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~ak şimalin~ -
~e bir Alman ~ 

Odun meselesi 
dün de tedkik edildi U'laffakiyeti 

~ı -~-
~ '~ın bozguna uğra-
~k~'- 9 uncu ordulari 

anı harbiye-heyeti 
esir edildi 

~~tli Alman taarru:ı;a 
.~ova istikametinde 
r~· 1

• hamle şeklinde 
1n.hişaf ediyor 

~ 7 (A.A.) - Alman ordu• 
diril~~utanlığ1111n ~eb!iii: l 

it" .'"llf olan yeru taanuz ar tl1 içinde Azak den!zinin şi• 
' \!!esinde büyük bir meydan 

Dr. Celil Muhtar odunun çok ucuza 
temini kabil olduğu kanaatinde 

; dt esi cereyan etmi,tir. Mütte
~t\>fetler lcıtalan ile yanyana 
• 

11 Alman kıtalan, mağlup 
'rl .. düşmanı takip etmektedir. 

'r~ Ye zırhlı teşekküller Clüşma- Kırım cephesine paraşütle inen 
~ı ~ hareketleri dahilinde derin Alman askerleri 
~c dlcrlemişlerdir. Bu hareUt 
~ıı a 9 uncu Sovyet ordusunun 
iıııı' heyeti esir cılınmışttt. Bu 
~ ijtı haşkomutanı vaktinde tay• 
~r~ e lcaçmıştır. 
~ Cephesinin diğer bölgelerin
tı, truı hareketleri plan n,ucibin-

l ~~ etmektedir. 
~~ttt?ıgradın batııında!ci sah.ile 
\ t~ k~vetlerinin yeniden yaptığı 

, e ihraç teşebbüsü püskürtül
"~?, Asker nakline yarayan va
~ıı '~ .. ekserisi batırılmış, le.araya 

lir u~rnan tamamile imha edil-
AJ. 

D~~i\n hava kuvvetleri dün gece, 
~a bir silah fabrikası;ıa ve ay
nda Moskova ve l.~ningrad

~ !teri tesisata hücum etmiştir. 
<>at ' h L~~~<>\r a ava taarruzu 
~~ 7 (AA.) - Alman hava 
'tileri Karadenizde Roıtov li-
'tj ~i\ taarruz ederek harp malze
~I) flbrikalannı tahrip etmişleTdir. 

•k<>vaya karşi taarruz 
~ inkişaf ediyor 
t il'• 7 (A.A.) - MoSkovaya kar

~ler~an Alman taarruzu sabah ga
Sı~~ ba.şlıca mevzuunu teşkil 
~;ıır. 

Kiracılar ve 
ev sahipleri 

Ayni binada kalmak iıti
yen kiracilarin vaziyetle

rini aağlamlayan çare 

Anbra 7 '(Radyo gazeteei) 
Kira mukavelelerinin yenilendiği bir 
mevaimdeyiz. BugÜnlerde mal sahip
leri ile kiracılar arasında ihtilaflar 
çıkhi:ı, mal sahiplerinin mahkemele
re. ve icra Clairelerine müracaat et
tikleri görülmektedir. MalômCJur Jd. 
mal aahiplerinin kira 'bedellerini ar
tırmaları kanunen memnuClur. Fakat 
mukavele müddeti bitince lciracryı 
çıkarabilirlerdi. Sonra yeni bir karar 
daha çıkmiı ve mal ıahiple:inin ki
racı çılcarmağa haldan olmadığı da 
teapit olunmuıtu. Şu kadar ki, ldra· 
cı, mulcavele müddetinin hitamından 
on het gün evvel, binada kalmak 
iatediğini mal sahibine bildirecektir. 

Fakat bu tebllt, sözle veya mektup
la delil. noterlllt vasıtasile yaıpılmalı 
ve mal sahibi bu tebll~e :ra~cn kon
tratı yenilemek istemedltl takdirde 
kiracı, kirayı noterll~e yatınmalı, bu 
suretle vaziyetini sağlamla.ştınnalıdır. 

Bir odun Cl.poq 

Odun meteleat UzerlnCle tctlcikle- «Oduncular ia;.fınClan •erllen ve 
re dün Cle <levam edilmi,tlr. Fiat 1iunCJan eTVel gazetelerde çıltan 
Miiralcal>e liomiqonunda evvelki maaraf liateeindela ralCamlar çok 
gün görüşülen meseleler ıve narhın yülCaelitir. Bunlari l>irer l:iirer tetkik 
ucuzlama.sına itiraz eCJen toptanei eCielim: Oduncular orman<Ja çeki 
odun tacirlerinin iddialan CJün Vali başina 50 kuruı r.eeim verdiklerini 
ve Belediye rem Lütfi Ku<lara bil- söylüyorlar. Halbulci Evkafın ve Hü
dirilmiıtir. k\imetin aldığı resim bellidir, bu re-

Odunun fire vermm balcimindan sim 50 kUTUf gibi büyük bir ~lı:G.n 
ociuncuJarin ileri aür<lüğü bazı müta- tutmaz. Bunun tefernıahni mey<lana 
lealar göz önün<le tutulara1' Orman k:oymalt lanmdır. Oduncular lcöylü
Umum .:müdürünClen tl!kni12 m!lturnat ye ~O k'uruş ICesme parası Ter'ditleri
alinmıt~r. Tet~iltleTe bugün de de- ni iddia ediyorlar. Böyle bir masraf 
vam e<Jilecelı:tir. d , .tu Ç" ,_.. k" J"l lc.'t D" b l h 1ı:f. d • a yoıc r. unıcu oyu er va ı 
h un u1 m.es~ e J-Uı·uınl\ a, uhumı buldulı:Ça odunları biçerler~ .iskele
earp •.dene e,":-wı. .e a admf'l'• l e~a: ye naklederler. Bunun içi.n na1cliye 
oına o un ıcestiren ve o un ıı ennı •· • d ı_· le b' lm 1 

'-- ·_1 b-" O ,_. B C l"'l ucretin en oaı a ır şey a az ar. 
yaıunaan uen ox:tor . e a 
MuhtarC:lan fU me1ctubu aldtlCı 

Yarah esirler j 
mübadelesi 

kaldı 

Ruslar Ural' 
da fabrika 
kuruy9rlar 

~~Şicı~ in a.<;keri yazıcısı diyor kl: 
~e etıı Sovyet mukavemetine 
~lillı: il, Alman taarruzu şimdiden 
~~a~~rakkller kaydetmiştir. 
ıı~··uz, Mookova istikamet.inde 
~lı: 1\ iki hamle şeklinde inkl.şaf 
.~ lı: 1edır. Sağdan yapılan hamle 
~"":'t'~Vetlldlr. Bu hamleye Smo-
~".'lav 75 mU cenup do~usunda .. :1. k k a e; I e _.

1 bı:..~e çevresinden ba.şlanmı.ştır. 

Esirler liaıtane gemisin
den çikanlıp tekrar 

kamplara gönderildiler 

Reuter muhabiri cephe
nin cenubunda vaziyetin 

iyileıtiğini bildiriyor ·~cı Yapılan hamle de tamamlle 
~~re benzemektedir .• 
~edrada söylencliğine göre, ikinci 
~~ llalday dağlarının cenubunda 
~!~ıştır. Bu hnreket noktasının 
th: _aı.... Olması muhtemeldir. Alman
~'"' ta.manda Harkor istlkame
~a~e kuvvetli bir ileri hareketi ten tadırıar. 
~~grad üzerine yapılan baskı l Iştır. 
etıingrad bölgesinde 

ltrı 30 köy geri alındı 
~. r:;;/tı.rrad' 7 (A.AJ - Anln.~ldığ'ı
~ere· Alman tazyiki Moskova istl
~·~nde şiddetlenmekte ve Lenin-
~% ise zayıflamaktadır. 

~lilett aldka Berllnln salô.hlyetll söz
~ ~r:~ dün ecnebi muhil.birlere, Le
lltOre d bölgesinin ikinci . plana, 
~~tıe-?sk bölgesinin ise birinci plô.na 
'<ll'tJır kanaatini vermeğe çalışmış-

Çe§me yalaklari 
Londra 7 (A.A.r - Harbiye Na-

• • zırı, pazartesi akpmİ ıu haberi ver-
Şu satırların muharnn. son za- miştir: Bu akşam Alman radyosu

manlarda bazı köylerimizde bulun- nun harp esirlerinin mübadelesi hak
du. D~~tinj şöyle ~İr ~~· kmdaki neşriyatı dolayı~ile hastah:ı
celbebniftı.r: Çeımelenn onunde. ne gemileri hareket etmıyeceklerdır. 
atlann ıu İçmesine mahsus yekpare Londra 7 (AA.) - Cenevre an
merrner bir yalaic Üzerinde ince taşması, ağır yaralı veya ağır hasta 
tezyinat... Daha yakından bakılm~a harp esirlerini, rütbe ve adet farkı 
d!': .. B'! y~ak, fal~ea ~evı:e aı~ gözetmelcsizin memleketlerine iade 
bır lihidDUf. Belkı de muzelik bır mecburiyetinde bulunduklarını, şüp
parça. Ua;1:'~• ~~eni şeh~lerin heye mahal hırakmıyacalC surette 
parklarını ıuılıyebilir. Halbuki ora· tasrih etmektedir. Binaenaleyh, Al
ya, mühmel bir tekilde, ve sanki man hükumetinin, esirlerin müsavi 
ille harap· edilmek İçİnmİf gibi atılı miktarda mübadele edilmeleri la
dunıyor. zım geldiğine dair olan iddiasi. ser

Bütün memleket bu bakımdan besçe kabul etmiş olduğu anla~ma 
bir tedkike tabi tutulmalıdır. Bu ta- hükümlerine ayltındır. 
rihi memerlerin henüz maswı kal- Londra 7 (A.A.) - Hasta Al
mıtları rlsun harap olmaktan kurta- man harp esirlerinin, hastahane ge· 

Moakon 7 (A.'A.)" - Reuterin 
hususi muhabiri yaZtyor: On bet 
günden, bilhassa Kiefin düşmeain
denberi vaziyet çolc. lc.an,ıktı. Ancak 
bugün emniyetle söylenebilir ki cep
henin tehlikeli olan cenup bölgesin
de ehemmiyetli bir düzelme hasıl 
olmuş ve burada tutunulmağa mu
vaffak olunmu~tur. 

Leningrad bölgesinde çok mik
tarda kuvvetler toplanmıı olmasına 
rağmen yakın bir düıme tehd.:di al
tında bulunmadığı itimatla ileri aü
rü)üyor. Leningradın kara yollarile 
ve hatta demiryollarile muvasalayı 
temin etmeltte Clevam ettiği de ger· 
çektir. Ne Leningrad, 'le de Baltık 
filosu yalun bir tehlike alhrda te· 
lakki edilmiyor. 

.. 

Moskova'ya 
Alman taarru
zu nereden 
yapıhyor? 

Muharebeler şimdi 
tanklar arasında 

vuku buluyor 

İki taraf kuvvayı 
külliyesi henüz temasa 

gelmemişlerdir 

Londra 8 (A.AJ - (B.B.C.) Mosko
vaya. karşı Alman ta.a.rruzu henüz ln
ldşa! halindedir. Vlyazına ve BrJansk 
taraflarında çok şlddetu muha.rGbeler 
cereyan etmektedir. Vlyazma, Smo
lensk'in 140 kilometre şlmallşa.rkisin
de klı.ln bulunuyor. Almıınlann Mos
kovaya . karşı taarruzu bir kıskaç ha
reketi şeklinde yapılmnktadır. Bir Al
man kolu garpten, bir kol cenubugar
biden, ~ka bir kol da ştinallgarbl
den Moskova IStlkametlnde taarruz 
ediyor. Bu büyük Alman taarruzuna 
üç Alman ordu.su da. iştirak ediyorlar. 

Sonbahar ekimi 

Ziraat Vekaleti, ekimin 
çokça yapılmaaıni 

bildirdi 

Ankara 7 (A.A.) - Ziraat 
Vekileti vilayetlere gönderdiii 
bir tamim ile aonbalıar ekimine 

başlanmaamı ve eldeki her kuv
vetten faydalanmak BUretile çok

ça ekim yapılmasını bildirmiıtir. 

lngiliz radyosu 
spikerinin 
tehdidleri 

Bazi Alman ricalini 
harpten sonra meAul 
tutulacaklarını söyle-
mekle tehdid ediyor 

Gelen haberlere göre 1k1 taraf ku- Londra 8 (A.A.) - (B.B.C.> - İn-
vayl külliyesi henüz tema.sa gelme- gl!lz radyosu spikeri igal altında bu
mişlerdlr. Muharebeler şimdi tank ıuna.n halka zulüm yapan Gestapo 
kollan arasında vuku bulmaktadır. şeflerini, harpten 90nra mesul tutu-
Mareşal Timoçenko, ilerleyen tank lncaklarılnı söylemekle tehdid etmls 

'kuvvetlerine kam şiddetli mukabU ve bu tıı.bll şeflerin listesini tutrruıla.
hücumlarda bulunmakta.dır. Ma~al nnı dinleyicilerinden rica etmiştir. 
Budlennl, Kırımı muhasara etmekte İngiliz Hariciye Na.zın bu mesele 
olan Alınan sol cenahına hOcımı ede- hakkında müttefik devletlerle miiz:a
l'ek iyi neticeler almış, bu cihetten kerede bulunnc~mı aöyleml.ştlr. 
Alman hücumunu durdurmuştur. İnglllz radyo.sunun mesuı tutula.-

Lenlngrada karşı Alman ta2zyikl ol- caklarından bahsedip lslmlertnl zl.k
dukça hafiflemiştir. Paw.r günü Le- rcttiğl şefler a~.sında Çckya Alman 
nlngra.d müdafllerl, tarik ve hava ~ komlJ>ert Hei.drlh, Non·~ Alınan 
kuvveUerlnin lştlraklle bilyük saldı- baş komlserl Henboven, Belçlltndakl 
nşlar yapmışlardır. fşgr.1 kuvvetlen kµmandaııı general 

Falkenhauzen, Fra.nsa.dakl işgal kuv
vetleri kumandanı general von Stu
pnııgel vardır. Vichy'nin taarruza 

dair verdiği tafsilat 
Vichy 8 {A.AJ - Ofi'den: Gelen 

haberlere göre Mookova. istikametin
de Alman büyük taarruzu devam edl· 
yor. Vlazma ve Brja.nslc mmtakala
nnda çok şlddetll muharebeler vuku 
bulmaktadır. Bit Alman kolu Volga· 
nın kaynaklanndan Moskova. üzerine 
yürümektedir. Büyük Alman taarru
zunun hedefleri bir taraftan MoSkova. 
öbür taraftan Kafkasyndır. Ruslar, 
muka.bU taarruzlarla Alınan llerlleyt-

Roosevelt'in 
müşaveresi 

Bugün de fırka 
liderlerile görütmelerine 

devam edecek 

şlnl geelktlrme~e veya. dwdurmap Londra s (A.A.l - (B.B C.) B. Roo
çalışıyorla.r. Almanlar Harkof önünde sevelt bitara.flık kanununda yapıla.
harp ediyorlar. Alman llerileylşl Ros- cak tadilat lçin dün Beyaz sarayda 
tof lstllfametln~e de tavazz\ıh ediyor. pa.rtl liderlerile 2,5 snat görü.şmüştür. 

Lenlngrad müdafileri birçok huruç Bugün de konuşma devam edecektir. 
'hareketlert yapmışlardır. Amerika Hariciye müsteşarı B. 

Rus · tebliği 
Sumncr Wellc3 blr zlyafet esnıımnda 
lrad etti~ nutuk.ta Amerikanın eo 
büyük gayeSi, Hltlerlzmln tam blr he-

Londra 8 (RadYo saat 7,15) - Dün zlmetl olduğunu söylem~tlr. 
gece Moskovada. neşredllen Rus tcb- Vaşfo~ton 8 (A.A.) - O!i'den: B. 
l!ğl: Roo..c:eveıt, .Pannma. hükumethıln 

Kıta.atımız 7 l;efrlnlevvel günü bü- kendi bayrağı nıtında .seyrüsefer ~ 
tün cephe boyunca ve bllhB-'Jllll. Vlyaz- gemileri sllahlandırmağı kabul etme
ma ve BrJansk lstlknmetıerlnde düş- mesl, blatrafiık kanunundaki tndllft.
manla muannldane bir surette çar- tın taclllni 1c:ı.b ettirdiğini söylemlş
pışmışlardır. Pazar günü 42 Alman tir. 
tayyn.rest tahrip edllmiştit. Zayiatımız R l .. . l 
2'ı tayyaredlr. us ara gore yenı A man 

ı . . taarruzunun sebepleri 
19 talyan gemısı Londra 8 <A.AJ _ CB.B.C.) Sovyet 
batırıldi ve yahut sözcii&ü Lozofs1d Almanların merkez 

h ... ld · cephesinden Moskovaya. karşı büyük 
asara ugrah ı ta:ırnıza geçtlklerlnl söylemiş, ve Al-

Londrıı 8 (AA.l - CB.B.C.) İtalya. manlan bu taarruza scvkeden sebep-
Akdcnlzde yeni ağır zayiata uğramış, Iei'l şöyle izah etml.ştlr: • 

'•• .. vaıııı sahile 2 sütun 6 dal rılmalıdır (Devamı ıahite 2 aütun 1 de) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

<Devamı sahife ! satan ! de) 

19 İtalyan gemisi son gilnlerde İngl- 1 - Moskova(ia topla.nan üçler 
llz tahtclbahlrlerl ve tayyareleri ta.- konferansının neticelerinin yakın bir 
rafından batınlnuş ve yahut uzun tehlike t~ etmediğini Alman hal
zamıın hareket edemez bir hale getl- kına göstermek, 2 - K14 gelmezden 
rllmlştlr. evvel muhakkak bir zafer kazanmak. 

YENi KURT MASALI: 

Kurt geldi. kuzuyu kaptı ... Müıakabe komisyonu gitti aro.mağa. .Vali aitti aramaia. ~Cljye gitti aramağa. ~atbuat gitti aramağa .•• 



Sahıfe 2 AKŞAM 

•• •• Geceki ve Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri B. Hitler'in ·karargihı Milli piyango . Odun me~eıesj.1 ..._A_'--an--te-b-,~-,· .... MuLteliE yerlerde 2S ca- Dün Afyonda yapilan dUn de tedkık 6 'ı 
Camiler 

Rn ı•,; minin tamirine ba§laıidl Bir ormanın içindeki karargahta lieşidede Jiazanan tarafı ı tnel 'e,. 
lledin , <A.A.> - Alınan cıNalt.n numaralar .{Da§ . e· JJıı h 

ba::daıı:m ı:a1eied Ankara 7 (TeWoula.) - Vakıf.. D8Sll çalışılır, hayat nasıl geçer? Nakliye ücretine ~~ ~ 
tayyarelerl:eCl/'1 ~ - C lar Umum.. Mad~ Fahri Kipe.r b~ _ Jıılilli P~onun 7, nc:i tedip 3 susta gösterilen 1 ZO ~i :,J 
krenin oenup doğu&lmda. ulted }"llM(ta hala.mu llarbin 7UMbfı1 Macarca UJ Nemzedt\t cıuıetesı mt-1 ra.podatda menut maltmıatı ~ 4itC1· çdo1ip C:run :Afyonda Zam nercClen naeye nakl~. etfflJ;.d 
ehemmiyeti balı: tem:!atı bol?ımrdı- ~iiklcre n malEem• ,.~ letbı 11mm:n1 b.raı'Phı ba&:bDda ,__ bareklt :b&r1talaft tzerlne ~ ~ mqdanmda: saat l 7 de yapılmıf ~ diğimir. ,iç.in §İmdilik itı~ tON 
mım etmlolerdtr. r.ğiuen Ummn Müdürlük: ça!İjma- dllı bir yamda db'of ki: ııer. ınttftn bu itler, .araııe ,apı)lr. ~ kalabalık bir lialk kütleü ta- ğiz. Bunu muvUbleP 
Şimal Afrfka.smd.a Alman -~ lanmn.tmpit ıedı1en progtama 1l5"gaD B. Bltler, biW1n ~ husad Umumi ~ blr sbıeımı ça- Jdp etmiıtlr. Sa ~eldlifte iJaamjre nmı. . ~1' 

tayyareleri dfln de m~ ofaraf mtlpf t3'1emetrle bulane!aia- treninden idare ediyor. Polcıınya. Bel- dın mevcuttur. Bu ~ kara. do- 1tmnan 1lumaralari aaiiizya yazıro- Q:...... • luna 8e1i>'°~eO ~ 
Tobnıt llmanı teısls:ltına htlcm:rı • nu .öylemi§ 'T1t demiftlr ki: ~. HelJanda, Ltik:ı ••W'I, Dam- ms Te ban.~ atı ımm- :m: ~dı .•ra nav • ba~ :ı..1: I 
m~lerdlr. 6/6 utte~ ~ StWe,n cBir taraftan ~ yıllarda har- m.art:a, "f'ımanSatan n Y'llgosla.vyaya Jer gl5ıstet.[ltr. J'1llmJeri g6nderen dok- 3&.000 lra hrm•a amnanı ~eti olarak ~eki clıın ~ .A' 
limanma yapılan hat_a hOcumunda ı___ ld .. • • 1 • - .karşı hare~ bu trenden klare et- t.or Galds"Ur. 288718 mi kom:a.u~r. LJınaıı öri!' ~;,-; 
tam üıabetlerle ceman 10,000 tonlll-~ 0 ugumaz tamır 11 ennm .• ta- m.işt.lt. l'tihrer, binlerce kllometrc mtıer, Finb bir9c* aatleml Şark • tim. 1 SO tonluk bir nıot ~ .... 
to hacminde 1k1 ticaret gemi~ batı- mamlanmuaıadan ela • ~~1_!'k.en d!geo:r uzanlııttmda olan Rus eepheslndcld. ~dınndA geçirmekte, marcşal1an ft u:~ l~S:77~7rt-;=6 yeai SO liradır. Jğnca~~ yukl~' 
nlmıştır. yan yemden b:ar.i cami!ennu· ordtılnnna mılr!eri hep ba husu.si gencraliarlle birlikte a.skert n.zfyeU • .. . .. d ellr· ~ ~or 

Bundan başka Dd büyük gemi ha.- zin tamirine bqlanÜf bulunuyoruz. trenden mnıetted.lr. Alman devlet tedldk etmeldedir. D0Qma.nı gafil a.v- 5.«>0 lira ••u•,.,, DQıWallırt hır motor bir gun e g i~er g\I~ ~ 
18.ra 1$'atıl.mıştır. Bugün üzemC:le c;ahtm*ta olduiu· şefi. hemen hanen iki aen.ellk btr ıa,,an "hayrete ~ projeler .. 03S711 039956 114S 16 n,290 vıe ooşaltmıı. için deô"k ~irıe bit~ 
Düşman ne gece, ne de gtlndüz Al- maz camiler 1:iaıta lstanliulda Sü- mOddetf. amum1 brargAhmda geçir- burada ha.zır!a.n.cyur. ha.ttA denet>ll.ti' 158634 217S55 ak be§ gün eder. İ giiılii 8ıl 

nınn topraklan tmerlnde uçmamış- leymaniye. Beyazıt camileri olmak m.l§tlr. XD.l'8.l"gAh askeri btirolnn ve ki, a.srl stn.tcrjl borada df$ıyor. 2.000 lira lrezaMD nam.aralar: de caba ilave edilse 11 ~ tu!Jf' J 
tır. .. v_..ı_.;1 'A ı.: d ._~ modern tesısa.tllt. oot mükemmeldir. Malyctl Alman zaterlerlni in~ So ·d- _,__ __ (623e') il ı...L. ı__- 11. 1. d 300 lırıı L: O"') 

uzere n.au~cn.oa ve zap.:apı aıu Btltün haberler, burada toplanır. Kı- eden bfitnn plAnlann Te projelerin n ort ragunJ '->' e unen .ıu ıe ~r ıra a~ .• 600 çt"' ~~ 
Jtalyan tebliği SokuJlu, Guüdarda Şeımipaşa, ta.atın llerllemesine veya gerilemesi- Hitlerln eseri oldı$mn saklanuı.zlnr. 40 bilet. 150 tonluk motorun. b ~ııırııı!I 

Eminönünde Yenieami, Nuruoıaına· ne. denizaltı ve ta.yyarelerln faallye- AJnuı.nyayı alı\kadaz eden büyük lşler 1.000 lira kazanan mmıaralar: naklettiğine göre çek;i t 50 ~11 fsf~ 
Roma 1 CA.A.) - •Stefa.nb: İtaı- rriye, Sukanahmed, Diyarbakırda tine, muru:zam 1a§e ve leTn.ZUn teşld- de umumi ko.nı.rg~tan tcdvlr edil- Son dört ralcnmı (0411 ), (25 t3), 50 kuruş geJmektedır. zıaııt 

::varı orduları umumi karargA.hmın da Belmımpqa, Mam..da Maradi- lAtmm t.anzlmhıe ait bütün hustı.Sat mektedlr. Nazırl::ı.r, pnrtl oencrı, ha- (2519) ile l>iten 120 hilet. 50 kuru~ arasında ınuıı 
492İ numaralı tebllği : ye, Yozgaclda Çapanoğlu, Afyonda en ufak tc!errüntına. kadar, bu umu- rlcJyc nazın, arasıra. mtıeri zfynret 500 lira banw,n namaralar: vardır. . tAle d~ 

nglllz tayyareleri, Cnta.ne Te Lt- C ..J:L---- V-- •.ı Ahm-..ı m1 karargAJıta hazırlanır 1çin ka.rargfı.hn gelirler So d" k (OS76) (1907) 0 tofl"·L 
eatn arazlsine tahrip ve yangın bam- e...-~ ~eerıae eapa._~ Karnrgfilı, diişman ~lcrinln Führer, sabahlan ook erken kallror n ort :ra am~ • . • Oduncular büyük rrı e cı•• ~ 
tıalnn ntmı§}ardır. Has:lr yol:tut. BeyşChırde Eşefoğlu. Baraada Mu- keofetmemesı 1ç1n omuı.nlar içindedir ve maiyet muhafaza efradlle blrazko- (8850). (9980) ıle bilen T-60 bilet. ğil de küçük motörlerl o ~:ı,, 

Şimali Afrika.da İtalyan tayynre fl- radiye, Hiiclavcncligir, İzminle Hi- Karargftlun bulunduğ'u cephe ~ nuşur. Sonra kahvaltısını ve kL1a. blr 100 rıra kazanan namanılar: yaptıklannı iddia eeerJeıse tii 6b;-
lolnn, Marsa Mııtruh yıı.kmında bir sar, Şadnn:n, OiTnKte Ulacami. mında, tayyare defl topla.n iki m1s11 gez1nU yapnr. Müteakıben a.skerl va- Son üç rakamı (248), (459) ""' motöre vuilen navlun ~fu"e 
havn llmnnına ve Tobnık bölgesinde- Akhisarda Y enicami, :Antalyada arttınlml§ ve n.Skeı1 kunet.ıer de tak- ziyetı tedldk eder. Saba.hlan, kara, ( '161) ile hlten 1200 bilet. fazladır fakat ta.hınil ve b115ıırer 
t1 knra hedeflerine bombalar atmış- Muradruo.... Tel:eli Mebmedpaşa vtye edllmlştlr. B Hitlerln h~ tre- hava ve deniz Jrnmendnnlarile müza- 50 lira lmzanan numaralar: .. d• I bildigwindell • _,tıı~ 
l:ırdır ~ ' _., ~---'lı.- ,:.__ ul bul 1IM M...A Ter gun e yapı n. 1• ıJP': .• d 

ld. Kocaelinde P.eıtevpap Konya Erci- •u, ~•ı;.......u o • .......,.da b ıınu:vor. kerede unur, """"'e yeme.,-'A4 ... en Son üç rakamı (015), (064) ve l ril • lerden .-ıı.. ~~~ 
Şar Afrika.da, Gondar harp böl- J!-'- ..ı ut . ,..__ı__ d Ahd"I TrenJn etrafında birkaç dnkik.n. için- sonra bir 1kl saat çal~ od:ısmda (969) ·ı b. 1200 bil eve en yevmıye . ıı.Y"' 

ıestnde, müfrezelcrimlz mühim ınUc- ~e., ucamı,. '":"7..-n ıı. u - de sökil1mes1 tabn olan bUrolar ku- yalnız kalır. sonra stenogrnf ktıtiblne •1 e ıten et. • çeki ba~ma masraf yJne 
JnStıı inkişaflar yaparnk, taamız t.c- ltadırag.a c::am?~drr. B!"11.ardııs_t bu rulmtl4tur. Ototarlar, otoınobıller ve Avrupe.nın ~l nizamını dikte eder. lO IU'ır: kazanan numaralar· bulur. ı~f 
tebbfislerlndc bulanan dü.,m.anı püs- yıl tamıderi hitmiyen.leım iJerilci yıl- traktörlü nak1l TaSJta.lnn b.rargühın Demirhaç nişanını taşıya.n zabltlcrle Son iki rakamı (26) Te (69) ile M f r . . tuhafı ııllı-' 
kürtmüşlerdlr. larCJa tamamlaımıalarina çalııalacak- etrafınqa. bir daire teşkil edi:yorlar. ekseriya. konuşur ft bu esnada önün- biten 6.000 bilet. ha 

1 
ıstkul/~~111• ~o A 

Bu akın esnuında, muka.bll hava tır. Muhteı!t araba.lan Te otomobilleri bl- de stgnra içllmestne mfisaade eder. 2 lira Jra,...,.n numandar: masra 0 nra çe 1 lıt 11e11Je, ~ 
lnnrruzumuza uğnyan bir ~iz Vakıflar Umum Müdürlüğü ~nü- rlb~ ba(tlama.kta. olan çatılar ve Hemen hergün tayyare lle seyahat Son rakamı (2). (6), (6) ve (9) 9? ku":1§~r. lııta~bucdci ba~ )ilf 
tnyyıı.rest mevzUerlmize yalan bir ~dd aylu(la da ceaki yazılan damlar riratle Uldın.Iabllmektedir. eder. Muazzam bir Fokkcr Wum ile biten 160.000 btlet ikramiye ka- hın ç~kı oClun gelır. 

3
60 ~ ,,.ııll 

aımtrum:ra dlişmllş ve ateo alnuıtn'. olluna il~> adm'da bir kitap ile Umumi Ica.rargA.hta Filhrer1n misafir tayyare"'1le M.va kuvvetlertnbıln kul- zanmı~lnrdır. kuruşt~ idare mas~af1 
1111 

t11Y"!f 
ild n.h Jön (! • • b ve davetlileri için birkaç oda, ve iaşe lanm:ıkta bulunduklan Junkcrs 52 ti- B . 30 OOO li 1 k b- tutar ln bu para agızla _,_~ 11dıJf r( 

Yara il esirler 
mübadelesi kaldı 
( Bq tarafı 1 lnd sahifede) 

k 1!~8 .,. ar C'fttUl çı ra• lçlıı de birçok ça.dırlar meveuttur. pbıde küçük bir tayyare dnlma. emri- Dk u ~ya~go~u!" il: · r;&a, t8 akıtacak muazzam bir Yet't·ıı~e pıı 
tır.> Rus cephesine alt harita paftıılan ne bazlX' bulundurulur. Kft.h blrile Y amıyeeını u.nan huJd d . aretil1İ e 1 eP 

Ruslar- Ural' da bu.sus! büyilk b!r ~bulunur. Bu lc!h öteklslle cephenin muhtelll mm- numaralı bilet tzrnirde eahlmıştır. tan b. ak o ~~ .~e nıü~~ ~ 
~dıra Şark eadın denlt. Garp çadı- takalarını dalm1 aure\te ziyaret eder. tan ır aç 1fl en jjt\İll ~11 .ti 
nnda hıgiltereye alt haritalar bulun- Umumi kararglhınm hangarında her yeni Macaristan elçiıi . ~p yardır. Gru~un b Jir•1' !"' 

fabr-l'ka kUfUYOrlar .duruluyor. ınrıa arazı1e hımeAe müsait 1lçüncü itimadnameaini Milli 11te l>u yarını mılyon • 
Umumi karargiha alt büyük oto- bir tayyare mevcuttur. Führetln gri parıı.dan ırelmektedir. iJ\Ji."' 

blller arasında matbıınt şetı Dlet- renkte çok tuvvctll bit ast.eri otomo- Şefe verdi T ta o<l ]ar fiıı-tle1. ~J· 
tnisinden tekrar karaya çıltarı]ıp (R-• ._-.L. 1 • aah.ifemiul ) rlchJn bfiyük otomo'blli de duruyor. blll vardır k.1, bununla. askert slyaret Ankara 7 (A.'A.) _ Macaıistanin 1. 

0t nb 1 udcu getirte'1l~ıd~ı· 
l:amplarıı. gönderümekte oldkları, ....,_..~. .DltJ e Radyo arabası yanında, telsiz telgraf eder. Her yerden geçebilen ktiçilk bll' A k el T'.. . d'lm. ıme atan u a 0 un • bir s0 e1' 
alahiyetli bir kaynaktan haber ve- R~·l~rm tuncliy.e kadarki .en ciddi 1 anı.baları mevcuttur. Yeryüzünde hiç ot.omobm daha vaMır. n ara orta .. çı ıgıne ~yın e 1 

, 1J lericli söylüyorlar. Bu boŞ ~ttJI 
l'ilmckıedir. endüstri kayıpları madenlenn ve ÇC· bir verici istasyon yoktur ki, neşriyatı B. Hitler askerlerin yomeklerinden olan Jean Votnley bugun 16.30 da p · t b " k e e-v~el J ~ 

Berlin ne diyor? lik fal>rikalıı.nnın çoklukla bulundu- alınmasın. Burada gece gündüz çnlı- :yemekte ve bazı defalar bunu . kan- Çankaya köık.iiJıde Reia:icümllur le- l b?' ~ ük aç :ı: ve ~~ Jılel· 
ğu Krivoyrolı: ve Dnieperopetrovslc: şılıYQr. Bitler, Almanya ve dünya. hı\- tlnlerde yapmaktadır. Hltıeri gören- met İnönü tarafından. mutat mera· Ji.~ r Y~ lmd: Jtl Jt 

Berfin 7 (A,A.) - Yan resrnt muıtakalandır. Fakat itimndn değer d.lselertnden dakiknsı dtık1kn8ınn hn- ler ve kendisine yakl~ar. son Ud .imle kabul ıedilereli itmuıtnamaİİll ~ m 0 üdıJ>alt ti 
'ir kaynaktan bildiriliyor: bir kaynakt611 öğrendiğime göre benı,ar edlllyor. Hltıerln ma~ Oö- sene zarCın<lıı delttlmedlllni söylerler. vennİ.ftlr. Hülı:Qmet .demal. i m. ek ~ tır 

İngiltere ile Almanya arasınd• bunların yerini tutmak üzere Urnlda ring in ve ordu kumandanlnnnm ka.· Biraz solgun çehresinde, ~ıklar Bu kabul esnaaıncla Hericiye Ve- rek asken vesaıtle c~ 1• iJl oJ• 
ailr yarıılıların deği~esi hakkında k rul f b .,_ 1 lı z1 }i k rargahla.rlle doğru muhabere hallan belki biraz daha derlndJr. Fabt dal- kll ti t lltib. Numan M e- edince bttnlar yelkenlen eıı blld 

u an 8 rıu ar 1 a ge şme te- vardır. Hitıer Ct"Phede cereyan eden ma neışesi Te .sıhhati ,.erindedir. e . umum 1 ~ en d·t B' d •_y ı k ~e'/ ~ 
yapılmakta olan diplomatik görüş- cUr. Ba geliıme kafi miktara eriıinci· en küçük Mcllseden bile demal haber Adımlan elbtikldlr Dim<llk yürür mencıoğlu ela buır liulunınuştur. ı er. ız e oe yapı aeıı 'f'P1 ~· 
meler, İngilizler tarafından vale.tin· ye kadar İngiliz - Amerikctn yardı- dar edilir. Raporlar, kısa, fakat gayet Şakaklanndıı. ~ıaı'.ı biraz ata~ 1 ' itt•ca Milli korunma lumun~~~e oif•~jj' 
Clen evvel yapılan beyanat Te hu DlJDlll bü~ ölçtide yapıJmaaı birinci TaEh Te sarihtir. Harp ya~rJerJ, bu başlanwJtır. sveç e 1 eJı:}~ mucibince odun 1'!" S~eti 11;~t 
beyanatı takip eden bum mücade- derecede ehemmiyetli göri!lmelc.te· 

1 
Lnın küçük b~yük hepsı a pı•~!.,.~e 

lesi yüzünden ini olarak güçlükler dir. eden Rus ar met~. ahnma1 •. v• ."en'len 1'0,.ııı İ' 
9kıncaya kadar ilerlemiı .,.e müspet Kı~tan evvel <laha bir uç çetin Y unaniatanda mektep- Bahkeairde Kız Sanat tetkık heyetlen g1derek ~ b~ 
Lir m:ı.hiyet alm~tı. darbenin vultubulma.u muhtf'mel ise lerde talebeye üzüm mektebi binasının İn§aıi- 1 görüımelidir. Köylü o z ,-1\b~ 

J • ~ 00 kadar yaralı f ngilize kar~ de gerek 1.Aainaradda gerckae cenup dag~ ıtılacak d h 1 b l k ki gün içinde sekaen ni ~yeeek, h~0 ~ 
500 kadar yarah Alman değiıtirilo- bölgesinde tfmdiki vaziyet ıımami· na er a aı anaca ~ buldu meydana. çı)laeş.lctır. " ,c 
cekti. Almanya, göz. albna alınan yet itibarile cıeaaret vericidir. Aüna 'I (A.A.) - MaarU Neza.retl, Ank.ra 7 (Tekfonla) - Milli Bunlar yapılıraa halk• ~.ııbıtJ~. 
lı:ıı.d ı..ı d ... • ·ı · S (le • il - bütfln mekteplerde talebeye her gün Şef Balak•iri ıcxı ..... riflerin<le Ba· Stokbolm 7 (A.A.) - Jsv_. _,_ .. ,,. 

ın ve çocuıı; ann egıştin 1ll'eSJ ovyet mıryo arı gu··ç· 1 in k - 111 ·'-11' -.- <Iaha .ueı.ı.z.a • •• temm.. etrn~. Jıf'so' lıakkında 1940 da yapılan anl .... ma bede.va üzüm dağıtılması ç u - lıkesir Kız Sanat mektebi için yeni ajansı bildiriyor: lsvoç memurlari, 11.ı_ ı.!_ ·..ı bi _ _.~ ~ .. .,..., ...,, lükl be 1 yetıı miktarda üzüm sa.tın alma~ ,_ ı..· bir _.,_ ..ı_ n __ , C l _..ı l'teteıuın aun r ga .... ""' ııı .''.J 
tizcrİne her jkj taraf için de memnu• ere 8e P 0 UyOr kara!' vermiştir. bir bina yapıJma!lnJ emir buyurmuş· ıı;ÜÇ\İıı;. • t~~ aanoauana ot 11.UQ 2-3 ÇWJik bir araba ~~ 
niyet verecek hir tarzda müsa.vi Bene 7 (A.A.) - Tribune de ]ardı. Bu münasebetle Dahiliye Ve· adasına gemuı olan Rmlan topla- 200 Iİu ~n 
miktarda değişme yapılmumı tekl.ü Genev'in Bertin muhabiri, Sorvyet kaleti Balıkesir Tilayetine verdiği m!flardır. Bu ıuret1e cumartesi ~• d "" 

0 

ıetmi~i.. d ...... ;-rvollan -.b'ek.esinin kifayet.sizli· İzmirli bir manifatura par.ar ıünü toplanmış olan Rusların YM u.> --- •. 
__ ,, ,.- bir emirle bu binanın derhal İnfMI· b·r 

Almanyanın, İngilizlerin vaktin- ğinin ve k·oJayca tecavüze maruz tüccarmİn hayırseverliği na başlamıı.aım bildirmiştir. adedi sekaene baliğ olmuftur, A k • I' de 1 
«fen evvel beyanat yapmaltta olduk- kaI_abilecdc bir ..-aziyc:_tte bulmu:nll· y E F A T Z8 t J ma lft 
lanm tespit etmekte ve diplomatik smm gerek SoVJ'Ctler.i, gerek Al- MaDİaa 1 (A.A.) - Her yıl bu· M k Y ~ 
görüşmelerin henüz hitrnediğiı.i bil- manlan mfltkül bir mevkide bırak· radaki Eal:ir hem~eri1erine manifa- uavenete muhtaç aa er Basın Birliği istanbal Mmtabsı At . ff aktY8'' 
tfirmek için yapağı rcıımi l>eyanat kib·ğm: l yazmaktadır. Muhabir diyor tura C§Yall1 tevzi eden lzrnir rnanifa- ailelerine yardım Reisliğinden: maR IRUY' ) 

1 1 lu N • Gazeteci arkadaşla.nmmdan Bür- (1 
!zcricıe ng:iliz radyoau liu ıartlar aJ. tura tüccarlanndan Durgut u un Muavenete muhtaç a.c;k~ ailelerine haneddin Moral uzun :ı:amanda.nberl _ .,,,.,M 
tılndn hastahane gemilerinin limanı • c~vyet.de_!Dİryol~ te~ekeei, aa• Sevrin bu yıl da fakirlere <lağıt1lmak yaJ>l}acalı:: yard.ımlar ı~ yeni b.nu- müpteıa oldulu hastalıktan kurtula- (Baf tarldı 1 1DCf 99...,..... 
terkedemiyecdı:lerini heyecanh bir JCerJjk befmurıdan JYJ bir ~ilde iizere Man\eayıı. 30 ton buğday ıön- nun verdiği sallhJyetıer dahJJlnde mıyarak dün gece saat 22,30 da ara- ·~· ~ 
liıı"nla ilan etmiş, a,yni z:amaftda da. yapılmanuıtır. Hatlann ekaerüi, dennittir. tahstltia deYam ediliyor. Şlm.dlye b.- mızdan ebediyen ayrılmış bulunmak- Ukra711ada marepl B~4iP 
lngiliz \>amu tekiz meaajlariyle gÖ· prktan prl:)e mütevecclhtir. Çifte d8I' yapılan tah3ill.tm miktarı Bele- tadır. Cenazesı bugün saat H,SO da. rttııpo1 mmtabısmda ıınıv- ..t' 

r&tülmesi tqebbiiaünün Almanlar · pef az mik.ClarC:la olmaSJ da S•..n kabineai diye tarafmdan M.!ıtis tıes'blt edile- Bct:vo~lu ha.stanesbıden kaldmla.rak taarruza geçıni§tlr. ~ 
tarafmdan alınd•:; .... Te Alm•-İn hısyük ~•ere ae1>ep oluyol'. Fil- ... r ıne0l4tir. Belediye, muavenete muh~ Jl'edll~köekytirm. ezarlığına nakil ft defne- Pi'avde'Dın m~ ~· sv>'J -..·- --.r-· • ...,.._... Bel~d 1 (A.A.) - D. N . B . ajan- tnç ulr.er a..lklerine yapılacak yar- ~-- Vvotı.ri - r-. 
Lu fosant hareketi muvaffakiyet:aiz· Tal:l ıewlieni:n J"Ck6nu olan 86,000 .mun blldlrdl#ine göre, bugün Sırp dımlan, Tramvay ld:ıresinden ıı.la- Kenıdlsine rahmet dileyerek arta- reşal Budkııımt ku p ~ıtff 
lğe ıürüllediğini iddia t~e'bba.ün· lcilometre yoldan ancalt 26 biıı kilo· kabbıeslııde bnzı detlflkliltler yaptl- entı avanSlar ve bütçesinden ayıra- daşlanmızın cenazıe torminde buhm- ~köy ::r:~e geçlr'.Sl~· r/1 
(k bulunmuştur. metresi çifte hath<Iır. nu§tır. catı tahsisatla temin eıtecektlr. malannı rica. ederiz. ileri :reıceue ıe IM.t~ IO ,.Jl ~-

mlftlr. Ba bOl8'lde Rnzııeal8' # ' 
,.. De tttitatıarmm etlll&:ıanl~.j 

ET KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 4'1 

Eııuen RüauM, iki. lız &rCl.pn 
lııİdşiğinde oturduiu tavan aratıt o<la
Ü CeTdetin, tlbi Refetin düili
mndan çrkar~n gÖnnÜf olduğu 
omuzlan çökük, çchrcai yorsruıı, ha· 
J'ahru lcazanabilmek için yanlann1 
ISbie 1atmak istiyen adam değildi. 
~afetinin sadeliğine rağmen hal 
•• tavn nazik. aeTimli, hOJSOh
Jt'et ...-e henüz g.enç 'bir adamdı. 

Galibe ile Rüsahi. teklif.iz. if\e
ıinden bahse koyuldular. Bir aralık 
genç hı, Rüsuhiye sordu: 

- Simdi ne ile mqgulsünüı) 
- Bir tedkilc yazısr haz1?1ıyorum. 
- Bu yazıyı genf' tabi Ref ete mi 

ftrt::cchiniz, 
- Evıet, öyle zannediyorum. 
- Bari bütün yuılannı:ı:ı kal>ul 

ediyor mu? 

- Bugüne kadar hiç bir ,.azimı 
ııııeddetmedi. 

- Meıainizin semeresini aatac:a
lrıuzdan enctden emin olduiumıı: 

Jtakleden: (VI • NQ} 

için ne k.A:lu baht.iyantnız 1 
- Ha1iiniz var. E.asen h• t&bie 

lCarp büyüli bir minnet himi beı
U,.orum. Zahirf ıeı-tliğinıe rağmen 
Jta1bi pek yufkadır, alicenaptır. 
Ti.hilik mesleğinde, hu pek nadir 
rulannn bir meziyettir. 

- Ya bir gÜn mevzu bulama.zısa· 
niz? 

- Müaterih olunuz. Mevzu bula
mamak tehlikesi Jıiç yoktur. F.aki b
ta.n&il. b.itmez tükenmez bir mevzu 
haziD'esidir. Şimdi N.ipnteşında, eıt
ki bir lcOCtak hakkında bir yaZJ ha
zirlıyorum. Enfes bir mevzu. Şirn · 
diye Jradıı.r bu men:uun aklnna gel
memiş olrnaaına 'doğrnsu şapyorum. 

- Bu lı:onak nerede? 
- Nişantajlnda. 

- Kimin konağı hu) 
- Rüstem ~a xadelerin. 
- Di~orwn. Evden o ka'dar 

az dtpn çıkıyorum li ... Bu R\iıtem 
P!llf& zadeler k.imler acaba). 

- Soyan soptan asil hir aile
Bugin mnwnt kütüphaneye gittim. 
F.ıal.i ~erleri nnıttrdnn. Bu aileden 
birçok paplar, yaJiler, 1ıirayı devlet 
a..Jan "" betti bir vmr bil~ yet~ 
mi,. 

- Aikdeu aai le.im~ var mı} 
- Evet, bir erlı:ek. 
- Genç mi> 
- 2S - 30 Y&'1nda. Valu. henüz 

lten<liaini görmedim. Fakat yarın 
öbür gün onunla tanı,aeağtm. 

- ~ıl tanı§acaksınn:'> 
- Gayet basit bir surette. Doğ-

ruce. konağa gideceğim ve ket"tdillini 
göreeeği1n. 

- Bunun için bir 'ebcp bulmak 
hızım değil mi? 

- Bu lebehi ele buldmn. Ai!C!Iİ 
hakkında rnaliımnt istiyıeceğim. Rüs
tem paşa zadelerin koneıiiı için vnz
makta bulunduğum tıı.rihi eeer hnk
kanda manevi yaıdımını riea edece-
-ğim 

- Size yardmı eder mi denıiniz? 

- Niçin etmesin. Ailesi hnkikn-
ten aııtldir. Mazisinde hiç bir leke 
yoktur. A}'Di zamancll\ hundan isti
fade ederek müsaade eder11t" lı:ona
f!ın içini de ~ezeceoiın Orada bu
lgnduğu ııöylenen 'kymetli eııyayı ve 

eserkri '9cllük edecejım. Her halde 
bu ziyaret ve tedkik netice9inde mü
~mmel bir makale yazacağıma 
kanüm. 

Bu muhavereye dalmış olan Ca
ltbenin bit- aralık gö:ı.leri duvara 
aaıılı duran saate ih,ti '"' çehreainde 
endiıe ~lirdi: 

- Saat on oklu. Hala Meliha 
göriilnnecli. Korkanın ki ba11na bir 
lıaıı:" ~el-"t olmum) 

- Yok canım, endi,enize mahal 
yc;ktur. Her halde maı,".aZilda fazla 
iş; olmalı ki, henüz gelmedi. Rü
euhi, Galibe11in yanında bir miiddet 
daha kalmasını temin edecek yeni 
bir hah.ne buldu~ndan seviniyor
du. Araeı:ta, yastığın ;jzerinr başını 
eğerek ~ne devam e<len Galihcnin 
güz-el çehresine mest ve havran ba
kıyor, kı:ndisini on ya~ daha genç
leşmi hissdivordu. 

Bu fakir iki kız kardeşi tanıyalı 
ancak 7 - 8 ay olmuştu. Bu tanışına
lım da tavan odasını kirnlamak için 
bu eve .. e}diği zaman vuku bul
mu tu. Ru eve ta~ındıktal" bir ay 
ııonrn evin knpıcı'ı Fatma hanım ile 
~ıkı fıkı ahhep olmuttu. F.v;,, sahibi, 
Fatma hanımın koca•ını. fnr ;·d -e n 
bu eve kapıcı yapmak için yanına 

ahp getinni§. kocası ukel'de ölün· 
ce, kendisi kapıcılık -v.zifemade Clıe
vam etmi,ti. 

Fatma hanım, çok saf.dil 'Ye .._. 
mualu bir kadındı. Efendiainin 
emirlerine ltörü körüne itaat ediyor 
ve onu da Jc..endiai gibi nanıuala n 
dürüst hir inaan aanıyordu. 

Kapıcı kadın, Rüsuhiye, od1a k•m· 
•ulan olan Meliha ile Gel~ 
bahsetmiş ve: 

- Bunlar melek gibi kızlardır. 
Zavallıların bu dünyadn akral>a. aile 
namına kim:ııecikleri yoktur, de
mişti. 

- Öksüz mü} 
- Evet, hattfı znvallıcrklar, anrıo-

lerini bik görememisler. Doihwıu 
acınacak bir :z:aviyetteler. 

- Bunları kim okutmuş. kim hü· 
yütmÜg ncahıı.? 

- Malumatım ' ok . Zaten kendi
leri de bundan .hiç hahıı,,tmez1er. 
Anladığımn göre bunlar Erenköy 
l:ız lb~sinde b: kıı.c sen'" okumuşlar) 

- O halde bunları leyli mektepte 
okutan kim? 

- Bilmiyorum. 
- Ya §İmc:Ü nuıl vuirıivrrlar? 

( A.rkuı ur) 

surette oeb:ıete deftm eta-'~~ 
ve ölü olarak da ooıc ~ J'~ 
tedlrler. AJ:manlar bu ıce-_-1111 ı" 
nn 53 teaıUıt WıtJt.ıta ~ 
amızlarda btlulMh*Jannı ,.,-
me.ıc~trter. , 

Prekop berzahtn~ 
111tıharebeler ~ 

J1' .• 
Londra 7 (AA.) - Loj~. 

salahiyetli mahfillerinde a3.!'erı"b~ 
ne göre, K.Kımda Prekop y;-t "J' 
da. Almanlar ci.ıdt ağır r..a "'91' it' 
rniJ)erdir. Bir fnh Alrnatt ğıı' , 
nin olduğu yerde durduruldu Joıı.-", 
ne&cilc ff".hri civarında Ru! re tı~f 
ması bu fırkaya kaı§l hareke te"~~. 
miş ve fnkayı geni.1 ölçüde btfP 

ederek ağır z:ıyi&ta maruz 
mışttr. I 

3 Alman fırkası bo~gtl1' 
uğra~ ;•ıı' 

M06hova 7 (AA.) - "f;ı~ ~-J\~ 
b• . - 1·· f k digert ,, ... ı 

sı. ırı motor u n a, fi br"''" 
f ırkaıı ı. iiçiin cüsü hava df 1 kt\5111111 

olmak ürere üe Alman '~ ır.tı~f 
c~nu'hıı garht l- ;.>l ~esinde Jerifljıl 
ı•~tadıihnı. 5. 5 00 düşman tı:d'f 
öldürilldüğünü haber ~:mek 
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bütün Türkiyetlir: Ekmek fiatı 
Leı. lıııuı fumma gidip gelenler, Mzhn 

~~:::wı.;.=ı.:.~ 10paraartıyor 
~ tramvay ücretlerinin ucuzlu-
!,.. otobGs ~ iyiliği... lmaliye ücretlerinin 
~ 0~0:!!ı~:! ~!!:;1>.:1~ arttirılmaaı buna 

lhtikarla 
mücadele 

Dün sekiz kiti yalialana· 
rak mahkemeye verildi 

~· bagtinkü lrepnelre, lıuıl ae'be); oldu 
L._~111%dı. Belld de pne h.&li latan- Dün 1.<>tanbulun muhtell! scmt.ıe-

Kızılay 

haftası 

Halk bu ıefkat ocağina 
büyük bağlılıli gösteriyor 

Sahife 3 

"~ -
BİR lSlM.... S E S SiNEMASI 
BiR TARiH: Perşembe 16 Eylül 

BİR FiLM: E B E D i A ş K 
2 YILDIZ: W 1 L L Y F 1 R 1 C 

MARTHE AARELL 
ft bilhassa hatırda tutulacak bfr t7-... O da; 

S E S SiNEMASl'nm 

i 

Ancali S'UPER FİLl\ILER göstereceğıaır. 
·UQ1 .için birrok ~._a tehirlerin- rfnd kfz k1ş1 ttıtlkAr ~çundan Kızılay haftası devam ediyor. Hal-
d .. L• -, ··--r Ekmekçiler cemiyeti Beledlyeye e s~ hk kımız bu şcfknt ocağına bl'§l bQyük ~--•••••••••••••••••••••-~ wı'"«I cBeJediye taksi aerrisi> usulü- maznunen yakalnnarak m.a emeye bir b ~lılık ıösterbor. -
..,. taJdid etmek'--- edecektir. müracaat edeM. imallye tıcretlerfne verll1n1.5tır. a llnasebetıl 

ÇEMBERLiTAŞ Sineması I'\..., - -av zam yapllnıamıı ıstemlştl. Ekmekçl- 1 _ Pangaltı civarında Hayllyt Kızıla.y hnfta.sı m e IOil r-
et --nası da var: Şehrimizin için- ıer, ımali}'e 1icretlerln1n bundan on pastahanesi sahibi dütt!nındn bon- Fener yangını hA~e blr nazar 
~·· N"ıçin Oaldidar 'ftParlan. KacL- bel Rne Wftl çuval baJUU. 113 ku- ban baton aaİe"11 yUksek ııa.tıe atmak faydalı olur sanırız. Ç\lnkt1 bu 
~Y npurlarmm fiatinl bıJJid etzn.. ruı olarak teel>l.t edlldiğlni, fakat bu- satm!: suretlle 1htlkAr yapmak su- ~!Y~~~~~L.!~~=:C,~te4:m~ 

Buctbi matinelerden Jtibaren 

?... f{bıkil prtlar altında bu ticretle ek- çundan maznunen yakalanıp Adliye- ti 
İstanbul belediyesi, guete nqri- mek ımaı edilmesinin ltt.bil olmadı- ye verllmlş ve asliye tklnci ceza mah- ~er yangını Ankaradan haber 

tttnuı'• - ta.kip eden bir cihaz.tesis ettf. tınıB•l1!_.~-sarmDatmıüşlerdlencrÜmenı.. dünkü kemes1nde yapılan sorgu netlce.slnde alınır alınmaz 1stanbula yıldınm 
u g... •----" _ ___ '-L".ı -"' "' "'"-""' • tevkif edllmlştlr. ' 
~· ~w:uuarımız onun ~en~ .. - toplantısında. bu vazcyetl tedkik et- 2 _ Yeş!lköy civarında. Cenınl ve telgrafllc, felft.ketzedelero yardım 

idirler. tıh... mlştlr. Enclhnen, ekmekçilerin talep- Gal tad Pet birayı fazla fintle edilmesi blldlrllm~tır. Bunun Uıcrlne 
0 • lerinı makul bularak !maliye ücretle- t~kl a d idıı verllmlşler ve Kızılayın İstanbul mUme~l gece 

Vazifesi dolayıaiyle bakn Konya· rine bir miktar mm yapmıştır. Bu sn ann an yeye d te klf ed.U yarısı saat lılr buçukta Kızıltoprak-
d. bolunan bir kariimden, _ İzmirli zam ekmek flatıerine de 10 para lklncl ceza mahkemesin e v • tan yangın yerine koşm~ur. Bir 
•~at bay Cemal Çançar'dan _ ıa.m.mı ica.b eLtlrmektedlr. m~lcrd~~rcan clvannda Atşak adın- müddet sonra feH'tkctzcdeler için der-

SIDeına lleminin blricili yı]dizi ve bütlin knlbleri sevgiden titreten 

DEANNA 
ve arlia<laıi K A Y 

DURBIN 
F.RANCIS 

En muvaffali oldukları 

1 .. Bahar Meleği 
Baştan nihayete kadar heyecan saçan lılJ'I mektup aldmı. Şöyle yanıp ya- Bu ıtlbarla. yann sabahtan 1tibaren da biri, yüksek flatle yaldız sattığın- ~~ı!az;ı:~~!ab=!ı~ır.ve etıı pi-

~ IYor: ekmek flatlerl 10 para artacaktır. :fıml:t~:,ı:ınarak mahkemede tevkif Muhtaçüfolanlbara 10 ıbı~ • .::ı klrasl15' 2 - Kaçakçll ar Çetesi 
·~·~u-·h·t·eki···:r·ler····b··akkın ....... d.a···;·t·an···b··u·l·· ... · e Et fı•atlerı• 4 - Aksn'ray cıvannda Ali ve Yu- ar,nca n us aşma ,u3 ..... ere ' 
••! u f dl da 1k1 ı.ı-4 k. -·1r yağının kuçüıdere 10 lira olmak Uıere yardım A,Jı:;", acrgüzqt ıve macera filmi. Telefon: 22513 

.\ ... L il. et) • • -'-" su a arın ......,... U3.._.... da yapılm•.,tır ..._ ı 
1 ·~av ay emm yaptığı twup· kilosunu 125 kuruşa sattıklanndnn Bundan ba .. ;.a 'ı1Ulgından zara!' gö-~ ,,. .. ••••••••••••••••••••4-!lllill-lllll!•mıı•V 
en ca.zetenizde görüp okudukça mahkemece tevkif e~lerdir. ~ o1 1l••••••••••••••••••ım•••••• imreniyoruz. Vazife ! __ Lı t···düf" en Yeniden tetkikler 6 Eyüp civarında kömürcüHllt renlere birçok eşya daCıtıımıştır. • f>ur KAD ........ - .. • • Bunlnnn içinde 68 nlümlnyom kam-

aya geldikten aonra k Anadolu· yapılmaaina ba,Iandi yapan Mehmed ve kardeşi komürün vana, 248 yemek tası, beş yüze yakın 
d~ bazı esnafın ne ç~Jı mubt~ kllosunu sekiz ku~ sattıkln.rındnn kaşık, 113 maşmba, 119 takım yatak, 
~ olduklanru öğrendik. Fakat ne Adliyeye verilmişler ve tevkif edU- 270 battaniye, 227 don, 223 gömlek, 
Lclcdi d r l~'- d ı Birkaç gU11denberl şehrin bazı mın- mlşlerdlr. blr miktar da Ç()CUk ayakkabısı dA"ı-ye, ne e po ıs a a.a ar o· _,._1 dak1 k , rd t bul -
lnadıX-- .. b f dab f t ........ arın nsap.a a e un- KÜÇÜK HABERLER tılınıştır. Yapılan p:ıra yardımı 8000 ı. ti"..14 rore u esna ın a az- mama.ktadır. Belediye bu mevzii et liradır. 
fı ihtikir yapmadıklanna "1flYOnmt. buhranının 8ebeplerlni araştırmaAu 
buıhul belediyesiniıı beya:ı peyni.. ~lamıştır. Şimdiye kadar yapılan * Vall ve Belediye Relsl Dr. Lfit!i 

.,.. 65 kurUJ mu yoksa 70 kunıJ mu ted.klkn.t, et buhranının sebepleri hak- Kırdar, dün 63.b:ı.lı Beykoza g\tmişUr. 
~h konulması daha münasip ola· kında ~u netıceyl vermlştır : Dr. Lütfi Kırdar Beykozda, Beykoz 
~ günlerce diifünüp tafmdığmı Bundan bir av kadar evvel celepler. fldanlığı.nı ve yol inşaatını tedklk et-
0~ lstanbal Te Ankaranm mub- l"lat mürakabe komisyonuna müracaat mlştır. . .. 
ltlif • .. ederek et narhının ıo kuruş nrttınl- * Ticaret ofisi umum müd\lru B. 
diik eıyaya koydu~lan fiatleri ıor- masanı ısteml§lerdl. Fıo.t mürakabe Ahmed CcmU Conk, Ticaret VekAle-

Eminönü cinayeti 
Faili 12 sene ağır 

hapse mahkum oldu ~ hayretten aczınm açık kalı- komisyonu 1ş1n tedklklnl Belediye 1k- tlle temaslarda bulunmak Uure An
tor. Biz burada süt ve peynirin İl- tlsad mildürlü~ne havale etmlt ve karaya ıtltmlştlr. 
~al mıntakalannda 90 kum,a ki· tktt.~d müdürlüğü, yaptığı tedklkler * V11Ayet hayvan se~Uerlnden Entlnönünde io bankası civarında 
<oau beyaz peynir bulunca sevinci- neticesinde flat rammına ft.mll ola- Çatalca hayvan sergisi dün sabah daktiloluk yapan Seyfiyi bıçakla. öl
"1ize payan yok. Memlekette ,eker calt hlçblr esaslı sebep bulamamıştı. açılmıştır. Serginin nçıl111 merasimin· düren Mehmed Eminin muhakemesi 
'•brikaları tonlarca eker isb"hsal Komisyon bu vaziyet karşısında cc- de Vilflyct namına Vall muavini Ah- dün 1.klncl atırceza mahkemeslnd~ 
ed • • ' • leplerin bu talebini reddetmişti. med Kınık hazır bulunm~ur. bitirilmiştir. . 
Le,.~• halbuki K?nyada ~~ aydan~ o zamandnnbet1 1ehrlınl1.de bilh~· * BeyoRlunda Kazancı yokU§wlda Yapılan muhakeme netice.sinde 
L_. • k~e ıekenn zerresmı bulmak sa küçült b~ hayvan etleri azalma- oturan Turgud adında bir çocuk <!Un Mehmed Eminin bir müddet Seyflnln 
qoij değil. ta başlamıştıı Bu azalı~ İstanbul ta- scı~akta koşarken aya~ kayıp dil.$- evinde misafir kaldı~ sırada Beyfl-

liele odun, kömürü hiç sormayın. rafında 3 ve Kadıköy tarafında 2 mU.,, sağ kolu ltınlmıştır. Turgud nln kız karde§I Servetle evlenmek is-
leöyJ•• • • d od I em) gündcnbert vizıh olarak göze çarp- Şişli hastanesine kaldırılmıştır. tcdlğl ve bu yüzden evden kovulduğu, 
lcetin~;çm e dv~ ~~': :ıunı: maktadır. * seıım adında bir genç dün Ye· bilahare sokb.lcta Beytiye te.sadüf 
itil .. Y~~ız ~ d.. I! Belediye İktlsad müdürlüğü t.a.s:ı.p mlş lskeleslnde bir depoda çalışırken edince. aralarında para m.eselesln
l'a~~? dort lan •gı uımez. ve celeplerıe temas ederek i:ıı:ahat ls· _çuvallar yıkılmış, Selim altında ka- den çıkan kavgada. kendls1ne küfre
t 11 ~urada ~aba heaabt ıatılll'. temlştır. Kasaplar, mezbahada et bu- larak sol baca~ı kırılmıştır. Yaralı dllmesl üurlne, bıçakla. Seyfiyi on 
~at kılo hesabıyle k&Jlılqbnnca lamadıklannı celepler de narhın az Oerra.hpaşa hastanesine kaldınlmış- sekiz yerinden vurmak suret.ile &dür-

fiat burlur. İstanbulda odan için ya- olması dolayı.~ile §ehrlmlze hayvan ....................................... düğü sabit görülm~ür. 
talan yazılar belediyenin çeki b&§ı· sevkedemedlklerlnl .&eylemişlerdir. B U G 'V N Beytinin ke-ndislne Itüfretmw ce-
~ koyduğu 80 - 90 kunu fiatin Belediye, İstanbula hnyvan sevke- Matinelerden itibaren zayı haflfleUcl s&bep mahiyetinde 
f~!a olduğu hakkında.ki yazılar ve den mmtakalarda vaziyeti yeniden ALKAZAR görülerek Mehnıed Eminin on 1t1 ae-
1\İlıayet belediyenin narhı tenzile tedkik .edeeek ve et narhı hakkında ne ağır hapse konulmMına, mUebbe-
lc • B nJ be b. · Flat milrakabe komisyonuna bir ra- den ft.mıne hizmetlerinden mnhruml-
~ar vcnnesı... u ar P ızım por verecektir. sinemasında yetine, ölen Seyflnln anasına bef yüz 

~c:ın-.J%1Jl suyunu akıbyorf Ne olur- Diler taraftan hayvan borsası da G•• •• lira ölüm tazminatı ve yetrnif llr& da 
du: fstanbul veya Ankara belediye- et meselesi hakkında tedklkler yap- OrUDmeyeD muhakeme mıwarı Memesine kahır 
~deki faaliyetin yü~d• biri de maktadır. ÖğrendltlJaılze göre, hay- d • t"k verllmlştır. 
uuralarda olsa! van borsa&ı P'Jat mtlrakabe koml!yo- ı a amın ın ı amı ============--==-= 

Eti Bank kok kömürünü beledi- nundan et narhınm kalite ve cins FUminin 2 ncl ve sonu olan 1 s m a ı· ı M u·. şta k 
1elere verecekmq. isabetli bir ka· ilzerine yeniden tesbit edllme.ıılnl f.s· 
,... Fakat t•• b. • 1 d temlştır. en meraklı ve en heyecanlı .... . uccann ırı geçen er e .._ ı 

~ne deııe beienininiz? ,._ kısmı başlıyor._,,,, M k ' 
L - Belediye ince hesaplarla kok Bugün IPEK'tc.... nı-1111111111111 aya o nun 
•Öınüriinün tonunu buraya 38 lira ""' Tepeba~ı Dram Kımn '" ıı 
'70 kunqa mal edecelanif. Halbuki Kahkaha haftası başladı Gece saat 20,30 da ÜçüncU aenei devriyei vefatı olan 

Len, aynı kömürü belediyenin ne- Dünya komikler kıralı ı:Pra...nrmc-: .. ad~~UzsÇocl Bk.oumlk" eddie ıııııı ... ııırı ~~rı;kfn; ~::d~~e:~~f e .::; 1 lardedetii.· altında 35 liraya satanın! .. LOREL - .·JARDI ...... 'S :--ı üçte Beyazıd camisinde hatim Clunaı 
O hald -"'~ ·· ! 20 •o d olacaktır. Akraba ve aeven dostla-- e vuayete muracaat et - herkesi n .. c.<te ve zevkle Gece saat •" a 

dedun. ~ KİBARLIK BUDALASI mmm rın teoriflerini refikaaı rica eder. 
- Belediye belki ıücenir ! • dedi. l&l'acak olan 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. , 

Cörüyoraunus ya: Belediye reİI• TVRKÇE SÖZLfi - Bugün matinelerden itibaren: 

liğiiJi müğlakbirbalaldı.HükUmet LOREL • HAROI T u R A N LeJecliye reislijinl but yerlwde va· 6eh2adeba.')ı 8lııenıuuı4a 
Llere veriyor. Fakat bu, malıdud 
JerJ.erde tatbik olunuyor. Halbuki AA ~ J K 
lepnüi ne kadar 1bım. Kendi IÜ· "'-/ 
lununuzda, fırsat buluraaııız, biraz 
da Koınyadan ve haradaki ıemais yeni bir kahkaha tufanı ayn· 
İlıtikardan bahsediniz. Remıl ma· ea: Renkli MlJd l\lauı 

luunJarı biraz harekete ıeçlrineniz ~--••••••••"" 
be İyi olur. 
......................................... ACI BiR KAYIP 
Viliyetlerimmn yahut ftlÜetMle- TuuUllu Mahmut (pafa)nın km ve 

lerimizin biri iyi bir İf J&Plll'Sa di- ıeneral d<*tor Fe.ridunun eti bNul 
ferleri onu niçin ıöz önüne alma· Sab1banm l"ramada Nl.!te ~efat ettl-
aın? it tetss1b.1e haber alındı. Merhumeye 

~ -• d t ..__L--ı.ı-•~ L-d Allahuı rahmet.ını dller&erı tızıan 
~•ra a •• ·~ u..ı - ., Aliye, As!at, FazlltYt. d:ıım&tlan Nail 

olsun, Konyada da Dıtiklr iberiııe Rqit M.a.bmut Tab&n tonınlan Zeki 
LJı. bn~kı temin edilemez mi? Sırm~, gellnt Nevin Smnen l"& toru-

Edilrr elbet.... (Vl - Nu) nu Oilztne eabırlar dllerb:. 

Mevsio1in iki büyük phe&er filmi birden 
Oen9 - SevtınU • Güsel • Şirin ve Billür sesli 

DEANN.& DURBİN'ln 
En son revlrdlği ve olmdlye kadar çevlnnlş oldutu fUlmlerin en ~ 

1-BAHAR MELE~i 
B1l llbnde DEANNA DURBİN • KAY FRANCiS - WALTER PİDGON 
ıtbl tlt btl'Yiik yılda birleşerek afncmacıhk tarihine teref kuancladdar. 

2 - YEŞiL MASKELi HAFiYE 
GARDON JONES W ADE BOTELER, 15 dene SO kuurı 

Ba hafta 15 kısım binim 
Geeı. TİYATRO - SİNEMA • 'VARYETE 

Sanatklr NAIİT n arb4qları 1enl Taryete numaralan 2 oyun blrden 

1 - C/Ci BEYiM- 2 - GÖRÜCÜ 
Sinema: 11 den 1tlbaren devamlı matineler. 

, Bay Amcaya göre ... ' 

TALiH ADASI 
:< TAMAMEN RENKLİ ) 

BAŞ ROLLERDE: 
WALLACE FORD ve JUNE LANG 
Bu cuma matı nelcrden itibaren 

TAKSiM Sinemasının 
4 ncü hArikasını teşkil edecektir. ____ ,., 

.. 

OLMEYEN AŞK 
(VUTHERiNG HEiGHTS) 
MERLE OBERON 

Bu akşam 

MELEK'te 
l\larie Antuanette ,.e Romeo 

Juliette filmlerinin unutulınnz 
yaratıcısı 

NORMA SHEARER 
Joan Cra wf ord - Rozalind Roussell 

tarafından ~ahane bir surette ibda edilen 

KADINLAR ARASINDA 

-

isimli ·nefis filmJ takdim edilecektir. 
DİKKAT: Bu f"ılmin mükemmel mc,-zuu içinde tabii renklerle 1 
llislü, en aon modalan gösteren sahneler de vardır. İlive ola· 
raa: Renkli Mild maus .. Bu gece için localar satılmıştır. Numa
ralı koltuklar bu sabahtan itibaren aldınJabilir. Tel: 40868 -
B 

~ MARMARA'da 
Ü Gençlik spor' 
N aık sahneleri 

iLK GENÇLiK 
Mümessilleri 

LEWİNSTON -
MİKEY RONEY 

Aynca: (Modem Çardaş) 

tlhtttile dünyada büyük bir 
aftır yaratJIUI olan: 

HUSAR AŞKI 
Matinelerden itibaren 

~hyor ' 

BUGtlN 

Milli -ALEMDAR 
941'Jn bütün dünyayı ağlat
lnlJ bir aşk ve aile faciası: 

KiRiK YUVA 
RJCHARD GREEN -

BRENDA JOYCE 
RICHARD DİKS 

Aynca: JOAN BEm:Tr 

in kalbleri teshir eden 
mutantan heyecan filmf: 

Yıldırım Alayı 
TVRKÇE SöZLtt 

Matinelerden ıtibaren 

- Bana öyle geliyor 1'i bayi ••• Çünkü, her sün tramvaya :JÜ7.1 ... Her gün yüz bin kafa bu ifeı ... Günün birinde bu kafalardan! ... f~e. mesela tramvaylara tüneli B. A . -llk değildir bayım! .• Bu· 
Aınea, şu tramvay ihtiyacına mutla- bin vatandq bini:yona... bir ~e dµ,ünüyor demelttirl.. elbet bir dahiyane fikiı doğuverc- geçirtmek fikri de bu yolda ortaya lgünkü malzeme yokluiuna bakılır· 
i:a lıir ~re bulunacaktır... cektirl.. ablaıa ilk parlak fikirdir!.. sa vaktiyle tramvaylar değil a"'-' 

~iık~I!. tjgt.c! ıe~tiii ~~ı~yoı 1 



1 Günlük Borsa 1 
'7 Birfnciteşrin 19U 

L. it. "' ı' 933 Türk borcu 1 
• • 1938 tkramlyeU 
• • 1933 İkramlyell Ergani 

n m 22,-
19,65 
20,60 
20,25 
20,35 
66,25 

• '1 1934 Sivas-Erzurum 1 
• • 1934 sıvaıJ-Erzurum 2-1 
• 2 1932 Hazine bonolan 
• • 1935 Hazfue bonolan 
• • 1938 Hazlne bonolan 

A. Demtryolu tahvlll I - II 
A. Demlryollan tahvlli m 
A Demtryolu mO.messll senet 
T C Merkez bankası 
T. 1t bankası tıama mUharrer 
T. İt banlı:ası (hamııe att) 
T. 1' bankası mO.messtı his. 
A Demfryollan ş!rlı:etl («r, 80) 
A Demıryollnn şlrltetı C3 100 
E3k1hlsar Clmento 
Kredi Fonslye 190! 

• 1911 
ı Amort1 
• Kuoon 

Türk aJtını 
Külçe altın ou gratlll 
Osmanll bankası <banknot) 
Londra Qzertne 1 sterlln 
Nevyorıc ftzertne 100 dolar 

Ml\drtd ftzertne 100 ~E'ta 
f;tnlr"'n1m il7.Cr1nP 100 kuron 

16.50 
26.50 
46,50 
f7.25 
44,75 

125.-
11,90 
12,60 

145,-
21.-
43,50 
9,90 

103,-
98,-
69.-

1,08 
25,15 
3,54 
2,75 

5.24 
l32.20 
12,9375 
31.0050 

IRADYOI 
Bugunkü Program 

12,30 Program, 12,33 Fasll heyeti, 
12,45 Ajans haberleri, 13,00 Fasıl 
programı. 13,30 Karı.şık program Pl., 

18,03 Kadınlar faslı, 18,25 Konuşma 
<Dış politika h:\dlselerl), 18,45 Radyo 
çocuk kulübü, 19,30 Ajans haberleri, 
19,55 Şarkı ve türküler, 20,15 Radyo 
gazetesi, 20,45 Bir halk türküsü Öğre-
niyoruz, 21,00 Ziraat takvimi, 21,10 
Kan.şık şarkılar, 21,30 Konuşm.:ı., 21,45 
Riyasetlcümhur bandosu, 22,30 Ajans 
ve para borsası haberleri, 22,45 Dans 
müziği Pl. 

9 ilkteşrin perşembe sabahı 

7,30 Program, 7,33 Ha!if program 
Pl., 7,45 Ajans haberleri, 8,00 Hafif 
program .Pl., 8,30 Evin saati. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Sene ut 
il Aylık 
s Ayldr 
1 AyUt 

1400 turuf 
'150 • 
400 • 

Bcnebl 

2700 ttmıf 
1450 • 
800 • 

150 • • 
Posta lttıhadma dahll olmıyan 

ecnebt memleketltr: Senelltt: 
!BOO aJtı aylıR't 1900. Oc &Jb.IJ 

1000 kunıftur. 

felefonıanmız: Batnmb arrlrt 1'56 
~ur lşlert : Z0785 - td• re ltlll 

Miidlir: %Ml1 

Ramazan 16 - Hızır 15& 
s im. Gfi. ög. İki. A~. Yat. 
E. 10,44 12.22 6.20 9,32 12,00 1,3 
Va. 4,26 6,04 12,02 15,13 17,4t 19,12 

ldarenane: B:ıbıı\ll cıvan 

Ac:musluk sokağl No. 13 

[~ ................... . 
Edremit asliye hukuk mahkeme-

1 sinden: 
Edremit hazine! maliyesine iza

feten avukatı Abdullah Dağtekinln 
müddeialeyh Gellboluda Süslü oğul
larından tahsil memuru İsmail oğlu 
Necip aleyhine maaştan fazla mehu
zatı haseb!le borcu olan on dokuz li
ra doksan üç kuruş maa faiz ve ma-
sarifi muhakeme ile birlikte t:ıhsillnc 
dair davanın müddeialeyhin ıHincn 
yapılan tebligatlara rağmen gelmedi
ğinden gıyabında icra kılınan duruş-
ması sonunda: Meblfıı;ı müddeablhln 
hilt\fı salahlyet tahsil ve zlınınetlne 
geçirmiş olduğu mal mudürlüğiinden 
vaki 9/2/940 tarihli müzekkere! ce
vablyeden anlaşılmış olduğundan da
va olunan on dokuz lira doksa:ı üç 
kuruşun masarifi muhakeme olan al
tı yüz yetmiş sekiz kuruşla müddei
aleyhten tahsllile müddei hazine! ma
liyeye \'crllmeslne sulh hukuk mah-
kemesinin 29/21940 tarih ve 10 esas 40 
karar sayılı ilamı ile hükme bağlan
mı.ş olduğundan işbu llAnın ıneşri ta
rihinden itibaren müddeialeyhin 
mahkeme kalemine müracaatla U:\
mını istihsal ve sekiz gün içinde ka
nun yollarına mür:ıcaat etmesi işbu 
müddet içinde müracaat etmediği 
takdirde hükmün lktls:ı.bı k.nUyet 
edeceği fıkra! hükmlye makamına 
kaim olmak ii7.ere il!n olunur. (7275) 

Şehit gürültüsünden uzak bir 
yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı. kadın, erkek 
her türlü hastalara açık husual 
hastane. 'Sinirlerini ve yorgun
luğuntJ dinlendinnek ve neka
hat devrini geçirmek iatiyen· 
lere mahsus yegune müessese. 

Telefon: 42221 

Nevralji, K ı rıkllk ve Bütün Ağrı larrnızı D erhal K eser 
icabında günde 3 kqe ahnabillr. ller yerde Pullu Kutulan ısrarla isteyiniz. 

Sümer Bank Sellüloz Müessesesi 
İçin {35) kalem mubterlif cins erzak llfağıdaki ıenit dahilinde mübayaa edilecektir. 

1 - ihale edilecek erzak müeuesenin Y emitdeld Clep0'8un"da teslim edilecektir. 
2 - Muhtelif cinsde bulunan erzak nev'ine göre te'.liblerine parça parça ihale edilebilir. 
3 - Talihlerin i§tirak ettikleri kısımlara veya tamamına ait malların ıverdikleri teklif deki k"'iymetinin 

yüzde onunu teminat alcçuı olarak ihale tarihine kadar Sümer Bank Galata veznesine yatırmış bulun
maları lazımdır. 

4 - Verecekleri kapalı zarfınüzerine Sellüloz Müessesesi erzalC eksiltmesi ibare!i yazılacaktır. 
5 - Kapalı zarflar 14/1O/1941 ealı günü saat 12 ye kadar Galatada Sümer Banlc Satınalma Mü

düriyetine tevdi edilmiş bulunacaktır. 
6 - Talihler verecekleri erzakın nümunelerini de zarflarile beraber Müdüriyete tevdi e~ceklerdir. 

Müessesemiz, İçtimai Teşkili.tinin aiti aylık erzak ihtiyaç listesi 
Mikdan Vahidi Cinsi Enafı İzahat 

1 O Çuval Pirinç Pilavlılc. Bur!anın olacak 
1 O > > Çorbalılc > > 

100 Teneke Sade yağ Urfa Urfa yağı birinci olacak derecesi 
nümune ile birlikde bildirilecek 

20() Kilo 
200 > 
400 > 
300 > 
60 Teneke 
90 > 
20 Çuval 

20 >' 
15 > 
5 > 
.s > 
5' •• 

60 Tenolte 

3 Çuval 
2500 Kilo 
2500 > 
600 > 

3 Çuval 
15 Küfe 
20 > 

200 Kilo 
50 Kutu 

100 • 10 Teneke 
60 Kilo 
10 » 
5 • 5 • 

50 Düzine 
2000 Kilo 

• 2 Çuval 
2 > 

Makarna 
> 
> 
> 

Zeytin yai 
> 

Sabun 
' 

> 
Mercimek 

• 
Un 
Un 
Peynir;· 

Kaşar 
Fasulya 

> 
Tuz 
Soda 
Zeytin taneıi 

> • 
Pirinç unu 
Bislcüi 

• 
Salça 
Kırmızı biber 
Kara biber 
Bahar 
Tarçın 
El sabunu 
Bulgur 
İrmik 
irmik 

Kesme )' 
Fiyaşgo ) 
Şehriye )' 

Çubuk l, 2, 3 No.) 
Ekstra ) 
Yemeklik t 
Beyaz 

Yeşil 

> 
Kırmızı' 
Böreklik' 
BaklavalıtC: 
Beyaz 

Horoz 
Tombul 
ince 

D ub le 
O rta 

Ekstra 
Orta 

Muhtelif 

Orta 
İne~ 

MUHASEBE MEMURU ALINACAK 
Sümer Bank Deri ve Kundura 

Sanayii Müessesesinden: 
Beykoz' da Deri ve Kundura Fabrikamızda çalı~tırılmak üzere 

müsabaka jle dört muhasebe memuru alınacaktır. Taliplerin 
a, - Aakerliğini yapDllf olmalan, 
b. - En az Orta tahıil gönnüt olması, 

(Makarnalar undan imal 
edilmiş bulunacak) 

.{Zeytin yağı 1 : 1 /2 asid olacak 

Rutubet % 24 
Şahmı hamız 64 
Sahmı hamız bağlı ka!evi % 2.97 
Sebes kalevi % 0.03 
{Yeşilde 60 dan aşağı olmayacak 

Birinci nevi olacali 

Peynir yağlı olacalc tercihan 
Edirne malı 
lf ":<'ihcln Edirne malt olacak 

Halis domates olacalC' 
Kan,ılc olmayacak 
Oöğülmemiş olacalc 
Döğülmemiş olaca.le 

c. - Muha.ebe İflerinde çalıtllUf veya Ticaret mekteplerinden 
mezun olrnaaı, 

d. - 25 - 35 Yllf a.ruında olması, • • • • YENi GELMIŞTIRı 
lazımdır. Barem dahili olan bu memuriyetler ıçın 3659 No. lu 
kanun ahkamına tevfikan ve hdro müsaadesi dahilinde 120 liraya 
kadar aylık verilecektir. 

Taliplerin 13/ 10/941 tarihine kadar bizzat veya tahriren mü
racaatları ve hüviyet cüzdanı, mektep şahadetnameai, askerlik ter
his tezkeresi, hüsnühal veya hizmet kağıdı, l 94 l askeri durum 
kağıdı ve tercümei hal varakasını bir isti~a rapten İatanbulda 
Yeni Postane arkasında Bak.er hanında Müesseseye göndermeleri. 

On kratlık nadide pırlanta tek 
taş yüzük 9/10/941 ~ gü
nü saat a de Sandal Bedestenin

de satılacaktır. 

Altı kratlık beyaz Jet.esiz blr 
çift pırlanta küpe 9/11)(941 per
şembe günO. saat on dörtte s.m
dal Bedesteninde satılacaktı.t. 

İstanbul 5 ncl lcsa memurlutun-
dan: 941/171! 

Bir borçtan dolayı a&tlfa karar Te

rilen ten:lllke alt eşya De oda mu-

şambası sandalya ve salre, 10/ 10/9'1 
cuma günü saat 11 de Doyoğ?u İstik
ıaı caddesJ 18" numarah mn lldncl 

ÇİFT TAŞ 

Sandal Bedesteninde tcşhİr edil
mektedir. 13 Blrlncl~ pazar
tesi günü sa.at 14 te Bodestenln 
Mücevher salonunda. satılac r. 

İstanbul asliye aıtmc1 hukuk hl
kimlitlnden: Hl/Z!'O 

İzm.lt 1.nhtsarlar ldaresmde memur 
Fal:lt tarafından 1caruı olup mukad
dema. Beşiktaş Orta.bahçe caddesinde 
Sinan paşa. köpt'lt üstü sokaac 1 sayılı 
evde ilren halen J.kamef;dhı meçhul 
Lütfiye aleyhine &çılan boşa.ıı.ma da.
vnsının Bolu a.sllye h\ıkul: ına.hkcm&
slnde yapılmakta. olan muhakeme
sinde: Mi\ıckklaley'han1ı11. mahkeme
mizce taytn kılınacak bk müddet zar
fında mahkememiz kasasında. mah
fuz ylmu lirasını alaralı:: Joocuı evine 
dönmeshlln, İstanhuJd& münteŞr ga.
zetelerde1t blrlle llfıruna mahkeme! 
mezkürece karar verildiğinden dava.ti 

katında açık artt.ınna suretlle saıııa- L11tflyentn ta.i'4h1 llAzıdan itibaren 
kırk gihı m.ııtlıllda. kocası nczd1ne dOn

calı:tıl', Almak lıdeyenlerln. mahallin- mest ıom maaıwı Jtmı1 11ra11 alınalc 
de munarum.ma milraeaaUlırı llln. üzere ~em.tm mtlı:a.oaM et.mNt 
olunu. lüzumu DAiı. obmw . 

. 
J 

Galata Voyvoda Cad. 
Bereket Han No. 9 

KİRAL I K•••• 
ŞiŞLİDE (YENİ İSTASYON 

tramvay durağı) Küçüldlahçe 
sokağında 8 numarada, Koket 
10 odalı bir ev (Vill!}, bahçe, 
kalortfer ve her konforu havt. 
i~eyene garaJ verilir. Görmek 
için yanında 10 No. Ap. kapıcı

sına müracaat. Tel. 42529. -

Pansiyon aranıyor 
Yükselt tahsilln1 yapmakta o

lan bir ~n9, konfoı:tO. bir apar
tımanda fransızca bUen btı: aile 
nezdinde sabah kahvaltısı ve ak
şam yemett dahil, pansiyon ara
maktadır. Şerait ve adreslerlni 

sta kutusu 2M bildir.meler! ! 
mercudur. 

ZAYİ - 1932 senesinde Gelenbe'Vl 
or1ıa. mektetıl lldnci sınıfından almış 
oldutum tasdlknamcyt zayi ettim. 
Yenl.slnt alacağımdan eaklslnin hük
mll Yoktur. 

Silleymaniye İmaret sokak No. Z 
Cahlt Uçuk 

ZAYİ - Sulta.nıı.hmet yabancı a.s
lterlllt şubesinde kayıtlı ve Ma!Atya. 
adkerllk şubesinden verilen askerlllt 
te2lkeremı kaybettim. Yenl.sf.n1 alaca
tmıda.n esk.lsinln hülantt J'()lc.tur. 

818 dotuml11 Veli otlu Abdallall 
Gen.eril 

~ltlınıer B ani!< 
Sellüloz Sanayii müessesesinden: 

Müessesemiz imalA.tındau kullamlmak üzere, 

işlenmemiş yerli ham reçine ahnaca~~ıre 
Vermeğe tallp olanların, İzmitte müessesemiz müdürlüğün 
müracaattan ilAn olunur. 

Beyoğl nci Noterliğin~ .. 
• nıen f;ı,5 d1 

Kasımpa.p Hasköy yolwıun tevsll münil.sebetlle wnu~ n1 l{a 
namına tstiml!lke tabi tutulmu.ş olan Kasımp~a eski SeferikOZ ro en ~I 
Mehmed maha.lleslnin esk.l ve yenl Hasköy caddesinde eski 18 yeni dell uıJtdlt 
36 kapı ve 6 harita No. lu ah.şap haneye 2500 lira 1stiml!Ut bC •I 
ed11miştlr. adder bed· 

Mezkur gayri menkulün 7/24 hisse mutasarrıfı Ahmcd'e nıuk ce ıebll~ 
3710 No. ıu belediye istimlak kanunwıun 11 net maddesl mucLbl~n i}ltı:ır• 
edilmelt lstenUm.Lş lsede 14341 yevmiye No. su tahtındıı tevdi edil fat etıı.11~ 
namedeki tebliğ memurumuzwı meşrllh;atına lstlna~en Ahmed vetıe tebllb 
varislerinin isim ve ikametg!hları tayın edilemem~ ve bu su~ itlb:ıre~ 
edilemediği beyanlle iade edilınlş olmasına binaen ilan tarihlnden'!lliifll~ 
kanunl müddeti zarfında takrire gelmedi~ veya mahkemeye in tııtbiı 
et.nedi!'.;\ takdirde lstiml!k kanununun 18 ncl maddesi hükümlerin a tebli& 
olur.acağının yine lstiml!k kanununun 10 ncu maddesi ikttzasın~ ve ııö.J\1 
makamına kalın olmak üzere lk1 yevmi gazetede ll!n ettırnmes nılıı rk' 
muhtevi gazetelerden ikişer nüshasının gönderllmeslni saygıtnrı 
ederim. N lı~ 

lst. Vali ve 8. Reisi · __ 1 
Müldürü Ali Yaver ~ 

Veteriner Fakültesine talebe alınacak 

Yüksek Ziraat Enstitüsünden ıtt"'r 
bir ı:nl 

1 - Görülen lüzum üzerlne Veteriner fal:ültcsıne yeniden 
daha talebe alınmak üzere yent bir müsabaka imtihanı açılacaktır. b:ışıaııtı• 

2 - Bu lmtihana gireceklerin kayıtıanna 1. Teşrinievvel 941 de 
cak ve 13 teşrinievvel tarihinde nihayet verilecektir. w.ııptcri' 

3 - Lise mezunu olan ve olgunluk imtihanını vermiş buııman 
~a~ıdak.l tarihlerde 1mtlhanlan yapılacaktır. 

4 17 
Saat: 9-12 Saa~ 

14 Birinci teşrin salı Fizlk Türkçe 
15 birinci teşrin çarşamba Kimya Biyoloji 
16 birinci teşrin perşembe Cebir Yabancı dil yıııc· 
4 - İmtihan Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde ve Istanbuida 

sek Ticaret mektebi konferans salonunda yapılacaktır. 
5 - Taliplerin rektörlüğe müracaatıan. cdLlfllit 
6 -- Birinci müsabakaya iştirak için eylfıl sonuna kadar tayıt (87021 

talebenin imtihanları evvelce ilan edllen tarihlerde yapılacaktır. ...,.:;;;.--

As. Tbb. Okulu Müdürlüğünden: buııJ· 
1 - Üniversite tedrisatı 31/ 1. TeşJ941 de başlayacağından siUl.d~dlği. 

nan As. Talebemizin sıla l.zni birinci teşrinin 28 ne kadar temdit ed~ blt'inet 
2 - Bu sene yeni kayıt ve kabul edllml.ş olan talebelerin ise l 

teşrinde okula iltihak etmeleri ilin olunur. (8441 l ,___.-

Kütahya V ilayetinden: 
89 

ıı~ 
1 - Uş:ık memleket hastanesinde yapılacak pavyon inşaatının 139 

70 kuruşluk kısmı kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuştur. c ınii· 
2 - Muvakkat teminat 1049.23 liradır. Eksiltme 17/101941 ta~ihin uıneıt 

sadif cuma günü saat 15 de vilayet makamında toplanacak dalını ene 
komisyonunca yapılacaktır. esi şart· 

3 - Teklif mektuplarının tam saat 15 de encümene tevdi edllltl lt ge· 
tır. Bu saatten sonra mektup kabul edilmediği gibi postada vııki olaca 
clkmeler de kabul edilmez. tudttr:= 

4 - Eksiltmeye girmek için ihaleden en az üç gün evvel NB-fıll l\ t 'lfe• 
lüğüne müracaatla alacakları ehliyet vesikalarım ve Ticaret OdUl ıcaY'rı ı~
slka.~mı muvakkat teminat makbuzu ile birlikte encümene tevdi etnıele 
zımciır. Bu vesaiki vermeyenler eksiltmeye giremezler. .. ~k 1$• 

5 - Ameliyat için fazla malumat almak ve keşif dosyasını gornı 
t<:yenler her gün daimi encümene müracaat edebilirler. (8768> ___..-

. . ~nkara Belediye~.inden: _ .. ıe .,e 
1 - Beledtye ihtıyacı için 250-350 ton motorin on b~ gun mudclct 

knı.alı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 176,850• liradır. 
3 - '.J'emlnatı c5,092e Ura c50• kuruştur. eslı 
~ - lhaleşl 17/10/941 cuma günü saat 11 de yapılac~ğındo.n şartn~ı:nı:nen 

nl gormek ve t385• kuruş mukabillnde almak lsteyenlerın her glın enı,;U unıl' 
kalemine müracaatları ve isteklilerin de ihale günü olan 17/10/941 ~ıtılf 
günü saat ona kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarf 
mcktuı>lannı Belediye dairesinde müte.şekkU encümene vermeleri. 

inhisarlar U. Müdürlüğünd~::oı (8'11') J .._ ____________________________ _.;..;_, ______ _..-~~n'lt· 

1 - Alıcı nam ve hesabına d9ı kalem hurda eşya pazarlıkla s:ıtılaC 
~ ~ 

2 - Pazarlık 14/X/ 941 salı günü saat 9,30 da Kabat~ta levazım ş11be5 
de mütetekkil satl-' komisyonunda yapılacaktır. ·r 

3 - Mezk(lr hurda ~a Slrkecldekı Te!tiş şubesi binasında görillr~~B> 

1 latanbul Belediyesi ililnları J 
Tar.min B. İlk temi. uı· 
4048,50 303,45 Kll.ğıUıane üçuncü pansiyonlu ilk okulunwı yıllık 

tlyacı için alınacak muhteıır cim; kuru erzak. cııı 
4715,85 353,69 itfaiyeye alt motörlü vesait için alınacak 389 ıcnl 

parça. ı50 
lf>00,00 112.50 Karaağaç müessesatı için alınacak 350 kllo mor ve 

kilo kırmızı et damga boyası. • 
1770,00 132,75 Karaağaç müessesatı lçln alınacak süpürge hıılat. si 

clm kürek sapı vesaire. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan yukarda yazılı Lşler ayrı ah: 

ı:. açık eksiltme!.e_ konulm!-lştur. Şartnameleri zabıt ve muaınelô.t müdurl 1 
ğu ~aleminde gorulcbllir. ihale 20/10/ 941 paz.ı.rtesi günü saat 14 de DalJllrı 
Er.cumende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya me-ktuPl:ı ıl 
ve 941 yılına. alt Ticaret od.ası vesikalarile ihale günü muayyen saatte oaln 
Encümende bulunmalan. (8868- __.-

Türk Maarif Cemiyetinden: 
İstanbul rosml ilan Lşlert müdüril Hüsnü Akkoyunlu'nun 1/10/941 tarl: 

hlr.<ien ttlıbaren ccmiyetlmizle allı.kası kalmamıştır. Dfın Lşlerl bürosu nnın1_ 
na. kendi.sine mukaddema verilmiş olan vekaletname hükümsüzdür. Alfıl<ll 
darların malUınu olmak üzıere UA.n olunur. ~~~~~~~~~~~~~~~...;,_~~~~~~~~~--__.....,-

Daktilo aranıyor 
Mıntıka İktisat Müdürlüğünden: rt 

Dairemiz lçln cSO. Ura. ücretle en az orta. tahsUli ve. makine ııo ç~k st'. 11 yazı yazabilen blr erkek veya kadın daktilo alınacaktır. Isteyenlerin ~ ~g~
zartında vesikalarile blrllkte Sirkecide Liman hanında bulunan müdürluğU 
müze müracaattan. (8945) ---

İstanbul T elefon Müdürlüğünden : 
KAğıt ve kartonu idare tarafından verilmek şartlle 08000> adet telefi: 

rehberi tab'ı elcslltmesl 16/10/941 perşembe günü saat 15 de kapalı znrfla r 
tard:ıul Telefon müdürlüğü binasında satın alma komisyonunda yapılnca.ıctısi 

Muhrunmen bedeli (6000) muvakkat teminat (450) lira olup şart..-ııın1e 
her gün Levazım Amirliğinde görülebilir. 

İstekliler mczkür günde saat 14 e kadar kanuni veslkiılarlle t...."klif ınek· 
tup ve muvakkat teminatlarını ihtiva eden kapalı zarflarını komlsYona 
tevdi etmiş bulunmalıdır. (8725) --

İktisat Vekaleti Mıntıka İktisat 
Müdürlüğünden: 

MevkU merlyete glrml.ş olan «Türk tuğla normalan• hakkındaki nızıını: 
namenin muvakkat madde.si hükmüne göre bu nizamnameye uygun oı!ıae 
yan tuğlaların satışının 23/10/941 tarihinden ltlba.ren yasak edllece".n 
a.1.A.k:adarla.nn nazarı dikka.U cetbolunur. (8946) 


