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~eınleket halkının 
dilekleri hakkında 
değerli bir eser 

1 -· ... 

11 °üınhurtyet Ha1lC Partisi ae- 1=~=(~ 
e eı Sekreterliği . çok faydalı bir 
~er Çıkardı. Dikkatle, emekle 
b· rtip edilmiş, çok güzel basılxmş, 
b ın Yaprağa yakın büyüklükteki 
~ kitapta, Genel Sekreterlik, 

lk partisinin 1940 vilayet kon-

K=~·=Rı-:....' 'A .. 
' ... -~-" _,,,,..,,.,, 

Kının yanınadası ile karşısındaki Kafkas sahillerini gösterir harita 

lil Pla~, bunları vilayetlere ve 
lekJerıe ilgili . vekilliklere göre 

~l'lrnuş, dileklerin karşısına Ve-~ 
ı::~tlerin cevaplarını da koymuş-

================================================ 
d ~u eseri iki bakımdan dikkate 
eger buluyoruz. 

k :E:vvelA, Partinin bütün memle
.. ette halk dileklerine verdiği 
<>tıemı gösteriyor. 

Kerç'te 
müstahkem 

mevziler 
zaptedildi 

§ l<ongrelerde söylenen ve istenen 
<ieYler, gösterişten, kuru lakırdı
tıan ibaret kalmıyor. Bunlar, Par
tı. Sekreterliğinde toplanıyor, ay
:\' lıYor, işi görecek Vek8.letlere 
~0Uanıyor ve arkası bırakılmıyor. 3 Rus kruvazörüne, 1 

Türk tacirlerinin 
hayırlı bir teşebbüsü 
Yabancı unsurların zararlı piyasa 
oyunlarına meydan verilmiyecek 

U çalışma tarzı, Cümhurlyet torpito muhribine, 5 

l
ltalk rejimini başka idare şekil- vapura isabetler oldu Hu.bubat tlcaretlle Lştigal eden pi.ya- Ötedenbert memleketin umumi men-
er· samızuı tanınmışı Tüa ihracat tacir- faatlerln1 hiçe saymağı ve mUnhası-

b• Uıden ayırdeden, başlıbaşına ıerı, dün çok miihlın bir toplantı yap- raıı kaz~ hırsından Z&Vk ve kuvvet 
ır sistemdir. Bu sistemin ilk te- Leningrad ve Kronştad mışlardır. Bu toplantıda. taclrlerimtz 9.lm.a.ğı ttlya.d edlnm1f olan bazı ya

llleu şudur: Hüktlmet, Partiye Alman ağır toplari tara- kendl faaliyetıertnl memıet.etln umu- bancı unsurların bu Wk zararlı pi.ya.-
da mi iktlsadl mentaatlertıe teut etmek sa oyunlarına kati surette aed çekmek 

1 ~anır; hüktlmeti, memleket iş- lından bombardıman çarelerini esasll. suret~ iınceleml§Ier- ve hilltfunetln bu gibllerle gtrlftlltl 
~~ınde Parti teşkilA.tı aydınlatır. edildi dlr. Saatlerce süren m\iZa.'kere 80nun- mücadeleye tlcaı1 tmkAn ve va.sıta-
~u suretle hüktimetin hem iş da., memleketlmtme glttlkçe tesirlnl larla. yardım etmek, bu ilk içtlmaın 
~ayn arttıran h_ayat pahahlrğına, ithalat ilk ve çok hayırlı bir karan olmuştur. 
t" . ağı, hem kontrol uzvu Par- Bertin 13 CA.A.> _ Alınan ordulan eşyasının öd.eme vasıtası olan ihracat . 
tdır. Halle Partisinin memleket ba kumandanlığının tebliği: mallarımızın flatlerlnhı, bu malların ~u kara~ bll" ~n evvel ta~~tına 
~İıld .:.ınmda Alman kıtalan Kerç müs- tlcaretile hiç allkaat olınıyan bazı geç~e~ iWere münhasıran Turk ta
cı. . e, millet arasındaki geniş ve tahkenı ~lslerlne taarruz etmekte- spekülltörlerln şuursuz hareketlertle c~~1:.nnın maddi ve mlnevl 1.ştlraklle 
.. erın dallanıp budaklanması göz- dir. Şehrin pek yakınında. cenupta lüzumundan fazla yiit!seltilm.tş olma- b~y~i.k .. seı~yell btr şirket te§ikill d8h1 
0
nünde . tutulursa hükfunetıe birçolc müstahkem meV'ZUer zaptedll- sının va.hlm teslrlerlnl ~~ede ve düşünJilinllf ve buna att hazırlıklara 

llalkuı tam iş birliği gayesi he- miştır. Kuvvetli hava teşklllerl Sivas- tesbit etın1flerdiı'. glri.şil1!1~t1r. 
lnen meydana çıkar. Partinin Bü· topol llinanında, Kerç bo~azırtda ve 
}'tik Başkanı R. eisicümhur İnönü Karadenizin şimal do~u kıyılan ~ık
l> larıncla. seyreden Sovyet gemilerini 

atti kurultayındaki nutkunda bombalamışlardır. 
<le~ti ki: «Büyük Meclisin ve Üç düşman kruvazörüne, bir torpido 
Cunıııurı'yet h;:ı~"'-etın· m· faali- muhribine ve beş büyük ticaret ge-

uMu.J.J. misine vahim isaıbetler olmuştur. Li-
l'etıeı:,ine başlıca temel, halkımı- man bölgesinde tam isabetlerle büyük 
ıtn şikayetlerine ve dileklerine ve· hasar yapılmıştır. 
fa etmek oldugvu dih:ünülürse, Doğu cephesinin diğer kısımlarında. 
l> '""":t mah9.IU muharebelerle yeniden mu-

arti teşkilatımızın senelik çalış- vaffakıyetler elde edilmiştir. Ordunun 
lnaıarının, milletin idaresinde ne- ağır bataryalan Leningrad,'da ehem
kaa miyetli a.skerl hedefleri, liman tesıs-

Bitaraflık 
. k.anun·unu·n 
tadili kabul 

edildi 

Tula ~ Kaliriin 
k·avsinde 
şiddetli 

muharebe 
ar verimli bir kolaylık olduğu ıerini ve Kron.ştadt deniz tezgahlarını 

gı)ze çarpar. Şikayet ve dileğin bombardıman etmiştir. Mosk:ova ve 
bir defada ve bir lahzada tatmin Leningrada müe~lr hava taarruzları 

Mebusan meclisi projeyi Bu şiddetli muharebenin 
t<l 'l ya.pılmışır. 
· 

1 mesi şimdiye kadar hiç bir İngiltere etrafında sahil eraz.isine, 
194 muhalife karşı 212 iki sebebi olduğu 

111illete nasip olmadı ve nf\.Sip ol- savaş tayyarelerimiz gündüz hücum 
lnıyacaktır. Ancak, şikayet ve di- etmiş ve lkl büyük nakliye gemisine 

reyle ~abul etti bildiriliyor 

le'·ı bombalarla zarar vermiştir. 
!I.. e hülasa olunan milletin ame- M k h . 

lt arzusu, hiç bir teşkilatta bizim os ova cep esınde 
l?artimizin sinesinde olduguv ka- Londra 13 (AA.> - MoSk:ova rad

yosu bugün bildiriyor: 
dar esas tutulmamıştır. >> Son iki gün zarfında Almanlar, Mos-

kova cephesinin sol cenahında. muha-
lialkcılık temeline dayanan bir rebeye taze kuvvetler sürmüşlerdir. 

be'Vlet ve bir Parti Şefinin a~ı- Şiddetli muharebeler olmu.ştur. Diğer 
?la yakışan bu sözlerin gözle gö- kesimlerde düşman siperlere girm.1.ş
l"' tir. Volokalnlsk kesiminde Alınanlar, 
Ulür, elle tutulur bir delili de son 24 saatt-e bir hücum tümeni ge-
bahsettiğimiz eserdir. Esasen tırmlşlerdir. Görünüşe göre bir taar-
Cürnlıuriyet idaresi hallccılık tat- ruza hazırlanıyorlar. 

Nevyork 13 (AA.) B. Roooevelti zi
yaret eden Mümessuıer nıeclisl reisi, 
Mümessiller meclisinin Bitara.tıık ka
nununda. değişiklik yapılmasını kabul 
edece~inl söylemlitlr. Kanun projesi. 
bu.gün saat 21 - 22 arasında kaıbul edi
lecektir. 
Vaşington 13 (AA.) - Mebusan 

meclisi. 194 muhalif reye karşı 212 rey
le Bitaraflık. kanununun tadiline ait 
kanun projesinl kabul etmiştir. 

Rusyaya yardım için 
Arkanjel yolu kapandi . bikatında benzeri az bulunur bir Arkanjel limani 

çığ Beme 13 (A.AJ _ La Suisse ga:r.ete- Vaşington 13 (A.A.) - Mebuslar 
ır açmıştır. Başta Devlet Reisi sinin BerJin muha.birine göre Alman mecll:sJ, bitaraflık ka.nununwı elan 

\re Parti Şefi olmak üzere bütün askeri mahaflll, Arka.njel llınanına. mevcut. esaslı Ud maddesln.1 ilga ll
\rekiııer, odalarında, masa başın- harp malzemesinin çı.ka.nldığı hakkın- yibasını tedklk.le :rı:eşguI olduğu şu 
da çalı<ı<makla kalınazlar, sıksık dakl haberleri şüpheli saymaktadır. sırada., siyasi mahfiller «Birleşik Ame-

"r". Filhakika., bu nıahfllleree buzkıran rika içil). kati sa.a.tln yakında çala.ca.-
ll'ıernJeketi gezerler, yapılanla ya- gemileri tayyareler için çok kolay bl- ğum bellrtmektedlrler. : 
l>tlacağı yerinde görürler. Milli rer hedeftir. Ayni zamanda, buz küt- ~u mahf":1er, Japon - Amerikan 
Şefin, her gvittiği en uzak köşe- leleri arasında gemilerin kendilerine m.unasebetlerınde elln mevcut ka.r.ı.r-
1 açtıklan yollar buz kanalının ~k sızlığın zail olmakta gec1kım!yeceğini 
erde en sade işçi veya köylüyle uzun olması ~bile b~ bomba ve Uzak Şarkta.ki l"aziyetln barışla 
konuşup herkesin derdini dinle- veya mayn ile dalına' tıkanabllir. Bu halledilip edilenılyeceiinln anla.şıla-

1 Lb ı cağını söylii3orlar. 
ll'ıekten çekin.memesi Cümhuriyet t ara, malzeme t~ıyan gemilerin Atlant!kte, vaziyet alınmıştır. Amc-
ida 'keşif tayyareleri tarafından yakalan- üda.h. 1M .. bir emri 

resine şeref veren örnektir. maksızın Arkanjel'e erişmeleri pek az rikan m a. Ç<).L va.kidir, yal-
nız bu iştirakin şümulü meselesi var-

Bu şartlar içinde, en ileri de-- _m=u=h=te=m=e=ld=lr=.======== ltı - ~ . 
Okrasilerde bile görüldüğü gibi, .. İ. _k k ft j; I er a Hariciye Nazın M. Hull dün ga-

sesini işittirmek, şikayetini din- zetecller t.oplantısıncla Aı'bnjel yolu-
let K - .., · nun Finlan.d1yanın askert hareltetln-

tnek, isteğini söylemek yalnız, amçı yasagı deki lnklşa! dola.yınlle tıkandığını SÖy-
sesini duyurma imkan ve vasıta- lemiştir. Sovyetler blrllitUnn ·ı~ının 
ı Bir Türk muharriri, Bay Ulunay, · Vl"di tok 1 t arına malik imtiyazlı bir sınıfın şımcll ıı. vos Y0 u ile em.ini ı~-
gu §U teklifte bulunuyor: zımdır. Bu yol Japon müraJk:abes1 al-

. Cünün yettiği iş değildir. Bu, «- Kamçı ya&a.k ediJsiob tında.dır. Bu sebeple Jaı>onya. ııe B1r-

Londra 13 (A.A.) - Annalist mec
muasının askeri muharrlri yazıyor: 
Alınan ve Rus menbala.rmdan veri

len haberlere göre, merkez bölgesinde 
bilhassa Kallnin'den Tule.'ya. kadar 
uzanan kavsın her 1:k1. ucunda. muha
rebeler artan bir şiddetle devam et
mektedir. Kallnin'de Ruslar Tula'da 
olduğu kadar şiddetle ça.I1pışmaktad.ır
lar. Ruslar yalnız d~anın tazyiki
ne mukavemet etmekle kalm.ıyarak 
muvaffakıyetli muka.bil taarruzlar da 
ya.pmaktadırla.r. 

Tula hakkında alınan habcderden 
muharebenin şiddetle devam ettiği 
ıı.nlaşılmakta.dır. 

Tahmin edildiğine göre, iki taraf 
süngü süngüye ge~ ve Ruslam 
bedeni üstünlüğü ken.dlnl hissettir· 
mektedir. Muharebenin şiddetlenmesi 
neye a.ttedlletıUlr? Bunun belki de iki 
sebebi vardır: 

Evvel!, Alrna:ıılar o kadar ilen git
mişlerdir ki m.aızemelerlnln büyük btr 
kısmını terltetmeden ve ağır za)l'.latı 
göze alma.dan rlcat edemezler. 
· Sonra, Almanlar büyük bir muzaf
feriyet elde edemed.lklerl takdil'd.e, Ja.
ponya.yı harbe silrilklem.ek projeleri 
suya. dilşecekttr. Bunun için M-OS!rova.
nın pençelertnm içinde bulunduğuna 
da.tt Ja.ponya.ya. teminat vererek bu 
memleketi ınevsiıJıSIZ mll2'Afferlyet td
dialarlle harp uçunımunun llena.nna 
sürüklem!şlenllr. Fa'k.a.t Almanlar ştın
dl son dakikada müvaffa'lt olamadık
larını söyllyecek olurlaı-sa, Uzak Şark 
had.Lselerl hlç de Istcmedl.klert b1r şck:1l 
alabllir . 

--~~~~~----

h~zde, bütün vatandaşların erişe- HayvanJara muhabbet besleyen- !eşik Amerika arasındaki gerginllltln 
bıtdiği bir hak, hatta vazife ha- leri ne kadar memnun edecek bir (D hif 2 .. 6 d ) Vekiller Heyeti 
line girmiştir. Genel Sekreterliğin fikir. evamı sa e sutun 

8 

Çık Bir çok yabancı memleketlerde 
· ardığı eser bunu bize ispat kamçılı medeniyetler tesis edilmek Mekkede İslam kongresi 

ediyor. 
. .. istendiği .şu aralık, 1:ürkiy~~e, hay· toplandığı doğru değil 

Bu eserın goze çarpan ikinri vanları bile sevk ve ıdare ıçın kanı- B 1. 18 (A A ) K bire ft,., 
bir ı· · .. ··ım . T"" k fik' er ın . . - a r.,,..yosunun 

değeri var: Memlekette ileri çıya uzu'?:1.~~~u em~~· .~ır • ır Bağda.ddan öğrendiğine göre, Irak-
. ve ta!_ı~s~unun meyi~ g.ostenr. taki Suudi Arabistan elçiliği, Mekke'-

Necmeddın Sadak Degil milletlere, değil msanlara, de bir İsl!m kongresi toplandığuu.ı. da-
batti dört ayaklılara bile zulüm ve ır yabancı memleketlerden yayılan 
~lcence edilmesine razı olamıyoruz. haberleri yalanlamıştır. (Devamı sahife 2, sütun 5 de) 

Dr. B. Refik Saydam'm 
reisliğinde toplandi 

Ankara 13 (AA.) - icra Ve
killeri Heyeti bugün saat 15, 30 da 
Başvekalette Başvekil Doktor Refik 
Saydam'm riyasetinde haftalık top
lantısını yapmıştır. 

BU • SABA .... B-K.I 

Müttefikler 
Voroşilofgra

da yaklaşıyor 
Ruılar, Doneç ve Don 

havzalarinda inatla mü
dafaa etitkleri kesimler

den tardedildi 

TELGBA.PLA.B 

Amerika'nın 
alacağı yeni 

tedbirler 
B. Roosevelt bitaraflık 

kanununun tadilatım 
pazartesi günü 
tasdik edecek 

Budapeşte 14 (AA.) - Ukrayna. Londra 14 CA.A.) - Oti.den: B. Roo-
cepheslnde Dc>neç ve Don bölgelerinde sevıeltin mümessiller mecllsl ta.raıın
çarplf&.ll müttefik kuvvetler düşmanı dan da. kabul edilen bitarallık kanu
inatla. müdafaa ettiği müteaddit ke- nunun tadili Iiyihasını pazartesi gii· 
simlerden tardetm.i.şlerdir. Müttefik nü tasdik etmesi beklenlYor. B . Roose
~uvvetler Vorosilofgrada. yaklaşıYQr. velt bitaraflık k:ınununun tadili layt-

Vichy 14 (AA.) - Ofiden: Rus hasuını müzakeresine başlanmazdan 
cephesinden gelen son haberlere göre evvel mümessiller meclisine bir mesaj 
ilk muhasım. taraf başlıca gayretlerlnl göndermiş, layllia. reddedikliği takdir
Kırımda ve Moskova. etrafında teksif de mihver devletlerinin pek memnun 
etın4Jerdir. Kerç ve Slvastopol istika- olacaklannı ve mihverle beraber h~ 
metinde Alman - Rumen kuvvetleri- reket eden diğer devletlerin de t.eca
nin ilerlleyişl devam etmektedir. Kerç vüzkar niyetlerlnl arttırarağını blld.lr
ve Slvastopol şehirleri Alman topçula.- ml.ştlr. 
rının ateşl altında. bulunuyor. Reutere göre Amerika filosunun va-

Doneç havzasında. mareşal Tim.o- zi!esl İngiltere limanlarına kadar gl· 
çenkonun topladığı yeni kuvvetlerle decek ticaret vapurlarını himaye et-
ya.ptığı bütün mukabil taarruzlar tar- mekten ibaret olacaktır. Amerikan tı
~tir. Moskova önünde şiddetli caret vapurlarının seyrüsefer edecek
blr muhaNbe cereyan etmektedir. leri sa.hanın genlşletilmesl de ve İngl
Moalrova. cephes.lnln iki ucu olan Ka.- Uz adalarında Amerikan üsleri ve ya.
linin ile Tulada Alman tazy1ki daha hut orada mevcut üslerin müştereken 
şlddetlldir. Merkezde, Mojalst ve Ma.- kullanılması muhtemledir. Ticaret va.
loyare&laveç bölgelerinde Ruslar, mu- purlanna top ve topçu vermek 1çln 
kabll taarrurıda. bulunuYorla.r. biitün tedbirler alınmıştır. 

Sivastopoi' a 
karşı taarruz 

başladı 
Ruslar, Almanlarin Mos

kovaya karıı yeni bir 
taarruz hazırladıklarım 

teyid ediyorlar 

Londra 14 (AA.) - (B.B.C.) - Rus 
cephesinden kayde değer blr haber 
yoktur. Kubişeft.en gelen haberlere 
göre Almanlar Moskovaya. karşı yen! 
bir taarruz hazırlama!lctadır. Cephenln 
bu kısmında ha va. fenalaşma.ktadır. 
Mo.skova etrafındaki cephenin iki ucu 

Kalinln ile Tulada kanlı muharebeler 
devam etmektedir. Ruslar, mukabil 
taarruzlarla Tulanın cenwunda bir
kaQ kilometre arazi geri alm.ışlardır. 

Doneç havzasında. lbüyü.Jı: değişlkllk. 
yoktur. Almanlar Taganrog ile Rostof 
önünde durdurulmuştur. Leningrad 
cepheSlnden az haber gelm.tştlr. Rus
lar, Ker~'tekl müstahkem mevzilerde 
mukavemete çalışıyorlar. Beş Alman 
tümeni, Sivastopola taarruz etmekte 

Amerika Bahri.ye Nazın albay Knox 
deuı.L,tir ki: 
Bitaraflık kanununun tadili hak

kındaki l~y!hanın kabullle İngütere, 
RusYa ve Çl.nln harbi kazan.malan 
ihtimalleri çok artmıştır. Bu kanunla, 
Hitlere karşı harp eden milletlere 
kendilerini müdafaa etmeık için muh
taç oldukları malumenln tesllml kabil 
olacaktır . 

Litvinof'tan 
haber yok 

Tahran 14 (A.A.) - Oflden: So~ 
Rusyanın Vaşington büiük elç.lsl Ltt
vlnof ile İngiliz propaganda müdürll
nün blnm.lş olduktan tayyareden hlo 
bir haber yoktur. 

Rus tebliği 
Londra 14 <Radyo sa.at 7 ,15 de) -

Dün gece yarısı. Moskovada neşredilen 
resmi Sovyet tebliği: 

13 iklnciteşrin günü kıtaatımız bil· 
tün cephe boyunca. düşmanla. dövüş
müşlerdir. Tayyarelerlmlz, Königsberg 
ve Riga şehirlerin! bombardıman ey
lemişlerdir. Behernk denizinde 9 b1n 
tonluk lkl Alman gem.isini ve Baltık 
denİ.7Jlnde 13 bin tonluk üç düşman 
gemisini batırdık. 

ve Alman ağır topçusu şehri. ve istih- -- Bu sabahki telgrafların 
k.8.mlan dövmektıedlr. devamı 2 nci. sahi.fede 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-- Bazı fınncılar 1 1 liraya aldıkları bir çuval unu 40 luaya saU
yorlannışl ... Ne müthiş kaT!. .. 

- Adlan üstünde bayım: Hamur • Kari ••• 
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Diin Geceki ve Da Sabahki Haberler 
--------------------~- ......... 

BU SABAHKİ 

'l'ELGBAFL.&. 

Iranda yeni bır 
yol açılıyor 

Ba yoldan da Sovyet 
Ruayaya malzeme 

gönderilecek 

Moskova'ya 
karşı yeni 
taarruz 

Bu taarruzu B. Hitler 
idare edecekmit 

Cüretkarana bir hırsızllk 
Beyoflanda bir hiirkçü dükkanından 

vitrinin camı lcesilerek bir 
kii.r k manto calındı 

• 

Bnelti gece B&yoğlwıda cürettf\n.- nnn çaıınmı~ olduğuna~ s:abı-

Memleket halkının 
dilekleri hakkında 
değerli bir eser 

(S., tanlı t inci aılaifede) 

stlrOlen emeklerin mahiyeti balt
kmda dikkate değer btr fikir veri

ae blr hırsızbk a.tuı olm:u.ştur. Ti- ta:ta haber v~erd.tr. yor. Bu dilekler ferdi istekleri de
neldel\ Taksim taratma giderken cn.d- Hırsızlar blr eJmasıa camı b2r buçuk ğf1, teşkilMa bağlı ve ihtiyacı bi· 

Londra U (A.A.) - Miln1hte söyle- de tızerlnde Jaaet Blşer adında birine metre lUAmlukt.a n yiıml saıWm. ge- len in.sanlann t.oplu ve birlik ar-
diıt nutuktan soııra, Hitlerin Ru. or- alt Doğan Wt1 kürkçü matazesmm nl§Ukte kesmek aurctne b{iyik bir d~- .. 
manlarmda bir meftlde bultllWl vitrin camı elmasla kesilerek vitrinde lDt açıp içeriden kiirld q:ıl'mltlardır. zularım göstermek bakımından 
111Dam1 tararganma döndüğü söylen- bulunan kı~tll blr kiiık çalınınıştu. Maiaz:ı.mn :vanında e.ıkmtı halinde hem memleketin en sıkı ihtiyaç
mekte~. Bazı raporlardan anı&,ıldı- Geceleri kürkleit teıııır etmek iizere b1r tntiiııcü c:tüıdtbıı bulundaiundan, lannı meydana koytıyoıl'. hem de 

Lonıln 14 CA.A.) - CBB.CJ Brltlsıc- lına gore, Führer, Moskovaya karşı vitrlnde elektrik yakılmn.t:ta ve bkM Ueride nokta be:tllyeıı polJa me- h Ikın ~ı... .. bir ' 1"1M\ 
._ Unlted Press'e göre İnmm şa.rklD- yapalaca.k olan bundan sonraki ta.ar- zanm kapısı t.Uttlend.lği halde kepenk- m8!'\l hırsızlan görememifUr. Zabıta a --Y&J~"" nevi "'"\'" 
da dağlık n çöllük haval.lde Rusya.ya ruzu, bizzat 1.dare edece~tlr. Şimdilik ler indlrllmeytp vitrlnln önti açık bl.- talrkihta hqlamı~ dün ~ klel zan oluyor. 
,eni blr yol açılmakta.dır. Bu yol, Çine muharebeler cephenin. butiln boyunca rn.k:ılmakta olduğundan ıı.mmar ba alt.ma almml§lardı1'. Bırsızlann eaı- 1940 kongrelerinde en çok iste-
malzeme göndermeJc için açılmış olan denm etmekte ve Almanlar taratın- ' dıtlan k\lnü b1r J'erde satamama.lan 
Birmanya yolu gibl olacaktır. Bu )'Ol dan netice &lınamam.aktad!r. işi kolaylıkl& ~la.rdır. ve Atmak ıstedlklerl takd1rde yab- nen müşterek dilekler, llk düşil-
İrnnda Hcmcdanm yanından ve Afgn- Lenlngrad kesiminde Alm:ı.nlnr, Sabah.leyin mafaza ~emled Janmal:ı.n için Jizmı gelen tedbirler nüşte sanılacağı gibi, ne geçiınhı 
nıstanm garp hududundan gCCl'II'Ck Tilrvlıı'ln alındığını ve !.cn~ad - geld.Dderl zaman camın kesilmiş Te ve te'rt1bat nlınmış'br. Tahkllcrt devam ucuzlatılması ne maaşların arttı-
Rusyada batı Türldstaııına varacak- Vologda. demlryolunun keslldlğ1ni ha- lçint!en 1ı:ıymet11 b1r astragan manto- edlycr. n1m .. ~,,. 1 kah enin 
ar. Bu yol, eski bh: kervan yolu olup, ber veriyorlar. Bu hususta Rtıslat ta- ası, ne ~ere v ço-
Ruslar, geçen umumi harpte maJaooıc rafındBJ'l gelen tey!d edici hiçbir haber ğalmam, ne yol, köprü yapılması-
almak lçln bu yolu knlla:nmJ~ 70ktur. Fı.nla""' ndı~ya'nın Sı~vastopol dır. Dilekler arasında köylü cı-
Bu yoldan şimdiden Rmyaya maıremc Mo6kova. kes1mlnde, §'.ddcUl ve Jkin- • 
aevklne başJanrn.tff.u. İranlı pörlerln el derecede hücumlar, birlb1rfnl mn- garasının daha Jyı olması, yahut 
bo sarp yollarda gösterdikleri mebaret teakfp devam etmektedir. Fakat, bu b b lf İ ,, yerli mallar p828.n açılması gibi 
ten tnkdlrle bahsedilmektedir. Bu yol hücumların büyük ölçüde blr taa.rru- ceva ı oşa ı 1.)'or mu 1 doğrudan doğruya şahsı ve basit 
J'llpıldıktan 80Dra. ~förlerln ışı kolay- ~ başlangıç t~ldl edip ctmedJtl.ni ih•:ya"la'"° ~-kıına 1 da vardı 
la§acaktır. soylemck güçtur. 11ı1 ~ ... \,lU _nar r. 

Yugoslavyada 
Moakova radyosu lngilterenin liarp ilan Gemilere binmekte olan Fakat bu gibiler çok amır. En 

d · ? etmesi muhtemel Sovyet kitalari başta gelen büyük müşt.erek di-
Lonclra 13~~:yo~~va rad- •• ··ı·· bombardıman edildi lek, ziraat Aletleri ve makineleri-• h k f • yosu, Kızılorduya mensup kıtala.rın goru uyor dir. Memleketin ziraatçı mahiye-

18 Y Q n Q re e l Mo.skova cephesfnJ.n şimal kes1mlnde tini gö.steren bu dilek, üretimin 
· muvatfatıyetıl mukabll taamızınr Stolmohn t 3 (AA.) - FullB.n- BerUn 13 <A.A.) - n. N. B. nın as- artmasını milli alı ro • 

350 Sırp vatanperveri 
maktul düştü Maçek 
tecemmü kampında 

yaptıklarını tııe iki kasabayı geri aldık- diya notaaı bu sabahki İsveç mat· teri kaynaklardan lllrendlğlne göre, ç. ~ . P gra 
ıannı perşembe sabahı erkenden ha- h • 'r ·~ d . b" eth"k Stvastopolda gemUere binmekte olan mmın başına geçırcllgımız bu sı
ber venn1.ştlr. SplkCl' denılştlr ki: .~~b t~ra ı~a~n ~ın t ~·~ ae: Sovyet kıtalanna karşı, 12 ronteşrln- ralarda, köylünün, millet ve dev

HarekAt ...,asında, birliklerden bf- ~1.: 1 tutuma. t~ 1~..:__ uF. e1t.~.J:~ de Alman hava lı:uvvetıerl bomba ve let ilıtlyacına uygun 11111urunu 
r1. muvafta.kıyetll bir taarruz yapmış v-an um11mı ıntı..-. m aıKMyanm mltrnlyözla flddetll hticunılar yapmı.,- . -.ı-
ve cG• tasa.basını almıştır. Blı: başka reddi ka11ımda büyilt BritanyaJUD lıardır. Bol§CV1kler alır~ tanlı tayıp- gösterir. İkinci derecede gelen dl
birllk, cı:.. bölgesinde Alınanlan mat- hiç fÜP~ harp ilin edeceit fakat Jara utratılmışlardır. Rlhtun t.sıaıe- lek, sıtma mücadelesidir. Ondan 

J.ondra 14 (A.A.) _ CBB.C.) Yugos- hip ctmif ve muvaffa.k:ıyet.ll muknbll l>tcıun nmeli ehemnüy~ kıymat· ?inen '8şıma gemilerhıe btrwt: ıısa- sonrakiler çokluk sırasile: mektep 
Jın yada vatanperverlerin isyanı de- taarruzlar '1lpmıştır. ~iz cılacaüı m:ıhiyetindedir. . betler bydolunmQlttır. açılması t.opraksız köylüye top-
vnm etmektedir. Mihver kuvvetleri ne ~phenin bu k,Pshnfndeld SOvyet kl- Diğer ta .. ı:ı.ftan l~veç, FmlanCliya- Şehrin llma.n clvarmda.tl mahnlle- ' 
TllkU bulan çarpı.şı:nal:ırda 350 den talan taarrum ge~lerdlc. Taarruz nın duıır.nun-a anlamtf Ye JtaYJtllZ slnde yeni büyük yangınlar gôrillmÜf- rak verilmesi, fennl şekilde SUla-
fazla Sırp vntanpervert maktul d\ıf- başladıktan 20 dakika sonra, SOvyet rtsız Fin noktai ne.zanna iltiıw.k tfır. ' ma gibi esasen hükfunetin iş 

- t- birliklerinden blrl, Alınanlan cG• • b l '- d edi diwi .. sel 1 rd1r B kı muş ur. Jcôprüsünden tardetmiı ve kendi aı.ev- etmış u ımmada ır. Karadenfzln KAft::asy& tJnmıd.a. n g on me e e . u sa 
Hırvatlstnnda Ante Pave~ htikü- zllnl tnrsın eylem.iştir. Bu birlik, J!lu- MU!;..,..ı __ • Ankaraya Anapa Hmanına da yen.iden muvaff&- izahı veımektcn maksadımız, ilı· 

m tl Hırvat lideri doktor Ma.çekl vaffakıyetıerhıl, fimal kesiminde l~- ;&.\ \U!.D tıyetu hilcumlar yapılmıştır. t. ikA t bahslnd halkın 
Avusturynda bir tecemnıü kampına mar ederek dijter blr kasabayı 1.şcal futbol t.Jcimi geliyor . • 1'!8-ç ve ş ye e, • 
göndermiştir. ederek cKa yakmlanna ulaşmıştır. Bu Ankara 1 3 A A. - Hal>er al- Lenıngradda vazıyet yüksek seviyesini belirtmektir. 

bölgede Almanlar, subay ve asker oln.- d .. .. ( ,L ) 1 - Parti Genel Sekreterini bu gü-
Rusya'ya İngiliz 

tayyareleri gönderildi 
J.ondra 14 (A.A.) - CB.B.C.) İngilte

re. Rusynyn yüzlerce Hurrlcan tayyn
:resi göndemıl.şt1r. Bu tayyareler, Rus
J'llda turnlmnkta n İngU!l! pllotlan 
Ruslara bu tayyare~rln istima.llnl öğ
tıetmektedir. 

Amerika demriyolu 
ameleai B. Rooıevelt'in 
tavsiyeleTİnİ reddetti 

rak birçok telefat vemı1.şler ve 1kf ıgmııza gore, uu ayın son arma lloskoft 13 CA.A.>- Bueünkü Prav-
tank zayi etmişlerdir. cK-o ndktası nı- doğru MıStrdan meokketimize bir dn gnzetıest yazıyor: zel ve faydalı eserinden dolayı 
tında çarp1'fl11\lar azalmayan blr ş1d- futbol takı.mi gele<:ek ve Anka~ada d.en!ngrad yakınında §iddeW bir takdir ve tebrik ederken, Parti ve 
detıe devam etmektedir. 2 7 ikinci te~rinden itibaren Ciört muharebe de\'am ediyor. Almanlar hükfunet faaliyeti hakkında daha 

Mojalsk ve Volkolamslc kesimlerin- maç yapacakbr. şehri çe.nberlemeğe ~orlar. Müt- tam bir fikir mermek için, gelecek 
de bir topçu faallyeU olmuştur. Kıta- Gelecek" talıcnn yakın p.r~ta bu- hlş a.yiatlanna ra~en, Sovyet toı: cilde Vekaletlerce dileklerden ka· 
lanmız meftllerlnl tabk1m etml.şler- lunan İngiltereli ~ domınyonlu raltlannm 1.çlne girmeğe devam. edi- ' • • • 
dlr. Alman.lann Na.va nehrtnl qmn.k oyt9'culardan mirell:eptir. Yorfar.• çının ve hangilerırun gerçeklC§-
tızere yapt*lan bir teşebbii.9 topçu tirildiği yapılamıyan ve Partice 
ateşlmlzle lrilskfutillmftf ve top ateşi, M 1 ühi ' ··rül rek ~- bırakıl 
takriben blrplyade böl{lğünil lmba et-- Bakkal''arın areşa m m go e ar.11.cı<)l -
miştlr. ıı mıyanlann hangi sebeplerle tat-

B• d d bfkine fmk!n olmadıgı tıAve oıun-
lf WOO masın1 rlca edeceğiz. Bu şekilde 

bir tasnifin Sekreterlikçe esasen 
şikdyeti Japon meclisi 

. _ d~ülmüş olması mümkündür. 

A.Lt ile VBL!. 
cAyran içen mü 

Memüş?> 

:Ali - (Öbürür.)" 
Veli- Cell"rni• olsmı. 
- TeşelckG;~derim.- '(Bir 

aaJıA öksürür.) 
- Ne oldun. yahu/.- eaD" 

ha, sen C:le herkes gJbİ, traın"9J. 
Jann açık lnrakılan ön 'Yit _._. 

kapılatı a.rumdalci eereyaJI ,, 

ibebile bu hale geldin? 

- Öyle olacak .. . cö~J 
Alıı, birader ..• Şu kapıların. . : 
let satışl esnasında, nazariY"t: ;er 
barile biç açılmamMJ bi1~ ~~ 
mn... (Öksürür.) Zira. uıac
oir peacere vardır: Biletçi, ' 
tı§ını oradan yapsın diye jc:al 

edilmi§. Ama, dinleyen }cirn? · 
(Öksürür.) Bari. şu bandajl&t 
geldikten sonra tatbik edilse··· 
Hoş. evvelce de kaç kere r-ı· 
mı§tık ... Dinlemezler aaa .•. 

- Bir hikaye anlatayım: fl&S" 
tayı ziyarete gitmişler, AJi. ·· 
Adamcağız hararetinden caY11 

• erı cayır yanıyormuş... cAyran ı<;a1 
mü, Memüşh demi lcr. z.a..,: 
lıcık: «Hani, ülen h diye, j<ıtı" 
yalda gözlerini açmış. Ve zi)-a• 
retç.ı1erin eline ümitle bakmış 
Berikilerse, insafsızca: c Yoh 
aa . . . - cevabını vermisler. -
Sl.nki <ledüktü kü, ~erleğiın 
ayran olaydı içer müydün··· 
haL .. > Seninkiai de o hesaP··· 
Hayal kunıştan ibaret bir tek· 
lif .•• 

Aliveli 
••• 

İnJılsarlar umum müd iirl ülUJI" 
den şu mektuba aldık: 

3437 numaralı Tütün tnıııs:ı~ 
Kanununun Sdareml2e ba.ıışettl 
sallihlyete istinaden bu sene tccd t 
edllmeyen tütün ruhsat tezkere· 
sinden dolayı, Beyo~lu Üçüneil 
sulh hukuk mahkemesinde id:.ıre 
:\l.eyhinc dava ikame eden muına· 
ilcyhln, bu davası mahkemece :red· 
dedlldl~l glbt, bu kerre müraca.atl 
lannm cevapsız kaldığı yolundatc 
baklkate uyma.yan iddiası ve diğer 
isnadı doln.yıslle de ldareınlıc 
hakkında kanuni takibata başlatl" 
mıştır. 

Ekmek işi 
ve ihtikar 

Muhtekirlere karıı ço~ 
ıiddetli hükümler 

tatbik olunacak Şikap 14 <A.A.) - 900 bln flmendl
ler sanayii ameıes.tnı tem.sil oden ı• 
amele sendikası ücret meselesi hak
kındaki B. Rooscveltln tavsl~lerinl 
reddeden bir beyanname nep-etmlşUr. 
Beyannamede dotnıdan dotruya grev 
tehdidi yoksa da 1şçller reislerine ge
çen cyHilde grev 11Anına salA.biyet 
.ermfşlcrdl. 

Fevkalade içtimada 
söylenecek nutuklarin 
metinleri tasvip edildi 

Toptancilar narhtan 
fazlaya mal aatiyorlar 

Lordlar_ kamaraaında Fakat bu neticeyi toplamak için 
Türkiye hakkinda sözleri vakit geçmesi ıA.zımdır Bu eser . Ankara l3 - İstanbul, Antcanı şı1! 

_ cı. • ' lzmir gibi t:>üy\\k şehirlerde ekmek i 
Bütçe esnasında, VekAletler faali- nln tanzimi lçln yeni kara.rl:ı.r nıınll" 

Dün Bak:kallat cemiyetinden blr he- Londra 13 (A.A.. r - (Reuter) : yetini kontrol için mebuslann caktır. 
ret F2at müraka.be bürosu §efllğme Marepl Birdwood Lordlar kamara· elinde çok değerli bir rehber ola- Muhtekiilerln şiddetle cezrunndırıl" 

Tokyo 13 (A.A.) - Nazırlar müracaat ederek yat ve zahire top- aında bir nutuk: aöylemiş v• Türki- bilir ması için mllll ltonınma kıwunund• 
!İeyeti l>ug\in yaptığı fevkalade bir tuıcılarınm kendlleırlne narlıtan faz- yeden bahisle demittir ki: • Necmeddin Sadak yapılan tadllD.t hazırlanmıştır. Uı~~ 

Napoli yeniden bombar- toplanhda. BaJVe~ ile Hariciye .,.e laya mal sattıklannı ve perakendecl cNazarlanmızı lı:ıendiaine itimatla meclise verilmek fu.eredir. ProJe e• 
Mali N -'- ı· · · . ..a.1A-- bildir • d•w• • LL- r __ 1chn l Se f 1• muhtekirler hak!kında çok şlddcLli C 

dıman edildi ye azınannın mec mn önü· batb.llan zarar& aokt~ ...... ı - ~ ıcmıız ve .ra&&t oazı se e- yrüse er ta ımatna• zalnr vardır Bundan b~ka halk uo 
. milzdeki feftalade toplantısında mişlerdlr. Beyet ml.lal ol~ Trabzon reüzı eındiı;cler veT"en bir mem1eltet • d•l dil k ordunun ihtlyaçlannı karşıln.nuı.k iif,e" 

Rom:ı 13 CA.A.) - Italyan ordulan verecekleri natuklann metinlerini yaımı gôsterm1$fr. TrabBon ~il vardır. $imdilik Türkiye salcin du- mesı ta 1 e ece re ekmeklik ve yemlik tutnnndan faf." 
mnuml kara_:gfthmın 529 numaralı tasvip e~tir. 'Bu içtimadan sonra toptan 132 kuruştan satılma.sı l!zım- ruyor, fakat teeenüdün istilayı da- İstanbul Belediyesi mevclld seüzyse- l& olan hububatı tesllnı et.nıiycnıtr 
tebllğindcn:Duşmanm dun geee Na.po- S..Vail ile Hariciye ve Maliye Na- ten toptancılar 140 1ruru.ştan qatı 'Tet ettiğine birden fazla misM bu· fer tnıimat.ruımesinde, bugünkü hayat hakkında. yeni bazı tedbirler aırnnl 
Udaüfzlebrlneta'!:pltığıb~~vad~ ez~~ zırlan, aöyliyecckleri nutuklarla par- vermemekte, 132 kuruştan f&tuı-a. ya.p- lun<luğımu ve kendisini bizim safı- §artlannın 1cab ettirdi~ tadllfıtı yap- salfıhiyetı h\ıkü~tc veriliyor. 

a •Ja ar, ~ ~n uuuı.ua. lA ,_1 . k • maktadırlar .. "ki" k ,_. li b" mata karar vermiştir. Bu hususta btı-
tayyarestnl liman etvannda denJR amentoya vereceıı; en anun proıe- • mı:ı:a $Ul"U ıyece ve .ırnvvet ır tün a.lakadarlann flt:irlerl sorulacak 
dü~nniiflerdlr. Ölil adedi altıdan ıe )erinin imparator tarafından da tas· Fıat mürakabe b~u teflilıi heyeıe miitte.filtiam haline getirecek prtla- ve hazırlanacak yeni seyrüsefer tnll-
ya ve Jarah mlktan ela 14 e :rQbel- rrip eidilmesini rica etmek üzere sa· :yazı Be m1lracaat etmesini blld1rmlş- nn meytlana çıkabileceğini emniyet· matnamesi projesi. Şehir Meclisine 

Sivaıta zelzele oldu 
mlştir. raya aitnrltJtrdir. t.ır. le biliyor.> scvkolunacaktır. Sıvas 13 (A.A.) - Dun sa.at 12 ~ 

burada 10 saniye suren bir yer sarsın"' 
tısı olınustur. Hasnr yoktur • . 

ET KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika Ne. 81 lfakleden: (VA • NA) 

lnee. tık, lan-vetli. mağrur •.• Cid- Bil'd~ avukat. ara.dafllla 
lıııil RÜllef Mr erW' .•• Hele a!Yarl- sorC:lu: 
~ 'M ,..,.;,. ;, ... ŞüplH.ıb, 'btiılıln - Sen Boeıllnt aduiru bilir misin, 
b<Jntlıw, ._ ~ çıldwıiıılu ••• F~? 

FallMıdtl"m: - O da neymiş?" 
- Vay, efeaCllm, map.)IM' ••• - - Canim .•• Kal'§llllDCla 8-t.:ın 
~ ~ir<Jı. - Nasıl oldo ela Gu it~ ae varmtf ... 
iiiliMl lığıtlariı*lan 'liafuri '-ldı· - Ne taraRarda? 
.ip gez:meğe çıJCaMldin) ·- - Marmıuada... Küçücült bir 

Ve, etlnf 11Dtb. a<ıa .•• Belld de bir Jiay11 puçası: ola-
- Cdchm... ~cılt CloTllflllak cali .•• Balık yeri imi, ... 

lllft. •• Faiat utı'E dÖnÜyonım... - Öyle ya... Bilirim... Bıılık 
- Hav<li liinız beral:>et ~fil· amatörleri Jılep oralara giderler ..• 

Iİio. - - T 
-~Mmen.-
- Sipahi ocağuıin bamHJan atl-

Wrl ~eri da fhn(lj nereC!evse 
geleceJC... Beyler, IWıimlar .•• On· 
lana fablıriz ... 

- HaYJT, .ı.;.,ir ••• Kala1>alıEtan 
lio 1 n- m ... 

- l\h", valişl ruhlu «ıosı:um ali ... 
Yavaş ~avas. ~an.Yana ci~or· 

'nrdi. 

- Bilmez: olur muyum, bili~ o 
Bostan adayı ell>ette... Avcaların 
işi gücü, rlizgin 1Col!amn.k, l>alık 
aklnlanni gözlemektir. Ahbaplanm
dan oir CJoktor vardır. Bütün zevki 
balıkçılıktır. Tekmil bo~ zamanı hep 
bu meıır:aleyle geçer. Onun naz-ı· 
rında llahsettiğiniz l>tı Bostan ada 
dünya cennetidir. 

- Sen lüç ıı-ittin ın; oraya). 

- Bir kaç kere ... Orasmt bir ça
VUf it]etir... Köyün etrafından ... 
BİT lialrvehanesi vardır. fcap eder· 
11e yeenelt filin da hazirlatır. Kea· 
dmnl civarda berbs tann. 

- Demelt, c:aınışu da gördün. 
- Utif ~mu)' 
- Hah. tamam. Latif ÇaVClf ••• 
- Tabii. .. DostumClar ••• 
- Dostun. ha? . . . .. 
- Ni(in olmann) 
- Fakat baıl.k amatörü C:leğilsin 

ki ..• 
- Allah esirgesin... Aman 

aman .•• Fakat ekseriya o l>ahaetti
ğim i:ıoktorla denize açılırim .•• Zira 
mavi sulan, 1iotracılığı ae"Terim ... 

Fahreddin birdenb1re mstu: 

- Malınat Kuacaıbey ~i 
mtt 

- Evet. 
- Demek, Boetaa köyc:le. .. 
- Jyi bildin. ., 
- Kimmiş>" 
- l.Jıtjf ÇaVWJ. 
- ~ ıa bahaettiiimiE)' 
- Ta 'k~nrl~i. 
- Wani yok: 
- Şimdi mesele,-i an~ ... 

Çav114, Vehbi P ... ail.-. --
tarlarından biri. 

- Ya> 
- Saınrim. aradığİm mal\iınattan 

bir lUamini olsun o Yerebilir. 
- ~ doLanb .. _Iı yoldan ipucu. 

Do1aml>açlı eleği} amma. -Ma· 

l\imatı venneJC istCTse .•• 
- Peki amma, niçin 'bu mevzu 

9enİ al.kadar ediyor) - diye Fallre'ddin, <loatça: 
sonlu. Yoksa civarda çiRiıt filan - Canim. bu Jta"darcılt küçük 
var da satın mı alacaf.stn ?' .•• Yok- bir hizmeti senden niçiın reddetsin? 
sa adayi mi satın alacahin > ..• Ya- ,_ Cliye sordu. 
par mısin, yapanin ... Çünltü zen· Ve j)ilve etti: 
giMin .. . Senin için her teY" mubahtır. - Şayet benim lıi1metime ihti-

- Yok, bir ıey satın almı:ıık filan yacin oll!l'lNL, dostum._ .Emrine 
niyetini-lr. <le r!ilim. ' iınadeyim. 

- Öyleyee niçin alithCJar olu· - Tetcltkür eticrlm. 
yorsun') Fah"TeC!ditrln M1ier Tertliği gı"bi, 

- Zira bİr adam arıyorum. sit>!M ocağl,pın ~ J:av~ ya-

vaf. ağaçlıklı yol üzerinde beliriyor
lardı. Burası, at meraltlılannm nn· 
devu verdikleri bir yeor gibiydi. Bi· 
sik1etliler de zuhur etmişti. Ahbap

Franıada bir komünist 
grupu tevkif edildi 

lar biribir1erine sellm verdiler. Vichy 13 (A.A.) - Franaa et' 
Cevdet, hir hayli tanıdığa raslamıı~ nubunda Narbonne' da 28 ~işilik bit 
tı. Husuat otomobillerle l>uraya ge· komünist grupu tevkif edilmişlİf• 
Jip durduran ve l>o maalak yolunun Bunlar c;arıamb& günü hususi mahJ 
manzaraama dalanlar çoğalmıfb. 1'eme lıuzuruna çıkanlmııbr. SuçlU"' 

Melihanni. "1it. birdenbire ~ laniı hepsi bir aeneden üç ae~Y~ 
kindi. kadar hapse ve ibeş seneden yirın• 

Bileğine balcarak": seneye kadar hidemalt pkkaya 
- Oo ..• Sa .. t doliuz olmwı .•• mahkum edilmişlerdir. 

Dönmeliyim ... Hem <ie acele ace-
le .• 

- Ne i§İn var, yahu)· 
- Riri ge]ccelc de ... 
- Gelirse gelsin ... BekleT.-
- Hayır, hayır, olamaz .•• 
- Tqhaf ,ey... Kim bu mühim 

zat) ••. Maruf bir phsiyet mi? 
- ihtimal maruf... llıtimal ma

ruf değil... 
- Meliha gıoi lionufUYorsun. 
- Beklediğim adam, bir rmmar· 

rir<lir •.• Bir makale yazacak da ••• 
- Ha ... Şu ... Sizin ~onağa dair 

yazacak olan adam .•. Sen onu Vdı
bi Pa~nın oilu sanıyorsun... An· 
ladım mı) 

(Arkası var) 

Bitaraf ilk kanununun 
tadili kabul edildi 
(Bat tarafı 1 inci ..ıüfede) 

arttığına da.lr ola.n haberler, vaş1ng..ı 
tonda, arlan bir alAka Ue taldp edlll"' 
yor. 
Va~lngton ıs CA.A.) - Blrl~ 

Amerika cUmhuriyet müddeiumum~ 
Frn.ncis Bldclle, Japonya - Amerlld' 
lhtuft.fının vukuu takdirinde yabancı"' 
Iann m1lrakabesinl temin maksadU• 
Adliye ve Hnrblyc Nezaretleri tarafın" 
dan lüzumlu ted.b1rler allndığuu bil"' 
dlrml~ 
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~ŞAMDAN AKŞAMA 
. Bayrak selamlamak ve 
latiklal mar§ı dinlemek 

bir nizamnameye 
bağlanmalıdır 

AKŞ:AM Sahife 3 

( ŞE&iR BABBRLERi) 1 KONUŞAN ~ YALAR 1 
Et fiati lhtikarla Kaloriferler .... Te-frlka-No-. ı-os ____ Yaz_an_: ı-sKEND-ER-F.-sE-a'I'ELLI__. 

llayrak ve bayrağa selam hakkın- lstilisal mintaıcalarindan m Ü cad e 1 e 
~rza1ar yazmak, muhterem mea· fiat soruldu 

Bazi apartmanlarda bala 
yakılmadı! 

Ahmet nöbetçllcre çölden geldiğini ı Osman anyordu onu. Osman bir gec' 
söyllyerelc çarçabuk padl§:!hm buzu- rüyasında Şabatayı eördüJ •rtes1 gifn 
runa çıktı, ve b:ı.şma gelenlert anlat- gözlcrlnl a~mca~ 
tı: - Bu kadın Oime:mlf.. hll!l. yaşıy~ 

-.ınuz Abidin Daver'in hıhisa- p· •• k b k • 
~. aı1>idir Hele bmıdan bir kaç ıat mura a e omııyo-

- Devlet bay, Sancanın boynunu hem de bana. pek yakın b1r yerde. 
vurdurdu ve kesik ba.,ını s1:r.c gôndcr- Diyerek, Kamı Yusufta. po.dlş3hı zl-

'-ıe · 'foptancılall Flat mürak.ebe tomis- d 1 - t tk•ı.: d• ~ evvel, qnJ. meınu etrafında yonuna mtkacaat ederek Jstlhsal nu oıya an e IK e ıyor 
Dün sıcAklık 8 derece idi. Buna ra#

men bazı apartımanlarda. elfın talo
riferler yanmamıştır. Buralarda otu-

di. Devlet bay çok znUm bir adrundır, yaret ettl: 
şcvtetllml - Şevkı!tllml Yerlllcrdaı.:ı. b!.rl ~ 

.._ ~ya neşriyatta bulunduğu- mmtakalannda. flatler arttı'n-t için et 
w.._ lıyorum. Daha evvelki ya- tıatlertne b1r miktar daha. zam ıapll
._,, da, pliba. bayrağm Di:ramt masmı tstemışlerdi. Kom.18,YOn, 11k ted
~ alnı.asma eebep olmuıtu. k:lklerlnde bu taletıl yerlnde tmlmamış 

0 .Jtibten, e'helce sıe yakıpk ve •.t flatlet1ne zam yapılmamasını 
~ bir vaziyet nrdı: Galibarda muvafık görmtlşt.0. Fa.kat t.opta.ncıla.-

l:ıez üzerinde kavun dilimi ıibi, nn kati ısran üzerine tıom.Lsyoıı, 1.stllı-
lılr ay bU :.~ • • ? !ı.t 1!1L • • sal mahallerinden flatlerln yükselme 
~ ~enmız.. u. eua awn dereceslnl sıorm114fur. 
'-t da dıreğe mütevecc:ih ••• Ya- Diln de komisyon bu mevzu etrafın-
"'? bezin Tİfne çürüğü olmumı da meşgul olmuş, fakat ot meselesi 
.....:::.!ıld121 aoraraaruz, bütün koz· hakkında h!r karar verllmeden daltl
. -;~·-.ya biJaimizj isyan ettirecek mışb!'. ende hilalin karnına gİrmif. •• Ya· ·-------

~ t .da Hazreti Davudun laraili ali· Benzı·n sarfı'yatı li ~1 farikuı halinde, aJb köıeli. .. 
dir ~allah !... Hülasa, bir anarşi· 

gidiyordu. 
-:ıi!ıayet, - Defl'İyat tesir etti, et- lstanbulda yeniden tesbit 

edilmesine karar verildi ı; ıyi hatırlamıyorum - fakat 
~1 aeliınle zevki selim galebe çal· 
~ çolc tükür ••• Resmi makamlar· Şehr1mlzln günlük znrurı ben.zln 
'e Liri alakadar oldu ve bayrağm garfJyatını tesbtt etmek Jçfn evvelce 
-. · ~e, kaç boyda; bilil ve yıldı- yapılan hesapların noksan olduğu an
L da ne tenasüpde olacaklan laşılmaktadır. Bu yüzden. bazı ot.oblls 
"ilfİyetJe tayin edildi. Şimcfj bmılar hatlarının işletllebllmest için benzin 
'-thik 1 bulunnmamaktadır. Öğrendi~ 

Rq 0 unuyor. • gliro belediye ıehrlm1zln günlük ben-
l' .ı cihetten b!r sml~ kalmadı. z1I!. 1htıyncını yeniden hesnp ederc-k 
~ nız, arada sarada, bır okuyucu· Ve4tfılete müracaat edecek ve daha blr 
~~ ıikayetini yiilueltir: cFilanca miktar fazla benzin verllmcsinl tste
..:i'sesenin bayrağı yırbk ve ya· yecektır. 

lı.d·'~ır. Hem de zamanmda çekilip Kocasini ve çocuklarfnl 
~ ıtilnüyor.» ilh ••• Amma, buniar, 
-..krruat kabilinden ve münferit birakarak 1'açmİş ! 
'-ı 'alar ... Ciddi mesele teıkı1 et- Behzad adında biri zabıtaya müra-

ez. caatle on yedi senelik karısı ve 11, 15 
Şimdilik, saym Abidin Daver'in yqlatında 1lı:l çoeuıtu olan Nezahetin 

~aleler serisine rağmen, hali me- Cavid ndmda blri Ue evden eşyaları 
le ~ tqkil eden, e:bayrağa balkın da alıp kaçtığını ve beraber yaşadık
• lanı vermesi ve vennemesiıt hah- lannı söylcmlşt.lr. 

tidir. Dün akşam üzeri yapılan aramada 
8ir de e:İstiklil çabmrk Nezahet Ue Cavid Shitec1 clvnnnda 

,, .. a ' marıı alt blt tçklll lokantada beraber oturur
-:: kalkmak ve kalkmamak> lı:en yakalanmışlardır. Nezahetin ko-

h zuu. ca.sı Behzad da polislerle beraber bu-
h Of, doğrusunu isterseniz, biz de !unmuş ve maznunlar yakalanarak 
ıetemizde ayni aksaklıklara icap cürmümeş!ıud mahkemesine verllmt.,

~,!Jtçe dokunmadık değil, netekim lerdlt. Fakat muhakemeye başlanaca
~ıı geçenlerde, - (İstanbul lise- ~ sırada Nezahet kalabalık arasında 
~IJ\ İ:ıci bayraktarıydı galiba) _ bir kolayını bulup Adliye koridorun
.,... genç, bana bir mektup yolla- dan kaçmağa muvaffak olmuştur. Za-
lllı~t1 B b' • • h'f • d ki bıta Nezaheti aramaktadır. 1) y • unu, ınncı sa ı ernız e 
İkkatler sütununa dercettikti. 

L Ptiektepli ıöyle yanıp yakılmak· 
'4l)dı: 

* İstanbul okullan 6J)Or yurdlan 
yarın saat 14 de Fenerb:ı.hçe stadyo
munda 1941-1942 ders yılı spor faali
yetine başlama tarenlnl ynpacnktır. «Filanca merasimde fstanbulun 

t:ıabalığı araamda kilo metreler 
lettilc. Ancak bir kaç yüz kişi TEŞEKKÜR 1 

~cağunın layılcile ı.el&mladı Ar- Babamız Bedestenli Kayserili 

na.ı müraka.be koml.syanu, bir ay- ranıar ~ktan titreşip duruyorlar . 
da.nbert eı ve odmı lşlerlle miltemadJ- Geçen htıftn. Umumi meclis bu mE· 
ren meşgul olduğu için 1htıkfır suçln- &ele ile nı~ olmuı ve ~ sı
rma dalr komisyona verllen dosynlarm caklık on dereceye dillthlce her tarn.f
tedldklne ba..Jcamxyordu. Bu suretle lco· ta kalorllerlerln yakılmMının med>uı1 
misyonda b~ Ht1 ytı:ıe yakın 1h· olması esasını kabul etmlftl. Bu esas 
tıkAr suçu dooya.sı vardı. dalıllln~ Bekdlye zabıtası tallmatna-

Komlsyon, geçen t.oplnntısındıı. bun- mestne bir madde 1lAvcs1 encUmene 
lardan bir Jcsmını tedk1k etınlf ve ~ havale edllml§tl Mecııs encOmenlnfn 
tunu adliyeye venneği kamrla§tınnış- bu meseleyi bir an evvel neticelendlr
tı. Dün de toplıı.nan komls;yon aıt.m11 meslni t.emennı edem Zira bu gibi 
kadar dosyanın muamelAtmı netice- kalorlferıı apartımanda oturanlar ka
lendlrml§tlr. Komisyon bugünlerde dl- loı1ferln yanmaması yüztinden hasta.
ter dosyalan da elden çıkaracaktır. lanma.k tehlikesine maruz bulunuyor
Bu suretle komisyona vcrllen lhUkAr lar. 
suçlannın günU gününe bakılmnsına 
ç.all-1llacak ve suçlulara zamandan ıs
tlfade 1mk0.nı verllmtyecektlr. 

Adliyeye verilenler 
Dün Asllye 1klncl ceza mahkemesin

de bir lhtlkftr dft.vnsınn. b~ ve 1h
tlkAr suçundan maznun dört kJ§i ya
kalanmıştır. 

Bavul flatlerlnl yükseltmek ve yük
sek flıı.tle b:ıvul satmak suretlle 1hU
kAr yapmaktan maznun Artür ile ba
vul lmalMhanesi sa.hlb1 Yani fklnc1 
cezo. mahkemesine verilml.şlerdl. Dün 
Yani ile Artür mahkemeye gctırllerek 
ıstıcvab edilmişler ve sorgu netlcesln
de her ikisinin tevklflerine karo.r ve
rllmiştlr. Bunlardan Yaninin t.op
tnncı tacir olup olmadığının ve daha 
bazı hususların Ticaret odasından so
rulmam..tçln muhak~me başka güne 
bırakılmıştır. 

Ekmek işi 
Ekmekçilik ıirketlerinin 

feshi kararlaştırıldi 

İstanbul Beledlyest İktlsad müdüt
Iüğü dün do ekmek 1şlnl tcdklko de
vam etmlşt1r. Bu amda bazı fınncılar 
dlnlenm~ttr. Belcdiye ekmek mesele
sinin tamamen halll 1ç1n bazı mıntn· 
kalarda teşkil olunan e.kmekçllllt ~r
.ketıerlnin :feshini karnrlaştırnuşt.ır. Bu 
hususta mevcud kanunt mevzuat ted
klk olunmaktadır. 

Ticaret odasi umumi 
katibi vazifesine baıladi 

Ticaret odası umum! kl\tlpliğlne to.
yfn edilen B. Mahmud Pekln dün va· 
zırestne başlamışbr. 

Diyerek kendi kulaklarının da.hl ite- içinde Şabaka.yı gördüğünü söyledi. ~ 
sUdlğln1 söyledi ve ıztıra.tııidan all;la- nu yerlller himaye ediyormuş. Ferman 
Jn$ t>a§lndı. buyursanız da, onu hlm.nye edenleı 

Selim böyle tehditlere hiç tahammül cezaya ca,rpılsa. Bu meluneyl yerllle'-
edeblllr miydi? Ha.dlseyl. öğrenince: rln yardımı ol:mnz:s:ı, ele Cf'Çıremlye. 

- Vay alç:ık vay .• ben onwı ha.tınnı cetız. 
mJ'(!Jm.. onu b1r adımı yerlne :toynrak Dedi. SCilm derhal irade ettl: 
kendlslne elçl gönderdim. O benim - Onu anunatn. ecn1 msmur ett.ı.ın. 
gönderdlltlm adamı öldOrmt\ş Pekllls.. Padl.şalıın Şabaka hnk!kmdaki fer-
alacağı olsun o balnln. nwu m1inadller vnstaslle ııchJ.r 1çln· 

Diye bağırdı. Ve ~edo: de 1lAn ediliyordu. §ai>akayı hlmayo 
- öteki akıncılar nerede? diye c.or- edenlet ele geçe<:~ olursa ldnm cdl-

du. lecekt.l . 
Ahmet gözyaşlan atasında lnll~rek Padlşa.hm :fermam günlerce sokak-

ccvap verdi: larda okundu. Yerliler korku ve deh-
- Onlan da birer birer mlıçtan gc- oet içlnde kaldılar. 

çlrdller. - Böyle blr Ha.beş bz.ı içlr. kendini 
Selim pek ziyade müteessir oldu: cellAdm baltasına verecek bır budala 
- Vah aslanla.nm .. vah ylğitlcrlm.. :roktur 1ç1mlzde. 

demek onlan da kestller hnl Diye söyleniyorlardı. Bütün b~ 
Padişah. Ahmetlc !azla. konuşama- rn. raentcn Şabnkanın 1zl bulunnmıyor 

dı. ve yerlllerden hiç klmscy1 rude etmek 
Ahmed huzurdan çıkar çı:kmaZ, Se- mümkün olmuyordu. 

Um: Kn.ra Osman, çektiği işkence ve ıztı-
- &ı.ncnnın başı sa.rayın bahçesine rabı lıfUA unutmamıştı. ' 

gömülsün.. - Bu :fettan karıyı oınnccye kadnr 
Dedi Ahmed!n cct1rdllti t.oı:bayı aç- anyııcağım .. ondan 1nt.1knın almağa 

madan bahçeye götilrlip gömdüler ve and içtim. 
üzeJ1ne şöyle bir ta., diktiler: Diyor ve durmadan, yorulnındnn ça-

cDevlet bay tarafından fC'hlt lışıyordu. Kara Os:rnanın maiyetin® 
ecUlmı bahadlr Sancanın ru- bu iş için çalışan birçok gözcüler de 
huna fnWıa11 vardı. Osman yalnız değildi . 

••• Kara Osmrın bu o.raştırma nrıısında 

.Çöle giden kuvvetler 
Sellin hiddetinden ateıı püskUrU.

yordu. 

Sarıcanın Mümünden de pek zlynde 
keder duymuş ve gözyaşı dökm~tü. 
Hemen ht'rgün Kasn Yusufun bahçe· 
:ılııdek:i rnezannııı başımı. gider: 

- Sancaml Sen böyle mı ölecektin? 
Senl knhbece vurmw;lar .. ölümüne çok 
yandım. 

Diye ağlıyordu. 

Kakao ve btskili 1ht1kAn yapmak
tan maznun ikl pastahnne sahipleri 
hakkında da adli takibo.ta. glrI,,llmlş 
ve evrak ıkincl cez.a mılhkemoo:lne ve
rllml.ştlr. 
Toptancı kasnp Silleyma.n adında 

'birinin perakendeci ka&'\plarn etin ki
losunu 45 kuruştan satması llizım ge
lirken 63 kuru.Ştn.n, Loon adında blrl 
kilosu 160 kuruşa satılması 1cab eden 
kundura çivisi pakeUerlnden lork be3 
tanesini beş liradan sattığındnn asli
ye ikinci ~a mahkemesine verilmiş
lerdir. 

Ertesi gün Kasn Yusu!ta. büyük b1t 
harp meclisi t.oplımmışt.ı. Selim Devlet 
bayı tenklle kn.rar vennl.ştl S:ıncanın 
n'labetfndıen herkes mütecss1rdl. sa
ncayı orduda sennlyen yoktu. Fnkat, 
bir Sarıcn. yilzünden em de kurban 

İngiliz lisamna aid g1ttlR! halde şlmdl yeniden çöle tcn-
kitap sergı· si ltll kuvvetleri gönderilmesine komu-

Çöle gidecek tırblar yola t:.k.mıştı. 
Belim, cöl ~lnl de tcnılzlemcğe az. 

mctmtş görünüyordu. 

tanların hlç blrlsl tnrııltar deR'lldi. 
İnglliz kfiltfir heyeti, bugün Anka.- Vezlrlfı.za.nı Ytmus paşa: 

rada sergi evinde Maarif VekAletının - Efendimlz ne dilerse o olur, :ra.
mO&a.desile İnglllz lisanına alt b1r k.1· bt, çöl engin blr denl7.e bc.mıer. Düş

••• 
Çölden gelen bir aes: 

Ben ölmedim .• 
tap sergisi açacaktır. İnglllZ ldlltür manı ne kadar kovala.sak, bu engin Belimin çöle ener göndermesi Hny
heyetl, İzmir fuarında. gösterilen nığ- kum denizinde anlan ynkala.mamıza re bayı müşkül vazlyete düşürmtişt.it 
betten cesaret nlarak bu sergiyi tertip imkAn yoktur. Erlerimiz susuzluktnn Hayre bay hangi hlleye baş TIIrduy.s.ı. 

Fiat müraknbc komisyonu da rtnl- etmiştir. Şlındlye kadar vuku bulan clüp gider, ve bir netice elde edeme- muvaffak olamamış ve Sellnun bir nn 
den bazı ihtikar .suçlularını tesblt et- talepler, mevcut kitapların adedinl ylz, ısevketılm! evvel Mısırdan uzaklaşına.9 lht imall 
m1ş ve bunlnn Adl!yeye tevdi etmiş- tecavüz ediyor. Scrgl<k teşhir edilen Decllyse de, Selim bu gibl 1t1rnzlanı. suya. düşmüştü. İşte şimdi d~ hiç yok-
tlr. Mardik adında blr1 alümlyonı sefer fngllizce tltaplar. . yepyeni eserler kulak vermedi. ntıı bir Sanca bey mesel~l çıkmıştı. 
tasını 300 kuruşa. satmak, Galntada. olup, İngntercden ve İngiliz domln· - Onları karorgfıhında. bast.ınp Hayre bay, Devlet baya gönderdiği 
blr kırtasiye mağazası lorta.siye eşyn. vastalarla .Anknraya gcth1lm1§tlr. mahvedebiliriz. Enginlere uzanırla.rsn., bir haberde şöyle dlYordu: 
sında 1htlkdr yapmak, K:\mU ndmda vasıtalarla Ue An.karaya. get1rllm1ştlr. onlar da aynı zorluklar karşısında kn.- •-Sen çıldırdın mı n gözüm? Sell-
blri tahta çiviyi yftksek flatıe satmak, Bunlar 1500 cilt teşkil etmektedir. Jncak ~ğiller mi? mln çok sevdliğ bir y1ğltin b:ışını vur-
Beyoğlunda Efo.vrll kol astar be- Harp mevzuu mnstesna. her nevi Dedi. Birkaç sancak beyi pad~n mak 6lllla, emln ol ki, çdk pah:ılıy:ı. 
zlnln mctreshıl 150 kuruşa satmak su- zevıc ve arzuyu tatmin edecek fenne, sözıertnt tasdik edince, Devlt:t bayın mal olnenktır. Selime boyun cl;mck ı.s
retııe lhtlkf\r yapmaktan kuçludurlar. tababete, kimya ve f!zfğe, mühendisli- tcnklll taraftarlan ıırttı. Ve bir ild temlyorsan, onu aldat~nın birçok 

ıte ve terb1rtye alt eserler bulunmak- gün içinde lkl fırka n.skc.r hazırlannrnk yolları vardıt. Onun ~lddct ve tehcUtle 
L. kalanlana, ağızlarında sigara, Hacı MUSTAFA dendin in 12, 11. 
""llflarında ıapka, batta ~Jk; ~Jleri 941 tarihinde vefah dolayısile ev- MEVLÜDU ŞERİF 
"ı>lerinde, öylece balc:ıp d1D'dular.> d«ı ebedi jstirahatgahma hdar gel-

tadır. İngilizceyi kolayca öğrenmeğe yala çıkarılması emredllcll. yola gelecek bir hükümdar olmadığını 
mahsus eserler de blr grup ~ * h!llfi. nnhyamadm mı?:t 
ederler. Erkek ve kız çocuklnrn malı- Asker çöle gidedursun .. bu arada, Devlet bay da Hnyre baya w mcnl· 

01~1?e"e, sakil bir bal. Şekli çirkin me1', yazı ile .. cılanmıza iftirak et- İkinciteşrinin 1 5 inci Cumartesi 
"naJttan sarfınazar, ruhu da •atan mck IUtfunda bulunan dostlarımıza günü öğle namazından ııonra fçel 

sus renkll 'Ye zengin reslmll eserler de Rahi.rede k.al:m Kara Osman, e• has- da blr cevap vermişti: 
mevcuttur. Sergi devam eWğl müd- ım olan ~Şabakalyı ele geçirmek sev· ~sen merak et.mc .• Türlt erleri çölde 

~er ve mokaddesatma bağla candan teşekkürlerimizi bildiririz. mebusu General Cemal Mersinli'nin 
ur~ milJetine uymuyor. Evlatlan: Kuyumcu: Halit, Meh· ruhuna Yenicamide Mevlödu Şerif 

detçe hiç blr kitap satıinuynca.k, al- da.sına duşmftştu. benim lzlmi bulamazlar. Çünkü ka-
mak ı.steyenlerln Lsl.mleli kaydedUecek f,iaba.k:anın 1z1 belli de~dl, hatt4 rargflhıını dcği,~rdlm .• 1> 

'1n l>ığer taraftan, fsti.klal ma1'• ça· med ve Ahmed Celaleddin. okunacaktır. Merhumun hütün dost· 
~ll'ken de ayni uygunsuı:luklarla ============="'- ları ve arzu edenler davetlidirler. 

ve kitaplar kendi nam ve hesaplıı.nna onu unut.muşlardı bile. Yalnız Kara. <Arkası var) 
tefrik edilecektir. Bunını için de sergi- ı11H11111111111111111111111111111111111111111111a111111111111ın111111111111111 

lö fıl&lfıyoru:ı: Mel.ela Taksiın opar- MEVLÜDU NEBEVi 
d liinden ifitiliyor. Bu anada, kimi İnhisarlar Umum Müdür Muavini 
~p ihtiramla aelim ·nrmekte, merhum Feyzi Alada'nın ruhuna it-

İse yürümekte... haf edilmek üzer.e 16 llcinciteşrin 
Yar ne der, ağyar ne diiJünür? 1941 pazar giinü öğleden sonra aaat 

1. lakin ansmn fÖyle bir muamma- 13.30 da Beyoğlunda Ağacamii Şe-
da brfılll§ıyoruz: rifinde mevludu nebevi kıraat olu-

SeJılr Tiyatrosu temsilleri 
Tepebaşı Dram kısmında bu gece 

saat 20,30 da <HAMLET) 
İstlkll\l caddesi komedi kısmında. 
Gece saat 20,30 da (Kör dô~> 

de bir memur bulundu'rulncaktır. 

Çocuk: Küçülmüş btr tnsan de
gildJr. Büyüyecek bir yurt~. 

Çocuk Esirgeme Kurama 
Genel l\lerkesl 

- Peki amma, elendim, mesela nacağın dan lcendisini ıeven aziz ŞA R 
~Yo neşriyatı bitti . .;;onunda fıtik- dostlarile akrabasının teşrifleri rica Dün ı.ktam K Sinemasında berke. 
L• hlllrJı çalınıyor. Biz dP. o esnada olunur. 
,...,. kahvenin önünden g~çnıekteyiz. ·~...................................... G~N u· -n IE'SRARO 
l ahut odada poker oynuyoruz. batka.sı cenp verebilecek halde ~ lb ~ 
~ep birlikte selama mı duracağız? değiliz. Zira bProiyoruz. Esasen ka- ı Filminde 

e:a: S~emarun.bir par~smd~, t!- ideler teabit ~ilmemiftir •• ~~tiyle WiLL y BiRGEL ve BRiGiTTE HORNEY'e 
ht.oda, mevzu ıcabı, yme İstiklal bayrağn. feldı nasd anar,ı ıçındey- . . 
~'}ı ••• Bütün salon gürültüyle kal- se, timdi de selimlanmaın ve İstik- Hayran olmu,Iardır. Zevkle seyredilecek bir film 
~k mı? Üçüncü bir misal: Bir lal marfıntn diııJenmeai öyledir. Ve , 
~ktel>in avlusunda yahut bir ktıla- nud bayrak ıekil zapt ve rapt alh· Haltanm en bü,yük muvaffaJnyeti -. 
~ _.Yahut bir gemide bayrağı ıe· na almdı, bir nizama bağhndıyaa, ._ 
"4lh\lama mera.imi yapılıyor. Bu, bunla! da.. ayni makamm bimmetile H a c R A N v o L u 
)~ız o kapalı mubi~ekileri mi bir usule aokulmalıdır. H 
-1aitadar eder, yoksa, aokakt.n ıe- Z .. a. hakikaten, fU1D' sahibi olup 
~er de durmalı mıdırla\''/ Resmi İcap eden hürmeti ıöstenıMk iate
~erde, ayni saatte mü~.aeselere ,en ntandatlar da, bütün hümüni
.._Yrak çıekilir. Göz önü~de cere- yetlerine ratmen; baagi YUİyetler
~ eden bu merasime i<!U'§I vatan· de ne yapılması İcap etti!ini fAIJrı· 
~ı.,. lakayt mı blmalıdrrlar? yor)ar. 

Bu suallere ne ben, ne biz. ne 

f.-1 - İmdannatl ••• 
ırsız var 1 ... 

Jmdaaaatl .•. ••• ~uk, yetiı ... 

(Vl - NG) ' 

mubte,em Framız f.ilmj 
PIERRE BLANCHAR - ISA MİRANDA 

Birandellonan me,hur (Fey Mathias Paskal) esermılen 

ELH AM RA'da 

Bay Amcaya göre ... 

aord~ ... 

1 

....... Babç~ duvıuıpda ~u sölge 1 

Bu Akşam: Bütün Şehir Halkı 

Sinemasına koşacak ve 

Lizzi W aldmüller 
Theolingen -
lPaul Kemp 
&ara!ında.n yaratılan 

NIADANI 
LUNA 

Ea}encell §arialarla dolu, parlak ve modem ope~t fllm1ııt takdir
le altışiayaca.tıardır. nımın mus1klıl ruhları oqayacak ve zenıtn lüks 
detorlan gözleri tamafbracaktır. 

MuslkJsi: Operet Kralı PAUL LİNCE'n1ndlr, 
Bu aqa,m 1ç1n yerlerlnlz1 evvelden ald.ırmA Tel: 49369 

mız var, ne bı~aiunızl... rit çnkanz, hırsız eilah patladı aa• 

1 

... Eyvahlar olsun, ne ~anca-ı B. A - Korkmn canım, bir kin• 

• njp lcacarl ••• 



Sahife 4 

Satye binası 
Dün muhakemeye devam 

edildi 

Satye binasının yük.sek !latıe satın 
alınması suretile yolıruzluk yapmak 
suçundan ma'Zilun olanlann muhake
melerine dün birinci ağırceza mahke
mesinde devam edllmiştlr. 

'.AKŞAM 

I; , 

- • - ...................... ""~--- .. - .... -- •. -_.= --=---

14 Teşrinisani 1941 

1-ı DeYlet Demiryollari ve Limanlari ltletme ;.? 

Umum idareıi ilanlari .., 

Muhammen bedeli (9000) dokuz bln Ura Qlan H kal~en ~ 
margaıı yemet tak.ıJn!n.n 2.ftll/941 pazart~ lt"nnLlaat 15 de ~-ıaJ'I 
usuıtt tJe Ailkalada idare binasında satın alınacutir. • ~ 
Bu~ glnnek lstıeyenlerbı (676) liralık muvaltkat teminat ile kAll:O. 

tayin ett111 ves!blan ve tıeklinerinl aiiiT ~ saat H de kadar kOOl 
reisÜflne vermeleri lAmndır. _._...,w-

Şartnameler parasız oları:ı.Jc Ankai'ada malzeme dairesinden, liN---
Pa.sada tesetıüm ve sevk oefilitlnden datıtılacıı.lttır. (V709> 

Maznunlar, Galata rıhtımının iman 
tçln hazırlanan beş senelik pl!nda 
Satye binasının satın alımnasl da da 
hll olduğunu lddla ettiklerinden mah
keme bu cUıetl İktlsad VekAletinden 
sormu,ş ve İktlsad Vekileti de bu işi 
Munakalô.t Vekaletine havale etmişti. 
Bu defa Münakalat veWetlnden ge
len cevapta, Satye binasının satın 

aş, I ne I , rı , ro Muhammen bedeli 40,000 (Kırkbi!) lira olan 50 ton ~l.ııko osıu: 
28/11/94.1 cuma glliıü saat 15 de kapalı zart usu.Hl ile Ankarada ld:ıre b 
sında satın alınacaktır. 11' 

Nevralji, Kınkllk ve Bütün Aö.rılannızı Derhal Keser 
~ 

icabında giinde 3 kaşe :ılınabilir. Her yerde pullu kutulan israrla isteyiniz. 

Bu işe girmek lsteyenlerln 3000 Cüçbin) liralık muvak-kat teminat 
kanunun tayin ettiği wsikala.n ve teklitlertnl ayııı gün saat 14 de kadat kD" 
misyon reisliğine vermeleri Ibımdır. tıl

Şartnameler 100 kuruşa Ankara ve Haydarpa.fa veznelerinde sa 
maktadır. ({}843) 

alınması lşlnln pltmda dahil olmadığı •••••••••••••••••••••••••••• bildirilmiştir. .--- M A Ç K A' da ---. ı 
Maznunlar bu cevaba itlraz ederek Satılık Lüks Apartıman SICAK ve SOG-UK su ve SIHH 

İnhisarlar U._ Müdürlüğünden: 
bu Lşln Münakalfı.t VekAI.Ctile alakası 
olmadı~ını, bunun Heyeti Vekile k.a- Maçka karakolu tramvay du- Ü KASASI 
rarlle yapıldığını ve bu hususa ancak rağına bir buçuk dakika mesafe- TESiSA T . M NA 
Iktisnd vekfıletinln cevap vercbllece- de Maçka karakolu karşısındaki 

1 - Ciball fabrikası çocuk yuvası çocuıdanna 100 çift ayakkabı .e ıol 
kat elbise nümunesi mucibince yaptınlacatt.ır. 

2 - Pazarlık 21/Xl/ 941 cuma günü saat 10 da KD.bat.asta levazım şutıe" 
sinde müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. ğinl Uerl siirmüşler ve oradan sorul- sokaktan girilince 3 neli sokak 

masını istemişlerdir. Mahkeme, bu bi- salda ağaçlık içinde kuyulu bos-
nanın satın alınması ifinin planda tan sokağuıda 6 numaralı 3 katlı 

h ta dörder odalı Giil apartıma.n satı-
dahll olup olmadığının ve _bu usus lık:tır. İradı 1470 tiaU 23,000 lira-
geçen diğer muamelatın IkUsad Ve-
kll.letlnden sorulmasına karar vererek ._diiiiiıııılr....,3 ııiiniıiiciılıifi•k•,aiiıita._m...,ü .. ra .. c.a.a .. t. __ _ 
muhakemeyi bnşkıı güne bırakmı.şır. 

Gazhane cinayeti 
muhakemesi 

Safiye adında bir kadın yiizünden 
arkad~ı Hayati lle kavga ederek Be
şiktaşta gazhane clvannda tabanca 
ile Hayatiyi öldüren Muhiddlnln mu
hakemesine dün birinci ağırceza 
mahkemesinde bakılmıştır. 

Bu celsede müddeiumumi iddiana
mesini okuyarak Muhiddlnin tehevvü
ren Hayatiyi öldürdüğü sabit oldu
ğundan, Türk ceza kanununun 448 in
ci maddesine tevfikan 18 sene hapse 
mııhküm edilmesini istemiştir. Maz
nunun müdafaasını hı:ı.zırlı:ı.ması için 
muhnk"'me başka giine bırakılmıştır. 

K üçükçekmecedeki 
araştırma 

Kiıçükçekmecede Reghım harabele
rinde yapılan tarihi arıı.ştınnNann bu 
seneki programı itmam edilmiştir. Öğ
rendlğiml1,e göre hafriyat cok iyi ne
ticeler vermiş ve çok kıymetli bazı ta
rihi vesikalar elde edilmiştir. Bu ara
da tamamen mozaik dö.tenm.Lt bir sa
ray antresi de keşfolunmuştur. Bu 
mınlakada araştırmaya önümiizdeki 
baharda venid·en başlanacaktır. 

1 Günlük Borsa 1 
13 İkint'iteşrin 1941 

~ 7.5 933 Turk corru ı. n. ın_ 
• • 1933 ikramiyeli 
a • 1933 İkramiyeli Erganı 
• 7 1034 Sivas-Erzurum I 
,. ~ 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 
a 2 1932 Hazine bonoları 
a , 1935 Hazine bonoları 
• , 1938 hazine bonolnn 

A. Demiryolu tı:ı.hvlll I - Il 
A. Demiryolllln tahvill lII 
A. Demlryolu müntessil senet 
1'.C. Merkez bankası 
'r. İş bankıısı nama muharrer 
T. İş bankası Chamlle alt > 
T. ıs b:ınkası mümessil his. 
A. Di?miryolları şlrketı C % GO> 
A. Dcmlryolları şirketi <% 100) 
Esklhisar c!mento 
Kredi Fonsiye 1903 

• • 1911 
• .. Amortl 
• 11 Kupon 

Turk altını 
Külce altın bir gramı 

L. K 
:<!4.-

19,701 
20.60 
20,451 
20,55 
56,25 
16,50 
26,75 
49,25 
50,25 
45,50 

133.-
12,10 
12,60 

145,-
28.-
46.-
10.40 

106,50 
101,-

58,50 
1,10 

25.30 
3.54 
2.90 

5,22 
Osmanlı bankası (banknot> 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madrld üzerL'le 100 pezeta 
S!.okholm üzerine 100 kuron 

132.20 
1289 
31.60 

. " "Seni sevıyorum 

Şayed sız de bu cazıp güzelllk 
reçetesini kullanırsanız, sız de bu'. 
lltlfata nail olabilirsiniz.' Çunlcil 
'bu reçete en· sert ve çirkin· bir cuJ 
di kadife' gibi yumuşatıp beyazla~ 
1 tır. saf ve taze cazibe lle süsler. 
"l'okalon·• kreminde mevcut · lcıyJ ... .. 
metli cevherler, siyah noktalan 
;eritir.' acık mesameleri sıklaştınr;, 
ve cild~ bir gül yaprağı yumufalr:
' ıığı verlr ve' şayanı pertstiş bir ten 
temin. eder.) Tokalon kreml her 
yerde sattlır. 

Devlet Şurası Kanunu 
Ş E R H ve İ 7. A H L A R 1 

Yazan: 
A\•ukat KEl\JAL SİR'\IAS 

. Yeni çık1n ve Devlet Şürası 
teşklllt ve nzltelerile idari da
vaların açµl.$ ve yürüyüşüne ta
nllük eden bu kitabı Istanbulda 
Üniversite Kitabevi ve Ankara
da Akba ve Yürükalp kitabev
l~rlnden tedarik edebilirsiniz. 
Fiatı 2 liradır. •Ankara posta ku
tusu 4180 adreslnt> bedeli posta 
havalesi olarak gönderildiği tak
tthvt" hlldlrllen adrese t(lııhhfıtlfı 

gönderilir. 

Satılık Yalı 
Amavutköyünde Kuruçeşml:! 

caddesmde Sarraf Burnu mev
klinde bahçesi ile rıhtımı bulu
nan 1 numaralı yalı açıK art
tırma ıle satılıktır. İçlndc ter
kos, Havıı gazı, elcktrlk ve ka
lorifer tesisatı vardır. Gönnek 
lstlyenler lçlndekl kiracı11a mü-
rncııat edeb'llrler. Taviz bedeli 
yoktur. Müterakim vergi ve ru
sumlar sat?cıya, tapu ferağ har
cı alıcıya aittir. Almak isteyen
lerin açık arttırma tarihi olan 

Bugiinkü Proıram 1/12/941 pazartesi giinu saat 
12,30 Program, 12,33 Karışık ~rkı- 11 de Türkiye ics bankası A. Ş. 

lnr, 12,45 Ajans haberleri, 13,00 Karı- İstanbul şubesi hukuk müşavir-

Ereğli K6mürleri işletmesi 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - lılebnemizin: 
A - Kandilli 
B - Ko7la 
C - Gel:k 
D - Üzülmez 

İstihsal mıntakalannda olmak üzere y-edi mevkide mevcut Duş 
binalarııntn sıcak ve soğuk su tesisatı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Hazırlanan keşif projelerine tevfikan yapılacclk olan te· 
ısisatın kesif bedeli 11 O 000 liradır. 

3 - lhale 1 birincikanun 1941 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 14 de işletmenin Zonguldak Merkezi Jmar Miidürlüğünde 
yapılacaktır. 

Bu gibi tesisat işleri yapan firmaların lüzumlu müııak&sa ve
saik in· hamilen ihale tarihi olan 1 bir;ncikanun 1941 tarihinden 
evvel ebiltmc şartlarile proje ve keşifleri gönnek üzere işletme
miz imar Miidürlü~üne miiraca .:ı.tla"• li.izumu ilan olmıur. 

A - Boş Benzin, Mazot ve Yağ Tenekesi 
(tahminen 9000) 

B Boş Asfalt Varili (tahminen 3000) 
C - Kullanılmış Eski Otomobil Lastiği 

(32 X 6, 34X 7 ve diğer boylarda) 

D - Boş Benzin Sandrğı (tahminen 8000) 
E - Boş Kağıt ç;mento Torbası 

(Tabminen S ton) 
Yukarıda ya;,la b:ı kalem eıya kapalı zarf usuliylc satışa çıkanl
mıştır. Tekliflerin kap.ıh zarf dahilinde (teküf- rümuziyle eın geç 
19/1 1/ 941 tarihine kadar a~ğıdaki adrese müracaatla muayene 

edilebilir. 

A. G. G. MİTCHELL ESQ 
Sabit Süleyman Bey caddesi No. 23. Bandırma. 

Sümer B8nk 
Umum niüdürlüğünden: 
Memur SOonaeak 
Bankamız Umumi mudurhiğünd.e çalışmak üzere dosya sistemlc

rjne ve kayıt usullerine vakıf. Bankalar veyQ. resmi müesse.se ve da
ireler muhaberat şefliklerinde bulunmu.1 tecrübe sahlbl ve tercihan 
lisan bilen bir mütehas.5ıs alınacaktır, 

İstekliler tahsil ve mesailerinl gösterir vesikalarla 1/12/1941 ta
rihine kııdar Ankıırı:ı.ôa Sümer Bank Umum müdürlüğü.ne mürcaat 
edehlllrler_ 

Memur AOonacall< 
KIZILAY UMUMi MERKEZİ 

MUHASEBE SERVİSİNDEN 
Çalışmak üzere 90 ve 110 lira maaşlı dört memur illınacaktır: •Altı 

ayiık hizmetten sonra 15 Ura Ankara mesken zammı vertur. Şeraıt: 
En az lise derecesinde t:ıruıııı olacaktır. 
Otuz yaşından yukan olmıyacaktır. 
Muvazzaf askerlik hlzmetlni yapmış olacaktır. 
(Ticaret liseleri mezunlan ile bir müessese muhasebestnde çalı~ış 

olanlar tercUı edilecektir.> 
MüracaaUılann ikinci teşrin on yedisine kadar kısa hal tercüme

lerlnl Ankarada YenlJ,ehlrde Kızılay umuml merkezine göndermeleri 
l!\zımdır. 

Talepler fazla olduğu takdirde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

3 - Nümuneler her gün sözü geçen Şubede görülebilir. d• 
4 - Ayakkabı ölçülerı Ciball çocuk yuvasında alıncak ve elbiseler ora 

dlkUrilecektlr. c9689• __.,, 

İstanbul üniversite rektörlüğünden: 
Rektörlük kaleminde 50 lira. ücretli dıı.lttlllluk a.A;ılmı.ştır. Buraı.a nıos-· 

baka ile girmek lsUyenleı1n bonservlslerlle 17/11/941 tarihfue kadar k!-1.::' 
ba.s vumalan. <~·: 

'l'tlrkiye Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesı: 100,000.000 Türk Urası Şube '' 

aJans adedi: 265 • 
Zirai •e ticari her neri banka maamelelerL 

Para bfriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

ZJtaat Bankasında kumbaralı ve· ihbarsız tasarruı hesaplannda en 
az !>O llr:ı'll bulunanlara senede 4 defa çekilecek lrur'a Ue aıatıdakl pllnil 
tröre ikramiye da~tılacattır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 Urahk 5,000 lir9 
t • 500 • ı.ooo • 120 • 40 • t,800 • 
f • 250 • 1,000 • 160 • ıo • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir aene içinde 50 liradan aşağı 

... r.~m!•:er.ıere ikramiye cıkt.ığı takdirde ~ :W razJJılle vertlecettır 
Kuralar senede 4 defa 11 eylOJ, 11 blrlnciklnun, 11 mart ve 

l l haziran tarihlerinde çekilecektir. 

I~ ........................................... ,, 

1 Yüksek Mühendis Mektebi Satın Alma 

1 
Komisyonundan: 

M~ktebimiı-A! açık ek.<:llt.ı.ne usulUe 20,000 kilo et alınacaktır. Beher ki• 
!osur.un muhammen bedell 65 kuru,ş ve ilk teminatı 975 liradır. EkSııt· 
me l/12/9tl saat 10.30 da yapılacaktır. Fazla malfımat içln ınüdurıyctıı 
müracaat. C9922l 

Sıhhi Müesseseler Satın Alma Komisyonundan: 
Bakırköy Emrazı · Akliye hastahanesi mutfak binası ikmal inşaatı M1K 

eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Ekslltme 3/12/ 941 çarşamba günü saat 15 de İstanbul Sıhhat 1' 

İçtimai Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komlsyoncl:ı 'Yapılncaktır 
2 - Muhammen tlat 4201 lira 71 kuruştur. 
3 - Muv::ı.kkat teminat 316 liradır. 
4 - İstekliler şartname proje keşit hiıl:l.~asUe biına müteferrl diğ~r 

evrak her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler en az bir taahhütte •3500• liralık bu işe benzer ı., yap· 

Lığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden Istanbul vnfL· 
yetine müracaatla eksiltme tarihinden tatıı gunlerl hariç 3 gün evvel alın
mış ehliyet ve 941 yılına alt Ticaret Odası vesika.~lle belli gun ve saatt• 
komisyona gelmeleri. (1>901> 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~--

İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi 
Enstitüsünden: 

Beyazıt kütüphanesi müdürü İsmail Scnocr'in vefatının yıldönümüı1-
de Maarif Vekilliğince blr biyoğrafi nC4rCdllecektır. Kendisine alô.ka göS
terenleıden bu eserde bir hatıra veya herhangi timi bir mevzuda yazı bu
lundurmak isteyenlerin 15 gün içinde bunu enstitümüze göndennelcrl. 

(9943) 

şık şarkılar, 13,30 Karışık program Pl. llği servisinde hazır bulunmala-

18,03 Fasıl heyeti, 18,40 Karı§ık ş:ır- ... rı -lllin-o-lun-ur_. --- ~-) ek Ta(! Pırlanta v·u·zu'" ve K"u'oe kılar, 19,00 Konuşma, 19,15 Saz eser- y 
lerı, 19,30 Ajans haberleri, 19,45 Kla
sik Türk miizlğl, 20,15 Radyo gazıetesi, 
20,45 Piyasa şarkıları, 21,00 Ziraat tak
vimi, 21,10 Temsil, 22,00 Salon· or1ces
trası. 22,30 Ajans ve para borsası, 22,45 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Kıyı emniyeti cankurtaran kısmında 40 llralık roketcll~r münhal· 
dlr. Taliplerin aşağıda yazılı evra.klle birlikte l.şletmeml7. Zat işleri Mudur~ 
lüğiine müracaattan ih\n olunur. 

Salon orkestrası. 

15 ikincite.şrfn cumartesi sabahı 
7 .30 Program, 7 ,33 Hafif program 

Pi., 7,45 Ajans haberleri, 8,00 Benfo
nlk parçalar Pl. 

Kiralık apartıman 
7 odalı gcn!4 apartım:ın. hava

dar, güneşli, guzeı mıınznralı Adle 
Hlln 3 Tozkoparan. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye Ecnebi 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 • 1450 » 
400 • 800 » 
150 • • 

Posta ittihadına dahll olmıyıın 
ecnebi memleketler: seneliği: 
3600 altı aylığı 1900 üç aylığı 

1000 kuruştur 

Mu HA Si p Telefonlarımız: naşmııharrlr: 20565 
Yazı lşlerf: 20165 - İdare 20681 

Istanbulda bir ticari müessese- Müdür: 20497 
de çalışmak uzere lise mezunu, as-
kerlıkle ll!şlğl olınıyan bir muha- Şevval 2t - Kasım 7 
ip ar:ır:.m:ıktadır. Türkçeden s. im. an Öğ. İki. ·Ak. 
b~ka bir ecnebi lisan vo daktllo E. 12,12 ı,s• '1,06 0,44 12,00 1,3 
b!lenler tercih edilecektir. Talib- Va. 5.()4 6.46 11,58 14.36 16.52 18 

lerln tekliflerini muvazzah adres- İdarehane Ba.bı!ll elvan 
lerlle ve e:MUHASİP» nımuzne ı Acımusltı1c sob.k No. ıs · · · 

oosta kutusu 176 adresine •••••••••••ıiıll•• bUdlnnelerl. 

12 ltrat tek taı pırlanta bir yüzük ile 9 ltrat 3 .antim p~rlanta 
bir çift küpe Sandalbedesteninde teşhir edihnelctedir. Satıı günü: 

20 ikinciteşrin er e.mbe ünüdür. 

ASKERLİK İŞLERİ 
Eminönü Yerli Askerlik Şube

slnden: 

P. Tğm. Abdül CClil oğlu A. Rüıitü 
324 (45011), P. Tıtm. Ahmet ~lu M. 

1 Liraya teminatlı 
PERMENANT 

Beyol!'lu Tarlabaşı cnddes1 No. 134 

Niynzt 316 (23418) P. Tğm. ıuınıet o~lu !!1111•••••••••••• 
Şazi 329 (45364), P. Tıtm. Ali Ari! oıt-

Beyoğlu İılikW caddaüıde 
(Haçopulo Pasajı yanında) 

220 No. 

lu Mehmet Muhlis 319 (39555), Muh. 
At~. ömer oğlu Mustafa. 325 (46630), 
Ml. Me. 8 8 Reşit oğlu Osman Nuri 
298 <311-64>. P. Tğm. Gıyasetttn o~lu 
Mehmet Sadık (14-071), Bu subaylann 
acele olarak şubeye gclmeler111An olu- SENT 'da . 

İstenilen vesaik: 
1 - Nüfus hüviyet cii?.danı ile askerlik terhis tezkel'Cslnln aslı ver

noterllkçe mu.cıaddak suretl 
2 - İyi ahlA.k sahibi olduğu hakkında vesika 
3 - Sağlık raporu 
4 - Üç adet fotoğraf 
Aranılan evsaf: 
a - Yaşı 45 ten fazla olmamak 
b - Askerllğinl bltlnn.Lt sahil halkından olmak 
c - Deniz hayatında en az bir sene müddetle çalışmış bulunmak. 
e - Yüzmek. dalmak ve kürek çekmek bilmek (0939> , -
Nakliye işi Eksiltmesi 

nur. 
••• 

Sümer Bank - lstanbul satan 
alma müdürlüğünden: 

Her akşam tedansan Haftada iki defa Yemişteki lzmit Sellüloz Sanayii Müessesesi· 
Lüb ve samimi bir muhitte en nin Bürosu iskelesinden verilecek eşya ve emtiayı alarak lzmite, 

Sanyer askerlik şııbeslndenı mükemmel Aile toplanh yeri. lzmitten de dönüşte olduğu takdirde mal alarak getirecek bir mo-
Adreslnde bulunamayan yedek Is- Her (Ün öğle yemeği, törle bir sene için mukavele yapılacaktır. Şeraitini öğronmek iste· 

t1hkAm tetmen All Rıza otlu CelAl Müdüriyet: y eşilköy Palu ve yenler tarihi ilandan nyın yirmisine kadar Galntada Sümer Bank 
(46581), İstanbul meıiı:es yollar fen Florya Pl&jı sahipleri binasında ikinci katta T.ic.aıet servisine müracaat etmeleri 'V'C ayın 
memurluğunda y&dıelc to1>9u telmen Bayan Semta ve Yahya Baydar yirmi birinde saat onda yapılacak olan eksiltemeye gelmeleri ilan 

İhsan Tıµıanın ('8ffe) hem.n GlJbeye lı.iıTıieliieliiooiiiır•4i90iii3İİ7••••• .. lmomlİıunİluİİrİI. --------------------~ ıelmelerl. 


