
İhtikarın men'i hakkında 
Meclise yeni bir kanun 

teklifinde bulunuldu 

------ ~ 

fstanbul dahilinde yapılacak 
yollar için 3 senelik bir 

program hazırlandı 
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Alman tebliği 
••• 

Alman ve 
Rumenler 

Kerç şeh.rini 
işgal ettiler 
Kırım'da şimdiye 

kadar 100 bin 
esir alındı 

Boğazin karıl sahiline 
çekilmek iıtiyen Rua 

kuvvetleri büyük 
zayiata uğradılar 

B. Hitlerin 
· .a hazırladığı 

siyasi t~arruz 
Alman kontrolü altında 
bir Avrupa konfederas
yonu vücude getirmek 

B. Ribbentrop, diploma
tik bir zafer elde etmeie 
çaliımak için talimat 

alm11 

Nevyork 1 7 ( A.A.) - Mister 
Raymond Chapper cWorld Teleg
ram> gazetesinde tunları yazıyor: 

Remıt Amerika mahfillerine ge
len ciddi haberlere göre Hitler ge
nit bir •İyaai taarruz hazırlamakta· 

'· "•• .:\..~~~ dır. Hitlerin yapacağı teıebbüsün, 

Berlin 1 7 (A.A.) - Alman or• tw< .. ~.. "\.o;. konfederasyonu vücude getirmeği 
ı:, .~ .• t:_: -~~~ ~~ Alman kontrolu altında bir Avrupa 

~ulan l>aşkumandanlığınln tehliği: · • lir · •• ~. •. ı- ... ~.. . ._ )'. ' • • • • .,. -r hedef tutacağı sanılmaktadır. Bu 
lnıan ve Rumen kuvvetleri hazi "' ... ~ .. • ' -- " • ~ . • münaaebetle neıredilecelı:: beyanna-

Iİddetli muharebelerden sonra Kerç Şark cephesinde klf: Karlar altuıU Mr klJ ft brh yollarda 'bir inede Rusya hezimetini ealc.lamak 
~hir ve limanını zaptetmiılerdir. Almmı naillye kol1I maksadı güdüleeektir. Yeni AVTupa 

. ırım yarımadaaının doğu kısmı ============================· nizanunm lı:urulmuana doiru ahla-
trandi tamamen elimizde hulunmak· cak ilk adımı, Avrupa kıtaıandaki 
tadır. Kırımdaki takip ve yarma ha· B k • ı d •• k batka memlelı:etlıerin de muhtemel 
telteti eanaıında alınan esirler bu aşve 1 un a şam olarak imzalayacağı bir beyanname 
6rada 100 hin kiıiye yükaelmiıtir. çıkarmak tqkil edecektir. Bu birliii 
Düşman, kara muhareheler:nde M h k t.ıemin etmek için aarfedilen gayret-

Uiradığı kanlı zayiattan maada. ersı·ne are et ettı• )erin devam ettiji an)aplmutadar. 
l<erç boğazı yolile ltuvvıetlerini geri• FJdelti haherlel'e göre beyanname-
)~ çekmek teıebhüıünde de ağır za. nin nqri için 20 ıontqrin tarihi K• 

l'ıat vermjştir. Savaş ve avcı tayya
~lerimizden mürekkep eh_:emmiyet-
11 teşkiller, düşmanın aılter toplu· 
huklarma, nakliye kollarına ve bil
.dassa Moskova ve Vologda etrafın-

aki kesimlerde, hava meydanlan
~a, demiryollarına şiddetli taarruz

r Yapmışlardır. Dün gece Mosko· 
\>a ve Leningrad te~rar hombardı
?nıın edilmiştir. 

lngilıere etrafındaki deniz saha
&ınd:ı savas tavyarelcrimiz 'tÜndüz 
htıcumlarında küçüle bir nakliye ge· 
bİsi batırmışlar ve tam isaht't!i 'bom-

alarla orta büyüklükte bir naklire 
~eınisini ha "ra uihatmışlardır. 

Sovyet sözcüsü ne diyor? 
l.ondra 1 7 (AA.) - Sovyet 

•Özcüsü M. Lozovski, dün Kuybişef
te Yaoacıcı gazetecilerle yaptığı gö
tüırnede, Kırımdaki Alman taanu· 
~\l~un büyük öl~üde bir taarruz ol-

Ugunu söylemiştir. 
l.ondra 17 (A.A.) - Tass jan· 

it, bir kaç gün evvel, 'Almanların 
lıealinin bölgesinde büyük askeri ha
~rlıklar !)'"aptıklarını bildiriyordu. 

1/>rünüşe gö~, bu bölgede mühim 
ır taarruz l>aslamak üzereClir. 

Rusyada 
mülki idare 

Cümhurreisi istasyona 
gelerek Başvekili uğurladı 
BQ§vekile, B. Şükrü Saraçoğlanun vekalet etmesi 

yük&ek tasdika iktiran etti 

Ankara 1 7 (A.A) - Başvekil Yeni Vekillere Meclisin 
Doktor Refik Saydam mezuniyetle- f f kı t t "I • 

(Devamı abife 2 sütun 6 da) 

Alman basın 
heyeti 

Atatürk'ün muvakkat 
kabrini ziyaret ederek 

~elenk koydular 
rini geçirmek üzere yanlannda hu- muva a ye emennı erı 1 
susi kalem müdürleri ve ıyaverleri A~kara 17 (A.A.) - B. M. Meclisi -·-

v • • 120 d bugun Refet Canıt.ez'ln ba§kanlı~nda Ank 17 (AA) Alma 
oldug.u ~alde bugun s~at 1 ~ • e toplanmıştır. Oörlişnelere başlanma- ara . . - n 
hususı hır trenle Mersıne gıtmışler- dan önce Milli Müdafaa Vekilliğinden Hariciye Nezareti Basın dairesi §cfi 
dir. istifa eden Erzincan mebusu S:ı.!fet Orta Elçi Dr. Schmidt'in başkanlı-

Bqvekilimizi uğurlamak üzere Ankan'ın yerine Manisa mebusu ge- ğmda bugün Ankaraya gelmiş olan 
gar merasim salonunda icra Vekil- neral Ali Rlza Artunkal'ın, Münakalat Alman Sa.sın mümessitıeri öğleden 
leri Heyeti azalariie, 9. M. Meclisi VekilUğiMen istifa eden CE!vdet Ke- soaıra Atatürk:ün muvakkat kabrini 
reis vekilleri, C. H. Partisi Genel rlm İncedayı'nın .,erine de Samsun ziyaret ederek hir çelenk koymuılar 
Sekr.cteri ve Parti umumi merkez mebusu amiral Fahri Engin'ln tay\n ve Ebedi Şefin manevi huı.urunda 
heyeti azaları, Parti Meclis grupu ve edzıklldlkl1erriln: ... bll~~e~ Cümhftakurz:efslt dlğı I eğilmişlerdir. 

.. k ' l . . A 1 ı_, te ere e ,,_unıw- muva t}e - Ankara 17 (AA ) Al 
m~s~a ı .. grup rem .. ve a~a an, es~ leklerlle karşılanmıştır. . . - man 
Mıllı Mudafaa, Munakalat ve lkti- Mecl~ yeniden kunılacak Erzincan Hariciye Nezareti Basın daireıi ıefi 
sat Vekilleri, mebuılar, Devlet Şü- şehri yerlntn istlmlA.klne alt kanuna ~~ta E~ç~ Dr. Schmi~t A!~an Bü
rası, Divanı Muhasehat ve Temyiz ek kanuıı lAylhasmıngerl verilmesine yuk Elçıaı von Papen ıle hırtıku bu
mahlcemesi reislerile Temyiz baş· dair Ba,fvekAlet ter.teresi okunduktan gün Hariciye Vekili Şükrü Saraçoi· 
müddeiumumisi, Cümhurreiıliği sonra B . .M. Meclisi 1941 yılı nisan - lu'yu ve Hariciye Vekaleti umumi 
umumi katibi ve hususi kakın mü- mayı& aylan hesabı hakkındaki Mec- katibi Numan Menemecioğlu'yu 
dürü, Genelkurmay ikinci başkanı. lls Hesaplan tedkUt encümeni mazb~- makamlannc:la ziyal"Ct eylemiştir. 
Hariciye Vekaleti umumi katibi ve tasını tasvip eylemlf ve çarşamba gu- Von Papen ve 

· · G Ik M'll' M- nü toplanmak flzıel'lt datalmıştır. 
muavını, ene unnay ve ı ı u- f'!'-- 1 • f • 
daf aa Vekaletlerile diier Vekalet- re uuuarmın zıya etı 
ler, müe11eseler erkanı, Ankara va· lhtı•kaA ra karşı Ankara 17 (A.A.) - Alman 
li ve belediye reisi, Baıvekalet mü.s- Büyük Elçisi von Papen ve refika-

.\lmanlann İfgal 
leri yerlerde yeni 

İte ba,lıyor 

teşar muavini ve Baıvekalet dairesi lan tarafından bu aktam Alman Bü-
ettik- müdürleri, Basın mümessilleri, An- bir kanun yük Elçiliğinde Alman Hariciye Na-
idare ltara merkez komutana vıe Emniyet zırlığı Basın direktörü Dolttor Sch· 

direktörü hazır bulunmakta idiler. midt vır riyaset ettiği heyet '"efi-
Hareltet saatinden hiraz önce Van mebuıu 8. İbrahim ne bir suare verilmiıtir. Suarede 

Başvekil Doktor Refik Saydam, B. Arvaz bir teklifte Başvekil vekili ve Hariciye Vekili 
F'··B•lin 17 {A.A.) - D. N. B. : M. Meclisi rıeisi Ahdülbalik Renda Sükrü Saraçoğlu ile Hariciye umumi 

uhrer, Alman kuvvetleri tarafın- ve Genelkurmay baıkanı mareoa) bulundu katibi Numan Menemencioğlu ve 
~•n iıgal edilen ve halihazırda mu- Fevzi ·Çakmak ve Hariciye Vekili Hariciye Vekaleti erkanı ile bir kı· 
114rehelerin nilıayıet bulduğu doğu Şükrü Saraçoğlu ile birl&te gelmiı· Ankara n (Telefonla) _ Van me- sım büyük ve orta elçı1er mat1>uat 
topraklarında mülki idarelerin te· ler ve &alonda kendilerini heklemıek- busu B. İbrahim Arvaz lhtlkA.nn önü- umum müdürü Selim Sarper, Ana
•İaini cmretmiıtir. Bu idal"Cleria te olan zevatla ayn ayrİ selamla,. ne geç~ lçln mecllae blr kanun dolu ajana umum müdürü Mum
eaaaıı vazifelerinin haıında umumi mıılardar. teklif etmiştir. T*1lf İktlaat ve Adllye fak Menemencioğlu ve ,-erli ve ec· 
•.aay~n muhafazaaı ve halkın ha- Bu esnada Reisicümbur ve Milli encümenlerine g6ndertım1ftlr. Van nebi ajanı ve baaın mUmeMilleri ha
)'J at ihtiyaçlannı temin etmek iti bu- Şef lsmet lnönü gara gelır.iıler ve mebusu lhtlklr auçlulannuı husual bir zır bulunmuılardır. 
Unnıaktadar ı h ı· .ı _ B M M ı· · mahkemeye vertlmeilnl Ye muhtekir-i . aa on met a ınaıe . . ec ı11 re- 1 rln en alır ceulara mahtO edil-
i ııral altındaki topraklarda kuru- iai ile Baıvekil ve marepJ Fevzi e lnt lstemettedlr m .. :1. k k a • I er a 
•cak mülki idare bir Alman Nazı• Çakmak tarafından ltarıılanmışlar- mes · 
~~ın emri altında hulunacaktar. dır. Milli Şef salonda hir müddet İhracat liaaıııina ithal 
N uhrer bu maksatla, Alman Devlet ltalarak Doktor Refilt Saydam' a iyi 
• azın Alfred Roıenberır'i doğuda temennilerde bulunmuı ve kıend.iai- edilen maddeler 
ltgal alhndaki topraklar Nazırlığı- le musafaha ederek ıvedalaşhktan Ankara 1'1 (Telefonla) - Yabancı 
lla ve Gaukiter Doktor Alfred Me- sonra ayrılmıştır. filkelere sevkedUecet mabsul ve m&• 

I nanmak laiirriyeti 
ve 

kanmamak hürriyeti 
J'er'i de, Alfred Rosemberg'irı dai- Müteakiben Doktor Refik Say- muller ihracatının 11aansa. tabl tutul
tnil Nazır vekilliğine tayin etmiştir. dam kendilerini uğurlamağa gelmiı ; ~:::n~~e~~=.: Bulpr Hlll'bi,e Namn l&J111 ... 

llc olarak Litvanya ve Letonya olanlarla vedalaşarak vagonlarına neerl Dulralov: 
eaıt· k 1 tep fıstıtı. yer tıstıtı ve saire fıstıklar ı müsta il devlet eri arazisinde geçmiflerdir ve iyi istirahat ve yol· ilavesine dair olan karamame bug{in- - Harp, Ktıınç milletlere bnet 
•e beyaz Rütenya'nın hir kasım culuk dilekleri arasında Aukaradan kü Resmi Gazete ne neşrolunarak me- veren bir membad.rl • ~. 
t?P aklarında mülki idareler ihdas ayrılmışlardır. riyete gtnnlşttr. Büyük Türk piri AWüllaU Hi-
~ilmişti~. B~.topraklar, Alman. d~- Baıvekile B. Şükrü ----- mid'ae fil~ aöylerı 
)!:'•• komıserlıgt sahasına dahildır, "' A Orman umum müdürlüğü Azade olayddar sefwdm 
:.. uhrer, vall - reis Heinrich - Lhose'i Saraçoglu vekilet b"t • • ah • Bir oftta çskarclı bir nefeıod• 
Q

0 Ru topraklara Alman komiserliği edecek u çesıne yem t ıııat Bu iki ad mütalaadan .._ huısi 
"bife.•ine tayin etmiştir. Ankara 17 (TelefonI_a>. -:-. 1941 ~ali birine inumak, Balpr milletinin 

B· k Uk ki d Ankara 17 (A.A.> - Blr aylık mezu- y~ Orman umum müdürlut(i }>ütçe- ald elim' L-'-'--- n!- n..1... 
(f I! mm ranya topra arın a niyetle bugün şehrlmJzden ayrılan sine 40,000 lira munnm tahs1sat ve- 1 • me .. ~-......-',.DD ra 

a mülki idareler kurulmustur. Füh· Başvekil Dr. RefUc Saydam'a avdet- rll.mesl hakkın.da Ziraat Vet:llllğlnce lerce, dipınnıelrte, eoylemelle, 
ter, bu idarelerin haşına Almaıı ko- lerine kadar Hariciye Vetlll Qilkrü Sa- hazırlanan kanun llythası alAkalı en- inamnelcta, iaanclırmalda, ~
lrliıteri olarak vali-reis Erich Koch'u racotlunun veUlet etmesi yüksek cümenlerden geçeM Meclis ruzname- makta ve bnm1ımaMa herk• ..... 
telirmiıtir. tasdike iktiran etmlştlr. sine alınmıştır. dar. 

BU SABAHKİ TELGB.A.PLAB 

Muharebe 
yeniden 

şiddetlendi 

Almanlar Moakova 
müdafauında bir 

~edik açtılar 

B. Kurusu 
B. Roosevelt' -

le görüştü 
Görüşme bir saat sürdü, 

netice hakkında henüz 
bir ıey söylenmiyor 

Londra 18 (A.A.) - (B.B.CJ B. Roo
seveıt Japon d.lpkımatı B. Kuru.su'ym 
Beyaz evde kabul ederek kendlslle bir 
saatten fazla göıiişmiiftür. Harlcl,Je 
Nazın Hull ve Japon elçisi bu goruş
mede hazır bulunmuşlardır. B Kuru.
birçok noktalann münakaşa cdlldl
ğinl söylemijtlr. B. Hull bu birinci 
görüşme UIQumi olduğundan ümlW 
veya ümitsiz olmak lçln henüz bil"fE!J 
söylenemlyeceğtni beyan etmlşt.lr. 

Uzak şarktan gelen haberler bu gö

Vicby 18 (A.A.) - (Ofl) Rusyada 
yeniden soi!'uklann başlaması ve her 
tarafın donması üzerine muharebe 
şlı;idetıenmlştlr. En şlal.mde Rus kare
llsinden Doneç havzasına kadar mu
harebeler oluyor .Berlln ve Moakovadan 
gelen haberler hamin şldcietını ta.bul 
etmekte blrleşlyor. Moslrova önünde 
muharebe bilhassa fiddetU.cllr. Alman
lar Ruslann cenahını çevinna ve fl
malden Moskova'ya yol ~ lçln riifme hakkında pek ümitli oı..mata 
manevra yapıyorlar. Ruslar, Alman- imtln bırakmıyor. Bqvekll general 
lann Moskova müdafaasında blr gedik ToJo diln beyanatta bulunarak demlt
açtıklannı ve Tulada geri çekUdiklert- tir ki: 
nı kabul e-di.yorlar. 

Karell'de Finlerle Almanlat yeniden 
Uerlemlşlerdlr. Slvast.opol'un muha-
sarası devam ediyor. 

Sovyet tebliği 

«Japon hükumeti .dost devletlere, 
bilhassa Almanya ve ltaıya'ya bafar'
dıklan )flerden dolayı en sa.mhnl tıeb
rlklerlnl arzeder. Bu devletlerin 111-
ponya lle btrllltte, hatt.anl.yet eauıa
nna dayanan renı blr nizam :tu.nna
ta muvaffalc olacatıanru ümit ede
rlm.a 

l.onclra 18 <Rad1'o 7,15) - Gece ya- ToJo beyanatının mnunda JaponJaı
rısı Mostova'da netredüen Sovyet nın Çln hldlaeıslnl kapatmata ~ 
tebllğl: İkinci tefrin'!n n ncl gtlntı tıtını söylem]ft!r. Japonlar Amerlta
bütün cephe boyunca flddeW muha- nm Çln'e yardım etmemealnl LttiJQr-

lar. Nifl Nlft gueıtecd: ıYardım de
rebeler olmuştur. Muharebeler bllbu- nm ettikçe mllnuebetlertmlz dilzQle. 
sa ~nm'da Kerç'de flddeUI 1d1. mez .• diyor. 

Kerç'in 
zaptının 

ehemmiyeti 
Almanlar Kafkaayaya 

varmak kolay olacağım 
tahmin ediyorlar 

Vicby 18 (A.A.) - (Qfi) Berlin, 
Kerç'ln zaptının oheınmlyetlni kay
dediyor. Burasının zaptı Almanlan 
Kafkasya önüne getlı:ınl§tir, Şl.md.1 
Rostof v~ Taman'ın cenupta muva
salası kesilmiştir. 

Londra'ya göre vaziyet 
Londra 18 CA.AJ - (B.B.C.) Dün 

Rus cephesinde şiddetll muharebeler 
olmu~ur. En şiddetli muharebeler 
Moslı::ova'nın şi.mallndeki Kallnln mın
takaslle cenubu gaıt>istnde1d Tula 
mıntakasında olm~ur. 

6 milyar 687 
milyon dolarlık 
yeni tahsisat 

B. Rooaevelt bitaraflık 
kanununun tadili 
layihasım imza etti 

Londra 18 (A.A.) - (B.B.C.) B. Ro
osevelt, bitaraflık kanwıunun tadlll 
lAyihasını dün gece irnzalamlfbl'. 
Amerika vapurlannın sUAhlandınlma
sına derhal başlansca.ktır. Bu vapur
lar İngiliz llmanlanna da gidecekle~ 
dlr. 

B. Roosevelt yeniden 6 ınllyar 88'1 
milyon dolarlık askeri tahsisat Late
mlştlr. Bunun yansı top ve miihlm· 
mata, mühJm bir kl8ml deniz hava t:1l9 
vetıerlne ve samıç vapurlan yapılma
sına tahsis edilecektir. 

Her iki noktadakl mUharebeler 
hakkında tatslllt YQktur. Rusların Ruaya'ya malzeme 
Tula'da muvaffakıyet kazandıktan göndermek için yeni 
anlaşılıyor. Moekova radyosu Rus mu-
kabll hücunılannin pazar«ünll devam bir yol 
ettlğJ.nl blldlnnlştlr. Londra 18 (A.A.) - {B.B.C.) - Hln-

Almanlar Kının muhaı!ebeslne çok dlstandan Rusyaya malzeme gönderil
ehemmiyet veriyorlar. K~ bolazuu meai lçin yeni bir yol açılmıştır, Bu Jıo1 
geçip Kar.ta.syaya varmalı: kolay ola- Bülücıstan ve şarki iranı geçeM RUI 
caj!ı.nı tahmin edb'orlar. Lenlngrad topraklarına giriyor. Hind kendlrt 
bölgestne gelince, burada 1t1 aydanbe- yüklü ilk kafile bu yolla Rusya'ya glt
ri Almanlann elinde bulunan bazı ml.ştır. 5000 çtfçl yolun tesviyesine ça
köylerin geri alındığını Moelq>va rad- hşıyor. Pek yakında bu yold:ı.n mal-
yosu bi.nllrmlştir. zeme nlınacaktır. 
ııııııııaaıııııııaıııı .. ıııııı••·············································· .. 

tJ 

' Mn,terl - Bana bir kurutulmut ot IU)'U. baya da hir nohut auyuL 
Garson - Çay biiür, kahve biüiirl ... 



Sahife 1 
-=== 

Harp tebliğleri 

Rus tebliği 
•Clllbıra 1'I (A..A.) - 1'1 SoLttaıFn 

8ovyet sabah tebliği: Dün gt'CC tuv
fttlerlmlz büttm cephe boJUUCa dit
ınanı.. carışmala den.m etmı.c;le~ 

ltalyan tebliği 

Demokrasilerin Japon
yaya kartı derhal lıare
kete geçmelerini İatiyor 

Yeni bir 

Geceki 
Bir ltalyan 
kumandanı 

değiştir ildi 

AKfAll 

ve Ba Sabahki Haberler 

Muzdan benzin! Japoıtya laakh 
hedeHere-a.zim

le yliriyecek 
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~ŞAMDAN AKŞAMA [ • 8 · Ji aE= ~~ .,
1
• ] lleyoilıı semtine ihtiyaca ŞJE:llJ.R ıılia. _,., .:uaı1 .. ~ _ 

kô.fi bir umumi Türk .._ 

::~:::::. Ekmekdarhğıl Et fiati j lhti arla mücadele 
~ yangmlana eski kitaplari ya- Eminönü, Beyoö-lu, Fatih Bazi toptancı tacirlerin 
~ Jutması ve artık kolleksiyon· k al 2205 al 

YARIN :AKŞAM 

Sahife 3 
- = 

,Kadınlann • Erkeklerlri • 
J(Oçüklerin • Büyüklerin 

ve bilhassa 

GENÇLl~IN 
beicmeoeii - .Jkı§layacağı bir §abeser 

~eriknda dünya biclndlik mükiHntmı kazanan ıGlim 

• 
1 ttıltJi merakmm ebalimizde kaı.. az anna çuv fazla fiatle sahı 

~ası. .• Nohut ooa, §clıriye kori- fazla un verilecek yaptıkları anla§ıldi Büyük mucit THOMAS EDlSON'un HAYATI 
.~· ttıodcrn evlerimizin kütüphane Dün gene a.ltı tış1 llıtlk:ft.r suçun- EDlSoN rolünde a1allanı. bnyrct verici blr amva.ffakiyet göstercıı. 

Dün 6 kişi adliyeye 
verildi, üçü malıkUm oldu 

~bilecek durumda bulunm.amcsı- dan yakah.n:ırak Adllyeye verllmtşt1r: S p E N C A Cilal; • • Şehı::lmizde ekmek datlılh dQn de Ş1md1ye Jcndar yapılan tıedkiklerde:n, F-azıl adında bl.ri kirnyn vcrdlt'1 evının E R T R C y ~dyo üz~de bır bez gez· mUhtellt mmta.klarla bllh:ıss Beyoğlu, şehrtm.lzdekl et tlatlert lle b1r kısmı kira bedelln1 a.rttırnınk suçandruı yar 

L. ıonra sm~ fırlıyan Ernhı&lü ve Fatih kazala.nndn. devam toptancı tacirlerin oynadlğı meydruın kn.lan~. Asllye Ddnc1 cem mahke- ve nll-T">..· JOt..n.'C!"N Yıuılan.mızm fazla kitabı doz yu· çıkarılmıştır. Filhakika, 1llc ®fa ola- :ru 1 - ~~ 
~» saymaları... Zamane kitab .. etmıştlr. VnJl ve Belediye re1s1, ekmek k Icrde Tütün 1skcleslndc ele mcsinde yapılm muhakeme ııonunda Dikliat: Bu filimdo görülen bütün Aletler bizzat Ed:ison·a aittir. Ye 
~ vu"kte ,__~, p-'--:ıa .:;. .. n.lma- d:ırlığıhMfsıesllcmeşgulolmuşTedün !:1...,.lr1lgcçc:ncn lb1r +~"'-Cl"" alt taturalnr, Fnzılın suçu sabit olduğundnn, tim 

1 .DDnı <Ull.\U -- .. v,. ""1'....., J- bedelinin bir senelik tut:ı.rı olan 490 meşhur otomobil Kiralı F ord' un k.olekai:yonundan nhnm1§tır. 
'-· Hü!isa, her ne eebep 1c;.. sa.bah darlık görülC'll mmt:ıkal:ırı do- bu haldkn.ti meydana. çıkarmıştır. --------------------------
t~irs~ gösterilsin, en münevverle- l!l§tlrnk, kaza kaymakaml:ın ve diğer Arnştınnnlnnnıı. devam eden Flnt ~t~ğır J)3.'r:l. cezamın malık1lln. edU- .ll••mıı+•mmw• Yann matinelerden IW>areıa••••Jı•r••nm~ 
~ evinde kütüphane yok... alakadar makamlar ta.rafından alman miirakal>e memurları. dün de toptan- Kuru kn.hvecllik yapan Sukya.s adın.-

inlerce ev gezin; binlerce kıymet- tedbirlen tedk1k ctmışt1r. cı Babrlnln defterlerln1 ele:= dn biri çekilmiş nohudu hn.lls kahve 
tar Titrin eşyasına rashyacabmız; Dün öğleden sonm Valf. ve Beled.tJ'e lerdlr. Defterlerin tedkik1 , dlye 180 kuruşa s:ıttığından mnlıke-
flıcat .. zl kitahı olan ancak refs1 Dr. L1ltn Kırdarm reisliği. altın- &brlnin, et narlU kabul edildiği 97 me:re verllmiş, asliye llincl c~ mnh-
lbah yu. erce • da Belediye reis mua:v1nlerlle Vııll gündenbert per:ı.kendeci k.asaplıırn ltcmeslnde otuz lira para ce-zasuıa. ve 

dut bırkaç hemJehn ile kaqıla- muavlnlerlnln ~tirak ettıl?i b~ top. narh harici et sattı~ a.nl~ılmıştır. dükkfmmın on gün knpatılmnsmn. len· 
kcaJamız. 'ıFH la.ntı yapılmıştır. Toplantı, ekmek Sabri, Mllıt korunma kanunun:ı. tev- rar verilmiştir. 

• • darlıltmm önlenmesi için n.lınacıık ye. tikan Adliyeye verilccckt1r. Kilosu '75 l.."1lrUŞta.n s:ı.tılmnsı ica.b 
«'Bununla beraber, okumak, ihti· nl tedbirler t(irüşülmilştür. Diğer tnraftan Fiat müraknbe ko- eden beyaz peynırt sek>cn kuru-.~ s.ı.-

~ç değil midir?» mütearifesiyle Bu arada. görfilen 1ht1yn.ç ve lüzum misyonu, dilnkü t;opln.ntısında celep, tan baklml Emin o.d.ında bl.rl malıke
ı ürk karünin kar§ısında ukaliılık üzerine blllı:ı.ESa. Beyoğlu, Eminönü ve toptancı ve perakendecilerin et !iat- meye vcrllml.ş, suçu sabit görüldilğ(ln-
)•pınaktan utanç duyarım. F:ı.tih lcızalnmın tevzi edilmek üzere ler1le dah:ı. fnzla. oyn:ımalarmı önllye- den, Ylrmi beş Ura p:ıra eczası ödeme-z --'-~-ı birib' 1 • yecek kati kararlar ııiıruştır. Bu ka· sine karar verll ..... 'stir. 
.1 llJnan ve .rvcıum a ır erm· şehre günde 225 çuval fazla. un veril- rarlara "Öre, mezbahada, •imdiye Jm- ......,. 
Qen l ı · anı b" • " "' Nnsrl ve Artin ndla.nnda 1k1 kl.'ji 
d ayn DU§ o an ms arın ırın· mcsl k:ı.rarl:ıştınlm.ıştır. Bu surcUc dar faturasız ""Pll:tn et s:ı""'lnn, bun-en •• ,____ ,,_ ~~ yüksek fl.:ıtle demlr boru s:ı.tmaktan, 
tıakJ otekine bilci, fikir ve tcrn.u:;üs şehre @ndc verilecek. un 3386 çuval- dan böyle taturnyn tabı tutulacaktır. kavaf Mustafa 306 kuruşluk ayakkabı iti etmek için yegiıne vasıta, hala dan 3681 çuvnlıı. çıknnlmıştır. F:ı.turalann birer curett de Mezbaha lftstiğini 350 kuru!j.'.L .satmal:ta.n ya.ka
l';~ ptır. Biz de,, «evinde yeri~ Belediye Da.l.ın1 encümeni, 'I'Qprok müdürlüğü ile Hayvan borsnsı komi- lı:uımışlardır. Asliye iktncı ceza. mıı.h-

urk,, olarak, bundnn müstağni mahsulleri ofisi tanı!ında.n un fintıc- scrl!ğine verllecck.tlr. oelep ve kns:ı.p- kcmeslndc sorı;;uya çekilen bu üç maz. 
~1lınayız;. Zira_ bunun yerine ha§- rlne yapılan zam dolıcysllo ekmek fl- !ardan, bu faturnlar he:_ gün istene- nun tevkif ecUlmlşlerdir. 
q )' k d ::..'1:-.ı:.. G cektJr. Mezbaha mfidfirluğünc fatura 

ır şey oymuş e1;1 ............ • aze- atlerlnln 20 para arttlhlınasmı kabul ibraz etmlyenler mezbahadan et çı-
t, kitabm yerini tutmaz. Her Türk ctm~ir. Zıım dün sabahtan 1tib:mın kartamı..,.... c,.kl_...:. ••. 
':•Ünevverinin evine bir lriitüphıme tatbik edUmeğe b!tşlnnmıştlr. Flat ~Ü~abeuu komisyonu, sığır, 
la!tlndır. Vclevki biblo, halı ve sa!- Diğer tnraft::ı.n şehirde yeniden 35 manda ve keçi etlerine de n~h koy
't gı'bi süs mesabeirule ... Vclevki fırının açılmasına müsaade olundu- muştur. Bunlrdan sığır eUne alt olan 
'1-ada sırada bir cildi züppece ka· ğunu yazmıştık. Dünden itibaren bu nnrhm kemiksiz et için perakende 
~lıııp birkaç fikir kapmak ve bun· fınnlann blr kısmı açılarak lmnlo.ta kilosu 55, kcm1kl1 et iç.in 50 kuruştur. 
arı asri çay toplantılarında ortaya b:ışlamışlıırdır. Toprak mn.hsullcrt ofl
~ak alemi: 

s1 bunlara l!zım gelen miktarda un 
d" - Mapillah .•. Ne malUınatlı! ••• • verm~tedlr. 

1
Ye taıırtmak vesilesiyle... --------
\' ..?levki samimi bir kıraat endi· 

l~iyle ... 
Ey yeniden ev kuracaklar! Ey 

~İni ıslah edecekler! Ey evladına 
:"hiye verecekler! Ey can sdantı
•ıylc zırt zırt sokağa ftrladığından 
~~ nakdiyle vaktini israf ettiğinden 

Şüpheli ötüm 
Muayeneye getirilen 

çocuk ölmüf 

Evlere dağıblacak 
beyannamelerin 
basılması bitti 

Şehrimizde her evde bulunan nüfu
sun tcctıiti için hazırlnıuın beyaruı:ı.
mclertn tab'ı dün ak~ tammnın.n
mıştır. Birkaç güne kadar beyanna
meler evlere tevzi olunacaktır. 

Türk Hukuk Kurumunun 
konferansları 

Türk Hukuk Kurumu, hukuk bllgfsfni 
n.rttırmnk lçtn, g~ yıllarda oldu~ 
gibi, bu yıl da Ankara.da umuma. nuı.h
sus olmak üzere konferanslar tertip 
etmı~ur. Kontcrnnslo.r 6 bl.rlnclıtanun
dan itibaren her hafta cumartesi gün
leri saat 15,30 da vertıecektlr. 

Cümhuriyet 
Hiç bir ticari müessese 
bu adı lrullanamıyacak 

olayı bir gün intı'bah duyup: Mmtaka iaşe müdürlüğü 
l• - Nedir bo halim?... Kendime DUn b1r adam, kucağında. bir ço- ık Son zamanlarda .:Cilmhurlyeb islnı-
d'! çekidüzen veremez miyim? • cu'kla Beyo~lunda Etfal h:ıstnneslne kararnamesi Ç tı 11 birçok tlca.rcth:ı.ne, gazino, blrahane 
1_

1Ye hir d~ünceye kapılacak olan- gitmiş, çocuğu tedavi ettirmek istedi- Anka.radruı şehrim.izdeki alikadnr- açılmıştır. Pa.rtl Beyazıt nahiye kon-
-ar ·· ı .. 1 ı ,.. ·· İ greslnln son toplantısında Azadan • ğini soylem~t r. Fakat dok orlar mu- l::ı.ra gelC'D malumata gore stanbul muharrir Bülent Hamdi bir takrir vc-
lrı~li.epinize, çoldandır unuttuğumuz; a.yene edince, çocuğun öın olduğunu İaşe m.üdürlilğüntin H\.fm ile yerine rerek ticari mücsseselerln bu ismi 

asile mPc-•..m _ kitabı - mah· sönnüşlerdlr. Keyfiyet derlul Adliye- bir CMmtı.ka İaşe mür.lürlii..,11-ü) kurul-
\._ ,-t;u.avJ • blldı.-tı .... ı .. ttr ç ıh. ı kullanmaması için teşebbüslere geçl.1-cuucuıe hatırlatırım. ye ~ .... "'i • ocu6" get ren nds.- masına dair olan kararname, dün meslnl istemlştır. Takrir kabul edllm~ 

Gedllrp:ışa 

AZAK 
11~ iki 

8lnemac!a 
birden 

Şehz:ı.deb:ışı 

TURAN 
Yedi )'3§Uldan yctnıış yaşına kadar ıno. ihtiyar bütün İstanbul Türk 

vatandaşlan luı.zırlanınız! .. 
25 senelik 4ün)'a ldya.sctinln geçit ttsınl 

EBEDİ SEF l\IİLLİ 6EF 

ATATÜRK iSMET iNÖNÜ 
Umumi Harp lstiklai mücadelesi 

1914 TEN SON A· 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Hcmesin m.ern.k ve heyecanla göreceği büyük filın 1 25 sene dünyanın 
siyasetinde rol aln.nlar. Sultan 5 in el MEHMET - ÇAR 2 nci NİKOLA -
BENİ'ITO MUSOLİNİ - ADOLF HİTLER - ÇEMBF..RLAYN - VENİZE
Loo - Mllll Şefimiz İSMET İNÖNÜ'nQn wcizelert ilah ... , 

Bugfuıü iyi anlamak için dünü gösteren film. 

Aynca ilftvcten AZAR'ta 
MOl'o'"TE KARLO'un 
MEÇHUL KADINl 

DİTA PARLO -
ALBERT PR&JENT 

A.~ ve İhtt.r.:ıs filmi 

İlaveten TURAN'd:ı 

BEYAZ İLAHE 
İS1\ MİRANDA'nın yarattı~ bü
yük mlı.ı.ns:ınll hakiki hayattan 

nlınmış blr aşk romanı 

'---------------------EIDIDJllKi, Tahmin edildiği gibi. .• 

iRENE OUNNE ve CARY nRANT 
Tarafmdan emsalsiz bir tarzda yaratılan mevsimin en ıen, en 

neı• eli komedisi. 

ilk Göz Ağrısı 
gördüğü fcvkal&dc rağbet hasebiyle 

SUMER Sinemasında lıunca modalar ölüp tekrar dirili· Dll1l Ha..c:an ndındn biri olduğq anın- yüksek tasdikten çıknuştır. ve parti idare heycUne nm kararlnş-
~or. Ah "UOU da yeniden bir moda şılmıştır. Hasan ifadesinde: KarnnınmenJn mctnl henüz tama- tınlmı-tu. Bir hafta daha gösterilecektir. 
11aı· " - Bir buçuk yaşındaki. oğlum Ba11l mUe malüm değilse de, Mıntaka İn.,e " 

uıe getirebilsek.... birdenbire hastala.ndı. Kend1$ln1 te- müdürlüğünün.İaşe bürosu, Tcdlt!k bli- --------------. Tekrar görmek isteyenlerle hen üz görmiyealer bu fırsattan 4*~ davı ettirmek üzere kucağımda. has- rosu ve Mürnkabc bürosu olmnk tlzere Çocalc Esirgeme Kuramuna ~--•••••• istıfad~ edebilirler. F-ıtat - ıerlevbamdan da anla• taneye getirdim.. Fakat. çocuk kapının ba.şlıca. üç şubeden mürekkep olacaıtı üye olmak bir insanlık, yurttq· 
flldığı gibi - asıl b&§ka bir mevzu& önünde ölmilş .. de:mlştir, teeyyüd etmektedir. Mıntaka. ~ lık ve nlhayet cUmhw-iyet bor-
dokunınak i!tiyonun: Adliye doktoru B. Enver Ka.raıı ölü- müdtlıilnün k1m olacağı anlaşılama-~ cudur • 
• -=-.Jerimizde nuıJ kütüphane te- mU §ilphell gömıüş ve~ yapılmak mıştır. Çocuk F.aüııeme Kunmıu 

113 ebnemiısek fU koskoca Haliç ~cesedi morga gondernı~. Bu ~-----------~ Genel Merkezi Ölcıi semtinde _, fstanbul nüfusun· vaka etrafında. müddelumumtılk tah· 
-'- k 'fi • .,_ __ u hi . kitata b~lamıştır. 
~ en esı ·~ en munı:ne nın ve -----
batta öyle saıuyonrm - en münev· 
~ttinin oturduğu Beyoğlu, Galata, 
!\snnpaıa, Bqiktaı, Maçkn. .ŞQli, 

'<uı-tulUf ve tevabii bS!geainde bu
r~ıların ihtiyacını kar ılıyacak bir 
"nıurni kütüphane kuramamışız. 
l.~_ Beyotlu caddel~lni gezerken 
~le vitrin önlerinde duruyoruz: 
il. Fatanca dilin kitaphanesi, kiitüp· 

nesi... Hoş, bunla!'a dllir hayli 
)?1Jdı da: İddialar, kısmen olsun 
İ ~t doğrudur. Ekı~isinin tkaret· 
deti çok olmasa gerektir. Propağan· 
.. a gayesiyle açılıııı~lar, belli. K,za, 
?~leleri var ki, konsolosluk binalan 
~c binlerce cildi ihtiva eckn bir 
d ~t aalonu... Kıymetli &sarı J,e. 
~\>a okutup audan ucu'Z.tl L.-iralıyor· 
ti • Tabii, müesseseyi zaranna ifle· 

Jorlar • 
.. ~yonız: crAb gidi yabancı kül-

Münir Nureddin 
Ankarada 

Gilzlde sıınnt.kllr Münir NuredcUnln 
konser V(!rmek. üzere dün nkşam. An
karayn hıırckct ettiği haber alınmış~ 
tır. Bo.y Mnnır Nureddin oradan da 
İzm1re gidecektir. 

MADAM LUNA 

Kahkaha haftası ba.)1ıyor .. 
En meşhur Fra.ns.ız komedi 

nrtlstlcrlle 

ZiNCiRLEME AŞK 
ELHAMRA 

SİNEMASINDA 

20 iklnclteşrln akşa.mındnn 
ltıbnrcn 

~I 

Büyük Muva.rra.ıoyet 

HiCRAN YOLU 
Fenalido Fransız filmJ 

Pierre Blanchard -
lsa Miranda 

ELHAMRADA 

KADIN ..• AşIK •.. ANA. .• Çocuğu için !Yalıuı söylüyor ••. Mongo• 
listan çöllerinden ... A'VrUp3 salonlannn... Çocuğunun saadetini te

min .•. Günahının cezasını çekmek için koşuyor ... 

HiLDE KRAHL 

~lerüı kap8fbğı ta Beyoğlu! ... > ueş'ell ve Operet tnmln1 görQnilz. 

111.iınburiyet devrinde, •Haliç öte·~-------' ( Dı·e Bamberzige LOge) ,; diye e.nlattığun tehir ıen:ıtinde 
b.~ olmıyan halk dende kulak Şehir tiyatrosu temsilleri Filminde perşemoe akpmmduı itı'baren 

MUKADDES YAL N 
~tır. Beyoğlu arbk lurldük Tepebqı dram kımıında bu d 
L~bına bmİm9eDmİftir. Burada AR.1

.,, sı·nemasın ır·çok kasabaların yanyana -•!..'"f'.İ• a.qam sa.at 20,30 da _ ft 
MERDİVENDE BİR (Vl-Nu) 

___ <Devanu sahife 4 liJhm 2 de} IŞIK 
Bfr kadın bayabnın en heyecanlı faciasını yap.tacaktır. 

Bay Amcaya göre ... 

Kadınlar, erkekleri nasıl te·hir etmelidirler?... ŞIKLIK... ŞUH· 
WK.. .• ve AŞK MEKTEI L. Eğer, her kadın hop ıitmenin 
muJünü bilse, bopnına me!clesi ortadan kalkacaktır. 

Bu noktaln: ve bu ıunllcr ... 
Leny Marentach ve johan Rieman 

•arafındnn ysratıbn ıre pek yakında 

~ g6sterilecektir. 
.E::J ~ sinemasında 

ERKEKLER NEYi SEVER LE 'J 
1 

filminde gözleriniz öniiı:ıdc canlnnacaktır. 

~-· Evlenme mesclest.. -----------•r.a.. 
AŞKLA EVLENENLER Mh YOKSA GEU.şt GÜZEL EVLE-

NENLER Mh DAHA MES'UT OLURLAR~ ... 
Aııkta rakip: FAKIR VE ÇEYlzSlz BİR KIZLA. ZENG.İN BiR KIZ 

BAtfiN HALKA 
S., rollezde: 

Filminde al~. 

ÖLMEYEN AŞK Filminin kahramanı 
LAURENCE OLfvtER 

ve ELVEDA GENÇI..lK Filminin yıldızıı 

GREER GARSON 
Bu perıerub& akpmı SARAY ılnemuında 

- Şehrin tam sekiz yerirıde or· •. • lstanbulun asfalt ve beton 
~an Yetiştirilmeğe karar verilmi~ renkleriyle yorulan gözler İçin ••• 

ay Amca .•• 

. . . Bu ormanlar birer tedavi yeri-1 ... Hele 01manların hir kaçında l ... Muhtckirleri yola getirmek def - ? .•• 
ne de ~çecck demektir... kızılcrk ağaçlan ycti~tirilirse... daha kolay olu1l... D. A. - Sulh olup npartıman jn-

. B. A. - Ne olursa olsun bu ~ ı:aatı tekrar ba;larsa orman dt'ğıl, 

1 
dünya sulbünden önce ba~~mlma·, bir ağaç yetiştirecek yer bulunmaz! .. 
, .. ı,.ı .. 
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Sahıte ~ :AKŞAM 

KOÇOK HABERLER AKŞAMDANAKŞAMA l_G_u_·n_I_ü_k_B_o_r_s_a_I, 
* Belediye Reis muavini B. L\ttfi Beyoğlu semtine ihtiyaca _ 

Aksoy, V)l~yet ve Beledlye bütçesinde ka'"'lı" bı"r umum'"'ı Tu"rk 
yapılım bazı müna.kaleler hak.kında 
Dahiliye Vekfı.letıne izahat vermek kütüphanesi kurmalıyiz 
üzere dtin a.kşam Ankara.ya gltmlştlr. 

(Bat taran 3 üncü sahifede) 
* Muslk1 s:ınatkArlan için Esnaf 

cemiyetlerinde açılacak kurs perşem
be gününden itibaren çalışmağa ba.ş-
lıyacaktır. tine benziyen Türk oturum bölge-

17 İkinriteşrin 1941 

~ 7,5 933 Ttlrk borcu I. IL Ill. 
11 • 1933 ikramiyeli 
, 11 1933 İkramiyeli Erganı 
, 7 1934 Sivas-Erzurum I 
• , 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
, 2 1932 Hazine bonolan 
• , 1935 Hazine bonolan 

L. K. 
23,80 
19,70 
20,75 
20,50 
20,60 
56,25 
18,50 

* Şoför Azlzln ldareslndek.1 otomo- Jerf kurulmUflur. Eslaf bir yerde bir 
bil Karaköy caddesinden geçerken halk kalabalığı görünce hayrat cll
Halll adında. birine çarparak l>Mından ye derhal umumi kütüphaneler 
yaralamıştır. Halil hastaneye kaldırıl- d t ~ 
mış, şoför Aziz yaklanarnıc tahkikata açar , 1· ıte ~neb~er de prop~-
başlnnmıştır. da dıye ayını .te!' ~apıyor!~· Bız 

• • 1938 hazine bonolan 
A. Demlryolu tahvlll I - ll 
A. Demlryollan tahvlll III 
A. Demlryolu mümessil senet 
T.C. Merkez bankası 

~~ Baş, diş, nezle, grip, romatlzmf 
1~'.50 Nevralji, Kırtkllk ve Bütün Ağnlannızı Derhal Kese' * Ziba civarında bir evde kendislle falanca Halkevarun birkaç yuz - ve 

beraber yaşamak ıstemlyen Nazmiye her halde eh~yetli merci olını
adındııkl kndını tabanca. ne dört ye- yan ve ekserıyeti halk rornnrJann
rlnden yaralıyan Ali Sorıad ha.landa dan mürekkep bulunan - cildini 
birinci ağırceza mahkemesinde veri- bütün bu havali Türk ve gayri 
len dört sene ağır hapis karan Tem- Türklerine milli kültür nunır.u ve 
ylz ~ahkemesl tnrafındo.n boz~muş arııulusal irfanı saçmak için kafi 
ve dun maznunun yeniden muhake- mi buluyoruz? Bu havalide her 
sine başlanmıştır. Bu sırada dhacı dilde her kitao satıldıiı halde dük-

T. İş bankası nama muharrer 
T. iş bankası (hamile alt ) 
T. İş bankası mümessil his. 

12,101 

A. Demlryollan şirketi C% 80) 
A. Demiryollan ~irketı (% JOO> 
Esklh!sar çimento 

12,60 f 
145,-
27,50 
45.50 

icabında giinde 3 kaşe :ılmabilir. Her yerde pullu kutulan israrla istcyini~. 

Kredi Fonslye 190l ı~~:~~ ---· BiR HAKiKA Ti 
Nazmlye muhakeme salonuna gelerek kin camekAnla.nnd T' k kit 
maznun Aliye hücum ve küfretmeğe ak ak . . ah. ~ki çe ap 
kalkışmıştır va.a savm ıçın ar ı la.'te teı-

Derhal ya
0

kalanan Nazmiye h:ı.k.kın- lıir edilir. Demek Haliç ötesi sem
da evrak tanzim edilerek mahkemeye tinin ne evlerinde, ne dükkanlann
\"erilmlş, dördüncü ceza mahkemt?Sln- da, ne mnwni kütüobanelerinde 
de uç gün hapse m:ı.hküm edilmiştir. Türkçe kitap yoktur. Yok denecek 

• • 1911 
11 ~ Amorti 
• • Kupon 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot> 

101,-
5&.-

1.10 
25.80 
3.55 
2.95 

f RADYOI Pırlantalı ve elmaslı saat demek, biı lu:llme ile S 1 N G E R SAAT t demektır. \~nkil: * Beyoğluııda bir meyhanede Mü- kadar azdır. Halbuki burada, birin
kerrem adındaki kadını on dört yerin- cİ sınıf münevver bir tefırimizin 
den vurup öldüren Sallmln mtlhake- en müne...ver insanlara yaşarlar •.• 
mesine dün ikinci ağırce7.a m:ı.hkeme- Bir kanun maddesini, bir !'.l'van 
sinde bakılmıştır. Maznun SalJm mü- muraanı, bir tarih vakasmı, bir 
dafaasını ynparken dft.vııcı yerine ge- vüanüvis fdaasaru anyacak dahi 

Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki ev.sarı meşhuru Alem olan s~OER saatl~rlnde toplanınıştıt 
Bu{iinkü Program Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SINGER saati almalısınız. ve saatin llzerindekl SİNGER rnaf'P 

kasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz 11!.zımdır. 
12,30 Program, 1,33 Beraber şarkılar, Modayı takip eden her asrı kadın lçin kıymetli taşlarile ve nefis lşiemesııe hakikaten nazarı dikkati ceJbcdell 

12,45 Ajans haberleri, 13,00 Şarkı ve b~yle bir harikulf\de SİNOER saatine sahip olmak fıdeta blr saadettlt. 
türküler, 13,30 Karı.şık porgranı Pl. s • çen Mükerrcmln annesi Fatma, bir- l al 

dnebire : o s ar, Beyazıda mı gidecekler? 
- Bıı ad.ımı dlnlemeylnlz. Yalan Hele bu nakliyat gÜçlüğünde .•. Vaz

soylüyor. Ben knnıma mukabil kan geçerler vesselam ... 

Jıe~~~ı~ ~;.~~n ;1:~:rı:;,e::~:. ~:.~~ ıNGER SAATi hoşa rıdttek en makbul ve en rüze!Hediyeliktir 
No. 82 - A elmulı ve 11 pırlintalı 500 lira EMSALLERi CIBt 1 S SENE CARANTILIDIJl· 

isterim. herisi için tasavvur edilecek mu· Saz eserleri ve oyun havalan, 20•15 Dikkat: S1nger saatleri istanbulda yalnız Eminönü merkezindeki matazamızda satılır. lstanbulda şubemiz yoktur 
Radyo gamtesı, 20,45 Keman soloları, il••••••••• iN Diye ba~ırarak olduğu yere dil§üp azzam umumi kütüphaneyi dahi 

bayılmıştır. "Kadın derhal mahke~- bellemeden orta halli bir kütüpha
21~z~at~krl~. 2ı.w B~h~ ----------"-d~~-=-s __ G_E_R_s_u_T_~_ı_•_u_b_n_._h_~_n_b~--~-~_ö_n_a_N_~_•_=======~~ 

dcn rı':arılıp Adliye doktorunun oda- nevi hu tal"afa nakletmeli. 
sına götünilm~ ve zorlukb nyıltııa-

Handelin eserlerinden Pl., 21.30 Ko
n~a. 21,45 Kl~lk Türk müzlği, 

22,30 Ajans ve para borsası. 22,45 Caz
band Pl. 

rak tedavısl yapılmı.ştır. (Va - Nu) 
* ıstanbui Ticaret ve sanayi odası, 

bir iş slcllll hazırla.mata başlamış
tır. Bu slcllle oda, şehrimizdeki tacir
lerin, bilhassa ithalM taclrlıeı:inln ti
cari durumlnrını tesbit etmektedir. İş 
slc!Ulnin, yılbaşına. kadar tnmamlan
masına çalışılmaktadır. 

* c. H. P. Kumkapı nahiyesinin 
yıllık kongresi yapılmıştır. Toplantıya 
semt ocakları idare heyeti ile sekre~r 
ve b" ~kanlnn da iştirak etmiştir. 

Voleybol turnuvası 19 lknlciteşrln çarşamba sabahı 

7,30 Program, 7,33 Hant parçalar 
(PU, 7,45 Ajans ha.berlerl, 8,00 Hafif 
parçalar Pi., 8,15 Evin saati, 8,30 Mü
z.lk programı Pl. 

Eminönü llalkevlnln tertip ettiği 
voleybol turnuvasına evvelki gün de
vam edilml.ştlr. 3 üncü kategoride 
(Kartal) (Alev) e. 2 ncl kategoride 
(Kurtuluş> (Galata.saray)a hükmen, 
l inci kategoride (Galatasaray) (Çe-
likkolla (Yiıbek nıühen<ibı).ıje Yük- İstanbul a~liye 1! nci hukuk mah-
sek muallimle galip gelmişler:llr. kemesindm: Dosya No. 941/421 
-•llllllllllUlllHNtlUtlllltlllmmmım111nmt11111111u111111t Mi11del: Sabiha, müddelaleyh: Ö-

mer Sinir. Karagümrük Mitktesep İs-
K ömür nakleden Dr. IHSAN SAMİ kender caddesi Kabakulak mahallesi 

kamyonların nakliye l.ABORA TIJARJ metgil.hı meçhul Müddei S.lblha tara-

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

bir çift küpe Sandalbedesteninde te~hir edilmektedir. Satıı günü : 
20 ikincitesrin perşembe ızünüdür. 

..--- M A Ç K A' da 
alılık Lüks Apartıına 

Maçka karakolu tramvay dU' 
rağına blr buçuk dakika mesarej 
de Maçka karakolu karşısında.J 
sokaktan glrllln~ 3 ncü soıtat 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden :!d:O:!;~~~ ii1~~~!~1~1~ :::~ 
041/21 Kadıköyilnde Yeldeğlrmeninde Uzun Hafız sol:ağında 127 No. lu dörder odalı Gül apartıman sat!· 

hanede mukim lkıen ölen ve terek~lne hakimliğimizce el konan Yasef Bi- lıktır. İradı 1470 flatı 23.000 ıtr1l· 
cernnoya alt ~ya 21/11/941 cuma ıtünü saat 14 de acık arttırma suretlle dır. 3 ncü kata müracaat 
satılacağından talip olanların mczkıir tarihte mahalllnı:le bulunmaları U!Ln ;:==========·--
oh,;nur. (10045) 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlü~ü llanlari 

Umum 

SATILIK EV 
ve DÜKKAN 

1 

BAKTERİYOLOJİ No. 11 Hasanın hanesinde hnlen lka-

ücreti arttırıldı Unıumt kan tahlll!itı. rrengı fından müddoJaleyh Ömer nleyhlne 
Fiat mürakabe komisyonu. dün 1 nokta! nazanndan (Wasserman af~ın:ı ~~~f;11;41aavası X:11 n:ü~del- ı İşletmemiz sağlık şubesinde 10-0 lira kadro ücretll bir eczacılık münhal-

toplanmıştır. Dünkü toplantıda ko- j ve Kahn tenmüllern kan kUrey a Y n çarşa a gunu sa- dır 

Ayda yuz liradan fazia vart~ 
daUı, Pangaltı Ergenekon tranı· 
vay caddesinde 15 No. ıu knsnP 
dıikkfınını m~temil ev l'l/ 11/941 
gunü saat 14 de Beyo~ıu suıtı 
mahkemesince sntılac:ıı~· r D • 

misyon. taksiler için me\'cu·d olan se- I vatı sayılması. Tifo ve sıtm at 0,30 d~ mahkememizde hnzır bu- . Talip olanların şeraiti anlamnk ıizere tekmll vesnlklerile birlikte umum 
bep!"'rln komür nakleden ko.myonlara hastalıkları teşhisi , 1drar, ce- lunması Iuzumu lliinen tc_bllğ edilmesi. müdürliığümiiz Zat işleri şubesine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 
da şamil olduğunu kabul ederek kö- ı rahat balgam. kazurat ve su uzerlne mumalleyhln o gun elmemc- (10033 > 

va No. P4I / 22 r1' 

.. .. tahlllatı fillra mlkroskopl hu- sl veya bir vekil göndenne.mcslne 
nnıur1 nnkllyekucre l1ıertıne yutzdeB5o zam , susi aşılar lsUhzarl. ırnnd~ üre, mebni hakkında kan kocnlığın sorul- Devlet demiryolları 3 üncü isletme müdürlüg"' ünden 
Y pı masun nrnr aş ırm~ ır. 11 uı.m, 1 şeker Klorür. Kollesterln mik- mnsınn ve şahitlerin dinlenmesine ve ~ 

· Aydın Asliye Hukuk 
Hakimliğinden 

941 '891 Aydın Cuma mahal~ nd n 
soğuk kuyu sokağında l No. da J.ı;ı1\ 
kızı Sen·et Uyan tarafmdan Jl,ydıll 
Hisar mahallesinden aşçı Ibrahlm ç ' 
vuş o~lu izzet aleyhine nçılnn b()Ş!lıı· 
ma davasının yapılmakta olan muJ11l' 
kemeslnde: Müddeialeyh izzetin ı~ıa' 
metgli.hı m~hul olm!lsı hnseb!lc ııt· 
nen yapılan tebl!gnt üzerine muaY> 11 

günde mahkemeye gelmemiş oım:t5111' 
ctnıı gıyap kararı teblığlnc ve mu~ 
kemenin 24/ 12/941 çarşamba saat 9 
bırokılmas:no. karar verilmiş olduğ\J11• 
dnn müddeialeyh izzetin mezkOr guıı 
ve saatt<ı Aydın asliye hukuk mnhK~ 
mestnc bizzat gelmesi veya kanuni b 
vekil göndermesi nksl tak1lrde bir c:;; 
ha mahkemeye kabul edllnılye e 
muhakemenin gıyabında devam "ı 
rüyet olunacağı tebliğ yerine geQl'Ile 

maden komuru r·aııerine tesir etmi- tarlanr.ın taylnl bunlardan bahslle gıyap karan ittl- 1942 senesi mayıs sonuna kadar Bandırma deposuna miktar, muham-
veceı.t·,. - Divanyolu No. 113. Tel: 209Rl • haz olunmuş ve lmlC\ kılınan bu ka ra- men bedel, muvakkat teminat mlktan yazılı komürün tnhmll ve tahliye lşi i"9-----·--------= ı rıı nlt ihbarnamenin bir nüshası do. kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Üç senelik yol programı 1 mahkeme divanhnneslne asılmış ve Ekslltmesı 3/ 12/ 941 çarşamba. giınü saat 16 dıı Balıke,,lrde işletme bln:ı-Kir a Jık apartıman · keyfıyetin on beş gün müddetle mi.nı smcıa toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Istnnbul Nafia mudurluğü vlliıye:t için tahkikatın 7; 1; 942 çaı-şamba gti- İstekiller muayyen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar mu-
dnhlllndc yapılacak yol inşaatı için 3 7 od.:ılı gen!4 ap:ı.rtım:uı, hava- nü sant 9,30 no. bırakılmış oldu ' ll teb- vakkat te minnt ve knnuni vesikalarını havi zarflannı komisyon reisliğine 
senelik bir program hazırlamıştır. dar, güneşli . guzel manzaralı Adle liğ yerine ger.mek uzere nan olunur. tevdi etmı., olmaları lô.zımdır. Şartname işletme müdürlüğü ile Bandınnn 
Program 942 - 43 - 44 senelerinde ya- Han 3 Tozkoparan. istasyonundan parasız verilir. (9075) 
pılacak asfalt, parke ve katran kap- 7.,\Yİ - Kastamonu Taşkbpni mi-1 Tahminen .Muhanunen Muvakkat 

teminat 
Lira Kr. 

lnmn yollan birer birer tesblt etmek- fus memurhığun.dan nldıf,'lm nüfus, il Ton bedel 
tedlr. Bu pronram birkaç gune kadar 7.ı\l'.'I - Emlnonü yabancı nskerlik ve,,lkamln askeri terhis vesikamı znyl 1 Lira 
Vllüyete verl!ectık ve oradan umumi şubcsin1e kayıtlı askerlik tezkeremi ettim. Hükmü yoktur. J Vapur anbanndan tahliye kovnn-
mecıı~r sevke.dllecektlr knybettlm. Yenisini nlacağımdnn es- Sisli, Rumeli t"addesinde ~aray ıaı:ın .. v!.°ç kancasına takılması. 15.00Ci 3000 

Program. Umumi meclisin kabulun- klslnln hükmü yoktur. . .. ,.,.rtımanı 5g de Ali oğlu Komurun maunalarla rıhtıma nakli 15.000 9300 
225 
697 50 
450 den sonra tedkik edilmek umre Nafia 32R (loğumlu Hasan !\ful.sal ~bdullah 3?0 Kömüriın maunalardan vagona nakli 15.000 6000 

Vr 1· "'1Ptine göncterlleccktlr. Komüriın vagondan depoya tahliyesi ve 

Muavenete muhtaç 
asker ailelerine yardım 

Muavenet-O muhtaç nsker :ı.llelerlne 
1kinclteşrin aylıklarının tcvzllne dün 
sabahtiln 1Ubarne başlanmıştır. Bele
diye, asker nllelerine yardım ta.hs!sn
tınuı bundan sonra her nyın l 7 sinde 
vertlmeslnl kararl114tınnıştır. Diğer 
taraftan tevzlııt günleri kala.balığa 
mani olmak üzere tenlat numara sı
ra.sile ve her gün yalnız 500 kişiye yıı
pılacnktır 

19/11/941 çarşamba 
günü yapılacak 

kupa maçı 
İstanbul Futbol ajanlığından: Şeref 

stadı: Saat 14: Beykoz - Demlspor. 
Hakem: Hallt Gallp, yan hakem: Ha
lit - Zeki. 

AKŞAM 

Senellk 
8 Aylık 
3 Aylık: 
1 Avlık 

Türkiye 

1400 kuruf 
750 • 
400 , 
150 , 

Ecnebi 

2700 kUruf 
1450 , 
800 , , 

Posta ittihadına dahU olmıyan 
ecnebi memleketler: ScnelJği: 
3600 altı aylığı 1900 Oç aylığı 

1000 kuruştur 

TelefonJımmız: Başmuharrh: 2056. 
Yazı işleri: 20765 - İdare !0681 

Müdür: 2049'7 

Şevval 28 - Kasım 11 
S. İm. 00 ö~. İki. Ak. Yat. 
E . 12,19 2,02 7,10 9,44 12,00 1,35 
Va. 5,08 ü,51 11,59 14,33 16,48 18,24 

Idarehane Babıfll! civan 
Acımusluk sokak No. 13 

1 İstanbul Beledivesi ilanları 1 ----------Beyoğlunda. Tonı Tom mahallesinin Nuri Ziya çıkmazında 44,10 metre 
murabbaı sahalı arsa. sv.tılm:ı.k üzere açık arttırmaya konulmuştur. Tahmin 
beaen 352 lira 80 kuruş ve ilk teminatı 26 lira. 46 kuruştur. Şartnamesi za
bıt ve muamelat müdürlfiğU kaleminde gorülebillr. İhale 21/111941 cuma 
gunü Saat 14 de Dal.mi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veyn mektuplarlle ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende 
bulunmalan. (9678) 

6m ........... ~er akşam ............ ~ 

Taksim'de MAKSiM 

SAFiYE'·nin 
Seansları saat 10.30 da 

Saz heyeti Kemençe A.1..EKO, Kanun AH
MET, Piyanist ŞEFİK, Kıernan MAKSUD. 
Klarnet SALiH. Cünbüı ŞEVKET." Ney 
GAVSI. 
Olc.uyucular: AG YAZAR FARUK, Bayanlar 
SUZAN GÜVEN. NEVZAT. S E M t H A 
BİRSEN. SÜHEYDA, GOZlN. SAMlYE, 
IHSAN. ŞÜKRAN 

Salonlannda 

Saz h-eyeti tam saat 6 da başlar. Pek yakında mühim 
Tel : 42633 

ıürpri:ı:ler. 

Fransızca bilen daktilo aranıyor 
Maliye Vekaletinden: 

Mali Tetk.lk: hey'et.ı için lyl Fransızca ve Türkçe bilen bir daktilo alına.
caktır. Kadro ücreti olan 150 Ura isteklilerin imtihandaki muvaffakıyet de
rect'ısine göre birden veya. tedricen verile~ktlr. Llse mezunlan ve makine ııe 
Almanca v& İnglllzıee yaza.bilenle~ tercih edilecektir. Askerlikle iliş1Ai bulu
na.&lar lmt~ana aıı.nmu. İstekUlerin müsblt evrakile birlikte 28 son teş
rin tarlhlnıe kadar Defterdarlıkta. Maliye Müfettlşllğlne müracaatları. 

(8532) (10051) 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden 
941112 Kadıköyünde Si)ğtitlü çeşme caddesinde 39 No. ıu dükk~ndıı. ba.Jt

kallık yapmakta iken ölen ve terekesine resmen tasfiyesi istenen FUiblın ala
cıı.k ve borçlularının tarlhl 11Andan itibaren blr ay içinde veslkalarlle blr
Ukte mahkememize müracaat etmeleri alacağını vaktin.de yaulı.n?Ucya.n 
alacaklılar hakkında K. M. 569 uncu maddesi hükmünün tatbik olwıacağı 
ua.n olunur. (10046) 

nıuntaznın !st.Jfi 15.000 
Depo kömürlüğıinden mo.klnelere 8.000 
Depo komürlüğünden diğer depolara 

2100 
1120 

157 
84 

gidecek kömürün vagona vüklctllmesl 7.000 980 73 50 

Devlet limanları işletme Umum müdürlüğünden 
Kıyı emniyet! cankurtaran kısmında 40 liralık roketcillkler miinhaldır. 

Taliplerin aşağıda yazılı evrak ile birlikte işletmemiz zat işlcrl mildürlU
ğüne mürnco.atlan UA.n olunur. 

İstenilen vesaik: 
1 - Nüfus hüviyet cüzdanı lle birlikte terhis tezkeresl aslı veya noter-

llJcçe musaddak sureti. • , 
2 - İyi :ı..hlak sahibi olduğu hakkında vesalk. 
3 - Sağlık raporu 
4 - ÜQ adet fotoğraf 
Aranılan evsaf: 
A - Ya.şı otuz.dan fazla olmamak, 
B - Askerliğini bltlrmlf sahil halkından olmak, 
C - Deniz hayatında en az bir sene müddetle çalışm.111 bulunmak, 
D - Boy haddi en az 1,75 olmak. 
E - Yüzmek, dalmalı:. ve kürek ookmek bilmek. 
F - KUi derecede türkce okumak ve yazmak. 
O - ~rangozlulc, demlrclllk v& nakkaşlık glbl sanatlardan blrlslne 

az çok vakıf olmak (10070) 

üzere ilan olunur. (1()()471 

Devlet Şurası Kanunu 
Ş F. R H ve i Z A il L A R 1 

Ynzan: · 
Avukat KEl\1AL SİRl\IAN 

Yeni çıkan ve Devlet Şürası 
teşkilat ve \'azllelerlle idnri da
vaların nçılış ve yürüyüşune ta· 
nllfık eden bu kitabı Istanbulda 
Universlte Kitabevi ve Ankara
da Akba \ e Yürükalp kltabev
lerlnden tedarik edeblllrslnlz. 
Fiatı 2 liradır. aAnkara Posta kU· 
tusu 41R• adresine bedeli postıı 
havale31 olo.rak gönderildlgı tak· 
dlme. bUdirl!eıı adrese truıhhutlil 

gönderllir. ---~-...;;.... _______ ...,.,,,,. 
İstanbul ikinci icra memurlutısıı· 

dan: 911/849 

T f • ) k Beyoğlu Asmalı mescıt. soko.ğında 6' OrnaCI Ve rezeCI 8 Jnaca No. lı sa.bık Ka.mhl apartmumının (ll 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel ~~~~::1:~h1::1u~uıu!ı1:1 ~~ 
. İtletmeleri Umum Müdürlüg""'ünden:• Şak ve kansı Anna Stein Şıı.k'a aııı· 

ca.klı Mahmut CelAletUn Kulluk taJ1l' 
idaremiz şı.şu tamirhanesi Jçin imtihanda gösterecekleri ehliyete göre tından, Istnnbul birinci noterll~indeıı 

saatte 30 kuruşa kadar ücret verilmek üzere 4 tornacı ve 2 frezeclye ihtl· musaddak kira mukavelesine ısıınıı· 
ya.o vardır. den, kira bedelinden alacağı olan soO 

40 ya.şını mütecaviz olmayan istek!Uerin nüfus hüviyet cüzdanı, hlimll~ Uranın icra masarltl ve saire ile t,all' 
hal ıkağıdı, flmdJye kadar çalJJmıo ol!.iuklan yerlerden alınnıı.t b1 hlzme' sili hakkındaki 14 3/941 tnrlhll ta.klP 

ves kalan ile birlikte Şişli tramvay deposu dahilindeki mteharrlk ınalzmıe tahıl>' .. rln ikam tgah ·· dil' 
mildürlüğüne 24/11/941 tarl'hlndıe müra.caatıan lüzumu blldlrillr. <10069) 1 rııen 1 

öd°:me :mrln& e veril~~ır:ıe::bll-' 

A k " f b •k 1 •• d •• J •• ., .. d ta ve zabıtaca. yapılan tahklka ta göt' s erı a rı a ar umum mu ur ugun en lkametgilunızın meç'hul olduğu ts' 
Ticaret fllbeslnde .lstlhdam edilmek üzere aşağıdaki tartıarla blr memur hakk~ etmesi üzerine, icra hAk.1Jı111' 

alınacaktır. ğlnce ödeme emrinin bir bu'Cuk ~1 
l - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı evsafı haiz ol.ıu.a.k müddetle ilanen tebliğine kanır veril· 
2 - Müracaat tarihi en geç 30/11/941 dedir. Müracaat edeceklerin sarih mlş olduğundan, "tarihi l!Andan itlbll: 

ve okunaklı adresleri yazılı dilekçelerin& bağlıyaca.klan vesaik fWl}al"dır· ren ve mezk\lr muddet zarfında part' 
A - Şüvlyet cüzdanı veya musaddak sureti. • Yl yatırmanız ve m~ beyanında btl: 
B - Ild adet vesika fotoğrafı. lunmanız lAzımdır. icranın gerl ıcal 
C - İyi durum :mazbatası. ması hakkında ait olduğu maknmdp,ft 
D - Orta veya lise okul şehadetnamesi veya musaddak suretl blr emir getirilmediği takdirde u ute11 

E - Evvelce çalı.şm~Iarsa bu yerlerden aldıkları bonservislerin aslı v~ icraya devam olunacağı ve mal beyıı· 
ya musaddak suretleri. nında bulwıulmadığı takdll'de ıcrn 1e 

İmtihanda muvaffak olanlara barem kanunu mucibince ücret verileceği lf~iıs ~~n.?nunun 76 ve 337 nci m"dd~ 
~lbl hustl81 kanun mucibince sıhhat sigortası ve tekaüdiye hakkı vardır hukmunun tnt.blk edilcc""i 941/84 

Imtllıan gilİıU ve yert aynca müracaat edeceklerin adreslerine mektupl~ sayılı ödeme emrinin tebliği m:ıkıurıı 
blldldrecektir. (MGa-9995) na kaim olmak Ur.ere ilanen t!'.'bl 

olunur. 


