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BU SABAHKİ 

Rus tebliği 

Viazma 
tarafımızdan 

tahliye edildi 
Almanlara ileri hareketi 

çok büyük zayiata 
mal oluyor 

TBLGBAFLAB 

Son çarpışmalar 

Londra 
mahafiline 

göre vaziyet 
Viazma harbi Moskova 
etrafında mukavemet 
hazırlığına yardım etti 

trıaktad;r sır mı tarı urma an a rt-

lıerlin ·13 
Şark cephesinde Alman neferleri mavnalarla köprü m alzemesi naklediyor 

Londra 14 (Radyo) - 7,15) Gece 
yansı Moskovada neşredilen Sovyet 
tebliği: Birinci te.şrinin on üçüncü 
günü askerimlz bütün cephe boyunca 
harbe devam etmi.ştir. Muharebeler 
Viazma ve Brinnsk mıntakalarında 
bilhassa çok şidd il olmuştur. Ask.er
lerimiz günlerce s..ıren çok şiddetli 
muharelbelerdeu sonra Viazma'yı tah-

Londra 14 (A.A.) - CB.B.C.) Gece 
yansı çıkan Sovyet tebliği, Moskovaı
nın 240 kilometre garblnde bulunan 
Viazma'nın terkcdildiğint bUdirml.ştlr. 
Briansk ve Orel'in tahliyesinden son
ra burasının da terkedUmesi bekleni
yordu. Viazm.a'nın uzun süren müda
faası Moskova etrafında Almanlara 
karşı mukavemet hazırlığl için çok 
faydalı olmuştur. Mookova radyosu 
buna ve Almanların ilerlemesinin ya
vaşlama.sına ra~en Vla.zma mınta
ka.sında vaziyetin vahim olduğınıu 
gizlemiyor. Almanlar cepheye müte
madiyen yeni kuvvetler scvkedlyorlar. 

dula (A.A.) - Alman or-
D rı~ haşkumandanlığının tebliği: 

\'ele ogu cephesinde hareketler ev
trıelc et tde.spit edildiği üzere devam et

e ır 

Azak .d . . d h b 
siııcJ enızı mey an mu are e-
11'\aneb ka.çmağa muvaffak olan düş
bir S akıyelerinin takibi sırasında 
ha cl0 .v

1
Yet teşkili yakala'1mış ve im-

e ım· · dık. ıştır. l l O esirle 3 3 top al-

D · 
har bkPerin doğu kesimindeki mu-
fa. :ı ede bir Hırvat alayı da ilk de-

arak at . . . V· eşe gırmıştır. 

S0";a:(ı:na Yakınında çevrilmiş olan 
hem et kuvvetlerinin imhası hemen 

len. bitmiştir. 
enıngrad .. .. d b . 

tııak . . onun e çen erı yar-
ler Bıçtn ~Üşmanın yaptığı teşebbüs
<ltla. 

0 .~e~~kler ir.in pek büyük zayi-

s Puskurtülmüstür 
a ' . 

~oskvaş tayyarelerimiz dün gece 
elan ov~da askeri ehemmiyeti haiz 

lPsısleri bombalamış1ardır. 
Akirn kalan Sovyet 
~ teşebbüsleri 

ıtian rlin 1 3 (AA.) - D. N. B. 
ela, hının bildirdiğine göre Briansk
ber .u~ule getirilen ceplerde çen
kerı<l~t: alınan Sovyet kıtalan dün 
tııa.Jc 1 .e:ıne şarka doğru bir yol aç
lluı~ l<;ın nevmidane teşebbüslerde 
tııa, 11 :-ırnu~larsa da her defa~ında Al
l>lisk"to~c:;usunun mania ateşile geri 
11Rı. Uttiilmüşlerdir. Sovyetler pek 

B ~<:ıviata u~ramı~lardır. 
l't-ıt>J u l'tııntakada alın~n esirlerin ve 

'P.,..,... • 
ıı ,,.1.; d enın miktarı durmadan art-
Al 'I ır. 
ll ırıan harp malzemesi 

h • erlin 1 3 (A A ) - D N B · Cltıa . . . . •• 
ki irn~k Ve Viazma mıntakalarında
lıı~ k muharebeleri neticesin de yal 
lllan~o miktarda esir değil aynı za
hıal a her cinsten bir çok harp 
ilkt :(e-ı;ıesi de iğ tinam edilmiştir. 15 
tuı~~rkn.de bir renberin içinden kur
kiit·· .. isteyen bir kaç Sovyet teşek-

unu g · .. k "' ff k ,olan 'b. erı pus ürtmege muva a 
44 lo 

1~., t:k Alman piyade fırkası 
(l) P 1Rhnam etmiştir. 

eva:rnı sahife 2, sütun 6 da) 

An koranın 
hükumet mer
kezi secilmesi 

' 

l'ı\do~~a Belediye reisi, 
onurnü münasebetile 

Ankara valisine bir 
mesaj gönderdi 

'l'iir~0ndr.~ 13 (A.A.) - An.karanın 
kezı s~e ~tıınhurlyetl hükumeti mer
sebetu; esinin yıldönümü müna
l'a beıedf'°nm:a ~eledlye reisi, Anka
l'ady0 11 Ye reısi ile halkına hitaıben 

.\nka e bir mesaj göndennLştır. 
<ita beı ~ l3 <Rady-0 gazetesi) - Lon-
1st ile ;aı:e reisi, Ankara belediye re
dernı~t ına hitaben bir mesaj gön
beraber ~ lien üz metnin1 almamakla 
diye re·Sl Undan dolayı Londra. bele-

1 ne teşekkür ederiz. 

kudolf Hess sokağının 
İst adı değiştirildi 

llıokr~~olrn 13 CA.A.) - Reuter: ne
tine g .. en gazetesinin Berlin muhabl
t'tolf Rore, Almanlar Dresden'dekl Ru
Gerha:: ;kağının adını deği§tirerelc 
la.r<iır agner hastanesi koymuş
cazııı · Bu suretle Almanlar Hess'in 
~~ ha.t.ırasını da al.lnıelt Jste~ 

Moskova 
cephe şehri 

oldu 
Sokaklardan askerler, 

top ve ka myonlar 
geçiyor 

Moskova 13 (A'A.) - Reuter'in mu
habiri bildiriyor: Moskova şimdi bir 
cephe şehri olmuştur. Dün öğleden 
sonra sokaklardan iyi giyinmiş yenl 
ihtiyat askerleri, bazıları yepyeni ol
mak üzere top ve kamyonlar geç.m~
tir. Bunlar cepheye gidiyordu. 
Moskovalılara milletin tehlike kar

~ısında bulunduğu o.çıkça söylenmLş
tir. Düşmanın Viazma'da bir noktacfa 
müdafaa hattını yardığı ve CM) rcm
zile anılan nehri geçtiği halktan giz
lenmemiştir. Ayni zamanda Almanla
rın bu çevrede Sovyet kollarının ge
risine üç kere büyük miktard:ı para
şütçü indirerek birçok zayiat verdikle
ri de bUlniyor. 

Son 48 saat zarfında Alınanlar 
Briansk bölgesinde şimale doğru bir 
hamle yapmışlar, Viazma'da. Sovyet 
hatlarının arkasına vannağa teşebbüs 
etmişlerdir. Bir tank taburu. da.ha bü
yük Sovyet kuvvetleri geline.eye kadar 
tehlikeyi durdurmuştur. Fakat büyük 
Alman kuvvetlerinin hıtrekatı ve bü
tün yolların bombardıman edilerek 
nakliyatın güçleştirilmesi yüzünden 
yolu taman:ı.ııe kapatmak kabil olma-

Sulh 
şayiası 

Alman radyosu Çıkan 
heberleri tekzip etti 

Berlin 13 (A.A.) - Alınan 

radyosu, Alınanyanın bir sulh 
taarruzu hazırladığına dair ec
nebi propagandası tarafıııdan 

yayılan haberleri ka t i surette 
t ekzip eylem ektedir. 

'- J 
Molotof veya 

·Litvinof 
Londraya 

gidiyor 
İngiltere ile Rusya ara .. 
sındaki müzakerelere 

Londrada devam 
edilmesi muhtemel 

mıştır. Tehlike geçmiş değildir. Al- Londra 13 (A.A.) - Daili tele
manlann adedce üstün oldukları itl- graph gazetesi yazıyor : İl eri g-el en 
raf edlliyor. Sovyet şahsiyetlerinden bazısının 

.. A~~anlar Orel ile Tula. n:asınd~~ yakında Londrıcya gide rek goruş
buyuk ormanlara varmak l~ın .. <?.rel ın melere d evam etmeler i muhtemel-
şimalinde, şimdi karlarla ortülu blr d' H B M l t f ı '· · 
bölgeden geçmek istemlşlerse de mu- ır. .eyete · 0 .. ~ 0 v eya ~vmo-
vaftak olamamışlardır. Orel'den Tula- fu n rıyaset edecegı zannedılmekte
ya gelen mülteciler Almanlann her dir. 
evde araştırma yaptıkla.nnı ve halk
tan kışlık elbiselerin1 zorla aldıklan
nı söylemişlerdir. 

Almanlar cenahtan yaptıkları blr 
taarruzla Orel'in şimalinde bir şehre 
girmeğe muvaffak olmuşlradır. 

Moskova istihkamlari 
Bem 13 (A.A.> - B urada çıkan 

Bund gazetesi eliyor ki: o:Moskova. l.s
tlhkAmlanrun Alman ordusunun ta
arruzuna. mukavemet edebilecek hal
de olup olmadığı önümüzdekl gün-

Almanya 
Fransa 

-
iki hükômet arasinda 

siyasi münasebet 
tesis ediliyor 

ler zarfında. anlaşılacaktır. Moskova- Vichy 13 (A.A.) - Cenevrede çı~ 
nın dünyanın en müstahkem şehlrle- Joumal de aeneve yazıyor: Alman .. 
rinden biri haline getirilmesine 1935 Fransız nıilnasebetlef'inde kayde de
se~esinde karar verilmişti. Bu~ ğer bir iyilik vardır. Alınan büyük el
mustahkem. adacıklar ve derlnliğıne Ui~i aı-mdl Vichy'de yerle"""'l.ştlr 
tahkimat yapılması düşünülmüştü. ç 6 9"'~ • "~ • 

Müst ahkem adacıklar hiç görünmez Elçi ile Fransız h ükfun.eti arasında. 
ve bunlann bazılarında tanklar ve son günler zarfında görüşmeler yapıl
zıı'h.lı otom obiller için ye:raltı garajları mıştıt. 
vardır.• Bir Fransız sefa.ret heyetinin Berll-

Moskovanıiı tahliyesi 
Berlin 13 (A.A.) - Yan resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Moskovada alınmış olan tahliye 

tedbirler! hakkında daima tek
rarlanmakta olan şayia ve haber
leri Ruslar yalanlamakta ise de Al
man Hariciye Nazırlığı bu şayia. ve 
haıberlerin taınamlle asılsız olmadı~ı
nı zannetmektedir. 

Moskovaya gündüz hava 
taarruzlari 

Moskovn 13 CA.A.) - Alman tayya
releri son günlerde Moskovaya. gündüz 
akınları yapmağa teşebbüs etmi~lerse 
de bütün bu teşebbüsler Sovyct avcı
lan ve tayayre karşı koyma batarya.
lan tarafından pliskürtülmü.ştür. 

ne gideceği ha'kkında rivayetler dolaş
maktadır. 

Londra 13 (A.A. ) - Bir Fransız 
diplomatik heyetinin Berline yede
şeceği hakkında bazı şayialar vardır. 

Fransada bozgun 
mesulleri hakkuıda 

tahkikat 
Berlln 13 (A.A.) - (D.N.B.) İyi ma

Iftmat alan Fransız mahfillerinden 
öğrenildiğine göre Fransız bozgunu 
mesulleri hakkında. tahkikat yapan 
divan Daladier, Blum, general Game
lin, Guy La Cham'bre, Paul Reynnud 
ve Mandel hakkında karar verecektir. 
Suçluların mesullyeti gorülürse mare
şal Petain, kanunu e3a,S1 muclbln<:e 
icabeden kararlan veıreblleeek.Ur. 

Almanya'ya 
büyük bir 
hava akını 

300 tayyare Nürnberg 
şehrindeki hedefleri 
bombardıman etti 

liye etmişlerdir. Alman hücumu müt
hiş mukavemete maruz kalm.a.k.tadır. 
Birçok düşman harp malzemesi tah
rip edilmi.ştir. Cumartesi günü 122 Al
man tayyaresi tahrip edilmiştir. Sov
yetıerln zayiatı 27 tayyaredlr. Dün 
Moskova. civarında 7 Alman tayynresi 
tahrip edilmlştir. 

Londra 14 <Radyo) - (7,15) Sovyet 
tebliğine ilhe olarak neşredllm blr 
tebH~e vaziyet hakkında .~u umumi 
tablo yapılmakta.dır: Alına.nla.r geniş 
miktarda seyyar kıtalar ve tümenler 
kullanarak taarruz etrrı.i.şlerdlr. Büyük 
kayıblarına rağmen birkaç mıntaka
da büyük taarruza çalışıyorlar. Rus 
ordusu büyük mukavemet göstermek
te, hava kuvvetleri ağır dameler in-
dlrme'ktedir. Tayyareler kara. ordula-

~~dra 1~ (A.A.) - Hava ne29.retl nnın harekAtma faaliyetle Lştl.rak edl-
b~l~ırı~or: Inglliz bombardıman ser-[ yorlar. ~mana her k:ınf toprak 
vısı dun gece Almanyaya 300 ~en dağlar gibi ölü yıgınlanna, sonsuz 
fazla. . ~mbardıman tayyaresi gon- mühimmata mal olmakta.dır. Dün yal
dermıştır. Başlıca hedeflerden biri nız bir mıntakada. 600 ölü vermişler 
n~zilerin ~alesi olan. Nu~~erg teş- 6!l tank, 23 top, düzünelerle makinell 
kil etmlştır. Bu şehırde muhlın harp tüfek kaybetmişlerdir 
cndüstrllerl vardır. Taarruz müsait · 
bir havada yapılmıştır. 
Almanyan.ın şimali garbi ve garp 

mıntakalarında. hava o kadar müsait 
olmamasına rğmen kuvvetli teşek
küller bir çok hcde!lere ve bilhassa 
Bremen kalesine taarruz etmlşlenl.ir. 
Bu harekattan bir bombardıman tay
yaremiz üssüne dönmemiştir. 

Londra 13 (A.A.> - Pazar - pazar
tesi gecesi, İngiliz tayyareleri, Bav
yera ve Rhenanle ile Alnıanyanm şi
mali garbislndekl askeri hedefierl 
bombardıman etmişlerdir. 

İngiltereye taarruz 
Lonra 13 (A.A.) - İngiliz Hava. ve 

Dahili Emniyet Nazırlığının tebliği: 

Rus harp 
sanayii 

Ancak dörtte biri 
harekat sahasi 

haricindedir 

Ukrayna'da başlıca İta.yan, Rumen, 
Macar kuvvetleri ileri sürillın~tür. 
Burada da hatların gerisinde çeteciler 
büyük ta.aJlyet gösteriyorlar. Kuvvetll 
çeteler Dnieprepetrovsk civarında da 
faaUyette bulunmaktadır. 

Leningrad'dan dün yeni haber alı
namamıştır. Burada Ruslar te.şebüsü 
ellerinde tutuyorlar. Moskova radyosu 
dün bahriye kıtalannın Alman hatla
rının gerisine muvaffakıyetli blr kara
ya çıkış hareketi yaptklannı haber 
veriyor. 

Ruslar mukavemete 
devam edecekler 

Londra 14 CA.A.) - Beaverbroo'k 
heyetlle Moskovada bulunan İngillıl 
mebus ga.zetecLsi Vemon Bartıett cAfl. 
ajansı muhabirine şu beyanatta bu
lwunuştur: 

«Moskovanın düşmesinin RtL.~ada 
karışıklıklara sebep olaıbileceği ve ya
hud blr sulh hareketi meyd:ı.na geti
rebileceği flikrlcrini şlmdi tamamen 
terketmek lazımdır. Ruslar ilanihaye 
mukavemet etmcğe karar vennişler
dlr.11 

"Bitarafhk 
kanunu 

feshedilmeli,, Dün gece İn.gilterenln şimal ve do
ğusunda müteaddit yerlere bombalar 
atılmıştır. Şimalde bazı yerlerde ha
sarlar ve insanca. da zaıyi.at olmuşl;Ul'. 
Az miktarda ölü vardır. Ba~ taraf
larda hasar azdır. 

Londra 14 (A.A. ) - T'ames p.
zetesi askeri muharririne göre Rw
yada harp ıanayÜnİn ancak dörtte 
biri harekat sahasının gerisindedir. 
İngiltere ve Amerikannı diğer dörtte 
üç mikdarmı verebileceği zannedil- «Amerikan vapurlarım 

Londra 13 (A.A.) - Hava. Nezeretl 
tebUği: Bomba.rdı.rna.n tayyaresi te
şe'kküllerl, avcı tayyarelert '.r'efakatin
de bugün öğleden $01lra Fransa. şima
linde 13 avcı tayyaresi. düşürmüşler
dir. 9 İnillz avcı tayyaresi lle blr bom
bardıman tayyaremiz kayıptır. 

memelidir. Panama bandırasiyle 
Gazetelerin askeri muharrirleri seyahate çıkarmak 

Ruslar birkaç bafta daha dayanabi- • 
lirlene bütün kıt mukavemet edebi- utandırıcı hır harekettir· 

lngiliz ihraç 
hareketi 

leceklerini ve teçhizat ilıtiyacmm bu
gÜnkÜ kadar ıiddetli olmıyacağuu 
söylüyorlar 

Almanların 
büyük zayiatı 

Londra 14 (A.AJ - CBB.CJ Ame
rika Harbiye Nazın B. Stımson ve 
Bahriye Nazın Cnox dün bitarafuk 
kanununun tamamen feshedilmesi lA
zım. geldiğini söylem!.şler ve Hariciye 
Nazın B. Hull'un fikirlerine tamamen 
.14tirak ettiklerini bildirmişlerdir. 

B. Hul1 ticaret gemllerlnln yalnız B. 
Roosevelt'ln istediği gibi sililandınl
masile kalma.yıp harp mınta.kalarına 

General Sikorski bunun Amerik.ada.ld kanaat: Harbin girmeleri de icab ettığinJ. söyle:ml.ştir. 

henüz zamam gelmedi
ğini söylüyor 

neticesi ne olursa olsun Bahriye Nazın B. Cnox bitaaıınıt 
kanununun şiddetle tenkit etmi4 ve de 

Almanya çok zayıf düşecek m:iştlr ki: cMUll rlya.kt.rlık haline gi-
ren bu kanuna nihayet vernıelidlr. 

Londra 14 (A.A.) _ CB.B.C .) Ame- Amerikanın va.purlarmı Panama ban
rika Cümhurreıst B Rooseıreı.• dün dırası altında seyahata çıkarması gt .. 

Stokholm 13 (A.A.) - Stefan.i: Lon- • ~ bl bayağı bir hareket.e teşebbüs et-
dradan blldl1'illyor : kongrenin ilerl gelen a.zıal.aııuu davet mest ne utndırıcı haldır.• 

General Sl.lrorskl halt>l kazanmAk ederek icar ve iare kanununu milzake-
lınk~nlannı elde etmek ı~ın İngll1zle- re etmlştıt. Cümhurrelısl. Rusya.'da. va
rın Avrupa. kıtasına. ask.er çıkarma#& zlyetJn vaılıi.m olduğunu, fakat Rusya.
teşebbüs etmeleri lazım g~ldlğin.1 söy- nın yenilmekten pe.k uzak bulandu-
lem.lştır ğunu söylemiş ve demlştir ki: uMoo-

Gene.:at şunlan ıı!ve etm.ıştit: kova'ya. gltmJ., olan B. Hopkins Rus-
Fakat böyle bU, teşebbüse girlşınelc maneviyat ve a.zmı hak.londa büytik 

için uzun blr hazırlık yapmak !Azım kana.at izhar etm.11}, MoSkova. d• bl
geldlğ1n1 zannediyorum. Halbuki böy- le Rı.W.ann. lll;u.kave~te d8T8m ed&
le blr hazırlığa henüz b~lanma.mıştlr. l:>Ueoolkler1n1 ~lem}ftir. O«ı.e bu za.-

Londra 13 CA.A.) - R euter ajansı- tın kanaatine gore AJ.manlann Rusy&-
nın parlAmento muhabiri yazıyor: da 1n8anca. ?ıaylatı o ka.ds.r bUyMttti.r 

Son on gün za.rtında ~cephesinde k1 hamin netice& ne olur.sa. olsun Al
cereyan eden eld.d! h!disele?' parll- manya. askerlik b~mun.(iaaı ook zayıf 
ment-0 Aza.nn.da.n bn:ıalai:ınw{, ~ düe~ektir. Ben de bu flldrdeylm.ı 
bil' tarafta bir ask.eri hareket yaı:m;ıü B. Roosevelt R~aya. teclıizat ve 
üzere, her lmkAnın araştırılıp araştı- mühlınmatm nehir gibl ~. Yar
nmldı~ sualini sormalc temayülün.il. dun için herşey yapıl~, bllha.ssa 
uyandırmıştı. son giinlerde genli ml!k.ta.nıa. maı.e.:. 

Bu temayül şimdi bilhassa., Beaver- me gönderildiğini söyl&m1ft!r. 
brook'un dön akşam. ra.d:yoda.kl. hit.e.
beslndenberi, da.ha az hlssedllmektıe Bir Portekiz vapuru 
dl..ı'. 

Avam kamarası tekrarı topla.ndı!ı bahrıldı 
zeman, M. Churchlll'in so~ncak su- l.kbon 14 (A.A.) - BW Alma.u 
ale cevaben lwa blr lmhta. bulunaca.- d · .!•~-- ı 2 ... _ • d · 
ğı ve Sövyetler birli~ hakkında blr ' .eruz~ısı ı1&t8fiJ'Ul • Porteıluz: 
müzakere cereyan et.me.sl tht1malln1n, bandıralı Collh Reale vapıanmu. ba
e*1sJne nuaran $Jndi daha. ayıf ol- tırmııb.r. Yoleuıar ve mlMMllltat d~ 
duAıı tahmJıı edllmeıkted!I. :nİl:alBQıa alıa.matta. 

Leningrad'da 
Almanlar yiyecek 

biterek şehrin teslim 
olmasını bekliyorlar 

Vichy 14 (A.A.) - Ofi ajansının as
keri muharririne göre şarkta. vaziyet 
9udur: R~a'da muharctıt'ler bütün 
11ddetile ~vam ediyor. Muharebe bll
ha&sa merkezde çok şlddet.lidir. Mos
kova müşküI vaziyette bulunuyor. 
Pra:Yda. gazetesi. makaleslııde bımu 
~bul ederek vaziyetin ço1c viL_him ol
d'ljtUnu söylom.lştlr. Ukrayıı:ı'd:ı. Har
~·a karşı tazyik devam ediyor. Sa
hil nunta.k3.Slnda da. hareket devam 
etmoktodlr. Kıruncla. yeni blı;;ey yok
tur. 

Almanlar Lenliıirad'da hücum et
memekte, oehr1n ytyceğ't biterek tes
llm. olma.smı beklemektedir. Alman 
kltıalan yalnlz Rusle.nn. çık14 hareket
ledni de!ediyorlaıl. 
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AKŞAM 

Diin Geceki ve Da Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

Jngiliz tebliği 
Kahire 13 CA..A.) - İngiliz Orta 

Şark Iruvvetlorl umumi ~hının 
tebliği: 

Yutıanistan'a 

yiyecek 

Kurtuluı vapuru dün 
Pireye hareket etti 

1 

Batırılan ve ye.niden 
yapılan vapurlar 

Bulgaristan 'da 

Nazırlar muhtelif yerler
de nutuklar aöyliyere1' 

bugünkü siyasetin 
doğruluğunu anlattilar 

Bir Hırvat alayı d8 
muharebeye gifj 

Libya.: Tobrukta. 11/12 teşrinlevvel 
gecesi ta.nklıırm hlmayeslnde hareket 
eden bir piyade keşif kolumuz, düş- Yun.anls\ana gönderilm~ w.ere Kı
manı, ı::eçenlerde zaptetmete muvaf- zılay tarafından hazırlanan 50.000 Wn 
falı:: oldtığll taraıısud noktalarının bi- ytyeceğbı ~e dün ba.şlanmıştuı. 
tinden geri çekllmıeP icıbnr etmJ*1r. Knrtulq yapuru ilk parti. 2000 ton yi-

lngiliz ve Amerika tersaneleri vaour 
inşasına büyük hız verdiler 

(Baf tarafı t inci sahifede) 

~ mıntaltada iki mhh ~ 
fırkası Sovyetlerin yarma ~~ 
ler.ini akim bırahnıştır. Bir tek P""" 

Solya. 13 tA..AJ _ (D.N .B.) Bulgar ~alde Sovyetler 80 top bıra~ 
Mecl1st re.isi dil:n Pl&me'de b1r nuta oır. , 
eöyienı.Iş: cBuigarlstan M!hvtt cıev:ıet- Alman hava faaliyeUJ.• 

Cen ubu ga.roi m.mtakasında. Polonya yeceğl. hAmflen dün akşam limanınuz.
teşlt kollan düşmana. bir noktada ta.- dan Pireye hareket ~r. Vapurda 
arruz edere.it çet.nm.eden evTel bu gar- geml mbitan n mürettebatından ba.ş
nlronu ağır zayiata uğratmışla.rdır. b. Kwlay merkerıi memurlnundan 

İsvlç.rede çıkan Oazette de Lausnn- vetıerlle çalışıyor. Bu ~ se- lerile il birllği yapm.JŞW. Tutulacat Berlin 13 (AA) - D. N. ;"! 
ne yazıyor: İngllterenln emrhıde çalı- nede .in§& edeceklerl ticaret vapurla- başka yol yoktu. Kan dökmeden ® Bir asken 2Üıynaktan D.N.B· ~-..M 
şan İnglliz, mtittelik ve bitaraf ticaret nnın hacml blr buçuk milyon tondur ~~e =~~':~ i§ttnı.t ama bildiriliyor: Şark cıepb~ 
vapurla.nnın zayiatı, İnglliz Bahirye Bu tonaJın kifayet etmediği lse Aıılkfı.r- Dahiliye Nazın Üskilp-te bir nutak A'lman tayyarel8'1~ tarafından 1;.. 
Nezaretinin neşrettiği listelere göre, dır. Bu seJ:>eı>le, buhra.n z:ınıanlar:ında söylemiş ve demlştl.r ki: ıYenl Avrn- lan gece uçu§ları esnasında JJ:_...;. 
941 senesi mayıs sontmtı. kadar Itapanmıı olan inşaa.t tezgahlan tek- panm. do~rwı~ "fe adaletin düşmanı gradın cenup b6lgesinde eheıw;. 
6,698,814 gayrt satı tonilô.to hacmında rar açılmıştır. Bwa.r da. senede blı olan bolşevizm ölüm da.mes1 yemiştir. yetli Sovyet hava meydanlarırıll ,1 
1638 vapurdan ibarettir. Bu vapur- milyon tonluk vapur yapabillrler. Va- Yenl Avrupa mu82.a!fer olacaktır. Btı1- arruz edilmi•tir. Bu saatte ş].ııı 
!ardan 4,300,000 tnoluk 1008 1 İnglli'Z, pcrlar sert halinde yapıldığı clbetıe gar m!lletı buna yardım için feds.- h b 

1 
.. " d " bel ~ 

1,410,000 tonluk 313 tanesi müttefik inşa müddeti lnanılınıyacak derecede k!I. lıkta b 1 nmap. hazırdır Düş- a er ere go11e U§manın oıı dJ' 

Dün mıntakamızın haricinde müda... B. Sa1zn ve B . Feridun bulunmakta.
fna tertibatının I&lahı Ue meşgul olan dır. 

Tramvay seferleri 
bazı dümınn müfreocleri topçumuzun 
at.eşile da~tılıruştır. Bu mürrezıelerl 
setretmek içln Alman tankları istih
Umlamnıı;a yak.la.şnuşlarsa dA içle
rinden birlne mer.ı:nl lsabet etmesi 
tizerine gerl çekll:mlşlerdir. 

Tramva.y idaresi kış tarifelerinin ve 988,814 tonlnk. 317 si de bita.ra!tır. kısalmıştır. m:nıann ~~r milletine ~ ver- yaresi tahrip edilmiş, meydantar )r 
t.atbiklne yanndan itibaren bs.ş.lıya- Bu zayiatın yekflnu 69,4'40,000 tooa Bu lnşaata Atıant.ik ~cıırı memleket- meıı: ve ortalı~ bulandı.rmaılc ~in 88.I'- ki ukert zerninliklere ve hıtnlJşr y 
caktır. Bu ta.r11e 1le tramvıcylar gece baliğ olan bütün dünya tonajının yüz- lerden yapılan büyij!c yardımı illve tettlklert gayretler akim kalmıştır.> nı isabetli endahtlar yapılmı~Ut· pr 24 

ile %4,30 a.ramnda di!pola.ra ginn1ş de 9,8 sına muadildir. Yalruz İngllte- etmek l!l.zımdır. Geçen ha.zl.runda, Bir.- Bulft~~Ziraat Nazın da. Şumnu'da nayi müesse5elerinden birine~ y• bi' 
bulunacaklaı'dır. Dün blr mUıha.rrlrl- renin zayiatı, Ingillz bayratı altında. l~l:lt Amerika.da ln4a edilmekte olnn bir nutuk" söylemiş: ıBulgaMstarun ba lan taarruz ıreticesinde büy~ 

Hudut mıntaıwnnda ma.Jdn.ell 
rnüfrezclerlmlzden biri muvatrak:ıyet
le blr dü.,man karakoluna taarruz et
ınlştir. Şlddetll bir muharebeden son
ra dört Alman zırhlı otomobili nra.ra 
icbar edilmiş, bir beşincisi de ha.rap 
bir halde elimize geçmlştlr. Birltaç Al
man esir ed.llm.Lt ve bir mlktat teçıhi
sat ı~am olunmuştur. 

ml7ıe Tramvay idaresinden bu hususta. seyahat eden ve 1939 sene& ağustos ticaret vapuru tona.Jmın 1918 sen&- zı ınaddeleden malınım lcalaeatın en- yangın ç.ıkanlmııtır.. .. ..ıll 
fU malft:mat ver11mlştlr: şonunda 21,215,000 tondan itıaret olan .;~d~'·i f~Dnnt rn'--u g-tilk UA.n At-...< -rinde df>l~m .. ~ +--·- arın.aı d .... aı": 

IngUlz tıc ret fll to j -"\zd ....... , """' ..... .._ ......,,u.u "" l!i• ""'9"0~ o1~ '"f> ........... .LQojillÇll.Llı Briansk cephesınde uf-- _ı., 
- Kış tarifesi geçen sene ta.tbllt et- a osu na mm J.. e edllmlştır · BUrette devamını temin !çln tedbi:r1er h . '

1
. k A tah 'd .. ınu"" 

tJIJm1z tarifenin a.yn1dlr', Bu tarifeyi 20,24 niıt>etindedlr. · almm.ıştır .• demiştir. e emmıyet ı a.s erı ~ı au tral' 
&atl>lkte bu sene daha çok za.nıret İngiliz Bnşvek111. son nutuklarından 1941 senesi zarfında 1,250,000, 1942 Seferberlik liaberi !a.ki~ctle bombalanm~tır, hef idıl' 
vardir. Çünkü nt.man "fa bDetçl adedi blrlnde İngiliz ticaret mooundan ve de 3,500,000 ve 1943 te beş mflyon ton- " .., • talınp olt.111mu~ kırk bir tren c 
amlınıltır Aarabalar da. -w. AaJM'dlr maruz bulundutu harp tehlikelerin- dan fll2.la npurun inşası bitl.rllecek- dogru degı) hasara uğrahlmıştır. . ıt 

Alman tebliği 
• 'il" .... ~u • den bahsederken: tir. Ayn.1 zamanda ren11nşaat ~filı- d~ 

Bu itibarla gece yansı tramvay set~ 1Seyrüsıcfer halinde 2,000 den az va- lan kurulınuştur. Bazı Şim:ıll Ameri~ Sofya 13 (A.A) - Bulgar raCl· Mourman.sk civarındaki ıll 
Jıert ııarurl olarak azalacaktır. Bütün purumuz yoktur. Bu vapurlardan 400 ü ka ticaret ve sarnıç npurla.rma ve yosu Bulgari:ıtanda umumi sefer&r· lu hedeflerine yapılan taar~ı
p.yretım.ı. daba da ualmamrunnı te- hergiin tehllkell mmtakada. bulunu- Amerika l.Jmanla.rın.da muattal duran lif ilan edildiğine dair bir ecnebi ehemmiyetli demfryollan tahrıp 

Berlln 13 CA.A.) - Alınan ordula.n mln etm.ekttr. Yer:ı! tarıfen!n tatbUdn- yon demişti. muhtelif milletlere alt vapurlara. el menb'aindan verilen hal1eri ka.tiyet. miştir. --------
ba~umanda.nlığmm tebliği: den halkın llt:A.Jt!t etmemesi. lklmd.ır. İng1l1z lı:aynaklanndan "felilen ma- konmu, ve bu suretle 2,300,000 tonluk le tek:r.ip etmektedir. 

Büyük Britanyaya ~yapılan sa.- ÇOMQ etıence yerıert. a!neınalar, t1- lftmata. göre, geçen harpte 1914 sene- gemi temin edilmiştlr. 
"f8,Şf.a. tayyarelertmız 14 Ukte§rln g&- Jatrolar saat 23 ıe tapaı:ımü:tadır. sinden 1918 senesi sonuna. b.da.r tah- Amerika deniz ~t programını Lı·byada 
eesi Manchester endüstri merke'Zlne Bit buçuk sa.U mrt:nıda da her!tes ev- telbaaıirler ta.ratmdan batinlmış olan tahakkuk 'ettirmek için m.Ilyarla.rca 
n Hull llman.ına. t.eslrll bir taarruz Jer1ne dörıd>lllr.• vapurlar, 11.189,000 ga.yrt safi tonluk dolar tahsis etımlştir. 193

9 
senesi 30 

yapmışlardır. Ingilterenln Ootn vece- 5408 dJ.r Bu tonaj 1914 senesi !O ha- ha.1:iranında. Birle~ Amerikanın tt-

:ı~ ~~ım:d~::~ı:e~~ Maar· ı·t cemı·yetı· zı:a.nmda43,l54,000 ton~ Iba.re~ olan caret filoounun hacm11stlah1si 11 mll-
dunya vapu tıonajmm dörtte ~irinden yon 974,000 tonu buluyordu. Amerlka-

\'a taarruzları yapılmıştır. biraz fazla leli. Bu rakama du.şrnanm nın inşa ettirmekte olduğu yeni tica.-
Blr sava,, ta.yyaremiz Greath Yar- maynlert ve salr harp v:ısıtalan tara- ret gemilerinden ancak bit' kısmını 

ınouth'un doğu.BUncta sooo tonnato1uk Ankara merkez müdürü fından batınıan va.p~arın tonaJı da İngllt.ereye ldralıyacak. ruğ'erlerını 
blr tıcaret genılsi batırnıı.ştır. Ut\ve edlllnce, o zamanki mnumt za.- kendi tıc:ı.ret filosuna. ilhak edecektir. 

Ordunun ve donanmanın uzun suiistimal §ayİasım ytat tonajı, 12,85f,814 ~ baliğ ol- Bu suretle Birleşik Amerika ticaret tı-
menzilll toplan Douvre.s'un telsiz ıı.. tekzip etti muştu ki, bu zayiatta Ingilt.erenJn his- Jreu. bu ı~a.t yarışındaıl kuvvetlen-
t.as'ronunu, mü.şa.b.ede edildiği üzere sesi 7,759,090 tonu bulm.u§tu. Mut.tc- m.tş olarak çıkacaktır Esa.sen pl!l.n-
tesİrH olaart bombardıman e~er- f~ler o zaman .bu zayiatı dold~nlt lar, Birleşik: Amerlke. lçin 

16
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dlr. Di2n blr gazete Türk. Maarll Ceım.1.- için bllha.ssa Inglltere ile Bırleşlk ton hacml 18tlabll:lnde bir ticaret fl-
Manş d~t üzerinde dün Alman yetinin Ankara. İstanbul ve Burnad.a.- Amertkada gemi inşaatına hız ver- losu tayin ediyor 

av t.ayarclcrl 6 ve devriye gemileri de k1 mUesseselerlnde bfiyük ntlkya.sta. bir m.tşie.rdJ. Bugün de gem! zayiatına ----·-----
2 İ~gill~ tayyarcsl diişünnüşles:.dir. suJst1nıaI meydana çıkanldlğun, 14 karşı ayni tedbirle mukabele cdilmek-

Şımalı Afrlkada. Alınan - Ita.Jyn.n memura işten el çektirilclifini yazı- tedir'. İngiltere gemi 1nş:ı:ıtına var 
kıtal::ırı ıo llkteşrin gecesi Tobruk yonlu. Maarll Cemiyeti Ankara mer- kuvvetlle atılmıştır. Çünkü kuvvetli 
önünde muvn!!aklyctle neticelenen kez müdürü B. Ftını.k bu hu.msta §11 bir ticaret filosuna. malik olma!~ ve 
mevzii bir taarruzda bulunmuş- beyanatta bulunmuştur: deniz münakalO.tmı muhafaza etmek 
lardır. İngilizlerin tanklara ~a~ c- Başve.kflletçe görülen lüzum üze.. İngiltere için bayatı ehemmlyetı ha.-
nan blr karşılıklı ta.arruzu püskurtul- .. izdir. Nefsi İng!Itcrenln 47,5 milyon 

;;..+- Tobruk """'hri ve llmanı 12 llk... rlne c~lyeUn bütün muame!Atı ma.- nMtısmnm lk:ıbetı bu deniz mün:ıkn-m-uur. -?=• • llye miifettıflerl tara.tından teWf 
teşrin gecesi bombardıma.n edil~ir. edllnışıtır. Müfettişler cemJyetln mer- ~tına bağlıdır. 
Hava muh:ı.reblerlnde 5 Inglllz avcısı .. Resınl İngiliz ~arma. göro 1937 
düşiirülmiiştilr. k~ ve ınu.essesatına. alt mwunelAtı senesinde İngflfz lfmn.nlannda vapur 

Dün gece oldukça çok İngiliz bom- gozden geç.lmı1şler ve raporlarını~ fa::ı.llyett sn.fi 131800,000 tonu bulmuş
b:ı tayyareleri Almanyanın şjmal baı- m!şlerd.i.r. Raporlarda. laı.ydedilen tcia.- hn'. 1938 seneshıde ya.Iruz ıthnlM 
tısına, batwna ve cenubu.na akın yap.. ı1 bazı yolsuzluklar üzerine Ankara. 67,000,000 tonu geçm1ştir. 

Karadağ'da dinar yerine 
liret tedavül edecek 

Rorna 13 (AA.) - Düçe tara· 
fından neşredilen bir kararname mu
cibince Karadağın İtalyan işgnli 
altında liulunan topraklannda resmi 
para olarak dinarın yerine liret kaim 
olacaktır. Yüz dinar 38 liret olarak 
tıe.sbit edilmiştir. Eski Yugoslav 
banknotlarile paralan mübadele 
edilmek üzere henüz tesbit edilmi
yen bir müddet zarfında İtalya ban

mışlar ve birçok yerlere infilak ve merkezinde birkaç memura. 1lten el Dlfer t:ı.rartan harp iktlsa.d1yatuun 
yangın bombalan atmışlardır. Halk oektlı1lmJ,ştlr. Fa.kat geniş mlkyast& vapura pek ~tll ihtiyacı vardır 
ara.'1nda ölü ve yaralı vardır. Muhte- bir sulJsf:tma] "fey& zimmete para. g&- İngUfz 1n.§a.ü ~ btitün kuv
lir yerlerde binalar harap olmuş veya çlnnek gilb bir vaziyet -yoktur. Tal:ı.~ ===========m:ıı::ı======================== 
has:ıra uğrruruştır. kikat y:ı.J)!lm:alt'tadır.ı 

.hsından değiJtirilecektir. 

Gece avcılan 9 ve karşı koyma. top
çusu da 4 Ingillz bomba ta;yyareet 
dilşilrm üşlerdlr. 

ltalvan tebliği 

Fiat mürakabe teşkilatina 
62 memur daha alİnİyor 

Ankara 1.3 (Tele.fonla) - Vila
yetler Fiat Mür.akabe te,kili.t hdro-

Roma 13 IA.A.) - İtalyan ordıılan mna yeniden 62 memur alınması ve 
umumi karnrgdhmın 498 numaralı b la L )-L 1 k .. ..,..,, 
tebliği: To'bruk cephe$lnde diifm.an un Ta.~~ ı.& • o ma uzer~ uca-
tnrafımızdnn derhal tardec:Ulen taar- ret V eltakti eınrme 1S,000 lıra tah
ruz teşebbüslerinde bulunmuştur. aiaine dair Koordinas;yon He}"Cti ka
İtalyan ve Alman tayyarelert Marsa ran bugünkü Resmt gazete ile n~ 
Matruh müstahkem meviklnln demir rolunarak meri:yete girmiftir. 
yollan tesisatını, ha.va meyd.anlannı 1 • 1 • 
bombardıman ctm.1(1 ve yenı ta.hrlba.t Be ediye enn memur 
ika eylemJştir. kadrolari 
Düşman tayyareleri Bingazlye ta.ar--

Harbin yeniden batli .. 
yacaği tahmin ediliyor 

Bem 13 (A.A.) - Albay Domlncl, 
Glomale d'İtnlia. ga2Jetesinde yazdığı 
bir makalede Llbyadald lınıtlln güç
lüğünden ve İtalyanın btmun için ne 
kadar uğraştıRından b:ı.hsediyor. Al
bay burada.ki kıta.l:ı.nn la.,esln.in ne 
kadar !edak.1'ırlıkla temin ed1!dlğinl 
kaydetmektedir. 

Viyana gazeteleri §l.rruı.l! AfrlkD.d.ıı 
hnroin yeniden yakında ba.'lıyac:ı.ğı 
kanaatindedir. 

Eski İtalyan Hariciye 
Nazırı Mihvere aleyhtar 

Nevyork 13 (A.A.) - İtalyanın eski 
Hariciye Nazın Comte Sforza. radyo 
Ue blr hita.bede bulunarak İtalyan 
mlletindcn mihver devletıerlle işblrli
~ yapmaktan vazgeçmesini w siyase
tcn Birleşik Amerika. devletlerine bağ
Innmasını ısrarla rica. etıntf ve şöyle 
demiştir: 

t.İtalya, İtalyanlardan nefret eden 
ve onları hak:lr gören bir Almanya. için 
kanını dökmektedir.11 

Bir tayyare lsviçre'ye 
bombalar attı 

Benıe 1 3 (AA.) - İsviçre gen-el 
ltunnayı tebliği: 12 birinci teşrin 
saat 20.30 da milliyeti meçhul tay
yareler Türgovie kantonunda Buhi
-rer köyüne bombalar atmışludır. 
Bir ev harap olmuş, 3 kadın ölmüş
tür. Tahkikat devam etmektedir. 

Amerikada büyük 
bir yangın 

FaDriver 13 (A.A.) - (Massac
Luaettea) Birleşik Amerika ıç.ın 
kauçuklu qya ıre mallar imal eden 
Fireston Rubber Company fabrika-

ruz ederek bir~ bon:ıba atmış, bul . Ankara .1.3 (Tıelefonla) - Bazı 
mağazalarda. ha.sarat ika etmıo ve b1r l>elediyelerin memur kadrolannda 
ti§iYi yaraln?ruitır. Gondar kcslmfnde deiifildili yapılmasma .ka.ra:r veril
blr teşil harc.lcett «masmda. kuvveti&- mi,tfr. Deiiıiklikler bugünlerde Da
rlm~ düşmanın nert ha.tlardald mft!- . A •• 

rczelerinl kaçına.fa mecbur ~ hilİye V~tmce vı1ayetlere teblıg 

Ttlrk - '.Alın.an ticaret anlaşmaai müzakeresi için ıehrim.ize gelmif mı"da çıkan yangın beş büyjik bina
olan Dr. aodi-·un reisliği .altındaki Alman heyeti dün tayyare ile :yı harap etmiı ve diğer üçünü ha
Almanyaya hireke.t etmiftir. Yukan.dalci resimde Dr. Clodius Yeşilköy sara uğratmı~br. Zarar mikdarı 13 

dlr. ıeıdileıcektir. hava meydanında tefyie gelenlere veda ederken görünüyor. milyon dolar tahmin edilmektedir. 

Fransad8 
Komünist propagand•" 

yapanlar hakkında 
yeni kararlar 

ı$. 

Vıchy 13 (A.A.) -Toulon 
11
• 

keri mahkem?i, Fransanın cen~~~ 
da 11 eyalc'• komünist gençlıt' ''!° 
faaliyetini kime eden J ean Mer~~ 
idama mahkum etmiştir. Cu :'le 

ı-··r,, ortakları ağır cezalara ve ,..u 
mahkilm olmuşlardır. i$" 

Rennes 13 (A.A.) - Renn~ 
tinaf mahkemcs.iniıa hususi d t 

komünis.t teşkiliı.tı ve propıtrıll 
yaptıklarından dolayı iki şimc 
memurunu mütekabilen iki ee: t • 

reğe ve 18 ay hapse mahkuJT• 
miştir. 

Orta Şarkta 
Amerikadan yakınd• 

çok mikdarda 
levazım gelecek 

Kahire 13 <A.A.) ...:.. Amerlkll~ 
yakında. Ç<>k miktarda. tayyare ge~ 
ğe ba.şlıyacaktır. Bunlar ya uça gıJ
yahud vapurla Sudan'a gelecek, eı• 
dundan Orta Şarka. sevkedıl~ııf' 
tir. Yeni teşkildt pek yakında tşe 
lıyacaktır. 

Irak hükumetinin 
programı et 

Bağdad 13 (A.A.) - Hük.0!'1 O" 
tin beyannamesi propaganda b~r ıı• 
su ıefi tarafından radyoda o ıı 
muştur. . " 

Hi,il.rumetin tarzı hareketı .k~ 
11 
.. 

izah edilmi§ olup parlamento h~ı,lı 
runda daha mufassal olarak it ijq 

edileoektir. Hükumet prograrnı 
eMslı noktayı ihtiva etmektedir. 

1
_.. 

1 - Memleketin bütün uns~ fıı 
rını tevhit ve muayyen bir he e 
sevketmek, ·ce" 

2 - Beynelmilel vaziyet n~et~ş• 
de buJumnQf oldukları cihetle Ha- l.izundi. Rüsuhinin Meliha ile Galibeyi ainde memleketin maruz kaldıgı 
L _ _ :n:ı: =darcainden uzatda•tırma-- Hafız gen .. bir kadınla evlenmeyi odalaunda ziyaret ettiğinin ertesi yıplan tahdit etmek, ·el' ET KADER! 

Aşk 
llZl ..,... ...... "' ~ Y • •• • • •• 3 - Orduyu ve mülki idareyı . 
ğa Jüzum gl>rmem.İ§ti. dü§ünüyor -re punu fiddetle arzu günu ıdi, Hafız horozlar oterken ya- ki h"'kA f l d teJl'liı" 

ve macera romanı · 1 d F'-1:_~ b · har t .. ~ da k Ik ·{] ·~· 1 u umet tara tar ann an Çifl.ik balkı 111'8.Slllda do ap.n ri- ediyor u. ~ u arzusunu ız -.•n n a mış, çı ıgın a.v usuna 
vayctlereı inanmak l&zmı edirae. otmeie cesaret cdeınjyorCiu. Bu ce- baltan büyük ıofarun pcmcereaini !emek. • 

Tet:rika No. 53 lfakled (VA NA) Hafız büyük bir ıervel toplamıtbr. aretsizliiinin ael:ie:l)i, nlttiyle çiflik- aç.arak ba~ını kenara dayamı~tı. Sö- p d dü tü beyııl 
en: • Hafız Cıeılal. namus ve iarikemetini te ineklere l>akinıı olan Emine Uit- ite ovast, yemyeşil bir deniz gibi encere en § .. ' .. 

Cenç muharrir, kmdine cesam ve ~ etmit olan Hafız CeW eteneli göstcnndC lçiıı köy kah-resinde top- 6ye kadın Be eenelerdenberi bir gözlerinin önünde uza.rııyordu. Ha- parçalanarak oldu 
metanet telkin etmek iı;ia: bu:afmdım idue ediliyordu. lamldıkç.a. aleyjllndc <lolqan riva- arada.yqamalttabalunmaeadır. Köy· •Ya. mükemmeldi.. Topraktan, ncba- Pangaltı civarında oturan ıtırlt Y~ 

- Hayır, yapamam, ~apamam. Hafız Celil, çifllk ~ aruinda )"etleri tebip etmek için: Inlerin Hafıza ha.nan llk.ab-'rle an- tattan, her oeyden hayat fıokrrıyor- Jarında Kenan dün sabah sn.atiitlci) 
kelimelerini tebazladıktan soma K.üçiüt Hafız imıiyle anılıyordu. Ha- _ Allaha kuem ederim. ki. mal dınldarı bu kadın, 40 • 4S ya.,ında, du. Hafız bu manzara kaqısmda: sıralarında apartunanm dörda'!Cıı.r
portreyi yerine koydu, mihanikt bir frz Celil cİnlr köylüler arumda iyj ve miilkümde bir haram zerreai yok- §İşman, •es.siz, işgüzar bir kadındı. - lzmire kadar bir seyahat yap- katın~i p6'l'lcer~en sokağa l>o~" 
h '- tI b LA" dla L--- dı ıl1 v Em' k L:- d" Fa- malt için mükemmel bir fırsat! ded,i. ken muvnzenesinı kaybederek ds Jtt" are~e e azı aagı n ....... .,br bir töbret aalu'bi olmamakla bera- tur, diyor -re elini k ı gögsüne vu- ıne, avgayı....,. 9CVInC.Z ı. . . . düşmüştür. Bu düşme neticesin c rır. 
Ye alr.lı Rüatem pap zade konağı ber, çüljği istediği gibi idare edi- rarak: kat l'ers ve sert bir balcı,, çiflik kah- ~~~?. ~~l k~n~~nınb, hem ah d~ nan, bcynl parçalanarak ölnl~ 
ba1'kmda yazacağı etüde gitti. Oda- yordu. l,ıerinıe kan~an. kendi- - İnsanın vicdanı varsa, haram yasını yola getirmeğe, tirtir titret- e eaoısımn .ış en ıçıın u aey a Adllye doktoru Hikmet Tüm.er c t 
cındaki falcfrane eşya ile bir tc:ı- ainden hesap ııoran Y"ktu. Eski para muhakk'alC ona boğar. iffet ve Lıeğe kafi idi. yapmağa mecburdu. Çiflik varida- munyene ederek gömülmcsmc r:~-
zad t~l eden enfes bir çalar sa.at, kahya Hafız Mehmed öldükten aon- istikamet! İşte berıim tak.ip ettiğim Hafız da, metr.:;allıden .korktuğu tından ayırdığı küçük bir kısmı vcrm.l;iUr. Kazada kimsenin 11 
a e ya ala k ·rı•Y• ,_. . vl Hafız ı b d -zt .. •ıA d" d •• d" '-' 1 . ] . . .. f . D . b mndığı anlaşılmıştır . .,cc nsmı ç r en: ra çı ıgın ro.aııesı og u yo u ur, so erıru ı ave c ıyor u. ~·n ır .ıu ev enme proJc enm .açıga c endısi namına noter anış eye 

- Onu yarın görecc.ğim diyerek Celale, namı diğerle Küçük. Ha- Köylüler, bıyık altından gülmek- vunnnğa cesaııet edemiyor, gönlün- tevdi edecek en büyük bsmı da ? 
yatağına girdi. gözleri ':Ykudan Lı- faa intikal d:miıti Hafız, se- le beraber, kahyadan koTktuklıı.n de gömüyordu. Birçok clıcfalar Ha- ,~ . ' b k ~:il' l'JlSll y~-..,m&, 1 

'- 1 ima b - --1 ed H d 1 l fız E • ba k b. k d--' At:ndı namına ankaya yatıraca tı. &'1 g:ı eo7a pa~ır.ı.:en ":n nşı z ır sc=e fU n en seneye auıe ar ann em- için ses çıkarmıyorlardı. Esasen ma , mmeye ş- a ır a "'1Ja ev-
kclımelelerı tekrarladı: lak i~krini idareye memur olan lz- sahipleri bu ıhıraızlığa göz yumduk- lenmek istediğini söylemek istemiş, Erlı:endcın trene atladığı gibi, sa-

- Yapamam ... Hiç bir zaman! mir noterlerinden Daniş beyi :ı:iya- tan ve haklarını arnmadıktan sonra hatta yapacağı mukaddimeyi zih- brUı;eyin lzmire varacak, bu ileşirini 
7avallı Gnlibe. zavallı Meliha! rıet ederek çiflik varidatı diye ken- onların ne.sine gerekti? ninde tasarlamış ise de Eminen.in gördükten sonra ak§<.\lll trenine bi-

*"'"' disine bir para tevdi ederdi. Hafız, eenıelerdeınberi dul :vıavı- knkançlığuu kurcalamaktan ıkorkn- nerek Eski~ehire gidecek ve orada 
lzmirdc, Söke civarında gayet Noter Daniş bey, Hafız Celalin yordu. Zeıvcesi çocuk doğurmadan rak son dakikada vazgeçmi;i. birlcaç gün kalacaktı. Hafız Ce-

rnünbit bir çiflik, çok eski zaman· bir takmı aumtimallerde bulundu- ölmüıtü. Soyu, sopu eönrnek. tehli- İ§te, Hafız haftalar, hatta aylar- lali, Esk~ehire çeken sebep, Boğaz-
Tardanberi Yanvalı Haznedarlar Ünnu tevatüıoen ;.ntnıi• olmakla be- kesine maruzdu. Kendisi henü:z: genç danberi, kenclisinıe .ahit bir fikir 

.. •--- .,,.. 
7 

h l l .,_.__ d · · · · içi oteli sahibinin genç ve tombul ailesinin malikancsiydi. Senelik ge- raber, dindi!I maddi deliller bulun· aayılabilirdi. Ellisine ymi basmlfb. a ine ge en oo iz ivaç pro1esını evı-
liri 25,000 liradan &fCIİC• olmıyan ba madtğı, dedeai n babuı una ee- Binaenaleyh ba tehlikenin &ıUne rlyor, ~eviri-!or, bir türlil kati bir bzı Halime idi. 
çiflik. Hazncdarlara ·nktiylc ~ saeler H-1MMı~ hiRndinı· aecmek iı;ig ~ ~~ nlcnmes· .Pr-!! ~~..!9u.. (Arkası var) 

1 - cMeyva hali nçıldı ' 
2 - cŞu adnmın hali ne ol • 
cak~>. . e 

Bjrinci hal (a) ile, ikincisi ıs,. 
(a) ile olmak icap eder~"·' ~
zılan ak.3ini yazıyor. Dogru 1 • 

lalar, yukarıda gösterdiğimiz gı· 
bidir. 



41 

~MDAN AK~A ~ • 2 
' Te§ekkür Mesud bir evlenme 

O Lş~BJ."' B.&BW!'l"'LBRı•J B!rmuddettcnbe- Müteveffa tümseneraJ z.enliJik lmiiıll ..., .... ..,., rı rahatsız bulunup Mustafa Kemal Gökçe kerimesi 

~-~-----------~-----~----------------~-ı 12~~~~~-~ mızdan ebediyen ile EMLAKJ.ş müesaesesi sahibi 

~~~ ~~PL=~· Et meselesi KPÇVK HABERLER 1 Fatı'h meydanı ayrılan sevgill tızı.- arkaaa,ımız sayın 
~ "-d h.I -. nm Mebrure tTr- BA y EKREM G~MEZ'İN 
lat .. Lu_ bdv .sakil •• biçare * Bneltl gibı f9hı:1ınilıe gelen Ber- evlenme törenleri 1 l/10/941 tart-
..... -.atta nadır IMdmısa ge- lbı tlOyiik elçknls B. Btısrev Gerede • • can.:m cenatıe :m&- hine tesadüf eden cumartesi alqami 
LL. fazla hayvan selmeai din otomobille Edime.re hareket et.- Gtm1tletılecek, buraya :ra.stmınde bulun - Tokatl!ran salOnlarmCfa yüluek ze-

l ..... dediii ıibi: için tedbir alımyor Ddftlr. 8ef1r w,. '" Bakret yollle Fatihin heykeli .dikilecek mal: ~t!unu ı~ vat ve tanın""f Clavetill• liuzurlarilif 
-tlidi 2"~ k b'--" h Jd r BeHlne sldec*tlr. ren ve del'1n e- cüze! bir bJ,u k..U~e n-'e il;( 
ar I!: e .ıu ıramanı gü ürür * AIAeddin adında altı ~lannd& derJerim.lle Jftli'a.k- 'Yakit ı-:..:..-ı_:.tir. Yeni evlil~ te~ 
... kacl·- ...::1..1.. lbet L-'-'--d Flıı.t müra.kaibe komisyonu dün top- btr ıtVVoUk dun·· Be·~lunda Cümhurl- iııta.nbul Seledl-.ı tmaı mtklilrlü- ı rint -TlllCll&UUf 
lılı:t..~:-- auauune e 1NUUU D'. +~--"- -'-• d """ .rv& ,,_ e nzlle blldl- rik eder M>DIU& saadetler dileriz. ~ • • • lana.ra.k .Lt>vıuwulun et meselc::.;:wu. te - yet caddesinden yolun karşı tarafına ğU .Fatih meydanının tevsi ve ~ ren dostl 

' ldifür akta, hriatiyanı. taklit kik etm14tir. Komisyon bu arada Ka- geçmek isterken aıofôr Az1z1n idare- plrmlannı hazırlamnktndır. l"atllı anmu.a q_ 
~ ~alrdı. Gerçw ı90D 9:P'lalı tlrkeU .retsl B. Ahmde Kara ile &lndekl otomobll ~ başından meydanı t>lrkaç mısu daha geıı~e- n ayn te~ekkilre tee~üz mlnl 
~ bu İt Yanlıt anlatdda, ifrata dl~t bazı alt\.kadarlan dinlemlştlr. yaralamıştır. AIAeddin hastaneye kal- cckttr. Vall ve Belediye Re!$1 Dr. L~tfi old~an t:ıymetll suetenlzin ta-
~ 1..... ~ llemi, iaat Jibiinden Celepler canlı hanan ve toptan et d.ınlmıf, toför Az12I yakalanarak ta.ıı- ~r me)ldanın mtlna.!ip bir 7er1nde vaımutunu .rica edem Gece aaat 11o..:-.. Wr p nimedri• ~ atlllanndan narlun kaldınlmasını :tıtata ballanmJltır. Istanbul fatiht auıta.n Mebmedin bir Ba._ __ Em kll .._ .... , ::-
;:._. IEüda. Halbuki badts nr: n perüende .narhın da artıtırıımaauu * Şoför Ahmed İhsanın tda.resln- heykellni dl.ktlnnek Jstlyor. Bu hu- .....,.: e .. w_ .mu.u.eyyll- 20,30 da 
."lele bile laa ilmi al! ~!- Telr ilrtemltlerdlr. Komlsyon bu talebi ted- deki otomobil a-........ -..ı .. Şefik Gür- susta. l1zım gelen tedk1klel1.n yapü- Jerlnden M. Sadık Urcan, Anneal: 0 

• u.
7 '"'· klk etmiş ve görülen lüzum fizethıe • '"'""-.---- ~ muı ~ allkad&Hara dll'ekt!1Jer Te.- Nfizhet Urcan H A M ~ E T lı.ı; olmasın m•kvdile, f8l"' tedkikatın derlnleştlrllmesine tarar genç adında b1rlne çarparak ıı@e; ba- il 1 ti ________________________ ..;__'_"_ 

"'P Ülnİnıd dahi bir Yllkitl cağını kıı:mı.,tır. Yaralı hutane,e r m ~ r. 
~.-_ı '--~ . • • verUmtşttr. kaldırılmış §Oför yakalanmıttır. DlQer ~nraftan Belediye bu seneı"a.- 16 ·'fkteşrı·n per.ııembe akşamı "Ji~ o-. prçı haziD fllkat AIAkada.rlann f1kr:lne göre, canb ' tlh ve Silleymanlye c:ı.mllertnln etra- lı :r 

•alnır blr haldir. hayvan ve toptan et sa.tı.şlanndan * 208 numam!ı vatmanın idaresin- tını da muhakkak surette açac:ı.ttır. 
~-~' Etlıicl ifr ta ...:..a:ı-:..tt na.rh kaldıtılınca. perakende na.rbm <\eki tramvay, dUn Beşiktaşedlnta ~:a.- Belediye inuır ve lstlnılAk müdürlük- s E s 
~ • :-- • •. ·~ da tıı.ldınlması ica.b etmektedir. Çin- zan caddesinde toför Ahm re- lerl bu hwnısta. hazırlJklar yapro.üta- S • 
~ ebneJı ki, tandı de tefrite lı::ü bunlar blribJrtne bağlıdır. Her fe• sindeki otobüse çarpmıştır. Otobüsün dır. ınemasının 
~'Cll'\ız. Uzan müddet aram•r.da yın ııatt tesblt ve llln edildiği şu sara- arka tarafı ve tramvayın ön kısmı 
~Ylp de memlekete dönenle- da ıae bun& ımıcAn 8orülmemektedlr. parçalanmışsa da niltusça zayiat ol-
..,._~ hal, daha §İcldetle dikkatine Celepler .münakallt güçlü@ ytiztın- mamıştır. 
-~Pl10\'. den, İstanbula lcAfl derecede kasaplık * Blrka.ç gün evvel Beyoğlunda El-

Vali muavini ve ka~
kamlu terli ettiler 

Ceçen hayvan gelemedltinl Belediyen bll- madağı caddesinde Janet adında bir Şehrimiz Vali muavını ve kayma.-
~ RÜn Bükreı selirimiz B. 41rml§lerdlr. kadını zorla otom.Oblle alıp :taçıra.ra.lı:: kamlan terfi etm"1erdlr. Bu amda 
~· Wlah Supbi, lurkiyeye ber Belediye bu vaziyet kar§lSUlda Mü- tecaru eden meçhul fahıslar hakkın- Vali muavini B. Ahmed Kınık, :Be~ 
"'d"'de zevkini rencide eden lizen· nakalA.t Vek.A.leıtine müracaat etınl§tlr. da müddelumumillk tahkikata devam yoğlu kaymakamı B. Gaftır. Soylu n 

tt'İınizden 'ikAyet ediyordu. VetAlet, İstanbul Bel~eslne gön- etmektedir. Kadıköy kaymakamı :a. Cenap 80 11· 
'- t derdlli blr telgrafla, Istanbula hay- Diln &Qama kadar yapılan tahltl- radan 70 liraya n Kartal kaymakam> 
~trafuna bakıyorum. Sayfiye van sevk! lç1n yenl tedbirler alacatın.ı kata ra{Pnen meçhul mütecavlzlertn B. Bahir Adnan At.s1l ~O llra.dan 60 11-
~ ır....:ın kapdarmda Villi. Filin- blldlmılftlr. hüviyetleri tesblt edilememektedir. raya tertl etmişt1r . 
._: • ıui Filanca... Mütevazi kötk- Öğrend.lğlm1ze göre, Müna.kalAt Ve- Şüphe tizerine yakalanan bazı kimse- nıter taraftan usun milddetıtent»erl 
~ olnıaia teıneuül ebnem.İfl•··· Wet1 hayvan na.kllyatı için fehrlm1ze ler isticvap edilmekte ve Janete g&- Kadıköy kayma.tamlıluu yapan B. 
~:. ~ oteller birw .,.ı.. kesil· Emırumdan husu.sı Iı::nta.rlar ve Hopa- terllmektedlr. Cenap Fıdre:mit mymstamllı;na. n 
.,.... dan h~ filepler tahısls edecektir. * Fatihte Basan adında blrt o el- B. Cenm>m yerine KlZllcah~ DJ-

\'e ~ • varda oturan Hüseyinle lı::on\lfurken ma'tamı B. Edip YaTllZ taytn o111ll-
J:'. anı edelım: lht•kA ı u d ı Hacer adında blr kadının nerede ol- muştur. " .~aı: rm olmak frenPneJ.iii- 1 ar a m ca e e dutunu sormuştur. Kend1slle alAka- O_d_u_n_s_t_o-ku -, ...:-.--:u:ü:t. Şahsımızı, evlitlarımı· dar bulunan Hacerln BOrulmasından 
~i, batta radyoda konutu- h1ddetıenen Hilseyin bıçağile Ha.sanın 
111, ~ • ~ çabfımw, pipo içifimi· Dün üç kiti adliyeye :-!sa~~lun~~ka.1=':°1if~ 
' )'Urd1D1uz?ıt d.-ken hafı· verildi sonra Hüseyin de yakalanarak tnhki-
' lllıab§~zı, palto. ~ ~ kata başlanJlllftır. 
' d ~e benzetirsek keyfanm * Ferlköy civarında Muhtar ve All 

Tacirler beyannameı 
vermeğe davet edildiler 

Clr'ece Yerine geliyor. Diln lhtidr suçundan Gç tıoı ya- adlarında 1kl k.lşl dün gece blr para. 
l>i1eliın ki bunda pek 0 kadar lta~anm;rır: d d biri h k meselesinden kavga etm!Jlerdir. Kav- İstanbul Belcd1yes1nin .,ehltmlade 
~ Yok 'z· ·n· ~ - gop a ın a yuz urU§a gada Ali bıça.tıa Muhtan muhtellf mevcud odun stoklnnnı tesblt etmete 
"""111ııuy0 • B'a nu ~ tuur~~ • 8atılması 1cab eden blr tıraş ~e- yerlerinden yaralamıştır. Muhtar al- karar vetdiilnl yazmı~.ık. Odun taclr-
"le-..t.. ruz; bu neıhn değilse e slnl yüz elll kuruşa satarken cUnnü dığı yaraların teslrilc yere yuvarla.- ı rı b h ta İstanb ·ı il~ t1 bl
-..:..7'•~ lnemupları! Tü:"k benliğini meşbud halinde yakalanarak Adliye- nmca ba§l sivrt blr taşa çarparak blr r:r ~~e venn:ğev m~!e tu
~de Ye mubıtlerinde araya• ye verllm~lr. Asliye ikinci ceza mah- yara. daha almıştır. tulmaktadır. Beyanname mUddetl 7&-
._, • hulamazlarıa ihya edecekler- t,emeslnde ~apılan muhakeme netice- Yaralı Beyoğlu hastanesine kaldı- nn aqam nlhayeUenmelttedlr. 
la. • f.r. .,,.. ani akl d k" ·· sınde, Agop un suçu sabit olduğundan rılmış vakayı müteakip kaçan All bl- 1l•••lliıı••••••lllııt. :ııp it.'\._ ... ~ç ayac ar ır 1, uı· yirmi beş lira para cezası ödemesine ' • 1' ,-n1e ve incelik noktıumdan, ükkfı bi h f k tılm raz sonra yak=.lannrak Adliyeye teslim 
111...~~nhul çelebisi bir Londra cen- ~~ ~arnr ~~~~ş~lr. a tıı. apa ası- ed1lmlştlr. 
-.;~en asla &fAiı değildir. Yir- 2 - Yeşovo. adında bir seyyar satı- .ı;;;;;;;=========== 
111:.....&ekiz Mehmed çelebi ve cljier cı beş gramlık çay paketini beş kuru- YARIN 
ı.;:;-ıer, cibiıti ve kisbi Türk zara- §a satmak suretlle, çayın kilosunu on Matinelerden itibaren 
(~e p · · b b _..__._1 liraya satmak suçundan yakalannuş-
;:,__ arısı ayran ır~ • .., ~r ••• tır. Yeşovn asliye ikinci ceza mıı.h.ke- AL KAZAR Seden Erzurumdan, zaptedilen meslnde sorguya çekilerek tevkif edil
~· 'd-.:. esir gelirihnİ§ Türk bey- m~lr. 
~ d 'IQ İıtanbulda moda yaratbklan- 3 _ Kara.köy civannda blr kundura 
~ • tarih kitaplarında raalayacak- maiazası sahibi Yorgt, altı buçuk lira 
l~IP, 't"ürkün üzenti 0lmağa biç de kıymet!ndekl kundura.y,ı sekiz Uraya 
I.~ olmac:lığmı kavrayacaklar; satmak suçundan yakalanarak Adil
~ tarihimizden, kendi benliii- yeye verilmiş, mahkemede tevkif edil-

~- kendi üalubumuzu çıkarabi- .ml.fUr. 

~ ._,eldir:. ~eyn~el kadro için- Mekteplerde belediye 
~ L_ ~ bir JtaJyandm ayn1. b"l ·ı • d • •ı • 
lı:."'. ~ar. bir Türk de, evi ile, ter- ı gı en erıı verı emıyor 
~-ile, Iu,-afeti ile b.-kestea ayn Seledlye, Maarif VetAletine müra.-
-...ıir, o1maJıdır da. caat ederek 1lk ve orta tedrlBat okul-
' . •• • • lannda talebeye cBeledlye l>llgilerb 

'-~~ ki, ~en~.~· ~d ismi altında blr ders okutulmasını ~ 
'- 01- etin en bellı b.tla iltiaataa· teml§tl. VekA.let, Belediyenin bu mü
!ı-) - Iİılan ~e fena yola to- raca.atı tızerlne vaziyeti tedkik etmiş 
1-; or ~e onun tamiri ırüçtür: Ara- ve bu şekilde müstakil blr ders ihdas 
11..1 •e Farı'ın tesirinden baı kurtul- etmek lmktuunı bulamamıştır. Buna 
f;" laa kurtuluyoruz derken, 'bu ae- m"ıı'kal>ll her muallim, derslerde fınıat 
il! ~e, yeri· • frenle - -6."1:%.!! duştükçe talebeye ,eblr hayatı ve mu
~~ 1 yersız UZauuug• •• 8.§eret hakkında umumt mal~mat ve
~ l'andanan demeli? Eleman de- tecettlr. •? ? Cri demeli? Lojm.an deme- -
..:~ Bun1an o eski ~ Yükıek mühendis oku-
.... -:~ıp ürt il . .. .. d .. 
~ hiddetil'e, ~;n.:.::anıu': lunda derslere başlandı 

ain-eması 

Oniversal filmi ıh-ketini 941 -
42 mevsim için yaptığı senenin 

en debıetli filmi 

Şi MAL 
KAÇAKÇILARI 

..:.. l'rııi hayıiyetimize tecavüz edil- Dün Yüksek m{lhendls okulllllun 
;;:. tı'hi, sanki bu sözler küfürmlit yenl aene tedrisatının açılmuı müna
~ ~d li • ı L... • sebetlle aabah saat dokuzda merasim "-i 1saJ etme yız. A~nldc neti- yapılmıştır. Meraslmde Ma.arl.f Vekili RJCHARD ARI.ENE • -
~ ernimWn ucuna cranclmanıt B. Ha.san Ali 'Yücel de hazır bulun- ANDY DEVİNE 
~-de çizip everim• ~ mQftur. İlk dersin açılıf merasimin- BinbJr heyecan ... Deh,et ha-

SARA y SiNEMASI 

MVSTESNA OLARAK 
Yarın akşam 

Programım değ1ştiriyor. 

Bütün seyircileri gaşyedecek 
en muazzam macera ru.mı 

Ormanlar Hakimi 

Şaheseri başhyor. 
Vatan ve Aşk 1ç1n mücac1e

leyi tasvir eden bu 
TVRKÇE SÖZL°C 

Fevkal!de mizansen Filmin 
138§ Rollerinde: 

WARNER BAXTER w 
BRUCE CA.BAT ta--~. lli «ln..,uni• aö.U darurken de Yüksek mühendis okulu rektörü reket ve ıeırgüzeıt filmi 

l.ı.,. 81rnsarı terzilerin tesiri altmda kısa. bir nutuk aöylemiftlr. ~!!~~~~~!!!~~~~~~~~~~~!!~~!!~~ •le: «gri" deınerneli)'iz. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ":ıı: 
~::ı~ ~ah ... ! Müeaaif bir irtihal Bugün BEŞJK TAŞ GÜREL Sinemamoi!a 
llO~ esmm mnumı-.- Babamız tüccardan .Alhmet Kadı.-
~ aln )'Ülide yüz Türk kalmak nın vefatını Ueı!ştlrle bUdlririz. Ce- ! lilper Film Birden 
~ 'b., llzunaa hepsini yapmalıyız. nazesl 14/10/941 salı günü aaat H de J - GÖRÜNMEYEN ADAMIN A VDETI 
' eketimiacle, ber .&ümiDde Barb1yede Vali kQnatı caddesi Erel- 2 _ BRODVAY SERENADI •luld ... ~ JU apartluıanmdan taldınlıp aııe 

kabrlstanma. defnedllecelı::tlr. Allah r..ı-- D.-.- • _u a _._,_ 
(Va - NG) mhmet eyle.mı. ~--••• ~...- ---a-• .. .QIUQ .--u- _ ____ ,, 

Bay Amcaya göre-

-

GALA MÜSAMERESi 
fııtf§am il• gözler kamaıtıran bir ftlm... Bütün imparatorluk 
Rusyaı ..• Şarkılar.. Kazak ctans lan .• ttPn melodileri .•• 

EBEDTAŞK 
(NiÇEVO) 

0"111anlar: w1LLY FRİTSCH - MARTE HABELL ve Rw 
Baletleri. GALA için biletler •tılmaldadır. 'relefon: 49369 

TA K S 1 M sinemasında 
Perıembe günü akıamından itibaren 

Bugüne kadar g-örilp "itilen Türkçe Filmlerin en fevka18desi 

Surlye ses Kraliçem Mısınn en büyük Yıldızı 
ŞARK BULB'VLU 

ıı-ı 
Beynelmilel şöhrete malik 

Dilberler Dilberi ı- Raks ve Teganni Melikesi 

Mari Kuini Bedia' Musebeni 

l\Jüştereken temsil ettikleri Şark sinemacılık aleminin 

En büyiik zaferi 

KIZIM DUYMASIN 
Türkçe s6zlU: Arapça şarkılı 

İçtlmat yaramın :neot.erleyen büyük bir aile faciası, günahkfir bir 

ananın dinmez ıztıraplan ... Masum bir bakirenin acı !eryatıan, 
Mektep sıralanndan... Dans salonlanna.. Alle yuvasından 

zevk ve sefahat Alemlerine. 

---- Pek yalıiııda: Beyoğlunda ---.-. 

E L H A M R A Sineması 
Tamamen değfpnll, &ezyln edllmlş bir halde 

YENiDEN AÇILIYOR 

Yar1n akşam 

MELEK 
Sinemasında 

Gençli~ sevgilisi. Herkesi gül-

düren ve dii§ündüren, Amerikada 
cHlnyamn 1 inci artisti 

VN'vANINI KAZANAN 

MICKEY ROONEY 
Judy Garland - Cecilie Parker 

tarafından nefis bir l\ll'ette yaratılan 

ANDI HARDi AŞIK 
Şahane Komedi ftlml takdim edilecektir. 

2 saat dunnadan kahkaha • Neş'e • Zevk ve Eğleııce. 

.tur~ ilgılcndiren ~ Amerikanm hin i5fndel., ~ ,av~ -
eıı - ;i~a~t haberler araıında benil ••• fngiltere büt.Wı minui,Jle har·ı ··· ~ Tar k~ ~·y ••• Ruan maı-._ı.. 

rnu oluyor bay Amca... . 

1 

... Celgelelim Amcrikaf.. Gerçi ol - Amma yaptın hal .• 
henüz harbe ginnif delil, fakat harp- B. A. - E-vet, aylardır yaklaııyorw 
le burun hurunal.. lyaklqq dendiii halde hlll bvuflr 

B. A. - BiliQa harpten cok nıadıl •• 
uaktal .. 

• 
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l._G_ü_nıu_··k_B_o_rsa_l I R A OY O 1 
Dr. İhsan Sami 

latafilokoıt Atisi 
İstatuokoklardan m ütevell1t 

<ergenlik, kan çıbanı, koltuk altı 
çıbanı, arpacık> ve bütün cilt hu 13 Birinciteşrin 1941 

% 7 ,5 933 Türk borcu I. II. III. 
• • 1933 lkramiyeU 
• • 1933 İkramiyeU Erganı 
• 7 1934 Slvas-Erzurum I 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
11 2 l 932 Hazine bonolan 
• • 1935 Hazine bonolan 
• • 1938 hazine bonoları 

A. Demiryolu tahviU I - 1I 
A. Demlryollan tahvill III 
A. Demlryolu mümessil senet 
T.C. Merkez bankası 

Bugünkü ProgTa.bl 
L. K.. 12,30 Program, 12,33 Türkçe plAldar, talıklanna kal'Şl pek tesirli blr 
21 ,25 12,45 Ajans haberleri, 13,00 Türkçe - afldır. oıvanyolu No. 113 -
19,65 plAklar, 13,30 Karışık program Pl. 
20.55 18,03 Salon ol1testrası, 19,00 Niha.-
20,30 vent ve hicaz nı.a!kamından şarkılar, 
20,40 19,30 Ajaruı haberleri, 19,55 Fasıl şar-
56,25 kılan, 20,15 Radyo gazetesi., 20,45 
16,50 Marta F.ggert'den parçala.r Pl., 21,00 

1 Liraya teminatlı 
PERMANANT 

26,50 Ziraat takviml, 21,10 Mandolin kuarte Bevo~ıu Tatla.bası caddesi No. 134 
47.50 ti, 21,30 Konuşma, 21,45 KlA.sik Türk 
48,50 müziği programı, 22,30 Ajans voe para. 
45,- borsası ha'berleri, 22,45 Dans müzl.A1 SATILIK 

T. İş banüası nama muharrer 
T. İş bankası (haınlle ait ) 
T. İş bankas1 mümessil his. 

15 ilkteşrhı çarşamba sabahı 
125,50 PI. 
11,90 
12,50 7,30 Program, 7,33 HaJlf parçalar Pl. 

7,45 Ajans haberleri, 8,00 Hafit par
çalar, Pl., 8,30 Evin saati. 

Yatak Odaıi Takimi 
Şiıli Bomonti. Havuzlu bahçe 
sokak Osma.nl>ey apartımanı 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu Kutulan ısrarla ısteyiıds. 

A. Demlryollan şirketi ( % 60) 
A. Demiryolları şirketi (% 100 
Eskihisar çimento 
Kredi Fonsiye 1903 

• , 1911 
» " Amorti 
• • Kupon 

Türk tı.ltını 
Külçe altm bir gra.qu 
Osmanlı bankası (banloıotl 

145,-
27,25 
43,50 
10.-

102,-
96.-
58,50 

l,08 
25.00 
3.50 
2,80 

AKŞAM 

-
Türkiye Ecnebi 

Şubeye davet Senelik 1400 kuruş 2700 kunış 
Beıikt•u askerlik •ubesi b8§kanlı• 6 Aylık 750 • 1450 » 

...,. " 3 Aylık 400 • 800 > 
ğmdan: 1 Ayllk 150 » > 
Şubemizde kayıtlı yedek istihkam.__..._ __________ ""' 

teğmeni Sıtkı - oğlu Saim Şenyuva Posta ittihadına dahll olmıyan 
( 30" 14' k ı ı le oonebl memleketler: SeneUiJ,: 

7 1 nın pe ace e o ara şu· 3600 altı aylığı 1900 üç aylığı 
bemize müracaatı, etmediği takdirde 1000 kuru.ştur 
1076 sayılı kanunun maddei mahsu· 
suna göre hakkında muamele yapı· Telefonlarımız: Başmuharrir: 20565 
J~~ ag·ı 1·ıa~n olunur. Ya'Zl işleri: 20765 - İdare 20681 

, Prof. Dr. 

1 
KEMAL CENAP 

Lamartin caddesi 5. Doğu 
Palaıı No. 14. Taksim. Telefon: 
43963 Hergüıı saat 15 - 18. 

' 1 

Müdür: 2049'7 

Ramaun 22 - Hızır 162 
S. İm. Gü Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 11,00 12,37 6,28 9,35 12,00 1,30 
Va. 4,32 6,10 12,00 15,06 17,31 19,03 

İdarehane Babıali elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

, 4 kap yemek ve ekmek ' ,.. Bayram münasebetile ~ 

B 1 k B vl d A ı yacağı.:ıdan özür dileriz. Meş· I 
u ucuz u , eyog un a sma ı h B d k · · 

\ı No. 3 , 

inşaat ilanı 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

1 - ıKarabükte kurulacak Asltsillfrik ve süperfosfat Fabri
kası inşaatı vahldl fiat esasiyle ve kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 
İşbu ~aatın muhammen keşif bedeli «542116.46rı lira
dan ibarettir. 

2 - Eksiltme evrakı 33 lira rm1kabiliııde Sümer Bank Mua
melat şubesinden alınabıhr. 

3 - Eksiltme 27 llkteşrin 1941 tarjhine müsadif pazartesi gü 
nü saat 16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdür
lüğünde yapılacaktır. 

4 ·- Muvakkat teminat mikdarı 25435 liradır. 
5 -· İstekliler teklif evrakı meyaruna şimdiye kadar yapmış 

oldukları bu kabil işlere, bunların bedellerine, firmanın 
teknik teşkilatının kimlerden teşekkül ettiğine ve hangi 
bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesikaları 
koyacaklardır. lfabildot: 45 kuruşı ı Toptan sipariş kabul olunamı· 

M 'd L"b p · k 1 ur a emşe ercısı 
1 escı • o on astanes• arşı· G . 1. Al. o·l 

sındaki sokakta az1antep l 1 1 er ' 
'-TUNA' da -'J Taksim lstiklal caddesi No. 43 

6 - Teklif mektuplannı havi zarflar kapalı olarak ihale gü
nü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sü
mer Bank Muhaberat Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

Türkiye Ctlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KuruJuş tarihi : 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk urası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevı banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28.800 Ura ikramiye veriyor. 

ZJraat Bank:asıncıa Kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
a:.. 50 llr-.ıs1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki plA.na. 
·lcire ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet ı.ooo liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
f • 250 • l,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

ılO • 100 • 4,000 • 
otKKAT: Hesaplanndakl paralar bit sene içinde 50 Uradan aşaR'! 

.... . ,., 1 •·ı>r.ıcre lkramlye rıktı~ı takdirde % 20 fazlaslle vertlecektır. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyh11, 11 birinciltanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. , 
Memurluk müsabaka imtihanı 

T. C. Ziraat bankası umum müdürlüğünden: 
İstanbul haricindeki şube ve aj:ınslarımızda çalLŞtlnlmak üzere lüzu

mu kadar memur ve memur namzedi alınacağından, Adana, Ankara, Di
yarbakır, İstanbul, İzmir, Kars, Konya, Mersin, Samsun, Sivas ve Trab
zon şubelerimizde müsabaka imtihanı açılacaktır. 

l\lüs:\bakanm ana şartlan: 

ı - Askerliğini yapmış veya halen askel'likle bir ilişiği bulwımamış 
olmak, 

2 - En az llse mezunu veya. muadili mekteplerden meıı:un olmak, 
3 - İstihdama ınAn1 hali bulunmamak, 
4 - Yaşı yirml birden az, otuz beşden yukan olmamak, 
5 - İstenecek vesaiki ibraz etmek ve bankanın gösterooeğl. yerde va.

zile kabulüne ve memurluk taahhütnameslnl imzaya amade olm.aJc, 
Diğer şartıar : 

1 - Aynı tarihte aynca. yapılacak müsabaka.ya orta mekteıp meızıın
lan da alınacaktır. Anca.it İstanbul, An.kara ve İzmlrde orta. mtisa.bakaya 
müracaat sırasile yalnız ilk onar kişi iştirak edebilecektir. 

2 - Barem kanununa tabi daire ve müesseselerde tkl sen6 veya. daha. 
ziyade hizmeti olanlardan iyi referan3 a maille olanlar lm.tihanmz kabul 

edil ecektır. 
3 - Tayinleri tekarrür edeceklere 3659 sayılı barem kanunun hüküm

lerim r.öre 120 liraya kadar ve ilk defa. intisap edenlerin tahsil derecele
rine ı:;ore muayyen haddin tamamı üzerinden ayllk verilecektir. 

4 - Bir yabnnc1 dili ~Fransızca, Almanca, İngiUzceyb bihakkın bi
lenler ve mesleki sahada çalışmış olanlarla meslek} tahsil görenler müsa. -
bakn.da ruchan hakkını haiz addolunurlar. 

5 - Memuriyete kabul olunacaklar, dahili mevzuat dairefilnde teka
ütlük rejiminden. sa!-s.'lılt san<iıltındnn, yarciım birliğinden istifa.de edecek
lerdir. 

İmtihan ve müracaat tarihleri: 

Orta mektep mezunlarının imtihanı 11-12 ikinci teşrin ve daha Ytı-
kan tahsili olanların iıntihnnı 13- 14 ikinci teşrinde yapılacaktır. 

Müracaat: 

7 -- Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kaııunt şekilde 
kapatılmış olması lazımd1r. Postada vaki olabilecek ge
cikmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbestir. «7666ı) «9130>) 

Maliye müfettiş muavinliği imtihanı 
Maliye teftiş heyetinden: 

35 Ura. ma.aşlı Maliye müfettiş muavinliği için 15 kAnunuevvel 941 
pazartesi günü müsabaka. l.mtl.hanı yapılacaktır. 

Aranan şartlar şunlardır: 
A - Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı ev.satı haiz ol-

mak. 
B - İmtihanın açıldığı tarihte yaşı 30 dan fazla olmamak. 
c - Siya.sal bilgiler okulu, Hukuk veya İktisad fakültesinden, Yüksek 

ticaret ve İktlsad mektebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi 
mekteplerinden mezun olmak. 

D - Maliye VekAletl t~kUatında müstahdem bulunmak, 
E - 3656 numaralı Teadül kanununa. göre Devlet lisan imtihanını da 

geçirerek onuncu dereceye tayin şartını haiz olmak. 
F - Yapılacak tahkikat neticesinde karakter itll:ıa.rile müfettt.ş ola.

bilecek vasıflan haiz bulunduğu a.nl.a.şılmak. 
İmtihana. talip olanlar 15 iklnciteşırln 941 tarlhlne kadar Ankarada 

Maliye Vekaleti Teftiş heyetl reisliğine arzuhal lle müracaat edeceklerdir. 
Arzuhale şu evrakın raptı lazımdır: 
A - Nüfus cüzdanının aslı veya tasdikli sureti ve ad.re81. 
B - Kendi el yazısı ile tercümeihal hülasası, 
c - Askerliğini yaptığına veya tooil eıdilm.iş olduğuna dair resmi 

vesika.. 
D - Mektep şehadetnamesi veya tasdiknamesi . 
E - Sağlam ve yolculuğa müteham.m.ıl olduklarına dair resnıt rapor. 
Taliplerden aranılan şartları haiz olanlar tahriri ve şifahi olma~ üze-

re iki imti.hana. tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankarada ve Istan
bulda. ve bunda muvaffak ol:ı.nlarm şifahi imtihanı Ankarada yapılacak
tır. 

İmtihan programı: 

1 - Maliye A - Bütçe «İhzari, tatbiki tasdik ve kontrolu:o Muhasebei 
umumiye hükümleri, B - Vergi nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız ve vası
talı vergiler, «sedüllil vergiler, veraset ve intikal verglleri, istihlak üzerin
den alınan vergiler, gümrük, inhisarlar, harçlar», Türk.iyedekl vasıta.sız 
ve vasıtalı vergiler. C - Maliye Vekaletinin merkez ve vilayetler teşkilatı. 
D - İstikraz nazariyeleri, tahvili düyun, amortisman, Türklye 'oüyunu 
um.umlyesi, ve tarihçesi. 

2 - İktisat: cİktlsadi meslekler, istilısal, tedavül, nakit ve itlıba.r, 1n
ldsam ve istl.hlAk bahislerlı. 

s - Malt ve ticari hesap, cBaslt ve rnürekı!kp falz, iskonto, 1'a1zll hesa
bı cariler ~Hendese• satıh ve hacim mesahalan•. 

4 - Usulü defterl: cıTicarl ve sınai münasebetlerle Devlet muha.sebesl 
hakkında nazari ve tatbl.kl malumat •. 

5 - Hukuk: İdare hukuku ve bu meyanda lda.rl kaza. ve mercllerl,. me
murin muhakematı ve 1069 numaralı kanunlar, ceza muhakemeleri usulü 
kanununun esasları ve tahkl.kata müteallik hükümleri, ceza. kanununun 
m61Ilur suçlarına. alt kısmı, kanunu medeni, borçlar, icra ve WA.9 kanun
ları ve tJcaret kanununun Maliyeyi alakadar eden hükümleri. 

6 - Eenebi lisanı: «Fransızca, almanca ve 1.ngllizce ve italya.ncada.n 
blrl:a. 

İmtihan netlcesinde müfettiş muavinliğine alınanlar s sene sonra ya
pılacak ehliyet 1mtlha.nın.da muvaffak olurlarsa. Mallye miltettlşllğine taı
yln edJlecekleı', V6 sta.J içlın Avrupa.ye. gönderileceklerdir. (7646 - 9132) 

İstanbul Orman çevirge Müdürlüğünden: 

Müsabaka ile Memur Alınacak 
1 - Orman umum müdürlüğü teşkilıltındakl ıo Ura maaşlı veya !50 Ura 

aylık ücretli vazifelere müsabaka ile memur alınacaktır. 
2 - Yazılı müsabaka. imtihanı 17/ 10/941 cuma günü saat onda İstanbul 

VllAyet konağında yapllac:ı.ktır. 
3 - Taliplerin imtihan gününden evvel nüfus kağıdı, tahsil derecelerlnl 

ve askerlik durumlarını gösteren vesikaları, sıhhat raporu, hüsnühal mazba
tası ve dört kıta fotoğraflarını bir arzuhale ekliyerek İstanbul orman mü-
dürlvetine mür:ıcaatıan. (9096) 

Mürncaatlar imtihandan bir gün evveline kadar kabul olunacaktır. 
Isteklilerin imtihan ycrler1ndekl şube müdürlüklerine ve Ankara.da. 111••• 

bankanın personel işleri n1üdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. (9161) İstanbul'un en meşhur Terzi ve Şapkacılarından aluımış ve yalnız 
Fevkalade Fırsat 

bir mevsim glyilm1ş gayet şık ve Müstesna Model tuvaletler, Rob Tayyör, 
Üniversite Rektörlüğünden Manto ve Şapkalar pek ucuz fiatla. satılıktır. Her gün Beyoğlu İstlklM 

Türk İnkılabı tarihi ikmal ımtihanlan ayın 27 inci pazartesi günü saat ı caddesl Yeniçeri ağası (Eski Venedik) sokağında 26 No. da. birlncl kata 
dokuzda konferans salonunda. yapılacaktır. Alakadarların hazır bulunma- müracaat. 

il. (~11~) -----------~-----------.. 

Memur evleri inşaatı 
1 oprGk mahsulleri of isinde~! 

1 - Sarıoğlan, Yahşıhan veÇerikli istasyonlar~da Y:aıc 
nlacak memur evleri ve buna nıüteferri işler götür:°: 01 ıce
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. TekrnılinlJl tiri 
şif bedeli 61.665.61 «altmış bir bin altı yüz alt:mış be§ 

altmış bir kuruş)) liradır. il· 
2 - Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde ofis unıwn ın 

dürlüğünden alınabilir. de. 
3 - Eksiltme 20/ 10/941 tarihinde saat 15 te Ankara 

ofis umum müdürlüğü binasında yapılacaktır. ·rınf 
4 - Muvakkat teminat 4624. 91 ccdört bin altı yüz yı 

dört lira doksan bir kuruşıı liradır. . et 
5 - istekliler ihaleye iştirak için ihale tarihinden n~bllY\"· 

iki gün evvel ofisten alacakları ehliyet vesikasını tekl1f e 
rakı meyanına koyacaklardır. . tiyıı.Ç 

6 - inşaata muktazi olup idarece tesbit edilecek .. ıblltıide 
nisbetinde demir ile çivi bedeli mukabilinde rnutea 

verilecektir. 
7 - Birinci maddede yazılı üç 

ayn olarak da ihale edilebilir. 

. t d ki h"şaat aYrı ıs asyon a ,,.u 

((7556 - 9557» 

T. H. K. Genel merkez Başkanlığından 

Makbuz bastırılacak ııı'· 
- . • 600 ooo . .ıeıı Numunesıne uygun el.lLşerllk pafta halinde 3, 5X5 eb adında ' ıı~ 

kallı makbuzun eksiltmesine talip zuhur etmediğinden muhamrne~ e "0: 
9500 liraya çıkarılmak suretile yeniden kapalı zarf usulü ne ekSiltrn Jı ıııe~l 
nulmuştur. Eksiltme 20/ 10/ 941 pazartesi günü saat 16 da T. H. K. oe 0 ışc 11 , 
kez binasında yapılacaktır. Muvakkat teminatı 712 lira 50 kuruştur. 13 1' &~ 
şartname Genel merkez satın alma komisyonunda. ve İstanbul T. Jl. · 
besinden parasız verilir. ~tıtıı1f 

İstekliler, muvakkat temlnat makbuzlannı havi usulüne göre kllP"tsıı1f 
ve zarflannı eksiltme günü saat 15 e kadar komisyona vermelidirler. 

Memur evleri inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden: 

1 - Sarayönü, Çumra ve Çay istasyonlarında yaptırtlacak rn~t~~ 
evleri ve buna mütefen1 işler götürü olarak kapalı zarf usuıu.e edoJttl« 
meye konulmuştur. Tekmilinin keşif bedeU 56994.88 cElU altı bUl 
yüz doksan dört lira seksen sek.iz kuruştur.ı liradır. ııJll 

2 - Eksiltme 20/ 10/ 941 tarihinde saat 15 de Ankara.da Ofis tJrYl 

Müd;rlü~~ift::ı:r.:P~~~~t~~ka.blllnde Ofis Umum MüdiirlÜ~urı· 
den alınabilir. trnlş 

4 - Muvakkat teminat 4099.75 «Dört bin doksan dokuz Ura ye 
beş kuruşıı liradır. . 0ıı 

5 - Isteldller ihaleye iştirak için, ihale tarihinden nihayet ıkl ~o~ 
evvel ofisten alacakları ehliyet vesikalannı teklif evrakı meyanın:ı 
yacaklarclır. dC 

6 - İnşaata muktezi olup idarece tesbit edilecek ihtiyaç nisbetfn 
deınlr ile çivi bedeli mukabilinde müteahhide verUecektlr. 

1 
r::ı~ 

7 - 1 inci maddede yazılı üç istasyondaki inşaat ayn ayn °9~1sı 
da ihale edill'bllir. (7495~ 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Y b d ·1 .. .... . . . ·1 k .. çılıtı•f a ancı ı ogretmenı yetıştırı me uzere a ıı• 

olan Fransızca, İngilizce ve Almanca 'kurslar• 
talebe alınacaktır. r<lc' 

Alınacak talebe bir yıl üniversitedeki yabancı dU kurslarına. deva~ uıı?' 
cekleı: ve siyasi vaziyet normalleştiği takdirde tahsiller!nl takviye etn;~e blJ' 
re bir yıl da. dilin! öğrendikleri memlekete gönderileceklerdir. Her ~h 941 pıJ" 
rada. ayda 30 Ura verilecektir. Seçme sın.avlan 27 ve 28 birinci teşrın 
zartesl ve salı günleri İstanbtıl üniversitesinde yapılacaktır. 

Sına va glrmek için: bir 1'' 
Türk olmak ve yerli veya yabancı bir kolleJ veya liseden ve yabııt 

retmen okulundan mezun olmak l!zımdır. 
cı:Olgunluk: şart deitildlr.• p;,.ıner 
Namzetlerin 21/ X/ 941 de Ö"nlversitede mua.yenelerl yapılacaktır. 

almam.az. ıc~ıe~ 
Sınavda muvaffak olanlar tahsil müddetlerinin iki mlsll Maar!! v

1
e ışI' 

en.rinde çalı.,e.caklannı taahhüt edeceklerdir. Kurs talebesin\n hiç b r 
meşgul olmaması şarttll.'. alg,11t 

Talip olanların 20/10/ 941 akşamına. kadar rektörlüıte tahsil vesik ı2> 
nüfu.s hüviyet varakalan ve 6 adet fotoğra! Ue müracaat etmelerl. C9l 

MüREBBiYE ARANIYOR 
Fransızcayı çok iyi bilinesi ve iyi ıeferanslar vemıesl 

şarttır. isteklilerin 15 Birlncl Teşrin Çarşamba günü öğle' 
den evvel Tepebaşında Brtstol otelinde Bay Zeki Aykarıe. 
müracaatları. 

Çanakkale Belediyesinden: lls.' 

13/ 9/ 941 tarihinden itibaren arttırma.ya çık.anlan sinemaya. alt JJ1 €Jll.' 
mele bazı mülahazalarla. refcdllmiş ve işbu !hale aşağıda.ki şerattıe Y 
den arttırmaya vazedilmiştir. ·yctta 

Çanakkale yalı caddesinde kain Belediye sinema.sı işler va:1..ftıt" 
b::ıhçesile birlikte 4 sene için icara verilmek üzere bir ay müddetle ~ • 
ma.ya çıkarılmıştır. 

1 - Şehri muhammen bedeli «200-. liradır. . ~ 
2 - IstekIUer bu işe ait şartnameyi parasız olarak Beledıye ınub 

besinden isteyebilirler. ıcdl' 
3 - Arttınna. 10/ 11/ 941 pazartesi günü saat 15 de Çanakkale se 

ye encümeni huzurunda yapılacakttr. • .. 11 "' 4 - Talip olanlann % 7 ,5 teminat akçelerile birlikte mezkür gf 9151> 
saatte Çanakkale Belediyesinde hazı.ıı bulunmaları 1IA.n olunur. 


