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Mihvere 
karşı yeni 
bir cephe 

Suriyeden Kafkaslara 
doğru uzanan cepllenin 
teferruati teabit edildi . 

Yunanistana gönderilecek 
SO bin ton yiyeceğin vapura 

yükletilmesine başlandı 

Sahibi: Necme<ldln SadaJf - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

Moakooa ı1e 
Leningrad yine 
bombalandı 

Bir Japon gazeteai 
Almanlarla So-yyetlere 

bunu tavaiye ediyor 

BU SABAHKİ 

Almanlar 
Harkof'u teh
dit ediyorlar 

Berlbı S (A.A.) - oti-11.&TU: Rus
ya.da muhal'ebe, aramı tlddet1e de
ftm ed.IJ'Oll. Alman haberlere g~ 

TELGBAPLAB 

Profesörler 
talimatnamesi 

Ankara 2 (Telefonla) - Pro
fesör ve ordinaryüa profesör 
olmak için mevcut talimat ve 
usulleri kanuni hükümlere bağ
lamak. üzere Maarü Vekaletin
de İstanbul Üniversitesi rektörü 
B. Cemil Bilıel, Siyasi Bilgil-er 
Okulu, Ankara Dil - Tarih -
Cağrafya 'YIC Hukuk Fakültesi 
Dekanlara ile Yübek Tedrilat 
Umum Müdüründen mürekkep 
bir lcomiqon kurulmuftUr. 

T ahran'daki 

Sefaretin. diplomatik 
masuniyeti kaldırıldı 

Moakova konferansında 
üç bat murahhasın 

söyledikleri nutuklar 

Rus tebliği 
re Alman topçusu , Oraolembumu Londra 3 (Radyo saat 7,15 det -
yeni.den bombatd.ıman etmı,tır. Dün gece Moft.ovada neşredilen SoY-

D.N B. aJaD.!Jlll& göre LeıD.tngrad yet resm1 tebliği: 
önünde RuSlar, .Almanlara. milteaddit Kıtaatımız, 2 teşrlnlenel günü. btl-

Tolôt 2 (A.A.) - Unitıed Prea: defalar hücumlarda bulunmuşlar- tün cephe boyunca dü.fmanla anudt.-
Hoıi Hoti gazeteei batmalalleaüa(le dır. ne ~arpı.şaıqlardır. 
Almanya ve Ruayadan münferit bir tHHauH1111111HnH1111111111111111111111111111111111111111111111nı1111111e 
sulh yapmalannt istemekte ve za-
mantn buna çolı: müsait olduğunu 
söylemektedir. Gazete diyor ki: 

cBu aulhü Moskova diifmederı 
evvel yapmalıdır. Şimdi Mr ilci ta-
raf biribirinin kuvvetini biliyor. '.Al-
manya ve Rıaya müıterek dü,man 
olan lngilterenin üzerine yürümeli 
iç.in kuvvetlerini hirleştinrlerıe iyi 
yaparlar.> 

Haatalık ciddidir 
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[Otuzdan fnzla kasap, pcynlrcl Ad.lb'eıe 
verlldLJ - Gazeteler -

- Babam evde yoli amca, Adlqcye aitti!., , 
- Hayrola) .. 
- Yemlıkl& öte ~ alawL.. 



Sahife 2 AKŞAM s 
• , u sa 

Dii:a Geceki ve B ki Haberle 

Harp tebliğleri in~~~= ~:~:;e- @!1TI]!:fil!Iill!)l k~~;:r~~~ı a:;:;:;'~;~:~ 
lngiliz tebliği Ş h • d k• ---- jleti 

Kahire 2 (A.A.} - Orta Şa.rktaki a c p esı e 1 Konferansin bitmesi lngı·ıız· harı> geJ1lbnr• Avam kamarası tala-iri ...., .. İngiliz hava kuvvetleri umumi karar- münaaebetile neıredilen f d n bow 
cfıhımn tebliği: ittifakla kabul etti tara ın a ·ıdi 

Ingiliz hava .kuvvetlerine mensup • b • b k resmi tebliğ dıman edı 
:~sibo~:t:;:::~el~ir2= Londra2(A.A.l-Ava.mk:una.rası vazıyete ır a iŞ --- f{~: 
yapmı~lardır. Bu akın bugüne kadar hiik'functe it1mad takr1rln1 ittllakla Moskova 2 (A.A) - Üç.lü kon· Londra 2 (A.A.), 

1
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ynpıla.nJann en tesirillerlnden biri lcalnıl etrnişt1r. Bu takrirde §Ö:vte de- feransın sonunda nevedilen bir Sov- • 1:) Akdenızoe , ~ 
olmuştur. İlk önce motörlü nakliye ııDmektedlr: J AJ yet tebliğinde ezcümle ıöyle denil· ~~:~ıı:u~~iri }>i1a~ifa0},:1 "ı~ tecemmülerine hücum edllm1ş ~ Mütecaviz baıtııarlıP ka.t'Şı nçılan Napoleon'un Moskova seferi e man- ek edir 1 p ~ o!P' 
bunlarda yangınlar çıkarılmıştır. Ba- mticadelede Ru mllletinl müttefik m y:mu dokuz eylülde Moskovadn İngiliz deniz kuvve~ erıkn11atl~f 
nu takip eden bombardıman, yangı- ol&rak memn~e kabul et.ıncğe } b k • t d ki f k d• ? İtalyanın Pantellarıa k be# , 1 nın şiddeti ~e gm]ll~ o derece ve mümkilıı olan her çareye baş vu- arın are a 1 araSJn a ar De lr • lia,lıyan konferans mesaisini bir bi- üssü.ne hüeurn edere 
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arttırmıştır ld. bunu 150 kilııımetre raralı: mab.vemetlnl .tunetlendir- rincitqrinde hitinniJt:ir. Konfemna içinde lıedef üzerine . V 
11Zaktan görmek mümkün oJmv.ştutl. ~ bral! ver1lmlştlr.• Birlqi!:....Amerilia Cümhar reisi Roo- _, rd bıf 

--ı.... İsviçre'de çıkan Joumal de Gen~- Alman ordularının ~ aNlık bal'e- t ·ı b::-·ı B • Ba ,_.li mıl)la ır. .1tııı - 1~1 Bundan ba.§k& bir tayyare .....,,,_.ı- Anm bmarası re1.m. dem1tt1r ki: ve'in askeri muha.rriri Şark ceph~ k tt hAJA ~üs :tabWye- •evet J e .. ,.uı.. ntanya ıve .. ı İtalyanlar tamam!le f'l~ •teP"4 
na, garlara, binalara ve motörlii nak- cRa:sJar lıla.rltslmı doktrini uğrun- sindeki muh&rebeler hakkında blr ~ ~e=: tutma.g ve btr iti nok- <lıurchill tarafından ~etler Birliğ.i le •eldiklerinden borbd.~.!\.tdl fi'.~ 
Jiyc kollann:ı da tam labct.Jer Jı::ay- da delil, mukaddes Rusya içtn kah- h 11_ ,_ • 1 · 1,2 • • Stal" 0 W" 

..,._ .. , ma.taıe n...-..h..ı .. n •. Muharrir d.i}'Or ta müstesna olarak ileri hareketine a~ .. ornuer en mecum l'etSJ ıne ____ 1.: 'L~ -mbardııoan. ıp,.·~'·11 . .,J dedllmlştir. ramanca ~ . .n..ı;ııu& ~fa- ""'.l•..._.U'IJ',_ .. -1--i) •. ~- • 'L ~ oo o-: ,.. 

AL nan tebliği 
atlerJ.ııı.ls1e Bov1etıeı: Birllğinln men- ki: devam etmesi ~. bir ~a güç ol- ıonOCJ" en mUfte.r~ meaı ve uu mu1iab'ele etmi Jerdır.. ·zjıı ~ 
faatıeri blr oldutunu anlamazsak Son günler zarfında. Rusyadakf. mu- matla beraber, Rualara kendi ~- mesajın kabulüne tevSlı.:an toplanmı~ !erin hiç biri gemiler~• .

1
• ~ 

-a..oa11•'- .-ı. Ol"-.... h--s.-1 ri .. _..,..._ _,,, J -" b lan dlkleri tarzı Jı:abul ettirmesi faŞllacak idi. _., 1~tı • 
_,.. ~ .. ............, .... u.o..• .,....,,.,.., e ""'- .,..en e~uen azı içln d 11o1ı ü yakınma Clalıi dü•rne... dıi'' 

Rutin 2 (A.A.) - Alman orduları §UDU hatırlatıyorlar: cNa.po1~on Nie- §eydir. Ruslar taarruz e.,,. • m • Bu konferAnsın hedefi aşağıdaki 1 0ırrııs .... ~ 
başlrunuuıdalnılmm tebliği: men nehrlni 25 tmımuzda. geçt.l ve U dafaada bulunmak için manevra. ya- meselelerin tavzihi idi. Sovyetler da gemi mevcut o up • ~t'"°,, 

İngiltereye t.arp yapılan mücade- B. Stalin'e mesaj eylfilde Moskova'ya girdi. Halbutl pıyorlar. B" ı·v· . fırii 1 • renemedik. ancak ntjtl cısıı d 
lede Alman savaş tayyareleri S&ro Londra 3 (A.AJ - Bir M<*ılva Almanları bu nehri Napoleon'un or- Almanlnnn Rus ovalarına girince 1 ır ı~ıne ~mk kr ~ n;: -~~- zaman bir çok nokta ar 
adalannda bir limanda. iki bin toru- menbamdan b1Jdlrlldiğine löre lord dulanndan iki gün evvel geçtikleri yiyecek Ye bugünkü harbin Uıtlyaç acagı, muttere ayna ar n 1 - sütunlari yükseliyordu. _,../ t 
filtoluk bir Ucaret gernl&t ba.tırmııt- Be&veıtmxılt ile Harrlmaıı Btallne, hal~ elln Mo6kova'ya 300 kilometre gösterdiği çok büyük miktarda. mü- de edilın~i. bu kaynaklann, mii§te- ~ &.8 
Jardır. Chllidılll ?e ~lthı "3bst blı'er mesafede bulunuyorlar.• Bu .sözler hlmmat, benzfu tedarlkl hıısusunda, rek mesai uğrunda en iyi ıeki1de 
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iki büyük ticaret gemisi dün gece mesa.jlanm tcvd1 etml4lerüir. doğrudur f:ı..t.at bundan bir netlce altından kalkılmam iınkl!.Mız güç- kullanılması. ran a IS 
İngllterenin cıotu sahili açıklarında çıtarmağ~ kallo.fmak saçma bir 1' lükle:Je kaJ'vılqacakJıın_ dii§ünül- Stalin'in biuat faal tekilde iftjrak --- t 
Alman bombalarlle ağır hu:ı.ra tılTa- olur. Napol.eon Rus selerinde yalnız mü~u. Almanlar bu güçlükleri yen- ettiği konferans muayyen hedefine tbUll 
tılm~tır. Prau· 'da idam tar ı.t.1 yerde harp ett.ı. Biri Smolensk.'de, mit görünüyorlar. Çünkü hilcum kı- müteallik mühim kararlar üzer.inde İlk olarak ına ·ıdi 

Alman karamı gemileri sıeceleyln ~etlleniri ~~rodina d-9::_.daurma· Bunladı v1: lle~ova- :=. ::;!:l1!!_.::=r. d~: mut.a'bakat huıl olmu~. ve üç büyük kontrolü ilga edı ı 
tteml kafilemize yaJtla§IDa.k te§ebbü- • ...... w.u "' d ı · f • · ·L- 1 • • f tfk d 
:ı:eu:=a~t!i:ierdi~ B'f: :U:!; eniden bazı idam manı aramak için yapıltnJ4 bir n';;i gal ordusu bırnkmaRı dilşünmedl, bu leri müşterek gayretlerde sıkı bir el- Londra 2 (A.A.) - r;eı ~.ff 

· ~""llz üc y · l aeferl, blr türlü görünmeyen bir dr... memlşlerdlr. Na.poleon gertde blr 1§- ev etin za en utın.sa ıçın sar e ı - t tı ı r 

botıı topçumuz tarafından batınl- hükümleri verildi gezinti mahl}"etirıl aldı. ~enııf~~ eder::!~detırı~ü~; birliğinin 1!1evcudiyetinin tam bir ıslahat olarak yapılan clhareso~"'· 
mışt.ır. DP;....r bir hücum botu da atır ffuvıleon, ancak Mosltova'ya Tar- rın e ç ırşey ı . u, yu ittifakla iabat eylemiıtir.> Konferan· b t k tr ı ")gafil ıf· ,.ı 

""' n.... 2 (A D N B ) ...,... ordll51lilun beşte dördünü kaybetme- . . M l f _ l d·v· b" ua on o unun ı dıı) y tı:ısarn uğratılmıştır. .-. ..-ağ .A.) - ( . . . : dıktan sonra güçlükle lı:arfıla,ştı. Hal- si be ld sın hıt.amında, o oto aoy e ıgı ıT ]erde adli bazı ıslahatın . ~-,.. 
In. lllz "'A-'-~-" •A l ri u·~ al d L• "d -·'- b...Ao.I Al d·••A ... _ ... _ 'd ne .'M! P 0 u. 1 ~ k f • • • t • 1ı~e ~"" g uuı......_..uıınan -yyare e ~aye bn as;ı eTaZı e ~an ga- wu rnan or w.an .A'U.QAUYa an nutuıı:ta ası erans mesa.ıanun mes. u _ b'e'-lenm _ı_t~dı'r. ŞıJ11o ~ 
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d - alma ba... _, t.·--= ı ~ .::. ....... le --~ Birlncl Almanlann general TodL'un ku- l _-_ı •• ıt c-..... ._:...ı 
un gece n oyanın cenup M- 2eteıer, OKZJ limıııelerin hiyaneti va- ene guçl<&&n:r Us•"'9vvr. mandası aıtmdakl iııtihk!m Ye inşaat ve seri bir surette netice erunesinoen eski Şah adHye işlerini ·ov-~ r 

mnda muhte.Ur yerlere geliflgüzıel taniye, ruh.aatsız &ilah ta~ma ıve -eko- Aleksandr mütemadiyen çetllerek kıt.alan <>rdulan takJp etmekte, yol- dolayt memnuniyetini izhar etmitti!· trol etm~kteydi. Diğer koıı:;iJ,p6S 
lnfıli\k ve yangın bombalan atmUJ- ile __ '- ıa· - .. 1 . d d 1 memleketin müstevliyi yutması tabi- M 
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Jardır. ?om -.oo J cu~ enn. e_n o ~yı yesbıl kullanmı~ı. Sta.lln bu usulii lan tamir eylemekte, menzil :teşkll!'ıtt o o o . n sonra gere ıten ı namı· i.e eski Şahın gubettigt ılf~ 
İngiliz i:lşe gemllerlne ~ yapı- ıdarna malı.kam edildı1denru haber kabul etmemşlt.lr. Bovyet Rusya. blll- vücude get.trmcktedfr. Bu tA:!şekkülün na gerek lord Beaveıbrook namına ri uhiplerine iade e.trnd h ektJı1Jtf 

ı:ın tesirl! mücadelede Alman bahri· veriyorlar. Prai Ye Brünn mahkeme· kls d\14manı tutma.ta. ~ışıyor. Aksi Polonya hududundan Smolen.slt'e ta- söz .öyliyen Harriman n:cümle de- ki tetkilderjn~ denrn ettıl. Jfl 
yest ve hava kuvvetleri eylfll ayı leri taraf.ıdan verilen bu kararlar takdirde motörlze lcıtalat birkaç gün dar olan genif Rua fimendlfer hattı- miştir ki: Sabık İran şaJııfl 
Jclnde ceman 183 bbı 400 tonll1tolu.k çapmba süaü infaz edilnüıti. MıJı- içinde Sovyet Rusyayı 1gaJ ve harp nı normal hat haline koymata mu- cfp™ai madde, tezgah ve harp aJıatı' . .k 
d ~ ıs:ı b t 1-...ıır B LA __ la d _'Lt v 1 ~--'-1 ederdL vaf!ak oldUğu blldlrlliyor. Kışın nalt- c..'Y u~man gem a ırmış .,..,,. . un- m;um r aramı a em~i tug g~ra ....... .., ~eıne.i vermek auretile yap~ları ~ey .) ..,,, 71 
hırdan 452 

bin tonlIAtoluğu Alman !')olecal ve Sıvatdc vardır. Bunlann Alman genel lı:urma)'Ulın Rus har- !~::ıru:.ırB:~a ::~:~::: mükemmel yardımdan dolayı Bırle- 8-w Airw 2 (A.A bOU "'~..t 
denizaltıları tarafından •bnlmı.ştır ıı"r iltiei de Prağ'lıdır. MahkUnılar- binl kolay blr Jf gibi te!Atki ettiğini men normal '1ekllde yap~ şik Amerikaya ve büyük Britanyaya lran Şahının cCiudad C.. de Jı• 

Jta/van teb/i9i dan hir kaçl yahudidir. Maznunlar- dilşünmet de mlna.mdır. Almanlar ve bu, zırhlı tırblara, hareketlerine tetekkürlerini iblaga, Stalin beni n ile, tep-ini.sani bidayetle~itltit•' 6'~ 
dan 'dördü lieraet k.nran almııtn. Rus topraklarını, bU\"adak.l nehirlerin devam etmek imkanuu veriyor. lord Buverbrook'u memur etmi•tir. nos - Airea' e gelme•ine.10 Ler.ıt' Jı! 

müdafaa hat.lan Usis edilmesine IDÜ- 'Eh~'- Ü fin K ..., efllop fP' 
Roma 2 <AA.) - İtalyan ordulan salt oldu-u ve Ru.s ordusunun µ~uı ~ eu aymm aonmıda du- Bu mebzul yardım Sovyet1er Birliği mektedir. YanıDda ai)dı ~, (J 

umumt kara.rgaJ:unın 487 nuı aralı Memleketin müdafaaai 6
..... mm şudur: Şimalde ve cenupta !ki h .. k.. . . ,_ d • · d h ı t ,_. • · ı ·ı_· hizrnetk• ti 

n a.detA:e büyüt. kuTvetinl pek All blll- ehi h ltı d dır B 1,., u umehnın, ıtu retırun er a ar - orı ıtıtı .1 c on ııı;ı •• ,,...3 , • ıebllğl: b-'-=' - d 1 - ş r mu asara. a na . u ~ .. . . h"" İ d k I d.;•&ı•· l" aJUmm an zarar 1 ~rlaniı. lht1m.al Rua otdusunun kıy- şehttn, Leningrad ft Odeaa'nın önle- tmnasma ve .'~utecavızm ~umuna ran a a an u-s 'lct I• 
Le~~!"~~~~~= bo~~~ görülen dürbi.ıiler ınetl •e ibjiyaUan ile mal21C!nf'sinln rinde korkunç mulıarobeler cereyan kar§ı ~ııterdıgı mukavemeti ltuvıvet- • ) 
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ı rd sı ·1 alınd miktarı hakkında. o ~ iyi m.alQ- ediyor. Bu muhanebeler Uci tarafa da lenınedine imkan verecekt.ir. Sovyct· ajan ar nın zaııtı, J ~ nuş a ır. eı ya ıaı.n a, &Tel Ankara 2 (Telefonla) - Vdtil- mat,almamıpal'dı. San ~r zarfın- 'büyük zayiata mal olmaktadır. Le- ler Birliğinin Birl~ik Amerikaya n Tahran 2 (A.A.) - ıı ~ll",P 
tayyarelcrlmlzden )'ed1s1, ~ ~urrl- ler Heyet.ince 935 de kabul edilen da Ruslar Lenbıgrad cephesınde Klln nbıgmd ve Ode.sa'nm düşmeai yalan 1n "iter e mühim rn:ilctarda i tidal ğine göre, Filistinden kaça J~, 
=~::~ırf=~, .. ~~~ bir k.aruname bugüakii Resmi gaze- VOl'OIUof adı verllen :reni bir nevl görünmüyor Çünkü Leningtad çok g-ıdd ~. d k h "ki PJ-'- hatınüftisi lranda kal.an. olııı' _,.. .... u....,.. ~-_, • . • . B lı: :tank tullanıyoTlar. Bunun ııı1lı he- 1 . ,_._,_,_ ·edll .... ı.t· burad b" ma e gon erere er ı menı ~e- . hlik )İ5' 
lcrdir. 9COe ıntipr d~r. u arıunarne- men delinemez gibidir. Bundan ba.§ka ~ wuuum ~ ır ve • & u- te hiMedilir bir yardım yapacağını a1..-ılarının . en k: e ~ 

ye göre Milli Müdafaa Vdtaletince yük blr ordu vardır. Odesa.ya gelin- , ._ d B b k b h"'-.. muhtemeldır . t 
1
, Man•'ta 6 Alman 93S de yanlan bir tez.kerede muh· blriricl anıt topçu kurieti .,e para- ce buraya denizden aevünt yapıl- L.Or eav« roo Ye en uıtumet- f ..• .' • "ftio111 o 

-'"3' fiitçiilert Tardır. Bun.lan blıçok -,er- ~ktadır ve tahklmat hatlarından }erimiz namına beyan ederiz.> . • ~an hukum~t·'v·ba~1~,ıelfl~ ~ı 
tayyaresi düşürüldü ~f mem~e~Je~den ~ret.~~- ~rde kullanı:yorlar. blç biri henüz ele g~lrilernem.lştlr. Moskova 2 (A.A.) -Stalin kon· mı~ı. Jap~n. ~çılıgı~,? te ı,ulıı~ i 

Londra 3 (A.A.) - <BB.C.) İngiliz dıl.e memJc:ltet:imu~e ~~1:" duıb~- Kızı lordu bugünün hi'k'bl ~in ~ Bu iti büyiik ~ arasında 1500 f erallMan sonra ~ devlet murahhu· elçılilt muftinın elçilik _!.J ,Ali tJ bıl' 
tayyareleri dün Norveçtcn Fransaya lenlen. ae~~'"! lu_!a. buyuten genış iyi techlz c~tır. Zayıf ııoktası kilometre ıızunlutunda bir cephe bu- 1arı ~refine bir ziyafet vermittir. cevabını verıniJtir. Rar J ıı.tıd11 rı.' 
kadar devriye fnaliyetl.nde bulunmuş adeaeli el Clurhınlennın ballc tarafm- mütebaaaı.1 ıataatm un derecede ha- lunuyor. Sm-Olen.sk mıntatasmda ma- Ziyalette lord Beaverbrook Harri- tarlanndan 6 itişinin ha af rkıı.t ~· 
"" nıtı Alman tayyarestnı düştir- d1111 kunaı:Wmaaı memleket müdafa- :ZU'Janm•IJUş olması Ye bir derece re.şal Timoçenko Almanları eo kilo- . St ff d C . M, 1 t f lunduğu sanılmaktadır. · 0 • !... ~ 

b ı__:_ _ı 1 •ııı ~~ v ' 1 ... __ '""--·dı R '" ,_ '"-d rl :\~ man. sır a or rıpps, o o o , l • ,ç•· mü~lerdlr. aa atuDUDaan za)'ar ı görü.a\igün- umumı u.an: no.,_..,. r. 11.1 .uman· mewe ...... ar ge s ......... 6 .. muvaffa« V .
1 

f Mile Ş ı_L • K manlar para vermedik ert .J:
1
, 

l..aval'e suikasd yapan 
idama mahkôm oldu 

Londra 2 (A.A.) - Resmi Al
man ist.ihbarat ~janana Paristen ge· 
kn bir habere göre M. Lavale sui
l:a!t yaomı' olan Paul Colett. Pn· 
ristcki Fransız mahkemesi tarafından 
idama mahküm edilmi,.~. 

1 tal yan ha va kuvvetleri 
genel kurmay ba§kanı 

Berlinde 

den l>u -"L..: C:lürbin1erin anca][ Milli danla.rı mahalli hnrekcUeri iyi idare olmuştur. Alınanların .M<$ovaya orop o • oyan, anıuıunn, us- . • . eınekl-tP" 
puıı ettiler, Budlenny'nln Dniepcr nehri- karşı ileri hareketlnl geciktirmek nerzof, Vi~nski, Urnanıki. murahhas lar tehlıkela addedilm e~ 

üdafaa Velı:illiii ile diğer VeU.- n1n gerisine çıekilrnesı tıareketl çok için Smolensk'i ele ge~rmetc ~- heyetlerine mensub az.a ve mütehaa. At•n da verilen ela11 
ktlerin muvafakati alınmak Jllrtile Iyi ba.şnnldı. Fakat Ufi derecede yor. Bu cephede marC§al von Bock'un sıılar ördu ve l:>ahriye komiserlikleri ı a • _ t 
d~r~ş ~~ meınl~kete. ~ku~· kudretli bir. gımel kurmayın 'bulun- orduları müdafaa vaziyetindedir. Da- yüksele erkanı, Jngiliz 'Ve Amerihn miktarı tekr3 
ması ıçın bir \arar venlmesı teklıf maması (ba genel kurmay kıs:ı. bir ha cenuptald lhate manevrası bitin- elçilikleri memurları hazır bulunu- it )ıyor 

1
1 

eCJilmektedir. zamanda yetlştfrllemez> yüzünden ceye tadar bu vaziyeti muhnfn7.a 1 d aza 1 (~eıııt ~ 
icra Velcilleri Heye.ti 30/7 / 935 harekfıtın umumi idaresi o kadar iyi edecckUr. yor ar 1

• Zürilı 2 (A.A.) - . ıı e'l?f 
de kal:iul ettiği kararla memleket olmam}itır. Ruslar mnhalli muvat- . Cenupta. vaziyet Ruslat için vahhn- ... ,,.,.111111111
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-"'" Yunanistancla hnlkn verıle tııfl" f 
müdafaui balcımınCJan zararlı oldu- fa'k:ıyet.ıer elde ettiler. Fakat blr Foch, dir. Burada von Bock ve von ~unds- blllr. miktarının bir kere dah? 

011 0
1tı 

~ l>ldi il dN 'b" 1 • 1 ket blr Weygand, bir Lüdendorf veya blr tcdt orduları çember hareketı yap- Hiiıns:ı, Alınanlar üç aylık çeUn edilecei:>i At.inada resmen 11 i,F'; 
gu . 

1 
n ~ ur ın enn mem e e Keitel büyük cesaretic harp eden bu mn.ktadır. Bunlar Hat'kof üzerine ve muharebelerden sonra st.rntejik haki- B 'k ·· de od3111 ~ 

soliu~amun. Veki}ler emrine hım- biiyük kütleleri daha mahirane ~lr Donetz membalnnna doğru ilerliyor- mlyctı muhafaza cdlYorlar. Mamafih mu~tur. u mı tar gun Atirı!' f ~ 
kılmasını v.e L.=onten,µın kararnamele- .şekilde nevke Y eldn~ ederdi gibi gö- Iar. Daha cenupta Almanlar Kırım rlüşman ordulannm ~lddetıi muka- na kırk gram olaı:aktı~. . 0e>" 

1 rile anlaşmalarda hiiyiik tadilat ya- tünüyor. berzahına karş1 harekette bulunu- vemetlnl kıtnmam~l:ırdır. flİ.Lc;lar maknm~tı n~rettıkl~r~ hır ıs\ikaııe 
pılmamnı bhul tetmiıtir. Bu sahada Alman genel kurmayı, yorlar. Bütün bu taarruzlar Ukrny- nrazi kaybedlyorlnr, fakat §imdiye mede bu yenı tahdıdı ~e d;t d> 

Redin 2 (A.A.) - İt.a:lya. hnvn kuv
vetleri genelkurmay ba.şknnı general V e'killer heyetinin içtimai 
Prlcollo dün Berllne gelm..lştir. Gene- Ankara 2 (A.A.) _ icra Vekil
ral Prlcollo Berlindcn şark cephesine leri Heyeti bugün saat 14 de B~· 
gldecekUr. PrlooUo mareşal Goering-
Je görl!sıec~k ve (l&rk cephesinde çar- vdcil Doktor B. Refik Saydam"m 
pışan Itıılyan hnva teşekkfıllertnl zı- riya1tetinde mutat haftalık top1antı-

inkar edilemez blr üst.ünliiğe mallkUr. n:ı.nın z.aptını tamamlrunnk içindir. kadar ordulannm da~ı men- kabul etmesini halktan ıstdtl 
AltmıJinı bol bol geçmiş olan iic ordu Bu muazzam cenup cephesinde Bu- ctmeğe muvaffak olmuşlardır. İki ta- ler. A 
gnıpu kumandanı, mnreş:ıl von Leeb, dienny orduları cok nazik bir vaziyet- rnftn da bir )'avaşlama. görünmüyor. • orau 
von Rwıdsted ve von Bock çok kıy-, tecllr. Bu mıntal:n, cephenin en mü- Havaların boZ!llaSl tesir yapmazsa Moskova ve Lenın 
metli, birçok tecriibcler görmiiş ku- hlın kısmıdır. Çünkü burada, i!;!lmnle muharebe daha uzun müddet devam 

yaret edecektir. sini yapmı,hr. 

EY KADER! 
Aşk ve macera romanı 

~frika No. 42 

- Evet bir ad:.edaeım1 ogöreceğim. 
- Ödünç para verdiiniz uLa-

4laşnız. mı? 
- &et. Ta lr.e-ndi.i 
Tahi Rdet. pederane bir tavir 

ııldı: 

- Benden bir nıWhat dinler mi· 
ııiniz' 

- MemnuniyctleJ PeUli bil.ini
niz ki ~ sizl l>aba mal:amında te
flik ki ederim. 

- Sizdcsı ödünç para istiyen ar· 
kadıı.•lardan sakınrnız. 

- Adam &eTı de ... Bu ikrazlar, 
beni o kndıır ıınnımıyor ki ... 

Cevdet. bu cevabı verdikten sonrn 
tlıbiin dini sıkarak çıkıo gitti. ihti
yar tabi, dükkanda ynJnız lcalınca, 
dı.i~nC'ey,.. daldı ve kendi kendine: 

- Bu. acaba bir de}il!l,. mukaddi· 
me_,i mi) diye söy:ll"ndi. onra bu 
vehme k·endisi de gülCTck omuz 
ııilkti . Cevdetin kafn!lı ~aillnrndı, mü
va:zcneai yerincleydi. 

Katleden: (VA • NO) 

O Aaıde. Cevdetin eıs;arın1 öirea· 
ıaek i.tediii 1-j. ölü lcadın acaD& 
kimdi) Til>i 1.u m-.ele üurinck 
fazla Cliitüameii liizum•z cör~ü ve: 

- Yine liaraya celecek değil mi? 
O zaman öirerurim, di,ıttdt iflerile 
mqgul ohnaja haşladı. ..... 

Öile vuti idi. Cevdet, huauai 
otomobili ile lt'onağa döndii. O sa
bah arkaCla~ı Fahttddinden §U kısa 
mektubu almiştı: 

A7.iz kardegim Cevdet: 
Öğle vakti sendeyim. Yemeği be

raber yiyeceğiz. Senden küçük bir 
hizmet iştiyeceğim. Hürmdltt ve 
sevgiler. 

İmza: Fahreddin 

Bu mektubu, ııakh gazeteleıile 
beraber lalası Cudi, Cevdetin yatak 
oda.sına götürmüştü. Cudi, mdctuhu, 
"ürmeıkarane hir eda ile v~ıirken 
ef~disine lıitap etti ve: 

- Zanneders~, beyf'fendi. bu 

mnndanlardır. Bunların üstünde I nlsbetıe, daha uzun müddet h:ırekat cdebUlr. İşte bu sebepledir ki, Alman ~I 
başkumandanlık Prusya nskcrl nn•a-, devam edebilir ve bu hnreket. hamın genel kurmayı blr kış muharebesi için y·ıne bombalan ' 
nesini muhafaza. etml.ştir. ilerisi için bir dayanncak nokta ola- tedbir almaktııdır. 

mektup arkada}ınlZ Fahr>eddin bey-, zaman, 25 dakika daha evv~I gelmiş 
den eeliyor. olan arkadaşı Fahreddfoi, yazıhane-

Cevdet: sinin divanına uzanmış, uykuya dal· 
- Görüyorum lc:i. mcktuplarm ~ buldu. Yazıhane lr..apaaa açılınca 

.itimden geldiiüıi yazılarından anla- F ahr~ddin gözlerini yan açtı. Cev
maja batla.iınız. maıallah bu ne te- deti lı:arıısın<la cörünce, doğrularak 
rakli lala ) oturdu. 

- Fahreddin l>eyin mektuplarını - A sen nüWı Cevdetcii.im. Seni 
yazılanodan tanı:yorum Leyefendil beklerken uyuyalc:almıfJlll. 

- Mdtuplarırnı 'da okuyor mu- - Geleli çok oldu mu) 
•unuz"> - Ancak hir çıcyrek, yirmi dakika 

Bu sua], lalaya dostça aorulınupu . oldu. Ço'k fena bir gece geçirdim. 
- Hayır be~fendif Yalnız müsa- - Kumarda mı? 

adeniue arzedeyim ki, l>u mektubu - Evet kumarda... Sana yalan 
oliumadan muhteviyatını da aöyliye. aöy)iyetnffn kardeşim, uçrumun lı:e-
hiliriın. narındayım . 

- Muhtf'viyati nedir, hil baka- - Bunu hari takdir ediyor mu-
yİm} sun) 

- Sizden yine para istiyor değil - Bu na!ıl ~uııl> ... Yalnız hatıımı 
mi efen rl im~ ta.kdir etm~lc değil. pişman da ol· 

- Hnyır ~e. bunda aldandınız. dum. Bu sefahatten bıktım, usandım, 
Bugün öğle yemeğine gelece~-ini bil· kcnCJimden nefret ediyorum. 
diriyor. - Bunu 'da ta~dir etmek ve söy. 

- Belki doğrudur, fafat neticeyi lemeIC az ~ty değil. 
bekleyiniz., sonra tahminimde alda- F.nhreddin, esneyerek gerindi ve 
nıp aldanma'dığıma dıür hükmiinü- boğuk bir sesle devam etti: 
zü verirsiniz. - Deh etli bir uykum var. Bunu 
Ulanın talimini tamamen ·doğru munta7am · 'hir h·ayat sürdüğün için 

idi. Cevdet de fazla israr etmiyerek sen takdir edem-ezsin. 
gazeteleri olt"umağa Claldı. Cevdet, arkada,ının omuzuna vu-

Cevdet, öğle ıvakti eve Clöodüğü raraltı 

- Haydı öyleyae yemeğe .•• Ye· 
mek·. seni kendine getirjr, 

Fahreddin silkinerel: kalktı. uyltu
ru ·dağılmıt{İ. Barutçzuz.ade Fahred
din, hem çolc· ~t§ıklı, hem de vü
cutça Clipdiri bir erk.eti. Yüzünün üa
tüne Clökülen siyah partalı: .açlarını 
sağ elile 'diizelttikten sonra arllada· 
tani yemek salonuna CJoiru takip 
etti. 

Yemek -lonu, M<-ıe faliat muLle· 
tem ~a ile dolmtıftu. Büfe, maaa, 
sandalyeler, masif cevizden yapıl
mı~İ. Y emef takınılan, en me§hur 
fal>rikalarin mamulatından idi. So
maki gömme ocakta yavaı yavaş 
yanan o'Clunlu, bu dekora muhte§em 
bir manzara veriyordu. 

CevCJet. ıı•kadnşına, masada İ~gt!.1 
ettiği yetin karşİsınCia bir 8tı.ndalye 
gösterdi ve: 

- Otur bakalım. <ledi. 

Fahre'Cldin, yemek salonunu dol
duran kıymetli e§yaya haııedle dolu 
bir göz gezdirdikten sonnı: 

- Cevdet, dedi. Çok kİym~ttar 
bir yemek ııalonuna malik olmakle 
övünebilirsin. 

{Arkası var) 

cae> 
(Da.' tarafı ı incJ sabır c!t '°' 

C 115t:ı Jf 
nazaran Sovyetlerin ro. b'f 
Or • L_ ı· l bOlfl •f-" anıenoau ıman arını >'11' ~ 

man etmi tir. Bu l>ata.ry::;.~:a. 1i9't' 
manda tetrinievvel ib 1 ~ 'j, 
müesaeM9İ olan binayı cla ~ııı ,r 
mutlardır. Oranienvaum l. ücl' ~t 
l>ulunmalı:ta olan biqük bıf t".,it.ı.# 
gemisinde de bombardunıın 1""'ıı "'" 
yangın Çlhnlmııtır. Bund•~ gr'~. 
Alman b.taryalari dÜA Lt:f'iJl ,,, '.k 
sınai mukezlerini bom~r<lı~~ır-; 
mitlerdir. Bir ıaz ve bir 1Jl111~ fabrikalarında da yangın çık" 
tır . 

Ka demel!! 
.. bit 

k .. tıJ Slk sık hatırlattığımız 0 ·~' 
t BJ 

yazma ve k:onu ma tar%1n rJ9f• 
ve radyo tekrar edip duruY

0 
bit 

cFalancn zatla filan adarnıl1,af• 
•Jd" •yoTI" • 

konuşma yaptığını» bı ır~·rkçtf1 

G~ne te\:rar ediyoruz~ Tıı 
çirkinleştirmemdi. 
Konuşma yaph • 

dememelı; 
Konu~tu 

demeli! 
L 
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~AMDAN AKŞAMA ( 

~ABBRLERi) f KONUŞAN MUMYALAR 1 Serap _ ŞEDiR 
~l\ızıın çöllerde susuzluktan da· 
ı.,d Yanan ümitsiz yolcular, afuk
'İıi • ıu hayali görüp çılpca aevi-

lhtikarla 1 Mısırçarşısı l Taksi ücreti ı Tefrika No. n Yazan: İS.Kfilt"DER F. SERTELLi 

\ıı~f.~çeğe erince daha korkunç m u· . cad e 1 e 
ıge d~menni§. 

Su ·• •. 'İıı fforuş hatalan sadece tek kiti· 
Dün bir çok esnaf 
mahkeme)7e verildi 

ltııı ~uıa gelmez. Göz aldan!§ları
.. ..._. 0 Plu İnsanlara da olmayanı var 
~IÖaterdiği çok İfİtilmİ§tir. Bun
..._ tnaraz'i psikolojide hazan ko-

• ba.zen feci misalleri vudıt'. Kömlircü Halll ve Musta.fa yedi tu-
811 aldanıı • cemaatl • ruf& .satılması 1cab eden k~mürün 

..._ddi il ' ~ erme <tnosunu yedi buçuk kuruşa, sütçü 
i.. riL. emde ıozle musallat oldu· tstavro ytrml bee kuru.§luk kre:m:ıyı 
"il .. a, lllaneri bayatta llir iman 27 buçuk 1'1Jnı.şa., Şak.il'! ve Arıt adla
~ l'll>i ruhlara bulAfU'. Bilhasaa, rmda iki bakkal ekme~ kllosWlu 13 
Li_;:' aılantı n tehlike aalarmda, buçuk kuI'Uf& a.ttlltla.nndan yakala
~e hiç aWrası olmayan m n&rak Adliyeye teallm ed.llm1§lerd1r. 
~Lir hadi.enin bütün belde halk- Asllye 1tınc1 ceza mahkemesinde 
~ ~ beyecanlu doisdaiu yapılan muhakeme neticesinde suç-

~· Bizwm inhitat dem ~".;u'ı:., 0!::U:~!u ~~ 
'-i e miifterek balk taba:niil· :petıerlne n bit hafta müddetle dük-

e doludur. tlnlannm ka.pe.tılmasına. karar ve-

Y erıi bir badİle bu nlti illetin r1lm1f t1r. 
~ • Manifaturacılık yapan İbrahim 
li) ~ da blıfgöaterdiiinl bidi- adında biri de metresi 110 kuruşa. sa-

ar. tııma.<n tcab eden pUeni 150 kuruta 
Be•-:ı.__ atmak suçundan maznunen yakala-
~ "iuuuun Liyej tehrinde, biç bir narak Adliyeye tes11m edllmlt. hak
' ve a1imet yokken, harbin bi- landa tahkikata baflannuttır. 
~epheJerde birden dardaP, mii- Ayakkabı aatl§mda 1htlllr ya.p
~· e iınza••aclıfı laaberi ,.aydauf. maktan maznunen muhakeme altına 

ırcfe hemen tenlik batlumt ı... alman Salamotı ve Dtmltrlnhı muha
ter donar, halk kakl ad' kemelerlne dün asllye ikinci ceza 
' nuı, ıo • a 0 Y· ınahkemesinde devam edllmlşUr Bu 
~·· Ya, tarkı aöylemeie, aeviçten celsede müddeiumumi lddlanam~slni 
.._ llftneye bqlamq. Kahvelerde ta· okuyarak bu Hd maznunun kadın 
-!_~u sıbi aJamt, maiazalarda ne ayakka.bı.sı atl.flJlcla ihtlklr yaptık
... :~ •esik.ya filin Nlmııacl•n, ları sabit röriilmeditlnden, bcraetıe
~ --:~. ıablm11• İtin asıl prip tarafa, rlne, ancak, bet çllt erkek &yakabw 
hlia de bu cünbİİfe kantl'Dlf gece •tlfllld& ytuıde 128 nl.ııbetlnde klt 
~ ---•--• · •--'d .ı--~ D temin ettiklerinden Ye bu da tıhtlkfır 
~ • ...-..-.c:serı • 11.&1 ıruı..... e.. mahiyetinde oldulundan, bu cihetten 
'-hJc. iri '"1 haberin doiruJui'unu ma~1yetıer!ne D.rar verllmes1.n~ 
llb:.. İle: etmeye kimse lüzum ıörme- ıstemlotır. Mahkeme karannı vermek 
i" hükWnet bu heyecan karptın- bere muhakeme ba.tlta güne bırakıl
~ ~zun müddet eli kolu ballı kal- ~tır. --------

Makarna fiafleri 

Hal için tanzimi 
aün ihale edildi 

arttı 
Yeniden yüzde 15 zam 
yapılması kabuİ edildi Yedek hA.1 haline ~ edilecek. 

olaıı. Mmrçar§1SJ.nda 1stlm1Aklerın ta.
ma mla.ndı{tını ya:r.mıştık. Çnr§1 için 
bir ta.nz1ın plA.nı hazırlamış ve Çar- Şoförler cemiyOtinin Belediyeye 
IDlDl taDzlml bu plln tlzeı1ne, dtın müracaat ederek, taks1 11creUel1Iıe 
208 bin liraya thale ohmmu§tur. yapılan yUzde otuz bet zammın lifi 

Belediye Da1m1 encümeni dün &ynl olmadığını iddia ettiklerini ve yeni 
zamanda, Atatllrk bulvarınuı lldncl zam lstedWerlni ~ık. 
~m inp.atınm toprak tesvlyeslnJ Belediye İktlsad müdürlütil, totör-
de 87 bfn Ura.ya !hale etm~lr. lerln bu talebini ted.lc1Jc eUnlf ve tak

Y unanistana gönderile
cek 50 bin ton yİ)7eceli 
Yunanlstana pderllecek G0,000 

ton ylyecetln Kurtuluş T&puruna. 
yiikletllmeslne başJanm~ır. Bu lt 
lçln Ankaradan beklenen heyet he
n üz tehrlmlze reımem~. evvelce gel
mtş' -ye bau tedJtlkler yapmış olan bir 
mthneM!l tekrar Ankaraya dönmilş
tür. Heyet yakında eehrlmlııe gelecek 
ve eşyanın bir an evvel Yunanıstana 
nakline çalışılacaktır. 

Vali ve Beledi)7e reisinin 
tedkikleri 

Vali ve Belediye Reisi Dr. L~tfl 
Kırdar, dün yanında Fen iıJlerl mü
dtırll B. Nuri oldutu halde Hürriyetı
eıbedlye ~ Klğıthane yoUl~. Atatürk 
bulvan tnı,aatını tedklk etm.ıştlr . 
Bulvarın birinci kısım lnşaatını ta
ahhüd eden müteahhide, p.rtname
dek.1 esaslar dahilinde edratll tntaat 
yapamadıjpndan bir ihtar gönderil
ml§tlr. 

ı:llere yeniden yüzde on bet sam y&
pılmasın ı muvafık gönnUştftr. Bele
diye Datmt encümeni dün Belediye 
İlr.tisad müdürlütüntın teklif ettlgt 
yenl samını kabul etm.1ştlr. Bu auret
le taksi ücretlerine yapılan zam yüz
de elliye baliğ olmuştur. 

Bu kararın tatbik.ine yann sabah
tan itibaren ba.şlanaca.ktır. 

Bir adam köprü üzerinde 
düttü, hastahanede öldü 

Em bef yaşlarında blr ad&m, dün 
Köprünün Karaköy tarafında bir
denbire düşüp ağır 6\ll'ette yaralau
Illl§, derhal Guraba hastıı.neeılne kal· 
dınlml§Sa da, ifadesi alınmadan öl
mil§tül\ ÖJJerl.ndel hüv13'etln1 te&blte 
yarayacak evn.k bulunmadıl'ınclan, 
klm oldutu t.nlafllama.nutt.ır. AdUY'! 
doktoru tarafından yapılan muayene 
neticesinde ölüm fflphell görtllmö.t ve 
cesed morga ıaüdırılara.Jd tahl:iltata 
b8.41anmı~ır. 

Liman reisliğine )7eniden 
memur alınacak Haliç ıirketinin devri 

Haliç tlı'ketlnln Münatallt Vekl
letlne dem için Beledl:rede ~ İ.stanbul Liman relalJtı tefld.lltı 
()lunan komisyonun mesalal devam yeniden alınacak memurlarla tanlye 
etmektedir. Tutlye 15 blrincltetrlne edllecettlr. Bunun 1ç1n ayın on be
tadar tama.rolle nih&;retlendtrllecek- tinde Uae ve ortamektep ~lan 

~ halin aeraptan biç bir farkı 
ti!~•. Esaretin n S.plin ,..Jccı 
Lı~ ortasında ruhlan kanayan Uyej 
~ irim bilir banci belirlis üime
' '-i altmda marazi rahi,.lm 
~- decliii ....... hayale ~..._,, Binhir ilet " yobal.k 

tir. aruında bir tmtlban açılacMtır. 
J='iat 111iirakal>eıı k<>ll1İa>7<>· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••• 

nu dün karar verdi Bugün matinelerden itibaren \ 

L....a-:'" kurtula,. tepe kalan nabl•, nat milrabbe lmillayonu dilnkü 
~ ihimHnı .... ..._ t.cıplantıamda matamacılan dinlemlf 
~ na ..,.. n mıt.karna 1latler1nl teM>lt etrnlftir. 
8- en kendilerini, tlerhal m6t- Amb&llJm maltamAlara toptan .O 
~:!.WTetli Wr lall .lan ıalb perakende 4f ve amtal&jh mabrna: 
tı.: ceııihniee ~ J&ra da toptan 41, peralmde 45 kUl"Uf 

· nat konmuştur. Her cins ve şekil ma-
IL ._ •• •• '- 1 __ :a.. u . .ı:-- bma bu fiatıere atılacalttır. 

w._~ aorunen ua auaJm -· KomLsJon tel tehriyeye de toptan 
.:.~· Wr etti plsmlllı al&metidir. a " perakende 4'7 kuruş f1at teıt>lt 
;:_-. Avrupa, bozuk ainJrl.Ue ber etmiftlr. 
-. lııu aenbm limit b\a, .W ~-
~ ce7=· ı....ı ~ L....ı_ * lılua.nnet.e muhtaç uker: .ueıe
~ ~· au y...,_. AAl-_r itile JUdım 111, bu hUIUStüi bllu
"- ,... eiWıüt, M nılıııf UJıetin DUD tatbik me.t:llne konulm15•uW> 
..._ Wdiae ......... Wr ............ IODl'a daha muntuam b1r halt seı-
-.. '-tlca hir fey deiiJd... mittir. Muavenete muhtaç Mker alle-
-'- L_ ... _ _ıı Jertne atuaf,ol ayında. 22'7,822 llra tev-

---• __..... :Akpmeı 11 edllmtetir. 

"=s E s l __ R_A_D_Y_o_ıl 

Sineması 
lepebaşında açılacak 
•inemanın adı kondu 

SES 
'-c. 'r cı>d>aıında pek yakında açt" 

iuu bildirdiğimiz sinemanın ba1k 
~aaı~da açtığı cisim bulma> anketi 
llt~ınış, bu ankete iştirak eden on 
... ~~in altı yüz yetmiş ısekiz lci~iden 
~ bin yedi yüz elli altı ıincma 

•ever bu güzel ıine.manın adını 

SES 

Bqhki Prosnm 
12,SO Proram, 12,33 Saz eeerlerl, 12,45 

Ajans habef1erl, lS,00 .FMıl prkılan 
13,30 Karıtık program Pi. 

18,03 Fuıl aazı. lU-0 SWlng kuarte
ti, 19,00 Konupna, 19,15 SWlng Jtuar· 
ıetl, 19,30 Ajans haberleri. 19.48 Kl1sik 
Türk müziği, 20,15 Radyo gazetesi, 
20,'5 Kanfık tarkı ve türküler, 21,00 
Ziraat Takviml, 21,10 Temsil, 22,00 
Salon Oitceatra.sı, 22,30 Ajana ve para 
borsası haberleri, 22,45 Salon orkes
trası. 

4 birincitepin enmarteai sabahı 
'7,30 Program, 7,33 Hafif program 

Pl. 7 ,45 Ajans haberletl, 8,00 Senfonik 
program Pl. 

Tepebaşı Dram Kısmı 11111111111111 
Bu gece .saat 20,30 da 1 

Koymuşlardır. HAMLET 1 ~1111~ t S E. S ıincmaaı Müdürlüğü muh- 5 perde 

~l~:a,ı;;~~~~ g:~~!:~ ::: =~:~~-=d~a .•~n,ıı 
~e .tiikranlannı alenen bildinnek- KİBARLIK BUDALASI 

ı perde 
r. ------------------------~ 

iti •SE:s> İlmini koyanlu aruında
'lıeı hrr'a:ya Beyoilunda cYıenl Şaik 
~ 'l>er dülllnmda Bay Komıa1 De
~~mmt Te •esd.İIJne Mr eene 
-.._..... 2 kokak J.ecliye ~-

un - ot ntuu. d.aiı'Mlnckn aı
d&lım hh!Jtt cbduıımı ka~Unı. 
Yenlılbı.l alNllJmckn .-ı.lnbı hök
ml ~v. 

Of: ZUU• Uyiaden Betnall 
et•llnrt n .. ,_.,. e1111 AD Ut 

TAKSIM SINEMASI 
YıldW&nn en parlağı ve en dehAkln 

1 S A M i R A N D A ' yı 
GUSTAV DiESL ile beraber yarattığı 

Beyaz llihe 
Büyük macera ve qk ihtiras ftlminl ıüdbn ediyor. fmanlar 

n Tah§l hayvanlar arasında. bir kadın... Çılgınlan kendlshıe 

ram eden aahhar bir kadın ... 
Lttıts Ye İHTİŞAM • ZENGİNLİK • TEESS'OR n HEYECAN 

~·---- BU PAZARTESi AKŞAMI 

Ş A R K Sineması 
Büyllk rejisör WiLL Y FORST'ın v6cuda getirdiği 

O PERET 
Emsalsiz musikl şaheserini takdim edecektir. 

Herkesi gaı>7 ve memnun edecek fil111 .. . 
Bütün Viyana operetlerinin filmi. .... . 

Milyonlara mal olmuş fevkalMe film ... 
Pazartesi galası için yerler evvelden aldırılabilir. 

Bu ak§am Şehzadcba§ı TURAN Sinema tiyatrosunda 

Sinema - 1iyatro .. Varyete. 

Sanatkar NA ş • T ıvıe arkadaılan yeni varyete numa· 
1 ralan. B A L A Y 1 

omedi 3 perde. Sinemada 2 büyük film birden. 
l - GÖRÜNMEYEN ADAM AVDETi. 

Sir C.E.DRJC HARD WICKE • VlRCENT PRICE 
Heyecan • Delıiet - Korku - Müthit macera .6lmi 

1 - BATMA YAN GONE.Ş. DOUGLAS FAIRBANKS JR. BASiı. 
RA11fBONE. 

Akpmlan ainema 19, I ~ te J:iaP.ır. Snema tiyatroya bir Wetle pi
lr. Cündlizleri einema 11 elen itibaren denmlı matineler. 

Bay Amcaya gtsre-

Firavun Mikerinus'un 
hazineleri nasıl bulundu? 

dın çıplağın biri mı sandın? Ben, cı
~ln Sofer tepesinde yed! sene bir 
yıldızın doğmasını bekledJm. 

Şahin tsmlnde blr Bipe.hl, şehlr çar- - O luldc pek akıllı blr ndnmıı 
§lSlllda dolaşıyordu. benzemiyorsun! Yedi sene bir tcpc-
Şahlnln yanımı. bir gözü kör, yet- de, yıldızın doğmasını bekleyen ndn.

mlşllk, perişan kıyafetli bir Arnp so- mıı dell derler ... 
kuldu. - Bu işlere senin aklın ermez, 

- Merhaba. ya. ahi! oğul! Sen, görüyorum ki, pad~n 
_Merhaba.. yakınlnnndnnsınl Eğer imkan bulur 
şahın derdln1 anlo.taca.k ve derd dn bu ~ten Sellme bahsedersen, 

dinleyecek kadar ara.pça blllyordu. eminim kt beni çağırtacak ve Mlke
İhtıyar Arap, kendislne bl.rşeylet söy- rlnusun bnzineslne ka~ak nrzu
lemek istiyordu. sunu 2zhar edecektir. Bunu yapar-

Kurnaz sipahi, Uıtlyann maksadını san, un de açıktnn bir torba nltın 
anlamak istedi, bir kenara çekti: kazanmış olursun! 

- Ne derdin nr, anlat bakalım! Şahlnhı aklı bir türlü bu l,,e yatmı-
yortlu. 

İhtiyar yerli, alpahtnln kulağma - Bıuıa vereceğin bu torba altın-
e~lldl: dan bl - Sana çok mühim blr haber ft· r avucunu 8e'll alsan da üstline 
receğlm. Fakat burada konup.maJU. ba4m& elbt&e ve agel tedarik edip 
Vaktin varsa beni taklp et. kılığını düzelt.sen olmaz mı? 
Şahin cesur bir erkekti, ihtiyara: - Dedlm ya .. bu hazineyi ben mey-
- p ki dedi P""-"lnden gell dana. çık~ran:am. YerUler beni öldil-e • • ..... yorum. rtırıer. ıÇunku, Mısırda eskident>erl 
Yü.rüm~e b~ladılar. Şehir kena- deva.m eden blr inanış vardır: Fira

rında. fo.k.lrler mahal~lnde dar blr mlann mezanndan nya ı,uraya bu
soka~a saptılar. Oözüntln biri k6r raya gömdü~ şeylerden ufak bir hab 
olan ye!ll ihtiyar ~üçllk bir kulübe- besi bUe meydana çıkanlacak olursa, 
nln önunde durtlu. r Mısırın altı tlstüne gellr.. Eski ma-

- ~uyurun .. burası benim evimdi · butlar ibirlblrlne girip Nlli taşırırlar 
İlk once thtıyar, arkaaından da Şa- ve Mı.sır müthlıJ blr tufan tçl.nde 

hin girdi. Kapıyı kapadılar. ~ıUyar, mahvolup gider endişesi her Mımrlı
yerde duran bir kaplan J)08tUnun Is- nın kafasında ye •-ı.,.tı Bunu Mı-
tüne oturdu· r ew .. '"'i r. 

_ Sen de ·~yle karşıma otur asla- sırlılar duysalar, benlm etiml lokma 
nıml Sana dlyecettm teyler pek mtl- lokmşa~I d_otrarlar. 
hlmdlr. Benim dedlklertm1 yaparsan, n. 
hem sen zengln olursun hem d pa- - PekAHi, dedi, bu tehlikeli bir iş-
dlşah • e Ur amma. lA! aramızda kalsmh başka 

ş..hİntn tepesi attı: bir klm1eye açma. Ben bu me~leyt 
- Beni buraya. bu saçınalan söyle- padl,aha arzeder ve reni görmek ls

mek içln mi ça{tıtdm? Padişahın :r:en- terse, hemen geUr buı:_adan alınm. 
gln olmağa ihtiyacı n heTest yoktur. Sen, lhUyaten birkaç gwı evinden d.ı
B "ttın Mısır hazineleri onun elinde- ıan çıkma. Ararsam, k_?layca bulayım 
d~ seni b~rada. Şahin, munecclm Hnll-

Dlye söylendi. İhtiyar kilçücük ve lln kulübesinden ay_:ııdı. 
atnıı gözlerini kırpıştırarak güldü: Yoldn. giderken dU§ünüyorou: 

- Ben sana Firavun Mlkerlnusun, - Eter hazine benim ellmle mey-
yeryilzünde eşi olmayan muazzam dana. ~arsa, herhalde ben de zengin 
hazlne:sintn gömllltl olduğu yert gös- oluı:um. Fakat, ya bu adam beni al
tereceğlm. Padl§ahm hulnesl, Fira- datıyorsa? •.. İ§te o zaman hıııJlm ha
vunun hazinesinin yanında devede raptır. Padlph: •Sen be.nlmle etlenJ
kulak kabilinden kalır. yor munn?• diyerek hldcktlenlr 1'9 

Şabtn uyanık bir adamdı· Fıranı- derimi ritıdürür. 
nun hazinesini duyunca tav~ııu delt4- Paranın adı da Jı:mdi rll>i tatlı ve 
tirdi: eazlptlr derler. Şahin bir ıoıtıa altını 

- İyi amma :FiraTimW\ bu tatlar chı;nınea dayanamadı. Çarşıdan ara
zensııı ve eşsl2

1 

hubıeal o devirden 7& Jtöndü. 
bu samana kadar k1m8enbı eline - He oluna olsun, padi'8ha bu me-
ı~edl mı? Rle71 anedftelim. Bu adam kıyafet-

- Ha.yır. Hiç kl.maeniıı eııııe ~- abr, ı>erlfan bir halde yapyor amm:ı, 
medf. Ben bu 1şt yakından tedit1k et- akıllı ve namuslu bir Araba benzlYor. 
tim. Mımda Mlkertın1111n l&niilü (Arkası var) 
olan hazinesin\ benden 'b&şk& bilen 
yoktur 

- Bu hazine, Mlkerlnus ehramı 
içinde mı pıı? 

- Merde giall ft gömülü oldulmtu 
flmd1 9Öf llyeme.m. 

- O halde bmt neden buraya ka
dar ,etini.in? 

- Bana bir tdlll!im var da: Eter 
padişah beni maiyetine mtineccirn 

AKŞAM 

başı olarak ahra. ona bu hazinenin aeııeua 1408 tuııq nao tuııış 
yerini göstereblllrlm. Bet bln aene- e Qbk 'rlCI • ıecı ı 
denberl hiç b!r htikllmdann ellne 1 A.Jl* a • IOO ı 
ıeçemef('n bu zengin hazine YaTUs 1 AJl* llO • • 
Sultan Selime nasip olur. 1--------------

- Padiphın clııler-., perlledc ve Poaıa ltuhadma dahD olnuJU 
falcılarla başı h~ değildir. Yanma eenuı memJentler: Benellll: 
böyle kimseleri sokmaz. Boo yere u~- SIOO aiti aylılJ UIOG. e, ayl!IJ 
raşmış olursun! 1000 tmaıstat. 

- Ben clncl n falcı dl:tillm. Mı
sırda «flml nücum11Ja oğTiijan bir tek 
adam1Dl. B:ına •Mw1ecctm Baın Kah
harı> derler. Benim klmae~ znnınm 
dokunmaz. Gökte yıldızlarla uğraşı
rım. Büyüden, faldan da anlamam. 
Yalnız yıldızlara bakarak, havanın 
lylleşeceğlnl ve bozaca~ını 'Yaktlnden 
birkaç snat önce haber veririnn. 

- Demek ki, senin böyle martfetJe
rln de var, öyle ml? 

Te&efealaruaa: Bqaw.bantr: ZISiS 
l'am lflut: 10715 - idare !Mil 

lliidb: 2Mn 

itam.azan 11 - Bızır 151 
8 . lm. Oü. öt. İk1. Ak. Yat. 
ıı:. 10,30 12,08 6,14 9,30 12,00 l,3C 
Va. 4;20 5,59 12,03 15,20 17,t9 19,21 

İdarehane: BabıAU civan 
Acımusiuk soka~ No. 13 

- Beni pejmürde kıyafetimle bal- iıll•••••••••••-
WMilAllW"fMpnn••··==······-····e11"'M•lllltHUUK•lllUIMIU1UUUIUillmunWlllWUHlllllUWUllU ... 

Beyazıtta MARMARA Sineması üstünde 

MARMARA GAZiNOSU 
Sayın İstruıbul halkından gormuş oldugu rağbetten cesaret alarr.k kış
lık salonunda her~: Kemani ISMAIL OKAY, Clınbüş BestekAr 
ZEKİ DUYO~U Te NlRAD, PSJ8J11.st Te Tanburt Bayan FAİZE, ll:ı. 
nende ARTAKI KEMERLİ, Hanende NAFİZ İBRAHİ TUBERK, B:ı.
yan NEZİHE UYAR, Bayan ıat.BK, Bayan MELAHAT MARDİN'den 

:mtltetetldl : 

BiR SAZ HEYETi 

.ı :-Son günlerde ilme Te ulemayaı •.• Dün de bir muharrir cHakiktl ••• ..SUtUn ISileaen eomalanml ... cBütün cüniiDli Dür~ da-ı ... cBizc hwltt ilim adamları 1a-ı B. A. - OetaCI 'bo§Un• nefes ti-
-ır epey yazı yazıldı bay Amca ... llim lad:Jonızl> di.7• feryet ejl:ror- muayenehaneainde •wt be•lara va ... nıo. seçlrm Mr prJ.aı • um ... :YU... paçan dafımk. di9a- ketmif. 

du... ayıran bir prof..Sr-doktonm arqta- a'f'iıliat ~na aJt ilmi Mrb'ab yaya metelik vermiyen, CJalaın alim· O~ bile wautan dalsın. ilia-
malar ~ ~~- ~ ~ ~ wj ~ ~ .. _ı..._ la ~onal .. t ~-·- laja eqm u ~·~ .. , ...• 



Sahife 4 

• 
YENi NEŞRiYAT: 

PERDE ve SAHNE 
Sablık kötk 

Kadıköyünde merkezi bir yerde, 
denize ve tramvaya Ud dakika me
safede, ikl dönüm çamlıklı, bahçe 
içinde ayda 86 lira icar getiren 
konforHi boyalı bir kö,k acele sa
tılıktır. F1at müsaittir. 01!.lata öme 
Abid han sokak İntibah handa 
Nuri Ertan'a pazardan maada. her
gün müracaat olunması rica. olu
nur. 

:RADYOLiN 
. . . . . . . 

Bu aylık mecmuanın yedir.el sa
yısı çıkmıştır. Tiyatro ve sinema 
mev.:.1mlnin başlaması müna~betllc 
bu sayıda Muhsin Er~l!;rul, I. Ga
lip Arcan, Selim Nüzhet Gerçek, Hik
met Feridun Es. Vasfi Rıza Zobu. ~e
mal Kl!.mll Aktaş, Mefharet Ersin, ~- • 
rahim Koyu, Firuzan cemall, Ba.bih 
özen N. öztan'ın yazılarile bir çok I 
guzcl resimler vardır. Tavsiye olunur. ~--•••••••••--ıı.. 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM Elektrik Tesisatı 
Pratiği 

1 ncl kitap: Dahili tesisat 4.0 Kr 
(2 nci bası) 

2 ncl kitap: Asansör teslso.tı 40 Kr 
3 ncü kitap: Motör tesisatı 50 Kr 

4 pcü kitap: Dlnamo-motör 
sarf$ılan .. 50 Kr. 

İkbal, Hllf!t. Inkıll'ıp, Universlte 
kltapevlerl. isteyenler sarih adres
lerile cıo Kş. ilave ederek) : P~ 
kutusu 2322 (Geometri Prob> Is-

t.ırnbul adresinden temin edebilirler. 

7.A vi _ Yugoslavya. Sarayt>oona H
seslnln onuncu sınıfından' aldığım 
taJıdlkll şehadetnamemi Beyoğlu 
4 üncü noterinden tercüme ettiril
dikten sonra aslını za.yl ettim. Elimd~ 
kalan suretinden Maartf Ve:kAleUiice 
yenisi tasdik edilect>ğinden, r:ayl olan 
aslının hükmü olmailı~ım ilan eyle-
rim. 

U:ıydar otlu .\lurad Sarucan 

Haşim Nahid Er - Bil'in 

Avrupa Buhranının 
Psikolojik sl'!beblcri 

MUHAREBE 
NASIL BİTECEK? 

Ünvanlı eseri 

İKBAL Kitabevinde 

1 -A1T11Pa seyahatinden avdet
le ıetirdif l zenıin şapka kol
leksiyonunu ııaym mü,terileri
:nin emirlerine amade balundur
dufunu müjdeler. 

Galatasaray Aznavur pasajı 

3 Ün<'Ü kat. _ _.,,,___ 

BAYANLAR 
PARİS, VİYANA ve BUDA

PEŞTE'nln en yüksek. MODA 
EVLERi'nin Creyasyonlarından 
toplamış oldutumuz: 
KROKİ ve PATRONLARIN 
kolleksiyonlarmı ıörmek üzere 
sayın müşteri ve kadın ten.ile
rine her ıiln aşatıda.kl adrese 
tqırilfetini dİleris. 

ADRES: Gıllataaaray Ama'tur 
PasaJı ı üncü kat: 

MOD - EVA 

Refik Tenmen'in 
Aeık ifadeli kitaptan 

Elektriği anlamak için 60 Kr 

Her yemekten ıonra giin de üç defa muntazamae 

As. Tbb. Okulu Müdürlüğünden: 
ı - üniversite tedrisatı 31/ 1. Teş./941 de başlayacalıındazı sllfıda. bulu

nan A.8. Talebemizin sıla. lznl birlncl teşrinin 28 ne kadar temdit edildi~. 
2 - Bu sene yeni tayıt ve kabul e~ olan talebelerin lse 15 birinci 

teşrinde okula iltihak etmeleri ilA.n olunur. (8441) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanları 

Kıymeti 

L . K. 
417 10 

421 38 

313 18 

413 G8 
313 611 
677 36 

188 68 

PeJ akQCSl 
L. K . 
31 50 Çarşı sıra oda.lan hanı alt katta 18 No. lu dültklnın 

tamamı. 
33 oo Çarşı Zlnclrll han üst katta 10, 11 No. ıu bir odanın 

tamamı. 
23 55 Mercan Dayahatun mahallesi Sümbüllü han üst kat-

ta 34 No. lu odanın tamamı. 
31 50 Çarşı z!ncirll han üst tatta 12 No. hı odarun tamamı 
23 55 Çarşı Zincirli han üst katta 16 No. lu odanın tamamı. 
51 00 Mercan Daya.hatun mahallesi Yaldızlı han orta k:Dt-

ta 6 No. lu odanın tamamı. 
H 00 Çarşı astarcı han alt katta eski 22 yeni 19 No. hı dük

kanın tamamı. 
Yukarda yazılı emlA.k satılmak tir.ere 15 gıin müddetle açık arttımı.aya. 

çıkarılmıştır. ihalesi 6/10/941 pazartesi günü saat (15) de icra. edileceğinden 
isteklilerin Çemberllta.ıJta İstanbul Vakıflar Başmüdüriyetl MahlülA.t kale-
mine müracaatıan. (8392) 

Yenı elektrikclllk 3 clld 
185 

" Gazı· Terbiye En•titu .. su·· Mu'.dürlüg" ünden: 
Elektroteknik 3 clld 540 • o 
Turklyenln elektrl!ik 40 • Gazi Terbiye Enstitü.iünde yeni açılan yabancı dil şubesinin Fransızca 

1 Teşrinievvel 194~ 

Bir Daktilo Alınacak 
ı Maarif Vekilliğinden: aıın:ı~· 

Veldlllk teşkllltı için mü.saba.ka ııe İngllizce blllr blr da~tllo ücret verUe
İıntlhanda muvaffak olanlara. gösterecekleri llyakata gore 

cektlr. . da yapıl•• 
imtlhan 15/X/941 çarşamba günü saat 15 de veklillk bınasın ati 

cali:tır. uracaatl 
Taliplerin H/X/941 tarihine kadar blr dilekçe lle vekllUğe ın ~ 

lazımdır. (7182-8700> ~ 

Maarif Vekilliğinden : 
Kız Enstitüleri Mezunlarına ~ 

Kız Meslek öğretmen okuluna yeniden talebe alınacaktır. ınına p.,t 
iştirak etmek isteyenlerin şartlan anlamak üzere 4/X/941 ~8695.11'10> mezuu olduktan okul idarelerine müracaatları U!n olunur. 

Almanca Mütercimi Aramyor 

Maliye Vekaletinden: ııı-
Mall tetkik heyeti için almnncaya lfıyıklle vakıt ve türkçesi 1~~':. ~ mütercim aranmaktadır. Kadro ücreti 210 liradır. Taliplerin ımt veril~~ 

tereceklerl liyakat derecesine göre bu ücret birden veya tedrlce~·ç bir~ 
tir. İmtihana gireceklerin en az lise mezunu olması ve askerUkle i~yeıılt_ •• 
kası bulunmaması şarttır. Yük.sek tahsili olanlar tercih edlllr. ~
müsblt evrakı ve iyi hizmet vesitalarile birlikte 10 teşrinlevve\893e~ 
kadar Defterdarlıkta maliye müfettişliğine müracaattan. ~ 

Veteriner F akülteaine talebe alınacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsünden oıi~ 
l - Oimilen lüzum üzerine Veteriner fakültesine yeniden blr 

daha tal~ alınmak üzere :reni bir milabaka imtihanı açılacaktır. ~·-
2 - Bu imtihana gireceklerin kayıtlanna ı. Teşrinlevvel 941 de 

cak ve 13 te.,nnievvel tarihinde nlha.yet verilecektir. taııPesi' 
3 - Lise mezunu olan ve Glgunluk imtihanını vermiş bulunan 

aşağıdaki tarihlerde imtihanları yapılacaktır. ı~t'r 
Saat: 9-12 Saa~ 

14 Birinci teşrin salı Flz-lk Türkçe 
15 birinci teşrin çarşamba Kimya BlyoloJl 
16 birinci teşrin perşembe Cebir Yabancı dil da ıoı· 
4 - İmtihan Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde ve İstanbul 

sek Ticaret mektebi konferans salonunda yapılacaktır. 
5 - Taliplerin rektörlü~e müracaatları. ed~ 
6 -- Birinci müsabakaya iştlrlk için eylul sonuna kadar kayıt (8'10S) 

talebenin lmtihanlan evvelce UAn edilen tarihlerde yapılacaktır. ~ 
Ameli elektr. (eski harfll> 120 • kısımı ile flzlki ve tabii ilimler matematik, müzik şubelerine kız ve erkek, be-
Madde ve zıya 60 it den 'tert>iyest şubesine yalnız kız talebe yatılı olarak imtihanla alınacaktır. Aıkeri Fabrikalar Ticaret Şubeıinden: --ot 
Yeni Kun.nto Fiziği 40 • L1~ olgunluk diplomasını haiz veya öğretmen okulu mezunlanndan yaşı yir- bir ın,.... 

Fiyati: l 50 kuruf. 

Elnsteln nazar. Ces'kl HJ 50 1ıı ml beşi geçnumıtş olanlar 16/1. Teşrln/!>41 perşembe günü Ankarada enstl- Ticaret şubesinde istihdam edilmek üzere ve müsabaka ile 
Adalar o;ulh mahkemesjnden: Yenl Maklnacılı.k I 30 • tüde yapılacak olan bu imtihana girebilirler. Hazırlanacak evrak ile enstl- alınacaktır. Aranılan şerait ve istenilen vesaik §unlardır: 
Heybellada verem hastanesinde Hararetin Tekniği 2 clld 150 11 tüye girme şartlan hakkındaki umumi hükümler Maanr müdürlükl!!rlnden l - Ticaret orta okulu veya llsesindcn mezun olmak. 

ölen Bafra ısaklı mahallesı Kutuş eo- Modem Ordu (tercümel 30 , ögrenllebillr. (7215-8773) 2 - Doğruluk kağıdı ~ 
kak 21 numarada kayıtlı Mahmut o~- 3 - Devlet memuriyetinde veya diğer yerlerde ça!ıianlann ° 
ıu Ibrahlm Tosuner, ÜSk:fidaıı B~l~r- Nişlri: AKBA, Ankara İstanbul Sanat Okulu Direktörlügw ünden: aldıldan bonservis taadlkll suretleri.. - - ı d Fabrıye , ____________ ., 4 - İk1 adet vesika fotoğatı 
başı bekçi Şükrunun ev n e '" Okulumuııd0 35 llra ücretll hasta bakıcılık '"'ıktır. ı·steklllerın ş"rtlan ti -~ - ızm· B Kô.zun Dirik .. ..,. ... 5 - Hüviyet cüzdanı veya musaddak sure . •eı..-_ 
Oulsen, ır ornova D O K T O K ~renmet için vesaikle okul idaresine mü.raca.atlan. (87341 rm· tlhand" muvaffak: olanlara 3656 ıa-" kanun muc.lbince Oc~ ·~..Aıf. mahallesi Alçı! sokak 8 numarada ka- .. :!'" _...,, ~ ....... 

t ı Y Bursa E • Ş •• k •• K t İ b 1 S h cektir. Hususi kanun muclblnce Sıhhat Sigortası. ve teka. üdlye h-.-_ "" yıtlı Ali oğlu SD.de t n avQ,f, mın u ru un stan u 1 hi Müeaaeıeler Arttırma ve Ekıiltme Talip olanlann sarih ve okunaklı adresle,.; yazılı dilekçeleri Ue ., .. Muradiye Kocanal.p mahallesi. 18 nu- •• 
marada kayıtlı Demir otlu Ahmet tç HASTALIKLARI Mütehassısı Komisyonu Riyasetinden: 151101941 tarihine kadar Tlcaret şubesine müracaatlan ıın.n,701;~~~ Akt ah il..,., 210 Yen! muayenehane ve evi: Osman- ----------------------..:..:.::.;;;;.----Muhlis, Ankara aş m a .,.,.. Leyli Tıp talebe yurdu talebeler! irin 1000 takım elbise imali i.şl kapalı 

d b Ş h . in evinde ey, Bomonti tramvay dura~ı No. " numara a ara acı a ın zartla ek.slltme. ye konulmuştur. . 
l l ,. Ib hl Ankara ~--et ~87. Telefon: 81784, Ab d n oblu ra m, .um Ja 1 - Eksiltme 8/10/1>41 çarşamba. günü saat 15 dP lsta.nbul Cağaloğlu 

pa$:1 mahallesi 12 numarada kayıtlı ' RERGt'N ! DEN SONRA ., Sıhhat ve İçtima! muavnet müdürlüğü b!na.<Unda kunılu komisyonda yapı-
kı\mll oğlu Ahmet Ennlş. Nazilli Bur- •••••••••••••• ıacak:tır. 
haniye köyünden Hacı Ali oıtlu Nuri p 1 t t k t 2 - Muhammen fi.ya.L beher takım elbise lmallyesi tein 1400 kuruştur. 
Baysal. Ordunun Ulbey merlrezlnden ır an a e 8f Muvakkat teminat 106Q liradır. 
Ömer oğlu Abdülkadir Baykal, Öde- Y 3 - İstekliler nü.mµne ve şartnamesini yurt müdürlüjtilnde görebıllrler. 
ml.ş muddeiumuml katlbi Yusuf ailesi on krathk nadide pırlanta. tek 4 - İsteklU~ 1941 yılı Ticaret Odası vesika.sile 2490 say,ılı kanunda yazı-
Mtlkerrem Erdem. Trabzonun Bah- yüzük 9/10/941 perşembe gü- lı vesikalar Ue bu Lte yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektu-
çeclk Kalaboyu dere sokak 5 numara- nü saat 14 de Sandal Bedestenin- ı bile birlikte teklifi ~vi za.rflannı ihale saatinden bir saat evvel mıı.k:buz mu-

vln carşı mahallesinden sobacı Yusur ••••liillıiıiiiiiiiilliıiiıı•••• lyl diktiğine dair bir 'resika ibraz eylemesl şarttır. (8306> 
dan Mustnra oğlu Salih Kızıler. Art- de satılacaktır. •

1 

kabilinde kom~a vermeleri ve resmi bir müesseseye yüroen fazla elbiseyi 

oğlu Osman Atan, İzmir 1569 cu so
kak 12 numaracı n FatıntL Bilekler, 
İstanbul Aksaray Şekerci eok.ak 24. &G. e İnhiaarlar· u. Müdürfüğünden: 
numaradan Şerafettln TürkAn, İstan-
bul Süleymanlye Kovacılar caddesi • • • l - Alıcı nam ve hesabına. •19• kalem hurda eşya pazarlıkla sa.tılaca.k-
128 numarada kayıtlı Şükr.ü Şanda~, tır. 

Büyükada verem hastan~de ölen Cı 2 - Pazarlı.t 14/X/941 salı günü saat 9,30 da. Ka.batafta levazım şubesin-
Balıkeslr İnönü mahallesi Rıw:ı İlyas de müt*kkll sat11 komisyonunda yapılacaktır. 
sokak 8 numarada kayıtlı Sey!l otlu 3 - Mezkftr hurda C>7Ya Slrlrecldeki Tertl.$ şubesi binasında göriileblllr. 
Edip Ata, Malatya Halfeti inahallesi • • (8818) 
66 numarada kayıtlı Sabrl oğlu Abl- 1 N G L 1 z 
din Ergönül terekesine vaziyet edil-
ml.ş olduğundan veraset iddiasında 

bulunanlann üç alacaklüar.l& borçlu- Uufy· _ f} _ ._ -. 
ların bir ay zarfında vesaiki ne blr- 'vıtLlll 
llkte mürşcaatlan illn olunur. 

ZAYİ - Bursa 30 ncu topçu ala
yından aldı~ım askerlik ~fkamı 
kaybettim. Yenlslni alacağ'lmd!ln es
klslnln hükmU yoktur. 

1328 doğumlu Mehmet oğlu 
Ahmet icin 

ZAYİ - Hafık a.skerlik f\lbesinden 
aldı~ım askerlik tezkeremi ikaybettlm. 
Yenisini alac:ı~ıından eskisinin hilk
rnu yoktur. 
~ın dofumlu lhlil oğlu Hü eyin Ylldıı 

tJsküdar asli)~ hukuk bakimlitln
den: 9U/1815 

Ahmet Refik ile Naciye Mlirilvvet 
arasında mütekevvlr tescili talak da
vasının yapılmakta olan dı:ıruşmasın
da müdde!layeha Naciye Mürüvvetin 
adresi malüm olmadığından dava ar
zuhallnin ilanen tebltğine karar ve
rllmiş olduğundan işbu nan tarlhtn
den itibaren otuz gün !çinde müd
deialeyhanın cevap vermesini tebliğ 
makamına k!lim olmak üzere il!n 
olunur. 

YENİ GELMiŞTiR 
Galata Voyvoda Cad. 

Bereket Han No. 9 

Satıllk Motör 
25 beygir yatık Dizel marot nıo

törü Fransız ve zlnpara. değirmen 
taşlan dinamo ka)'lf sa.1re toptan 
ve perakende Sincanköy istasyo
nunda. teslim satılıktır. Ankara. 1 
posta kutusundan arayınız. Adres: 
Ankara Kocaellyok~ No. 23 

ZAYİ MAKBUZ 
İstanbul İthalAt güınıiiAündn. 

1 Temmuz 1938 tarUılndıe ald.ılm 
4219 numaralı beyarınameJe aJt 
361569 numaralı makbuzu za.Jt ettim. 
Yen1s1nl alaca#ımdan Wislntn ırtııc
mli ka.lmadııtını llAn ederim. 

[ 
Belediye Sular İdaresinden: 

İdare ihtiyacı için nümuneısl mucibince satın a.lınaca.lt 2500 kilo yağlı csa. 
bunlu• k&elenin Uk ihalesi kilosu 350 kurwı üzerinden yapılnuftır. Bu malı 
daha müsait flatle vennek isteyenlerin nümuneyi görmek üzere her gün 
Tablmde Sı.raseı"V11erdeı1d idare merkezine müracaat ve tekll!lerlni 8/10/941 
ça~mba günll sa.at 12 ye kadar mua.melAt şetliA'lne teTdl eylemeleri. 

O saatten sonra. getlrllecek teklifier kabul edllıne-ı. (8799) 

Belediye Sular İdaresinden: 
İdaremiz ihtiyacı tçin satın alınacak olan 15 mim llk 500 adet pri!l ve 

1000 ooın.lyet muıslutu Uo 80 ıiı/m Ut 25 yangın musluğu tlJL af&lıd.8. bizala
nnda. g&terllen fiyatlarla taılıbl uhtemdedlr. 

Prb: Beheri 235 Kr. 
TIJ Beheri. 220 Kr. 
Em. Musluğu Beheri 120 Kr. 

daha müsait rıat teklif etmek isteyenlerin 8/10/941 günü saat 12 ye kadar 
tekliflerini SıraservUerdekt idare binasında muamellt oemtıne vermeleri ve 
nümunelert görmek lıçin de levazım servisine müracaat eylemelert. 

Muay:ven .saatten 90nra. getirilecek te-kllfier kabul edllm~. (8800) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - İdareırnlıxle münhal maaşlı ve ücretll memuriyetlerle ücretll staJ

yerlıklere orta. mektep mezunları müsabaka ile alınacaktır. 
2 - Müsabakada 10, I>, 8, 7 numara almak auretlle pek iyi, iyi derecede 

kazananla.t 15 llra ma.a.eıı veya. 60 ll.a ücretli memuriyetlere, 6,5 numara al
mak suretUe ort& derecede muvaffak olanlar da takdir hakkı idareye aıt ol
mak üzere 20, 25, 30 lira. aylık ücretli staJyerllklere tayin edileceklerdir. 

3 - Bta.J den'esinde mun.ffak olanlar tna8.4h veya tlcretll memurlukla
ra geçlrlllder. 

4 - Miısabatada muvaffak olanlanıı idarenin tıekll! edeoeli yerde vast
fe kabul etmea1 oaıttır. 

5 - Tallplet1n 'T88 ayılı mcmurbı ta.ııununun t llncll madde.slndekl 
fartlan hab olmakla beraber devlet memuriyetine g1recelderln 30 Y8.fUU ~
memıt olmaaıı lAzımdır. 

Ankara Valiliğinden: e&" 
l - Ankara - Kaleclk, Çankırı yolunun 34+000 - 45+000 in~l tl!~aı&

relerl nrasındakl ııosenln esaslı tamlrat işinin ihalesi 9/10/941 tarihin ı ~ 
layan perşembe. gün 11 sa.at 15 de vilayet daimi encümeninde yapılrnA 
re kapalı zart usulile eksiltmeye konulmuştur. ()'1'111• 

2 - Ke.şlf bedeli 116427 lira 85 kuruştur. Ve muvakkat teminatı '1 
ra 39 kut?ştur. 1'icare' 

3 - Istekiilerin muvakkat teminat, mektup veya ma.kbuzlannı. ~ 
Odası vesikalarını ve ihale gününden en az üç gün evvel vlllyet ınak ınUdl 
istida lle müracaatla bu iş için alaca.klan fenni ehliyet veslkalannı ha ıaf111l 
2490 sayılı kanun hüklim.lerl dalreslıide hazırlıyacaklan teklif rnett: etıııif 
yukarda yazılı günde saat 14 de kadar daiml encümen rel.sllğlne tev 
~m~. , 

5 - Bu işe alt keşif ve şartnameyi ber gün Natıa müdürlüğün~> 
blltteklerl. C6945 - 84~ 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden ~-
1 - Yapı işlerinde istihdam edilmek Ur.ere ild yüz on lira ücretll blr ~ 

sek mimar veya. mühendis lle yüz yetmtş lira ücretli ~ fen memuru 
mühendis alınacaktır. ..., 

2 - Bu memuriyetler ihtisas mevkli olup taliplerine 3656 No. ıu tal' 
hükümlerine göre ücret verilecektir. . eıtC 

:J - Talip olanların vesikalannı P. T. T. umtıml mii<iürliitü nı~ın 
müdürlüğüne göndermeleri. (7138> (8692> ___....,. 

Milli Müdafaa Vekaletinden: tıt 
Konya.da Kuleli, Akşehlrde Maltepe ve Bursa askerl llselerlnln ııer 

sınıfına talebe alınıyor. urıl 
1 - Kuleli, Maltepe, Bursa asked liselerinin her üç sınıfına 1/1. ~ 

941 de baflıyacak olan yeni ders devresi için Maarif 11.selerinden tl' 
orta mektebini ikmal ederek devlet olgunluk imtlhanlarun muvaffa)tl1t 
verm14 olanlardan talebe alınacaktır. •ıadl 

2 - Alınacak talebenin Türk ırkından olması sıhhi muayenede sae tlJI 
çıkma.sı ve lsteldl adedl ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde yapılacak seÇ 

sınavında ka7.a.nma.sı şarttır. lW 
3 - Tahslll terkedenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını bilyü1W:1' 

veya küçiiltmüş ola.nlo.r, bulunduktan okulların son sınavlannda 1p~1ı:n.. 
bütünlemeye kalanlar, ya.şiarı, boylan ve ağırlıklan askeri liseler ...,.. 
tındaki hadlere uygun olnııyanlar kabul olunmazlar. 

Bu hadler şunlardır: 
Lise I. Sınıf 15:11>) 
Lise II. Sınıf 16:20) dahU 
L1se nı. sınır 17:21> o· 

4 - Bu şartları f.a4ıyan isteklilerin bulunduk.lan yerlerin askerlik • ff 
beterinden diğer k.aydl kabul şartlarlle müracaat yollannın öğrenmeıerl ~ 
buna göre de ltaydl kabul kAğıtlarını girmek istedikleri okullara. göndeflll ş• 
lert ve olrullann bulunduktan yerlerde oturan isteklilerin de gene 1/l. ~
rin/941 den itibaren en geç 10/2. teşrln/941 tarihine kadar doğrudan 
nıya okul müdürlüklerine mUi'acaatlan Uln olunur. (1088·8321!__...-

İstanbul Kambiyo Müdürlüğünden: . 
Dairemiz için bir daktilo alınacaktır.· Taliplerin Birinci Teşrinin ~

misine kadar sa.at 9 dan 17 arasında hüsnühal varakası, mektep .,aba d• 
namesi ve diğer vesikalarlle blrllkde Bhçekapıda Dördüncü Vakıf hatıtıl 
Kambiyo Müdilrlüğüne müracaat etmeleri. (8679) 

ZAYİ - 25 haziran 333 tarihinde 
Davutpaşa mektebinden aldığım tas
diknameyi kaybettim, yenls1n.1 alaca
ğımdan eskisinin hükmü }'Uktur. 

Seriri Oyman DANS WA.LTER P'ZU8lftlL 

GEORGE DARV ACHE ve arkadaşlan 
4 birinclteşrin Cumartesi 

6 - MüsahahJ"& glrmek isteyenler 18/10/941 cumarte.91. saat 13 • tadatı 1 Devlet Demı·ryollarJ ve Lı·manları lıletme dil.ek.Ot n evrd:ı mitııbltelerlle beraber vtıl:ret P. T. T. mOdo.rtfit(lne müra-
caat etmeU4.tı'I«. Umum idaresi ilanlari 

7 - M118abab. 20 blrtn.cl tetrin 94l ı>aıartıest günü aM 10 da. yapıla- ~=-=========--=-====-==-================-=---

R E J A N S' da 
,,.._ ___ • . Oyunlanna başbyacaklardııt. ----·~ 

Slblımeır Bank.--
Süllüloz Sanayii müessesesinden: 

Müessesemiz imalatında11 kullanılmak üzere, 

işlenmemiş yerli ham reçine alınacaktır 
Verıneğe talip olanlann, izmttte müessesemiz müdürlüAfine 
müracaatları tıAn olunur. 

C$,!ır. (8801) - ff 
Devlet demlryolla.n umunü idare binası sinyal, teleton, yangın Uıbar et· 

alarm tesisatının yapılması kapalı zarf usullle ve vahidi fiyat üzerinden 
slltmeye konulmuştur. - . Sşyın halkımıza büyük miijde: 

KRJBTAL1n ~destan olan klltle hallndeltt _.. 
azııııın au heyeilne on bet günl(lk ıstlrahatten eıoo,;. 
ra ~ eden }'11bek sanatkAıım.121 MHZBx YEM 
SENAR'ı l To§rlnlevveı QarQamba. akşamından iti-

baren dinliyeceksl:n1z. 
Tanburl SrU.ıiRADDİN PINAR ve Kemani Nıı:OATl 
TO&lAY. Saz heyeti: Kemençe SOTtnt - Pf7anlst 
FBYzt ASLANGtı. • Udl SellnUdt ABDİ- Klarnet 
ŞtJKKtJ TU~AR • Kanun İSMAtt .. Darbuka BA-
S.(ıı( TARStlif - Ak.!al'lly4 HAFIZ YAŞAR ve llA.'WİT 

DİKSES 
~ St.Jaıuı ~ü4R • f'AİD' YILDIZ • M.a- .. 
Lıtl'Ut AKGtht • o.tlt AQiT .. M..tz8. MOBD-

BA. -· xımlCbf . . 
'I 

1 - Bu Lşln muhammen bedeli •82831,SOt llradır. es· 
2 - İstekliler bu işe alt şartname vesalr evrakı D. D. yollan Ank~ v 

nesinden c415• kuruş mukabilinde alabillrler. p. 
3 - Eksiltme 10/10/ 941 tarlhlnde cuma günü saat cıl6a da .Ankartıdaııa· 

D. Yollan yol dairesinde toplımaçak merkez birinci komisyonunca yaP 
caktır. ıucte 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ısteklllerin teklif mektuplan ile bir }.Sli· 
~ağıda. ya.zıh teminat ve vesaiki nynı gün saat .ıs, kadar komisyon re 
ğine vermeleri ltızım<iır 

a - e5392• llrahk muvakkat teminat :ı1' 
b - 2490 sayılı kanunun tnyin ettln-t veslknlnr ne bu işe mnhsııs oıın ııı 

üzere Miina.kalA.t Vekaletinden nlınmış ehliyet vesikası, ehllyet vcslkD.Sl 1~r
bliJ taahhüt içinde asgari 50 bin lira kıymetinde emsalı teelsat tşlnl nıuv al 
fa.tı.retle başardı~ın.a dair vesika ibraz etmek suretlle ihale tarihinden en 
sekiz giln evvel blr tstlda. ile Münakallt VeUletine müracaat olurunası 

(6897) (8414) 


