
İkinci bir izinde de iyi 
olm.ıyan hasta memurlar 
tekaüde sevkedilecekler 

Karak.öy~ Bebek tramvayı duratmda. 

Yeni açılan 31 No. lu 

SARAY LOKANTASl'na 
Muhterem halkımız bliyük ~t ve teveccilh 
göstermektedir. Temiz yatlar, taae balıklar, 
nefis yemekler mutedU !lyatla.r, iyi bir s&rvll. 
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Almanlar 
Yeni büyük 
bir taarruza 
başladdar 

Tula'nın 
cenubunda Rus 

hQtfarını yardılar 
Merkezde büyük bir 
r~ri zaptettiler, 3 gün 
Çtnde 1 O binden fazla 

esir aldılar 
kertin - -

dıı~ 19 (A.A.) - Alman or· 
()

0
• rı bnşkumandanlığının tebliği: 
~ Rtı cephesinde, mı.rvaffakiyetli 
!iç .~aarruzlar yapılmaktadır. Son 
f1ıı ~.un zarfındaki muharebelerde 
~hl tnden fazla esir alınmış ve 1 71 

s.' araba tahrip edilmiştir. 
~11

111astopol kalesine karıı yapılan 
it~~ taarruzlarında, deniz inşaat 
del> a~larında ve patlayıcı maddeler 
lıı ; .. arında şiddetli infilaklar oldu
~1.0riHrnüştür. Limanda büyük bir 
~ ~ gemisi bir bomba isabetile 
lt~ra uğratılmıştır. Dün gece savaş 
tr11d~relerimiz, Moskova ve Lenin
lııcrlt a askeri tesisleri ve cephenin 
~ l'oÜ:ı: kesimi gerisindeki münaka-
~1~rını bombalamışlardır. 

~~ıı ın 19 (A.A.) - Askeri bir 
ditıı •lttan D.N. B. ajansına bildiril
a~ e göre bir Alman tümeninin 
~~·teşekkülleri 17 son teşrinde cep· 
~h~rı lllcrkez kesiminde büyük bir 
tıı11 •lrnışlardır. Sovyet karşı hücu
~t~ topçu ve mitralyöz a•e 'mizin 

t&ınd • . • }> a erımıştır. 

ravda muhabirinin 
verdiği haber 

t-~~o~a 19 (A.A.) - Pravda 
18 Csının harp muhabiri yazıyor: 

l~kıı •onteşrİClde kuvvetli Alman 
~...;.eri Tulanın cenup doğusunda 
lcrd· et mevzilerine taarruz etmi~
tılııı1r. Muharebe fevkalade şiddetli 
b •lt~!tur, Ruslar bütün taarruzları 
~ 11 1"trnüşlerdir. Yalnız bir nokta
~rıl18nk Üstünlüğü sayesinde, Al
lııc~ ar, Rus kuvvetlerini geri çekil
d~r~ icbar etmişler ve Sovyet mü· 
lııtı 11 f hattında bir gedik açmağa 

r- ~ falc. olmuşlardır. 
1 '-1.lrı'· -~tih lln ilk kısmında, Almanlar, 
>'raı t'7I bir alay miktarında ölü ve 

1 ""via t v-ermi!llerdir. 

Almanlar Kerç'i 
1( zaptetmemişler 

So":>-hichev 19 (AA.) - Reuter: 
ııı,.111 et sözcüsü M. LazovslrJ, Al
lıi tc~r~n Kere; şehrini zaptettilc.leri
lchtı ~ıp ve şehir yakınında muha
, . ere devam edildiğini ilave ey-

lftir. · 

~eneral Wey-
Qa.nd azledildi 
~ ~dra 19 (A.A.) - Ncvyorlt· "-1 ltyrj resmi fa.kat umumiyetle iyi 
~cer ~lan bir ka.ynaktaaı öğrenildi
Vİch Rore Hitlerin talebi üzerine 
~ıı >'. hükumeti, general Weygand
~,llı Dırnal Afrika kumandanlığı ün· 

rıı . 1 

• ş.ik. 

.. 

Alınanlann yeniden şiddetli taarruza geçtikleri merkez 
cephesini ve Tula mıntakasıııı gösterir harita 

Askerlik kanununun 
2 maddesi değişiyor 
Askere çağrıldıkları sırada mevkuf 
ve mahpus bulunanlar tahliyelerine 

kadar aevkedilmiyecekler 

Milli Müdafaa mükellefiyeti kanu
nunun da bir maddesi değştirildi 

Ankara 19 (Tele fonla) - As· !erce bir sene vo daha az hürriytti 
kerlik kanununun 39 ve 61 inci mad- tahdit eden bir ceza veya ~a ce· 
delerinin <ieii,tirilmesi hakkında.ki zumdan çevrilme cinai veya hafif 
kanun layihası alakalı encümenler· hapse mahkOm olup da hükümlerj 
den geçerek Meclis umumi heyetine askerde iken bildirilenlerin cezaları 
sevkedilmiştir. terhisleri zamanlarına bırakılır. Bu 

39 uncu maddenin yeni §ekli kabil mahkUnılar teıhls edildikleri 
şudur: zaman •erbea bıralılmayıp cezalan· 

10 sene 
sürecek 

muharebe? 
Amerikanın alacağı 
yeni tedbir A \'Tupaya 

asker göndermek 
olacakmıt 

Loa Angeles 19 (A.A.) 
Eski Ciimhurreiai B. Hoover, 
ateıli bir Avrupa itlerine karıt
mamak taraltarı olan Kalifor· 
niya diınhuriyetçi lideri B. 
Scott'a bir mektup göndermİf· 
tir. Mektupta Amerika bükU
metinin bundan sonra alacağı 
tedbirin Avrupada 10 sene sü
recek bir muharebeye asker 
göndermek olacağına kani bu· 
lunduiunu bildirmiştir. 

B. Hoover bu alqam meslek 
bayatmın en heyecanlı nutkunu 
söylemek niyetinde oldufunu bil· 
dİrm.İfİr. Bu nutuk Şikqo'dan 
radyo ile nqred.ilecektir. 

lngiliz genel 
kurmayında 
değişiklik 

Genel kurmay baıkani 
ve ikinci batkanı da 

değişti 

4Hazarda muvazzaf ve ihtiyat nı çekebilmeleri için ikametgahları 
euttan askere çağrıldıklari sırada Cümhuriyet müdde:iumumiliklerine 
mevkuf ve mahpus bulunanlar tah- teslim olunmak üzere kıtalannca ~ 
liyelerine kadar sevkedilmezler. As- mensup olduklan ulcerlilt şubeleri-
kere girmezden evvel yaptıkları suç- ne sevk.olunurlar, Bir acneden fazla 
larından dolayı umumi mahkeme· (Devanu salıiEe 2 sütun 6 da) "' 

Hamletten çıkan J 1 

hakaret davaları ~, 
,Y ent Gmellmrmay Ba,kam 

CL Broc1'e Büyük bir kalabalık davayı takip etti 
Loaclra 19 (A.A.) - Cenelltur

Müddeiı.unumi bütün şuçlularin malakômiyetini, may re.İli 1reneral Dill'in 60 yaşına 

1 •• " d L[__:_J dol .. M L-• girdiği içln 25 ilk kanunda çekil~ ya ftf% fecaVUU ugra IR urınuan ayı UWJlft celı:tir, Y erioe ana vatan kııvvetleri 
Ertuğrul, Neyyire Ertuğrul, Zeki CO§kun'un ceza· kı.nn.an<laru general Alan Broolce ta· 

larınin cu:altılma•ıni İ•tedi yin ~· CenellrunnA3' ikin? 
..--~--~-.....,._......,.....,,....,.._..,,.,_...,,....,....,., reisi Sir Henry Rovhall baıka bır 

~ vazifeye tayin edilccelt ve yerine 
..... ~fi 46 yaflllda bulunan general Nye ge

tiril cektlr. 
( Dnami tahife 2 satan 2 de) 

BU SABAHKİ 

lngilizler 
Libyaya karşı 

taarruza 
başladılar 

Şimdiye kadar 80 
kilometre ılerlediler 

Bir miktar esir alındı, 
harekat plan mucibince 

devam ediyor 
Londra 20 (Ro.dyo 7,15 ) - Ko.hlrc

dekl Brltanya. kuvvetıerl ka.rargAlu 
taratmdan dun gece yn.nsındıı.n blraz 
evvel şu tebliğ neşreı;fllmiştir: Britan
ya kuvvetleri general Ca.nlnghıı.m'm 
kumandası altında olarak ve hava 
kuvvetleri kumandanı general Co
ninghn.m'm hava k:uvvetıerbıln ya.rdı
mlle 18 1klncıteşr1n salı günü şetakla 
beraber Sollum'wı şarkında sahilden 
cenupta Cerabub vo.hnsına kadar olan 
sa.hada taarruza geçmt.ş.lerdlr. Taa.r
ruzdan evvelki h~M ve d~uuun 
tecemmQ sahalarına. girllmesl o kadar 
ustaca. olmuş ve o derece lyi m.aske
lenm.1ştır ld, diişna.n hava tarassuUa.
nnda hiç blrşey gömıeğe muvaffak 
olamamıştır. Britanya. kuvvetleri Sldi 
ömerln cenubunda. YQlu ~er ve 
25 kllometre kal.la.r Uerleml§lerdlr. 

Salı altşanu ağır yağmur altın.da 
Ueri !hareketi devam etmLt ve kunet
lerlmiz düşman ara.zislne 80 kllomet 
re crerlnliğlne glrmlşlerd!r. o zamana 
kıı.dar düşnanın muka.vemetl pek azdı 
veya hlçU. Dün hareklt pllna göre 
devam etmiştir. 

Londra 20 (A.A.) - CBB.C.) Bu sa
bah Kahlredep Re_utcr aja.nsına. gelen 
blr ha.bere g5re Llbya.'ya. k.:i.rşı ya.pılnn 
harekete donanma. da l.ştlrak etmlştlr. 
Donanma Sollumun gnıt>lndek.i Hıı.l!a
yo. geçldlnl bombardıman etirıl.ft\r. 
Hepsi Alman olmak üzere birkaç esir 
alınm~tır~·~~~~~~~ 

8. Hoover 
diyor ki: 

«Avrupaya kafi asker 
gönderilemez, 

gönderilirse karaya 
çıkarılamaz,. 

Şikago 20 (A.A.) - (Ofi) .tinlon 
Lcaguea kulübünde nutuk söyleyen B. 
Herbert Hoover, Avrupaya. Amerikan 
kuvvetleri gonderllnıesine şiddetle 
muhalefet ve Birleşik Amerikanın, 

TELGB.A.FLAB 

Şeker fiatı 
artmıyacak 

F abrikalarin iıtihıali 
ihtiyacı karıılayacak 

derecededir 

Ankara 20 (Telefonla) 
Bu sabahki Uh• pzetesi yaza
yor ı Son günlerde teker buh
ranı olabilecefi ve ,ellet" fiatle
rine zam yapdacaiı bakkında 
halkı lüzunmız yere telqa dü
ıüren bazı haberler ipe edilmit
t.ir. Bu vaziyet lberine ...W.i
yetli makamlardan alman malü
mata aöre katiyen böyle bir,ey 
yoktur. Memleketin teker stok
lan hf!T zamanki kadar kuvvet· 
lidir. Şeker fabrikalarının bu 
•eoeki 90 bin tonluk rekoltesi 
geçen yıllarda olduiu sıbi bu 
sene de balkın ibtiyaçlarm kar
tı.layacaktır. 

Diğer taraftan pamuk fiatleri 
de arttınlnuyacakbr. 

Bulgaristan 
harbe 

girecek mi? 
Baıvekil seyirci kalami

yacağını söylüyor 

Sofya 20 (AA.) - (Ofl) Bulgar bat
veıklli B. Filot Bulgarlstan'ın Mihve.c 
devletleri tararından Avrupa.da. ~ 
nlzam lçln y&püan muharebeye 8ll'Jlr
cl kalanuyacağıru .söylemiştir, 

Muharebe 
kızıştı 

Roıtof'un 140 kilometre 
ıarkında çarpı~malar 

oluyor 

muvnzcneYt Ingllt.erenln lehine çcvi- Londra 20 (A.A.) - (B.B.C.) Şark 
rebllmek için k.8.fl kuvvet göndereml- cephesinden gelen haberler Mookova. 
yeceğlnl kayıd ile, gönderlldlit takdir- mıntakasın.da şiddetıı muhnrebelerlo 
de bunun birçok Amerlkalılann haya.- devam ettiğini bildiriyor. Muharebe 
tını reda etmeğe muadll olacağını Kalinln, Tula. ve Volo1rolnmslt mınt&
söyleml..ştlr. kalarmda bllh9.$3. otddetlldlr. Alman

M. Hoo~r §ÖYie dem~Ur: cAvnıpa- lar yalnız Kallnln mıntakasında bir 
ya bir Ameril:a.n ordusunun gönderil- miktar ilerlemişler, Tula'da tn.rdedll· 
meal meselesi, geçen harpteıdnln eşl ml.$erdl. Bu ta.a.rru.z 29 blrlncltefl'ln
değildlr. O zaman, bir senelik bir den berl ilçüncli hücumdur. Blrook 
müddet zarfutda ordımıuzu em.niyetle tank ve motörlre 'kıtalar muharebe)19 
Fransaya ta.şıyablldlk. Bu defa, ÇOk iştirak etmlftlr. 
mühim askeri Jrunetleri bir hamlede Doneç havzasında. Alman tazyiki u
ta.şı.mak ve boşaltmak nıecburiyetJn- tıYQr. Fakat Rostof'u yandan bücum
deylz. Be4. altı m.llyon gen~ ln3&n ha- l& ayırmAk: planı suy& düşmtıftür. 
zırlamak sa.ruretln.deyiz. Bu kuvvetleri Orel'den RoılJtof'a kadar Rus hatıl.an• 
taşımak lçln lÜ'LUlnlu gemller ancalt na yapılan A.lma.n taarruzu tıer t.a.rat
be$ senede yapıla.blllr. Hiçbir aaert ta büyük Rım muka.vemetile k.arplaf
muteha.asıs - hattl Okyanusu aşma.- maktadır. Rost.of'un ao kJ.Lometre 
ğa munffak ol8ak bile - böyle bir fartında NO'Y'OCertaa yUınmda. •· 
orduyu Avrupa.ya çıka.rablleceğlmJze kıştın.lan nazller atır r.ııı.ytAt vemıı.-
lnanmıyor.ı lerdlr. \t \t. Ren a mıştır. 

lııf W "'aton 19 (AA.) - Cen.e
)~lft eygandın azledildiği sallhi
t~i r hir menbadaın teyit edilmek-

ıısssıısıısısısısııııııııssııııııııııııııııııııııııııısııııııııııııııısııııııııı ~~. Slvaatopol ountakalarında 
ağır muharebeler devam ediyor. Al-

~====== 
~kka~Ierı 

°}' oğaltım kurumlari 

>~0?Peratiftet'İn «İstilılak cemi· 
~ denen kısmın&t yeni Türk
ttk. bu adı vermek uygun diife-

t 

Dünkü celsede Muhsin Ertuğrul, Bayan Neyyire Ertuğrul 
ve Celi.leddin Ezine 

~it ~Ç.en harbin o müthif karga.fa· (Hamlet)' piyesi hakkındaki nct-
~ıl~ınde bile, mahalle aralarında riyattan dolayı açılan karşılıklı ha
''d~ k.o~eratiflerden az çok isli- karet davalarına diin Asliye Birinci 
~ E!dılrnışt.i. Ceza mahkemesinde başlanmıştır. 

~' :,'<!n iktisadi darlık ortasında Muhakemenin sa.at 14 de başla-
l:>i~ nı bir kavrayqla kurulacak yacağını haber alan Üniversite tale· 

''deın~ırn kunımlnnndan elbet isti- be.si ve halktan müteşekkil merak
'ttıd ~ olacaktır. Her tedbir ara· lılar sabah saat on birden itfüaren 

't,"' niçin bu da düııünülmüyor? Adliyed-e toplanmağa oaşlamışlnr· 
~l'llın"ay idaresi, i§çilcrine ek- dır. izdihama meyden verilmemesi 
~I "~Yemek dağıbyormuı. Bu gibi ıçın müddeiumumilikçe tedbirler 
"->,~ bilgilice tertiplenmİfleriyle alınmış 'Ve fazla kalabalığın içeriye 
~~ 1c.J>•halılığma kartı bir derece- girmesine mani olunmuştur. 
"'ldir. ar mücadele etmek elbet ka- Dava saati yaklaştığı sırada bin-

lerce dinleyici Adliyenin dı~arısın-

dan birinci kat merdivende ICordon 
tetkil eden jandarma. ve polislerin 
baıına. kadar yığıl.ıntılardı. Saat 14 
de mahkeme salonu açıldı ve kapı 
önüne toplanan dinleyiciler arasın· 
den davacılar vıe maznunlar zorluk
la mahkeme salonuna alındılar. 

Mahkemede hem davacı hem 
maznun olarak: Muhsin Ertuğrul, 
Neyyire Ertuğrul, Şehir Tiyatrosu 
mecmuan imtiyaz sahibi ve tiyatro 
müdürü Zeki Coşkun, muharrir Ce
laleddin Ezine ve maznun ınfatile de 
muharrir Peyami Safa, Tasviriefkar 

(Dnamı sahife 4 sütun 1 de) 
- Her teY bol maşallah t •.• 
- f.ıvet amma muhtekir de boll ••• 

manlar Kerç boğazının Kafkas sa.hW
ne geçmek içln çok bOyük güçlüklerle 
karşılaşacaklardır. Ruslar str&teJill 
büyük ehemmiyeti olan tepeleri ele 
geçirmişlerdir. 

Roıtof etrafında 
Vicby 20 (A.A.) - (Ofil Rus ceph•

s1nde büyük bir muharebe bqla.m.ışt.ıa 
Almanlar MO&kova. önünde ve Don&t 
!ıaVl!ılUlında büyük te.am.ızla.r ya.pıyOl'
lar. Gece gelen habeder Rosto!'un et.
rafında şiddetli mubanbeler olduğu
nu bildirmektedir. Sivıı.st.opola müte
madi hilcumlnr ya.pılıyor. Burasınuı 
mildafilerlnln vaziyeti gittikçe güçlot
mektedlr. 

Rus tebliği 
Londra 20 (Radyo 7,15) - Gece 

yansı Moskova'd:ı. n~en tebliğ; 
19 iklnclleştln gunü aSJrerlerlmlz bü
tün cephede çar-pışmı§lardır. Muhare
bede Rostor, Kalinln ve Vololtolamsk 
mıntaaklannda bllhassa şiddetli idi. 
Düşmana mühlm malzeme ve n~er 
zayin t verdirllI)'llştlr. 

lllllr Bu sabahki telgrafların 
dnamı 2 nci sahifede 
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D .ec e a a 

Gl. Weygand 
azledildi mi? 

Henüz bu haberi teyid 
eden maliimat yok 

Londra 20 (A.AJ - (B.B.C.) Gene
ral Weyg:md'ın Atrika.daki Fransız 
kuvvetleri kumandanlığından ve umu· 
mi murahhaslı~dan ıızledlld1ği ha
berini teytd edecek ma.ICım.at henüı 
gelmemiştir. Amerika Hariciye Nazın 
Vichy'den bu hususta haber beklendi
tını söylell'J§tir. -----

Amerika ile Meksilia 
arasında anlaşma 

I.ondra 20 CA.A.) - <B.B.C.) A.merl
ta He Meks.lkn arasın.da, petrol ihtil~
fı da dahil olmak üzere bütün ihtill\.flı 
meselden halleden bir anlaşma yapıl
ınıotır. 

~-~--~----~-

8. Şükrü Saracoğlu 
Ankara 19 (Telefonla) - Bü

yük Millet Meclisinin bugünkü top· 
lantısında bir ~y izin alan Başvekil 
Doktor B. Refik Saydam·ın dönü· 
tüne kadar Bacıvekalet işlerine Ha
Ticiye Vekili B. Şükrü Saraço*lu'nun 
vekaleten bakaca~rına dair Riyase· 
ticiimhur tezkeresi okunmuştur. 

Meclis önümüzdeki cumartesi gü
nü toolanacaktır. 

Milli Şefle İtalyan krall 
arasında telgraflar 

Ankarıı 19 (A.A.l - İtalyan kralı 
haşmetli üçüncü Viktor Ema.nuel'ln 

cloi';>'um yıldönümil münasebetlle, Cüm
hurrelsi İsmet İnönü tarafındruı teb
rik telgrafı çekilmiş, İtalyan kralı da 
telgrnlla teşekkürlerini bidlrmlştir. 

Pasta ve börelc:çilere 
un verilmiyecek 

Pnsta ve börek yapan müessesC'lere 
'bn verilmemesi knrarlnştınlmıştır. Bu 
husustaki knrarnamenin bugünlerde 
'Vll:i.yetlerde tebliği bekleniyor, 

Alman basın heyeti 
Ankaradan şehrimize 

geliyor 
Anl,ara 19 (AA) - Alman 

Basın heyeti rei'i orta elçi B. Schmit 
Te refakatindeki matbuıtt ulram bu 
ak!!Bmki ekspresle İst~nbule. hare
ket etmi~ ve istasyonda ayni mera• 
simle teşyi edi1mi§tir. Heyetin ls
tanbulda iki ,..,.;in kalması ve oradan 
tayyare iJe Berline · hareket etmesi 
:mukarrerdir. -----

Cezaları affedilecek 
mahkumlar 

Ankara 19 (Telefonla) - 27 kA.nu
nucvvel 1!139 tarihinde ve müteaki.P 
günlerde vuku bulan zelzelede felA.ke
ıe uıtrıyanlann kurtan1masmda fev
kalade hlzmetıerı görülen bazı mah
ltfımların cezalarının affı haklonda!ti 
tanun Jl\ylhası hfiktimet tarafından 
Meclise gönderilmiştir. Layiha, Adllye 
encümenine sevkedllmLsttr. 

Hasta memurlarin 
tekaüdlükleri 

Ankara 19 (Telefonla) - Hasta me-
7nurl ann hastalıklarının devamı ba
Hncle kendilerine ikinci bir izin daha 
verilecek ve iyl olma.dıklan bükümct 
tabibi r.tporu ile sa.bit olanlal' tekaüdf 
.ııevke-dilecektır. 

A ___ ,,. an 
Japon 

m··zakeresi 

T ayy rec ·"' · mizde R~.s - Ja bon 
.. 1 l d ] mun se a ı 

yenı ı er 1eme a nm arı gerginleşiyor 
Japon Harbiye Nezareti 

aözcusu: e: Sabrimiz 
tükeniyor, seyirci 
kalamayız• diyor 

Tokyo 19 (A.A.) - Japon m~ 
büt.çe encümeninin t.oplantısmda Ha
riciye Nazın B. Togo dem.iştir ki: cB. 
Kurusu'ya husıW talimat vıerilınemiş
tlr. Kendisi Başvekilin, nutt..-unda bah
settiği 3 nokta hak.kında.ki. flld.rlerini 
tamamen biliyor ... 

Hariciye Nnzuı, üçlü paktın mtlte
cavize karşı yııl'dım mccburlyetlnln 
Vaşington görüşmeleri üzerinde yapa
cağı tesir baldonda sorulan suale şu 
cevabı vermiştir: cMümkerelerm lleri
slnt tahmin etmek imk5.n.sızdır. Üçlü 
paktla olan münasebetleri zamanında, 
ahval ve §eraltin lcaplann.a göre göz
ônüne getirmek laZJmdır. Bu sebeple 
bu suale burada ce\•ap vermfyeceğlnu 

Gece, radyo, Harbiye Nezareti ha
berler bürosu sözcilsü blnba.şı Kamie
taro Tomlruıga'nın bir konferansını 
neşretmlıjtlr. Söz~u. Blrleştk Amerika
yı Pasifik cenubundakl Japon aleyhta.
n ku~tma bareketln.ln baŞ'lnda. bu
Iundu~dan doln.yı şld-detıe muahaze 
etmiş ve hlllAsaten cJapon aleyhta.n 
kuvvetler yanm mUyondur, fakat in
sicam.dan ta.tnamen mah.nım.durlar.» 
deın1ştlr. 

Sözclt, Japonyarun sabn tükendiği 
ihtannda. bulımmuş ve cb:ıtekets1z 
sey1reı kalamayız ... IJÖ'Zlermı nav~ et-
mlştlr. ______ ~----~-

Gece 
bombardımanı 
İngiltere bunun kaldiril
masini iyi karşilıyacak 

Londra 19 (AA.) '.Avam 
Kamarasında. gece hava bc;mhardı~ 
manlarırıin ilgası komitesi tarafın
dan verilen dil~kçenin nazarı itiba
ra almıp almmadıi.ı hakkındaki su• 
ale, İngiltere hava nazm M. Sinc
lair, ııu cevabı "Vermiştir: 

•Hükiimel, gece hava bomllardı· 
manJannin ilgasi hakkındaki hıer 
hangi lıir teklifi müsait bir ıek.ilde 
k"a~Jamağ-a. hazirdır.:ı-· 

Etimesut atölyesi fabrika llaline konuluyor, bir 
motör fabrikaıi tesisi için tedkikler yapılıyor. 
Lüzumlu ham maddellerin memleket içinde 

teminine çalışılıyor - .,._ 

yültselt a1Aka1ariyle ~erllta'dan li
sans satm almali için girişilen te• 
şebbüsün müsbet bir neticeye t>ağ. 
lanmasma uğraşılmak.tadır. 

Anliara 19 - Tür)( Hava Kurq. 
mu genel meı-kezi, dün Mardin 
mel>usu geenral Seyfi Oi.lzgörel!l'nin 
başkanlığında toplanarak, merkez 
idare heyetinin çalışma raporiyle 
mürakıplar raporu ve bilanço okun- 3 - Tayyare ve motör en<lüatrl-
muş ve tasdik edilmiştir. sinde kullanılan ham maddelCTin 

idare heyeti raponınd!\ kurumun ta.mamiyle yuTd içind'Cn temini ga
son altı aylık geliri 1941 _ 1942 yesiyle mütehassısla.rnnıza memle~ 
bütçeeinde toplanacağı tahmin edil- ket kudret ve takati ölçtürülmüş, 
miş olan rakama çok yakla,tığt, Eskişehir, Kınkkale. Karabük, Kay
gedikli hanrlama yuvasına istekli seri fabrikalariyle, Sıvastak.i atöl
çıkan binlerce gençlerden ınlıhatle- yeler, lstanbuldaki huaust kontrplak: 
ri, tahsilleri v-e yaslan clveri~H olan- !Pbriknlan ve deniz t-ezgahlan t.ıed· 
Jarın ve uçuculuğa en iyi vasıflan kik ettirilerek raporları alınmıf, is
gösterenlerin pilotluia, ötekilerin tihsallerinden istifade edebileceği
de havacılığın muhtelif şubelerine miz milli Eal:>rikalar ile yapılan te
seçildikleri, pilotluğa ayrılan gedik- mas1ardan iyi neticeler alınmış, Ka
lüerin Etimesud kampında tı!.yya- rabük ve Kmkkale fabrikalanna 
reler üzer.inde çalışmalanna başla· tecrübe mahiyetinde çelik ısmarlan
dıklan beyan edilmektedir. mış, Kırıkkale fabril:amizın motör 

Harbiyeli h&l\l'a eubay namz<e.d· fabrikuının muhtaç olduğu kıy• 
leı'İne de Kurum tarafından planör metli çelikleri temin edebileceği ka· 
ve paraşilt talimleri yaptırılmış, ranna varılmıştır. 
m~lek dersleri ve ecnebi lisan öğ• Hususi ıvımflı çam ağacı, Our
retilmiştir. Bu kış 104 Harbiyeli sun hey, Bolu ve Kastamonu OT'" 

daha yetiştirilecektir. manlarmda birkaç bin tayyarenin 
Son altı ayda 19, 124 tayyare uçu- yapılmasına yetecek kadar bulun

şu, 16,710 planör uçuşu. tayyare- mu~r. Metre miHbı J,000. 1,400 
lerden l 3,252 paraşütle atlayış, ku- liraya satılan Udin ağaçlı:ı.r1nİ bul
lelerden 11,024 atlayış yapılmıştır. mak için araşbrmalara başlanmıştır. 
Cümhuriyetin 18 inci yıldönümün- Kontrplak ihtiyacı için kontrplak 
de yüze yaktn paraşütçümüz atla• fabrikalariyle işbirliği yapılacaktır. 
yrşlar yaparak törene iştirak etmiş
lerdir. 

4 - Tayyate inşaatında kullanİ· 
lan emait, boya, yapıııtırma malze· 
mesi ve yardımcı kimyevi müstah
ZG.rlann memleket içinde hazırlan• 
ması işi fabrikanın teknolojik labo
ratuvarında incelenerek müsbet ne
ticey varılmıştır. 

Bun(lan sonra Taporda Türk lia
natlannı Türk ham maddeleriyle ve 
Türk fabrikalannda yapmak lÇın 
yıllarcfaçıberi ı>eslenen ülküd"n 
bahsedilmekte ve şöyle denilm~k
tedir: Kuvvetli bir ihtisas heyı-tini, 
l:ir a:aya toolıımnk fırsatıni elde et- .5 - Tayyareciliğimizin mühim 
miş olan Türk Hava Kurumu, bu ihtiyaçlarından biri olan Aero dina
ideak do~ru yol almak için bu he· mik tünel temini için ecnebi ilim 
yetin bilgisinden ve tecrübesinden ve mütehas'ilelariyle temastayız. Ya
istifade ederek mümkün olan her k:-ıda bir karara vanlacağını umu· 
teşebbüse başvurmu,tur. ywuz. 

En büyüğümüz aziz Milli Şefimi- Raporun sonunda telCnili tedrisa-
:rin bu husuıtaki vezicelcrinden il· ta, modelcilik, tefti§. nefir ifleyine 

1 • 1' 1 k a ham alan gayretlerimiz, Cümhuri- verilen büyük ehemmiyetten ve elno ı iZ gene urm - yet hükumetinden ea geniş ölçüde, de edilen neticelerden bahsedilmek
himaye .,e kolaylıklar görmektedir. tt;dir. 

Ylnda deo .. ,. ~ 'ıkıı• k 1 - Etimesud atölyesinin bir 
Y fabrika haline lconulmasına, teııbit 

-Baştarafı Birinci Sahifede- edilen Plana göre devam cdilmek- Yuooslavvada 
Yeni gene!kumıay başkanı genoe- tedir. ilk olarak İn gilteredoen lisans 

ral Brooke 58 Y!lfındadır. Makine- alınmış olan Magister mektep tay- Öldürülen komünistlerin 
leştirme sahasında mütehassıstır. Or- yarelerinin aeri haTinde yapılmıı.ın-

adedi bini geçti duda sihirbaz olarak ta.nınmışhr. na başlanmİşhr. Etüd bürosu, bü-
1940 da general lronside'in yerine yük bir nakliye planörünün projesi 
anavatan kuvvetleri ba ... kumandanı üzerinde konuşmakta olup mak"'ti 

-1 ·ı ha I 1 t Bem 19 (A.A.) - Belgrad'dan is-olmuı ve Fransanın S\Jkutundan az ı e zı parça an tamam anmış ır. 
E d b .. d'W • t vlçro haberler ajansına blldirlllyor: 

.onra lnnı'ltıer--~ müdafaa t-kilaA- tü urosu ayTıca ıger cms ayya-
., ........ -y lk h ı ki Vilayetlerde itlılf edilen komünlst.ıerln 

tmm t:--ına cıretirilmi..+>r. General rekrin in,ası için i azır ı ar ve 
u..:;o .. ...~. h 1 1 ld·· M k t sayısı, Belgrad basını tarafından neş- 1 Brooke Franıa meydan muhareb-e- esap ara meşgu ur. e tep ay- redllen bir lstatlstiğe göre, 1000 1 geç-, 

sinde ikinci kolordu kumandanı ıı- yarelerine lüzumlu motörl. 0
1
.orda mektedJr, Hükt')met kuvvetı<erlle yapı- 1• fatile bulunmuştur. aletleri ve bazı parçalar ngi tere• lan çarpışmalar esnasında diğer bir-, 

Gene?al Nye 46 yaşindadır. lngi· den gelmek Üzeredir. Birleıik Ame- kaç yüzü de yaralanmıştır. Esir adedi 
fiz generallerinin en genç'f.erinden- rikaya da ayrıca malzeme ısmar- pek çoktur. Harp nizamı kıtalan er-
dir. Norveçde hizmet etmiştir. lanm1şhr. radı arasında da birçok ölü vardır. 

Anavatan kuvvetleri kumandan- 2 - Küçük takatte l>ir motör Gazeteler, en şiddetli muharebelerin 
f b ·k · · k ı· b' .. h d' Pos:ırevetz'te cereyan ettiğinl yaz-

lığına general Paget tayin edjlmi~tir. a. r! asl 1çın .. uvvet 1 • ır ~u en ıs 1 maktadırlar. Bir tısı çetesi imhn cctll-
General Pagoe.t ıimdiye kadar cenup ekıpınden murekkep hır büro meş- nıiştir. Nlzaml kuvvetler, iki, üç ko-1 
cephC9i kumandanı idi. Cenup cep-ı guldi.ir. Gaye, şimdilik mektep tay• j münlst öldürmü.şlerdlr. Hükumet kuv-! 
heli kumandanlığına da general yar'esi rnotörlerini yapacak bir f~?- ı vetıerlnc gönüllü1ar de iştirak ederek 
Montgomery tayin edilecektir. Tika kurmaktlr. Sayın Başvekilın çarpışmışlardı:.-. 

Hariciye na%ırı: cHüku
met vaziyete uygun 

tedbirler almak 
' niyetindedir» diyor 

Tokye 19 (A..A.) - Ha.riclye Nazırı 
M. Togo, mebuslar mecll.s1 bütçe encü
meııinde SÖZ' söylediği sıra.da, Mosko
va'nın, Kehl Ma.ru Tapuru meselesl 
hakkındaki .Tapon protestoouna. verdi
ği cevabın, Tokyo hükftmett tarafın
<ian kabul edilemez mahiyette te1Alı:k1 
edlldi~inl blldlrm.i.ştlr. 

Geçen hafta. tevdi ed:llen bu ceva.b, 
eylül sonundaki Japon protestosuna 
verilen cevabı tek:rorla 1kt1!a. etmekte, 
yani, cVladivostok karasularına. mayn 
dökmek, Japon gemilerine değil, Al
man ve İtalyan gemilerine karşı alın
mış bir tedblrdlr.• demektedir, 

M. Togo, Moskova'nın, Kehi M:ıru'
yu ta.hrib eden maynlann Sovyet ma
mulatı olmadığını iddia. ettiğini de 
söyledikten ronra şunlan iliive etmiş
tir: cJapon hükfunetlnin hüsnüniyet
ten mahrum bu cevabı kabul edemi
yeceğinl söyledim ve Rus iddialarının 
mantıksız nıahiyetinl bell.rttim.11 

Togo, sorulan suallere de şu cevabı 
vernüştir: cHükümet, vaziyete uygun 
tedbirler almak nlyetindedlr.11 
Başvekil genearl ToJo ve Bo.h.rlye 

Nazın amiral Şimoda, Togo'dan son
ra kısa ve kati beyanatta. bulunarak 
ordu ve bahriye kuvvetlerinin, vazl
yetet husule gelecek her türlü değlşik
liğe karşı koymağa ha.zır olduklannı 
söylemişlerdir. 

Tokio 19 (A.A.) - Hsinking'
den Domei ajansına gelen bir tel
grafa göre, pazar günü bir Sovyet 
birliği Mançulin'in 12 kilometre ıi· 
mal babsında Mançuko arazisine 
girmİ§tir. Ayni telgraf, iki Rus'tm 
esir edildiğini, bir Ros'un da öldü· 
rüldüğünü bildiriyor. Telgrafta. 
Mançuko makıunatırun Harbin'deki 
Sovyet başkonsofoıu nezdinde fİd· 
detle protestoda bulunduklarını ili
ve ebnektedir. 

Rusyaya bir Amerikan 
askeri heyeti gidiyor 

Nevyork 19 (A.A.) - New - York 
TJ.nıes gazetesinin· Vaşington muhabi
rinin bildirdjğlne göre, pek yakında 
bir Amerikan askeri heyeti Ru.syaya 
gidecektir. Heyetin başkanlığında ge
neral Yobn Greehy bulunacaktır. Bu 
heyet iki memleket! tlg1Iend1ren aske
ri meseleleri ve ödünç verme ve klnı.
latna kanunu hükümleri dahilinde ya
pılacak harp mahemesi t.A!vziatı işini 
tedklk edecektir. 

Ne mucizeler 
göstereceksin? 

Seni bekliyorUZ• 

_;:l· be' 
Senden evvelki nesil ,,_.ı ıJıtİ' 

ladan artakaldı: İçerde }d· 
laller ,. dı.şancla muharebeJıııı 
}çerden iatibdadlar, <lı~r rııl· 
k:apitüla.,..onlar. Cephede !\<ti ,. 

malar, ger.ide açlıktan kırıldl ,. 
lar. Üç krt3ya yayılmı, bir iıflP r> 
ratorluğa · .Jı,m.ışken Tür ki.in 1 

yurdundl' <litşmanlar. f.:]e" 
Bütün bunlara rağmen .. esi11i 

ğin kolunu bükmek mucıı ~fi\· 
gösterdi. lstiklalimjze ve cuJa• 
hunyetimize sahip olunca ı~· 
türlü ağır mükellefiyetlere k•~. 
narak, ~tikbal, yani büh::ıSS8 

ler hesabına çalı~h. bt1 
Yurdumuza misafir gel~ 

ecnebi söyle eliyor: 'ııİ' 
c- Eskiden Türk şehirlet11 r manzara!'lna hakim olan binf ;., 

camilerdi. Şimdi ise mektep e 
Yani sizin irfan yuvaları~ıı. e5' 
Yaşadıkları hayat neticelll• ı-

kil b . l' d' ••k"k !lf er ıan enız ıy 1, ("O u. "r· 
hydı, asık suratlıydı. Sizler sı;0• 
büzsünüz, neşelisiniz, hayat 
lwunuz. . ı-0ıır 

. ~kiler size baktıkç~ ıf ·~ı!e 
eôıyor. Hele geçid resımlerı. 1ı 
spor bayramlarında mwıaraıı\ş 
ka~ısında yürelc.leri hey~11 

kabarıyor. 
Ve clüşünüyorlar: r• 
«- Biz ld, yedi l:>eladll~ ~e' 

takalmıştılc:, bütün bu muc.ııe d• 
ri yaratabildik. Evl!dlarıfttıt' 
yetmiş yedi nimet içinde kıı. lı' 
s1z, 'belasız yetİ§tikr. j\ci j• 
Türk vatanı icin n~ fedııkar \

1
• 

lar gösterecekler? Damıır}11Jef 
daki uil kandan ne mucııe 
do~acak?> ··I • 'd ~ı· Bekliyoruz. Yalnız biz e )P' 
bütün cihan bunu merak' ve a 
kayla beklemekte haklırhr. ,.f 

Mehmed Yal11'1 

Askerlik kanunu 
(Bq tarafı 1 inci sahifede> j 

hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile ~I 
kUıniyeti bildirilecek olanlar, ·ıd~' 
lan çektirilmek ve tahliye edı. 1ı 
ten sonra geri kalan askerlikle11 ~ 
mamlandmlmak üzere ikarn~:~lt' 
lan Cümhuriyet müddeiumurt111 ~ 

, rinoe teslim olunurlar. İnfazlar_• ~,: 
ye bırakılan mahkumiyetler içıfl 
ruru zaman cereyan etmez.> .,.,i~' 

6 J İnci maddede yapılan degı. / 
liğe göre de, hazarda ve sef erd:b,. 
lah altına çağrılan muvazzaf ve 'pi' 

Raflyolin sahipleri Necip 
ve Cemil kard~lrrhı pe
derleri müteveffa BAY HÜ
SEYİN AVNİ AKAR'ın ve-
fatının kırkıncı gününe te
sadüf eden 25 teşrinisani 
1941 salı günü öğle nama
zını müteakip Beyazıt ca
mii şerifinde merhumun 
ruhuna ithafcn me,·liidu 
nebevi kıraat ettirileceğin
den bilcümle ilıvanı dinin 

1 

yat arasında hususi ve resmi he~ ,ı 
vi işlerini idare ve icabında lj·ıe · 
al.eyhlerindeki davalarda ken ·~~ 

1 
ni temsil etmek üzere bir şahsı te 
edebileceklerdir. (r 
Milli Müdafaa mükelle. 

yeti kanununun 68 iııcl 
maddesi ~' 

Ankara 19 (Telefonla) - Mıtll ı;:' 
dafaa mükellefiyeti kanununun GS11~· 
ci maddesinin tndiline do.lr Jfı.y!b~cel' 

1 kalı enci'ımenlerden gererek rJşt' 
umumi heyetine sevkcdllmlştlr. 
denin yeni şekli şöyledir: ı~' 

•Milli müdafaa. mükellef!yet1n~ 

' 1 bulunuyordu. Üçü birden avukatın 
tutulduğu, sahiplerine tebliğ ıf. 

Fakat mezannın yerini de gördünüz Rüsuhi Vehbi de, anlatmağa baıı- her türlü nakil ve cer vasıtaıarın" '.:J 
mü) ladı. bul edllebllir bir sebebe dayanınJj~ BT KADER 

Aşk ve macera romanı 
• yaZlhanesine kapandılar. Kapılar, 

dikkatlice örtüldü. Bu odada konu
şulanların d1'ardan ititilmesine im
kan kalmamıştı. 

- Vurulup dü,tüğü yeri de bili- - Babam saydığım zata karşı Milli müdafaa mükellefiyeti Jı::otJl~ 
yoruı:... Küçük evin yanında... derin bir hisle bağlıydım. - diyor- nunun tayin ettiği müddet. zat?':1fl 

- Bu cinayeti nuıl işliyebildiği- du. - Vehbi pa§a, ömrünü refah bildirdiği yerde bulundunn~d 
mi ihtimal kendi kendinize hallede- ve saadet içinde geçirdiği için sefa- mükellefiyete tabi tutulan nakil 6'-4 
Ôttmişııinizdir. lettekileri azıcık iatiskal ederdi. tasının kıymetine göre, 5 Urad.SJI ~ 

liraya kadar ağlı· para ce-zası lle ""..ti 
- •Vatanperverlikle> diye dü- Bunun ihtiyad bir teY olduğunu landınlırlar. Fevkallde haUeroe or,;f 

Tefrika No. 87 Nakleden: (Va • N(l) Rüsuhi, kendi kendini ııöyl:e bir 
zorladıktan sonra ev sahibine sor
du: Siz de onu tanıyor, ne iyi insan el· f - Namusumuz üzerine ... Edec~ 

Cfuğunu tasdilt ediyorsunuzdur, ta• ğiz. 

bii · · · Rüsuhi, bir saniye daha tereddüd 
Rüsuhi, ,..psan ~esilr.ni~i. etti. Sonra: 

B: •n tereddüt ıeçirdi. - Pekal!. öyley•e... Ben, Yan-
F'alı:a.t ev sahibinin gözlerirHle öy- yah Hunedat Zade Riauhi Vehhi-

le lıir l'lüsnüniyet, Byloe bir muhali- yim. 
&t ve tefkat ifadesi okudu ki ve Yüzbaşıy• dönerek: 
Ragibin halinde de öyle bir ta• 
lllİrniyet gördü ki. nihayet, lı.eyecan-
• b~:- ıesle: 

- SöyJ.ediğiniz gibi, lıakikatıeıı 
Clostlar ortasında mıyım) 

Cevdet, Co§kunlukla: 
- Hem de nası!... - eledi. 
- Senelerdenberi bir gaye takip 

eCJiyorum... Bu gayem namuskara
lie<lir. Şayet bunu sizeo bildirirsem 
ieJıebbüsümde liw ,_..ı d" bulu-
ücal( mısınız), · · 

- Evet. 
- Bu sırrımı muhafa,..a edec~lc 

-. 

- Yani. lanun nazarında, cemi
yet nazarında oyum... Kendi naza
rımda ise, başka!'ıyım... isimsiz, 
şöhretaiz bir zavallı... Çilliğimde 
çalı~an köylülerden daha fakir, da
ha hlç ..• 

- Yolc canım ... 

- Madem.ki felek bö;,le İ9P 
ettirdi. Ağzımdan bu kadar söz 
çıktı. aırka.uıı da söyliyeceğim. Bu 
itiraflarımla sizin namuskarlığınıza. 
dostluğunın:a 11ğın1yorum ..• 

Yanm eaat sonra. yüzba~İ Raiı
bın da Önüne güzel bir )'lemek çık
ml§. onun da karnı iyice doymuş 

- Karacabeydeyken e•kj arka
daşım Ali Kadri kahyayı tanımışsı
ııız, değil mi> 

- Evet. 
- O, kendi bulunduğu içtimai 

şartlarm fevkinde bir insandır. Tam 
mlnsayile namuıkar bir insandır. 

- Hem namuskar, hem de size 
pl'k baı.?h. 

- Bi1'1orum ... Maalesef öy}~ fe
nahldar vardır ki, en büvük sada
katlerin bile huna hayrı dokunmaz. 

- ihtimal. 
- Şimdi fikrimin doğruluğunu 

anlıyacaksınız. 

- Ali Kadri aize, Karacabey
d~ hareketimden evvelki vak.alan 
alett. -) 

- Ev-et. 

- Düşman zabitiniıA ölümünü~ 
Ev sahibi, gene <evet> mana

~ında başını salladı. 
- Artık izi kaybolmuıtur pile ... 

şündük... sanırdı.. Fakat böyle ufak te~k ku- ca talep vukuundan scnra. veya p:,, 
- Kısmen vatanperverilkle, kıs- surlarına rağmen. o, gene iyi hir İn· berlik llanmda motörlü nakil .~I. 

men de heni epey :zamandanbeti nsıdı. Hele cömerdliğine diyecelı: l.annın dunımlannı ka.sden JP"P' 
azap içinde kıvrandıran ba,ka bir yoktu. Tam minaıiyle efendiydi. edilemez blr hale cetlrms ~.,. 
hissin sevkiyle... Bu yabancılara cHalbuki öteden beri fstanbulda bcrlduklan wya muayyen ba.zı ~ 
kar11ı kalbimde büyük bir hiddet, tanıdığım ,,.., bilab&r'e öldüTdüğüm mını deği:lrd~s:!~ 'il. 
büyük bir kin duyuyordum. Bunun bu düşman zabiti öyle değildi. Çok :.;:~ ~ testtm ettikleri 'ıi 
içindir ki.·· mütel:ebhir, (olt haşin, çok insaf- bit olanlar 5 Dndan 500 ll.ra.1a ~I 

Yiizbaşı Ragıbın önünde, Çin ma· sız bir adamdı. ağır para cezaslle birlikte 3 a:Y~J 
mulatından siyah lake bir tepsi du- cRuklye hanımefendi de ona kar- seneye kadar ha.pis cesa&ı llc cef>' 
ruyordu. Üzerinde de muhtelif ~- ~t zaaf duyuyordu. Bunun farkın- dırılırlar ... 
ya vardı. Gözii ok.şıyan ~eyler. Bu daydım. Fakat gözümü le.ör, kula- ,_ _____ ._ ____ _._ 

arada türlü türlü likörler, yaldızlı ~ınu sağır ed;yordum. Zabitin bir 'ld'a,sıl .-azmaJ•1 
kristal kadehler duruyordu. Yüzba- 9alonda söylerlitri bir özii kulağı- ~ .Y • 

~ıya u-:a~ın getirdiği kah V'e ise, he- ma çalınmıo:tı. Bu. kan dökü!mesiıni 1-------------
nüz fincanda sıcak sıcaktı. İcap ettiren bir lakırdıydı. Dah:ı 0 CazeteleTimizde: cAima.Jl~ 

Ragıp, bir şişeden kadehlere kon- nmandan btı adamı yok etmeği rn 12. ci malrineli tüınenJ·" 
vak doldurdu. t.urmu~tum. Hatta t'eıtibat almak ilh ... diye ya:tılıyor. ~ 
Ve: bile istedim. Fal:at zahit ortadan Tekrarlıyalım ki, rakarnd~ 

- Siz bana ba.kmayın, anlatın yok oldu. Vazifeyle ordusunun ba- sonra noktayı koyunca 'l>t ti 
rica ederim... Bir kelime kaybet- "lına ıı:itmi. •on ikinci> demektir. AY" 
meksizin söylediklcrinjzj dinliyo-J cEI yazısını gayat ivi 1'iliyo,.dum. «eh ye hacet yok. 
rum.,. - dedi. (AYkaaı var) 
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AKŞAMDAN AKŞAMA • ..... BEKLER. ) 
Türkr;e üzerine Fransız.. 1 DA 1. 
canın tesiri devresi ne ~ı .. mi'.m1a.~ .. m1ııa:E:3~•lıl!lllm .. lllİ ........................................ t11 

zaman sona et'ecek 

Sahife 3 
= 

Salonlarında en korkunç vaknlnr ya~anan ... Uçurumlnrma binl rce 
hayat gömülen .•• Zindanlarında ıcn büyük n:klar yaşanan ... 

Türkçe 

Talebe yurdu! ~~· Zi:ya_ .1 Pamuk ipliği 
~~f~ .ı~:.:ıo~ ~::..ımc: Parti Genel Sekreteri ve Gün un vasıyetı Tevzi i§leri için lstanbula, 
babın açhft mücadeleye ben de Maarif Vekili bu İ§ için bir heyet geldi 

z 
Şaheseri 

A 

L A L E Sinemasında 
~tirak etmiıtim. Birlikte fÖyle di- i t b I ıd·ı Açilan Clavanın görülme· 
hrdulu s an u a ge ı er l . 

m• e dun·· bac. andi hıısi:ı.d veWetı, mm.an r;a.man de-
- cF.ııstitü> aiy. bir kelimenin ' :r dlkodtilara sebebiyet veren pamuk ~ 

il'ürkçeye girmesi hazmedilir baka- Parti genel sekreteri B. F1krt T!lzcl' llRl tevılatını lkatı blr eeltle kbyma.k ve 
t'et değildir! Bo, millt küttürümüa n Maarif Veklll. B. Huan All Yücel Bit mMdet evvel nfa.t eden profe- bundan böyle dedlkodula.nı. mn.lınl 
aeınına ayıpbrl Şayet bu tar ana- dOn aabahkl ekspresle Anbradnn sör Dr. Ziya onn bit mtıyon llraya vermemek ~ fehrimlzC, feVblMe 
masal mah • ett old w fr • 'diğer eehrtmlze ıelmlşlerdlr. Manrif Vekili yatın ee"~Unden haSll olan ınma:ti1 allhlyetll. bir heyet ~d~. 
aID al IY ld~x.... ugud ht d ve genel ıekreter Hay~:ı. ga.nn- ytbdt yetm.11 b~ ~inde t>'nlvttsl• Dün ~ gelen heyet., VekAlet 
~ m 

0 
.a&'" tan • zce • da Valin Belediye relsi Dr. Lt\tft lt.tr- tt ve Darlişşl.fakaya n :YOsde 15 ini ~yl umuın müdntn IU!şad Dener, 

J.enllmenecelae Framalann teWfws dar ,Partı İstanbul 1danı heyetı reLs1 de taallfutına terte~U. Barıtcyt ~dldk heyeil rcaı ~t Sü
tekline ıör• deiiJ, ulUldaki imlaya Dr. Reşad Mlmaro~lu, Partl Vlll~t ve Bu paranın ldareSl lçtn Dr. Zlrt. reyya, l1lksek tedkllc he)'ttınd.en Ta.
ıöre alınmalı.. İmtit\b, yahut «İm· Belediye erklnı tarafından b.rşılan- Gün tara.tından, yefatında.n evvel te§- :tık ve da?u bnzı zevaıta.rı miiı'ekkcp-
litub olmalı... ~lardır. kil edilen (Tesis idare heyeti) bu test- tır. 

Kemal Cenab, bila, ayni yolda Maarif Veklll B. Hasan Aıı Yücel, sın tccm için tıçtlncU aSlly& hutuk Heyet, dün Mınt:ı.k.a İktısa.d müdar.. 
•yak diremektedir. Fakat ben, im- lt~dlsinl garda ka.rşılıyan bl.r arka- mahkemes1ııde dlva a~. dün ak· Ullt{lnde tetruklere b~tır. Tevzl
ltıen ondan aynlmlf bulunuyorum. da.şımu:a, İstanbUlda yapnca~ t&iklk· aam üzeı1 bu dAvaya başl~. atta p:unuk lplilflnln num:ıra ve ta-
'J'·· ı F irf k aı· 1 ler etrafında şu !za.hatı vennişUr: Mahkemede Tec1I heyeti namın& avu- Utelerl es:ıa ollU'a.'t aluuı.caktır. l'.rog-

.ur <~e-ıe • ransız 8?1 •• an ıy e cGenel sekrcter1m1zle b1rllkte 1stnn- lta.t ROtlk G<>rbon, heyet lzasından \"e ram, her ne kadar İstl1nbulda ha.Zır-
tırenı, bdkı de .daha ~ır mu~det gi- bula. bu sefer gel~tmden mnksad, ku- mer'hum Ziya Gün'ün yeğenl BaUıhad- !anmakta ise de bütün yurda. oamll 
l"ecek. olan kelimelenn ıerı ~tılıp nılacak olan İstanbul Tnlebe yurdu dln Şnıtarca. ve m~rhumun TC~ olıı.cn.ktır. 
J'ttlenne - velev mantıki dahı ol- mevzuu etrnfmdn tcdldklerde bulwı- namına da. vekilleri nvukat Ta.lM G~· 
aa - beynelmilel imliı.lılllrmm alm- maktır. Şlmdlkl halde bu müessese ncnsay hazır bulunmuşlardıt. Kadıköy havagazİ 
hlası ve tclaffozlarmın da öylece lçin 1k1 blna elveri~ll görülmektedir. Divacı ve'k111 dı\vnsmı ı:ı.nlatamk Te- l 
kabul edilmesi mümkün o!amıya- Bunlardan blrisl ti'nlverslte Tallm tn- sıs heyetıntn teselline ımrnr verllme- §İrketinden §İkayet er 
caktır. Nitekim olamad .. Bu kadar burunun bulundu~ blnn, dljterl de sini ~ml.Ş, vlriSlerln veklll iSe Zlya İstan.bUl Belediyesine Kadıköy ha
llqriyat ve propağanda biıli «eDS· eski bir medresedir. Yurdun ne zaman Günün vnsiyetnnmosının ka.nunt ıc- vngazı ştrketlnden btrçok şl)dyetıer 
titföı deni . e:Fakült~ ve balti açı1aca~ henüz mnlüm de~lldir.> ktlde Wl.Z1m edllmedl!;ini. btnaoı- yapılmıştır. Şlk!ıyctlerin bllham blr-
•fi •. yor • -. Dün 5~leden sonra saat 15 te İstıı.n- aıeyh va.slyctn:ı..me olmadıkça bu tesi- lcştığt nokta, ~lrb)tbı hıılka. tasfiye 

ızyoloıı» den!Y?"·. • bul ttnivers1teslnde Maarlt Vekili B. sin tanınmaması llzım gcldlğbıl, esa• edllmemtş ga,ı vcrme&idlr. Bclodlye, 
• Bu?'un sebebıru, luanın tarihı ma- Hasan Aıı Yücel. Parti genel sekreteri sen vasiyetnamenin 1ptnll lçln altmcı otkAyctlcrl naz:ı.n ltlbarn alarak Kadı-

BilyU]i muvaffak.iyetlo 

bir hafta daha devam edecektir. 
Kalbleri heyeca.nla titreten ••• Gözlere YAi 1rctircn ibu ~ ve ıztı

rap romanı bçırmayuıı.ı .•• 

Bu akıam ŞARK Sinemaainda 
.-ARABACININ KIZI• 

Fllmlnin mqbur iYJldw 

Hilde Krahl 
Son Filmiöi takdim edecektir. 
Çok beyecaıılı bir !neV%U 

Bir kadm kalbinin Romanı N 

BJı. ölünUn yerine geçen 
Bir kadın .. Bu 

MUKADDES 
YALAN lıiyctinde aramalı. B. Fikri Tüzel, Vali ''le Belediye telsl hukuk mahkemesinde v~rlsler tara- köy havngazı şirketinin verdi~ gnzta.n 

• Filhakika, her dil şu veya bu te· Dr. Lutfi Kırdar, İstanbul Parti 1dnre flndıı.n dl\va. nçıldıı?mı ve 1lçüncü hu- tahlil ettırml.ş \"e ha.kikntcn ga?Jnrın İ niçin söylüyor. · 
ıırde kalabiliyor. Eıkiden bütün heyeti rc1S1 B. Reşad Mlmaro~ıu ve kuk mahkemesi vo.slyetn:ı.ıncnln ted- tasfiye ıedllmediğlnl görmtlştür. ? ? ? 
Avrupada latince hiıkİmnU4 İstiklali- Unlversite rektörüntın tştlraklle blr kiklne sallı.hlyettar olma~nd:m, bu Bu vaziyet Jtnrşısında fJlrkete lA.zım Numıırnlı y~rlerillW evvelden t.c!arlk ediniz. Tel: 40380 
ile kavu§mak için en fa-zh yırtınan topla.ntı yap~~tır. dl\vnnın da nıtıncı hukuk mahkeme- gelen lhtnrlar ynp~tır. Şirket bu ~--- 111H olarakı RADIUM. .• istihsali .•• Teslrleri... •••'6' 
•lrnancada bile bu devrenin derin Toplnntıda, Istanbulda kurulncak sine naklini ıstcml~tır. ihtarları nazan itibara nimadıA'ı tnk-
izl-· · h"1- .. .. K b" Talebe yurdu etrafında müzakereler Avukat Rdlk buna 1tıraz et.mı., ve dlrde cezalnndınlacaktır ..... ını a.ıa goruyoruz. eza ır - t klld ld ~.~ 'll lln • za ı · T f yapılmıştır. Muteaklben münasip gö- tesis knnun şe e o uı;; .... u, ç -
n··man ar • ~ ızce. ~!2canın rülen lki bina. gezllmlşt1r, Bu husustn cü hukuk mn.hkem~ln bu dbnyı Bu akşam S A R A Y sinemasında üfu~a ~: Dızbagı nışan?1a ynkında katı bir knrar vcrilecektlr. rüyete .sal{ı.hlyeLll bulundulunu s-Oy- Serseri çocuklar 
•Honnı ıoıt qw mal y pense» dıye ıem~tlr. Buna kal"§ı vlı.rislcrln veklll.-
Jazılm11. Bir vakitler bütün Avru- nin cevabını dinlemek flzere muhakc-
P• saraylannda ve münevver ıını· Tünel~n kayışı me gelecek ayn. bırn.lalmıştır. 
fında Fransızca büküm ıürmüş. Bir 

•akitler de Çar aaraylarmda Alman- Dün 1100 teneke 
c:a üstiin mevkie kurulmUf. Bütün B "'d ' J-1! b• 
Lunlar tarihi devrelerdir. Bunlann ag at a ge cu, ır an yağ geldi 
da, nüfuz altına gİnnif lisanlar üze· evvel nakline çalıfı}ıyor Toptancı yat taclrlerlnln, (İ.!tlh.Stı.l 
rinde silinmez izleri kalD'. mıntakalannda da yat :fiatlerf yübcl· 

Ecdad, memJelı:etler istila etmiş. mtştlr, böyle glderse oehre mal gcUr-
İa'" • • k d Elektrik, Tramvay ve Tünel ldnresı temlyeceğlz) yolundaki. kldlalnrwn uımıyet'ı abul etmiJ. Akdeniz e ta.rafından Amerlknya sipariş edllmt., dü h ... _,w 1100 tenek sa· hak' · t k y b"t'" bu rnğmcn n şe •Mıı..u.C e ımıye urmUJ. e . u un ıe- olan tUnelln kayışının Bası-aya gcldl-

1 

deyağ getlrllmLştlr. Bu yağlar, Urfa, 
beplerden dolayı, Çınle, lranla, ıtını yazmı.,tık. Haber aldığımıza. göre Dlyama.kır ve Mnrdbı mahsulfı.tın· 
Araplarla, Rum ve İtalyanl!ll'la te· kayış birkaç gün evvel Ba.~dndn vasıl dandır. Fl:ı.tler narh esası dtüılllnde 
Dıasa girmiş. Türkçe elbette tekmil olmuştur. Oradan İstanbula mütcvcc-, normaldir. 
Lu devirlerin yadigarlarını tqır, ta- clhen yol& çıkanlacaktır. Elektrik, Bu ya~ p:ı.rtlsl.nl diğer pa.rtllerln t:ı.
ııyacakhr da... İşte, hiç birini silkip Tramvay ve Tiinel ldares\ kayışuı bir ı kıp c:dcccrtı haber vertımektedlr. 
atamıyoruz. Çince ile Türkçede an evvel nakli 1çln Devlet Dcmlryol- ; 
hlÜ terek olan «SU» kelimt!!li bile bir lan idaresi nezdinde teşebbüste bu-
iddiaya göre aslen çincedir. Tari- lunmuştur. Baıın 
M tesirleri temizliye temiz.tiye ma· Kayışın 10 rııne kadar İstanbula 
tiye doğru gibnek abesliğine diqe- gelmest ilmld ediliyor. Bu takdirde bt
cek olursak bakın, it netelere varır! rlnclkfı.nun iptldalannda. tüne-ı 1§1e· 

birliği kongresinin 
neticeleri 

Bütün bu ıaydıklanmmn ıonun· meğe başlıyacak ve tilnelln 1şlcmes1 
da. Türkçe, takip ettiği azametli isti- lramvaylann yükünden bir kısmını 
Lalenin son merhaleşi olarak, Te- azaltacaktır. 
ceddüd ve Tan%İmat hareketimizle -----
beraber, Frans12canın cazibesine ka- Kupa maçinda Denizspor 
pıldı. Garpla temasımız, - «yüzde 
dok.san beı niabetindeı. d~ek hata Beykozu yendi 

Tür1' htıs.'l Blrlllti İstanbul Mınta.
kas. Rı.1sl 1ğhıdcn: Mınt.a.kamız adına, 
Türk Dastn Birllğl umuml kongresine 
Lştlrak ed:-n murahhulımn kongre 
nctıceicr. ho.kkında. verecekleri malu
mat: d' ılcmek üze~ B1rlllt arltadaş
lıı.nn.12.r. 22/11/941 cuma.rtesl günU 
saat 14 te Eminönü Halkevlne gelme
leri tlca olunur. 

olmaz - münevverlerimizin Fran· İki hafta evvel yn.pılan kupa rnaçla
•ızca öğrenmeleri suretinde tecelli nn.da Uç üçe berabere talan Demir- Ekmek darlığı kalmadı 
dti.. Medrt'~enin Arapruı i1: bırakır S]>Orla Beykoz takınılan dün Şeref Ekmek darh~ı şehrimizde tamamen 
da, mektebin Fransızca~ı bıralanaz stadında. ha.kem Halid Galibin idare- iz:lle edllml§tlr, Fınnla.r dünden itiba
nu? t,te, «falcültu de, «üniveni- l:lnde yeniden karşıl~ılıır. Blr buçuk ren normal şcklldc ekmek lmnl et
le» de cfızyolo ··,, de cf'l:lllİtÜ» de &O.At zarfında ÇOk çetln gcçıen maç es- mektcdlrler. Darlık esnasındn fınnln-
Lu ın' • • Jl '. • • • nasında 1k1 tnrnr d& &ayı yapnuı.~n. ra verilen fazla undan imal olwınn 

t.ar 1 devrm zarurı te:sırıdır. muvaffak olamadı .. Yanm saatlik ekmeklerden bir kısmı satılamıyarak 
Çince olan «SU» yu, Fars olan tcmdidhı blrbıcl devresinde Beykoz fınnla.rda kalmıştır. Belediye bunları 

«cam,, ı, Arabi olan «İhtimal, li· taleclslnln bir hntasından 1st1fnde peksimet yapılnınsı 1çln fı~cılara 
lön, fakab ı, Rmnca olan ctemel» i, eden Dcınlrsporlular maçın ye-gftne cnılr vermiştir. Bu peksimetler 1stlyen 
ftalyanca olan «İskele» yi nasıl tarİ· golünü yaptılar ve bu auretlıe oyun 1ınncılara bımkılacak, ufak blr karla 
lıi temaslarunmn hahralan olma· ı - O Dcnıirspor lehine bitti. • satılnca.ktır 
lan itibariyle, ister idemez IUıatçe- ~-••••R::!:'!l~Wl!!!!ll••BmnmmnR••••••11ııı. 
lnİzde ahkoyuynrsak, onlnrla et ve 
hrnak ha!inc gelmişuk, «üniversi
te,,, «fakülte:» ve emsalini de en 
son devrimiz.i:n zaruri kelimeleri 
olarak benimsemek zorundayıx. 
Amma. .• 
Amması YU. 

~le doktor Kemal Cenahla, bun· 
dan sonraki aafha hakkında tama
ıniyle mutabık kalacaiun; 

BUGÜN Büyük 
Matinelerden Bir 

itibaren program 
MUAZZAM nın PROGRAM 

1-ALTIN YILDIZ 
Büyük aşk ve muslkl filınl. Hat rollerde: 

ALiCE FAYE - HENRİ FOI\'Dı\ - DON AMECRE 
Şimdiye kadar olan devreyi de 

«Fransız cazibesi devresi> uyalım. 
PekaJi. İmtitü'ye, bunUB için ho- 2 . 
Jlın ~ğelim. Fakat burüniin Türk M. Moto CANiLER ADASINOA 

(Vl - Nu) 

(Devamı sahife 4 IÜtun 1 C!e) l: Büyfi't .ergOzeş\ fllmi. 
nca: AMKAllADA MİLLi 6EF ct1MBUR REtsbdz HUZURUNDA 

YA.Pli.AN ct1MuuRiYET BAYRAMI'" GEÇİD RESİMLERİ 

50 çocuk darülaczeye 
sevkedildi 

Vali ve Belediye Reı.st Dr. L'1tfi Kır
dar yollarda dolaşan anasuı, ba.ba.m 
1erserı çocuklula mtıca.deıe edllm~i 
nltı.kn.d:ı.tlıı.rn cmretmıştlr. Emniyet 
teşkUAtı bu çOcuklann y.ıkalanmaaı 
1çln ranııyete geçınışur. 

son blr hatta. zarfında ısokn.kta :ru
kala.nan ve tahkikat netlcesinde yata.
cak yerleri bulunmıyan 50 çocuk Da
rWA.cczeyo ı:evkolurun\litur. 

BQyük Yıldı.ıların Filmi... Bütün kadınların göreceği Lir Film ..• 
J A. N E A U S T E N' in R~an iktibas atlaen n 

c Ö L M E Y E N A Ş K ıt Filminin kahrarnüü 

LAURENCE OLiViER 
ye Greer Garson• Maureeıı O'Sullivan 

•• MARY BOUN1 tarafından yarablan 

ALTIN HALKA 
F_:ilmi, SARA~ sinemasının yeni bir Zaferi 

Diğer taraftan Da.rtllO.cezecle btlyti.- " ~ 
tfilerck 1lk tahsll çağına gelmiş bulu· ~!!-!!!!!!!~B~u.!a~Jq!aam~~içia~·~y~er~l~erınw~·~·!!!,.· !evv~e~ld~en~!al~d~ınn~az~·:..!!!!!!!!!!!•~ 

ve yeni bir muvaffakıyeti olacaktir. 

:nan 60 ÇOcuk, tMslllcrtnl yapa.bilme- •••• 
ıert 1~ln Şehlt ntı okullarına. eevke Kadınlar, Erkekleri nasıl teshir ~ünelldlrltrT ••• 
dllmlftlr. 
İstanbul Belcdlye&l, tehirde ya.taıa

nan noksan ve2lnll ekmtklertn mGhlm 
bit tısmını Darllllcczeyo vcrecekUr. 

* Devlet I>cntzyoııan umum ınU
dürlüğ"il, bundan böyle Bartın posta.
lanm haftada blre tndltmcğe knrnr 
vermiştir. Bu karnnn tatblklne b:li
lanmış ve dün k:ı.lkması mukarrer bu
lunan Bartın postası tahr1k cdllme
mi§Ur. Bundan sonrn. Bartın sereı1e
r1nl yapacak vnpurlar, llmnnunızdnn 
her cumartesi gilnü hareket edeeek
lerdlr. 

91XLIK .. ŞUHLUK.. Ve AŞK l\IEKTJIBİ ... 
Eter, her b4ın hop g-Jtmentn 1151llün6. bilse, boşanma 

ortac1an kalkacaktır. Ba noktalar ve bo ıualler ... 

LENY MARENBACH ve JOHAN RIEMAN 
tarafından yaratılan 

Yarın akşam 

.Sinemasında 

Kahkaha haftası başlıyor. 

EL HAMRA Bu akşam saat 9 da 1 

Sinemasında 
Meşhur Fransız artistlerlle büyük Fransız filml 

ZiNCiRLEME AŞK * Ortnköydc oturnn Mustafa ile ka
rısı Fatma 1k1 ay evvel kn.vga etmiş
ler, Fatma kocasını bırokJp ÇJJmuştır. 
Dün Fatmn. sokakta giderken Mustnta. (Mon Deputc et sa Femıne) 
kendisine te.s:ıdüf etınl3 ve yeniden TRA.'\ffiL - PAULEY - MİRELLE PERREY -
kavga. çıknrarnk bıçakla Fatmayı SİNOEL _ SUZANNE DEHELLY. 1uı 

mubtellf yerlerinden aRır yaralamış- ..._9!!!!!!!!!!!!!!!!!_- !1A~\'~n~~:··~""'~'..:~~ .. ~" .. ~=~~~ir~f~ilı~n1~..!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ tır. Fatmn hasto.rtcye kaldırılmış, y u " .ı ıu. ........ 
Mustafo. yakalanarak tahklkata baş· 
lanmıştır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şehir Tiyatrosu Tenııllletl 
Tepebaşı Dram lwın.ıhda bu aklam 

Saat 20.30 da (l\lerdJveıı4e bir )flk) 
İstlklAI caddes1 Komedi kısmı 

Gece saat 20,30 da (Kör clöritü> 

* Beyo~lu Halkcvınoen: 20/ 11/Hl Befotıu Genelik Klübilnden: 
perwemJ>e i\lnU IQ.&t 18 de Balkevlml- 23/11/941 pazat rilnü sa.a.t 10 da Jtu-
zln Tepebnşındakl mcdt~ bbıa.mıda ltıbtlmüsün Yen~ld Mlzm1nı.n 
muharrir Ptnml Sa.f& tara.tından soka.k 35 numarada fev1Uı.1A.de kang
cOetn!yet .- uvlyeh m911Uanda. mn- ftS1 toplanacalından büti1n azanın 
h1m bl1' k011fı!nt.M verllecatlt. Herkes meıtkür gtln ve saatte kulüp meruzın~ 
ıelebllir. 4e hasir bulunnıalan rlca olunur. 

Bay Amcaya göre ... 

' 

- Doktorca bu ne demekt:.t bil· 
ınem amma tatlı.ya bayılınm bay 
Amca .•• 

••• Bir çift dilber <iudaiı .•• _ 

1 
... Bana hir çilt kadın ~ajın-ı ... Tatlı ycmedijim 

dea daha f~İ ıelirı... lteyüın olmul ••• . ' 

&Ünler hiç • .• Zaten tatlı yiyenlerin daima 
tatb konuıtukları çok deneamifur 1.. 

B. A. - Öyle, fakat fırıncılar ek• 
mddik unlan tatlıcılara utm&kta 
devam etselerdi tatla yiyip acı aöy• 
liyeçektikl.. 



Sahife • 

AKŞAMDAN AKŞAMA 1 
Türkçe üzerine Franiız- _ 
canın tesir devresi ne 

Günlük Borsa 1 
19 İkinclteşrin lHl 

zaman sona erecek 

(Sa§ tarafı 3 üncii sahifede) 
münevveri artak yalnız Fransızca ka
ınaliyle garbin nimetlerini benimse
memektedir. İngilizce, Almanca, 
ltalyanca, Rumca, Rusça bilenlen
miz pek çok. Ve en ehemmiyetlisi: 
Milli şuurumuz hakimdir. Suriye 
kornşwnuz manda alhndan çikarken 
biz Fransız kültürüni:in kapitüli.syo• 
nu alhnda ilelebed kalmağa razı 
olamayız. Arsıulusal İrfandan Tür· 
kiyeye gelen manev1 emtia ille 
Paris yolımdan ve Fransız lesepase'
siyle gelecek değildir. 

«Enstitü», «fakülteı., 11üniversi
leıt, batta «fizyoloji,. kelimeleri di
limize §&yet «Fransız cazibesinde:t 
bulunduğumuz sıralarda girmemq 
olsalardı da, bundan sonraki «müs
takil benlik» devrim.izde girecek ol
salardı, tıpkı Kemal Cenahın dile
di~i §ekilleri alacaklardı. 

Onun için, Türkçeye yeni aluıa
cak arsıulusal tabir, ashlab ve ıa.ire
de Fransız damgasını kabul edeme
yiz. Zira «müstakil benliğimize,. 
kavuştuğumuzu itirafa dilimiz var
maı:. 

Türkçe üzerine Fransızcanın tesir 
de'l.Tesini sona ttmiş saymamt'l: için 
pek çok sebepler vardır. 

(Va - Nu) 

Hamletfen cıkan 
hakaret davalan 
(Baş tarafı 1 İnci sahifede) 

gazetesi sahibi Zeyyad Ebüzziya, 
gazetenin neşriyat müdürü Cihad 
Baban ve Muhsin Ertuğıu1 vekili 
avukat Nazmi Nuri ile Celaleddin 
Ezine' niın vekili avukat E.sat Mah-

. mut Karakurt hazır bulunmuşlardır. 
Davacı ve maznunların hüviyet

leri tesbit edildikten sonra istidalar 
okundu ve sorguya çekilen Ertuğ
rul Muhsin, Tasviriefkar gazetesin
de Celaleddin Ezine ve Peyami Sa
fa tarafından yazılarla kendisi.ne 
hakaret edildiğini söyliyerek istida
sını aynen tekrarladığını bildirdi ve 
maznunların cezalandırılmasını is
tedi. 

Celaleddin Ezine ise yazdığı ma
ka! enin sadece bir tenkit yazısı ol
duğunu, Muhsin Ertuğrul' un şahsı 
bahis mevzuu olmadığını ve yazıda 
hakaret ve hakaret kasdi bulunma
dığını söyledi. 

Muharrir Peyami Safa da: 
- Benim imzamla yazdığım iki 

makale Şehir Tiva tro•unun ıslahı 
hakkında temennilerden ibarettir. 
Kimseve karşı hakarette bulunma
dım. Bövle bir kasdim de yoktur. 
Server Bedi imzalı yazım ise doğru
dan doğruya mizahi bir yazıdır. 
Bunda da kimsenin şahsına hakaret 
1' oktur. 

Dedi. Gazetenin imtiyaz 3ahibi 
Zeyyad Ebi.izziya ile '.leşriyat müdü· 
rü Cihad Baban da bu yazıların ha
karet rnahiyıetinde olmadığını, birer 
tenkit yazısı olduğunu söylediler. 
Şehir Tiyatrosu mecmuasında yazdı
ğı yazı ile Celaleddin Ezine'ye ha
karetten maznun olan Muhsin Er
tuğrul isticvabında: 

- Yevmi ı;tazetede ,ahsıma ha
karet ettiler. Ben Şehir Tiyatr-0su 
mecmuasında kendilerine hiç bir 
hakarette bulunmaksızın cevap ver
dim. 

Dedi. Mecmuanın imtiyaz sahlhi 
Zeki Coşkun ile Neyyire Ertuğrul da 
mecmuadaki neşriy.atta kimseye !ıa
karet olmadığını ileri sürdüler. 

Bundan sonra müddeiumumi mu
avini Orhan Kömi esas hakkında 
mütalaasını okuyarak maznunlar
dan Peyami Safa ile Celaleddin Ezi· 
nc'ınin kasden Muhsin Ertuğrul'u 
tahkir için neşriyat yaptıklarını ileri 
sürdü ve dedi ki: 

- Hamlet piyesının temsilini 
tenkit maksadile Celaleddin Ezine 
Tasviriefkar gazetesinde (Şehir Ti
yatrosunda Şekspirin Danimarka 
Prensi 1 Iamlet) başlıklı yazı ile 
Muhsin Ertuğrul' a hakaret etmiştir. 
Kendisin~n. piyesin son perdesini 
~örmek zahmetine katlanmadan ve 
hatta eserin temsilinden on gün ev• 
vel. istikbalde yazacağı bir makale
den bahsederek bilahare gazetedeki 
yazıyı yazması n·eşren tahkiri tasar· 
ladıihm gösterir. Peyami Safa'nın 
da Tasviriefkar gazetesinde Cela• 
leddin Ezine ile birlikte üç makale 
vazması da Muhsin Ertuğrul'u neş
ren tahkir eylemeği evvelden düşü
nerek bunu mevkii tatbike koydu .. 
ğunu göstermektedir. 

Suçlulardan Muhsin Ertuğrul, Ney
yire Ertuğrul, Zeki Coşkun, Celaled
din Ezine, Peyami Safa, Zeyyad 
Ebüzziya, Cihad Baban'ın hareket
leri Türk Ceza kanununun 484 ve 
482 / 4 üncü ve Matbuat kanunwıun 
2 7 nci maddelerine, Peyami Sa.fa" .. 
nın suçu ayni kanunun 80 inci mad• 

L. K. 
°" 7,5 933 Türk borcu l. II. m 2S,85 

• > 1933 ikramiyeli 19,'15 

• • 1933 İkramiyeli Ergam 20,80 
• '1 1934 Sivas-Erzurum I 20,55 

• • 1984 Sivas-Erzurum 2·'1 20,65 
• 7 1941Demiryolu1stlkrazı 19,37 
• 2 1932 Hazine bonolan 56,25 

• • 1935 Hazine bonolan 16,50 

• • 1938 hazine bonoları 26,'75 
A. Demlıyolu tahvllt I - lI 49,25 
A. Demiryollan tahvll1 m 50,25 
A. Demlryolu mümessil senet 45,25 
T.C. Merkez bankası 133.-
T. İş bankası nama muharrer 12,20 
T. İş bankası (hamile alt ) 12,70 
T. İş bankası mümessil his. 145,-
A. Demtryollan şirketi ( % 60) 28.-
A. Dem1ryollan şirketi { % 100) 46,50 
Eskihisar çimento 10,45 
Kredi Fonsiye 1903 107,-

• • 1911 101,50 
• • Amorti 58.-
• • Kupon 1,10 

Türk altını 25,85 
Külçe altın blr gramı 3.60 
Osmanlı bankası (banknot) 2,95 

IRADYOI 
Bugünkü Program 

12,30 Program, 12,33 Oyun havaları, 
12,45 Ajans haberleri, 13,00 İnce saz 
!aslı, 13,30 Karışık program Pl. 

18,03 Kadınlardan fasıl şarkıları, 
19,00 Konuşma (Derdle.şme saatil, 
19,15 Hafif sololar Pl., 19,30 Ajatıs ha
berleri, 19,55 Dünya şarkıları, 20,15 
Radyo gazetesi, 20,45 KemenQe, tanbur 
ve ney'.ı:!en saz eserleri, 21,00 Ziraat 
takvimi, 21,10 U~ak ve muhayyer 
makamlarından şarkılar, 21,30 Kon'llŞ
ma, 21,45 Senfoni orkestrası, 22,30 
Ajans ve para borsası haberleri, 22,45 
Dans müzi~l Pl. 

21 ikinciteşrin cuma sabahı 
7,30 Program, 7,33 Hafif parçalar 

Pl., 7,45 Ajans haberler!, 8,00 Senfonik 
parçalar CPU, 8,15 Evln saati, 8,30 
Senfonik parçalar Pl. 

,.~oo~Cinl~~~~ ···-ı kok, koli, plyoslyanlklerln 
ptlğı çıban, yara akıntı ve 
ild hastalıklarına karqı çok iillll•• tesirli taze aşıdır. 

Bulana mükafat 
18/11/941 tarihine tesadüf eden sah 

günü saat 13-14 raddelertnde 22 ayar 
bilezik şahsı meçhul tarafından çalın
mışsa da bu bileziğin sahibine teslim 
edildiği takdirde memnun edilecektir. 

Ayaspaşa Cüııbiiş aı>artımanmda 
Bayan Nektar 

Vskiidar a<ıtiye hukuk bakinıliğin
den: 911/ 1815 

Ahmet Refik tarafından karısı Üs
küdarda Selman ağa mahallesinde 
Şeyh cami sokak 24 No. da oturan 
Naciye Mürvet aleyhine açtığı tala
kın tescili davasının yapılmak.: 
ta olan duruşması sırasmda 928 
senesinde açılan işbu davanın bu 
kerre yenilenmek suretlle ihyası dn.
vacı Ahmet Refik tarafından taleb 
olunmuş ve gönderilen dava arzuhali 
müddelaleyha Naclye Mürüvvete teb
liğ edilemeden iade cdilml.ş. ve 917/ 941 
tarihli celseyi muhaekınooe dava ar
zuhalinin da va olunana ilanen tebli
ğine karar verilmi.ş ve duruşmanın 
bırakıldığı 11/11/ 941 tarihinde dahl 
davacı muhakemeye gelmemi.ş oldu
ğundan davetiyenin d:ı.hl ilanen 
tebliğine ve duruşmanın 17/ 12/941 
saat 9,30 za bırakıldığı ilan olunur. 

z.-ı Yİ - Yeşilköy nüfus memurlu
ğundan aldığım nüfus tezkeremı ve 
beraberinde Bakırköy askerlik şube
slnden verilen o.skerlik tezkereml 
kaybettim. Yeııilerlni alacağımdan 
eskilerinin hükmü yoktur. 

331 doğumlu Salim Samurkaş 

SATILIK 

1 Balıkpazarında Hezaran sokak- ı 
ta 34 numaralı meyhane sa.tıltk
tır. İclndekilere miiracaat 

, Prof. Dr. 2' 

1 
KEMAL CENAP 

Lamartin caddesi 5. Doğu 
Palas No. 14. Taksim. Telefon: 

ii. 4 3963 _ Hergüu saat 15 - l 8. 

llllftl~lllllllrtltllllltlflllllllll tllllllllllllllfllUlllllHllll lllllH•• 

desine uygundur. Ancak. neşren 
hakaret suçunun vukuuına Celaled
din Ezine'nin sebebiyet vermiş olma
sı dolayısile Muhsin Ertuğrul Neyyi
re Ertuğrul ve Zeki Coşkun hakla
rında 485 inci maddenin tatbikini, 
diğerleri hakkında da yukanda zikr
edilen maddelere göre ceza JCesil
mesini :isterim. 

Dedi. Celaleddin Ezine'nin vek.i
i Esat Mahmut Karakurt'un müda· 
faasını hazırlaması İçin muhakeme 
başka güne bırakıldı. 

(Ceza kanununun 482 nci mad
desinin 4 üncü fıkraBI 6 aydan aşağı 
olmamak üzerıe hapis ve 1 00 lira
dan apğı olmamak Uz~re para ce
zası. 485 inci madde ıtecavUz olunaJı 
~alısın cezuına 6çte birden ilçte 
Jdye tiadaT azaltılacalma <falidir.) 

AKŞAM 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp takültesı Anatomı Histoloji ve fizyoloji enstitülert için toorls uzvu 

olarak yetlştlrllmek Umre bu yıl Almanya ve İsviçreye her şube için lkl 
hekim gönderilecektir. İsteklller buna alt esaslan lkincl kA.nun 1942 ba.şınıı. 
kadaı· Tıp fakültesi Dekanlığından öğrenebl11r ve yazı ile isteyebilirler. 

(10121) 

KiT AP BASTIRILACAK 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden : 

115 sahifıe metin vo 152 adet resmi ihtiva edecek olan (Tenis) isimli 
bir kitap 1500 nüsha olarak bastırılacaktır. İhale.si 3 Birinci kanun 941 çar
~ba günü saat 15 te Umum müdürlük binasında satınalma komisyonu
muz tarafından açık ekslltme suretiyle yapılacaktır. Şartnameyi görmek 
isteyenlertn Umum Müdürlük satınalma komisyonuna ve talip olanların 
mezkur günde Umum Müdürlük binasında komisyona müracaat etmeleri 
ilan olunur. (10119) 

Divani Muhasebat Reisliğinden: 
Divanı muhasebatta münhal bulunan 20 lira asli maaşlı katipliklere 

müsabaka ile memur alınacaktır. 
1 - İlk hizmete gireceklerden orta tahsili bulunanlara 15, llse mezu

nu bulunanlara 25 lira asll maaş vıeri.lecektir. 
2 - Askerliğ"1n1 bitirmI., bulunanlar - müsavi şerait dairesinde -

diğerlerine tercih olunurlar. Yazı makinesinde süratıe yazmağa mtıktedlr 
bulunanlar dahi müsavi şerait datresinde tercih olunablllrler. 

3 - İmtihan 10/K. evvıcl/941 tarihine müsadif çarşamba günü öğleden 
evvel ve sonra divanı muhasebat binasında yapılacaktır. 

4 - isteklilerin 9/ Kanunuevvel/941 salı günü akşamına kadar nüfus 
hüviyet cüzdanı, mektep şehadetnamesi, askerlik vesikası, memuriyete 
mani bir ~--talık veya malô.liyetl olmadığına dair resmi tabip raporu ve 
iki klta vaslka fot.oğra!ı ve bir arzuhal ile divanı muhasebat riyasetine biz
zat müracaatları ve Zat işleri müdürlüğünde bu hususa da!.r formülü 
tahrir ve imza eylemeleri lüzumu ildn olunur. (8502 - 10050> 

lstanbul Belediyesinden : 

Taksimdeki mezarhk 
arsalarının satış . ilanı 
Pangaltı mahallesinin Şehit Muhtar sokağında esık.l mezarlık. ar

sası, tanzim edilmiş olan imar plaruna göre bloklara taksim oluna
rak olbaptaki şartları veçhlle binalar inşa. edilmek üzere kapalı zarf 
usulile arLtınnaya konulmuştur. Her blok 46 metre genişlik ve 35 
metre derinliğinde bir saha teşkil etmektedir. Cem'an 9 parçadan 
ıbaret olan bu bloklardan her blrlnln 23 metre cephe ve 35 metre 
derlnli~inde olmak üzere iki parsele ayrılıp satılması da mümkün
dür. Her blokun mesaha.sı 35X46 1610 metre murabbaı olup ik.iy~ 
tefriki halinde 23X35 = 805 metre murabbaıdır. Şimdilik. bu dokuz 
bloktan 1 numaralı blok satışa çıkarılmıştır. Beher metresinin mu
hammen satış bedıeli 150 liradır. İlk teminat miktarı: 1610 metre mu
rabbaı için 13,325 lira ve 805 metre murabbaı için 7287 lira 50 kurwj
tur. İhale 16/ 12/ 941 salı günü saat 15 de İstanbul Belediyesi Daimi 
Encümenl odasına yapılacaktır. Buna ait şartname ve projeler 12 li
ra 8 kuruş mukabilinde imar müdürlüğünden alınabilir. Şeraiti öğ
renmek isteyenler her gün İstanbul Belediyesi Zabıt ve Mu:ımeıat 
Müdürlüğü kaleminden malumat alabilirler. Taliplerin 1lk teminat 
makbuz veya mektupları, imzalı şartname, proje vesaire ve şartna
me nıuciblnce ibrazı lazımgelen diğer vesaik ile 2490 numaralı ka
nunun t:ırifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale 
günü saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri lazımdır. C9962l 

İstanbul ı\ıfıntıka Liman Riyasetinden : 
Kağıdı ve mukavvası daireden verilmek üzere muhtelif eb'atta defter, 

cetvel y:ı.ptmlacağından isteklilerin nümunelerini görüp teklif mektuplarını 

20 Teşrinisani 1941 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüf "100,, kurutlukların tedariilden kaldırıl· 
masi hakkında: 

Gümüş blr llra1ıltların darp ve piyasa.ya kAfl miktarda çıkarıl,ınası il1;e
rJne l/Z/941 ta.rthtnden itibaren tedavülden ıcaı~ olan gümU., yi1I 
kuruşlukların 1/2/941 tarlhlnden bert yalnız mal sandıklar.ile Türkiye cüın
hutlyet Merkez ba.nkasmca. vıe Merkeıı: bankası bulunmıya.n ~derde zıraat 
bankası şubelerince yapılmakta. olan tebdll muamel!tına. 31/1/942 ak.Şan11 
nihayet verileookt!.r. Bu tarihtan sonra mezktir paralar nakit olarak hlçbtr 
veçhlle kabul edllmlyecektir. 

EUnde gümüş yüz kuruşluk bulunanların 31/1/ 942 akşamına. kadar 
bunları mal sandıklaı11e, Türkiye Ciimhurlyet Merkez bankasında ve Mer
kez bankası bulunmıyan yerlerde Ziraat bankası şubelerinde tebdil ettır-
melert iH\n olunur. (8262 - 9836> 

Devlet Demir Y o il arı Umum Müdürlüğünden 
İdaremiz montbrlü trenlerinin elektrik t.esisatının işleme ve tamirinde 

çalıştırılmak üzere beş elektrik ustası alınacaktır. İmtihandaki nıuvıı.!fa.kı
yet derecelerlne göre birinci sınıf ustalığa. kadar derece ve ayda yüz liraya 
b<lar ücret verilecek-tir. Bir senelik staj müddetlnt muvaf!akıyeUe bitiren
ler tescil ve 3173 No. lı kanun dahilinde terli ettlrilir. 

Aranılan şartlar: 

1 - Sanat okulu mezunu olmak. 
2 - Askerli/:lni yapmış bulunmak. 
3 - Röleli, komik:e ve ince elektrik işlerinde çalışmış olmak, 
4 - ~3» de anlatılan şekildeki tesisata alt şem:ı.lan anlıyabiimek ve te

sisattan şema cıkarmak. 
5 - Bobin sarmasını bilenlıer tercih olunur. 
Talip olanlann kısa hal tereümesl istida ve bonservl3 suretıerne 

31/11/941 gününe kadar Zat İşleri Müdürlüğüne müracaatıan ve bUA.hare 
adreslerine bildirile<:ek :yerde ve günde imtihana gelmeleri lüzumu 111\n 
olunur. (8346) (9893> 

Dev'et Demir Yolları Umum Müdürlüğünden 
İdnemizde k.urs ve staj görerek makinist, baş makinist, teknik buro 

person~ll ve ten memuru yetiştirilmek üzere lüzumu kadar sanat okulu me
zunu alınacaktır. Yapılacak kabul imtihanında gösterecekleri muvaffakı
yete göre birinci sınıf ustaya kadar derece ve ayda 100 liray:ı. kadar ücret 
verilecektir. 

Bir senelik staj müddetini muvaffakıyetLe bitirenler tescil ediHr ve miı
teakip kurslardaki muvaffak.ıyetıerine ve 3173 No. lı kanun hükümlerine 
göre merkez, atölye ve dep0 teknik kadrosu dahilinde terfi ederler. 

Aranılan şartlar: 

ı - Sanat okulu mezunu olmak, 
2 - Askerliğini yapm.ı.ş bulunmak, 
3 - Yaşı otuzu geçmemlş olmak. 
Talip olanların kısa hal tercümesi, lstida ve bonservl! suretlcrlle 

31/ 11/941 gününe kadar Devlet Denıiryolları umumi idaresi Zat İşlerı Miı
dürlüğüne müracaatıan ve bilahare adreslerine blldlrllecek yerde ve günde 
imtihana gelmeleri lüzumu UAn olunur. (8347) (9894> 

Devlet demiryolları 3 üncü işletme müdürlüğünden 
1942 senesi mayıs sonuna kadar Bandırma deposuna miktar, muham

men bedel, muvakkat teminat miktarı yazılı kömürün tahmil ve tahliye tşl 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 3/ 12/ 941 çarşamba günü saat 16 da Balıkesirde l.şletme bin~
Sll!da toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

İstekiller muayyen günde ihale saatinden bir sa.at evveline kadar mu
vakkat teminat ve kanuni vesikalarını havı zarflarını komisyon reisliğine 
tevdi etmiş olma.lan lazımdır. Şartname işletme müdürlüğü ile Bandırma 
istasyonundan parasız verillr. (9975) 

Tahm:nen Muhammen 
Ton bedel 

Vapur anbarmdan tahliye kovan-
lann vinç kanca.sına ta.kılması. 15.000 
Kömürün maunalarla rıhtıma nakli 15.000 

ı Kömürün maunalardan vagona nakli 15.000 
Kbmürt;n vagondan depoya tahliyesi ve 
muntazam istifi 15.0Q{) 
Depo kömürlüğünden makinelere 8.000 
Depo kömürlüğünden diğer depolara 
gidecek kömürün vagona yükletilmesi 7.000 

Lira 

3000 
9300 
6000 

2100 
1120 

980 

Muvakkat 
temınat 

Lira Kr. 

225 
697 50 
450 

157 
84 

'13 50 

Devlet limanları işletme Umum müdürlüğünden 
Kıyı emuiyetl cankurtaran kısmında 40 liralık roketcilikler münhaldır. 

Taliplerln aşağıda yazılı evrak ile birlikte işletmemiz zat işleri mudurıil
ğüne müracaatları ilan olunur. 

İstenilen vesaik: 
1 - Nüfus hüvlyet cüuianı iLc birlikte terhis tezkeresi aslı veya noter-

likçe musaddak sureti. 
2 - İyi ahldk sahlbl olduğu hakkında vesaik. 
3 - &:ı.ğlık raporu 
4 - Üç adet totoğra! 
Aranılan evsaf: 
A - Yaşı otuzdan fazla olmamak, 
B - Askerliğini bitirm~ sa.hil halkından olmak, 
C - Deniz h:ıyatındıı. en az bir sene müddetle çalışını' bulunmak, 
D - Boy haddi en az 1,75 olmak. 
E - Yüzmek. dalmak. ve kürek oekmek bilmek. 
F - Kafi derecede türkce okumak ve yazmak. 
G - Marangozluk, demircilik ve nakkaşlık gibi sanatlardan blrlstns 

az çok vakıf olmak (10070> 

vermek üzere 24/ 11/941 tarlhinde reisllğlmlz satınalma komisyonuna müra- ı ı 

1
_
1 

caat etmeleri ilan olunur. (10139) Devlet Demiryollari ve Limanları işletme 

Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğünden: Umum idaresi ilanları 
Mües::ıesemlııe 35 lira asli maaşla iktisadi ve mali ilimler, sosyoloji \•e ============================;;. 

a.mme hukuku branştan için 3 asistan alınacaktır. tşletmemlz ihtiyacı lçln açık eksiltme ile 50 ton r;alı klrecl n.!ınacaktır. 
İıntihan tarih ve şeraiti okul idaresinden öğren1leblllr. Talip olanların Eksiltme 27/ 11/ 941 tarlhlne müsadlf perşembe günü saat 11,30 da Hay-

28/İk1nciteşrin/ cuma. gününe kadar blr lstLda ne müdürlültiimüze müra- darpaşada birlnct işletme komisyonunda yapılacaktır. 
es.at etmeleri lazımdır. (8568) (10118) Muhammen ton bedell 18 Jlradır. i:steklllerin % 7,5 muvakkat temı.ırnt 

akçeslle muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları l:\zımdır. 
Fazla izahat ve şartname almak Lste~nler işletmeye müracaat edebilir-

Kadıköy Kadastro Müdürlüğünden: 
Erenköy wı GözLepe mahallelerinin Marmara denizi ile şl.nıendiler 

hattı aram.nda şarlkan Köseleel ve Noter sok.aklan şlm.alen şimendifer hat
tı garben Hazırcevap ve Tepegöz sokakları cenıiben Marmara denizl ile 
mahdut saha. iclnde gayri mıenkullerln 2613 numaralı kanunun 22 in.el 
maddesinin A fıkrası mucföince komisyonca tasarruf tetkl.klerlne bugün
den itibaren on beş gün sonra başlanacaktır. İtiraz ve iddiası olanla.nn 
Kucilköy Kadastro müdürlüğündeki komisyona müracaatlan UA.n olunur. 

MUHASiP 
İstanbulda bir ticari müessese

de çalışmak üzere lise mezunu, as
kerUkle ilişiği olmıyan bir muha
sip aranmakta.dır. Türkçeden 
b~ka blr ecneb! Usan ve daktilo 
bilenler tercih edlle~ktlr. Tallb
lerin tekll!J.erini muvazzah adres
lerile ve ıMUHA.SİP• ruınuzlle 

pOSf;:t kutusu 176 adrıiiesiiliiniıe •mll 
bildirmeleri. 

ZAYİ - Kemah nü!u.s memurlu
ğundan aldığım nüfus tezkeremle be
raber Beyoğlu yabancı a.skerlik şube
sinde mukayyet askerlik tezkereml 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan 
e.ski.Jtırinin hükmü yoktur. 

{10117) 

İstanbul üçüncü icra memurluğun
dan: 

Alacaklı: Dimo.sten: Balıkpazar tü
tüncü Kiryakonun d~nında, borç
lu: Hüsametti.n: Cihangir Kumrulu 
sokak 26 No. da Rahml bey apartıma
nının alt katında.. Bir borçtan dolayı 
mahcuz olup paraya çevrilmesine ka
rar ver.ilen ev eşyası pe~in para ve 
açık arttırma. lle 27 /11/ 941 tarihine 
raslayan perşembe günü saat 9 dan 
itibaren yukarda yazılı adreste satı
lacaktır. Muhammen kıymetinin 3 75 
şlnl bulmadığı takdirde Jkincl arttır
ması 29/ 11/941 tarihlne raslayan cu
martesi günü aynı yerdıc ve aynı saat
te yapılacaktır. Tallpleıin 3 7,5 pey 
akçesile 941/4223 No. ile mahallinde 
bulunacak memui"uın uza. m üracaatlan 
ilAn olunur. 

ler. (9EH11 

1 İstanbul Beled]v~~i ilanları 1 
---~_;_ ___ ! 

Yıllık kirası İlk Tem. 
180,00 13,50 Kerestecilerde kll.ln sebze halt dahillnde 96 numaralı 

yazıhane. 
111,00 8,33 Floryada çarşı sokağında kAin 12 numaralı dük.kin. 

Yıllık k.l.ra bedeli muha.mmenlerl ile ilk teminat miktarları yuk.:ı.rıd:ı 
yazılı iki parça gayri menkul birer sene müddetle k.l.raya verilmek üzere 
ayn ayrı açık arttırmaya konulmuştur. ŞartnameLeri zabıt ve muamelat 
müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 24111/ 941 pazartesi günü saat 14 de 
Dainıl Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makıbuz veya mek~ 
tuplan ve hiU dahilindeki yazıhane içln şartname muciblnce ibrazı lılzını
gıelen vesaik ve ll41 yüına a!t Ticaret odası veslk.alarile ihale giinli muay-
yen saatte Da.imi encümende bulun.malan. (9719) 

Türk Yüksek Mühendisleri 
Birliği Istanbul Şubesinden: 

Senelik kongremiz 21 / 1 1/ 194 1 cuma günü saat l 8 de Beyoğ• 
lunda Tepe;başmda Beyoğlu Halk Evi binasında yapılacağından 
lstanbulda bulunan umum meslekdaşların gelmeleri ehemmiyetle 
rica olunur. 

.......... ! ............................. .... 

ZAYİ- zara askerlik şubesinden ZAYİ- ttsküd~ Beı~en 0İŞ Tabibi HİLMİ CANAY-• 
verilen a.ske.rllk te7.Jkereml. ka.Y'bettım. almakta olduğum 1220 No. Iı asker al- İstanhul, Balıkpazan Yagv cılar eokak. 20 numaralı ALl BEY Ha· 

330 dofuınlu Beklroğlu Dursuıı Şi~man 

Yenls1.nl ala.cağundan eSklslnin hük- lesl cüzda.nımı kaybettJm, yenJslni 
mil yoktur. a:acağımdan esk1s1nJn hükmü ~tur. nmdaki muayenehanesinde hastalarım kabule başladı. 

:ıu dotımıtu Paşo otlu Hıdır Kel8' Dürlye Altıokb il•••••••••••••••••••••••••• 


