
Basın Birliği umumi 

kongresi dünden itibaren 
çalışmalara başladı 

Okullarda spor 
çahşmalanna bu ay ın 

9 unda başlanacak 
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A lma n tebllğ l 

Kırımda ileri 
hareketi 

devam ediyor 
Moskova 

cephesinde Kursk 
zap tedildi 

l<.ırımda şimdiye kadar, 
. alına11ı esirlerin miktari 

53, 175 i buldu 

Rerlin 3 CA.A.l - Alman orduları 
unlumi karargahının resmi tebliği: 

ltı:rımda da mağlüp edilen d~an 
A.Irnan ve Rumen teşekküllerinin sıkı 
takip ve tazyiki altında bıri Sıva.sto
tıoı, diğeri de Kerç yolu ile ka.çma~a 
~alı.şan ikJ p;rupa aynlm.ı.ştır. Düşman 
kıtaıarını kaçırmak için kullanılacak 
&cınuere hür.um eden tayyarelerimiz 
top:vekün 38 bin t.onilatoluk 10 ticaret 
~etnisi batırmış ve diğer 14 gemiye de 
"IDr hasar vermiştir. 
Diğer tayyarelerimiz Sıvatopolu, 

~alta limanını ve Ker.; boğazı ile Ka
~adeni1Jn şımal doğusunda bulunan 
tdenerl bombalamıştır. 
Radub'daki mevz:lerden birine ağır 

Capta bombalar isabet ettirilmiştir. 
l{ınmda yarma ve takip muharebe

leri esnasında 53 bin 175 kı.şi esir edil
tnış ve 230 tank, 218 top, birçok zırhlı 
tren ve çok miktarda harp malzemesi 
•~tinam veya tahrip edilmi.ştir. 

Bundan başka ileri hareketimize 
tr!anı olmak için konulmuş olan 13 
bınden fazla kara toroill de tahrip 
ecı.ihniı;tir. 
k. ltalyan kıUan, Donetz havzasında-

! rnuharebelerde yeni erazi kazan
mıştır. Doğu cephesinin merkez kesi
ınit1df' mühim bir vilayet merkezi, de
ilryolu teltı.kl noktası ve sanayi miJl"-
~i olan Kursk, zırhlı ve piyade te

ş"kküllerimiz tarafından ele geı;:iril
trıl~Ur. 

Uerlin 3 <A.A.) - Alman kuvvetıerl
tıin Kınında eld , ettikleri zaferler 
Razeteıerin başlıca m:!nuunu teşkil 
~tınektedir. Oazetel0 r, Kınm'ın nıer-

ezi Simferopol'un Aln anlar tarafın
dan zaptmdan sonra. Karadenlzde 
Sc.vyetıerin elinde kalan ehemmiyetli 
Son büyük Jimamn da doğrudan doğ
tı.ıya tehdid altına glnniş bulunduğu
nu belirtmektedirler. 

Almanlar Murmansk 
şehrine yaklaştılar 

Stokholm 3 (AA.) - Stokholm 
1'idningen gazetesinin harp muhabi
rhıin bildirdiğine göre Alman kuv
Vetleri Rus mevzilerini bombardı~ 
rnan eden tayyarelerin himayesinde 
Sovyet istihkamlarına doğru sürat~ 
le ilerlemektedirler. 

Muhabir Alman kuvvetlerinin 
Mul'nıansk şehrine bir kaç kilomet
reJil: b1r mesafeye kadar yaklaşmış 
olduklarını bildirmektedir. 

J\lman bava liuvvetleri ICumandanlanndan mareıal Keuerliag Rus ceph~inde rnuvaffalcıyeti 
görülen bir tanru-e mii&ezesl memuplari:yte görüşüyor 

Cümhurreisi' Rus K aradeniz( Napoli ve 
Palermo'ya 

hava taarruzu 
nin nutkunun 

akisleri 
Nutuk dünyanin lier. 

tarafında çok iyi 
karşılandi 

Milli Şef İsmet İnönü' nün nutku 
dünyama her tarafında akisler uyan
dırmıştır. Gazetelerden başka rad· 
yolar da nutku incelemişler ve öne· 
mi üzerinde durmuşlardır. Londra 
radyosu nutkun İngiliz ittifakına sa
dakat noktasını mühim b ulmakta
dır. Berlin radyosu Türk - Alman 
saldırmazlık paktına verilen ehem
miyetten mıemnuniyet heıyan etmiş
tir. {Radyo gazetesi) 

Roma 3 (A.A.- -Türkiye CÜ.m
hurrei$i lsrnet lnönü' nün büyük mil
let meclisinde söyiediği nutku mev· 
zuu bahis eden Stefani ajansı, Müşa
rünileyhin, Türkiye'nin bilhassa ken
di hürriyet ve istiklalini muhafazaya 
azmetmiş bulunduğuınu vıe mücade
le haricinde kalmak hususunda kati 
iradesini belirttiğini kaydediyor. 

S.cfani ajansı, bu beyanatın İtal
ya' da memnuniyetle karşılandığını 
bildirdikten sonra, Türkiye' den ken
di bitaraflık siyaseti ile tearuz teşkil 
edebilecek her hangi bir şeyi hiç bir 
zaman istememiş olan Mihver dev
letlerinin, şimdi Türkiye' nin ayni 
bitaraflık yolunu takipte devam et
tiğini zevkJ.e müşahede rttiklerini 
ilave ederek şunları yazıyor: 

donanması 

Bir Alman gazetesi bu 
donanmanın akıbetini 

fena görüyor 

Berlin 3 (AA.) - (Stefani) 
V oelkischer Beobachter gazetesi, 
Samara'dan gelen haberlere göre, 
hali hazırda Karadeni:r.de bulunan 
Sovyet donanması, eski bir hattı 
harp gemisile y<eni yapılmış ild ve 
diğer yirmi bir senelik iıç kruvazör, 
son sitem birkaç torpıdo muhribi, 
elli deniı.alh gemisi ve eıı süratH hU
cum botundan ibarettir. Bu donan
ma malzeme ve tamir bakımıından 
müt~adı:lid üslere muhtaçtu. Bunları 
alabilecek eıvsafta her liirlü deniz 
tezgahları mevcud olan yegane li
man, daha §İmdiden Alnı n tayya
relerinin taarruzuna lıeı.l olan Si
vastopol' dur. Sovyet <i'oııanmuını 
bekliyen akıbet nıedir} 

Akdeniz e 
İngiliz filosu bir İtalyan 

gemisini batırdı 

Berlin 3 (A.A.) - Alman rad
yosu, Akdenizde İngiliz dc.niz kuv
vetlerinden iki kruavzör ve Üç tol"
pido muhribiyle karşıla~an bir İtal
yan karakol gemisinin mı.icadeleyi 
kabul ettikten sonra battığını bidir
mektedir. 

Taarruzlar çok ağir oldu, 
6 saat mütemadiyen 

bombala r atıldı 

Londra 3 (AA) - İngiltere 
hava nezaretinin haberler servisi 
cuma akşamı altı saat devam eden 
taaruz esnasında İngiliz ağır bom
bardınıan tayyarelerinden mürekkeb 
ehemmiyetli teşkillerin Napoli ve 
Pal·ermo üzerine lonilatolarla bom
balar yağdırdıklarını bildirmektedir. 

Napoli' de torpil fabrikası, tayyare 
gövdeleri yapan büyük bir fabrika 
ve demiryolu istasyonu tam isabet
lcre l.edef olmustur, 

Palermo elektrik santralı, deniz 
tamir havuzu, mendirekler, deniz 
tayyareleri Üssü şiddetli bir bomba 
kasırgasına tutu1mu!':tur. Bu hareket
lere iştırak eden İngiliz tayyarelerin
den yalnız biri noksaındır. Döni.iş 
esnasında İtalyan avcı tayyareleri 
Napoli üstündo beyhude olarak tay
yar~'.crimizi dağıtmağa tc~ebbüs et
mişs~ de hepsi salimen iislerine aıv
det etmişlerdir. 

İngiliz tayyarelerinden mürekkeb 
diğt•r bir teşkil de Akdeniz' de ge
celeyin mihvere aid bir iaşe gemisi
ne la:ırruz etmiştir. Kısa mesafed·en 
atılan bombalardan en az altısı ge
miye isabet etmiştir. Tayyarelerimiz 
yaralı gemiyi son defa görebildik
leri zaman, gemi harekett'en kalmış 

Alman Maliye Naziri ve baş .t~rafından dumanlar yüksel-

s f . . mekte ıdı. 
o yaya gıtt ş· 1.. F 

Sofya 3 (A.A.) _ Almnn Mali- ıma ı ransaya taarruz 
N b 1 ah S fyay gelrnı·.. Londra 3 (A.A.) - İngiltere 

ye aznı u sa > o a Y • • b' bl v d 1 
ve Bu11."ar taliye Nazın tarafından hava nezaretının ır te igin e şöy e 

karşılanmıştır. (Devamı sahile 2 sühm 5 de) 

BU SABAHKİ 

lran'da bLiyuK 
bir ingiliz 

ordusu 
toplanıyor 

Bu ordunun vazifesi 
Almanların Ka fkasya· 
dan cenuba akmasına 

mani olmaktır 

Londra 4 <A.A.) - (B.B.C.) Alın.an 
ordularının Kaflrnsyad:ı.n cenuba ak
masına mani olmak için kuvv<'tlı bir 
Brit::ıııya. !mp::ı.r:ıtorluk ordusu yer al
m::ı.kt::ı.dır. Ir:ı.ırn Brltanya, cemıbi 
Afrik:.ı ve Hlnd k·tal:ırı yağıyor. Bıı 
kıtalann techiz!\tı Amerikad::ın sev'k
cdilmektedir. Hava kuvvellerl ile 
br,.aber Aınerrkan mütehnssıslan da 
gelm.i~ir. 70 d~n fazla. Aml'rikan ~
misinden ınüre!dcep bir kafile filJ 
halinde ıni.ıtem::>.diyen İran'a malzeme 
ta:;ıınaktaclır. H:ı.va malzemesl hav;-ı 

yolu ile naklediliyor. 
Libya ile Kafkasya araSL'ldaki Brl

fanya kuvvetlerinin ağır t::ı.nkl:ın 
Amerikadan gelmektedir. Bunlar Al
m:-n tanklanna kat kat faiktir. ~ 

Rus Baltık 
donanması 

Amerika 
Almanyadarn 

3 milyon 
dolar istiyor 
Alman maslahatgüza ri 

bu münasebetle 
verilen notayı Berline 

bildirmeyi reddetti 

Lonclra t CA.A.) - 'B.B.C.l Ame
rika. hükiı.meti Rubin Moor vnpuru
nwı bir Alman denlz:ııtısı t:ırarından 
b:ıtırılm:ısı üzerine Almnnyad::ın üç 
milyon dolar tazminat istemi<jtlr. 
Alm:ınya bu istti!e cevap \'Cnne;niştlr. 
Amerika. H:ıriche Nazın B. Hull ile 
Alınan ma::l:ıh:.tı;üz:ırı ara.snıda tea
ti <'dilen notalar ne.}redilmişllr. Bun-
i:ud::m :ınl:ısıldığına ~öre mas!:.ıhat
~~üznr Amerika cümhurrelsi B. Roooe-
vclt tarafmdan hazır1an:nı ve Ameı1-
ka g-cmilreinin batmlmasıııı korsanlıt 
s:ıyan not::ıyı Berlin'e b!ldirmcğl red· 
det.mi.şlir. Bu red, notanın resmen 
verilmesine ra~men yapılmıştır. 

Sibirya'ya 
taarruz 

Kronştad' da barınama- Kanad a başvekili bunun 
dığından H angoe'ye gitti beklenmesini söylüyor 

Yichy 4 (A.A.) - (Ofi) Rusya'd::ı. 
bütün cephe boyunca muharebeler 
:;:ddctıe devam diyor. Moskova cephe
~ ınde vaziyet 1eğişmea!i.şLlr. Ukray
nn'da Alman ilerı hareket d vnm 
f'diyor. Almanlar yeniden arazi kaznn
mL~lardır. Kırım'da Ruslar yeniden 
geri sürülmüşlerdir. 

Muhtelif membalardan gelen ha.
berlere gore Almanlar en şimalde 
Murmansk limanına taarruza başla
rnı~lardır. Leningrad'ın vnziyetı iyi 
değildir. Yapılan bonıbardunan yü
zünden Kroll.'Ştad nazik bir duruma. 
diiştüğünden buradaki Rus baıtık do
nanması denize o.çılarak Fınlandlyn.' 
da clJ.n Rusların işgall altında. bulu
n:ın Hangoe limanına gltml,ştlr. 

Londra~ya göre 
vaz iyet 

l\1oskova mintakasında 

yeni bir A lman t aa rruzu 
bekleniyor 

Londra 4 (A.A.) - (D.B C.) A.merl
kudan Kaııada'ya dönen Kaıı:ı.do. Ba.ş
;·ek.iU şu beyanatta bulunmuştur: 
ııAmcrikada i.nfiratcılık ıocrabı ka;ıbo
hıyor. Tehlik.e v:ızi.} <'ti oy le bir hale 
getinni.ştir Jd, resmi bitarnflü~ mllll 
politika olmaktan çoktan cıkmıştır. B. 
Mo.tsookanm :>tılınası Japonya.nın 

Rusya Ue blt.:ı.raflık anln<>masını er
geç bozacr.ğını göstermrktedir. Bu
nun için Sibirr~.ra ta:ı.rruı ihtimali 
ı;öı:önünde tutulmalıdır. .Japonya'nın 
S!c.:ın'a k::ırşı plfml:ı.rı. Amerika, in~ 
glltere ve Hind Felemengi tarafın
dan :ılınan müt.hiş ekonomik tedbirler 
uı.erine durmustur.• 

Rus tebliği 
Loııdra 4 lR:ı.dyo 7,15) - Gece ya-

11sı Moskovad:ı neşredilen Sovyet 
t~bllği: İkinci teşrinin ü üncü günü 
bütiın cephe bo~ unca şldeı.etli mulıa
rcoc-ler devam etmiştir. Muharebeler 
Kırım'da. ve Kallnin mmtakasında 
cilhassa şiddetli idi. T::ıyyarelerlm.lz 
düşmanı ağır zayiata ur.ratmı~lardır. 

İki Amerikan denizaltısı 
İngiltere ve P olonyaya 

devrediliyor 
Moskova radyosu 

ne diyro? 

«Bütün milletler Türkiye'nin miJ 
salini takip etmiş olsaydı, harp bu
günkü kadar genislemiyecek, bu da 
insanlık için büyük bir kazanç ola
caktı. Harbin tahrip edemediği her 
şey barış olduğu gün, yeniden ku· 
rulma faaliyetind-e daha az işe sebeb 
olacaktır. Cümhur Rei!!i fnönü'nün, 
Türkiye'nin bütün devletlerle anlaş
ma 'Ve ahenk İçinde yaşamak istedi
ğini bildiren sözl•eri, müstakil ve 
muhtar s'İya!!etini idame yolunda 

1111N11111ıııııııı••••n11R1111111ınıııııııııı .ıııı1111111111nnaıwıııı111aııı·ııııııııııııııı-111111111111 .. 1.,aıııaııuın-.. -· l.ondra 4 (A.A.) - (B.B C.) Mo.~ko-
v::ı radyosu dünkü n~rlyatında. Mos-

Londı-a 4 ( A.A.) - İki Amerikan 
denizaltısı İngiltere ve Polonya:~ 
devredilmektedir. İngiliz ve Polonya 
ınür~tebatı buna müsa.bih den!zaltı
l::ırda talim görmü~lerdir. Londra 3 A.AJ - Moskova radyo- gayret sarfeden Tü1kiye hüku· 

su. Almanların cenup cephesini yar-
d!klannı bu sabah teyid etmi.~tlr. Mos- mcti için ciddi bir sempati du-
kova radyosu yarma hareketinin han- yulmakta olan İtalya' da, haklı ve 
gi noktadan yapıldığını bildirmemek- tam verinde olarak karsılanmıştır.> 
te takat bütün bir gün süren fa.sıla.sız · Bulgar mahafilinin 
ve şiddetli muhareblerden sonra Al- •• ,.. 
ınan ileri hareketinin durdurulmuş mutalaası 
Olduğunu söylemektedir. Sofya 3 ( A A. ) - (O. F. l.): 

Londra ne diyor? «Cümhur Reisi İsmet İnönü aklıseli
me hitap eden çok güzel sözler söy-

Londra 3 (A.A.) - Simferopol'un (Devamı sahife 4 sütun 1 de) 
zaptedildlğine dair Almanlar tarafın- =============== 
elan ileri siı.rülen iddia hakkında ve 
J\lmanlann Kırım berzahında ne ka
dar !leriled!klerlne dair salahiyettar 
tnabflllere Rus menabilnden hicbir 
haber .gelınem~tlr. Alınan haberler
den şark cephesinin muhtelif kısım
larında şiddetli muharr.beler cereyan 
ett!ği anlaşılmakta ise de her hangi 
J:ıir kesimde Alnıanlann ilerlediklerine 
dair blr kayıt mevcud değildir. 

Her ne kadar Moskova h:ıvaliainde 
dünden itibaren ş-iddeti artan soğuk 
haıekatı kolaylaştırmış ise de bu böl
gede vaziyetin vahamet kesbettiğini 
göst.eren bir nlimet me1•cud d3'lldlr. 

Avustralya harbin geniş
lemesine karşı koyacak 

Londra 3 {A.A.) - Avustralya
nın Britanya hükumeti nezdindeki 
sozcüsü, Avustralyanın harp gayret
~erinden bahsetmiş, ard.uda 450000 
Avustralyalının hizmet ettiğini, mü
fıimmat istihsalatının fazla olduğunu 
\re harbin her türlü genişlemesine 
karşı konuracaiını söylemiştir. 

.. i.kka•Ier : 

«Ahmak ıslatan» 
- ---

C ~~uyuculannuzdan biri, Kabatq• 
taki tramvay durağında yağmura 
karft bannak yapılmasını temenni 
ediyordu. Hakkl var. Fakat dün 
tam işten dağıl" saatinde Eminönü 
meydanının halini görseydi kimbilir 
mektubunu ne suzi,li yazardı! 

Modern meydan ... Evet ... Manza
ramn bozulmaması... O da eveL .• 
Fdı:at lıer şeye rağmen binlerce hal
kın yağmura ve rüzgara kartı mah· 
fuz kalması diye de bir mesele var
dll'. Bunların hepsini pekala zeka 
ve zevk dairesinde telif ebnek müm
kündür kanaatindeyiz. 

İncecik çiseleyen yağmurun adına 
fstanbullular «ahmak ıs1atan» der
ler... Modern meydanlarnnmn bu
günkü vaziyetine göre. daha tiddet· 
li y:ıiıflara daha ıiddetU bir isim 
bulmak icap edecek!... Dikkat l 

[Hav~ az hararet veriyor) - Gazeteler -

- Beç böyle oeak görmedlmdl ofull . liu gaz mı yakıy, k6mür mü yakıyT 
- Onun orası beç betli obua -mt. bir babar-.. &n ıa:ı ,.alaJ', blr balaar-

SJD lnsam ya1D7!., 

kova etra.fınd::ı.kl. muharebelerin şlın
di en ehcmmiy0tu safha.sına glrdlğlni 
bilC:irm.lştir Alnın.ular buraya yeni 
tank, top ve t:lkviye kuvvetleri atı
yorlar. Reuter ajansının aldığı ha
berlere göre Moskova'nın şimallnde 
Voloklamsk'da Alman tazylkl devam 
ediyor. Moskova'ıım cenubunda Tula'
da Almanlann ha.rekatı yeni büyük 
bir taarruz başla..."!l:ık üzere oldu~unu 
gösteriyor. Birkaç gündcnberi Tula 
~chrlnln kenarında harp edlltyor. Ka
linin .şehrinde Ruslar taarruz ederek 
h:ı,.abeler uu-rinde llt>rllyorlar. 

Kırını'da ise vnziyet gergindir. Maa
maflh Almanlar dağlar nr:ı.sınd::ı.n ce
nu:b:ı doğnı yol açm.a.ğa muvaffak 
olamamışlardır. Rus mevziler! dün ıo 
defa. hücuma maruz kalmıştır. Al
mmıların Kırınım şarklnduki Ke.rç 
bog:ızın! giden yol iizeri.ndekl Foo
dosra berzahını .gectlklcrine dair ha
ber yoktur. 

Don nehri kemı.rmda Alman taarru
zu durdurulmu.~c;u da Doneç havza.
mda şiddetli Alman hiicumlan de

vrun ediyor. Rusvaya Brltanya mnl~e
mesi YaITTııaktadı:. 

İşgal altındaki memle
ketlerde idamlar 

Amerik::ıda. İngiltere için 50 refakat 
~emisl yapılacaktır. Bu g-cmilC'rln kor
vet ol:ıc:ıklan zannediliyor. 

F ransada yeni bir 
milli meclis 

Londra 4 (A.A.) - CB.B.C.) Man--. 
.ş~l Petaln yeni bir milli meclis kur
muştur. Çık:ırılnn 18 mü~avlrin yerl
ne yeniden 27 kisi tayin edilmiştir. 
Btınun neticesi olnrak m::ırcsal mec
liste yüzde ~-üz r'!Y kazannca~m::ı emin. 
lm1'.ınııyor. 

~-~~~~~--~ 

Fransa' da 
General de Gaulle'ün 
beş dakikalık grevine 

riayet edildi 

Londra 3 {AA.) - Lo-:ıdra'ya 
ilk gelen haberler general de Caulle
ün bütün halk tarafından riayet edil
mesini istediği beş dakikalık grevin 
Fransanın her tarafında tatbik edil· 

Londra 4 ( A.A.) - (B.B.C.) Almmt mi!f olduğunu tahmin ettirecek ma .. 
işgali altındaki meml<>l::etlerde 106 h!) ettedir. 
r~hlne daha idam cdllmlştlr, Dün Amerikan ajansları, tezahüratın 
Eelgrad'da. bir Alman askerine y:ıpı- Nancy, Epinal, Longwy, M0C1tbe1i
l:ın hlamtz üz~rine 100 kL';li kur.şuna ard ve· Vichy'de de cereyan ctmiı 
dizilmiştir. Norveç'de 6 kl.şl sözde 
düsmana yardım suçlfo idam edil- olduğunu kaydediyorlar. Grevin 
mL'>tlr. Heydrik'in Çeky:ı'y:ı hami ola- Fransanm Cliğer bölgelerindeki tat· 
raıt gönderlld.Lği gündenbert burada bikatı hakkında peyderpey mahlınRt 
3()7 vatanperver kurşuna dlzllm4'ttf. -veril ~ektir. 



Sahife 2 AKŞAM • Teşrinisani 1941_. 
-===~=========================================:o================================================================================================~~~ 

,----------------------------------------------------------------~-----------------.., 1 Dün Geceki ve Da Sabahki Haberler _. 
, .................................................................................... ._IZU._._ ................................... ~": 

lngiliz ve Amerikan l Basın kongresi (Askeır-oük ~~ö;n;nı Fialandiya, !'Omanya,. Kısa müfB.kat~ 
'!!5 ne~ ~= ~=s: ~~ e: !!!f!!!l!!!S J Maeanstın Vatanda§! Otomobilde 

Rusyaya yardım işi =~~t;. buec1~=:~ ş.h::;~~.:::: I'~ 
d0080ffi818fl /Dün komisyon seçimleri 

yapılarak çalişmalara 

B. Roosevelt bir kumanda başlandi 
albna verilmesini 
düşünüyormuş 

Roma 3 (AA.) - Stokholm"
dan bildirileliğinc göre, Stock.bolm 
Tidningen gazetesi, jyi malUnıat 
alan mahafilde reis Roosevelt'in bü
tün Anglo - Sakson deniz kuvvetle
ri için tek P,mandanlık !hdruı etmek 
ta..cıavvurunda olduğunun bildirildi
ğini temin etmektedir. Bu kuman
danlık yalnız Anglo - Sak.son do
nanmasını değil, Anglo-Saksonlann 
müttefiklerinin donarunalanm dJt 
lcendi emrinde bulunduracaktır. 

Kahirede bir 
konferans 

Arap memleketleri, 
Hind, Efgan murahhas
ları iştirak edecekler 

A.:3kara 3 (AA.) - Türle Basın siyeti ile Abdullah Efendi io· 
Birliği umumi kongresi bugün Helk- 4,000 tonluk bir vapur ancak 10 tank g9türebilir.. bnt.umın bir masasrnda ysıı· 
evinde toplanmı .. tır. Merkez idare kad ka...L. .... tiki • Laadra ~~- A._:A_:._~ -::-1.~~:~ Ynaandao~ruüşt:ük. Yemeğiın sosılıırı· 

y Sovyeterin, timdiye ar 7....:;t en .....-~ uumMIUKlllUJ.\ ; 

heyeti reisi B. Falih Rıfliı Atay mu- d Id-~- L • • . ... e -x- Aınerikaının Ffo- _ E~r sız' ·_ye t~--1._··l taTııfı· 
rahhr.slara hoı~eldiniz dediktm tl.8,000 tankin yerini O uruua.& ıçm .,.._..., ... - ıı SUUlD~ 
şonra mınıeffakiyetler dileyerek 7,1.00,000 tonluk aemi li.zimdir Romaıa]r& ..._ Mı.cariaıana na geçecekseniz, birlikte gide· 
'-' · K · 1 .... j} • ilan ehnaııiı:ü ~- tavsi- lim ... • diye, n- L]ı.'-'at mesele.· ıı;ongreyı aç:mlfl'tr. ongre reıs ıgı e -J - ._.. J 

ye etliline cWr "hı," l*m•dm veri- aiııdels:;i :müşkülat bahsine ~ reiıı T"ekilliğine ve HtipliUeore se- Berllnde çıkan Berl.lner İllustr!rte QJarca kar altmd.a bllr. ~tn. lea ~ doinwlıar. Ba tM"myenin verdik. 
Qİm}er ~dnu, Te B. Hasan Reşit -'-"'-- -.1.ın...-
T Zeitung, RWJYS.Jn yardım mesel llaet denbl ~ .......-...u. 80Dn. e9Mİ Ahnan ~ bahman Sofra arkadas.larımdan, ın.ıı• aabt ~liğe. Selim Sarper birinci b--......o- ....,_ ütl!!lı tıet:ra.r -n...w.. ·filı::~si Bazıer de-

~ uu- ma&<;>sm yammn •™"'" :ı:, bu iç devfeflbı .Ru.raya hqı açılan ruf müt.ıeala-hiô S. <iedi ki: 
r-eis vekilliğine, Refik '.Ahmed Se- neştetmlşt:ir Mütehassıs bu yardımın ablnden de 1200 Jıılkmetıellı:: mesafe L-- AL.--- _ _ı_ b' • 
·Vlen.gi] de ikinci reis vekilliğine sc- pek güç oki~a sıöyliyerek diyor ld: JııUetmes:l l:izımdır. B&WN1ıi bil deafıııs.. '":'".l"te ""',__,_,.a JO<Uuuo diıne- - Ekseriya, otomobile 111 

çil~r. k!.-Agre reisi Basın Birliği cİ.ngiltere 11e Amerika. levazımın• det! vapurların ne adedi. ne de ı.- sıdir. . 
1 

.- mek, dört bıcş ki~nin rahat ır•· 
k"enunun:crı ist:ihd~f ettiği ~sek M05kova.1'a varması için tlZllil bir Clllllan bu kadar bib&: hıM1> m.aı.ı- s.Ji~ mak .... er k .mese- hüt seyrüsefer edebüecei:..ı bil 

• - ka.utmestne liizum vardıl'. Ha.rif;e.Ja meslıı1 nakle müsaittir. Bliibı1. Ha.ser lenin tefernsatuu ııve ıi'imııli.nü tetkik araba ile, yalnız başıma bir _u1
•• :;ayel~i. lMuııio ~uplarmm müte· 

\ 'abit huJCmt ve vazifelerini ve nasıl bh" de-fa bakmak Rusya.ya. tesirli Yf!lt- atıillni dola.şan dentlryolımdan !rl'ki- ebnectedirler~ Domin7aDlarla istişa- raftan öbür tarafa gitmek ıçı' 
dımm ne lcada..r ~olduğunu göster- Ja~ yapılaeak olursa :rot daha ~ re edilmdct.e ve İngiltıereniıı tarzı me sinmiyor. Her an şoföre: 

çalişması lizim geldiğini izah. ettik- meğe kMidir. R-ıısyaya gideceılc mal- cMacakhr. t.areıketi bkbada Amerika hüku- c:Durl> demek; .kapıyı açn:ıai· 
ten sonra !:omisyon seçimleri ,-apıl- t.:ıem&.nin, hedefine yetişinceye kadal Vla.diws\ôk yoluna gelince Amerika- metine ma:lU:mat verilmebcdir Bu tramvay durag•mda bek)eşeJI 
mı~ ve ç.a~.ala.ra baila.nmışbr. Bir- bil.tün diinya deniZlerinden geçmeel' nm harp malzemesi fal>rblah Atlan- .. . · 
Jik icla~ !lieyeıi reisi ~ahndan ve JAzımdır. t1k sahilindedir. Evveın. bınılann bil- mesele heııu: tetkik edilmekte ol- yurtclqlara hitaben: «Ben. BeY' 
muralıhaslar ıerefinıe bir öğle ziya- · Aiel1de şilepler bahusus muha.!aza- yük Okyanus sahiline nakli ieabed&- dı.iund4Ul hi*Uımetin muhtemei ka- oğluıoa geçiyorum. Yolu o ıa· 
feti " Tet"ilmiışm. h kafile şeklinde seter ettikleri 7ADlUl. cektlt. Tahmil 16kelesl Sea.ttle ile xan hlkında şiffidilSC: hiç bir şey rafta olan ve istiyen üç Jci~i bıt" 

.saıa.tte 10 mJJden fazla gidcıme7Jcr. 10 Vladivstok'un arası 20 gün tutar. Si- aöyJenı:ı:ıiyec.ıektir. yursunl :. Ctemek arzu!lunu du'. 

J B lt mll 18 kilometre 550 metre eder. blrya demiryolu klitle halinde nakli- Lonılra 3 {A.A.) - Rusya.; İngilte- yuyorwn. Fakat bunun bir nr:"1 

Z, mir e ıediye Bu llesa.ba. göre bir şilep Nevyork.tan ya.La. müsait değildir. Bir tren Vladi"Of? reabt Romanya, Mac&rlstan ve Fin- züppelik ve ukıllilık. olmaSJf'' 
şimali Rusyad.Ki Arkanjel liınanma toktan MoskaTaya takriben t\ç Mit&- llndlyap barı> 11ln etme61n11stemiş- d ,_- I'-! d b d-..ııı· 
29 gfmde, Londn.dan 15 günde gidebi- da gelir. Yukarıda söylediğimiz naltll- tir. Tim.es gazetesi bu münasebetle an, oe .ıci e azı vatan il? re is lig., i yat müddeti huzur ve sükO.n de-vrine yazdığı makalede diyor kl: c:Bu üç rın bu hareketi bir nevi tahltir 

Londra 3 (AA.) - (A.F.l.) Son ıır. m:ınsustu:r. Tayyareler ve taht.elba- ınemıet:et Almaııyaya strateji balcı- say.acaldanndaı:l korkuyoruıJl· 
hadiseler, Kahir<e' ele pek yakında Halbuki Arkanjel'de kütle halinde hlrler müdabeie ederse, Yol deha uzun mmdan menfaatler temin ederek. en K~za nakİiye vasıtası bekledi· 
bütün Arap memleketleri mümessil- B. Refa,d Leblebicioğ)u gelecek levazımı .siiratle boşaltaca.k sürecektir. u 30 Alınan tümeninin serbes kalma- ğim sıralarda biT ki~nin oto· 
1 d '-k b' k f tesisat yaktur. Fazla olarak bu llma- Ztrhiı tank, top ve tayyare gUri ha.- sına sebep olm·-'a.rdır. Maamaflh mo1 'ıe '-urulup gı·tm .. ...:ne ~. erin ·en mürcl'. ep ır on eransın • "f ki • ih dild" ne. gide d.en1z }"Oll 1k:in 1 t.elrln!n .... Dn "- -· ... .,.. -

k ı ıttı a a ınt ap e l . n an , c valeli pyler geınlde 1le ngaDd& çok Ingutere, Macıırlstan ve Romauya ile yorum. ~ -~ad" a bunu bir ıpe"' toplanmaşını mümkün ı mıştır. •t.ıonunda daruı.r. Artranjel den MoetD- :yer ligal eder. 4000 tonluk bir vapur mtiiıasebetıerlni esasen keınniştir .,... ... 
Efganistan ve Hindistan müınes- t • 

3 
(Tel f l ) B " voya da tek bir demir yolu hattı var- ancak lO t.ank gôtü?OOillr. Bin tankın F1nlandlyıı.ya gelince, tamamen Rus israf sayıyorum. Macl<leten ~·· 

siilerini de arasına alacak olan bu IZIDll' .e 0 1;1 a. - ~ ~ eır. nakli 1çin her biri 4000 fx>nlllk 100 va- <ılan topraklan 1stll1 etmes.ı. ltiıbarlle rarlı, manen çirkin bu1uyorUJ1l· 
lt.arferansın hedefi, Kahire, Kabil toplanan Belediye Gaimt ıeneumem, İran yoluna gelince, Londra ile İran pur lazımdır. Bunların bacımlan ye- barıJt,an sonra uğnyaca.ğı tehlike Sizin gazetede de .geçenlerde 
Ye Pesaver'de tamam~n temsili ma- Doktor B-elıçet Uz'un yerine daimS lfmanlan aa.rsındaki mesafenin katı kıinu 400,000 ton eder. hakkıncb kendl.ahle İngiltere tarafın- yıazılıyordu: Arnerikad.a, baf• 
Jıiyette müşterek bir cephe kurmak encümende l 1 seneclenberi ba 40 güne muhtaçtır. N~n JllOl Sovyetlerin lltnd1ye kadar kaybetti- droı ihtar yapılnu.ştJr.-. p:.rmağmı kal<lırmak suretiyle; 

L h . k • d' 1 _ olan B. Reşad [eblebicioğlunu reis daha. uzundur. Da.ha sonra. Irandaki il 18,000 tankın yerini doldurmak için Amerikanin yolda giden otomobile: <Bıerı1 
v~ a cep enın as en ve ıp oma . tih _. • tek batlı 1435 kilometrelllı: demicyo- "l,200 000 tonluk gemi lizımdır Hal- };.a 
t;J.: bakımdan müttefiklere ne şekil- ı ın Şehap. e~lir.. .. ül k ı.·· lmıdan sevkiyat yapmak ldzım gelir. 2mt1 'Amenk.a.nm bu"'""'-1 •. ;:. ti~ filo- Finli.ndiyaya bir ihtari de alını.. itaretini vermek • 
·...1 d d b"l V• • k 1 t nn munasıp gor ece oır ye- 6 ............ ,_,ilmı'.. B __ 1 · · L! ., •·t1.i1' 
cıe ya:' ırn e e ı ecegını arar aşır- • l . lil . -k . . 1 :Bu yolun g-eçtlğl. dağ g~itıerl ~ mmun hacım mecmuu daha azdır:• y_;.. ... _ 3 (AA) ·E .. r l o ~· u UllUJU ı;ıııı;z oe ._..:1:1 
mcıktır. rınc., zmır en~ şu ı:an nışanesı o a- f:·~a· ı---=ı.. ·ru; letl-d ge etsek. Şı:.nun hir propağanb· 

rak, Behcet Uz un bir büstÜQlÜn di- l J .... ,.a ır 97..... v e ostane sını yapsanız iyi olur. " 
kilmesi Cie ittifakla kararlaştınlınış- Milli Şefle Afgan ve f Bankaauun kumbara müuuebetlerini id.amoe arzu ediyor-_.ı j Diğer refikimiz olan maruı Ankara ekspresin

de bir meşhud 
tır. Büstün yerini ve şeklini tayin et- Elenler kralı arasında ikramiyeleri .. Sov:rctler Birliğine karıı -er sporcu ve tacir Z. dedi ki: 
melC üzere bir komisyon ~eçilmiştir. J _ . . harekata derhal nihayet vermesi lit- _ Ayni usul, İngilt~enin 

te graflar- Ank:ua 3 (A.A) - Türki~ I.ş b~- zım geldiği Birleşik devletler hüku şehir harici yollannda da tatbik 
Ödemİ§te iki mahkum ~ra ~. <~l -::- Cümhuri~tin ~~:r~~b~:!:ı:.n~~~ :: meti ~r~n.dan Fin hükumdine ih- ı• ediliyormuş. Fakat, bazı m1t.ce-•• •• 

hapishaneden kaçb 18 ınci yıldonümu ~ü:n.asetctUe Afgnn 1.ip eylediği ikramiye planının lldncl- tar edılıtı.u)tır. racı eenç kızlar, otomobillere 
lzmir 3 (Telefonla) - Ödemiş kralı majeste Zalur Ha:ı ve El~nıer :t.eşı:in ke.şldesi bugün banka umumi General ''-'avell bindikten sonra, bir polis m e''" 

curum 
B• k d k '!n'alı maj~_e ikinci Jorı ne Millı Şef merkezinde ve not.er huzurunda _,-:pıl- n• ki. - '~J k 1 .• b 
ır a ın ocasım hapishanesinde hırsızlıktan 2.5 ae- L<mıet İnönü a.ra.sında teb_rlk ve te- m11tır. Bu keşidede kendilerine J.ikra- Singapurda ıne YaK aşır .en. üst ermı a;· 
daktilosiyle hir ne hapse mahkum Ödemişli Meh- şe-kkür telgrafları teatı edılınlştır. mlye isabet eden hesap &ılıipleri.nln Ianru parçalamağı, yanlarında· 

. l d . med Arıılan ve sahtekarlıktan iki isimleri, hesap ııumaralan ve bu- Singapur 3 (A.A.) - İngiltere- ki zengini gösttrip : c Bu 
kompartımanda yaka a l sene 4 aya mahkum Mustafa Ulu- , Okull d l · lunduklan merkezl~r şunl~ı:rdır: nin Hind orduları başkumandanı adam bana tecavliz etti 1:. diye-

nay gıece koğuşlann"dan ç!kmı~lar _ar a spor ça ışına- 1000 liralık ikramiye Samsunda 6229 general \Vavell, Uzak r;a rk ln- rek şantaj yapmağı usul ittihaı 
Curoartesi akşrunı Haydaı:ıpa,şa'danl!Ve hapiA'hanenin duvarından atlıya- Jarına ayın 9 unda numaralı hes:ıp sahibi Fatma.ya, ve giliz hava mareşali Broolc Pcrıl-am ettiklerinden arbk alemin gö2Ü 

Ankara'y.~ ~a.reket ec!.en trende bir rak' kaçmışlardır. Firariler aranıyor. başlaniyor 500 liralık ikramiye İsta.nbulda 70372 ve Çin sulannda İngiliz hlosu ku- yılmı~. Amma bizde h~r halele 
r.ıeşh\tdcurum yapılmıştır. (S .. .) adın~ l . numaralı hesap sahibi Alfons'a isabet manclanı amiral Layton ile görüş- böyle bir hal olmaz . .• Ancak 
da zengin bir tacir daktilosUe beraber Bir insan domuz zannedı- Ankara 3 (T?.lefoola) - Liseler, ti- etmiştir mek üze?'C buraya gelmiş~. olııa olsa tramvay durağında~ 
bu trende yatakJı vagonda bir kom-/ J k ··ıd·· ··ıd·· t.>arct llooleri, oğrctmen okulları !De 250 şer lira kazananlar: Kouyada «Buyurun I> der demez, m'ki· 
partımana blnmL,tir. Kocasından ere O uru U bölge sanat okulları spor çalışma.lah-
şüphe eden kansı da yanına 12 yaş- 1 hnı.ir 3 (Tele!onla) - Torbalıda na. bu ayın 9 unda m-erashnle başlıya- -tS2 Abdüssamed, Zonguldakta 106 Ha- Napoıı· ve Polermo'ya decı stad.vom kapılanna s.ıılpır' 
ıarında kızını alarak ayni trende bi- l Azlz Ters adında blrl tarlasında mah- eaklardır. tice. dıltlan gibi .kır.le elli kişi birden 
rinci mevki bir kompartımanda yer-ı sulünü beklerlren Hüseyin Şenyüz is- lOO er lira kazananlar: An.karada içeri! 
leşmiştir. Kadın kocasının daktUoslle mlnde birini yaban domuzu zannede- Hakari ve Diyarbakır 31435 

Remzi, 28234 
Ergun ' İzmirde hava taarıuzu Mümkündür. Fakat bay S.'iıı 

birlikte yataklı vagopda buluntlu~u rek av tüteıtı. lle öldürmüştür. sıhhat müdürlükleri 1s~!~~°:ı1~ ~~i8~ ~=~9~;:9~!:ı: ileri sürdüğü fikir, yabana aul-
gcirünce gece yarısma doğru yataklı ! H" d" Ç" " h d d d dm, 10917 Feriha. cKadıköyıı, 18467 (~ tarafı 1 inci sahifede) mamalı. Zaten ekseriyet, bir 
•agona geçmiş, tren_ p~li~in.i VC' ya-1 m 1 ını . \1 u un a Ankara 3 (Telefonla) - llaklrl FUhri cBeyoğluıı, 9()453 eeıu c.İst:ın- denilmekt<edir: c:Avcı tayyarelerimiz tek ana yolumuz olan Beyoğlu 
taklı vagon konduktorunu alarak V • t · Sıhhat ve •çtım· -• Muavenet müduru·· - bul 2132 ..,,.., t E 175 R it ı'I S' k . d ık t ki 
kompartımanı.,,,. tırnuş. m<>~hu ... -u .. rüm azıye ~ lli "· ~a il I2'1ll"lmll', a pazar gunu Fransa şiınaünde ve e • ır 'CCJ arasın A .8 ın 1 çe • 

,..., --v '""" Dr. Ki\zun lVze Sıhhat ve İçtim.at Mu- _+_._ B d t 1- k' · t 
yaptırmıştır. Bi""'k yolcular """it C:--Lay 3 (AA.) - Çunlcin.,..'. c.u.x.enderun11. Mano İ:lenlzi üzerinde Jt .... ;f uçu-1-r yor. ura an eıı; ısı o omo· 

... ~ 01
""'• .,......u ·- avcnet mildürlüğüne, Rize müdürü "' -..- i1'-4 1 b"ll 1 ( ib 

fllara.k imzalarını atmışlardır. den bildirildiğine göre general Dr. Vahab önemli Diyarbakır müdür- Boılardan b2.lika. 18 talihli elll.şer yapmı;laıdır. Demiryollan ile bir ı e geçen er, aavap annıı. aıı-
C:.---JC k'" Arn ikal • • ·· r~- rdlr lira ve 70 tallhli :yılrmi.şer Ura ta.zan- radyo istasyonuna taarııızlar yapıl- ka vatanda~ları da yunlanna al-Adliyede tayın" ler ~ ayşe ın -er 1 ınyası mu- u6 u.ı.'e tayin edilınLşle · mı.ş-Jardır. salar, naküuat m::..ı.ülatına 
"Şaviri c]up Yunanfu'dan avdet eden mıştır.> "' "i'"" 

Ankara 3_ (TelefonJa)- Afyon m~d- Owen Üı.-ttimore be,,...natta buluna- Bu keşide ile 1941 yılı Htra.mlye plA.- H . - h l) l . . hayli hizmet etmiş sayılırlar. 
delumumlliğlne Kızılca.hamam müd- •: H' d .... h d .1d- 'd • . Azinlık ve yabanci ilk nı tatbikatı sona eımi§ btüunduğun- ava nbea.h:zar~nın a. eraii:d~;91• Y. ç . .) 
deiumumlsi Cevdet, Zongtüdak ceza r~~ ın 1:1m u ~ ... ~~ a v-azıyeti •• "' • dan, burulan sonra. 1942 y:ılı içln ha- p~ar aa 1 r ransa. §ım. . e aıe- , l 
Mklınllıtlne İstanbul sullı Mkimi K~- bızzat !etk!k: etm~ıgım fakat Ja- okullar ogretmenlerı zırlanmış bulunan yeni plA.nın tat.bi- mıryoliannı, ehcmnuyetl: 1s,asyon- ------------
mli, jstanbuJ sulh hiikimliğine ba.ş· ponyanın bu ~de harekete geç- Ankara 3 <Telefonla) - Azınlık "'e D.tına geçilecektir. lannı bombalayan İngiliz avcı tay- Londra' da kadınlar 
müddeiumumi muavini Suad, Samsun meie tlaztrlanilığıDt öğrendiğini yabancı ilkokullar tür'kçıe dil, lriill.ür yarelerinin cepheden taaTTUZ etmek bir hava dafi bataryasl" 
hukuk h~kimliğine Bor hiklmi Nee- ııövlemi!'ltiT. dersleri Öğretmenllklerinin 1hUsas ve Göbek taşinda ölüm suretiJe müteaddid marşandiz l:atar-
medd~, Bor Mklınligine Ordu .Mkl· Bu ~t Çinin l>u taarruza karşi tcerübe bakımlarından J?!ayetll ~- lannı clurdurduklarını vagonlara tam mn ateşini İdare ettiler 
mı Yumnl, ~a.ray M~ğhıe Istan- koymak' için bütün tedbirleri aldığı- surı~.-rerllmesl içln, bu oğretmenlik- İzmir S CTele!onla) - İkiçeşm.e- isabetler kaydettiklerini ve isabete Londra 3 (A.A) - Ordu yar· 
bul a~ceza azası Halll, Istanbul ağır- - '"" • • tere ~bnen okulu mezunları. mrt.e saçmacı brunamınm göbek ta- ,_ 1 1 k ifI d b h d . . d hil k d ı~ 
ttZa 6.zalığmo. sunı hAkhni Nureddin, ru uaV'e elml~tır. , • bmılann bulunmadığı zamanlarda tmdn yatmakta. olan 65 ya.şmda. Bit- maruz .. a an o omot er en u ar- ımcı servısıne a genç a ın 
İstanbul M.klnı muavinliğine Ankara Yunan Talısi Longyun da hl. eya- tJniTel'Slt;e edebiyat fa.killtesi mezun llsll İsa bayılmış ve hastaneye götürü- lar yükseJd;ğini gördü]derini bildir- nn, dünkü pazar gecesi Lond.ra ınu· 
eski ceza muavlnl 8aid tayin edlldi-1 ~et ılialkınln mu1ı:avemete karaT ver- ,.cya müdavtmıert t.erclhan tayin edl- !ürken ölmüştür. İsanın dimağ felc1n- meht>dir. Dört İngiliz avcı tayyaresı bitinde u~an bir Alman tayyareairıe 
1"'. <Jiğini aöylemiştir. lecekt1r. den öldüğil a.nlal}ıl~tır. noksandır. hrşı il.le defa olarak hava da6 bs' 

tuy01lanrnın atqini idare etmiı ol• 
duklan Londrada ifşa ecli~tedit· f; zayakada. ~hn:ipınız, anlayanııyo- lüler bile .•. Cahiller bile... ı -Bir ~ey yok gibi •.• Pelt az... Bu genç kadmlar kontrol ve dinle· 

• nmı. Akra'Danizdan hiç kimse bu- - Fa.liat ben bilmiyorum .İ§.te... - Evrak mıi' n'e ciba%1an·nı idare ederken b.uı.r• 
lunmaın~ı·:·. H~t.... Benim gö- Sizi temin ederim ki doiru...ö,.Iüyo- _ Evrak namına hiç biT teJ' ya erleri de eilMılannı doldurmzıklA 
J"ÜfÜm, •ız. lYl bır ailenin. eorlldı ola- 'ftm. • • , yok ..• Ve bunun a'CG<m. olduiu ma· meşgul bulunuyorlardı. Bu ite me-

ET KADER 
Aşk ve macera romanı 

caltsmız. - Hemşırenız) · JGm. mur bir ..b.ay geıtç kadıalann hep• 
' Tefrika No. "it Nakleden: {Vl .. NA> Taıııştıklarin<lan &ti, ~i. - O ela bilmez. _ Nedea> cin vaxifelerini büyük 'bir vukuf ..,e 

cBir .ni ... , bana 1._·aJt ... - c_P;..; '~a- ,___ ilk defadır ki 011 mevı:ua t«mia eii- - Hayret, hayreti An .. 1r.a...L:--.~!- ...._. aoiul[ kaıllıhkla başarmtf olduttlart' 
.~ o .,... AB ,_._. .. değil, ahıa.ın muhtaç aaıuyonm. J't"ftlq. - Zamlıederim, ~ Cfe~ üte- - neması 7.,.,_.puow. nı aôylemiştir. 

tlmla h:irlikte odama geldiniz. Be- Pelt Jat.il lifr nolttaya ~er(li. Geaç fu: · - · kolaylıkla anbyadlı:Üwız .. , ~ p« paASat, naçar Taldyette -••w ............... ...........,,,....., ... _..,,, 
nimle •onuştunur. Gönlümü aldınız. Oraya JConuLnua bir airaoın 3J1UUDCla. _ Niçin böyle 4a§Ündün0z) _ Biz (an.nemle ber.a.l>er) İıııtaabula ~IDHfU~ Meçhul bir adam bizi ~ir irtihal 
Bana ceııuet ve kuvvet ?erdiniz. Clurd.ular. · diye sordu. ~qmek' tizoıte gddiğ~miz -nlôt, babeı bduun yanma. .onra da Kala~ malı!lllebici 1tadri ustl> 
ktil: o ~ünJen .onra sak ei1'. celme- ıauıiarrin' . Erkeli rntiohem bir bueliet ya~b. Lm küçücükmüşüm. '!lektebe ~~~uş, Haya~ı;Zm an 'Ant bir .ektet kalbten -.efat etı'rrlştit· 
file liaşlad111ız. Bana §elier ~ çiko- - Yorgunsunuz, Cıalıi>e Jümimf - Hiç ... _ eeva};mı verdi. ~- _ Kaç ya~ında imişainiz .,. 'liet '1:nesaru böylece geçırdik. Bugfuı cenazesi. Fm.diklı hamamı bl'" 
lata C!a getiriyorcfontl.%. Aliikanız. - dedi. - Biraz dinlenelim... lıma geldi ... Bu -li neden aordu- - Şühpeııiz ki. henüz birkaç ey- - Peki, mektep müdürü falan il8lllda 18 No. iJ.u 1haneslnden ka}dırl" 
&ana her türllü ilaçtan <laha iyi bir - Hay lMty. "' ğmnu ben <le <lüşinmıeclin:ı.. hIC ... Öyle sanıyorum ..• Hemşirem bir ıeyler Mecek ... Bilmiyor mu)' · larak Eyübsultan camimde tklndi n$ .. 
t~iı yapıyordu. Oturdula.T. ,, Vıe tatlı!ıkla: de benden ancak iki ür .ene bü- - Müdire hanım da bir ıey mazı eda edlldft:tıe:n 80!lrtı, alle kal>" 

E . l R . 1· . 'L."_I.'.'~_ ~ nstanına. defnedilecek.tir. 
c m1n o un, üsuhi ey, o tarih- J!Gz. eoluli bir Uı'beesümle D&UU - Şayet, temas etmemem icap yüktür diye tahmitı ediyorum. Zira, bilmiyor ... Ablanı. ona, bazı malu-

ten it.ı"baren l:ieniın ele iyjlCfmCID ~u. eaen l:iir 'ba!Uıe girdimııı~ beni affe- hayabmmn o safualanna Üair pıek mat vermesi için yalvardı icli. Di-
IJaşladı. Düzelmem o kadar aüratli - Bugün çalışmiyacak nwımız> <lin. Nere<Ie <Joğdunuz> o kackr vaiıh bir teYler lıatulamı- yor ki. bizim vasim.iz vuiyetinde il &Sıl yazmalı? 
oldu ki, ablamin bile hayretini mu· - <Jiye eoTIIu. ·«biJmiyorunıb' manaaİnCl.a elini yor. olan adamı hiç görmemiş. Kendisin- ---------------ı 
cip oldu. Fakat şimdi aramızda bir Rüsul\i, CJotıtça t>a1'ti. nzatti. _ Peld, annenizir den arı.da sıra-da mektup alırmış. Bazı resmi neşriyatta görüyo-
mu'f.ıye!lıe yapabiliyordum. Onun - Biziı~ meslekte ;..,; ol-- bir Ve. ağzile f!e söyledi: Mektep paramızı göoderirmiq. Oka-
._. __ • 1'."• ı. J ld -v• -· - Şöyle böyle hatırlıyor .•• Fa- .,, 
nazın oır na İ 0 uğunu görüyOT- .. -.· :insan, Jıtj-ı.......:-e -- '--1·p 't>ulu- - Vailahı· '--"-- -m... dar. Niha•""•, sonuncu sefer, .-ne CI Y-J "'""'"u" -.rl aum.e liat pek bulanık biT §ekil de... Yü- J~ ..,-

t.m. DQ1'0r, Faht Cıena cihet <ıe: 'Az para - ! zünün hatları, dimağınch pek gi- para almış. Bunda: cCönderebile-
Cenç lciz. mües.<rir bir ~le: lianmlıyOT. Buna rağmen razıyım! - $a!ltıniz__ lik S ·d • d ı.:alm ceğim bundan ibarettir. Artık kızlar E • l ,__~ ı . . . esinin per esı e .. amış ... 
- .• mın o un, cana yapbğınn: iyi- Şm.ya buraya gibnef mecl>Uriyeti - Tabii... Her halde şr"k&yet «kı- gil:D, inler büyüdüler. Başlarmuı çaresine bak-

t~leri hiç unLTtmtyReağnn. Şimdi y0f .. , Kinı8enin emıinıe ~tii de- - Niçin' gı'bi bir sesi varmıf ... ".Ahlam, öyle sınlarb diye yazı11 imi~ . İşte bunun 
va:zivet nasıl oldu, bilemiyorum. Bi- (h1tm... _ - Zire, ~nyMla herkles ~e söylüyor. üzerine r.nckt'Qpten ayulmamız JS-
l'az iJeiHıtı"klik var galiba._ -- _ ~ ahlaın &a böyle !dm.eye doğduğunu liiıir. Muid '"pb , ıt· l) - zını geldı. O tan'hten &oma bu eve 

- Ne gı'bi?' l'\ tllif o1nü;yan litr " lndabllse... - . Herkes mi)' - - e~-!~.._ esıı: 1..1.~:-az~~- geldik". Hep l>lırada ohmıyorıı~. 
- T e.eHi Ye teCLwlye artilC 1>en oac:a&. •• n-.u ~·-- N.iıit 01-t 3a S.-.....,. -~.-. ... w.m. ,.- -.a ~ blmalııaal ewa falan ..• '(Aıbi. wr) 

ruz: 
( J. :inci), ·c 3. üncü yazılzy"or. 
Nokta konu1mıısken aynea 

inci ve üncü'lere hacet yoktur. 
Zira, bir kaç gün evvel de bu 
sütunda anlatbğunız ıgı'bi, ( 1.) 
z:aten (birinci) demek:tİT. 

Ya "(birinci). vahut (1.) 

Yazmah! 
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~:::::!~ f ŞEHiR HABERLER'] S ES j ----M-E-Ll~R~~n~~:;:n,dmmı_a,~ 
~~7: .=.·· Ekmek işi 1 Et fiati 
.... 4'ediler. -~emelde ':cun•mlan Dün fırinlarda baskin Kasaplar )"eniden 
~seı iyi... _ tekfinde kontrol yapıldi müracaatla zam istediler 
....._ a onanan koltuklan miibm-

'V.. ll:'ilmi ;mur.affıerane \bir muvaf-

1 Sinemasında 
Şayanı la~ 

ISA BEL 
i 

' 

1 

Yalmz en büyük ve en muhteşem mimler yarataıı 

ALiCE FAYE 
ve llENRf FO!\'l}A - DON ~'IECHE 

tarafmdnn şahane bir surette yaratılan 

L L~ s.ayıyorlardı: Şu fevkalade, Vnlı ve Belediye Reisi Dr. B. Lfıtn !"iat 1nfirakn!>e \:~ dün top- faktvetle devam ediv-0r. 
llllQ ııatilı: l"d Kırdar dün ckm"k !şile meşgul olmuş- lan.arak ~ehr1mlztn et '-aziyctl üzerln- ·~ .., l 

Ark u a e... tur. Doktor Lfttfi Kırdar b:ızı mınta- de tedld.kat yapmıştır. Kasaplar tek- GlDIP GÖRONOZ. 
_ ffdaılardan biri: • . knlardakl rınnlnn teftiş etmiş ve nlı- rD.f milraaca.tıa. narkın arttmlnınsıuı .. •••••••••••• 

AL TIN YILDIZ 
)t, Ofuma en fazla giden ••• • dı· nan tedbirlerin tatbik edlllp edllme- !.\temlşlerdlr. Komisyon narla yük- -------------~ llZun bir aöze baJlamaia ha- diğini mııhcllinde g5nn~ür. .seltmeya karar v~, fakat kaç • 
~~n ben IaEı ağzından alı· h • kaııq artacatı henttz bent değildir. 
.,...diın: Dun n.kş:ı.nı §Chn~lzde bulwuuı bn- Bunun tcSblti tçtn ıstihsal mıntakala-

- Şar • • .. • • _ 1iin :fınnlann kendilerine ta.bs!.I olu- t:ına ve bllhassa Er.zurunıa telgraf 
~ ap flfC$1 uzerimdeki Baküs nan unlan 1nuı.l edip etmediklerl yn- çekilerek maliımat 1steııınlitlr. Bu 

lnantaT ! ]Jllan bastın ~ :tıe:rUil"'..de t.clgrafa w gün Tar.fmda ceırap .ıeJıe-
- ! ~ı ~. Bu ~ontroner vı- <.'E~i umuluyor. Kom.1.syon :1kl gün ııon-
«An.... da yapbn ha. ••• ma..- JAyet ft BeledlJ'en!n ~ :mmıur- ra tekrar toplanarak yeni et narkını 
~ ~ıü~~ baktılar. larlle polis lmirletl ta.rafından yapıl- tesblt edeeektır. 
~nı anl•dmı: mıştır. Sığır etine diln de nark konma~ 

Belediye Ye Vlllyet tan.tından alı- tır. Komisyon koyun ctl narltı teııl>it 
1r - «O kadar esası. ıe71er darar- nan tedbirler neticesinde dün ekmek edildikten sonra sığım. da nark ko
~ fu zaid teferrüab> diyeceksi· darlığı şehrln bazı mıntakalannd.a yncaktır. Bu nartcın önümllJJdekl llk 
1\ ... Evet, hanımefendi, açılırnf ı•· tamam.ile önlenmiş ve diğer mıntalaı- içtimada kararlafbnlmam tın·vetlc 
~ llfesine, üserinden çılamt man- larda Mga?t hi'.dde ind~lr. Bu- muhtemeldir. 
• tekrar takmıyor. Bumm söze gün. fınnlarda normal şekilde ekmek ---. -- • 
~ cöriineceğini dÜJÜnmiit. Kim· bulunacaktır. Evlerin ihtiva etmeaı 
L..._-•. ba.ngi tarihte, hangi ıehrin, Vall ve Belediye Re1s1 dün VilA.yette lazım gelen sıhhi f&l'llar 
~dükkan vitrininde raaladıiı ta Toprak Ofls1 müdürünü de kabul Sıhhat Vcklletı mesıteruerln fhtJvn 
~ beykelciJdi mantarı alnut; p- ede.tek aJınacak :reni tedblrle:r etrn- etmesi llzım ge~ SJhhl tartıarn alt 
~rp, Lüfesinin gözüne koymUf... tuıda konuşmuştur. Dün akşam yapı- blr talimatname projesi hazırlamıştır.t 
._.~.ettikçe kullanıyor... Gerçi, ze· lan baskın kontrollan netlces1nde ha- Veillet, bu talimatnamenin !>1r sure
~"' zevaidinin zevaidi. .. Amma, zırlanan raporlar bugti.n Bl.'1ediyıeye. tini İstanbul Beledt}ıegine göndermiş 1 
~n ~--"!t-J L!! •• __ .:ıı • ve bu hususta Beledlyenln noktal nn-a_. f\lillOCIUK er, uutun 111CUeniyet- verlleCt!k ve Belediye bu raporlara ...... İsttmbul Beledl,,.,.si ~ bunıard d v 7 Ma zannı sonnu, .... r. .r- 1 
d"nk. an ogmuyOI' mu • istinaden, almacak kat! tedbh1erl b.- Sıhhat müdürftilll bu husmta hazırlı-
'tı 1 

fanteziden bahsederek «fU· rarlaştıracaktır. yacağı bir raporu )'akında VekAletc 
~ beğendik, bunu beiendik!ıt diye gımde.recektir. 
le )ı_Yorsunuz; ben de Baküs bey- K k ı k --------
--~: o mantan beğendim ... Zira en IS anç f lşç·ı ıer id teferrüat o!... 

Pt1ugalata hissini veriyordum am
~· ernin olt.m kati kanaatimi söy
""1otduın. Bir kadın kocaaıni . • . . ,_ 

1 
ı 

l d k di d ı-- ·--en Amelenın geçımını ıao ay-

Sineımamwn bin müfküliıtla 
getirebildiği, ve Amerilc.ada 
'bir sene müt'cmadi:ren gÖtıtc
riloen Univeraal film firketinin 

en büyük fılmi = 

ŞiKAGO 
Geceleri 
Baş rolde: Mc~hur Arslan 
Adam .filminin Tan.ani (Bu.
ter Crahle) bu 9eM GaD1t•· 

ter Qetai Rolünde. 

VICTOR GORY -
ANNE NAGEI..: • 

iki Gangster Çetesi karşı kar· 
§lya, bankaların ve büyiik 
müesseselerin biaman (lü~a
nı, Gangster çetelerinin c!lünya 
polis te~kilatile misline benrc-
1 i görülmcmiı l>üyÜk macera 

Te dehtet filmi. 

y ARIN ~tinelerden 
ibÔaren 

{LİLYAN RUSSEL) I 
Nefis ve en yeni prkılarla süslenmiş fevkalade filin. 

DİKKAT: Nwnaralı koltuklar ibugünclen aldınlmahdu:. 

SUMER • 
sıneması 

Bütün dünyada ıirndiye kadar &örülmemi} 
ve emsalsiz 

derecede muazzam 

llOTR DAM'm KANBURU 
(NOTR iDAME de PARiS) 

Süper filminin 2 nci zofer haftasına 
Bugün baflıyor. 

Baş Rollerde: Charles Laughton 
TCkrar tekrar &Örülen ibu çok güzCl filmi aiz de muhakkak gidip 

, !jtÖrünüz. 
Suarder :İçin yarlerinizi ~lderı te:nin ediniz. , 
40 yaşındaki kadın ... 20 y&§ındaki kadın. .. · --~ 

Bunlardan hangisi daha iyi sevmesini bilir? 

iKi AŞKaaa DKI KIN aaa 
Bun1an iki mükemmel rakip ohm 

OLGA TCHECOW.A ve BRIGITTE HORNEY 
«liayatunızı cen lüzqrn]uyaıt yara a ı, en e~ k. . L!kl 

1 d lattırma ıçnı tet&1 er yara an ı doiru basitlqtire basitlqtire faali· 
)ete girişirsek hakikaten ıarkın 
~- lokma, bir lurkaıt neticıesine Beyazıtta. oturun Leyll son zaman-

yapılıyor 
AL.KAZAR 

Sinemassıda baıılıyor. 

1 
iki AŞK ARASINDA 

Fevkalide bir tarzda yaratbklan 

~.. Bulaadaiumaz fG ••lık Jai'da tocasl Rıdvanm Mellbat adm- Milli 8ana}'1 Bfrliti bir anayı slcll-
'°"tAuından uaid teferrüab istika- da b1r kadınla alA.kadar oldutunu 61- u hazırlamap kan.r ftrmiş ve 1te ~-----------.~ ~ne hareket ederaek evimiz eve, renerek intikam almağa. karar ftr- N'lıımıft;ar. Şe:bıimlMeti btitt\n rmat 
0Yiiınüz köye, ıebrimiz telıre dö- m4Ur. Evvelki gün LeylA 1tocMlle be- müe.ueeelerln kumluşundaıı şimdiye 

~... raber so~a çılcnıl, U:şam :ycmetlnl kadar ge'1rdlğl safhalar, makhle, mo-
\r-'- • • .1_ lokantada yedikten .oora gece eve tör vaziyet\, çalıştmhjp. amele mlkt:ı--ti,...;, zevk AluDi bir bamme· -~ 

fl!nc. : dönmii§lcrdlr. n, sermayes1 hu11\sa fabrikalar h~-
- Ev,· _ f--'a criözd •!:-~-...... Evde Leyl! evvelden hazırladığı kınd.a lıer tiir'lft :m:ı.lftnınt bu st~d" l 

1\ ~.. ~ •- • ..-.... _. bir taba.ncayı glzUce yastıtın altına yer alacaktır. 
l!~İr, bilir misiniz? - demitti. - koymuş ve yatmışlardır. Biraz llCXlra 8anayl Blrllğl lstanbuldak.l sanat 1 

lo!ar, vazolar, tablolardır. Leyla kocasının başka kadınlarla miieme8elerlnde 'ıçabfan amelenin ge-
z~d tcfen-üat ! nlftkasından bahsederek~ kavga çıkar- çimini daha kolay teml'l etmeleri üze. 
Erkeğin kravatı, ayakkabısının mış ve birdenbire yastıgın. altmdald rinde de tcdklkler yapmaktadır. B1r-

lc, ili v d'kil' ..aı.r 1..-.. tabancayı alıp kocasının üzerine ateı tk bu hususta fabrlkatörlerle de te-

SİNEMASINDA 

BALIKÇININ 
KARiSi 1 

1 ş c ı lf !""""ı, --~ının ve etmiştir • :~-L..--
~otab d • z-=.ı ~ .. . . maslarda bulunmaktadır. Mwııa..uu le ınm esenı... -- taerruat... Sol kaŞllllll uzerlnden yaralanan 1 1 n1n her r· 1- Ihttyacını fmuJsiz bir :mavaffakıyetle I 
•~nın fiyonga balindeki ,apkaaı, Rıdvan kanlar içinde batırmala baf- ~'!:'. ~~ edebil~ ~c:in ikoope- dev.... ed~or. 

1 l!!hıı~sinin dantelleri, düğmeleri, layınca LeylA ıa§'lrmış ve elinde ta.- nı.tffler t~I futerinde dUT"Ulacattır. lllll••••••••••• kıv:unJa..-ı, ince<:ik ipek çOl'abı... bıı.nca ile karyoladan atl:ı.mak ı.te- _ 
~oüt t f ·· t M b" 1 miştir. Fa.kat t.ellşmdan yatak çarp-
ı_ ebl e errua ... anasız ır sura • i'ı ayağıan takılını.s ve karyoladan 
rö ~ ~bleh bakmak dururken, yere yuvarlanmı§tır. o sıra.da ellnde Dıt ticaretimzi hakkında 

tetkikler zlerınızın ve dudaklarınwn kena· bulunan tabanca ateş almlş. çılı::an 
l'!ıtıda basıl olan o incecik litiE te- lklncl kurfUI1 da LeylAnın sağ kaşl-
l:ı~!Üm ... Zaid teferrüat... F:ı~--a nın ia.erlne .... 1 • .--....... ~. LeylA.nın Harp n.ztyeU dolayısUe bazı mem-
>..a w.--.; -- Ieketlerle dış tlcaretımızın yeniden lın, evindeki heliL durlB'ken, ıu <'.an acıslle ellnden !ırlattlğı taban- tnnzimı tçin tedbirler alındığı öğrenll-

SARAY 
Sinemasında 

~b.h rüzgan gı"bi geçen tazeye föyle ca tekrar patlamışsa da 1turşun nam- :mlşt1r. Bu cümleden olarak, ncuet 
~~-bı:t<l§ı ... Zaid teferrüat ... Hatta o ht~hiç~~lm:ı~ zab ta VckAleU İUıallt müdürü B. Necmi 
~ topakları üzerine güm güm haber v:nlşlc.rdlr ~am~r Rıdv~ ~! Mısır yollle tlcaret1mlzin tanzJmi hu- 12 tevinisani Çarpmba akJUW 

~a.k köylüvari yürümesi yerine kansı LeylA. Ce~hpaşa ha.staneshıe .susunda aWtadar memleketlerle 1ıe· ------------t1' 0
Yle süzülüp akJr. .. Zaid telerru· taldınlmı.şla.Tdır. Her 1t1s1nln cıe ya- mas etmek 'Ve tedklklerde bulunmak .. 

MONlR NUREDDiN 
KONSERİ 

at.. Benim bu yazun ... Zaid tefer- rnıan ağırdır. Rıd\'an :zorlukJa :tfade lızere memleketlmlzden ayrılmıştır. T epebatı ımmııımmı 
t't:at... Sizin bunu okumanız... Ke- verebilmişse de LeylA baygın blr halde Asya menılekeUeri ve Uzak Şartia 

Mükemmel ve muhteşem !ihninde gözleriniz 
dıracaklardır. 

öniınde canlan-

... Bu cuma &qamı SES sinemasında ... 
Bütün kalhlerde a§kın ateşini ... Bütün gönüllerde busclcrin heye· 
canını... Bütün varlıklarda inkisarın iztirabını <enn1andıran 

MEMNU AŞK 
<D.ispudoet Passagc> 

Şahcserin'in cenneti 'bu :pcr embe a:kşam1 

LALE Sineması 
olacaktır. Amerikan10 üç pı:.rlak güneşi olan 

DOROTHY LAMOUR 
AKIM T AMIROFF • JOHN HOW ARD'ın 

en büyük muvaffalci} eti olan bu fı1m 

zaferidir. 

--· Bütün ihtirasların filmi ... 

sanatın da en parlak 

Vatan aşkı... İdeal bir kadın için aJk 

bir , 

GÖNÜL ESRARI 
~ •. şür musiki dans hüt&sa bütün olduğundan uacıesı aımamn.nııttır. ucarı vazıyetbn1z üzerinde tedk1k ft Dram, kısmı ııııııı ıı~r "'-at Kezalik' ı , h yvaılJık Miiddelumumllik tahkikata ba§lamış- tem.aslarda bulanmak ü:ııere gôndertl· G ce saat 1 TOURJANSKY'nin Vazi sahne ettiği \'C 

~ ~Jaştıran .. ~e n;a::_, ~akeza..: tır. mitı oıan standardizasyon müdilr mu- H ~eO,M30LdEa T .. ,:::,,, BRIGITTE HORNEY WlLLY BIRGEL:J· V.ı.ıi kab'ileler:in yanıyaun mensup· ....................................... avlııl B. Turhanm d.a Bonıbay'a. mu· • ın 
lıı,.a, boyunlarına kemik ve boncuk· renk ziyalan ve tarhlarm biçim biİ· 'VaSalat ettıtt ~. yarattıldan şaheseri pek yalında 
~gerdanlıklar t~ak suretile asıl çim çiçekleri bundan ötürüdür. ~------------------------~ ~ 1.: cirı • • ••• _ .. .. .. . •.• .• ... Sinemasında alkıııayaca sml7_ "mıxin bu ulvi teferrüdüne doğ· Senenin en mükemmel casus.bık fllın1... .~ıllliiillm••••••••••••ııİllİlll•••••••' 1't1 il:: adımı alb... Zaid teferrüat... İnsanın tarifini yapanlar türlü İd· 

Çok sevdiiim profesör Süe bir dialarda bulU1U1111f: E.va.r dolu büyük bir macera •• • 
Riin şöyle de~: - Hayvaıu nabk ve müdriktir! 

. -- Şehir mimarlığında en fazla - demişler. 
d!kkat.e alınacak ıey, halkın fantezi - Alet yapıcı ileti yapaın mah· 
hıslerini ta :nin edebilmektir. Buna lUk! - demİfler. 
d• İlk -ve orta çailardanberi b.tlan- - Gülebilen 1aa,,._ı - demit· 
llııt bulunuyor. Mabedleri pmler ler. Baş rollerde: 

Paris'in Son 6-Unleri 
BU AKŞAM 

iPEK 
Sincmnsında 

Dün}'• cdd>iyatının olduğu kadar 
Türk dublaj filmlerinin ftaheseri 

LADAM O KAMELYA ~ bundan do1a,.m._ Eski - FJİlıİrl bafpannajı ..... par- H V 
Leıdeıere heykeller d.ikmitJer ••. Sel- maldarmm ucuna defebilea mut•- Rex arrison ve Karen eme 
~ ve o.m...a. Türkleri latif ~ mil bir cim ~! - dauİfler. (ICAMEL TALI KADIN) • T0RxÇE SOZLO. Bat rOllenle: 

~ oymaı. çepnder PPIDlf.·· Şim- D ";'erailm 4lcmiı'er. Pek yalunJa T A K S I• M ainemcısinda GRETA GARBQ ROBERf TAYL0° dide, yalnız miibrem ihtiyaçlar yo- a..i llitiııa .._.....-.da la- • ~ 
'-ına gitmemeli. •. Şehri o balmndan ve- etmek nılmk&ndlr: ••••••••••••••••••••••••• Büyük bir q1ma -•le;z romam 

tii~~~l:_~u·;;.~ ~. _._ ı~•-. . Lıid lılıfaıaat k.ılanan mala· G 1914 Jen SON R A:J MARGUERITrE GOnllERı SENiYE SONICUR. lARMANl>YFUR 
-u. ... _.. • ,._ ... s- - ua a~ 1DUV AL: SUA Vl TEDO BARON dö VARVlL: FERD TA 

tildir. insan, o niabette .._ .a... Muvaffakıyetle •evam ediyor. A,ynca MATBUAT UMUM MODORLOCO YENi MEMLEKET 
Nehıkira bizde de bu ihtiyaç 1m- Medeni inaanla medeni olnuya- m...-: Tim _... lsTANBUUJ GEZiYORUM JURNALI 
~I .. ~ M~ ~- nm m.....t.ID,... ı..a.rı. ölçlilür. ELHAMRA sineması ... ___________ 11111!,_ ____ .,, 
~enıer. Tabim bala~ .... naca- CVl - Nn- "" , --

- Valimizin talebe ywdu hak-ı 
~d. eöyledikleri aönlümüae -
llltpti ... y Amca .•• 

... Biı ~ okınnM .•• 

Bay gö~e-



Sahife 4 

Cümhur 
reisinin nutku 

(Bat tarafı t inci ..Jıifede) 
lemiıtir. Reis fınönü, Kemal ve aklın 
timsalidir.• 

Türk devlet reisinin nutkunu din· 
ledi:~ten sonra bütün Bulgar siya'3i 
rr.ııhfı!lerinin ilk düşüncesi yukarıda 
yazılanlar olmuştur. 

Reis ismet inönü'nün Türkiye'nin 
ihtilafın haricinde kalmak azmindoe 
bulunduğu noktasında bilhassa ısrar 
etmiş olması Bulgar mahafilinde 
memnuniyetle müşahede edilmiş ve 
Cümhuriyet Türkiyesi tarafından 
takip edilen ana siyasetin Balkan 
mille~lerinin i:;tiklall:.rini muhafaza 
etmeleri olduğu hakkındaki beyanatı 
da büyiik bir memntrniyetle karşı

lanmıştır. 

İngiliz gazetelerinin 
mütalaaları 

Lorıdra 3 CA.A ) - Gazeteler Cüm
hurrelsl Inönü'nı.in nutkuna ön safta 
blr yer vermlşlerdlr. 

BaŞ'lıca gazetelerin kullandıklan 
başlıklar şunlardır: 
Tımes'ln başhC'ı: t.Turkiyc boyun 

e~mlyor». 
Dalfy Telegraph'ın başlığı: 11Tıirldyc 

Hltıerln divasın:ı iltihak etmemlştJr, 
Türkıye, Ingilte:cnin dostu olarak ka
Iıyorı. 

News Chronlcle'in başlı(1ı: uİnönü, 
Türkiyenin ahltıerine sadık kalacağını 
soylemiştlr4. 

Daily Mall'ln başlı~ı: c1'urkler sulh 
o1acnğını ıiınld etmiyorlar, fnkat sulh 
yapılmasını teltllf ediyorlar». 

Times şw1ları ynzmaktadır: 
cTürklyenfn şimdi bulunduğu nazik 

v:ızlyetın icab ettirdiği hlt:ıbet ihtlya
tınc rağmen Cüm.hurrelsinin nutku 
kuvvetli ve cesurane olmuştur. Tür
k.ye Cümhurrelsl, Türklyenin bitıırar 
oldugunu, müstakil kalmak ve haysi
yet ve şerefıni muhafaza etmek az
minde bulunduğunu. bir ihtilata mey
dan vermlyecek diplomııtlk bir tarzda 
soylemiştlr. 

Nutkun muhtemel bir sulh t:ıvas.su
tuna alt kısmına gelince, İnönü'nün 
bey::matı kati bir tekliften ziyade 
akademik bir temenniden ibaret sa
yılmak lazım gelir.• 

Dally Telegraph diyor ki: 1 
•Cümhurrei.sl Inönu, iktidar me\·· ı 

kilne geldl~lndenberl söyledıği nutuk
lann en entercsanını ve muhakkak 
cfarak en müh!mmini soylemiştlr. 
Mebuslar nutkun her nokt.:ısını tasvip 
ettiklerini izhar etmişlerdir. 

'rürklycnln sulh lehinde ttı\·:ıssutta 
bulunması imkanı hnkkındnkJ fıkra ve 
Cümhurrelsı tarafından kullanılan 
cblr gün· tabiri böyle bir hareket lçln 
vaktin henıiz gelmedl(;inl bildiğini 
e.cıkc:ı gostermektedir. Cümlıurrei51-
uin nutkunu bitirirken soyledit;1 sözler 
Alrr.ıınyaya karşı hlr ihtar g!b! tel{ıkkl 
edilebilir. Mihver tarafından B;ılkan
l:ı! hakkında tatbik edilen siyaset! 
'l'ürklyenln tasvip etmediglnl ve blz
:-~t kendi toprak bütünlüğıi hakkında 
l9 e hlcblr teklif k:ıbul etmiyeceğlnl 
anlatmaktndır.ıı 

İngiltere' de konserveler 
vesika ile satılacak 

Londra 3 (A.A.) - 17 son te<· 
rinden itibaren bütün f ngilterede 
konS'erve iaşe maddeleri vesikaya 
tnbi tutulacaktır. 

Fransada şimendifer 
kazası 

Pari!> 3 (A.A.) - Dün ıı.kş:ım Aus
tcrl!tz istasyonunda bir 11lmendlfer 
kazası olmuştur. 20 kişi ölmüş, 48 k~l 
:raralanmı.ştır. Bunlann biıyük bir kıs· 
mı Parls civarı ahalisindendlr. 

Konyada asfalt caddeler 
Konya (Akşam) - Atatürk 

~ey~anının asfaltı tamamile bitmiş, 
ş.ımdı de istasyon hulvannın asfaltı· 
na başlanmıştır. ilkbaharda Atatürk 
meydanından itibaren hüklımete 
kadar uzayan geni~ bulvarın asfalt
lanmas•:ıa başlanılacaktır. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

l'ürkiye Ecnebi 

Senelık 
G Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 ll 1450 il 

400 • 800 • 
150 • • 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600 altı aylığı 1900 üç nylığt 

lOoO kuruştur 

Telefonlarımız: naşmuharrir: 20565 
l'azı 1 !eri: 2076;; - f darc 20681 

l\lüclür: 20497 

ŞC\'Val 14 - Hızır 18l 
S. İm. Gü Öğ. İkl. Ak. Yat. 
E. ll,51 1,32 6,55 9,41 12,00 1,33 
Va. 4,55 6,35 11,58 14,44 17,02 18,36 

İdarehane BabıAU clvnrı 
Acımusluk sokak No. 13 

Apartıman sahipleri! 
Boı daireferinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M> ın 
KOÇUK lLANLARI ndan ia
tifade ediniz. 

KÜÇÜK HABERLER 
* Balatta Araba. iskele.sinde köfte

cilik yapan ve geceleri de dükkdnda 
yatan 55 ya~ında ibadullah, dün dük
k!nda ölü olarak bulunmuştur. Adllye 
doktoru B. Hikmet Tümer tarafından 
yapılan muayenede Ibadullahın ölü
mü şüpheli görüldüğünden, otopsl ya
pılmak üzere cesedi morga kaldırıl
mı.,tır. Ölüm ctrarında. tahkikata 
başlanmı.ştır. * Galatadn Yam:ı.lıhama.mda. çalı
şan Mahmud adında biri cvvt?kl gün 
hamamda kazaen dili$erek yaralanmış 
ve dün evinde ölmüştür. Mahmudun 
cesN!inln gömülmesine ruhsat veril 
mlş, knzadn. kimsenin Ulşlğl olmadığı 
aniaşılmı.ştır. 

1 Günlük Borsa 

1 İkinciteşrin 19U 

% 7 ,5 933 Türk borcu 1. II. lll, 
ıı ıı 1933 ikramiyeli 
ıı ıı 1933 İkramiyeli Erganı 
ıı 7 l!l34 Sivas-Erzurum I 
ıı ıı 1934 Sivas-Erzurum 2-'7 
ıı 2 1932 Hazine bonoları 
• • 1935 Hazine bonolan 
• • 1938 hazine bonolan 

A. Demiryolu tnhvlll I - II 
A. Demiryolları tnhvill III 
A. Demlryolu mümessil senet 
T.C. .Merkez bankası 
T. İş banü::ı.sı nama muharrer 
T. İş bankası (hamile alt ) 
T. İş bankası mümessU his. 

L. K . 
23,45 
19,65 
20,45 
20,50 
20,60 
56,25 
16,50 
26,75 
49.-
50.-
45,-

130,-
12,10 
12,60 

, ·ş e le, gr·p, ıo 
Nevralji, Kır1kllk ve Bütün Ağr1larınızı Derhal 

lcabtnda gtindc 3 kaşe :ılınabilir. Iler yerde pullu kutulan isteyiniz 

* Belediye tarafından .son haftadn 
ynpılan tefti.şler 11etıcesindc muayyen 
müddet geçtiği halde pHl.kalnrını he
nuz değiştirmemiş olan 21 otomobilin 
pl!ikalan alınmış ve 8 sinema, 6 lo
kanta ve bir nakliyat anhan hakkın
cta, Belediye tnlimntnameslne aykm 
h::ıreket ettiklerinden ceza zaptı kesil
miştir. 

A. Demlryollan şirketi C % 60) 
A. Demiryolları şirketi { % 100 
Eskihlsar çimento 
Kredi Fonslye 1903 

145,-
28.-
46,-

10.65 ... -.ı-.-İİiiıiiÔİİİiımiliiiıiiiiıİİİiıiiıiilıiiıiİİİİiıiiıiiılıiiiiii--iiiııiill ~---------------------, 101.- 1 

* İstnnbul Tramvay idaresinin İn
glltcreye sipariş ettiği elektrik: kablo
larının İskenderun limanına geldiği 
ôğrcnllın~tir. * Konservatuar tarafından verilen 
tnrlhi Türk mu.sıkisl konserl.erlnden 
ikincisi bu a)Qaın saat 21 de Fransız 
t ıyatrosunda verilecektir. 

• • 1911 
ıı ıı Amortl 
» • Kupon 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot> 
Londra üzerine l sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 

Madrld üzerine 100 pezeta. 
Stokholm üzerine 100 kuron 

96.- i 
58,50 1 

1,10 \ 
25.40 ı 
3,54 1 

2,85 
5.2 1 ( 

132.20 ' 
12.9375 
30.75 

SiNGE 
En 

Zarif 

En 

Talebe ahnacak 
Maden tetkik ve arama enslİ" 
tüsü genel direktörlüğünden 

* C. H. P. Kuçükpazar nahlyet>lnln 
.} ı!lık kongresi 12-11-941 çarşamba gü
nü nkşamı saat yirmi birde yttpılacak 
tır. 

* Hikmet Şinasi Önol ile .Mübeccel 
Koçana Beşiktaşta 25 Cylnnl beş) lira 
bulm~lardır. Sahibinin Beşlkta., Kı
lıçall Asarlye cad. No. 77 ye mürnca
atı. 

IRAovoı ı Sağlam 
:ı 1 1- Madenciliğe a id muhtelif ihtisasları tahsil etmek f! 

yüksek' m ühen dis yeti.ştirilmek ü kzere Zonguldak maden teıcniS1 
yen mektebinin hususi sınıfına. m üsabaka im tihanile 25 taıetJe 
alınacaktır. 

Piyango talihlisi 
Cumhuriyet bay

ramında çekilen 
tayyare ply::ı.ngo

sun un büyük ikra
miyesi olan 50 bln 
lirayı Ankarada. o
turan boyacı usta ı 
Kayserm Yusur 
kazanmıştır. Yusur 

" usta çocukluğunda 
yetim kalını,, bir 
çok yerde çalışmış 
ve nihayet Ankara.
ya ~itmiştir. Bu pa
ra ile bir apartı
man alacağını, bir 
miktarım mtihta.ç 

l'usur u .. ta akrabası.na verece
Cini söylemlştlr. 

İhtikar sucluları 
Dün lhtikiir suçund;n maznun altl 

kişi yakalanarak Adliyeye verilmlşler
dır: 

1 - Ba.hçekapıd:.ı. ve Mahımıdpaş.ı.
da lk.1 müc~in sahipleri Mayer ve 
Yani, fazla fiatle bavul satmak sure
tllc ihtikar suçundan yakalnnarnk as
liye lkiucı ceza mahkemesine veril· 
mlr!crdlr. 

2 - Bnhl;('kapı civarında Is'kok, Be
yazıtta Ibrıı.hlm kalem ucu ihtlkann
dan ikinci cez:ı mahkemesine verll
ınlşlerdlr. 

3 - Saatçi Edibe ve Opyerobl yük
sek finLle sant camı satmak suçun
dı:.n Adliyeye verilmişlerdir. 
Altı maznun asliye ikinci ceza mah

kemesinde muhakeme altına alınmı.ş
l:ırdır. * Tutun ve içki bayll All 82,5 ku
ruşa satılması lcab eden bir şişe şa
rabı 05 kuruşa; tuhafiyeci ÖJcn 60 
paralık dl~ iğnesini beş kur~; Ta
kuri 8,5 ku~Iuk kalem ucunu 10 ku
nıır.ı sattıktan için ihtikar suçllc ve 
Fiat mürnkabe komisyonu kararlle 
dun müddeiumumiliğe verllmlslerdlr. - ·-

Bugünkü Program 

12,30 Program, 12,33 Şarkı ve tür
küler, 12,45 Ajans haberleri, 13,00 saz 
eserleri, Semai ve ş:ı.rkılar, 13,30 Karı
şık program Pl. 

ıe,03 Salon orkestra.>ı, 19,00 Fasıl ı 

Ve En 

Dakik 

Saatlerdir. 

j1eyeti, 19,30 Ajans haberleri, 19,55 SlNGER SAA TLERI ( 
Muht.elif şarkılar, 20,15 Radyo gaze-
tesi, 20,45 Amatör saati, 21,00 Ziraat ~ İstanbul Eminönü 8 .-.-• 
tıı.kviml, 21,10 18 ve 19 ncu asır müzik 
edebiyatından, :>l,30 KÔnu.şma, 21,45 
Kli\slk Türlt müziği, 22,30 Aajns ve 
para borsası haberleri, 22,45 Dans mü
zlğ'i Pi, 

5 ikinciteşrin carşamba sabahı 

KELEPiR 
Komple Sesli sinema 

MAKiNESİ SATRIKTIR. 
Galata, Senplyer hanında 19 

7 30 Program, 7 ,33 Hafif parçalar Pi. .. •••n•u•m•a•ra•v•·a•m•f•ıra-ca•a•t•. ••• 
i,45 Ajans haberler i, 8,00 H::ı.m par- ANAPlYOJEN 
çalar Pl., 8,15 Evin saati, 8,30 Harir ~ .ı.~ t ~ Dr. uıSA..lli SAM 
par\alar Pi. !streptokok, İst:ıfüokok, pnl>-

---- mokok, koll, plyosiyanlklerln 
Beyoğlu n alkevinden : yaptığı çıban , yara akıntı ve 
1 _ 6111/941 perşembe saat 18 de clld hastalıklarına karşı çok 

Halkıevlmlzln Teıpebaşmdaki medwz tesirli taze aşıdır. 
oin:ısmda C. H. P. ist. V. İ. H. reisi 
ve Izmlr mebusu sayın Reşad Miına.
roğlu ta.rafından t.Türk ta.rihlne seri 
bir na.mı· ve yeni bir eser• m.evzuun
da milhlm bir konferans verilecektir. 

2 - Herkes geleblllr. 
Oıküdar sulh 2 nci hukuk ha

kimliğinden: 

Üsküdar Uncular caddesinde Tel 
Çıkm z sokağında 3 No. lu hanede 
mukim küçük ilhanın baba ve ana
sının vefat etmi~ oldukları anlaşıl· 
mış olduğundan küçüğün umur ıve 
hususatını rüyet etmek üzere mez
kur hanede mukim yeğeni Fatma 
F ehruze Dançkolun küçük ilhana 
vasi nasp ve tayinine mahkemıece 
karar verilmiş olduğundan bu bapta 
itirazı olanlarn on gün zarfında 
941 / 394 dosya No. sile mahkeme
ye müracaatlara lüzumu ilan olunur. 

Meşhur Macar Viyolonselist 

Stef an Karnoczy 
Konser ve Caz Klasik Orkes· 

trası ve ŞantÖ7 DlZÖZ 

Lilo Aleksander'in 
iştiriıkile 

Musikili Yemekler 
Zı\Yİ - Çcml,.~ezek nüfus memur-

luğundan v.erilen Çorlu nüfus me- ve Danslı Matineler. 
murluğundan zayiindcn aldığını nüfus &. .ı 

Bir kız taraçadan cuzdanımı kaybettim. Yenislnl alaca- -. 

düşerek yaralandı {!ımd:ın cskısının hükmü yoktur. Satılık otomobill 
Kumkapı 1 kele caddm 17 No. da 

Kapalıçarşıda Cukur Handa lolik !\I. c emil Aslan 39 modieli, yeni vo.zlyette Stüd-
boyacısı Hırantın kızı 16 yaşında Ber- yobaker Llmozin araba. s:ıtılık-
cuhl dün hanın üzerindeki taraçada 1 l t~. 40104 telefon numarasına 
kurumakta olan Jpltklerl muayene Satılık Kelvinatör markalı ve yahut Galata T ünel civarın- ı 
ederken müvazenesinl kaybederek tn- . . v • da Sooll Han 7 numaraya. mü-

2 - İmtihanda kazananlar Zonguldak maden ocakları d3' 

hilinde en az doku z ay çalıştırılacak ve yevmiye 150 kuruş alB' 
caklardır. 

3 - Talebe akşamlan yabancı !ili dersi görecek v~ dokUS 
ay hitamında ameıt çılışmadan muvafık not alanlar yabancı 
d ilden imtihana tabi t u tularak ehliyet gösterenler yüksek ıatı· 
s il için Avrupaya gönderilecektir. 

·1 -Staj devre3inde talebe kazancı ile geçinerek dilediği 
yerde ikam et edebilecek, ancak fevkalade istidatları görulen .,e 
fakir oldukları anlaşılanlara a ynca her ay 10 liraya kadar nalC· 
dl yardım yapılacaktır. 

5 - S tajda ve lisanda muvaffak olmıyanlar arzu ettikleri 
t akdirde leyli ve meccani olan Zonguldak m aden tekn isiye!1 
m ek tebinin ik in ci sınıfına imtihansız alınarak aynı ders seneSI 
sonunda iki sınıfın imtihanını birden verip dördüncü smıfa ter· 
fi edebilecekler, bu sınıfı ikmal ile :. Ma den T eknisiyeni11 ünvanl· 
le m ektepten mezun ola nlar d evlet b areminde 30 lira a sli 

maaşla 4e başlattınlacaklardır. 
6 - M üsabaka imtihanına girecek taleba aşağıdaki ş:ırt

lan h aiz olmalıdır. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırkındı.ıt1 
bulunmak, 

B - 18 yaşını bitirmiş, 25 yaşım geçmemiş olmak, 
C - İyi h al ve ahlfı.k sahibi olmak «194\J - 1941 ders yııın· 

da mektep müdavimi olmıyanlar doğruluk kiğıdı ilıraz ede
ceklerdir.» 

D - Bulaşıcı hastalıklarla malıl~ olmamak, sıhhati tn1t' 
olmak , bünyesi madenciliğe ve maden ocaklarında çalışınağ!I 
müsait bulunmak, 

E - Lise olgunluk diplomasını ibraz etmek yahud bu dere· 
cede tahsil gördüğü Maarif Vekı\letince tasdik edilmek, 

F - Nüfu3 hüviyet cüzdanı ve dört adet vesika fotoğre.tı 
vermek, 

7 - Avrupaya gönderilecek talebe avdetlerinde tahsilleri· 
nin iki misli müddetle İktisad Vekfı.leti emrinde hizmet edecelC· 
ıcrine veya tahsil masraflarını defaten ödeyeceklerine dair 
müteselsil kefilli bir teahhüt name vereceklerdir. 

3 - 15/11/941 akşamına kadnr istida ve evrakı müsbitele· 
rini Ankarada maden tetkik ve arama enstitüsü genel direktör# 
lüğüne getiren veya gönderen namzetlerin 17/11/941 gününde 
Ankarada sıhhi muayeneleri ve 19/11/941 de yine Ankarad9 
aşağıdaki derslerden yazılı müsabaka imtihanları yapılacaktır. 

A - Cebir F - Nazari hesap 
B - Hendese G - .Müsellesat 
C - F izik 
D-Kimya 
E - Ecn ebi d il 

H - Mihanik 
t - .Jeoloji 

(7!)45 - 940!.l) 
şerek muhtelit yerlerind~ tehllke!l Çok az kullanılınış mükemmel -=============-~ 
rnçadan hanın ortasındaki avluya dü- ıelektriklı su sogutma makinesıl racaat edilmesi. 

surette yaralanmı.ştır. çalışır halde il teşrinisani öğleden .ııı '1111111•••••••••••••••••••••••••"' 
Bercııhl lfade -.eremlyecek bir hal- sonra S:mdalbedestenlnde satıl:ı-

de Haseki hastanesine kaldmlm~tır. calctır .iiiiiıilıiıiiıiıiiııılllli y A p ı 

Ttlrkiye <Jttmhuriyeti 

Muhasip Aranıyor 
Anadoluda çalışm:ık ve Türk t::ı.bUyetlnden olmak üooro muh:ı.s, .. bC 

nln inceliklerine vakır bir muhasip aranıyor. Ecne.?i lls:ı.nına. vukufu 
olanlar tercih olunur. (MUHASİP> rümuı:ile İstnnbul 176 poota. kutusu 
adre.c;lne vazı ile müracaatları. ZiRAAT BANKASI 

Kurulu~ tarlhJ: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tiirk llraıı. Şube ve 
ajans adedi: 265 

Zirai n ticari her ne~I banka muamelelerL 
Para biriktirenlere 28,800 Ura ikramiye v~yor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ıasarrur hesaplarinda en 
n7. 50 ıır • .ıın bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki plAna 
~öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
' • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4ı • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

(0 • 100 • 4,000 • ~· } . 
DİKKAT: Hesaplanndak1 paralar bir sene lçlnde GO llradaıı atalı 

rt iisml.ver.lere lkramlye çıktığı takdirde c,;, 20 fazlasUe ve?llecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylGI, 11 blrlncikAnwı, 11 martı '8 

11 haslran tarihlerinde çeldlec:ekUr. 

NE BİR KOOPERATİF, 

NE BİR ŞİRKETI'İR. 

İstanbul asliye mahkemesi 9 uncu 
hukuk biklmliğinden : 9U/ 34.9 
Davacı: Zehra. Durdaba.lc, davalı: 

Ali Durdabak: Çemberl!tnş Mesih 
Mehmet paşa sokak No. 18 de Karar: 
Kan koca olduklan anlaşılan yuka.14-
da 1slmlert yazılı taraflar arasında 
mü.fterek hayatın çekilmez bir hn.Ie 
gelmesini muclb derecede şiddelll ge
çimsizlik olduğu 1hityatsız Uunalkı\r 
hnrcketıerile kocanın sarho.şluğu ile 
kocanın bu geçlmslzll~e sebebiyet ver
diği ve hrıdlscde kaba.hatlı bulunduğu 
anlnşıldığuıda.n Kanun u Medeninin 
134, 142, 148 ve 150 inci maddclerl 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan ~ 
Yaptırılacak iş Muhammen bedeli Tominatt S:ıll 
Madeni eşya 33349,50 Lira 5003 Lira ıo 

• • 47909 Lira 7187 Lira ıı 
Tıp fakültesi birinci cerraht kliniğine ynptırıl:ıca.lc madeni eşya. s/11• 

941 cumartesi günü rektörlükte ayrı ayn pazarlıkla ihale edilecektir. ts 
teklllerin teminat makbuzları ve Ticaret odası kfığıtl:ırilc gelmeleri C9S~ 

Kütahya Vilayetinden: . 
Villyet makamı için satın alınacak hızmet otomob!llnln tenıdlden ttı'' 

lest günü talip çıkmadığından 2490 numaralı arttırma eksiltme kanununtı!l 
43 ünc!i maddesine tev!lkan mezkur otamob1lin 21/10/941 t:ırlhlnden ıtlb'' 
ren bir a.y zarfında pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 

Muhıı.mmen bedeli 2500 liradır. 
Şartnamesi her gün vlll.\yet d:Uml encümen kaleminde görülcblllr. 
İsteklilerin bu müddet zarfında pazarlık yapmak üzere muvakkat t"ıttl' 

natlnrlle vfül.yet daimi encümenine müraca:ı.tııı.rı Wm ':>!unur. (9~ 
mucibince taranann boşa.nmala.nna Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüg"' ünden : 
vo kabahntıı bulunan kocnrun bir se-
ne müddetle evlenememcslne ve kü- Müesseseye m:ıU ve iktlsndi uımı.er ve sosyoloJı lçln 35 şer lira asU tJlll' 
çüklerln velAyetlcrlnln anaya tevdline aşla. 3d asistan alınacaktır. Talip olanlann kabul şeraitini ve imtihan trırl' 
ve masarifi muhakemenin M. aleyhe hini öğrenmek üzere müdüı'liiğümüze mürncaat etmeleri lô.zımdır. (8009~ 
~:=~~~~.ıraı~~~~n ~~~~:~ İstanbul Orman Müdürlüii-ünden: 
hının meçhullyetlne mebni mukııdde- 1 - Eskişehir orman fidanlı~ için asgari 35 m;tre yüksekliğe saatte 40 
ma. müttehaz ilAnen tcbllğat icrasına ton su çıkarabilecek mazot ile ~er saatte 10 kilovat taaktlı elektrik ıencrıı· 
ve işbu UO.mın gıı.zete Ue tarihi ne§rln- törü ile birlikte bir tam Dlziyel tipi motör açık ekslltme suretile satın aııııa• 
den itibaren mtlddett lcanuniye.sl za.r- caıctır. 
fmda. M. aleyhin temy!zt da.va eyle- 2 - Fenn1 ldart .sa.rtnamelerl ve mukavele ömeı.tı btanbul orman Illtl• 
medtli ve kanun! yollara milra.caatta dttrlyetlnde gör(lleblllA 
bulınınwiılı taltdfl'de UAmm. 1k'Uaabı a - Muvalı:.tcat temına.t soo llradır. 
ta.u,yet edıecetl teblil rnebm•a 4 - Bblltme 9111/Kl cumarte8l dnll saat ıe da İstanbul Onnan ııı•" 
aam olınK 1lwere Uln. ôıunv. ~ 1'&~ (9342> 


