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Rusya - Polonya 
anlaşması hakkın, 

bugün için o1sun 
yarı galebesidir 

Evvelki gün Stalin'le General 
Sikorski arasında karşılıklı bir 
Yardım anlaşması imzalandı: 
Sovyet Rusya ile Polonya, Nazi 
Alrnanyasına karşı, sonuna kadar 
birlikte dövüşmeyi k abul ediyor
lar. Bu anlaşmanın :emeli, bun
dan dört ay önce, Almanya Rus 
harbine başladığ1 zaman, Londra
da atılmıştı. 

Bugünkü vukuatın genişliği 

ortasında Sovyet - PÖlonya anlaş
ın.asına büyük ölçüde ameli bir 

Almanlar 
Moskovayı 

kuşatmağa 

çalışıyorlar 
Finlandiya körfezinde 
Osnusaar adası Alman 
müfrezeleri tarafından 

İ§gal edildi 

Muharebe son haddine 
vardı mptör ve tank 
bakımından üstünlük 

Almanlarda 

BU SABAHKİ 

B. Roosevelt 
Japon impara-

toruna bir 
mesaj gönderdi 

Bu mesaj Uzak Şarkta 
sulhu kurtarmak için son 

bir teşebbüs sayılıyor 

Japonlar Hindiçiniye 
125 bin asker 
göndermişler 

değer vermek belki doğru olmaz. ,... Berlin 6 (AA.) - Alman tebli-
Bu !ıarbin ilk kurbanl olarak gındc bilhassa kaydedildiğin~ g~ro Almanlar, tanldarm himayesinde, Rus mitralyöz yuvalan Londra 7 (AA.) - B. B. C. : 

Donetz havzasında Sovyetlerın şıd- bulunan bir köye giriyorlar Amerika Cümhurreisi B. Roosevelt 
düşman eline geçmiş bir memle- ' d,etli hücumları tardedilmiştir. Düş· Japon imparatoruna bir mesaj gön-
ket· 1 d " lmış " · t " t 1 tı Le dermiştir. Cümhuneisinin bu hare-

ın şuraya JUraya agı ' I ~a., agır z~yı~ a ugra ı mış r; - L • b 'd M t' 
Perişan kuvvetlerinin bir tarafa nmgrad kes1mınde akamete ugrayan 1 ya a oza r 1 n keti. Japonların Hindi Çini' deki as-
geç~is olması bugünkü ağır harp bir .;ık~ş teşe~büsü !1eticesinde dü~- keri faaliyeti hakkında Amerikanın 

· 1 man agr zay;ıata ugrablmıştır. Bır • 

0
. • ı u• • mu•• n u• • n notasına verilen cevaptan memnun 

terazisinde değişildik yapmaktan Alman bahriye müfrezesi Finlanda yen 1 olmadığıını göstermektedir. B. 
Uzaktır. Bu anlaşmanın herşey- körfezinde Osnussaar adasım işgal Roosevelt, mesajile, sulhu korumak 
den önce manev1 bir kıymeti, son- etmiştiı. h b 1 150 • 1 için elinden gelen her şeyi yapmış 
ra da Polonya bakımından, teh- ~iman ~yyareleri Vologda höl~ mu are e er n CI yı 1 olduğunu göstermektedir. Cümhur-

lik 
. . . . . gesınde bırkaç trene ve Moskova reisi bun elan evvel 19 3 7 birincika-

"Y1 yarıya ındirPn pratik bır bölgesinde demiryolu bedeflerine ve nununda bir Amerika harp gemisi-
ll~ticesi vardır. iaşe d·epolarına taarruz etmişlerdir. İngilizler bazi muvaffa- Ankarada verilen nin Japonlar tarafından bahrılmaaı 

· Volga üzerinde AysiMk tayyare üzerine g-ecıe böyle bir mesaj gön-
Iki sene evvel Alınanv. ayı kolla- kı ti ld tti"kl • • k d Cümh" • · fabrikasına ağır çapta bombalar ye er e e e erını onser e urreısı dermişti. 

ınak bedeli Polonyayı payl~mış, isabet etmiştir. bildiriyorlar hazır bulundu Japonyanm Hindi Çini'de büyük 
'\re bugün Almanyanın taarruzu- Ruılar bir şehri geri askeri kuwetler topladığı haber 
na uğradığı için Polonya ile an- alınrnışhr. Bu kuvvet 125 bindir. 

TELGB.A.PLAB 

Ribbentrop 
Balkanlara 

geliyor 

Budapeşte, Bükreş 
ve Sofyayı ziyaret 

edecek 

Bern 7 (A.A.) - O . F. l.: 
Alman Hariciye Nazın B. Rib
bentrop bir av partisi İçin Buda
peşte'ye davet edilmiştir, Bura
dan Bükreş ve Sofyaya gitmesi 
muhtemeldir. 

Bu ziyaretin hususi mahiyette 
olduğu bildirilmişse de, Avru
pwıın cenup doğusundaki mem
leketler arasında mevcud olan 
arazi meselelerini halletmeğe ça
ltfacaiı zanediliyor. 

'--------,J 
Moskova'nın 

cenubunda 
vaziyet 
fenalaştı 

almıtılar Berlin 6 (A.A.) - Alman teb· Ankara 7 (Telefonla) - Cüm· 82 h' k' · H' di ç· ·· · b laşmaya mecbur kalmış olan ::t m ışı ın mı nın cenu un-
Moskova 6 (A.A.) _ Kızılyıdız Jiğinde bilhassa kaydedildiğine göre huresisi İsmet İnönü dün öğlıeden da, 25 bin şimalinde, 16 hin de

1
AJmanlar Tula-Moıkova 

Sovyetlerle o ınazluın memleket · h d 1 b' I şimali Afrikadıı -niden çetin mu- sonra yanında refikaları bayan lnö. v k" f · d 2 t kU gazetesıne cep e en ge en ır te.. ,,_ .-...anıran or ezın e na ye ge- l b ·ı }' 1 
ınümessilinin Moskovaya gelen grafa göre, Sovyeıt birlikleri Miua ır· harebeler başlamıştır. nü bulunduğu halde Devlet konser- misind~ bulunuyor. yo U oyunca l er ıyor ar 
top ve tank gu··rmtuleri arasında mauınu .. şark sahil.inde. son mü.hlm Kahire 6 (A.A.) - Bugünkü vatuanna gelerek burada Mozart"ın A ik H . . N . MoJ· isk'" d ld ki 

l İngiliz Orta Şark tebliğincle kayde- ··1.. .. ·· 150 · ld" .. .. .. em a ancıye ezarebne ge· a ı e a ı arı 
bu zoraki dostluk ve iş birliği ve- nokta olan Kuybışefo yu gen a'" · 

0 umbunt~~ c··mhncı !1 °ti~umfill!_ mu: len raporlara göre dün sabah harp bı.ldı·rı·ıı·y 
. . . mış!ardır. Telgraf ta, Sovy-et kltala• dilen muvaffakıyetlerden başka in· nase e ıııe u umyase anno .1 . h' . d b' k or 
sikasını imza.lamaları, kım .bllır nnın tedafüi harekete devam ettik .. giliz keşif kollan. Kahire sözcüsüne nik orkestrası tarafından verilen gfielmıS:rı ımk~!efsı~ e dır !'apur .d~· 
nekadar hazın, fakat nasıl ıbret leri ilave olunmaktadır. göre, Elduda'yı geçtikten sonra ev· ko.:ıs'erde bulunmuştur. e d ıyam or ezme ogru gı ı· 
dolu bir manzara olmuştur! Stokbolm 6 (AA.) - Taarruz v..:lce kaybedilen araziyi istirdad et- Milli Şefe Maarif Vekili B. Ha· yor u. . Londra 7 (AA.) - B._ B. C.ı · ı d'. 'k" .. 1 · AJ: Y" 1 f k t tm kt 'eli. Bu vazıyet karşısında Uzak. Şark- Moskovanın cenubunda vazıyet fe-ve mukabil taarruzların birbirini ta- mış er ve u~manın l ı motor iı va• san . uce re a a e e e ı "d f edb' I , l C!, l p d . .. 

Bu anlaşmada Polonyanın ka- kih ettiği Moskova cephesinde gö· sıtasını, iki sahra topunu zaptetmiş· ta mu a aa t ır en a ınıyor. U'J• na aşmıştır. rav a gazetesıne gore 
Z ha 1 "' · etlidir Po- ı d" B d b k .. tank t Tu'"rk hukuk kurumunwı yam (Tayland.) milli meclisi.· casus- Almanlar. Mo.skova-Tula demiryolu 
ancı y ı eı·emmıy , . riinen bir cıcv varsa, o da, muhare- er ır. un an aş a uç opu 1 k db l kli b 1 ı:... l " ara arşı te ır a mış, na ye vesa- oyunca ı eruyor ar. 

lonya, Almanya ,.e Rusya arasın- benin son noktaya geldigvini ve Al- ve otuz. Alman esiri alınmıştır. . konferansları · · k l 1 1 I"'.' _ b 1. 

6 (AA) R b I ıti ontro atına a mmıştır. ı::.cne irer y· h 7 (AA ) _ o F l . Al-
da taksime uğramıştı. İngiltere manlann motörlü vasıtalan ve . ~~hıre .. · : - .. « ~men ı • Ankara 7 (Telefonla) - İstan- hakkında da tedbirler alınmaktadır. ic Y M k · · T l · d · : · 1 tank bakım~daıı sayı u"'stu"nlu"g"üne dırılıyon Dun Libya uzennde kum b l .. . . . k .. ü B C ·11 s· 'd k h d . k rnan ar os ova - u ar emıryo u ile Almanya arasında b.arp sürdü- •• .. u unıversıtesı re tor . eıru ıngapur a ara, ava, enız uv- h . 1 . 

sahip bulunduklarıdır fırtınalarını ragmen yapılan hava 1 s·1 l d" Dil T ,L Co" _ı.. vetlerı' e l verilen ız' ı'nler attını kesmış erdır. 
ğ .. · · ·· ·· b' i d Al n · . .. ı se 1.111 , ana ve gr ..... ,.a m nsup arına 

U ıcın, gunun ır n e ma ya Sovyetlerin bilhassa süıvari muka· muharebelerınde 22 Quşman tayya· ı f k"lt · __ 1 l d D letler kaldırılmı"tır. Londra 7 (AA.) - B. B. C. ı 
·1· b' kı p 1 . d ...... 1 .. .. J 'li I 6 ı a u esı 5a1on ann a c: ev ,, 

yenı ırse ır sım O onyanın !bil taarruzları yaptıkları söylenmek- resı uşuru muştur. ngı. zer tay- h k k h ı b' k Filipir. adalarında iqi olınıyan bü· Rusyada şiddetli muharebeler de--
kurtulmasına irnkAn ve ihtını' al tedir İlk clefa olarak kayaklı Rus yare kaybetmişlerdir. f u u u ve . atı~>B mkevzuf u ır T~~: " 1 ı R cı. • earns rv:enıuş r. u on erans, ur.r;; tün civiUerin adadan hareket etme- vam ediyor. A m~ ar cenupta us 
\'ardı. Fakat, İnglıterenin zaferi kıtalan harekete geçmiş~r. Gene ilk Mihver esirleri Hukuk Kurumunun bu sene için ter• leri ilan ecl.iimiştir. hamlesini durdurmak için ileriye ye-

Alm .. 1.'l.b" t' dahi 1 defa olarak muharebelenn 25 derıe.- Kabir 6 (AA ) _ Bugünkü tip ettiği toplantıların birincisidir. nide:ı tank ve piyade kuvvıetleri sür-
'Ve anyanın mag 1,.1 ıye ı 1 ce soğ-..ık.ta cereyan ettiği söyleni- A t ebı'w b · .: k d İ ·ı· 1 L ' mlşlerdir. Daha şimalde Timoçenko 

. . . resmı e ug, ugune a ar ngı iZ ı•bya da 
Polonyanın Rus ışgallndekı par- yor. . ü3 :erine getirilen 3000 İtalyan ve Çocuk esirgeme kurumu• orduları bir cenah hareketine teşeb-
çasını kurtaramazdı, çünkü Rus- Cephedekı Al~:'°n ı:nuhabi.rler, 2000 Almandan fazla olduğunu nun milli kıyafet balosu büs etmiştir. Düşman mukavemete 
ya harpte değildi ve sulh olduk- fRuslları~kherdmevzu tkahllliyedekttlıkçe, hydetmektedir. Ankar 7 (-r_ı f la) Çocuk son vazı·yet bazırlanıyor. Kmm'da Sivastopol 

az<. mı tat a mayn u an ı arını a ııc:.ıe on - önünde bir aydanberi Almanlar, 
tan sonra. sırf Polonyayı kurtar- belirtiyorlar. Ezcümle, münakalab Esirgeme Kurumunun milli kıyafet 100 bin kişi kaybetmelerine rağ· 
lllak için In~lterenin Sovyetlerle kabil olduğu kadar süratle tekrar te- Moakovaya kar yağıyor balosu dün akşam Ankarapalaa •a· men, bir adım ileri atmamışlardır. 
harbe girişmesi elbette beklene-

1
sis otm,eık vazifesile mükellef şimen- Londrı. 6 (A.A.) - Roma rad~ lonlarında verilmiştir. Bayan İsmet Seyyar kollar arasında Moskorva cephesine gelince, Al-

ınezdi. Esasen bir harp hlllinde ! difer efradı hazan metruk vagonla- yosiıno.. göre, M06kova bölgesinde l~önü ba~o.ya şer~f Venni§tir. Ha~- çarpışmalar oluyor manlar, şehrin 1 20 kilometre gar-
bi! Alın il h t•• r· t rın ve lokomotiflerin infilakı gibi bol kar yağma.ktadır ve hararet cıye Vekilı, Parti genel aekreten, bindeki Mojaisk'i ellerine geçirdik-

e, an~a ~ er uru em~s ı tadsız sürprizlerle karşılaşmaktadır- derecesi sıfırdan aşağı 25 santigrada ekseri Vekiller ve birçok elçiler ba· lerir.i iddia ediyorlanıa da, Mosko-
'Ve zorlama ımkanlan olan lngıl- 1 ıar. düşmüştür. loda bulunmuşlardır. . Londra 7 (A.A.) - B .. B. C.: I V"- bunu teyid etmemektedir. Mos· 
terenin Sovyetıeri yola getirecek Moskova kesimine gelince, Sovyet Llhyada~ Agelen h~~rler, ~ntanya• ıkovamn 120 kilometre şimali garhi-
tesir vasıtaları bulması güçtü. haberleri Alpıan tazyik.inin hiç bir I Belçika kralı lılann hala teşebbusu ell«ı.nde bu·ısir.de Kalin1n'de Ruslar buz tutan 
Hul.. İn 'lte p l Al noktadıt yavaşlamadığını teyid et- .. :i. k k & ~ e r S 1undurdukl~~ı1?,ı bildiriyor. Tankl~ Volga nehrini geçerek il eTliyorlar. 

asa gı re, . ? onyayı - mektedir. Şimal - bab kesiminde 1 d • arasında b~ çarpışmalara daır 1 Moskovaya 60 kilometre m-esafede 
rnanyadan kurtarabılir, fakat eli- Almaınlar, Klin'in 40 kilometre ce- Tramvaylara ı·nı·p bı·nme ev en 1 h b lmeuu-e de seyyar kolla lb l a eı:. ~~ .r- .. • • - u unan Klin civarında Ruslar bir 
ğer kısmım Sovyetıerin elinden nup doğusundaki Solneçnogaski'ye meselesi nn buyük faaliy~~ gosterdikler~ an- J şehrin ıokaklarma girerek taarruz 
alamazdı. Bu suretle, harp İngi- vardıktan sonra Volokolam&k'tan • • • • laşıl~ak.~ad~~· Dun g~ce Kahı.redejet;nişlerdir. Bu şehir Ruslar tara· 
llz zaferlle bitse de Polonya. bü- gelen birliklerle irtibat tesisine ça• y enı kralıçe, eıki Zıraat asken sozcu Eld~da da. ~ak~n~a fından K harfile bildiriliyor ki Klin 
tünlüğü eski h!li~de geri gele- lışmışlardır. Ve bu kesimde durum, Tramvaylara İnip binme, bu ara- N kız d karşılaşmalar oldug~nu bildırmıştir. olması muh .. ~meldir. 

çok te-hdidkardır. lık. tahammül edilmez bir itif kakıt azırının 1 ır Almanlar Eladem in 40 kilomet• 
mezdl. Almanya - Sovyet harbi, Moskovanın 25 kilometre uzağın- halini ald~. Bundan berkft ,ikayet re şimali prkisinde Cambutu elle~ Almanla.. yegane ilerledikleri 
Polonya meselesinin hiç olmazsa da Moskova nehrine dökülen İstra ediyor, fakat ,ik&yet edenler de, me- Londra 7 AA.) - B. B. C.: rinde bulunduruyorlarsa da vaziyet- k,esi~. ~~nuptaki Tulıı'dır.. Alman-
ilerde çözülmesi en güç olan dü- ırmağı kıyılarında ilk olarak bir c:kni memleketlerde olduğu gibi, Berlin n.dyosu Belçika kralı Leo-- leri et4İıı değildir. Ekseriyetle bura- lar buyuk tank taa_rr~lanle Tula • 
ğümünü yani Sovyet iddiasını meydan muharebesi olmuştur. intizam içinde, ura ile inip binmeyi 

1 
pold'ün eski Belçika Ziraat Nazın 

1 
da Britanya kollarına raslıyorlar ve 1 Moskova yolunda ılerlıyorlar. 

ort d 'k ldı 
1 

Klin yolunun öte tarafından Al- bilmiyorlar. Tramvay beldeme yer• B. Beyl'in kızı Mari Melya Beyi ile I z8.(Yİat veriyorlar. Alman kumanda-
1 

Ruslar Moskovanın 60 kilometre 
a an a rmış o uyor. man taarruzu. Moskova - Volga ka- 1 Ierinde. hiç olmazsa birkaçında, 1 eıvlendiğini bildirmiştir. Bel~ kralı nı general Roınmel mütemadiyen cenubunda Nacofominsk bölgesin-

Necmeddin Sadak nalı 'V'~ Dimitrof istikametinde de- ı kalabalak saatlerde bir zabıta me-
1 
evvelce lsveç prensm A.strid ile keşif kollan çıkartmaktadır. Bunlar 

1 
de Rus hatlarını delerek bir cep yap-

1 
vam etmektedir. Jmuru buluma da balkı 11ra ile binip evli idi. Kraliçe 935 te İsviçred~ bir üslerine dönmeden ağır zayiata uğ- m~ğa muvaffak olan Almanları ge-

(Devamı sahife 4, sütun 1 de) (Devamı sahife 2. sütun 6 da) inmeye ıtlqbrsa olmaz mı? Lotomobil kazasında ölmüştü. lratılıyorlar. ri sürdüler. 

Gölgeleri: 

9tomo~.il ve aölıesil. 
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ecek· ve 
w 

ingiliz • - ıran 

görüşmesi 
Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlin 6 (A.A.) - Alman tebll{t!nde T" 1 . ik' 

bilhassa. taydedllditıne göre, Alman ımeı, an aımanın gec • 
denlzaltılan 25,500 tonluk 5 İngiliz meıini eıefle kartılıyor 
flleblni batırmı.şlardır. 

Dün gece Alman tayyareleri İngU-
terenln cenubu garbt kısmında Uman Londra 6 (AA.) - Timeı aaze
teslsler!ne taarruz etmlşlerdlı'. Dil4- tcsi, İngiliz .. İran analşmasının ge
manın Manş bölgesinde ve Hollanda cı"kmekte olmasını esefle kar§ılıyor. 
eah11lerlnde yaptığı taarruz ~~- T~. bunun İngilterede inkisa
büslerl neticesinde 8 tayya.ree duşu- rı hayal sebebi teşkil ettiğini ve bu 
rfilNmüşUlr. ahili lh~d 

2 
Aln an vaziyetin Orta Şark.ta Sovyetler 

orveç s &ÇJ&.u.• a ı a· l·~· a·· .. k B • . .. 
denizaltı avcı gemW. blr İngiliz de- ır ıgı ve ?yu ~· :ıtany.a prestııı?e 
nlz:ııtısını tahrip etmişlerdir. zarar verebılecegını belırtmektedır. 

Gazete, müttefiklerin, hadan geçesı 
hayatt ehemmiyeti haiz muvasala 
yollarını tehd.id eden çok yakın tehRus tebliği 

J\loskova 6 CA.A.) - Sovyet 
tebliği: 

6 ilk.kanun gecesi, kıtalanmız bü
tün cephelerde d{lşmanla. çarpışmış
Jardır. 

öğle likeyi belki hı.rketmediklerini ıöy· 
lemektedir. Silahların muvakkat bir 
talih cilvesine mazhar olmalan tak
dirir.de, yahut Almanlar yıeni bir ha
rekete geçerlerse Orta Şarkta bulu
nan mihver lehinde.ki unsurlar, an· 
?aşmanın imzası hususunda İran hü
kumeti tarafından gösterilen istek· 
sizli.Xten ve müttefikler cliplomasi
s.inin lranı imzaya ıevketmek hwu
sundalci a1ikA.r aczinden yanlış, fa
kat zararlı hükümler çıkarabilecek· 
lerdir. 

Londra 6 (A.A.) - cSovyet gece 
tebliğb: 

tı ilk.kanun günü kıtalanmız bütün 
cephelerde düşmanla çarpı._muşlardır. 

5 UkkA.nunda. 14: Alman tayyaresi 
dfişfiriilmüştür. 4 tayyaremlz kayıp
tır. 

6 ilkkanunda Moskova yakınlannda 
t1ç Alman tayyaresı tahrip edilmiştir. 

ltalyan tebliği İran eyaletlerinde 
Roma 6 (A.A.> - İtalyan orduları kargaşalık mi çıkb? 

tımumi karargahının 552 numaralı Bertin 6 (A.A.) - D. N. B. 
tebU~i: ajansı, handan Politische Und Dip-

Tobruk ve Sollum cephelerinde 1.şa- loma.tische Correspondenz gazetesi· 
re değer ehemmiyetli bir şey yoktur. ne gelen haberlere göre, lranın bir-

Merkez kesiminde harekMın lnk!- çok eyaletlerinde kargaşalıklar çık· 
şa!ı, Birelgobi çevresinde karşılrujan ~ b" · k d" B k 
11 r1 k tl d Pı~maların tıgını ıldırme te ır. u argaşa-

e uvve er arasın a ç:ır ,, 1 ki _L -h· J ·ı· _ L • k 
tek"l"ar başlamasını intaç etmiştir. 1 arın •= ı, ngı ~z a:ı.&er.ı ma ~-
Harekat devam etmektedir. matı tarafından venlen cmır mucı· 

İtalyan - Alman hava kuvvetleri-
1 
hince, gıda maddelerinin müsadere· 

nln faaliyeti, havanın fenalığından si neticesinde halkın kıtlık korkusu· 
dolayı hrtifl sekteye uğramakta ise de na düşmeğe ba~lamış olmasıdır. Do· 
muharebe meydanlarının tekrar tek- minyonlarında yeryuzu ahalisinin 
rar bomb:ılnnması, refakat avcı t:ıy- yarısını ~Jiyecek kadar zahireye, 
yarelerlnin himayeleri altında mu- ağlebi ihtimal sahip olan Büyük Bri-
vatfakiyetll ve şiddetli hava muh:ıre- ta 1 h .. kA ti ·· · d b" 
beler! ile tezahür etmekt<:dir. ny.a .ran u ume uzerm e .n 

Avcılarımız, 13 düşman tayyaresi- tazy~. ıcra ederek onu ~u.ahedıenın 
nl, Alman avcılan da 2 düşman tay- tasdıkine mecbur etmek ıçın lranda 
yare;;inl alevler içinde düşürmüşler- gıda vaziyetini vahimleştirmek ni· 
dir. Daha başka düşman tayyarele- )'etir.dedir. 
rt tesirli surette hasara uğramıştır. ---------
4 Italyan tannresi ve 4 All"lan tay- ltalya'ya 
yaresl :ıvdet ctmem!ştlr. 

Bu gece İngiliz tayynrelert, Napo- h k 
lly! bomba lamı.şiar. 7 kişi ölmüş, 40 ava a 1 n 1 
lı:adar kimse de yarnlnnmıştır. Evler 
mühim hasara uğramış ve çıkan mü
teaddit y:ıngınlar, çabucak ı:öndürül
müştür. Gece avcıları bir düşman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. Tayyare
nin 6 ki.şlllk mürettebatından dördü 
ölmüş ve yaralanan ikisi esir edilmiş
tir. Tayyare karşı koyma topçusu
nun mermllcrlne hedef olnn diğer iki 
dfü:man tayyaresi denize düşürmüş
tür. 

Singapurda 
İzinli bahriye subay ve 

erleri geri çağırıldı 

Singapur 6 (A.A.) - Sinema 
perdelerinde gösterilen meeajlarla 
izinli bulunan bahriye ıubay ve erleri 
çağnlmı§lardır. 

Askerler ve tayyareciler de g'eTi 
çağırılmışJa~ır_. ----

Kastamonuda İnönü günü 
Kastamonu 6 (A.A.) - Mllll Şet 

lnönilnün şehrimize gellşlertnın ü
çüncü yıldönümü bugiln ı~n tezahü
ratla kutıanrnı., ve Miııt Şefe olan 
a>nsuz sevgi ve bağlılıklar bir defo. 
daha bellrtllmlştlr. 

İngiliz tayyareleri petrol 
yüklü trenlere ate§ 

verdiler 

Kahire 6 (A.A.) - İnglUz ha.va 
kuvvetler! perşembe günü Mes!nn 
bölges!nde düşmanın benzin ihtlyo.t
ları ile diğer bazı mühlmınat stokları
na atır bir darbe ind1rm:lşlerd1r. 
Blenhelm bombardıman tayyarelerin
den mürekkep bir te~kkül San Gio
vanni istasyonunu ağzına. kadar pet
rol vesatr ~a vagonl:ı.rlle dolu bul
muşlardır. İngiliz tıa.yyarelert alçak
tan uçarak bu lştlal kablliyetıı he
de! Ü?lerlne bombalannı atmışlardır. 
Blr mitralyözcü sarnıçlı vagonl!ırdan 
mürekkep bütfuı bir treni yakmıştır. 
Vagonlann hert>lrlnden siyah duman
lar, .sonra da. alevler çıkmı.§tır. Tay
yareler:lmlıı dönerken 100 metre mu· 
ra.bbaınd:ı. geniş bir saha alevler 1çln
de bulunmakta. fdl. 

Mozart'ın ölümünün 
150 nci yıl dönümü 

Ankara 6 (Telefoala) - Mo
zartın ölümünün 15 O nci yıldönümü 
dolayısile bugün Ankara Devlet 
kon*rvatuannda tören yapılmJthr. 

EY KADER! 
Aşk ve macera romanı 

ug WB F ifM!& 4 

Fener - lngiliz maçı 
2 - 2 beraberlikle bitti 

Maçta Hariciye Vekili B. Şükrü 
Saraçoğlu, mebuslar, bazı sefirler 

20000 seyirci bulundu 
ve 

EffEF*.., 

Amerikan 

seleri kuvveti 
İngiltereye sembolik bir 
müfreze, Afrikaya da 

bir ıef eri kuvvet 
gönderil eceli 

Almanlar Moskovayı 
kuşatmağa cahşıyor 
(~ tarafı 1 İnci aalıifede) 

Volokolamsk' da kanii 
muharebeler 

Londra 6 (AA.) - SovtYet ra.4· 
yo.una g~re, Almanlar, Mo.kova• 
nın timal doğusuna 125 kilometre 

N k 6 (AA) 5 t meufcıde yolokolamak bölgesinin 
evyor - ena o- bir ~mlnde •Ürekli ıckllde demı~ 

dı.. Mona.tana &.zası olan Wheeler, d 7 •· l"L ta 1 o 224 ··lü 

Ank.an G (Telefonla) - Anke.ralılar 
bugün güzel blll maç aeyretWer. Hiç 
müballğasız 20 binden fazla. seyirci 
vardı. Btadyomda Türk ve Ingillz 
hayra.klan dalgalanıyordu. Fenerbah
~nin reisi Hartctye Veklll B. Şükrü 
Saracoğlunun m.a.çı büyük blr allka 
ile seyrettiği görillüyordu. B. Şükrü 
Saracoğlunun etrafında ba.ştn. İngiliz 
Büyük Elçisi olmak üzere diğer bazı 
Sefirler ve mebuslar bulunuyordu. 

Birlctik Amerikaıun lSnUmüzdek.i e en gun u.&. ~v•f. • 0 

faa oyunu tatblklııe başlamlf ve lı:erır "lkb h d Şimal! ı ı d s·· ve yaralı verm.ı~lerdır. 
di yarım .a.hasında kapalı oyunu ı a ar a r an aya vıe U• R ] _ . . . .1 kabul etmıştlr. Bu sıkışık vaziyette yük Britanya.ya sembolik bir müfre- US arın yem ıki mukabı 
oyunun bitme.sine iki dakika. kala ze ıöndereceaini "~ harp devam taarruzu 
İngilizler aoldm bir: tn~ 18-PIJU4lar ederse, Afrikaya tam bir kuTTei Moskova 6 (A.A.) _ Moııkova 
ve sola~ıklannm ortaladığı topu sa~ sef eriyo yollayacağını gazetecile~ radyosu ougün öğleden •onra Ruı 
açıklannın güzel blr ta.fa ~u ile söıylemiıtir. Wheeler, Birleıilc Ame- ku\'\Vetleıinin Mollkova cephesinin 
gol& tahvil etmişlerdir. Maç bu su- rikanın temmuz-'-- evvel belkı" Av- K ı ) 

t be-.....,rl''"' .... ı.ttr tM.11 a inin k°'iminde Alman mevzi e• re le 2-2 ye ,.,,,.,., 11Ue sona e ... '-"i • d lb" k · r._ • 
rupaya a ır uvveı .ercrıye •ev• rine ka~ı yeniden iki taarruzda bu .. 

Taklmlar sahaya şu şekilde çıktı
lar: 

İngiliz muhteJiü: Rennle - Tariour, 
(kaptan), Triom - Gibb, Niındsay, 
Huskle - Woodward, Cliktn, Fentom, 
MegulJ'e, Willian, 

Fenerbahçe takımı: Nuri - l'rlurad, 
Muammer - Aydın. Zeynel, Ömer • 
Naci, Esad, Melih, İbrahim, Fikret. 

Maç çok sıkı ve serı hücumlarla 
başlamıştır. Fener muhaclmlerinin 
ani inişlerini İngilizlerin karşı akınla
n tak.ip etmiş ve her iki taraf müda
faası da bu akınlan ancak topu kor
nere atmak suretile kcseb~erdir. 
Fener rakibini satyandnn yarmağa ve 
bu suretle sayı çıkarmo.ğa çalışmış, 
İngiliz muhacimlert de keza iki açık
larile Fener kaleslnl tehdide ko~:ul
muşlardır. Oyun on bes dakika müd
detle bu sıkı şekilde mütevazin bir hal 
de devam ettikten sonra bugün kuv
vetH rakibi karşısında anlayışlı ve 
güzel blr oyun çıkaran Fenerliier kı
sa ve yerden paslarla tatbik ettikleri 
oyunla yava., yavaı nlsbi bir üstünlük 
temin etmeğe muvaffak olmuşlardır. 

B. Zeki ve İngiliz 
hakemi ne diyorlar 

Maçtan sonra Fenerli Zeki Ue ko
nuştum. cYenmellydlk ve yenebll!r
dlko dedt. İnglllz halteml Lorey oyu
nu ~yanı <ilk.kat bulduğunu söyle
di. 

San kınruzılılann yann (bugün) 
İngilizler karşısında alacağı netice 
büyük blr merakla mekienmektedir. 
Bu maçlar için İstanbuldan pek çok 1 
meraklı seyirci gelmiştir. 

Radyoda 
Blrlnct hattaymdan sonra. B. Sald 

Çelebi Türk futbol tarihi hakkında 
radyo ile ho.~ bir hitabede bulundu. 
İngilizlerin ve Tilrk:lyede l1k futbol 
oynanan Kadıköyün futbol tarthlmlz
dekl rolünü anlattı. 

Bundan sonra. İngiliz hakemi Lorey 
radyo ile bir hitabede bulunarak 
gördükleri hüsnü kabulden dolayı 
Türk milletine ve Ankara. seyircileri
ne teşekkür ettikten sonra Brlta.nya 
lmparatorlu~nun Türk milletine o
lan muhabbetini tey:ld etti. Lorey hi
tabesi esnasında Ebedi Şef Atatürk 
,.e Milll Şer İsmet İnönünün ısımıe
rını hürmetle andı. Bu sırada .stad
yom alkı4larla çınladı. 

kedeceğini ilave ettikten sonra bir lundu'klannı bildirmektedir. 
Amerikan kuvvei ae.feriyeal t~li Şimali garbiden yapılan ilk taar
için tanzim edildiği ıöylenen plan- ruz neticesinde Alman hatlan bir 
lar meeelcsi hakkında tahkikat ka· nokıtadıı. yarılmış ve bir köy İstirdad 
rarı verilmesi fçin Ayana teklif tıt edilmiştir. Bu bölgede Rusların yü• 
bulunacağını beyan eylemiştir. künü hafifletmi' olan bu taarruz de· 

va.m etmektedir. 

Wıavelll•n nut'-U İkinci taarruz. cenubu ıarki isti· 
R kametinde yapılmış ve Ruslara 

Hitler~ 1941 de zaferi 
vadediyordu. Fakat 

muvaffak olamadi 

Lonclra 6 {A.A.) - Hindiatan 
Başkumandanı general Wavell ıöy
lediği bir nutukta demiştir ki: 

c941 yılı muharebolerinin n'C'tice-
1-erinden çok memnun olmak yerin
dedir. Bu yıl bizim İçin ancak nazik 
olabilirdi. Çünkü bu harp asker 
mevcudu, techizat ve prestij bakı-

mevzHerini geni:ı mikyasta islah im• 
kanını vermiııtir. 

Bu ikinci taarruz esnasında 162 
ve 86 numaraları taşıyan Alman tü• 
menleri ağır zayiata uğramışlardır. 

Ruslar Taganrok 
yarımadasına vardılar 
Moskova 6 (A.A.) - Bugünkü 

cumartesi akşamı cepheden alınan 
bir telgrafta bildirildiğine göre ge• 
neral Remizof kumandasındaki 56 
ncı Rus ordusu Taganrok yarımada• 
sın- varmış ve bazı Alman kltaları• 
nın ricat hattını ketımiştir. Almanla
nn tank ve tayyarelerin himıeye!!in• 

Bu tarzda hareketleri netlcesinde 
İngil!z nısıf sahasından aynlmıyan 
Fener muhacimlerl muhteutln kalesi
ni çok tehlikeli vaziyetlere sokmuş
lardır. Fenerliler sayı ile neticelen
mesi muhakkak olan birkaç fırsatı 
kaçırdıktan "'sonra. merkezden yaptık
ları bir ınışte Mellhten ald~ı topu 
süren Naciyi İngiliz muhtellt!nin s:ığ 
beki batAlı bir müdahale Ue düşürmüş 
ve bunun üzerine hakem muh~llt!n 
aleyhine 33 üncü dakikada. penaltı 

mından düımanın üstünlüğü ile baş· de yaptıkları nevmidane mukabil 
lamıfhr. Bizse henüz hazır değildik taarruzlar Rus ileri hareketini dur· 
ve fena tcchizatlı idik. Hitler" mille- dur-..mamıştır. Alman kuvvetlerini 
tine 1941 de zaferi vadetmiş, fakat kısmen tecride muvaffak olan kıta· 
muvaffak olamamıştır. Yılm sonu lar Remizof'un •Üvari ve Kazak 

Ekl•m VQ .,.
1
·yetl• bizi her zam&11dan daha riyade birlikleridir. Almanların ricat ettik· 

'1 kuvvetli bulmaktadır. Düşman iııe leri yolun üzeri terkedilen kam• 
insan ve malzeme bakımından müt- yonlar ve furgonlarla doludur. Rus 

bu Sene daha ı•yı• bit kayıplar vermekte ve inanın!' da tayyareleri gar be doğru ricat eden 
kaybeykmi~ bulunmaktadır.> kollara şiddetle hücum ctmiıılerdir. 

cezası vermiştir. Ancak, F.sadın çek- Ankara 6 (Toelefonla) - Hüku· 
tiği penaltı direğe çarpmış ve bu su-,met, sabit gelirli vatandaşlann lıarp 
retle güzel bir sayı fırsatı kaçırılmış- dolayısile güçleşen yaşama ıeraitini 
tır. .. _ kolaylaştırmak için mümkün olanı 

Ancak surekJi hucumıa:.ını devam yapmağa azmetmiştir, Alınacak ted· 

Bulgar Başvekili hasta 
Sofya 6 ( A. A.) Ba~kil 

Filoi, rahatsızdır. Sıhht V1lziyeti en
dişe:;-i mucip değilse de Baıvekil 
oduından çıkmamaktadır. 

Devlet dairel~rinin vekil· 
liğini yapan avukatlar 
Ankara 6 {Telefonla) - Avu• 

katlı~ kanununun beşinci maddesi 
muc;bince &mme müesseselerinde ve 

Kastamonu dokumacılar devleti~ müralcabesi altın~a bulu· 
• • nan daırelerde maaş veya ucret aJ.-

ettiren Fenerlller bir muddet sonra b" 1 · ,,·_ı.. t t __ ı..·· 1 i k 
ı ı !nı. 1 d Sat. ır enn rnu::roe ez.anur er pe ya.-

sağdan an b r ~ yapmış ar ır. ı:. k d .... 1 k . Zi t . "h 1. 
açık Fikret topu sürmüş sol müdatli •1 a goru ece tir. ra ııtı sa atın 
atlattıktan sonra avut çizgisi hlzıı.sın- arttırılması için alınan tedbirler doe 
dan topu ortalamı.,ıır. Güzel bir va• bu cümledendir. Bu sene dilin ıva
zlyette bu ha.valey! yakalayan Esa.d ziyeti geçen •eneye nazaran 41.aha 
plAse bir şütle takımına ilk sayıyı iyidir. İlkbahar zeriyatı için de tim· 
kazandırmıştır. Devre Fenerin üstün diden tedbiri-er alınmaktadır. .... -

kooperatıfı açıldı mak suretile avukatlık edenler mün• 
Kastamonu G (A.A.) - 40 bin Ura hd.sıran vekil oldukları daittlerde 

sermayeli dokumacılar kooperatlf1 avukatlık yapmak mecburiyetinde
bugUn törenle açılmış ve çalışmağa dir~er. 

bir oyunu ile 1-0 vaziyette sona ermiş ' brujlanııştır. Meclise yapılan bir teklife göre 

tir. 
İkinci devre oyun gene ayni sıkı ve 

ser1 tekilde başlamıştır. Fakat bu 
devrenin ilk anlarından itibaren gene 

lskenderun limanı 
Yükleme ve boşaltma 
tesisatı geniıletilecek 

Bir kamyon devrildi 
Edime (Aktam) - Şoför Mua

tafa'nın idaresindeki 45 numaralı 
kamyon Çorluya 20 kilo~etre me
safede dverilmişti · Kaza zararsız 
geçmiııtir. Çorlu adliyesi iıe el koy
muştur. 

Fenerliler raklplertnııı kalelerini teh
dide başlamışlar ve sek.lzlncl dakika
da Mellhin ayağı lle ikinci sayılannı 
da yapmışlardır. Fenerliler 2-0 galip 
vaziyete glidikten sonra İngilizler da-
ha şuurlu oynam.ağa. başlamışlar ve Ankara 6 (Telefonla) - İthal eş· Edirne'de bir baraka 
tedricen oyunu Fener yn.n sa.hasına yamızın bilhassa cenup limanlarımız· 
intikal ettirmişlerdir. dan girdiği nazarı dikkate alınarak. yandı 

Akınlan{lı saRdaki muhaclml~ri ile bu limanların bilhassa İskenderun Edirne {Aksam) - Zmdanal· 
inkişaf ettlrmeğe koyulan Inglll2ı limıunnwı boşaltma ve yük1eme te- tında bekçi Mustafanın barakasın 
muhtelit!. yavaş yavaş ağır bıı.smnğa · · ı ·1 k · D ı ı· d k ı._- k 
b l 

....ı ....... ı Ü .. U dakikada sısah genıı eb ece tir. ev et ıman- an yar.gın çı mış ve oara a y8n-
ıı..ş ~ ve ,,......... çunc l ""d'" ·• B R f M ~ b 1 d ~ d "tf • · 

2_1 vaziyete girmiştir. Bu golden ~n ;ı~u~ mu uru . au anya.s maga aş a ıgı ııra a ı aıye ;retı~e-
sonra İngilizler hA.klmlyetl ele almış- hır ıkı gune kadar lskenderuna gı· rek ate~n civardl'lki 8h,ap binalara 
lardır. Bu vaziyet karşısında Fener J derek bu iş üzerinde tedkiklerde ıirayetme meydan vermeden ateşi 
takımı blr müddet sonra bir müda- bulunacaktır. . ıöndünnüştür. 

k·anunun muvakkat bir maddesi ile 
üç ıene tehir edilmiş olan bu hük• 
müu ikı sene daha uzahlmnsı isten• 
mc~edir. 

Atlantikte bir Alman 
korsan gemisi bahrıldı 
Londra G 'A.A.) - İngiliz Am1rall.ık 

dairesinin bildirdiği.ne göre Dor· 
setshile kruvazörü Atlnntıkte bir Al· 
mıın kors:ın geml.slıı1 yakalayarak ba
tırnuştır. 

Londra 6 (A.A ) - Hava Nazırlı• 
ğının tebllğl: Sahil tayyo.rt:-lerlm.IS 
Norveç, Hollanda ve Fransa nçıkl:ınn
da seter eden düşmnn vo.purlanna hii
cumlarda bulunmu.ştur. Düşmanın bil' 
slla.hlı balıkçı gem.lsi batınlm~ ve 
diğer bir iaşe vapuruna da 1.s:ıbetıeı: 
lı:aydcdllm~tlr. Blr tayyaremlz dön· 
memlşt.lr. 

allere ceıvap vermek için değil... yordu ki - hiç de kendininki gibi 'şüphe bürüdü. Zira, reddedildiği 
Atmaca, kaılannı çatıp, hiddetle: değildir; bambaşka ııutette halko- için, erkeklik izzeti nefsi hayli ren- Bir ayda batırılan 
- Yaa) ... • dedi. lunmuıtur. cide olmuıtu. 
Bereket ~ersin, o •ırada iki kadın Umumiyetle bütün arzulannı emir Hayır, o, bozgunluğa ula ahı· İngiliz vapurları 

yaklaımıııtı, para uzatıyorlardı. 'uretinde tatbik etmek itiyadın• mamıttı. Karııı tarafın mul:aveme- Berlin 6 (A.A.) _O. F. l.: Al· 
Nakleden: (VI • NG) Bu ha), patrona, •İnirlerini yattı· flnydı. tini katiyen mübah göremezdi. man rady05u ıonteırin ayı za.rfmd• 

brmak için yaradı. Şimdi, bir kadına kartı cesaret Bu küçük maaşlı kasadar ona ka- İngiliz donanmasına menıup 231 .., 
Tefrika No. 104 

- Üç beı kuruı kazanın.ala ~h· - Tuhaf ,e.y ••• Acaba) .. , Müıteriler uzaklaıtıkları zaman edemiyordu. fa tutuyor. Bu da ne demde> •. Nasıl bin 870 tonluk gemi batırıldığını 
fl'YOr uwallı... - Bunda tereddüt edece~ bir tı.iddeti bsrnerı geçm.iı bulunuyordu. Kepenkler kapanmada~ evv.el, olab~l~r)... ~ jhunun 78,370 tonunun Alman tay: 

- Ne biçim reeimmit bu)·... nok.t.a var mı, beyefendi> Şayet bir adım daba atana bu güzel kasadan ve kasadardan b:rdenbıro Nıçın kafa tuttugu da meydan- 1yareleri tar8fından batmlmıı oldu• 
- Sulu boya ... Yelpazeler, Jcu- Erkek gülmeğe baıladı. ~a, mcmıureyi kaybed~eğini anlıyordu. uzaklaşıverdi. Bundan da Meliha da ... Başkalarile alakadar •.• Onla- 1 ğunu belirtiyor. Söylendiğine aöre, 

ınaıılar, yastıklar boyuyor... oe çirkin, ne tahte bir sülüıı... Vay aksi teytan vay ... Ne kızmıı pek memnun oldu. Ayak hizmeti ra güveniyor ... Güvendiği kim olsa Büyük Britanya mecmuan 14 mil• 
- İltidadı var mı bari) - Haydi, haydi... - dedi. - bu... Tehditler karşısında boyun gören iki küçük hademe ıvardı. On- gerek> ... Belki de, burada nöbetçi 1 yon ton kaybetmiştir ki, bu da g~ 
- Evet efendim... Çok fsddadı Siz aptal bir kız değilsiniz ... Esasen eğmiyor 1 lara emirler verdi. Ortalığın nasıl te- gibi duran adam onun hamisidir. çen büyük harpteki kayıplann mec• 

•ar. bu ıehfrd:e de siz yaıa gelip böyle Bu ıebeple, Atmaca kendisini ınizleneceğini bildirdi. Atmaca, bu işi takip etmeğe, kati muooa müsavidir. 
- Ne kazanıyor l:iu işlerden) ıeyleri anlıya.mıyacak frıean kalma• tuttu. Sonra hwıusi odasına geçti. kanaate v8rmağa karar verdi. ,--------------.. 
-Şimdiye kadar pek az bir ıey ... dı artık... Baş bap kaldıkları vakit yumu- Pardösüsünü ve ppkasını giye- Bekliy b"I" d" p 1 · .... e ı ır ı. eş en .ua yuru• 
- Neyle yaııyor öyley9e)... - Ne demek istiyorsunuz>. ıayaralt: rek yan kap~dan. dıJar~ çı~tt. yebilirdi. Bundan kayıbı ne olacak-
- AJlah ne verdi)'81e ... Ne yapa• - Elbet hayah bildiğinizi... - Amma da vahşi tabiatliymir Fakat uzaga gıtmedi. Bır ka.p1'lın tı? Ha.va pek güzeldi. Şu dümdüz 

fmı > - Şa)"et bu ıözden kıutınız, ha- ıiniz ••• • dedi. • Güzel ve genç bir al~ında ~.urmuş. 8.d~t~ orada gızlen- caddelerde yürüyüp ne zarar ede· 
- Demc!lc, kazandığınız paradan yattaki mabrumiyetleri ve fedakar· kadına bu tan: aözler ıöylemek fe- mı,t:ı. Dükkanının ışçıler tarafından cek? Sinirleri bile bu sayede yatışa-
~a iradınız yok~ lıklan bildiğimae, aldanmıyoraunuz, na bir ıey midir? ... Her halde bun- kullanılan kapısını ~zetl.iyordu. bilir. 

- Yok efendim. beyefendi. lan başkalarından da du:ymuş ola- Karıı kaldınmdan gözlerini bir an 
- Öyleyse, keyfiniz de ~erinde &kek, veznedarın kulaima caksınız .. , Kızılacak ]af değil ki... ayırmıyordu. 

C:leğildir. ·• eğildi. Meliha cevap vermedi. Fakat ha- <?rada, lrl yarı ve g~yet ıık . bir 
- Öyle, efendim. Sorduı riz bir ıekiMe dudaklannı 11ırdı. delikanlı <luruyor. Halinden, kibar 
- Böyle 11kışık bir vaziyette ya- - E .•• Hayatın zevklerinJ, lteyif. Coıkunlukla müfrit bir hareket yap- ta:bakaya mensup olduğu belli. Na• 

tamak fenanıza gitmiyor mu) lerini? mamalı: istedi. zarlannı kapıya dikmi~. bakıyor. 
- Kardeşim de, ben de, elbet Meliha isyan etti: Patrorı da, li'u kendini 1:orlayı~ Acaba beklediği nedir) 

daba iyi ıeraitte yaşamaiı ı.tcrdik. - Ben burada kua<Iarlık: ~ 1ap- tan dolai)'l bir yorgunluk duyuyordu. Pek u.bırsızlanıyor ... 
faka'" çarem.iz yok ki... mak için bulunuyorum ... But~ fU- ~arıı~n!!._akini_n ~hsly_e.!lı - his&e,41· ~ıızııı, p•tron~ kalbini bir 

Hakikaten de, veznedarın yüzün
deki güzellik, endamındaki tenasüp 
ve halindeki ııevimlilik, patronun 
üzerinde, barut mahzenine a.tılmı' 
bir bomba tesiri uyandırmıştı. Yok, 
hayır! Bu işin içinde aşk yoktu. Fe
d1.1.kar, diğerbin ve sevdiği mahluku 
kayıran bir aşk ... 

(Alk.ası var) 

Tan gazetesinde koskoca aer
lavayla csadr'a'zam> yazıyor. 
Bu yeni harfler ve bu dil dev· 
ri i devrinde bu kadar kalka
lcye ve ayın çatlnmai:,..ı he.cet 
yoktur. 

cSadr'a'zam 

dememeli; 
cSndraz m> 

demeli! 
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ı...,nbal ıı.llwlsiniııa ~ Ve birden çekirge gibi zıpJ.ıyarak ı munden pek mütoossl.rdiler. Şaba-
,y~ .,.. 11• ••d• .._ • • ., . • • .. _()amanın gerlye ka.çma.cıma. n hny- itayı o anda pe.rralamak ıatedUer. 
d. Yollu orlar. Teı kldr -..... Belediye btimllk ettiii tarihi kiymeti haiz )" qcı Yanı 3 ıene ıürgun mmuma meydan Termeden - Elin- Ozerıne atıldılar. Fakat, 1ht!.yar de-
P,-.La Y L-L----~ • - - - l im - _LI~- ld delci bançerl •vallınm ~ne •P- nbıcllerden tıiri: ~ ~ 1e1ıa. - 7

-- yerlentt analannı aatiyor olmıyan eter er ar cezaaına man&UID o u ladı. _ 0 çıldırdı. sız de mı onun libl 

.beni af~· eenaainCla YJdirilacall Habef kadınlan çat tıstanç olur, deli oldunuz? Bele blraz du,oü.niin .. o ...!: mensur, bir de........- 7DI- İltull>ulda ı, Bantu ~ar- Bal.ıkpe.zannda. toptan penur n tocaıannı başka bir kadına kaptır- dellrmlf bir lcadındır .. m aklı bafın-
okadmn. Salt--tm • 791 ticareti ,..pan Yanı ~a mamat için - eter böyle bir tehllke da erlerslnlzl Bıraku\.lZ. onu ta~ 

Bana.rclan cBir del*De - 18 kuma ıeaad~'" ..il t:!; J:at1 eeeıtert Kanıma ıtomı.vonu bndislıı.den Trabzon :ratı alma.le~ dezerterse _ mdtınneyı tercllı ederler- pqaya *Ilm edelim. cezasını o ver-
Nda Türk ~· bethkh 9 ... ma ilden • oadıdelıı Dl teb1ıtlll Japaı ~. fBbl'tn ,_ Ali adın.da b1ıiDe 781 oJm&4ılmı dl Kendllerlnl 4Gtftneınezlerd1. lhı. 
'1feıilc makalesinde bay WuDala Dzt1smdak1 !':"J":!• ~ lmul plim mw""'Mlle tımnbalm .n:11irerek -~ latıcwntt ._ tıaı fabakanın da c&D kızmıftı. Et.ta Dlyereılc Şabakayı b1r kenara aü
~. ortaya orijinal liir ı. ıüre- Jdfletilmeıal ':!....n,, mmDe ilki nmbt.eilf .m.tedııdeltl tartbl wr- mtbüat>e memurtaD tuatuıdan J&• ()muun bir tere candan .mnlftl rtıkledl. Bu. arada ortalık iyice ay
~ Ali Canib,.m liaelerde 'Hrdi- Dl1ra4a <sa.::' vardı Beled.119 PDdl len tedl:1k etm1t etm!t Te maruf, pılaıı arqtırmada ctbnhurtJft hm- Onu bqkalarına taptırmaık s.stemezdl. dınlanmlf. ıilnet yükselmeğe başla
li d.d.m amnnı apmam11 bir ya• ~ = ,-o1. seni11ıtmı ~et,. ~ &btdeleı'Clm batka Jıııenanla. baııeainlde Yani I>eYletıollun& alt 283 O.na.. kocamı& ballanır cil>l bal'l&n- mıttı. Derhal bir kayık.la ~a gemlsl-
11 il • o,.ı ki, hen- u• - eWnn1t- klSfede talan eser1ertıı de çıol'unu tılndte N bulundulUnd&n kt'nd.l.m mıetı. ne bu tara haberi blldlrdller. 
-. e kartunıu. çıkıyor •.• ~ aten IODl'&- aru111 ıtru telblt etmı,e ınım.ttü: Oılaıuttur. yabJanarak mahkemıeJ'e ftlilmJfiL Osman birdenbire yere dilfttl. ••• 
'-la- ~~'::_•- :;{ 1 diye ~akmd& bu aha. atılıla. 9*&- Banlal ~hıde m1m&rl kı)'metıt halıı Diln asliye lldDcl cesamabkeıne8'n· - Bana. neden kJ1dm, Şabab? Kara Oımanın ölüm 
,._ar ~ ..... ev an• · ...... -...d Altl7o1 oldutu halde zamanla harap olan de Yanl Devletollanun 1119'tbfen - Ahdetmlftlm .. ~lnimden ıerl h b • 
--.e kaldU'dıiı bir çoc~ unuta Bmıdan ba4b ~,, .... e e eaerler bulundutu ll>l ~ ıartiıl muhakemesi bltlrllm1ftlr. Muhakeme dOnemerıd.lm. senı. bqkalanna tert a erı 
tıtlıya bir ıeyltr eni... iab"ban almndan tlılL'llçe dotru in: cadd ve m.lm&ı1 Joymet.t bulanmadıl'ı hal- neticesinde deposunda. killllyetll mlk- etmemtt için lHdtırmete azmetmlfthn. Hü&tev rels, kaptan pap.ya veWet 
'1andırclı. Ona söre de her ~ tıst1ln~~~alarl.!'wıı:ru1.ren ~ de vaktlle mu!ıafazuı el2ıemıdlr f~ darda yat' mevcud oldutu halde Ilı- Bu mada. eürlllttıyti duyanlar arta ediyordu. Kara haberi getiren kayık 
'-ta Selinikteki Gmç Kalemlerin ve _,, ... ~-e m 1 burad& da zedDeıı binalar da Tardır. Bunlar, tlU:r tudlyle bunlan llzley1p satmat kasaraıa dotn kOfUftular ve Kara. pqa gemWne yannştığı :z::ıınan Hüsrev 
>Ji Canip • Ömer Seyfeddin kom- h& açıl~ tlrd~t;:1~ elde ka- hnat pllnı tatbik edilirken' yıktınla- btemedlğl 89.blt görüldilRünden Yani Osmaııın kanlar tçlnde yerde yattatını reL! yeni kalkmıştı. O ihtiyar olma-

lıinezonundan doiuYol'IDUf. Z!- f:!u a::ı~~ tlfraz ettlrmlttlr. Bu ar- ea~~:_ ... ul •-- plA.nını tatbik Devletotlunun Uç ııene müddetle Bı- ıö~~e ~:~ar. ~:er::":-d:!C: .,!"~~~:~: 
~alp, bu hareketi nazariyelendir- salar da yakında satııacalttır. ed::~: Bel= komisyonun bu vua silrgün gönderilmesin~~~ :""va~ fU tahbeoyi ... Beni ~;1cu uyurdu. K~ktakllerln: 
'-it. Bu arada koskoca Mehmed Bu suretle imar mat.sa.dile açılan u.kl ...ıer etfafın~tı IOll tıedldka- parabul ~ &lemeslıı!_~ ~;::- Turdu _ ~liket .. felaket .• l:ınin bile •• gİb:nİf dde ve meydanlardan elde talan unan 2..., teneke .u-...zon ,,_ ... m . ıw... d k t 

• gume •• • ~ ca ..__,_ tll ühlm bl tını clJr Onthıde tutacaktır. müsaderesine karar vttllmi§tlr. Diyerek, yerde iki bo.tlüm oldu. Diye baıır. • ..,tıklannı uyunca oş u: 
Hececilerden toYle babaedııuyor: arsalan •~ aure 8 m r T . . d•"' Şabaka hiç koı1anuyordu - Ne var çocuklar? 
«- Onların mevzulara mliptezel gellr elde edlleeettnden bu hasılatla Bir çuval undan ne kadar evkıf edılen ıger - Bırakınız .. Osman öıthıceye ta- Denlzcller paşa gemisine çıkmadnn 

llıeıiınesile izala edilemiyecek dse-- §e'hrln diler a.tıaıanndakl imar plln- muhtekirler dar b&fl ucunda duracatım... onu ae- haber verdller: 
tede mÜptez ldir ••• Hececiler 8"1PU lannın tatbtklne g_eçllecektlr. ekmek çıkar? Bey'bella.dada Şafak gazln06U 88h1- v1yonmı. - Şabaka isminde blr Habeş ka.dı-
cliye andll'ılan bu IP'UPUD faaliyeti M"ll'"' Şef'• b"• 1 • tst&nbuı Beledfyıeslnln, bir çuval bl gazinosunda m~ere notaan Dlye batırdı. Denizciler hayretle nı denizde yüzerek yen! kadırgaya. 
edebiyatımız için 'bir iftihar 'Hlilesi 1 ı ın Ult erı undan 113 ekmek çık&rıl~~eli ld- ekmek aattıtından p.talanm!f eeliye btri>lrlertne babştılnr. gelmiş. ~ukania ~ıkmı~. ~~rafl~tll 
elın akt Heykeltrq B. Kenan tarafından dtuı br§ısında birkaç &'"• evvel lklnci e hkemeslnde tevk:İf edil· •-Böyle aevgt olur mu?• manı anı,ıcr em ş.. re 
Otıybanac Seıryf.»il • y uf z· aları, hazırlanan Mllll Şef İnijpiintln blr btlyilk: bir tecrübe ya.pıldıtını yaz- ml•tı c za ma c- Bir kadın, eevdltt ertett vurur can verdi. 

erı. m ıy çok bilstlerl Beledi.ye tarafından sa- mıotık. " r. M mu?• Hüsrev rels birdenbire §8..§ırdı, ku-
J:.,.uk NafizJeri böyle. cbir kalem tın alınmıotır Bu bnstler Villyet ,.. Tecrübede elde edilen netloeler Beyoğlunda kasap Mlltlyadl ~ c- Bu itte bir yanlışlık olsa ge- latlarına inanamadı: 
hc:tikten sonra», Halkevlerinin büt· Belediye dai~ler1ne konulacaktır. etmetlerln Belediye tmıyahaneelnde natle et aattıtından, tıeKO:~~aB~- rek.-> - Ne diyorsunuz erler .. Kara Os-
~ile bol keseden edebiyat fırkacı- tahllllert ııonund& anlaşılacaktır. paşada bakkal Demir ~"""'' - Her kafadan bir aea çıkıyordu. man öldü mO? 
iti. yapmağa girifiliyor; alelmul et K k d Diğer taraftan T1caret VekAletJ İs- ~;:nan dkll~i ıı:,y:öm~v; ~~- Şa.bakanın Osmanı vurdutuna klm- - Evet. Onu bir Habeş kansı hnn-
cloat k l ocaıını vuran a m tanbul Belediyesine bir tebllA' gön- ann aıı, a ya urc • .se inanmıyordu. çerle öldürdü. 

cL ayarı 
1

1YZ~ yazı aleminde tevkif edildi derm1ftlr Vekllet bu td>llğlnde bu g1 Derya.oğlu elinde :t:Wliyetll mlk· Kara Osman: - O melüneyl kaçırdınız mı? 
...u mem • darda ltömilr mevcud olduğu baldo ? dedi b nl Hayır Yakaladık e zlııclrc vur-'t"u..• ·· r-· · temsil etmİf İn· aı.ııd Us e kezi tomlserl Ta· gi1nkft aa.rtlaı' altında bir çun.1 un- 1htıkl ka.sdl l b lan kl • - Ne duruyorsunuz , e - · v 
" munevver ırcını ~ Y"9'- e po m r dan ancak 109 etmek çıkanlabllece- r Y e un sa ayıp aa y&ralıyan bu canavardır Onu yaka- duk. 

'-nlann yansı ağza a1ınmanut- vyle IAt Uçkun ne le.arısı Nedime Uçkun b dan fazla ıkaranla tıp. ~Jkarmadığından, tıya adında bir 1 z1n 1 vurunuz haydi valdt Hüsrev reis bu haberi alınca bey-
la:i, öbür yarısı da, - Pey~ ~~: evde kavga. etmişler, Ned1me polla ta.- ::11 ~=da takibat ~pılm~ıT:: .satıcı dikiş iğnesi 1htllcAnndan ya.- t9:1Jeıme~!z. .• , nlnden vurulmut glbl se~mleml,itl. 
lalb bir münasebetle aoyledagı bancası lle kocasını bacağından ya- dlrml§tir kalanmı.şlar, asliye 1klnci ceza. mah· Denlzıcller Şabakayı yakaladılar ve Osman, Hüsrev reisin en Ç'Ok gll-
ll"bi -: «Ne yaDk ki, ben de and· ralamış, Talılt Uçkun Beyoğlu has- . temesinde yapılan sorgu neticesinde güvertede yığılı duran zincirlerle Jı:a- vendiğl. sevdiği bir deniz kartalıydı. 
lbıtırn! Kadro harici kalanlardan !8'11~de =a~l ed!Up ll:~~tttlk- Milli piyango bugün hepsi tevkif edllmlflerdtr. tll kadının ellnl ayağını sımsıkı sar- - O bukadar çabuk, hem de blr 
llland t d' ekler Bot aaflan en r m e aonra "'11" • Cerrahpqada pazarcı Bald dolma· dıl kahbenln hançeriyle ölec k blr kah-
ile bun.,, ıyec Üed Al dol· _Bu va~anın tahld.katına İstanbul çekilecek Jık bR>er lhtikArından, Oalatada Ne- - tekrar yalvardı· raman mıydı? Vay ha!n vay ... Pa.d1şah 
d erceste mıarasıs n .er . • dordilncll sorgu hlk.lmllğl el koymuş- 1n catt Bey caddesinde tfttthıoıfl Alt Et- · duymasın bunu allmallah 

0 
taıta-\lrınuı. Bunlar kimdir? lsimlıerlll! tur. Nedime dün adliyeye getırllerek Milli pl~gonun 8 el tertip 2 net ber bira 1ht1kl'ınndan, Sultanahmedde - Bırakınız beni.. ~acak detlllm. tın etlertnı hızla 'd 

.. Yı.am kimse tanunıyacak. Eaerlen sorguya çekllmJş ve kocasını yara- çeklllfl bugün An:t:arad.a. Sergtevı bl- manav veıı meyva ihtlklnndan ya· Bent buradan uzaklqtırsanız da gl- cım yo. urur. 
de yoktur ki, cokucluiunus. yahut .J.ıyara.t ölümüne aebeblret vermek au- nasında yapılacaktır. Çeltlllf aaat talanmışiar, lklncl ceza mahkemesin· denlerden değlllm. Osma.nm nuıl can Ve hemen kayığa atlıyarnk yeni ka-
itttdbini duyduğunu ,u yUUUD aa· çundan dolayı tevkif edllml§tlr. Ne- lll,30 da başlayacak, blr .ııaat devam de yapılan muhakeme netlceslndd verdJtlnl görmek istiyorum. Ondan dJrgaya g1tt1. Bu arada PJri Mehmed 
~İ» di e im. Ev adreslerile mi dhne hakkındaki adliye tahklkatınıı edecek ve radyo !le büttın 1\U'da bll- yirmi beşer Ura para eea.sı &!emele.. aonra bent de öldilrflp cesedlm.I yakı- paşaya da bir haber ulqtırdılar. 
t.,.·f 1 Y ~·., mevkufen deftm edll~ttır. dirilecektir. Bu çeklllfln biltlln n.fha.- rlne ve beşer gün müddetle dükk!nla.. rus •• Te tülilmtı onun mezarı tıstüne * 

~·· e~:;:'~ ı. r lan Matbuat Ummn MOdilrlatft tara- nnın kapatılma&na karar verllmlftir . .eı1)1ntzl VezJrlAzam o sabah erkenden kalk-
ı.ır sııne ge mce: Bir katil 17 seneye tından aesll flllme alınacaktır. Bu n- Kara Osman birdenbire fenalaştı mıo ve Seltmln yanına gltml.şt1. Padf-

8u pitonlu dabilerin ~ llm :rurdmnuzun her tarafında sine- Tünel lşlemeğe oerçl eakt denlzcllerden birl derııaİ p.hın ne7Ailnde mühlm askeri mcsele-
... dan (yahut katılacak olan) b!" mahkUm oldu malarda gösterilecektir. Osmanın yarasını aarmağa. ba.§ladıysa ler göriıfOyorlardı. 
"-i tairin, ayni mecmuada netredı· Beyazıdda Soğanağa mahallesinde başladı da, Osman hem çok kan zayi etmiş, Bu kara haberi getiren paşa geml-
i._ bir eseri üzerinde duralım. metresi Ferlhanm Al1 adında blri ne Havagazı kesilmiyecek hem de can evinden vurulmuştu .. da- sının k!hyası idi. 

«Vatan atkııt isimli tiir f1I kafiye- dilfiip kalkmasından hiddetlenerek Dün bir aabah ~fikJın.lz, Dolma- Tünel, yazdıtımız veçhlle, dlln •· !ha fazla yqıyamaulı. Birden başı TelAşla gelen lı:Ahyayı: 
lerle ~endirilmittir: cGibel - bir ~e gtzllee enı girip blr arada ya- bahçe gazhane$lnln pazartesi gtınün- b&htan itibaren .tflemete l>qlaınıfb,r, omuzunun :ranma den1IdJ, g&ıerı ta- •- Kimse girmesin deyu Ira.de bu-
el - ,;ı _gel - beclelıt, edilim- kaladıtı Allyt yaralıyan ve Ferihayı den itibaren havapzı Termiyeeel1nl Halk Tünele büyük ralbet g&ıtedyor. pandı. Koca tahranum, btr Habef 1\U'dular. İçeriye glnnek yasaktır.• 
d-.ı _ dudaiından>, cgeçİLnez - öldüren Hmnn muhakemesi tkfncl yazml§tı Bu 1dd1a dotnı dettıdJr. Ha- Tünel eeferlerfnde esti tıc"'t tart- kabbeslnln hançeriyle yaralanarak, Diyerek, Plrl paşa lle görii§türmek 
İçilrnen. Halk uaulüınde de vezinli atır ceza mahkemesinde bltlrllm.lştlr. vagazı §U'ketı müdürü bu hususta de-- fesi tatbik edilmektedir. Ttlnel1n !f- ııllıQet İstanlmldalı:J yavuthısuna ka- tstemlyarlardı. 
•e . .• demek Hızınn, Ferlha.yı öldürmek suçundan ml.ştir lı:i: lemeğe başlaması tb'.erlne tra.mın.y- T'llfm&dan, İ.stendert" limanında can Klhyanın yüksek sesle: 

nızamlı yazıldıima s~re, ' on bet sene ve Aliyi yaralamaktan da - Yenl Sabah ıuetu1ndet1 .,,...,., 1ard& kalabalık blra3 bafifiemlftb'. nrm!§ti. - Limanda mllhlm blr vata oldu. lerbes mısra deiil. Kafiyeye ebem- · .,..,1,. 
1 -

lb" eril • 8 . kaplesind bir 1k1 ıııene olmat üzere on yedi .ser.o YOU&M9tır. Bavagazı sıkıntısı hiçbir za- V 
1
. 1. Osmanın ölümilnil gören (tabaka Vezirlbım.ı görmeğe mecburtmı. ae-

IL ~et v m14... r • e müddetle atır hapse konulmasına ta.- man bahis mevzuu deA'lldlr. Fabrika- a 1 yarın ge ıyor o anda çıldımuf glbt, tA.b bhkahay- nl Büsrey ret! gönderdi. Bu, :pad!fab 
"'IUp, öbüriinde batlı• üal6p olmu rar verllmtştır. m.ız, flmdlki halde v~ hiç tOmllr al- Vail ve Belediye Mm dolctor B. la cftlerek, kAh dlşlertnl 8*ıp hay- nezdinde gör1l§lllen meseleden da.ha '-·· * Kadıtöyiinde Flk.lrtepea clva.nn- madJğı takc:Urde blle mevcud stokla- Latfl Kırdar yarın 118.bah .An1carad&n kırarak atlıycrdu. mühlmdlr. 

Lakin tu parÇUllU birlikte oku- d& Zahide ft Badiye adlannda on rlyle iki aydan fazla gaz Tereblllr. fehrlm17ıe avdet edeeekttr. Ttırt denl7.cllert Kara Omnanuı ölü- <Arkam nr) 
)&lun: iki yaşlanndatı kızlara. tasallut et· ---------------------.....:......:.;.;...:..:.;.;.;;_ 
Q<>cuklar beraber,.. gelin yiyellm... metten maznun Mehmet Flkretln mu-
~ınbe bulutlardan,.. kanat takalım .• hatemest ttıncl atır ceza mahkeme-
'-_pellm toprağı,- göte varalım ıdnde bltl.rlhnlf, suçu ablt oldu~-
.,;lınlze atsın, .. hayat denen 11el dan Mehmed :ntretın aelı:Jz ay atır 

Teknik batalı bir fİİr, remıi bir hapse konulmamıa tarar ?erllmlştlr. 
'-cmuaya nuıl budar? 

- • «yiyıelİm - tüalım - ••• Memleketin Uç milli CelDİye-
.._.ırn,, ı kafiye aanDUt··· Bir de icad· tine ayni amanda :rardım fr-
d. bulunmuı: c, .• > noktalaYJlı... lalı her saman ele seçmez. Km· 

Faruklar, Ziyalar, Seyfiler!. •• Siz. b.n BaJnllllDdan iıdifade ede
ler • tiir~ye bir çeyrek uırdanberi rek lmrbm derilsimbi Türk 
~tlsde bulunuyonunm.. Diier Hava K._ ,,.erelim. 
~alarınızdan seçelim. biç cleiil· ._ _________ .. 
le •ezinle kafiyenin ne olduianu öi-

ROBERT VQUNG ve HELEN GILBERT 
tanfınclan ,.,ablan " hnparatorluk de'fl'indekl nlslar Te qklaı' 

pa;rffabtı Vlyananm ltib Te ihtişamını Jietema 

Viyana lşıklan 
ıisel filmbıl B U O 0 17 matlab 

S A R A Y Sinemasında "'-nit " öğretmİflİniz. Şimdi. lae- Açık trcoekkür 
~ paruile eıkan. hepimizin Eşlmln bet senec! •• mtıptıelA ff muz- •••••• 
~ı icab edm bir mecmuada ım· tarlb bulundutu hastalıtı t.clhls ede-

ıörinis n b .. iki aat ıeclrlnJs. 
Bugün ..U 11 de tenzllAtlı matine 

lere kartı bu satırlar yazddıiı için re.k yaptığı hlzıkane tı.c; amellya.U& ~--••••••••••••••••••••-~ 
~ dil • Şakirdi • • • ka· hayatını kurtaran operatör M. Ke
fiy az~~· .. ~ ed~ de mal'e alenen minnet'" te,ekttrlertnıl 
~-"-•- 1 

K=usluk ~.::-. sunmayı bir bo19 b1llrlm. Nlfantaşı 
---Rllll'IZ. 7--.... 8Jlıhat Yurdu mftdlresl. be.yana. Te 
den türkçeye kartı ıavnılu ba kıymeW yardımlanndan dolayı bllttbı 
~izlik bareketindm do-. da hemttreleıoe teşeöilrlerlmJn guetenız 
~t türkçeden aynca. utançla, vasıtaaıyle ft>lltını rtca ederim. 

ZARAH LEANDER 
KADIN SEViNCEL .. 

CSa&r dileriz. Emınım tlecarlanndan Cadnl ö.er ~---------------------" 
tımırct llUVAFPA&İYET 11.UTASı -----

«Eylemek» ve cimtli• pata TtY.&'l'BOSU Temıdlleıt Bütün iatanbuıun alkıflarta 16rdottı büyük tum. -r::1=da P E R 1 K I Z I 
Çofu dimlelenle cetmeb, cet· Gece a.at 20.30 da Ntı.Cna•ae DDltRAY'ıa Atkı 

~>, bo:r- cetmelu fi'L Öyle ( M V D B t ti At L S ) <Ttlrtçe Sözıtl w Şartılı> 
ııq bddnnl• nri;ror. İaUkW eaddesl Komedi kılmmda &eneler: AIDılBT YATMAN, tanılar: GtJztN - NADta 

Halbuki, öz t&kç..mıde ce,I. Ollndb aaa.t. lUO da Matbuat M6d11r1Qtl tarafından hamlanalı 
-.... de nrdır. Zavallı maadar, Oeee aat 20,30 da İllveten: YURDDA cOlmuR1Yrr BAYRAMI 
'-larca :r..-dı. :ratadı. &asüne < ı A A D z T Y u v .& ı ı > E L H A M R A SÜıemaamda 
-ı..tı.. Bmm ---..Lııı.-- d...n.de .,. __________ ·----- ·-----7..-..auaa • Bugün aat 11 de tıem.ı.ıAtlı matine lola nefeaiai ..Vor. Arbk :ribiiDe 
~kalmadı; lnallanen olmuyor. 

Bunca yapma ve diriltme kelime
~ kol kol belinliii ta ar.da, 
•e,lemee. aözüne de aençlik .. w ,_._. .. _ 

~ yamnda. bir çe,rek Mil' 

meura sömülen cimıdi>yi 
~ Framdald cdonc> 
'- J'erini tutan ba cİmcli• nin clili· 
lbİade batka kartıhiı da bulanma· 
~söre fayduı pek çoktur. 

Sözan Plifinden azıcık dqan ka
~ da. yine esu mevzua dönGldü
"''-'Ü R&temek için cimdi• denir. 
~emek• ve cimdi.. 

sömiilmeii bie de Uk et
~ kelimelerdir. imdi. yeaid
dotın.iuma ıayret eylemeli_ 

(V& - NG) 

8"nılş, Sena n Sevecek 
Rütiin kadınlr tıllırin 

Beyazıtta 1 MARMARA GAZiNOSU'nda 
Mmüıi ziya/eti veren TÜl'lı Mu.iki. 

D aan'atlıôrları 
dlNEMASINDJl 1 KEMANİ iBMA.tL OKAY - ctb.mttş 'bestetlr İzmirli ~ DUY-

Bilytlk ltlr muvaffa.tıyetıe K OtJLU - Ne)':len NİHAT ttn..ER, P17aıı.L!t tambuı1 FAİZE, Ba.nen-
l&terllen Te dl Batıs İBRABbl "roÖBERX 1'9 ARTA.Kİ BESVEREN, Bafm 

PAULA WESSELY K ll&bmure Handan Bn. Melek Baro. Bn. MeV'habe .Qdın 

BIRÖmMdÖRt.ııan A Her gece mat 19 dan 24 e kadar 
T Her sece ve rthıdtız hal1! ve netıa ta1>ldıot. alabıt acak 

BÖYLE GEÇTi 1 ,. eotuıı: J'8Dlekler 
Pranm llHrlltl tllml Balonumm en sm llAem IDCM baft ~ U. mtıJmMW'11. 

llalmammd& dQltln "' Dilan IDllMlmled mt.d fU'tlu ıW>nWS. 

Bqla ~ÜJ m&jbf• ~----------·JB·pı·J·abD-llr.·---------· 

------•Bu Sali ak,amı ------~ 
S U M E R Sinemasında 
llldeb1yat.ın ve .sinemanın San'ata Tereblld111 en eal1bl dlk:kat eser: 
Meşhur İng1Jiz Muharrlrt BERNARD SBAW'ın eserinden iktibas 

edilen '" Londrada pl,festnl 011uum,o olan 

LESLIE HOW ARD • WENDY HILLER 
tarafından harlkullde bir tal?.da yaratılan 

BiR KABIN YARATTIM 
(Pygmalion) 

Şahelerinbı tik lraesl ıereftne G A L A MVSAMEBESİ 
Bu 8&lı ÜIQDl1 G A L A için yerlerlnlzl evvelden aldınnız. 

Dünyanın en küçük artisti -----. 

B A B Y S A N D Y'nin 
M 1 c H A A u E R ne beraber yarattığı 

BiR BEBEK ARAllYOR 
Filminde SÜMER Sineması 

salonunu tabtnha tutanlan .,. net'e dalgalar11e çınlatıyor. 
İJ&veten: LA CONGA mu.s1Jdl1 ReYQ Fllml ft Renkli Mlckey 

Mause. Bugün ııaat 11 de WndlAtıı matine 

Türk Okutma Kurumu Daruşıafaka 
menfaatine fevkalade müsamere 

1..=:!:" .!'.~ ÇEMBERLiTAŞ 
Sinemasında DeierU S-n•tkir Baya S A F 1 Y E 

ve arlaıd..ı.n tanfmdan m&ntabap parçalar 

t...nW k........._. -mm1erincl. Eyubi Ali Rıza 
. .,. arbdatlan tuafmdan BO'YOK FASIL 

~ ynetlrir NA.ştr ÖZCAN ft arbd..ıan tarafından komedi 
DIKKATı BJletJer fimdidep Çeaberlitq .inemumcla sitede ..111-
mütadır. 



Sahife 4 

yarı 

(Bat tarafı 1 inci sahifede) Hayriye • Boğaziçini, 
İs tiki al • Şişli Terakkiyi 

yendi 

AKŞAM 

M va Am törtertn 
33 yıldan.bert J.ıtıgal etmekte olduğum.uz ve son pa.rt151n1 harpten 

evvel Fransa.nın Orleans şehrindeki E. Turbat müessesestnden celbet
tltim1Z ve memleketimlzln de mümtu yerlerinde ~tışen seçme nevl
Ieroen: 

K.aJ1St (Avrupa. • Malatya), Elma (Avrupa • Amu,y& • F&ı11ı:>, 
Armad (Avrupa. - Ankara.) Ayva (Avrupa. - Karanlıkdere): 

Ağa.çlanndan a.§ılanmak suretlle firuı.nlıtımızda t.ek31r edilen 1 ve 2 
yaşınd.aikl fidanlarımız, Etiketleri üzerinde olarak, meyvalannuı erme 
zamanı, nefuet Ye cesametleri lzah edilmek suretiyle satışa amade ol· 
du~u nadl.de ve nefis meyva meraJdılanna a.rzederlz. 

ADRES: AFYON - BEDESTEN ÖMER L. TİRYAKİ 

Her akfam: kudretli 

'I KAnunuevvel ı 941 

AKŞAM 
'rller ~· mmıa aGn&t t!~ twa mant•n.,,.. 
~~ 

Sovyet Rusyaya gelince, tama
mı şimdiden Almanya tarafından 
işgal edilmiş olan Polonya top
raklarının bugün için artık Sov
yetıerln gözünde hiç bir kıymeti 

yoktur, bu topraklar zaten elin
den çıkmıştır. İngiltere ile ittifa
kına karşılık, bir prensip dııva.sı 

olarak Polonyadan vazgeçmesi 
gereken Sovyet Rusya, kendili
ğinclen var olmuş bir durumu 
tasdik etmekle hem milletlerin 
hürriyeti ve istiklali uğruna çar
pışmış oluyor, hem de Rusyada
ki birkaç yüz bin Polonyalı esirin 
askerlik yardımından istifade 

Ista.nbul Maarif Müdürlü~ ta.ra
fından mektepler arasında tertip e
dllen lig maçlarına d.ün Fenerbahçe 
stadında talebelerden mürekkep bü -
yük bir kalabalık önünde devam edil

K 
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ı 
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T 
A 
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K ,-Elektrik Ceb H~sab Takuimi --• 
R ı · Hesabı kolaylık öğrenmek üzere aşağıdaki adrese 50 kuruş posta miştir. 

Günün ilk maçı İstlkldl lle Şişli 
Terakki arasında yapılınış ve İstlkHU 
üstün bir oyundan sonra. 4-1 galip 

dan mevsimin en çok sevilen 
ŞARKI ve TÜRKÜLERiNi ı pulu gönderildiği takdirde kendilerine bir adet ceb takvinıl göndeı1le-

cegtnı 'bildirlrlm. Galata Şair Ziya Paşa No. 49. 

ediyor. 

ge~tır. 
Günün ikinci ve mühlm maçı Hay

riye ile Boğaziçi takımları arasında: 
olmuştur. Çok heyecanlı ~en bu 
müsabakada her lkl takım da bütün 
enerjisi ile oynamış ve llk devreyi 
Hayriye 1-0 gal1p bitırm.lştir. İkinci 
devreye çok hızlı başlayan Boğaziçi 
derhal hakimiyeti kurmuş ve Hayriye 
kalecisinin hatasından istifade ede
rek üstüste iki gol yaparak 2-1 ga'lip 
vaziyete geçınJştır. 

dinlemeğe geliniz. 
1 - KRAI\IANDER TÜRK ORDUSU (Hüseyni türkü) 
2 - SALA.HADDİNİ EYYUBİ filnıJnln enfes şarlalı.n 

( tl'stad S A D E D D t N K A Y N A Ö 1 N ) 

s 
T 
A 
L 

Pazar günleri ~: ':ara.ı:: Müzeyyen Senar'm 

L iştirakile lç~tstz AlLE MATİNESi _J 
İmzalanan anlaşma, bundan 

dolayı, bugün için, iki tarafın da 
işine gelmekte, harbin bu safha
sında iki devletin de çıkarına uy-

Kıymetli bir inci gerdanhk 
kaçırdığı t<:>~~ yetişen Şe_ı·ef v:ısıtasl- Sandal Bedesteninde teşhir edilmektedir. Ayın 8 inci Pazartesi 

Bundan sonra Hayriyeliler canlan- -
mışlar ve Boğaziçi kalecisinin elinden l 
le beraberlıgı temin etmışlerdır. Ma- i-•••R••• 

gun._ görünmektedir. çın son dakikaları çok sıkı olmu.ş ve günü müzayede ile satılacaktır. 
Hayriyeliler bir gol daha yaparak 

Polonyanın tam bütünlüğü ve kuvvetli rakiplerini 3-2 mağlüp etme-
istikiali İngilterenin zaferine bağ'- ğe muvaffak olmuşlardır. 

lıdır. Öyle bir zafer ki hem Po- Şileden kömür 
lonyayı Almany:ının elinden kur- • • • 
tarsın. hem de bugün imzalanan . getı~tılıyor 

. . rstanbul Beledıyesi memurlar koo-
vec,;ıkalaıı., yarın herhangı umuı- 1 perati!i Şileden kömür getirtmek ü-
maz sartlar içinde geçerlikten zere teşebbüslere girişmiştir. Koope
kaldınp ahvalin zoru altında ve- ratüin yaptığı tedkiklere nazaran 
. . .. . . Şilede bulunan 105 milyon kilo kömür 
rılmış sozlerı unutturabılecek ye- temin olunacak, müteaddit vasıtalar-
ni ernperiyalist politikaların de- la. şehrimize getirilecek ve şehirde 
ğisiminden korusun. kooperatif tarafından açılacak mu-

. ayyen satış depolarında satılacaktır. 

Yaım, henüz uzaktır, Ne olur- -----
sa olsun, bugün için Polonya, Halkevleri balosu 
hakkm ve adaletin yan galebesi- Cümhuriyet Halk Partisi tarafın-

. t• B d v d v dan Halkevlerinin onuncu yıldönü-
ne crmış ır. unun ogu~ ugu ·· f' j b ı H Ik ı · .. . . . ı mu şere me ve stan u a ev en 
yu~·~k kuvvetı, yaln~z. Polonya __ıçı~ I menfaatine 21 şubat 1942 cumartesi 
degıl. başkaları ıçın de degerlı akşamı saat 2 2 de Taksim gaz~osu 
olabilir. salonlarında muhteşem bir balo ve

Sandık lmaliyesi Eksiltmesi 
Türkiye Kızllay Cemiyeti 

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

şi~elerine mahsus yaptınlac;ıık sandıkların yalnız imaliyesi 8/ 12/ 
1941 pazartesi günü saat on dörtte açık eksiltme ile ihale <>luna
caktır. 

2 - Eksiltmeye iştirak için (300) lira teminat mektubu verile
cektir. 

3 - İsteklilerin şartname için Yeni Postahane karşısı:ıda. Mimar 
Vedat caddesinde (Kızılay) Hanında Kızılay deposu direktörlü

ğüne müracaatları ilan olunur. 

Hereke Fabrikası müdürlüğünden: 
Fabrikamız İçtimai teşkilat işçi ve memur lokantası için GON-

Necmeddin Sadak rilmesi karaTlaştmlmıştır. Her sene DE 25 • 30 KİLO KOYUN, DANA. SIGIR eti 6 ay müddeıtle mü-
mevsimin en güzel eğlencelerinden 1 

Ttirkiya Cti.mhuriyati 

Z i R A ·A T B A N K A 5 1 
Kuruluş tarihi: 1888 - sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banim muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplann<la en 
az 50 lirası bulunanlnra senede 4 defa çekllccek kur'a ile aşağıdaki 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ;ıdet 1.000 liralık 4.000 lira 100 mlet 50 liralık 5.000 lira 
4 \) 500 » 2.000 ıı 120 n 40 ıı .ı.soo • 
4 )) 250 )) 1.000 )) 160 )) 20 3.200 • 

40 )) 100 1) 4.000 )) 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye cıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kul"alar senede 4 defa 11 eylUI, 11 blıincikıinun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 1 

birini teşkil eden Halkevleri balosu nakuaya çıkanlmıştır. Talipleıin l 2/ 12/941 tarihine müsadif Cu-
Bu sene bazı c.addeler için bu sene de lazım gelen mükem- iİlllm•a•g•ün•ü•s•a•a•t113•t•e•F•a•b•ri•k•a•m•ü•d•ü•rl•ü•ğ•ün•e•m•ür•a•c•aa11tl•a•r•ı. ____ llli Muhammen bedellerlle miktar ve va.sıfları a.şağıda yazılı lkl grup malze-

me her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere (15112/ 941) pazartesi günü hlzıı-
ağaçlandr.rılacak m~~yeti ~emin etme~ üz.e~e C. H.~. B U L M A C M l Z 

1 

larında yazılı saatıarda Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon ta-
Vılayt. ıdare heyetı rC1sı ve lzmır 1 o 1 A rafından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Beiediye Reis muavini B. Lutfl Ak- mebusu Reşad Mim:ıroğlunun reis· R A D Y ı 2 3 4 5 6 1 g 9 JO Bu işe girmek isteyenlerin her grubun hizasında yazılı muvakkat temi-
soy dün şehrin muhtelif teşçir mm- liği altında bir komite 'V'iicuda geti- r.at ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine kad:ıt' 
takalarını gezerek, ağaçlandırma işi- ·ı . b k . f 1· - 1 l 1 1 komisyona mur" acaatları l"zımdır ni tcdkik etmlştir rı mış ve u omıte aa ıye.te geç· .. .. 1 ... . 

. · . miştir. Halkevleri balosunun bu se- Bugunku program .. ~ - - - - - - - •• - - Bu işe alt .şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
Bu sene ıçindc Beletllye Refık d i b 1 . . .. h. 12 30 Program 12 33 Şarkı ve tur- 1 - 12 adet Manyetolu masa tıclefonu muhammen bedeli (504) lira mu· 

Saydam (Tozkoparan) caddesinin alt n_; ıe stan u 1'?n must~a ır küle~. 12.45 Ajan~ haberlerl, 13.00 Şar- - -------_. _- ı.ı - -_ vakkat teminatı (37) lira. (80) kuruş olup eksiltmesi saat (10,45) onu kır1' 
k.ısımlarile Topkapı ve Şehzadeba.şı- egıe.nce fırsah teşkil edecegı anlaşıl-' kı ve türküler, 13.30 Salon orkes- beştedir. 
nm muhtelif yerlerine çam, selvl ve maktadır. trası, 18.03 Dans orkestrası, 18.40 4 •••• 2 - 30 adet Manyetolu Portatif telefon, muhammen bedell (2550) ura 
m:ıu altaçları dikilecektir. 1 1 Muhtelif şarkı ve türküler, 19.3() Ajans ~ • muvakkat teminatı (191) lira (25) kuruş olup eksiltmesi saat (11) on btrdıe· 

- -- Günlük Borsa haberıerı, 19.55 Rlchard strauss - ~ -,-•• - - •• - dir. U0494' 

Sarhoşluk yüzünden :::s~~;e~~l.)21:15 :if:a~~fı~ i ı--ı.-.-, -- MOBiL y A y APTIRILACAK 
kavga 6 Birincikanun 1941 21.10 Muhtellf şarkı ve türk\!ler, 21.35 c( _,.-'.,=,9'1j. __ ----.~-ı---. 

Ankam sonbahar at yarışlannın ne- c .~ C. H. P. Genel Sekreterlı.g"ı0nden 
Yağkapanı civarında manav Ha~ L. K • ı 1 1 

san evvelki gece Takslm clvarınd:ı ra- % 7 ,5 933 Türk borcu 1. Il. m. tlcelerl, 2ı.45 Dans müziği (Pl.) 22
·
30 

1 
,: 

1

_

1

_ -. _ _ _ _ _ 1 - Erzurum, Kars ve Isparta Halkevleri için tenuıU salonlarının 
.rCl içerken yanındaki masada oturan Kupon kesik 23.35 Ajans 1;a;'~~e;!,'b= :::..::ırvlsl. _ kolruklan ayn ve kütüphanelerin mefruş.atı da ayn olmak üzere açık ek-
Hallm lle sarhosluk yüzünden kavga • • 1933 ikramiyeli 20 20 sUtmeye konmuştur. 

t iş di · 21°95 7.30 Program, 7·33 Hafif parçalar 2 - A"ık eksiltme ve ihale Ankarada. Halk partisi G<?nel merkezlndeid e m ler r. Ka 1~ada Hallın, Hasanı ı • 1933 Ikramiyell Erganı · (Pl.), 7_45 Ajans haberleri, 8.0() Hafif Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: " 
başından tehlikeli surette yaralamış- • '1 1934 Sivas-Erzurum I 20 75 komisyon huzurunda 15/12/941 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 dt 
tır. Hasan hastaneye kaldırılmış, Ha- • • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 . pa~alar 

1 
(Pl.), 8·15 Evln saati, 8·30 1 - Kanarya rengine boyanmış. yapılacaktır. 

l nı yakalanarak tahlakata başlan- {Kupon kesik) 19.75 Miızlk (P .) · 2 - Akıllıca. 3 - Tahmin edilen bedeller: 
mışt.ır ı 7 1941 Demiryolu istikrazı 19.80 "••••••••.. 3 - Nafaka - Yaydan fırlıyıqı. Balon koltuklan c45780.t Ura 

• 2 1932 Hazine bonoları 56.50 4 - Kaplıca. Kütüphaneler mefruşatı «;22777• liradır. 
• • 1935 Hazine bonolan 16.50 AKŞAM 5 - Görelim. 4 - Bu lşler lçln hazırlanan projelerle şartname ve saire Ankarada Sekteden ölüm 

Kırklarelinden gezmek üzer-a İstan
bula gelen Bohor adında bir adam 
düu Sirkecide Parls otelinde hasta
lanmış, otomobil ile Cerrattpaşa. has
tanesine götürülürken yolda otomol>U 
içinde ölmüştür. 

, ı 1938 hazine bonolan 27.- 6 - Bir sayı - Tersl sıfat edatı - C.H.P. Genel Sekreterliği muhasebesine ve C.H.P. İstanbul Vilayet idare 
A. Demlryolu tahvlll ı - n 49.25 Safra mahfazası. hey'etı reisliğine müracaatla 10 ar Ura mukablllnde alınabilir. c1061h 

Adliye doktoru oesedi muayene et
miş kalb sektesinden ôldüğü anlaşıl• 
dığ'ından gömülmesine ruhsat veril· 
rııiştir. 

Diyarbakırda yerli mal
lar pazarına rağbet 

A. Demiryolları tahviU m 48.85 Abone bedeli 7 - Hayvan yl~ceği - Ateş tutma.-
A. Demiryolu mümessil senet 45.50 ya yarar. "" 
T.C. Merkez bankası. 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası <hamlle alt ) 
T. İş bankası mümessil his. 
A. Deml.ryolları şirketi < % 60) 
A. Demlryollan şirketi ( % 100\ 
Esklhisar çlmento 
Kredi Fonsiye 1903 

• 1911 
• Amortl . ~ Kupon 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 
Londra üzerlne 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 

Madrld üzerine 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

134.25 'I'ürkiye Ecnebi 8 - Ate§l.n yalazası. 
12.30 9 - Evin taban tahtası. 
12.80 Senelik 14-00 kuruş 2700 kuruş 10 - İnsan cinsi - Hem nalına hem 

145.- 6 Aylık 750 , 1450 ı mıhına muharriri. 
28.- 3 Aylık 4()0 , 800 , 
46.- 1 Aylık 150 , , 
10.25 1-------~-----1 rn9.50 Posta ittihadına dahli olmıyan 

105.- ecnebi memleketler: Senellğl: 
5D.- 3600, altı ayiılt. 1900, Uç aylığı 

1.25 1000 kuru$ur. 
27.10 1-T-e_l_ef_onla __ r_uruz __ Başın __ ub_a_rr_ir_:_2_0_56_5,.. 

3.82 Yazı işleri: 20765 - idare: 20681 
2.95 Müdür: 2049'7 
5.22 ________________ ... 

132J!O 
12.89 
30.98 

Zilkade 18 - Kasmı 30 

Geçen bulmacamızın halli 

Soldan sağa ve yukandan aşağı: 

1 - Şerefstadı, 2 - Edalı, Emel, 
3 - Rahateden, 4 - ElA, Irklar, 5 -
Fıtık, 6 - Er, Kete, 7 - Tedkikeden, 
8 - Amel, Edebl, 9 - Denaetebak, 
ıo - n, Enike. 

Düzeltme 

Diyarbakır (Akşam) - Bundan 
bir sene kadar evvel ,ehrimizde 
açılmış olan Sümerbank yerli mallar 
pazarınb o kadar fazla rağbet var
dır ki satışları intizam altına almak 
ve kalabalığa mani olmak maksa
dil~ vilayetçe şu suretle bir tedbir 
alınmıştır: Vilayet merkezindeki her il••••••••••·-~ 

8. İm. Gil. öt. İki. Ak.. Yat. 
E. 12,45 2,30 'f ,24 9,47 12.00 1,38 
va. 5,26 '1.11 ı2,os 14,28 ltJ,4118,19 

İdarehane Babıft.ll elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

19/11/941 tariltli gazetemizl.n 8290 
nwnaralı nüshasının 7 ncl sa.hlfeslıı
de çıkan Gönen icra. ~murluğunun 
2 ve 4 numaralı bentlerinde takdiri 
kıymete a.lfı rakamlarda 2 numarada. 
90 olarak çıkmı.,tır. Bu 900 llra, 4 nu
maradaki de 750 Ura. olacaktır, düzel
tlllr. 

aile için vilayet makamı imzasını 
havi kuponla, tanzim edilmiştir. 
Bunlar her eve tevzi edilecektir. 
Haftada üç gün şehirlilere, üç gün 
de köylülere tahs.is edilmiştir. Her
keıı kuponlarındaki numaralarına 
görı: tayin olunan aatı~ günlerinde 
mal almak üzere müracaat edecek
tir. 

AKSiM 
Halk gazinosunda 
Yakında bir sürpriz 

bekleyiniz. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Mükelleft Mahalle So. İhbarname 

S.No. Adı. soyadı San'atı: veya kapu No. Cllt: Varak: 
1 Iliya Kos.kosef .Meze, yağcL H. Ağa Duduodalan 26 2 27 
2 Stefo Russo Içkill Iokanta. H. Ağa Krizantem 1 27 

geçidi. 2017 

Apartıman sahipleri! 
Bot dairelerinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M> m 
K0Ç0K iLANLARI ndan ia· 
tifade ediniz 

Ve~ M.atruh 
senesi: TarhNo. 1.1 K. 

936 547 54. 0() 

03'9 535 135. 00 

ZAYİ - Denlzyollanndan almakta 
olduğum tekaüt m.aaşımın tatbik 
mührünü zayi ettım, yenisin! hA.k et
tlreceıtlmden htikmü yoktur. 

Makinist mlitekaid!: Osman Güneyli 

Kazan~ Hava K. Zam YekU.n 
Ll. K.: Ll K.: Lt K.: Ll. K. 
3. 78 
9. 45 

1. 08 
2. 70 

49 5. 35 
1. 22 13. 37 

'I_'arlabaşı .~allye şubesi hizm~t erbabı mükelleflerlnden yµkarıda adı, lşl, ve tıcaretgAJı adresl yazılt şahıslar terki ticaı-etle yenl adreslerinl blld.ir
nıem~. tebelluğe seldhlyetll bir kimse de göndermemlş ve yapılan, a.raştınnada bulunama.llllf olduklarından ka.zanç, Hava kuvvetlerine yardım ve ce
ıalannı havı ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebllği mümtQn olamamıştır. Keyfiyet 3692 sa.yılı kanunun 10 ve 11. incl m&.ddeler.lne tevflkan tebliğ 
ferine geçmek üzere ilan olunur. (1076'• • 

Tıp Fakültesi Dekanlığından 
F'ı:ı.kültemlzde on beş lira asU maaşlı Anatomi enstitüsü Müze memurla· 

ğu münhaldir. Şeraiti hıı.lz olan taliplerin Enstltü direktörlüğüne müraca-
atlan. (10680) 

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

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

Belediye Sular İdaresinden: 
1 - İdaremizee kapalı zarflı eksiltme lle muhtelit elektrik malzemesl 

satuı alınacaktır. 
2 - Eksiltme 11/12/941 perşembe günü saat 15 de Taksimde Sıraservt

lerdek.l idare merkezinde yapılacaktır. 
3 - Tekli! zarflarının o gün saat (11,30) a kadar idare merkezinde 

nıuaınelf!t servisine verilmesi lı\zımdır. O saatten sonra getirilecek zarflar' 
kabul edilmez. 

4 - Eksiltmeye giımek istlyenler her gün idare merkezinde levazıın 
servisine müracaatla şartnameyi parasız olarak ala.bilirler. (10724) 

Yeni Tramvay tecrübe seferleri 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

Tünelin tekrar işletmeye açılması münasebetlle Şişli - Tünel seferlerine 
ilA.veten 8/12/ 941 pazartesl gününden itibaren Maçka - Tiinel ve Kurtuluş -
TÜLel arasında tecrübe mahiyetinde olmak üzere bütün gün tramvay sefer-
leri yapılacağı sayın yolculara bildirilir. (10781 l 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Tamir edilmekte olan SO~üdlü tatbikat gemisinin kazan ve sairesln

de keşlfnameden aynca tamire ihtiyaç gösteren tamiratı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10/12/ 941 çarşamba günü saat 11 de Yük
sek. Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünde toplanacak Satmalma ~omlsyonun· 
ca yapılacaktır. 

2 - Keşfine nazaran muhammen bedeli 7000 lira olup muvakkat temi
natı 525 liradır. Şartnamesini görmek arzu edenler Mekteb Muhasebesine 
müracaat etmelidirler. 

3 - Muvakkat teminat İstanbul Yüksek Mektebler Muhasebeclli~l vez
nesine yatırılacaktır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncii maddelerindeki §artlan haiz olınalan ve 32 nci madde tari!aU 
dairesinde ihzar edecekleri zarfian eksiltme günü saat 10 a. kadar Kooı.ls
yon Riyasetine mald:nız mukabilinde vermeleri lı\zımdır, 

' - Ticaret Odası 941 be~ea zarflara konaca.Ittır. ( 10254) 


