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Büyük kazançların doğur

duğu pahalılık karşısında 

az maaşlıların vaziyeti 
~rp ticareti yoktur, ihtikAr ğurduğu aşın hayat pahalılığıdır. 
f§ı . tır. Geçen harbin vagon Bir memleketin umum! serve
gö erı, §eker rezaletleri, o günleri ti ya !'j pazarda mübadele hac
de renıeri:?' .. hatırasında bile bu minin ve seviyesinin yüksekliği 
ru:111 .durust devlet ahi~ ya- dola.yı.<ı"ile her sınıf müstahsilin 
ttıt da ınanılmaz masallar yerini büyük kaq;ancile artar, yahut ge- • 
ceza muştur. Şimdi ihtikar ancak niş ölçüde ihracata dayanan 
ıSe kanununda bir suç, muhtekir zirai ve sınat istihsallerle çoğa- "' 
ten rn~kemede şiddetli ceza gö- lır. Harp ekonomisinde bu şart-

tı bır suçıu olarak mevcuttur. Iar .. mü~k~ değildir. Bizde de 
rı akat kanun ve suç çerçevesi bugunku vazıyet bu iki ~arta da
'13~nda, büyük kazançlar var. yanıyor. Bizdeki yüksek kazanç-
.. haı, son zamanların alışve- lar, ihtikar suçu hududundan 
~ındeki çılgınca bolluktan an- kaçmış ithalat komisyonculuğu, 
~Şllıy?r· Piyasada alım satım ve talih yahut kurnazlık e~~rt elde 
g~ takıp edenlerin söylediklerine kalmış stoklar, devlet butçesine 
~re ortadaki para bolluğu ve bu dayanan inşaat, tenhhütler ve 
e.~luk nisbetinde alıcılık hevesi saire gibi, şahıslar için çok ka
d llara hayret verecek derece- zançlı, memleket iktisadiyatı için 
~idir. Beş bin liralık bir taş yir- temam~~ .. verimsiz faaliyetleri~ 

Ukraynada bir Rus mevziine hücum etmek için hazırlık 
yapan Alman teşekkülleri 

bir~ bin liraya, yüz bin liralık mahsuludur. 
}'o bına üç yüz bin liraya satıh- Yeni bir servet yaratışı, bir is
~0~uş. Az çok kıymetli bir mal tihsal kaynağı olmayan, sadece 
da muş ki - mobilyaya ka- mevcut millt servetin elden ele 
bi ~ - satışa çıkınca değerinin dolaşmasından doğan bu para 
~aç misline hemen alıcı bul- birikmeleridir ki para fazlasının 

ın. mala tahvilinde menfaat bulan 

~anıara, sevindirki olmak la- insanlar çoğaldığı böyle zaman
Ri Relir. Zira memlekette zen- !arda hayat pahalılığının nor
te~lik seviyesinin arttığını gös- maiden !azla artmasına yardım 
ı;e r Razanç meşru olunca kim- eder. 
lull.in bir şey demeye hakkı yok- Kazancı birdenbire yüz misli
~· Çalışma hürriyetine hürmet ne çıkmış insanların bir malı 
ita Yoruz, mülkiyet hakkını mu- beş misline satın aldıkları bir 

Almanlar 
Moskovaya 

65 kilometre 
yaklaştılar 

Moskovaya şimal bahsi 
istikametinden de sıki 

hamleler yapılmaktadır 

Rus kıtaları 
Odesanın 

tahliyesine 
başladılar 

Kıtalarin Karadenizin 
başka limanlarına gitme
ğe muvaffak oldukları 

bildiriliyor 
:ıı.. d

1
,dcs tutuyoruz. Rejimimiz ve muhitte, en küçiık esnaftan en L d .. N ·ı 

""'' ctkı '"" .... k ı ·· k d b"'t·· · on raya gore az! er 
lıc . nuz çalışmayı ve onun n~- l•UVU uccara a ar u un ser- Bükreş 1 S (A.A.) - Stefani: 

esı olan kazancı takdir eder. b~t meslek erbabı kendini mü- Smolensk' e 200 - 250 bin Bükreşe gelen haberlere göre. Sov-

~\raziyette göze rarpan nokta, dafaa ederek çalışmasını ona kişi daha getirmiılerdir yet kıtaları Odesenın tahliyesine baş-
,. t ·ktis di k lan11şlardır. Bu kıtaların denizden 

Ço nrın, yahut kazananların göre sa ar. Bu 1 a argaşa- muvas.ıla hwıuaundnki henüz bazı 
la ğaırnası değil, bir taraftan faz- Iıkta en fazla sıkıntıya düşenler, Ankara 15 (Radyo gazetesi) - kolaylıklara sahip oldukları ve Ru-
:tı t kazanç ve para bolluğunun normal ticaretine devam eden Bugün gekn haberlere göre Alman- men kuvvetlerinin tazyiki karpsm-

ll~ i~.CSi olarak satın alına kabi- dürüst insanlarla, geliri değiş- lar Moskovaya 65-75 kilometre ka· da Karadcruzin başka limanlarına 
JCtı f •• cret sahı.plerı· dar yaklaşmışlardır. Kızılyıldız ga· <logv ru gitme~e muvaffak. oldukları ...... n n lüzumunclan fazla art- ıneyen maaş ve u - .. 

•qaı d k zetesi Almanların şehrin dış müda- söyll!nmektedir. 
lab~; diğer taraftan da bu gayri Nccmeddin Sa a fı.ıa hatlarına kadar geldiklerini yaz· --------

ıi alım satım kudretinin do- {Devamı sahife 2 sütun 6 da) maktadır. Pravda da Moskova böl-
gesine durmadan takviye kuvvetleri 
geldiğini bildirmektedir. Bunlardan 
anlaşılıyor ki Moskova çok yakın 
bir tehdit altındadır. Moskova mey
dan muharebesi kazanılmış, Viaz· 
ma ve Briansk muharebesi de s<X\a 

Rus vaziyeti 
ve lngiltere lürk - Alman ticaret 

anlaşmaları 
IJ. Menemencioğlu, tatbikına başlanan 
Qn/aşmalara dair beyanatta bulundu 

liububat ihraç edilmiyecek 
1'1\:~n~ara 15 {Telefonla) - Anka- ıııemleket için haiz olduldan iktisa· 
iç· ırnzalanmış ve memleketiın di kıymetlere mütemadi bir teadül 
11~rıde Ye dışında geniş bir alaka ve tevazün dairesinde mübadele 
tct"ndırrnış olan Türk • Alman tica- edilmesi. 
fın:nlaşmasının umumi hatları etra- Numan Menemencioğlu, anlaşma
İd a, bu anlaşma müzakerelerin( nın esasları, makanizmaaı V'e müba
lı.ı~re eden heyete riyaset etmiı bu- dele edilecek mal listeleri hakkında 
flu ~ Hariciye Umumi Katibimiz uzun uzadıya izahat verdikten son· ite::;. E.lçi Numan Menemencioğlu, ra beyanatıııa devamla aemiştir hi: 
1\1 b ısıne aorulan suallere cevaben Türk ihraç mallan arasında hubu· 

eyanatta bulunmuştur: bat yoktur ve Türkiye hububat ih-
~·~ı- Ticaret anla~maları Büyük raç edebilecek vaziyette değildir. 
td

1
•1 et Meclisinde kabul ve tasdik . 

ermiştir. 

Almanlar Moskovaya, şimal batısı 
istikametinden de sıkı hamleler yap· 
mağa başlamışlardır. Kalinin şehri
ne taarruz edildiği btldiriliyor. 

Alman tebliği 
Berlin 15 (A.A.) - Alman or

duları ba.ıkumandanlığının hususi 
tebliği: 

Briansk ve Viazma çifte meydan 
muharebeeinin sonu ya]daşmaktadır. 
Viazma ~minde çevrilen düşman 
kuvvetleıi tamamile imha edilmiş
tir. Bugi.in Brianskın şimaHndeki 
cephede çenber albna alınmış bulu
nan düşman kuvvetkri de Alman 
kuvvetleri tarafından mağlup edil
mi~tir. 

Alman kııvvetleri dütmana kanlı 
zayiat verdirmiıtir. Brianskın oenu· 
buRdalcl ormanlık bölgelerin mağlup 

İşçi mebuslar, Rus vazi
yetinin derhal müzakere

sinde ısrar etmiyorlar 

Londra 15 (A.A.) -Avam Ka· 
marasında muhalifler meyanında 
bulunan işçi mebuslar amele partisi
nin bu sabahki toplantısından sonra 
Sovyetler Birliği hakkında derhal 
müzakereler yapılmasında ısrar et
memeğe karar vermi~lerdir. 

Dün parlamentoda Churchill böy
le bir müzakerenin faydadan ziyade 
zarar getireceğini söyJ.emiotir. Bu sa• 
hah.ki toplanbda iktisadi harp nazı
n Daltoıt, amele partisi mcbı.ıslarmı 
çok miktarda malzemenin Sovyetler 
Birliğine müteveccihen yola çıkanl
mış olduğuna ikna etmeie muvaffak 
olmuıtur. 

edilmif ve oraCla çenber altına alın- .. Ik k a !I I er S 
mış düşman ordulannın baltiyelerin· 

BU SABAHKİ TELGBAl"LA.B 

Rus tebliği Moskova 
Merkezde tehlikede 

vaziyet 
fenalaştı 

Düşman bir mıntakada 
hatlarımızı yardı, 

kıtaalımız ricat etti 

Şehirde müdafaa 
hazırlıklarJ başladı 

Almanlar Kal inin, T ula 
ve Muzaça vardılar 

Vlchy 16 CAA.l Of iden: Gelen son 
haberlere göre Sovyet cephesinde va
ziyet şöyle hilldsa edileblllr: 

Lenlngrad müdafaası devam et.mok
Moskova lG (A.A.) - 15 teşrlnicv- teclir. Tnnk.lann himayesinde y!l-pılan 

vel tarihli Sovyct ak.şanı tebllği: bir Rus hu~ hareketi akim kalmış-
14-15 te.şrlnlevvcl gecesl merkez tır. 

cephesinde vaziyet vahamet kcsbct- Moskova meydan muharebesi gittik
mlştlr. Almanlar mühlm miktarda çe daha çetin blr şekil almaktadır. Al
tankla.r ve mot.örlü piyade kuvvetleri- ına.nlar, Kallnln, Mojaç ve Tulaya 
le harekete ge~ler ve cephenin bir varmışlardır. Ruslar da Alm:ı.nlnrın 
kısmında Sovyet müdafaalarını yar- sürntle ilerllemekte bulunduğunu 1tl
mışlardır. Sovyet kılalrı.n düşmana raf ediyor. 
ileri hareketine karşı kahranuı.nca 15 teşrinievvel gecesi Moskovnda 
mukavemet etmekte iseler de düşma- neşredilen resmi tebliğde: 11Vazlyct 
na ağır zayiat verdirerek gerilemek fenalaşmaktadır. Moskovo.nın müda
mecburlyctlnde kalmışlardır. faası hazırlanmaktadır.• dcnllmekte-

13 teşrinievvelde 31 Alman tıı.yya- dlr. 
rooi tahrip edilmiştir. 11 Sovyet tay- Almanlar Mo kovaya tazylklertnl 
yarosi kayıptır. 15 tcşrlnlevvelde Mos- arttırmakta ve mütemadiyen llerlle
~ova !iZCrinde 9 Alman tayyaresi dü- mektedlr. Mücadele, devler muhare
şü~ülmüştür. besi. şeklini nlnuştır. İki tarar da mu-

Iki hafta.danbert bütün Sovyet şehir harebe meydanma yeni yeni kuvvetler 
ve ka39.balannda ell slla.h tutan bütün sevketmektedlr. Almanlnr, şimali gıı.r
erkekler askeri tallın ve terbiye gör- bide Rus hatlarına glnnl.şlerdlr. Mos
mekte, mlly0nlarca. erkeğe şimdiki kovanın vaziyeti daha vahim blr şe
Mırbin usulleri öğretUmektedJr. kil alıyor. Rus gazeteleri bunu itiraf 

Moskova'nın 
tahliyesi 

Londra mahafili, Rus 
cephesindel<i vaziyeti 
na:sıl mütalaa ediyor? 

Londra 16 (A.A.) - CB.B.C.) Gelen 
hnberlere göre Moskovanın müdafaa
sına. 1.ştlrnk etmeyen halkın tahliyesi
ne başlanmıştır. Bu btihran Kallnln 
şehrhlde Alma.n ııerUeylşlndcn ileri 
gelebileceği Vlazma cihetindeki hare
klitın verdiği neticelerden doğmuş 
olabilir. 

Londra askerl maknmatı, Rus aske
ri mukavemetinin gevşçdlğlne ve lntl 
zamsızlık all\metıerl bellrdlğlne kani. 
bulunmaktadır. 

Alman tank yn.rma hareketinin do
ğurduğu müşkül vaziyet ta.kdlr cdll
mekle beraber, cepheye mütemadiyen 
Rus takviye kuvvetleri gelmektedir. 
Moskova muhadebcsi Verdun muhare
besi sath.alanna benzetUmelttedlr. 

Cenubi Rusyadan alınan haberler 
pek azdır. Ruslar bu mınta.kadn. mu
vaffakıyetli mukabil taarruzlarda. bu
lunmuşlardır. 

İngiliz hava akinlarına 
karşı koymak için 

edlyol'. ..Kızıl yıldız• SOvyet gazetesi 
Moskova tehllkededlr diyor. Azak cep. 
hesinden pek nz haber gelmiştir. 

Bir şehir aha 
zap olundu 

Berlln 16 (A.AJ - Askeri bir men
badan bildirllıyor: SüraUe ilerley\!n 
Alman ve ltalvo.n bl.rlllilerl son üç 
guıı lçlnaı; SO\";'efere ağır uyut \-tr
d!rerek bir şimendifer mısak noktasıv 
nı ele g~lrm~lerdlr. Şehrin önunde 
Ruslann elinde bulunan kuvveW 
mevzlln z:ıptı !çln şiddetll muharebe
ler cereyan etm~tir. Alman ve İtal
yan kuvvetleri neticede Rus mevzllc~ 
rlnl işgal etmeğe, yapılım barajlan 
delnıeğe ve aralannda birkaç da. nehir 
bulunan ta.bil mlinlalan nşmağa mu
vaffak olmuşlardLr. Bundan sonra Al~ 
man ve İtalyan askerleri şehre girerek 
Sovyetıerl kaçırmışlardır. 

SalO.hlyetll mahfillerde beyan cdll
dllğ"ne cöre bu şehrin znptı bunda.n 
sonra yapılacak hn.rckftt için büy· k 
bir ehemm!yetı hal7.dir. Bu şehir mü
him öört şimendifer hattının blrlblrl
nl katettllğ' bir noktada bulunmakta
dır. 

lngiliz fHosu 
Akdenize döndü 
Londnı. 16 CA.A.> - <B.B.C.) İngi

llz tllosu Akdenlzle geniş blr cevell'ın 
yapmış, düşmana rast gelmemlştlr. Fi
loda bulunan harp muhablrlerl, ,İtal
yan torpil tayyarelerinin blr İnglllz 

Londra 16 (A.A.> - (BB.C.) Dün zırhlısı ile bir kruvazörüne torpll ısa
Lon<!rada ifşa edildiğine göre Alın.an- bet ettlrdlklerlne dair İtalyan iddia· 
lar, Ingtliz hava alunlanna. karşı k.07- !arına knrşı, İtalyan tayyn.relerlntn 
mak için avcı tayyarelerinin yüzde el- aruazın Ikl hücum yaptıklarını, fakat 
Hsinl garp cephesine getırtmeğe me<:- 1.k.l.slnin de akim kaldığını bildlnnlş-
bur kalmışlardır. ıerdlr. 
................................................................................ 

den temizlenmesi devam eylemek- Oteller ve pansiyonlar 
tedir. r 

Bu muazzam yarma ve çevirme Otel fiatleri T~e zaten yiik-

'd 1 dile.ten son e ed·Jm '- usul- Ne 96 mılyon liralık Alman malı, 
f: d ra n şr 1 .eJt d kı k' T '· k 1 b. 'h l n İr, Bununla beraber Alman an· ne e o ymet.te ı ur ma ı ır ı ~ 
~~ll\asının u • hat) n ·· e · de raç senesi zarfında mübadele edile· "e , . mumı a uz rın ı:o__ • •• ..b d 1 
~ -.>ılhassa merali edilen kısımlan mez .. ~s prenaıpe g~re, mu a e .e-
" lı::ltında maalmemnuniye malumat kr filı ?lacak.br ~e hınae~aleyh •. ıt-
. "rebilirirn. hal ve ıhra.ç unkanları mutekahilen 
«Anla• l · t tb•ki göz önünde tutulmuştur. Bizim piya· 

"l'ma arın a ı na samız iki mevsimi göz önünde tut-
İ\ başlanmııtır» maya mecburdur ve bu suretle de 

k lcdettiğimiz vesikalar imza tarİ· ihracat piyasasının sıkışmasına ve 
1 0 1:.- 9 ·ı b. k · b·• · 1 h. ~ .-• ı kteşrin ıı:ünü meriyete gir- ıı ta ım gayrıta ıı netıce er tov ıt 

t\ı.ı ttır. Hükumet 3970 sayılı kanu· etmesine .imkan bırakılmamıştır. 
l~~ Ver.diği salahiyete müsteniden 25 temmuz 1940 multavelesi da
ti>' t edilen anl~malan derhal me- ha ziyade devlet siparişleriniat takvi
~h I tnevküne koyacak bir hükmü yeaine müteallik hususi bir anla~ma
tl.ıc u ctmiıtir ve böyl-ece kanuni dır. Almanya tarafından infazı taah
"ncka&lrnj gene tabii seyrini takip et- hüt edilen devlet siparişleri ve piya
(ilki Je lc.at'i meriyet Meclisin tas· saya verilen plafonlardan önümüz
tc n len itibaren vukua gelmek üze- delti 15 sonl:'Cşrin tarihine kadar si-

S~n atmaları tatbika başlamııbr. pariş edilecek olan mallar 1940 
~İr ı;te imza edilen mukavelelerin mukavelesi hükümleri dairesinde in· 
\iın ;~orasını yapayım. Evvela ha· faz edilecektir. O tarihten sonra pla-

t 1 1 Prensipi ıöyliyeceğim: fonlardım yeni sipari, verilmiyecek-
2 - Mübadelenin fili olması. tir, Şunu da ilave edeyim ki yapıl-

''tıelt - Türk - Alman mallarının nuş olan tl\kas anlaşmalarının ahka· 
nakdi kıymetle, ier~ her .iki m.uıa halel ııelıoem.ekaı.d.ir. 

muharebeaine iıt.irak etmiı olan Al- sekti. Şimdi ,üade kırk zam müna- r 
man kıalannın külli kuvveıti başka aİp görüluıek ii&ere)llDİf. Acaba ni
harekAta devam için şimdiden ser- çin? yoksa oalaraı da mı mal:aemeai 
bes kalmış bulunuyorlar. Avrupadan geliyordu da timdi bir,, 

Alman kuvvetleri ıimdi~ kadar denbire ~ duyuldu?! 
560 bin eair almıtlardır. 888 tank MefkUk baianalı, me,kUk tenıD
ve 4 l 3 3 top ya tafuip edilmiş veya &ilde takım taJdantlı. derm~atma 
iğtinam olunmu9tur. C!fyalı bir otel oc1 .. 1 ki, içine biribi
Savaş tayyareleri 14 i 15 e bağ- rini taıwmJran iiç be, yolcu yatınl· 

!ayan teşrin gecesi Moskovada mü· mif... Kimi horı..., km öbtirür ... 
h.im askeri birlillere taarruz etmit· fite yatajı yanın liraya, bir liraya 
lerdir. H~rp ilttiaadını ilgifeyen te- kiralanan oW yataldanmmn .....m 
sislerde hır çok y;angınlar çıkmıştır. manzarası bodur!. .. LüJB otellerimia 
~a 15. <.A':-.) -.~oskovaya ise, diğer mmı1eketlerinla1erle kıyu 

~a! ı darbeyı ı~dırmelc. ıçın en son edilecek oı.. dördiillcü nn.thr; lüks 
1htıyatlarmı kabıl olduğu kadar top- para 

1 
alınır 

layan naziler SmolenıWce 200 • 250 ş 11 ~ ---Lnda bü...:u. -hir-
b. k' . d h . -:.ı d' Bu u son a ~ıı "~ r-
ın ışı a a gebruuorer ır. as- lerimizde mobil,.eli oda ve panlİ-

k'!rler Fransa ve diğer işgal altında- yon talebi fula olduğu halde bu 
ki araziden alınmııtır. Lenir\graddan ihtiyaçta 0ı..ı.,. tatmia edilemiyor. 
~~os~o~a hsimine tayyareler nakle- Vakur, fak.t mulata~ orta h:alli. Türk 
dılmıştır. aileleri bu gelir membamdan niçin 

(Denau llJaif• 2. ritua ı te) istifadeye laıllıımular ~ 

- Neden ağlıyorsun büyükanne) ... 
- Bu havada kaloriferli apartlmnnlarda tiıre~en b.içare vatnndaşla-

nmwn hali sözümün önüne geldi lu%Ulll. •• 



Sahile: AKŞAM 

Dfi.D Geceki ve Da Sabahki Haberler 

( Harp tebliğleri I' Alma~lar lr~na 
J .l. t 61 .Jfl. mı ınecek. 
ngı ız e ıl!ı ı 

Kaldn 11 <A.A.> - tnanız orta Time• muhabiri, Alman-
11.ft mnumt t:an.rgtJunm teblltf: d ha k 

Fiat mürakabe işlerine 
yeni bir şekil veriliyor 

P'lat müraka.be komiaJoııuna 7enl layblt olmak ~ antier hazarJama. 

lran'da 
vaziyet 
~eni Şali aiyaıi 

malıkUmlari affetti 

................... -----~ 

A ı.ı De vzf:!
Müalüman Türk 

mübadillerin Türkt' 
kon111malan içİll 

Tolll'ak'ta dtın abalı eıbnden. bi.- ların Kafkasya an t a 
~ btr raaııyeı gösteren bir İngilb bir yol seçeceklerini 
bflt kolu lıı&1btAmJanmmn cenubu b•ldir" 

bir tekll ftrilmell Te 19D1 bir meal ta hef]amı§f.ır. Bunlar bClJt* Jlle'7- Ali _ Niçin Rumca koD.,,. 
tanı temJt ed.Umea etratında yapılan danlara asılacak, l:lerlennde flmd1Je _, __ 

prtt testmtntn brplanda blr diif- ı ıyor tedldkler ilerlemı,t1r. Valin Beled.lye kadar narhı teablt edllmJt olan mal· ......._,. 1S (A.A.) - Reuts: :ron&I') -~ 1" 
Re1s1 Dr. B. LQtft Kırdann bu busua- lar ve flatıerı :raalacakttr. Aftllerde Yeni lran ŞMı OTdu ""' Jandarma Veli - belki de Rumuaf man bralcohma taarruz etm~. 

Karakohm İtaba garnlmona zayiata 
~ ltnl'a ~ b.laa 14 kıırt 
teslim olmuştur. 

Alman teblili 

ta temaslarda lnalmımü tmre bu at- halJcın ilıtilir l'8bJarmı büer ftr· batJrumandanbimdan kalc:bnlmıftlr. - Hayır. ben kendilerillf....:: 
1.-dn 11 (A.A.) - Bugtinkü Times f&Dlki ekspresle AnJı::uoQa lldecetl meal ~in telefon nmna:ralru da bo- Tahran radyoea. .ti Şal.m ealta- mnm .•• Fi tralıinde Yaıı;it 

gazetesine Vqhıgtondan gelen ha- ölrenllm1ttlr. lunacaktır. nattan feragad ve lrandan çıkı,ı ha· tandan mObadiJ gelmif, 111 r.•• 
berlere göre, Vqlngton nuı.hfIDert Al- Diler taraftuı ayni menu berinde Et meaeleai tekrar •hile balilumr •aziJ'et jpıDde ba man Türk Tatanda~ 
man teblltlerlndetl harp esiri mlkta- tedtWer 1'&P&ll Tlcam V*lleU Jl'lat tetkik edil k tedbirin alınm•1maı liizwnlu oklu- amma burada doimtlf -•. _w 
rmı mQ~ buluyorlar. Bu haber- m~ ::dtıri !· ŞeJda da ~- ece iunu bi1dinnektedir. fran Şahınm ba nnm l:iile koautmasını .,.-

Berlin 15 <A.A.) - Alınan entuıan ler RW5lann lı:ülllyetıl harp malzeme- re e e tl!ma •r JaPmak re Jl'1at mürakabe DmJQoıiu 7Kuıda •feJ • hd • d bulunduracaiı- Cf> ,.erine ca> telaffuz ~ 
ba.tkumandanlılUım tebUtı: .si kurtararak ~mete muktedir ol- Antaraya lltmlfUr. toplanarak İstanbulun et meselesini V&ZJ en u esm • • 
OebeJMq.nıc ~da bl.r .İngil1z duklarmı ilin etmelttedir. Muhabire • Flat mürakabe kÖmlQonu Azalan tekrar t.edk1k edecetUr. Kom.l.ıııYon et na d.m olan 1~2.f tarihli .. an~ ler .•• Bin'birlerinl bulunca: ~ 

destroyeri bir denızaıtı ta.rafından ba.- göre, Almanlar kJ4ın bir siper hartı &ruında eeaa1ı del1§1lı:1Ut yap~ flatıert hakkında katı b1'annı Terin- ba babtaki maildekd lağyedmmp. ana diJJeri !mit gıDi. ........-
tırıımıştır. yapmap mecbur taıacaltlai" ve ilkba- 4018f.11m&ktadır. KUTVetle muhtemel cJye kadar kasaplar nam Orıerinden Şahm emirnamell ile ltütün lliy..r Rumca... !.il 

İngiliz tayyareleri dün gece zayıf barda İrana. Ye petrol kuyulanna. oJarak Mllll aııayl birlltl mnumt kA- aatışa deT&m edecelı:lerdlr. mahpuslar tahliye ediJmitler ve !)'Üz· - A!.ıkanJıiı sidermck .....-, 
ltunetıerle Alm&nyanın batı Ye cenu- Katkasyadan başka bir yoldan gitmek tlbi B. Halid Gtllerytız, It.ııaıAt blrllk- Diler taraftan MtınakalM VeWe~ de otuzdan yüzde yüze varan bir bir tek çare Tardır, Ali: ~ 
buna. bir akın yapmışlardır. Atılan lsti,eeelkerdlr. len umumi kAW>l B. ~ud, Yeril de kasaplık banan nakliyatı !çln JA- niehııet dahilfnde bütiJıı Jran sivil me· gıeçen muhterem ntand~t~~ 
yangın ve inflWc boımbala.nndan Muhabir Brftanyanuı ikinci bJr cep- mallar pazarlan müdurü B. Hlmld ve zım olan Teaaiti nakllyeyi temın et.-

1 
,__ _ lar ıl bu • • bi ·ıı· L - • ,........ 

muhtell! yerlerde hatif haarlar oı- he tes13 ~ karpsında, Ameri- Ticaret oda.slndan da iki Aza Fiat mü- mi§tir. Bu itibarla &ıümii7.deik1 hafta- mm anrun mll8fw.nna zam Ylil> - lf1 r mı ı :n11ynyet • 
muştur. 6 İngf1lz tayyaresi düşiirül- tada hıklsara uğranıldı~mı, bununla rabbe ltomls]"Olnmda nzlfe alaca.k- lar kasapblt koyun müvaredatı arta- tnlfbr. getirmeleri 1 Osmanlı ve~ 
m~tür. beraber, Amerlkahlann lldncl bir cep- lardır. Flat mllrakabe bürosu lf!fl caktır. den biri. - doğup bü(. _,, 

l be tesls1nJn blrçot l:htllAtlar dotura- B. Muhahı de kom.13yonun MU Anla- Bazı lcuaplann teçl, aıtır ... dana. Almanlar Moskovaya yer Yunan adalan olduğu ~_..I. Jta yan tebliği bllecetlni bbu1 etmekte oldulı:lannı narasında yer alaca.kıır. etıerlnl de yübek ftatle atbtları gö- ora lisanını ana dili gibib~ 
• llbe etmel:t.edlt. Kı~ bir~ ha- mÜcade)e İcİn &flf)er rillmflttD.r. Bu Ta.zlJet berine Mira- V•lttaki Salnz·a te~ nı--

Roma 1s <A.A.> - ıto.ıya.n tebl.lği: ıfteu ıcatı surette muvaffak oıunaca- hazı 1 - bbe kom1s)'onu bu nevı etıere c1e 65 k'f ""' JBkf IŞfl diy)o gitti: oramn qrafi1'e " Tobnılt cephesinde düşman yeniden lı tatdlrdedlr lı:l, böyle bir hareket r amyor nam &e!bltlne lliıAım görmektedir. 1 801uu e ciman delaletiyle konn•urdıı·_~ 
mevzllttlmlze blıcum ~.fakat bü- yerinde oıablllr. Askeri ma.btillerin Plat marakabe bürosu teflltl ilıU- Toplantıda bu meeelede bit Jlıetice,e nazarda g"uürücü b~ni ~ .. -
1ün bu hücumlar gert püs'ldlrtlllmüt- hükmllne IÖre, Brlta.n:ya bava kuv- klrla mtlcadele mevzuunda halka 1te- bağlanacaktır. (ts., ta-llfı ı inci aalııifede) ~ a1ff:: 
ınr. BJrknç esir alınmış ve motörlü vet.ıerlnhı Almanya mertne yap- bir laall Fakat iyice düı~ 
nsıtaıar tahrip edllm~tlr. Btngazt,e &lklan a1anJann fiddetlendirUmesi s 

1 
K 1" • hr• •• •• d ae, hir Tiiırk vakarı ... MiL.......a. 

blrlblrl ar~ınca Jkt hnva bilcumu ya- İngllterenJn takip edeeeti en mükem- por ta ı·matnamesı· a anın fe 1 OllUD e "Y&tanda,Janm1E da ayni ,,._ 
pılmıştır. lnfilllk Ye yangın bomba- mel yoldur. mÜth.İf Alman hiicumlan yetle hareket et..eJidiTJer. ·• ..il 
lan bllhıı.ss:ı yerlllerln oturdu~ ma- • ,. ~ A_.-
hallede hamr yapml§tır. Bir ıomu B. Hıtler ın Efgan Motko.a 1S (A.A.) - Reuter: 

1 
~ 

yerll halktan olmak üzere 23 ölü ve kralma tebrikleri p • ki Kızılordunun organı olaa, cKırırlyıl· 
birkaç yaralı vardır. rojeyi ted .k için istişare diz> gueteei. Katinin ,dvi önünde 811"yu .. k kazançları• 

Berlİııl IS (A.A.) - (D. N. B.): son derecede ıiddetli muharebeler 

İngiliz radyosuna f'ührer, yWönümü ıniinaaebetile Ef- heyeti buaım Ankarada toplanıyor cerey.an ettiiini ve düımanın ilerle- doft.ur...1--.X. .. pahalılı" 
kal'lf&n aea canistan liMlana samimt temenniyab·ı & --· mele için korkunç darbeler in~rdiii- & augw 

m lııildiren bir teJsnf göndermi~ir. ni yazma1atadır. Almanlar tanklar k d .il' 
Londra 1 s (A.A.) - Reuter: Beden 'Terhi:r• Um Müd .. ı-. LJi 1e _ _ıı_ "-!U L-11----'- • arıısan a az ma•r 

Dün akşam İngiliz radyosu. lngiltere Gal.elain nutku lğü tarafından teecil, lisaU: vem~- il• Teya ~ "p re naklen ~lui .e znııu otomoai er a;ua•ııına&ta 
ordusuna hitap eden nef!'iyatının her sene ikinci Jı:U.n ayında yapı- dular. Kızılordu kuvvetli lNr muka- ların vaziyeti a.-. 1 S (A.A.) _ B. Göbelı baka talimatnamesini hazırlamak laaık.br. o:x...._ a--'--da bu -:1..i aza· T-et göetermekte Ye bir çek tlli programını okurken Her Cöhbels'in ·· _ _ı,ı _L _ __ k ~ -r- 5IU 

bir nutuk .ay\iyerek, biç '-ir ablo- uzere memur ıcuuen mÜtıcnANıs o- lan. teMil mu.ameleei -palımyacalt- 1iemmlerde Alman taarruzlwı•ı dur- (lll- &--L 
1 

:....: • ~~) eesi yeniden ifitilmİf ve çocukça ima- · · · b' d J- in __, .__ - ....--
Nır a ngi iz. apİ&erinin aeaim a;eeme- -Y ·J d ı - ~ ---•~ 1 1 1 ''- · L kanın AlManyayı - bırakamnraca· m»yonun mesaısıni ıtir iğini ve tea- hr. T-..l.!l~ta yeni intiaap a---.. nda tlunnag"a muvaffak olmllkta4"r. • _,,,_ 
fe çalışmııtır. Bir çe)'1'ek aonra Jngi- iuu. SoyYet laarbinin bzanılmıt ve pit e İft:n talimatnameler projesinin olan her aporctınH istediii zanıan diıilen parqütçüler imha edil•ifler· dir. Bundan clolaJıdlr ki, -----~ 

dogu" dan •elen eehlikenin kaldınlmıı Umum Müdürlüie4önderildiğini ev- tucili kabildir. dir. Bir hç düıman müfreze.i Sov· bilh~ u -... .... ,, memur-:, liz neşriyatının kudreti arııınlm11 ve • J b ld lr. ·~ " 
•~" artrfc duyulmaz olmuştur. olduğunu eöylemiftir. veKce i irmİ§tİL~- 4 - Futbol maçlarında puvan yet iMibkamlarına girmeie muvaffak himayesi için aon giinle~ _..,, 

omİ!ıyonun INlZUladığı bu proje- usu)Ü değişliriJmi§ 'V'e ealip gelene olmuştur. sürülen mfilÜl&ılla}&r ÇOk ~ 

Nahiyeler iki ev yıklldı yi tetkik etmek üzere Umum Müdür- 2. berah•e kalana 1, mağl(lp olana Londra 15 (A.A.) - Reuter.: Sall tJl1' 
lük mCTkez i&tipre heyeti bugün An· o p a k b 1 rulm· f 1 hlyetll İngiliz ma.bflllerlnde eöylendi- dır. Muhakkak olan bir _... 

Evler vaktile botalblmıt 
olduğundan nufuıça 

zayiat yoktur 

karada bir toplantı yapacaktır. Bu Buuvl nd a u e 1 raJclf ır. - ~ine göre, Moakova meydan muhare- var: Muayyen ?e mahdut ~-
'-- _ı l .. . . n ar an ayn o a m•e.eae- a...n-t kıta.lan ~'-'""' top.-.ıtıaa lıtu unınak uzere ıehrmuz- 1 · d lik klilbll 1 lbeeinl 7ape.n >JU•.T"' 116&&0&• sahipleri artık aArfııeml~y()t. 

deki İltİpre heyeti lzalanndan 8. Jerın e k~eknlçü J • _ı _ 
0 aın •orcu- kaJbetmemltlenilr. Bu latalar btıymc .,-y Yeni kanuna göre birer 

nahiye medialeri 
kurulacak 

Si han Felek Mazh K arın ea 1 P ennue oyna)la!llamaıı bir lnad ile haıt>edlyorlar. Alman ta- Jlarp vaziyetinin her m 
l r h 1 Bed' T ba~ .azaM~~d-"'~ işi de istİ§arc heyetinde görüııHerck arruzu ilcrletllmekte w de vazlye~ te, evvelA devlet bazinest~e, '-
stan u en er ıyea u uru \)r h 1 • ,___, __ ,,_b daha zl"""e fanala ....... -• ... ır. Rusla: 

Fe_!_Jun Di-=-·..L!_ du··n -'-....,.. An- 1 a ç•fflll DUUl:\acas r. ,,-... ._.._.....,~ ra da her vataııA...... . 
na -..uı -:r-.. Kaltntn latitametlnde mullal'ebeler ""'"9G 1" 

karaya l.arelcet etmiflerdir. oldulımu bildiriyorlar. !'lkıntı ve 1edaklrkt payuıl __,.. 
Beyothmda Yenlteblr mabaileslnde K~~un haztr~adıir talimat- Spor müsabakalari lloüova 15 (A.A.) - Kıtal&nm~ se.bft katarak, içtndc bulmıtı~ 

...... Ak~kleatraı nla5hly<Tee!~~~~t)ı -ve~~ Dereotu mlrelJ'Mla. B Bahaya alt 17 nameler •bfue Jaeyebne-e ele kabul hwlabnın taksimi diltmanla bti\ün c:eph~~eaKalTI- Jn\lZ ahval ve --+1ann ~· 
,,.. .,.._..cı. _ .. .,.. tıe bu eTiıı bWılilt.nde. bayan Pakizeye edildiii tıılulirtie ta.dilt edilaek der· hllha.sa Viazm& Ye ~ 'ft ,..-~ ~- _ a-ttl 
hakkında. yent bir kanun projeal ha· alt - ---•· eTler dün saa.t 19 da bal b6lgelere lıaaim oiilecek ve nizamnamesi nln l8tilılametleftde tldde01 **' netice& elan im1'ln l'e ~ 
mrlamıştır. Projeye gire 79111 nah.ipe- - __. üzere J!l1lharebe eiınlLflet'Mr 8JI"' 
ki" iktisadi vazlyetJertnln mikeınmel- ke!ıdllll!Ju'ln yıblnu.flardır. ttçer kliir*ırle sporcular badema taliınat- -..... lı6 (~le-fonla)- Reımı1 spor · JJk nbbetlerinl de göz Öll .-JJ 
llği goz önünde tutuıarn:t hnılacalı:- katlı olan bu evlet" tehlltell görüldü- name hükümlerine ıörıe M.eket ede- mfhnb •'.n hasıııatuun tablnı .u- Timochenkoya tamye tutarak bMı te.IWPler 41if~ 
tır. Nahiyede blrtaç nahiye kMIW, liinden 'Y9lctlle bel&lhlmıf bulun~- ceklerdir. retJne dair Jle4lerl tetbl;Jesl mıerUc ts- kat --1· bülP.-=. 
saflık memuru ebe :re lı:arakol blllu- lal'dı. :sa,_ Plı1thle:,.e alt eı\'hı enkazı, Ki .. le . . . k lakacla tıp.re he)l'etıkıee :vma bir n--..a.me aatı ..- lea~r. Yakından -J Mil 
n:ıcaktır Aync~ nahiyede Belediye re- Mb. ıa.fta lllıçük bh' aJunn iberine up . r.ımrn e~ ço a r hazırlanm.ıft.ır. Nizamname, hullatın StoW.olm 1 S (A.A.) - Steıuü: ki MeeUs ve hök&met 1ıu ~-
isleri lle koy muhtarlanndan müte- .. Jdllkı•en, bUnLda ballı duran bir ~~ tal!n_ıatnaınemn bazı maddele- klüpler aramnd& ne '91tllde tabtm Datıenes NyJ.eter'in bir lnsiJa: kl\Y· ile ohtan ld.. bU ,tJ' 
tekkll bir nahiye meclls1 kurulacaktır. saeu atı eıııllaz aıtmda kal~k ölmtıt- N1U bildi,..eruz. edUecetl hakkında hftilcümleıi fhtwa nalından haber aldıiana sör.e, ,..,_ ç meşgu \ll' ?e - _.ı 
Bu nahiye mecllslerl 50 liraya tadar t,lr. Tepo'Ja ait l!tir mn on loıımnlnn 1 - Bölgeler dahilinde veya ha· etmektedir. chenlr.o.ya Rusya jçerlcrimden a.-ı çare aramaktadlr. kırat fPP". 
olan para dhalan ile 150 lirayı geç- ü. IMa iki wln yıtıımuı em.asında ricinde Jdüp deği§tirenlcr bir ıene • ki mesele 61dukça gu··ç.tur. ~~ 

ı ilr' o • ~ aımntıdan harap olmuştur A • ı takviye kıtalan "Wırimiftir. Bu lıNv 
: yen her t ı davalara balcacatıar- -·- · müddet bekliyecclderdir. AYJ'ıca merıkan 111fn;t8f· ı• ıvetler ;m keJortlucMıa miit.,ekkil kti, nihayet, ıu eSAada v•::_.1S 

r. Geaç JNr 1az su çekerken ikinci ve üçüncü klübü deiiftirmele- lfU H olup Moeko"'1ltll en mil .-..ı; ,ar· ff minetln varllğına en l>'l'Y':. 
Kral Boris Dr • Clodiuau 1-.-·ya dü&tü rinde hekleae mütldeti bdirer eene kieiRde mevsi alm1tludn. kısnı sadeclilen bütçeye ~_;. 

k b 1 • ·~· s arttırılacaktır. Yani klüp eğiftircn ff MoN.ov&ft .. .mı aluJm iki gün r a U etti ~ Günaydın aotalınd:ı bir sporcu ilk klübü değiştirmesin- arİciye encümeaİ, - yor. Biitün dünyanın yii.ıe 
Sofra 15 (A.A.) - Skfaal: Kıal ~ 1DıR 15 Ja§JJlda Ulviye Jc bir •ene, ikinci klübü değiıtirme a1·)~L1aRd1rmacn tlenitai aaek batluruftlr. Ve .ev: mal ve caıı fedakirlıg-ına ;::.ı; 

&rls Alman Hariciye NC3Bl"etln.tn ık- din ntlte 1-1 ~ au çeteıtten • d ·ır.· •. •. Ü klübü dew ··- anı ~· lcipat, ileri hatlara ,.eni kıtalar geti 
&ıaadl ltısmı şerı Dr. lOodhJB'u ta.bul müva.11e1ud ı llawbederek dilı!lmiiş ve ~ e ~ 1 sene, uçunc . gıs meneden ahkamın rcın lcamyC>Alar YAlltasiyle ,.~. dliı bir devirde MBiılı, 
etml§Ur demal J'llU!ılıldltindell IJat olan.k ku- tumesmde iç seatt.. r!h... '!>ekleme tadır. Dl1Zda. Azami sıkıntıya ka~ 

Dr. Kİodius bugii.'!l SOfyadan Berline "9n ....... ' miiddetine tabi tutu1aeaktır. 1 . ilgasını tasvip etti :matmE :tadar tabtl ve w•ll .... 
hareket edecektir. ]""" pd I • 2 - Sporculara lisans veri meaı B. Hiiarev Gerecle -· - _ _. 

wvv 918!1ya ı tayyareoı için aimtos '\ile birinci tCfl'in aylan S fyada pey :tıamnv.r ohmamaz. BtJ!J'U"" 
İranın Berlin büyük elçisi Loa4n JI CA.A.) - Ru!PM(a esi!' kabul edilmipir. Kara sporiJe alaka- Vqington 15 {A.A.) - Mümessll- O beraber, hükCımet menuırl~ 

tehrimizde Ctz~::::::~ta~~ dar olaalar .c-to~t.a, ... ~orlarile ~~~~=·~~~~~ dö=1~1::~ım ;em= seglm baAaine derin 1rir ~-
Edime 15 CA.A.) - İn.ıun • ..--. ta~ fllolamıa Dtlhalc alakadad 1.L -~-~Jnndı ~ın ayla- gemllerlnln silahlandınlmaam me- B. Jffım!'V Gerede dt\ıı ~ tehri- göMeriJ19r. Zira, mı aıllııka, Y::, 

büyQJJ elı.;lsl, refıtaslle b.lrlllrte faan- llllMlt -. l'ngtitelt179 eeleeeklerl "" a -- -" ar w • neden ahta.mının ilgasını tanlp et- mime seçmnış ve llmgün ~ ırtt-
bula gttml'k üzere buradan geçm.l§tır. llll'eıtU~. 3 _ Sporcu lzalann başka höl- mittir. mtştir. insanı bir şefkat duygulU 1" 
!!1'11~11!'!!!!~""!""!"'!""'!!'--~~~~~~~~~~!!!""'"'~~~~~"!!""!~--"!'!""!!!'"""!'---~---!"-~~~~~~~~~~~!'!"'!!'!~~~~~~~~!!!!!!~:::::z:~ 8&tüıımemleket iflerininde_~ 

B T B ,fii)e w :memurlaııla ~.,... .... A D W9 '• dayıp aidersıin. Hw•lanmadaa ve ba- Celal, ~ çil b ıılaNaı car&hesine ba iti. laer aıe Pilde ol.- ollua - o:-:-:- _.__. 
... ~ it-*" kGIAlfMN)'aaık mıyız) dayaıuımsyarak. oebiae indirmişti. \ir •$ticeye~- liizurwH de- '* deftfde, devlet ~ 

Aşk .~ n--WO tıloetlulı:, ~et itte Emine. 'bu •••nn hiWiii ._..dir ha kw.vetti kani oı..eeıc1u. lellmeti i9'n lünmlu bir~ 
Ye r-Om 8n1 kalam su> 1ııi. tiaitii lt..dieiai ..wit ..liJoor, Klhpa, F.akifeMe ..ıt ak yaJ>tiiı dtr. Bil mMMla birf* 1lllP""" 

- imi.et S.S diyo-.n ..._, 11•.-i iıtiade lcllla.Nk tiilhif'M<lu. ~den dat.. atef)i. Halim~~ • .üla pim•» 
Tefrika Jfo. IS 1'1ı111811en: (VA • N6) ,,...,.. l,.le eı.... Jll.l.ıt lııir na· Eier b. 111'1'tnt, ~e Emineye dala& '1.a. .....-o .liniip-.lu. Ha- mt1ı• u maeı'ann wrgt )liJff' 

- C:..:=-.Laisl . M tir ,,_: o.ktoMt-~ ~ ~- .c;ıylemek as>tal.imı )'al>mmtılf u -.. ~mı,. tut.l.n.tha. Mali- ttM, .._.... h 2 ırlamı ft ,,t' 
R~ _..d.a _. ...l...L.L... -~ a ~ ---~ ...... .,.... ....._, J& M-.inNM .iııımıılli ~ oleaytılt, o.U çoktaıllteri kapı depn 8 _.. "-le illa ea lılJllk aJtç ..v;r- ~ _,,,, 

__. --- Wr lıiı 'm &. • . n. .... \ ;ı, J™• ...... •· edecek, kendiai de ..vdtii otelcinia • ,._meie • alw S.d tt'M:. f1'lk Mf"I lllala omsuna .,_.. 
tluberi kirahAir .. Jııad. ,.._tep- fWw ı••-. -::::.-::ı::.-::. ;-+ehi- ı.•ueri ic. a...L.c. ,.. b.ile "Je.Wereceı.ti. H.m, 111etre· ılara ~ ·-rtmifti. ~ lellleldir. ~ ki 1' 
ludı. ~k Mr aılılfıi. z-a· +ia , f~oN.. GI .. .._--' * .. , •e bu •l'l'lnı fq et~li wn ebe- ohirdelü Beiadçi oteLin ..Y,i para men Jlıea:• bGllırı J"'-1 ~ 
parw züi'irdlın ç•eeini ,....r ı... F= · ill - ia& wıl& ••-dile ..._ ,..... 1 dipye. OBu ıneceiini n lıiır gün canlan lMr ~. Ha'-, Jı:uı leketlerde bMe w vetledn JP""' 

'bitinden lMnııdan Mluetmelı: •ere aı-r 1 ._...._ F.a..t 'faine, ~=, '--- .......-.ı__. -...;ı ..1.ı.L .. ıip de ondan b~acaıinu _. Halimeye .._.... oWuiıı-N ...-... ayyen haddinden 80IJft ~ 
:J'lll'&r. Ben Maap 1'e ..... _ bil· tJia tı.Mmet ......... tir. ~fiJ d + - -Hssl-~ 9Qft• aetmqti. haltJllnda ~ t.hkitat Y...-k }letlnif, 1M8enb1i MJet üJOI'• 
rim. Batlı:a11a111 par.._ el .-..em. . lıWaz. .... .e ~ 1'ir • • 

1
•. 

1 
• ~.·.:~lüdet- Halı..ki Hafız. metreei bantallq- akın 'Mlt.aei oWuiunu ~ 11eemı•t11n Sed-

[mine om•z ıillrtiı ...Jeı: :: .::.::--: . f&Nr tıktan. yua)"tvarlalt lair et kiilç-e- klDJUl of.a iptili.na .-z "1fttmeia ...... 
- 'Yıne mi 1DU'tn~ B. _... - ~ clslıa olsırak iki Jı. mrıle afala Wr ....: w °'-8~· si döndükten eora ondan bıkmıı haşlemlfh. 

tavallan köylül• yutar wna 1... ~ h> ı emeğe diret ~-· ~e ya: ......... ~~ d~ :;:~ u&nmlfb. Şi.Mi E:m.inenüı kaba, Hafız Celil, otla."• Emlaenin 
Yttmam. O ilti lı:iifülc kız 1M: elda deııli. lfr dııilııa bu ~ ~ g. mel'un kadın ken.li.iai ~dan .zarafewıen ~rum J.alioe baktıkça, pençesinden auıl kurt.lacağını dü-
1>.l."Tlnı) ...... aırnan kuqraam ha. '9ia tel.dit edıi,y~du. Valrti,ııle ar- ~u ~ vaktiyle. ~ya ~v: flinerek dola11rlren. 11tak Muheinin 

Hafız. EmİneılllR l2eriwe aa.Imalr ~Haf.. nıeyd.. olt..,ord•: lannı ı.. kaa.. q.lc.q elmu•ın -. olduauna Ye lııir c•n lt..O .. ını ~diıini iatasyoaa gÖtürec~k olan 
Ye boiaarna ....a.,.1c için ile!İ)'e - Nıe .-.U ~? ~eskia c•a-w ~ acıt ı4ıit......ıa. Şimdj atlaletia pençeaiao Clütürebilecek bir ar~. avlu.un dıt kap191- getir· 
Cloirw 1>ir Mnde yapb. Ba,b bir b-~ bıL..ıa arar diye Mı atıa eöEi EmiaSllin eii wa iaiade r..lwau- «rn• ona naal eöy)cyebifdtiine fil• diğim gördü ve: 
cim ol.a Har-. lııa lı:~ taYl&D- --*· "'9u ..... tı&anna. lu ycnıda. Ç6akii lN b•. amını. ~ flYOl'du. BillaMS& Hafıı:, Eminenin - Adam een de pua :kuvvetile 
elen 90n nati.in aeldiline lalkwd.- MWet .e t ..... "\ ae ilam çirlrin 1Mr a.lliJreti .wisaun-1 .UÇ"'1tı lop top oye porsu 'YÜcudunu. Eski- ber fey yoluna girer <Üyerek .... 
'bilirdi. Halbului Emiae ,,..._.._ ) Od..la \iı•r ~.,... bili,r~ ~ird.ki of!eloinin aneak yirmiye irya indi, mutfağın önünden g~er-
14; JmnıJdamN.. Ulta~t Ye , a .,, s Z!\?? . ..- nwttiua}-~ Vc*bi p..._ .Ha- yeni he..., olen km Halimeniııı terü iten Emine it-endi.ini durdura .. Jr.: 
.zı halnılannı Wza dılı:ti. 4ıl•eee lriıılrntt.r. Bin dıela S. c.a.le Wdr .a.1.isılanadaa iki taze c;abreei. maluaW' kara göa- - Kalweaiz hazır 1 di,.e ~eri,e 

Emine '45 - SO yapnda wı Mdd.t _.. lıiçük lcta )llUdun etmek itiD '-1. lr.....lt ....._& mukayese et· tellti. 
olma .... nim- pJllt ..,_, Jalnr. • ilet iıilt .atıııa J! W. JWas. tlıte ••f ·,· \ ..... ııılN ~oı, (Ad&Ma Yal') 

•• 
Aa.e8 Ştikfti Mmft rady~ 

gayet p.el lııenfer...Jar ..,,.r 
7'01· FM.t cAlman> diyecd 
yerde cAA.mau cliıve teU.fftıS 
ed.t>'or. 

cA-.u 
Dememeli; 

cAhaan> 
De111eli! 
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Taksi zammı j Odun stoku IH liç seferleri (::::OL~li! ~ ifaki), ş"'bjektif 
tnaı·erıfütı) dıye iki mefhum var; 
~Bunlardan birincisi, fotograf 
do~ 1 f!ibi, dikkatini harici aleme Şoförler cemiyetinin yeni Beyanname için verilen Halka kolaylık olmali 
tC\>ecc~v~. İkincisi de, ~ aı~ zam talebi kabul mühlet dün ak§am bitti üzere bir takım tedbirler 
ley~ etın~ .. Şark medenıyeti her dil d• 

Sahüe S 

TAKSiM Si EMAS 
Bu alqam büyiik müsamere üe 

Movaimin ilk (Türkçe sözlü ve Arapça prlc.ılı) §aheserini tak
dün ediyor, Memleketimizin ilk defa tanıyacağı ilci mühim sanntkur 

yıldızlar. .-------.. Mısırda Beynelmilel ~öh
rete malik raks ve teganni 

melikesi 

Bedia Musabeni 

Suriye yıldızı güzel sesli 
Büyük artist 

ARi K ~ evvel maneviydi, enffüi, süb- e me ı alınıyor 
o rn_:_Din ve tasavvuf erbabı hep Ellerindeold odun mevcudunu bildir- I 

-·c...,a eh"'..,._;_et • 1 d' A - mı 1 ,._ melert 1çln odunculara Terilen müh-
!tıll • ~~, venr er ı. v- Şoforler ce Yetl Beled yeye muı4>- İstanbul Belediyesinden Dcnizyolla-

1 hiıin ~enıyeti ise, maddi dünyayı en.at ederek taksilerde yüzde elliye Jet dün ~m bitn),l§tir. Bugün be- n umum mildürlüğüne 1nt1knl eden 
L cı P.lıinda .. -"''-'-ı" --=·. Makin&- ibla.ıı. edilen z:unnun U!i gelmedlg-ını yanııameler tasnl! edllerek bütün de-

ve büyült hir temsil heyetinin 
muhteşem dekorlar fçindo oy
nadığı muazzam Film. Türkçe 

sözlü Arapça ıve Türkçe garkılı 
~ tr:ı"1cln u:aaa;;.. ..,L... 5 poculnnn odunlannı bllclirlp bildir- Ilallç işletmesi işlerln~c esaslı ıslıı:lınt 
~" alar, makinalar... iddia etmiş ve yeni ~m tnlebinde bu- medllderl araşbnlacaktnr. Muhtemel yapılma.ktndır. Bu cuınledcn olarak 

ij· ~t Iİnıdi öireniyoru.z ki, bu lwımU§tur. Belediye Iktlsad müdürlü- olarak yann d:ı depolarda umumJ Haliç hnlkının dnha müsalt ~artlar 
~at \re edevat d b' de • ğü, ooförlerlı1 bu talebini tedklk et- kontrollara. be.şlanacaktır. Depolann- altında seyahnt.ıerlnl temin lçln tarl

etne hakan . er:;~ ıf . ıç m1ş '\'e yenı blr zamma. lüzum gönne- da beyannamede ~erilen m1ktardan felerde tenzU~t ve mıntnkn. tnkshnln-
dııı.ı zat 

1 ıcat • Of, ıca· ml§tlr. Bu iUbartıı. Şoförler cemiyeti- fazla odun bulundurd"~' te.5bit edl- de ve seferlerde halk lehine münı-
>'a ... A en evvelce. d.e. d.uyma •• ~tuk. nln tnıebl rcddolunacaktır. -u tün olnn b d ğl'"'kllkl ıım tı sıl eh tlis d ali len oduncular cemlandınlacaklanlır. azı e 'fl' er yap ış r. 
'eti h lln emnuye ı: pm ı mı Diğer taraftan otobüsler tC§rlnisan1 Hallç vapurları da uzun zrunan ba-
Çok a e konulmuı; makina bir ayından itibaren yeni kış tarifesini kımsız kaldığından, hemen hepsi üze-
la Y~r:lerde kullanılıyormuş. Evve- tatbike başlıyacaktır. Bu tarifeye na- lhfı'ka"r ı•hbarları rlnde umumi tnmlr ve tcml1.llk yapıl-
d Polıste, 50nra hükllmet dairelerin- zaran, Taksim - Yentma.halle oto- mıştır. Esaslı tamlrat:ı peyderpey baş-
~~ ticaret müessesele- blislerl saat 21 den sonra l.şleıntyecek- lanmıştır. İlk olarak üç gcml esaslı 

e. Bfttı.• --t.-d dli ed d tir. tamire nlınm•«tır. Bunların tamlri blt-
ı "·~ ~QKI .Jaıuu a Y e e Yalnız sinema çıkış santlerlnde se- ih •k ..,, 
>''si ~ğa baŞlıyacak. İktisadi, si- ferler çoğaltılacnktır. Dün de bir çok . tı ar tikten sonra diğerleri de sım ile ha-
0~ terbıyevi qlcrde mühim roller maznunları adliyeye vuzn çekllecektı_r. __ ~ 

-1Ze bir muahede imzala- Maarif Vekili dün akşam verildi Çalgılı yerlerin kontrolu 
alt tstiyoruz. Ankaraya döndü - e· .. İstanbul Belcdlycsl, çalgılı yerlerde 

tf~· ır dakika musaade buyurun Bir müddetteııberl şehrlınizde bu- Dün gene ~hrln muhtcllt semtle- vergi kaçakçılığı ynpıldığma dair ya-
tın·· Hele hakiki düşüncenizi lunnn Maarif Vekili B. Hns:ın Ali Yü- tinde birçok 1htikfır maznunları ynka- pılan ihbarları nazarı ıtihara alarak 

v'"Yını... cel dün ak.ş:un saat 19 da Ankarnya lnnnrak Adliyeye verllmişlcrdlr. Bu son günlerde bu husustıı. ynptığı kon
\' e, ~ da §Öyle oluyomıuş: avdet etmiştir. Vekil, .~aydarpaşa ga- meyanda radyo ve elektrik malzemesi trolları arttırmıştır. Bu kontrollnr ne-

1..~ -?;farı söylemek için dimağın rında, ttnlvcrsite rektörü B. Cemil BU- s:ı.tnn Filips müessesesinin. kıymeti tıceslnde 18 çalgılı eğlence yeri hnk
~ıni 20rlanıuı lazım.' Sarfedilen sel, Maarif müdürü B. Tevfik Kut, on nltı kuruş olan kadran isimli ra.dyo kında ceza zabıtları tutulmuştur. Be-
~ LÜny .. ind tesir • d" Maarif erk~nı ve dosttan tarafından tlletlni bir liraya sattığı Fint mürnka- tediye kontrollarınn devam edecektir. 

:tor. Ya] .... _ e b~ ~ • 
1 

!':ake ı- teşyi olunmu§tur. he komisyonuna. ihbar ve iddia edll-
tt-oı -"'ı utun ıuıır erını on· _ m.lştlr. Mürnknbe komisyonu bu ihbar 
ti .,.rn~buriyelindedir. Bu da ikin· Ü üzerine tnhklkatını yaparak evrakı Okullarda Cümhurİyet 
'1ı;. ~tazyik husule getiriyor. Nefes sküdar tramvaylarında Adliyeye vermiştir. Müessese hakkın- bayramı hazırlıkları 
~ .• anın cereyanı değQiyor: Avu- da tek bilet tatbik da müddelumum1llkçe t..-ıhk!kat yapıl-
~ bir açı ııemJeniyor. Göğse li.stik kap- d•l k maktadır. İstanbul okullarında Cümhuriyei 
ltı Yay, kola bir lastik bilezik, el- e 1 ece Karaköyde Amerikan kundura ma- ıbayrnmı hazırhklannn devam edil-
r,ı.~ de ayrıca bir cihaz takmak su· İstnnbul tramvaylannda tatbik edl- ğaznsının 960 kuruş Juymetlndekl IJlr mekted!r. Cümhurlyet bayramından 

'll• L. .._dm J in ll ttığ Ih bir hafta evvel ortaokullarda. tarih, ,._ '" va a'--"1~-eller tespit edilebi- len tek bilet sisteminin çok iyi netı- AU skarpln ı on raya sa n -"Yo a&Wi\111 b il " 1 ilik t hk coğrafya ve türkçe derslerinin ve Uk-&ıt.ırın1 uş. Makinanm mii ... 'irleri ıu ecler vermesi üzerine 'frsküdal'! Trnm- ar ed mlş, mudde umum n l- kull da b- .. 
.....,_ey le d b -.. ~ ı vay idaresi Dahlllye Vekftletlne mü- kata girlşml§tir. 0 ar utun derslerin Cümhurlyet 
•~ ar"ısm a ünyenm .. .,,.,. a bayramına tahsisi karrlo"tırılm•rlır. 
~·"- " -- ıııcant ederek, "•skü'dnr tramv"yla- " ~ .,... -uı b ı· d bul bul u .. Ayrıca kasap, peynlrcl, makarna ve .,l!"ıııı._.,._... 
dı· a m e unup uruna· rında da tek bilet sisteminin tn, tblkin" ft'ıtıı .. • _,~ " "' şehriye ticareti yapan on bc-ş kişi de 

lloatenyor. Mesaa: musa·· ade edllmes1nl istemlatlr. Ve'-"- dil - Ce " ır.a iht!ktir suçundan maznunen A yeye 
~d Vap ver ... Sen acaba mağa- let bu talebe muvafakat cevabı ver- verilmişler, müddelumumillk tahkika-
~dllrı 10 lira çaldın mı? ••• 20 lira nıtştlr. ttsküdar tramvaylannda tek ta başlamı!ltır. 
s8 1

!n mı? ..• 45 lira çaldın mı? ••• bllet sisteminin lhdnsı için hazırlıklar __ _ 
lllı '? ı:a çaldın mı?... J 35 lira çal dm yapılma[ta. başlanmıştır. 

Polis karakol1arındaki 
lt-t Şil'~he altındakilere bu aıevi sual- llkokul baş öğretmenle- muamelatın teftişi 
tfi '01'Ulduğu mit, bittabi hep: • • • • İstanbul müddeiumumi muavlnl rl 
L "Yır! Hayır.'- dı'yodar·, fakat..... rmın ıçtımaı ·~ - r- dün sabah müddeiumumilik b:ujrnua-
l~a:-~ara 45 lira ise, o rakam Miy- Şchrlmlzdekl llk tedrisat başöğret- vlnlnln reisliği nltınd:ı bir toplantı 
ltlii.•'·ıt vnkit, hakiki hırsıza takılan menleri dün Eminönü Hnlkevlnde top- yaprak vazlfeye müteallık bazı husu
l\, .ır hir gnyrit.abülik gösteriyor. mn:ı.rnk ilkokulların yenı tedris sene- sat üzcrind~ görüşmüşlerdir. Bu top
"~ •. ~ ıaınanda cbilezik mi çaldın? sl ihtiyaçlarını tesbit etınişlerdlr. Dl- lantıda müddeiumumi m · ·i:ılerlnln 
l ""uk ğcr taraftan ilkokullarda himaye olü-
dın? mü çaldın? Kol saati mi çal· nacnk talebelerin miktarlnn ve bun- va1Jfe ve salahiyctıerı r· Jc bulu-
'İt!d. » derken, faraza yüzük kelime- ınra yapılacak ynrdımların geçen sc- nan polis şube ve k ı- •m kon- ı 
ltr e de bir ürpenne ••• Bu cins sual· neden da.ha geniş bir şeklldc ynpıl- trol ve teftişi işi d müş ve 
kıy teakup ede ede 'ıı meyda:ıa çl- ması için alınacak tedbirler karnrlaş- bundan sonra her n mudde!u-
1> .. ~ı-. (Hani çocukların burnuna tınlmıştır. mumt muavininin not .ı esnasında 

1-•l\ak; d d" k ec1·- · • ....................................... polis mudiriyeti şubclcrlndekl ve ka-
~k . ey ırere ne Y ıgnu an- rakollnrdnkl muamelıltl tedklk ederek 

laı- tSterler ve böylece ıakalaşır- bütün düşüncelerini, rüyalarını, hul- netlceyi raporla müddeiumumiye bll-
A Oaıa ben:z.İyor.) yalarım, hayallerini apaşikar okuya- dlrmesi knrarlaştınlmıştır. 
~ 'j;1a, şaka değil: Amerikada, cağız. Böylece

1 
gerçi yalan kalmaya· 

1 1 lar ~ ~a ~arıı sigorta ~apan şirket- cak, hırsızlık da kalmayacak. Orası Günün Ansiklopedisi 
Primle:~ k~~~n~ muesseseler de ala ... Fakat heyhat, o kudsi mahre-
~ r.ı duııurmu~ler. o derece miyette, bıyık altından istihza da, ze· Tella"' 1 zade İsmaı·ı efendı· 
fı et netfl;c alınıyonnUJ! Fakat kanın mukaddes müsavatsızlığı da 
fı k~eni İcadn olduğu gibi b~ kar- k&lmıyacak. için için bodbioce ynp· 
~escr:nıar da zuhur ~ıyormuş. dığunız o sevgili enfüsi alem tabck 
«il a rnemurlardan bır çokları: fCftnlisi gibi ortaya rıkacak. Ve bu 

tı ha · · · d k ı d' " ' ' }'art' Ysıyet~nıze o unur · » ı- peştemalsız dol~maktnn da elbet 
,9 .. :u-rnı,. Bır çok kadınlar dn: daha feci ve hazan utandmcıdır. 
d 

0 Yle hir aletle kontrol edilic mc- A--A • ani tür' l" t'' I" ik)" ı eni h. • -:11 """ ... .....,, ms ar, u ur u un e-
..;_ d 1: tn!a:ıa yakı§t11az !» diye de- re türlü türlü hayat ıı.artlannn • ava· 
""l enn d" - 1 1 ' " ' tay upmce ere varıyor .a~. re göçebelikierden sonra Kurunuuli 
)~ n&uıın meydana çıkmasını ıstemı- esaretlerine, liberal ve hürtiyet re
t:' nlt daha bir çok insanlar varmış. jimlerinden sonra son devir disiplin· 
llt, ~t «aknr suya kilit vurulmaz!» ... Jerin:ı alt§tıklnrı ve katlandıktan gi
da .. cadın ortaya koydatru kolaylık bi beyinleri apacık dolaşmağa da 
dır Orthns edilemez... Bu imkansız- ~esiz razı olacaklar ••• Bu icat, olo
lcc~·İt Deınck behemehal tatbik edi· riterliği ve totaliterliği tamamlayan 

B ·~ . • bir müeyyide halini alacak. 
l'e ~ rıyet böylelikle muhakkak kı A ıl · d" • anlık b b ka b' 

~!etıi bir safhaya girecektir. __ a. ıı şun. ı ınsk . yam baılk" dır 
oır faİr• Mnoaya gırece tır... e c .ı e 

Alaturka konserler müıınsebetllc 
•refüılzade İsımıll efcndlnln lsml ge
çiyor. 

Bu tanınmış Turk bestekarının ne 
zaman ve nerede doğduğu tesblt edi
lcmemlşttr. 1871 de İstanbulda vefat 
ctU. 

İkinci Mahınudun ve Abdülmecldln 
saltanatı zamanında saray muslkl.şl
naslan nrasındn. bulunuyordu. Meşhur 
Hamamlznde ismn.11 dedenln talebe
sindendir. Onunla lblrllktc Hicaza git
ti. Dedenin ,·efatı üzerine Tcııa1zade 
İsma1l efendi de İstnnbula döndü. 
Eserlerlnden bircoklnn eski musikinin 
pek nefis pamçlnnndan sayılır. 

Teşekkür 
'Yılctızıa; ve cnl k r bundan sonraki medeniyete, - yn-
~ıllnatın en s m~kc!:ı.~ı şeyidlrt laıısızlığından kinaye - «Samımı .Ağnbeyim Burs::ı. Karacabey ask.er-
Diyor. Medeniyet yıldızlann • ~s- medeniyet» denecek ••• Amma aca· llk eubesı Sabık Reis.1 Bin.b:ı.şı Ha-

Bir Kayıp 
Zonguldak Ke este tüc· 

carlarından Kemiı Gürel'in 
oğlu Zekai Gürel, Azmi Gü· 
rel ve Suat Gürel'in kardeşi; 
Müderris oğlu İzzet Gürel ile 
Madenci Ali Barlı'nın toru
nu; Süleyman SuTı Barlı, 
Mustafa Barlı ile avukat 
Mehmet Gürel ve Zongul
de.k C. H. P. reisi Ahmet 
Gürel'in yeğeni Galatasaray 
lisesi mezunlarından İstan
bul Üniversitesi Fen Fakül
tesi talebesinden: 

SOAVl GÜREL 
kısa bir rahe.tsızlığı mütea
kip 14/10/941 salı günü 
vefat elmiıtir. Cenazesi 
16/10/941 perıembe gÜnÜ 
saat 11 de Taksim Şehit 
Muhtar caddesi Mede apar· 
lım rundan kaldırılacak ve 
namazı Ağa camiinde kılı
narak saat 17 de Knrndeniz 
vapuri1e Zonguldağa nakle
dilecektir. 

Sinemasının 

al onu 
BU AKŞAM 

ve aazlı. 

KIZIM 
DUY AS 

Çok ciddi bir mevzua malik 
olan ve hayatı hakikayı göste· 
ren ve herkesi alakadar edecek 

derecede kuvvetli olan bu film şimdiye kadar görülen §ark fi
limlerinin serefrazıdır. Filimdeki §Arlalnr, neşideler, ne kadar 

ruhnevaz ise şark musikisi knnş tırılnuş tangolar ıve rumbalnr 
da o kadar hoştur. 

ÇEMBERLiT AŞ Sinemasında 
Dünden itibaren gösterilmeğe başlanan 

SON AYRILIŞ 
Filminin ismi dünkü ilanlarda sehven (SON YARIŞ) eeklinde 

yazılmıştır. Tashih olunur. 

İkinci filim: RIYO YILDIZI' dır 

Tekniğin ... San"ntın, sinemanın 
En parlak zaferi olan 

TAMAMEN RENKLi 

Dr. SiKLOPS 
Günlerdenberi L A L E Sinemasında 
şerefler kazandırdı. lstanbulu sef.crber.. halkı hayran etti. 

Heyecanına doyulmiyan bu ıaheıeri bir hafta 
daha göstereceğimizi müjdeleriz. 

• 
Sua Davaz 
Ailesinin teşekkürü 
Tahran büyük elçlsi Suııd D:ıvaz'ın 

cenaze mcraslmlnc bl.zz.-ıt 1ştlrlık et
mek veya. ~len'k: göndermek ıutfunda 
bulunan dostınnmızn minnet ve şük
ranlanmızm 1blağı hususunda muh
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Dünya komikler kralı 

LOREL-HAR I 
~ 

AŞI 
Türkçe Sözlü büyük 

komedi fümi 
Hnlkımızı kahkahalarla gül

dürmekte devam ediyor. 
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BU AKŞAM 
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Müsameresi 
tllrına varmak : • ' tl' t ba o:ıun içinde yqaynnlar daha mı nılt Rasim Tnngrikultm cenaze mera
~koplar • ıç~, nKcafaznme !.f e- mes'ut olacaklar? ••. Ne yazık ki, her siminde bulunan ordu sllô.h aı'kndaş
tç~ ıcat etti. aya nu w: • A lan subay ve erlere ve gerekse ebedi 
İild·e henüz bir tek icat mevcut de- ıcadın fena taraf18:" var. Hatta ya· uıetfenlnc kadar cenn.zenın teşyll ve 
• • ı. O kapat, yuvarlak kutunan lanı bertaraf edenın bile... taziye lütfunda bulunan dostlarımıza 
~~e~· , 
eu:~ e:~ıden gizliye neler cereyan Düşünün b.ir kere: Makine mede- v: zevatı muhtereme.~c .. ayrı ayn arzu 
~ıe~· bilinemiyordu. fıte bu, enfüsi niyeti, iman beyni içine girmenin ilk şükran etmeye tee5surumüz mAnl ol
~!_ !ne 2irnıek sahasında ilk adımdır. defa yolunu buluyor ••• Ve bunun ar- duğundan muhte.~em gazeteniz vasıta
·~hilir belki d ilet dah il 1i kası çorap söküğü gibi gelecektir... slle minnet -.·c şukranınızı ~enen 1b-

AÇILIYOR 
ve Muhteşem .•• Çarlık, Rusyaıını, canlımdıran bir filim gösterecektir. Onifonnalar •.• Kadınlar ... Kazak. 
lar... Zenginlik müzik... ve 'Balalaykalar n emsalsiz bir cift i.pk: Willy Fritsch - Marte Harell 

ceır. Bir• .. .. e, a er ~e: f Ul.ğ buyunılmasını ricn ederim. 
aİacc.ık gozlük yahut ku)~k halını Ç alemimizde de huzur kalmıya- İtlr:ız komisyonu Hasından ve de-
On · Ve radyovari telsızleş~ek. cak ... Fenalık orada! niz emekli subaylanncbn 
~ık mıydı, karşımızdnkinin (Va - Nu) l\ledt Hiçsönmez 

E B E D i A ş K (Niçevo) 
Bir atk menkibcsi. Bu a.lqam İçiıl yerlerinizi gijndüzden ayırtabilirsiniz. Te!efon: 49369 

Hami§: lstanbul ve Ş~li için otobüs servisi temin edilmiştir. 

Bay Amcaya aöre ... _, 

Y Amca .• , 
hiç kBüyle Yaman adam görmedim! ... Çiv.i üstünde uyuyan ... 

fa1Urlui onun yanında haltetNi§I.. da,.. yahu! •• 

1 

. . . Ate~ üstünde yürüyen Hint 1 ... Herif bu fır.tmalı, ııoğuk hava- ı . . • BoKaıiçinde denize giriyor B. A. - O da bir şey mi bayım, 
Lizim bacanak bu hn' ada Eminönü 
meydanında ht-r akşam tramvay 
bekliyor! •• 



Saat hırsızı 
Kordonla saati iade 

etmisse de bir buçuk ay 
ha;se mahkum oldu 

Yakup Ersöz adında biri dün sabah 
Edimekpaı tramvayında yolculardan 
arabacı Osmanın yanından geçerken 
adamcağızın göğsünde takılı altın 
kordonile saatini çalmı.ş, fakat Osman 
farkına vararak tramvaydan inip po 
ll.9e haber vermiştir. 

Yakup ;yakalanacag.ını anlayınca 
kendi kendine Osmanın yanma. gide
rek kordonla saati iade etmiştir. 

Yakup dün öğleden sonra asliye 
nltıncı ceza mahkemesinde muhake-

.. ,., , 
Ağrılarınızı Derhal Keser 

Her yerde Pullu Kutulan ısrarla isteyiniz. 

me edilmU,, mahkemede: •-------------. 
- Ben çalmadım. Kala.balık tram- 1 Gu·· nıu·· k Borsa 1 Bayramda yalnız 

vayda Osmanın yanından geçer~en 
kazaen kordonu benim ceketimin duğ- _ 
mesine tak~. tramvaydan inince 
farkına vardım. 1 y T Diye suçunu tevile kalk.ı.şmı.ştır. 
Muhakeme neticesinde Yakup bir se
ne hapse mahkum cdllml:jse de yaka
lanmııdan evvel kordonu ve saati sa
hibine iade ettlği için cezası bir bu
çuk ay hapse indirilmiş ve kendisi 
tevkif edilmi.ştlr. 

İki azılı hırsız yakalandı 
Kadri ve İbrahim adlarında ikl kişi 

Mahmudp:ı.şada Topalyan hanımı. gi
rerek Hristoya alt depodan pamuk pa
ketleri ve ipllk, Yeşlldlre~te Dlkran
yan hanında Dlyamandinln yazıhane
f. ne girip Diy:ım:ındlnln duvarda asılı 
c~ketlnin cebinden yuz kırk lira, Sir
kecide Arabacılar caddesinde Yako 
Levlnin tuhnflye ma~az:ısında~ ikl 
gömlek ve Mahmudpa.şada Ismn.ll 
Hakkının dükkanından lkl top emprı
nıe kumnş çalmışlar, yakalanmışlar
dır. Ikl hırsız dün Adliyeye verilmiş
ler ve ist!cvnp neticesinde tevkif edil
mişlerdir. 

Tramvay bandajları 
i:.tanbul Belediyesinin Romanyayn 

sipariş etti~! b:ındajların harp dola
yıslle getlrllcmediğlnl yazmışt1k. 
Traınvav idaresi bunların getirtilme
sini temin etmek maksadlle blr me
murunu göndcnneğe karar vermiştir. 
Memur bugün Romanyaya mütevec
cihen hareket edecektir. 

Bandajların süratle getlrttıebilece
ğl tahmin olunmaktadır. Bandajlar 
geldiği takdirde şimdi depolara çekil
miş bulunan 40 araba sefere çıkarıla
bilecekt'r 

K onservatuar İcra heyeti ı 
kadrosu arttırılıyor 

Konserv:::.tuar lem heyet~ kadrosu
nun arttmlmaSl kararl~tm1m~ır. 
Şimdi 14 sanatkardan ibaret olan 
kadro 30 a iblağ olunacaktır. Dlğer 
taraftan kadroya dahil sanatlclrlarm 
maaşları da 120 şer liraya çıkarılmak
tadır. 

Liman reisliği kadrosu 
Liman rcisli~i teşkllA.tının takviyesi 

içın yeni memurlar alınması karnrlaş
tırılmıştı r. Lise ve ortamektep mezun
ları llman memuru olmak üzere mü-

15 Birinciteı:frln 1941 
L. K. 

% 7 ,5 933 Türk borcu I. II. III. 21,50 
il il 1933 ikramiyeli • 19,65 
il il 1933 İkramiyeli Erga.nı 20,55 
il 7 1934 Sivas-Erzurum I 20,35 
) il 1934 Sivas-Erzurum 2-7 20,45 
) 2 1932 Hazine bonolan 56,25 
) il 1935 Hazine bonoları 16,50 
il ) 1938 hazine bonoları 26,50 

A. Demlryolu tahvlU I - II 48.-
A. Demlryollan tahvili III 49.25 
A. Dcmlryolu mümessil senet 45,-
T.C. Merkez bankası 127.50 
T. İş banüası nama muharrer 11,90 
T. İş bankası (hamile ait > 12,50 
T. Iş bankıısı mümessil his. 145,-
A. Demlryollan şırketı ( % 60) 27.75 
A. Demtryolları şirketi (% 100. 44.-
F.sklhlsar çimento 10.25 
Kredi Fonsiye 1903 102,-

ıt • 1911 96.-

" • Amorti 58.50 

" .. Kupon 1,08 
Türk aıtmı 24.95 
Külçe altın bir gramı 3.ll8 
Osmanlı bankası (banlcuot> 2,80 
Londra üzerine ı sterlin 5 20 
Nevyork üzerine 100 dolar 132.-
Madrid üzerine 100 pezeta 12.84 
Stokholm üzerine 100 kuron 30.77 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 kurl14 
750 ıt 

400 • 
150 ll 

2700 kuruş 
aso , 
800 il .. 

Posta ittlhadma dahil oımıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600 altı aylığı 1900 üç aylığı 

1000 kuruştur 

Telefonlarımız: Raşmuharrir: 20563 
l: azı işleri: 20765 - İdare 20681 

l.\lüdür: 20<l97 

Ramazan 21 - Hmr lGt 
s. im. Gü Öğ. İki. Ak. Yat 
E. 11,05 12,43 6,31 9,35 12,00 1.31 
Va. 4,34 6,13 12,00 15.04 17,28 19,01 

idarehane Babıali civan 
Acımusluk sokak No. 13 

çıkacaktır. 
ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kızılay'a yardım 

etmiş olacaksınız. 

İlin aayfuında santimi 50 kunıthr. 
Müraccıclt yCT.İ: 

fstanbulda, Postahane ltarşısında Kızılay satı~ bürosu Tel: 2265 3 
İstanbul, Postahane arkasında İlancılık Şirketi Telefon: 20094-95 

Kimyevi Maddeler Satışı 
Halk Bankası Türk Anonim 

Şirketinden : 
Aşağıda müfredatı ve isimleri yazılı kimyevi maddeler ufak parti· 

ler halinde ve pazarlıkla 20 Teşrin Evvel 941 tarihinde &atılacaktır . 
Bu maddelerle doğrudan doğruya alakalı san'at sahip ve müesseseleri· 
nin lstanbulda Yenipostane civarlllda İstanbul Halk Sandığı bina'Sında 
müteşekkil Komisyona muayyen gün ve saatte müracaatları ilan olunur. 

Maddenin ismi Miktan 
Arttırma günü ve saati Kilo 
20/10/941 Saat 14 Vulkacit Merkapto 2000 

• • > > > D 1000 

• > > > > D.M. 1000 

• • > • • F .1250 
> > > •• fgepal C. 350 
> > > > Tanigan 500 
> > •• > Acide Oxalique 1000 
> > > > Bisulfite de Soud~ 2000 
> > > • Nourinax 100 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Konya.da Kuleli, Akşehlrde Maltepe ve Burs:ı. askeri liselerinin her üç 

ınnıfına talebe alınıyor. 
1 - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç sınırına. 1/1. kanun/ 

941 de başlıyıı.cnk olan yent ders devresi için Maarif liselerinden Maarif 
orta mektebini ikmal ederek devlet olgunluk imtihanlarını muvaffakıyetle 1 
vennıs olanlardan talebe alınacaktır. 

2 - Alınacak tnlebenin Türk ırkından olması sıbht muayenede sağlam 
çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla oldu~u takdirde yapılacak seçme 
sınavında kazanması şarttır. 

3 - Tahsili terkedeııler, her ne sebeple olursa olsun yaşını büyültmü.'} 
veya küç!iltmüş olanlar, bulundukları okulların son sın::ıvlannda ipka veya 
bütünlemeye kalanlar, yaşları, boylan ve ağırlıklnrı askeri liseler talinın
tındnkl hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar. 

Bu hadler şunlardır: 
Lise I. Sınıf 15:19) 
Lise n. Sınıf 16:20) dahil 
Lise IIl. Sınıf 17:21) 

racantte bulunmuşlardı. Dün bunlar •••••••••••••illi 4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulunduklnn yerlerin nskerlik şu
belerinden diğer kaydl kabul şartlnrile miiracaat yollarının öğrenmeleri ve 
buna göre de kaydi kabul kağıtlarını girmek istedikleri okullara gcinderme
lerı ve okullann bulundukları yerlerde oturan ısteklllerln de gene 1/1. Teş
rin/941 den itlbaren en ceç 10/2. teşrln/941 tarihine kadar doğrudan doğ-

no.sında bir müsabaka imtihanı ya-
r mıştır. Kazananların isimleri ya
kında Han edilecektir. 

KÜÇÜK HABERLER 

* H:ıskôyde un değirmeninde işçi 
Çankırılı Recep dün değirmende ka
yı ları takarken kazaen elini makine
ye kaptırmış, sol eli bileğinden parça
lanmıştır. Recep, Balıklı hastanesine 
k::ıldırılmıştır, 

* Sirkeci nhtımında mavnadan 
Ülgen vapuruna un yükleUlirken 
ameleden Suleymanın bağladığı çu
vallar s:ıpaııdan kurtularak mavnada 
Süleyrnanın üzerine düşmüştür. Ba
şından ve vücudunun muhtelif yerle
rinden yaralanan Süleyman ifade ve
remiyecek bir halde Beyoğlu hastane
sine kaldınlmı.ştır. 

* Beykozda oturan Cemil ve Meh
med Özer adlarında lkl kardeş dün 
oilevi bir meseleden kavga etmişler
dir. Kavgada bunlardan Cemil bıçak
la ağebcyisl Mehmedi sol kolundan 
tehllkell surette yarlamıştır. Vaka za
bıtaya bUdlrllmt,, Mehmed Haydar
paşa Nümune hastanesine yatırıl
mıştır. Cemil yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Or. HAKKI A lRI i Beyoğlu Mısır apart. No. 2 

Beyoğlu yerli askerlik şubesin
den: 
Aşağıda sınıf, rütbe ve ismi yazılı 

Yd. Subayların derhal şubemize mü-
racaatları. 05798! 

Piyade teğmen Safa (3l!H7), Plya
de teğmen Bahattin (32855), Piyade 
teğmen Mehmed Celfılettin 03917), 
Levazım te~mcn Eşref (32204), Leva
zım Ali Zühtü (48648), Hava teğmen 
Ali Mnhlr oğlu Harun (332-446), 

••• 

ruya okul müdürlüklerine müracaatları ilan olunur. (1088-8321) 

IRADYOI Satıhk Vah 
Bugünkü Program Amavutköyünde Kuruçeşme 

caddesinde Sarra! Burnu mev-
12,30 Program, 12,33 Fasıl şarkılan k.llnde bahçesi ve rıhtı.mı bulu-

Ckadınlar), 12,45 Ajans haberleri, 13,00 nan 1 No. ıı yalı pazarlık sure-
F'asıl şarkılan, 13,30 Karışık program tue satılacaktır. Yalının içinde 

*Beşiktaş askerlik şubesinden: Şu- Pi. Terkıos. ha.vngnzı elektrik ve 
bemlzde kayıtlı 329 doğumlu 43534 18,03 Caz orkestrası, 18,30 İnce-Saz kalorifer tesisatı vardır. Oör-
kayıt numaralı yedek muhabere teğ- faslı, 19,00 Konşuma, 19,15 Caz orkes- mek arzu edenler içindeki müs-
menı Servet oğlu Halll Servet pek ace. tra.sı, 19,30 Ajans haberleri, 19,55 Dün- tecire müracaat ed~rek görebi-
le olarak şubemize müracaatı. Etme- ya. şarkıları Pl., 20,15 Radyo gazetesi, lirler. Tallplertn Türkiye İş 
diğl takdirde 1076 sayılı kanunun 120,45 Müzik Yeni şarkılar, 21,00 Ziraat Bankası İstanbul Şubesi Hukuk 
maddei mahsusuna göre hakkında Takvimi, 21,10 Peşrev, beste ve sema- müşavirliği servisine mürncnat-
muamele yapılacağı ila nolunur. iler, 21,30 konwpna, 21,45 senfoni or- iiıllla•n•.•••••••••••• 

kestrası, 22,30 Ajans ve para borsası ••• 
*Üsküdar askerlik: şubesinden: Şu. 

bece avakibi mechul kalmış olan 328-
841 sicil numaralı yedek piyade yüz
başı Ahmet Zahit oğlu Necibin İstan
bulda ise derhal, taşrada ise 24 sa.at 
zarfında nerede bulunduğunun şube
mize blldlrilmesl lüzumu ll!n olunur. 

ZAYİ - Fatih ku.asının Şehremini 1 

nahiyesi nüfus memurluğundan aldı
lbm nüfus vesikasını zayi ettim hük
mll yoktur. 

Haseki caddesi Çifte bak.allar ka
nnnabane medresesinde Musta
fa otıa All Baytar 13H 

haberleri, 22,45 DaruJ mülzğt. Pl. 

17 ilkteıırht cuma sabahı 

7 ,30 Program, 7,33 Hatlf parçalar 
Pi., 7,45 Ajans haberleri, 8,00 Senfonik 
parçalar Pi .. 8,30 Evln saati. 

.......... Doktor ......... 

ÇIPRUT 
Cildiye ve Zührevlye mütehassısı 
Beyoğlu Yeril Mallar Pazan kar
şısında Po.sta sokağı köşesinde 
Me enet a artımanı. Tel: 43353 

••• Dr. Ihsan Sami 
ksürük Şurubu 

Ölisürük ve nefes darlığı, boi· 
maca ve kızamık öbürükleri 

için pek teaiTU il&çtar. 

.. _Herkes kullanabilir. --

,1------------------------------------------------------~ 1 SüMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESi MÜDÜRIYETINDENc 

13.000 
~Iüe~-sesenıiz mağazalanıun ihtiyacı için muhtelif cinslecde on üt bin metre ipekli lromq1n satın alınmasa kapah sarf 

usulile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 3/11/941 PAZARTEsl o1tmf SA.AT 14 de Birinci Yakıt bamndald müessete miidü.rt.
yetinde yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edecek tiiocar ve fabrikatörlam ŞARnlAllBYI ALMU ttZEBB MÜE88E8BHİI , llODtJBtrETINB 
müracaat etmeleri ilAn olunur. 

o 
Bayramı 

Fevkalade çekiliş planı 

i kranılye Ikram.lye İkramiye 
Adedi miktarı tutarı 

1 
1 
% 
6 

20 
40 
80 

400 
4.000 

80.000 

-· 

Lira. Llra 

50.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

500 
100 
18 

2 

50.000 
%0.000 
2&.000 
30.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

84.550 Yekun 

··am Bilet Yanın Bilet 
·? Lira 1 Lira 

BiRi N,Ci TESRi N 1941 · 
CUMHURiYET BAYRAMlNDA; 

"ıs''"-''~"-"·''' 

fiZE 

~ACAKTI~ 
'l'tlrkiye Ctlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarihi: 1888. - Sermayesi: ıoo,000.000 Türlt UraSL Şube '' 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari ber nevi banka moameıeıert. 

Para binKtirenJere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruı hesaplarında e~ 
ar. 50 llr.ı~ı bulunanlara senede 4 defa çektlecek kur'a Ue aşağıdaki pıa.n 
ıtöre ikramiye dn~ıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık f,000 Ura 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

100 adet 50 liralık 

120 • 40 • 
161) • 20 • 

5,ooo ura 
f,800 , 
3,200 , 

40 • 100 • 4,000 • 
DiKK.o\T: Hesaplnrındnkl paralar bir sene lçlnde 50 liradan apll 

rl""m•ver.ıerc ikramiye cıktığı takdirde % 20 fazl:ısUe verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birincikanun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

MEMUR ALINACAK 
T. C. Ziraat bankası umum müdürlüğünden: , 
İstanbul haricindeki şube ve ajanslnrım1zda çalıştırılmak üzere ıOSo 

mu kadar memur ve memur namzedl alınacağından, Adana, An-
kara, D1yarbakır, İstanbul, İzmir, kars, KonY•• 
Mersin, Samsun, Sivas ve Trabzon subclerimtzde muss-Jl' 
ka imtihanı açılacaktır. 

Müsabakanın ana şartlan: 

1 - Askerliğini yapmış veya halen dkerllkle bir 1Uşiğt bulunınarııı' 
olmak, 

2 - En az 11.se mezunu veya muadlll mekteplerden mezun olmak· 
3 - 4-iihdama. :miini hali bulunma.mıık, 
4 - Yaşı yirmi birden az, otuz beş<ıen yukan olmamak, ••' 
5 - İstenecek vcsalld ibraz etmek ve bankanın gö.stereccği yerde 

zi!e kabulüne ve memurluk taa.hhütnameslnl imzaya amade olmak, 
Diğer .şartlar: 

1 - Aynı tarihte aynca yapılacak müsabakaya orta mektep rn~ 
lan da alınacaktır. Ancak İstanbta, Ankara. ve Izmlrde orta müs:ıl>aP 
müracaat sıraslle yalnız ilk onar kişi iştirak edebilecektir, 

2 - Barem kanununa tabi daire ve müesses~ 
lerde iki sene veya daha ziyade hizmeti olanlatj 
dan iyi referansa malik olanlar imtihansız kab11 

edilecektir. 
~ııı-

3 - Tayinleri tekarrür edeceklere 3659 sayılı barem kanunun hükU ll!' 
lerlne göre 120 liraya kadar ve ilk defa. intisap edenlerin tahsil derece 
rine göre muayyen haddin tamamı üzerinden aylık verilecektir. bl' 

4 - Bir yabancı dlll •Fransızca, Almanca, İngilizceylt bihakkın , 
lenler ve mesleki sahada çallfZIUıt olanlarla mesleki tahsil görenler rnilsJ 
baka.da ruchan hakkını haiz addolunurlar. l'' 

5 - Memuriyete kabul olunacaklar, dahili mevzuat dairesinde telt i'' 
ütıük rejlminden, sa~lık sandığından, yardım birliğinden istifade cdcee 
lerdlr. 

İmtihan ve müracaat tarihleri: 

Orta mektep mezunlarının imtihanı 11-12 ikinci teşrin ve daha f'O' 
kan tahsili olanların imtihanı 13-14 ikinci teşrinde yapılacaktır, 

Müracaat: 

Müracaatlar imtihandan bir gün evveline kadar kabul olunacaktırd• 
İsteklilerin imtihan yerlerindeki şube müdiırlüklerine ve Anknrıı l) 

bankanın personel işleri müdürlüğüne müracaat etmeleri lazundır. (916 

SATILIK OTOMOBiL 
938 modeli ~slyal tıp beş klşllik araba ve motör kısımlarile 6 ıı.ded 

ıütilt yeıil bir hal(ie bulunan bir aded Bulk otooınblli. Görme~ ve 
ftat hususunda kon\.lflllalc için 'Y eniposta.ne caddesi 47 numarada ıpel< 

Blı1tatıln•e mllra.ca.U olunması. 


