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Sıkınblı. 
kuruntu u, 

ıneçhul ·içinde 
Bulgaristan --L.~Ulgaristandan gelen sesi be

Alman tebliği 

Moskova ve 
Leningrad 
bombalandı 

•"'1Illedik.. 
Oo 13~. kolll§Ulanmızdan toprağa Sivaatopol ve Kerç'e 
la.rkunan birşey istemiyoruz. On- hücum eden Alman 
1 dan istediğimiz, ilkin, komşu- kit 1 · k dıl 
tık hakkını bizim kadar gözet- a an arazı azan ar 
ltıeterı, sonra da bize karşı emni
teı · Berlin 15 (AA. - J\lman ord"
llıa gôsterip yan gözle bakma- lan başkumandalığınm tebliii: Kı-
0 lan, gürültüsüz, sakin, rahat rımda düımanın muannidane mioo 
l'ıı~landır. Fakat Bulgaristan dafaa.aına rağmen Sıvaatopol ve 
-... !ilt değil. Kerç' e hücum eden Alman kıtalan 

Bulgar Meclisinde Hariciye arazi kazanmışlardır. 
~Cilrnenı Reisi gospodin İaneff, Cephenin orta kesiminde düıman 
~l tkiye hakkında bazı sözler söy- piyade ve tanklarının kaf1l hüoum• 
e lan püskürtülmüştür. Bu kar~ ha
t·~· Bu sözleri, çok dikkat et- cumlarda Ruslar 44 tank kaybet· 
İğ'izniz iyi komşuluk münase- mişlerdir. 
~tlertne ay kın bulduğumuz için, Ağır topçumuz Leningrad' da mil-
Oğrnsu, beyenmedik. hiın askeri üalerf muvaffakıyetle 

BU S.A.BARKi TELGBAl'L&B 

Şimalde Leningrad'ta 
Rus cephesi harp yeniden 

yarıldı şiddetlendi 

Helsinki, bütün Karelinin 
Fin kontrolu altinda 

bulunduğunu bildiriyor 

Moakova radyosu 
«Kınm'da vaziyet 

pek ciddidir• diyor 

Vicby16 (A.A.) - (Ofi) Rus- Londra 16 (A.A.) - (B B.C.) 
ya'da şiddetli muharebeler devam 1 Rus cephesindeki muha•t-belere 
etmekle beraber vaziyetle değişik· dair gelen son haberlere eö•f' Le
lik yoktur. Yalnız Alman'lar Kı- niııgrıı.:I mıntuasında muharı-be ye
nm'da Kerç ve Sivastopol'a doğru niden şıddetlenmşitir: Ru•lar Al
ilerliyorlar. Şiddetli soğuğa .rnğmen rnanla:-ı. son günler zarhnda zıaptet
Tula mıntakasında şiddeti; muha- tikleri Tikvin'den atmağa ç"l•şıyor
rebeler olmuştur. lar. Almanlar limen ve Ladoğa 

H!!lsınki' den gelen ha bt'rlere gö- gölleri arasında Volkof nehri boyan
re fİmalde Rus cephesi biıçok yer· ca yeni bir çevirme 'ınelc:et:ne le
de yarılmıştır. Şimdi bütiin Kareli şebbü.s etmişlerdir. Kar<!li bcrza-
Fin kontrolü altındadır 1'ında şiddetli muharebeler oluyor. 

a bombardıman eylemiıtir. 
tı U zat diyor ki: <ıYugoslavya- Savaş tayyarelerinden ve Stuka· Alman teblitincle torpille ciddi hasara utrahldılt bildirilen Malaya &ll'hbn 

~Parçalanmasından ve Yuna- lardan mürekkep ehemmiyetli ter ====--===---==-=-=====--==-===--==-=-------
Rus tebliği 

Mo~kova mıntakasında ve ct-nup
ta vaziyette deği,ildilt "yoktur. Al
manlar Moskova cephe-ıinde son 
günler za•fında Tula rivımnda en 
büyüL. gayı etlerini ıufotmişlerdir. 
Pravda gazetesi diyor ki· ~Burada 
cepheden hücum planı ııuy'l düf"' 
müştür. Çe:virme harrke.ti df' bo1& 
gitmiştir.,. 

~ nın yenilmesinden sonra, killer Moskovanan cenup ve Ladoga Malaya Kafkasta 
~Ulgaristanın bugün sınırların- gölünün doğu kesimlerindeki SM'Y,ct 

....,. bir tek meçhul kalmıştır: eahra tahkimatına, kıta toplantıları- hl R h • 
Londra 16 (Radyu 7,15) - Oece 

yansı Moskovada ~ Sovyet 
tebliği: İklncl tetrlnin on befln,cl gü
nü bütün cephelerde çarplflll&lar ol
mUftur. M<>*ova civarında 4 Alınan 
tayyaresi. düşürülmüttür. CUma günü 
10 Sovyet tayyawdrle mukabU Al
manlar 4f tayyare kaybeCmiflerdtr. 

•urkiye,ıı na, demiryollanna ve hava üslerine zır ısı us cep esı 
S • hücum etmiılerdir. Düıman in:-

1- u görüş çok yanlıştır. Yugos- sanca, ıilihça ve müteharrik malze- ·ıı d• kuruldu 
b,.?',a.nın uğradığı kazadan, Yu- mcoe ağır kayıplar vermiftir. Mur· torpı en 1 
f1Slanın başına gelen geçici maııslt' da den\İryolu temleTine kar· 
lı:1_lketten sonra, bugün ve yann, if.l tam muvaffakıyetle başka hava Baltık denizi 

dondu 
~ k d.i.S. h b kal l ln hücumlan yapılmııtır. 
bt en 

1 
em aş an ç Dün gece Mosltova ve Leningrad 

~k meçhul varsa o da Bulga- bombalanmııtır. 
suı:~istan sınırlarında, du- Tahrip edilen Alman 

~Unda bilinmez bir nesne bu- 'tank ve kamyonlari 
llııınıyan, dünkü, bugünkü ve MOü:ova 15 ( A.A.) - Moıko-

b .... _ . • va rai:lyoıu tarafından neıredilen 
~UUti siyaseti apaçık olan tek resmi haberlere göre, garp ve cenup 

leket de Türkiyedir. cephelerinde · hareUt yapan :Ruı 
ı...~lgar mebµsurıun Tüı;kiye ltıtalım, 1 3 M>nteırinde 20 Alman 
~de meçhul sayd~ğı şey tankı, piyade <ve aakert malzem4t 
,er Türkiyenin ne yapacağı, ya- yüklü 300 kamyon, petrol yüklü 4 
411lt sarnıçlı kamyon, 2 5 tayyareye kartı 
ltetı ne yapmak istediği ise,· biz koyma bataryaaı tahrip etmiıler ve 
~ diSini hemen temin edelim ki bir piyade alayını · imha eylemiıler-

kiyenin vaziyeti hiç değ~1i- dir. Rus tariarccileri. cenup cephe
~ek, Türkiyeye, dün olduğu gt- sinde, 1ki gün zarfında piyade efra-

Yann da hiç kimseye saldır· dile malzeme nakleden 97 kamyon 
!bak fikri gelmiyecektir. Bulgar- tahrip etmişlerdir. · 
la.tın, bunu şimdiye kadar anla- Londra 1 S (A.A_.). - Moskova 
b\anu 

1 

radyosu, Tula kesımmde, Sovyet 
)t ş olmalarını gerçekten aca· miidafaa hatlannın kilometrelerce u: .. ~~.ıuruz .. ve .. bundan dolayı içine giren iki Alman tüme~inin, 
~ Üluruz. Çunku komşulanmı- tank karşı koyma pike bombardı
. n bizim yüzümüzden haksız ye· man tayyarel.cri olMt Stomovik'lerle 
2'e korku içinde yaşamalarını is- topçunun ve piyadenin mukabelesi 

~lb.eyiz. Biliriz ki bu kötü duy- (:.>evamı Mhile 2 sütmı 6 da) 
Ri • arttıkça, insanlan olduğu 
ı:i _ınnıetıeri de istenmedik teh
ha e.ıı yollara götüren bir illet 
~ni alır. Bunun içindir ki bu
oı Avrupada meçhul bir tarafı 

01 
lllıyan tek memleket Türkiye 

ttı duğuna komşularımızın inan-
alannı dileriz. 

Milli Şef 
Refikalarile birlikte dün 

konservatuarda 
konserleri dinlediler 

nuıgar mebt•su ilave ediyor· Ankara 15 (A.A.) - Reiaicüm-
~~~kat umarız ki Türkiye ile mü~ hur ismet lnönü beraberlerinde Ba
~-betıerimiz her zaman, ara- ya.n lnönü olduğu halde bugün saat 
d"'«laki dostluk anlaşmasına 15,30 da konservatuvarı teirif bu
" ayanacaktır. Bahusus ld Türki· yurarak verilmekte olan konseri 
.renı dinlemişlerdir. 
ı n şark ve cenup sınırlarında • 
llgiliz ve Sovyet orduları var.ıı Milli Sef ve refilcalan konserva· 

tuvarda Maarif Vekili Hasan Ali 
hn l3u Sözlerin birinci kısmı, sa- Yücel tarafından lcarşılanmı,lardır. 

tnebusun bütün beyanatın- - · 

~ tek doğru düşüncesidir. Hiç Milli korunma kanunun
~he edilmemelidir ki Bulgaris- da yapılacak tadilat 
hı .. ~ tersine bir hareket ol- I" "ha -

1 ~ T "" ki ik" m1 k t ayı a -rası ça ur ye, 1 me e e Ankara 15 - Korunma tanunu.nda 
~ ndak.t iyi geçim andlaşması- yapılatak detiflkllie alt kanun ıt.yt
~ bağıı kalacaktır. Ne yazık ki hası Koordlnuyon He,etiııce kabul 

· İaneff bu doğru düşünceye edllm.lftlr. Yeni IA.ylhada lhtUtlr1a 
&onra ' ' mücadele ı~ın da.ha tatt ve eeaall htı
)a dan gelen sakat delilde da- kümler mevcuttur. LAylha bugftnler-

nç aramıştır. de Meclise gönc!erllecektir. 
Sa 'l'ilrkiye sınırlannda. İngiliz ve 
~ "Yet askerleri bulunmasını, .. :1. k k - •• e .. 1 

tç~gar mebusu, memleketimiz 
llı n korkutucu bir durum mu sa
bt Yor, yoksa bize cesaret verici 

Mey haneci ve bozaci 

'trı. r arka mı sayıyor, pek anlıya- itin içinde ihtikar olup olmadljı· 
... ~dık. Fakat, her ne olursa ol- m teebit için, ıüpbeyle damcalan· 

l-~. bu vaziyet Türk - Bulgar m1tlara diyorlar ki: 
llUn - Fatura ibraz et! 
tıt· .esebetıerile birleştirilince her Meyhaneci de, bozacıyı tabid 
ll 

1 görü~ de yanlıştır. Türkiye, gösteriyor. Bozacı iae: cEvet, fU 
he sınırlarına yakın İngiliz ya- malı şu fiate 1attun.• diye faturayı 

U.t Sovyeı askerleri bulunduğu verebiliyor. Daima verebilir de. 
Her halde fatura hüccet olamaaa 

Necmcddin Sadak gerektir. ihtikarı teebit için batb 
(Devamı sahife 2 sütun 2 de) yollar bulmalı. 

Alman tebliğine göre 
Arc Royal'i batıran 

Alman denizaltılarıdır 

BerUn 15 (A.AJ - Alman ordulan 
başlkumadanlıtınm hususi tebll~l: 
Alman bahriyesi yeni blr büyük mu
vaffakıyet kazanmiıft,ır. DenlzaltL ge
mllerl, batı Akdenbde blı' İnglllz harp 
gemlsl ~e }lücum etcnlllerdif 

İlli denizaltı Ark RoJ&l uyyare nak-
11" teı.wal b&tinnaf i"e ~ sırh
ıa.sılıı hasara utratm,.tu. Haar o ta
dar mühimclJr ki, gemhıln Cebelütta
nlt limanına yedekte götürülmesi za
rureti hasıl olmuştur. 

Daha başka İngiliz blrlUdert lsa.bet
li torpil yaralan almı.,tır. 

Ark Royal, 26 eyl()} 1939 da bir hava 
hücumu esnasında ciddi hasara u~ra
mı., ve tamir edildikten sonra hizmete 
girmiştir. 
CAkşam: Malaya dritnotu 31,100 

tonluk eskl bir saftı harp gemisidir. 
1916 senesinde hizmete glnnl4 ve Ma
lezya hükUınetlcri tarafından İngilte
reye hediye edilmiştir. Makinelerinin 
kuvveti 75,000 beygir, saatte sfirati de 
25 mlldir. Bu drlt.not 1937 senesinde 
ikinci de!a olarak esaslı bir surette 
tadil edilmiştir. 

Kerç boğazini geçecek 
Almanlara kartı koymak 

için mevziler tutuldu 

Londra 15 CAA.) - Londr&.ya gelen 
Rus haberlerine göre, Sovyet Jcıtalan 
Kerç t>otazuıı geçmek tefebbüsü es
nasında. Almanlar tara.ımdan yapıl
masına intlmr olunan hücumu b.rfı-

Bu yüzden Rus filosu 
hareket edemiyor 

lamak üzere Ja.tkas oo!gesinde mey- Vıcla1 16 (A.A.) - (Ofi) Le-
zUerhıl tutm\14 bulunuyorlar. ningrad ile Baltık'taki Ruı d~niz 

TimoÇenko Ol'dulannın. Aknanla.n üaü • Kronttad aru1nda deniz ta
Don vadi&lnden geçerek Katltasyaya mamen donmuftur. Bunun neticesi 
u.Iqmaktan menettllcleıi Moskova böl- ı _c So d · 

....ı d d __ ,_ toplulukl o ar~ vyet onanmaaanm ıvaze-
g...,.n e mevcu ...... er ann- ti le ah" h. ltlıe • . • 
dan takviye kuvvetleri alınmlftır. Yt ço ~ ım ır ıe gınnıttır. 

Al h J ki ~ Bahusus kı bu donanmada 60 de-
man azır 1 an nizaltı vardır. Fena hava devam 

Londra 15 (A.A.) - Almanlar İn· ederse ilk.lc.8.nundan evvel bile bu fi. 
gilltel renTin 1s~1çlnk hazırlliladtklaakn lonun kımıldanmasına İmkan lcal· 
sa arı unaya ~ar ara. yo en • k 
letmişlerdir. Şimdi Almanlar bu sal· mıyacıı._. _tı_r. ______ _ 
arı Kafkasyaya karşı yapacaklan hü- y • k 
cumda kullanmağa hazırlanıyorlar. ıyece 
Bunlar şimdi Sovyet müdafaalarına 

karşı kullanılmak üzere Tuna a~ında meseles·ı 
Rus donanmasının Kınından ayrılma-
sını bekllvorlar . 

Başvekil· yarin Mersine 
hareket ediyor 

___ _.____ 

38 lik 8 ağır, 15 ilk 12 orta top ve 22 Ankara 15 - Bir ay mezuniyet 
hafif ve birçok hava defi topUe mü- almış olan Başvekil doktor "Refik 

Amerika Maliye naziri· 
nın çiftçilere bir nutku 

cehhezdlr. Gemide dört tayyare ve 5 d artesi günü Mersin'e Londra 16 (A.A.) - (B.B.C.) 
bunları yukarıya çıkannağa mahsus ay am paz . . . A "k M ı· N 8 M 

ult rd Mü tteb t hareket edecektir. Başvekıle Han- men a a ıye.ı azın . orgen-
ikl catap e va ır. re a ı su- Sa ... . ta ·r · ·· ·11 · .. ı d '" · 
~ ıa-k 1180 kişiden ""'Üt'Ck- ciye Vekiı. B. Şükrü raçoglu nun v çı çı mumeseı erıne aoy e ıgı 
... ay ve er o ... -· b" · ,_ d · · ,_, H b" · keptir.l v.:-kalet etmesi muhtemeldir. an nutuıı.ta cmı§tir ıu: arp ıttı· 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ği zaman yüzlerce milyon inaana yi
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yecek teminine yardım etmeinz la· 
zım gelecektir. Harp dolayıaiyle 
yerinden oynamı~ bir dünyaya yiye
cek teminine hazırlanmalısıniız.> 

Avrupa birliği 
Londra'ya göre Almanya 

kendi kontrolü altında 
bir birliğin teıiaine 

çalı§ıyonnuı 

LOllClra 16 (A.A.) - (B.B.C.) 
Franeız: Harbiye Nuınam cena· 
ze merasiminde hulunmak iiEere 
V"dy"ye IPtmit olan Alman ıefiıi 
8. Abetz, <liin Franll.Z lıiilthaet er
Wni,1e birkaç d.fa görüpnilftür. 

N"J"odt' tan gelen habe.lere g&re 
aofir, Petain hiikUmetini Abnaaya
.. yeıN nizamına tamamen T• 1&rt
az olarak yardam ebnei• ~ •Y
lemi,tir. Bir milyon fr&n111: e1irl
mn •• rb.. buakılllluı •aacM l:Mı hu
eu.ta yemlik olarak guHanılqor. Bu 
~- biiyiik ait'ui sefesı.in bir 
Jo.nu.u tqlıül etmesi muhtemeldir. 

AlıaAR kontrolil altmcla bir Av· 
~ birliği te,J.iline çaı.lc:lığına 
dair emareler vardar. Nevyolc vaeı· 
tMiyle ııelen haberlere göre Hitler 
bir nevi beyallllarao notretmeği 
ilmid ediyor. Diğer devletlerin bir
IJe iıtraJcini temin lçin çalışılmak· 
tadır. Bundan maluad hamin. de
vanu meauliyetini İngilterıe",-e at
mak 

0

olahilir. Almanya bu suretle 
1att nyut zafer kazaamak ntWor. 

Kınm hakk111da en son malumat 
bu sabah Moalrnva radyosu tara• 
fından verilmittir. Radyo demİtt.İT 
ld: cKırım'da vaziyet pek c:iddidir. 
Maamafih Alman'lann Sivaııtopol'u 
zaptetmek için binler,.e can feda 
etmelerine rağmen Ruılann yeni 
müdafaa hatlarını delm~ gayreti ne
ticesiz kalmıııtır. Müdafiler haıva ve 
df'ni:r.. 'rnvvetlerinden halı\ yardım 
göri.i· lar.> 

e. Kurusu 
Vaşington'da 

Bu seyahat hakkında 
muhtelif dütünceler 

Londra 16 (A.A.) - (B.B.C.) 
Japon murahhası B. Kurusu dun 
tayyare ile Vaşington' a gelmiştir. B. 
Kurusu: cDevletler ar.Hındaki buh· 
ranlardan pek azı yat tşt•rılamaz. 
Vazifemde muvaffak olml\klığım 

çok muhtemeldir.:. demiştir. Fakat 
hakiki vazifesinin ne olduı'.;u pek 
vazıh değildir. B. Kun•su Amerika
ya davet edilmemiştir. Amerikanın 
vaziyetinin değişmesi de pek muh· 
temel değildir. 

Müşahidler bu seyehat:cn 2 mak
sad olduğunu .söylüyorle.r: 1 - Ja· 
pon hükumetinin hangi tecavüzünün 
Amerikada az akisler ~·aparağını 
anlamak, 2 - Harp ol.tr.aksa Ja
ponyanın, halkına, harbin önüne 
geçmek için son gayrc' i p •lclti~ini 
anlatmak. 

Japon Tıimes gazete<ıi Japonyan9n 
kendi ve Pasifik menfaatleri için ıid
detlc harekete karar verdiğini ya
zıyor. 

Japon parlamentosu dün toplan· 
mııtır. Bugün imparatorun bir me
sajı okunacaktır. Japon bandıra&. 
Aaamamaro vapuru Singapurdan 
450 Japon alaralc hareket etmiftlr. 
Malaya' da 5,000 Japonun mikdan 
az zaman zarfında hin bet yüze in
miftir. -------
Hava akınlan 
İngiliz tayyarelerinin 

faaliyeti devam ediyor 

Loadra 16 (A.A..) - (B.B.C.l Dlln 
a.vcı ve avcı bomba.rdıman tayyarel~ 
rt §lmall Fransa.ya hücum etmlfler
dlr, Dunkerque'de fabrikalara, mar
şandiz trenlerine, top mevzııertne, yil
rtiyen kollara bombalar atılmıştır. 
2 tayyare kayıptır. 

Dün akf8JD bir Alman bombardı
man tayyaresi düşürülmüştür. Gece
leyin İngiltecenin blr çok noktıılannıl 
bombalar atılnu~ır. 

Brltanya tayyareleri Blngıızl, Dcr
ne ve Bardlyaya'hücumlar yrı.pı:nışlıır
dır. Cumıı günü Cenubi Amerika tııy
yarclcrt Martuba ve Bardlya tn.yyare 
meydanlanna hücum ctmlşlerdlr. 
Garp çölünde 2 tayyare hıısara uğra
tılmıştır. Bu harckıetJerde h1c b~r tay
yare k&ybedllmemlstl.r • 
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8ah11e 2 AKŞAM ıe Teşrtnısanf 1941 

Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
, ..... _. ...... _._._._ ..................... ._._BKmlrmm ...... ._ .. _.._mmmm._-. ............. _. ... ._. __ m::m~ 

Bulgar Harbiye 
Nazırının 

beyanatı 

Sıkıntılı 

kuruntulu, 
meçhul İçinde 

Bulgaristan 

Un t zii Sşi 
Be ediyece evlere dağılacak beyan
namelerin tab'ı bu akşam bitiyor 

Ark Royal 
nasıl battı? E7 Ttlrk 

gençliği! 
.,._"'.if»lf·~ 

cKüçük ordumuz bir gün (Baş ta-r"• 1 inci Mı.bi'ede) 
bir rol oynamağa davet lçfn kendini Bulgarlstaııla fyf ge-

Y apilan arQ§firmalarda pastaci ve aimit,i lirinla· 
rinda yüzlerce çuval kaçak un meydana çıkarıldı 

Bir zabit, tayyare 
gemisinin son dakikala· 

nni anlahyor 
Birinci 
vazifen ... 

edilebilir. Harpten çinmeye mecbur sayar, ne de ay- Londra 15 (A.A.) - Bir lngiliz 

k k ı m sebepten ötünl Bulgarfstan?a ..... :h .d. .... _..,_,_ ..... muhribi, ıonuna kadar Ark Royal'in 
Or mama 1)'1Z> .. Jl'mnlara nctfm miktarına gbre un m.,,. nar. ı mevzu&AUAUo"> ~ -,e w•r d , __ ,__ .. 

bozuşmaya yuztutar. Unutma- ten:t etmeıc,.. bu IUI'etle fırmcılann günt1l narhm daha bir mtıddet tem.· ~anın a JUUI1Ufbr, Ark Royal auva-
Atatürk'ün aana hitaben •0>' 

lediği m~hur tarihi nutku b~ 
Terce defa okumuş ve ezl:)ef 
mişsindir. Bunun her nolt~ 
ayn ayn dikkat ettin. Fakat~ 
ba ilk kelimelerin gelişigüı 
söylenmemiş olduğu da gö~?~ 
den kaçmadı mı} Himbe şo> 

malıdır ld İngilizler tstikl~llmlz bllelerlne Rd çekmek~. ya.nr.da.n didine tarar '1'e111~. rlsi geminin lcurtanlamıyacağuıı an· 
Sofya 15 (A.A.) - O. F. 1. k da b'taraflı- itibaren ,ehrlmlzde her e"l'de oturan y·• I ) ka k lamı~ ve tahlisiye emrini vermiştir. 

ajaMı bildiriyor: Bulgar Harbiye a r ı . gımıza saygı gös- vatandqlann te2ıb1t olunmasına bat- UZ erce çuva ça iki saat sonra Ark Royal, mezarına 
Nazın general Da.skalof •on muha- teren müttefıkimiz, Sovyetıer de Ianaea~ yazmJ§tık. Bu i§te tullanı- un bulundu dalmııtn. Ark Royal'in muhribe sı-
:rebde.rde ölmiit olan Bulgar tısker· ka.rşllıklı saldırmazlık sözü ver- lacak beyannamelerin tab'ı bugün e.lc· Belediye, ekms .lffn1 tanzim içfn, ğ~nan subaylarından biri demiıtir 
leri için yapılan bir törende şu be- dlğfmiz dostlanmızdır. şama tadar Belediye matba.amıd.a ta.- tend!lerin verilen ekmeklik unlan ki: 
Y•natta bulıınmu•tuT: Bul kd . ma,mlantlllf olacaktır. Beyanname ............ flatl _ .. __ -- ·•-- d B • d 1 '----~ .. gar mesle aşımız, iki Ve- mtktan 200 bindir. YUA.l!CA. e -.-u u.u11Cuı.u1. mey a- en, çay ıçme en eTVe, lUlIJUl• 

H ·· ti'k h' 1 kili 1 ten kilm ı · ı d eh na çıkararak §iddetle cezalandımıak ramda tuvalet -pmalda me•gul· 
ha§lar: . 

cEy Türli gençliği 1 Bi~~ 
vazifen Türk istiklalini, 'fut 
Cümhuriyetini il~lebcd mubJlf•• 
za ve müdafaa etmektir.> 

c arp gun geç çe va ım C§· n ş çc c enn e em- Beyannameler her eve birer tane ol- " - " 
k d. K·· .. k d b" - • için hümmalı blr surette faaliyetine düın Jt: torpı'J, gemı"nin ortasına me tc ır. uçu or umuz ır gun miyetll görmüş, bu değişmenin mak 1lzere poll.s ve ookçller tarafından d ~ şcı rln .. 

bir rol oynamağll davet edilebilir. tevzi olunncak ve doldurulduktan son- evam etme lr. Evvelki gece 1 çarpb. Ani bir aarmnb oldu vo bir 
cgerçek sebepleri henüz bilinme- muhtcllf yerlerinde mevcud slml~I ve tı •. ·ıd· 1 ki •. d'· Sa 

Bi~. öyle bir h~disedcn muzafferi· .. .. . ra bunlnr tarafındnn toplanacaktır. pastncı fınnlarında ynpılnn araştır- çatı~ ışılı L ·~ ar •on u. rsınt~ 
yctle çıkabilmesi için ordumuza ne diğinfo soyluyor ve diyor ki: Beyannmelere her evde oturanların malnr neticesinde fınnlann tavan benı duvnra dogru fırlattı ve gemı Ailene, muhitine, ş"'hsına. bt

~eriyetc, nrsıulusnl medeni>-eıe 
kaqı türlü türlü vazifelerin "\'Sr 

du. Fakat bunlan, ehemmiYe~ 
leri noktasından sıraya koya"". 
olursan birinci l\"nzifen istiklalitı 
ve Cümhuriyctfo müdafansıc11;. 

yapmak tazııma yapıyoruz. Biz. •Belki de. Türkiye dı~ politikası- yaşı, ne 1~ yaptığı, kadın veya et1tet aralnnnda ve od~lnklannda 4 nu- tam bir dakika, bir musı1d aletinin 
harpten korkmamalıyız. Çünkü harp nın değişmediğini bildiren blr teb· olduğu yazılacaktır. Beyann:ımelerde maralı ve çuvnllan kırmızı etlketıı ek- kirişi gibi titredi durdu. Torpillendi-

·ıı 1 • • ı_. k k . yanlı§ malfunat verenler ştddetıe ce- k d n-• l '""Aak v· • • ı tı a· k t genç mı et er 2çm uır uvvet ayna- liğ Ankarada neşredilir.» zalandınlı:ıcaktır. me untm an y Lolerce çuvn ~ un gımw an amı~ m. ır can ur aran 
ğıd İk meydana çıkanlarak milsadcre ed!l- kemeri yakalayıp koridor boyunca 

ır.'> l Vekilin niçin çekildikleri Beyoğlu ve Beşiktafa mlştlr. ko§tum. Koridorda zayıf bir ıpk 
General Daskalof, bundan sonra, açıkça yazıldı. Dış politikaya ~e- f 1 •ı k Tepeba.şınd.a btr pastacı :fınnında vardı. Merdivenlerden üst güverte· 

Bulcaristanın uğradığı mağlubiyet· lin h te 1.n ed r ki hü az a tın verı ece 100, Yfrttsekkaldınmda. bir ..... .-. .. cıda lere do~,..,. aubnylann ve neferlerin 
lere ragwmen cesaretini hiç bir vakit ce, emen m c ım ·ı Ekmeklik un tevziatında bazı kaza- .,...,..... ··- Bunun «en ba taki vazife> 0 • 

duğunu, beynine, kalbine, insY 
yakınn iyice sindirmclisin. 

kümette •bt d ği 'klikl 82, Tophanede iblr fınnda '12, Bo~z'k.e- çıktığını gördüm. Bahriye neferle· 
'-nybetmemı·ı olduguw nu, Bulgar o- ne gı e şı er lam. ynpılan noksan tevzintı knrşıla- ..... d hl -'-1•--' fı .. _ 1'" al g~ • - °"n e r ouıu....,. nnınw.ı. " çuv rimizin tehlike anındaki eoğukkan· 
«!usunun sancaklarını kılıfına koy- olursa olsun dış siyasetimiz hiç ma1c m~dlle dün VilAyette Vali l~u- knçak ekmeklik un bulunmuştur. lılıklannı çok defa ~tmiştim. Fil· 
muş olmakla beraber hiç bir dakı1ca bir zaman yerinden oynamıya- :1~~to~la~~y~;lı~~:~~;~a~tı~ Belediye, bu simitçi ve p:ıstacılan hakika bunlar sanki Cebelüttank'-
Gmitsizfıg'we laıpılmadı~ını ve bugu .. n caktır. Bulgaristanla dostluk is- +~anbul ra· şe .,..,.. Toprak ....... hsullerl derhal sorguya çekm.1.'$ ve bunlnr da t k kı' 1 'b' __ ,_. ~-------------

Mehmcd Y arıırı•1 

.. .ı.'>L • ...... 1 -k k fi t1 ekmek f 1 a amya çı yor armış gı 1 ııaıtın· ~ 

iter Buh~arın tftihnr etmesi lazım ge· teğimiz de bunun içindedir. ofisi müdürlcrlle Bcledlyo İkUsad mü- :~~n ~tı~ aldı~~ı m~r ~~~\~ diler. Bu ~rada Ark Royal' iıkc~e Moskova ve Lenı'ngrau 
len parlak başarılar yarattığını söy- Beyanatın - telgrafta okudu- dUrü B. &iffet Bezen vo Emniyet mü- lcrdlr. tarahna dogru 'korku verecek tekil-
• d"k 1 .1• tm kt dürü iştirak etml.ştir. Toplantı netice- . de yahyordu. 
'ıe ' ten sonra şun arı 1 ave e e e· ğumuz - son kısmı bizi O derece sinde bazı kazalara. lhtlyacı karşıla- Toprnkofiste un tevzii ışlle u~rn.şan 
dir: alfı.kalandımıaz. Bulgar mebusu, malt m:ı.ksad!le Vet'llen un mlktannı bazı memurların da bu hususta. mnlO.- Sonra, yukandan bir oparlörün bombalandı 

cBiz. ümitsizliğe düşmedik. Çün· Bulgaristanın uyanıklığı eksil· arttırmak knrarfaştml~ıştır. Bu nra- matınn n\ilracant edilmiştir. Dört sesi geldi. Herket sancak tarafına 
Jtü hntp meydanlannda kalını" olan . da Beyoğlu knzasımı gunde 40 ve Be- Toprakofis memurunun vazifelerin- diyordu. Kmııldamağa valot bu1- (Bat tarafı 1 inci sahifede) 
yüz binlerce kardc~miz. hudutları- memelidir, diyor. Bu cümleyı yu- şlktaş kll7Asına günde 10 çuval !nzla den çekildlklert söyleniyor. Diğer bir madan ıes devam etti: cGemlyi 
puzın hakiki müdafileri idiler. Biz, kanklne blr «fakatn le bağlamış un verllmcsi kararlaştırılmıştır. pa.~tacı fınnındn da ytiz çuval franca- terketmeğe fıazırlanın.>· netkeslnCJe geri çekilmcğe nıCC~ 
Bulgar birliğini kimin say~inde elde olması uyanık durmanın Türld- n_un_k_u_· -top-~a_n_ı_ıd_a_a_yn_ı_m_m_n•n•d•a•ek_-_ı_a_un_u_m_ey_d_an_a_ç_mı._nınu __ şt_ır_. - Güvertenin açıli kısmirıe geçtili. olduğunu haber vermektedir. ~ 
etrnit olduğumuzu pek iyi biliyoruz. yeye karşı olduğunu göstermek· Fakat, fazla meyil yüzünden, mo· manlann yaptıklan müteaddid ~ 
Fakat aynı zamanda ıunu da biliyo· le beraber Bulgar hükumetinln Rus - Fı" n 1111.ısır par/A. törlü tekneleri denize indirmenin kabil taarruzlara rağmen, So ~ 

lYl4 U k ]d d k G kuvvetleri, birçok kasabaları g~" 
ruz ki kudretli olmak hakkımın Türkiyeye, hat1A bizzat Bulgaris- im ansız o uğunu gör Ü • üver· Alf11Y 
1L b" k - ı_ -h • 1· d l almışlardır. Sovyet piyadesi, •. ...iİ 
narp meydanlarında bıraktıltJanmı· tana karşı uyanık kalmak isteme- mentosu kralın teye ır aç yuz Utı. ny~ ı O mut• fl f k ) b b utW 
- ı_anlarına borrluyuz ... ~ 11. tu. Kiminin üstünde gd;si -t:zel bir sa annt, tü e ' e om ası ve s I~ 
....... ,ııt " •• sini_ IYlk göremeyiz. Cünkü bizim Sulh ümidini kuvvetlen· '"" gu hücumile taradığı için, Alnıaıı 

r- esvap vardı. Kimisi yan ıo]Unmu,. 
de komşu ve dost Bulgaristan ya- diren emareler beliriyor nutkile Q Clldl tu. Uzaktan muhn'bin bize yak~· zayiat •ermişlerdir. Mi//i Jktis~ J nında bir 1Mıza gaflet uykusuna • tığını gördük. . Sovyet radyosunun 
dalmadığımız meydandadır. Londra ıs <A.AJ - Finlwdlya hft- Arc Royal'in intikami ne§rİyatı 

Vekaleti 

Böyle bir Vekalet 
kurulacağı haberi 
doğru değildir 

Yalnız blr nokta var kl dikka- kfimetı, cephedeki nskcrlerln en genç- Hükumet ordunun alı.nacak ·e1 
te değer. Bulgar mebusuna göre ıerlne uzun müddetli 1zlnler veı:meğe kuvvetlendirilmesine Moskova 15 (A.A.) - Sa"\, 
. başlamıştır. Bu izinler ilk önce, en ev- Liverpool 15 (A.A.) _ Bura'da radyosu cephedeki askerler ıÇl 
Ingiltere, bugün, Mihver devlet- vel sllAh altına alınanlara. verllmekte- hususi bir dikkat hir nutuk aöyliyen amiraUık birinci yaphğı neşriyatta şöyle demiştir:eeıi 
lerine karşı yeni cephe açacak dir. f d" Lordu Alcxander bilha1111a demiıtir Vakit !kazanmalı,. dlüşmkan~': y ıı' 
zayıf bir nokta aramakla meşgul- Bu karar, Fhıandiyanın Rusya. ile sar e ıyor manevra anna manı 0 ma Jr•n 

ki: cHood'un 1°nti' kamın1 aldıgı· mız r 1' sulh yapmak için Amerika ile tekrar h 1 1 t t lı>'1 
müş. görii§!Ileler yapmak fun1dlerln1 kuv- gibi Aile Royal'in d-e inhk.amınt ala- pDa asına obursa oksun u uknm:ıı.d• 

İngllterenln Mihver devletleri· vetıendlrmektedir. Finlrmdlya ordusu Kahire l5 (A.AJ - Bu sıı..bah Mısır cağız.> üşmanı, ütün ışı açı s ·r-
k eni f bl h büyük kayıplar verdikten sonra sulh pnrl~mentosu açılını§ ve Başvekil A k R ld } _ merkezlerimizin kapılarında geçı 

ne ·arşı Y ve zayı r cep e ümldl olmasaydı, Pin başkumandnnlı- trnl Faruk'un nutkunu okumuştur: r oya en ya nız me -:.e mecbur etmeliyiz. f 
Anlmra 15 <Te.le!orua) - Milli İ.k- arayıp aramadığını bilmiyoruz. ğınm birçok askerlere izin vermcsl Kral, nutkunda, hamin parlll.men- bı"r kicı.ı" kayıp Radyoya göre, Almanlar Voli?. 

•• - A v k&l ti ıru 1 ğı h ......_d B ta B 1 . ta ..... _ toya ağır mesullyetler, memlekete de o,.: d T k · e • ..-s..... e u e nı acn a ........ u n u zayıf nok u garıs n mı- iznh edilemezdi. Fin hükwuet1, Sov- boyunca ve bun an soınra i ·vıncl r 
büyük hazırlıklar yük.lcme~e devam ı d 15 (A.A) Ba.hrl N ı • l>:ı.zı cazetelerde 1ntl.şar eden haberle- dır, hı"ç farkında değiliz. Ancak, yet b:ıskısı büyük ölçüde azaldığı için .on ra · - ye azır. kar•ı bir taarruza bacolamışl~r ~ ettiğine işaret etm~ \'C demiştir kl: b.ıı.~ tcbllM v v 

rtn asılsız olduğu r.nlaşılıyor. Bu hu- bu izlnlerln verlldlğlnl llerl sürmekte- ı:;.u•ın ı:;•: Almanların .. ay i uningrnd ile. 
sust:ı. tedklkler yapılmakta olduğu da Bulgar mebusu bu ihtimali Tür- dir. Hıılhukl şimdi çok mlktnrd:ı. İn- aHiikfımct. yiyecek noksanı tehdidi- Arc Roynl mürettebatından yalnız Ru....,.n nrasın..,daki irtibatı kesmcktır·, 

kiye bahsinde ileri sürdüğü için glltereden hnrp malzemesi gcldlğl için nin onüoo geçmek için acele tedbirler bir kişinin kay'bolduğu hakkında şlnı- .• ,, f ıı 
d~nı değildir. Sadece, devlet iktl.sadi almıştır. Bu tedbirler pamuk tst.ıhsa- dl malümat gelmlştır. Almanlar, Moskova müda aıı ,. 
teşekküllerinin mürakabesinl daha. şunu söylemekte fayda görürüz lt\ıslar daha kuvvetli bulunuyorlar. lütınm tnhdld ve topraklann daha zl· çevirmek için Kalinin - Mosko'ııı 
pratlk blr hale getirmek için mevcud ki İngiltere, şayet yeni cephe Bir Rus harp ynde ekimini temine matuftur. Hükü- Manş _ Karadenı·z ve Tuln • Moskova otostradlar1 

t 
kanun üzerinde tedklkler yapılmnktn- kuracak en zayıf bir nokta ara. r- met, hayatın yeniden pahalılaşması- ele geçirmeğc ve bu suretle So .. ·>'e • • b tt nn mftni olmak için tedbir almak hu- h"'kA k · • ·1 uh~' 
dır. Haber, bu tedklklerden gnlattır. kcn Bulgarlst"nı bulursa, Türk!· gemısı a 1 • ) u umet mer ezını tamnmı e rn 

... susunda tercddüd etrnlyecektlr. şosesı açı ıyor l 1 v ] 1 
Yeyt asla hesaba katmaz, ve Bul- Hdsinki 15 (AA.) - Evvt>lki Hiikfunet, ordunun kuvvetlendlrll- sara 8 tına a mnga ça ışıyor ar. Je 

·· d b" S h · · Sovyet kıtaları Rostof önün 
Sıhhat §Ôraaı toplantıla- garistanın Türkiye sınırlarını gun e ır ovyet arp gemısı, meslne ve ahalinin korunmasına hu- Berlin 15 (A.A.) - Alman raCl-

Vnindlo'nun ..;mal batısında bir susi bir dikkat sarf etmektedir. Bu mU- muharebe etmektedir. 
b• • d• hl - l ın· gilte il b ğlı ..,. yosu, Man~ denizini Karadenize K 'd b"' ··k 1 ,,e• rını ıtır ı Ç goz emez. re e a • mayne çarpnrak hatmıstır. nasebetle yen1 sı~naklnr inşa. edilme- mm n uyu tanrruz arını " 1 • · bagwlıyan bir otomobil yolu inaıı.sı ı· · Al t s· 1 ~ Ankara 15 (Tele.tonla) - Blrka" lıgımızın büyük amacı Türkiye •mnnıanmmmıımnnnunnummnmeııınıımımınnm si 1çln verdiği bir milyon lngillz llrn- ,. ıştirca man ar rvastopo '• 

Y d d 1 h"k • t B "'t h- ir>n büyük bir pro}
0 

enin tatbik edil· K k ı d d B d katı" gtlndenberl Sıhhiye VekAletlnde top- topraklarının bütünlüğü ve hlç bir meçhuldür. İşte bu malt'.\m sın an ° nyı u ·umc 11 anya u- ,... crç apı ann n ır. ura a 
lanın kta ll y-ksek Sıhh t ŞQrtısı kumetlne tesekktir eder.11 mek üzere olduğunu haber ver· muharebeler cereyan etmektedir· 

a an u n kimseye geçit olmamasıdır. meçhulü - avunmak için olsa ge- miştir. Sovyct radyosunun spikeri .,ö:t-
~plnntılanna nihayet vermtştlr. ŞQ· Netice şudur kt Bulgaristan ra· rek - başka taraflarda aramaya Avustralya • Japon elçisi 2500 kilometreden uzun olacak lerı"nı" şo""yle bı'tı'rmı"ı1tı"r· 
rn, bugünkti toplantısında, bulaşıcı . d 5 A A 
JJastalıklara karşı açılan mücadele ışı hat değildir. Komşu memlekette çalışıyorlar. Buna cevap vererek Sy ney 1 ( · .) - Avustral- olan bJ büyük yol, Brüksel, Kolon· Kızılordunun tükenmez ihtb-ııt' 
ezertnoo gl>rüşmeler Ytıpmlf ve etkA.r, şüphe, kunmtu, ümitsiz- kuruntunun bir kısmım giderme- yanın Japonyadaki ~lçisi B. Latham ya, l..intz'ten geçerek lstanbul'a vcı· !arı vnrdır. Bundan baska ordurnuıl 
...,rd b b-,_ d ı t1 kendisile istişare edilmek üzere hü· racaktır. Bu büyük Avrupa yolun- ·· f'k d ı 1 · h ·.ret ,_ un u ..... ım an memnmı ye Uk 1,...,.,dedir. Zira Bulgaristan ye çalıştık. mutte ı ev et enn. e emmı,, 
muclp bir halde olduğu neticesine ~ v kumeti tarafındnn Avustralyaya da- dan ayTJlacak kollar, Sofya

0

ya ve gittikQe nrtan yardımına da uüvetıe' 
nrmıştır. geleni ve gelecegi ile başlıbaşına Necmeddin Sadak vet edilmistir. Bükreş' e uğrıyacaktır. bilir. 

~~~~~~~~~~~~!"""!"''!!!'!'!'.!!~~~~~~~~~~......-~'!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"'!-~~""'!"'!!~~~~ Bir meydan muharebesi 
W.. .,. K A D E R f Ev sahibi: biribirine bağlıyan tedkik ve teteb· hakketiği bir mevkii işgal edeme· Londra 15 (A.A.) _ Ruslıı.r, MostO" 
.mim & ~ • -- Hem görüşürüz. hem de eseri- bü mevzuu etrnfında cereyan etti. mişti. Pek sıkıntılı şelcilde çalışarak. vnnın cenup batısınn yüz klloınetıi 

nize ıon bir nazar atarız, eksik bir Sonra da hususi mevzular başladı. hayatını kazanmak mecburiyetinde mesafede bulunan Mnloyaroselavetz•lll 
Aşk ve macera romanı 

'l'efrlka No, 8S 

O gün ve dalıa ert~I glfn meıgul 
-1dular. Üçüncll gün, geıe iı ... 
J\ralarmdaki mGna.sebet hep tek· 
~Eli. tekellüflü fakat do11tça ıürlip 
sJd]yordu. 

Cevdetin ba.bui, ~onağinin bir· 
bç odasıni haldkaten kütüphane 
haline ıokmuı: buraya, umulmaz 
Clereccde ~ole kitaplar, ya.r:ma C!er• 
ler yığm11h. Rüsuhi, bu külliyat 
{ar~sında· hayran oldu; !deta bir 
u.rhoolult devri geçirdi. Avub.t. 
(endisine bunlardan alabi]diğine is
tifade etmek hakkım venniştL O 
<la kendi evinde imiş gıoi davrana
hileeeğini anlıyordu. Böyle bir 
dost bulduiiu için lıakikaten bahti
yardı. Şimdi artık bütün mevcut 
lritaplar ve fihri11tleri hakkında kuı· 
bakıŞt bir fikir edinmis bulunuyor· 
do. Evi de tavan arasından bod· 
rum!anna kadar öğrenmi~ti. Bura
da her şey itinllla yapılmışh. Ya· 
man tariht hadiseler ureyan etmi} 

Nakleden: (Va • NO) 

olan bu mnada maddi ne varsa 
keza yamandı. Fakat bilha!A evrak 
hazinesi emsalaiz:di... Bunlar, Rü
ındüyl, bir mıknatısın demiri cezbet
mesi 1cabı1inden çekiyordu. 

Ve. Cevdet, dostça gülümaiye· 
rek: 

- ~e bütlln bunlar sizin. Us
ta<J 1 • diyordu. 
B~ci giin. ahbaplık o -derece 

ilerlerni ti Jd, Cevdet, miııafirinf ak
şam yemeğine atıkoymalt bak.kını 
artık kendinde buldu. 

Rllsuhf, bütün bu k'onağa <lair 
t~kiklerinl hemen ht!men nillayete 
erdinnişd. Son Uğıdlarını C3n, kat
!ıyarak dlzdanına ltoyuyordu '.lef, 
Cevdet, mahçup mnhçupı 

- Siz.den bir ricam var ••. - .dc
dL - Benimle birlikte yemeli ye
meniz... Başbaıa oluruz... Mera• 
sim sizce. Cfostça lionuı1uruz .•• 

Bu teklifi redde(lcbilmcma imli· 
nı var mıyclı) 

nokta kaldı mı, birlikte mütalaa Avukat, ~ndine taallük eden baz.ı kalıyordu. etrafında 5 gün süren blr meydan rn; 
edf!rizl - diyordu. ifşalarda bulundu. - Ne iş yapıyordu) hnrebesl kazanmışlardır. Şimdi R 

Rüııuhi, bir laç itibar cümlesi k~· Fakat anca1': bazı girizgahlar ya- l:ı.r, 200 Alman tankllc 500 kam.yo~~ 
keledi. b - Vcznedarlılc... Çalııtığı nıü- tln tüten enkazı ve 35,000 Alman d• 

pıyor, sırlarının ir kısmını açıyor· ~sseıe bir nevi pazar, bonmarşa, tu- sedlnin bulunduğu tepeleri ellerin 
- Fakat efendim ... Bu, liitfunu· du. Diğer kapıları da. merak hafiycci tarzında ... Umumiyetle ka· bulunduruyorlar. 

zu suiistimal etmek olur. uyandrmak için, kapalı bırakıyordu. d 1 Kulblşe!'tc bu meydan muharel)e6i• ın eşyası satı ır.. . b!J.• 
- Bunu bizzat ben rica ediyo- Cüdi kahveleri getirdiği ve usulle ne harbin en man:ılı z:ı.ferl olarak 

- Ya •.. Güzel bir küçükhanım· t d " ..n. b ç R ısta• rum efendim. çekildiö-i sırada, ev sahibi: kılmnk a ır. Çunku u zeı"'r, ı ... ı 
., dı demek? N 1 ' b 1 U 1 '"1"'"" Art:k kabul etmekten ba•ka rare E R uh. b nn, apo yon un ezme n ..... ı 

k 1 ,. ,. - vet. üs ı ey, azızırn, Avukat içini çekti: eden hal ve şart.Inr, yani bütün ""'• 
a mamıştı. • diye davam etti. • Ben bütün l m"nl"'nn .,lk"yet ,..ttııw kar, sis ve yat• - n"nn, sevdiğinin çirkin oldu- .. .. ., u " 6' 
Aruat, her adımını büyük bir gençliğimi hazin denecek bir in7.iva rnur içinde en ...;ı .. eı bir tnrzda hnl'' 

~unu söyliyebilir mi? Sevince 11ever- ı:;...,. 
itina ve nezaketle abyordu. Hakiki içinde geçirdim. Geçen sene başım· bettiklcrlnl göstermektedir. siniz, İ!lte o kadar. .. Nazarınızda 
bir dost vaziyetleri takınıyor<!u. Ta- dan bir macera geçti. Evvela pek onunla 'kıyM edil .. cck bir kadın bu· 
kınıyordu değil, yeni ahbabına kar· memnundum, m ddum. Sonra. 
şı aamimt bir dostluk da hiuedi· ayni sergüzeşt sebebi)!'! derin elem- lunma7: . · · 
yordu. lere boğuldum. O zamandımberi - Demek. hakikaten sevdiniz) 

h 1 k d h kk 1 1 - Aiitün kalbiml~ Yedi buçukta, iki dost, karşı kar· a a en imi a iy e top ayama-
~ıya geçmişlerdi. Gayet ağır n kıy- dım. - Peki, onun tarafından) 
mettar mobilyelerle düşenmiş olan - Nasl oldu~ - Kendisine karşı beslecliw•İrn 
yemek odasındaydılar. - Şöyle, dostum... Hnvatırnda hissiyatın bir benzerini ba':la karşı 

iskemleleri rahattı. Hava latif bir ciddi bir münasebetim. bağım ol· cöstcrdi"..rini sanıyordum... Fakat 
ılıklıktaydı. Sofra örti.isünün süt be- mamıştı. Zira mnhçup bir tabie.tim günün J irinde, övle bir nkıbet• çar
yn2:lığı, ~ervisin mükemmelliği, hiz· vardır. Sokulamam, açılnmam, ilk pıldım ki . .. Böylesine uğrayan, bü
metir:. m'ütenalığı Rüsuhinin pek ho- bahar mevsimiydi. Mağazalardan tün hnvatınca ancak çekik. münze,•i 
şuna gitmişti. birinde pek cazip bir genç kıza ras· ve bedbin kalmağa mrhkumdur. 

Yemekler 1:>aııit olmalda lezzet- ladım. - Demek sizi aldattı) 
liydi. Cevdetin haber verdiği gibi, - Mağazalardan birinde mi) - Pek çirhln bir 1: 'ilde 
mu~re evvel&, liri yeni ahbabı, - Evet... Sevgilim. • umiyctte (Arkua VU') 

Ne 
Vntan gazetesinde bir ser

lavha: 
cE.ski üniversite pasoları ayırı 

yirmHnden sonra gcçmiyecek > 
Mana tt>rs analaşıldığı 1 ·n 

böyle 
Dememeli; 

cÜnivcrsitelilerin eski pnso 
lan ... > llh ... 

Demeli! 
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~:;~~~;~= ( ŞE&iR &&BBRLERi) 1 KONUŞAN MUMYALAR 1 
,..OOQ• dd-'am.ı .. .ı.ı... Galata cinayeti Lastik ihHklrı Vuran kim? ~ :; ........... c11- :::'.::=u.-... 
~ Lilmr. JWa Yaut isimli ,_. ter TDltc akmcılanndan bııtam b~şını Selim Mı. dfnWSqe d1ı dmr8'o 
'- Turtı: ime ~ yuayor: Müddeiumumi katilliı 08 Oç aaçla 'bil• hafta Sokakta göğıünden kesip ftl'Dllıl. Devlet t>aw da o ba.,'iı blr yor, hapetıeıı a,mc d\\ıfGJW n na,. 

1 ı.:__ unl al bul lıWbQ& koJdurç me llndermLş. Bu t1ynr teBihta Jl'Bi J'll!llll ..,_ ~ 
-'>~ pçinnelde oldaiu ik- sekiz aene hapse mlddetle hapae •e a bfar wf a yar ı UD&D bir hile ıdl. Şab:Wnm hlleel .. takat, ötreniJonSa. 

..... llahran ...,._... her ferdi- mah'-"':.-!- tini talep etti lira para cezasına Ayşe öldü onun cez:ı.ıa.n çok ağırdır, hazııett On- - P*1, ..., :ea,re ._.bal _.. 
lllııiz izami bir pyret aefretıne!Wir. n.u.uu7e ... • • <lan siz dahi çeQdnmeııatnızı da aldı.? 

Mühim 'bir İlraf yekUna ~ 1 mahkim edildiler - Beıı ona b1rşey ~admı llL. - Bu sım ~ c:1t. lllUfıDI' ,._,.a.. 
.. _ madd 1 meal ef kimsenin Ahm9t Baet admda. blı1 7.eJDtP Hiislnen kızı. Ane admda yn.şlı lılr - Sizden de baluedi,ordu da.. d...-ı Nlle alddııla lı!)la. w' 5 i 
~ ~ ~ MeMÜ adında bir kadmJA nt1&nlamDJI, 1J1r Qlft1 7etm1.t _. ~ aa.tılmMl kadın Sarıyerde sakakta. ~ - Benden de mi bahsediyonlu? ~ Al&Mlı&n blrfey "'9H"R"Dı 
L_ : ce em • mUddet .onra aıbdqlanndan xa- otomobil lft&tlttnln çlftin1 bulunmtı§, muayene edll1nce ~- - Bnt. Ba:zı işlerde JJ6'lpbı Jllal dJye onu da bir cıecıe mda aldlıJM. 
~en daha evvel ba1e AftUPumt mn bir kolapıı bul\1p Zeynebl lıandt--1 ~ saW'M* auretııe lht1k&r den bir kurşunla. vurulmuş olduğu gö- eden, Şabaka aleyhinde flddetll tcd- Hane~ .._altna. gö&Gıftle:r. 

çok yerlerinde muldü. Sigara ve ıaraJt Abmeı Hacldall ~,.. ken- I i?' ~Balcı,.. :UuM.r dllerek Etfal hutanes1ne taldmlmlt- btrler abmmt4m& a>ep olan - Ya a.ı?.~ 
~ kutulan toplamr, yine Lııhiw- d18f. ~anmıştır. Bımdaıı hf.cldetı~ = ~Jıeri....,. a1nc1 ~ t.ır. Ayfe blr müddet a:ıııra hastanede mal - Ben o gece Kahhede delH<"-1 
.... iade edilirdi. Bu telııeni imde nen .Ahmeı& Bacı da blr g0n o.ıatada ~ sinde bltlrilınl"1r Muhake- 61m11fU\r. Adliye doktoru B. Bnftr' - ~ yaııllf haber ~r. İl' ..., M 11 haber alınea aıkrar ~ 
~e kad• biç utıra aelmıemif.. Ka.mnlA ~ D?P çı1ıcara1K m e mçJan llbtt o1dutun- Karan ceeed1 muayene etmit n oıop- bakafı aratan, ptııdlpbm blaıııii. ten- ,.,.. d&ımekteın oekindlm. Ba,re -... 
•. HaJbalci, tö,.le takribi Wr h.. ~ ltasmu ~ 6ldlmllıt- ::_ n;:~~ &ıh' batta mtiddetıe 11 yapılmak üzere morga kal~ dia1dlr. Ben böJ1e teYlere ~ ~ beni de otıumun üıbetlne utr&-
._ l ÖJ L!I~ 1.:: 18 0()0 W Jgk tir tir. - 0 b&Jde padJplta la ondılll .... tac&tıod&n emlndfm. B1I bidteedaı 
l'i~ •. ryeonırız ...., ' • ,vvu • · haplslertne, enttet' Ura par& w Ayşenln k.lm tarafından .ne ~ Jan.m ... m tavaıye ede*> Zira onmrı IOllJ'n. çöle kaçt.ım.. şimdiki bulunda-

iirlôyede 10,000,000 ~ içilir. Dün biıiı:W Atıraez:ıı mahkemesinde Memeıeıine -n bunlardAn. dructin a- vunılduıtu tahkHc edilmektedir. ha aanyda 4la eli n.n!Jr. Şebak•, bir tum köye sığındım. 
1'.nı!an ihtiva eden paketknn ,..ı. AhmK Bacln{9 me*'den mnhapme.. htbi olan Sabri Balcmm dü1$Anmın emse Pbf bet Jere girip~ 'ff ele - Devlet ba.y seni tanır mı? 
-.Z butonlan.dan değil, kijltlnrm- ahıe bakıJm.Lltu. Da eellılıde mftddelu- da on bet g8n müddetle kap&tıtması- Otomobı"l kazalan avuea sıtmas bir mah16ktur. Dedıımt - Hayır .. tanısa bile benim gil>i bir 
«1-.ı hile istifade temini mümkün- mumt 1ddlanameslnl ~Ahmet na karar verUmtşUr. Sabr1. Aı1kan J'11Plll11.C&k olurmMUZ, aanca11 w- 1laldın pplaktan btrşey funlt etmez. 
diir. Hele kilarit lmtubnadma dalaa Hacmin bıçakla lı:alden Kumu vurup adındaki diğer bir maznuntm bu~ Galatada oturan Osman adıncb on beıt111Dlz 19>1. IJMl§t!Jua ~tmı el& selim, Jhtlyara: 
fazla fa dalanmak kabildir öldürdqil l!labtt oldutmıdıım Tftı1t ce- all.Jaı.<ıı rlkillmedtltnden bemat et- yaşlarında bir çocuk dün Necatı bey tehlikeye d'lşftrmü~ olncaksınızf - Sen blrt:aç gün burada misafir 

Bö 
1 

Y • •• •• • ekte za. kanunlUlun 448 nc1 maddeı!dnc tev>- mtştır. caddesinde yolun Jı::a.rtı tarafına. geç- ••• kalacaksın, dedı, Şabakanm tc'klWerl 
&n Y ece israfm onune s~.... tıkan 11 sene mMdetle atır hapse Bir fınci ile bir manav da mek üzere koşarken goför Tahsin1n Sultan Selim perde benden ziyade Kara osmanı aJfı.kada.r 
• ayak olmak maksadı ile içtiğim mah'ktm edl~ f.ltemlştlr. Ma.z- ·ıd· 1dareslndekl 2655 nuıruırnlı otomobll eder. o habeşll mclüneyi ben affet-
~ara ve klhnt kutulanm topladım nunun mlidafaa.sılll ham1a.mnın için mahkemeye verı ı çarparak sağ t>acaflndan yarala.mıgtır. arkasından çılanca.. sem bile, bakalım Kara asman onu 
lci canan 600 aded kadar olup ban· muhakeme bıa.3ka ~e bırakılmııstlr. Dlvanyolunda fınncılık yapan. Meh- Çocn hastaneye taldınlmış, §Ol6r Padl.ş:ı.buı aabn tükenmişti. İhtiyar alır mı? 
J.rı nıilli ekonomimize bir yani • met f?kmek lbtlkAn suçundan. gene o yakalrınanıt tahkikatı bnşlanmıştır. fellAlun söylediği sözler scılmi heye- Yunus paşa: 
La..,langıcı olarak lıahiısarlara iade Açık h okul civarda manav Rebft tnrpuz, ttzt1m ve cana diştirm&ıltü. Yuuus ~da,... - Aman şevketlim, dedi, bu dessas 
tıdec v• ava u domates ihtilttln suçundan maznunen h_• • • 1 IJIW!llfb• fellUıa. ne~ ne d1 tadmm §errlnden kurtulmak Içln onu 

egım.» Maarlf mM1ir1* tara.fından bir _yakalanarak adJt,.e,e ..-erllın1f1e'l'dlr . .ua yengeaını yara ıyanın recetınİ bllml)'t)Nu. - hemen aUedl.nlz. Kara Oemann. geıin-
Belki ila 1 d d" e elden mtiddettenbert hazırlıklan yapılan Bu tk1 maznun aallye ftt1ncl cem malıkiimiyeti 8eJhn btrdmblre penlt!IJ1 attı. oda.- oe, e!endlmiz fennnn buyurduktan 

el ~m b" '>P ~=· ~ • am hava okulu nihayet bu ay nlha- mahkemesinde mt'P)'a ~llerek tev- Küçükpazarda oturan Burhn.n &dm- dan iı91r:l,e girdi. İhU,W fellJıb, pa.- sonra, ona söz söylemek düşmez. 
1 ';:ezmı.ş r:ddedir n F~ hası yetlnde açıJn.bllE't'.cktir. Bu dtlıla alı- Jdf edilmişlerdir. da 'biri bir aile aıeç1mslzlif,'1 y1lzünden dip.hı görünee korktu, a.,atma b.- İhtiyar huzurdan çıkınca su.rayda 
.,_c :u:arJa • .. • ~r. .. t un· nacak talebeler bedenen zayıf ve bazı Odun narhıni yüksek tea- evde tnvga ~ ve bıçağını ~ pandı. alıkoydular. 
~ aynen de@!, ıptidaı madde su- mhht sebeplerle nonnal mekteplere '-! • l • • 1• b ~ kerek kendJnden bfiyük iki knrd~ Belim, fbi.1yara iltifat eUl: Sultan Selim bu m eseleye eı koy-

l'etinde kulltll'_mak mevzuu elbet devam edemtycn çocuklar arasından uıt ettıren erın ıs ıcva ı ka.nlan Fevziye ne Vec1hey1 dövtill - Sen Qeı:tmaıerdft - ıtıance g6r- muştu: 
l'nevcuttur. Halbuki haydi çöp ten&- seçilecektir. Mektebin Ortalta,<1'*1 bi- Odun 1stl:hsal mıntakalanndaltl too.- muhtelit yerlerinden yaraJ:nnıştır. As-- miif blr adamımı .. l&tlel1ne ln8Jll10- - Bu 1f1 ben ~Iledeccğlm - dlyor
lce,·ne, haydi denize! Elbet israf! nasında. Jl'tmngelen bOtfut hazırbklar ldklerlne istinaden ynnlıf rapor '\"erip llye birinci ceza ınahlremeslnde :ra- rum. Denllndenberl seni dlnllrorduın. du - ihtiyar !ellftlmı verdlğl malfımnt 

Daha geçenlerde bn ıütunda şöy- yapılmıştır. odun rın rkının yü.ksek tes'bitine sebe- pılan muhakemede Burbnnm yarala.- Demft k1, 1kızın şimdi Hayre bayın ko- pek: miiıhimdir. Öyle blr oyun oyna.-
le yazmqtık: Almanyada her ev, Dl.ter taraftan Maarif müdürlüA'fi blyct ve~~ mıı~unen Belediye ma suçln.n sabit oldutundan 1 sene on nalmda.. <>llun• o boğdu?'du, &yle mi? malı k1, sonunda. hem ~b:ıka ele geç-
Gc; türlü ctiketJi çöp teoeksi kullan- Slırlceclde a~acatc olan salır. dils1z iktisat mUdürlu!:;-ti murakibl Süreyya bir ay müddetle ha.pslne arar veril- - Evet. adan gibi bir otıum .aldı. meli , hem de Sanca kurtulmalı. 
ıtlak b • • d d" ı y ~ karler mektebi hazırhklannı da ta- ile, odun naıkının yükseltilmesine sc- rnlştlr BW ııece Jtlpet ya.vrusu gibi 6ldürttti ••• 
'-' k me~ urıye(:r. eh rr. - d e- mamla.nuıstır. Bu mektep tıe nlha.yet beblyet 'ftnnek v~ F'lftt mi\rakabe ~ . ve ceıledtn1 Rle attırdı. Kara Oıman Şabakadan L; artı an 1 ayvana~ gı ası blr ay zarfında ~laeaktır. misyonunu ve bAlkı t~alden mıınıun Sabt ilam ile emlik - Mt~ botdurdalım• blllJor mu- fre 'ed. 
-raı). 2 - Bonk madem eyya dokuz odun taciri haklarmda müddei- sa? ne t ıyor 
(erititi> sanayide kullanılmak için), mnumlllk~e t.ahkikata başlandıtm1 temellük edenler - B-. Ollum b1r -*tam bana..,... Sultan Selim o gün derhal Kara Os-
3 - Cam. hı.bak kırığı. kül vaare 120 bandaj sa}i günü yazmıştık. Sah~ mahkeme il8mı çlıka.ra.ıak dl: cBılb&, dedi, paıc:Uplııııı aı'emJa~ 1D&lll ~tı. Bu anıda Y1Ulus paşa 
(arsa çubrlal'llh doldurmak için). İ tanb ) li Mürakip Sii.reyya ile odun tacirleri- b~a alt bazı araziyi temılke tal- dan Kua Olman ,_..,,.,_bir y111t el altından Hayre baya. bir hıı.bcr gön-

Aparhmanlann umumi kapıJarm· 1 U a P yor nln bir J..-uımı mt\ddefumumtllfte celb- lo§rnak suçundan mamunen mabte- ka.11K>lmUJ- lıe:ıl onuı: 1zio1 buldmn. dererek, olup bitenleri bllcttrdl. İhtiyar 
~ .. rnabEazaJaril Belediyenin Romanyadaıı. İAlto.nbu.l tramvay ~rek vticvapla.a ya.pılmıftU'. MaZ- meye verilen Oscp adında blrlnın mıı- Halbuki Hayre bay böyle bir kaha leJMm ıı..re ba.y halıkmda aiyle
~ çofuı balan de hanJ t idaresi heeabma tımal olun•n 800 ban- nunlann ve şahltlf"rln dinlenmelerine hakemesl dün 1klnc1 a~r ~ mah- manı meyüna çıkanMma ıu:ı delB- aıerı pek mÜblmdl. Bunlar Ba.vre 
it P •. na 1 ~. .• • ara. e- dajdan 1Jk putt olan 120 tanesi .salı deftlll ~ilmektedir. Tahkikat bir kemes:lnde bit1r:llmlfUr. mff. Be!D1 aıUnııe t.ehdtt etti. lfe ,.,.. W. pedlpbm P\inden ~-

abül eder; böylece hıç 1tüııfey •YaD gftnü kara rolu ue fehrlmnc gettrlle- mtlddet daha devam ~r. Muhakeme nl!Q!esinde Olebbı suçu P8Pll? Sen bana 101 ı&rterh ..: (lar~nk ~ blr dolap çerirmek, 
olrnam~tadır. ~r. sabit görülmüş, !k1 sene müddetlıc - 8e!ı ll8 dlıdbt olhm&?~. a.tırann vüctı<Nnti. ortnd:ın kaldır-

Herkesin sinekten Yai çıkardliı B1l bandaJlaım §eıbrtmbe sevici Sç1n Gazeteci arkadatlari hapııtne karar v~rllml§ttr. - Benan Kasn Yu8afa ııt .. ı>ad ~ gerekU. 
lıir devirde, bizim d~ bu gibi _ç~ Romanya.ya gönderilm!f .ıan memar, davet - ~·- ldl4 vef'a ~kilere ınesel9Jt Hayre bay o gün vezlrf:\zamla bu-
!ere ~vurmamız, hu habbeyi bile dlter parttıertn de 8"k1n1 temin malc- Ajans r~t.lyo servin anlat, dedhn. 0 ecce Kasrı Yuma luftu. Yunus paşa: 
l'İyaıı etmememiz lazımdır. sa.dile daM btr mftddet orada :tala- Tttrk Basın Blrll~ htanbnl mınta.- ··d·· ı··"" ·· ~. Ha.yre ~ a.damlm'l opu.. - Bu adam orta.lığı kıın.ştı.racak ... 

Y"ıne enlerde Dikkatler sütu· caktır kası reL<:li~inden: mu ur ugu mmı peşkıden gelm1fler ve ııehtr bo- ıwzur ve raha.bmı:ı bozulacak. dedi, 
llund geç ala sıkı hu Mmtaka.mız adına, Türk Basın Bir- Anadolu Ajansı ııı.dyo servisi şenı- yanda yablayıp bo{tllluşla.r .. cesedini ~a &nea sağ l.mlş .. Ş:ı.balta. ~öldc 
~,_ .. a yazb" ıydon!udk: kK Y '-~.L.- . lli1 umum1 kongresbıe iştirak eden ~e iba.y izzet Mellhin ta.yin edl.ldıttnt nehre atmışlar. onu kendi çadınnda saklıyormuş. 
1 IUlen ır evır. e, o~e &uı.u- su•• t t•ıatı• murahha&ann Kongre neticeleri h9k- sevinçle öğrendik. Lisan bllglsl ikadar Padlph ~: Hayre baf gillmeie başladı: 
llrın'n yollarda ılreaç ba" muaara kında Yen!Ceklerl ınaJO.matı dinlemek 14 tlt!zlltt çoktan tüc:11r ecWmtt o&uı - Vay hain vay! Bu mıııeeleııln - Aman cte.le\lim, m bot ~ 
~kil ederek ayağa takılması ma· üzere B1rlttt utcadqlarmuzın 19/11/'1 muharrir arbdqmm:a yent '9'1U1lfflllln- lılllinden ne kadar mman ..,.ı? 6d11ne7in •• ben Devlet ba.Yın adamla.-
lrbt müdür? ça?'§8IDbe güntı saat UI de Biı11!c mer- de b3,43nlnr dileriz. - :iıtı aııdaıı fada_ nndMı birine eJ altmdan btr ııaecr 

Bı.mtar, hep iktisadçılanmızt dü· T out:.ın 22. perakendt! 25 ke-ı:tn" ~lmelıerl rica olımur. - Demek'ld, Kara. Osman ı:ıcı ay &ı- fl!İllMlerlrlD1 ve Sancanın finhaka. tarn-
tiindürmesi ic:ıh eden balıis!er. b• ed"ldi ı Vazifelerine geç gelen et meJ4ana Çlkanlaeaktl. Ol'.... fından himaye ~rdft~ü blldlrlrbn. 
Şu kada.rctk bir i§i teşkilatlnndır· kuru§ olarak tee it 1 Günün Anıiklopediai memurlar Cil9mfi, onwıı Bt1 .., daha tşkmee 95- CArk:ı.."1 var> 

'haktan e1bette aciz değiliz. Ve el-
l>:tte bütün bu tasarruflardu ken- Yapılan tedkikler neticesinde ,dl Sadullah ağa dı:ni'ti müstağni ilan edemeyiz. Ar- rimizde sahlan tiitl~rden mühim bir 
bk sanayi memleketi, umran mem- kısmının sulu olarak aabldığı .,örül- Verllet'.ek konserlerde Hacı Sadullah 
lcketi vnıııflamn haiziz. Şimdiye ka- müştür. Fiat müralcal>e komisyonu ağanın eserleri de çalınac:ık. 
d~r ziyan ettiklerimizi arhk kullana· süt fiatJe.rini te~bit etmittir. Toptan 1729 la 1807 scnclerl arnsmda ya.şa-
hit k b" • bul yan Sadullah :ığn. FıiUh müe:!:llnlerln-ece ır sevıyeye varmış ona- süt fiatleri 22, perakende de 25 l:u-
1 deu Abdülkerim efendinin oğluydu. 0 ruz. ruştar satılacaktn. Aldığı sütün ha- Istnnbuldn doğmuştur. İlk tn.hsilln-

(Vfı. Nu) I~ ol8uğundan eüntıt- edenlCT. tahlil den sonra Enderün mektebluc girdi. 
•··•·················•·······•········• '-ettinneıı; üzer~ Belediyey.e müracaat Muslk.1, edebiyat, tarih otudu. Cirit 

M l• ı ı Al pi ua n g o edeceklerdir. Oynn.makla., }ubUt ntmakJa., ntn b1n-
f! 1' mekle şöhret kazandı. 1767 Rus har-

binde yararlığı görfildü. 
Kaput bezi ve ba&malar tiçüncü Sellmtn miiMhibl oldu ve 

br.JjmiisüJpll!e terfl etti. Güzel ko-

VnH ve Belediye Relsi Dr. Lfttfi Kır 
ds.r tarafından yapılan teftJ'1.er esna
ruıda bazı dnire A.mir ve memurlannın 
mazeretsiz olarak vazifeleri ba~ 
ckserya geç ve bazen de hlç eeımedlk
IcrJ te....'1llt olunmuştur. DrLfıtfi Kırdar 
bu vnzlyeti önlc:mt"k mnksadile clün 
Be~dlye ve Vilayet daire mildiirlerlnc 
gönderdiği bir tamimle vnzlfelerl ba· 
şmn geç gelen ve yahut da hiç gelml
ycn memurların şlddeUe tecziye edll
nı.eainl blldlmıiştir. Bu gibl hAdiseler
de alıutadar memurlara blrlnet defada 
ihtar cezası verilecek ve suçun 1k1ncl 
defa ~kerriiründe ~dan 
ıtatlyat yapıla~ 

Dünkü cekilişte 20 bin 
lirayı 393849 numara 

kazandı 

Stlmer Bank tarafından toptancı nuşur, neşell bir zattı. Hayatının ı;o
tacirlcre ?erllmekte olan basma ve nunda. ~ vercll#l blr kooafa 
kaput bezlerinin porakendecllere de çekilerek yedi yıı orada. yaşadı ve yet- Çivi tevziab 
ıen1! tebni\r ctınitUr. mtş sekiz yıı.şında. vefat ettl Istanbul villyetl emrlne verllm (:11-

Mılli Plyanı;:onun B inci tertip 1 inci 
ÇCklllşl dun Ankara.da saat 17 de ser
glc'Vinde yapılmıştır. Kazanan numa

Spor bayramı haftaya 
kaldi 

Bayatt Araban, Hilseylni A.ş.iran, Tileroen bir miktannm kazalara. tcv
Şehnaz ve Tahir Pusellk makamla,.. zllne beş.lanmıştır .Dtin Qe.taı.fa blr 
nnda .semaUert "vıe detcrtt taı1olan buçuk, Şile Te Kartala btrer t.orı çlvt 

l'al:ın vnzıyoruz: vardır. göndcrll.m1ştir. ................................................................................ 
20.000 lira kazanan numara: 

393349 
10,000 lira kazanan •ıumaraJar: 

198117, 251048 

Diin öğleden sonra Fenerbalıçc 
stadyomunda yapılması mukarrer 1 
olan İstanbul spor bayn.mı haT&nm 
yatmurlu olmasından dolayı geı1ecek 1 
cumartesi gilnilne blra.lı:dnt$r. j 5,000 lira kazanan numaralar: 

110093, 216787, 266922, 321975 
2,000 er lira kazanan numaralar: 
Son beş rakamı 12565, 18206, 33741, Cezalandınlan toförler 

!5130, 63228, 66871, 72430, 78287, 81580 ~ )ll&l)lla.n lııon&rollar netl-
e 9151\9 ile biten 40 bilet. ceıııln<le BeJedlye nı-.m.aana. rt8.1lt et-
ı,ooo er Ura kazanan numaralar: 32 -'ôr De muhtelif ~ _ 
Son beş rakamı 99537, 17056, 19570, meren .,.,. er 

25691, 28076, 37432, 38491, ~81, m19 * 45 esnaf cemJ.andJnJmlftır. •e 50678 ile biten 40 bilet. 
500 er lira kasanan numaralar: 
Son dört rnkamı 9559 ve 1109 ile bi-

ten 80 bllet. 
ı co er lira uzanan numaralar: 
Son fiç rakamı 260 ne biten 400 bilet. 
So '<:l'r Jlra ka7.anan numaralar: 
Son ür. rnknmı 578 lle biten 400 bilet. 
10 ar lira kazanan numaralar: 
Son iki rnknmı 27 ile biten 4,080 

* Şoför imıaülın idaresindeki oto
mobU OtJatuaray clvatmda Jr::arpdan 
gelen Haıt>lye tnunva7]na ~ 
t.ır. Mftsadem.e neticesinde oıtomobilln 
ve tramvayın ön Jmlmlan hasara. 
u~ da k1ıruıl& yaralanmamıttır. 
Kaza etrafında tahk1bta. ~ 
tır. 

bUrt. 
ı şer lir:ı kazanan numaralar: Askerlerimiz için 

Bugün muht~cm Fransız fil. 
mini siz de görünüz. 

HiCRAN YOLU 
PtERRE BLANCHAR 

l.sA MiRANDA 
At" . tlatiraa • Macea 

ELHAMRA 
.... ...a ı 1 de t-•illdı 

mlltİne 

ş A R K Süten·aada 

He.ık. 

GöNUl ESRA R 1 Son raknmı 3 ve 5 ile biten 80,000 ki•lık hediye teherr6ü 
bllC't ~ 

--- Adana IS (A.A.) _ Aakerleri· Filminde 
liava kurumuna teherrü miz için kqlık hediy. tıebenGatı de- Wb.LY BIRGEL VE 

Aksaray 1 5 (A.A.) - Kazamı- ıvaın etmektedir. Düa de bu makeat BR.t<lh'TE HORNltY'e 

DUGUN 

SES 
SİNEMASINDA 

büyük muvaf!akıyet]e gösterilen 

"-a bağlı köylerden Eskil köyü halkı ile lı&mfel'İlerimizdsı CeWet13.a. ı Hayran ohnelttaciır. 
Hava kurumu?a 41 30 lira, Sultan- Kızılay bırumuna 1000 lha, Meh- görünüz ve candan gülünüz. 
han 702, Y eşılovn 600, E.şmeknya med Şa,maz 500 cerd YU9Uf 300 Şebir 1i atroau ili . Tepeb Bwgün aaat 1 l de tenxilitlı 
~~ 1, Amarat ~?O, Celveri 350, Mehıned Sab~ 300, C.-.l Ö.;.. Dnm ~ Giin~ u.: 1 S 30 %: - Matine. T.&~ .+9366 -ı 
Dgaçlı 432, Hıcıb 315, lhlara 300, tü k ıso K maki 2SO Mu.lafa Gee 20 30 ~ 

ernirci 294, Köstük 21 O, Çimeli· r ' 
0 

: e -.at ' Kit pıldi. ~ çoaık rJ» t 
tızartık 237, Çimeliveyisfakıh 230, Ailoyunlu 150, Zeltenya Bakır. HAMLET ı..w .-.. ııl cek ,...._.. 
Saratlı 224, Kızılayal 221, Ta!!pınar, Matılda Nayman, ~file Telıtr Top- fdllı caddesi K.omeCli lam:nı aüııı- çıaüıımiftir. 1 
l<ınk1ı. Ap.arı köyleri balkı da iki- )az, lmalil Lldaazi ,.-. !'9 earaf djiz S. 1 S 30 da. Gece S. 20 30 da Çocuk Fı· 1111w: ICm..... 
Şer YÜZ lira teıberri&cle .lWvnm•.a-• Tahir ~n•m D. h. MlicA • K Ö 'a D O V O • O c..I lılesbwi 
dır. ere&.. • v 

Hietnn ilenm ediJ'er. •ema merakblaftnın almnnı 
d11111M14aıı Wr llfl gibi ak*:fer. 

TAKSiM SiNENIASI 
nm vA.sl salonu a.lkı.5 tufanından, bra.V-O seslerinden çınlı.yor. 

.. DEMİR.HANE MODORö, esel'lndön fevr.g&de surette ndnpte cd.Ucn 
ve a§km, sevctntn kudıs!yet ve 1llv!yetınl ihmal ederek yalnız asalet ve 
§erCf ~inde lroşa.mk evJAdlanna saadet. arayan cBk1 zihniyetteki 
ebeveynin acı bntaıarmı tnceden m~ tablfl eden. 

Kadın Kalbi 
• 

Türkçe sözlü Arapça şarkılı 
:w.ı, tçtıma1, alJl6ld w qkl ,abNeller llJLheserl J:dç bir ıüme Mslb 
o~ blırtilc ımmıffakiye-tle ete.anı ed1JO'X'. 

Yeni eQımec*'er, aile JUVası lr.urmalc ı.t.ey.cıı Bapn ve Bal'lar-. 
Birr1Jet ft .adetin. atıımadıtuu, AJAJff w Zenglnllle !ka1>1larok, aısa
Jdme p...- nimllem17ecethll w t'Dmde görünüz. 
'RR MJUU.K tçtN Lt'ITFEN TAM SUMS l!IAA'DZRİNDE :m§BİF 

OL11NMASI 
Bugün 886D81&r: 1 - 2.10 - U0 - 8.80 Te 9 da 

~--••••B11&iia saat 11 de tensnatb matine. _____ .. .,. 

Herkesin ~.. Seveceği ... Alkışbyaeaiı ... 
llubteşem bir haı9m .• Bir z.fer Taci .•• 

SÖNMEYENA~ 
.( T B O• A 1 EDİSO!f) 

i'1lllll yaruaa: 

SPENCER TRACY 
Pek yakıncla M E L E K ' te 

. 
Btı Sali .,,..,,. SUMER 

Lilian Harvey ve Willy Frieclı 

MODERN HAY AT 
Franmea se.Hl p.ı nimi yaratillar 

Kadml~ Brklider1 tMltl .. ?e ..,... A§ka t«clh etmsHe._ 
Haklan olup ()lmadığmı blm amataeaklar ~ göııılaintz 
Ontmde ca.nlandlraeakl .. 



Sahife 4 16 Teşrinisani 1941 

1 Günlük Borsa 1 TAKSIM KRiSTAL' da 
SEL,iHADDİ1'1 EYUBİ Fİl.l\fiNDfiltf RARiKttı.AllF. yeni Sarkıt:ırı 

ıs İkincileşrin 1911 

L. K. 
llJI, '1.5 933 'l'urk oorr.u l. il. lll. 23,80 

EYYE , SE AR' dan 
•• 1933 ikramiyeli 19,70 

• • 1933 İkramiyeli Erganı !?0,70 
• 7 1934 Sivas-Erzurum l 20,50 

dinliyeceksiniz 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 20.58 
• 2 1932 Hazine bonoları 56,25 

• • 1935 Hazine bonoları 16,50 

• • 1938 hazine bonolan 26,75 
A. Demlryolu tahvUl I - Il 49,50 
A. Demiryolları tahvlli ın 50,50 

ş, diş, nezl , rip, ro 

Türk mu..."'"lldslnln en büyük ilstadı DEDE 
MERHUM'UQ 500 seıneUk ölmez bütün cser
ferlni de M11ZEYYEN SENAR yüksek huzu
runuzde. okuyacaktır. 

BUYUK SAZ IIEY'ETİ ve Bayan Okuyucularımızda il;ivcten: 
Dört senedir sahnelerde görmedl~lniz §en ve şakrak ses ve §arkılarlle 

A. Demiryolu mümessil senet 45,50 
T.C. Merkez bankası 133.-
T. İş bankası nama muharrer 12,10 

N evralji, Kınkhk ve Bütün Ağnlannızı Derhal Keser K(!ndinl çok nı hm rP Şon Se ,,. Sahnemizde görmü.ş 
sevdiren ,,., a u - - s dinlemiş olacaksınız. 

T. İş bankası (hamile alt ) 12,60 
T. İş bankası mümessil his. 145,-

icabında giinde 3 kaşe :ılmabilir. Her yerde pullu kutulnn israrla isteyiui~. PAZAR GtlNLERl saat 15 den 18 e kadar 1\1 t} Z EY YE ?ıl 
S E N A R ' ın iştirrudle büyük Matine. Tel: 40099 

A. Demlryollan şirketi C % 60l 28.-
A. Dcmlr:rolları şirketi < % 100) 4G,-
Esklhlsar çimento 10,45 
Kredi Fonsiye 1903 106,50 

I> • 1911 101,-.. ,. Amorti 58.-
• Kupon 1,10 

Türk altını 25.55 
Külçe altın bir gram: 3.55 
Osmanlı bankası (banknot> 2.90 

Londra üzerine ı sterlin 5.20 
Nevyork üzerine 100 dolar l29.1925 

Mııdrid üzerine 100 pezeta 12,84 
Stokholm üzerine 100 kuron 30.86 

IRADYOI 
BuıiinkÜ proı;ram 

12.30 Prt:>gram, 12 33 Kemençe ve 
t.:mbur ile ı:nz eserleri, 12.45 Ajans 
haberleri, 13.vO Şarkı ve türküler, 
13.30 Salon orkestrsı, 18.03 Dans or
kestrası. 18.40 Muhteur makamlardan 
,...o.rkılar, 19.30 Ajans haberleri, 19.55 
F u..k..\:- >imaları, 20.15 <Konuşma. 
ıo:~o ~"asıl ı,eyeti. 21.00 Ziraat ırakvi
ml, 21.10 KarlŞ'lk şarkı ve tfü·küler, 
21.35 Ankara Sonbahar at yarışlarının 
Mtlcelerl, 21.45 Dans müziğt (P}.), 
:12.30 Ajans ha.berlerl, 22.45 Spor ser
vlsL 

11 İldnciteşrin paurtesi sabahı 
'1.30 Program, 7 .33 Hafif parçalar 

<Pi.), 7.45 Ajans haberleri, 8.00 Mü
zik programı CPlJ, 8,15 Evin saati. 
8.30 Müzik programı (Pl.>. 

AKŞAM 
1 

Abone ücretleri 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türki7e Ecnebi 

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

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: SeneUğl: 
3600 altı aylığı 1900 üc aybR't 

1000 kuruştur 

Telefonlarımız: Başmuharrir: %0565 
Fım • islf'rf: 20765 - İdare %0681 

Müdür: 20197 

Sevval 26 - Kasım 9 
S !m. Gü Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 12,15 1,58 7,08 9,44 12,00 1,35 
Va, 5,0G 6,48 11,59 14,34 16,50 18.25 

Idarehane B:ıbıı\IJ civarı 
Acımusluk sokak No. 13 

Beyoğlu haJkevinden: 

1 - 20 / ll / 941 perşembe gi.ınU saat 
18 de Halkevlınlzln Tepebaşındakl 
merkez blnasmdn muharrir Pıwaml 
Safa tarafından , cemiyet ve uzvlyetn 1 

mevzuunda mühim bir konfernns ve
rllecektlr. 2 - Herkes gelebUlr. 

1.AYİ - 4 numaralı bisikletimin 
plfıl:asını zayi ettim. Hükmü yoktur. 

Şiar Cavid 

ZA Yl - Şile askerlik şubesinden 
aldığım askerlik tezkeremi kaybettim. 
Yenlslnl alacağımdıın eskisinin hük
mu voktur. 

Şile Alacalı nahiyesi Domnlı kar
yesinden Ahmet oğlu Hfü;eyln Uçar 

GENÇLİK, GtlZELLİK, SİNEMA 
ve S.\NAT MEC:\IUASI 

73 üncü sayısı dört rcı:ik.ll bir 
kapak içinde nefis ynzılarl:ı. 

JU'GU.S ÇIKTI 

\"lvlen Leigh'in hayatı - Zafer 
Ordusu hakkında - Jean Arthur 
bedbaht mıdır? Kovboy yıldızı: 
George 0' Brlen - Yenl filmler -
Mary Martin'in kalbi - Joel Mac 
Creanın yeni. filmi - Judy 
Garland hakkında aşk dediko
dulan - Perdenin meşhur aile
leri - Film hik5.yesl - Roman -
Mizahi hikAyeler - Karikatür ve 
fıkralar - Artist hayatıan v. s. 

HE RYERDE 15 KURUŞ 

~ Dr. İhsan Sami 

l ..... ~ksürük Şurubu 

1 
Ôkıtürük ve nefes darlığı, boi· 
maca ve kızamık öksürükleri 

için pek tesirli ilaçtır. 

- ·H erkes kullanab ilir. -

Dr. F AIK AKALIN 
l-'İZIK TEDAVİ ENSTİTÜStl 

Eski ve yeni Romatizma, Kırık, 
Siyatik kat'i tedavisi, Diyater
ml, Masaj, Ziya banyoları, Yü~ 
mruıatı en modem elektrik ci
hazıarlle yapılır. 
Sah günleri 15 - 19 ara.sında 

yoksullara mecranen bakılır 
İstiklfı.l cadrte.sl Tünel clvarı No. 
471 Haşet Kütüphanesi üstünde, 
Reasfirnns Apt. No. 1 Tel: 43955 

Daktilo 
Knradenizde bir vlliı.yet merke

zinde mühim bir ticari müessese
-de çalışmak üzere türkçedcn baş
ka iyi derecede frnnsızca - İngi
lizce veya fransızca - alnınnca 11-
s;ıularma ve ticari nıuo.meliı.ta. 
viı.kıf bir dnktilo nranmnktadır. 
Taliplerin Uıkllflerlnl muvazznh 
adrcslerlle cDAKTIL<h rilmuzlle 
oostn kutusu 176 adreslnr bildir-

meleri. 

ZAYİ - Edirne askerllk şubesinden .... ----·------ - - -.: 
aldığım askerlik tezkeremı kaybettim. Kiralık apartıman 
Yenisini alacağımdan esklslnln hük-
mü yoktur. 7 odalı genl.ş apartımn.n, hava-

317 doğumlu Edirne Konduk Osman dar, güneşli, güzel manzaralı Adler 
mnhallesl 65 No. da mukayyet. RC<:Lı> Han 3 Tozkoparan. 

oğlu Mustafa Bora 

lıtanbul Vakıflar Direktörlüğü llanları 

Ttlrkiy e Cttmhuri,.eti 

Z i R AA T B ANK A S·I 
Kuruluş tarthl: 1888. - Sermayesi: 100,000.000 Türlt lirası. Şube ve 

aJans adedJ: 265 
Zirai •e Ucarl her nevi banka mııamelelerL 

Para biriktirenlere 28.800 Ura ikramiye veriyor. 

tim · O Qil, "8 ikat: 
Yurdumuzun ncr köşesinde dürüstlü~ü. ucuz· 

tuğu ve bol çcşitlerlle tanınmış: 

Asri Mobilya Mağa?,asını 
gezmeden ve bu fikri almadan başka yerden ıno
bUya. almamalarını tavsiye ve mutlaka sn
lonlarımızı ge~mclerlnl rica ederiz. Bllh:ıssl 
İnglllz karyolnlan ve Avusturya sıındalya
lan mevcuttur. İstanbul, Rıza Pnş:ı yolm u 
No. 6G Ahmet Fevzi. Tel. 23407. 

ı Beyoğlu Klübünden: 
1 Kulübümüzün 8/ 11/941 tarihli umumi heyet içtimaında 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve thbarsız tasarrur hesaplarında en 
aa 50 llr:ı.cıı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaltl plft.na 

j I ekseriyet olmadığından toplantı 22/ 11/ 941 Cumartesi günü 

1 

s~at 14 e talik edilmiştir. Muhterem azanın hazır bulunmaları 
rıca olunur. 

~öre ikramiye da~ıtılacakttr: 
4 adet ı.ooo liralık •.ooo ıtra 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 

' • 500 • 2.000 • 120 ı tO • 4,800 • 
ı • 250 • l.ooo • 160 • 20 • 3,200 • 

fO • 100 • 4,000 • 
OiKKAT: Hesaplarındaki paralar blr sene lçlnde 50 tıradan aşağı 

,..:••mlver.tere lkramlyP r.ıktııtı takdirde ~ 20 fazlastle Yertlecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyıru, 11 blrinciklnun, 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Beyoğlu 5 inci noterliğine 
Gazl Mu.sWa. Kemal paşa <;adde.smin tanzimi için 3710 No. lu belediye 

U.tlmlAk kanununa tevfikan l.iltlmlii.ke tabi tutulan ist.anbulda Zeyrekte Ka
sap Demlrhun mahallesinin eskl ve yeni Üsküplü ı;okdında kadastronun 
103U ncı adasında. 9 parsel ~ ve yeni 7 kapı No. lu kagir dük'.ltAnın tama
mına. (900> Ura. kıyilllet ta.kdlr ve muamelesi ikmal edilmiştir. 

Tapudan alman kayıttan 2/4 hlsııe sahipleri oldukları anlaşılan mı.tice 
ve Sıdı.ka'ya mezkur lstimlü: kanununun 11 net maddesine tevtUcan keyfi
yetin tebliği tein 16029 yevmiye No. su tahtında tevdt edilen lhbarnamedekl ı 
tebllğ memurunuzun meşruh.ltına L<>tinaden Hatice ile Sıdıkarun ikametgah 
ve meskeninin tayin edilememiş ve bu suretle tebliğ edilememiJ bulup.d~ğu 1 
beyanlle iade edilmlş olma.sına. binaen illin tarihinden itibaren kanuni mud
det zarfında takrire gelmedikleri veya mahkemeye müracaat etmedikleri 
takdirde lstlmlA.k kanununun 10 ncu maddesi iktizasınca t.ıebll~ makamına 
kaim olmak ii2ıere iki yevmi gazete ile ilan ettirllmeslnl ve llflnı muhtevi 
gazetelerden Uclscr nushalannın gönderllmeslni rica ederim. (10031) 

İst. Vali n B. Reisi N. 
istimlak l\füdürii 
Ali Ya.er l\lazal 

Tekaüt, dul ve yetimlerin 

Emlak ve Eytam 
nazarı dikkatine 

bankasından 
ı - Üç aylıklarını bankamıza temlik ettirip de cüzdanmdakl kuponlıırı 

bi~mlş olan tekaüt, dul ve yetimlerin malmüdürlüklerlndcn aldıkları veya 
aıııcaklan yeni ma!Ui cüzdanlarını bıınkamıııı kaydettirmeleri için 15 Teşri
ıılsanl 941 tarihinden 2R/T. Sanl/941 tarihine kadar yeni aldıkları maa;ı ciiz
danı, mühürleri, fotoğraflı nüfus tezkerclerl ve harp malCılü olanların ikra
miye tevzi cüz.danlarile birlikte bankamıza müracaattan. 

2 - r. kanunuevvel 941 tarihinden ltlbareiı ba.şlıyacak olan maaş t em
lik! esnasuıda. bu muamelelerini yaptırmadıkları görülen tekaüt dul ve ye
tin:lere tediye yapılanuyacağı Hfın olunur. (9947) 

Devlet demiryolları 3 üncü işletme müdürlüğünden 
1042 senesi nuıyıs sonuna kadar B:ı.ndınna dePOsunn miktar, muham

men bedel, muvakkat teminat mıktan yazılı kömurün tahmil ve LaWiye işi 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 3/12/941 çarşamba günü saat. 16 da Balıkeslrde işletme bina-
sır:da toplnnac:ık komisyonda yapılacaktır. · 

İsteklller munyyen günd" ihale saatinden bir sa.at evveline kndar mu
vakkat teminat ve kanuni vesikalarını havi zarflarını komisyon reisllğlne 
tevdi et.rnlf olmalnn 11\zımdır. Şartname işletme müdürlüğü lle Bandırma 
istasyonundan parasız verilir. (9975) 

vapur anbanndan tahliye kovan-

Tahm!nen 
Ton 

ların vinç kanca.<nna. takılması. 15.000 
Kömürün m.aunalarla. nhtuna nakli 15.000 
Kömürün maunalatdan vagona nakli 15.000 
Kbmürün vagondan depoya. t:ıbllye.51 ve 
muntazam ıstltt 15.000 
Depo kömürlüğU.n.den ma.lunelere 8.000 

Mııhamınen 
bedel 
Lira 

3000 
9300 
6000 

2100 
1120 

Mu\"akkat 
teminaL 
Lira Kr. 

225 
697 50 
a5o 
157 

8-i 

Tek Taş Pırlanta Yüzük vo Küoe 
1 2 krat tek taı pırlanta bir yüzük ile 9 krat 3 santim pırlanta 

bir çift küpe Sandalbedeıtcninde t"'<ıhir edilmektedir. Satıf günü: 
20 ikincitesrin perşembe RÜnüdür. • 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
A - Boş Benzin, Mazot ve Yağ Tenekesi 

( tahminen 9000) 

B - Boş Asfalt Var ili (tahm;nen 3000) 
C - Kulla n ı l mış Eski O tom hi' Las . iği 

( 32 X 6, 34 X 7 ve diler boylarda) 

D - Boş Benzin Sandığı (tahminen 8000) 
E - Boş Kağıt Çimento To hası 

(Tahminen 5 ton) 
Yulc.arıda yazılı beş kalem eşya kapalı zarf usuliyle ıatışa çıkarıl· 
mııtır. Tekliflerin kapc\h zarf dahilinde (teklif- rümuziyle ea geç 
·ı 9/11 /941 tarihine kadar aşağıdaki adrese müracaat!d muayene 

1 

edilebilir. 

A. G. G. MITCHELL ESQ 
Sahil Süleyman Bey caddesi No. 23. Bamfoma 

İstanbul Beledivesi ilanları 

Asker ailelerine yapılacak yardım 
tevziat günleri 

J 

Beyoğhı ve Eminönü kazaları: 
Cüzdan kayıt nunıar:ılan 

Heşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Usküd•'• 
Kadıköy, Adalar, H:ıkırkoy, Eyüp kll' 

7alan cüzdan kayıt numarası 
1 - 500 Her nyın 17 ncı günü 1 - 200 Her ayın 17 ncl gu.ıit 

501 - 1000 • • 18 • I> 201 - 400 • • ıs • .. 
1001 - 1500 • • 19 • .. 401 - GOO • • 10 • ıt 
1501 - 2000 • ,, 20 • ]I 601 - 800 • 1 20 • 1 

2001 - 2500 • I> • 21 • 801 - 1000 • • 21 • 
2501 - 3000 I> il , 22 • 1001 _ . 1200 • I> 22 • • 
3001 - 3500 • • I> 23 • 1201 - 1400 • il 23 • • 
3501 - 4000 • • • 24 il 1401 - 1600 • .. 24 • • 
4001 - 4500 • • D 25 • 1601 - 1800 • • 25 • • 
4501 - 5000 1 • • 26 • 1801 - 2000 • " 26 • • 
5001 - 5500 • • • 27 • 
5501 - 6200 • • • 28 • 

Fatih kazası 
Şehremini nahiyesi Cüzdan No. 
1 - 500 Her ayın 17 ncl günü 

501 - 1000 • • 18 • • 
Fatih Merkez nahiyesi cüzdan No. 
1- 500 Her ayın 21 nci günii 

501 - 1000 • • 22 • • 

Kııragümrük nahiyesi cüzdan No. 
1 - 500 Her ayın 19 ncu gunü 

501 - 1000 • • 20 • " 
SamatyR nahiyesi Cuzdan No. 

1 - 500 Her nyın 23 ncü günU 
501 - 1000 • • 24 • • 

1001 - 1300 • • 25 • • 

Frner nabiye!Jf 
Cüzdan No. 

1 - 500 Her ayın 26 ncı gün'1 
501 - 1000 • • 27 • • 

1001 - 1600 • • 28 • • 
1 - A.)ker a.llelerlne yardım parası tevziat günleri yukarıkl ~tvetdıt 

göstıerilm.1.§tır. İstihkak sahiplerinin her ayın bu günlerinde cuzdan ts.11' 
Yenl postahane karşısında. yeni va.ide hanı altında. yaptırılan küçük ::=ı:r==-=====--===========-=-==-==----====-aı:::==n numaralanna göre kaymakam ve belediye tubelerl muhMObelerfne müra-

kasaJar kiraya verllmeğe ba.şlannuttır. Devlet Demiryollarl ve Limanlari lıletme caatıan. 
Tallp olanların ve fazla ınaltlmat almak isteyenlerin mezk<kt mahalde 2 _ Tevzi günleri tatillere tesadüf ett"l takdirde tevziat& ertesi g{lıı 

kiralık kasalar memurluğuna müracaat etmeleri. cıooon Umum idaresi ilanlari bc_,lanır veya devam olunur. 
3 - Cüzdan kayıt numaralarına göre cetvelde tesbit edilen günlerde 

müracaat mecburidir. Her ne sebep ve suretle olursa olsun günlerinde mü
racr.ıa.t et.mlyenlere ve yenldcn yardım parası tahsis olunnn1ara aylık ıcv
zlatın sonu alınıncaya kadar sureti katlyede t~diye yapılmıyacllktır. ve 
bu glbllere ait tediyat aylık tevziatm hitamını ta.kip eden günde icra edl
leı:ektlr. 

K i RALIK KA S ALAR · 
Depo kömürlüğtinden dl~r depolara 
gidecek kömürün vagona yükletılmesl 7.000 98G 73 50 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü llanlari 

Işletmemlz sağlık şubesinde 100 lira kadro ücre~l bir eczacılık münhal
dır. 

Talip olanlann şeraiti.anlamak ili.ere tekmil vesa.iklerlle blrllkte wnwn 
müdürlüğümüz Zat Işleri şubesine müracaat etmeleri lüzumu llln olunur. 

(10033) 

Muhammen bedell (4000) lira olan 50 metre m.l.kA.bı muhtelif eb'atta. ka
ra~~ kalas (21/11/941) cuma. günü sa at (15) on beşte Haydarpaş<I.da. gar 
binası dahWndc-ki komisyon tara!ında.n kapalı zarf usuJlle satın f.lınacak
tır. 

Bıı tşe girmek iste~nierin (300> liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin etti~ vesikalarla teklitlerinl muhtevi zarflarını aynl gün sa.at (14) on 
dörde kadar komisyon rclsll.ğine vermeleri 15.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(9629) 

* İstanbul Nafia Müdürlüğünden Muhanı.m.en bedell (5100) lira olan lkl tekerlekli ara.ha. üzerine monte 
24/ 11/ 941 pazartesi günü saat 15 de i.stanbulda Nafıa. müdürlüğü eksilt- cdil.mlş 12 ad.et el ya.nguı tulumbası 3/12/941 c;:arşaın'ba günü saat 15.30 on 

me l:omlsyonu odasında (4500) lira. muhammen bedell1 (Olzlaved> mnrita. .beş buçukta. Hnydarntı.§3dıı. gar binası dahilindeki komisyon tarafından kn-
(500) çift. lft.stik çizme açık eksiltmeye konulmuştur. palı zarf usullle satın alınacaktır. 

Muknvele, eksiltme; bayındırlık Işlert genel husw;l ve fenni şartnamelc- Bu işe girmek isteyenlerin (382> lira (50l kuruşluk muvıı..k:kat teminat, 
rlle buna mfiteferrl cllfer evrak dairesinde görülec.ektlr. knrunun tayin ettiği vcs!knlarla tekliflerini muhtevi znrtı~nnı ayni gün sa-

Muvn.kkat t;eminat (337.50> Urndır. at 14,30 on dört buçuıta kndar komisyon reisliğine vıermelert lazımdır. 
Isteklilerin bu işe benzer ~ yaptığına dair idarelerinden almlf olduğıı Bu işe alt şart.nameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

teslkalaria 941 yılına. alt Ticaret odası veıslkalaruu ba.ın.llen gelmeleri.. (9597) (10019) 

4 - Tediye günlerinde izdihama. ve knrışıklı~a mahal kalmamak ve 
binnetıce tcdlyatma da sürat ve intlzrunla terasını mümkün kılmak için 
aSker ai.k!lerlriin sükfın ve intizamla müracaat ve sıralarına. oohemehal rl• 
ayet etmeleri rica olunur. (10000) 

* Toprrt.k nuı.hsullert ofto;t tarnfmdnn ekmeklik unun çuvalına yapılan 
zam üzerine 17/ 11/ 941 s:ı.bahından itibaren ekmeğin adedinin on üç k.uruŞ 
otuz parn oldu~ 1lôn olunur. (10035) 

Milli Müdafaa Vekaletinden 
Bu sene Bursa Ak§ch1r ve Konyadakl askeri liselere girmeye tstck11 

olup da her türlü Şartlan taşıyan ve muamelelerini ikmal ettirmiş olan ts· 
teklilertn seçme sınavlan yapılmak üzere 23/2.T~/941 pazar günü nk~
mıcıı. kadar ıstekll olduklan liselerde bulunmaıan lAzımd.tr. 0400-9:>&21 


