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Yüksek ziraat ensti
tüsüne yeniden 251 
talebe kabul edildi 

DiJnya Edebiyatın
dan 7 ercümeler 

Maa.rif Vekilliğinde neşredilen ltllslk eserleı 
. tıerl.slnl edlnlnlz. Maarif Veklllltl Yayınevıerl 
ve bllQmum kitapçılarda bulunur. (10495> 
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Japonya - Amerika 
anlaşmazlığı 

harbe varır mı? 
) Aınerika Birleşik Devletlerile 
~Ponya arasındaki görüşmeler 
but~?e vennedi. Konuşmalara büs
arı~~n kesilmiş denmiyorsa da 
~maya varmanın artık im
lkı sız olduğu gizlenmiyor. Fakat 
h devleti ayıran anlaşmazlığın 
a~bc kadar gitmesinden de şu 
~tahk korkulmadı~rı haber verili
~. Durumu iyimslyenler, telaş 
""'1ı.erenıerden fazladır. 

Başvekil 

17 Birincikanunda 
vazifesine dönecek 

Ankara 29 (Telefonla) -
Haber aldığımıza göre bir aıy 
müddetle izin alan 'Ye halen 
Mersinde bulunan Başvekil Dr. 
B. Refik Saydam 1 1 kanunuev
velde Ankaraya döneeeık ve 
vazifesine baılıyacaktır. 

'-----------------' 

~ ~ 

BU S.A.BABB:i 'l'ELGBA.PLA.B 

Moskova Libya'da 
cephesinde büyük bir 

Almanlar muharebe 
ilerliyorlar başladı 

Almanlar Sivaıtopol'a Britanyahlar dört Mihver 
hücum için büyük motorize tümenile 

kuvvetler topladılar çarpışıyorlar 
~nterlka ile Japonyaıun anlaş
le ne kadnr zorsa, bu iki dev
ıı.:ln bugünkü şartlar içinde çar
~~ll'ı~yı göze almaları o kadar 

Amerika 
a_nlaşmadan 
ümidinr kesti 

Şaık cephesinin fimal lmmmda beyaz elbi.e gİJ1Dİt bir Alman müfrezesi Vichy 30 (A.A.) - (Ofi) Rus Londra 30 (A.A.) - CB.B CJ Libya-
============================ cephesinde muharebe son derece da i!ddeUl mnh:Lrebelcr devam edl

"Gtk bir ihtimaldir. 
b· Japonya ile Amerikadan her 
;;· ölüm dirim kavgasına giriş
lar iki tarafa ayn ayn bağlıdır-

Japonlar, Amerikan 
notasını ültimatom 

mahiyetinde telakki 
ediyorlar 

Almanlar 1 Libyada bir 
Volokolamskı ltalyan tümeni 

şiddetlenmiştir. Moskova önünde yor. Tobruk'da.n Uerliyen ve Elduba'
Almanlar, Rusların ümidsizee mu- da. Inglliz kuvvetıerlle birle.şen kıt.'lat 
'lc.avemetine rağmen ilerliyorlar. Rus- Tobruk ile Sldi Rezele arnsuıda eııe
lar, bu cephedeki Alman baskısı- rinde tuttuklan ko~orn genl.şlebın6-

1 haffl tm k · · D h le meşguldilrler. Dun gece Kahirede 
n .~ .~ e ıçın oıneç avza- bir askeri sözcü Tobnık gamlzonu-
sına buyuk kuv-vetler toplıyarak ha- nun muva!faklyet.li hareketlerini 
T~kete teşehbüs ~tmışler, fakat mü- medhctmiştlr. 

. Amerika, henüz ateşe atıl

~anuş olmakla berabel· hnrbin 
zaptettiler imha edildi hım kayıplara ugramışlardır. Sldl Rerek'in cenubu ş:ıı.rkislndc ve 

Son dakikada SeTlin ve Mosko· Oanbotun cenubunda 3 Mihver mo
va' dan gelen haberlere göre Mos- Uırlze tümenlle buyülr. 'bir muharebe 
kova cephesinde Stalinogorelı:, Vo- başlamıştır. Brltanya tank teşekkül
lokolams, Kalinin'de şiddetli mu- len Alman kuvvetlerini çölde dağıt
harebeJec olmaktadır Almanların bu mışsa da bunlar tekrar blrlcşmlşler 
kesimlerde aerlediklerini Ruslar da ve kendilerine bir İtalyan tüment de 

Amerikan tebaasi Çin 
limanlarından ayrılıyor 

tn kudret kaynağım te.şkU edi
~r. Nazi hıncı, Amerikada, İngil
t· l'ecJ.en eksik değildir. Roosevel
I ın Churchill ile birlikte imza
~ığı Atıantik beyannamesi bu 
~1 memleketi, Almanycyı eze- Vatincton 29 (A.A.) - Pek ıa-
Cek lahiyetli bir menbadan bildiriliyor: 
b bir zafere kadar birbirine Amen1ca hükumeti Çin mC9Clen 
ağtamıştll'. hakkında Japonya ile bir anlaşmaya 
.faoonya ise, Almanyanın müt- varmaktan ümidini hsmiıtir, Hüldl

letiğidir. O da harbin içinde ol- met Büyük Okyanosta sefer eden ti
?tıanıakJa beraber, tlçlü andlaş- m-li A:..lerika ticaret gemilerini 

Rualar Roatol 
fehrini geri aldıklarini 

bildiriyorlar 

Moskova radyosu 
Sivastopol önünde 
Rusların vaziyetinin 
fenala,bğını bildiriyor 

tllay:ı m · d"' 1 mak silahlandırmağı düşünmektedir. 
1 ı;;·rıo, unyayı pav aş T ky .k . d" ' Berlia 29 (A.A.) - D. N, s. ajansı 
sıevenıerdendlr. Dunda~ dolayı 0 0 spı erı ne ıyor • bildiriyor: 
.\tına 

1 
b 

1 
.. Loodra 29 (AA.) - Tokyo Alman kuvvetleri Volokola.m3k'ı 

ler ny~ ga e e ça masını oz- radyosunun spikeri Rooseveltin be- zıLPtıetm~lerdlr. 
• Amerikanın tam tersine... yanatına rağmen Amerikanın Japon• Bertin 29 (A.A.> - Alman orduları 
tğer Amerika ile Japonyayı tara bilfiil bir ültimatom tevdi etti• ba.şkumandanlığının tebliği: 

aYıtan be1lfb~Iı bir, iki mesele ğini ve bt.t !uretle son sözünü öyle- · 'Moskova önlin~e cereyan eden ta.a.r-
OJsavd • t 1 1 · mif olduğunu h,.}-an etmiştir iruzda yenl erazi kazançları kaydedll-•..u.. ı, ıç en geme an aşma ıs- A 'k 11 .1 . .. d .. ;.. t mıştlr RoStot -cıvamıda ve Donctz 
~'lle. kontismaya ~irişen bu iki 1 Jmı.n a 1 .~r.1.n .. 1 r 1 ~ur ~ut şarj ha~ yeni hücumlar yapan d~-
l{e\'letiıı uvuş~ası belki kolay a'·, ,apor. ,goru.~uyMie'll' m ırj eza inana ağır zayiat verd.lrllmiftlr. Ros-
01 te,-ı. etı.ıeıdedır. 1 şeref- apon- tıoftakl işgal kuvvetleri Alman kıtala-

ll.!'du. Fakat ne Japonya Ame· lara bu teklifi kabul etmelerine ma- nnı arkadan. vurmak ~uretlle muha.
l'ikacıan bir şev istivor, ne Ameri- nidir. rebelere işUrak etmiş olan Rostof hal
itanın Jaoonyadan bir dileği var. Spiker, cereyan edecek hadise- kına karşı gerek7n mlsllleme tedblrle
lier · . . , - .. . . lerden yalnız Amerikanın mesul ol- rlnl amansız bır surette nlmak için 

Alman tayyareleri Sidi 
Barrani civarıni 

bombardıman ettiler 

İngilizler Bardia yolu 
üzerindeki düşman 

mukavemet çemberini 
çevirdiler 

k h 1 d" ı katılmıştır. Bu kuvvet hudut.tan gar-
" u .e ıy~r ar. • , be dot;ru giderken tayyareler tararın-
B. Stalın Tımoçenko yu dan garülere'k taarruza uğramıştır. 

tebrik . etti Sonra Brltanynlılar ytL,crek hücwn 
etml§lerdlr. Bu muharebe, Libya har

Londra 30 (A.A.) - (B.B.C.) binde şimdiye kadar olan en şiddetli 
Ruı 'kuvvetlerinin Rostof şehrini ge- çarp~adır. iki tarafın kayıbı hak
ri aldıkları di.in gece hususi bir Rus 1a.nda henüz Kahlrcde haber yoksa 
tebliği ile bildirilmiştir. Ruslar Al- da dün gece bir 800cil ıher dfuıman 

Lo d 29 (A.A )- Llb ..,_ .. ,, d man müdafaa hatl.nnı deJcrek şi- tankının imhası emri bakidir• d~ 
n r:ı . ya u-...ın a 1· k"d eh , ._, di mlştlr 

bu sabah az hnber alınm~ır. Öğre- ma ~ar 1 en § . re gl~rer ~· · 
nildiğtne göre, düşmanın Sidl Ömer Stalın, mareşal Tımcçenko ya bır Glalo va.hasını zapteden kuvvet.ı.er-

teb 'le. t 1 f ·• d · · den yE.'nl haber Yoktur. Burada. 200 ve civarındaki son mukavemet cepleri rı e gra ı gon ermııtır. . 
h!la mukavemet etmekte idi. Tobruk Moskova·da çarpışmalar bütün değil 7oo Italyanın esir edildiği an-
ctrafındaki bölgeli? düşman topçu ~ddetiyle devam ediyor. 49 Alman ~~~t~~~r~~~nyalılann zayiatı 20 
at~i şiddetini kaybetmiş gibl görün- tümeninin tazyıkı hala tehlikelidir. Mısır hudut bölgesinde Hindli kıta
mektedlr. Dün snbah Brltanyalılar Almanlar ~' ololcolamsk ve Klin'i ııır düşman hatlnnna ba.skınlannı 
düşmanın Bardin yolu üzerinde bulu- ele g:~çirdildcrini bildjriyor!a.. Ruı- arttımu~ard.ır. Buradan çoğu İtal· 
nan küçük mukav~met ceplerini çevir- lar Stalinogorsk, Vololtolam4, Klin yanlardan murekkep olan fırkalar 
me~e meşguldüler. yakınlarında şiddetli çarpışmalar Hlndlller tarafından birer birer te-

Kablre 29 (A.A.) _ Askeri İnGlllz olduğuınu kabul ediyorlar. mlzlenlyorlar. 
sözciisü Bolonyn Lsnı.lndeid İtalyan Kınm'da Sivastopol'a hücum için --------
tümeninin !.ihyada he:qıen kll.mllen Almanların · büyük .kuvvetler top-
imha edildiğini blldlrnıijtir. ladık1an haber alınmı~tır. Uzak Şark'ta 

l 
ıkısının de ~uttuklerı polı- .ı ... b h'd' 1 . · ·.ı· h şehrln mahallelerini tahliye etmekte-

İka t · J augunu ve u a ıse enn şımoı e· Berlin 29 (A.A.l _ Alman ordulan 
aban tabana zıttır. apon- m~ . hemen önüne geçilemiyeceğini dir. Düşmanın Lenlngrııd · muhasara b::ı.şkumandanlı~mın tebliği: Sovyet tebliği Ya - Mihver sivasetine uygun .. ı . ti cephesini yarmak için yaptığı t~cb- Lord Halifax Amerika 

§ekild U k S kt k" soy(Devemı, r. --Lif .. d büsler akim kalmı.ştır. Afrlkada müttefik kıtalar muhlm 
. e - za ar a ı payına anu aan e 2, sulun 6 •) R t ft 5000 Al Brltanyıı. kuvvetıerlne karşı bir ta.ar- Londra 30 (Radyo 7, t 5) _ Ce-
§ıtndiden et kovmak emeJini bes- os o a man ruz yapmaktadır. Alman savaş tayya- ce yarısı Moskova'da neşredilen 

Hariciye Nazırile 
görüıtü liyor. Halbuki Amerika - lngil- An karada askeri öldürüldü rcıer:ı Sldl Barrıınl clva:ında düşmnn Sovyet tebliği: 29 eont~rindc as-

lere ile dcı·t ortag~ı o1aı·ak - Ja- \\Joskovıı 29 (AA> Moskova rad- demıryolu tesislerine hucumlar yap- kerimiz b"'f" h d . · - mıştı u un cep e e çarpışmıştır. 
h- yosu blldırlyor: r. 
t'\Jn gen islemesine set çekmeye d • • k • • Ruslar Rostolu lstlrdad etmişlerdir.1 -.-.-. ----,--. -
trı.ecburdur. Japonya. hiç ol- un u maç Rostoftn 5,000 Almnn askeri öldürül- Gormg - Petaın 
tnazsa, Cine yardım edilmemesi- müş ve von Kleist kuvvetıcrl tamamen go··ru .. mesi mi? 
ır imha edilmiştir. s-

1 ister. İnı?iliz Başvekili ise Çine İngiliz takımı Gençler- Rostoftakl Alman kuvvetlerl bozgun Londra 30 (AA) _ (B.B.C.) 
j'atdımın bon~ olduğunu geçen- halinde Taganrog lsUkamettnde ricat Pariste bir lokantada patlıyım ve 
lerde bir nutkunda söyledi. birliğini 1 • O yendi etmektedir. 2 Alman askerinin ölümüne sebep 

A.çıkca dP.mek lazımdır kl, bu Sivastopol önünde olan bomba hadisesi üzerine dün 
ltonusmalarda Amerika Japonya- > ılcara 29 (A.A.) - Şehrimiz· vaziyet fenalaştı gece Paris'in Montmatre mahalle-
tl Mihverden avırmaya calıstı, de bulunan İngiliz futbolcuları bu- Moskova 29 (A.A.> - Moskova rad- ısinde ıııklan söndürme emri venl-
.laponva da Amerikanın bu, harp- gÜn il~: maçlarım 19 Mayıs stadında yosu, SivaStopol önünde vaziyetin va- miştir. İtalyan ajansı bombanın ln-

Almanya'ya 
hava üsleri 

Vichy bu haberin doğru 
olmadığın~ söylüyor 

Londra 30 (AA.) - (B.B.C.) 
İngiltcrenin Vaşington büyük dçid 
lord Halifax, dün Amerika HariQ. 
ye Nazırı B. Hull ile Uzak Şark ah
vali hakkında bir saat kadar görür 
müştür. İngiliz sefiri iki hükümet 
arasındaki sıkı işbirliğinden bahset-
mit ve Amerikanın hareketini ln
gilterenin tamamen tasvip ettiğini 
söylemiştir. Lord, gaıetecilere: cAr
tık bu meseled~ tutulacak ıyolu seç
mek Japonya'ya kaldı> demiştir. te d . ~ havanı ~-it soğuk olmasına rağmen hamet keSbettlğl.nl haber vermekte- giliz ve de Caulle taraftarlannm Londra 30 (A.A.) _ (B.B.C;) 

aha cekıngen dnnnasma ug- ma.h t b. .· ..... 1 ..... d dlr. j,.j oldugwı.mu ve Pctain ıi~e Coring Fransa'nın Almanya'ya b- den·ız B. Hull de gazetecilere ıu bey-a-
hı., İk , . . şer ır aeyırcı K.Ut esı onun ıe d Al kıt 1 1 ha ~ ..,.. ~tı, isı de bu başarılmaz ışııı Cençlerbirliği takımile yapmıılar- Ra yo, man a arının f1e ıre ' - arasındaki görüşmeden eY.vel mü· ve hava üssü terkettiği hakkındaki natta bulunmuştur: •Japon murah-
Sonucuna eremediler. dır. Maç umumiye• itibarile he.-- kiıklm olanblteld~lerlktedzaJ?tetmcğe uğraş- nasebetlr.ri bozmak için yapıldığını haber Vıichy hüki'imeti tarafından bularının if'an üzerirre japonya'oa 

~ - t annı ırme ır. b'ld. . 1 1 ala w • ti .. w d bir 
Bununla beraber, gerek Japon- canlı ılmuıt• :. Rosto! cephesinde Sovyetlerln sün- ı ırmıttır. ı resmen ya an anmııbr. .. cagı vazıyc ogrenme en t8J: 

l'a f?erek Amerika bu uyuşmazlı- lngiliz takımında iyi oyuncular gülerle mukabil taarruza geçip bir mınm1111111111111M11111ıınııııınuuun11uı1111111111111111111111111111111111111111mımıı111HmnımmD11111111111uıııımıııııııııııu soylene_m_ez._· _____ _ 
ıhn h be · i . ld bulunmakla bernbcr aralarında nehrl gcçtlkler ve mühim Mkerl bir 
"' ar varmaması çın e en 1 L. 1 . bild" ·ı kt i g 

1 
. 

1 
• esas ı vır an aşma temın edememe- mevkii aldıktan ın me ed r. 

~~- dığ~ kadn.r em~.< venyorlar. leri, oyunları üzerinde müessir ol-
YUnkü, anlasmak guç olduğu ka- muştur. Buna mukabil Cençlerbirliği Polonya Başvekili 
dar, harp ikisi için de bu aralık takımı, enerjik ve mll'Vaffak bir Ruıyada 
htç özlenmez bir tehlikedir. 0 YM çıkarmıştır. Londra 30 (A.A.) - (B.B.C.) 

Japonva beş yıldır, uçsuz bu- mi aç, hu §era~t. altında devam .e!• Polonya Ba§vekili general Sikorsld 
Ca.k ç· b t kl w d boc 1 1 ve 1-0 İngılız takımının galıhr- dün Kubişef e varmıştır. Stalin'le 

sız ın a a ıgın a a a- yetile bitmi,tlr. görüşmek üzere Mo.kova0 ya gid~-
tlp duruyor. Bu uğurda bütçesi İngiliz futbol 1 cck, ıonra Rusya' daki bir Polonya 
d.elikdeşik olmuş, ordusu lurpa- ~u arı~ın talim kampını ziyaret edeodctir. 
lanmıştır. Millet bitkindir. Ame- Ankarayı zıyareti 
lika ve İngiltere donanmaları . Londra 30 (A.A,) - (B.B.C.> Bir ... k k a. ~ I e .. a 
ı..,.__ . y Inglliz fut.bol tnkınurun Ankara.Yl zı-
··-ı:şısında denızde bozguna ug• yareti münasebetiyle gfuterilen alAka -------------
tarsa, Çindekl kuvw~tteri kendili- Londrada. zik.re<iilmçıcte ve bu spor Arsa liatinin ota, otun da 
Rinden çöker. Bundan başka ha- temasının iki millet arasında. esasen ete tesiri!? 
\' ' mevcud olan dostluğu kuvvetıendire-
ada, taarruz 'balommdan, za-J ce~ı beyan edilmektedir. 

l'lftır. Japon adalan ise havadan ........................................ Ot fiatl~, bu ~ebeple et de 

gelecek hücumlar için tam biçil- sürümcemede bırakarak anlaş- onÖykunlfl yük~lecelon~.tl _._ .. 
tlliş Ö ed. 1 ;yı, •1 t . e ya: ayvan e erun~ 1Ç1D f 

g zg ır. maz Iı:;• gerı e mek iki tarafın da ot yiyor. Amma, böyle birdenbire 
Japonya ile tutuşmak Ameri- günlük politikasına uygun geli- on kul'Uf binmesine balnlına, ya 

kanın da isine gelmez. Amerika yor. İngiltereyi zora getirip Al- dağ tat dolatan Abdürrahman çe
bütün varlığını İngiltere yardı- manyanın yükünü azaltmak için lehinin. bütün bayabnda - otl~~: 
lnına koymuştur. Atıantikte Al- Amerika ile durup dururken 1.dc hanç, .. tnnk PU:•Y••. - yedıgı 
tn · . . k otların vucudundakl kilo .,..ma 

anya peşmde iken Pasıfıkte Ja- avga çıkaı-.m~ kaygısını Japon- taksimi adilane h 1 • ah t 
l>on "ğ" k k di · h · t k d' esaı> aıınıq, Y u yaya go us genne en sı· ı yanın, er ış e en ı çıkarını da umumiyetle ana fiatlerinde son 
~ hiç bir şey kazandırmaz, İngil- arayan ve özscviyi herşeyden ÜS· d~de kaydedilen tereffüün ete 
tereyi zayıfiatır. Çünkü, böyle bir tün tutan ince ve kurnaz polltl· bilvasıta tesiri de mülihaza edil.mit 
harpte İngiltere de Amerika ile kasına yakıştırmak çok yanlış blr olacakbrl 
beraberdır' di1ciince olur . Aksi takdirde bir kilo etin bir-

. . -.--· · • denbire on k1S'1lf fırlayabilmeli clei· 
Bu sebeplerledır ki uvuşmayı Necmeddın Sadak me heMD!a haDedilemest 

.. 

- Et fiatlerinc oo 1'.uruı zam yapılacakmııl.. 
- Berekıet vera belediye CCıQaZe maıraflarını arttırmadıl .. 

Alman vapur 
kafilelerine 

taarruz 
İngiliz denizalbları Şimal 
Buz denizinde 8 Alman 

vapuru babrdılar 

Londra 30 (A.A.) - Bahriye 
Nezaretinin tebliği: Şimal Buz do
nizinde Tigris denizaltı gemımı& 
düşmanın malzeme yüklü gemilo
rinden beşini batırmış, birini ağır 
ıha.sara uğratmıştır. Ayı:ü denizaltı 
3 vapurdan mürekkep diğer bir 
vapur kafilesinden 2 vapuru batır• 
mıştır. Tirdent denizaltı gemimiz 
düşmanın 7 nakliye ve malzeme ge
misine taaruz etmiş. bunlardan üçü
nü batırın~. dördünü vahim ba.s.r 
ra uğratmşıtır. Bunların da batmıt 
olmaları mlıhlemelmr. 

Bu denizalh kuvvetlo himayo 
-edilen 4 gemiye de • taarruz etmif, 
ilcisi tam . 8abet alarak biri bat
mıı, diğeri yaı.aralc. yana yatmımr. 
Bu vapu aalc.er yüklü idi. 
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it&• • • •ae -~ 

LP~ Geceki ve Bu Sabahki •• 
UD Haberler 

Harp tebliğler\ 

Alman tebliği 
Bcrlin 29 CA.A.) - Alınan ordulan 

-.nşkumandanlı~mın tebliği: 
Alman karakol gemllert blr İ.ngllb: 

91!ri hücumbot grupu tarafından bir 
cemi tamesıne yapılan hücumu mu
nffakıyetıe püskürtmü~lerdlr. 

Yüksek ziraai 
enstitüsü 

Dün yeni kabul edilen 
251 talebenin and içme 

merasimi yapıldı 

Kısmen hasara uğnyan düşman hü- Ankara 29 (Telefonla) _a. Bu· 
eumbotları Alman torp1dolan tarafın- .. d 

•eş 

v Si 
1 

Bütün maznunlar, kimseye hakarette 
bulunmadıklarını söyliyerek 

beraetlerini istediler d:ın takip edllmlşttr. Bir hücumbot gurı, Yüksek ziraat e:ısutüsün e, 

lr.ıtınlmıs diğer 1k1 hucumbot da. mu- mektebe yeni :kabul edılen talebe-- Hıuniet piyesinin temıili dolayı- ret eden B. Muhsin Ertuğru!a rnatuf 
b;rebedto kadnr c!ddt hasara u~m- nin nnd içm,. merasimi yapılmı§hr. k 
nastır ki onl:ı.ra kaybolmuş nnzarlle Ziı .-t Vdcili B. Muhlia Etkmen, •İyle açılan hakaret davalarına dün olduğunu eöyliyerek iddia rna a-
bakılablllr. Ziraat Vekaleti erkanı, Milli Müda- uüyo bir.inci ecza mahkemesinde ınının hakıırct ıuçundan dolayı hak· 

Bütün Alman gemileri gtdecet.Ierl 11- faa erUnından bazılarile Ankara· devam edilmi;tir. Adliye koridor• kında takibat yapılması buıUNn• 
manl:ıra vnnnışlardır. dak fakülteler ve okullar müdür ve ları ve merdiven ba~ları gene dinle- daki talt.binin reddini istcmi§tir. 

S hl• • e.k y k · yici kalabalığiyle dolmuf, izdihamı Muharrir B. P-eyami Safa da mü-
O Vyet le ıgw 1 d ... ~~larının, ü sek z~~aat. e.nstıtü- önlemek üzere zabıta memurları dafaatını "'Apmı• ve davu1nı teırih 

ıu ogretmen ve profesorlerının bu- ., "' 

• 

lran kabinesi 
istila etti 

İngiliz • Rus • İran 
anlaıması yarın imza 

edilecek 

Tahran 29 (AA.) - O. F. l.ı 
İnın Ba~velcili Ali firuği Han, par
lamentonun içtima devresi ba3lan~ı
cında anayasa mucibince adet oldu· 
ğu veçhile kabine iatifa.sını vermi~ 
tir. 

Diplomatik mahafil, ~i kabine> 
n1n tqkili vazifeı!inin yine Fin.ıi:oi 
Hana verileceğini ve mumaı1eyhin 
~ki lca binenin ayni olarak te~kil 
edecei} yeni kabine ile yarın parli
m1:.11to huzuruna geleceği kanaatin
dedir. 

ıo kova 29 (A.A.) _ 29 ıonteşrin lunc..uğu bu içtimada 251 ye-· tale· mahkeme uloınunun önünde ve ederek salahiyet aahibi münekkid· 
cbahı neşredilen SOvyet tebliği: he mektebe kabul edilmiıtir. merdiven btıtında kordon tqkil et- !erin, B. Muhııin Ertuğrulun Şehir 
Gece Sovyet kıtalan bütün cephede Yüksek z:fraat enstitüsünün relr.tö· mdt •uretiyle tedbirler alınmııtı. tiyatrosunu idare edemed.iğinde ve 
düşm~l:ı. çarpışmışlardır. Merkez rü B. Süreyya Gençer blr hitabede Birinci ceza mahkemesinin salonu !f ürk tiyatrosunun tekamül değil, 
cephesınde sovyet t:ıyyarelerl blr 1 b ·r J •• pek dar olduğundan dün davaya ccrilcmekte olduğunu yazdıl:larını İngiltere vo Rusya ile lran arasm
gündc 80 Alman tankı tahrip etmLş- bulunarak yeni t~. e eye vr:zı. c crını birinci ağır ceza mahkemesi salo· 'öylemiı. kendisinin Muhsln Ertuğ• da aktcdilcn paktın pazartesi günü 

9ev Türk Gençllğ 

Senin ıaflarında bit 
tek insan bile ,·erinısiı 

kalmamalı 

Türlciyenin muhtelif e:ı~· 
rında Gcrctli iı mükellefiyeti t•'. 
bik ediliyor. Bunda da ~it 
çağına gelip ~ görmiyenleri ııı•· 
denlerde çalıttırmak. 

Bu hal, memleketin diğer t~· 
rahndaki cçtılı~mıyan> Jan aıı· 
ıündürmelidir. On eckiz milr~ 
nüfuaumuzuın 1 adedini te~ 
etmenin kıymeti yalnız lafzidİ~ 
Aııl hakiki kıymet. müstahı 
yahut faydalı nüfus kndrosuıı• 
1rirebilmektir. 

Ey Türk gençliği! 

lerdlr anlatmı11tır. Rcktor, gazcternıze be· d b ,_ 1 l h k t d·v• • t imzalanacağı •o""ylenı·yor. Bu -·retle 

1 
· J b) . ..., • yana tında, mektep talebe miktarı• nun a a&.ı mıştır. ru a a ·aret e me ıgını, onun, en· .... 

t t k"dl • •"' z d 1 su küf'" !erle ce- İranın İngı.li• - Ruı kuvvetl-ı' ta- ı a yan e ıgı m.n gİtt.ikçe artt1ğ1.C1.I o.aya.nı. dikkat Evvela hakaret ıuçundan dolayı 1 erme .. gı o u ur .. ~· 
b h&.d 1 ak b ld aleyhlerine 8çılnn davayı matbuat vap vererek rcsmt vazif ~i ~uis· rafından iıgalindenberi müpltem ka· ı 

Senin saflarında bir tek in•B11 

bile verimsiz knlmanıalıt 
«Nerede, ne j'te çalı~yırııl 

Bulamıyorum I> di> e bir itiraS 
kııbul edilcmezf 

Sen Aciz değilmn; memleketin 
de arıl- ve nankör değildir. Ze• 
kanla, tqebbilslinle, yılmıyatl 
ba~vurmalımnla mutlaka ..,-e 
mutlak~ kendine de, drnfına da 
faydalı olabilirsin. Su meml ... 
kette herk~ bir baltaya sap ol•' 
bilir, olmalıdır da ... 

Roma 29 (A.A.) - İtalyan ordulnrı ır ıae 0 ar 1 ırmı.§tir. timal ettiğini eöyliyerek beraetini i-s• lan siyast ve askert vaziyet aydın• 
umumi lmrargflhının 545 numaralı Geç~~ sene 162 yenı talebeye kanuınuna ~ykır_ı ?l~rak ga~~te1eri?"" temi~tir. lanmış olacalctır. 
ttblığl: Dün Marmar!k muharebes!n!n mukabı. bu aene 25 1 talebe mekte- de ne§rettıkle.rı ıçın Tasvın Efkar B. Zeyyad Ebuzziya ve Cihad Ba- -----
11 inci günu. mücadele ortalık ıı.~·dın- be girmek için müracaatt-c bulun- ı gazetesi sahibi B. Zeyyad E.buzz.iya ban da müdefaalnnnda, yazılan 
landığı zaman şlddcUe başlamış ve mu§tur. Bu hadiseden daha milhim· ı ve ne,.,riyat müdürü B. Cihad Ba-

yanların tenkjd mahiyetinde oldu· geceye kndar devam etmiştir. mi kendi par.ısı ile okuyan talebe I ban aleyhlerine müddeiumumilik .. .. 1. k b l . • • . 
B. Roosevelt istirahate 

gitti 
Sollum cephe.sinde topçu fıı.aliycU miktarının artmasıdır. Geçen ıene tarafından açılnn davaya bakılmış- cun~ eoy ıyett eraet erını ıstemı~-

oımuş ve düşmanın taarruz teşebbüs- 1 O, bu se;ıe de 92 paralı tal1:be tır. Müddeiumumt maznunlımn, ce- lcrdır. • .. Vaşington l9 (A.A.) - Reis 
Ieri boşa gitmiştir . .. • • • F l l I d l l • . Bundan sonra R. Muhsın Ertug- Roosevelt, refakatinde, hususi dok· 

T b k •ft d" · t t d k.1 e .. stıtuye gırmıştir. az a yer o ma· za an ırı ma arını ıttemı,, maznun- l .. d f . . k toru 
1
•1_ amı"ral Mc. İn._e ve mnh-m o ru ·..., uşnuının e ra ın a d .. • . b k b"l .. l d 3 I d b I . . l J • ru mu a aanamcsını o umu7, maz- .., .. • ... 

~enberi yormak için şark istikametin- ıgı ~1? u. a 1
• mu;:caat b ~n • tr d" a eraet erını ta cp ey emış· nunlann kendis~e hnkatct euilJeri· mesai arkada§lan olduğu halde Va-

de yaptığı yeni bir taarruza Bolonya htanc:sır) gen cevpırme 'I mcc u~ı~eh er ır. r.i, kendisinin kimseye hakarette şingtondan ayrılmış ve bir müddet 
tümeninin l:ıtalan tarafından s:ırıı.ba- as:. o mu,ıtır. ara J e ~n~tıtuye Muhakeme karar için talik edil- b I d " d k. oturmak ı.çın Warms Sprinc'e 
ten geri püskürtülmüştür. girmek ut.iyen talebenin mühim bir -niştir. u ~nr;: ıgı~ı, ~eltua a ı ~azı· gitmiet.ir. Bu ıeyahat, dahü·ı vazı"yet 

Merkez bölgesinde zırhlı müfreze- kısmı, bizzat ziraat ile i3tigal eden B d 5ın a zı agır c~m e er ":arsa un- ". • • • 
)erle topçunun ve fayyarelerın hlma.- ·ı l · kl d y t • • un ~ sonra. ?1uharrir B. Peya- ların, hakarete ugnyan bır adamın hasebıle bir ~ok defa tehır edılınit 

IL1 e enn ~ocu an ır. er emın mı Safo nın vekilı o-n celseden • t" d d d ld v k · 1 b l d :resinde hıı.reket eden plynd4! kuvvet- ed"ld".':: takdi d il d ·· f .. ....,,- " ım a sa nsı o ugunu, va tıy e u unuyor u. 
Jerl arasında anudane muharebeler ı ıı;..a r e, g n .. en gune a~- yarıda kalan mudaftı.ımnı tamam· B. Celaleddin Ezmenin lr.e11disine R • 

1 b da dil bl lalaımalcta olan bu ata.kaya tam bır lıyarak müekkiünin yazılannda bir te ·ı d"I k .. b" . . eıs Roosevelt Beyaz aaraydan () muş ve u ara şmanın r mo- • msı c 1 me uzere ır pıyes getir- ! d J M. s· 
törlfi piyade tugnyı !mha edllmlştlr. cevap nrilmıt o!acakbr. Bu hu~us· haltaret ve hakaret kasdi bulunma~ diğini, bu piyesin kendi tercüme et- ay~ ma an evv~ '. .. ~?2pson ye 
1000 den fazla esir Almanların ve İtal- ta fcabcden tedbırlel' de alınmakta• dığını ıöyliyıerek beraetini istemi~tir. tiği bir piyesten kopye edilmif ol- as ert teflerle gorÜ§muttur. • 
7anlann eline düşmüştür. Esirler.ara- dır. Rından sonra müddeiumumi mu- Buğunu, tiyatroda kendi tercüme et-
ıında bu tugaya kumanda eden Ingl- svini B. Orhan Köni eöz almış ve tiği piye, temsil edildikten ıonra 
J1:ı: ı::enernller!nden Jomes Karges de Alman ı · ı:cçcsı celsede B. Celaleddin Ezine- B. Celalec!din Ezinenin eseri temıil 
bulunmaktadır. Elliden fazla inglllz men~e f oin Vekil" B Esad M hın d K ...ı'ld""'" · B '"'-1"1 dd" r_,_ 
tnkı tahrip edilml.şt.lr. Birçok makl- T ~. · a u . nr~- eı;u ıgını ve ~ ve a e ın ı:..une• 
neli vasıtalarla kamyonlar yakılmış turdun mudafaasını yapark-tn ıddıa nxt bundan mugber olarak kendisi• 
Teya kulJanılın:ı.z bir hale getlrUrn1,ı- mensucat makamına tarizlerde bulunduğunu ne Jtuıumet beslediğini eöy}cmiş, 
ttr. ve hakaret mahiyetinde sözler söy· ıdmseye hakaret etm«liğinden ba-

İt:ılyıı.n ve Alman hava kuvvetleri lediğini ileri sürerek müddeiumumi· hisle beraetini i.temiıtir. Neyyire Er· 
de büvük bir faaliyet gösterml~lerdlr. lik makamına halMıret •uçundan do- tuğrul da bu müdafaaya iştirak etti· 
Bava fllolnnndan bir kaçı Jalo vahası En çok yüzde 30 layı hakkında takibat yapılmasına ğini blldirmi~tir. Şehir tiyatrosu mü-
blSlı;eslnde d~manın zırhlı gruptannı niıbetinde gümrüJC kararıverilmesini btemi§tir. dürii B. Zeki Co,kun dıı uzun bir 
bo2m7b;l:ımt nrlnğa ~~aüm,;.;ltmd ektedir. ...... • d k Buna karıı avukat B. E.aad Mah- müdafaaneme okuyarak beraet tale· 

~on eş ı:;uı• "ti e en sonra 1A! reamı ö enece d K k t ··d f d 'dd' L. d b 1 fngillz tayyaresi Mlsumta'yı mitralyöz lllU ara ur mu 8 aıısın a ı ıa ın e u unmuş.tur. 
ateşine almışlardır. Bunlıı.rdan biri makamına hakaret mahiyetinde bir 1 Evrak tedlcik edilerek karar ıveril· 
alevler içinde düşiirülm~tır. Mar- Ankara 29 (Telefonla) - Güm- (ey •Öylemediğiıni, ıözlerinin iddia mek üzere muhakeme gelecek ayın 
mar!k cephes!nde lkt tayyare daha rük ve İnhiıearlar VekAleti 7 birinci- makamına değil; kendilerine haka-1 üçüncü gününe bırakılmııtır. 
dtişi\rülmfü~tür. tqrin ? 941 tarihine kadar aümrük

Dün geceki 
yangınlar 

Bir yağ fabrikaaile bir 
bıçla atelyesinde 

yangın çıkti 

Dün ıece yansından sonra Kü
çükpaurda f pçilcrde Kadıoğh.ı •~ 
kağuıda, B. Nccatiye aid kereste 
bıçkı atelyesinde yanırın çılanıınr. 
1 katb k&rgir bina olan bu atelye
deki kereste v~ bıçkı makinen yan· 

Mehıned Yarmı•1 

Amerika anlasmada~ 
ümidini kesti 

(Bıtştarafı 1 inci sahifede) 

Uzak Şark Üglerine 
hazır ol emri verildi 

Londra 29 (AA.) - D•o/ 
Üpreaa'in diplomatik rnuhıbit' 
Oıales Folcy cuına ak§amt VaJiııf 
tondan bildiriyor ı 

cUz.ak Şıuktaki bütüı:ı dcnix 1' 
hava Gslerinto, Va,ingtondan tel~ 
ve radyo ile, hazır bulunmıı!an ctl1 
!Verilmiştir. Bu emir, Japonya d~ 
nımunun tahriki neticesindo hafi 
olan vsziyetin tedkiki makslldılt 
Reis Rooeevelt tarafından içtİ1111~ 
davet edilen Amerikan yüksek JJ"l~ 
dafaa meclisinin içtimaını müteal:il' 
verilmi~tir. 

Hong • Kong ve Şang .. 
baydaki Amerikalılar 

Karabük 
fabrikaları 

lcre arelmit bulunan Alman menıeli 
ıunt liflerle ltan~ık mensucat hak
k:ındıt :ıJlkrdarlara bir tam.Jm gön• 
d.nnittir. Bu tamime ıöre, 1 birSı
citqrin 19.f 1 tarihine kadar Türk 
gümrüklerine gelmit olan aunt lif
lerle kar11ık dokunmuş Alman men· 
teli mensucattan en çok :rüzde otu:r: 
nisbetinoe (otuz dahü) bu gı'bi eunt 
elyafı ihtin edenlerin ıuni ipek ile 

Napoliye 
hava akını 

Bir lngiliz gene
ralinin beyanatı 

mı§tır. Tokyo 29 (A.A.) - Asahı g~' 
Sütlücede Karaağaç İmrahor cad- zc.tesinin Hong .. Kong muhabiriıtil' 

desinde Ali Kemal ve şeriki Ya· bildirdiğine ıöre, bu ıehirdeki Arnt' 
kuba aid bezir yağı fabrikasının ka• rika konsolosluğu Amerika tebnafl' 
zan daireainde de yangJn ~ıkmı,, nı derhal Hong - Kong'u terketrrıe' 

Çivi yapacak fırinin 
faaliyeti memnuniyet 

verecek haldedir 

T opbane, torpil fabrikasi 
ve petrol hazineleri 

bombalandı 

Almanyayı istila ve 
Berlini iıgal etmeliyiz 

yağlardan bir kısmı yanmıştır. ğe davet etmiştir. 

Tophanede Boğaıkuende l.f nu- 5· d k ri-
marada hayan Haticenin kiracı ola· ıngapur a aa ere ve 

Londra 29 (A.AJ - Brttanya ada
lan B:ıtı bôlgest ,-enı ba.§kmnandnm 

rak oturduğu evde mangaldan •ıç· len İzinler ibtal edildi 
Ank..r •. 29 (Telefonla) - Kara- kan~k telaUJ edilmeyip asli mad· 

Lulc demiı ve çelik fabrikalarının delerinin nevi ve ııfatlarma göre 
Tandın ~nı ıon zamanlarda lzamt ...,.... · ·:k tarif • d • ti.bak 

s1r general James Marshall ıunlan 
söyleml.~tlr: 

nyan kıvılcım neticesinde yangın s· 29 (AA) B dn~ ,_ ""- • ·'-d ıngapur . . - ura 
çıcnı,. oır muı; ar eşya yanm1ştlr. kıt t ·ı · · ı b _,_ i"" 

ı ~ . • g ... nn: esın e m 
lıaddi bulmuştur. Öğrendiğimize edebile:ckleri pozisİyon!ar herin· 
gö. e fabrikalarda çalışmakta olan den ruim öc!.,yerek ithallerine mti
l>ütün mühendislerin e) ve i~ birliği wac!.ıı edilecdctir. 

Kahire 29 (A.A.> - Orta Şark İn
glll.z hnva kuvvetleri umumt karnrgl
hının tebltğ1nden: 

«Netıce ıtıbarile, Almanyııyı lst.11~ ve 
Berllnl işgal etmemJz lAmnd.ır. Blzl 
Rhln kıyılarında tutmaktan b~ka b!r 27/28 oonteşrln geeesı !t:ııynda Na

poU şehri ilze~ muessır bir hava 
:ı.kını yapılmış, tophane, t-OrpU fab~- §eye yaramıyan 1918 hatasının tekrar 

Libyadaki Polonya 
kuvvetleri Rusyaya 

nakledilecek 

aa a verı en ızın er u aıı:şam r 
tal edill:T'.i§t.ir. Salahiyetli bir kaynll~t 
tan bildirildiğine göre, Pasifikte~ 
vaziyet b;.ı normal tedbirin tatbild,J 
icnp ettirmiştir. 

enyegjnde artan bu randıman mem· 
lel:etin bir çok ihtiyaçlarını kapata· 
cak bir vaziyettedir. 

Diğer taraftan hmliz işletmeye 
açılnır.mıf olan bir çok imalathane
kT de la .. llyete geçmiı bulunmak· 
tndır. Bilhassa çivi yapacak fınrıın 
faaliyeti memnuniyet verecek bir 

Amerikada bazi madde· 
lere fiat konacak 

edUmlyeceğlnl ümld ederim.• 
tası, sınat tesisler, petrol muhafaza General §unları llAvo etmiştir: Tahran 29 (A.A.) _ Reut-cr: Hollanda Guyanına 
hazineleri, demlryolu mevklfl, loko- .t928 dan 1932 ye kadar Berllnde Polonya kuvvetleri ba~kumandanı Amerikan askerile yükliİ 

Vaşfnrton H CA.A.) - Mllmesslller 
mecllsl 161 reye kartı 224 reyle bazı 
maddelerin fiyatına. ahvale göre bir 
had tayln edilmesine dair bl.r kanun 
lAythuı kabul et.miftlr. 

motJt deposu ve vagon nyırma garla- ataşemlllter bulunduğum sıralardıı. gez ra· Sikonki §imalt Tobrukta 3 "tt• 
nna tam isabetler k.aydedllmlştlr. Bir- k:ırşıla§tığlm Alm:ı.nlnr, İngilizler dev- vapur gı ı 

çarpı§makta olan Polonya tuğnyının rı ı çok yangınlar çıkmıştır. SlcUy,ada let merkezlnl t~gal etmedlklerl için Nevyork 29 (A.A.) - D . N. P· 

Juıldedir. 
Castel Benlto tayyare meydanına. da mağlQp sayılamıyac:ıklannı söyUiyor- yakında Rusyaya aevkedileceğini As.sociatcd Press, Holandıı GuyY 
taarruzlar yapılmıştır. l 1:ırdı.ı bildirm~tir. nında Panamaribo'ya malzeme "' 

askerle yüklü üç Amerikan nakli>'"" 
• . . ., .. .. Binin geldiğini bildiriyor. Bu rnııl• 

kirden vazgeçmemi tavsiye etti. vallı • genç kadının malı vazıyeti, ı' ~lıga ragmen paıaru~ amcazadesi- zcme ile burada ask-erin ,ikll' ET KADER! 
Aşk ve macera 

Tefrika No. 97 

romanı 

Cenç olduğumu, istikbalimİcl pek evvela baba.sının, ıoora da Sadık nı beş paraaız bıraktıgını ınnmıyo- metine mahsus barnkalıu ynpılmıık• 
parlak olduğunu ıöyledi. Ne tarzda beyin delice hareketleri yüzünden rum. Zira, rahmetli hududsuz dere• tadır. Ordugah tamamlandık~tl 
bir muhavere yürüUüğünü tahmin mahvoldu . .. Sadık bey, aklı bir ka- cede eli cçık bir zattı. Parayı istihfaf ıonra diğer aıkert kıtala da. burııl'• 
ederıini:z. Derken mevzu iı bah,,jne nş havada insanlardandı. Öyle bir ederdi. Amcanmn kızı, dul kaldı· geleceklerdir r 
intikal etti. Bir takım veraset i,leri• pan aavuru1 savuruyordu ki. en bü· fi vakit, şayet yanılmıyorsam iki _. ----Katleden: (VI • NG} 
nin tanzimi lazım geliyordu. Bu da yük aertttler buna dayanamazdı. kızcağızın anneaiydi. 

cK.imseyc görünmemifthn. Beni Cevdet, misafüiniıı aözlorinden kolaydı. Çünkü ben Vehbi paşayla r\eticede. Amcanızın kızı dul ve bco c- Bu kadın size hiç müracaat 
yalnız doktor, hem,ire ve konaiın bl: harf bile kaçırmıyordu: kanımın biricik varimydim. para!ız kaldı... etmedi mi) 
Lekçi.ı: görmüştü. Fakat avdetim- - O uhn halefini tanıyorum... cNotu, bana, emrinde hayli mü- cBir an tct'eddüd ettim v~ notere c- Etmedi. 
den bir kaç gün ıonra ıu ıchrin için· - dedi. - SWn eski noterle ha· hiın paralann bulunduğunu ve bun- •ordum: c- Babam da ..• Bnhaetmecli ıni> 
ele ne kadar tanıdığım varsa hepsi bam da ahbapb. Onlann ikisini iftıe lan ne zaman irl-esem alabileceğimi c- Kadıncağızın bu perişanlığı cBu (babam) eözü dudakların• 
de dönüşümü öğrenmiş bulunu· ıurada. fU odada kaç kere karşı ıöyledi. Ben de, konaktaki kasam• sırasında babam hayatta mıydı? dan güçlükle çıkıy•ndu. 
Jordu karpya ıörmü§iimdür. da, İstanbuldan ayrılmadan evvel <- Evet .•• Fakat bu anlattığım c- Hayır .. . Bahsetmedi. 

cNihayet bir aabah yataktan kal- Rüsuhi: bırakt1ğım dört bin lira kadar bir vaziyet, ölümünden az evvel old..ı. c- Hanımın ne o!dui{unu bilnü· 
labiidim. Odamda •ohanın batında - J.hb)rar noter, altın kalbli bir para buldum. Bu da, projelerimi ta- c- Pelti, babam, ıefalete dü1en yor musunuz> 
o.uru~ ordum. Bir koltukta yastıkla- adamdı. - diye sözüne devam halckuk ettirmek için kafi, 'Vafiydi. bu akrabalarına karşı bir himayıe c- BiJmiycrum... Fakat ıayet 
nn içine gömülmü~tüm. etti. _ Celd~ yat.ağımın batucuna cTe,dtkilr ettim. Tam ayrılacağı niyeti olduğunu aize ıöylemıemiıı arzu edersem?; ~ıa,tınnz. Şüphesiz 

cKapıcı, hem baıucumdan ayrıl· oturdu. Karaeabeyde ne olup ne '!lrada aordum: miydi> kolaylıkla buluruz. 
mıyor, hem de ıokak kap11iyle mu- bittiğini bıma ıordu. «- Beyefendi. siz. Vehbi paşa- c- Asla... Zira, ailenin diğer c- Ben de ai:zden hun:ı rica 
la~d oluyordu. Zil çalındı. Gitti, <Kendisine birkaç kelimeyle va- '\m jyi dostuydunuz. Onun ailesinin k.n:nı arasında bti ıekilde bir dar- edecektim ... Ne kadar para lAzımıt:ı 
bakt .. Bir ziyaretçinin bana geldiği- riycti anJatbm: Rukıye hanımefen- de kimlerden mürekkep olduiunu gmlık vardı. Bilhassa Vehbi pa~- sar!edrıiz ve b"l: kadınla kızlannı 
m, be .. i görmek istediğini söyledi. dinin hiç wnulmadık bir sırada bilirsiniz. nın annenizi almll!ından aonra ger- bulunuz. 

cM.iısafir noterdi. Bizim noteri· ağır bir haatalığa yakalanarak öldü- <- Şüphesiz. ginlik arth. Esaseı:ı Sadık beyin zev• «- Yok efendim, pek para da 
miz. ğünü bildirdim. Zaten hasta ve ya- c- Bir biraderi vardı... cesi felakete uğndığı sıralar, pedc- lazıın değil... Bırkaç yüz lıralık i§ ... 

A·ı · · d l b d ı_ al ld v • · b Jı: d c- Evet, amcanız .•. Pederiniz• riniz Karacabevde bulunuyordu. İlan falım veririz, olur biter ... c ı emıı.ın evam ı ir odoru r ı o ugum ıçın, u ayıptan o· J 

olduğu gibi, i§Jerim.izin ~eti umu- layı da &sabımın pek bozulduğunu, den daha küçüktü. Ondan sonra kendisini görmedim. c- Sonra da bu hannnla ku:la-
miyesine bakan bir de noter vardı. fayet fikrim deği~mezse, bir •eya- c- Amcamın kızı yok muydu) Kasa bir müddet sonra -vemt etti. nna, müreffehen yaıamaları j~in ne 
EJli ya,lannda kadardı. Ku •çlı. hate çıkıp Gç beş •ene avdet etmi· c- Vardı. Sadık beyin karısı. cNotcr ilave etti: llzımsa hepsini 'V'Crm-eğe başlarız. 
•olıık benizli bir insandı. Zenain bir yeceğiml ona •Öyledİl)"l. c- Nerede oturur} c- Sadık beyin ha~ini biç t.a·ıMüteakip !!afhp.l.u hakkında ne ya· 
~damdı, i§ten ~ilmiyordu. _,,- cBir tabın D&aihatler ıverd.i. Bu fj. c- Katiyetle bilmiyorum ... Ada• nımryorum. Ne olduğunu da bilmi- pılacaiını ben aiıe •öylerim. 

Dada olacak ıaliba .•• ~alnız bu u.- yorwn. Fuat aile aruındaki daı- (Arkası nr) 

Hindiıtanda zelzele 
Bombay 29 (A.A.) - Dfin akşam pe

§aver, S:ıvalplndl ve Sprtnagal'de b~ 
ka~ saniye aUren bir zelzele olmuştu!· 
Pe:averde halk panik hnllnde eoltaJC• 
lnrıı. dökülmU...-tür. el.mdlye tadar bi~ 
bir ölil ve yaralı lta~llmemlştlr. 

•• demeli? 
İstanbul Elektrik, Tramvay 

ve Tüne) i,Jebneleri umum mü· 
~ürlüğünün bir ilanından: 

c ..• 6 marangoz, 6 teşviyecl 
'Yle 2 dö~emeci ustalarına ihti
yaç vardır.> 

Böyle 
dememeli; 

c6 marangoz. 6 tesvjyeci ve 
2 dö§emcci ustasın:ı ihtiyaç var· 
dır. > 

demeli! 
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;::~b~;~;;~:~ ['-ş...._z_il_illlll!lmlR_11_a._a_m_R_=_R_i_,j 1 KONUŞAN MUMYALAR 1 
süt tiata Şehir mec isi, iki c·reşrin İçeri P.di.ğim uman bir müna• 

bıacf D' abmt )'iirümüıtü: 
- Canım hm 321 tiyim. .. 
- lmkanı yek... 326 hs:nız. •• 

Lyıtla.-ım1% öyle göıtcıriyor ••• 

Evvelce tesbit edilen 
fiatlere zam 
yapılmıyacalC - Ben kayıtlarınıza tanımam. 

•endi yaşımı bilirim. •• lıte. elimdeki 
laüviyet cüzdanı da 321 cösteiyor. •- ,._, rd -..ı"' 1 ahalle 

B .. ak b" üf d • • de "'1Vfi ıu.u.ıe e a .. ,,.......c m 
u mun aşa ır n us aıresın ıütçülerlnln muayyen mtlşter:uertne 

lnenıurla ~ aahibf bir bayan era• eı'klsl kadar ınuntazanwı ıtlt verme~ 
tında cereyan ediyordu. Acaba han· dikleri Fiat müraktı.be teşldlA.tın& vaki 
liai haklı?... Tereddü~• ~ah~ ctklretıerden anlaşılmıştır. Şikd.yetçl· 
:Jok... Mutlaka it ıahibı... Cü.orJ ler, bu arada. perakende sütçülerln, 
hiç bir kadın yaşını fazla iddia et· mandıra snhi~Ierlnden 40 kuruştan 
ıncz... He~ böyle rcımen .. Ve bq aş:ı.~ silt ala1nad1klan yolundaki 1d-
1Cne... Netckiin neticede itin içinde dlnlarını _ d_a teşkilata blld1nntşlcrd!r. 
:Janllf bir istinsah olduğu meydana Bund~ sutun perakende kilosunu 40 
~t batta 45 Jruruştruı yulaı.nyn. aatma~o. 

Bı. b d b' . .._ıc!L. • • matuf bir lhtlkAra ruyet ve ta.savvuru 
uraya en e ır lf uw.wı ıçın sezilmektedir 

ıclmiştim. Hem de kulaklanm Halbuki b~ mtiddet enel nat mti
hayli doldunalmut olarak ••• Fillıaki· rt.ka.be bürosu, süUln 'kll~u katı 
h gazetemizin daha geçen ıünkü olarak toptan 22,5 vo perakende de .25 
ıaü,basmda nüfus dairelerinde cöl· kuruş olnrak ~it et~tı. Fıat mü· 
tnüş bir babanın din1iji ve ıelinlik rnknbe komtsyonu lhtlk~r teşebbUsle
'aşa gelmq bir ta.zenin elindeki hü· rlne m~nl olc.cak o zam.an sütçtller to.
'riyet cüzdanına mğmen bemüz rafından da tMvlp edilen bu !latlere 
doğmamı~lığı» ileri sürülüyor diye pentden r.am yapnuyncakllr. 

J'azılmam~ mıydı?.... Y hı 
- Niçin muntazam ie çıkmıyor, eni et nar kasaplara 

niçin çnbı.:k olmuyor. nİç~ niçin, tebliğ edildi 
llb ... - tarzında ıuallcr ıordum... Dün öğleden evvel muıtaka ticaret 

Ve hatta bir zat vaktiyle bıyık müdürlügünde Vali ve Belediye re1sl 
altından gUlümsemit ve tC)yle de- doktor B. LQtfl Kırdann relsllği aıtın
lnişti: da yapılan hususi blr komisyon 1çtl-

- Hoyatta hepimiz mesleiimi:a maında et meseıesı. bütün teterrüatlle 
İktizası aşağı yukan bir q görüyo· gö~lmüştür. 
ruz. Acr.ba nüfus memurları ne ya· Öğrendiğimize göre valinin rlynset 
parlar? Zira pyet i~lerile nıeşı;ul ol· ettiği ve Belediye ~~IS!t .~üdilrü lle 
_, d mill t' k d k d mıntaka tıcaret rnüdurunun de ha.zır 
·~ı:r !• $U e ın ay 1 uy u bulunduğu bu içtimada, fiat müraka-
eksi!mz, tamam olurdu. be komisyonunun ~en peI'§embc gil-

Evvela cidden kabahat memur· nü kabul ettiği yeni et narhmın ka
lardaynuş gı'bi görünüyor. Fakat aaplara tebllğlne karar verıım~tir. Bu 
lıül..-ınü o kadar çabuk vermemeli... maksat Ue tanınmıo toptancı kasap
Biraz kurcalayınca ,öyle bir vaziyet lar ve celebler Ttcaret müdürlüğüne 
lc.arfısında bulunduğummu oğreıı· çağrılmıştır. Kendilerine yapılan teb
diın: llgatta. karaman et.inin ~'1,6 tan 67,5 a 

Türkiyede kanunen her on .ene- kıvırcık ve dağlıç etının de 82,15 d:ın 
de bir r.üfus tahriri yapılmak iktiza 72,5 kuruşa çıkarıldığı ve b~ mesele
ett' • · hald b talı • ti 1906 ıl n1n esasından halledlldiğl soylenınlş-

ıgı • e u nr .Y m· tir. Ka.snplnr, Vali ve Belcdlye relslııe, 
dan ben yapılamamıştır. Yanı Sul· ,ehr1n et f§lnln hlç bir suretle bozul
tan Hamid dnrinden beri... mamasına çalış:ıcatl:ınna. dair katı 

(NOT: «Nüfus tahriri» ile «nüfus söz vermf§lerdlr. 
•ayımı» ru birbirine kar şbnnamalı. Yeni narh& göre, geçen hafta !çl.nde 
Bunlardan ikinci.i gerçi CümhW'i· te&blt edilen aııtr. manda, dana n 
Yet devrinde memleketimizde mun• keçl etlerlntn de yeniden teSbltı11e 'ka
lazam fasdalarla yapılmaktadır, fa· rar verlldlğl haber alınmıştır. 
kat aade aayımm öirenmeğe Te 

Laz, diier matUnıat edinmeie yarı· Toprak ofisine alınacak 
7or; hülaıa ihıai mahiyettedir. Nü· yeni memurlar 
fus dairelerini faydalandırmamak-

Toprak mahsulleri otısintn memez 
b\dır.ıt t~§kUMının yeniden ta.nzlml dolayı.si-

Rundan tam 36 yıl önce doldurul· le merkez teşktl!tına yent oener ve 
tnafia başlanmlf n üzerinden nesil §ef muavlnlert alınacaktır. Bu 1t için 
aesil memurlann bezir, mor, Peli- bugünlerde Ankarnda bir müsabaka 
kau mürekkebi ile nbı. mübresi, lmtthanı açılması da mukarrerdir. 
•iir.ger Uğıdı ıeçmiJ bu defterleri lmtllıana ta.bul edilen ve ~an 
ıö:rJttimle gördüm: He,.'hat! Mal, talipler §ef olarak vazifo gorilrlerse 
C b tür .. I" h t faaliy t' • 1 170, §ef muavini olurlaraa 140 lira ay-an ve er u aya e ı 1' e· ..... ü 

. • d b' Tü!"....ı. ili t" ik .uA. cretl~ çalışacaklardır. 
rımız e ır uı-a m e me vea a 
rolünü oynayabilmek kabiliyetini K •• ·· • • 
~oktandır kaybetmitJet'dir... Hayır, omur 1§1 
ba:zılannın ıahifderi kaybolduğu, Belediye riyaseti tehrtn kömftr th-
hazı yaprak kenularmın da tükrük· tl7acını temin etmek mak.udlle ted-
1 ...:!'-"''-' . • , __ .__~ x.. • • birler almaktadır. Bu hususta ..ıırt-
ene •uanuuene ~ıp aau11n11• 1 IÇ1D mlze tömfir gönde~ mıntakalara 
cl~ğil... «Bir kısım ibarelerin artık tamnr sentratmı tedkllt etmek ber~ 
okunmu hale aeJdİğinİ:. IÖylenem memu.r'Iu ıönderllmlştlr. 
de vaziyeti tasvir etmif sayılmam. .. 
Bizzat gördüğüm bu kıymettar hüc- Paıta ve böreklerin imi.1 
cetler,. aı:t:•k defter ol~ çık. ve iıtihliki bugünden 
1111', brr yun toman halini .ınu.br... • . 

Defterlerin yeniden istm.ah edil· ltibaren yasak 
ınemeei tıenkid edilebilir. cTahıiaat Koordlnıısyon heyettnin un aarıt;va.
hulunduk.;a» yeni kopyeleri çıkan· tının tahdldtne alt karan dolayWle 
lıyonnuş. Fakat asıl defterler kamı· ba s:ı.baht:a.n 1tlbaren şehrimizde pas-

• • ta, börek, tatlı ve salr undan mamul 
he? ~saa tutulmak mecbwıyetinde lliks gıda amddeler1nln ımaıı ve 1stllı-
Ln4... !iki yuaktır. 

Jete bunun içindir ki: Bu nevl ytyeoek maddeleri Smal 

- Gömdüğünüzü iddia ettijiniz 
Peder bizde berhayat görünÜyor._ 
Nüfus cüzdanınız var küçük hanım, 

eden dükkln vo müessese aa.hiplert 
ellcrtndekl un stoklarını birer beı;uı
nnme ile vUAyete blldlrmekUdlrter. 

amma, ıiz bize göre henüz dolma· Zehra çocuğunu neden 

içtima devr s~ni b'tirdi 
Asker allelerlne yardım için beyan
nameye tabi kazanç vergilerine 

yüzde 5 zam yapılacak 

Tefrika No. 119 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

Kara Osman, İskenderlyedo bulmı· İşte, Kara Osman bu sevinçle kadır-
dutundan padl.."&hın haberdar olması· ıasmdn çalışıyor ft denize açılncatı 
nı istemiyordu. O, Şabaka.da.n yakasını güntl dlirt c&zle bekliyordu. 
turtarmak tçin kendini donanm:ı.ya Kam Osmanı arkadaşlan ço se
atmat suretıle göz önünden uz:ı.klaşı· nrd1. O:m.an çok sevlmll, gfilcr yüzlü, 
yordu. mert, nmdan vurmasını bllm.ez, do!· 

Plrl p~a. çok sevdlğl ba ,ıgttı der- nı &nıü bir den1zclydl. Kara O.::ma
hnl Hl.yık olduğu meVkle geçirmekte nm donanmaya dönüşü Meta mühim 
tereddüt etmedi. Kara Osman 1enı bir mesele olmuştu. Biltün denlzclletı 
hizmetinden pek memnUDdu. onun maJyetln~ çalışmak lstıyordu. 

Osman eski nrkadnşlo.rınm ara.sına Eğer yenı kadırgaya blr knptan tayın 
ıtrlnce, kısa zaman zarfında. bquı- edil.mi.o olsaydı, Kara Osmnna donnn
dnn geçenleri nnlatmnğa başla.dı. mada bir vnzlte kalmıyncaktı. Bereke~ 

İstanbul umum! mccllsl dün aaatr ye konulm~ ve aynen kabul olunmııt- Yenı kadırga İskenderlyc ıımanındn versin kt, ycnı kadırga Iskenderlye 11· 
11 do birinci relt vekili B. Fanık1 De- tur. tnııı.1atıanmı..~ı. Yolu çok iyi, deniz- manında düzüıdüR"ü 1ç1n, d1Eer l".ndır-
rellntn riyaseti altınd~ toplnnarak Miltenkıben trskildar, Knd.ık6y '" elliği mükemmel, havaya. karşı muka· galardan buraya fors:ılnr ve gemlcl
iklnclte~ devresl. içtlmn.mın sonun· havallı:i hnlk trnmvaylanndüi Evkal vemetı fazla idl.Kara Osman bu kadar ler alınmış ve kaptanı dilşünülilrken, 
cusmıu yapanık dnğılm.ıştır. lçtlnın hlsseslnln ctm nımmıı.sı h~kland:ıki büyük ve mükemmel blr kadırgada. llk Kara Osman tam vaktın~e yetl§lp gcl
devrcslnln gon toplantısı olması do~a· ko.vanln ~ bütçe encümenleri mtışte- defa. çalışıyordu. Kürckçller arasında mı..~ı. 
yı.ıılle pıeclla nımametı! oldukça Yük- rek mazbatası o!tunaro.k kabul olun- hiç bir hasta klmse yoktu. Forsalann Plrl paşa. bu gemiye e:İskcnderly• 
lü bulunuyordu. m~tur. bcpst gilçlü kuvvetll 1nsrı.nlardı. Dil· kadırgası• adını vermişti. 

Ruznnmenln tiçüncn maddeslnl t.eş- menci, yelkenci, gemi kfthynsı, b:ı.t Padişah - Piri paşanın arzusu üz.e-
kli eden Büyükadıı. nbım pl!ınının Ruz.namede'kl maddelerin milzaltere- forsası hep kendi kata.ısına uygundu. rlne - ordu İstanbulıı. vnnncaya ka.-
tasdikl hakkındaki muhteııt encfunen slnln tamamlanmasından sonra sBz Donanma hazırlanıyordu. Kahire- dar donanma ~lerlle de kendisinin 
mazbatası b!lzı münakaş:ı.l:ırdan son- alan B. Hamdi Rasim Bütün, Elektrik, den as:ter &ellr gelmez gem11cre yük- me;.""Z\11 olmasına müsaade etmişti, Pl
ra kabul edllm~Ur. tr:ı.mvay, tünel idarel-er1le, sular ve lenccek, ve donanma Suriye s:ı.hUlne ri paşanın emrl ve TCyl olmadnn do-
Daıu dershnnelertnın lüblyat res- mezbaha wnum müdlirlüklert gibl açılacaktı. nnnmada hiç bir değ~kl!k yapılnmaz-

rnlne t~b! tutulmaması hakkındaki muhtelit belediye müesseselerln!n 1cb- Kara <>sınan kendi kendine: clJ. Kara Osmnn bu vazl~tı nnlnyın-
mülklyo ve M:ı.nr1f encümenlerinin re tarzlnn nr.ı.sındakl fnı1tlaıı:ı. ~ret - Hele şu H:ıbeş belfı.sından yaka- en, kendi mevkllnden blraz dalın emin 
mu.,terek mazbatası da münaknşalara. etmiş ve bunl::ı.r için yeknnsnk bir ld:ı.- mı bir kere kurt::ı..r:ı.yım da .. ötesi ne olmnf;a bnş1nmıştı. 
scboblyct verm1 tve nihayet dershane- re sistemi tatbiki lüzumunun Beledi- olursıı olsun.. • ••• 
lerln, blr mustld heyetl bulunmam.ası ye riyaseti tarnfmdan nıw.n 1tl.bare Diyor ve Şabakn ile evlenmemek Sultan Selim «İskenderi-
prtlle Uiblyat resminden muaf tutul- al:nm:ısım ve bu hususta tedk1:kııt içln ne mümkünse ynpıyor, dalma 
ması kabul edllml§tlr. Müte:ı.kıben yap!lmnsını teklif etmiştir. Vali ve gözden ynnl padl..c:ahın gözünden uz:ık ye kadırgası» nda 
sular fdareslnln 1942 yılı bütçesi hak- Beledlye reisi bu mühim meselenin bulunmağa çalı~yordu. Kara Osman, Şabak:ıdan ynkasını 
tındaki ka\·anln encümeni mazbatası balcdlye rtynsetl ta.rnfınd:ın tedklk ~er Yavuz tekrar eski sözünde du- kurtardıl':ını s:ınıyordu. Bu clhctten 
okunmuş ve aynen kabul olunmuştur. olunac:ığmı '\"C kendisinin de buna rup da Kara Osmanı Şabaktı ile evlen- cmln ve memnundu. Fırknlar Kahlrc-

Bundan son.ra Belediye tarafından taraftar olduğunu röylemlştır. me(\'e icbar edecek olursa, Osman ne I den İskenderlyeye gelir gelmez gemi· 
faklr halka kömür tcvzl1 hususunda Vall vo Belediye reı.st mUte3k1ben donanma, ne de ordu ne istanbula 

1 

lere yUklenlp Suriye s:ı.hlllne h:ıreket 
bUtçeye 15 btn liralık tahsisat konul- meclisin fk1ncı teşrin ayı zarfında sar- dönemlyecek, ve Kah!rede bir hizmet- edllecektı 
masına dair bütçe encümeni mnzba- fettlğl büyılk fnnllyetten dolayı mec- le kalmağa ma.hkflm olacnktı. Osman,· Piri pa§anın nynl zamanda 
tası okundu. Mnzbatada, bu 1§ln for- Us azalarına teşekkür etm~tlr. Selim, seferde bulunan ordusundan donanma nmlrallığını da kimseye ver
mallte mllşkülAtı dolayıslle belediye Bundan sonra umumi mecll.sl 1 §U- herhangi birin! evlendirip Kabtrede medlğlnl :lstanbula dönünceye kndar 
tarafından ynpılrnıısınm do~ görül- bat 042 tarihinde toplanmak tızere bırakmak istemezdi. Faknt. mndem kl donanın~ lşlerlle de kendl.,Jnln meşgul 
medlğt de tebarüz ettirilerek kömUr dağılmıştır. Ş:ıbaka, Sarıca glbl bir yittltl ö1ümden olacağını gördükçe seviniyordu. 
tevzi! işinin Halkevlerl marifctne yap· kurtannış ve bu tedakArhğı Kara Os- Bir gün, Yavuz sultan selim, llman-
tınlmMı teklif edilmekteydi. Umurnl manla evlenmek 1ı;1n yapmıştı. Zaten da gôrdü~ü yeni boyanmış blr kndır-
meclw bu mazbatayı bu §e]tllde k:ı- Ekmek nar hı 1 O para nasıl olsa Kahlrede, ordudan birçok gayn uzaktım bnl:ar:ı.k: 
bul etti. indirilebilecek kimseler vazife lle kalacak de~ı mly- _ Bu, sülün glbi zarır tckneyl ya-

10 daklka. istirahatten sonrıı. altte- dl? Kanı Osman da onlar nrasında tından görmek isterim, dcdl. 
dilen iklncl celsede Vali v& Belediye İstanbul Beledlyest lktl.s:ı.t mDdür- knl:ıbtllrdi. Flllknlo.r hazırlandı. Blr cmrı vaki 
Reist Dr. Lötfl Klrdıır riya.set maka- lQğil tarıı.tmdnn yapılan tedldkler ne- Osman bu lhtımnll düşün"rek, Kn- oldu .. Plrt P:ı§:ı. bu ziynretln önune 
mını ~l etm~tir. Bu celsede asker tl~slnde bir çuvnl undan 112 ekmek blreden i skcndertyeye knçmağa ve hll- geçenıedl. Ve seum kayığa athynro.k 
aUelcrlne yardım parıım tıemini için çıkabildlğ't görUlmüştür. Halbuki bu- dlselerln yardunlle donnnmaya girme- <İskenderlye kadırgası>nı teftişe gıt-
tahmll olunacak yeni kfilfetıer hak- günkü nnrh bir çuval undan ancak ğe muvaffak olmuştu. ti .. P1rt paşa da Selimin ynnmda. ldl. 
kında bütçe, mtllklye, kavanln ve ik- 103 ekmek çıka.blleceğt nazan ltibare Karn Osm"" , padl.,..hm tefH"~ rrel-

1 k t blt e,.ıı .... ı .. tı B it'" 1 Kara Osman, bir giln kendi kad.ır- ... ..... ~- ""i" ., 
tlsat encümenlerinin m11·terdt maz- a ınarn es ~ r. u ...,ar e dl~ni ~rUnce ,,.,•ırdı, canı A•'"ıldL 

""i B ledl km 1c fi tı.._._.., 10 gasını gczme{';c gelen Plrl Mehmet pa- b' av Y"~ ,..... 
bata.&ı okunm" .. ur. e ye e c n Ç"llUf.le para Fa .. at rremJd- bir yere k""amn•d.ı, 

~· .. d blr tenzilat ılA 'a.n .... .ıı.•-ı §aya yalvnrmak fırsntını buldu: " ., .... ...,. <>U Mazbatada beyannameye t.Ab1 kazanç ..a ar u yap ....,~et>•u knp:ınn sıkılm,.ıtı. Onn:ın : 
.... hmtn etmektedir - Devletlim! dedi - donanma ll- "" vergisi mU.kellenerlne ısenellk kazanç .... · _ Acabn ""di"""' benl bu-'"" go-_ tah A mandan aynlıncayn. kadar, dilerim k1, .. .,.. -· ,...., .. 

akkuk:ıtının fevkal de zamları da padl§ah benlm dQ!lanmada vazife al- rünce gazaplanacak mı? Yoksa nf mı 
da.hU olmak üzere olmdlllk yüzde bet Mantar bpalar yerine dığundan haberdnr olma.sın. edecek? 
nlst>etlnde zam yapılması ve bu r.am- (Arkası var) 
lann 941 mal! yılı tıı.hnkkuk:ıtından ağaç tıpalar 
tahsili teklıt olunmaktaydı. Mnzbat:ı.- İnhisarlar ldarestnin cllnde bulu-
nın mllzakereısi esnasında aöz alan nan §işe mantnrlnn çOt azaJ.mı,,tır. 
Belediye muhnsebe mUdürll B. Muh- Mantar tıpalar bulunmadığı için blra
ta.r Acnr bu zam miktarının lhUyacı lann köpürmek vıı sfını lcaybettlğt bile 
k.al'§llamıyacnğmı eöylem~ ve mlkta- göriilmektedir .İnhisarlar idaresi, yml 
nn ytlule ona çikanlmasuıı tste~r. oLşe mantarlan tedarik edllhıceye kn
Faknt bu teklif umumJ meclls tara.- dar rakı vo blra çi§el~rlne ataç tıpa
fında.n kabul edllmlyerek mamata re- lar koydurtacaktır. 

BUGÜN 
ILAUI BİR AŞK 
HARİKULADE BlR IUACERA 

KU~~'ETLİ ve MUAZZAM 
Sahnelerle dolu mulı~ 
bir Film 

MAZUR K·A 
Bq rolde: POLA NEGRi TCRKÇE 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

SİNEMANIN İDEAL C1FT AR11STt 

WILL Y FRITSCH ve LILIAN HARVEY, 
taralmdan yarablan F R A N S 1 Z C A ıözlü 

MODERN HAY AT 

1 

1 

1 

Pfrl paşa bunun sebeblnl coruncs, 
Kara Osman da haklkatl söy~mlş ve 
Ş:ıb:ı.kadan bahsederek: 

- Benim gibi bir yiğittn 6yle gece 
suratlı bir marsıkla evlenmeslnl 1!1z 
vellnlmetlm hoş görür müsilnilz? 

Deyince, Plrl p~a. gülm~e başla
mış ve Kara Osmanı sonuna kadar ht· 
maye edeceğ!ni ndet~ı. 

lflJllllllPIHUllHIJJllllttftUHJIUftlUlllllllJllllllllllllUllllllNl8 

Tepeb:ı.şı Dram kısmında 
Gündüz saat 15,30 da. 

Gece snat 20.30 do. 
(l\fcrdivcnde bir ışık) 

İ&tikltıl cadde& kom!'di kısmında. 
Gündüz .saat 15,30 da. 

Gece at 20,30 da (Saadet yııva.-:ı> 

111•••• Filmlcri.1 en hislisi ve yıldızlann en içlisi 

Paula W essely 
Fransızca ıözlü 

BiR OMOR 
80YLE GEÇTi ! ... 

Sinem: ınd:ı bütün se);rclJ rin t:ıkdi 
rinl kazanmakta. ve allaşlıınnı 

toplamaktadır. 

Büyük bir maşukar.ın şcfkatıni ta.rvir eden ve dahi rejisör GUS
TAV UdCKY'nin yarattığı bu pheseri mutlaka görünüz. 

Bugün saat 11 de tenzilntlı matine 
lnıpını.z... Mektumedcn gÖstaiJme.. •• •• •• 
iliz için bize bir istida veriniz. .. tih... . duturmuı? Eğlenceli ve orijinal büyük KOMEDİYİ 

• • • Cıballde Fil yaku.şunda oturan &mi- s u 
Hemen hemen bütün resmi, yerı nln karuı Zehra dün ölü bir çocuk Bugün M E R Sinemasında 

~mt müesseselerimizde yenileşme- doğunnU§tur. Vaka. müddelumumUl-
ler olmuştur. Cümhuriyet batti ğe bUdirllm.lş, çocuğun cesedi adliye- ıörünüz ve hoı i1d aut acçiriniz. 

M., .... ri>: .. drnrı~ ~ ~r r:..::!'!ı"!!'::. :u=.l<arw> l ilav:en: Ö L O M G E M i S i l~melerınden nüfus clairelenmız zebranın koca& Emin, milddei-
ln:fınun kalmıi~, yazık... Yalım umumUlkte nrdlğt 1fadede evln üst BuKiin aaat 11 de tenzilatlı matine. 
Yazık da değil, urar ... Malmwı:, ta.tında oturan klrncılann gürültü-------------------------
canımı::, bakulmmaz haknnmduı ynptıklannı n ka.rı.sınm bu ıürllltil
aar..-... Zira hepsinin esan ataiı den kort.arak çocuRunu diiştırdilğünü 
nkan nüfusa dayanır... iddia. etm.l§tlr. Çocuğun cesedi otopgl 

Dalıa bile pahalıya mal olsa, yapılm:ı.k 1lzere morga kaldı.nlı:ı.rak 
onürnüzdeki nüfus la)'llDDlı, nüfus tahkikata b~. 
)'azımı haline l{etİrmdiyiz. .. 

(VA· Nö) Dünkü mektep maçları 
İstanbul Maarif müdürlüR"ü tarafın

dan mektepler arasında tıertlp edilen 
Mangalda yanan tuıooı maçlarına dün Fener ve Qeret 

stadlannda devam edllmlftlr. 

Ali Baba 
KIZLAR 

1 Pansiyona:nda 
EDDi KANTQR Türkçe Sözlü çocuk öldü Fener stadında ilk maç Muallim 

İki gün evvel J'atıhte isıtender: bey mektebi lle Yüce thkn. arasında J&Pıl· --------------------------
:mahallesinde oturan Musanm .1k1 bu- Dil§ ve Yüce thkU ilstün b1r oyundan •••••• 

BUCON 

TAK Si M Sinemasında 
2 Büyük ıve Güzel Film Birden : 

1 - Umumi talep üz.erine, ıencnin en süzel 
TORKCE SÖZLÜ 

KIZIM DUYMASIN 
Muazzam ve hiut. Afk n İhtiras Filmi: 

2 • Yeni Deanna Durbin: GLORIA JEAN'ın 
Şarla Krah .... Radyo Yıldm BİNG GROSSBY 

• ile beraber fnkali.de bir tanıda :rarattıldan 

YILDIZLAR ŞARKiSi 
Bugiin saat t 1 d• temilitlı maline 

ruk ~ındaki çocuğu Ergun evtn .eonra Muallim mektebln1 ı - 2 mall\ıp p Bu&iia Mi.ün htanbalan l'Örecefi l1hn •••• .. 1111. 
nıutrağında oynarken ellndek.1 kibrit etml.ftlr. E R İ K J Z . J -----------------------
tutusile beraber içi ate.t dolu man- Günün mühim ka.Jlılatmuı Galata- Nh.VFERLE DEM1RAYIN AŞKI ••••••••••••••••••••••••-.~ 
talın üzerine düşerek kanımdan ve saray ııe Darüfşafaka. takımlan ara-
)ilzünden yanmak suretlle atır yara.- sında yapılmıştır. Her 1k1 tarafın bti- Ems:111 &örülmeyen fevkalAdo ıtizel b~ eart tumS 
lanmıştı. Ergun tedavi altına. alındığı yük bir gayretle oynadıtı bu mao ~k TVltKÇB SöZLtt - Ş.AllKlll 
~lşll ~octık hasta.neıs.tnde dün ölmll§- heyecanlı olmut n bfttlin çabfmalara 13estela: Kanan.1 Ahmed - Şarkılar: Güztn Aı1cı.n -
tür. Adliye doktoru B. Enver Karan raRtnen takımlar sahadan. O• t be:ra• Gazeller: Nadir DunulU3e.t 
cesedl muayene e~ ve çocuğun bere aynlDU§lardır. Jıiveteru 10 klşlllk bir Mehter heyetno Mmnt BaDI 

BiR KADIN YARATTJM 
l"anmak .suretlle aldığı yaralann tesl- Şeref stadında yapılan ~larda da E L H A M R A S İ N E M A S 1 
?ile öldüğü anlaşıldıtmdan gömUlme- HaJ?i~. Kab:ıtaşı <i •O, :lstanıbul ll- ------· Bn..t.in saat 1 de ten:ıdlitb matme••----· ~--line ıııhsat verm.l.ştlr. sesi Sanat mektıeblni 1·1 Jenlll1ltir. --

( Pygmallon) 
Bernard 5haw'ın eserinden 



Sahife t A Kf All IO Ttıfr."lMllt 1Nl 

Emlaki Tornacı Ve Tesviyeci Aruıyor 
latanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 1·1etmelerl 

Günü günune miiHtinüaii naraya .... ranızı mülke tabvll etmek p 
161.Iyorsanız bu huau.sta s1JJe e:büyük";hberlltt DILA1t-tı yapa.l>Wr. Umum MüclürliiiGndenı 
Bfl n ftll>tsl yoktur. Dit.tatil olunuz! GalataaaraJ köşe apartıman İdaremiz Şifll tramny u.ınlrhanell lobl imtihanda ıWe~ Mbl-

l••••••••lli'l"tiıiiıileifoniil:li4ilı9•01iıio•••••••••••ıii ~te ıOre günde uam1 325 kurut ücret verllm.ek earetDe 4ı t.omacı ue t trcsectye ihtiyaç ftl'dır. 

TÜRKiYE 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
ANONiM SOSYETESiNDEN : 

Züccaciye Tacirlerine 
Esasen züccaciye tiaueti ie iftiaal etmeyenlerin mübayaalar için 

tirk-etimize beyhude yere mClraacaatleri ~ali etmektedir. Bu sfbi. 
lere mal aatılauyacakbr. 

Sabflarımızda ırecikmeleıre eebebiyet v.rilmemea için allkadar
hınn züccaciye ticareti ile ittisal ettikleıinl ve maiaza aahibi olduk· 
lannı bildiren resmi veaika ibraz etmeleri prttır. 

Tevziat ııra ile cereyan edeceğinden alakadarların bu sırayı 
temin etmek için ıirketimize laer seferinde tahriren müracaat etme
leri ilan olunur. 

Çuval yapıcılığı eksiltme ilanı 
Toprak mahsulleri ofisi umum 

müdürlü~ünden: 
1 - Bezi teşekkül tarafında.o verilmek üzere bet yüz bin uı bir milyon 

rt'ddesinde, Jüt. kendir ve7a pamuk lpURUe un ve m1*etçuvalı yaptı
rılacaktır. 

2 - Bir hafta zarfında imal edilecek mlk.Lar yirml bindir. 
3 - Taliplerin eksiltme gün n saattinden evvel tlmdiye tadar çuva.lcı

ı '·la m~gul olduklarına ve bu ifl yapacak kabiliyet ıı ve teıkllita ma.llk bu
lunduklanna dair Ticaret .e sanayi odaarından vesika almalan, muva.kkat 
teminat olarak be4 bln Tüı:ık llrasını Ofis veznesine te8lim ile makbuz a.ı
nıalan veya bu mlktan mektuplan devletçe kabul edilmlf bir mllll banka
nın muvakkat teminat mektublle temin etmeleri ve ek81Jtme günü imal ettuc
lcr bir ~uvah nümune olarak getirmeleri ve bu ründen )tlbaren Toprak ma.h
sulleri ofisinin Ankarada umum müdürlük mübayaa komlayonunda. ve istan
bıılda Sirkeci Liman handa İstanbul şubesi müdüriyetinde her iatlyene verU
mEk üzere ha.zırlanmış buluna.n prtnameye göre hareket etmeleri llzımdır. 

4 - Eksiltme ikinci maddede zikri geçen şartnamede ya.zıh oldutu tarz
da, kapalı zarf usullle icra edilecektir. 

5 - Tekut mektuplan 3/12/Hl tarihine rastlayan çal'f&Ulb& günü saat 
15 e kadar Ankarada umum mldilrlük mübayaa komisyonuna, İstanbuld& 
İstaı:bul şubesi müdürlüğüne makbuz mukabilinde teslim edllmlf olmalıdır. 
Teklif mektuplan mezltür eün ve saatten enel bildirilen makamlarda bulu
nacak tarzda iadell taahhittil mektupla da gönderlleblllr. . 

6 - Talipler tekllfierlnl müıı.tlrlü blr zarf lçlne koyacaklar, zarfın üze
rine .islnı ve adreslerini yuacaJrlar, bu mühilrlü zarfı, muvattat teminata 
alt makbuz veya. banka mektubu ve 2 nci maddede yazılı veaib ile birUkte 
b~k'l bir zarfa. vaz ve bu zarfı da temhir edecekler, d14 zarfın tlzerlne yal
nız teklif mektubunun çuval imli lflne alt oldutunu ıtaret eyllyecetıerdlr. 
Ttklh mektuplarına, prtnamenln tamamen okunup kabul edlldllt yazıJmüıa 
beruber, lmalltın jütle, kendir veya pa.muk lplillle )'&pılacatına. g6re tetıır 
oh:nan flatln hem yazı ve hem ra.tamla açık olarak derci llzımdır. Mek
tuplcrda hlk ve slllntl olmıracaktır. 

7 - İhale Umum müdtidük.çe yapılacak ve teklif mektuplarının ~ılma
sı için kararla.,tınlan günden ittba.ren nihayet on gün lçlnl.te tetılfi kabul 
edilene keyfiyet la.deli taa.hhütıi bir mektupla teblll olunacaktır. Umum 
müdürlük ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen aerl>e8tt1r. Tetllt sahlpleri 
ihale için muayyen müddet zarfında tekllfierlnden dönemezler. (10251) 

lıtanbul Merkez Jandarma Bölük 
Komutanlığından: 

EKSiLTME iLANI 
7 12 941 ta.rlh pazartesi günil saat lUO da Vilayet Jandai'ına tomutanıı

ltında le§Cltkül eden eksiltme komlsJonu odasında c1Q70,9~b Ura telif bedelll 
İstanbul jandarma merkez b61ük komutanlıtı banyo daln!61 ya.pılmaaı .Lfi ~lık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Aaterllkle allkuı bulunmayan l.steJdilerln nüfus, bih1.yet ctaıtanı, bO.
n&bal kltıdı, afl n.poru ve timdlye kadal! çalıfmJ.f <*lukan mti9llelelerden 
alınDllf lyt hizmet vestıı:alan ile birlikte 4/12/941 tarlhtnde Şlfll tramva1 
depow daıhlllnd*l müteharrik malzeme mtldilrlültine mtlracaatıan lüzu-
mu bildirilir (10629> 

İstanbul Vilayetinden: 
1 - Buğday unmıdan ekmek, francala, ma.lcaln&, şehriye, pelmlmet, 

b1*üvt ve slmltten, ga.yrt maddelerin yapılması, aatıl.maaı w ldtlılltl 
22S No. 1ı kararın merlyete tonulmuı hakkında.ti 2/18894 ayılı kararna-

. .:,__,. ..... ~ .. ~-•- lir•-.., .... ~~ 
me lle meoolunmuttur. ••••••••• 

2 - Btrincl maddede tadat edilen lstihlltc maddelerin.tn y&pllmaal içln 'Dekla"' m Oenı"I Hakı·k t tıtt.sla edilen una alt beyanname müddeti 29/11/941 &qamı hitam bula- n v • a : 
calttır. 

Blnaenaleylı pasta, kek, aandovlç etm.etı. bolaça, yufka. çörek, börek, Yurdumuzun her kôteclnde düriiltliil11. \ICUZ-
tatlı ve emaall unlu m&ddelerln 30/11/Ml pazar gününden itibaren sa.tııma- lutu ve bol çefltıerlle tu>mm11: 

ıa.n memnucıur. Asri Mobilya Mağazasını 
IST ANBUL ÇlÇEKÇlLER CEMiYETİNDEN: gemıeden ve bu fikri almadan b&§ka yerden mo-
Çlçek mezadı 1/12/941 paazrtesı gününden itibaren Beyotlunda.Balık- bllya alma.malarını ta.vsiye ve mutlaka sa-

pazannda. Qefme solcatında 24 No. da ya.pılacatından esnafımızın malla.nnı lonlanmızı gezmelerlnl rica ederiz. Bllh:usa 
oraya göndermeleri lüzumu llln olunur. İngiliz karyolalan ve Avusturya sanda.lya

Ian mevcuttur. istan~ul, Rıza Pata yotQ.fU 
No. 66 Ahmet Fevzi. Tel 23407. 

IRA·DYOI 
Meyva Amatörlerine 

Türk Maden 
Mühendisleri 

Cemiyetinden: 33 :yıldanberi ittlgal etmekte oklulumm ve aon parUslnt haroten 
12,33 su eeer1eri ve oyun hava.latı. evvel J'ran.sanın Orlew fehrtndeld B. Turbat mtleae:ııewlnden eelbet-

12,46 AJanıs biberleri, 13,00 Muhtelif Türk maden a.übendWerl cemiyeti titimts '" memleketlmlzln de mümtaz yerlerlnde yetişen aeçme nevi-
malcaı:iılarda.n şarkılar, 13,30 Salon esas nlzamnamealnln 10 ncu madde- Jerden: 
orkestrası. aine teTfikan senellit lrongraauz t/12/ Kaym <Avrupa - Malatya), Elma (Avrupa - Amasya - Ferik), 

18,03 Daılı9 orkestrası, 18,40 Fa&ll 941 peflembe gtinü saat 15 de zon- Armud (Avrupa - Ankara> Ayn (Avrupa - Karaıılıkdere); 
heyeti, 19,30 Ajana haberleri, 19,55 Pl- guldakta Türk maden miihend.lalerl Ağaçla.rmdaıı &,fllanm* auretlle fidanlıPnızda tet.slr edilen 1 ve 2 
yano lle caz pa.rçala.n, 20,15 Konuşma., cemiyeti salonunda aktedllecetlnden Y8.§lllda.ki fidanlarımız, Etiketleri üzerinde olarak, meyyalannm erme 
20,30 Muhtelif makamlardan pI1olar, sayın cemiyet lzalanrun BÖ'zü geçen zamana, nefaset ve cesametleri bab edilmek smet.11le satışa amade ol· 
21,00 Ziraat aaatı, 21,10 Karışık p.Mı gün ve saatte kongrada ha.zır. bulun- doğunu nadide ve nefis meyva meraklılanna a.rzederlz. 
ve türküler, 21,35 Ankara Sonbahar malan ve 1mkln olmadıtı ta.kdlrde ADRES: AFYON - BED"STEN ÖMER L. TJRYAllt 
at yal'lŞlla.rının netıceıert, 21,45 Dans Zonguldakta bulunan arkadqlardan illl••••••••••••••••llııİİmmmİİİİiiiİİİİİİll•I 
müzftl Pi., 22,30 Ajana haberleri, 22,45 birialne vekilet verdillne dair cemiyet FIK R J T. KARDEŞ Spor servlal. rlyasetlne bir mektup veya telgra.f 

1 blrlncllinun paaarieıd Dbahı göndermeleri lüzumu llln olunur. 
Otomobil ve Malciai.t Oblu 7,30 Program, 7,33 Hafif pa.rçalar Pi. Türk Maden mühendi81eri cemlye'ı 

De Km 90kak No. 1, Şlfll - Telefon: 11151 
Yeni ders devresi 10/12/941 de ~ılacaktır. Pratik mo
tör denleri, Malcine Monta.Jı. BlektrUt tatbikatı, Dlrelc· 
slJOO talimleri marta tadar deTam edecettır. Dellfell 
devre bqlangıç ta.rthlert De okul iicretıerl Te kabul 
şartlan hatkmd& bllgi edinmek lçln taıımatnamem.111 
llteytnls. Kayıt muameleitne b&fla.nm.ıttu'. Yertnisl 
tlmdtden temin ed.lnlz. 

7,45 Ajana haberterl, 8,00 Haflf par- RUZNAME: 
çalar, 8,15 Evin saati, 8,30 Müzlk prog- 1 _ Açılış. 

ramı Pi. 2 - Konırra riyaseti d_Lvanı seçimi. 

AKŞAM - -Abone ücretleri 

senellt 
1 Aylıt 
a AJlık 
1 Aylık 

Tilıtd,e Ecnebi 

1400 laınıf 2700 kurut 
750 ı H50 • 
400 • 800 • 
150 • • 

Posta. tttlhadına dahU oimıyan 
ecnebi memleketler: BenelJll: 
3800 aııı aı-Jılı 1800 no •Ylılı 

1000 kuru4tur 

Telefonlanmn:: Başmuharrir: 2056.'> 
Yazı 141erf: !0185 - fdare 2"81 

Midir: nt9'7 

Zilkade 11 - ltaaan H 
8. İm. 011 öt. fkı. Ak. Yat 
E. 12,37 2,21 7,.21 t,46 12,00 1,37 
Va., 5.20 7,04 12,00 14,28 16,42 18,19 

İdarehane BabıAll civan 
Acımusıut sokak No. 13 

S - Geçen devreye ait muamelltın 
lconııraay arzı, J'lllık raporun okun
maa ve idare »Jıetınln ıbruı. 

4 - Yenl ~ heyeti ~lınl. 
5 - Yeni devte)'e alt biiteenln tan

zlml 
f - Fahri lzalann tongranuı taa

dl.tlne arzı. 
7 - Arzu ve dlletlerln tetkltl. 
8 - Kapan14 söylevi. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Dr. FAiK AKALIN 
FtziK TEDAVİ ENSTtTttSV 

E*1 ve yeni Romatizma, Kırık, 
Siyatik kat1 tedavlal. DJ.yater-

Devlet Deniz Yollan lıletme 
Müdürlüğü lli.nlari 

Umum 

ml, MaaJ, Ziya banyoları, Yilz İdare"''-
m.uaJı en modem elekttitc el- uıw milatabdemlertyle kamarotlanna alt bet yilz ta.kını elblaenlA 
hazlarile yapılır. (kum&fl 1darem.19Ce verllmıek Ye tell, utar, dilime, a.llmetl farika Ye aa.ar 
Sah rünleri l5 _ 19 arasında malzemesi müteahhldl tarafından temin edilmek üzere) di.kllmeal kapalı 

)'Oluallua naNHnen bakdu zarf usulü ile ekalltmeye konulmuttur. 
1ıtıtı11 caddesi Tünel elvan No. Ekslltme 10/12/Ml güiıtı saat on dörtte Tophanede idaremiz ma.lzeoıt 
471 Haşet Kütüpha.nesl ilstünde, şubesi blnasındakt alım satuıi tomlsyonunda 1aplla.caktır. İlteldller paraaıa 
Reasürans Apt, No. 1 Tel: 43955 verilen şartname ve aaır evrakı malzeme müdilrlüğihıden alabllecetlert llbl 

1 
harç malzemesı nümunelerlnl de ayni yerde görebilirler. (10385) 

........ .-..~·••••••••••••••••••••••ııııııııııııııııııınıııııııııııııı .. ıııııııı•ıııı••a••• .. •••••3•••••••••••••••• ... ıll 

Mukavele, ekslltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şa.rtna.melerl, 
proje keşif hilllsasile buna. müteferri diğer evrak her gün villyet jandarma ••••••••••••mi 
alay komutanlığı dairesinde görülece-ktlr. 1 

.Muvakkat teminat e8h liradır. Gu··nıu··k B 1 
Lteklilerln en az blr taahhütte tlOOO• llrahk bu işe benzer iş yaptıtına OrS8 

d:ıtr 11arcıerlnden almL!I olduğu vesikalara istinaden Istanbul vilayetine mü- .__ ..... _________ ~~ 
1 cantla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç ı3• gün evvel alınınıf ehliyet 
ve 94~ yılına alt Ticaret Odası veslkalan lle gelmeleri. (10218) 29 Jklncltetrln 1941 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüı "100,, ku1'11flukların tedavülden kaldınl
ması hakkında: 

Oü-ı.u.ş bir llralıklann darp ve pıyasaya kifl miktarda. çıkartlmUl mie
rine ı 2 941 tarlhlnden itibaren tedavülden kaldınlmıt olan g-lmi)f yüz 
lmruşluklann 1/2/941 tarihinden beri yalnız ~al sandıtlarlle Ttlıtive Ctim
hurlyet Mertcez bantamıca. ve Merkez bantaaı bulunmıyan yerlerde Ziraat 
bankaM şubelerince yapılmakta olan tebdil mua.melltına. 31/1/942 akşamı 
nihavet verHecektir. Bu tarlhtan sonra mezkür paralar nakit olarak hiçbir 
vech!lo luı.bul edllmlyecektlr. 

Elinde gümü~ yüz kuruşluk bulunanların :Sl/ l/942 akşamına kadar 
bunları mal sandıklarlle, Tü~ Cümhurlyet Mertcez bankasında ve Mer
kez b:ınkası bulunmıyan yerlerde Ziraat bantr.aı f\lbelerlnde tebdıl ettır-
metrrl ıtan olunur. (8262 - 9838) 

Oniverıite A. E. P. Komiıyonundan: 
ispençiyari kimya enstlLilaünde yaptırılacak 3857.88 liralık tamirat ve te· 

aiaat .lfl 8/Xll./941 cumartesi rünll saat 10 da R~rlükte açık eblltme ııe 
lhale edilecektir. 

Keşif ve şartname rett6rlilkte görülür. (10153) 

lıtanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
1 - İda.remlzde münhal mllhaaebe memurlutıan lıçln 8*erlJ.llnl JaP

mış ıı..e mezunlan araınnd& bir misabab. yapılacaktır. 
2 - Milaabakada. muvaffak olanların ldarenln tCllf edecell yerde me-

murlyet kabul etmeleri pttf.ır. 

L. K 
~ 7,5 933 TiiII borcu l. n ın 
Kupon kesllt · 23,25 

• • 1933 ikramlyell 19.85 
• • 1933 İtramJyell Erganı 21,25 
ı '1 1934 Slvu-Erzurum I 20,60 
• • 1934 sıvas-Erıurum 2-1 20,70 
• 7 1941 Demlryolu lstltrazı 19,45 
• 2 J 932 llazlne bonolan 58,50 
• • 1935 Bazlne bonolan 18,50 
• • 1938 hulne bonoları 26,'15 

A. DemirJolu ta.hvllt I - n 48.25 
A. Demlryollan tahvııt III 50~0 
A. Demll'Jolu mitmeuU senet 45,75 
T.C. Merkez bankuı lH.-
T. İt bantaaı nama muharrer 12,20 
T. İş bankaaı (hamile alt ) 12,75 
T. 1' bankaaı milmeasU bil. H5,-
A. DemllJollan tlrketı < ~ 80) 28,25 
A. DemJryollan elrtetı C ~ 100) 46,25 
Baklh.lsa.t çimento 10,.20 
Kredi Pomtye ltOS 100.-

• • 1911 103.-
• ı AmorU it.-
• • Kupon 1,25 

Tlln altını ... 
Ktllçe altın blr sramı S,et 
Olllıanlı bankam (bantJ:ıot) 2,95 
Londra Ozertne 1 lterlln 5.32 
NeYJOrt berine 100 dolar 119,et 
lıladrld berine 100 peseta 11,89 
Stokholm herine 100 kuron S0,'15 3 - Mllaaba.kada muYaffllık olanlara 3858 sa.yılı kanun htıtmllne ıı:ıre 

20 llrıı. aaU maaf verllecettır •• 
4 - İsteklilerin 788 ayılı memurin kanununun 4 flnctı maıdde8'ruWd Mükafatlı mukavemet 

pı tıan haiz ve devlet memurtyetlne ıııc defa gtrecetıertn so J'8flDl geçme- koıuau 
mlş olma.lan ve askerliklerlnl yapmlf bulunmalan lAzımchr, 

5 - Müsa.bataya gl.nnelt iste7enıer 8/12/Ml cumartea dnil .-at ıs e Sarııer Ha!kevlnden: 1 - 30/11/941 
kadar dilekçe ve evrakı müııbUıelerlle birlikte lmtlhanm icra ohmacalı t&- puar dn1l .-M 10,SO da ba41181ıınıLlal 
taı bul P. T. T. Müdürlütft ldar! kaleme mllracaat etmelldttler. ü:rıenı S ktlomttremc blr mataveme ( 

G - Müsabaka. 8/12/Ml pazartesi saa.t 10 da yapılacaktır. ı10Q88) lcolusu tertip edllmlftU, <Kotu Bii-_________ ...._ ______ ..;.....;~----.;._-- Jikd81'9 1le Kiıeçbamu araauta. ya.-

Belediye ıular idareainden pilacaktır.> 2 - Her ay birer ldıomet-

Sa 
re fazlaalle dört defa tekrar edllecdt 

yın abonelerimize olan bu k°'utann 10nunda. en lyl de-

Su sayaçlan içindeki su,yun quk~ donnıaaı, A)'lCın boculUP tınıma
•ına sebep olur. Ta.mir mura.tı olarak bir çot pa.ra. ödemeniııe mahal ır.aı
SlU!rr.alt üzere •YIClan MJ1uta b.111 muha,fua loln tedbir •lmMım rtca 
~deriz. (10628) 

Oniverıite Rektörlüğünden: 

receyi alan atlete aroca blr kupa 
hediye edllecettlr. 3 - İştirak edecek ' 
gençlerin spor~ ~tıracaat.ıan. 

Yerli F-mieönü Ak. Ş. sinc:hıa: . • 
Piyade Tetmen Mehmet Baha.eddln 

311, Sınıf 7 MI. memuru Ahmet Fuat 
Tıp fakültesi Anatoml HlltoloJl ve flZJOloJl enatttülerl lçtn tedris umı ot. Haf1I Nurt 304, (328-tı>. Hear.p 

olarak yetlftlrUmek 0218re b• 111 AliDanJa n İntol"e)'e her fube içln 1tl memura Şevki Gillma.n 0'18'18>. Sınıt 
hekim gönderilecektir. İatetlller buna al$ 8lillan itıııci lclnun 1942 blfll\8 T :uı. memuru-lbltt· ot:" Al!: mtınet 
bdaı' Tip tuiltell J>etaallluadaa ~" ıuı u. ~. m cm-m>. Bu .-.,ıann acele IU· 

.<10111) IMte aılnıcaatlal'l Ula olmıw.. 

7 ilkkinun 1941 çekilişinde 

86.249 bilete 720.000 lira lkranilye verilecek 
,. . 

İ am bilet 3, yanm bilet 1,5· lira 


