
Orta okullardaki yoksul 
talebeler için himaye 

heyetleri kurulacak 
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Briansk ve 
Viazma 

harbi bitti 
8 ordudan ibaret 
1 irnoçenko grupu 

imha edildi 

64
5
8196 esir, 1197 tank, 
229 top alındı. Rus 

Zayiatı gayet ağirdır 

tiibr . 
/\.) et-ın umumi karargihı: 16 ( A. 
d11 I :- Alman orduları başkuman• 
B~ ıgının tebliği: (Huausi tebliğ) 
•i 1'161c ve Viazma çifte muharebe-

Mu:ı:afferiyetle neticelenmiştir. 
~tı areşal Kcsscrling tarafından 
i.b?1

1
"'1da edilen hava filolarile sıkı , ır ·~. k •gı yapan Mareşal Von Bock 

6~ndaaındaki Alman orduları, 
"c ~1Yade, 6 süvari, 7 zirhlı tümen 
İlııd 7.ırhlı livadan mürekkep 6 or
tc kn ibaret olan Mareşal Timo· 
or~ 0 nun kumanda ettiği Sovyet 

ular grupunu tahrip etmişlerdir. 
tc ~uharebe sahasının düşmandan 
B~ızleırırneai işi devam etmektedir. 
646 tnuharebelerde şimdiye kadu 
llıtı .196 esir alınmış, 1197 tank, 
~telif çapta 5229 top ve aayıl· 
tıı 1 rnümkün olmryan miktarda 

'la:z:ı; h 1 . ·~ . " arn arp ma zemeşı 1gtınam 
cya tahrip olunmuştur. 
~Üşınanın kanlı zayiatı vahimdir. 

t~ u harekatın tahakkukuna ma
a 1 Von Kluge, general • Kolonel 
tı~ton von W eichs, general - Kolo
)0 Strau91 ordularile general - Ko· 
~~el Hoth, zırhlı kıtalar generali 
lcc~hardt kumandasındaki kuvvet-

r •ştirak eylemişlerdir. 

~ ~li:ı 18 (AA.) - Alman or
D\ı •rı Başkumandanlığının tebliği: 
?Q 
0~uda taarruz hareketleri plan 

?Q llcibincc devam etmektedir. Al
·r.,tn savaş tayyareleri dün gündüz 
) lltrnansk liman tes~tile Moskova· 
•• a. h\'e Leningrad iaşe tesislerine ha-
'"l .. 

ucumları yapmı~ır. 

Pravdanın haberi 
~ ~oskova 16 (A.A.) - Pravda 
<J~~etcsinin aldığı bir habere göre 
~ bütün gün Viazma bölgesinde 

tcı· 
ta.İ°l rnuharebelc r olmuştur. Rus kı-
t' ~rı ba~lıca müetahkem mevzile
~-U· rnuhafaza etmiş ve müteaddid 
?Q~ıınlerde mukabil taarruza geç· 
) •ılerdir. Her iki taraf da ağır ka
tıp Vermiştir. Dü~manın Rus hatla
~~ Yannağa muvaffak olduğu böl· 
e e durum vehametini muhafaza 

~tnelcteyse de Rus mukavemetinin 
lf tıvaff ak olacağı hakkında itimad 
ıttikç.e artmaktadır. -

Dlplomalarlllı alan yeni yedek subaylanmıs Ankaracla Zafer 
Abidesi önönde İstlklll IWll'flD1 söylerkm 

Moskova 
önünde harp 
çok şiddetli 
Almanlarin şehrin 45 

kilometre yakınına kadar 
yakla.ttıklari bildiriliyor 

Ankara 18 (Radyo gazetesi) -
Gelen haberlıere göre Moskova 
önünde harp bütün şiddetile dıevam 
etmekt>edir. Almanlar Moaltovaya 
45 kilometre mesafeye kadar yak· 
latmışlardır. Sovyetlerin ıimalden 
ve cenuptan devam ed-en Alman 
taarruzlarına kartı koyamadıkları 
da bildirilmelı:tedir. 

Amerika sefareti 
Moskovadan ayrıldi 

O de sa 
Romanyaya 

verilecek 
Alman, İtalyan ve Bulgar 

gazetelerinin yazıların -
dan bu anlatıliyor 

Ankara 16 (Radyo gazetesi) 
Alman, ltalyan 'V'e Bulgar gazeteleri
nin yazdıklarına göre Odesanın 
eninde sonunda Romanyaya terki 
düşünülmektedir. Bu ıuretle Transil
vanyanın terkinden mütevellid zarar 
telifi edilmi§ olacakhr. 

Odeaa hala yaniyor 
Roma 16 (A.A.) - Stefani 

ajansındBal.: Odesa. cephesindeki 
Stampa gazatesinin muhabiri bildi-
riyor: 

Vaşington 16 ( A.A.) - Hari-ı Odesa muazzam bir alevden 
ciye Nazırı, Amerikanın Sovyetler ibaret kalmıştır. Bütün ıehir lı:or 
Birliğindeld sefiri Steinhardt ile halinde bir ateş gibi çatırdamakta
Moskovadaki kordiplomatiğin di- dır. Her tarafta evlerin tahtalarını 
ğer azalarının, Sovyet hariciye ko- kemiren ateşin sesi ve yıkılan du
miserliği yüksek memurlarının ve varların gÜrültüsü işitilmektedir. 
Amerikan techizat ve malzeme he· Eskiden Karadeniz'in incisi sayılan 
yeti azasının Moskovanın şarkıında bu şehir etrafa büyük bir hararet 
bir mahalle gitmek üzere Sovyet neşretmektedir. Hafif bir rüzgar 
hükumet merkezinden ayrıldıkları• yanan petrolün ağır tozlarına karı
nı ifşa etmiştir. şan siyah duman sütunlarını sürük

Amerika ıefaretinin bütün azası 

Steinhardt ile birlikte gitmişlerse de 
iki kat.iple üç memur Mo.kovada 
kalmıştır. 

Zafer programı 

Amerika bunun tahakku
ku için elli milyar 
dolar sarfedecek 

lemektedir. Şehirde mahsur kalan· 
!arla muhacimler haftalardan beri 
bu cehennemin içinde şiddetl-e çar
pışmaktadırlar. 

Fransada De Gaulle 
taraftarı bir aile 

hapsedildi 
Vichy 18 (AA) - O.F.l.: De 

Gaulle lehinde propaganda yaptıkla
rından dolayı Paris fen faküll'esi 
profesörlerinden B. Villey ile oğlu v-e 
kızı Fransız makamları tarafından 

tevkif ve fen akademisi azasından 
diğer beş kişi de aynı suçtan dolayı 
hapsedilmişlerdir. 

Kadın öğretmenlerin okul 
içindeki kıyafetlerine dair 
bir talimatname hazırlandı 

: 

Sahibi: Necmedclln Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akş~m matbaası 

Başvekil 

28 Birinci teırinde 
aöyliyeceği nutukla 
Cümhuriyet.bayramı 
merasimini açacak 

BU SABAHKİ 

Moskova 
ciddi 

tehlikede 

TELGRAPLA.B 

Fırtınaya 
şemsiye ile 
mukabele 

Ankara 18 - B&§vekil dok
tor Refik Saydam ayın yirmi 
aelözinci günü saat 12,50 de 
radyoda bir nutuk ıöyliyecek 

ve bu ıuretle Cümhuriyet bayra
mı meruimi açılacaktır. Bu aıu· 

Londraya göre burasmin Amerikamn silahlanmak· 
düşmesi Rus mukavemeti la iktifa etmesi buna 
üzerinde tesir yapamaz benzetiliyor 

tuktan sonra Ulus meydanında Londra 19 (A.A.) - (B.B.C.) 
yapJllCak merasim de radyo ile Bugün Alman - Rus harbinin 16 in-

l neıttdileceldir. J ci haftası, 120 inci günüdür. Rus-
,._ ... ____________ ._ yadan gelen hp.berlere göre Ruslar 

Pasifikte 
muharebe 

tehlikesi arttı 

Japon • Amerikan 
harbi pek yakın 

görülüyor 

Yeni hükUmetin progra
mı Büyük Asya hayat 

sahasim vücude getirmek 

Tokyo 18 (AA.) - Dome.i 
ajansının bildirdiğine göre yeni ka
bineye milleti harp veya sullııa ter
ketmek salahiyeti verilm;ştir. 

New-York 16 (AA) - Matbua
tın umumi surette izhar ettiği ka
naate göre Büyük Okyanwda harp 
tt>hlil:eei artmıotır. 

Yeni Japon hükumetinin 
programı 

Tokyo 16 (AA. ) - Yeni kabi
nenin yaptığı ilk toplantı sonunda 
Başvekil general Tojo Japon siyase
tinin nazım esa tarını şöyle hül&sa 
etmiştir: 

Çin ihtilafını muvaffakıyetle bitir
mek. 

Büyük Asya hayat sahas1nı vücu
de getirmek ve bu suretle dünya 
sulhünün tesi!line yardım etmek. 

Hariçte mihver devletleri~ olan 
müna9ebetleri takviye etmek. 

Dahilde harp makine8İni kuvvet
lendirmek ve bütün kuvvetleri se
ferber etmek. 

General T ojo sözlerine ıöyle de
vam etmiştir: 

cBütün Japon milleti bu esaslara 
mutabık olduğunu bildirirse, Japon· 
yanın hu gayeleri gerçekleştirmesine 
hiç kimsenin marn olamıyacağına 
kanüm. 

(Devamı sahife 2 sütun 6 da) 

her tarafta mukavemete devam edi
yorlar. insanca uğradıkara ağır za
yiatlarını sonauz ihtiyatlariyle telafi 
ediyorlar. Almanların uğradıkları 
zayiatın mikdarını tarih gösterecek
tir. Fakat her halde geçen harptıt 
ayni müddet zarfındaki kayıpların· 
dan çok fazladır. 

Son 24 saat zarfında vaziyette 
pek az değişiklik olmuştur. Kalinin 
mıntakasında çetin muharebeler 
devam ediyor. Ru lar mukabil hü
cumlarla Almanlara ağır zayiat ver
diriyorlar. Viazma mınta.kasında 
vaziyetin çok ciddi olmasına rağ
rr.en Rusların itimadı azalmamıştır. 
Orel cephesinde Alma11lar daha 
fazla ilerli~memitlerdir. 

Moskova'yı tehdid eden tehlike 
hd!a ciddidir. Fakat Moıakova'nın 
sukutu hayati tesir yapamaz. Çünkü 
Aman - Rus harbinin iptiduından· 
beri usta Rus ameleleri şarka doğ
ru nakledilmişlerdir. 

Moskova 
halkına ihtar 
Şehrin bombardıman 

tehlikesine maruz 
bulunduğu bildirildi 

Vichy 19 (A.A.) - (Ofi) Rus· 
yada cereyan eden muharebeler 
hakkında Havas - Ofi ajanaının as
keri muharriri şu mütalaada bulu
nuyor: Alınan haberler Kalinin'· 
den Azalı: denizi sahiline kadar bü· 
tün cephe boyunca ;ıiddetü muha· 
rebelerin devam ettiğini biJ.diriyor. 
İki taraf da takviye kıtalan almıştır. 

Moskova etrafında, Doneç hav· 
zasında, Azak denizi sahilinde Al
manlar yeni taarruzlarda bulunu
yorlar. 

Moskova' da hallı:a ~ehrin bom· 
bardıman tehükıesinoe maruz bulun· 
duğu bildirilmiştir. Moskova tchli
lc.Nle addedilmektedir. 

Napoli 
bombalandı 

Londra 19 (A.A.) - (B.B.C.) 
AmeTika Cümhuriyet partisi rem 
B. Willlcie birkaç aaat evvel Nev· 
york' da Amerlka milletine hitaben 
bir nutuk söyemiştir. B. Willkie 
nutkunda d-emiştir lci: cMihverciler 
dünyaya hakim olmak için tehlikeli 
bir rüya ile birbirl~rine bağlıdır• 
lar. Amerika bu arzuya karşı harp 
edenlere gittikçe artaın yardımda bu· 
lunmalıdır. Fakat Amerika halkı 
anlamalıdır ki artık sulh vaziye
tinde kalamaz. Bunun jçin bitaraf
lığı bırakmalıdır.> 

Ayandan Goile de Amerika ba
va kuvvetlerinin fi'l-en harekete geç· 
mesini istemiştir. 

Amerika halkının umumi hissi· 
ya.tı Vaşington Post gazete1indo 
çıkan bir makalede ifade ediliyor. 
Makalenin hülasa ı ıudur: cAmeri· 1 
ka artık Avrupa harbine .eyirci 
olamaz. Fırt1naya doğru yol alma
lıyız. Buna karşı silahlanmak fırtı
naya şemsiye ile mukabele etmeğe 
benzer. Daha şiddetli tedbirler al
malı, bitaraflık bağını çözmeliyiz. 
Japonya belki hala nümayiş yapı
yor. Fakat ıimdi alınacak en cesu· 
rane tedbirler, en emniyetli tedbir
ler olacaktır. 

~-~~~~~~-

B. Kalinin ve 
Molotof 

Moskovadan tayyare ile 
hareket ettiler 

Stokholm 19 CA.A.) - (Ofü SO'v
yet Devlet reisi B. Kaliııln ile Hari
ciye komiseri Molotof Mosk-OVada.ıı 
tayyare ile hnrcket et.mlŞlerdlr. 

Şehrin yakında zaptı 
beklenmiyormut 

Londra 19 (A.A.) - cTimes> 
gazetesinin Stockholm muhabiri bil
diriyor: Alman hükumetinin sözcü· 
sü, Moskova'nın yakında uıptedil
meıllnin beklenmemesini matbuata 
bildirmiştir. 

Alman sözcüsü, Moskova'nın hü
cumla alınması büyük zayiata se
bep olacağından, Alman kuman· 
danlığının b1.Eıdan kaçınmak arzu
sunda olduğunu ilave etmiş ve ayni 
zamanda Mo•kova'nın aç bıralcıla
ralc zaptı kıymetli bir '\'akit kayıbı
na mal olacağından bu şehrin so
kak muharebeleri yapılmadan düı
miyeceği kanaatinde olduğunu söy
lemiştir. Bir Buloar fabrikası 

haran oldu 

V&§ington 18 (A.A.) - Salahi
~tar mahfillerde bildirildiğine gö· 
re Roosevelt, Harbiye ve Bahriye 
Nezaretlerine ve istihlak ofisi direk
törlüğüne bir czafer programı~ ha
zırlamalarını emretmiştir. Bu prog· 
ram mucibince İngiltereye yardım 
ve Amerikan milli müdafaası için 
50 milyar dolardan fazla sarfedile
cektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

RuJ t bdğı 

Rumen - Macar ve 
Bulgar - Rumen 

lniinaıebetleri gerginleşti 

. londra 18 (AA) Reuter 
&.~a.naı bildiriyor: Haber alındığına 
~ore Sofyanın şimalinde Bulgar or
'k~au heaabına çalışan Kostinbrod 
ırnya fab"rikasının büyük bir kısmı 

•abotajcıların çıkardığı bir yangın 
lleticesinde harap olmuştur. 

rntDiğer cihetten Sofya polisi umu
' karargahının ooünde iki Alman 

aıııce..: " ld"' ··1 .. t"" · • o uru muş ur. 

Bundan ba .. ka Macar - Rumen tn" .. 
una.sebetlerinin bozulduğu görül-

ll'lclctedir. 

1' ransilvanya hakkında bir baş
~akale neşreden Bükreşte münte-
1!1 Adeverul gazetesi Macarlara 
tı<ldetle hücum ederek bunların Av
tuPada yerleşmiş Asyalı ve Hunla
~n ahfadı olduklarını ya:ı:makta-
ır. 

il Bulgarların Romanyada 700 bin 
ulgar yaşadığını iddia ederek Dob

~ca' nın üst tarafını da istedikleri 
hôyl.enmektedir. Rumen gazeteleri 
n_ u ıddiaya Rulgaristanda 200 bin 

urnen bulunduğunu ıöylemek su· 
l'ctile cevap vermektedir. 

Bu program ,imdiki halde tedkik 
edilmektedir. Program111 tahakkuku 
gelecek sene için 1 00 milyar tah· 
min edilen milli gelirin yarısının 
sarfını istilzam edecektir. 

• Yeni program şimdiki bütçeye na
zaran, bütçe bürosunca gelecek mali 
sene için 24 milyar dolar olarak 
tahmin edilen umumi masrafların 
takriben iki mislini ihtiva edecektir. 

c:Zafer programı• tatbik edildiği 
takdirde vergiler ve ikrazlar geniş 
mikyasta artacaktır. 

..:i.kka~Ie.rs 

Cevizli ve Çamlıca 

Kartala yakın yeni bir istasyon. 
Adı Cevizli. Fakat, değil bir ihtiyar 
ağaç, yenisinin dikilmesi için bir 
gayret bile dikkati celbebniyor. 

Ve bildiğinüz bir tek çamıız 
«Camlıca». 

Bunlara belki de «Cevizain ve 
«Çamsızcu demek daha muvafık 
olurdu. 

İıimleriylc müsemma kılmak İçin 
ollun ıuralara ceviz ve çam ağacı 
dikmeli değil miyiz? 

- Beyoğlu vitrinlerinde ~mek teşhiri yasak edilmiff .. 
- Fakir, fıkarayı imrendirmemek için olmalı! .. 
- Zannetmem, eğer öyle olsaydt 111 l'V'itrinler de yasak edi!Kdaı ... 

Bir çok isabetler oldu, 
büyük yangınlar 
çıktığı görüldü 

Londra 19 (A.A.) - ( 7, 15) 
Orta Şark hava kuvvetleri kararga· 
hının tebliği: Britanya hava lcuv
V'Ctleri birinciteşrinin 1 7 nci gecesi 
Napoli' de askeri hedeflere taarruz 
etmiş ve birçok muvaffakıyetli ne
ticeler elde eylemiştir. Bu arada 
torpil fabrikasına. tayyare fabrika
sına, Alfa Romeo motör fabrika
sına, şimendifer garına, lokomotif 
hangarlarına isabetler olmuş, büyük 
yangınlar çıkmıştır. 

Cuma günü gündüz Sicilya ada
&nda deniz tayyare usau olan 
Siracuza'ya taarruz edilmiştir. Düş
man avcıları karsı çıkmışlar, vuku 
bulıın çarpışmada biri fena halde 
zedelenmiştir. Bunun üssüne dön· 
memii olması muhtemeldir. 

Şimali Afrikada Zevare Üe Sirt 
arasında birçok kamyon imha edil
miş, motörlü vesait mitralyöz ate
şine tutulmu~tur. Elzaviye tayyare 
meydanına yapılan akında bir tay
yara yerde imha edilmiş, bir kısım 
tayyareler ve askeri barakalar tah
r.İp edilmiştir. 

Habeşistanda Ambajeorjia'in ce
nubundaki ltalyan kuvvetleri bom· 
bardırnan edilmiıtir. Bütün bu ha· 
roketlerden tayyarelerimiz aalimen 
dönmliflerdis 

Londra 19 (Radyo )- ( 7, 15) 
Gece yarısı Moskova' da neşredilen 
Sovyet tebliği: Biricin teşrinin 1 6 in
cı günü bütün cephe boyunca şid· 
dctli muharebeler Muharebeler bil
hasaa merkez cephesinde çok şid
detli idi. Briansk cephesinde bir 
noktada Almanlar yandan ağır bir 
tecavüz yapmışlarsa da Rus ku
mandanı hücuma geçerek alcitn bı
raktırmıştır. Almanlar 3,000 ölü 
ve yaralı vermişler, 50 tank, bir 
hayli top ve sair malzıeme kaybet
mişlerair. 

Cumartesi günü muharebekrde 
Sovyet tayyareleri 5 2 Alman tayya
resi düıürmüotür. (Londra'ya ge 
len haberlere göre bu mikdar 
4 2 dir.) Sovyctlerin 2 7 tayyaresi 
geri dönmemiştir. Cumartesi günü 
Moskova yakınında 16 Aman tay· 
yaresi düşürülmüştür. 

Tebrik telgrafları 
Bükreş 19 (A.A.) - (Ofi) Odesa

nm zaptı münasebetile B. Hltler Ue 
general Antoncsco anısında tebrik 
telgrafları tcntı edllm~tlr. 

Fransız kabinesinin bir 
toplantısı 

Londra 19 CA.A.) - (B. B. C.) 
Dün Vlchy knhinesi toplanmıştır. 
Toplantıda general Weygand da bu
lunmuştur. Bu içtimada Fransarun 
yenilmesinden mes'ul olan Fransız 
devlet adamlan hakkındaki rapor 
d.Jnlen.m4tır. 



... 

eceki ve Bu D berler 

Harp tebliğleri 

Alman tebliğ; 
derlin 18 (A.A> - Almnn ordulan 

tn.şkumn.nd:ınlıRuun tebmtl: 

iki günde 
15.000 çift 

torik avlandı 
Toptan çifti 175 - 200 
perakende kilosu 30-40 

kurut 

Maari Vekili in 
Ista bulda tedkikleri 

Yekil, Yüksek mühendis ve Teknik okullarile 
kitap İ§İ, tıb fakültesi ve talebe yurdlari hak

kında beyanatta bulundu 

100 senelik 
bir cesed sağ
lam bulundu 
Cesed, Azaplar camii 

mezarlıği tesviye edilir
ken meydana çıkarıldi 

Kuvvetli blr hl.maye altmdıı Ş!mall 
Amerlkııdan İngtıtereye gt6en bir 
düşman gcml kafile.si abloka bölgesi· 
ne dahll olan sulara girdikten sonra 
Alman denlznıtılan tarafından önlen· 
ml.ştlr. Günlerce si1ren hücumlarda 
Alman denlzaltııa.n topyekfuı SO bin 
tonllAtoluk 10 dli§man ttcnret gcmlai Ankara ıa (Telefonla> - Maa.rlf noktadan kaybetmemek için kendlle-
batırmışlardır. Bu gemiler arasında Balıkçı motörlerlnln balık tutama- Veklll B. Has:ı.n Al\ Yilcel İstanbul- rfnden tclAkk1 ettıthn dlrek.tlfl tatbik Belediye, Yenlkapıd&n Unkaparuna 
ı:ı.m yüklQ üç petrol gemt.-:1 de vardır. dıklal'llld.an §lk!yet.ıerı Ozerlne nz1- dül tootUcat.ı lıalckında beyanatta etmek hususunda Scab eden tertibat giden Atatilr!c caddesfn1 açmak 
Hlmaye blrllkl~rfn~ karşı yapılan bir yet tedın edilmJş Ye bunlara mıızot bulunarak Yükse-k mühendJs okulu- ve tarnrlar alınmıştır. Hasta :ratatı 1ç1n ıOzergA.hta. b1rçok 1stim1Akl&r 
gece hücumunda l.k1 düşmıın dcstro- verllmes!ne ba.şlanllll4tır. İk1 gtln zar- nun idare, tertip ve yen1 terimlerin adedinde yapıla.cnk arttırma. ve Tı.b )'&~. Caddenin ~Olu ijr.e. 
Jer:I batınlnuştJr. tında. epeyce balık tutulm~tur. Mev- kolaylıkla. yerinde kullanıldığını gö- fıı.ltilltesl dekanıınızdan tedk:1ldn1 rica rinde bulunan Yqlltulumba c1vann-

Cebelilttnnk &ıtınde blr Alman de- .ım balık.lanndnn mtmnru hentız Bo- rerek ~nn kaldığını söylem.lşUr. ettiğim staJ müddetlnl fa.zlııla§brml\k da Azaplar namında. tüçük bir mes
nlz:ı.ltısı dü.şma.nın bir ckmye gemi- anr.a tamamen akın etmedlğl 1c1n faz- Vekllln beyanatından anlaşıldığına. hususlannı hallettlğlmlz takdirde, eki ve bu m~ln de metrrut bir me-
mnl batırmıştır. ıa tutulamamnktadır. Ftı.knt 1k1 gün göre, bu J'1l M mezun veren Yüksek Tıb fakültesi daha veı1ml1 çalışma~ rlığı vardır. Dfln öğleden 810nru 

Alman sava,, ta.TJnrelerl İngiltere- zarfında 15,000 çift torlk tutulmuştur. mQhendJs okulu llk nğızda. 150 mezun kAnlannı kaz:ı.nacnktır. ameleler, bu metrQk meznrlığın top-
nln cenup doğu ııalılllndeld Ilınan te- Dıe alıcılar çoktur. Bunların başında verecek şekilde dtwınlenecek ve oku- _Tıb fa.tilltesı Fen ve Edebiyat fa- rn.k tesviyesini yaparken, :ıtıhid şek
ııUJerine mfiteaddlt hücumlar yap- yakın Itomşu.muz Bulgaristan geliyor. lım genlşlemesl lçln lüzumlu olan ted- kültelerlnln Kimya ve Coğmf'ya glbl llnde kapaklı blr mezara raslamışlar 
ın~lardır. Tutulan torlklerhı mühim btr kısmı birler alınacaktır. kısımlan, tatbikatı da lcab ettlrdlC;ln- kapağı kaldınnc.a., çürfimemtş ve bo~ 
D~an tayyareleri Alman t.oprak- Bol~a 1hrao edllml~lr. İhracat Yüksek teknik okulu den, buralara gelecek talebeyi el!mlz- zulm~ bir nft.f ııe ~dır. 
nna taamız etmemt,len11r. flat1 de çift torik başına 175 _ 200 ku- deki kadroya, maddi lmkllna ve lhU- Bu Mdlse etra.ftan birçok halkın 

Sovyet tebliği 
nış nrn.mıdadır. Torik bu flate pek Vekil, yeni kurulacak olan Yuksck yaca göre nlSbetlemek lçin inceleme- ~~sebebiyet verml~tır. Mezar 
ender çıktığı lçln balıkcılar pek mem- teknik okuluna da temaa ederek de- Ier yapılmaktadır. Milsabaka ve .seçme içinde saps:ı~am yatan cesedin yüz 
nun gör.ünilyarlıır. mJ.ştlr :tı: sıstemlne gitmek zıırurctı karşısında senelik olduğu tıı.hm1n edllmelttedlr 

Moskova 18 (A.A.) - Sovyet Hnber- Toriğin İstnnbul p'-- .... ~nda ,.......,_ cAnkara.da kurac$mlz Yüksek tek- bulunuyoruz. Oesedln, aradnn b1r asır gcçtığ1 halde, 
kr bilrosunun bu =ahtı:! tebllğl: •.r_,.,,.,. ..-- nlk okulu 11e İstanbuldald Yük.sek n_.., __ ,., bul 

17/18 1lkteşr1n gecesl Jof.nlalı.m.ız tende tış fltı.tl de kllo ~ ıo - Yurd meselesi c~wu .... ~ unınam, toımıRm tesı-
tıfitfin cephe boyuncıı dilşmanla ç:ır- 40 Jrunı.ş arasındadır. Evvelk1 seneler mühendis okulumuz beraber çalıştık- rntına atfcdllmck ıamndır. Birçok 
pışmışlardır. Muharebele~ bUhaasa toriğin tanesı 20 kuruşa satılırdı. Faz- Inrı uman '1rodlklnden daha geniş İk1 senedcnberl üstünde dtıi'du~- yerlerde uzun müddet mezarlar 1ç1n-
cephenln batı istikametinde ddeW ıa. balık tutulo.maması, tutula.nlann blçüde, fakat Uerı yıllanınızm bu muz ancak mevcudun gen131emes1 de tm.Jdığı halde çllrümemtş ce_,edlere 
olmUJtur. da derhal alıcısı bulunması bnlık pl- alandııkl ihtlyncına ancak cevap ve- şe-kllnde ye az nlsbette çare bulabUdl- raalanmış ve yapılan tedkikler nett

yn.s:ı.<nru çok yilkseltm~lr. Gene mev- rebUecek surette teknik eleman yctlş- dlğlmlz yurd meselesini, bu yıl kök- ceslnde, gömüldükleri toprağın tes1r1 
sım balıklamıdan ltıfer bit'kaç gün tıreceklerdir. On beş sene sonra tek- ten olmnsa bile, bu hımısta.ıu sıkınt1y:ı yi}zfinden bozulmndıklan anlaşılmı.şJtalvan evvele nıız:muı lkl giindenbert bolca nik ve endfistrl işlerinde bugün çekti- hiç olmazsa yan yarıya indirecek su- tır. 

Boma 18 (A.A.) - İtalyan ordulan t.utulmtı.§tur. Bununla bernb t flatler- ğlmlz sıltıntılnn ortadnn kaldırmak rette halletmek tçln tedblr alma yo
mnumt karnrgAbmın 603 numarnh do bilyiik bir de~işikllk görülmemekte azmindeyiz. , lund:ı.yız. Ba.,veltlllmln emri ve tensibi 
tebliği: ve lilfer de IOks ytyecek. maddesi ola.- Teknik okul b:ı.şlı başına ehemmiye- lle Vall ve ünıvemite rektörü, Partı-

tebliği ..._ __ _ 
Stefaniye göre Moskova 
radyosu ender iıitiliyor 

BerUn 18 (A.A.) - Stefanl: M<>«ko-

ALi ile V 

Bunl r Amerikan 
bahriyelilerini güldiil'' 

mek için soğuk 
akalardir 

Ali - K pat, kapat... d· 
Veli - Niçin canım? ••. Ra 

yo din km ek fena mı? 
- Plakla caz b&Jlıyor C!a··· 
- Ben ıeverim... 1• 

G'Crçi li'en de nefret~ 
mem. .• Fakat talı rnmUl ~e 
ıey değil... Biraz da aen 
istcraen .•. 

Bir müddet kulalı: ıverirld~· 
- Yahu \nı ne böyle) • · • ,.. 

lı:lk
0

atM facia .•• Kapa.t kUzutl'I'" 
- Azizim, bu havalar. ıııu· 

a1ki olmaktan ziyade, l~ 
yahut Amerikan hahriyclil~ 
soğuk' §8.kalarla gijldürmek $ 
tertip edilmit teYler .•• Su d ' 
söz unsuruna istinad ediyorlııt··· 
Her hangi bir plağı, cazdır cib'''. 
caz aaatlnC:le J\nkara radyOS'l' 
da çalmak olur mu? ..• sun;~ 
br. seçicisi yok mu r... aaJı 
en iyisi, çıı.lınacıığı 1ii1dirilirkj 
dalanca tarafından intihap ~6• miotfrb Cliye il&n etmek ustıeli 
nü lioymak. .. ~ 

Pasifikte muharebe 
tehlikesi arttı Inglllz t.ayyarelert Slııı.kma. ecıırtne rak taımattndır. Kısmen ucuz satılnn te değer bir fen mü~. Ona mlz başkanı yer bulmak lçln ödcvlen

tılrknç bomba atm~lardır. Bılzı evlet! lilf r yavrusu cçlnetopD lüfer alamı- da istekliler çotalmaktadır. Bu isteğe dlrllmlşlerdlr. Kend.llerUe temns et
hasara uğramıetır. sıvıı halk ara.'Mda yanlann 1htıyacmı gidermektedir. Lo- cevap vermekle kcndlmlz1 mükellef tim. Bu yıl, içinde bulunduğumuz 
4 ölü ve 24 yaralı vardır. tanıaıann eltsıerlsl de lüfer namı al- billyoruz. Tcknlk otulun yayılması, §artlara ve hnkAnla.ra göre bina ve 
Başka İngl1Iz tayyarelerl mma.a tmd& p&balı natıerle ~lnekop sat- genişlemesi zarur1dlr. tesisat temin olunabllecektlr. Fakir 

'ft radyosunun, attık pek ender ~ (Bat tarafı 1 inci aalı.ilede) ~ 
rak 1.şitilmekte oldu~u n d.lter ıst.as- Bütün miOetin itimadı ve yard clııı' 

Cagllare üzerine akın yapmıtJ.&r ba nınktndırl&r. Bugünkü hallle endü.st.i1 alanında tatebemhln blzi çok il.zen ıüç şart ve 
de hasar yoktW'. Mazot lst.UılA.kAtı çok olduJu el- vereceği mezunlara olan sert 1hUyacı ya.şama şartlannı tolaytqtınp dnha 
Şimali Afrika tayyarelerimJz Tob- betle, bahtçılara vertıen mllttar bQ-· kısmen tar§llamaltla beraber, 1.tma- rahat çalışmalarını temin edtteitimlz 

ruktak1 dü.$lna.n mevzllerlne karşı bfl- tün lht~ı trlde~etted.lr llnde blzl zorlayıcı malzeme, denı günler yakındır. 

:?Onlar Va.'1taslle programlannın neş- le milli emniyetin teminine yar 
rb'&tına devam. etmedijtt tey1d olun- edebileceğimi {hnid eylerim.> 11 
mo.ktadır. General Tojo·nun bu be:r-11JJ

yeni hüHnnctin programı addtu 
melıttedir. J'fit blr fanllyet göstermJşlerdir. Maam.atıh bf.Wı:ı;ı motörler:lnc her ırü~ araçları bakımından ekslkleri vardır. 

Deme ve Blngazi berine yapıldılt mua.ne.n mllttarda mazot verillp faz Bunlar da tamn.rn.lanmalıdır. Teknik 
dllnttı teblllfde bildlrUen akın netıce- la bolıt ıutulınasmm. temhıtne çal1.1;- okulun gençlerini de çok uyanık ve 
ende dil~anın 1k1 bom.b!ltdıman tay- laeaktır. Çtbıktl &ıflmüzdeki kış ayla: canlı buldum. Bu yıl, okul& girenler 
Jares1 dü.şürQJmil§t1lr. nnda et ftatler:l fırladıltı zaman balık lçerlsinde lise mezunla.n bile olduğu-

e:ır~ Afrlkada İnglllz t&yyareleti hallcm bt27Qk bir 1ht.1yacını giderecek: DU gördüm. Mat1ncc1 ve infaatçı mü-
80n gunlerde Gondar'ın me.!ltAıı ma- tır hendlsler ye\işt.lren bu fen kurumu-
bnllelerlne ve hava meydanına. tnar- · muza, gclL,me Te Uerleme hususunda 
nız etml.şlerdlr. Tana.re dAfl batar- emniyet edebUeceitfm1z intlbaını almış 
Jalan blr tayyare dil.filnntlşlerdlr. Bu R bulunuyorum. Ber ı:tı mfie.cısesemlzin 
tayyare kaybolmuş nddedllmektcdlr. us harbı• ve lngı'lı•z yüksek öğreUm beyctl Ue temas etUm. 

Culquabert ve Celger b6lgestnde tı- Kendllerlle konuştum. MemlekeUınlze 
talanmız ıcın mtısaıt çarpı.emniar ol- değetll fen adaml:ın yetiştiren nrkn-
mUŞtur. oazetelerı· da.tlnnınız aynt ruhta, aynl amaçta ve 

DQn ceee hava ~ller1mls lılal- hepimizle beraber aynl yolda. ve 
tanın han Uslerlnı bombardıman et- emekte buldum. Ilk 1şlm, aldıAım bu 
mlşJerdlr. Hedeflere ls::Lbetler U.yde- müsbet duygulan B~eklllme ve Bil-
d!lm~. İki gazete, liarekat yük Şefime arzetmek olacaktır.• 

Maarif Veklll Güzel sanatlar akade-
hAkkinda yanliı müıinde n Yüksek mühendis okulu 

malUınat verilmeıini :~ı:r;: ::::~nın ehemmlyctıne Cin - Japon harbi 
protesto ediyorlar •Emelimiz, yüzlerce delil, on binler-

ce len ve sanat adrunınm Türk ay
~inliler Çenkdov'u ıokall 

muharebeleri ile 
zaptettiler 

Bertin 18 (AA) - D. N. B.: 
C.eııcneClen bildirildijjne ıöre Daily 
Üpreas T• Da.ily Mail sa.ateleri 
Londrllll.Dl alakadar acrruleri tara• 
fından Sovyetlerin vaziyeti hallın· 
da yanlJJ malü.mat nrilmeaW fid
detle prote3to etmektedirler. 

Alman lktiaad Naziri 
Romaya gidiyor 

Roma 18 (A.A.) - Alman İk· 

Çunldnr ıs (A.A.) - Çeta1 Ja.mı
nm blldlrdlğlne ıare. Çin 'tıtaian ge
een pazar Şthprulo'yu 1fg8.l ettikten 
.ııonra Çengdov'a d& g1mıl.şlerdlr. Çin 
kuvveUerl !ddeW sokak mıı'ba.rebe
lerinde dii.şmana a~ kayıpla.r nrdlk
ten sonra Pekin - Rnnkeo dem.lryolu
nun cenubundakl varo,,lard:ı. bulmuı.n 
daha eJverlşll mnzDere çekllmi§ler
dir. tiaad Nuin do&tor Funk yarın bu

rada 'belı:lenmektedir. Funk İtalyan 
Kaliforniyad b• • f·ı~•- ticaret ~e sanayi maliamlarlle temas· a ır ın 1 11.A farda buluıuu:akbr. 

San - Jose 18 (A.A.>- rKall!omtya. Ankara 18 (Radyo Gazetesi)- Al-
:Blr Mngnezyom fabrtt.asındıı. ıntl- mnn İktlsnd Nazırının Rom.ayı zlya
JAlr: olmuştur. Hlzınette olmıyan biltlhı retı, İtalya.da ikt!sndl r.orluklarla ..ın.
seyynr sıhht fmdnd vuıtaınn kaza tadar görülmektedlr. Kömür ve ek· 
mahalline ca~. mek darlılı her giln a.rtnuı.ktadır. 

dın lan anısınıı glnnesld1r.• demiştir. 

Kitap meıeleıi 
E . Hasan Alı Yücel, İ.stalıbulda bir 

tıtap meselen ile değil, Jttta.p ışı ne 
meşgul oldu~nu 4aret ettikten sonrn 
İstnnbuldn bir kısım tıtaplann bu
lunmamasının basına .1ayı.sında.k1 
ekslklltten llerl geldlğh\1 Ye tamnm
lanması tçln lAzun gelen tedbirlerin 
alındığını soylemlştlr. 

Tıp fakültesi 
Sıhhiye Vekllllğlnln mümessili s:ı

fatnc İstanbul hastnnelerlnln dejterll 
başheklmlerinın de bulunduklan bir 
toplantıda, bilhassa. Tıb fa.lcültesl t.-ı
lebesln1n daha. rahat blr surette hasta 
görebUmesı 1çln 'Onlverslteye alt ya.
tak ndeUerinl 350 - 400 ka.da.r arttır
mak için tedbirler düşündük. Sayın 
Başvekilim şahsan bu mühim ()b'I'etlm 
işl ile Hgllendller. 'Onlverslte rektörü 
Te !akUlte dekanından izahat aldılar. 
İçinde bulunduı?ıımuz ders yılını bu 

Dört genç arkeolog 
mimar yetittirilecek 

Ankara 18 (A.Al - Hnber aldığımı
m göre, arkeolog mimara olan 1hU
yacı karşılamak üzere bu ders yılın
dan itibaren, Güzel annatıar akademi
si Yüksek mlmarlık ıubesl üçilncü m
nıf taıcbclert arasından geçUecek dort 
gençten Udsl, Maarif Vekllllği, diğer 
1klsl de Türk Tarih Kurumu namına 
arkeolog nılmar olarak yetl.ştlrllecek
tlr. Bu gençler ayni umanda, istnn
bul ünıversltest Edebiyat fakillte~l ar
keoloji derslerine de devam edecekler
dir. 

Tahs111erlntn devamı dtıddetlnce 
Iı:endllerine bun verilecek olan bu 
dört talebe mezun olduktan 1<>nra 
meslekleri dahilinde terllecelt nzife
lcrde calışacakfardır. 

Çartıkapi dispanserinin 
faaliyeti 

Çnl'§1kapıda. Kammusta.fnp:ışn 

medroocsbıde açıimıt olan (-OCuk dis
panserinde 4100 faklr ve yobul ço
cuğu doktorlar tarafından muayene 
ve tedavi edilerek Ulçlan meccanen 
verllm~Uı'. Sabnhlan sn.at ondan on 
befe kadar muayene ve te-davtye de
Yam edllmektedlr. 

Pencereden girmek 
isterken 

lnoiliz f abrikalan 
Amerikalı bir anketçiye 
göre bütün verimlerile 

çahıamiyormuş 

Nevyork 18 (A.A.) - lngiltere· 
den dönen anket muharriri Biggero, 

fngiliz nüfusunun k"un-etli bir clo· 
nanmaya. büyük bir ordızya, geniı 

bir hava ordusuna malik" olacak "Ye 
aynı umanda &zamt bir endüstri 
verimi elde edecek kadar çok ol· 
madığını ıöylemiıtir. 

İngiliz fabrikaları bütürı nrim1e
rile çalıoamamaktadrr. 

Bu fabrikalar binlerce kadını ça
lıştırmak euretile ltçl kifayetsizliğini 

Jtımıen izale etmektedirler. lngilte· 
re henüz iş.in içinden çıkamamı,hr. 
Alman ordusu ve hava. kuvvetleri 
henüz Avrupa kıtaaına h&kimdir ve 
Almanyanın harp malzemesi Jngil· 
terenin ve Amerikanın harp malze
mesinden daha çoktur. Bu vaziyet 
devam ettikçe Almanya üstünlüğü 
elinde bulunduracaktır. Buna rağ· 
men İngilterenin vaziyeti bir aene 
evveline nisbetle çok daha ıağlam
dır. Muharrir ıöyle demektedir: 

c.Öyle zannediyorum ki biz Ame
Topka.pı civannda oturan ve çocuk rikada vazifemizi ~'tlparsnk İngilte· 

yardım evinde bek.çlllk yapan Hııs:ın renin kuvveti durmadan artacaktır.> 
evvelki gün aııahta.n kaybetmiş ve R ı· c· · · yardım evinin penceresinden içeriye . umen gcnera ı . ~~~ercu ~un b~r 
girmek ısteml.ştlr Bu sırada. muvaze- ~asda kurban gıttıgıne daır verı· 
nesini kaybede~ Hasan üç metre len haber tekzip edilmektedir. Ge· 
yükseklikten dü,,ei'ek başından tcbll- neral azledilmiştir ve timdi c.mezu-
kell surette yara.Jruımı.ştır. niyetini> geçinnektedir. 

ET KADER! ölesiye nefret ettiğini bilmeseydim, - Hayır! gelmiş ve derhal kararını vermi§ti. 
san bu hikAyeyi anlatmazdnn. - Hafız onlardan hiç bahıetmi· Hafız, ortalık ağarırken Eskişehire 

- Ben mi ondan nefret ediyo- yor mu) varm~. bir otomoblle atlıyarak 
rum? - Asla. doğruca soluğu Boiaziçi otelinde al-

- Evet ıen. Zira Hafızın, hak- - Pek Jtarıııf n lcaranbk bir iı. mıştı. Otelin büyük bir bahçe i 
kında beslediği hisleri pek iyi bili· Kurcalanaa bmbilir altaıdan neler vardı. 

Aşk ve macera romanı 
Te.fr'..ka No. 58 Nakleden: (Vl • NA) 

yorwun. çıkacak? Vaha aradan birçok ıe· Otomobil korna çalarak bahçeye 
- Rica ederim açık aöyleyiniz. neler geçırüıtir. Bu da Hafız için girerken otelcinin ailesile beraber 
- Anlamamazlıktan gelme kı- büyült bir avantajdır. oturduğu üat kat odalanndan birinin 

- Müsterih olunuz PAJADt. tarafmdan verildiiiıü aöylemez.ııin. 
- Baban, aiJemJzin esJd •• ea- Aizinı ub tutanın. Zevcem duyar· 

Berlin Amerikayi 
kiıkirtmak mi istiyor 

Vqinaton 18 (A.A.) - Vat~ 
tonda haaıl olan kanaate S J 
Keazny muhbirinin torpillend;ı 
alelade bir hadiseden ibaret d ,.. 

·ı.ıw Almuıyanın denizlerde Ametı blJ 
karşı taarruz iyasetinin belki ele 
başlangıcıdır. 

Docojone• ajansınm Vaıtnıt1, 
~ulıabirinin bildirdiğine g<Sro ~ 
lcadar mü9ahidler. Alma~etl' 
A'merikaya karşı harbe glrmeın ttf 
temin ettiği faydaların ıon •) 
lçİllde azaldığİnı beyan etmektt~ 
Çünkü Amerika 9imdi müttefiki~ 
daha fi'lt bir ıurette yardım etın dl 
te ve onlara gittikçe artan mikdA'1.,, malzeme göndereoeğini yade~ ~ 
mekted.ir. Amerikan h'ahri:Ydilttı 
timdi mütecaviz gemilere karti ııt~ 
a~mak' emrini alm19lardır. Bitarafl _.. 
kanununun tadili i e AlmanY"r 
muk"avemet zincirine Amerika tıır" 
fından eklenmi9 yeni bir halk"a 11\ı• 
hiyetin't!edir. . cfı 
Vaşrngtonun bazı mahfjl)erııı 

zanne.dildiğine göre Şimalt Atl~~ 
tikte dün nkşamdanberi KearnY r 
taarruz eden geminin aranrnıt"1ri' 
başlanmİ§tır. 

Hükumet merkezinde ~ddetli bff 
gerginlik hüküm aiirmektedir. Kor 
gre azasından bnzi kimseler bu h.' 
disenin Japonları harbe te~vik İ~ 
nazi:er tarafından arf edilen bir ga[ 

w ~' retten ibaret oldugunu zannetro~~ 
tedirler. Birçok mahfillerde hı 
det izhar e0dilme~e ve lazım gelel1 
tedbirlerin süratle alınacağı söyletı' 
mektedir. 

Odunla haşini yardi 
Ferlköy clvnnnda bir fınndıı ~~ 

§!111 Rıza ve Yakup adlannda 1ld ~ 
dün bir para meselesinden kıı. -~ 
mı,,Ierdlr. Kavgada bun.lardan Ynıı-~ 
bir odunl& Rızanın ~ '~fi""" 
tehlikeli ıurette yaralamıştır. 
~ hastaneye lcaldınlmış, Yatııl' 

yakalanarak ııdllyeye teslim edlltWŞ
1 

Ur. 
:mn. Hafız aeni ya zorla ve yahut tatlılıkla buradan defederek'. yerine Baba Derviş, mutfaktan çıkarken penf ceresi açılmıı, Halime gecelik kı· #"'-----------~, 

parmağını, sükut makamında ola- ya eti ile bu erken eaatte korna çal- R d li? 
baıkn bir kadm getirmek istiyor. d e eme 

dık bir emelctan idi. Sana <la dv~ dünyayı bqırna zindan eder. 
"yorum. Scncttn seaed tanem. Bilmeuin Hafa, o ne canavar ka· 

~lseı:' de, yapsam da, acndcn hiç dındır. 
'Lir lcımse bu paJaiYt ne yaptın diye Vehbi pqa, l>u talimatı verdikten 
Mnp eoramll%. sonra çiffiğe doğru yürüdü. 

- Anlıyorum. pap hazretleri. Emine, Ba'bn DCJ:Y~İn bu hikl.ye-
Maşa}Jah. sıhhatimz yerirulc. sini hayretle dinlcmio, ldeta afalla-

- Zannettiğiniz kadar değ:ı1 fal- mııtJ. Baba De~ sözüne devamla: 
bimden rahatsızım. ' - Cörtiyorsun ya kwm.. Ben 
Ü -:-d h'C!zülı:neyiniz pa • hnzretkri, boşboğaz 'bir dam değilim. Haydi 
mı ıç hır zaman kesılmu. sen de aöyle 'bak.ayım. hana çıl. Za-

- Evet böyledir, amma... ten aöyliyeeeğin ıey1n :r.annetmem ki 
Paşa gayet h • • .... b:.. ı..·_ b d --1 • .. • . : . "Ynzı 1f1tligım .. DAna un an f ıız.ıa bir ıe:r ögretsin. 

scı:le ılııve etti: Emi d ne aor u: 
- Hafız annn ı.. __ b" l • -. o~ uq ın a tın - Hafız bu pıırayi ne yaptı) 

'\'enyorum. Bu parayı, iki Ök!Oz kı- • . - • • • • 
%in ihtiyaçlanna t•d · i b" et Bab"a Derv.ış, gozlcnnı Eminenın .., rıc ır ııur te - '--'- ·_ı.,_ k dd"" _ı_ 
1ıorcayacnlcsın. gozıenne. aıKere tere uaailz ce· 

P ı.·ı· f d" vap verdı: 
- e ·ıı a e en ım. - fç etti kızım. 

l: 
- Bu paranın dörtte üçünü bu Emine, ı.:_ itiraz etmedi. Balja t • kk - .. ·~ 
ı 0 suzun namına ııa~Jam bi.,. vere Derviş de illve etti: 
bnr, CNden geldiğini ve kimin - Eğer bu melun l.erilt fbndi 

Öyle değil mi> nı.k dudaklanna götürdü. ıran müşterinin kim olduğunu 11.n-

E 
Baha Oervi•, F.mine ile ,.iffikte lamak için baıını dı§arıya &arkıt· - vet maalesef öyle... v .,, 

B h O 
bu malırem konu.,....ada bult.murken, mııtı. Hafız, yakası açık pijaması· 

a a erviş ayağa kalkarak: v-·· 
_ İttediğin zaman bu meseleyi Halız. arabanın yumu~ati kanapeııi· nın altında Halimenin dolgun göğ

ne ıö111ülerek çıldrMrya eevdiif Ha· eünü ve kendi.ine gülümsiyen güzel 
tekrar konuıuruz. Ben.im preruıipim 1 h 
herkesle fyi ıeçinmelr.tir. Herkesle ime'ciğini C:lüıüntiyordu. Daha ya- çe resini görünce, 'deliye dönmüıtü. 
1 1 J d '-. ,_. ,_ nm aaat evvel Emine ile yapmiı ol- Halime, fevkalade güz.ellerden ea-

o ur o maz fey er en oozupna~ P- d ... Ü ı _ ,_. 
t T -ı._ı • _ı _ ld la ugu m na:ıaa ı mtınııxa~yı tama· yılamazdı. Fakat çekici, ba dön· 
emem. ammnımac a anmış o • mJyl G 1 • · biilir" B iki •_ı H f ı.: d. • e unutmuıtu. lSz erinin anün· dürücil bir cazibesi, dolgun bir 

ım. e ae a ız. 1Len ısuıe d Hali • • tal '- ı· v..zı ü 
t d . d•l-z- 1 ·r . e me run ı nay ı, ıo~un - göğsü, kıvrak bir vücudü 'Vardı. 
ev ı e ıun.q o an vazı eyı namus· CI BI 1 la ı 

kArane yapnÜştİr. Fnknt bu l>ksüz yor .u. r an ~vve onun ev ense Hafız gibi ömrünü lCnba, anb'n köy· 
kızlann ne olduğunu ıve pa§anın ne ~adar bahtiyar ola~ııktt. Hafız, lii kadınlar aruında geçirmiş olan 
kendilerine bırakmıı olduğu paranın lzrnırde noter _?anlş l>eye u~ııma· bir adam için bu hususiyetler, baş 
yüzünil giSrüp görmediklerini öğren- dıı~ cvvd,. dog~ca , ~kiş~ıı:'. ka- döndürecek. zıvanadan çıkaracak 
mele fcin m'ernk0ımdan çııtlıyorum. pagı ~tacak, Halıme yı g~rc!ukten ıeylercli. Halime, çabucak giyinerek 

ıve dorıü~e gene uirıyacagını ııöy- ... . . H . 
ihtiyar, Emfnenln omuzuna eliyle ı ._,.,_t t . 'd kti a§llgıya ındı. arız. helecan ıle sev-

eaıK en sonra zrnıre iP ecıc . ·ı· · · b kl' d H l" l b. vurarak": H 1• • • 1l (1 re ıs ... . gı ısını e ıyor u. a ıme tnt ı ır 
- Bu '--ız'-rm ~ ı~e.yı o • a a!. ço. g recegı aeale Hafıza bitap ederek: 

ıL uı oW~wıu ıen getmı~h Jn, aral>aya liındıkten sonra 
biUF .. r m )' evvell ~· sitmck aklına (Arkası var) 

cHarnlet> piyesi, pek kl&ııik· 
hatta azıcık da eskiıruıi blr 6'· 
Jupln türkçeye yeniden çc:ıvrildi. 
Bu aatırlıırın muhaniri, ü.stııc! 
Halide Edib'le asistanı B. Vr 
hid'in tercümesini muvaffak ol· 
muş telakki etmektedir. 

Ancak bu derece eski, itinıılı 
ve !ddialı bir resm~ ibareyi te· 
lafft.T. ederken de ayni suretle 
dikkatli davranmalı. Artistler
den rica ederiz: 

cMihenk , ccüzzam> 

dememeli;. 
c.Mihck>. c.cü~am• 

demeli! 
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~MDAN AKŞAMA [ • ] 

/(afa içi~den dı§a ŞEDıR DABBRLER~ 
dogru ~~.._ ....................................................... _. 

t.t 
~~dan birini idare Yoksul talebe ihtikar ihbarı Feci bir ölüm 

..... ttı~.~dapm: 

....._ ~ bu ıürlerden! • Cledi. O kull d d hi 
--~anei türlerden?... Bobstil rta o ar a a maye 

..... 'l o: olanlardan mı? lieyetleri kurulacak 
~ , haYJr, efendim ••. Her tür-
' t':ıeıı... Gazelinden ba§Ja; Tev· • • ı.A-

Dün adliye, üç ihbar ihtiyar bir kadin, 
üzerine takibata baıladi mangalda yanarali öldü 

Sabile 3 

Sinemasınin Lüksü ... 

.. Sinemasinin Konforu ... 
~:;..311l:i:Sı 

Ve Gösterdiği 

WILL Y FRİTSCH - MARTE HARELfi· 
1arafmdan fevkalflde bir surette temsil edilen ŞAHANE 

E B E D i A Ş K < Niçevo) 
l.. • ~t Or Okulların yeni sene ted.rlsn.tına ba.t- Dün gene vaki olan üç ihWAAJ. ih- Karagümriik civarında. o~uran 
~ ~ ha.u Seyfi, Faruk Na· lama.lıı.n tızerine Ukokullardnltl yoksul be.rı hakkında. adliye<:~ tnkibata. baı- Fatma adında. ı.ııtıyar bir kadıncatız Filmi, bu hafta bu güzel &ine.maya büyük bir Halk celbetmektedir. 
~ Hikmet yahut cep tak· QC>Cuklan hlmaye teşekfilletı de :raaıı- lanmıııtır. evin mutfağında. yemek p1ş1ı1rken bir- 1ıA. VETEN: TORKÇE SÖZLO H A y A T f N E S R "}( R J 
lftıı.:... !tıatası m11Jcal)jdlerinden.- yete g~ir. Geçen sene bu teşek- 1 - Sultanhıımammda Hn.wzlu denbtre taşı dönerek ateş dolu man- H H l ...: l e.: 1. . . . . . ,en ... Hepsinden ... illillah ... ktlllet tara.tından fehrlmlz :ilkokulla..- handa Filibolevl mUe~ln Tiko galm 11zıerlne düşmüştür. Kadıncağız '3 · - er akıam atanDu ve""' 1 ıçın Otobw tem.in edılmlıdr. 
~.. ._.~ıeliyor. Bir yıjm mek· rmda okumakta olan 10780 çocuk hl- marltalı mürekkepli kalemlerden Pi- mangaldan kalkanı~, v11.eudünün - Telefon ı '49 369 
~· wıiidünyetimize sönderilmit. maye edilmiştir. yaaaya çıkararak beş b1n tane kadar muhtelif yerleri yanma.k aureıue alır ~--••••••••••••••••••••••~ 
~°""n 

0 
.. A Bu sene hlınayenln daha ge:nlf m1k- aattıklan ve bu sayede külliyetli men· yaralanmıştır. Blraz aonra. mutfaRa 

~ •• ~or: ~, ~ .. tan:o· yasta yapılabilmesi 1çln tıed.t1kler ya.- faat temin ettikleri teklinde blr ihbar gtrenlet Fatmayı alevler içinde bul· T A K s 1• M 
~~as ~.:J.ı~... .. h •• ~ pılnıaktadır. Öğrend1ğtm1zc cöre ve- yap~tır. Bu müessese lıakkmd:ı. muşlar, tutuşan elbl.9elerln1 !lOrhıkla 
~ ız Y~ın tep.ur... umı lf ukls. mlll1 korunma kanununa muh.allf ha.- söndürmüşlerdir. 

Sinemasında 
t~ .. Ancak biri hikaye filan... Wet ortaoltullardakl 10ksul çoc - reket suçundan dolayı evrak ta.nz1m Fatma derhal hastaneye kaldırıl· Büyük Muvaffakıyet 
...._ ~ekti: nn himayesi 1ç1n de faaliyete g~ll- edilerek adliyeye ver1lm4tir. Müddei- mlfSa. da. biraz .sonra ölmüştür. Kadı-

Ş.. Bir ınütetebbi tedkik etmif. mesi hakkında alltadarlan. bir ta- umumi muavlnlerlnden B. Edib ta.hkt- nın yanmasında kimsenin Ulf!Rl olma-
~ı~" devirde muayyen bi zaman mim göndennlşt1r. kata el koymuştur. dığı anla~mıştır. 
~i • . • .• r • • • 2 - Büyük posta.hane clvar111da 
~ ~ınde, 200 flD' hevetlismın kundura ve J!stik ticareti yapan Se- --------

~ ı,;•• ancak ıo hikayecinin Un tevziatı llm ve İhsan a~~rında. Ud k~nin. Zehı·rıı· yogv urt 
...._ b• tlrn11... mağazalarına. muracant eden muşte-

'dİ)~kayeciyi müteşaire tercih J1lere bazı malzemenin bulunmadığı-
·-.... demek? m söyled.lkleri halde dü:kkfinlannda. -

l .. ' Evet b'•-~ • • k"tü" .. .. Yapılan tedkikler, itte yapılan araştırmada bu malzemenin Süleyman yedigı""" yoğurt· 
~ı , ı-yecının o sunu iakl Id ğu J3.1ılm.ıştır Bu 
~Sebebi de a,ikar ... Naair, hiç yolsuzluk olmadığini müe=h~kk"ında t:nzim 01wuı'.n ev- tan zehirlenerek öldü 
~ etrafında gördüklerini yu- meydana çıkardi rak da adliyeye verUınlş, tahk1kata. 
~· Ç&)l§ır ... Bir muhiti aksettirir... baŞ!a.nmıştır. -
ı.~ i.. ? nı-. 3 _ Diyarbakır Wl :tıı.brikalnrında. Süleyman adında bir adam dün Fa-

--, ne yapar ... ...,....... tlh 1 d bir ,Jn,.+ ... u dll~kAnın-!'id , yaJxıt ol nI a mü- Börekçi ve simitçilere yapılan un çalı§tUl Abidin adında blrlnln Diyar- c vann a YV6'" "'.>' _ 
aJr.n • gu • ~Y w tevziatında yolsuzluklar olduğuna. bakırdan getirdiği b1r çuvnl unu on da yoğurt yerken birdenbire hasta.lan 

Yan ıç alernmı aoylemege ... ed-" ınıf diişüp bayılınıştır. 
)b.._ ••• Hel • d!I.! mod 2:- da.lr olan ihbadann tahklk11.tı tamam- dört liraya satma& lcab ı;ı ... cn §e· s:· ı d halce h hA~ft-"'llah e fan uu • u.r;ere ıanmıııtır. terci Sellin adında b!rlne yirmi do· u eyman er mı paşa ""° ...... 

kalktı mı tamamdır... Tahkikat neticesinde börekçi ~ si- kuz liraya sattığı anlaşılmış, Abidin nesine ka~.d~~m~şsa. da blraz llOllra 
":t-• mitçilere yapılan tematta Yol.!112luk hakkında kanuni takibata başlanmış- hastanede olmuştur. Adliye doktoru B. na I olmadığı anl3.1ılmıştır, Yalnız diln de tır. Enver Karan tarafından yapılan m~-

~. >' e konutarak dÜ§ündiik ki yazdığımız veçhlle un tevziatını idare Ş"dd 1. k 1 ... ayenede cesette zctılrlenme 17J.eri go-
~1 de edebiyat sahasında çalq- eden heyetin hesaplannda 48 liralık ı ~t ~ ... ontro a ragmen riilmüştür. Ölümün hakiki sebcbln~n 
._t.ı_ h~eaind ı hür· .. . btr açık görülmüştür. Bu ~ık heyeti ıhtıkar vakaları tesbltl için otopsi yapılmo.k üzere Su-
·~ h. e 0 an w ~ ?'~nev 1da. ta. f d öd ~ti ' leymanın cesedi morga k.nldırılmıştır. 

ıı..ıı..:- ıur cayar degıtildığı» ne re ra ın an enec r. azalmıyor Sül · diikk~ da ;ıııw prt 
~ ~- Alaka d:u_ ·• Dijter taraftan bazı börekçi Te at- eymanın nm ye'""&• yo 
ı;t~ . : v~. 1&&aua:, mitçi eBnafı bir cemiyet teşld.l etmek Fia.t mürakabe bürosu kontrolörleri- da tahlil edilmek üzere klmyahaneye 
t)fı•t ı~ın~ temerk~z. etmemelL üzere vilayete müracaat etmışU. Vlll- n1n her gün devam edeıı sıkı .kontrol- gönde.rllml.ştir. 
~ k· • •. Hınc!~stan cevızınden azı. yet bu esnafın ekmek yıı..pıcıl:ı.r cemi- lerlne ratmen 1ht1k~r ve.kalan azal- ---..- --

MIDetler arası ,öhrete Büyük San'atkAr 
malik Mısırb artist. j t Suriyeli Yıldız 

BEDiA ı 1 

MARi KUiNi M b •U•ı usa enı ı e,, 
tarafından ibda edilen 

Türkçe sözlü ve Arapça şarkılı ve sözlü 

KIZIM 
DUYMASIN 

Gülünecek vej ağ!anacak ib
.ret.Amiz sahneler ve hayati ha
kikiyeyi gösteren bir şaheser. 

Bugün saat 9.30 da 
Balk Matinesi 

Diğer l\tatineler: 11,45 • 2, • 
4,15 - 6,30 ve Suare 9 da 

,, 

'- ll}tıık kafalarnnızda anlatılma· yetine kayıtlı olduğunu nazarı ittbare mamaktadır. Bon üç dört cün zarfın- F "f 
'"-.~Yan muhtetem bir ciç alem• alarak yeni bir cemiyet lmrmaıanna da yeniden birçok llıtıklr hAdlselerl ayton tarı esi ••••• İstanbulun İhtişamlı Gecelerine Karşı 
~etle mevcad değildir. Te- müaaade etmetnlştlr. tesbit edilrn.lş ve bunlar hakkında İstanbul Belediyesi İktisad müdnr- Beyazıtta MARMARA Sinemuı üstünde 
'-... llıl~iz· tah .. w - -- hazırlanan evrak diln flat mürakabe l\liünün, aon günlerde ~rlmlze çok 
~~ . ı, .teııuumwnuzu ~- Mekteplerde kadın &om1syonwıa. verllml.ştlr. Komisyon miktarda gelen :faytonlar için blt ta- MARMARA GAZ.ıNQSU 
~ Lir kinısenm merakı yok ki, yarın vali muavini B . Ahmed Kını- rlfe hazırladığım yazmu;t.ık. Hazırln-
&ı"""-t kaleme sarılarak, babre öğretmenlerin giyinit t'm reisll~inde toplanarak bunlar n&n ta.rlte belediye daimi encUmenı 
~. laavire çabalıyoruz. 0 ciç hakkındatl evrakı tcdklk edt'cek ve tarafından tedklk olunmaktadır. 
~ ~~iiimiz, Kant•mki, Kont'un tarzı suçluları müddelumumillteı verecek- Hafta içinde encümenden çıkarak 
~-;'IQQ'ıc:i a.sırlı Füzuli ve Yunm Maarif Veldı.leti, ilk ve ortaokullar- ttr. meriycte gtrecekt.ır. 
lııı eı:ıinki '? N ! Onla la., Uselerd& dem veren kadın ötret- Diğer taraftan t.a.ksltlc satış yapan 

tii) Lı rnı ••• e gezer ··• • menlerin, okul ıçlnde giyiniş tanla- büyük mağazaların kontrollanna da 
~· 'Hlllçeleri yanında müteıairin nna. ait bir talimatname hazırla- devam e<iUmektedir. 

Y ankeıici Mahmudun 
marifeti ~ ' 1 henlikleri birer bozkır met· mıştır. 

~ •bbaı ..• Niçin zarf arkasından Kadın ôğrctmenler, okulda bulun- Ali adında biri dün Fatlll civarında 
' 

1 
Poıtaya vererek bu püften dultları esnada yek:nasak ve .süssüz .Nnion Française binaıi tramvaydan atlarken yanından btr 

tit 11 elerJe mecmua müdürlerini ta- bir elbise glyecelkerdir. Bu elbisenin Şehrimizde faaliyette bulunan ba- adam geçm~ ve Alinin göğsüne çarp-
~ ~eli? .. Hatta daha kısacası: Ni- şekil ve yapılış tarzı bu tallmatna- zı tiyatro te§ekkülleri Vali ve Beledi· ml§tır. Biraz sonra Ali ceketinin 1ç 
lbt~imiz vakitlerini böyle saç· mede izah olunmaktadır. ye Reisi Dr. B. LQtn Kırdara müra· cebindeki para ciizdanımn çalındı-
..;"P-.ıl caat ederek Tepeba§ındn Union Aının farkına varnra.lt poltsc haber 

ıa ~ • geçirmeliler? ... Yukarda Otuz dört gün hapse Française binasının ttyatro olarak verm~tır. Zabıta bu a.da.mın Mah-
~ l/ diğim ıibi, «İçten dlf& doğ· mahkum" ı"yet kullanılmasına milsaadc ed!Imeslnl mud adında lb1ri oldutunu te~lt ede· 
~ il' •yar değifikliğine ihtiyaç nr. ı.stemtşlerdlr. Belediye, bin.a.nm tı- rek kendLsln1 yakal~tır. Allden 
~ edehiyatçmm dikkat nazarı, Basri adında bh'l dün köprilden yatro olarak kullanılmıya. mii5alt çaldığı para cüzdanı Mahmudun 
llıj L-·~"hitine çevrilmelidir. Um1a· giderken Mustafa ve F1kr1 adlannda olup olmadığını tedklk etmektedir. ilzerinde bulunmuştur. Mahmud 
~ ~e ba ım.ı dır Balund - iki kiflnln kendl.1ilnl takip etmekte adliyeye ftrlınıı.,. yedlncl sorgu hA.-
~ 0 1 

: ugu olduklarını görmU.,, ta.k1b1n sebeb1n1 Q b 0 J b klınllti taraf d i&tl b l 'tt~ Yt, köyü, aokaiı, eori; temas sorunca. bunlardan Mustafa. hiddet- tomo 1 ara aya çarptı d~t ~-anklf ed ıcv~_.ıı yapı • •da. --' ._ .. ~ •--"--'- K k 1. 1._,.A1 27 ralı 111. an sonra ...:v ı m~. r. 
~ rnı an.aa .. .._a IUUIUIMUL... Ienerek sebepsiz yere Bam'iye klltret- ır ıare 1 P ........ 1 numn oto-

\ ~~!~!'Jn sanat kıymeti dahi olma· tığ! gibi fena halde de dövmüştür. g~~e!~~~~~~~~~ıkı Eaki .. ehir valisi vefat etti 
~~ı de veaika kıymeti olabile- Kavgaya yetl.§en pollsler Mustafayı -:.- 3.. :s 

'«r, yakalayıp adliyeye teslim etmtııe?dJr. ara.ba.alle ~tır. ~da Haber .alcııtımıza. göre bir müddet· 
~er h ld Sultanahmed Qçüncll sulh ceza. malı· arabanın a.rka tarafı ve ot.omobtlln tenberl Alman haSt&nealııde tedavi 
,~. • e, yeni fÜr)ere nazaran lı:emesinde yıı..pıla.n mu.hakeme neti- ön tarafı ı>arçalanm1"88. da hl.sanca edilmekte olan Esk~lr va.ll.'1 B . 
1f 1 

it?'... cesinde Mustafanın s~e ve dövme zayiat olmaı:nıştır. Ştitrii Ya.şm dün ~e vefat etın14tir. 
'ele ıu veya bu vilayetimizde suçları sabit old~undan otuz dört 
~tdilen yevmi razeteler ve haf. gün hapse mahktlm edllrn1ft.lr. 
~ ~ınaaJar sarfettilderi mii

lı.; ~~·İıı yarumdan çok fazlasını H d' _J 1 • 
~dill«faydahı> mevzulara hasret- am ma aeıerı 
~ 11 er. İstanbul ıazetelerind,e 

~ ~yazıları İntİfaı' ettiii niabet- satanlar 
~'-rnonu, Merıin, Van ga.ze-
rıı;.ı e de ora bayatını aksettiren 
~ ~. röportajlar, anketle!', hiki· 
~: romanlar intİfar etse, milli Ham madde mamulleri-
~i '~t da~ası yan yanya halle- nin ibrazı ay başından 
ıb"'-ıt ~rneklir. • itibaren mecburi olacak 
~elt • bu gaye, ancak bD' cayan 

C·· ille» ile olabilir. . 
, , 0~1erirnizi kafa tasımwn içine Dıtlya.çlan olduğunu ileri sürer&k 
'~ halanakt d d w bak tedarik ettikler! benzin, kauçuk, iplik t• "1 an, •tına ognı • gibi ham maddeleri pahalı fiatlerle el 

......._ p lf~~alıya. altından ihtiyaç aahlplerlne satan 
eki JID'? tüçük lmalı\thaneler hakkında 

~ 'h.C-.um efendim ... Bö)'le umu- tahkikata. devam edUlyor. İplik ~ıeyen 
' !?' hide ko duk diy •· küçük sanayi ert>abının aldıtlan ip
..,. h~ Y e fDI' ~ llk mukabilinde 1maJ etUklert ~yı 
."'illa lna da korlanamalı ... Şaır alakadar makamlara göst,,rmelert 
.\t~ oı.n kanun nizam dinlemez. .. hakkındakl kararın ay başından itı
'ıı.ı 1~ çiçek açacak ol· haren tatbiık.1 tensip edilınlştlr. Buka
,.~olaa; çöl demez, bozkır de· rara göre ay b~ından ıtıbaren bunlar 
~· v..ba tqkil eder ve açacağını mamullerini muntazaman ibraz ede-

BU SALI AKŞAMI Bayram münasebetile .senenin 

en muazzam A.§k ve 

Kahramanlık Şaheseri 
iPEK 

Sinemaıinda 

Se/Bhaddin Eyubl 
ve Boz Aslan 

2 devre 12 Kısım hepsi birden 
DİKKAT: Bu film bu sene Mısırda çevrllı:nl§tlr. 6 sene evvel Ame

rtkada yapılan Ehllsaltp muharebeleri fllmi lle hiç 'bir al~kası yoktur. 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve TÜRK MUSiKiSi 
Boz Aslan şarkı
lannı söyllyen 

MÜNiR 
NUREDDiN 

Bütün şarkılan Selm.amn şarkıla.-
hazırlıyan tlSTAD nnı söyllyen 

e SADETTİN .. e MÜZEYYEN 
KAYNAK SEN AR 69-- Bqün---. •.• ceklerdlr. Mamulün cinsi muhtelif ol-

~~~ edebiyat heveskirla.r duğu içln kontrollerin süraUe görüle- Mı'LL"ı • ALEMDAR 
b·1 "dibneı . . ed istika ~ bllmestnı tem1n matsadlle blt kontrol 
~1~ dii.:;.. erd!"~Muhitini~. -'--:!.:~ listesi hazırlanmıştır. Bu listede muh-

SARAY 
""~ ~· ua • ~u.-· telif mamullerin Lslmlerlle ne kadar 

... iplikten ne miktar imal edlleblleceği 
"-•..,.., (Va - Nlı) hakkında pratik malümat pulunmnk-
~ ...,.,.,,,.111ıınnııumnmn1111111ummıı- tadır. 

~SUd bir nr·kAh Diğer maddelerin kontrolü ıçııı de 
~thr· . c:ı ayni usulün tatbiki kuvvetle muhte-

~llar ltııızfn kıymetli ve m:ırul ava- meldir. 
~)arı llıclan bay Yusuf Bafid'in kızı 
bıııı Aıetırure ile tanınmış tüccarla
~)' :arı bay Ferid Şerbetçi'nin otlu 
"'ıl tt~~cll Şerbetçi'nin nikah merasl
~iıııı ıırı bay Hafid'in Ayaspaşa'dak.i 
~llr~ (kf tarafın akraba ve dostları 
~ ~~!?pılmıştır. Kendiltrini teb
~ ~saadetler dilerİ7:. 
,.t~ 

(J lltı~~ı Dram Kısmı lllllllJllllllll 

İnhisarlar Vekilinin 
tedkikleri 

Gümrük ve İnhisarlar Veklli B. 
Ral! Karadeniz dün de tedldklerine 
devam etmt,, GUmrük ve İnlı19&rla.r 
1.şlcrl Uzerlnde alô.kadarlardıı.n 1.Znhat 
almıştır. Vekllln linfunümelı:1 salı gü
nü Anknraya dönmesi muhtemeldir. 

Ziraat Vekili geldi 

Sinemalannda 
BU HAFTA 

Hatırlarda unutulmaz izler 
bırakacak ve bil tün bir haya 

olan müstesna bir film 
ROSALİND RUSSELL ve 
OBERT MONTGOMERY'nln 

yarat tıklan 

KARANLIK KUYU 
ve aynca 

DİCK FORAN'ın 
emsalsiz sergüzeşt, ~k ve 

heyecan dolu şaheseri 

Avcu Bölüğü 

Sinemaamda 

Türkçe sözlü 
En büyük Macera ve Aşk 

filmi olan 

Ormanlar 
Hakimi 

Şaheserini mutlaka görünüz. 

~ Rollerde: 

WARNER BAXTER 
BRUCE CABOT 

Fevkalade mizansen 
:Muazzam ve kuvvetli mevzu 

Bugün saat 11 de 
tenzilAth matine 

TÜRA MUSJK) SANATKARLARINI DİNLEYiNiZ . TÜRK 
MUSIKISlNIN iNCE NACMELE.RlNI HER GECE 

7 den 12 ye Kadar Terennüm Etmektedirler. 
•••• Gündüzler! açıktır, Tiryakilere halis kahve 

Beıiktaş SUAD PARK sineması 
2,30 matinesinden itibaren menimin en güzel programile 

1 -
2 -

Bugün açıldı 

DÜŞMAN ELiNDE ESiR 
SARAJEVO 

(11JRKÇE) 

•ı••------------Telcfon: '43143 --111" 
..... ---•'Jlamanıile tesyin edilen __ .. __ _ 

ELHAMRA SiNEMASI (Eski Sakarya) 

Yeni mevsim için daima Türkçe ve 11k vizyon filmleri 
göstermek üzere açılıyor. 

zaı OQDu Rüstem 
Büyük Türkçe Film 

· Şarkın meşhur Aşk ve kahıamanlık efsanesi 
20 Birlnclteşrin Yannki PAZARTESİ akşamı 

( AÇILMA1\llŞ KONCA ) filminin unutulmaz yıldızı 

Yeni DEANNA DURBIN GLORiA JEAN 
ş~~~ BING GROSBY 1le ~r:t~~:ıac;..larak 

YILDIZLAR 
ŞARKiSi 

Filmile bütün dünyayı zaptetmişlerdir. 

Bu Sali akfQmi S U M E R Sinemasinda 

GARY COOPER - PRESTON FOSTER 
l\IEDELEİNE CAROLL - PAULETTE GODA.RD 

Robert Preston - Akım Tamıroff - Georges Bancroft 
Pek yakında C E C t L -B. de Mille'in 

en PARLAK aıuvaf.fakıyeti olan RENKLİ 

ZAFER ORDUSU 
Şaheserlle L A L E ' ye 

,,. _____ en büyük şere11 kazandıracaktır. 

Arttırma ve eksiltmeye girenler I 

Müteahhitler 
Tasarruf bonosiyle iş görünüz / 

Kazan1.rsın1z 
Çünkü teminat olarak yatırdığımz 94.0 lira tasarruf bonON 
ise bir sene sonra bin lira olur. ~~~~::::dl 11~11 1 't~~ !?liııdUz s. 15,30 da 111 

~ a&.at 20.30 da 
tQc BUDALASI 111111111 

Ziraat Vek111 B. Muhlla Ertmıen TÜRKÇE SÖZL'O 

dtmababki ekspregle A!Jbndan~ .................. ~ •-. .. ımıı ............ ~ ı ... lll!!!!!!l!!!!!!l!!!!!l!l!ll!!!!l!l!l!lla!!l! ...... 111!!!!!!!!!!!!119 .. .-l!l!!!ll!!!!!!!!!!!!!!l!!ıla!!!!_. eehı1m1ze ıeımıttır. ... ... 



Sahife 4 . 
1 Günlük Borsa 1 

18 Birin<'itc.şrin l!Hl 

% 7 ,5 933 Türk borr.u l. II. ili. 
11 ıt 1933 ikramiyeli 
:a » 1933 İkramiyeli Erganı 
• 7 1934 Sivas-Erzurum I 
• 11 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
:a 2 ı 932 Hazine bonolan 
ıt , 1935 Hazine bonoları 

19 Teşıinievvel~ 

K M'de KRiST L 

11 11 1938 hazine bonoları 
A. Demlryolu tahvlll I - Il 
A. Dcmiryolları tahv!U m 
A. Demlryolu mümessil seneb 
T .C. Merkez bankası 

L. K . 
23,10 
19,65 
20.60 
20,50 
20,60 
56,25 
16,50 
26,50 
49,-1 
49.75 
44,50 

B ş, diş, nezle, grio, ı m -·üiiiEififNi by~~:::~~::!:t. 
T. İş banüası nama muharrer 
T . İş bankası (hamile ait ) 

128,50 
12,10 
12,60 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağnlannızı Derhal 

T. İş bankası mümessll his. 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir. Her yerde Pullu Kutulan ı srarla isteyinf:ı. fttirik eltlfLU Halkımu:a Saygılarla bildiririz. 

A. Demlryolları şirketi ( % 60) 
A. Demlryollan şirketi (~ 11\0 
Eskihlsar çimento 
Kredi Fonsiye 1903 

• il 1911 
11 ,. Amortt 
• • Kupon 

Türk altını 

145,-

28.-ı 
46.-
10.61) 

102,-
96.-
58.50 
1,10 

24.95 
3,48 

Iran Seccadeleri 
Teşhlr edilmekte olan altı aded 
3accade 20/ 10/941 Pazartesi gü
nü saat 13,30 da Sandal Bedes
teninde satılacaktır. Külçe altın bir gramı 

Osmanlı bankası (banknot) 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madrld üzerine 100 pezeta 
Stoltholm üzerine 100 kuron 

2.80 -----------5,24 
132,20 

12,9375 
31.0975 

PIRLANTA __ _ 

TEK TAŞ 
4,25 kıratlık temiz blr pır

lanta 20/10/941 pazartesi sa.at 14 
de ~andal bedesteninde 1::ltıla

caktır. 

1 
S~IER BANK Ul\ID:\1 l\1'ÜDÜRLtlÖCNDEN: 1 

Bankamız um~em~:!~ğün~!!=~~! d~-ya. slstemlerl-

Kriıtal'in Bayyarn günleri için ter tip ettiği iÇKiSİZ Aİ~Rl 
MA TİNELERJ aaat 15 den 19 za kadar (MÜZEYYEN SEN 
ve b üyük Saz H ey ' etile d evam edecektir. o09q 
AYRICA: Her pazar bu aile ma.tineleri devam edecelctir. Tel: 4 

Yaş Meyva ve Sebze Tarım SatıŞ 
Kooperatifleri Birliğinden: 

el~ 
2834 No. lu kanun hükümlerine tevfikan kurulu birl.iğimiz G;f r-' 

rulunun 5 teırinisani 941 Çarıamba günü ıaat 14 de meyva . ~ril-
69 No. dalci Birlik merkezinde toplanacağım alakadarlara bilclırı 

Ruznameı 

f RADYOI 1 
ne ve kayıt usullerine vakıf, Bankalar veya. reııml mlleSsese ve dalreler 1 
muhaberat memurluklarında bulunmuş tecrübe sahibi bir memur ah-

i nacaktır. 

111••••••••••••11111ıı. İ.steklller tahsil ve mesallerinl g5sterir vesl.kalatla, 21110/~1 tari-
hine kadar Ankara.da Sümer Bank Umum müdilrlilğüne müracaat 
edeblllrler. 

- Y önetim lcurulu ilo müraldp raporlannın okunması ve y~ 
k urulunun ibruı. 

Bugünkü Prorram 

12,30 Program, 12,33 Oyun havalan, 
12,45 Ajans haberleri, 13,00 Muhtellt 
havalardan şarkılar, 13,30 Salon or
kestrası. 

18,03 Caz ve tango orkestrası, 18,40 
Fasü heyetl, 19,30 Ajans haberleri, 
19,55 Piano soloları Pl, 20,15 Konuşma 
20,80 Karışık şarkılar, 21,00 Ziraat 
takvimi, 21,10 Peşrev ve şarkı ve saz 
semaisi 21,35 Ankara. sonbahar a.t ya
rışlan neticeelrl, 21,45 Oda musildsl, 
22,10 Daıu müzi~ Pl., 22,30 Ajans ha
berleri, 22,45 Spor servlsl. 

20 ilkteşrin puartesi sabahı 

7,30 Program, 7,33 Ha.fi! parçalar Pi. 
7,45 Ajans haberleri. 8,00 Hatif par
çalar (Pl.), 8,15 Evin .saatl. 8,30 Ha
fif parcalar. Pl. 

Tür ki)'& Ecnebi 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 ll 1450 > 
400 ll 800 > 
150 il .. 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600 altı aylığı 1900 üç aylığı 

1000 kuruştur 

Telefonlarımız: llaşmahanir: 2056 
~an i!fler i: 20765 - İdare 20681 

Müdür: 20197 

Raamzan 27' - Bızır 167 
S. İm. Gü Öğ. İkl. Ak. Yat. 
E. 11,12 12,52 6,35 9,37 12,00 12,00 
Va. 4,37 6,16 11,59 15,01 17,24 18,56 

İdarehane Babıll.11 elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

ZAYİ - 938 - 939 yılıda İzmir im: 
kültür lisesinden aldığım şehn.detna
meml kaybettim. Yenisini alacağun
dan eskisinin hükmü yoktur. 

49 No. cia muknyyed Nııt.ife Ayman 

' SATILIK EŞYA 
Kıymetli Çin Mandann Jşlemell 
bir örtü, güzel ~lenm.l.f meşin 
iki iskemleler, ufak boyda blr 
SKİ elbisesi ve ayakkabl81 satı-

lıktır. Yalnız Pazar günü saat 10 
dan 12 ye ve Pazarte.<n 10 dan 14 
de kada.r Maçka tramvay cad
dest 25, üçüncü kata müracaat. 

' 1 , 

Şubeye davet 
Faüb askerlik şubesinden: 
Nakllye as Teğm. Mehmet o~iu 

Necati 40621 
Lev. As. Teğm. Cemal ot. Hakkı 

48740 adresi: Pendik ara.bacılar cad. 
No. 11 

Sarıyer tcra memurluğundan: 
Esas; 941/ 196 
Sarıyer sulh hukuk mabkemeslıı.ln 

127/8/941 T. ve 941/278 No. lu karan lle 

1 
Mehm~t Ruhinin, Ru~U Hls:ı.n Fınn 
sokak 7 No. da oturan Cevdetten ala
cağı olan 194 llranın 1216 kuruş ma
sarifi muhakeme lle birlikte tahsili 
hakkında yapılan takip üzerine borç
luya gönderilen icra emri tebll~ Hmil-
ha.berlne verilen m~uhatta borçlu
nun Amertk.ada bulunduğu ve adresi
nin de meçhül oldu~u anlaşılmasına 
mebni bir ay müddetle ilanen tebliğat 
icrasına karar vermiştir. İlan tarihin
den itibaren bir ay zarfında. borçlu
nun mal beyanında bulunması ve iti
razı varsa yine bu müddet zarfında 
bizzat ve bllvekli.le icra dairesine bll
dlnnesi ilan olunur. 

ZAYİ - 3113617 sayılı ika.met tez
kerem! zayi ettim. Yenisini alacağım
dan zayi ettiğim ikamet tezkeremln 
hükmü kalmamıştır. 

Leon Hollender 

OSMANLI BANKASI 
Osmanlı Bankasının Galata mer

keıil-e Yenicami ve Beyoğlu şube
lerinin, Şeker Bayramı münasehe
tile, 22, 23. 24 ve 2S l l kteşrin 1941, 
ve Cümhuriyet Bayramı müna'lebe
t ile de, 28 (öğleden sonra), 29 ve 
30 llkteşrin 1941 tarihlerinde ka
palı bulunacnğı ilan olunur. 

Tiirkiye Ctimhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 - Sermayesı: 100.000.ouo rürk urası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 Ura ikrnmiye veriyor. 

Ziraat Bankasın<ıa ıcumbaralı ve ihbarsız t.asarruı besaplannda en 
az 50 llr:.<c;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşağıdaki pllna. 
~öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1.000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
' • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
• • 250 • 1,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • f ,000 • 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar blr .sene lçlnde 50 liradan aşağı 

"""nı!ver.lt're ikramiye cıktı~ı takdirde % 20 rnzlaslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylO.J, 11 birincikllnun, 11 mart ve 

l 1 h nziran tarihlerin<le çekilecektir. 

-~# 

inhisarlar Istanbul Bira Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

Koşum hayvanı !atın alınacaktır 
Yük: arab:ısı için dört, beş yaş arasında iki hayvan alınacaktır. Talip

lerin Şişlide Inhls:ı.rlar bira. fabrikası müdürlüğüne mürcaatıarı cEskl Bo-
montt. (9237) 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
İstanbul fiyat mürakabe komisyonundan : 

123 No. lu 111n: 
Ellerinde odun bulunanların bunları bildirme hakkında 11/ 10/ 941 ta

rihli ıliin iLe tayin müddeti teşrinlsanlnln beşinci günü akşamına. ka.dat' 
uzatılmıştır. Kazalard::ı. dahil icıtanbul vllt\yet hudutıan içindeki toptancı 
perakendecilerin ellerinde bulunan her nevi kesllmlş, kooUmernJ.ş odun 
m!k.tarlarile bıınlann nerede bulunduklarını kiIM alt olduklancıı gö.stertr 
beyannamelerde tayin edilen müddet içinde İstanbul valiliği veya mahal
Jin en yakın kaynıakamlıkl:ınna veya İstanbul flyat müra.ka.be bürosuna bil
dirmeleri ilerde yapılacak kontrollar neticesinde mevcutlarını noksan gös· 
terdiklerl veya sa.kladıklan bell! olanlar hakkında milli korunma k:ınıınu 
d:ılreslndc takibat yapılaca~ ehemmiyetle nan olunur. (9268) 

2 - Bilanço ve fiat farkı hesaplarının tetltlk 'Ye tasvibi. 
3 - 941 - 942 yılma ait b ütçenin tasd iki, b'tİo 
4 - Yönetim kurulu ile mürak.iplerin tayini ve ücretlerinin tes ~-l 
5 - Yönetim kurulu raporunda yazılı hU1Uıatın müzakere ve 

ra~. ~ 
6 - Emvalı gayri menkule alınmaya selihiyet hususundll 

ittihazı . / 
~~~~~~~~~~~~~----"' 

İstanbul fiyat mürakabe komisyonundan : 
~22 No. lu Ui'uı: ı:.llasıt?,i 
Istanbul vll~reti daJıUinde her nevi undan mamul yufkaların r;.W 

perakende azaml 32,5 ve tel kadaitln kilosu perakende 40 kuruşlAÇ221l'iB'i'I / 
ca.lctır. ~ 

Talebe Tramvay Kartları efı 
fstonbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletrnel 

Umum Müdürlüğünden: ıa1f. 
~çen sene ilk, orta. ve lise talebesine verilmiş olan mavl renkli ~i 

karttan yerine bu :;ene turuncu renkte kartlar teni edildiğinden ııııtf". 
renkli kartların 6 Ikinci teşrin 1941 tarihinden itibaren muteber 0 

111ii5' 
ı - Vekı11et Uıtlyacı Jçln malzemesi vekılletten verllmek diğer evraklan ca!h ve bunlar istimal edildi~ takdirde memurlarımız taratında?263'/ 

müteahhide ait olmak üzere muhtelif eb'ad ve nümıınede 292500 cilt koça- dere edileceği sayın yolculara ilan ohınur. ~ 
nın tab ve teclldi kapalı zartla eksiltmeye konulmuştur. İstanbul Nafı"a Mu·· du··rıu··gu"" ··nden t'' 

. Maliye Vekaletinden: 

2 - Muhammen bedell on beş bin yedi yüz liradır. • 
3 - Muvakkat teminatı bin yüz yetmiş yedi lira elli kuruştur. 20/ 10/941 pazartesi günü sa.at (15) de İstnnbulda Nafıa mUdurıu[e~ 
4 - Şartname.~! bedelsiz olarak Ank:ırada levazım müdürlüğünden İs- slltme komisyonu odasında (2400) lira. muhammen beeü?ll pll\nyo. 

to.nl.nılda Dolmabahçede Maliye Vekfıleti evrakı matbua anbarından verlllr. pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. ıı 
5 - Eksiltme 20 Teşrinievvel 941 pazartesi günü saat 14,30 da VekAlet · Mukavele, eksiltme, b:ıyındırlık ı lerl gı:mel, hususi şartnamesiYle 

levazım müdurl\iğiınde miiteşeklcll eksiltme komisyonunca yapılacaktır. İs- mütcferrt diğer evrak d:ı.lreslnde görülecektlr. 
teklilerln 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgeler mu- Muvakkat temlnnt (180) liradır. ıdıl 
vııkkat tem!n:ıt makbuzu veya banka kefalet mektublle birlikte tayin olu- Isteklilerin bu işe benzer iş yaptığına dalr idarelerinden almlli ~ 
na.n ~ür. ve saatte kanunun tarlfntı do.ircslnde komisyon:ı mürcaatları. vesikalarla 941 yılına alt Ticaret odası vesikalaruu hamilen gelme:r (B•;.; 

(7338) (8877) ~ 

Maliye Vekaletinden: 
ı - VekUet ihtiyacı için dort bin top matbaa kağıdı üzerine bir ve iki 

bin top mat.ban kağıdı üzerine iki tara!lı olarak bo.stınlacak muhtelit ebat 
ve nümunede on be4 milyon adet cetvelin baskısı kap:ı.lı zarfla eksilLmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beş bin nltı yüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı dört yüz yirmi liradır. 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankarada levazım müdUrlüğUndPn İs

tanbulda Dolmabahçede Maliye Vek~letl evrakı matbua anbarınd.:ın verlllr. 
5 - Ekslltme 20/Teşrini~vvel /'941 pazartesi günü 15,30 da vekalet lc

va.zınt müdürlüğünde müteşekkil ek.s.iltme komisyonunca yapılacaktır. 
Isteklllerln 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belge

ler muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektubile birlikte ta
yin olunan gün ve saatte kanunun tarlfatı dairesinde komisyona müraca-
atları (7340-8878) 

Kütahya V~lJlayetinden şt!'. 
1 - Vlliiyet maka.mı için satın alınacak 39 veya 40 modeli Fort'.si f: 

role, Atpbeyker ve Opel markalı G-8 .. sillndırll bir otomobillı~.in ih:ıte ıcad,r 
nü talip çıkmadığından eksiltme muddeti 21/10/ 941 salı guııune d 
uzatılmıştır. ıj!ll • 

2 - Muhammen bedeli (2500> liradır. Muvakkat teminatı (187> 
kuruştur. 1'~ 

3 - Otomobilin motör. $ar] ve aklmlatörli tamamile arızasız ou.ıcll 
4 - Eksiltme 21110//941 salı günü saat 15 de yllftyct daimi eııc{il11 

huzurunda yapılacaktır. ev' 
5 - Otomobilin karasörü ve döşemesi bozulmamış bir halde olll 

~ f 
6 - Elektrik t~tı, komeleri ve el komesi muntazam bir hıııde 

lışabılecektlr. t.'r 
7 - Otomobilin işleme3ine 15.zım kriko, pompa ve levyeleri, o.nııll gl}P 

ları tornavida ve IngUlz anahtnrlan, çekiç ve yağdanlıkları ve sair 
tamam ve sa~iıı.m olarak verilecektir. 

8 - Yedek tekerlekler birlikte teslim edileçektlr. ~da:" 
9 - Verilecek otomobilin kat'i muayenesi Istanbulda emniyet ro~ 

ı - Vekalet ihtiyacı tçln malzemesi vekl\letten vı;-rllmek diğer masrafla- lüğü 6 ncı şube seyrhefer şefüğince ve diğer vllAyctıerde belediye scY;;:ı: 
rı müteahhide alt olmak üzere muMeıır ebat ve nüm un ede seksen bin adet fer idarelerin~ yapılacak ve tek.ut mc ktubu ile birlikte bu muayene rt'~ 

Maliye Vekaletinden: 
defterin tab ve teclldl kapalı zartla eksiltmeye konulmuştur. ru ve otomobilin tulani bir fot-0ğra!ı ile birlikte Kütahya. vllô.yeLI d 

2 - Muhammen bedeli on yedi btn yetmiş ıtrndrr. encümenine bir zart içinde gönderilecek veya kendlsl ggıtlrecekUr. ~ 
3 - Muvakkat teminatı 1280 lira 25 kuruştur. 10 - Bu şerait do.bilinde otomobll satmak: isteyenlerin 21/ 10/941 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Ankara.da levazım müdürlüğünden İs- günü saat 15 de vlliı.yet daimi encümenine rnürıı.caatla.rı ve yahut tt 

tanbulda Dolmabahçede Maliye Veka let! evrakı ınn.tbua anbarındnn vermr. mektuplannı göndremeleri lüzumu Uan olunur. (92~ 
5 - Eksiltme 20 Teşrinievvel 941 pazartesi günü saat 11 · de levazım 

müdürlüğünde müteşekkil ekslltme komisyon unca yapılacaktır. il 
isteklilerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belge- Devlet Demiryolları ve Limanları 1-.letme 

ler muvakkat t emlnat m nkbuzu veya banka kefalet mektublle birlikte ta- _ x 
yln olunan gün ve s:ıatte kanunun tarifatı dairesinde komisyona müraca-1 Umum idaresi ilanları 
atlan. <7339-8879> ==========================:::::::'""'.:.ı)I 

M•ll" M d f Aşağıda cinsi, mlktan. muhammen bedel ve muvakkat temlnatı ~ı 
ı ı Ü a aa Vekaletinden: 1 kalem la.ş kapalı ?.art usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 4/l~~' 

Konyada Kuleli, Akşchlrde Maltepe ve Bursa askeri l iselerinin her üç salı günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme binasında A. E. komisYOll (!" 
sınıfına talebe alınıyor. yapılacaktır. Isteklilerin muvakkat teminatı makbuz ve diğer kanuni ıt' 

1 - Kuleli, Mnltepe, Bursa askeri liselerinin her üç sınıfına 1/ 1. kanun/ siknlarmı havı kapalı zarflarını aynı gün ve saat 10 a kadar komtsY~ıJ." 
941 de ba.,lıyacak olan yenı ders devresi için Maarlt liselerinden Maarif lsl !ğine vermeleri lt\zımdır. Şartnameler parasız olarak Sirkecide 1'1·"" 
orta mektebini ikmal ederek devlet olgunluk imtihanlarını muva!lakıyeUe yandan ve Bandırmada Bandırma istasyonundan temin edlllr. (91901 ıı1ı1 
vermiş olanlardan talebe nhnacaktır. Cinsi Mikan adet Muhammen bedel Muvakkat ıeııı 

2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olması sıhhi muayenede sağlam Lira. Lira 
çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde yapılacak seçme Parke ta.n 140,000 16,800 1260 
ınnavında kazanması şarttır. 

3 - TahsJll terkedenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını büyültmüş 
veya küçiiıtmüş olanlar, bulundukları okullann son sınnvlarında ipka. veya 
bütünlemeye kalanlar. ya.şiarı, boylan ve :ı~ırlıklnrı askeri liseler talima
tındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar. 

Bu hadler ~unlardır: 
Ltsc I . Sınır 15: 19) 
Llse n. Sınır 16:20) dahll 
Lise m . Sınıf 17:21) 

4 - Bu şartları taşıyan l.steklllerln bulundukları yerlerin askerlik şu
beli!rinden difter kaydl kabul şartlarile müracaat yollarının öğrenmeleri ve 
buna göre de knydl kabul kt\ğıtlarını girmek istedikleri okullara gönderme
ler! ve okulların bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de gene 1/1. Tcş
rln/ 941 den itibaren en geç 10/ 2. teşrln/941 tarihine kadar doğrudan doğ-
nıya okul müdürlüklerine müracaatıo.rı lldn olunur. (1088-8321) 

T . H. K . Genel merkez Baıkanlığından 

Makbuz bastırılacak 
Numunes;ne uygun elllşerl!k pafta halinde 3, 5X5 eb'adında 600,000 tut

kallı mn.kbuımn eksiltmesine tallp zuhur etmediğinden muhammen bedeli 
9500 lira.va çıkarılmak suretlle yeniden kapalı zar! usulü ne eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 20/ 10/ 941 pazartesi giinU sant 16 da T. H. K. Genel mer
kez binasında. yapılacaktır. Muvakkat teminatı 712 lira 50 kuruştur. Bu işe alt 
şart.name Genel merkez satın alma komisyonunda ve İstanbul T. H. K. şu
besinden para.sız verilir 

İstekliler, muvakkat temlnat makbuzlarını havi usulüne göre kapatılmış 
ve zarnarını eksiltme gfinil saat 15 e kadar komisyona vennelidlrler. (8874) 

* ~evlet Demir Yolla n Dokuzuncu. İşlet.m.e müdürlüğünden~ - ı• 
Ista.nbul - Uzunköprü - Kırklareli arasında işlemekte olan 8 ~04; 

yolcu katarınu1 tarifesi 22/10/941 tarihinden ltlba.ren a~ağıdakl şekllde 
ğl~tirilmı.,tır. 

İstanbuldan 

Kum kapı 

Yedikule 

Zeytinburnu 

Bakırköy 

Yeşil köy 

K . Çekmece 

Y. Burgaz 

İspa.rtakule 

Ömerll 

Hadımköy 
Bu katar Hadımköyden itibaren 

tir. Muhterem halka llAn olunur. 

Kallat 
Varış 

Kalkış 
Varış 

Kalkıf 
Varış 

KalkUJ 
Varış 

Kalkl.!1 
Vnn~ 
Kalkış 

Varış 

Ka.lkııt 
Varış 

Knlkı.7 
Varış 

Kalkış 

Varış 

Kalklf 
Vanş 

Kalkı.f 
e61ti tartfeslle sım1ne 

8,30 
8,40 
8,41 
8,51 
8,55 
8,59 
9,01 
9,06 
9,09 
9,lS 
9,20 
9,27 
9,29 
9,40 
9,41 
9,52 
9,54 

10,04 
10,05 
10,18 
10,25 ; 

devam ed..-1) 
(2P"" 


