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Zeytin dalının üzerimizde 

bir tılsımı yoktur, o bizim 

ağacımızdır 
Propagandanın türlü kuvvetli yeti, Türk efk.annca İiıgiltereye 

tesirlerine inanmakla beraber yüklenecekmiş. İngiliz gazetecile
sadece propaganda ile harp açı- ri pek Ala. bilirler ki Türkiyede e!
hp SUlh yapılabileceğini hiç san- kan güdenler, memleketi idare 
tnıyoruz. Biraz daha ileri gide- edenler, düşünenler ve yazanlar 
tek diyebiliriz ki sfiltin bir mem- harbin bitmesi veya sürmesi gibi 
leketi yavaŞ yavaş harbe kaydır- hüyük işlerde yabancı propagan

Milli Müdafaa ve 
Münakalat Vekilleri 

istifa ettiler 
Milli Müdafaaya general Artunkal, 
Münakalat Vekdletine emekli amiral 

Fahri Engin tayin ed~ldiler 

Almanlar 
Kerç şehrini 
işgal ettiler 
Leningrad cephesinde 
şiddetli muharebeler 

başladı 

lngilterenin 
Rusya'ya 
bir teklifi 

İngiliz - Rus orduları için 
tek kumandan tayini · 

istenmiş 
llıak için propaganda sayesinde dalara uyup karar veren bönler- Ankara 12 (A.A.) - Refah va· 
~afaıar kızıştınlabilir; harp için- den değildirler. Düvüşün niçin puru hadisesinden do1ayı, Vekalet· 
~e bir milleti sulhe yatıştırmak uzadığını, b~ neden olmadı- lerine mensup yüksek rütbede subay 
tçin, propaganda, sinirleri gevşe- ğını görüp anlıyanlannıız ve an- ve memarlann alakalı göri.ilmesi ve 
tebilir. Fakat dünyanın bir ucun- latanlanmız vardır. Halk ta bu- tahkikata baılanması münasebetiy· 
da harbi bitirmek için öbür ba- nu anlamaktadır. Sonra, harbin- le Milli Müdafaa Velcili Erzincan 
§ıncta sulh propagandası yapma- uzamasından şunu bunu, haklı mebusu Saffet Arıkan ve Miinaka· 
nın ne t esiri olacağını anlama- haksız mesuı bilsek de, harbi lat vekili Sinop mebusu Cevdet Ke
Yız. İsviçrede harp propaganda- uzatanlara kızıp bundan dolayı rim İncedayı, tahkikahn selametle 
sı yapıp Almanyayı savaşa at- ötekilerle beraber onun üzerine devamını temin maksadiyle istifala· 

Budapeıte 13 (A.A.) - (Ofi): 
yan resmi mahfillerden bildirild'
ğine göre Alman ve Rumen kıta· 
ları Kerç boğazında ilerleyerek 
Ki!rç şehrini işgal ebnişlerdir. 

Budapeşte 13 (A.A.) - (Stelanl) 
Haber alındığına. göre İngiltere hü.kü· 
inetı Rusyadan İngiliz - Sovyet ordu
ları için tek kumandan tayin edilme
sini lstemi.ştlr. Bu suretHı Kızılordu 

İngiliz Orta. Şark oı'dulan kumanda
nının emrı altına verilecektir. Bu tek
illi Rus genel kurmayına bildirmek 
üzere Kuiblşef'e bir İngiliz askeri he
yeti gönderilmiştir. 

?hak nekadar mümkün idiyse, saldıracak kadar aeli olmadığımı- ruun kabulünü Bafvekilden rica et· ı Yeni Milli IUÜd&faa Yeni Münakalit 
'l'ürkiyede sulh propagandasına zı harkes anlamıştır İki taraf is~ • 1 ..1!_ H iki" istifa kabul edile- Vekitl Korgeneral Vekill B, Fahri 

.. . . . · mq erou. et" Ali Rıza Artunkal Engin g\lvenıp Ingıltereyi ~arışa sok- terse ara buluruz. Fakat barışı rek Milli Müdaf- VekAletine Ma- letine Sam.sün mebusu emekli amiral 
:rn.ak . o ~erece kablld~r. Bunun özlesek de harbin sürmesini iste- nisa meLusu emeldi korgeneral Ali Fahri Engin'in tayinleri yiilaek tas· 
içındır ki Londralı <eTııneS» mes- yenlerin aklını çelmeye, kararını Rıza Artunkal ve Münakalat V eka- vibe iktiran eylem.İftir. 
lekdaşımızın ccBerlinden sallanan değiştirmeye gücümüzün yetme-
Zeytin dalının» esintisini Türk!- diğini bilecek kadar alçak gönül- E d • d 
Yede sezmiş olmasım doğrusu, Iüyüz. Şu halde bizi - propagan- r zı• O ca O a yen) en 
llek kavnyamad.ık. da ile - sulh isteğine yanaştır-

İngillz yazarına göre Alman mak neye yarar? dd l 1 1 1 
Propagandası Türkiyede bir sulh İstanbulun ve Dolmabahçe sa- şı· .et ı· ze ·Ze ~ er 
havası yaratmaya ça~ıyornıuş. rayının bir sulh konferansına ya .. 
l\temleketimizde böyle bir hava kışır olmasına gelince, buluş - . 

:Y-aratmayı hiç gerekli bulm.uyo- kiminse - çok doğrudur. Eğer Beş köy kamilen, bir . kac köy Je kıa
ru.z. Çünkü Türkiyede sulhun bugün boğuşan milletler yarın 
havasına ihtiyaç yoktur, sulhun birbirlerile anlaşmak isterlerse men harap oldu:· 1 o o.lü, ~6 yaralı -var 
kendisi vardır. Eğer bu propa- kali§ılc zihinlere aç.ıklılc, karan- . 

Londra 13 (AA.) - (B. B. 
C.) : Lenigrad cephesinde yollar 
kuvvetli bir buz tabakasile örtüldü
ğünden şiddetli muharebeler başla-
mışhr. 

Moskova cephesinde 
Vichy 13 (A.A.) - (O!l) Kırım'da 

Alınan ve Rumen kuvvet leri Kerıc bo
ğazına vıı.sıl olmu.,lardır. Bu ileri hıı.
reketı ile Almanlar Kafkasyanın şi
malindekl Taman ynnmadasmın kar
şısında bulunuyorlar. 

Moskova. civarında muharebe ş!d
detln1 ka}"betmeden devam ediyor. 
Alman tayyareleri bütün cephede bü
yük faaliyet gooteriyorlar. Moskova 
cephesinde havanın mü.saadeslzllğlne 
rağmen Almanlar taarruza devam ile 
Rusları gert çekllm.eğe mecbur etmiş
lerdir. Mojalsk, Maloyaosıavek:s, Tula.
da şlddetll muharebeler oluyor. İngl
llzler Tulada vazlyetin vahlm oldu
ğunu, Alman ta.amızunun Ruslan 
güç vaziyete k.oydutunu aöyliborlar. 

Rus tebliği 
LondtA 13 (Radyo 7,15) - Gece ya

nsı Moskova'da. neşredilen Sovyet 
tebliği: d2 lkinrlteşrln günü tekmil 
cephe boyunca .şiddetli muharebeler 
devam ıtmtştir. 5 Sovyet tayyaresine 
mukabil 25 Alman tayyaresi imha 
edilmiştir. Rus tayyareleri 50 Alman 
tankı , piyade askeri, levazım nakleden 
200 kamyon tahrip, bir piyade alayını 
darına dağın etmı.ştlr.• 

Tebll!te yapılan llAvede çetecilerin 
bir noktada 2 köprüyü hava.ya uçur
dultları, benzin taşıyan trenlerin yol
dan çıkmasına ve lntllAklara sebebi
yet verdlklerl bildiriliyor. 

Amerika 
harbe girerse gandanın er~eği, türk halkına hk gönüllere ferahlık vermek Jçln, Er:ıi.ncan 12 CA.A.) _ Bugü.n _aa.&t smdakl kQYlerde mühim hasa roldulu, 

dünya harbinin sonunu özlet- kanlı ve harap sahalardan uzak 12,16 da Erzlncanda fimalden cenx ~~dl~ kadar ~~U.aı~o=:~ 
tnekse, te~ edelim ki. tilr~ler Bôğaziçi la~nndan daha dfu.. ;:,; :,: ~::ı::.~ o'!t!ı:ktep ıo ~tı bul:ıdutu ~. •• • • . Brezilya da Amerika ile 
l'eryüzü barışını ne ingilız mille· lendiricl ve aydın ·dekor buluna.! binası, içine girll~ecek b..dar_ha· Enincan 12 {A.A.) Tercan kvJuon- ~un~ .u~enne ren:aden - birlikte hareket edecek 
tinden, ne de alınan efk~nndan maz. Türk milleti ve onun suJh.. rap olm.ut, dl~er bazı binalarda da ha.- da hasa~~.~d~._.Yok\ur. KK~.~ ka· asken hareketler baıladi 

Ukrayna' da 
yağmur durdu 

d. ·• · ·• la Sözümü · fi! zararlar vukua telmJ4tlr. Hafif bir- zası men"''"""' e -.& ev ve ell<UA. na.- . . . 
!lha az gorümsuyor r. • sever Şet!, bu değlerli misafirlerl kaç yaralıdan baf'ka. ntt:tusça. za;rlat hiye8'i köylerin~ bit kımm evler yıkıl- Londra 

13 
CA.A.> _ CB.B.C.) &neıt-

Ze hemen şunu da katalım ki kabul etmekle büyük sevinç du- yoktur, IDl4. ise de, nüfu.s zayiatı oimamı.ttır. Lonclra 13 (A.A.> - CB.B.C.) Ult- ka. harbe girer.1e Brezilya. da bltard 
&ulhu istiyorsak bu kendimiz ya.caklardır Fakat Türkleri tanı· Zelzelenin mü.lha.kattakt tesirleri ENınca!1 merkE!'Llnln Ham.deki. ~Uklt, rayn.a.'da. yaRm.ur dunn111 Te :reni.den '.kalmıyacaktır. Brezilya hük.funet er-h 

w ' ' • haıtkında malfunat beklenmek.tedlr.. Kut, Göcller ve Alea.pala,nga.st köyleri askerl haret:M baflamı.ştıtl. Moskova. kAnı: ııBiz mazide olduğu gLbi bundan 
arpten korktugumuz için olına- yanlar ve f.nsaflı olanlar teslim Ankara 12 (A.A.) - Eraincan vUA· kAm.llen, Dlvrlm.l kö~de de Ü9 ev cephesinde Volokolıwnı>1t'da. .Atmanla- sonra da. Amerika blrllğine taraftan1 

<lığı gibi, barışı şu veya bu tara- ederler ki İstanbulda konferans yetinde .vuJtua, gelen yer 88.rsı.ntısma yıkılmıştır. 5 kişi. ölmüş, 28 kişi yara- nn çok bUyiik kuvvetler toı>ladtldan ve .Amertta.yı ta.kip edece~iz .• demif-
!ın çıkarına daha uygun gördü- toplanacak diye sakat propagazı.. dair alınan haberlerden merkez kaza- lanmıştır. haber verlli10r. tır. 
gümüz için de değildir. Biz, dalara kendini kaptıracak çocuk 
harpte olduğu gibi, sulhte de bi- bile bu memlekette yoktur. Sibiryadaki tarafız. Sulhu, sırf insanlık adı- Türkiyenin sulh meselesi karşı-
na severiz. Harpte kimseye alet sındaki durumu Reislcümhu- Rus kuvvetleri 
olmamak kaygısı kadar, sulh run Meclisi aç!§ nutkunda açık-

Başvekil bir 
ay izin aldı 

Mısıra akın 

Feyum'da 30 ölü. 43 
yaralı var 

gayretinde hiç bir tarafa oyun- ça anıatı.Imıştır. Milll Şefin kısa 
caklık etmemek düşüncemiz de ve güzel bir cümlede hulasa ettiği 
kuvvetlidir. Bu bir... gıöl bu durum bir beklemeden 

ikincisi; <cTimesı, gazetesine 
g&e, sulh teşebbüsü muvaffak 
olmazsa harbin devamı mesull-

ltalya'ya 
büyük hava 

akınları 

Necmeddin Sadak 

(Devamı sahife 2 sütun 6 da) 

Roma bom
bardıman 

edilecek mi? 
Napoliye dalgalar halin- 8. Churcbill buna lüzum 

de hücum edildi, görülürse tereddüd 
yangınlar çıkti edilmiyeceğini söyledi 

Roma 12 (AA.) - İtalyan or· 
<luları umu~i karargahının tebliği: 
Cenubt İtalya ile Sicilya üzerinde, 
Clüşman tayyareleri yeni hücumlar 
Yapmışlardır. Dün, öğleden sonra 
bir keşif tayyaresj Capri adası üs
tünde avci tayyarelerimiz tarafın
dan a1evler içinde CJüşürülmüştür. 
Dün gece, Napo1iye birbirini takip 
eden dalgalar halind.e tayyare hü
cum la n yapılmiş, tahrip vıe yangın 
h'omb'alan atı1mıstır. Evlerde ha
sarla r olmuş, çık~n yangınlar çok 
sürmeden söndürülmüştür . 6 kişi 
~lmüş, 30 kişi kadar yaralanmıştır. 
Aha]~ h er zam a nki g ibi sükUınetini 
V-e intizamını muhafaza etmiştir . 

Londra 12 (A.A.) - CO.F.İ.) Avam 
ıcamarasmda Romanın bombardıman 
edilme.si ihtimaline karşı sir Archl
bald Southby tarafından sorulan bir 
suale cevap veren Başvekil Churchlll 
demiştir k:l: o:Harbin cereyanı bu şeh
rin bonı.ba:rduno.mnı lcab ettirecek 
olursa bu styast tedbirt almakta. te
reddüd etmı.yeceğim.ıı 

Southby blr sual daha. sornıtı!i ise de 
Churchlli bu hususta. hüld4nete itl
mad etmenin iyi olacağını söylem.lş
tlr. Bu cevaptan memnun kalmayan 
Southby sualini ileride bir kere daha 
soracağını söylemlştlr. 

Roma 12 (AA.) - Faşist par
tfainin umum katibi nazır M. Serena 
dün Britanya hava hücumlarına he· 
d~f olan Br.indiziyi ziyaret etmiştir. 
Son he.va hücumunda burada 96 si• 
vilin öldüğü ve l 02 sivilin de yara
l an dığı m alumdur. '' ':,,; ... 

Mühim bir kismi 
cepheye sevkedildii 

Mezuniyetini Mersin' de 
geçirmesi muhtemel Londra 13 (A.A.) - (B.B.C.) Mısır 

Dahiliye Nezareti §U t.ebliği ne§retımiş
tir: Kahirenın yakınında. Feyum üze-

Berlin 12 CA.A.) _Alman matbuatı Ankara 12 - İki yıldanberi devamlı rine tayyare akını yapılmıştır. 30 ölü, 
stalinln SJ!:>iryadan cepheye mühtm bir surette çalı.tarak h1Q tatil yapma- 43 yaralı. vıı,rdır, Maddt zaPar da bu· 
miktarda takviye kıtaıah sevettlğine mış olan Başv.ekll doktor Refik Sa.y- lunmaktadır. Ka.hire'de ve yUkan Mı
dalr Sovyet menbalanndan verUen dam bir aylık mezuntyet ~. sır vlIAyetlerinde tehlike ~tleri ve-
ha'berl göze çarpacak bir şekilde neş- B~veltll mezun.iyet1n1 memleketin r1lm1ştlr. 

re:=~;:,· bu haberin Sovyet askeri havası mutedU bir mev1d.inde, ezcüm.- Polonyali askerler 
kudretinin yıkıld$na. dair geçende le Mers1n'de geçirmem muhtemeldir. Londra 13 CA.A.) - CB.B.C.) PQlon-

.. .. iddia. ya Barveltill general Sl.komki ş1m.d1 Hltler tarafından ileri surülen Yl Koordinasyon heyeti bugün Başve- sllAh altıOOa 
60 

bin Polon.yalı bulun-
teyid ettiğini belirtmektedirler. kilin reisliği altında. topian.m.ı., ve mil- dux."", ""kında polonya. asbrte~bı ·Filhakika bol.şevlk Rusya mukave- &.......... ı-
mete devam etm~l düşündü~ tak- ll korunma kanununda. yapılacak ta- miktarının 150 bine çıkacaıtmı söy-

k ri k etı rt teşkil dilita. ait lA.yiha.yı gözd~ geçimı.lştır. lemlştlr. dlr<ie, son as e uvv e 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 eden ve bu muazzam memleketin 

b~ka kesimleri için ayrılan Asya kıt
alarını cepheye göndermek suretlle 
son çareye baş vurmak mecburiyettn
dedlr. 

.. :1..kka~Ierı 

Bu gibiler, şayet 
varsa, ihanetle 

Clamgalanmalıdırlar 

V aletiyle ihtikarı kontrolle mü
kellef olan bazı -.ki memurlar ken· 
dilcwine hiLi konlrolör ıüaü verıerek 
şu bu müesseseyi «leftip ediyor
lannq. Bu hummalı meslek aılda
rınm devamına sebep, 8caba, fahri 
dahi olaa, ıu iht&arm haımı· ille 
ezmek azmi midir? Heyhat! Buna 
ihtimal verilebilir mi? 

Memurken de fena bir niyetleri 
sezilmemiş mi imİI? N'ıçin çıkarıl
m1§lar? Mimlenip çı.kanlmışlarsa na
sıl ıerbes dolaŞıyorlarmıt? Şimdi de 

Bu sa.nah. erken saatlerde Sicilya 
llzeıin de 3 lnR'il iz tayvaresi düşürül
ınüştür. Bunlardan birini, tayyare 
karşık·~yma topçusu, ikisini t~vyare
lerimiz düşürmüşlerdir. Denize 
düşen diğer bir düşman tayyaresinin 
ınürettebah esir edilm is tir. G ene b u 
iıabah" erken saatlerd e. 4 büyük İn
giliz avci tayyaresi C eoalin t ayya 
relerimiz tarafındaın hücuma uğra
rniş V'e 'düşüriilmüstür. Bunlar'dan 
~cü CJeniz~ düşüp kaybolmuş, dör
<Iiinr.ücıi.i yere düşmüş, pilotu esir 

Y k k hh " haklarmda talal>at yapılacakmış . 
Ü se sı at şurası Bu takiLahn ıiddet derec~i yeri 
bugiln toplanıyor göiü inletecek derecede midir? 

Ankara 12 (AA) - Yüksek Zira, muhtekirler hakkında en 

- Kütuk yuzmek bilinni';I ... 
- Neden sordun hezirgin) .. 

Litvinof 
Bindiği tayyare Tahrana 

. gelmedi 

Vldıy 13 (A.A.) - (0. F. l.) ı 
RU8yanm Vaşington ~efiri Litvinof• 
un bindiği tayyare Tahrana gelme
m~tir. Tayyar.enin bir yerde kara
ya inmeğe mecbur kaldığı zannedl 
l.iyor. Bu tayyarede Amerikanın 
Moskova sefiri ve Moskovada bu
Junaıı İngi]iz istihbarat müdürü el. 
bulunmaktadır. 

ıran yolu 
lran'a bir heyet geliyor 

Londra 13 (AA.) - (B. B. 
C.): Tahran"dan Associattecl Pır.ess'• 
bildirildiğine göre İran yolunun in
kişafını temin edecek müttefikler 
heyeti lrana gelmek üzeredir. H.,.. 
yete general Viler reislik edecektir. 
General lra1c' daki nakli.yat imkan• 
lerına da nezaret edecektir. 

Finli.ndiyanın Amerika .. 
ya cevabı hakkında 

bir tefsir 
LOndra 13 (A.A.> - (B .B.C.) 1'1a 

hiikfunctl Am.eri:ka.'ya v~ oev~ 
~~ne kadar Ameı.iJcan t&klllw red
.~ de m üzakere için Jıca.pıyı ~ 
bi.ralJcmJ.ıi.!ır .. Apıe~ HPic1:Y"e Nazuı& 
B. Hull FJnletın h ürri;yetleini ve mti• 
esseeel$Jln l, Alına.nıaıra ~ri dön.ınlJe
cek sıuıettıe kıı.ptiim8dıkıa.ririı betan 
etmıŞt1r . 

Habetiıtanda Gondar 
tamamen muhasara 

edildi 
Londra 13 (A .A.) - (B.B.C.) H~ 

~nda İf.ı\lya.nlar mukavemet ett~
ıar-1. son merlEez olan Gondo.r m.fitte
·~r te.ııatinda.n tamamen mu.hasara 
edilmiştir. Burada altı bini İtalyan oı-cdilrniıtir. --· - - - -- -

Sıhha t Şurası l 941 teşrinisani top- şiddetli cezalan istediiinim şu de
lantılarıru 13/ 11 / 1941 perşembe '\.-İrde, 8mme menafiinin hizmetin. 
günü saat 14.30 da Sıhhat .ve İçti· de' İkim düşmanla Lirleşen,er ·,ayet 
mai Muavenet Vekaletinde yaparak olursa, bu gibiler hakkında yalnız . 
ruznamesinde vazılı adil. idari ve 'suiistimal değil, ihanet ebnİf mua- ) 
fenni meaele!e.ri müzalr.eıe edec.eıktir. melea rapdmUIDI belderia. - Bjir~!!Jıca ticaret hayatına atilacağim. diyor da ••• 1 mat tızere 10 bin aıSlı:M bu.tunu~. 
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lngiliz parla
mentosu dün 

acıldı • 
ICral nutkunda: (,[Türkiye 

ıle münasebetlerim 
sağlam dostluğa 

dayanmaktadır~ diyor 

Kırım'da 

ileri hareketi 
devam ediy 
Tulanin cenubunda bir 
Sovyet süvari tümeni 

mağlup edildi 

r ASKIE:Rô v~ETt 
' SES MP aa:s s E!!! sn z~=~~gS J 

on muharebel r 
Kışa, kar fırtınalarına 

rağme arp deva edi or 

Finlandiya 
Amerikaya 
cevap verdi 

Rusya ile liarJ;e nihayet 
vermek isteğini kabul 

etmedi 

.&LI ile Y LI _ 

Adaptasyon mukallidi 
rom nlar ..• 

All - Adapte roman ..• Bu. 
bir ç~ muha.rrirler.imizi, katr 
katüristlerimizi çileden çıkart· 
yor ... Bu soı:ı gÜnlerde kaleme. 
fırçaya sarılan snnlana ..• Müca· 
d~le açıp iyi ed.iyorlnr... v~r· 
de.n göv e kadar haklan var .•• 

Berlin 12 (A.A.) - Alman or- Helsinki 12 (A.A.) - Finlindi- Nedir ibu adaptasyon( ••• 

ı duları başkumandanlıgınw ın tebligıw•: Rus cepliemctle kısa, 1car fırtına- nnda şiddetli muhvemettc bulun• yn, Sovyetler Birliğine hqı harbe Veli_ Cidden haklan var •.• Londıa 12 (A.A.) - ngiliz ak ı A1 ,_ '-b Kmmdn Almnn ve Rumen kıtalan lanna rağmen ş;ddetli muharebeler m tadır ar. ma.nwrm t~o ÜSÜ nı"lınyet veımeai ve Fin Jotalannm Fakat 
Kralı, yanında Krnliçe olduğu hal· d B h 'l:cl ""_ · d" L _ _.. _ - ,.,_:L _ · 19 39 h dud L-d ekil · ·• şiddetli mJcjp muharebeJerİııdcn evam ediyor. U JDU areo er DDf- flID ıye .ıwcıaT mİiauct netice VCT- U una &et 8r Steri Ç • - - ~' bunun OA JD1 faJCatı 
de, bugün parlamentonun yeni içti- 1 3 akada _,_ · · • "" ""lı: -_.._~__, "A "-- -"--lifin sonra Kerçin cenup knncıına varmı!I- ıca mmt · cere13Jl etmc:s:• mem!,tJr. mesı na& mu...i ttmen1ta tex · · e !V'llr) ... 
ma devresini bir nutukla açmış -Ye ·.1- 3 ,..__ h B h- -'- "'-- · _:ı:__ lardır. Alman hava kuvvetleri Si- tedir: - '-'CllUp cep eai. u cep cıae C'e'V&p vermi,tir. ...,...,.cıpıa Cl~ur - Elbette... Hem C!e lci ta• 
demiştu k.i: vastopol, Kerç ve Anapa limanları- 1 - Şimal cephesi. Barada Al· Doneç havzasında yağmurlar ve ki: nel 
Şundan eminim ki milletim, ordu- la !1--' 1 L!-d b h • b 1 "A -__ !,__ ela So -·'--nı ço~ tesirli bir surette bombalama- man r uô gün eTft W:r en ire a- yanm mctTeyJ geçen c;.ımıur are- - r'\lDe~ notasm vyeue- - NeymiJ balialun) 

ya zafer vasıtalarını vermek üzere ğa devam etmi"krdir. relcıete geçerek Leningrad - Vologda katı güçleştirmiştir. Almanlar pek rin h"ame nihayet vermesine Clair - Birincisi: 
kendisinden yapılan büyük taleple- h 1 il li l R 1 '-''- 1:_ H-'•L 1 9 Tulanın eenubundalı:i kesimde, şimendifer atb Üzerinde bu unan yava, surette er yor ar. ı.a ar uir -yıt '1'oktur. mDalci 93 da Helvacıya tablakar Jlzım 
re bütün kalbi ile cevap vermekte D h L 1 d Fi._, .. _d -

P·ıyade ve tank te,gekkülleri bir Sov· Tıkvin•i zaptetmişlerdi. Ayni za- on atbna Y<Cli ııı;uvvet er gön er- uuUı İya Sıuautlan dalıilinde bu· Ol kara ôa iktidar liizımf 
devam edecektir ve Sovyetlcr Birli· ~ 1 d Bu ,__ J ~ d 1 H elası yet eüvari tümenini bir sarma hücu- manda F"ınler de Ladoga ve Onega mi§ er ir. ı=YTet erin :.1 or u unan araıı:iden angö yanma - Yani~ 
.lf.!-in kahraman mücadelesindeki ""- ı:_·_ı ld ğu ·ç1 ·..ı p 1 d S 1 !indedir "A "_.1_ d 
"'

111 
ma ile mağlUJ) etmiftir. Bir çok esir gölleri arasından cenuba <Joğt\ı ı=· K1"Kl&r :3 u ve ı erir.ae o onyn- an ovyet erin e ' ' • ,.,..,...... e- - Yani adaptasyona <la hiç 

ihtıy" açlarına bütün iktidarı ile eevap _.__ Ti • t J d k'- .........:ı.d."ll d • "d b" · ·L Fi ı· 1 n alınmıı ve 91 topla diğer harp mal· relı::cte geçmi~"'' dir. ıkvin i zapte• ı ar an müre ~ep tq~u er e ruz e mcıııı; ın 1IDan1 o an .-~tsa· değilse bir tıek ecnel:ii liaa.n bil· 
,,.errnegw e azmetmİf bulunmaktadır. ı_ tl } F 1 b ] d w bil .l"-'liy So -' ~-L _ı,_... al zcmesi ele geç.irilmistir. den Alman ıııı;u~ eriy e in erin u un ugu · aın or. mo vyet topıannm wuoiaı • mck lazım... Kıza.nlann ek· 

Birleşik devletler, milletler.ime Te f _.., 80 lcil En "ddetli uh ,_. ) Kmm'd d-..ı. Dü§manm Leıningradda toplu arumdak.i mcaa e ıimw · o- §1 m areoe er a bn iKUr. serisi bunu da yaparnıyacak va-
müttefik1ere, tarihte misli görülme- _ .ı, Al ehli M- _,_ tL- So kav.vetlerle yaptığı bir pşntma ti> metreye İnmiştir. Bu ilci kuvvet bir- cereyan etmektco..ir. man t "ği esJtova suıaünden aonra ..,. ziyette olanlar ... Onlann hesa-
mlş bir nisbette her türlü harp mal· şebbwG Alman lcıtalaiimr. müdafa· Jeşirse p.rlia, Vo1ogda•ya doğru Sivastoporun tarnamm c;eml:ier içi- y~er Finlandİyanm dahili işlerine, bma uzun bir heyhaaat ... 
ttmesi vermektedir. k 1 d .. Alma kı 1 ""• 'L.!- "- ı .. ____ '- h. • -'- uı brŞlSlnda akim kalmı•tn. n::A. geniş mikyasta bir hareket yapma ne a ın ıgmı ve n ta annm .Uç oS- ıntiyata JÜz.um görmeden ;ıı;.a- - Hmm. .• Peki... ıtcinci Kendisi ile kıymetli bir ittifıuı; " ...,"9 , 

man ağır ve kanlı zayiata ugwram - kabil olabı1ecektir. Vologda, Tik- Kerç"in cmıubunda deniz kenanna ripna.k:ta C:levam ebni,1er ve bu sul- cfakat:. neymİ§) 
muahedem olan Türkiye ile münn- d kl M 1--' T:-o ı.:·. f • J tır. Hücum etlen ı 7 tanktan yedisi vın· den 350 kilometre meeafededir. in i erim bildiriyor. evıı;İ :ismi hü rınlanC:fiyanm g.at) ethme Jlaı:ır- - kincisi de, ctdib diye 
M:betlerim, sağlam eurette itimada ,_ I ki '-'--·b AJm 1 ,_ __ ,: ._~ "~-ağır tipte olmali üure 1 1 1 imha Buraya doğru yapılacak hareket ay- ziuedi meme e ~ er an a- ı«nmağa yarayacaı Dİr mütarexıc y:-.zılan eserin kötü, teknik.siz. 
ve dostlug"a dayanmakta berdevam- M l K b ,_..,,~) • ,_ t•L._ .....J. 1 dir p _•..ı_ edilmiştir. ni zamanda oskova'yı da tim&• nn erç oğazına geı~ en anıa.· teı.B&s:i wyx:mİJ H • • ra'TOB gaze· alh mtünü tutmaz hir cadaptas-
.!ır. d S:ıvaı ve av tayyarelerinden mü- den tehdit eaeceıktir. şı1malctadrr. tui 23 haz.Van 1941 nühaslnda yon taklicn> olması ... Öyle bir 

H.ıbeş İmparatorunun yeni en -'-L -1-"" JI bü " h "" - 2 - Merkez .. _..fı.esi. Yagmw m Şimdi Kmm• da Raı ICuvvederinin: c:FinlincJi ...... hJar y.-vüzündaı 1c.aldı- roman 1--', '---~•ızcaya tercu""me tahta oturmasını iyi ka~lıyorum. raı;ııı;ep teşcıı:ııı;Ü er "tun cep e uo- _,.. J- -·.1 Kl 1TI1 ... 

Bu suretle. tecavüzün ilk kurbanı ol- yunca dÜflnanın geçit muvasala ve kar oa cephe(i.e harekatı güçleJ.- bao]ıca iki mıllı:avemet merbzi TU• nlmalıdırlar> Clemi§tir. Ftn hülı:Q- edilse k"apici kadınlar dahi oku-

l hatlanna ve tayvare mey<lanlarma tirm~ktedir. Maamafıh aon haber- dır: SWastopol, Keıç. Buralarda ı:neti Sovyetler Birlij:i :ile };aşlanan maz ••• O C:Jercce hayalden, ve 
muş bulunan bir memleket. j]k 0 a- ff ,_. li h '-rd b 1 Ier Almanlann Mos,_ova"nın cenu· •iddetli muhatıebeler olması beklen- h•ı..- tehlilie ortadan Jraıdrnt~ -'- h k!'"'- .._._ -~- • rak hürny" ete kav•._..,.,. ve yeniden mava &ll!:Jyet ücmnıa a u an· " " uc. '-'IK• yanut a ıxi n.ilyntı ~ettir• 

- ...... ..,, mnş,ar, bir ço\: tresllert tahrip et- bunda Tuln ıehrine kar§' tiddetli bir mektedir. A1ı:nanlar Kerç'i ele g~ ve devamlı emniyet için garanti TÜ• mek" kabiliyetinden mahrum· 
tesis edilmiştir. • 1 So ha 1~- 1 • taarrııı:• 'ba .. ladılclan..... ve -hrin ,..:..;rleuıe 5 '-'lometre gen;.,ı:~de cude --•:-=1diin zaınan :ıübawet ver- durl•• .•• Net-4..:!m ne - --1eket Hükumetim, harbin tazyiki altıı:ı· ~er ve vyet va xuvvet erıne ... v "' .,.- ....... 80 -yır.µ.• ~,. ...,. ,, .... CJU 1T1enJ1 

da bulunan milletin aıhhatini -ve re• ağır kayıplar verdinnişlercnr. kenar mahallelerinde göi\is göğüse bulanan boğazdan Kafkas sahiline mek arzusundadır. içinde, ne de dqmda bit tesir 
fahını idame .;r; .. mümkün bütün Moakova gündüz ve gece infilak harp ~~jldiğini bildiriyor. Londra geçerek Ruslann Don ocphesini ve 2 - 1939 - 1940 lıarhi eanaam- bıraliamamıJ\ar<lır ..• cBöyle te-

..,...... -e .... ı. t:" 1 · le b--'-"-'---- radyor.ı Tula'da va...;,,et.in ciddi ol· eı:ı yakın bulunan Maikop petrol da liitaraAarm ıulh tavauutlarma lı"f -er vuc·· ade gelir· .... ..x.:-e kdbirl•ri almakta devam edecektir. • ,,-ngın oomoa ar:tY onıuumı• -,, ._ "''"'"P'' 
"kl•k DUJbr. Demiryollan tesmtma tam duğunı: kaydetmektediT. Tala mö· mıntabtım tehdit edebileceklerdir. brtı Sovyet)er hüeumlanna Cfevam adaptasyonla uiraf a biraclcr 

Hükômette değİ§I 1 isabetler ciddt hasarlara eel>ep ol- him bir şiın ndifer iltisak noktası "Ye Kafka'Ya'd.a ~ 3 petrol etmitlerdi. l939 huci-Huınuı öbiir de bari aknün mamtığını ve 
mutasavver değil mtqtur. Alman hava lurrvetleri ta- silah fabrikaları merkezidir. Geçen mıntakası vardır: f - Balet, 2 - ~rahııda huluaan ve timdi Fm ki- zevJcini §İrazeden çıkarma tia· 

Londra 12 CA.A.> - M. Cburchlll, ralmdan yapılan b11Jka gece hücum· hafta <la l>u ıdırin upılannda şid- Groısny, 3 - Maı"kop. B1.mlard!n taları taraI.ıııdan iıgal edilen arazi· ha lııahet odmıeilı~ <Ji:r«.eiim 
Avam lauruırnsında beyanatta bulu· lan, Corkide ııiJah fabrikalari üze- detli muharebelct olmuşta. J\lrmm- en mühimmi Baku mmtakuıdır. Bu· de1ci halk hüyü]C ekaeriyeti itı"barile geliyor. 
nar.ık ezcümle deınlftlr 1ô~ rinde cereyan ebniştir. lar Tula'yi 2'.&ptedece1C olurlana rada İ'ltihsal senede 26 • 27 milyon F".mcl:ir. Bu lud10n h&niyırt, emnİye- ;.\liveli 
cDüşman denizaltı gmıllerlne ve (Anapa K.afltas ealıilinde, Novo- şarlia Cfoğru .ilertiyerek M~ova'yı tonu l)ulur. Cr0Sl17' mintak.aaında tini garanti etmek için ba uaz:i Fin- L J 

tayyarelerine karşı yapılan harp, le- ·-•-·· • 1i d l:i" 1" "d ) cerıuptan tehdit edebileceklerdir. 3,5 • ~. Maı"kop'ta ite 1,5 - 2 mil· lincnyanın "8a1i eltmda lıi:al.malıdsr • .__ ___________ .,. 
blmlze lnkı.,&.fta devam ederse hilr r0$lsx ın şıma n e ır ıman ır. .. " • Z d ) 
devletler 1943 senesinde zimdl • giUz Kırim kuvvetleri Ba cephed~ Moskov~ onunde Öe yon ton J'elrol istihsal edilir. Maaop Fiıılindiya hiiv\ik :.\m.erika mil- eytin a ının 
tmkanlannın ta.mamen dışında bulu- b k d J .. • muharc:'>eler <Jevam e::Uy~r .• A1man· Kerç Eoiaz:ina 250 ld!ometre mc- Jetinin ıımlayiş zihrı'1'etini gö.terec~ 
nan dentzaşın harckr.ta. müsaıt büyük aı uman an ıgı lar Olia ve Nara nehirlerini ııeçmc- aafcdedir. Buradan Tuapec n Ho- ği ve küçük'. hir nrillete Cie yaşa· Üzerimizde bir 
alktn.rda gemlye S3h1p olacaklardır. Loodra 12 (A.A.) _ Reutcr ge çalqiyorlar. Ruslar nehir kena· vorolialt" e petrol 1>onllan vardır. ma~ 'Ye kendi.im müdaf- etmea 

Bükfimette veya harbin sevk ve !da- ajam1 amiral Kuxnetzorma Kmm .;__~--------------------;.......___ lııaJı:bm 'Vel'eceii lmidinCledir. tıll8lml yoktur 0 
IWl1 tarzında hlcbir detiffkHk muta· hrvvet1eri hattbmandanJığına tayin G ı H t • A k · d • 1 ı F'm noteaı, ... cümlelerle r ilıayet t 
aner değlldlr.• e<Iı1digı""ni ~aktadır. Eski uzak enera un zıuer n ara a ıa~e ı~ öulmaktadır: Fin Cüm1ıar~ i. 23 bı•zı•m aaacımızdır 

tark Sovyet filosu ltamandani ami- Y Y illcteyrin 194 1 <le. Helainkiddti ~ 
Sov'Yet l"htı.la""lı•• ral Oktiabr.Wd ile amiral Yuma-f ~-• Amen1can e~ demiştir 1ci: c:l-l;ç (1l-. t--L. t L_! --'-!Led ) ...- Franıiz Harbiye Naziri Fınnlann ihtiyaç niıbe- kim.enin tıu.ıkwmı itıW etm,_;. ~ anuı llKI ~ e mumaileyho harcatatın \de.resinde --.. ibarettir. Bizim için sulh dft. . ld •• J!. fi yudım edeceklerdir. bir tayyare kazaai tinde ekmek çikarmala- olan ve .Wh içinde ,......- Ye ça· filncesi siyasi bir manevra 
nın yı onum neticesinde öldü rini Jemin için tedbirler ~=:ı ~:ti.~ ~m::~ değil, insanlığın felAketi kar-

Tebrik ve teşekkür 
telgraflan teati edildi 

Meclis dün toplandi alındi ve sulh içinde çahftllasi garanti edi- ~da acınmak sonucudur. 
linciye kadar Sovyetler Birliğine Sulhu bütün dünya bekliyor. 
kar,ı J.ierl>e C:levam edecektir.> Elbet İngilizler de bekliyor. kıkara 12 (Tekfonla) - Bu· 

gün Ankarada her evin sakinlerini 
tesbit jçin İaşe Müdürlüğü tarafın
dan cetveller C!ağıtıhnıştır. Bu cet
vellerde altı ya~ına 1Cadar olan ço
cuklar, 6· 1 O yaı arasın<Ja &ılanan· 
1ar ve 1 O y~ından yu~an olanların 
sayısı sorulmaktadrT, 24 saat içinde 
doldurulacak olan ha cetvellere ruı
lterlik ve emsali ıel>eplerle ba,ka 
yerele 'bulunanlıır yaz.ılmiyacaktır. 

Bekir hakimlerin maaı· Bütün dünya sulha mühtaçtır; 
lanndan para keailecek başta, boğuşan milletler olmak 

Anlr.a 12 (Telefonla) _ Çok. şartile. Ancak beklediğimiz, bek· 
çocuklu hak.imlere yarCJım edilmek len.en bu sulh ne zaman gerçek· 
üzere evli olmıyan hakimlerin kanu· Jeşir? Bunu henüz kimse kestire
nuC'VVel aylıllanndan hir miktar miyar. Reisicümhurnn dediği gi· 
para kesilmesi :Adli,.e VeH1etincc bi «bir gün» bu barışın kaynağı 
Jı:arar altına 4lmmı§hr. 

Romanyadaki plebiatin Milli tacirler birliği 
3 üncü neticesi bugün toplaniyor 

Büt.rq 12 CA.A.) - Rom.:ı.nyada. ya.- M1W bir t.drlet' blllği kurulacatı 
pılan plcbtsıt'In Jcısm.en alman tıçlln- balıer1 p1yasa.da. bllyük tesir yapmJftır. 
efl neticesi f\ldur 2,~,189 evet, 43 Birlik buıün 1lt toplant.JSlill yapacak-
hayırdır. tır. 

ET KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Romamn tekzibi 
Roma 12 (A.AJ - İngiliz k.n.ynak

Janndan verilen ve Akdeni2ıCkı altı 
İtalyan gemlsbıln batınıdığuıı blldl
ten haber resmen yalanlanmaktadır. 

Cetvelin, §Chrin, ekmek ihtiyacı 
nisl:>etinde fıl'lllc.ılara un ıven1mesini 
temin etmek ve kendilerine ver.ilen 
ıınun hqlca yerlerde aarfetmderini 
önlemdC mabadik, alındığı anlaşıl· 
maktadır. Ekmcitin vet1ikaya tabi 
tutulacağı ıayi olmut ise de alaka
darlardan aldığımız malumata göre 
böyle bir karar alınmış dci:rı1dir. 

. ...................................... , 
Vefat 

Tüccardan Hilmi Şener"in <tayısi 
muallim ı:nütekaidl.erin<leı Mustafa 
Sıdkı Cama &in vefat ederelt ce
nazesi ~itaı OamanLey mat
l>aası arkuında 66 numaralı evden 
kaldınlaru Medtczefendidold med
feni mahsusuna konulmuttm. J\llab 
rahinet eylesin. 

Memur, ecrç«: gibi ıelcerek uiak- dınnak istiyordu. Bunun için ~ jyi- Fakat, bu aiQCI, 'bu harikulade 
la,n. Ki de dostu notere ıöyledikkrini kız., onu aldatmıf{i. 

c:- Bizim bu meslekte, böyle tatbik etmekti. Nasıl olur <la bu lıavaala_ya aıiar) 
parlak -Ye orijinal müşteriler nadir Rüsuhi ile dost otacakb. Doa ol· Niçin aldatmıftı) 
zuhur eder ••• Diğer umanlar, 'bir mak da o derece güç müydü) Kapris miydi ba>".-

Nakleden: (V.i • Nt) nüfus te:zker.esi Mlreti ç&aracağmı Zihninde bu dütiiDce, aiaçlıklı Na.al kapris) 
diye uğraş, kot <larl> bir aokakta ağır ağır ilerliyordu. Hayir, affetmezdi. affeaemezcIL. 

Tefrika No. 80 

- 1-layir, beyefencı. Patron] Cfi. - ~bn anahtar her 1i.apiyı CeTilet:, defterine &zi notlar al- Dalgın dalgın Nğma eoluna bakını.- Banu isterniy~u ..• Dü,inmüyordu 
tıöpWm,. BM, Bor.an k~e .,. açar._ Zeh&}iojz :ele ifte., arm bu· dı. Muameleciye bir mektup yaza- yordu. Her zaman aklında olan bile ... Düşünmek dahi isteımiyorduf 
Boetaıı aduına, &JıCÜ. '6u toplanan :JVJ"duiımu aal4mab elde ettiniz. rak kendi.ine tqddcür etti. Zarfı, Melma, yine dünaimi kmcalıyordu. Demek ki, ebecli,.en aynlmİflar· 
ma16matin <loğ-na olup olmadığım Nihat. paralan bir hokka}jaz aıiir- postaya atmui için. ~ Ufağı Onun 1.ayalıiui bir türlü bııdindcn dı •.. Fak.at rulıa, mütemadiyen Me-
iaLkik jçln göni:le.rlldim. Bi.zm: pa't- atilo ~ attı. Cudiye '11%attı. ~laştıram.zy~rd~ Ne meı~l: lihaJ.a doğru akıyordu. Hayatınm 
ron çolC mahirdir. Bütü..n bazibat - MüeaaCle eder.eniz ~ef.- S.rtmC:!a at eJbiaeSf "Yardı. Seyis, ril7 ııe tetehbülcrile. ae at srezinti· en g\lzel saatleri onan }'aDDlda C09'" 
&mirlerini tanir. Sanirun, pe1[ ~ c:fi7e ~ taftiyede buhm.aeai .azeı bir hayvanı mermer ~rdi· lerile... miştl. Bir tek" ...cleti VW. oy(lu ... 
Bmieye hutrUSt ma!ıiyette mektup• - ')' Timlerin önüne lr~ Bindi. c- Nafile .•• Nafile .•• > ~ eöy- Meliliat 
J.ii ya:zaraf. liöyle 1m adıma .w.le - Şayet Sa balıkç:Jlıli me\Viltili Kalbinde bir ferahlık d11Y1JYordu. kniyor'da. Gözü, tiükkanJarm ~ J)ir 
nT mı> •• diye eomnış. l~e, aJdrğı m ziyarete Eideceheııiz ve pyet Mahat jf1e çok uğrq1111fb. Bir Bu kız. ODUD (liz-,.iJnCla., hakika· ıritrinde bir uate iliıti. 
melömat l;unlar. H~ lialde mden onunla bir flüıiz varsa. balıkçılıktan netice çıkaramamiıtı amma, timdi, ten, eilinmez lifr h bıra.km)'ftı. Sele.izi on geçiyor. 
epeyce para alm1'tJr. Bu iJ lçkı oir kendiniz an!ımıadığmıza göre, ya- çolC §iikür, miiabet ipuçlan ielde e.t- :Ah, sıca.lt ~ıltth gözJoile. ince Kendi ltendme töyle (iü,ün<lü: 
L.ç yüz lira verdiniz mi acaba?' nnnza acılayanlardan almu. ÇilDkü me~ l>aılam!Jb. yüz hatlan'le, caııli canh Cluran saç- .,_ Riituhi eve gdebilir. •• Şu 

- İhtimal... - C!iye, Cevdet, befEa laftan hoşlanmıyor. Bahçe Eapısin<laii çıktJlı maCla, larile ne cana )"a1andı •.. Onun ca- gezmeyi kısa kessem ••. > 
lc1- kC9id soğuE bir cevap 'Va"di. - O me.eleyi de <!üşiiııliılm. yü:zün<le bir nq"e ifadesi parlıyor- nmn ••• Onun fuuıa ... Ona yakın... l :ayvanıni hızlı bızh eürdü. Ccıi 

Sonra, cüzdanim açtı. iki t.lıne - Bendmizden J;aJka Lir Ma- du. lçirKJen :bir eee, lianmı henliz Y"ıoe ~albinin lm:1l im:lı çarptığını Clöndü ... 
onluk lciğrt çıkardı. Misafirine uzat- diğiniz yok mu, &tş!angiç olduğunu, f4ai hedefe <lny<lu. BaıIC:a bir süvaıinin ~e 4oi-
tt: - Hayır, t~iir reaerim. ula,mamn nıü:mklri .a.biiloceiini c.- H~etled ne g\ael ••• Do- ru goe1diğini Jarlt~tt 

- Benini taralunC:lan ma lcret - "Adreami biljyonanuz, &.y. orın 1itd>e.r w.rlyord11- iıılun'dan Pril... E~ taa<lüfi eö- Dırrup bekledi. 
luuici hediye olsun. efendi ..• Şayet arzu ~ Hde fa Rümhl- de ln1e Lir ineelik: vu ••. > Ooo... Doatu... Fa!ireC!din .•• 

Nihnt, fazla mınn lünn ebndUI- bizim şefe müracaat bfle lAzmi eh- ~ lift101Cat~ itiJ3,fi RDıJıl B"ırdenbire aklına geıdiı Fahreddin ele geaneğe ÇJbnı§ ... 
z:in pa!'ayı knl>ul etti. ğı1. 1-üzmetinizde l-t~a.ıı a_... mı-,·_ To&a Itır 111111 &ıiuetliği ...._ ~ bedbaht ımClırh Ne hd.ar Cla .zaitif giylnmiş mü-

olabilirsek çok sevineceğiz. Belki 
yakın, belki uzak, fakat herhal· 
de barış düşüncesini olgunlaştıra· 
cak şaıtlar belirmemiştir. Ne ya. 
zık ki bu şartlan yaratmak eli· 
mizde değildir. Yaratmak için de 
kendimizi yıpratmak niyetinde 
değiliz. Harp macerası kadar sulh 
masalından da ürkeriz. 

Bitirmek için kısaca şunu ooy· 
Jiyelim: Türkiyede harp propa· 
gandası iz bırakmaz. SUih propa
gandasına da lüzum yoktur. Harp 
sevdalısı değiliz ki bizi sulh sev
gisine yanaştırmak için emek ve-
rilsln. Harbin dışında olduği.ımuz 
için banş göresimi2, ne bir t.arafa 
dost, ne öbür ta.rafa düşman ola· 
cak kadar yalocı TC yürütücü• 
dür. Bmıdan dolayı bttaraflığı
mız sona ermez, savaşanlarla m'fi.. 
nasebetimiz değ~mez. 

Zeytin dalının, üzerlmizde bir 
tılsımı yoktur, o bizim ağacımız. 
dır. 

Necmeddin Sac1sk 

lfa.sıl yazmalı? 

Çocuklar okusun <liye nqre
<lilen bir lu1taycde cboğa 7lla· 
nı> clzy,e yazılıyor. Bu yılan, 

- Eksı1: olmayın bt-:vcfendi .•• Al- ya~ btıltmahilirim. · ..• ~ 9798, Ln~ ~ .!ıade lıia lrur, <!u<lakların<la l>ir ~... -
lalı mı olaun ... - ~iye ~- - fek;, peki... -9!Rlli fm• .... ~ MlI .. WP lıl.6 ~· 

g .. -rçi sarıldığını zehirlemez, bo
ğar amma, ismi gene c:boi· 
rnalC> fi'linden gelmez. ..Boia>. 
ineğin erkeğicllr. cBoa> ı.e, m
oak memleketlerde yet:İ§en pek-_ 
büyült 'Ye zclürtiz yılanın adıdır. 

(~ .,.) l"-------"---



~r1nlsa.ni 1941 

~MDAN AKŞAMA ( • l' 
s:!~.~:f~;:'~" .__ş_B_&_ı_R __ &_A_B_B_R_L_B ....... R_i_, 
~ --;weri: .Milli ede- Ekmek darhğıl 
'~ede? Hani?» diye bulut· 
-.., Yor. Bazılarımız, durulma- kalmad ~~ llt'ltıeıniJ bir ruhun zoraki he- 1 
~~ sürrealist ~Ür diye alloı· 
' i ~tiyoruz. Bazılarımız, uka- _ • _ ~ , 
~ıa!arla yawRU§ bir cildin Bazı nrıncılar hakkin<la St:: et'I bütün dünya'.' hayran zabıt tutuldu 
~ ı ~a «m&§allah bizden de 
'~-d!ye iftihar ebncği bekliyo-
diı h~ kalanlarımız da, ecnebi eehr1n bazı mıntakalannda. hissolu
--..ı~ediği için adapte lropıcı ro- nan ekmek darlığı De Beledi.Ye dibı. de 
~~ ef ~gul olmuştur. İki gündenbert alı-
·-q 1 acemice mukılllidi t • nan sıkı tedbirler neticesinde d:ı.rlık 
k:~~la.rı makbul edip sayıyor. hemen hemen ortadan !kalkmıştır. 
~oUki, - ekseriya, bir iki es· 
k.-:"' en sonra elimizin teniyle itti- P'ırmlarda yapılan trıb'k1knt netı.ce-
~ g sinde ekmek darlığı hA.d1ses1n1n, bazı 
~ azetelerde - ara.sıra ne ıü· fınncıla.r tnra.fmdan az ekmek çıkıı.r-
~~ar çıkmakta. Cümhuriyet ınak yilzünden nert geldlğt. anlaşılmış
~ lıia lll hakilô kıymetteki dilJünce tır. Bazı fırıncılar haldlondn. bu SUçla 
~erlerini bulmak btiyeııler, zabıt va.rataıan tutulmuştur, 'ele dikkatle bu membaa çe-

lJ ~ecburiyetindedirler. Ayağı kayıp düt tü, aldıği 
~ :t.! aına1ı ki, Yahya Kemalin d ··ıd .. 
' ~i ve daha ibtifamlı dev· yara an o u 
"''~ llinılr. delik netriyat sütunlannda Beş1.ktaşta. Köyıclnde oturan Aklf 

l ~ l)~-!!1fü• • •• • • f •. 
~ .... w nun emını pro esor 
~· lf akla Baltacıoğlu'anm Tan 
t" ll?l ~e tt'w • • • • • .--, ... ,_ neşre ıgı mınunmı 

adında biri dün Sl.nanpa.şa. cam.ısı 
önünden eeçerken ayağı Jaı.yıp dtlş
mü.ş, bqından yaralanmıştır. Akif 
derhal BeYotlu hastanCl$lne kaldınl
Dll6Sa da biraz sonra ölıntlştiir. Adliye 
doktoru taı'afında.n yapılan muayene
de Akifln 'b~dn.n aldığı yıı.rndnn 61-
diiğil tesbit ~ve cesedin gömül
memne rulmat verllınlşt1r. 

Ses sanatkarla n 
Evvelce imtihana gİrmİ· 

yenler Clün imtihan 
edildiler 

~ ötleden IOllll'a Esna..t oemlyet., 
lerlnde ıa:ıhh1 mu.eretle.rl dola.Yıslle 
bundan. ild ay kadar evvel ynpılan 
imtihana. giremtyen 100 ımda.r se3 sa
nat.karının 1mUha.nlni1 yapılmıştır. 
Diğer tarn.fta.n cemiyet ta.rafından, 

ses &anat.Urlannın noksan bllgiler1nl 
trunamlamak maksadlle açllacn.k kurs 
ayın 20 s1nde faaliyete geçecektir. 
Kurs her perşembe günü saat 2 den 
4 e kadar faaliyette bulunacaktır. 

Her vilayette bir teknik 
tedrisat bürosu ihdas 

edilecek 

lhtikarıa 

mücadele 
Dün -de <lört kiti 

a<lliyeye verildi 

DQn gene 1ht1kAr wc11c dört Jd§l :ra· 
kalanmı§tır. Kundura. levazımı satan 
Bayrn.m, m\işterılcro kundura çivlsl 
olmnd.$nı söyledlğl halde. düldcAru 
aranınca 81 paket çivi bulunmuş, ken
d!sl ynknlıuımıştır. 
Manlfaturncı Vnhram müşterilere 

manlfatum ka.JmadılPru ııljylcmlş, me
murlar tarafından dllkkAnı arandıl'Pı 
zaman mnhzcnde kfilllyetıı miktar® 
kumaş ve saire bulunmuştur. Vahrnm 
yakalanmıştır, 

Nalbur Vnrtuhi bet l1ralık: ç1v1n.1n 
klloounu Yedi buçUk: liraya., bir tulıa
flyecl ytilrsck flıı.tıe ıcravat sa.ttııın
dan yaka]anmı.şla.rdır. 

Ma..arl:t Veldletl, mevcud VekAlet Dört maznun Adliyeye verllm1fler 
teşkilMmın ihtiyacı Jta.rşılıyamndıCını milddelunıunılllk tahldkata. bql~ 
göz önüne alarak, Vekdlet kadrosunun tır. 
geniş mlkyastn ta.kv1yes1 için yen1 bir 
kanun IAylha.sı hazırlamıştır. IAylhn e· b b• .., 
yakında Bilyük Miliet Meclıstne Bf!V- ır ara a ır çocuga 
kolunacaktır. çarpb, çocuk bir müddet 

Yeni teşkllft.tıa. her vllfı.yette bir tek- ••Jd ·· 
n1k tedrisat btıroou Dıda.s olunacaktır. sonra o u 

Beyazıtta oturan Hq1mJn dört ya.-

~~· dan mürekkep bir yazı s;.: i/e, her hıllde Türkçede ka
~ il' edebiyat nümunesidir. Ya
"'Iİ \" teldinden ziyade ihtiva ettiği 
~ filar noktasından. 

~~ te~· İnandığı bir ülküyü cenç
~d ın etmek iatiyen bu parça· 

~11,, iki nümuneyi alıyonun: 

Al k 1 • d §llldakl o~lu 1sm:ı.U dfuı so'kn.kta ~-

ı aca mese esın en ten arkadan gelen bir araba çatparak 
ki makinist mahkUm kavga muhtelif :verıettnden aıır surette rn-

)\
11 

'uRK iŞiNi BEGENI 

oldu Unkapanında oturan Nlyazl ile İl>- ralamıştır. Yaralı çocuk ev1n.e götD.-
Kuduz basta.nesinde Dc1 ~ı ra.h1m diln Sirkecide eski bir alacak :~ ~ı~~ ~lmtl.ştftr, Adllye 

kadın hastaların ç.'Ullaşırlannı ettıv- meseleslni konuşurlarken aralannd.a yapılan m:ua en~e Tümer ta.ratmdan 
den geçirtrlerken kazan patlamış ve kavga. çıkml§tır. Kavgada Niyaz\ bı· morga. kaldı~lnıı.ştır COC= oeaıed.I 
1k1 kadın ölm~tü. ~'kla İbrahlınl kamından ve muhte· m hul · yı yapan 

Suçlan görülen :ınaklnıst Ha.kkı ne ıı:t yerlerinden tehlikell sutette yara.- eç arabacı aranmattad.ır. 
Haydann muha.kemelert dün btrl.nci la.mı.ştır. İbrahim ita® verem.1yecek 
atırceze. mahkemesinde b1tlrilm\4t.1r. bir halde Cerrahpaşa hastanesi.ne kal
Her tkl.sfnfn de tedbl.r61zllk ve dikkat- dınlmış, Nlyazl yakalanarak Adliyeye 
slzllkle 1k.l ıw:tının ölümüne sel>OOlyet teslim edllmlştır. 
verdlklert 811.blt oldujtundan, ikl§er .se-
ne a#'lr hapislerine karar vert~. Bir tramvay bir çocuğa 

Sehlr Tiyatron temslllerl 
Tepebaşı Dram lasmında bu gece 

saat 20,30 da <HAMLET) 
lstıklll caddesi kcmedl tııpnmd& 
Gece saat 20.30 da <Kör döPl(l) 

-----.,. 
Sahife 3 

Sinemasinda 

İki saatlik ~ e ••• KahıCatia ... 
vo mu.siki .•• i\lamod operet. •• 
En güzel Itadmtar... Ender 

tesadüf edilen eğlenceler. 

MADAM 
LUNA 

Baı rollerde: 

ı.tzzt WALDMOLLER • 
TifEOUNGEN v• PAUL 

KEMP 
Musiki ı 7 5 inci zafer aenei 
devriyesi ıtesit eôileı:ı operet 
kralı PAUL LlNCKE'in. Ya· 
nn akgam için yerlerinizi ev-

velden aldmnız. 
Tıei~fon: 49369 

su alqam 9 c1a ELHAMRA'da GALA SUARF.SI 

OLARAK 
Mnsimin • muht~em Fransız fi1ml 

HiCRAeN~ı~YöLu 
PİERRE BLANCHAR • lsA MİRANDA 

BlRANDEJLO'nun (Feu Mathiaa Paakal) namındaki meşhur 

eserinden ••••••••••r 
JOAN CRA WFORD FREDER.tc MARCH 

tarafııldan mükemmel bir ıurette ibda edilen 

KORKUSUZ KADIN 
MELEK' te 

Bü ·· bir muvaffakiyet kazanmaktadır. 

\aı11Y'~ lokumu kadar 11efis, hazmı 
' k Ucuz çörek olur mu) Acı ba
~t b Urabiyesi kadar güzel, çeşnili 
~1 tıaleyici ne vardır) Öz Türk 
~ ~~an bunlan bırakıp cGato> 
~ lr. 1Ç.i dışı ne olduğu be1li olrnı· 
~rı..kı::akarışık §eyler yiyor ve 
llıt~ nu bozuyorsun. Tüken· 
deıı erı ince bol olur mu) Pekmez
' llh.lalci şarap olur mu) Bozadan 
'- ~etli bira var mı) Ayran 
~ b4n. lcatmaz mı~ Bütün Türk 
to,'lırı U ıçkileri nasıl inklh edebili
~ti ') Kendimizi unutuyoruz: 

Elektrik, tramvay, tünel Fatihte oı:!ıpd~tt Y3.§lllda. Ba.-
amelesine yemek haedd1n, diln Şehzadeb~da. tram-

..,_. __ .... vaydan atlanıJf, yolun karsı tan.tına 

Bu akşam 
'J'ORKÇE SOZLO VE MUSIKllJ nllelaw FRANSIZCA sö.ZW NÜSHASI 

Yad iJleri hatırlamak için) 

~h· HALK NEDiR> 

uw.ı.wul Elektrik, Tta.mva.y ve Tü- geçmek isterken 11.rltadan gelen Tat
nel ıoıetmelert umum mtldtlrlQil ha- man Alinin 1dareslndek1 tnunvny çar
yat pa.halılıA't karşısında. amelesinin parak muhteUf yerlerinden yar.ı.la
terf1h1n1 temfu mak.sadlle, dilnden llll3tır. Bahaeddin Cerrahpe.şa. huta
ltibaren Şlşlt ve SllMıtaraifa fabrika- nesine kaldınlmı.ş, kaza etra.fında ta.h
Iannda. çallfl1ll ameleye öğle yeme~ kikata başlanmıştır. 
vermeife baflam141r. 

Vali ve Belediye Rel.'11 dün ötle vaktı 
bu fabrtkalara. giderek ameleye veri· 
len yemekleri görmüştür. 

Askerlerimiz için kit 
hediyesi 

>ı an iJ köylü deyip geçme! Tarla
~ ~esini bilen odur; ekmesini, 
lltl ~ı.rıi bilen odur. Çocuk yetit
"1 "ı.rıi, büyütmesini, Türk yap
'dııtıu, askere göndermeani bilen 
'd~· Düımanla döğüşme9\ni bilen V akünde itleri batina 
'dıır' Yurdunu Jcorumastni bilen 

Yardıınseven Bayaııla.r cem1yetl b
tanbul şubesi bu ayın on beflnden ıtı
baren, kahraman ~ı1ertm1s le!n 
kışlık hediye toplama ve hazırlama 
faaliyettne başlıyacaktır. 

Od11,' Sıkıntıları çekmesini bilen gelmiyen memurlar 
'dıır: C~çlükleri .. yenmesini bilen Son günlerde muhtell:t Belediye da-
~ol: l'~rk oldugunu bilen odur. ıre ve şubelerinde çalışan memurlnr
d~ eaJu, çok büyük hfr millet ol- dan bazılannın vazllelerln11hmal et- 1 __ ı..: 
~~nu b.il~n odur. Kendi milletini tıklert görlll.mektecUr. Vali. ve Belediye Pazar günü yapı Aca.A 
~- milletlerden üstün görmesini Relsl Dr. L~tfl Kırdar diln sa.hah me- lig maçlar} 
~tef odur. Öz milliyetçi olan odur. sal saatlnde bütün Belediye d:U.relerl- İstanbul Futbol aJanlıfından: 
~d~~etin göeterişlerine aldanıp nl bizzat teft4 ederek mazeretsız ola.- FenerbaMe sto.dı: 

ll\ı nutmıyan ger:e odur. raJt vazifeleri başına ge~n me- 8. 9: Demlrspor - İstlklM. Ha.kem: 
murlarda.n birkaçını ce-zalo.ndırm.ıştır. V Feridun, Sadık, Ha.yrl. 

~~ bu cParçıllau, hep böyle, B. 11: İstanbulspor - 8llleymnnlye. 

ıı.; ~saçarak, müellifin inandığı Olga Tschekowc.. H~~:: =~~!e:-~·B~~~~~ 
' d ~hk ve milJiyetçiliğe etra- kem: Şeklp, Said, Müeyyed. 
~i ~ A anandırmağa çabalıyarak, Brigitte Horney s . 1s: Fenerba.hçc - Beykoz. Hakem: 
W?.- lup üzere, böylece devam Sami, Nelad, Hn.Ud 'ttzer. 
. "l)oı- "" tarafından ya.ratılıın 'f· · oen· nazanmda fU cHalk Şeref stadı : 
~ ıt?a yazısı, Babıali camelWıla- İ K İ A ş K S. 9: Galata - Doğu. Hakem: Şeref, 
~~bazılarını dolduran kilolarca HT.ıti~ ~~~uş _ Haliç. lla.kem: Btl-
l ......._ P daha kıymetlidir. ARA s 1 N DA lend, Fazıl , Hüsameddin. 
"> d eki amma, böyle yazmak ko- s. 13: Altmtu~ - Vetıı. Hakem: Şazi, 
~i:i .. ~' Zira, Baltacıoilu, pl'Ofe- Necdet, Bahaeddin. 
!ıi; ırti bertaraf, bir 9eye inanan s. ı~: Beşiktaş - Ta.kslm. Ha.kem: 

t~ ııı ımanda r - dttıec:ek. 

• 
iPEK sinemasında SARAY sinemasında 

BEYAZ TABUR 
Alrikanin ateıli ve ko~lıunç aahralariıida müthiı biT kcuirga ••• ArkadCl§

lık .•• Mücadele ••• FedakôrlıA ••• Avrupanin liih aalonlarinCla aık ..• lhtirm ..• 
Kiakançlık ••• Müthit ve muazzam aalineler. 

KANALLARINDA ENGtzlSYON devrinin en korkunç cinayetleri lflenen DEHIJ.ZLERINDE ESRAR 
DOW BİNBİR VAKA 'J.İZLENEN... ZİNDANLARINDA AŞK T ARlHtNtN EN BOYOK J 

ROMANLARI YAŞANAN .• 
TORKÇE 

VENEDiK ZiNDANLARINDA 
AŞKI • İHTİŞAMI • ESRARI • HEYACANİLE BUTON KALBLE Rt rtTRETEN... BUTON GÖ-

- NOiıERl FETHEDEN SENENİN lLK SÜPER TORKÇE F1LM1DlR 

Bu şaheser Bu aksam LALE sinemasmda 
Lütfen: Pek u bLm aumaralı yerlerin evvelden bpatılmaaı rica olunur. Telefon: 43595. 

Bu akşam 

lı.; ;:.~ •• Eserlerinde asıl güzel olan ~ Se!Ami, Mustntn, Nihad. 

~ ~. ateıli mümin olmak, rerçl cGün sabahla, insanlık ço- ı 
tf\,~ey. Fakat nazariye olarak dahi cukla ~ar.» 
t'alı» neıriyah «faydasız» a, .~ , Çocuk Esirgeme Kurumu ~--· 
~ ~"' ı «İmansız:lığ• a tercih eden· ~ Genel Merkm 

ŞARK 
SABIRSIZLIKLA 

beklenen 

BÜYÜK FiLM il •oet olacaktır. Eıncmıı ~.ırıd::. büyük muvuffı:\kı-
Qn) yctıe devam ediyor . NlkAh to··renl 
~.~ra fÖy)e hitap edebiliriz: • • - a 
~ iik bir ilahiyatçı ctbadett •• 
~doğar!» demİf. Gerçi Ziya kallidı romaııkırdan vazgeçer~, p
~._Plllki, Baltacıoğlununki gı'bi ne İmıail Hakla Baltacıoğlunun 
~ tutuımut bir idealizmi her· dediği gibi .cedebira~ kendine 
~ '-' hekliyemeyia. Fakat cemi- dön!ıt premibini 'benimaiyeeek olur
~~- faydalı olmağı apiı yukarı laraa, ha hdeff• 1tüyük lmanllll' 
"-i'~ ister. Türk edebiyatçılan, da dofacaktır. 
~t>~an, aüıTealizmden, ukalaca lmanh hir millet 'nt halk edebi· 
'--likıerden, adaptasyon mu- yab. {Va -Nu) 

; 

Merhum bay İkbal kızı Melekper 
Çobanyıldtzı lle Anadolu ve Ankara 
stgort:ı lf,rkletıeı1 müfettişlerl.nd;n 
Sermet Tezıcan'ın n1kfı.h mcraslmi 
dilnkü çarşamba güntl ~llu evlen
me da1res1nde her 1k1 tarn.ru alcraba 
u dast1an huzurlle icra edllml§ltr. 
Tarafeyne saadetler temenni ederiz. 

Sinenıasmda 

Salonu tekmil dolduracak müşteriler önfinde gösterilecektir. 

WILLY BIRGEL - BRIGITTE HORNEY 

GOniil Esrarı 
"(ReJi ı TIJRJANSKI) 

FilminCle en güzel atk romanlannı rap.yacaldaftlır, Vazife ile Şeftf ve ı\tlt arasında mile.adde tC!en 
bir adam... Bütün fedak.lrbklara ll7ık bir lr.adın .. . Bir eftper film ı Yerlerlrıfzl evvıelden tedarilt .eliniz. 

Telefon: 40 380 

Bay Amcaya göre ... 

~ 'ea Ne zaman evde sofraya otur- cÇocuklar, 7ediiiniz ıe..kmeiin ••• cBu ekmeğin önünüze p8.!1l ... cŞa <la.kik.ada bunun bir lok-
l'le aöylcrim bay Amca... kadrini pilbı •• , geldi&ini... masına hasret çekcnlcıi düıiinün f> 

derim .•• 

••. V e ilave ederim : cEkınck ns
lanm •Kzındadır çocuklar, onu ora· 
dan almak her babayiğitin harcı 
değildir!> 

B. A. - Daha müthiş bayım, ek· 
mek un tkaıetl ,apan fıruıcılarm 
elinde! ••• 



Günlük Borsa ıi 
______________________ ... 

L. it. 
-~ 'l,5 933 Türk borcu I. ll. m M.-

• • 1Qll ıcram+1ell 19,'10 

••• UlH ~yeli Ercam 20.to .. , WU&iYM-~I .,, 
••• 19M SlTaa-Jlmrllm '2-'1 ».il 
• 2 1932 Ha.sine bonolan 56,25 

• • 1936 Hazine bonolan 16,50 

•• 1938 hazine bollal~ 28,7i 
A. Demlryolu tahTill I .. II 48.-
A. Demlryollan tahvlll fil GO.-
A. Demlryolu mümeasll senet .f.5.IO 
T.C. Merkez bankası 131.-
T. İş bankası nama muharrer İ2,1Ö 
T. İl bankası Chamlİe alt ) 12,0Ô 
T. İş banfuı mümessil his. 145,.-' 
A. D.emlryollan Şirketi < % 60) 28.-
A. DemJryollan şirketi ( % 100) 46,-
EsklhJsnr çimento 10.4-0 
Kredi Fonslye 1903 106,50 

• . ' 1911 101,-

• • Amorti 58,50 

• • Kuı:>0n 1,10 
Türk altını 25,10 
Külçe altın bir gramı 3.52 
Osmanlı bankası (banknot> 2.90 

IRADYOI 
llu~nkü Proıram 

1~.30 Program, 12,33 Peşrev ve saz 
semaileri, 12,45 Ajans haberleri, 13,00 
S:ırkı ve tlırkuler, 13,30 K:ınşık prog
ram PI. 

18.03 Dans müzlt;I (PU, 18,30 Geçit 
programı, ııı.oo Derdleşme .saati, 19,15 
Dans müziği Pl., 19,30 Ajans hal>erlc
t!, 19,45 Yurttan seskr, 20,15 Radyo 
gnzetesı. 20,45 Rnst makamından ş:ır
ktlnr, 21,00 Zlrant Takvimi, 21,10 
Turkçe fllm şarkıları, 21,30 Konuşma, 
!?l ,45 Senfoni orkestrası, 22 :;o Ajans 
ve para bcrsası halierl~rl, 22,45 D.ıns 
müziği Pi. 

J l ikınciteıjrin cuma sabahı 

7,30 Program, ':',33 Hatır parçalar Pl., 
7,45 AJnns haberleri, 8,00 Şenfonlk 
parçalar Pi.. 8,15 Evin a:ı.atl, 8,30 Sen
:tonlk parçalar Pi. 

Dr. İHSAN SAM1 

onokok aşısı 
ğukluğu ve ihtilltlanna karşı 

i pek tesirli ve taze aşıdır. Dlvanyolu 
Suıtanmahmud türbesi No. 113 

7.onıuiclık SuJh Ilultak Bi.kimli-
·linden: 911/271 

Zonguld:ık Orman idaresi tarafın
can müddeJaleyh Zonguldakta tünel 
müteahhidi Şevki aleyhine ~ılmış 
olan 37 Ura 97 kuruş orman tazmlnatt 
davasının duruşmasında: 

Müddeialeyh na.mma çıkarılan da
vetiyenin gösterilen adreste buluna-
madığından bahslle bili t~lil iade 
edılmiı ve namına 11Anen tebligat te
rasına karar veiumtş olduğundan du
ruşma günii olarak tayin olunan 19/ 
121941 günü saat 10 da Zonguldak 
Sulh Hukuk mahkemesine ;gelmesl ve
ya kendisini Lenı.c;ll etmek üzere kanu
ni bir vekil göndermesi, gelmediği ve-

Daktilo 
Karadenl.zde blr vU!yet merke

zin.de mühim bir ticari müessese
de çalıfI?laık üzere tiirtQede~ baş
ka iyi derecede fransızca - Ingi
llzıce veya fransızca - alnuı.nca. li
sanlarına ve tlcarl muo.mel!ta 
vAlaf blı' daktilo aranmakta.dır. 
T&llplerin tekliflerini muvazzah 
adreslerlle ıDAKTİLO• rümw.lle 

kutusu 176 adresine bltdlr
.. iiiıiiıiiiiıi melerl. 

·································~····· 
ya bir vekil gönıJermedlğl takdirde 
hak.kında duruşmanın gıya.ben cere
:ro.n edece~! davetiye makamına ka.lm 
olmak ü~re UA.n olunur. 

SICAK ve SOGUK SU ve SIHHi 
TESiSA T MÜNAKASASI 
Ereğli Kömürleri işletmesi 

Umum Müdürlüğünden: 
1 - ltletmemizin: 

A - Kandil!i 
8 - Ko71u 
C - Gel:k 
D - Üzülmcs 

istihsal mıntnkalannda olmak üzere yedi mevkide mevcut Duş 
binalarııının sıcak ve ı•>ğuk su tesi~atı eksiltmeye çılı:arılmı~tır. 

2 - Hazırlanan keşif projelerine tevfikan yapılacak olan te· 
sisatın ke!!İf bedeli l l O 000 liradır. 

3 - ihale l birincikanun 1941 tarihine rastlayan pazartesi gÜ· 
nü saat 14 de işletmenin Zonguldak Merkezi imar Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

Bu gibi tesisat işleri yapan firnıalarıın lüzumlu münakıısa ve
:ı.ai', ;n · hamilen ihale tarihi olan 1 bir;ncikanun 1941 tarihinden 
rvvel eksiltme ıartlarile proje v e keıifleri görmek üzere i,letme
miz fmnr Miidürlüi'?üne müracaatları lüzumu ilan oluınur. 

Türk Lastik Kaynağı• 
FAiK T GÖZ 
Tayyıare, Otomo

)il her Eb'adda 
Kamyon lastikleri 

ve bilUnıum itfai
~e Hortumlan ba
yah müddetince 
garanti ile tamir 

yapılır. 

VOLKANIZASYON suretile yeni· 
:len sırt geçirmelerimiz Avrupa kau
~u~u ile yekpare ve CARAl\'TlLf 
olnr k vaoılmnktadır. 

caddesi No. 

Telgraf: KAUÇUK 

İstanbul üniversite rektörlüğünden: 
Rektörlük l~lem.lnde 50 lira ücreLll da.ktULluk P.çılnu.ştır. Bura.ya. mü.Sa

baka. ile girmek istlyenlerlu boruervıslerl.Lt 17/11/941 tarihine kadar kaleme 
ba~ vumalan. (e831) 

Bil~tçi ve Vatman Ahnacak 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

. lıletmeleri Umum Müdürlüğünden ı 
İdareınWe bilıet.cl ve vatman alınacaktır. Kabul şeraiti: 
ı - Tamusaıhha olup askerllkle allkası bulunmayacak. 
2 - Boyu 1,65 den 848.tı ve yaşı 35 den yukan olmayacak. 
3 - Okur, yazar olacak · ve hesap bilecektir. 
Isteklllerln Galata.da, Tünelin arkasında k!ln tramvay hıret.et dai-

resine müracaattan. <9926) 

1 İstanbul Beledivesi ilanları . 1 
Tahmin B. İlk Tem. 

497,00 37,28 Fatlhtıe Feruza~a mahallesinin Kırk.çeşme sokağın.-

293,00 

350,06 

da 18 numaralı ev anknzı. 
21,98 Fatihte Kırkçeşme mahallesinin Keııdlr soka~ında 

14-16 numaralı ev ankazı. 
:!6.25 Fatihte KırJcçeşme mahall('Slnin Kırkçeşnı& rok&

ğu1da 23 numnrah ev :ınkazı. 

U.. yemelııteıs sonra ır1iııcle ii9 defıa .-ı__.... 
d~ fırçalaymıa. 

Gayrimenkul satış Hani 
İstanbul Emniyet sandığı miidiirlüğüAd~ 
Bay Cemil Molla Üryanı sağlığında 18854 hesap No. sllıe san~~e '-# 

aldığı (18000) lira.ya ~ı Boyle~eytnd.e Abdajla~ğa ~ı~esın rııı(t 
kaş cadde!lnde 75, 77, 79 No. lu me.a müştemilat ilç b:lb köşku bi· 
reced! ipotek etmi.ftir. tp 

DooyOOa mevcut 4'.Pu kaydı suretinde aynen (Beylerbeyinde ._,.,dJ 
elyevm B05tanclbaft Abdwlahağa. mahallesinde Abdullahn~a tokal!ri • 
k.1 75 yeni 75, 77, 79 kapı 61lyılı bir tarafı duvar ha.rlclndc mak!l-b bııl 
fün.ln tir tarafı gene duvar haricinde emlfı.kl ~ümnyuna ~il. 11 
mer'humetan kadın efeındiltr sahilhanesl ve verasında kfıln köşk~ t 
ve baz:ın Fnllt pa.şıa. ve halUesl. sahllıhanesl. vera.sı bazen Kfınıil P • 
deri Yusut bey verel9&Si salıllhane verası ve tarafı rnbil tarıkıaın i~ 
dut maa m~ii.t köşk ve dn~ mahnlli ııe kanavat ve mesennıı.tı!V' ..J 
balyyetle derw1lanna cart dört masura mallezlzdlr. Mczkür gnyrl~..I 
tanmsaı 6dünçlemeden Ziraat bankasına . borçlu oiöuğu meZkür tı 
vet'llen defterden anln.Şıl.mlş oldu[tu tapudan blldfrlım1ş ise de bU 
sandı~ın ve hasset-en müşterilerin hukukuna mü~sstr değllcllrJ ııJ.1l'. 

Ikra?a esas olan muhammin raporu mucibince mezkür gayrlltıeJll 
umum mes:ı.hası (41,728) a~ın murabbaı clup bundı>.n (700> nrşın ş 
bamın ınuka.blll bulunan {402) metre murn.bbal 'büyük ltôşk (400) 
murabbaı mukabili (230> metre murabbaı kuleli köşk ve (230l nrŞill 
rabl..ıaı mukablll 132 metre murabbaı dağ köşkü (120> arşın U'u 
mukablU 6{) metre murabbaı kapının sağındnkl selamlık (1801

130 
murabbaı mukabili 103 metre murnhbnı knpınm solundaki bina 
şın murabbaı mukabili 75 mcire murabbaı kapının soluncmki diğer ı&J 
50 arşın murabbaı mukabili 28 metre murabbaı harap oda zemini r 

Evsafı: Üç satıhlı kfunilen ahşap kÖŞk, kaidesi kagir fevki a~~ 
leli köşıt zemini kagir fevki bir satıh o.hşap dağ köşkü ahşap arııl>!l 11 
satıh, kapı ittlsallnde zemini kagir tevki ahşap iki od!ı kömürlük, ıtb 
odnlı hamamdır. ~ 

(İş'bu tıkıalardan 230 arşın murabbaı mukabili 132 metre rıı ~ ' 
mes&..lUısı olan dağ k&,kü bllahara yanmış olup halen mevcut de17' 

crazl. orman halinde a~lıktır. ,: 
Vedestnde boreun ödenmemesine binaen yapılan takip üzerlI\~ 

1 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin m.atu!ıı 40 cı madueslne goro sa~6d': 
lcabed.en yukarıda yazılı gayri.menkulün tnm:ımı bir buçuk ay n~ 
açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılın ~ 
Arttırmaya gimıeık isteyen {4800> Ura pey akçası vıercce'ktlr. Milli ,_ı>a 1.~ 
rımızdan :t>lrinln teminat mektubu da lca.bul olunur. Blrlknıt., butuıl 
ıerıe belediye resimleri vıe vakıf icnrcsi ve taviz bedeli ve tellii.Uye r~ 
bcrçluya aittir. Arttırma şartnamesi 12/11/ 941 tnrihlnden it.ibaren ',t. 
etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulıı~~ 
Tapu slcU kaydı ve sair lüzumlu malQmatta şartnamede ve ta.kip uğ' 
sında vardır. Arttırma.ya. glrmlf olanlar, bunları tedklk ederek satı 1~ kanlan gayrimenkul hakk'kında berşeyl öf; renmiş ad ve tclalı.id o ~ 
Birinci arttırma 12/1/942 tari.hlne müsadil pazartesi günü Cağal~1~ 
kılln sand?ğımwda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvak.ltat ~ 
yapıla.bilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabedCfl ~ 
rimenkul mükelktiyetlle sandık alacaıtını tamamen· geÇmlş oımas: / lf" 
tır. Abi takdirde aon a.rttır:unn taah hüdü be.ki kalmak şartile 28~ 
tarihJne mü.mdlf çarşamba günll aynı mahalde ve aynı saatfle son 17. 
ması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın ilst~ 
bırakılacaktır. Haklan ta.pu siclllerlle sabit olmıyan alakadarlar ve ~ 
hattı sahiplerinin bu haklannı V'8 huatislle faiz ve masarl!e dair id ~ 
rını ııln tarlhlnOOn. itibaren 20 gün içinde evrakı mü.Sbi~lerlle bl!~ 
dairemize bUdlrmelerl l!zım.dır. B11 suretle haklarını bUdlrmemt.ş ~ 
larla haklan tap11 slclllerile sabit olmıyanlar satıt bedelinin payl il. 
sından hariç kalırlar. Daha fazla. mal\imat almak isteyenlerin 938153 'A 
ya. numara.sile sandı~unız hukuk işleri servisine müracaat etm-elecl ıilf" 
UAn. olunur. 

* DİKKAT , 
Eınnlyet Sandığı, sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstertn~ıl' 

te}•enlere muhammlnlertmlzln k.oym~ olduğu kıymetin % 40 nı tecal' rJ 
mem~k üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vel"tllek suretlle ıt0l~ 
gösteımektedir. ~ 

Devlet Demir Yolları 3 ncü lıletme 
2209,60 165,72 Kadı.köyünde Osmana~a mahallesinin Ba~avu.ş so- • 

!cağında 38-38/1 numaralı ev ankazı. 

Müdürlüğünden : { 
İşletmemiz memur ve müsta.hdeınlerl icln yalnız kwnaşı ldaremtıctıııİ 

rılmek lli;ere 1941 mail yılı zarfında diktirilecek ~ğıda. yazılı resmi t 1260,00 

1757.50 

94,50 Fatihte Haraççı Kara.mehmct mahallesinin H!saraltı 
sokağında 5-7 nuınnralı ev ankAzı. 

131,81 Unknpnnındo. HRcı kadın ma.hnlleslnln Mustafa Ke
malpaşa caddesinde 236 numaralı ev ankazı. 

rahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlnn yukanda yazılı altı parça 
ankllz satılmak Ü7.ero ayrı ayn açık arttırmaya konulmu.ştur. Şart:ıamelerl 
zabıt ve muamelat müdürlüğü kal.eminde görülebil!r. İhale 20/111941 per
şembe günü saat 14 de Daimt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
nat ıruıkbuz veya mektuplarlle ihale günü muayyen saatte Daimi Encü-
mende bulunma.lan. (9632> 

* Vesaiti naklıye resmi borcundan dolayı 12/ 10/940 tarih ve 250/283 sa-
yılı daimi encümen haciz kararına müstcnıden 2G/9/941 tarihinde mebl~ğı 
mezburun temini istifası zımnında borçlu İbrahim Çak:ıs'ın aralye& olan 
Tophanede Boğaz1tesen caddesbıde 168 No. lu ardlyeslndekl otomobil demir 
aksamı ve .sair eşya hacl7. altına. alınmıştır. . 

17/ 11/941 pazartesi günü saat H de mahalli mezkürda açık arttırma. 
suretile satış yo.pılacs.ğı ilan olunur. (9932) 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden 
15/ 11 /941 cLUurutesı günü sa.at (11) de İstanbulda Nafıa müdtirl~ 

eksiltme komlsyonu odasında. 00495.71) lira muh:ım~n bedelll muhtıell! 
clDS VP. miktarda. yol malzemesi pazarlıkla. eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme, Ba.yındırltk işleri genel, şartna.melerlle malzeme listesi ve 
buna mütererrt diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat temlriat (787> lira. (18) kuruştur. 
Isteklllerin bu ı,e benzer tş yaptığına dair idarelerinden almı.f olduiu 

ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikalarlle gelmeleri. (9898) 

Üniversite A. E. P. komisyonundan 
Birinci cehıı.hl kllniğinıe yaptırtlacaıt 17020 Ura bedelll rnadent eşya 

20/11/941 perşembe günü saat 15 de rektörlükte pazarlıkla ihale cdlleceiı:-
tır. r.ıste ve şartnnme rektörliikte görülür. (9859) 

İstanbul Defterdarlığmdanı 
Mütekaid dul ve yetimlerin nazarı dikkat.ine: 

ı - 4056 numarnlı kanunun birinci maddesi muclblnce yoklamaya. ta-
bi tutulmu.ş olan aylıklarını blzza.t alamıyan bllflmum mütekaitler ve yetim

ler Jle yüksek ta.ru:llde bulunan erkek çocuklar ve re~t olmayan yani (18) 
yaşını ikmal etmem1' olan kız ve erkek çocuklann 4056 numaralı kanu
nun blrlncl maddesi mucibince ya.ptıı:nuı.ğa mecbur bulunduklan yoklama 
mua.melelerlne ba.şlanılmı.ştır. 

2 - Yoklamalar her gün saat (Dokuzdan) On ikiye ve On iiç buçuk
tan on yedi:vc kadar devam ede<!ektlr. 

3 - Birinci ma<\dede z!krodllen maaş sahlplerinden gerek malsandık
laıındar. maa.ş alanlar ve gerek emlA.k ve eytam bankasında. Iskonto etti
renler foto~rnflı nilflL'J cüzdanlarlle resmi senetlerini ve birer to.ne yeni 
çekilmiş v&Sika. fotoğrafı ve maHH olanlo.r malOllyet raporlarını yoklam'1 
Hmlihabcr111rlle birlikte bizzat malmüdürlüklertne 1bra7. edeccklerd!r. 

· 4 - 27/11/941 tar:lhlıı4 kadar yoklamaya. ge~yenlerin muameleleri 
ancak umuml maq tevziatından sonra yapılacailtır. 

A1Mcadar1ann buna göre mensup olduklan malm.Qdürlüklertne bir an 
evvel mtıracaattan. · 

palto ve kasketler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ,1 
İhalesi Balıkeslrde 24/11/941 pazartesi gfınü saat 16 da !$etme bltı 

da komisyonumuzca. yapılacaktır. ~ 
İstekliler 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalardan maada ~ 

med~ yazılı reslk.ala.rla beraber ihale günü muayyen santten bir sa.:ı.~ t~ 
zarflarını lrom..lsyonwnuza vermeleri lil.zımdır, Bu işe n.ld şartname ve Jl\ j 
velename projelerliıl gönnek ve okumak isteyenler Ankara Haydarpıı.fl' 
Sirkeci gar şeflerine ve S üncti Wetme k<>misyonuna müracaatları. 

Tahmtnl Muhammen HepsintJls 
Dikilecek elbisenin clnsi miktar bedel muvaldt't 

Ade~ Kuru.ş temlI\~ 

Ucivert serj n.çık yak.ah takım• 
iiclvert ııayak ve grl şayak 

300 1300 

Acık yakalı 250 900 
Lft.clvert şayak ve gri şayak 125 800 747.71 
kapalı yakalı takım 
Kastor kumn.,tnn palto 10 1300 
Şayak kumaştan palto 200 900 

L~lvert seri kasket 200 200 
LAclvert ~yak ve griden kasket 245 200 

·9608• 

Yübek Mübendi.a Mektebi ve Teknik Okulu 
Gir.it Denemeleri Y ardonc111 

ÇÖZÜLMÜŞ GEOMETRİ PROBLEMLERİ 
Fi. 125 Kr. 

Y. M. M. ve Tek. Ok. giri, denemelerinde ıorulmuıı ve 
bazı mühim problemlerin halleri 

Haşet (Re-yol'hı), Serglyadls (Tünel b.'.l.,ı), İkb:ıl Kltabnl (AnkarA _.t.) 

isteyenler sarih adreslerilo 13S kro. mukabilinde Poa.ta lı:utu lııo11b111 

2 322 {Geow~tri Prob) adres.inden temin edebilirler. 

İstanbul Orman Müdürlüğünden : , 
1 - Ormnn Umum Müdürlü~ merkez ve vllAretıer teşltlltıtıı içlıı n~ 

nesine göre muhtelif cins dc'ftcrlerln basılması ve ciltlenmesi eltsll~Ye 
nulmuştur. 

2 - Bunların kAğıt, mukavvası ve kapaklık ltARıdı m.n.Y:ye kırtaSU111 

bnnııdan mütennhlde tosllm olunacaktır. 
3 - Tab ve işçilik ntube.m.men bedeli cı998• llradır. o# 
4 - Eksiltme 18/ 11/941 800 gtini1 saat 15 de f.stanbul Omınn mt1cl 

ğünde toplu.nacak ~tınnlma komiJyonunda. y.ı.pılacaktır. 
5 - Muvakkat temJnat 74 lira 85 kuruştur. . '/f>f 
il - İstekliler bu işe 9.it ş:ırbnruneyi ve nümuneleri Istanbul orman 

dürlü~ünde göreblllrler. _ .. ı 
7 - Mlma.ka.stı.ya. glreceldcıtn muvakkat tomJnat ma'ICbuım teaı.ım oırı 

cak mnlzeme mukabtU ı4HO. ll~lık ikinci bir ~o.t, :kanurlJ.et:w; 
ticari ehliyet ve şirketler.in talebi 'h~linde blllllarda.n b~ 14 fi 
nunun 3 tincü maddeSlndit yazılı vestlı:alartte bldl!Ete yukarda g 
ve saatte me'LkQr komisyonda hazır bulımmaları ilandır. ı ıeMS• -


