-
dü.şürmüı:lerdir. pon Başvekili general Tojo"nun isti-

Ayni ~Üddet z.a.rfında Alman hava fa ettiğine ve İtalya ile Almanyada 
kuvvetleri, İnglltereye karşı yapılan oturan Japon t.-ebaalarının İsviçreye 
harekatta yalnız 6 tayyare kaybetmiş- sığınrr.ağa davet edildiklerine ait ha• 
Jerdir. bt..rler hakkında malumatına müra-

Parisfeki suikasd 
Alman doktoru nasıl 

yaralandı? 

Par;s 4 (A.A.) - 2/3 ilkkanun 
gıccesi Pariste suikasta uğrayan Al
man doktor yüzbaşı Kircher' e yapı• 
lan taarruz hakkında A. F. t P. 
ajansı şu malumatı veriyor: 

Lariboisire hastahanesine mensup 
:A.lmaı yüzbMı doktor 2/3 ilkkanun 
gecesi bu hastahaneye giderk~n Ma
genta bulvuan civarında Chabrol 
ıokağı yakınlarına geldiği vakit, 

caat edilen İtalyan propaganda na· 
zın, bu havadislerin tekzip edilme
ğe bilt. değeri olmayan gülünç ri
vayet1e:-den ibaret olduğunu söyle
miştir. 

Türk-Alman 
ticareti 

Fiat tereffüünü hallet
mek için Ankaraya bir 
Alman heyeti geldi 

kendisin~ miiteaddit defalar taban- Ankara 4 (Telefonla) - Bugün 
ca ilt ateş edeı."l üç ~ahsın taarruzu• §ehrim.ize Alman fktisal Nezareti 
ııa uğram.ıştıı. şeflerinden Dokto.. Jakobri"nin ri-

Alman subayına üç mermi isabet yaset ettiği 21 kişilik bir iktisat he· 
etrr.işti . Lariboisiere hastahane~ine ı' yeti gel!Iliştir. Heyet azası arasında 
taşır.a.. yaralıya derhal ameliyat Almar. iktisat Nezareti Şark ve Türk 
yapılmı~ ve kurşunlardan biri vücu· dairesi reisi Doktor Kurt Volf da 
dü•.den çıkarılmıştır. Yaralının bu bulunmaktadır. Heyet geçenlerde 
ııabahk; vaziyeti mümkün olabildiği aktıedHen 96 milyon liralık Alman· 
.kadar iyi idi. Türl.: ticaret mukavelesinin teknik 

C&nilerin lnkibine Fransız halkı tatbikatını alakadar makamlarla gö
da iştirak· etmisse de hiç bir netice rüsecektiı. 
Vtrmemis ve katiller takip ed-eı:ılere ~Malfundur ki Türk - Alman tica
bir çol: kurşun attıktan sonra kaç- ret muahedesi 'akted.ildikten sonra 
mağa muvaffak olmuşlardır. bazı ihracat mallarının fiatlerinde 

anormal bir takım tereffüler olmuş 

Zvrraa yard•rn vetahaddüseden mühim fiatfarkla
nııdr..n dolayı ihraç şeraitini zorla
mıştır. Heyetin ziyareti bu anormal 
fiat terfileri ile alakadardır. Heye
tin temaslarından sonra bu müşkülat 
ile ihracat eşyası, fiat tereff ü ve ih
Lilaflannın halledileceği, bu suretle 
Almanyadan daha kolaylıkla ithalat 
yapılabileceği ve Türk - Alman ti
caret anlaşmasının nonnal bir suret
lıe i§leye<:eği anlaşılmaktadu. 

Ankaru t (Telefonla) - Ziraat 
Vekaleti, muhtelif !ebepler1e muh
taç vı..ziyete düşen zürraa geniş 
mikya~ta yardımlara başlamıştır. 
Son bir ay zarfında istihsal mınta• 
kalarımızdaki sekiz vilayetimizde 
bir çok işçiye yardım yapılmıştır. 
Bu yardımlar programlı bir ıekilde 
Clevam edecektir. 

Nafia Vekilinin mu
habirimize beyanatı 
"Ya1nız bugfinü değil, belki bugünden de 
fazla yarını düşünüyor ve hazırlıyoruz,, 

Ankara 4 {Telefonla) - Nafia ihtiyaçlarını hesap ve bunları etüd 
Vekili general Ali Fuad Cebesoy etmek ... Bu projeleri normal zaman 
bugün beyanatta bulunarak Türki· avdet eder etmez dıeriM.l tatbik mev
yenin, dünya harhi şeraitine uymak kiine koyabilecek bir lıa1e gelmek ..• · 
mecburiyet.inde olduğunu söylemİ:i Harp çıkmamış olsaıydı Ankara• 
ve faaliyetin iki kısma aynldığına da bir Yüksek Mühendis mektebi· 
işaret etmiştir. Sulak tesisah :işi bi- nin kurulması düşünülüyordu. Bu 
rinci kısımda yer almaktadır. Müna- ptoje terk~dilmiş değildir. İlk frr
kale yollarının kan damarları kadar satta te9İs edileceği şüphesizdir. 
ehemmiyetli olduğunu söy]zyen sa- Çür.kü kanaatimce, memleket, kem
yın Vıokil demiştir ki: miyet ve keyfiyet itibarile fazla tıek-

cYalnı.:... bugünü değil, 'bugün ka- nisiyen:e muhtaçtır. Yapıcı olmadan 
dar bell. daha fazla yannı düşünü· yaratın.::.~~ ve biJ::ıa etmek irnkansız
yor ve hazulıyoruz. dır. Bugünün şeraitine göre Nafia 

Onun içindir ki Nafia Vekaleti- Vekalt:tinin elinden geleni yaptığı
nin bugünkü faaliyetleri içinde na- na ve yapacağına kaniim. Fakat ya· 
zardar. kaç.an faka.t çok ehemmiyet- nna bugiin kadar ve hatta daha faz
li bi;; faaliyeti vardır. Yannki Tür- la ehemmiyıct rveriyoruz vo verece
kiyenin, harp sonrası Türkiyesirıin ğiz.> 

Hükômet çam, köknar 
kerestelerine elkoydu 

Koordinasyon h~yetlnin bugün intişar edecek kararlarından 

biri lstanbul ve Ankarada bulunan kereste tüccarlanm alı\kade.r 
etmektedir. Hakiki ve hükmi her şahsı yarını (bugün) takip eden 
beş gün içinde valiliklere birer beyanname verecekler ve bu 
beyannamelerle ellerinde bulunan çıralı, çırasız çam ve köknar 
kerestelerinin mikdarlanru, boylarını bildireceklerdif. Bu kereste
lere değer fiati verilerek satın alınacaktır. Bu suretle yukarıda 

nevileri yazılı kere3telere bugünden itibaren hükfmıetçe el ko
nulmuş demektir. Beyannamelerde bildirilen kerestıerin satın 

alındığı 10 gün zarfında bildirilmezse bu keresteler serbes bıra
kılmış demektir. (Radyo gazetesi) 

Finlanlandiya'ya 
lngiliz ültimatomu 

Bu akşama kadar Sovyet
lerle harbi kesmezse 
İngiltere Finlere karşı 
harp hali ilan edecek 

Amerikanın 
hazırhğı 

Bir askeri şahsiyet, 
«Amerika sürekli bir 
harbe hazırlaruyor» 

diyor 

Petain - Göring 
mülakati 

Almanlar, ıimali Afrilia
da istedikleri Franslz 

üslerini işgal edecekler 

Alınan bududandaki Reuter ajansı
nın muhabirinden: 4 (A.A.) - İtirrıa
daşayan bir menbadan öğrenildi~e 
göre Petain - Goering a.nl~ının 
esas 'hatları şunlardır: 
Şimali Fran.m: A!rilı:ası lle garbl 

Fransız Afrikası ayn bölgeler addedi
lecektir. 

Libya seferi dolayısile Almanlar şid
detle muhtaç olduklan şimali A!rika
da istedilkeri bütün deniz ve ha.va. üs
lerini, Fransız donanmasının yardımı
nı istemeden bizzat işgal etmek şartile 
elde edebileceklerdir. 

Garbi Afrika ise zahiren tamamile 
bir Fransız - İspanyol müdafaa. bölge
si olacak fakat Fransız - İspanyol 
kuvvetı-erine Alman harp malzemesi.. 
verilecek ve büyük bir ihthnalle ka
palı bl.r şekilde Alman askeri yardımı 
temin edilecektir. Buna mukabil blr 
miktar Fransız esir! serbes bırakıla
cak ve işgal mıısrafiatı azaltılacaktır. 

Londra 4 (A.A.) - Daily Mail ga7..e· 
teslnin Madrid muhablrl Fransa hak
kında diyor ki: 
cMa.driddrkı Fransız mahfilleri, Vi

chy'nin ordu genel lrumtayını tekrar 
tesis 1'(1n, faaliyetle çalıştığını söyle
mektedirler. Geniş salahiyetll bir or
du miitetttşi tayin edildi~ ııöylenmek
te ve Huntziger'tn yerine. Harbiye Ne
Z&Ntıine gelecek zatın yakında tayL"l 
edileceği zannolwımaktadır. 

Türk f utbolünde 
zayıf noktalar 

İngiliz takıminin hakemi 
Ankarada bir konferans 

verdi 

Ankara 4 (Telefonla) - Bugiln saat 
18 de, İngiliz hakemi Lorey, Halkevın
de •İngilterede futbol. mevzulu ente
resan bir konfErans ve~ ve bu ara.
da. bizdeki futbola da temas etmiştir. 
İngilteredc oyunculann nasıl yetişti
ğini etraflı bir şekilde izah eden ve 
kıymetli oyuncuların çok defa mek
tep takımları arasında her sene yapı
lan mar.lnrda temayüz edenler ara -
sından Çıktı~ı anlatan B. Lorey, bu 
itibarla Türklyede talebelerin klilpler-

ı.ondra 4 (A.A.) - Reuter ajansı- V:ı~ington 4 (A.A.) - Dün Bütçe de oynamaması hakkında.ki kararın 

nın diplomatik muharriri yazıyor: encümeni tarafından tasdik edilen değiştirilmesini temenni etmiştir. 
Helslnkidcn gelen haberlerde İngil- Bunu müteakip Türk futboli.inii ele 

8,243,000.000 dolar munzam tahsisat, 1 h ti f tb 1 ul tl tik terenin Flnlandiyaya bir ültimatom a an a p, u o c anınızın a e 
verdiği ve yarınki cuma günii gece Amerika ordusu mevcudunu derhal kabiliyetlerini gnyet iyi. kafa vuruş
yarısı son mühletin biteceği bildiril- 2,000,000 a çıkarmak imkanını vere- Iannı ve muhasım oyuncuya. karşı 
mekredlr. cektir. Takrlbı.>n 68,000,000,000 dolara vuruşlarını fevkRHide olarak tavsif et-

Londranm resm3 kaynaklarında bu varan müdafaa masrafı yekunu ge- mistir. 
haber tefsir edilmemektedir. Fakat Bu arada futbolümüzdeki zayıf nok
haber alındııı;ına göre İngiltere hükıi- çen harpteki masrafın iki mislinden talara da temas ederek beklerin a.ra-
metl FinlAndlyaya cson bir şans• di- fazladır. Bir as-keri yüksek şahsiyet, Iarında büyük boşluk bırakmalarının 
ye tavsif edilen bir nota gönderm.iş ve Birleşik Amerikanın halen sürekli bir hata olduğunu İngilizlerin Harbiye 
Finlfı.ndiyaya Sovyet Birliğine karşı bir harbe hazırlanmakta olduğunu ü- maçında bu hatldan istifade ederek 
taarruzlarına nihayet vermediği tak- şa etmiştir. 15 daktita içinde 3 gol attıklarını i.şa-
dlrde Büyük Britanyanın FlnU\ndlya ret etm1şt1r. 
ile harp halinde bulunduğunu ilan 1 Türk futbolcülerinin daha ziyade 
edeceğini bildlrmlştlr. Avam kamaraıi ı1anayıın 1 top ark::ı.smdan koştuklarını, hal-
F!.nlAndiyanın bu notaya cev::ı.p ve- • ,. • • • • buki topu koşturmaları liizım. geldiğini 

rlp vermediği if~ edilmemekte ise de mılhleştırılmesını geçen pazar günkü maçta HarbiycU-
umumi intiba şudur ki: Herhalde du- kabul etmedi !erin İngilizlerden 3 defa. ve da.ha fazla 
rurn nihayet bu hafta sonuna kadar koşarak ikinci haftaymda enerjilerini 
aydınlanııcaktır. Londra 4 (AA.) - Avam ka- kaybettlklerini söyliyen Lorey, iyi bir 

B• H" dl··--.- . - t hl• esi marası, sanayiin millileştirilmesi hak- hakemde bulunması lazım gelen va
ır ın ı reısın a ıy k d . . . . . d.v. k .. sıflan izah etmiş ve Türldyede gör
Bombay 4 (A.A.) - Hind milliyetçi ın " ışçı partisının ver. ıgı ta nn dükleri dostlun karşı te.,ekkür ederek 

reislerinden Jamaharla Ne-hru tahli-j 4~ ~e)•e kartı 336 rey ile reddet- alkışlar arasında. konferaırısını bltlr-
ye edilmiştir. mıştır. miştir. 

.A.Li ile VELi ~ 

Sevincin sebebi 

Ali - Jçim<le bir sevinç -vaf·" 
Amma, neden, sebebi ned.it1 

unuttum ..• 

Veli - Unutmak olur roll• 
yahu} .•• Tünelin kayışı geldi .. • 

- Sahi, iyi bildin... Neş"e!11 
bundan ..• Oh, artık o tıklım tık· 
hm tranwaylara binecek yerde, 
Beyoğlu ile Galata arasında ra· 
hat gidip gelebileceğim ... 

- Nasraddin Hocanın hesa· 
hı, Ali... Hani, Merhum, cfı· 
kara köylüyü sevindirmek jçiıı 
eşeğini kaybettirip sonra bul· 
durmalı> demi§... Bizimki dı: 
ona benziyor .•• 

AJiveli 
..... 

Irak - Fransa 
İki tarafın menf aatleriııi 
Türkiye himaye edecek 

Vichy 4 (A.A.) - D. N. B· 1 

Resmi bir kayı:ıaktan öğrenildiğirıe 
göre Fransa ile Irak arasında diplo' 
malik münasebetler kesildikten soıı' 
ra Türkiy..: hükumeti F ransanın Irak• 
taki, !rakın da Fransadaki menfaııt' 
lerini himaye etmeği kabul etmi~r 

İyi haber alan mahfillerden bı • 
dirildiğine göre Fransa ile lran are.• 
ınndaki diplomatik münasebetltt 
meselesi henüz bahis mevzuu değil• 
se de Fransa ile diplomatik mün!l' 
sebeıtleri kesmesi ıçın Britanyatl111 

İranı zorlayacağı çoktanberi bekit' 
nilmcktediT. 

Moskova önünde 
kanii muharebeler 

(Ba~tarafı 1 inci sahifede) 

.zırhlı ve motörlü Alman kuvvetıerl, 
2 ilk.kanunda, Tula yoluna çı.kmağl\ 
muvaffak olmuşlardır. Maamaflllı 
Ruslar, yeni mevzılere çekilebilmlşler· 
dlr.• 

Dünkü çarşamba günü Tutanın şnr· 
kında ve şimal doğusunda çok şlddet.11 
muharebeler cereyan etmiştir. 30 A«' 
man tankı ve makineli bir p!yndc a1.ı• 
yı Sovyet mevzilerine blr noktadan so· 
kulmuşlar ve Tula - Venef yoluna var• 
mışlarsa da Sovyet t:ınklan ve piyade· 
si bu kuvvetlerin yeni bir ileri hareıtc• 
tini mukabil taarruzlarla durdurmuş· 
tur. Civar bir kesimde Almanl::ı.r, 11 
gün mütemadlyr.n bir nehri aşm b·ı 
çalısmışlar, fakat ağır zayiatla pü~· 
kürtülmüşl-erdir. 

Dün gece Almanlar, Tula'nın !kıt• 
metgah mahallelcrlni bombarclımnıı 
etmişlerse de Sovyet topcıısunuıı atc~i, 
Alman bataryalarını su turmu tur. 

Kursk kesiminde vaziyet 
Kuybişel 4 (A.A.) - Kuısk ist.k:ı• 

metindeki Alman ileri harek·:?ti dur
durulmuş ve iki düşman tümeni şinı· 
di mü<lafaa vn.zirtıne g ... çnüş bulun· 
maktadlr. Bununla beraber, ccnuP 
batı cephesinide vaziyet hassaten A!
manlann Orelden l!{lrk istikametinde 
bir ileri hareketi yapmı.5 olmaları do
layı.sile tehlikesini muhafaza ediyor. 
Bu bölgede muharebeler çok ş1 dd~tıi
dlr. 

Almanlar Rjasan' a 
vardılar mı? 

SoTYet hududu 4 (A.A.) - Alman • 

ET KADER! B&r müddet, dirseklerini 
dayayar::.k. öylece kaldı. 

masaya İtalyan ask€d m.a..hflllerl, Moskova-
Kızlar o biÇare ballerine taimen samimiyetle: dan gelip Slbirya istikametine giden 

Aşk ve macera romanı 
Kendi kendinıe: 
- İki kız nerıe<le acaba) 

hu i§in içinden gene bW mizah m-ev- - Sabahlan erken kalkmayı huy dem.iryollann ayrıldıkları mühim bit 
zuu çıkarmışlardı. Yeni partona etmelmniz, küçükhAnlm, kızım.. iltisak nold-O.Sına Alman zırhlı kuv-

• diye cAtnıaca> imıını takmı§lardı. Bu V.e, fayet bir ee. karııamda tİt• vetlerintn vardıklannı ihsıs ediyor-
adamın pııJ.avracılığmda da, kadın- rewe: Jar. Burası RJaaan'dan b:lfka. bir yer 

Tefrika No. 102 
sordu. 

la.ra her an aaldum.ağa mülı.eyya - R:ecai bey, bugün 1'.attayclnn olamaz. 
Bu anlattığımız üçüzlü sohbetten imi§ gibi halinde dıeı hakikaten bir C:a onun için .••• der•: OenuP cephesinde Tlmoçenk.o ha· 

Nakleden: (Vl • NO) 

- E ..• Ne dersiniz bakalım bu Cevdet: bir müddet evvel. mahud mağaza- <3tmacalık> vardı. - Zarar yok, zarar yok .•• Hay- rekA.tı denm etmekte ve fiddetll mu· 
lfe, yüzhafun) - Şimdi artık dimağı ancak hu cia bakınız neler cereyan ediyordu: Kızların bu .,üanıa ~en, di bakahm ifiae geç... harebeler yapılmakta.dır. Bununla 

- Şa•kın bir haldeyim ..• Ne b- mevzu alakadar ediyor! • dedi. • ••• A al w b. _ _ıh· ..,,_ d beraber, Ru ilerl hareketinin ağırla.ş· 
~ c tmaca>, ort ıp ır ctoa 1§> ~az sonra a : • • bil ve Şmdll1k Tlmoçenko pl~nuun ıakter ..• Ne inaaıı •.. Demek dünyada Zavallı Rü.ulainin .öyle.diği eözln o namuaw, o :iyi patronun hale- l'ejirnidir eaç11Uftı. Recai'cik itçiler - Çoılc lıutayaan haydi gtt, hu· ciddi dol6klere \llrad.ığı anlafılıyor. 

böyleleri d. varmıf ... Hayret .•• Ka- arasından bir tek cümleyi kaçmna- fi olaı!. herif, birkaç gündenberi, ar- istifade etmnler diye, anlatbiu:nız günlük dinlenwer ••. l,ilepneden de Ruslar ta.rafından TAg'allrog ve 
~t onların yüzü ıuyu b.ünnetine dun. tık işleri ıclino alınıt bulunuyordu. gibi bir umumi mutlak tesia etmi§ti. gelme... Maripol WJklPletlnde ya.ptlan hücu-
ÖUruyor. Yüzbaşı: E.ki müdür, ticarethanenin kap- Yeni partona, duvMa a9tır~ uka~ Bctyle hoş adamı timdi ıııecrede mnn ~ gelen Alman kuvvet-

- Bakın işte ... Aldanmamışım... - Artı.it yateak ••• • dedi. • Ben tanltl:. dümenini tamamiıle onun eli-- lac~ nizamnemelerle bu ilııi. lokma bulacaklardı) lerl tarıı.fmda.n ltesllmek tehlikesıne 
Bu adam Vehbi paşan111 oğlu İmi§ ... pek yoruldum, pasam ... Hem ma- n<! bırakmıştı. )'emeği de &lemin içine zehir etti. Bütün !uzlar: ma.nız bultmduttı ~ll'. 

- Böyle bir tıe5adüf edişe ihtimal !Cım a, biz köylülerin gece hayabna Geminin kadın tezgahtar tayfa. Başka sahalarda da öyleydi: Müthi§ - Ah o, ah o... Onun gibisini 
!\"erilmezdi ... Dünyada pek garip bundan fazla tahammiilümüz yok• lan .. a artık hep o hükmediyordu. cezalar ..• Sağa bakmak. ~alı:. ıola nered . bulacağız) ...• diyorlar<:lı. 
L.adiseler cereyan ediyor doğnısu ... tur ... Bizim orada, Karacabeyde, Ve, zavallı kadın tayfalar, kapta- bakmak gene yasak... En küçük cAtmaca> da iyilik hissinden 

- Öyle.·· mi11et yedinci uykudadır. Yarına gö- nın kendilerini yaman fırtınalara kabahat karşısında derhal Uet.irip zerrec nasip yoktu. Nazarında bir 
- Şimdi de Sadık geyin zevce- ruşuruz, azızım... doğru sevkettiğini hüzün1'e farkedi- atan hüküm: tek hakikat vardı: Kazanç ..• Para ... 

llİ ... İki kıziJe birlikte kaybolan ka- H d. · · d za çıkr l d K h M - ay ı, sızı o anı ayım. yor ar ı. - ovanm, aa.a... enfaat. .. 
dm .. · - Hayır~ ~yır ... ~. r~hatsız ol- Eski p~tron, zahir~ :e lö.Jık k.ı- İşten çıkarılmak tehdidini bu Tezgahtar kızların karşısına 

0 İki kızı... Onlar neredeler mayın .•. Cudı kapının onunde ~ek- yafeıtçe bıraz kabaca bır ın.sandı. Fa- ckO'Vmak> sözü bü.shiitün ve.hirnleş- menhus sura tile geciyordu: 
acaba?... liyor ... Bu i~ o yapar... kat, o fekil ve ıemaH albnda pek tiriyordu. B bunu b"J 

•• demeli? 
Amerikanın Türkiıye'ye mü· 

dafaa malzemesi IV!ereceği hak
kındaki haberlerde bun~ <icar 
ve iare> kanununa tevfikan ya· 
pılacağı bndirilmektıedir. 

İ ı b d ••W '1 · N J · · ince, pek b.örmete .,.yan bir tuhu Ne farlt .-. - .en şu.nu 1 mem ... 
- ş e un an sonra ogrenı meeı - 8.6.J ıstersenız. dı. Hel bu ....:ı~ H lb k;... ki k 1 Gundelik vandatı arthrmanın yo-

iktiza ed~n nokta ... Ancak bu mu- Avukat, mevzuun gene güç bir vb~ .ı e =...,..ı.~_!._1~0nsduz . il a. u ı, eski P a.tr~n1 .'. geç a an luna bakmalı ... Bunun için de müş-l dememeli; 
amma, bu !şin hallinden soma hal safhaya girmesinden dolayı adeta yı~s:ıeuıam~t 1~~;,u.-...aıl tay kı. ~ ermhe nezaed~-~- gu uz.kams~r, on- terinin gözün~ şırın gözükmeli... ödünç verme Vle kiralama 
ve fasledümiş sayılır. h 1 ........ H lb ,~ b--.ı ""5"nı:ı geçıaı vasıta.ı.aa c; ııma - .klll ma çup c~ tar . ş· . . ... k 1 . . A k d 1· 1 ma zun o m...,..~w. a u~. unuan ..... _ !L._L__~ L_ • ____ ,_ _ ~ Ga'!b b ı__ı_ ] ırm gozu m~' ıçınse... rtı ora· eme ı. lkı.sı" de bu ı·şlc al' k d ol~.agva _ı_ , _ b. ..dd t ] h .. tan ~et •ı;JQranan uu llllllUllAFaı v..ı- - o a u saD1U1 tramvay ar ,_ d" . b"li . . 1 • a a ar u• pc:g: ~ısa ır mu e evve , er ışı il. .rl..."h"1 L:ı. el ~~ • l . d d" sını .ıı.en ınız ı rsınız ... 
karar verdiler. hal f ı-..ı~ı-:. d nız mer'namet ~11.11.rmd.. o_.. mu.ntazam ış erruyor ... - er ı. (A k ) 

/ ve aa ~ sanııror U. ~~ ~ ~~ ~•t. fakat r ası var , 

icar ve iare 
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AKŞAMD~NAKŞ.AMA [ ŞElliR BA RBRL:l:Ri ] 
Eskı çeını ~_ .. -. ............................................................. _ 

:Arkadapm cemaı Refik pzete- Kaç ekmek 
lniade latanbul Balıkpuannın bu- * ~ gt1ndenbcrt Ankand& bU· 
IÜbkü hali aleyhine bir yazı yazdı. k ? ıunan ıaettrtk, Tramvay ve 'l'Onel Sf-

Aym mevzu, o aemtten otomobil- ÇI ar ıetmelert .um. müdüt\1 Q, Jiulki 
le, otobüde geçtiğim saada beııiın Bren d6n l&bah f8hı1m.!Ze cl!ruiıiıf" 
Cle Udıma gel.mitti; aanınm. kesa. ınr. 
d!ier bir çok yurtta4lanmm da dik- Belediye dün de bir. * Maarif veWett myett tılltSflye 
katini oelmıiştir: Ala yeni ufalbn reisi B. ~vat DulwnORl• & fl'hrl· 
laeıneı.ı bitifiğinde çamur d.-yuı, tecrübe yapbrdı -.. relmJ§tir. 

KOÇOK HABE_RIJ!JR lht1kArla 
mOcadele 

İki kiti mahkGm oldu, 4 
kiti adliyeye yerildi 

SiNEMASINDA 
Emsalsiz bir rağbet gorerek büyük 
tJbı muvaffnklyet kazanmış olan 

PA ULA WESSEt.Y'tn 
Fransızca söz! ü 

Bir ömür 
1>ialik yuvası bir aokak ... Bunda ha· ~..:O =eelkte:: :: 
tıl han: balık ticareti, salata malae- İstanl:ıul beledlfesi ile fı.nncılal oe- ut tık oıru K&raca~:ıet. .,, Bdlr-
ınea. ~~ hele erkenden 199 vakte mJ.yeti an.anda bir çuval andan oa- neb~ mearlıtlarma 1700 ~vl dlkl .. 

ra':I~=~an.!ı~.n: Böyle geçti 1 .. 
cundan 1eır'AJan1"81c a.sUye Jk.lnol oe- llnema fahelerl; n.t1 olen Mluml lradar türlü türlü sabahçı .. alqam- an tlanet ldedl haümda blr Shtl- l...tkl. 

cı r .rho'1ann keyiflerine biıımet... W oldu.tunu 7azııuttlk. Belediye, * Tt.rtht Tartı: m11111tlat t.oMarie-
a ın&hkemesinde muhakeme edllıınlt, taıtı> dıllerlne 
71nn1 bet Ura. para cıeMml& .,. Ddi 4ııLt .. • 

Akla derhal selen tud• t UDd1 ya.ptıtı tecrübelere tstınaden rtnden d&dtbıctı.91l '1 ltmclklnunda 
- Kaldınlsın, efendim. yenilet· btrdlaçuvtmal ~~ 11D3i~te1t. çfıtk~ı verilecektir. Konservatuvar bu hu-

ıtın dükkAnının tapatılmaeuı& nla.- - ..ı .. haftuma hat'•dı 
kfun olmu.ıtur. BGleıı ıeven kadınlar bu fUm1 '6r-

tiril · fd e e.11..""""'t. & ... r ara a.n ı- susta hazırlıklara baft:ımıştır Bu 
;~t. sorvadan akla ırelİyor ki, nncılar cemlyeti de yüzde otuz .ekiz konaerde Itrinin n Şak1r atan.m' eeer.

L____ l bul ebr' • .. ilikleri n1sbetlnde1d rutubet ~ereeesı muha.- ltrl A",ınacaktır. 

Kömürcü Mustafa fazla fqat.la. ~ ~====:::::::::::::~~m~e~ll~di~rl~e~r .• Te~l:ef~o~n~: ~4~9~36:9~:::::::::::::::~ 
klfiye kömür aattıQ'Uldan Wnei ~ ~ 

uuruı stan 1 mm. oze _ faza olundukçe. bir çuval undan 103 ....,... 
arasında sayılmak gerektir. Balıgın ekmekten fazlu. çı.ka.rılmasma lmk!n * Petrol Oflsl umum mildilrü Tal-
Ye salatanın. sablacağı yer pek mo· olmadıtını ileri &ilrmet.tedlr ha Babuncuotlu Mı&ıra rit.mıettr. 
dern Hal'ler olsun. doğru. Anuna Belediye vuiyetı katı ola~Jc tasblt * Ticaret VekAlet1ne ba(tlı Ticaret 
o · ardaki kimi kemerli, kimi tü- etmek ftzer. dlln bflyük btr. ~crlıbe Ofisi wnum mMü.ril Ahmtt Oemll 

cıv • • • 1 Conk'la Emin Giraydan ibaret bir 
nelli ve fıçılarla do~uymut hiaaıDJ yaptırmıştır. Tecrübede Belediye Türk ticari heyeti dün aQa.m J.lınan-
Yeren meyhaneler Bızam'm bqhca mftfattı.şlert !l&, Bel~ye sıhhat mü- yaya milteveccihen oehrtmı7Aen aynı .. 
Jadig&.~ları arasındadır. dilrt1 ve esnaf cemJyetıert murakıbı mıotır. Heyet evvelıi Alma.nyaya, 

Biliyorwn, bazı muhterem dost- !ı_J'erlt Hamal hazır bulunmuşılar- ıonra İsviçre ve hveçe gidecek, dö· 
larım kqlarıru çalacaklardır: Tecrüb netıcesi bugün belli ol&- nüşt& de Romanyaya uğrayacaktır. 

- Pi~ meyhanelerin füzuli av'!· caktır. ~lr çuval unda.n 113 etmek Hcyetıın seyahati bir ay kadnt devam 
katlığma mı kalkıyorsun?... - dı- çıktıR"ı bu tecrübe ile de ırabl.t olursa edecektir. 
Yeceklerdi.r. Belediye ekmek flyatıannda. 20 po.ra. * ıı:renköründe Bakkalköy ~lvarın-

Hayır, lakin, oralarda aynı içki kadar bir tenzllM yapa.bllecektlr. da Gülizar adındaki kadın dün köy-
yerleri Fatihten evvel kurulm~ in· den araba lle geJlrken sat bacağı ara .. 
tibaına ka ılıyorum. Bana öyle geli- ba tekerlclU ıı, duvar araaıno, ~-

mahkem~tde elli lira para Cl!M '!it• 
n on dort gün dlikk§.nmın lıiape.tu
.sına mahkıim olmuştur. 
Ayakkabı IAstltı mevcut olduğu hal

de thtllcAr mak.sa.dUe •tıta çı.tarma
maktan maznun All ve İhsan yaka
la.n~l&r, Wncl ceza ma.hke~de 
sorgulah ya.pıl:ı.rnk tevkif edlllliJJer
dJr. 

Fazla fiyatla toyun eti ııabneıık IN
çundan maznun kaaap Sellin ve ıs
plrto 1htik!nndan maznun TeofiQ)Q 
dün adliyeye "YerllmJşler, tevkif edll-
mlflerotr. · 

Tünel 

ZARAH LEANDER 
K.ADJN SEV i N C E ... 

B U A K Ş A M ı Şehzadeba~ı 

T U R A N Sinema Tiyatrosunda 
Sinema • T'ıyatro - Varyete 

Sanatkar N A Ş 1 T ve arkadaşları 
NAŞIT MAHSEBECl - komedi 3 p•du yeni VARYETE numara-

lan sinemada 2 film birden 

1 - f R E N - Anna Neagle - Ray Milland 
2-YER ALTI CELLADI . ..~. - Ko·· mu·· r odun rak kırılmıştn.·. Gülizar Numune 

Yor kı, b.utun ?s~~~ıgın •.1:'-bahat ' hastanesine knldınlıru§tır. 
de mahf~ ... » dıye.d.u,'!"en nüktepe.r- * Beykozda MahmUtP&fO. köyünde 
dazları, ıbadetleranı bıç de cmahfi» Ay,e adında bir kadına teeavuzden 

Cumarteai günti lılemeıi GEORGE SANDERS • BELA LUGost 

muhtemel ~lll::::::::._:.ı~t~d:en~itibar=:::;:en~d:ev;;:am1;::1~ma:::t:in:e~ler:·..::::::::::C yapmamışken, cnihaaan yollardan» Her taraftan mal getiril- maznwı Mehmedln muhakemesi lkin4 

bu chumarhanelereııı süzülüvermiı- mesine başlandı el aR'tr cem mah.kemeellnde yapılmış, 
lerdir .•. Doğru, timdiki vaziyette suçu •bit olduiundan b~ eene aekız Tünelin kablosu dün tünel 
pistir, dardır. Mesele pisliği ırider- ay h&pslne karar verllmlştir. rme nakledllmlştlr. Bugün 
tneldei Darlığa ve yılankaviliğe ge- Dün şehrimize Çerkeaöy ve havaU- * Beyo~lunda kunduracı Marko tonoulmasına ç~~r. IMN~ 
lince, koskoca ve dümdüz bir mey• sinden 200 ton mangal kömürü geU- ve Todorl adlarında. 1ki k1f1 kavga e~ takılması, bir günlük bir 
danın yanında bw tezat bottur bi- rtı.mlştlr. Blrka.ç gün 1ç1nde bu mın- mlşler, Marko, çekiçle Todorinln bo.- dan yamı tecrübe ı 
1 1 ~ d "l "l" takadan şehrimize yeniden killllyet.ll şına vurarak tehlikeli surette yarala- dirde seferl.....,. "~men ı.. .... lanın.amın-e... tıgtn yanın a go gec, ço ım or- ı.şt "'n' u"' .,..., 
lasındı. vaha gibidir... E4 biçimlili· mlktarda kömür gelecektir. m ır'. .. da. bir mahzur görülmeme~tedlr. 
v• .. .. b kJ DIRer taraftan İğneada. ve Kandıra. * Bütlucede pay yerlnido Ya'ful Elektrlt, Tramvay ye T\inel umum 
Klll onune, geçer, vapur • e .eme mmtakasında mevcut bulunan o- admd& bit; pan o civarda. bir demir mildürü B. Mustafa. Hulld dibı blı" 
~nının kara yele maruz. yınnı da- dunların motör ve yelkenli kayıklarla parma.lı:lı~ dr:erlne düşm{}f, parmak- muharrtrbnlze seferlerin Pf12Jt\~l gtt
ID.kasında - koltuk k .. gahma da· şehrimlze sevkin~ başlarunıştır. Bu lığın .tvrı ucu ~esine saplanmak nünden evvel de başlaması m~ 
yalı, gözler kemerli bir mimarinin mıntakadan sevkolunacalt odunlar suretlle alır f&l'8lan~W'. Yavuz olduğunu .Oylemlştl.r, 
loşluklannda... - İnsanı oyalar ... şehrin 3 aylık ihtiyacını karvılayabl- hastaneye kaldınlmıştır. 
Belki, turistik bir gÜzellik bile tetkil lecelı: mikyastadır. * Şlşll clvannda. oturan on dör• 
eder .. , Aynca bazı mü~bbisler Belediye- yaşlarında Mahmure admdıı.kl kız t!V

Şöyle diyenler olacak: 

Türk Okutma Kurumu Daruşşafaka 
menfaatine fevkalade müsamere 

s:=s:::;ı~ ÇEMBERLiTAŞ 
Sinemasında Deierü Sanatkar Bayan S A f i Y E 

ve aıkadaılan tarafından müntehap parçalar 

lnanbul konaervatuan muallimlerinden Eyubi Ali Rıza 
ve arkadaıları tarafından nttı·VK FASIL 

krymke~li NAŞİD ÖZCAN ve aık•tıaıları tarahndan komedi 
sanat ar 

DlKKA T ı Biletler fimdiden Nuruoımaniye camii mahfelinde Türk 
Okutma Kurumu veznesinde saltılmaktadır. 

- Alqaın üstü ille zıkku,ılanmak 
lıatiyenler olursa, elbet o civarda da 
«Bar Amerikanııı tertibi bir müeaae
ae açan bulunur ... 

ye İstanbul civannda. mevcut bulunan de banyo dairesinde yıkanırken mü
dört linyit kömürü ocağının Belediye vazenesını kaybedettk atet dolu man
tarafından lşletıımesı.nı tek.Uf etmeit- galm Qzertne dilşmilf. yftcudünün 
tedlrler. Belediye müblm buldutu bu muhtelif yerlerinden yanmalt surctl
tekl1t1 tedklk etmektedlr. le altr yaralanmıttır. Mahmure 

Yerli Mallar pazari 
Anadoluda yeni ıubeler 

açacak 
Bümerbank Yerli Mallar pazarıa.tı ~--•••••••••••••••••••••• .. ., 

müesseseler müdür!*' yen~ w- s u-- M E R sı·neması 
Fakat, cevabı var: 
- Salitin meyhanesi tipi, bu top· 

takların zevk medeniyeti sonuncu
dur. Onun pislikten kurtulmut nü
mune::i bu tehre batka eğlence yer· 
lerinden pek daha fazla yalatır ... 

Hikayesi bile vnrdar: 
Efendi evlenmiş. Eve kalası tüt

aülü gidermif. Hanım da zeki. Yu
vama bailıyayım kaygusile, tepsiyi 
hazırlamak, içine de en seçme me
zeler koymak siyasetini gübnüf, 
Amm:ı bay cenapları gene kaça
ınaklanru yapar, dururmut. Niha· 
Jet, hesaplaşmak lüzmnu duyulmUf. 
Hanım: 

Akıl hastanesinden kaçan 
bir hasta ağaçtan 

düterek öldü 
18 yaşlarında DU1'$un adında blrl 

mflptelA bulunduRu akıl hastalığının 
tedavisi için bir müpd8' evvel Bakır
köy akıl hasta.nesine götürülmüştür. 
Dur.suın dün aabah hava almak 117.e
ro gardlyanlann yanında bahçeye çı
kanlmıt. orada. dolaşırken blr fır
satını bularak birdenbire bahçenin 
duvarına tırmanıp dışarıya atlamak 
sure tile kaçın.ıştır. 

Gardiyanlar d~rhal dı§anya k.0§
muşlar, uzun müddet aradıktan aon
ra Dursunu Kartaltepe ctvannda bir 
ağacın tepesinde görmllşlerdir. Gar
diyanlar kendislnl yakalamak tızere 
ağaca çıkarla.rken Dursun inmek is
temiş ve bastığ'ı dal kırılarak d6fIJlilş, 
ölmüştür. Adliye dokt.oru B. Hikmet 
Tumer tarafından ceset muayene edi
lerek gömfilmeslnc ruhsal verllmlştii'. 

Mükafatlı bisiklet koşusu 

- Nesinden zevk alıyorsun o 
ln.ırbat yerin, bey? ... Diraeiini yağ• 
lı mermerlere dayamasından mı? ... 
Eter öyleyse ben de tepsi yerine 
lı:onsolmı üstüne hazırlık yapayım ... 
Yok e~r ,ununla bununla konutuyo
rum diyorsan, ben o yayık ağızlı 

aarboılardan daha mı çok can sıkı
cıyam? ... 

Sarıyer Halltevlnden: l - '7/12119-il 
- Ne o, ne bu ... DoirU111nu İs· pazar günü saat 12 de başlamalı: tıze

ler•en, oranın bir bavaaı vardır, bir re 42 kilometrelik bir bWklet tefvllt 
bavaaı... lı:oousu tertip edilm~tır. 

Kadıncağız, bütün selılama rai· 2 - Koşu Büyükctero Ue Şlfl1 ara.-
men, kavrayam•nn•: smda. olacak, çıkış Hacı Osman bayı-

-·..... ıından, dönüt İst1nye yoltyle 88.hlli 
- Havası mı?... O kokmaf, o tü:lberı yapılacaktır. 

dumanlı havası... - diye istihfaf J _ Derece alanlara madalya ye 

etm~. muhtelit hediyeler verilecektir, 
Halbulei buradaki cbavu aözii 4 - MQı>ebekay& ı.,t.lrllt edeoetıe-

hambatka bir anlamada. .. Hani '°' ıin IPOr fubem.l&e müracaattan. 
tairin: 1 - KöprOıden 11,'5 cı. halkan ft-

Hot aıeldi bize meygedenln lh-U purla milaabakaJ& Jetıtlleblllr. 
havlu ••••••••-••••••••••••••••••••••••••••• 

dediii cbava:t ... c .. ç1 alt ...... da )Qpmete bdar daim olaun. .. ) de-
fiyledir ı meldir ••• 

•Billlhi tıe hot yerde yapılmıt Ve. h8ylece, o ,er'-e dahi bir 
yıkılası ... Wm• dua .lnmit. •'ane d......-

Fakat. bu (yılolw) nm ..... - ... sm .... 
tlahi. erbahı anlar ki ( )'11u)mum, (Vl - Nt) 

beler açmak 1ç1n hazırlıRa g1ı1fmlftlr. 
Şişli Çocuk hastane.sine taldınl~
tır. 

Karabülrte, Antakya ve Sıva.Raki Ö • • • • d ki S 1 k 
fUbeler sene b~nda ~ılacaktır. n umu z e a 1 a şa m 1 * Sirkecide Hocapafe. e1v&.rında o

turan Zühtü adında. birt dlln gece 
odasına mangal koyup ya.tm.ıt, 83.ba
ha kadar lı:ömtırden zeiıirleftmlştlr. 
Zühtü ifade veremiyeceJt b1r halde 
Cerrahpaşa hastaneıstne kaldırılmlf

tl'sklldardn açılacak Yerli lılaUa.r Bütün dlinyada umumun takdir nazarlarile karıılanmı~ olan 
pazarları ıubeslnin blrk8.9 göne ta- J 
dar açııaea1t haber vertımettedlr. ngiliz Muharriri BERNARD SHA W'ın 

Fiat: mürakabe komis
yonu dün toplandi 

nyat Murakabe Komlsyonu. d.ün 

en meşhur eaerinden iktibaa edilen 

tır. 

Havagazı •irketı" saat Tali muıı.vtnı .Ahmet Kınık'm Mtaııgl 
BiR KADIN YARATTIM 1 ... 

-:ı: altında toplanmıotır. 

getirtiyor Dün komtsyonmı nmıame.!lııde 40 
(PYGMALION) 

İstanbul havagazı. şirketleri ihtiyacı kadar madde bulunduRım~ içtima., 
Edebt ve artistik .üıema p.heserini takdim edecektir. Baş Rollerde: 

aqnm geç vakte ~ sürmftf, bazı 
karşılamak maksadlle .Almanyadan ilıtlkA fal.llerlnln adliyeye tesılm1ne 
600 hansazı saati ısmarlamıştır. Sa- 'kara r erıım.ı.,,tir 

Londrada 8 ay müddetle piyesi oynanmış olan 

atler ıeldl#i takdirde yeniden birçok B~Xan ba§ka.. karn.1syon, dlln, '81t-
Leslie Howard - W endy Hiller 

eve i1lZ Terllet>llecektir. ar kömür işlle nı.eagu1 olmuçtur. 

J' alebe birliği toplantiai 
bugiine kaldı WILLY FORST 

BEL AMi 
ı:.tanbuı t}'nıvemltesi Talebe Birllği 1 

için dlln tlnlverattede büyük bir top
lantıı J'llpdacağını yazmıştık. Toplantı 
dün yapılamanut ve bugün mat 12 ye 

tehir olunmuştur • ~-----------~ 

Salı akeamı için yerlerinizi 

6DIİR TİYATROSU Temsllleri 
Tepebaşı Dram kısmında gece san t 

20.30 da 

(Mt1DHİŞ AİLE) 
İ.stlklAl caddesi Ko~di kısmında 

Gece sa.at 20,30 da. 
(SAADET YUVASI) 

BaşvekAlet Matbuat Umum Müdürlüğü Tarabndaa Bttyttk İtinalar1a Hazırlanan 

YURTTA CüMHURiYET BAYRAMI 
(Ankara • lstanbul • Samsun - Bafra - Hani - Ada.na - Mersin - Diyarbakır) 

BUYUK MEMLEKET GAZETESİ 
İltanbulda llk defa olarak yarın matinelerden itibaren 

9 Büyük Sinemada Birden Gösterilecektir. 

Elhamra, ipek, Lale, Melek, Saray, Ses, 
Sümer, Şark, Taksim sinemaları 

Bay Amcaya göre -

<vvelc!en aldırınız. 

ŞARK~ 
Sinemasında 

MAGDA 
SCHNEiDER 

Sevmek Hakkı 
filminde bütün 

aeyircilere göz yaşlan 
döktürmüştür. 

Bütün bir Aşk .. . 
Bir Filmde ... . 

ÖLÜM 
Olrid Banyalı Oımıa.n Bayraktarın 

r.evceet bayan Zeynep Bayraktar te
d&'fi alımda bulunduğu Alman bu. 
tanesinde vefat et.mıştlr. Cenazesi 
budnktı 1/12/941 t&rihlne mtı.sadif 
cuma ıtınü Teplkiye cami1nde 151le
ytn em.ue namazı kılındıktan 10nra 
Zlnclrllk.uyu Aa1 mezarlıtındatl ..Ut 
~remno defnedllecekUt. MnlA 
rahmet eıll7e. 

- Bu işte mutlaka 
\'ar bay Amca ... 

bir yanlıılık \ ... İstenilen şey, kültür ve eğitim 1 .. . Halbuki bu filmlerin öğret· ı ... Bu o demektir ki çocuklar ge- ... Sinema. ihtiyaçlamu 
filmlerin.in okul çocuklarına ıö.te- menl- ıöaterileceği aöyl~or... ne faydalı filmlere haaret kalacak- filmlerle ıiderecekleıl ... 
rilmeeiydi... lar ••• 

faydasız\ B. A. - Öyle ammıı büyükler bu 
filmlerin faydasını anlayacaklar a 1 •• 

\Bu da bir kardır ... 
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Ba -Diş-Grip-Nezle-Kırıklık-Soğuk algınlığı ... Roma.tizm-a-NevralJ 
ve bütün ağrılarıı derhal keser. isim ve Markaya dikkat Gripin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz 

IRADY<I>I 
Bugünkü program 

*Adalar Askerlik. Şubesinden: Şu
bemizde kayıtılı yed.ek plyade teğmen 
Ahmed oğlu 331 doğumlu Fetht Ata.
sağan ( 47006) un acele şubemize mü
raca.ati; etmediği takdirde 10711 sayı
lı kanunun ma.ddei mahsusa.sının tat
bik: edilece~1 ilı\n olunur. 

.. - TERZi IŞÇi ARANIYOR 
Tophanede 2 numaralı Dikim Evinde Askert Okul elbiseleri d.i .. 
lcebifecek terzi işçisine Hıtiyaç vardır. Her gün öğleye kadar Di· 
kim Evi Müdi.irlüğün.e müracaat edilmesi ilan olunur. 

12,33: Karışık şarla ve tiirkWer, 
12.45: Ajans haberleri. 13: Ka~ şar-

kı ve türküler, 13,30: Karışık prog- ----· - Doktor---.. - Ktymettt b~r inci gerdanlık -
ram (Pl.), 18,00: Fasıl heyeti 18,40: 1 Ç I p R U T 1 1 Dans müziği (PU, 19: Komışııa, 19,15: S 
Mozart'ın muhtelif """rlerl, (Pl.) , ildi · andal Bedest.eninde teşhir edilmektedir. Ayın 8 inci Pazartesi """ c ye ve Zühreviye mütehas.mı 
19,30: Ajans haberleri, 19,45: Klasik , Beyoğlu Yerli Mallar Pazan kar- günü müzayede ile satılacaktır. 
Türk müz!ğ'i, 20,15: Radyo GazeWsl, şısmda Posta sokağı k.öşesinde 
20,45: Muhtelif şarkı ve tfu'küler, 21: Meymenet aoartımanı. Tel: 43353 
Zh'aat takvimi, 21,10: Oda musikisi, 
21,35: Temsil, 22: Salon orkestrası, ••• Dr. İHSAN SAMİ -111!!!! 
22,30: Ajans ve borsa haberleri, 22,45: 
Salon orkestrası, 22 ,55: Yannki prog
ram ve kapanış. 

Yarın sabahki program 

7,30: Program, 7,33: Hafif program 
(Pl.), 7,45: Ajans haberleri. 8: senfo
nik parçalar (PU. 

Pazar günü yapılacak 
kupa maçları 

Fenerbahçe stadı: Saat 9: Silleyına
n!ye - Galata: H: Sadık, Nuretıtln, 
Hayri, saat 11: Kurtuluş - Vefa: H: 
Muzaffer, Sait, Zeki, saat 13: ist. 
Spor - Topkapı: H: Halit Galip, Ru
şen, Sabahattin, saat 15: Altın tuğ -
Taksim: H: Sami, Fazıl, Bülend. 

Türkiye Eczacıları Deposu Anonim 
Şirketi l\füessislerinden : 

Şirketimizin tesis heyeti umum!yc
sl 25112/ 941 perşembe günü saat üç
te Cağaloğlunda Etibba Odası salo
nunda toplanacaktır. Hissedarlann 
iştirakleri rica olunur. 

BAKTERiYOLOJİ 
LABORA TIJARI 

UmumJ itan tahlllatı, frengi 
noktaı nazarından <Wasserman 

ve Kalın teamülleri) kan kürey
vatı sayılması. Tifo ve sıtma 
hastaiıklan teşhisi, idrar, ce-ı 
rahat. balgam, kazurat ve su 
tahlllA tı ültra m!kroskopi, hu
sust aşılar Jstihzarı, kanda üre, 
şeker, Klorür, Kollesterin mik
tarlanr,ın tayini. 

- Divanyolu No. 113. Tel: 209Rl • 

Beyoğlu 1 üncü Sulh Hukuk Hakim-
liğinden: 40/1194 

Gala.tada Emekyemez mahallesinde 
Okçu Musa ve Şişhane caddesinde 
4/ 12 No. da mukim ve halen akıl has
talığına müptelA. Salamon Ovadyaya 
tayin edilen vasi.si ve oğlu Meııahem.in 
vasilikten ihracile yerine İstanbul ba
rosu avukatlarından Moiz Adatonun 
vasl tayin edilmiş olduğu Uiln olwıur. 

İLAN TASHİHİ 
Gazetemizin 7/ 11/ 941 tarilıll nüs-

MÜZAKF:R~ RUZNA:l\IESİ: hasında. neşredllen (Kadıköy İkinci 
1 - Hisselerin tamarrn.na iştirak Sulh Hukuk Mahkeme'5inden) serlev

taahhüt edlldlğlnln ve bunların rubu halı ve 94!/284 D. No. Iı ilanda va
bedellerinin ödendiğinin tasdiki, slyetııamenln açılma günü 8/ 12/ 941 

2 - Müessis hakkına malik olan- pazartesi olduğu yazılacakken tertip 
lara meşrut menfaatlere dair vuku sehvi olarak 8/ 11/ 941 gösterilmiştir. 
bulacak tekli! hakkında bir karar Tashih olunur. 
yerilmesi, --------------

3 - Müesslsler tarafından şirketin 
tesisi için ihtiyar edilen masrafların 
t:ı.sdikl ve kabulü, 

4 - İdare meclisi azasının intihabı 
ve hakkı huzn.run tıesblti. 

5 - Mürakip intihabı ve ücretinin 
tesbiti. 

ZAYİ - Karagümrük ortaokulun
dan 1941 senesinde aldığını diploma
mı zayi ettim. Yenisinl alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadıjpnı ilan ey
lerim. 

1:' alova Çalıca köyü Mehmet 
oğlu İsmail Arslan 

Hallac Altı Pamuğu Müzayedesi 
SÜMER BANK 

l' erli Matlar Pazarları 
müdürlüğünden: Müessesesi 

Türk Yüksek Mühendis,eri Birliğinden 
16 ncı umumi kongra 7 birinci kanun 941 pazar günü saat 

10 da An.karada Atatürk bulvarındaki Birlik merkezinde topla
caktır. Muhterem azanın teşrifleri rica olunur. cc8477 ı> cı9996., 

MOBiL YA YAPTIRILACAK 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden 

1 - Erzurum, Kars ve Isparta Halkevıert için temsil salonlarının 
kolhiklan ayn ve kütüphanelerin mefruşatı da ayrı olmak üzere açık ek
sUtmeye konmuştur. 

2 - Açık eksiltme ve ihale Ankara.da Halk partisi O.enel merkezi.ııdekl 
komisyon huzurunda 15/ 121941 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeller: 
Salon kolttıklan rr45780ı> lira 
Kütüphaneler mefruşatı 1(2277711 liradır. 

4 - Bu işler için hazırlanan projelerle .şartname ve saire Ankarada 
C.H.P. Genel Sekreterliği muhasebesine ve C.H.P. İstanbul Vlliıyet idare 
hey'eti reisliğine müracaatla 10 ar Ura. mukabilinde alınabilir. ul061h 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp fakültesi Anatomi Histoloji ve fizyoloji enstitüleri için tedris uzvu 

olarak yetiştirilmek Ü7'ere bu yıl Almanya ve İsviçreye her şube için iki 
hekim gönderllecektir. İstekliler buna alt esasları ikinci k!nun 1942 başına. 
kadar Tıp fakültesi Dckanlılı;ından öğrenebilir ve yazı l.le isteyebilirler. 

(10121) 

V aldebağı Prevantoryum - Sanatoryum Satın alma 
komisyonundan 

Müessescmlı için 5127 lira tahmin bedelli mobilya kapalı zarf usulü ile 
satın alınacaktır. 

İlk teıninat akçası 384 lira. 52 kuruştur. 
Eksiltme 12/ XII/941 cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda yüksıek mektep

ler ~uhasobecillğ! binasında toplanacak olan kom.lsyomla yapı1acaktır. 
Isteklllerln belli günde eksiltme saatinden bir saat evvel ilk tem.inat ak

çası makbuzu, Ticaret odası 1941 yılı vesikası, bu işleri yapaıblleeek ehllyette 
olduğuna daJr Maliye Vekaleti ruhsat tezkeresi ve on bin liralık bir taahhü
dü iyi blr surette yaptığına dair bonservisi ne birlikte teklif nıektuplarnıı ko
misyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameyi görmek ve fazla malumat almak için isteklilerin her gün 
müessese müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. {10400) 

Devlet Demir Yolları Umum Müdürlüğünden: 
1 - Devlet Demiryol.ları hesabına Avrupada tahsil görmek ümıre müsa

baka ile 20 talebe alınacaktır. Bunlardan 10 u yük.sek mli.hendis mekteple
rine, mütebaklsl de mühendis mekteplerine aTechnlkum'larn» gönderilecek
tir. 

2 - Yüksek mühendis mekteplerine gönderilecek talebe fen kısmından 
yetıiş~ ve olgunluk diplomasını alnuş lise mezun.lan arasından, Teehnl
kwn'lara gönderilecekler de sanat okulları mezunları arasından seçilecektir. 

3 - Talebenlıı bir kısmı «makinen, bir kısmı da aelektrik.ıı branşına. ay
rılacaktır. Gerek yük.ook mühendisUk ve gerek mil!hendislik tahsiline talip 
olanlar hangi branşına ayrılmak istediklerini dilekçelerine bildireceklerdır. 

Bakuköy fabrikasında mevcud takriben t 3,50 ton kadar 4 - Müsabaka imtihanlarına gireceklerin aşağıdaki şeraiti haiz olma.-
hallaç altt pamuğu 15/12/ 1941 tarihinde saat 14 te Müessese ları lazımdır: 
merkezinde müzayede ile satılacaktır. A - Türkiye Cü.mhuriyetl tabiiyetinden olmak:, 

N 
B - Türk oJmaık. 

ümune ve şar.tnamesi her gün saat 13 ten sorua Katı.rcıogvlu 
h 

c - Bulaşıcı hastalıklarla. malul olmamak, sağlı~ tam olmak. 
anında beşinci katta Müessesenin Pamuk1u Servisinde görülebiiir. D _ İyi ahlak ve hal sahibi olmak. 

. E - 18 yaşını bitirmiş, 25 yaşını geçmemi§ olmak, 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Satın Alına 5 - Talipler 22112;941 tarihine kadar, bir dilekçe ile aşağıdaki makam-

lara müracaat edeeeklerdlr. 

Belediye Sular idaresinden 
idarem!zee 1/2 • x 45 ebadında 3500, 5/8 ı.X 60 ve 5/8 TıX 80 eba.dınd& 

5000 kilo kadar demir cıvata sa.tın alınacaktır. 
Bu malzemeyi verebilecek ola.nlArm 10/12/941 çarşaıriba. gu.nü saat U e 

kadar birer mektupla fiyatlannı Tat.sı.mde Sıraservilef'dekl İdare merkezin-
de müdürlüğe bildimı.elerl. (10700) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından 
Fakültemizde on beş lira. asli maaşlı Anatomi enstitüsü Mü?Je memurlu

ğu münhaldlr. Şerait! haiz olan taliplerin Enstitü direktörlüğüne rniiraca.-
atları. (10680) 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünden 
Okulumuzda 15 lira asli maaşlı bir kütüphne memurluğu açıktır. Istek-

lilerin bu ayın 10 una kadar Okul müdürlüğüne müracaatları. (10616) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
ı------
Beyoğlu hastahanasi için alınacak ronWcen filim ve eeı.ası açık eksllt

rr..eye konulmuştur. Tahmin bedeli 1715 lira ve ilk teminatı 128 lira 62 kuruş
tur. Şartname Za'bıt ve Muamel§.t müdürlüğü kaleminde görülebilir. !hale 
8/ 12/941 pazartesi günü saat 14 te Daiml encümende yapılacaktır. Talipl:
rin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 941 yılına ait Ticaret Odası 
vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi encümende bulunm.alan. 

* Belediye ve Hususi 
öksüzlerinin üç 

Belediye: 

idare 
aylık 

1 - 336 5 Birincikinun 941 Cuma 
337- 474 6 • Cuınar~sl 
475- 793 8 • Pazart.esl 
794-- 980 9 , Salı 

981-1201 10 11 Çarşamba 

{10249) 

tekaüt ve 
maaşları 

Hususi idare 
1 -135 
13ô--200 
201--340 
341--454 

Belediye ve Huswa idare tekaüt ve öksüzlerinln blrlncikAnun 941 üç ay
lıkları yukarıda gösterilen gfuılerde cüzdan numaralarına göre verileceğln
den aylık sahiplerinin maaş ve nüfus cüzda.nlarile birlikte Ziraat Bankasına 
müracaatları. (10697) 

Tuğla amillerinin nazarı dikkatine 
İstanbul Mıntakası İktisat Müdürlüğünden 
Tuğla sahiplerinin eskiden ellerinde . kalmış yan mamul ve mamul 

tu~laların Türk Tuğla normlan nizamnamesinin 22 ncl maddesine göre 
normal tuğla değil, ıskarta olarak satılması rn.zım geleceıtl İktl.sad Vekale
tinin 21/ 11/1941 tarih ve 7/ 6461 numaralı emirleri iktizasmdan olduğu alii-
kadarlara ilan olunur. (10669) 

Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heye'ti 
Fen Şefliğinden 

Müsabaka tehiri 
2/ 1/942 cuma günü saat on dörtte yapılacağı evvelce Uan edilmiş olan 

Samsun şehri umumi imar planı avan projesi müsatıakasının görülen lüzum 
üzerine 2 mart 1942 tarihine müsadit pazartesi günü saat 14 e tehir edilmlf 
olduğu ilan olunur. (8971) (10640) . 

Belediye Sular idaresinden 
1 - İdaremiz için kapalı zarflı eksiltme ile muhtelif clns ve cbadda 4D 

metre mikabı kereste satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmeye girmek istlyenler her gün Taksimde Sıra.servilerdeld 

İdare merkezinde Levazım servisine müracaatla şartnameyı parasız alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 17/ 12/ 941 günü yapılacaktır. Girmek isteyenlerin o gün 
saat 11 e kadar tekli! zarflarını İdare merkezinde Muamelat şentğinıe ver
meleri icab eder. Saat 11 den sonra getirilecek teklifler kabul edilmez. 

(10668) 

T. H. K. Bursa Şubesinden 
Türk Hava Kurumu Bursa şubesi tarafından bu sene Kurban bayramın

da toplanacak olan Kurtıa.ıı derl ve barsaklan ı birincikanun 941 tarihin· 
c.en 22 birincik!nun 1941 tarihine kadar 21 gün müddıetle açık arttırmaya. 
çıkarılmı.ştır. 

İsteklilerin şartnamelerini görmek üzere İstanbul ve Bursa şubelerine 
pey sürmek üzere de J.ıhale günü Bursa şubesine müracaatlan llan olunur. 

(10673) Komisyonundan: Ankarada.: Devlet Dem!ryolları ve Llmanlan işletme umum mtidürltiğit, 
Miktarı Muhammen l\fuvakkat Haydarpaşa-da: 1. işletme müdürlüğüne, -

Fiyat tominat İhale tarihi saat Sltkeclde: 9. işletme miidürlliğiine, 1 
Cinsi ) Maliye Vekaletinden 
Ekmek 8000 13,75 82 50 1()/12/941 15 Balıkeslrde: 3. işletme müdllrltiğüne, 
Karaman eti 2000 55) 110 68 10/12/941 15 Kayseride: 4. işletme müdürlüğüne, 
Sığır eti 750 50} Malatyada.: 5. işletme müdürlüğiine, 
Sadeyağ «Urfa, 500 ı 170 63 :rn 10/12/941 13 Adana.da.: 6. 1.71etme müdürlüğüne, 

İstanbul Küçük Sıhhat memurlan mekteblıtln yuka.nda. yazılı a:b k&~ Afyonda.: 7. J.şletme mtidürlü~e. 
lem ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuştur. İzmlrde: 8. J.şletıme müdlirlüğfine. 

1 - Eksiltme 10/12/941 tarihinde çarşamba. günü sa.at 15 te Catalo~lun- Erzurum.da: 10. işletme müdürlii~üne. 
da Sıhhat ve İçtima! Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komlsyonda 6 - Tallpler1n madde 5 te zikrolunan makamlara. mttraeaa.t ederek dl-
yapılacaktır. lekçelerlne lllştireeeklert vesaik, müsaıba.k.a şartlan ve diğer hıısusat. hakkın-

2 - işbu «4.• kalem lhtiyacuı muhammen fiyat ve muvakkat teminat- da kendilerine verilecek matbu lzahnameye vuku! peyda etmelert ve teşeb~ 
l:ı.n karşılarında gösterllmlştlr. büslerln1 ona göre yapmaları 1Azımdır. 

3 - isteklller şartnamesini her gün komlsyonda göreblllrler. '1 - İmtihan 14/1/942 tarihinde A.n.karnda. D&Vlet Demlryolla.n Ce~ d.a-
4 - İstekliler 941 yılı Ticaret odası vesikaslle 2490 sayılı kanunda ya.- fre.sinde yapılacaktır. 

zılı vesikalarla birlikte bu işe yeter muvakkat teminat veya banka mektubile 8 - Lise mezun.lan liselerde okutulan ce'bll', heııdese, müseellesat, ftzik, 
birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (10365) kimya, türkça ve ecnebi dilden, sanat okulu mezunla.n daı sanat okullarında 

okunulan riyaziye, fizik, kimya, türkçe ve keza. blr lisandan knt.l.han edile-

,- Gayri menkul satışı 
Şl.şli Bulgar Çarşı.sı Abidei Hürriyet Caddesi {Yenl As!alb) 112 nu

maralı iki yüz küsur metre murabbaı arsa üzerine bina ed.llm..lş üç tarafı 
cadde ile muhat olan ve zemin katı muhkem kılrg1r, içl ve dışı yağlı bo

yalı, tahtalar ve doğramalar Romanya kerestesinden mamul, apartı
ınan şeklinde kull:ınılmağa miisı:.it, nezareti k3.mJley1 halz ve ha.va.dar 
evin tamamının satışı açık arttırma suretlle 6. K. Evvel 1941 cumartesi 
giinü saat onda Beyoğlu 4 iincii Sulh Hukuk Hakimliğinde yapılacaktır. 
Zemin katı: Bir taşlık, üç oda, kiler, garaj, mutfak ve hela. Birlncl 
katı: Antre. sofa, ü; oda, iki büyük salon, hamam ve hela.. İkinci kat: 
Dört oda, iki büyük salon, hamam ve helA. Üçüncü kat: Sofa, dört oda, 

' çamaşırlık:, helil ve üstü kapalı taraça. 

Ct"kti.r. {8909) (10558) 

Ankara Belediye Reisliğinden 
1 - Belediye ihtiyacı için alınacak olan 300,000 adet parke taşı nakli

yesi Belediyeye alt olmak üzere on beş gün müddetle ve kapalı za~ usulile 
eksiltmeye konulmııştur. 

2 - Muhammen bedeU 18,000 liradır. 
3 - Temlnatzı. 1350 liradır. 
4 - İhalesi 23/12/941 salı günü saat 11 d& yapılacağından §Qrtname 

ve keşif cetvelini görmek isteyenlerin her gün encümen kalemine müracaat 
etmeleri ve istklllerıin de ihale günü olan 23/12/941 salı günü sa.at ona. kadar 
2490 numaralı kanunun ikinci maddesi sarahatı veÇUılle tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını Belediye dairesinde müteş_ekk.111 encümene veımeleri. 

(9CYJ7} (10i)78) 

1 - % 5 yedeklerUe beraber 67200 adet tahvilin baskısı 2490 nwnaralı 
kanunun 41 incl maddeslnln C fıkrası mucibince açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen baskı ücretl 3300 liradır. 
3 - Muvakkat teml.na~ı 247,5 llradır. 
4 - Ek'Slltmesı. 20/12/941 cumartesi. günü sa.at 11 d.e Leva.zmı. m1ldfi.rlll

ğünde müteşek.kll eksiltme komisyonunda. yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Ankarada. Mallye Vek!ıetı Levazım mildürlüğiinde, is

taıı.bulda Dolm.aa:ı&hçede Maliye VekAleti Evrakı matbua anbannd.a. görfile
bilir. 

6 - isteklllerln 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve muva.kıkatı temınat makbuzu veya banka. kefalet mektublle bir-
likte tayin olunan gün ve eaa.tte komisyona müracaatları. (10681) 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: 
Divanı muhasebatta münhal bulunan 20 Ura. asll maaşlı kıl.tlpllklera 

müsabaka 1le memur alınacaktır. 
1 - İlk hlzınete gireceklerden orta tahsili bulunanlara 15, lise mezu

nu bulunanlara 25 lira asll maaş ~rilecektir. 
2 - Askerliğini bitlrm~ bulunanlar - müsavi şerait dairesinde -

dlğerlerine tercih olunurlar. Yazı makinesinde süratıe yazmağa muktedlr 
bulunanlar dahi müsavi §erat~ dairesinde tercih olunabilirler. 

3 - İmtihan 10/ K. evwl/ 941 tarihine müsadi! çarşamba günü Öğleden 
evvel ve sonra divanı muhasebat binasında yapılacaktır. 

4 - isteklilerin 9/ Kanunuevvel/941 salı gün ü ak§amın::ı. kadar nillus 
hliviyet cüzdanı, mektep şehadetnamesi, askerl k vesikası, memuriyete 
mfuıi bir hastalık veya ınaHHiyetl olmadığına dair resmi ta.bip raporu ve 
lk:l kıta vooika fotoğrafı ve bir arzuhal ile divanı muhasebat riyasetine biz
zat müracaatlan ve Zat 1şlert müd ürlüğiinde bu hususa. d.alr formülü 
tahrir ve imza. eylemeleri lüzumu 11An olunur. (8502 - 10050) 


