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Barbaros ve Beyazıd 
trıeydanları süratle tanzim 

edilecek 

~--------------------

ATAllBK 
Müessesesinin 
Perakende Kısmı 
Bugün açılmıştır, 

Sene 24 - No 8243 - Fiati her yerile 5 kuruş 
~. 

ÇARŞAMBA 1 Teşrinievvel 19411 Saliibi; Necmeddin SadaJC - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

Gelecek yeni 
nizama örnek 

\'azif esi görecek 
llıGhiın bir hadise 

Ukrayna' da 
Rus kıtaları 
arasındaki 
bağ kesilmiş 

~u 
ltıt~t~rpte,, on millet işgal Almanlar cephenin §İmal 
~ ugradı, iki devlet is- kiımında 210 blokhavz 
~ e .. ~~vuştu. Nispet, insan- zaptettiler 
ta...~. Yüıunü ağartıp hürriyet 
~~anna cesaret verici de-
~ değildir Fakat eğer dün- Budapefte 30 (A.A.) - Macar 

...... de . . · . . ' . ajansı bildiriyor: Uk.raynada yapıl-
~ nildiği gıbı - mılletıerin makta olan hareketlerde müttefik: 
'Yet _ve . istiklali uğuruna ordular ileri yürüyüılerine <lovam 
~~ l'erilın.i§se, bu sayısı az ederek bu kuvvetlerin biT IDamı y.-
1._~erde bile, ferahlı imkAn- ni topraklar itcal ederken düpnaa 
~ sevinmek lbmdır kuvvetleri aruındaki irtibattan kM-

8u ik . .. ' miflıerdir. Devam etmekte o1an bu S i bahtıyar ülkeden biri, hareketler hakkında ıimdiJik mal&-
~ ilden kurtulan Habeşls- mat verilmiyecektir. 
lıııı ır. Bu harp yüzünden, hiç Macar kuvvetler.inin bulunduğu 
"-tıl!nadık şekilde dirilmiştir. bölgede dÜfman bazı tetebbüslerde 
...__harp yüz .. d dl zir bulunmuıı ise de kolaylıkla tardedil-
~e bi un en yoruz, a, mit ve esirler alınmlfhr. Bundan 
'1uı\lr r fırsat ve mecburiyet başka her iki tarafça da az topçu 
"91ta etmeseydi ne İngiltere, ne faaliveti olmuttur. 
~bir devlet, Habeş krallar Almanlar 210 blokhavz Akdenmte tayyare hücwnunda bir torpil lsabeUle hasara 

uğnyan lngilts Nelson mtıb!ll 

BU SABAHKİ 

Almanlar yeni 
bir taarruza 

geçtiler 
Cenupta Rus taar
ruzu püskürtüldü 

TELGBAl'LAB 

Amerikan 
bitarafhk ka
nunu kalkıyor 
:r adil layihası bu hafta 

Amerikan meclisine 
verilecek 

Bu defa Alman taarruzu Vaşinıton ı CA.A.> - <;>tiden: Bi
taraflık kanununun tadil ve ıaı.t 

merkezde ve Bircuuk'ın hakkındaki tanmı Ilyihaaı B. Roos&-
L d l ı..t. _ J veltln nezdinde aktedllecelı: pa.rtt H-

fGr1nn a yapı maR "'ıır. derıerının lçtıınauıda tanzim edile-
cektir. Tadil lA.ylhua bu hafta ac>

Vichy ı (A.A.) - Ofi a)aııaı bildiri- nunda Amerikan meclisine verilecek
yor: Alman başkumadanlıl'l fa,tk cep- tir 
heslnde yenl i:>lr taarruza ba.llamıştır. Londra 1 (A.A.> - <BB.C.) B. Roo
Bu yeni taarruz, Brlansk'ın oe.rkında seveıt ticaret vapurlannın sUAhlan
ye.pılmakta ve Rua müdafaa hatlarını dınlması için bitarafi* kanunun ııt-
çevlnnelt tehllkealnl. ~nıetmektedil'. vint lst~eğlnl beyan etmiştir. 

Cenupta Ruı taarruzu lılanda civannda yeni 
akim kaldı bir Amerikan vapuru 

Bertin ı (A.A.) - Oflden: Alman batırıldı 
ukerl mahtlllerlnde beyan edildiğine Stokh im 1 (A A > _ O!ld • D&-
göre cenupta ya.pılan R1111 mukabil 0 

· · en· 
taarruzu akim kalmıştır. Alman ve nlma.rkaya alt olup Blrleılk Amertta 
ııu.s askerleri arasında fiddetll süngü. tarafından zaptedllen ve Panama tı.l tahtına oturtmak için zaptettiler 

~ile harbe tutuşmazdı. Ne- Berlin 30 (A.A.) - Alman or-
~ İtalya Habeşistana saldır- dulan l>aılcumandanlağnun tebliği: 
iL.~ "akit kimse yerinden kımıl- Dnieperin doğusundald harekatta, 

bayrağı altında seyretmekte olan se-
--------====-==-==-=--=--=---a:::ı:ı-=-----• mubarebeler~.vu~. b~muştur.. zar namındaki vapur, Izlanda. adaa Alman ıozcuau ne dıyor? açıklannda batırılouttır. 

~adı. ltalyan kıtalan, mühim düpnan kuv-
İJttn vetlerini imha etmiılerdir ve hinler-

'-ll Ci talihli, istiklA.lin~ kavu- ce esir alınmıtbr. Doğu cephe9inin 
la SUtiyedir. Bu da İngiltere şimal hölgoeeinde, bir piyade tüme
ı/esinde oldu General de Gaul- ni, 28 ve 29 eylülde ıiddetk müda-
1 .. ~ l:!ü F ku ti rl faa edilen bir düıman mevziine mu· 
~zı r rans.a vv~ e , vaffakiyetle hücum eylemişlerdir. 
l&t11tıa ~~ yardurule, Sunyeye, Bu piyade tümeni, 21 O düşman blok
~ lltli vermek şartile girdiler. havzını hücumla zaptetmişlerdir. 
~Ye de bu umulmaz niymeti . Hava t~şellülkri, .Harkof ~?lg~
ll be borçludur. Zira eski Fran- sınde aemıryolu naldıyabna mueaur 

B. Churchill'in Akdenizdeki 
beyanatı 

Baharda daha ıiddetli 
muharebelere ve iatili. 

tehlikesinin belirmesine 
intizar etmeliyiz 

çarpışma 

33,500 tonluk 
Nelson İngiliz zirbliai 

bir torpil .iaabetile 
h'aıara uğradi 

Bertin 1 (A.A.) - Otl'den: Alınan 
resmi aözcOsfl: ıSon günlerde askeri 
hareklttan bek az ba.haedllmesl, cep
hede genlt haret.lt hazırlanmalcta 
bulundutuna bit delildlr.ııı dem!Jtlr. 

Rus teblifi 

Poltava şehrini 
tahliye ettik 

ltırk ~ surette hücumlar yapmlf ve Lenin· . . . , 
' ~ kalsa Sunyeyi bırak- gradın doiusundalti demfryolu tebe- Londra 30 (A.A.) - Baıve~ıl Loadra 30 (A.A.) - Akdenızde Londra ı (Radyo saa.t 7,15 de) 

Şark'ta 
Alman hava 
hakimiyeti 

Alman tayyareleri ve 
harp gemileri askeri 
hedefleri mükerreren 
bombardıman ettiler ~ ' Ingiltcre de - istiklAl keai ile Murmansk demiroylu şebe- B. Churchill, Avam Kamarasında bir tücur gemisi ltayllettikten ıoııra Dl1n gece neşredilen reısm1 ~t 

~ ne 1.adar btyük olu:sa ol- keti üzerinde tahdp faali,.etine de- b~yanatta buluna~ak, .Sovyet Rusy~- gideceği yere varan İngiliz gemi ita- tebll~: Günlerce sliren muharebeler- Berlin ı (A.A.l _ D.N.B. Şark cep
~-- - Suriyeliler için müttefiki vam etıtlltıtir. ya yapılaeaıt: yar~ım~~n hah.setmıı fileaine kaqı yapılan taa.rı:ız elma.. den 80D.l'a Poltan. tehrlnl talıllye et- healnln bütün bölgelerinde Almaa 
~:.!Qlea ile bozuşmaya kadar Roma 30 (A.A.) _ ftalyan ICuv- ve So?et ~uayanın bın~l ~~~ecle sın.da.}. 3 l~an ~a>:>'arealnın tahrip t~oltav& eıehrt Ba.rtofun 120 kilo- hava kuneUerinin ehemmiyetli te-
tllaıı,~l vetleri. son günlerde, Onieperle, bu md uhanp ~~~-~._·~~tile ı~aruhaye edıldiıp.aalahı":~lı bfır ~aynaktan_M.- metre gaıt>tncı. bulunuyor. :~~:~;:~~~~ ~; 

Selle · nehrin bir ayağı arasında, bir muha- .e"!am ... ~O:P !1~11: .oır vaZtYete ge- ber ver_ıl?1ekte(lir. ngil~ zayiatı U9 rek taarruzlanna devam etmlşlerdir. 
~ Pleri b;rtara!, bu iki hA.- rebeye tutuşmuştur. Muharebe, bir tinlecegın~ soyl~~r. . ta~aredır.. • . " . R ıı ıı u u Savaş ve avcı tayyarelerimiz cepht 
~ •hiç şüphesiz İngiltere lehine kaç gün sürmüştür. İtalyan hrkaaı Churclull «.Bilyulı: Bntanya ve Bır torpıl 11abı:t1te. euratl ha~fçe US SOZCUS n n boyunca düşmanın bllha.s8a muvasaıa 

)'cted.lıec k üh. im nsi büyilk bir enerji ile ç.arpışmİştır. Bu Scwyet Rusya ıle fran ara11nda altte- azalan İngiliz gemıairım Nelaon zirta.., vactaıannın tahribini altlıhdaf eyle-
t... e m pre P za- ..ı'l • b" "'-'- - - ·· 1 - ld x.. b'ld" ·ı· "''-'- - -·~-' '·I rd1r --clertdtr İn . fırkalardan birinin bulunduğu böl- 01 en yenı ır ıruas esasına muste- 111 o u•u ı ın ıyor. •-ı.<>009 b t m..q e · 
beııtiı · Bunlar, gılterenin, ı:-ede, muharebe sahası, Ruı1 cesetle- nit ~! ?'u~~ede~in yakın~. ilan edi- ölen olmamıştır. ayana 1 Ehemm~tll demlryollan muhtellf 
'• vesayete muhtaç, geri rile baştan bllf& (folmuştur. ftalyan lecegını> eoyJ.mlf ıve bu ıttifalc. har- R 30 '(A '/Ji. )' l al yerle~~ir·ı!:~oktalan 
•·.,.,, Y'etler sayılarak, başkaları kuvvetleri halen dört Sovyet fırka.!11 l>in mÜ•tald)el revişinde lran milleti- omal • fı d. · tılant t yanill~t Londra 1 (AA.) - (B.B.CJ Reamt : ... ~ur ye tee P olun-
-cı,~r · ' · b" • 1 b" 1 • k · •..ı · · yare erı tara n an a orp - ..s:....n-" -...... da __ ,_.1~ .... • ı..... llldan istismar edilen mil- l:>akiyeaine kar•• ctemizlik> ameli- nı mm e ır eştırece tir, aem11tir. 1 1-....:ı· rhl 33 500 Sovyet """""uau ....,,,.__,.m. ~"""11..... Bundan bqka diifman tahşldatm& 
~le..ı .1 _ •• • • • ya.ra anan ug»IZ zı aaa , to- lc1. at 
b'- ••n bile istiklalinden başka. yesı~ m~şgu~durler. _ Şimdı'! kadar "(Devamı sahife 2, sütun 4 de) nilltoluk NelsonClur. :_ KJef hrlnde. 1fe yanyacak her muv takıyetıe taarruz edilmlfttt':" 
... §ey .. .. V• alınan eaırlenn sayısı beş bıne var- ıe Berlln 1 (A.A.) - D.NB. ntn aaert 

Getlı duşunmedlgıne en açık ktaCI G . t "-" ld oeY tabrlp edllmff.teblr halkının y&- bir menbadan ötrendiğlne göre Al-
lerd· ma ır. anaım gaye oo ur ve Od f b nsı talıllye olunmuştur. Almanlar m.a il rl b gün! • a . ır. müfredatı tespit edilmektedir. ltal- • t. k. istedikleri ~ esir alamamışla.rdll". cep~e!ı~ e~~ ~takas~ı:· = 

lfu 'lUiye istiklAli, bundan başka, yan t~Y'.>'.~~~le~. on ~eı düşman tay- un ıa 1 çe 1 aşına Almanl&nn i.lsera. adedi hakkındaki askeri hedetıerlnı müteaddit defalar 
r t'ransa te kll~tı ilk _ vareaı duşurmuslerdır. iddialan adi yalanlardan ibarettir. ve müessir bir surette bombardıman 

l'eru ş nın şe L. • d t f d ki Kının muharebesi, Kınm ha?1clnde etmişlerdir 
~ siyası eseri olarak tarihe enıngra e ra ın a 50 k • d • • ıd • cereyan etmektedir Almanlar Kın- · ~eçec L ' bel U · • aEmden• ve ıLelpzlgı Alman kruva-
'r ektir. General de Gaulle ve munare er ruş ın ırı 1 ma ayak basamamışlardır. Odesa mu- zörlerl, Sovyetıerln harp mevzUerlle 
ı._ltadaşıan, eski Fransanın ar- Moskova 30 (A.A.) - Cephe- kavemet ediyor. 5 günde 583 Alman topçu bataryalannı muva!!akıyetıe 
"'<l ş d K 1 ld • 1 b" tayyaresi imha edllmlştlr. bombardıman etmlşılerdlr ah- tnahsus, köhne istismarcı en, azıyı ız g~etenı~ ge en. ır Leningrad şehtt her zamankinden · 

b.~«t.tıesinde ld kl . telgrafta Sovyetlerın, Lenıngad CJva- E k h el b /ı d daha kapalı ve daha geçllmee blr hal- Bag"'dadda Sovyet 
l n sıyrı 1 annı, yenı d b" k .... k h . . . ..ı tt'k • ,· nar a esa t k ·ı en e e ,· - -r ~y i . rın a ır uçu şe rı ıatiroat e ı - ~ B ef l e ~e dedir. Harici mudataa. hattan duşse 

laruu as zihniyete sahip olduk- leri söylenmektedir. Sovyetler bir bile, evden eve müdafaada bulunula- ticaret heyeti 
Ol bu misal ile ispat etmiş nehri aşmasa muvaffalc olarak neh- iktisat müdürliifiJ T porlarında caktır. Şehri müdafaya hazır bir bu- R.ığd:ıt 1 (A.A.) - Oflden: Blr Bov-

1.ıyorıar rin öte kıyısİnCla bulunan bu şehri çuk milyon halk vardır. Şehlt, muaz- yet ticaret heyeti Irak hükumeti ue 
S · 1 1 d.. ak: b" f / l k l'J ğ l l'J. zam müstahkem blr cephe halini al- ticaret müzakerelerinde bulunmalı: 

" Utiye meselesi bu harpte ilk a .. m•ş .. alr, u~mb~?~.uzb. ırl mesahe~e yan lf f 0 aU U an Qfl al mıştır. üzere Ba~dada gelmiştir. 
\lefa t w surmuş er ve ut un ır a ayı ta rıp 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ta or aya çıktıbrı zaman, Şark- etmi~l~rdir. Bir gün zarfında 269 
tat ~lhe yarayacak ve Türkiyeyi uncu Alman fırltasından bini müte
llıe tııın edecek en iyi şeklin, bu ,.a v iz asker telef olmuştur. 
f!Jt ~l~kete istlkldl vermek olduğu 
ıc:nı burada müdafaa ettiğimiz 
b"ıu bugünkü n eticeden m emnun 

Unuyoruz. 

Palermoya 
hava akını 
İngiliz tayyareleri 

elektrik aantralıni ve 
limandaki gemileri 

bombaladılar 

R~~~Yeye verilen istikHUin bu
~ı u tatbikat şekli, hiç şüphe
llı .'.t tam değildir. Fakat bu hftll, 
le~ hiş harp içinde olan bir dev
b ın zaruri ihtiyaçlarından do
et n geçici bir vaziyet diye kabul 
ı._tnek icabeder. Sulh, Suriyeye, > c > oıta. ~YJ.t-~- Londra 1 (A.A. - (B.B. . 
tec ~ı şartsız hürriyetini geti- şark Inglllz hava kuvvetleri b~-

ektir Tü. k . h d d mandanlııtınm resmt tebllline gö la,., . r ıye, cenup u u - ın· gllz tayyareleri 28/ "" ..-.~... ..._. .. _ ..... • L-. -
• •nda t ·· - ,....,,,_ -.~ F1d ..o. ._ ~oııunda CM.lııll '°Pi-le ' urlü yabancı menfaat- sında. sıcllyada Palermo ıtma.nına;. 

sa,rhe illet olmayan bir emnieyt hücum eyleml§ler, elektrik santralı f'iat Mi1raltal>e liomiayouu cıııa c-~ nadüni teepk etmek 
ası 1 . d k d. ·ı ile limandaki gemilere bomhalaı- ta- ..,tt.,_".J_ · -· .· bu ı 11o t çın e, en ısı e karşılıklı bot ettirmlşletdir. Yangınlar çıkınıf ogs~ eonra ınan t Vail v! Be-- !zt»e e ktlsat Müdttrlilğl1 ta-

Ce~l lu~. münasebetleri tesis ede- ve tnfiHlklar vuku bulmuştur. Mütea.- ledi:Ye ret.t Dokt.or Uitft ltır<iann r•C!tn oClun mıntakalarin:a g&nCle
C!.ı~ tnustakil bir komşu kazan- kıben tayyareler hava meyde.oma ve reiaÜğl altında fev1ı.:al&de bir içtima rffen SftreJYa ltmıUn.de 1'ir memura 
sında d üssüne de hücum eyleın1'1erdit. Dli§- yaparÜ odua latledn.I tetkic etmlt yanhı mllWnat verjldiii Ye bu y{lz-

c!uyar n olayı ancak sevinç manın 2 bombardıman ve 7 deniz ta.y- ve yeni fiadeıf, l:>ugUnldl narhtan den odu. ~atleııSain yüksek teep]t 
l3 · yaresl. ha.sara. u~tılm.ıştır. Bardla.ya Qeki 1>aıinl'I ~O kuruo tenzH etmek edildtll aıtlatılmlfbr. 

~e~~Adisenin bizce en büyük :i~. ~O:~a~:~:n d: :::=-: auretHe. teıapit ~ir. . cüdan mintakaeında, bu memura 
Ort,::ulyeti, emsalsiz bir harp memlştır. Konuayonun muza1'.ereled g~ çeld b&fllKla 30 kilo fire farkı 
'h. -.:ımda istiklaline kavuşan B c ·1 B"l 1 valcte kadar devam etw\it .... evvelkı gösteri)mittir. Bu memur da rapo-
"1Ulet1er d h1 ld - .. te • emı 1 ıe narlaa eaa. teşki] eden Belediye lkti- runCla bu fire farluni nazan itibara 
?tlel( b kJ. a O ugun~ gos r- Ankara 30 (~elefonla) - Şehri- sa! MödürlUğil raporlarında yanlış- alerak fiat\eri ooa göre göstemüttir. 
tu ... ~- ' ~ mından, istikbaldeki mizde bulunan Üniversite Rektörü IJC olduğu anlatıLnıthr. Bu hususta Halbuki komieyon memurlannın 
~ örnek vazifesi görmesidir. B. Cemil Bilsel bugün de Maarif k~n<liaiyle görilten bir mtıMrririmize yaptıklari e9Mlı tetkiklerde odun 

N ...ıı..:ıı:- C?-..:ıı-1. Vekaletinde temulanoa devam .t· Vali ve Belediye reisi Lütfi Kırdar toptancılarmm S. farkını doğnadaa 
ec.ım~U&&& ~ mittir-. IU Manatta ~•ur• (-on- ..wr. 2 .._ ' M) 

- Şirket zamanından kalma olacak 1 •• 
- Nereden anladm) .. 
- )'ıldlZIJl yanlıtlıimdanl .. 



Sahüe 2 

J»iin Geceki ve Ba Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

Jngiliz tebliği 

Çekya'da 
kargaşahk 

Bir bç aeneral idam 

ley nep amil lrnstanesi dün 
g ce t hlike atlalfl 

ltalyaya 
tiava akını Ali - Mesleği de~diP 

le mi Veli~ .• 

.Kahire 30 (.A.A.) - Orta Şark İn
giliz kuvvetleri umumi ka~fl.hının 
tebliği: 

Ll.bynda Tobnık cep~slııde şlddet
ıı bir kum fırtınası dün müdafaa. 
çevresi dışında !aaliyetlmlzi güçleş
tirmiştir. Hudut mıntakasında devrl
yelerimlz hücum tablyelerine devam 
etmişlerdir. 

cezasına maldcôm edildi Ha.tanenin iki liatli çamqirlianemMlen: yangin. 
logilizler: c İtalya hissesi 
ne olacağını anlamağa 

baıladl:1 diyorlar 

Veli - Hayır Alil·; 6i 
- Peki, nedir bu elinil 

ya .ile hrça>.. Ya bu okııl 
nna yazdığın kocaman '1 ·• oC 

Berlin 30 (AA.) - Boluımya. ve 
Moavya himaye idaresi gazeteleri 
Prag asker! mtlıkeraesinin Çek or
dusu aahıli generallerinden J oseph 

Alman tebliği Bili ile Çef tfimgenerali Hugo Voj-
Berlin 30 (A.A.) - Alman ordula.- cla'yi ölüm eıeı:a.srna mahkUm etti

n başku.mandalnığının tebliği: İngil- ğin.i yazıyorlar. 
tereye karşı saTaşta, Alman hava Bu iki g.enenl. hir ~et idare.si 
kuvvetleri dün gece Great-Yarmout- kt"biki ••uti!e Bobem:ya ile Morav
hun doğusunda 8000 tonUAtolak blr yayı Abmmyaclan ayumağı vıe müs
tıcaret gemlsinl tahrip etmiş, a.yni ~ bir Çek.oslonk' dev!eti kur
bölge~e ol~ukça ~~tm bir destroyer mqi istibd.f eden cÇek ınldrave-
te~kulü lçmde yuruyen bir harp~- -•= t---LL.llbt-ü klar il · _ 
mlsini tam bir isabetle batırmiŞtıt. m._ ,...--.unut n> ec eıs a:ra 
İsk~yanın d~ klyuıı ile İngiltere- Slnda ~arlardı. 8undan maa
nln cenup dotusu kıyısında.ki liman- da dorpİf edilen P'Jdet bereketinin 
lar civarına da başta hücmnlar ya.- tatbik ııaham11& cıkanlması için lü
pılmıştır. zuntla her neri silahı .atui alam bu 
~imal At:Uı:asında Stuka tayyare- auiltucla ~ etmekten wçlo I..:a

len t~ş~kkülleri, Tobrukta hhtımlan dialamı Koaııtak ve Vemel Franc 
-.e muhmı.mat depolannı bombala.· da idama mahkUm ~mitlerdir. 
mışlardır. Savaş tayyareleri, Akde- .... x • __ u~ ı: " • . 
nlzde bir ticaret gemi.sini ha&ara ut- n.ını:erı .nıaaıır;eme a:oınuniırt parti· 
:ratm~ ve bir İngiliz bomıba.rdıman sine mensup olup V6tan ilaaneti cür
tayyaresini dÜfÜI'?lliiştür. mü ile suçla bulunan ihtiyat Çek 
Düşman, dün gece, Alma.nyanm şi- hığgenerallerinClcn Prailı Franz 

mal sahili üzerine akın yapmış ve Horacek: ile Fransız Vins, Johonn 
bazı tayyareleri. Berl1n1!1 uzak cin.- Pestuka.. Jaromir Sedlacek ve Dusan 
rma kadar gelmiştir. Bilhassa. Ham- iL'-' -~•· • 
burg'da halkla mesk1ln m.a.ha.llelere ~ 1 de idam ~na c;arptı.r: 
atılan bombalarla sivil halktan ölen- mlftU. BmJardan batl[a on beı, kişı 
1er ve yaralananlar olmll$ur. daha aynı ceza ile mahhim edi1miş

Sovyet tebliği 
Moskova 30 (A.A.) ·- Sovyet Jstlh

l>arat dairesinin bugün öğle üzeri 
neşredilen tebliği: 29-30 eylül gecesl, 
:tıtalarımız, bütün cephe boyunca 
düşmanla. çarpışmışla.rdır. 

GI. Wavell 
Tahrandan tayyarele ile 
Bağdada hareket etti 

Tahran 30 (AA.) - General 
Wavell, tayyare ile, Tahrandan Bağ
dada hareket etmiıtir. Sovyetlerle 
<faha başka müzakereler yapmak 
icap ettiği takdirde t~krar Tahrana 
CJön~cektir. 

ltalya'da 
Elbise için de vesilia 

usulü ihdas edildi 

lcrdir. Maııkemlann hepsi kur§Una 
cU:ıilmiş]eid:ir. 

Yeni bir Fin 
zaferi 

Sovyetlerin iki alayini 
tamamen imha ettiler 

Her.inki 30 (A.A.) - rm kıtaatı 
iki halta devam eden Pddetli muha~ 
ra&1erden •oma Savyetlerin iki ala
yım tamamiyle imha etmişlerdir. Bu 
iki alay, düşmanın en te'hlilieU ta.l» .. 
yeleri kullanmaama müsaid ol.n 
bl1cir ormanlı ve bataklık bir mın• 
talıiaôa Finkrin Petroskoye'ye 'doğru 
ilerlemelerine mani olmuı idi. 

Finler, on bet ıriin birbirine g.ir
mi§. otlar arasında -Ye bazen l:iellerin
ne kadar bataklıklann çamuruna ba
tarak boğaı: liofau ve adeta körü~ 
körüne harl> etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Finlerin yirmi metre-

. . • den ilerideki dü~ı görmelerine 
Roma 30 (A.A.) - Elbıaelenn im~ yoktu ve binnetice l:>u men.· 

tah.sa mahsus kartlada tev:tiine inti- fenin ilerisine ateş edemiyorlardı. 
nren elbise sahşlannın tatil edilmesi Muliarel:ie günlerce <ferin bir slikUt 
bıı~da:1 .~vvelki mümasil '~.birl~r içinde ce~yan etm~. ruhayet Finler, 
gıÖ1 butun n:1~~ekette büyulı: bır Clütmanin ilci alayını çenbeT içine al
anlayı~ ve dısıphnle karp)anmıttır. mağa muvaEialC olmuşlardı... Uğra
Bu t~db:r, bu gibi eşyanın bütün va- dı.klaıi her türlü zayiat Sovyetleri 
tand.~ş!ar ar-ası~da nısfet Clairesind~ ma"avemetlerinden va; geçirmemiş
t~zunı ~ar~nti e_?en ~e h~r h~~~1 tir. Fin l>ataryalarinın toplu ateıi. 
b~r e~alhyet-.ı m~tehhkl~nn b(iy~~ b0unlan tamam.iyle imha etmiştir. 
kitl~ı zaraına fayda. tem.ın. etm~sın! İmhadan brtulan bir k:ac; itişi, 
m~n e mat~f olan bu tedbır telakkı ayakta CluıamıyacalC JCadar zayıf 
echl~t-ktedır. dütmüş liirer llayal haline gelmi§ltt-

Moskova konferansi di. Bunlann aı'kada'1arinin eesedleri 
üzerinden geçerek" teslim olmak için 

encümenleri faaliyette adan atacali halleri yollu. 
Moskova 1 (A.A.) - B.B.C. Moskova PetroslC'oye' den alel&cele gönderil-

kon!eransının ordu. donanma, hava ıııiş olan "bir Sovy-et taburu da <lerhal 
ham mad_deler, nakliyat, tıbbi mal- imlla ed.ilmİft.İr. '.Atct hattina yiye-
ıeme encunıenlerl çalışm.alanna. de- _,_:w_ 1 • ı 1_°'.._ b •_ı__ 1 
vam ediyorlar. Eneümenler, lron!e- c~ ge ımş o an o:ı ta urUA11 .. a ı-
rans heyeti umum.Jyeslnln Wnct lçtl- nan ~irler, Sovyet liumandanlıfmın 
.nuunı aktedeceıtı cumartesi gününe yjyeeelıt ıuddeleriniri <ıütnıandan 
kadar nztlelerinl blt~erdlr. telrBnlnl emrettiğini bildirmiftir. 

ET KADER! 
Aşk ve 

Tetrik No. 40 

macera rorA&nı 
!lüleden: (Vi - NA) 

- Ent efendim. - i\Ualw. aam&ılaclık, l>eyelenCi. 
- Size elli liralık bll§~a liJi eipa- Mall11rrir •eda ederek uz..ül.tti. 

rifim daha vardı... Ş.yet 1Mı ~ n.m çıkar 9bnan. klıip Üpıyı 
lira lifi gelmiyeeelüe, ona malatu-· r açanli: 
&n de bfr mikClar para vere,rim... - <Avdet l>ey.efeııdl teırif etti-
Kaç para isterainiz? kr ... - diye hal>et Yerdi. 

- Mersi... Bu Cevdet beyefendi, bizim Vehbi 
- Evet m~ lıayir mı)' ... istiyor paşanin oğluydu ... 

musunuz) Her halde,. t!bün rıe:z<linCJe ih'bari 
- Bana hiç l>orcunuz yok, b'eye- f~kalad~ycli. Zira Refet yerin.den 

kndi... Gerçi altına boğulmu' de- kalkarak, onu kapılardan karşıladı. 
ği)im ... Amma, alacağım olma<hğı - Oo~, maşa11~, _ maşallah .. . 
takdirde bfr para istiyemem... De~ek 11ihayet teşnf l>uyuruldu ~ .. . 
Avanstan, borçtan hoşlanmıyo- Fakat niçin böy~e seyrek görünü
nım ... Kendi yağımla kavruluyorum yorrunuz, a efendım) ... 
elhamdülillah... Delikanlı, zihnen meşguldü. Be-

- Ah ke,ke diğer muharrirler <le denen ise, Karacabeydekine kıyasla 
sizin gibi olsalar ... Sjz, herkese mo• değişmemişti. Falc.at tabii, kır elbi
defük edecek mükemmel bir mü- aeleriııi sırtinıdan çıkarmış, §ehi•li gi-

&i ..:yı·n ... ; • .: nevv~nınız, Rüsuhi hey... Fakat .,. .._... .... 
c:ıfur a, günün birinde ihtiyaç (Juyar. Tabi: 
•ırıız fuzuli utangaçlıklara kapılma- - Size bir tel1ifte li'ulunmuo-
yin .. . Dost olduğumuzu habrJaşin ••• hım. ... Bu bah.i ~Ü~~ m.il> • 
.5ize, lanın açık.tır. diye aorda. 

çıkti, Ortaköy Y aliudi Iİnagonu kiamen yandı 

Dün gece JQl'JIS2llda.n sama oehrl- mfıştnt. Hastane bfnamnda. biı: b1i Lon.dra 30 (A.A.) - Pazar &o-
mizde 1k1 yangın Vtıku bulımı$u:t. hasar Wl"ıl bulmasmştıl'. İtf,aJyenln ceei lngüiz tayyareleri ftalya iiZ'erine 
Y~ blrl, gece yn.nsmdaJi gayreti n fedakft.rl:!lı ~e has-- en hüyüf abm yapnutlardv. :Akma 
sonra saat 1,30 da. ttskfidarda kA1n tmıe elnasl ya.nınaJt tehllkestnden i§tirak eden tayyarelerin mikienndan 
Zeynepkl.m11 hastanesinlıı çam3'11'- kurtutınuştur. ve taarruz miıddetinin 'UUJ1luğundan 
hane daire.sinden çıkmıştır Çama- · lan ah ibe - • fi J -1--L 
şırha.ne dalresl 1k:1 ilmtlı b1t bfna. olu;> Iklnct yangın& ~elince, bn .sabah yap~ t . n tın ~ a an a~~ 
hastane bb:ıasmdan 6-7 metre uzakta sa.at 3,30 d~ Orta.köyde Yahudi si:ıa- tadır. Bır çok yan~ çıkarılmış 
bulunuYOr Yaneının çıktılı klmmda., gonunun ölu yıkam.ııia. ma.bsu.s m- ve büyük inAW.lar lııııiade pttd
hem çamaşırlar yıkanmakta hem de mm.dan ~tır. Atef, stnagonun miıtir. 
kurutulmaktadır. ÖSküdall ltta.lyesi ö1ft yıkamağa. maiblm d.alral tama- . • . 
yangın habermt alır almaz derhal men ve uıı binanm. çatısı da. kısmen ~il~n?., .~. ToHDO •. Palarmo 
hastaneye kolm11Ş ve a.tetın asıl hu- yandıktan sonra söndürlmnü$ti'. gÖ buyiik te~ena. halkı ~ bü
~ binasına s:l.ra.yettne mAni oldu- Yangının ne suretle ~ılı mali\m. yUk taarruzlarin batU,.acaguııı tali
tu glbl süratıe de söndürmft$ür. Ça.- değildir. Bu hususta zabıta. ve adlJfe ı:ıWl ederek: Bo1Gn.1'ly& .geıçmıeğe baş-
maşırhanenin çatısı, ya.na.rak Q()k- tahkikat yapıyorlar. Jamlşlardır. 

Macaristanla B. Churchill'in 
lngiJiz tayyarelerinin Almaıııyayı 

bombalamak MD'etile Rusyaya ya.r
dmı. etmelcle m.eıgnl l>alıanauklann
dan bombardımandan hutulduimıa 
hük'me<len İtalya bgiliz hava ~
"Vetlerinin kabiliyeti hakbıda bir 
hüküm verebilecelt bir vaziyete gel-

ticaret beyanatı 

Alakadar makamlarla 
temaa için bir heyet geldi 

(Baş tarafı t inci sahifede) miş ve ha"Ya harbinde günlü~ his· 
9e8inin nıe olabileceğini anlamışhr. 

~~c:Jıill kıı :ra:~~e Aim-:n Londra 3-0 (A.A.) _ Daily Te-

bt~lrmm ~~!~~~.aş~8rc:n hiç ]egraph gazetesi bq makalesin<le 

y.a.nsı ~.. Seni bu iş üıııtüıl 
görse ya tabelaci 88IJ1r, r-
.Itqı.. . i 

- Mesleğimi Cleğiş~ ...ıe 
ğilim Ali, btı işi füıebiJiflih yP• 

yorum!.. k 
- Bo~a zahmet! .. Sa 

her o.kulun kapısında ıs~ 
levfla var. 

- Var amma iyi g~111 

aala,ı..lıyorJ .. 
- Ne biliyorsun>.. . 'fi. 
- Eğer i:yi görülse f.aıitlııJ 

Be"beE tramvaylarmı ~ 
kimse aklına getirmez. 

- Ne münasebet 1 .• ol er 
- Saninm, ~ Bel:>ek >: J ~ 

tünde tam sekiz büyük oP 
~\Ji. Ve bura1ara. nakil ~ 
ama muhtaç binlerce okul~~ 
Clip geliyor. Duvarlara yfP. ~ 
fU c0ku1> kelimeleri ~,-' 
tramvay itlerini düzene kD 
lara &ı nolttayı hatırlatir!·'.... j 

I\~· 

Amerika - Jaoon1~ Türk _ Macar tıcaret anlaşması ır emare ocnrıne ı ritanya - 1 . On .u ı: d İtal•an ___ ,_ ,.__ kl -b d ili . h b ,_ •• 1 d ~y e yazıyOT. ı.ıu .r;;a ar ı 
.,..,.,_ ... rma gVIc, lr:arşılı ı mu a ele- m ebne a er verere-~ şoy e evam h • · · b _,_- dı edilmesj ve Jı 
nJn daha geniş ölçüde yapılmam Te etmittir: '~ ntun o~ard man '- . . • çJP' 
kolaylrtt teminl için aJA.kadar ma- Geleeelt ükhab.an:Lı eli "ddetli Sıcı~a l:io~n .an .e~em~ıy~~z Müzakerelerin bır .. ~ 
ka.ınlanmızla tem~larda bulunma.k . • • • p . '1 zayıatla mühim bn İngiliz kafilesı~n maza gı" rdig"' i bildirıhr 
ftzere bir Macar ticaret ~ti şehri- muharehe1en~: ~dıye JCadar bu geçmesi bir çok kimselere f talyaıun 
mise gelmiştir. h_arpte. garduk~ennden 90~ ~ha aıerek: havada gerekse denizde İngil- - s-JY 
H~t dört tiflden müteMreıp olup ıuddetlı mwh:arel:ielerin prkta ı.nkişaf tereye karşi aciz bir vaziyette l:>ulun- Va,ington 30 (A.A.) - . ,P 

Macar bankası müdürlerinden B. etmesine v~ ayni zam.anda, bu ada- duiunu hatıdatıı~kbr Düşmanları yettax mahfillere göre A,n:ıerik f. 
Ballas da. he~t meyanında bulun- lanrı istilası tehlikesinin, her şekilde tar fınt-1 il ~e müttefiki Japon müzakerderi bir çıkın~.~V 
.maik:tadır. Macal' heyeti l,!le'hrlmlzde kendini göstermıetıİlle her halde in- a '--dan .~.,,_ enf .f •• n d"l k .. _ .J• - z· J J8D" •-.. '""'-•e- N....ı .. - .... ır M t1 t lale.na an ııtan a ve •tislnar e ı en me uzerıı:uır. ıra aponya "' . 
.........._. ... u~~· . acar care tizar etmeliyiz. l ' . tihad . eClil eô teı-
~~ Dr. Cak:i.1 de Anlı:a.radan şeh- Churclilll ·fe<!aklr Rus orClulann- ta,"!.':'aıt . d ı t~d h f mı;· en e~· deki hareketleri hakkında ıi 
~ gelerek ~te iltihak etmiş- d ç· 'li ,. ..1_ Veı.r;;J evu en a a ena ır vazı- verınelı: istememekte vey• 0 
tir. an ve m '!.r;;ınm tu.ı;;enmez ı:n•- yette bUlunmaktadu. Harp İtalyayı muJ:tedir bulunmamaktadır .. J3" lı' 

nevt kuvvetlllden bahsederken, • t '-"' l '-'-- _,__ ·· ··kı ·,..;. 1 ı_· b .ı· 1 tl etıee 
200 K d 1. • ~ K k d' . . 'dd t1 ~ e ooy c o.ır ç~aza suru emı., .. 4. a oeta er <J.IP oma ar n t.tt ana a J tayyareci 'V&m amarut en JSlru Jl e e kında Ümiwliğe düfrlleitlP fi 

vapurdan kaçnu.. alkışlam11tır. İsvı·rrenı"n protestosu fakat Japonyanın Çindeki Artıe Jf 
"'.( Churclıill, Hitlerin, hiiyiik Britan- -r f J • • e<l '"ııı: 

Nevy.ork 3o (A.A..) - (D.N.B_ .. ) yayı- tehdit dtig"i den:• .. ltı taarruzu- men aat erınoe rıayet eceg~ .. ·ııe ........ _ d _ ,__ _ ı_ h b _... Bem 30 (A.AJ - D. N. B. blldlri- teminat vermesi lazım geldıil,.~ 1 

vuawa an llU.lD.&lU ·01r a ere gore nun ~- '-akkuk etmem....:...d~ mu""te- yor· . ,: 1 • k ·1 . • o•· Kanada h 1 ) uuı ......... ~.. · . mt.iza&ere erm esı mesınıt>; d 
, . ava ~eza~, ~i tereye -Yellit hayretini ifade ederek, tem- Takriben 50 lDgU1z tayyareslnln ancak bu suretle g~çilebile'I 
~. olan bll' naltliye vapurunun muz, ağustos ve eylül .,.larmda, İn- 28 - 29 gecesl İ.sv19re bltarafhğını 1h- söylemektedirler. Ayni maba~: d 
hareketinden wvel ~00 Kanadalı, giliz müttefik ve bitaraf memle1ı:et- ll1 etmeleri "ftzerlne, İmçrenhı Lon- - k l . k d ğ d tııı~ 
.. . ___ L. 1 y Z-'-- _. 1 •- _._ el .. 1"' d ... rhal prot-- ~"eme- m .. uza ere e.rın uza o u a _.,~ol 
.K"'-";'aqa 1 ıre ~! . ~a 1 ._y- ler ticaret gcmilcrinifl zayiatı, geçen \na ""' " .,....., .,,,u...,r; bil t-~ 
ya. recinin firar ettigıı:u bikbnnekte- u"',. ay ,-~~ nı'·"n, ........ '"'" ve '- - 9:ran mur edilmiştir. suren ve haaaa temmuz or ıe'I 
d Y llDl .... ..-... - na.... ki gergin havayı dağıtbğını dıı 

ır. aylan za)'iatınm fiçte biıinClen ibaret rüz ettirmektedir. 
olduğunu aöykmiştir. Yeni kooperatifler 

Odun f iatl eri A"yni müddet zarfında, clü~man 
gemileri.a<Im vücu<k getirCliğimiz 

Memlelcetim..lztn muhtellf mınta.b- Sıhhat müdürleri ar"' 
larmda yeniden bazı kooperatıfier Jdl 

:<Bq tarafı 1 inci saJıllede) me.zaristan son derece büyümeltte-
dir. 

tesis edllmektedlt. İstanbul Yaş. mey- smda tayinler yapı ~ 
va ve sebze satış tanm kooperatın~~ı Ankaı-a 30 (Telefonla) - ~11 

doğruya lroylüden aldıklari yani Başvelc.iJ, müttefiklıer için mühim
k.öylünün hir çeki odununu 250 kilo mat nak"Hıden eliemm{yetli gemiler• 
yerine 265 kilo üzerinden heaapla- den pelC azının zayi edildiğini aöyle
dıldari anlatılmıştır. Bu fire farlr-1 mi$ ve demiştir k.h 

birli~e bağJı olarak Trakyanm bü- s hh M""d" .. V h D" tll'bıı.i'ıı 
tün bağeı mmtake.lannı çe!'çevesi 1 at u uru ll ap ıy r 
dahiline almak tızere -vıe meaezı Hakkari Sıhhat Müdürü K~ ~ 
Müreftede olarak bir ya., tizUm ltoo- :ıeye, Beyoğlu Hükumet t.abıb• ııı 
peratifi kunılmuş ve faaliyete bao1a- uf Edirneye, Kelkit Hükumet tf ,J 
mıttı Firuzan Suşehrine, İzmir ~re ı~' ~den odunun çekisine 2S kuruş .Şimdi AmerilCanÜi yeni inp ettiği 

1'adar bir fark binmi~tir · . muazzam miktarda gemi yığınının Müre:rte kooperatifi ayni za.m.a:ııda hastahanesi cildiye aaistanı 1< 
Diğer taraftan yükleme esnasında bizim gemilerimiu- iltihakl zamanı 

~r _memura ~ntariye olar~k çeki peli yaklaşmıştır. Bu sayede, 1942 
l>afma l S-20 kurut kadar bır maaş senesini, iyi bir neticeye isal ümid.iıı
})ecle)j gösterilmiştir ki bu ticretin Cle deyiz. 

gen.iş mikyasta bir şarap 191.etmesı de Kastamonuya, Gülnar HükQmeıb'r 
vücude get~ktedlr. bibi Sezai Kuşadası HükUınet. •jbrf 
Bı.mdan başka. İzmir İncir, üzüm liğine. Eyüp Hükumet tabibı 

tanm satış kooperatlfierl birll~ine hiın Beyoğluna, Refahiyeden ~
bağlı olm~k tit.ere Bayın<ıı: pamuk, Kadınhana, Kadınhan Hükurtlet ~ ~İn ıriisatile mukayese edildiği tak

dirde çekide 20 parayi bile llulmıya
cağı görülmüştür. Fiatlerde 'bazı nak
liye masraflan Cla fazla göster.ilmiş
ti. 

Komisyon bütün bu noktalari 
eaaslı .urette tespit etmiş ve yeni 
odun narhını eski liatlerden 50 ku
ruş nolcsarun._ tespit etmiştir. Buna 
göre evvelce 5 60 kuruş olan pera
kende fiatler 5 t O kuruşa, toptan fi
atler de 435 kuruştan 385 kuruşa in
dir.iJmittir. Kömür narln aynen ipka 
edilmittir.> 

Vehbi pqanm oğlu, Clalgm cW
gm: 

- Evet ... Şüphesiz .•• 
- Ben~niz 1>u aeri ltitaplar için 

maalmemnuniye, 5000 lir~ hure· 
deeei:kn ... Şayet zah iliniz de ayni 
teraftle mut..wr..nız... Bu sermaye, 
ayni zamanda mecmuaınıı:i da ean· 
landırir ••• 

- E-.et, evet ... 
- Böylelikle, uki meMi arb-

daılıiamu: da iJeıMmit olacaktır. 
- Şüphesi% ..• 
- Pe<lerinl:dn çok bGrmetUny-

dim, "beyefendi... Kitaplanni ben
den alırlardı... cHarp tarihi>. iairnli 
eserini de b"en basmıştım. 'Ayni mü
nasebet, ailelerimiz ara.smda hep 
böyle devam ~deeektir inşallah ... 

- Anlaştıktı zaten... l~te aize 
müsveddeleri getirdim ... - diye, Cev
det, masanın üzerine bir san 
zarf bıraktı. 

Fakat tabi bfrdenbire mevzuu de
ğiştirdi: 

- Bir §ey soracağım... Sualjmj 
garip bulacaksınız. 

- Estağfirullah" ... Buyurun ..• 
- Zihnen çof mu m~gulsünüz ?' 
- Fakat ... Şey ... Ne1eaen anla-

d.uıız?,... Zihnim cidden bir ıeyle 

Merhum Necib Ali 
Selçuk incu-, Cumaova.!1 ftzüm koope- b'b' a·· h C h h tııhııfl 
rattnerlle Glttsun fındık satış tanın ı 1 ur an erra pa§a as 611' 

Küçüka'nin cenazesi 
Ankaraya nakledildi 

kooperatifine bağlı Akçakoca fındık dahiliye asistanlığıaıa, nisaiye ~,~ıl 
kooperatifi kurulmuştur. haseısı Orhan Antalya Me111 

11
t, 

hastahanesine, Bartın hastahj ~e' 
oparatörü Bahir Burdur Mertle) 
hastahanesi oparatörlüğüne 111 

edilmi~1erdir. 

Ölümünü teessürle haber verdiği .. 
miz Denizli mebusu Neclp All Küçü
ka'nın cenazesi dün Büylikadadan 
motörle Haydal"pafa.ya. nakledilmiş, 
burada. An.karaya. n&kledilmek iizere 
vagona konm.Wjtur. Cenaze tneraslnıi 
Ankarada. yapılacaktır. · Maamaflh 
dün kendisini seven birçok ~vat Bü
yükadadan Hay~ya. kadar ce-
na2'!ye retaJtat e4ıınlftlr. · 

Limanda iki motör 
çarp işti 

Evvelki gece saat 22 de llma.nımız
da b1i" kaza olm.~tur. İnhtsa.rlnnn 22 
numaralı motörü, Şile limanma alt 
Derviş motörü 1le ~arp~tır. MUsa.
deme neticesinde her Ikl motö~ de 
ağır ha.!8.ra uğramıştır. Liman idate
sı tahkikat yapmaktadır. 

pek meoıu). hafta iyi yazılmış. enteresan yazılar 
- Nedir> Anla7aliilir miyim) getirir. Ealr.i &bideler n taTihi eser· 
- Demin, .odaaıu ~irer~en. ko- ler hakkında l!«lltikıtt yap1yor. Çok 

ridorda kırk ,...lannda kadar görü- çah,luln, çok okumUD, münevvrr ve 
aen bir ad.ma rulaclım. Koltuğu· cidden orijinal bir tip. 
aun albnde bir cüzden varClı. - Her halde l>unun bir iam.i ola~ 

- ŞapkMI da leaİf kennb m1) cak. 
- Oldukça. - Şüphemi.. 
-Ü•tG ba111 hayli eekl bir adam... - lami ne> 
- Evet, eTet .•• Ta ~endili .. kim- - Rüauhil 

tlir o) - RU.uhi mi dediniz'' 
- Niçin aonıyo11anuz) - Evet Rüsuhi! 
- Merak ediyonun (is. :Aldanmı- - Bari hayabnı kazaniyor mu, 

yorsam, yanınızdan çıkıyordu değil - $öyle. böyle, fakat ~çlükle. 
mi? - Biraz evvel bana bi]gili, çalış· 

- E:vet öyle... lCan, münevver olduğun<!an bah.sedi-
- Adı ne~ yordunuz. 
- Bu sizi alak'adar eder mn - Evet bu doğru! 
- Çok, hem pek çok Tabi bu cevab1 verirken 'du'dak-
Tabi lakııydiyle cevap verdi: lannda, müstehzi lakayd bir te-
- Bu hususta sizi tatmin e<lebile· beesüm belirmişti: 

cek malOmat veremiyeceğim. - Evet Ceıvdet beyefenCli, mes-
- Her halde bir şeyler bjlirsiniz. leğimizde 1m1Vaffak rılmak için in-
- Biz, Babıalide kendisine eski sanİn sert yürekli olması, b'o1 kese-

İstanbul Kumkuması lakabını takmı- den para dağıtmaması 1azırndır. Bize 
,ız. yazı getirenlere yükıoek ücretler ve

- Ne tuhaf isim. Acab~ muharrir rirsek, kağıt, mürekkep paras1-
mi~ nı, matbaacıyı, müstahdemlerimizin 

- Ev_. Babı"l" cadd ... inC:J hiç maaşlarını, vergilerimizi , oosta üc-

-----
Elim bir ziya a~· 

Sadrazam Büyük Reşld ~a ll·v· 
desi bayan Ayşe Fatlne vefat r,ı 
mlştir. Cenazesi perşembe günil ~' 
vakti Anadoluhlsanndaki YeJıl df' 
dan kaldınlarak Rumellhisai"Jl'lif.Jf 
aile kabrtstanına defnedlleee.,aıı, 
Allahtan rahmet dileriz. ~l~ tt 
derilmemes1. rica olunur. 

Ne demeli? 
Türkçede ayni m~naya ıeJefl 

yeni ve ealr.i bazi kelimeler ..,.,. 
Gerçi, her litanda müteradif .&_., 
ler bulunmuı Mettir. Far.sa .. • 
F ' .I ~ • -~~, 

• aAU> aa aenır, cm~ 
da C:Jemr ••. Fnla mal göz çak-'' 
maz. .. 

Cümhuriyet refikimiz bir nı~· 
cadele açmı~. Her ay iki ke~ı: 
meyi ileri sürerek bunlardan bıfl 
hak.kında ckullanılmuın b 'clife' 

cekm.i~. llk teklifi fU: , 
cMıntaka> denmesin, cbölı;e 

densin. - cRandıman> dentıle• 
sin. everim> densin. 

Bizce, cmıntaka> da, cbölgtt 
de Türkçede, müteradif kelirtle 
olaı-ak kalabilir. 

Lakin, ildnci misalde cünıhtı· 
riyet refikimiz elbet haklıdır: 

cRandıman> 

dememeli; 
«Verim .. 

demeli! ekaik" olm1yan ve karın tolduğnn.ı ret erını ve saıreyı nru!ı oc ıyecegı:t. ~.., a J -S en ı } • • • • J •• )" ~· ') 

çalııan muharriı:lerde,a biri. Bize heı (Arkası var) I "---------------
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~:::::MA [ŞEHDR HABERLERn) 
ve 

alııacağiz; lstanbulun 1 Gümrüklerdeki 
kurtuluşu fıt~hl allındaki memleketlerden, 

~hetıen Yakın komtulardan gelen 

~ ~ korkunç ve iç yalacıdır. 6 ilkteşrinde yapilacali lttıer h U~a rizen zengin mil· 
day~Riinkü yoksulluğa, ölmeden merasimin programi 
dirJer kr tedbirleri düşünmekte- - • • 

eşya 

BUGÜN 
Matinelerden 

itibaren 

ALKAZAR 
Sineması mevsi

min Dk büyük 
filıni olan 

Sahife 1 

~SES-SES~ 
Tepebaşında - PeJi Yakında - Tepe'tiaşmda 

Fevkalade güzel bir 

s 
~lltı • ,,e en eski devirlerin ortalığı İstanbul kurtuluşunun yıldönümü-

Bir hafta içinde çekil
mezse tevzie tabi 

tutulacak 
~ r~en kıyasıya savaşlan, ne ne tesadüf eden 6 llkteşrin pazartesi 
~alfl"1' Avrupaya zaman zaman günü yapılacak merasim programı İstanbul, izmı.r, Mersin güıı:nrük
' at olan kara kıtlıkları ve Vllftyet tarafından tes'blt olunmuş- Jeı1nde birllren kiilllyetll miktarda 
ta1 hetaı-- · nJ b d tur. Bu programa nazaran bütün res- ticaret eşyasının sa.hlplerl tarafından 

GORONMEYEN S 
--qal.u .... , msa arı u erece mi ve hususı~ binalarla, tlcarethane-

"'e dü .. • • çekilmediği ve bu suretle maliyetle-llıı • funnenııtti. ler, vapur ve tramvaylar gündüz bay- rlnln yükseltildiği. aııl~ılmlş ve bu 
~enPeti§anlıJc ortasında harp ile- raklarla donatılacak ve gece fenerler- sebeple 2/14209 numaralı ka.ramame 
~~ henüz tnaaun kalan memle- le aydınlatılacaktır. Merasime askeri hükümlerinin tatıblk1 lmrarlaştınl
~llltıaı • bolluk ve saadet içindedir. kıtalar, okullar, cemiyetler ve halk mıştır. 
"ıl) ~etini biliyor muyuz? Bu i§tirik edecektir. Mıntaka Ticaret müdürlüğ'ü bu 

'Q: ~~eti>> cevabı verilemez. Merasim sabahı saat 10 da S?1tan- gümrüklerdeki mallann miktar ve 
Ltı] litiQa Avrupada bir dilim ekmek a.hmed meydanında bulunan bır ba- nevııerlnl tesbit ettırmiştll'. Karama-
~ ta.rya top tarafından 21 pare top atı- me hükümlerine göre mal sahiplerine 
~ bir 1 ve ~ara il~ ıabn ... ~- lacaktır. Müteakiben merasime b~- birkaç güne kadar tebligat yapılacak 
11'1~ • ervet ik~ bızde .?ala ek- ıanacaktır. Askeri kıtalar Sultanah- ve tebligat tarlbinden 1tl.baren bir 
l'tde, ;araı edildıgme kannz. Otel- med meydanından Takslme kadar hafta zarfında bu mallar çekilmediği 
ı-,.d okantalarda, evlerde sofra· yürüyüş yapacaklar ve kıtalar Gala~ takdirde resm! makamlar mallan 
Ilı ha.ta artan ekmeğin toptan tutan- köprüsünden geçerken vapurlar du- derhal gümrüklerden çıkararak tev-
~>-I '3ap!asak aklmın: durur. Ba§ka dük çalacaklardır. . zfe tabi tutacaklardır. 
!ı<i et-de · ecekt • elet d Askeri kıtalar Taksim meydanına __ _ 
l'~di/ {;,Y. • e, gı~ec. e e geldikten sonra, meydanda. hazır bu- KÜÇÜK HABERLER 

llılıd • • ki adet ve ihtiyaçlan- ıunan askeri bando tarafından İstik· 
t~ror,illt hıç birini bala bırakmak is- lAl marşı çalınacak ve bu esnada 
~t 0~. Hayat, bumm için paha· şanlı bayrağımız dire~ çekilecektir. * Önümüzdeki ilkbaharda Taksl.m
\>,,.._or, ihtikar hundan doğuyor. Bayrak çekme törenini müteakip de eSki kışla arsasında. cİstanbul llk
t -"' hükumet, hu israfın önüne İstanbul Belediyesi namına Cümhu- bahar sanayi sergislD namı altında. 
~~ek, bugünkü harbe göre diz- rlyet A.bides1ne bir çelenk konacak ve bir sergi açılacağı haber verilmekte-

ıı rid • tiht• • .. ti bundan sonra. Şehir meclisi Azasın- dir. 
ltııık i . en ı~ aki m~us~va. aştır- dan bir zat ve gen~lik namına da * Piyasada naftalin darlı~ tama-
ıı..~l:ılı)'çtn vesika us~~ .ihd~a yüksek mektepler talebesinden bir men bertaraf edllml.§tlr. Ticaret ofis: 
~efı, ~alırsa, sebebı, bidıselerm genç tarafından nutuklar söylene- elinde bulunan naftal:lnlerden ihti 
lıııtı metini kavramayan şuunuzlu- cektir. Nutukıan müteakip Taksim yaca göre tevzi etmektedir. 

& uh olacaktır. meydanmda askeri bir geçld resmi * İnhisarlar idaresi üzüm fiatlen-
1.. ·LIJ. ilrnenıezliğin anJamamazlığm yapılacaktır. nin yük.<ıelmiş olmasından dolayı şa-
~~ hir tezahürÜ de bazı h~- Öğleden sonra saat 16 da Belediye rap flatlerine bir miktar zam yap-
~ lıtttluldan ik.' ti • • d. Reisi, Cümhurlyet Halle Partisi Reisi ma~ kararlaştırmıştır. 
L. h"e Yah tmız, ~ 1 •;eğile_.er7z ~· ve Şehir Meclisi .llzahı.nndan müte- * İnhisarlar idaresi Çamo.ltı tuz
.._>'tt ed .u çay 0 

• .. •• ıy~ tı- şekkil bir heyet Ista.nbul komutanlı- lasında çalışmakta olan işçilerine 
~ 0erı.z. Halbuki butün dünya ğı merkezine giderek, halkın ordu- meccanen yemek tevzllne başlamış-
~ · ~·~un, kömür qinden mem· muza. olan şükranını arzedecektır. tır. 
\._ değilız, halbuki her tarafta, da· Gece Taksim meydanında Şehlr * İstanbul Tramvay, Elektrik ve 
cf~ leçen kı§ çocuklar soğuktan öl- bandosu tarafından milli parçalar Tünel işletmeleri umum müdürü B. 
~ıu.~'r~ilerin azlığından benzinin çalınacaktır. Saat 20,30 da Vall ve Be- Hulki Erem Ankarada temaslarına. 
' ~an, tramvayların' kalabalı- lediye Reisi tarafından kahraman or- devam etmektedir. ~ğrendiğimlzc gö
~dlllı - el • .. 1 • dumuz şerefine Taksim Belediye ga- re, B. Hulki Erem, Istanbul tramvay-
~ter aK2Jmıza g enı soy erız. zlnosun_da bir ziyafet verilecektir. lanna l!zun gelen malzeme için dö-

"'ııı .t, Avrupadan gelenlere so- Bütün Istanbul Halkevlerlnde bu mü- vız temin etmiştir. 
lı.~ ~anlar nasıl yqıyor! nasebetıe müsamereler verilecektir. * Ebedt Şef Atatiil'kün h!>ın.,ire-

h~. ~ ıçınde bir dünya ortasında- Ierl bayan Makıbule Modada bulunan 
~ti} u asırda biç bir millet bütün Tak s ı· ı er bir evini Darüşşa!aka lisesine ve 
~ ~~laruu tek batına temin ede- Samsundaki bir evini de bir yası-
ıtı··dıgane göre biz de bu halden yetname ile Hllallahmere teberı·ü et-
.l lıleeı&ir' 'L d ed f l •d miştlr. Buna e.lt muamele ikmal 
'"ha. da ız ~e 8!"P eva;n er~~· Şo Ör er yenı en zam olunmuş ve vasiyetname sureti Da-
~- tnuteessır olacagız. Bugun istediler rüşşafaka ve RiHiliahmere tebliğ 
1-cJet ettiğimiz ıeyler yarın çofa· __ edilmiştir. 
f:tı~.· bugün bize yetmeyen, bizi İstanbul Şoförler Cemiyeti Beledi- ::ı::============= 
~~ ın edeıniyen vasıtalar yann daha yeye müracaat ederek taksilere yapı- b l' 
~ lllala.cakbr. Bütün bunlara alıf- lan yüzde otuz beş zammın ga.yri kafi ııım /sfan U Un 
~ ' heın de ıükrederek all§mak olduğunu iddia etmiştir. Şoföıier bu 
~ır. Ahıacağız. «Bir hırka, bir itibarla taksi ücretlerine yeniden 
~ )) devrindeyiz. Öyle bir devir zam yapılmasını istemektedirler. Be
'1l'tı '-nıur kürklere al11mış milletlerin ledlye, şoförlerin yeni talebini tedkilt 

35 ıene şöhret ve muvaffakiyet 
şaşaası parlamış olan 

2 Yddız: 
..... :~ Yırtık bir hırka, zengin sof· edecektir. -------.. 

11ıhuı RörrnÜJ milyonlarca imanın Üsküdar tramvaylarınln ALEMDAR Milli ~ da lokma kırıntısı bile kalına· 
~ Akşamcı tasfiyesi 

İstanbul Belediyesi Üsküdar tram
vaylarını tasfiye etmek ii7.ere faa.llye
te geçm~tir. Üsküdar tramvaylann
daki Evkaf hissesinin satın alınması
na dair kanun üzerine Belediye, Va
kıflar idaresile temaslara ba§larnış
tır. Ba.şvekA.let tarafında.n tensip olu
nan bir karara. nazaran, Vaıkıtlar 
idaresinin Üsküdar tramvaylanndaki 
368 bin liralık hissesi Belediye tara
fından 15 müsavi taksitt~ ve faiz.siz 

MEVLID 
l' ahranda vefat eden 

l' AllRAN BÜYÜK ELÇİSİ 
SUAD DAV AZIN 

~~ 3 Birinci T~rin cuma günü 
~ a.I nanıazından sonra Abarayda 
~de Camiinde Mevlidi Nebevi 
t~ ~t edilecdctir. Arzu edenlerin 
"1eknerini merhumun ailesi rica et· 
~-ir_. ________________ __ 

ç Teşekkür 
ar~k: kıymetli sa.natkllr Safiye ve 
~a daşıarının sanatoryom hastala
letı. :9/9/941 pazartesi günu verdik
'llılu 0nserle onlann ıztıra.plannı 
ge,}iul"nıak ve çok neşeli bir zaman 
\aıbt llıek hususunda goorerdiklerl 
tanı 1 alA.kadan dolayı içten gelen şük-

arınıızı sunarız. 

ödenmek şartlle alınacaktır. 

Barbaros ve Beyazıt 
meydanlari 

Bu hafta: 
İlk heyecanlı programım 

sunuyor: 
Dahi Polis Hafiyesi ŞARLI 

ŞAN'm ilk defa 
Y ıldırnn Potis Hafiyeliği 

icat ettiği harikası: 

ŞARLiŞAN 
PANAMADA 

Ayrıca: 

Her tarafta göz yaşlan fırtınası 
yaratan büyük his dramı: 

ARKA SOKAK 
PİERRE FRESNA Y • VİVİAN 

ROMANCE 

'."--._ Beybeliada Sanatoryomu 

~~b .......................................... .. 

n···~ffo'"ı:::' 1111
111

111111
1 CARDiAZOL ve diğer KNOLL 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lf:ıtti 
Kırdar, dün yanında şehlrcUik müte
hassısı B. Prost, Belediye İmar ve 
Fen müdürleri olduğu halde, Barba
ros ve Beyazıt meyda.nının tanzim 
işlerini tedklk etmiştir. Vali ve Bele
diye Reisi Dr. Lütfi Kırdar, her iki 
meydanın da süratle tanz1m.l için 
alakadarlara direktiner venn1ştir. ,_ Bugün başladı. _, 

~~~~~-'=~ 1~11...11111 HER Ml~~~;:;,;.e~~§;~UDDUR. -tlK BUDALASI 
5 perde 1111111 

ADAMIN 
INTIKAMI 

Heyecan, dehşet n korku filmi 
kahramanı: BELA LUGOSİ'nln 

müthiş filmi 

Sinema perdesinin tüyler ür
pertici bit harikası... Bütün bir, 
şehir halkı heyecan içinde ... ~ 
rarenglz kanlı cinayetler ... Müt
hiş, çılgın ve korkunç bir ser
güzeşt romanı. 

LUks Filmler 
Du sene yabız 

Dünyanin aayıJı bir kaç sinema
sın<la mevcut ıon sistem hava 
ciha:tlarile sal011lan dalına te
miz ve sıhhi hava ile yıkanan, 
e_1 son konfor ve teknik abide:ıi 

IMARMARAI 
Sinemasında mütehassıs iclaıı:
sinin temine muvaffak olduğu 
rakipsiz sezonda ıeyredilebile.-

cektir. 
BU HAFTA'. 2 FİLM 

Dillerde dolaşan yeni His ve 
Aşk Filmi: 

·Aşk ilanları 
MARGA.RET SULLA VAN 

JAMES STEWART 
ve 

W ALT DİSNEY'in muvaffaki· 
yet tacı: 

Pamuk Prenses 
ve Yedi Cüce 

Bugün matinelerden itibaren 

sinemasında yeni mevsimin en 
güzel eseri 

GULLER 
ve 

DiKENLER 
~k • Heyecan dolu bir tilm 
GUNGADl devam etmektedir. 

Bay Amcaya göre". 

hirb Nadir Nadi dünkü fıkrasında 
latı ıldırcınla yaptığı hasbihali an

Yotdu bay Anıca. . 

. . . c.Dün ak§arn bıldırcın yiyor
dum. Pilavdan bir ııiltenin ortasına 
kurulup sırtüstü yatan o kızarmış 
tüysüz cesedi parçalamadan evvel..> 
diye Y,a;tY:a haılıyor ••• • 

. . . c... Ukrayna ovalarını kaplı
yan zengin buğday tarlaları iç.inde 
koca bir yaz geçir elin ••• • 

c ... Uçaklar tepene bomba 
yağdırıyor, uzun namlulu toplar et
rafına ölüm saçıyordu... Hal>erin 
olmadı ııu} .. > diye soruyordu ••• 

Hem duyulacak hem seyredilecektf r. 
Tepebaşındn - Pek yakında - Tepebaşı.nda 

-SES-SES__, 
Bu akşam Şebzadebaııı TURAN sinema tiyatrosunda 

Sinema - Tiyatro - Varyete 

Sanalkat NAŞiT ve arkadaşlan 
Yük.sek okuyucu NADiRE ER ve saz arkadaşları, yeni 

numaralan akribatik danslar. 

Damgalı Suratlar Komedi 3 perde 

Sinemada: 2 büyük film birden: 

rvaryete 

1 - Görünmeyen Adamın Avdeti 
2 - BATMAYAN GÜNEŞ 

DOUGLAS FAİRBAr-..'KS • BASİL RATBONE 
Akşamları sinema 19, 15 de başlar. Sinema tiyatroya bir biletle gjri· 

-lir. Gündüzleri sinema: 11 den itibaren devamlı matineler. -

Dah! Rejisör WİLLY FORST tarafından vücude getirilen 
BİTMEMİŞ SENFONİ. .• MASKELİ KADIN ... MAZURKA 

ve nihayet : o P E R E T şaheseri 
Bütün seyircilerini gaşy edecektir. 

Kat'iyen wmtulınayacak olan bu zengin ve muhteşem Film 

Pek yakında ŞARK sinemasında 
~-------------------------·--' ÇEMBERLiT AŞ sineması Te1: 22s13 

Bugün Matinelerden itibaren 
2 Muazzam Şaheser birden 

DiLDE SCHNEİDER - MARTA TERNY - ve dehak~r 
HAN BEİNZ RtJ'HMANN'ın müşterek yarattı.klan 

1-Bekarıar Cenneti 
gayet neşeli ve son derece modem olan bir filmdir 

2 - Sinemacılığm yeni bir harikası 

&örOnmeyen Adamın intikamı 
Korku... Heyecan... d~et ve esrarengiz filmler yaratan 

BELA LUGOSl'nin en son şaheseri. 

Senenin ilk Süper Filmi: 

KADINLAR ARASINDA 
NORMA SBEARER - JOAN CRA WFORD 

ROZALİND RUSSELL 

, 

BU AKŞAM Senenin ilk ve mükemmel 
MELEK'te FRANsız FiLMi: 

DONYAYI TiTRETEN KEŞif 
Bütün seyircileri merak ve heyecanla titretecek büyük aşk 

ve ihtiras Filmi: Baş Rollerde: 

ROGER DUCHENE • CLAUDE DAUPHlN-ERİC Von STROHAİM 

Aynca Matbuat U. Müdürlüğü MEMLEKET JURNALi No. 3 

Numaralı koltuklar erkenden aldınlmalıdır. Tel: 40868 

... Ser verip sır vermiyen bıldır
cın bu sual karşısında: cEy Adem 
oğlu ... > diyerek dile geliyor ve 
cDerdimi kabartma şimdi benim, 
ayır l}U bacaklanmı da kurtulayım 
arhk ••. > ricasiyle sözünü bitiriyor. 
Muharrir de onun dediğini yapıyor ..• 

B. A .. - Afiyet olsun amma bir 
sahe.h gazete11ine göre yazı değil bu T. 
-> ... 
B. A. - Oruçlu karilerini pek va• 

kitsiz imrendirebfür1. .• 



Sahüe 4 . 

IRADYOI 
Bugünkü Program 

12.30 Program, 12,33 Oyun havaları. 
12,45 Ajans haberleri, 13,00 Şarkı ve 
türküler, 13,30 Karışık program Pl. 

18,03 Fıısıl heyeti, 18.25 Konuşma. 
(Dış politika Mdlscıe ) , 18,45 Radyo 
çocuk klübü, 19,30 A ans haberleri, 

: ;J ' .... , • . 

19,55 Karışık şarkılar, :.ı0,15 Radyo 
gazetesi, 20,45 Blr halk tiir'küsü öğre- B 
nlyoruz, 21,00 Ziraat takVlm.l, 21,10 
SÖ'Z ve saz semaileri, 21,30 Konuşma. ş, 

• 
ış, , 

21,45 Rlyasetlcümhur bandosu, 22,30 
Ajans ve para borsası haberleri, 22,45 Nevraıj·İ, Kınkllk ve Bütün 
Dans müziği Pl. Ağrılarınızı Derhal Keser 

2 birinci teşrin perşembe sabahı 

7 ,30 Program, 7 ,33 Hafit program 
Pi., 7,45 Ajans haberleri, 8,00 Hatif 
program Pi., 8.30 Evin saati. 

YENİ NEŞRİYAT: 

Yücel 
Bu aylık mecmuanın 79 uncu sayı

ı;ı çıkmıştır. Bu sayının başlıca mün
derecatı şudur: Edeblyatçılanmızla 
konuşmalar (Hasan AH-Yücel ilel 
türkçcde okumağa Hiyık kaç kita.b 
vardır? Kitap davamız, Atatürk bib
llyogrntyası, tercümeclllğlmlz, kara
göz, Destoyevski, ikinci senfoni, şiir-
ler, Cemal Nadir Gülerln karikatürü, 
gençliğin terbiye.si, güzel sözler ve 
saire. 

* Cümhuriyet Halk Pnrtlsi Alem
dar semt ocağından: 1/10/941 çar
şamba günü saat 21 de senellk kon
gremiz yapılacağından bütün partl
daşlarımızın teşrifini ehemmiyetle 
r ica ederiz. 

Beyoğlu Yerli Askerlik ıubesin
den: 

Yd. piyade asteğmen Şükrü o~lu 
313 doğumlu Abdullah Sezalnln 14348 
hemen şubeye müracaatı ilin olunur. 
(1/127801 

ZAYİ - Askeri muamelem! havl nü
fuz cüzdanımı kaybettim yeni çıkarta
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Edirntkapı Karagümrük Sarma
. ık caddesi Sultan mahallesi çeş
me sokak N'o. 7 İsmail o•la Ce-

mal Akışık 318 

Haşim Nahid Er. Bil'in 

Avrupa Buhranının 
Psikolojik sebebleri 

MUHAREBE 
NASIL BİTECEK? 

Ünvanlı eseri 

İKBAL Kitabevinde 
Fiyati: 150 kuruş. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullu Kutulan ısr.ırla isteyiniz. 

Satılık köık 
Kadıköyünde merkezi blr yerde, 

denize ve tramvaya iki dakika me
safede, Jkl dönüm çamlıklı, bahçe 
içinde ayda 86 lira icar getiren 
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konforlü boyalı bir köşk acele .sa
tılıktır. Fiat müsaittir. Galata öme 
Abid han sokak İntibah handa 
Nuri Ertan'a pazardan maada. her
gün müracaat olunması ri.ca olu
nur. 

Sayın halkımıza büyük müjde: 
KRİSTAL'in dilleTe destan olan kütle halindeki muazzam saz heye
tine on beş günlük istirahatten sonra iltihak eden yüksek aanatka
nmız MÜZEYYEN SEN AR' ı 1 teşrinievvel çarşamba akşamından 

itibaren dinlc:yeceksiniz. 
T ANBURI SELAHADDiN PINAR ve KEMANI NECA Ti TOKYAY 
Saz heyeti: Kemençe SOTIRt - Piyanist FEVZi ASLANc.tL • Udi 
Seianildi ABDİ • Klemet ŞÜKRÜ TUNAR - Kanun İSMAİL - Dar
buka HASAN TAHSiN • Aksaraylı HAFIZ YAŞAR ve HAMtr 

DİKSES. 
İnebolu sulh hukuk mahkemesin-' Bayanlar: SUZAN YAKAR - FAIDE YILDIZ - MELAHAT AK-

den: GÜN. CAN AKStr. FAİZE - MÜBERRA - NERMİN 
No. 61 İnebolu orman ldaresl veklll · Pazar ız:ünleri saat 4 dm 7 ye kadar matine vardır. 

avukat Fethi mağara tarafından İne- •••••••••••••••••••n•••••••m 
bolunun İliş! köyünden Behçet oğlu 
Ahmet ve Behçet oğlu Hamın Behçet 
)ğlu İsmail ve Mehmet oğlu Kamil Kü
tük aleyhlerine açılan tazminat dava
sının yapılmakta olan muhakemesinde 
?.jüddeialeyhlerden KAmU Kütük., Ah-
met ve İsmallln ikametgahları meçhul 
bulunduğundan haklanndakl gıya.b 

kararının hukuk U. M. K. nunun 14'? 
ve 141 inci maddelerine tevfikan na.
nen tebUğine mahkemece karar veril
ml.ş olduğundan duruşma günü olan 
27 /10//941 pazartesi günü saat 10 da 
mahkemede hazır bulunmaları veya 
bir vekil göndermeleri aksi. takdirde 
bir daha mahkemeye kabul e<iilmiye
rek vakıayı ikrar ve kabul etrnL, sayı
lacakları gıyab karan tebli~I yerine 
kaim olmak üzere keyfiyet uan olunur. 

Umum emlak ve 
teknik bürosundan 
Nazım Osnıay namındaki şah

sın yazıh:ınemizle hiç blr aHi.kası 
olmadığını görülen lüzum üzerine 
ilan ederim. 

Kabataş Erkek Lisesi Satınalma 
Komisyonundan 

Okulumuz pansiyonunun 17 kalemden ibaret şartnamesinde musarrah 
3268 Ura 75 kuruş muhammen bedelle çamaşır yıkama işl. açık: eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltme 16/10/941 perşembe günü saat 2.30 da Beyoğlu İstlkllU 
c~ddesi İstan~ul Liseler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. İlk teminat 245 lira 
16 kuruştur. Isteklllerin teminat malcbuzlarile yeni yıl Ticaret odası vesika
larını hamilen müracaatları. (8131} 

BUGÜN ÇIKTI 
YILDIZ'ın bugün çıkan 70 inci say

yısında: George Brent - Gary Coo
per'in en son tilmi - Alice Faye sö
zünde duracak mı? - Dea.nna Dur
bin ne yapıyor? - Kadın yaşlandık
ça güzelleşir mi? - Türk san'atkar
lanndan: Avni Dllllgll - Perdenin 
Zavallı kuklaları ~ Yeni bir film 
romanı: İlk göz ağrısı - Film hika
yesi: Ar!zona - İki hikaye: Yaş -
Kadın işine akıl erer mi? - Renkli 
karikatürler, fıkralar, tablo, dert or
tağı v.s .... 

ZAYİ - İstanbul Ticaret oda.cıın
dan aldığım 1135 No. ıu w 813/941 
tarihli menşe 10hadetnamesl nyl ol- !!!!!!!!!!!!!!!!~~H~e~r 2y~er~d~e~l~S~k~ur~Uf~_!~!!!!!!!!!!!!!!!! 
duğundan yenlshıl alacağımdan es-
kisinin hükmü olmadığından Uiin P. T. T. Umumi Miidürlüğünden 
olunur. 1 - Yapı ~!erinde istihdam edilmek üzere iki yüz on lira. ücretli blr yük-

Balıkhane No. ZS sek mimar veya mühendis Ue yüz yetmt., lira ücretli üç fen memuru veya. 
ALİ TANSEVER mühendis alınacaktır. 

2 - Bu memuriyetler ihtL<;aS mevkil olup tallplerine 3656 No. lu kanun 
Satılık Kadın Elbiseleri hükümlerine göre ücret wrilecektir. 

En büyük terzilerden fe\'k:ıU- :l - Talip olanlann vesi.kalannı P. T. T. umwni müdürlüğü muamelat 
de kuma.flarla dlkllml~ 42 ve ı müdürlü~üne göndermeleri. (7138) (8692) 

44 beden genişliğinde bn..flfçe M •f V k·ıı·..... d 
kullanılmı., kadın elbisıelerl, ~- 1 aarı e 1 ıgın en : 
hlbi şl.şmanlandığ'ından s:..tılık- ı ' 
tır. Telefon: 81530 Fahrlve. Kız Enstitüleri Mezunlarına -ZAYİ - 1929 senesi İstanbul mın

taka Ilınan relsllğinden almış oldu
ğum liman cüzdanımı zayi etUm. Ye
nisini alacağımdan esldsinln hiikmu 
yoktur. 

Adres: Büyiika.da Çarkıfelek sokak 
No. 13 132'9 doğumlu Ahmıat Okur 

Kız Meslek öğretmen okuluna. yeniden talebe alınacaktır. Müsabakaya 
lştlmk etmek isteyenlerin şartlan anlamak üzere 4/X/941 akşamına kadar 
mezmı oldukları okul idarelerine mliracantıan !lfln olunur. (8695-7170) 

İzmir belediyesi Reisliğinden 
Belediyemi2JC me.ıt>ut Kültürpark. İzmir enternasyonal fuarı ve turizm 

idaresi için aşa.ğı<ia yazılı evsafı haiz bir müdür ile bir yazı işleri şefi ve mü
tercim alınacaktır. 

300 llra aylık ücretli ve ihtisas mcvkll olan, 
1 - Müdürlük için: 

Y Pn irlen büyük bir parti 

A - Yüksek tahsil görmüş olmak, cGüzcl sanatlar mlmarl şubesinden 
mezun olanı veya daha evvel turizm ve fuar işılerlnde ihtisas sahibi olduk
larını lsbat edenler tercih olunur. 

B - İngiliz Alman ve Fransız dlllerinden birine vakıf bulunmak, clkl 
veya daha evvel t·· .. ızm ve fuar işlerinde ihtl.sas sahibi olduklannı istıo.t 
edenler terclh olunur. 

müstahzarları 

gelmiştir, içinde Prontosil de vardır. 

sıtma ve frengi ilaçları 

Kızılaydan yeniden tedarik edilebilir. 

tabibi 

C - Askerlik filli hizmetini ifa etmlş bulunmak, 
D - Şimdiye kadar çalıştığı müesseselerden bonservisi bulunmak, 
2 - 170 lira aylık ücretll yazı işleri şefliği ve mütercimlik için: 
A - En az ll:re mezunu olmak cyüksek mektep mezunu tercih edilir.» 
B - Yabancı dillerden .:İngilizce, Fransızca Almanca• birine vakıf ol

mak, «fazla dil bllen tercih olunur.» 
C - Muhabere ve dosya işlerine vukufu olmak ve her hangi bir mevzu 

üzerinde düzoün yazı yazo..bilmek, ıescr telif etmiş olanlar tercih olunur.• 
D - ı inci maddenin C ve D !ıkralannda yazılı şartlar bu vazife için de 

nrnr·ncaktır. 

3 - To.şmd.an yapılacak mürncaatlan için nüfus hüviyet cüzdanı. mek
tep şehadetnamesi, askerlik terhis vesikası suretlerlle tamussıhha oldukla
nnrı. dair bir hekim mporu ve 10X15 ebadında bir fotoğraf ve hal tercemesl 
gönderllecektlr. İsteklilerin 20/ 10/ 941 pazartesi günü akşamına kadar bir is
tida ile Belediye reisliğine müracaatları ve ayrıca adreslerine bildlrllecek mü
sabaka imtihanı gününde İzmlrde bulunmalan lüzumu ilan ohmur. (4045-8703 

'1 incl Ttttib 3 üncü çekiliş 
Plinı 

Bu piyango 7/10f941 de Afyonda 
çekilecektir. 

Ikramiye ikramlye ikramiye 
Adedi mlktan ( tutan 

Lira. Lira 

1 30.000 30.000 
l 10.000 40.000 
6 5.000 30.000 

40 !.000 80.000 
120 1.000 120.000 
160 500 80.000 

1.200 100 120.000 
uoo 50 60.000 
8.000 10 80.000 

160.000 ! 320.000 

170.'731 + Yekün + 
Tam bilet Yarım bilet 

4 llra 2 lira 
Yüz bilette 42,68 bilet kazana

caktır. Hasılatın % 60 ı lkmmiye 
olarak daıtıtılacaktır 

GJl~f!ıQ~@bcııcıqıc:l08~ 
Yüksek Ziraat Enstitüsü RektörlüğündeO~ 

Orman, veteriner ve ziraat fakültelerine bu yıl kabul edilecek tal~ 
rin seçim imtihanları İstanbulda Sultanahm~tte Yüksek İktisat" ~~e ;• 
mektebi konferans salonunda ve Ankarada. yu'kset Zira.at enstıtusw."" ıo" 
~ıda yazılı gün ve saatlerde yapılacağından namzet talebenin ı.ıntuıa" 
misyonuna müracaatlan. (6159) (8371J..t 

Ders Gün ıı 
Fizik 6/10/941 Pazartesi 9 - ıt 
Türkçe 6/10/941 ıo 14.30 - 1ı 
Kimya 7/10/941 Salı 9 - ıt 
Biyoloji 10/7/9/41 ıo 14.30 - ıı 
Cebir 8/10/941 Çarşamba 9 - 1ı Yabancı dil 9/10/941 Perşembe !;::.!!/ 

Kütahya Vilayetinden ~et 1' 
1 - Vilayet makamı içln 39 veya 40 modeli Fort, Şevı'Ole, stpbef 

Opel markalı 6 - 8 silindirli bir otomobil satın alınacaktır. Ii.tJ ,fi' 
2 - Muhammen bedeli 12500• llradır. Muvakkat teminatı c187• 

kuruştur. ~·1 3 - Otomobilin motör, şarj ve aklmliitörü tam:unile arızasız otae~ 
4 - Eksiltme 14/10/941 Salı günü saat 15 de vilayet dalmt ene 

huzurundıı. yapılacaktır. ~· 
5 - Otomobilln karasörü ve dö~mest bozulmamış bir halde ola ~· 
6 - Elektrik tesisatı, korncleri ve el komesl muntazam bir halde 

ş:ıbilecektlr. ~ 
7 - Otomobilin işlemesine lAzım kriko, pompa ve levyeleri, anall~ 

tornavida ve İngiliz anahtarları, çekiç ve yağdanlıkları ve salr al!tı t 
ve sağlam olarak verilecektlr. 

8 - Yedek tekerlekler birllkte tesllm edilecektir. ·•üdV° 
9 - Verilecek otomobllin kat'l muayenesi İstanbulda Emniyet ~gefel 

lüğü 6 ıncı şube seyrüsefer '""fliğlnce ve diğer vilft.yetlerde Belediye seyı-;:;, fi 
idarelerince yapılacak ve te:cıır mektubu lle birlikte bu muayene rııpO~ 
otomobilin tulani bir fotoğrafı ile birlikte Kütahya villl.yet Dalml ue 
n!ne bir zarf içinde gönderilecek veya kendisi getirecektir. 

1 
8'J. 

.. .~o - Bu şerait. dahilln~e otom~ll satmak .. isteyenlerin 14/10/94 ıeJiıl 
gw.u saat 15 de Vılll.yet Daımt Encümenine muracaatıa.n ve yahu~ 
mektuplarını göndermeleri. lüzumu ilan olunur. ·~ 

Ankara Valiliğinden: reıett 
1 - Ankara - Kırşehir yoltinun 61+000 - 66+000 üncü klloınct ~ 

ar::sındaki ş0sen!n esaslı tamirat ı.,tnln ihalesi 13/10/ 941 tarihine rastla P'' 
pazartesi günü saat 15 de vllayet daiml encümeninde yapılmak üzere ıa 
lı zarf usullle ekstıt.meye konulmuştur. 

6 
JI• 

2 - Keşi! bedeli c52519o lira 189• kuruş ve muvakkat teminatı c387 ' 
radır. . ,e'I' 

3 - Isteklilerln teklif mektuplarını muvakkat teminat mektuP ,ııa· 
makbuzu, Ticaret odası vesikası ve ihale gününden en az üç gün evvel ıı.W 
yete istida ile müracaat ederek bu iş için alacakları fenni ehliyet vcslt re
rile birlikte yukarda adı geçen günde saat 14 de kadar dalmi encüınen 
isllğine vermiş olmaları. ı;ı1"' 

4 - Buna nlt keşi! ve şartnameyi her gün Nafıa müdürlü~ündC (ls'l'fl 
bilecekleri. (700~ 

Gümrükler Muliafaza Genel Komutanlık 
Satın Alma Komisyonundan: ,,e-

311. Teşrln/941 cuma. günü saat ıı de 2951 lira muhammen bedelle 
nlz ~ratı için 4 kalem melbusat pazarlıkla alınacaktır. ti' 

Ilk teminatı 221 Hm 33 kuruştur. Şartname ve nümunelerl koın!SY° 
da her gün görülebilir. rU~ 

İsteklilerin belli vaktinde kanuni vesika ve ilk teminat mnkbuz19tıt1' 
Galata Mumhane caddesi 54 numaralı dairede satın alma komL<;fOll 
gelmeleri. (8281) __.-/ 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan ııı 

diş 

ve birçok 

n 'lJd'tJıinqme'lkecc serum 

müstahzarları Münakıısanın 

il Devlet Demiryolları ve Limanlari İşletme ıı· Elbis~1n:Ut1ş1 
Umum idaresi ilanlari Palto » 

========================:::::: Kömür nakliyesi 

Miktarı Muhammen İlk temi- Ek.siltıl1eıı ti 
bedeli natı Şekli Tarihi sıı>,..... 

400 1850 555 Kapalı 13/ 10/ 941 ~~:,O 
175 1800 237 Açık 13/ 10/941 
400) 150) ı t5 
100) 200> 60 Açık 13/ 101941 l ;,.. ve aşıları 

da tekrar gelmişi.ir. 

ilaçlar 
Bütün eczanelerden tedarik eailebilir. 

Sümer Bank Birle§ik yün ipliği ve dokuma ve 
ıunğipek f abrikalari müessesesi Müdürlüğün<len 

Müessesemiz Sümer Bank Blreşik pamuk lpllğj ve dokuma. fab~kalari 
müessescslle tevhit edilerek Anka.raya. nakledllm!ştir. 

Mües-;e~zin yeni unvanı cSümer Bank iplik ve doltımıa fabrik:alaft 
mü.ss'!sesldlr. 

Adres: Ankara Yenlşeh.lr İsmet İnönü. caddesi No. 15 dılr. a (~. 

Kim. 54 de hazırla.nacak: c6000• metre mikabı balast ışı kapalı zarf 
ıt.;,--ullle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 3/ 10/941 tarihine müsadif cuma günü saat ıı de Haydarpaşa
da. birinci 14Jetme komisyonunda yapılacaktır. 

Behet metre m.Uı:abının hazırlanma muhammen bedeli 150 kuruştur. 
Muvakkat temlııat 675 liradır. 

İsteklilerin muayyen günde saat 10 a kadar zarfl:ı.nnı komisyona. ver
miş Olmalan lazım.dır. 

Fazla malfımat ve şartname almak isteyenler işletme kalemine müra-
caat etmelidirler. (8210) 

* Mulınm.men bedeli 27875 lira olan 27 kalem Ankara hastahanesi madeni 
eşya. ve mobilyası 10/10/941 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usuıne 
Ankarad& Ida.re bhıasında. satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2090.63 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve tekllfierlnl aynı gün saat 14,30 za kadar komisyon 
reisliğine vermeleri IA.zımdır. 

Şartnameler 139 kuru.,a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (8562) 

İstanbul Kambiyo Müdürlüğünden: 
Dairem.iz için bir daktilo alınacaktır. Taliplerin Blrlnci Teşrlnin ytr. 

m16ine kadar saat D dan 1'1 atasında. hüsnühal vara.kası. mektep §aha.det. 
na.ınest. ve d.lter ves1lcala1'lle birlik.de Bb.Qekaoıd& Dörd.tmctl Vakıf hanında 
K.ambl70 MOdtlr!Qtlne müracaa.t et.melerl. {8G'79) 

Mektebimizln 1941 mali yılı ihtiyacı yukarda gösterildiği şekiller~ eti' 
slltmelere konulmwıtur. Fa.zl:ı. tafsilA.t için Gümüşsuyunda. Yüksek :Miill 
dls mektebine müracaat (8587) __.-/ 

Veteriner Fakültesine talebe ahnacalC 

Yüksek Ziraat Enstitüsünden ~ 
1 - Görüien lüzum ~rlne Veteriner fakültesine yeniden bir ınl 

daha talebe alınmak üzere yeni bir müsabaka imtihanı açılacaktır. •• 
2 - Bu imtihana gireceklerin kayıtıanna ı. Teşrinievvel 941 de bıı.slıı.tl 

cak ve 13 teşrinievvel tarlhlnde nihayet verilecektir. . etUl 
3 - Lise mezunu olan ve olgunluk imtihanını verm.lş bulunan ta11P1 

aşağıdaki tarihlerde imtlhanlan yapılacaktır. 
Saat: 9-12 Sa.at: 14-11 ----14 Birinci teşrin salı Fizik Türlcçe 

15 birinci teşrin çarşamba Kimya Biyoloji 
18 birinci teşrin perşembe Cebir Yab.ancı dil ~~ .. 
4 - Imtihan Ankarada. Yüksek Ziraat Enstitüsünde ve Istanbulda 

sek Ticaret mektebi konferans salonunda yapılacaktır. 
5 - Taliplerin rektörlüRe müracaatları. 1111111 
8 - Birinci müsa.baka.ya. iştirak Jçln eylOl sonuna kadar kayıt cd

87
os> 

t&lebenln lmtlhanlan evvelce UA.n edilen tarihlerde yapılaca'lttır. ( 


