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Kırdar dün akşam bir buçuk ay sonra 

Ankara ya gitti başlaması ümid ediliyor 
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B~yük Amerika vej 
kuçük Finlandiya 

-~ . .._..._ 

Karadeniz'de 
vahim bir. hidise 
Meçhul bir denizaltı kara 
mızda bir Türk motörünü 

suları
batırdı 

Iİeği Aınerikadan, harbin · ~ini 
l'İilt §~irecek, kendi ölçüsünde bü
lten ~ler bekleniyor. Amerika, 
te d~i. harbe girebilir. O zaman 
l'ara'Zin.in göıü hemen o yana 
~tar. Amerika, sav~ı değil, ba
tı~ ônenıliyebilir. o vakit dünya 

tla~na.sırun dineceğine inanmak Ankara 5 (A.A.) - Türk bandıralı 145 tonilitoluk Kay-
a kolay olur. 
~ nakdere motörü, Kai'a.clenb boğazından çıkarak Türk sulannı 

1 Alman tebliği 

Kırım' da 
Yayla dağları 

aşıldı 

lleri hareketi cenup ve 
§ark istikametinde 

devam ediyor 
~Ü .. at işitiyoruz ki Amerika, takip ile şünale doğru gitmekte iken, lğneada ve Midye arasın
~ çuk Finl~diyayı harpten çe- da bir denizaltı taralmdan durdunıhnuş ve münttebatı filika Gorki endüstri merkezi 

ınesr için zorluyormuş. ile tğneadaya çıkanldıktan sonra denlzaltı tarafından top ateşi bombardıman edildi. bir 

BU 
• SABAHKi TELGRAFLAR 

man ar aponya 
Doneç'de Amerika'ya 

yeni bir şehir bir murahhas 
zaptettiler gönderdi 

Moskova ve Leningrad 
cephelerinde muharebe 
birdenbire şiddetlendi 

Bu, Japonyada gergin
liğin izalesi için son 
tetebbüs sayılıyor 

h Şuphesiz, harp kuı ü şeydir. il batın1-•• ~.-
'latb· e ~""· çok yanginlar çikarıldı Lon<lra 6 CA.A.> - <B. B . c.> M03- Londn. 6 (A.A.) - (B. 8 · C.) 
li 111 aleyhindeyiz. Bir devle- kova cephesinde bir kaç gün 6üren Japon Hariciye nezareti crUnındaıı 
<llsrı, her hangi bahane ile olursa nisbl durgunluktan aonra Almanların B. Kurusu Tokyo'dan Amerikaya 

l)i • .. komşusuna sataşm~ uıcır • • - man e - yenl merkezi olan Ku}"b~f'dcn bil- ID'Oll.. ~111 ,.. 
Un M •ııA ş f' • b D--'lin 5 (AA) Al t b hücumlan tid~tlenmlştir. Rusyo.nm gı"t-·-'- uz·· ere yola _..._ı,.tır. B. Ku-

,. gozle görenlerden deglllz. 1 1 e ) n a S) n liğinde ezcümle bildirildiğine göre cllrlldiğtne göre Alma.nlar Moskova'yı rusu' nun Amerikan - •Japon görüı-
varı - Kırımda ileri hareket cenup v-e prk kış gelmeden evvel zaptet.mcP çalı- mesine dair Japonyanın VaşingtOQ 
ka ıgını ve şerefini korumak istikametlerinde devam etmektedir. şıyorlar. Bunun l.çln ycntden ileriye elçisine talimat götürmekte olduğu 
ııı l'gtsı olmadıkça silaha sarıl- k • t ı f Yayla dağları silsilesi aı1lmı§ ve Al- mühim ihtıya.t kuvvetleri sürmüşler- haber veriüyor. 
h.aıt.~ .kimsenin çıkan olmadığı- o ngres) ne e gr a 1 man kıtaları Karadeı.,iz sahiline in- dlr. Muharabeler bllhassa Voloka- Amerilı:a Hariciye Nazın B. Hull. 
'1,1 btlın F' IA di • 1 d' Al t 1 · Si lomsk ve Tulada. şlddctlldlr. Rus SÖ'l.- B. Kurusu·nun Amen''-a tarafından 111

• 7.. Bu düşünce ın an ya mış er ır. man ayyare ıcrı vas- .. 
\' cıisü. Tulada şehrin kennnnda ~ar- d h1.ıırı ~e doğTudur. Amerikanın, c topol, Yalt.a rve Kerç limanlarını p~ıldığını söylem~tlr. avıet edilmediğini, maamafih mü-

ku ·· "T•• k b h • • • ·ı •J d• bombardıman etmiıl~rdir. Ceman Kırım'dan pek az haber gelmlşt.lr. tad diplomatik müaaadeler'!!I mazhar ~k Çuk devleti ateşten geri Ur aSJDllllD eplmlZl } gt en tren 10 bin tonluk iki naküye gemisi ile Bı.rada Rusların mukavcmetı nlhay&- olacağını söylemi17tir. 
ta •lhek özentisi, bu bakımdan in- bir himaye gemisi batırılmııtır. Beş te ermemiştir. Kızıl Yıldız gazetesi Kı- Japon Oomei ajansı bu seyahat 

ilca bir harekettir. . ince meselelerini kararlara bağlamak ticaret gemisile küçük bir Sovyet nm müdafilerinin yenl hatlara çekil- hakkında diyor ki: cB. Kurusu'nuı:a 
lki kruvazörü hasara uğratılmıştır. c.lklerlnl blldirlyor. seyahati Pasifik' deki gergin <lunı-

l'e .. Yl~. önce, Finlandiya, büyük İÇİn sayın Üyelere başarılar dilerim,, Leningrad civarında Neva'yı geç- Doııeç havzasındaki hnrek!ta ge- mun izalesi için son teşebbüstür. B. 
bı,_troçıu komşusunun saldın- meg"o t-Lbu··a _.:ıen du"cıman derhal lince, Moskova radyosu bu sabah, K J ·ıı· f' •• 
"'"'ta. ev<"' ca " Staıiııo'nun 65 kilometre şimali ~rkl- urus.u, ap~nyanın mı ~ ş~re ı ıç.ın 

tıı..._ Uğramıştı. Bu denksiz çar· geri püskürtülmüıtür. Bu teşebb~e sindeki Oorlovk& şehrlnde pazar gü- hayatı saydıgı şartlan bıldırecektir. 
h.,~llla karşısında elleri kollan Ankara 5 (A.A.) - Türk Basın Dünkü toplantı ittirak eden 100 vapurdan 50 si nündenbe:ri QOk şlddetll muharebeler Bu seyahat Japonya'nın barışnver-
-~lı duran Amerikanın bu sefer Birliği umumi kongres~ Reis Hasan Ankara 5 (Telefonla) _ Türk tahrip edilmiş üst tarafı geri çekil- olduğunu, adetçe üstün Alınan kuv- !iğini ndedilidir.> 
Cılaun F' ı:. d' ı' hl'ked Reşid Ta.nkut, kongrenin birinci Basın Birligvi kongr"•ı' ralıcımalarına mek mecburiyetinde knlmıştır. Di- vetıerl karşısında Ruslann geride ye- Kurusu'nun -ıeyahati harp olursa. 
ı.. ın un ıyayı e 1 en la d b' ü"' ·1 - ald '-la ..... " • l ·ı.e klldikl rint blldlm t~ "llt"\J .• .. top ntısın a oy ır gı ıııe ıı~ n bugün de devam etmiştir. Dilek ve ğer kesimlerde düşmanın zımlı si- n mevzı re çe e ı'-r Japon milletine karft, mesuliyeti 
Rıtıı ttıak ~.mesinde, bu~ Y~- karan yerine getirerek. Reisicümhur nizamname encümenlıeri çalışmala- lahlarınsı himayesinde yaptığı bü- tir. Kızıl Yıldız gnretesi Doncç havza- Ameril.aya yüklemek jçin bir t~ob-
l'Q "' en kuçuk ucundan sondur- Milli Şef İsmet l.ıönü ye &fağıdaki rını bitirmit V'e raporlarını hazırla- tün yarma teşebbüsleri alcim kal- ~~~:n:;;:uv!';~~n;:;:~~ıkr:n~ büs sayılıyor. Kurusu geçen sene 
tı ~ge çalışmak gayretinin belir- telgrafı çekmiştir : mlşlardır. Bu raporlar yarın (bu- mışhr. yazıyor. Lenlngrad'da muhnrebele!' B.crlin' dıe Üçler paktını imza eden 
sı &eziliyor. cBugün birinci umumi kongresi· gün) saat onda Halkevinde topla- Kuvvetli Alman hava teşekkülleri hlrdenbire şlddetıenm~tlr. Bir kısım- Japon murahhaslanndandı. Karısı-
};> ., • ni toplayan Türk Basın Birliği milli nacak olan kongre umumi heyetine gündüz Corki endüstri merkezini ela Almanların taarruzu durdurul- nın Amerikalı olması bu seyahat 

\t akat anlarnadıgımız bır nokta vnrlığımızın dayanct ve milli birliği- bombardıman ıetmiıılerdir. cMolo- muştur. için kendisiı:tin seçilmesine sebep ol-
ar B' b k c h arzedilecektir. Kongrede raporlar <! • ır milletin her hangi kin mizin güvenci üyü üm urreisi- .. . d .. !re 1 d tob otomobil fobrikaSlna büyük R f bJ• v • muştur 
U;ıgusuna, öç sevdasına kapıl- miz İsmet lnönü'ye sarsılmaz bağlı- UZkt'r~n ye m.uza kre erh cerıt;yan e .. ke- çapta bombalar isabet etmiş. Volga us e ıgı Tok;o'da çıkan yarı resmi Japon 

th.,._- 1 k .. "1 d l · "' ce tır. enı mer ·ez eyell ve yu - .. • dek' 1 . d'f ~ Lo d 6 (..,.,... T" · p 'f'k' k' · 1. ''-'lllO.~ saulam bir dünya düze- ı vıe gonu o usu sevgı ve SAh,1 
1• h . :(!' 'ldi.kt uzenn ı tersane er ve şımen ı er , n ra ~yo, 7,15) gece yansı ımes gazetesı ası ı te ı gergın ı· 

il.inin t ali 1 akl b b ııunmağa oy birliği ile beni vazife· se""k ay 'Yt; ıvanı 6~1 l 
1 

en sob~~ · tı3tl.-ıtt ağır h•snra uğrarnışhr . ..Geniş Moskov.a'dn neşredilen Sovyet ıe-tHğl: ğin izalesi için Japonya'nın ş:utlan-
~ . eme o m ~ era er, lendirdi. Bu kutlu ödevi yerine ge- r:ı o~grcnhın ynr11 ~, çn ıfmıı arını ı- yangınlar çıkarılmıştır. Alman tay- ikinclteşrinin beşinci günü tekmll nı aaymaktndır. Bunların arasında 
ı.~ ~ılletıernrası ahlak kargaşa- tirirken duyduğum gönence son tırmesı mu teme wr. 1 . Le . d M k e(phelerde_ muharebeler dcvrun etmt,- Çine yardımın durdurulması, Japon-
~"'ı ı i d Ankara 5 (A.A.) - C. H. P. ge- ybareberıd nıngra • lved. os ovayı tir Günduz Mos:kovn cep'---'-de 27 
t t; ç n e dog-ru yoldan sapmış yoktur. Kongrenin kararına kendi .. t . ~Ul k d ., M L h"k• • ek 1 k . D F'k • T b .. om ar ımı.>ıı r mı§ er ır. Alman tayyaresi lmhn edllmlştlr. Sa- y~nın ur ugu Mt~uı;:o . ~ .umetr-
b • lllilletin Finler olduğunu ka- tazimlerimi de katarak yüce katını· Ş:hi:e ,;~:nta::n~ıa rTü~ze~~ın u~~; . {Yayla dağ!n ~ilsilesi Kırunda ıı günü ıı Rus tayyaresine muknbll nı ntamnmast, garbı Pasıfık te as-
lı! etmek haksızlıktır sanırız. za sunarım.> 1._. ~ k . "nn•Abet.ıle Sıvastopolun şımaündea başlıyarak 30 Alman tayyaresi düşürülmüştür. keri ve bahri hareketlere nihayet ve-

M il C:.-f b l f ., d k. ıgı umumı ongresı mu ...... • . . y l • ·ı . .b. 1 d J J3u d i i ..,.c • u te gra a a§agı a ı b. . f ti' •• : Kongre Karndenız sahılınde a ta ya kadar rı mest gı ı şey er var tr. aponya-
n an başka çetin ve kah- b d 1 d ır çay zıya e rvermışur. d "l ek · A ı · • · t ki · b l K • ta ' ceva ı gön ermiş er ir: hh l 'l B .. ·ıı . devam eder. Bu ag ar serıyetle man zayıa 1 nın IS e erı un arsa urusu nun 

tl} l'llanca bir ölüm dirim lıoguv ş- B k · · t • d mura as an e asıın mumessı en- J 200 1500 "k kt•k d' ) ' seyahatinden hi.,. bir netice çıkmıya-« asın ongresınm emaz uygu- . P . • 'd h . • • metre yu se ı te ır. " 
<\sına . . S t R 1 ok t kk'· d . T .. k nı ve artı umumı ı are eyelı aza· eli ----- cag"ı meydanCladır. ,, gırışen • ovye usyaya anna ç eşe ur e enm. ur 

1 
b. 

1 
• • 'r) 

.ratd B h . • . il .1 d' . arını ır araya top oyan ve samımı · Moskova radyos N' · N· . J t · A • 
h.. ıın etmenin, onu zorlu düş- annmın epunızı gı en ıren mce b. h .. d b . f h una ışı ışı apon gaze csı mcn-
·•ıa mes ı le • • k l b "l ak için ır ava ıçın e geçen u çay 2Jyn e- Moskova cep esinde .. 4 ·ı b l kayı samimiyetsizlikle itham ediyor, 
... nıanndan kurtaımanın çare- e e .. rın.ıl arbar aral agdilam' tinde Başvekil Dr. Refik Saydam, gore mı yonu U muş 
<>l k sayın uye ere , .. nn ar crun K b' -~ 5 (A A ) L -'-! cJaponyanın samimi sulh arzusuna ,. ilçük Finlfmdiyayı işin için- ..,. • ile bütün Vekiller de hazır bulun- uy l§a · • - ozov5JU, 
1.1e İ İ Alman taarruzunun son 48 snat zar- Londra 6 (A.A.) - Moskova rağmen Amerika, komşulan soa 
tQı n Çıkarmak olacağına inana- ımet nönü muşlardır. fında Moskova cephesinin biitün ke- radyosu İzvestia gazetesinden nak- kak dedikodusu sayıyor> diyor. 
1- Yoruz. FinlAndiya harpten çe- simlerinde batlıı.dığım, Tula civnnn- len Alman zayiatının ölü, yaralı ve Bfrmanya ve Malaya'daki Japon-
~!1h-se, Sovyet Rusya geniş nefes o il k K k •• d b• da bu taarruzun bilhassa çok ş.id- esir olaraak 4 milyonu buluduğunu lar memleketlerine dönüyorlar. Mn-

t 
acak, dayanma kudreti ar- un a şanı ara oy e ır detti olduğunu ve şehrin civnnnda söylemektedir. lzvestia şunlan Hnve laya'da Jnpon sermayesile işliyen 

acak muharebeler yapıldığını söylemiştir. etmektedir: demir ocaktan faaliyetlerini tatil 
b • Almanya daha çabuk mu cMosko uh b · d 12 ·ı etmi'şlardı'r • 
.renıı kti ? Lozovski, işgal alhndalci memle- va m arc eSlll 0 ı e ~ 

ece r. tramvay yoldan çıktı ICetlorin garnizonlarından getirilen 13 ilkteşrin arasında Almanlar Vo- Amerika kongresi 
ı.. l:litaraf seyircisi kaldığımız bu ihtiyat lcuVIV'Ctlerin kullanılmasına lokolamsk, Mojoislt ve Maloyaros- müzakerelerine 
'!llrpte A Al ı ·1 1' - _ıik lavet'Z kesimlerinde ölü ve yaralı , Finlundiya ile Sovyetıer ra,ğmen, man arın 1 er t~mcu • devam edecek 
~asındaki anlaşmazlıklarla da lerini ilave etmiştir. olarak 70 bin kişi ve takriben 300 
b.tc · N••f • t kt y J tank, 200 tayyare ~bir çok top Londra 6 (A.A.) - (B. B. C.) 
ı ·. ılgili değiliz. İnsanlığın iler- u usça zayıa yo ur. a nız kaybetmişle_rd_ir_ .• ___ V~on'da iyi haber alan 1'a,ynak-
eYiş ve yükseliş alanına değer B. Hoover'in bir nutku lann bildirdiğine göre Pasifik'teld 

\tetir bir sonucunu kavnyamadı- yolculardan altısı hafif surette NevyMk 6 (A.A.) - Kısa bir hi- B. Roosevelt bu akıam ırer-sinlik yüzünden hükumetin gö.-
~'ltnız vuruşmaların bizde uyan- b J d b k d b ld tabe irad ederek Amerikanın Fin- beyanatta bulunacak terdiği arzu üzerine kongre müu• 
1.1lrdı'" d d i .... t"d ere en i ve İr a ın ayı 1 landiyaya urıt tarzı hardcetini ten- Londra 6 (AA.) - (B. B. C.) kerelerine gayri muayyen müddet 
ib gı uygu er n uzun u en kid eden Hoover bilhassa şöyle de· Amerika Cümhurre.İıli B. Roosevıelt devam edecıcktir. 
~ atettır. Amerikanın Finlandi- mıştır: cAmerilca bütün insant rvo bu aktam, Türkiye saatile 22'de - -------
acian istekleri üzerinde duruşu- Dün akşam üzeri Harbiyeden Ak- Kızaya, tramvay frenlerinin tut- ahlaki mülahazaları \lflUtrnuı mu- milletler arasl iş kongresi murahhas- Yen.. b·ı r Al -
lnuıun sebebi ne Rusyayı Finlan- saraya hareket eden vatman 2611 mamasının se1>ep olduğu ikıi sürül- dur}> larına beyanatta bul\Klacalctır. 
dtya karşısında mazlum buluşu- n~maralı Bürhan~~di~in idar.eıinde· mekte ise de t>unun ne d~eecye 1'a
?tıuz d p· 1• d' Al kı 50 numaralı ık.incı mevki tram- dar Cloğru olduğu henüz lielli <lctiil
l'a ' ne e ın an .~Y.~~ .. ~?- vay arabası saat 17,45 de Bankalar dir. Tramvay, elektrik ve tünel iı
ll Yanında haklı goruşumuzdur. cadde.sinden geçerken vatman fren- letmeleTi umum müdürü B. Hulki 

U hddiseyi harbin gidişine tesir leri tutturamamıı ve tramvay hızla Eren kendisi ile gÖrÜfen bir muhar
etınek isteyen ve yarınki dünya yokuştan inerek Yüksek kaldırımın ririmize, kaza ıel>ebiınin ıve vatma
Uuruınu üzerinde söz sahibi ola- başladığt noktadaki köşebaşt virajın- ntn bunda kabahati olup olmadıtı
Cak büyük bir devletin siyaseti da, önden giden Cliğer bir tramvaya nm Fen heyeti tarafından araftml
hakırnından yetkin ve olgun ka- hafif~ çarpmıştır. Raylar da. ısl.alc makta olduğunu söylemiştir. 
l'arla .. ' .. .. . oldugundan bu çarpııma nıeıtıcesın-

ra baglamakta guçluk çekı- de 50 nwnaralt tramvay yoldan .. Ak k a ~ I er s 
l'~tuz. Dövüşü durdurup düğümü çtkın11 rve diğer tramvay hattının 
~ÔZ!nek için büyiık Amerikanın üzerine geçip Kemeraltı sokağına 
aş vuracağı ilk çare küçük Fin- doğru giderek biraz ileride durmuı-

landiyayı zora getirmek olmasa tur. Nüfusça zayiat yolttur. Yalnız 
Rerekt' kaza esnasında vatmanın burnu ka-

ır. namı§, tramvayda bull.Slan yolcular 
Necmeddin Sadak korltulanndan bağırmağa başlamış

Irak Başvekilile kabine 
fl2:alari arasında ihtilaf 
\'elierıin 5 (A.A.) - D.N.B. den: Haber 
<I liidi@ne göre, ycnl Irak kabines!n-
81e B:ışVekil Nurl Said paşa ne kabine-

erkrtnından muhtelif klmseler nrn.
~cia noktal nazaı· 1hUl~flan çı.kmış
be' Bu Uıtilaflann hakiki sebepleri 

;nz katı olarak malılm değildir. 
~ skJ. Başvekil t.a.rafından tayln edll-
1.::t olan Irak genelkurmay başkanı 
Cfo 

1~ -Otrnl§, yerine. Nuri Said pap.run 
.. ,~ arından olan IsınaU Namık getl· 
~""llllittr 

lardır. Bu arada bir kadın da bayıl
mışt ır. Alh yolcu hafif surette bere
lenmişlerdir. Bunların !hastahaneye 
kaldınmlarına lüzum görülmemiştir. 

Kazayı yapnn tramvay her iki hat
tı da kapadığından tramvay sefer· 
leri tamamen Clurmuştur. ~ünün en 
kalabalık saatinde yolun kapanması 
yüzünden Karaköyde büyük bir yol
cu kalal:İalığı toplanmıştır. 

Biraz sonra getirilen Cliğ-er bir 
tramvay arabası kazşzede tramvayı 

çek erek' tekrar yola k
0

oymu, ve saat 
18, 1 O da yol açılarak tekrar tram
vay ae~rleri baflanıııtır. 

Bütün vekaletler. 
tamim etmeli 

- ~dm ne? 
- Mehmed. 
- Babanınki ?1 

- Ahmed. 

l 

Katibe dör rcli: 
- Yaz öyleyse: «Ahmed oğlu 

Mehrried isminde bir ıahı.s ........ ilh• 
Bazı resmi dairelerde muamele 

hala bu tarzda yürüdüğüne göre 
soyadı kanunu neye yaradı? 

Bütün Vekaletler - i.atisnaıı.z 
olarak - f&hıi isimden daha ehem
miyetle soy adının itibara aluunası· 
nı kati ıekilde tamim etmelidir. 

Soy adlarını ıüs diye değil, adet
lt>rimiz arasına cinin diye benim.&e
dik. 

111119111ııııııı• .. 1...naaııumınııııı_.••ı:ımııımuıuı11ru1111111nmr~ıı1111111t111ıuıı~ 

- Demek, arbk b'cn de <lede oldum ha} ... 

- Üz:üİme ayol, koneervatuar bilo hala dedeler4e1ı medet 

umuyorl ••• 

man taarruzu 
Kursk'dan tarka doğru 
yapılan taarruz Don 

hatbm tehlikeye 
düfürüyor 

Stokholm 6 (A.A.) - Almruı kıt.ala· 
n Kursk'u zaptettlkten sonra. .şartta 
dofru ileri 

0

haroketleri.ne devam ct
mlşlerdlr. Görilıı.ü..'4! göre bu kıtala.nn 
maksadı mericez cepheslle cenup cep
hesi arasında. lrtlbntı lreslhektir. 
Kursk, Voronez'e 200 kilometrelik bir 
mesafede bulunmaktadır. Bu itibarla 
Almanların bu şehre doğru llerlcme
Iert mümkündür. Bu tııltdlrde Sovyet
lerln Don nehri üzerinde yeni bir mü
dafaa hattı tesisi plfmlan suyn düş
müş olacaktır. 

Merkez cephesinde Knlinln'den Tu
la'yn. kadar şiddctll muharebeler de
vam etmektedir. Fn'knt Almanlann 
Moskovnya. karşı yapacnklan bfiyük 
t.nrruzun hazırlıkları göriinüşe göre 
henüz bltmemlştlr. 
Flnlandiy:ıda Muma.mık demlryolu 

ve Stalln kanalı lstikametinde harc
t:ft.t deva.m etmektedir. .... Bu ıabahki telgraAarın 

devanu 2 nci sahifede 



Sahife 2 AKŞAM 

• r 

1 Diiu Geceki ve Da Sabahki llaberler 
BU S.6.B.A.BK.İ 

TELGBAPL.&B 

Almanlar 
ilerliyorlar 

Roman yada 
plebisit 

Marepl Antoneaco 
halktan itimad reyi 

istiyor 

General TOJO 
Yeni Japon başvekilinin hayah 

Yeni Japon bnşvekili general 
Hidcki Tojo'nun hnyotını bilenle 
pek azdır. İki sene evvel büyük bi 
Japon gazctcai §11 satırlan yazmı~tı: 

Amerikada 
muhalefet 

BitaraflıJi kanununun 
ta'dili aleyhindeki 

cereyan artmıı 
Tass ajansı Kirim'in cHiddd Tojo'nun hayatı hakkında 

b""yük" hlik d ld .. Bülaet S (A.A) - Rai:!or ajan- hemen ~men hiç 1:iir ıcy bilinm~ Vaııialtoa 5 "(A.A.)" - Bitaı:af-
U le e e O ugunu sı bildiriyor: Devlet Reisi Mareşal mıtiedir.> Fakat iki sene içinde bu lıli Jı:anununurı taaru teklifinin \;ıı 

söylüyor Antonesco bugün neşrettiği bir emir- meçhul kumandan 0 kadar umumi hafta ıtmde pek az. bir altacri;retle 
-~- - name ile Rumen milletini, 6 eylul teveccüh kazanmıştır ki Japonya- Ayan meclisi tarafından ka1iulü lice-

V-acby 6 (A.A.) - (0. F. 1.): 19-40 dan b'eri kendisi tarafından nın tarihindeki en nazik bir devrin lendiği sıraC:la. miidallate areyhtan 
Rus cephesindeki ~uhar~helerl! .~~ -yapılaıi icra.at hnkkında 9 sontq- de <levlctin baıına bu general geti grup yeni iltihaklarla muhalefeti 
gelen haberl~re ~ore. haıp butu~ tin 1941 CJe r&yini wnneğe n dev- rilmiştir. kavvctfendimıektedir. 
C('phe boyunca oıddetle devnm edr- Jetin ıslahına ve millet hnklarının General Tojo•nun çehresinde il Bita.raflıli kanununun tekrar tet-
yor. Tass ajansı Almanlnnn Mos- müdafaa.sına tevessül edebilnreai &Öze çarpan azim ve iradedir. Si klcten geçirilmesine muanz. olan 
kova cephcsind~ Voloko1amsk m~n- için kendisine itim.ad g()ıgterilmesi- yoh çerçevdi gözlükleri arknsın d:emol-rat liynndan Maloncy ve Bil-
takasında çok oıddetle taarruz etik- ne <!a-VCt etmektedir. Yahudiler dan bakan gözleri son <lerece cnnl bo, Teia Roosevclnri talebini torpil-
lcrH. mütemadiyen kuvvetler gön- hariç olmafi üzere. 2 ı yqind.an yu- ve müessirdir. Hitabeti kendisincg·~~ lemd2 mn.ksadilc :infuadçı gtup}a 
dcrdiklerini bildiriyor. Ayni ajans kan liütün Rumen vatanclqlan bu bir ihtisas vasıtam yapmamı;itır. ÇünfJ~lı!il-~~'ii~ b.iı:lqmişlerdir. 
Almanlann ilerlediklerini kaydet· ~ye j~tfrtııC mecburiyetindedir. kü bütün hayatı emir vermekle geç Lord HlifalU'a 
m ektedir. Tass ajansı Kırım·ın bü- mi§tir. Lakin lüzum gördüğü z.a 
yük tehlikede olduğunu bildiriyor. Havadan man her hangi davasını haklı gös yapılan taarruz 

Kızıl Yıldız gazetesi Almanların tle'J'ecCk kadar ifade kuvvetini <lıcJ • .fl~,'"~"'"'~" Detroit 5 (AA.) - Belediye Teitİ 
Lcningrad" da tanrruza geçtiklerini haizdir. B. Y~ffrics. lord HaliEa1aa yapılan 
ve b:ın noktalarda ilerlediklerini ya- elektr•ık Tojo içki kullonmnz. Nadiren gü Lı:.~.atı .... ~~ı.Jl~~L.:.:l nümayifi cMücssif bir Mdise>. ola-
;ıyor. Londra radyosu Almanların le?'. Çok kitap okur. Hayatta ycga• raf tavsif etmiş ve Öıemiflir ki: 
Moskova cephesinde dondan istifa- ne eğlencesi ata binmektir. Umu- Ceneral Tojo cLord Halifaks tohrİmizin misafi· 

de ederk tanklarla taaruz ettiltleri- Ev işlerinde kullanma1' mt tahsili çok geniş ve derindir. tir. ltagaki auk'ut ettikten sonra <la ~:~·ınaBu. ~~hı:ayışed·,u-~~te~}~ 
ni, Kınm" da vaziyetin bilhassa ıid- • Aak'czi mesleğinin tam eridir. Par- n ou ~ DCll 

d 1. ld • .. I" ı·mkam· nı veren bir ciliaz To. !o·.nun • mev. kıi. SM". salıu_ •.mittir. h:..•p "-1,....,.v...rum.>" et 1 0 ugunu soy uyor. lali askeri hayati, askeri vukuf ve - T .,, - 0 -.1 .. J -

N k d R - ··SÜ •• d tir• ·ıdi Bilakıs OJO, bır lıiat uaha yu1tsele- D tr "t T" ...,,.._. • •D t "t -evyor ra yosu, us aozcu - VUCU e ge 1 ihmruıma delalet etmektedir. • • e 01 ı.mes .,.......-esı ' e roı .. Al k ti · · b""t'" erk hava kuvvetlen §efi olmuftur. ~ - • ı;qı .. :..:ı~ '_J_ "d v ı__. nun man uvve ennın u un Hid..ıı· ToJ"o 1884 •en••ı"n.de • - a-> -. aMJno.a /\TQZ ıgı oır 
ez; .. '""' Fab.t hala Japon cfltan umumiy:csi ....:..&.:-~~ .. 1-:_,. . .t".. ···.1_ 

Moskoı.-a cephesinde yeniden taar• Dijon 5 CA.A.l - Dljon civan aha- Tok:yo· da <loğmuştur. Babası da bir içi:ı bu z.at meçhul bir p}ıAi,-et idi. ~~I ;1~ f0-1:1!:._~Z-~1': oste)ey'-!'_~uoa]: 
Tı.:ıa gertiklerini bildirdi~ini haber llslnden eı~~· ......... ,erinde mütctıassıs ae:n-ldı'r. Tok.yo Japony.·ftnın .na ec.ı -er ı:Duaaume • umae o ır "' ..... .,u .. - ~ --·0 .. Yalnız ordu, korgeneral Tojo·nun 0• ._ it.. .._ .. 

1
.. ___ , • 

vermektedir. Taarruz bilhassa. T ula Maurlce Dunınd Jshnli genç b1r sa- payıtahh old..:m halde pek' az ibü- f k t•d uk d" .. ..:-._ swı euo m <>U un namusıu m-
k d "dd lid" Al l ... " .__ ..a-... eı~t..ıM .... L.ı..rfn ..... - ev: a a c m te ır ve. mumtaz an --• - 1.:4"'-1~.ı...__ ~- •.ı..-....t:_ mınta ·asın a şı et ır. man ar na ......... r, <UA'ftlYAAA ~ •"6• .... ~ • -~ t_'_ ___ _J_ ~ t" :...; Çü"nk."" -.an~ -.ı- u~ 

H k f K 1. · K - -'- ._, __ 1 de kullanmak tmıauıını veren b1r el- yum; &lJillancıan .J-"'~ ırm.,,~r. u zabit; olduğunu biliyordu. ta'.1ır >' 
ar ·o • . a ının, Un>A mınuur.a a- .._ __ - ....... ge'"ı-ı ... ı... Japon ordusunvn en • .::.ı.-ı. ku- K ı.·-~-'-il ld v o . d b Ih V K k ~ ."".._ t.&4llM'Jlt.&4 ,.......,.._ Prans onoye ~·c:.ıı; o ugu Bu .-. .. -......_ -·:.....~ ~ı f' 

rın a, ı assa oronez - ur• ıecrlibe1 relen ınandanlannın garbi yahut cenubi zaman Harl>iye Nazırlığıni Tojo'ya _r_ lan_.D....,__:·7··~~:._~,~~_J~ ma-
demiryolu isti.ka~tinde ilerÜyor• Bu genç, bfrçok C Te J dal..! - _,: ~ •• el d . . .... . 'L!- ... L~ R11" 0 o;;u0.-,1" SOııı;.atU8r"Ga ,.a-

Lc 
. ad' :ı.. ~ sonra ha.vaıda'lı:1 elek- aponya ıa an:en z.umr er en vermıştır L-1\hırde Haruıye rmzrrı• · 

lar. Alman topç. us. u rugr ı ·11om- trtıo:.ı .a....amıı surette __ ,._ m--ak yetian'lcsi ötedenberi anane'dir. :c___• • t1 hi ı~ı_ da pilan limımau.z n.İl'JııA~?.cle isminin 

Ancak muayyen ~ 
seviyeden yukatl. 

olanlari dinliyebilİ~ 

J\Ji - 1Jarurfa musikiııiıı; 
len haline gelmesi iyi 0 ot" 
'Ali ... Artık ak"ordsw: u:s.;,, 
R1Z aaz dinlem.iyeceğiz. -_, 
deler, hanendeler :ete sınıf~ 
ayrıldılar. Her biri, ancak 1 
oldukJan müCSSC$Clerde aaıı• 
arzeCiebilccof... Yoksa. ~ 
güzel d~ vücudü oyna~· • 
but hali j~cli Cliye. bi~~ 
bcmcn tnnonun ve rcklSın ~ 
ibq ikö,esine buyurtulmıy•~ 

Veli - Bunları biljyoru' 
Bunlar hep isn.'bet ... Fakat .ııı 
dcmki alaturlro artık bir ni?' 
ve zaptu rapt altına sokU~ 
ayni mazhariyete nidyod• 
ulapak... IYalnız <lümtekÔ) 
isi de kafi ôeğildir. 

1 Ralcr ıvar ki, insanın tii1 .. 
:ııi dik:en diken ediyor. B.it 0 ~ 
olsa; ~rck Allah vergisi, ~ıje 
kul eriımesi cih,,tinden bır 
8'ltlın C:lcğeri tartılsa; ancak~ 
a:;yen bit seviyeden yukarı 0 

lar halka elinletilse... __ .•• ..Ji 

L ~ 
Finlandiya'Y' 
verilen nots 
'.Ayandan Clark buıı" 

hafiflili aayıyor 
b d 

l'I• ...... , ·-ın- ...... u ..,... nı~-. v0azı~ı. sıyasıe .e ç a. aga . r ~~ ""'---! __ :.:.__, .:_.:-_~ır. ...__._,_._ 
ar ıman etmıştir. olarak evtnı aydınlatmış Te sanatını Tojo harp akademisini bitirdik- - F t_' 'l: _,r_ ~ ...... - ~ s~x 

ı l " t· k ı· eli va ' dcg.ıldı. a&at hakikatte cu va~e t-"-"' • .J. 
ı u lisa etme azım g rse - ıcnı. etınek 1111Jere kulla.ndıR'ı fJetlett ten •onra genç bir zabit olıırak ,__.. __ ,~ hi • ..._ - ,_..~! oaı:f. 

-~yet "Udur: Almanlar Ruslann mu· ._""'"-'-. 14 .. n ....... fllı Maur1ce Du- m·-'-"telif a·'::--r•ı ı..:._ta1ar.dn h:zm.-- et- en yüıuıcı: siyast ma yeti ınaıı;u.1. V • t 5 "(AA) Bit 
... v b h .._. ..... ....,.. __. un s.K"C: ıa • Ç< Çünkü Harbiye Nazınrun vazifesi A h -.maı on · · -
lcııvcmetine rağmen ütün cep e ~~~mı:~:~ miştir. 1919 Cla bilgisini cierin1eş- bütün Japon milletini aslieri, ruhi VTUpa QTQSf• Amerikanın Finltıc-ıdiyaya ~t-' 
boyunca i1erliyor1ar. re tı"nn-1: uz-ere 'Ahnanyaya no-nderil- k d ih b. 1: nota ayandan Clark tarafınclıı.ll fi 

an•- ~.... _,,.,,_.,dür Bu anten °" *" ve i tisa i cı ctt-- üyiig; ve uzun bil 
l:O~ ~~tine. UYUUn ola~ Jl'iftir. 1922 ·de 'Almanyadnn dön- hti"armrpeklc·rtci. <Jaynna;~ bir hal:e ~ ftQ asker 1.cı._TQCl detlc tenkit edilmi§tir. Clark . 

Hava akınları rat: tertip edllecetı:Ur. dükten· sonra harp akademisine ft ta için cVnşington diploın3'1ı' 
muallim tayin olunmu§hır. Daha gülünç hafifliğini gösteren ıoll 

~~ 1 _ 1 :._ d l Tojo askeri rüLlicsi orgeneraTiığn K (1 'd İ ·ı , . L •••• :. :ı_ı·r vesika> d·-i.,ti"r. ''f' sonra mr xıta 1';uman anı o muştur. ı:ıcLAU. D ....... .,, 

A k h k k tez fi edilmesini mütenkip barvcJdl ana a a ngı tere nın Fı.nla" ndı"ya Amerika 
Akdeniz' de İngiliz 

tayyarelerinin büyük 
faaliyeti 

n ara U U Çolt geçmeaen Harbiye Nezaretine ve Dahiliye Nazırı olmuş ve a.yni b (l•• .• "(lü•.. •• d 
memur e'dilmiştir. Burada da çok zamnn"da Harbiye Naz.irhğını ela unubalıaeu§und"]. gun en cevab veriyor . L 

k.nlmayip umumi erkanı harbiyeye H 1 • muhafaza etmi tir. 1 ıyor I.:ondnı 5 (A.A. )- ~ 
1
. 

verilm~tir. f-" fakültesi Genrr:ıl Tojo kabinesini teşkil den gelen bir telgrnfa göre, .... 
Mü!lakil Manc;;uri devleti kurul- .J:.. •_ı 5 R ı lh ) ederkeıı. Mnnçuryn imparatorluğu- Ottava 5 (A.A.) - I.:onclra"dan ~,.naan ovyet usya i e su ~ 

Londrn 6 (A.A.} - (B. D . C.) ..4-ftı·1 C:Juktan sonra 'A"'•anın karasındaki . d ,_. ~'- J b' . • • ,_ • • t n· ı ik A-t ~ y • b• d M •f YJ nu kur uğu sırad:ı 11:enaİ3İy e ır• Clöne:ı M. Hamson, J\.Tnıpa ·ıuuasını masını ıs eycn ır eşı ... 
F.....,n..., d " Brlt. ... nvn D''Cl t:ıvunrclerl- l enı ına, ün aarı Japon ordusunun kıırargahi bulu- -- 'L ,.,_ "d ı F" h""k" • • •re' • .. .,.. .. _..,.. • u- lik:te uzun müddet çalısnnıx ı&li a- istila etmedikçe ngiltcre için zafer notasına ın u umetının v ... 
nln fnnliyet.ınl durdurmak için Al- • ~ekilinin bir nutkile nan Kvantun·da sahra jandannn nnı isba.t c<Ien şahsiydleri liendisi- liabil olamıyacnğı fikTinde bulundu· cevap, aon defa Finlandiya uırıı <' 
mantar daf! top at~lni ıı.rtınnışl.nr- bnşlCumandanı tayin eclilnµştir. Bü- d b " ··k B · 'l ~ 

Ü 1 d h l.dd ılı b• aç.ıldı· l ne "-'ardimcı olarak nlmı..tır. g·unu parlamentoya bildirmi" ve _an uyu. ntnnyaya ven. en 
dır. D n tayyare er n n ş e ,r ı tün Monturi'<le 6sayiş !karışmış o - J ". " l k ı li h ıı 
ete le ka.rşıla.şnuşlo.rdlr. Buna rn.ğ- du::'\l 

0 
zaman'da sahra jan'darma To;o·ya licndi arkeClıışlari ara- d-emittir ki: clngilterenin bu iJ.i dü- cın aynı 0 aca ve ıh a el ' 

men. blrt.anesindcn ~ hepsi vazı- 0 ..ı~ _,,:- '-!- s.in'da '(Ustra Tojo) iiık"aliı veril- şündüğünü temin edebilirim. Fakat Sovyet Rusya ile ynpm<;kta ~lıı""tı 
feıerlni go. rerek ncrı donnmr. .. 1erdlr. • ... _,: __ S '(T-,-fonla). - ,,,_.n,~a- kumandanlığı ço.ıı: nnz.İK ve müııim - b h kk k ----'- .,___ -ı: B. uha ebenı"n '939 t~ .. vuı 

h .._ ftlallnl CJıC .tt: K mİ~r. Bunun manası çok geniştir. unun ta t\ U U ancnx. ~DUYUK n- ~ r ' 1 
• ~ ~6 

T:ı"Y" rnJer bir ce~"'., ... e11ıw., ecrv" •--.. ra Üuı0vcr..;tes1° Hu,~u': F'-1-u""ltesı0 ye- bir makam idi. - ,_ - B" l ik b ·_ı _J_ - ha et olduı;~ " " '- ..,......., UO" ".1~ ......... ... !§; "' cu. • &zılari anlayİşı ve l>azılari da in- tanyanın Dominyonmnnın, ır CI ır ocvnmınCUlll 1 r 
!erine, nakil kafilelerine, kanallara, n•ı .,__ .. _ - -ı· m-•ı"mle •"•lmı•h•. Bu-·· Çin.le harp l>aşlııdıktnn . sonra • • • • h d -'-t' oınas ....... ~ ır-.. ziba.t ve C!isiplini çok sert olduğuna Amcn"kanın ve te'kmil Ciemoltıasi- 1Zll c _cc:_cs_ır_. _____ _ 
top mevzilerine hücum etmişlerdir .• ~1: Millet Me-''-' r .. ;..:, Baave'-'-1, Tojo <lahili Mogolistnn· da. harelen- d - .,__. 1-_J 

rl 1 ,...... c.usı ~· ,,. Kı b el ,~ d işaret saymaktadırlar. Fakat hariç- lerin tam yar ımın -vağ ıan•.>' 
At=denlzde cenubt Af ka tayyare e- Vekiller Mebuslar Parti genel sek- ta memur ir or uya .Jl;uman nn 

rtD snlı ghunU ve p:ızard 1 gecesi .~:!~~ ret_; T•emyız' re::: v.. Ba...,.üddei- t:-.yin edilmiştir. O t.n.nnt~ .Mançu- te ve bnhusus 'A.nglo - Sakson ille- Malı"ye Vekili lstanllulda 
enıe nva mey an nrıno. ............ .... ..... .... ..., ,,_.. b b d ki y b 1 n;fo'de harici siyaseti çok keskin ola-

• · G l ,_ "kin • · • ri nin ceunu u gıır ısın e e o Mallve Ve'·"' B. ""'•ftd A-'ı _.__._n-ctmtşlerdlr. Demede yangınlar çık- umumısr, ene ~-urmay J CJ ttJsı, y • • 1. v • cıığına alamet aayılmıı.ktadır. J '"'uı $..... t>•... .ısHı 
mış, infilaklnr olm~ur. İki İtalyan Vdtaletler ile.ri gelenleri ve Profe- ~a etinden 1'._:1o?o ıstana ~a!'tı n serı bula gelmiştir. Vekil ?'n.hntsız oldu-
ııvcısı duşiirülmüşt.ur. Sırenayka üze- sörler merasim'C:le hazır bulunmuş- hucum . hnrelteti harp tnnhinde pek Şura.i muhakhltır ki modıern b'lllldrut, bir flt1 cfın şehrlml!lde ıstıra-
J'inclc el(! bir Alnuın avcısı tahrip ~il- larClır. Maarif Vekili uzun bir nutuk m murdur. • • zamanlarda iktidar mevküne gelen hat edccckt.;.;lr.:... ----
mL'Şt.lr. Blngaziyo yeniden taarruz söy]jyerek Fakültenin tarihçesini 1938 senesinCle general İtngaki Jnpon iknbmeleri arasında en ziya- General Wavell 
edllmlşt.lr. y · 'd • • tiına• h" t Harbiye Nazın olduğu zaman Tojo de otorite ve nüfuz sahibi hükumet 
Cuma gecesi Sicilya. adasında Avgus- J n~ıı, m~ cnıE~":_.0cdı? c__.c: 

1 ızmR :: nezaretin mü tcşarlığına uetirilmi~ Tojo·nun kabincsidir. Hindistana döndü 
ta denlznltı üssüne taarruz edilmiş, ennı . saym1'tlr. :.o ı ....,.., ve eısı-
askcri binalar tut.u.,turulmuştur. Sa· cl:imhur ismet 11\önü'nü minnetle ------------------------ Siappm 5 (A.A) - Hind or-
lı günü avcı t.nyyarelcrl gen~ m1kyas- anan Maarif Ve.kili Fakültenin eayc- Alman denizalblari Eğlence yerlerinde dulan ha§klım nônnı general Archi-
ta !nnlJyett.c bulunmuştur. BJr tren, sini. Medıcni kanunun kabulünü ve liald W ell ou sa'bnh SingnpurCinn 
demlryolu işaret köŞklerl, blr köprü, eliemmiyetini de anlatarak nutkunu şimdiye lia"dar 60 İngiliz çalışan sanatkarların Hindi tann hareket etmiştir. 
S.irngoz lç limanındn. d.e.ntz tayyn~ bitirmiftir. --'-' .b. ba. d. teftiş ve kontrolleri İngı·lı"z denı·zalblar-ı 
'ilssü bombardınuı.n cdll~Ur. Ttıyya.- • munrı ı br ı 
relerin hep i dönmüşlerdir. Mnnrif VekilinCien sonra. Fakül- • • Şehrlmlzdc muhtelif eğlence yerle- ..:..· _ _:ı_1 

10 b • t b L " t te <ıdumı <ıa bir nutuk söylemiş ve Berlin 5 (A.A.) - Alman ra<l- rinde çalışan s:ı.rıntkO.rlann teftiş ve 3 vapur bauıuuar 
ın on omoa. liu~.1- •_J lil • r:o-'-"'1- yosu, Almanyn ile Jngiltere nrnsındn konroluna bnşlnnnuştıi'. Bu kontrollar t:ondra 5 (A.A.) - ~ıkezi 

J ,,, ... dr., 6 (A.A.) - (B. B. C.) + _ _._ noa. n llOllra oavct er yenı raJ1;u - . •. d ~•"·ft- tk•..ı- ehll t 
..,.. ... .u'b-' blnasn d ile f uh b l d - h b esnasın a ~ıı. sana ,u .... nn - Ak.denizde mgiliz CI:enizalb gemilo-

ln htı.vn nez:ı.rctınln dfuı gcccld tcbll- te sı ers ve on cnuıs sa- m oaamnt aş 11 ıgı tarı ten u gu- yet vesiknlnnnı ha.iz olup olmndıklnh • . d '" 
3 

• ki' • 
ğfne göre, İngiliz tnyynrelerı Alman· lonlannı. yatilı talel:ie <Jnirdcrini, ne kadar Alman_ d'Cllizaltılnnnın 60 vrnştmlmaktndır. Ehliyet vesikası ol-~ \limanın ıaşe na . 1Y~.gemı-
ya'yn ve Alman işgali altındn.kl yerle- idare oClalarun g.eidikten sonı: ha- lngiliz muhnôi hatırdıklannı bildir- mad n çalışan 19 muslkl sanatkAn mu batırdıkları resmen bildınhnel.-
rc 10 bln ton bombn. at.mı§lardır. zirlanan l)üfeye gcçmi erdir. - - melctedir. bnl"l.-ınd!ı takibat yapılıyor. tedir. 

Viyana'ya 
hava hücumu 

bekleniyor 
Şehirde <Ierin siğınakl'' 

yapılmak üzere 
ıs 

Londra 5 (AA.) - J\lrn~ı;, 
İngiliz bav.a kUvvetlcrinin vt-1. 
üzerine akınlarını bcliliyoılar. J 
draya ilticn etmiş olan Avustur> 
mültecilerin aldıklan malUmatn ~ 
re. Viynnadn derin ycralb sıbJ 
lan yapılmak üze.redir. Bu aı"ı \f' 
lardan bazıları nazi hücum k ıit 
rmn mahsuatur. halk giremiyeccı 

EY KADBR! 
Almanya'ya akinla.t 

açık: hesabını vermeğe hannm .•• Ve ~azdım ••• Demdt mütareke se- Bazan mukn~dcrntımız nelere bağ- Beri.in 5 (AA.) - O.N.B.: ııjJil' 
size vermeğe... Size rruılnmış ol- neler.inde. servetsiz bir insan oldu- l:Cmar... İncıccili blı ipli"'..oe mes~ mün aalahiyetli 'bir kayn!k.tan P' 
mali, hcnim için büyük bir saadettir. ğunUZ".ı anladmız) 10 ... ~~er neye ..• ~uba~lijpn bir her alttığınll göre dün gece in~ 

Aşk ve macera romanı Zira o nna bdar kendimi hnyatta - Tam manasiy1e '1eş parasız. ıttını;ıinC!a • ça)ı~ga l>atladlm ... llombardıman tayyareleri Alınnrı~ 
cidden yapaynlaiz <luyuyordum. - Halbuki... Çol: geçm~Clen mutebuitialar uum- mn batı ve fimal batı tarafl~ 

Tefrika No. 78 Nakleden: (Vi • NO.) Meğer <!ünyada sizin gıôi ve abla- - Evet, h:ılb"ulCi azim biT serve- da_ •y:dchm. l.tanblalml ~ bina- t)om\ia atmJJlardır. Yangın ve · Jıi' 
nız giıj hoı insanlar <ıa varmıı. t:n. sahı:1'i • o~~ır~ YGfl)'&eakmi~ ~m t.aıilılerini .~ı .~'7-:=:1 lak: J)ombalari .~eri babıDdan._N( 

- Evet... Burasi d<l<len tarihi ela uirAJ& uirap. M.kitCatlerc nr- Şayet h0cmlfİJIClerim olsaydı, onların t;ibı yet:ifmıştım. .buydu ... Baiıun :IÇlJl Jın.mi lrii iKi- 1iıir bMara ~et venaeınır.( 
liatıralarla clolu 'bir yer._ Benim • için ile yolda çal~ icep size l>enremeaini isterdim. - Ya ••• Ysli .,.fi. dad <la lazim dıeii&L 41<>Wwwwu Bazi .vlu hafifçe bMa.. uğra:P1..., 
için ..• Çolt ekmü var... Gltiğinin •unna ulaştim. _ _ Demdt karCleniıiniz yok~· - Evet ... İ§t.e. bôxJe... Ken'C!i <iatenenrz ... Bir anaiSa wniklnnn1u tir: ~li araaindaki ~t dıv 

- Kimin timdi o l'.onak,; - Uzun zamandır mı au_wz'.öa '.Ail • b'. 'k ı~d d alın terimi~ y4~k. li~ndi yağım· ~ kafi... Bir y.mida. _.......,~ ~dir. 
' - Genç bir zahn .•• HayatinCıan ilimle uğrqiyorsunuz>, - 'A' enınz1 ırıc_ı ._. e~ a ıy am. la knvnılm:ık kap eUi. BK yaşama • l"alari, 1:iir •n\iıiırt...a lialmit aki ----------------
t*iyeti olmamuı icap e'Cten bir balı- - E'VICt. - nneni e l>aoanız>, vasıtası l>n!ıruım iC:ıp et.ti. Bunu melıtuı>lari ~ lia~ it-
tiyann. - Ne ~ar zamandır')' - Zengindiler .•• ;Yahut betı öyk evvelce hiç C:lüıüJ4riisiıaiililn. talimin ı~ ... itte iN !kadar ..• 

- Zengin olduiı.ınu aö~ti- R.üMıhi, bir müddet <lüeündü. ·- ~ordum ... Faıiat annem öldüğii eder&iniz. · Hall>uki. tlu vaziyette, - Çof mütenzisinix. 
iıİ7~ - Tele~ on&, l!lme oldu. valcit. hayatta biç bir aeyjm ol b'aşk.nlanna karşı ijlmnü, cürüm- _ Ne pelt fazla miktarda, ne (le 

- Bir insan için ne <lerecıe 2'Cll· - Ya .•• ~cali o aia'dar CleınlıŞ dığlnı öğrenClim. - leri C:le temizlem&n icap eCllyoı<Iu. pelt'. az .•• 'A.l;Jiadar olduğum !iabis-
gin olmnk lüzımsa o cl~eoe ••• J\yda - Evet ••• On b~ senelik'. mu- - Ne znmandi l:iut - Cürümlcıi mi> leri bilen~re ıastlaMça l:e:n0.1eri-
binlerce lira varidatı ıvarmış diyor- liarrlrim. - - Mübreke errr.lnnndri'. •• - Bunlari işliyen 'ben <leğildim. ne ibaıvuruy.orum. Onlar arasmCla 
lar. Üstelik, §ohrct, itibar da ıre· - E..ıvcice .ne yaparCliniz')' - Kaç yaşir.daydınız>. Fnknt kiend.imi müsebbip gibi sayı- da bnna yardım edenler &ılunu-
ti:ıde... R~hinin çehresi öyle hnzin liir - Yirmi üç. yordum. Vicdan mesclcs~... yor .•• Meselil Cevdet bey b-'öylc bir 

- Kim l>u')' f if-nC:le aldı ki. Calibe lıaykırdı: _ - Demek şimdi otuz 6ekiz, ofuz - Bari cmelinizcle muvaffak' ol- zat ..• 
- Koca Rüstem paşa znde Ccv- l'i ~ s;.yJe merakı~ ~~~n?en1&l- dolruzsunuz) ~unuz mu} wCJdede, 1'onupn ll::i dost halin-

CJet bey diyorlar. Bu n.ileyi iyice e D ır. YÜ~zı j~tırrıı:_ldıın r0
- - Tnkrib"cn"... J\rııli Slıtiyarla- - Hayir •.. 'AraClıklnrim~ henüz de yavnfya'V'tl~ yürüyorlardı. G3liöe. 

•• 
Bu riNada plmz bqknlarııı1 

tentad ctmiyqnaz. ~ muhn1' 

rideiimize, k.eadi gazctc:nıiıe 
aıp C1a b1.n .. vaıııüı 
na'Clir ÔCb~r. Neıtckfuı, • bU' 
~n de •.• 

DUn: cEırinlaiin öııiinClc ütii• 
nam m>1 oklU> Ciiyıe ~ z. 

HalbtılS mo<fasi gec;mŞ bit' ttı• 
bir olduğu ip:ri, böyie tedkik ettim. Adcin tarihçesini yaz- nım. e~ı,. a n. er e enn dım snyılır... Size nnzaran yani... 'bulamadım. Halta bir iz bile ele bıı dcrec.e uzun bir gezinti r,rapacak. 

CJım. Haftalnrdır, evrak: mahzenlc· ~tıralar.ınw . cnnlnndımuş olaca- Bunu mu söylemdC i tiyordunuz) geçiremedim. O kadar ıemek çeJc. kabiliyette oluuıdıği i~ yorulmuş-
rlnde hunlara <lair fe.rmanlari. vak·- g:m. • • _ • • • • _" • ~ , Samimi bir tebessümle güldü. Bu meme rağmen... Fakat emin olun tu. Arkada§mm koluna CJaynnıyor- Ftnnlnnrı 
.fiyelcri tedkiIC e<liyorum ... Cevdet Erkc'k leni:Imı toplnmıştı. gÜlüşü onu pek sempatikleştir'Cli. elimdıen gelen gayreti jhmnl etme- du. Erkekse, genç kızın sılt sılı: ve fıı&hu'.da·· 

Dememeli; 
&ııiıiinde h1Qbs1 le 

beyle görüşürken ailesine CJair ye- Sadeci'! §Ö~e cevap wrCli! - Hayir efendim... Niçirı ihti- diın. Gene de, pek sönük olmakla şiddetli ncicı! ald~nı fnrket~. ku-
receğiın malUmatla belki de mıu - Ha,ir M,.ir... Do~duium yarlamıt olaainiz... Ori yaş Claha beraber, günün ibirin'de hedefe ula!t· IÜ bli.tıvz9rtlu. 
!layrete elüşüreceğim. •• Bu aallalar- ~= bu -..&e ..uôar ~n büy,üli ~duuz.. sene aiıD ~ malt !J:midini m.ullafua e.d.iYOIWDo .(.l\ık.Ma ::qrj 

Demeli! 
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~MDAN AKŞAMA 
«Gayrı menus» 

söz kullanmaktan 
korkmamalıyız 

( ŞEBiR B4BBRLERi)
1 

MERLE OBEREN ve LAURENCE OLlVIER 
Tarafından harikulade bir tarzda yaratılan 

Tramvay 
~~ 

•ele çe, tasrifleri noktasından da malzemes·ı 

J Çivi geliyor 1 Fırınları 

kontrol 
ÖLMEYEN AŞK 

z~in bir lisandır, .malUm.. Çivi toplayıp stok yapan· 
~ !U IÖz• } zal - - b ] kl 

Emsalsiz. Aşk ve ihtiras Filmi 

Bugün S A R A Y Sinemasında .. !_ «Anı"!aln • v •• 1:.. ar ce annı u aca ar 
~ . ıyac:agmıw aoy....,eme- T J f ) • • 

ıı nu ?» üne ıe er erının en aeç t 
1 Ekinek her tarafta L1•Ydi . v • b çuk Yeni Türle - Alman tıeare nn ~- 3 u·· n •• I! h fta - b l ~i, ~·ha- ~ - ~ hır u ay aonra sının mertrete eıımesı t\2ıertne 1k1 ta- normal tekilde bulunuyor cu zarer a ama atıyor. 

~ elrnek t~~e b~m!:cu- ba§laması ümid ediliyor. =~=~ı::san~ın:ı= 1 Henüz görmem!' olan1arJa tckr:ır görmek isteyen binlerce 
"ele '!ıl>a franuzcasını fÖyle söyle- maddelerinden olan ç1T1n1n de Almn.n- İstanbul Belediyesi dün de ~- kişi bu fırsattan istifade edebilirlu. 

:C•P eder: Eiektrlk, Tr.ımvay ve Tünel !da.re- yadan dııha ucuza temın edllebllec~ m.1%de bulunan bütün fınnlan teftiş ~ .... ••••••••••••••••••••••••tll~· 
"e '~ aa • ta pu pu dire qae noas stnln Alm:ınyaya b"ipa.rtş edcceAi mal· anlaşılmış ve yapıln.n 1lk siparişler ne- ve ilrontrola devam etmıştlr. Müfettiş- · 

Poıırrons pas t d 1 :ı:eme hakkında m:ılfunnt almak 1l:zcre tlces1 olarat mtuı.ım mlktarda çivi yo- ıer tarafından yapılan bu 1controllara. ,•••••••••••••••••••••••Iİııııim~ 
• Oıı üç ker nous en en re » blr muharrlrlmlz, umum müdtlr B. la. çıkanlmıştır. HattA 1lk ps.rtlnin pek nıt raı:>0rlar diin akşam Belediye reis- Ç EM BE R L •TAŞ S • 
~ fi1a.i h';...__~e kadar ~utuyor. Ay- MUstata Hulki F.ren'e müracaat et· yakmdn memleketımlze gireceği ö~- Jlğtne verllml.ştir. Raporlara nazaran 1 ıneması 
'- &öyl .... ~~e on kelıme tasarruf- miştir. B. Mustafa Hulki şu l.zahatl rentlmlşlr. ekmek, şehrin her mınta.kasında nor-
~eb~ıyoruz. vermlştır: H~len çivinin resmi fiatl 70 kuruş mal şekilde bulunmaktadır. Piyasaya B J d 

IİiıJti ..•. &i&alanmwn mükemmel- •Alınaııyaya sipariş edeceğim.iz mal- kadar lse de geçenlerde blr ciinnü yen1 çıkmağa b:ışlıyan 94 - 96 randı- UgÜn matine er en itibaren 
~lın· L.utiin dil uleması tasdik ede- zeme için hüktlmet blze beş yüz kırk meşhudla da. sablt oldutu glbl. çlv1 manh yeni tıp ekmeğin verim ve ka-

1flır. bln llralık bir para. a.yınnıştır. Biz bu glzll olarak 400 kuruşa kadar sıtıl- llte bakımından lizmı gelen v:ı.sınan Mevsimin en kıymetli filimler:fnden 1kl şaheseri tnkdim eder. 
~alcat H .• • . para :ile tm.mvıı.y ~beltesi ltln b:ındaj, mr.ktadır. Halbuki llk hesa.plara. göre haiz oldu!İ\1 da teftişler neticesinde -..,. .. -n:· k er. guzelin _hır h?yu var- dingil, :roy ve te!errüatı temin edebi- Almruıyndan gelmekte olan çlvller 30 - nnlıışılmıştır. Belediye müfettişleri 

)ıf '--nur çemn de buınyamde za- ıece1'5fz. Bu malzemeye elektrlk teli 35 kuruşa malolmıılttadır. Alftkndar- tef~ ve mürakabelerine bugün de 
ilin~ ar ınffalt... Faraza bir çok dahll değild1r. ÇUnkft veıilen parndn !arın söylediklerine göre piyasada hem devam edeceklerdir. 1 - OüLLER - DiKENLER 
"'• lı e kelime kökleri hem •bar - bU::ır t:ıhs1s:ı.tı pek az olduğundan, ooı, hem de ucuz çivl bulunınası zn- Et narhı yeniden tedkik 
Oat 'ı eın de cı:son - ek» alıyorlar- llıtlyacmuzı k.arştlıyacak aurett.e tel manı yakındır. Rasgele fiatle çivl top- • k GlNGER ROGERS - JOEL Mc. CREA 

e ik de çifter çifter ••. Bizimkine gctirtmekliğlm1ze ~n yoktur. layıp stok yapan ~rsa~ılnr cezalan- edılece M •• d 1 • 2 - Kara Altın ~ - elıı> nolıtasmdan _ bir de- Malzeme Jçln bugun ~nr.m fabrlkn- nı bulacaklardır. D.ğer blrçok madde- Belediye İktisad müdürlüğü, et nar- U Ca e eSI 
L~~e kad d. ek k F ıatma resmen .. e tahriren mürncruıt ler fçln de ayni halin meydana. gele- hı hakkında hazırladığı yeni bir nı.po- Jackie Cooper - Freddie Bartholomew 
~ •'baş arek- • ıy~c yo •·• a- ett.ık. Fnbrikalar da Alınan hfiltfunctl- ceğl temenni ve ümid edUmektedlr. ru bugün Fiat mürokabe komisyonuna l '» d • » cihetinden cbq pa· oe mürac::ınt ederek, Türk _ Alman Türk - Alman ruıl~n.smda.n evvel gö!lderecektir. Bu raporda, bllh~ Tarafından oynanm1ş heyecanlı bir şaheserdir. 
"tltayJ ~ek fuka.rahktayız. Ka- t1caret mukavelesi e.sasıannn. ıstı.na- sıovnkyn.ya. çivi slpari.s etmiş olan ft- Yüksek müheı.nd1s mektebinin bir mü- ••••••••••••••••••••••••••" 
'dar türkçesinde «arsıulusal» den, bizim tnleb ettiğimiz mal-zemenln halat tacl.rlerJ, siparişleri daha paha- tacaatı knydolunma.ktadır. Bu mllrn-
'İ . a zorlamalar kaydedildi. Ya· ıtnsı mü.s:ıadesin.1 alacaklardır. Mu::ı.- lıya malolaca~dnn. Ticaret Vckflle~ cnate nazaran Yüksek mühendis Bu..;in 

1
• p E K'te .._ 

.._ '-ıtern clıq • ek» i karıılıiı car· melen.hı ne zaman ikıruil edilerek mnl- tınc müracaat ederek b:ızı taleplerde mektebi, Fiat n{ürakabe komlsyonu- ş A R K -- ' 

..._ ··• Adale arasına yapılan enjek· zemenln ne vakte kadar buraya gele- buluıunu.şlardır. nun tesbit ettiği fintıer üzerinden pi-
tji~ da cam kasal d ek tec eeğbll henüz tahmtn edemlyonız. Bu- Toptancılar yasada et bulamamakta. ve et lhtiya- Türkçe clmu~~~Jcmm. filimdlı·er.inin en 

....:aine •. iJd· id" D em • mm için fabrikalar da §lmdlden blr cını temin etmek üzere Belediye İk.t1- SİNEMASINDA \1.5. 

,_ A.~ırı§ ' ı. zaman t:ıyln edemJyorlar. se.d müdürlüğünden :ft)~l bir flat iste- LA DAM Q 
~t anı, san de •.. San~f •.• Ta· Tnı.mvny malzemesinden başka mektedlr BALIKÇININ 
~ ····» diyenler belirdiyse de elektrik malzemesi de aync:ı Alm:ın- Bir çoklari perakendeci Tekarrllr eden bu kabil mürneantıer KAME L f A z· OQJ~fa. beraber olamadım. yays sfpnri.'J ~Hecektfr. Evvel:C s!p:ı- üzerine Fiat mürakabe komisyonunun ,••bir lıaanm içine ne çok 111n'i r.tş ettlğl.mlz tunel kayışı 1k1 gun evvel olmak istiyorlar et narhını yeniden tedklk edece~ 
~ .. ır ıiriyor. işte fU csun'i anaslh Basrnya gelınLşUr, Tünelin laı.yışınm muh:lkkalı: addolunmak.tadır. KA RIS ı 
L~ Ju '-"-"'-)eril _!_.._. :Basrndan turayn b1r aydan evvel ge- Fi ü 
~ apça. a.o& e, yayı DIHJJ- Jeceğlnl ıahmlıı etmiyorum Maam:ı.fllı Bazı perakendeci tacirler at m -
~~ kaideleile bütün bir daha fazla d& geclkmlyecekttr Tüne- ra.knbe bürosuna . müracaat ederek Ş h•dk·en 
~ ~e, türkçemize ıokulmQf. l1n knyışı gellr gelmez, nlhayet iki birçok toptancı tüccarın perakendeci a 1 .. 
İlıti de DMıl... Bizim öz diJimizin günde yerine ı:o.nup tünel ae!erlerinln olmak üzere Adliye sicil bürosuna. ve 
• Yaçlarından doğma ve irademi· tekrar başlamasına. tm.Un hasıl ola- Ticaret odasına baş vurduklarından 
~ ~ulü b. kaç ı- um1 ı.... raktır. Bu he3aba. göre - !evka1Me ve böylece tanun1 muamele ile pera- Suçlu olduğu anlaşıldi, 
tılcJı, «aon ;: •• uz '! ~~: bJr vaziyet h!dl..s olmazsa. _ tünel se kendeclllğe başladıklanndan şikfiyet 
~de..,. • e " ~m fU milliyetçi- !erlerine en geç bfr bueuk ay sonra. etmlşlcrdfr. Toptn.ncıların perakende-- 15 seneye mahkôm 

Emsalsiz bir muraffakiyetle 
devam ediyor 

KÜÇÜK HABERLER 
~ar r?,ıde z'!rakı yaratılamasm? ••• başlıyabUl.riz. ci olmak ı.stemelerlnc L.ebep, perakcn· d"ld" 
~i • ~e ilim ublablanndan., hu- Almanyayn a!pari.ş edeceğimlz mal- dcclye daha çok kl\r haddi verllmckt.e e 1 ı * Bugün 120 otomobU 11.st.l.ği, Uıtl-
~ tal:ı'!Jerden bıqlar. Mizah mu· zeme arasında tünel kıı~ da vardır.• bulunm~dır. yaç .sahiplerine tevzi edilecektir. 
1-,. lerı imleme dolar ala a alır R da.ki b d ·ı Blr muddet sonra. piyasada toptaııc• Yumurtacı Cevdet adında blrl ka- * Beşlktnşta Galip ve Em1n otlu 

• Var:ın 8ls nlar Niİı y - le- omanya an aj ar tacır kalmaması gib! bir vaziyet ortn- nsı Hayriye 11e birlikte cünnü meş'hud Güzel adl:ırmdn iki k1şl dün bir para 
~ IÖ l ~ 1 

• • ayet soy - İstanbul Elektrik, Tmmvay ve Tü- ya çıkması ihtimali karşısında. alaka- halinde yakaladı"'" ,,,_,,.ancı K~zımı meselesinden kavga. etml,ıer, her 1k1-
tid .... Y ene halle. diline de kanfır, nel ı.,tetmeleri umum müdfirlüğünün, dar makamlnr ıcab eden tedbirleri al· 6 • .1~·11:> 
--~~~. l>eğil böyle tek tük tabirler, Romanyadn. knlan bancmJlannı ~hrl- m"k üzere tedk11mta. ba"lamıslardır. bıçakla öldürdüğfuıden, blrinci ağırce- 61 de b1rib1rler1ni yarnlrunışlardıl'. Ya-
-.... ı ki Y'· - .. • zıı. mahkemesinde idama mahkum ol- ralı kavgacılar hastnncyc kaldınlatnk 
dUler· fe ·ıde yarahlmıı edebiyat m:~ gctınne'k ma.ksadlle husust bfr Bu hususta Ticaret Vekftletı de ted- muıı ve cezası on beş sene ağır hapse tahkikata başlanmıştır. 1 
~ ' hile rn..-vcut... Limonluk ve memurunu Romanyaya gönderdi~! klkler yapmakadır. lnd1rllm~tl. * Sultnnnhıncdde Akbıyık ynngın Greta Garbo - Robert Tııylor 

l'atuar nıeba.tlan olduğu gibi._ yazınıştık. lbndajların ilk kafileslııln İlk tedkiklcre göre, t.optnncı tacfrln İddia makamı, bu davada. Hayriye- yerinde kendilerine uygunsuz &6zler Aynca: Matbuat. U. M. Mem· 
~ C~cn gün b. d el ayın on beşinde şehrimize geleceği perakendeci olmak istemesinde gayri n1n de kocaslle beraber suc: orta~ ol- söylediğinden dolayı, Mustafa ndında leket jurnalı. 
b-..ıo;I ': .yazım a «evs tahmin olunmaktadır. Bu suretle SO ımnunt blr vazıyet. yoktur. Hattli arzu " bi d d~ ü tını 1 D''-ka F·ı • J v el J 

..._: ....... lk et-» derD.J§lun. «Eve ait hu· tramvay nraba.sı tekrar sefere Clknn- ederlerse hem •~tancılık. hrm de pc- duğu iddJaslle Adliye Ve'kAletlnc m .. - r a nmı ov P san • para annı ı&. t: ı mın urun ugu o a-
~-et~» maınasma Şimdiki tiirk· labileeektlr k d ilik """'1-'bUI 1 u •• ü- raeaat etmiş ve Veldiletten çıknnlan zorla. alan Hn.neti ve F~Uıt adlarında yısı ile seanslar her gün saat 
·~e b · • . · rn en cc ynpa r er. ounun on yazılı emir üzerine, tş Temyiz mahke- iki gencin muh:ı.kemelerl dün blrlncl '- J11 
'at.-lll u ':"alra~a hemen ~ umın N! geçmek için ya Ticaret kanununda. mesine intikal ederek Temyiz mahke- ağırceza mahkemesinde bltlrll~r. 2 - 4, 15 - 6.30 • ve 9 • .,.. 
~ a hır «aıb, yahut cdıur» kat- Yali dün akşam tadllftt ynpmnk .. ''e yahut da bir tarih mesi Hnyrlye hakkında. evvelce verilen Muhakeme oonundn. ildslnln de ---------·----
tiii· ~ureti var: cBeyti idare, re- Ankaraya gı"ttı" tesblt ederek ıFıH\nca tarihten sonra men'1 muhakeme karannı boz:ın~tur. ga$P suçu sabit oldufnmdan yed~r 
. ı ktnovet» fikri, gerçi •ev idare- . perakendeci olarak tescil olunan top· Bu nakız ttnran 1}zerlne Hayriye de sene ağır hapislerine knrnr verilmişse 
~~kek kuvveti» suretinde de di- Valı vıe Belediye reisi Doktor tancüar esklsl glb1 tapancı olnrak ta· kocası cevdclln suç ortağı olma.kan de bu cürmü, tnhrlk neticesinde ~le-
~c iEad edil' Fakat - tak Lütfi Kırdar dün akşamki ekspresle nmacak, perakendecilik yapamıyn- mamunen lblrlncl ağırceza. mahkeme- d1kierl anlnşıldığındıı.n, ce-mlan üçer 
~ h··..::L e .• ır. • • mua : Ankanıya •.__: ti' D kt L'•t r.aklardıD şeklinde 1da.rl b1r karar al- -'-e •ft-11-ı..+~.. Dün bu muhakeme sene sekizer ay nğır hapse 1ndirllmlş-
~ ıı, .... T\D'k edibinin nualları· gımuş r. 0 or u • mak 1eab etmektedir ...,, "'itailil'""!l.-. 

~ ' tiirL--"-- bir .-k « .. n - köb fi Kırdar Haydarpaşa gannda. Be· Bunlardan - .. kn bir •'*11 dnhtı. bu- sona emılş ve Cevdetln, Kl\zımı öldür- 1r. 
e «a ~ :r 0 Ied' V"I" t k" t fmd .,_ _.... ınek için kansı HJlyriye ile blr pl~n * Ylnnl ynşlannda Hasan ve Tekin 
~ on • kök» lerini yarahp, diril- ı~e ve 1 aye er anı n~a . , an lunmuştur k1, o da toptancı kl'ın had- tertJp ederek, Kıızımı karısı vnsıtasılc adlannda iki genç. evvelce aralarmd:ı. 

Türk siyasetinin zaferini 
25 seneUk Dünya 

hfıdfselerinl gösteren 

1914 den sonra 
( TÜRl{ÇE) 

'- ELHAMRAOA 
ıiıı onJaı-la «arsıulusal» çqnisinde teşyı olunmuştur. Dok~or Lu:fi Kır- dini nrttırı;ıaktır. Bu takdirde de mn- evine aldırdı~ı ve orada. öldürdüğü sa- geçen bir meseleden dolayı sokakta 
dit lcrce ıöz yazmak ve bunları sev- dar Ankarada muhtelıf Ve.kaletkr- 11!: flatı yukselecektir. Malın !!atini bit olmu§tur. Clnn.yctte iştiraki sabit ıknvga etmişlerdir. Kavgada. bunlardan 
aL e &evdire milyonlarca Tı.i.rke le, Belediyıo ve Vilayeti aliilcndar yukseltmedcn bir hal şekli bulunursa olan Hayrlycnln Türk ceza kanunu- 'l'cidn kama ile Hnsanm kamından, 
..;'tıbnaJc ol aktır T'. kiy • . eden meseleler hakkında temaslar demnl tatblk edilecektir. Bu mesele- nun 450 nci maddesinin 4 ün~ü fıkra- sırtından ve lb.'lcaklnnnd:ın tehlikeli 
lİıitiy d ac •• ur e ıçı ve yapacaktır nfn, Flat mürakabc k-omisyonunun ama tev!iknn idamına. karar ve'rllm1.ş 6urette yaralrunıştır. Vücudunun yedi ,-------------
f<ur~t t§ı hlurklekennt C:· d ........... : ........................... bttgfin ynp:ıcağı toplantıda da görü- ve ancak bu 1şl kocasının tahrik v~ yerinden y:ıralaıınn Ha.san 1!n.de ve-
~ i .. L,. ay ar et ere en aonra. d • Mil • şülmcsl kuvvetle muhtemeldir. lcbnrlle y'anm"sı cezayı hafifieticl es- remlyecek blr halde Beyoğlu hastane-..._ ---uah L_ b. iki _ı_ nuncusun a ıse • Jel» e aıL Ara- ..... ~ sin •·-ld 
'qaa..__ mm mz;ı D' sene uı~ d hayli (, k Şü h • mili . İ d baptan addedilerek cezası on beş sene e .,... ırılnuş, Tekin yaklanarak 
'eı>r -·~ gibiydi. Şimdi, yenidesı bir ~ ~ •. var· w P ~a. .. ~- lkokul çağın aki ağır hapse 1ndlrllmi;ıtlr. tahkikata başlanmıştır. 
~~ıne dikkati celbediyor. Bu da, ~ de b~~ oldugu ~ •Büyük çocukların sayımı Evvelce ş:ılıld sı!atlle getirilen Hay- * Dün Slrkeclde denizde blr ccsed 
~'._~aJc tuzmda değildir. HaDctan Millet Meclisiıa demekte hiç mahzur _ rlye dün on beş sene hapse ınahkftm bulunmuştur. Bumm cebinde bulunan 
ib~d~ devlet adamlanndan' yoktur. Uki:n türkçeyi öyle bir ıu- Cumartesi günu yapılacalt 1lkokul olunca, mnhkemcdo tevtıf edllerck hüviyetten Seli'ı.n1kli Mehmed oğlu hı-
~ kendi heves ve meyill~ ibti: retle yoCumıalıyız ki, bundan son- ~ağın1d;~ ~~:~:m:~:ıı.ed~t kucağındaki sekiz aylık çocu~ bir- rnhlm oldu!İ\1 anlaşılmlŞtır. Tnhklknt 

Tepebaşı Dram Kısmı ımmııumul 
Gece saat 20,30 da t 

H A M L E T ' 1111' İstiklU caddesi komedl 
Gece saat 20,30 da 111 

KÖR Dövtl'şfi mmm •ç)~ neticesi «eliyor. ra, icap -~ene mesela cTürki!e S~ d~ayıslle ' 0 gün Ş('Jı~e~ llttc Tevki!ho.neye göndeli.lınlştir. yapılıyar. 
~~·~~~.~~~~d~~b~nfil~~~~~~---••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
·ı:'~ «ınenus:ı> a takılıp kalnvunaki Apayn bir manayı ifade için. Nete- tır. Sayım işlerinde okul öf,rretmenle-· 
~a, :rnenusçuıuk alıphnış el' eve- kim «Alman Büyiik Elçisi», «İneil· rlnden genlşı m!kynsta. lstl!ade edlle-
b• dl§uıa ıkın~~ eni tere Büyük Eçisiı> denebiliyor. Fa- .=ce;k::ti:r:. ====;r======== 
~ Şey yapmçamnmm ~ Jet· kat cTürk Büyük Bankasın hakkın· ACIKLI BİR ÖLÜM 
b\,_ • Halbuki belli baılı çalı§ma- da muhafazakar ulema derhal fetva 
~~ türkçenin hemen her ek ve çıkanr: Slllstrcll İbra.hlm pa.şa. nhfn.dındnn 
.. ~_1'ü ile (gez + i ::: gezi) tarzında «Böyle olamaz!» diye. Varnalı Şükrü bey oğlu Türk san:ıyll 
-..ı.q h::ı.rblye ve mndenlye fabrikası sahip 

JJ<lr '!"'asında kendini göstermeli. Zira rayic ölçüye göre •gayri me- ve umum müdürü Şa.kir Zümrcn1n 
l:a ıı_cı hir nokta: nustur. Halbuki, türkçenin inqaf eniştesi, firolog <loktor Bahaeddin ve 

ti(• kiden bir cMeclisi Kebiri Ma.a· selameti namına fU cmenus - pyri Meyvahoş tüccarlanndan Şahabeddin 
lia· "~dı. Ve cBüyiik Millet Mec· menus:. IU'§ınını artık rafa koymak Varnalının dayılan B. All Topa.lak dün -o'; nın İsmi de §ayet Osmanl1ea ile mecbviyetindeyüı. cArsıulusal» la- gece sa.at 7 de ansızın vefat etmiştir . .! enseydi töyle olacakb elbette: rm «evsel» )erin cGeozi:. lerin cenazesi bugUn saat 11 de IAlcli 
:~1!si Kebiri Milleb. Bu da cT~ Büyiik B•-lıcee» ..._ ~ apartımanlanndan kaldınl~Jı:. Beyıı
ı.!-'ecUs· u!'I._ •• K-L!.. d 1..--L- ..:.-.ı-: ----•- ı..:.... -~ bi- zıt camisinde nnmnzı kılındıktan .son-
.._ • ~ oı:uu-9 en ~ u.~ .. ·-n ~ gq aaJ'l:'Ue tiireye ra ~P aUe kabrı«t.anmda IJa.klan 
"'- leydir. Zira, birincisinde cKe- lecııelr, 6reyehilecektir. nıalflretlne tevdi edUecektlr. Tann 

:::: hüyük» sıfah «Mec1İa,, e, so- (Va - Nu) rahmet eylesin. 

AŞK CENNETiNİN ÖLDÜREN BİR MEYVASI SEVDA DÜNYASININ GÜNAH TERANESİ 
SAN'AT ALEMİNiN EŞSİZ BİR FİLMi OLAN ... 

MEMNU AŞK 
(Di:ıputed Passage) 

"Avrupanın serin iklimlerinden güzelliğini .•• Asyarun yakın giinqi.nden atqini alan güzel 

Do R T H v lb A M o u R 11 Da 
JOHN HOVVARD - AKiM TAMiROFF'un 

yarattığı büyük qk ve iztirap filmidir. 

B U A K S A M L A l E de Bütiin İstanbulun 
kalbi birden çarpacak ... 

LUtfen az kalan yerlerin eriıeDden kapablmaaı. Tel: 43595 

Bay Amcaya göre ... 

'-:- Bir günde tam 24 ihtikar suç-ı •.• Bu da gösteriyor ki s:ünde 241 ... Günde 24 aaat çalıp.n biı mU· ı ... ;Yalnız bu kadar da dıcğil. I ... Bakalım, mnl toplayanlar şim· ı B. A. - BıWt: AkılJaıını ba~la-
l'akafarunıı bay Amca... ..a pbpa ihtikina pqİncJ•••• CM1e1c vaıl... çaroıdan. pazardan gıda maddeleri di ne yapac~lar, çok merak cdi- r~a toplıyacaklarl ••• 

toplayıp ietok eden bir bç açıqöz yorum 1. •• . 



iLE SABAH, 'ÖCLE· VE AKŞAM 
... ,......_ ........ il'c-ılda ............. 

cH,lerlnbl ~:: 

Emlak ve Eytam Bankaıindan: 
Esas No. Yen ve cin.si. Mukadder kıymeti 

3469 ttSküdar İcacUye mahallesi Arap zade sokağı 445.- Lira 
eski yeni 2 numaralı 129 metre murabbaı ev. 

1472 Üsküdar Yen.l ma.halle, Papas 80kak ıYenl Pa
yende• eski 50 yeni 56 189.50 metre murabbaı 
anıa. 

S474 Kadıköy Osman ap mahallesi. Tayyareci Saml 
80kalı eslk1 Si mil. ;renl 1/2 pafta 1, ada 28 par
sel 15 numaralı 22.50 metre murabbaı kAglr ev. 

3480 Kadııköy <>anan;ata mahallesi, Kufdlll ve Mlskl 
Amber sokaklarında eski 15 mükerrer, yeni 131, 
pafta 8, ada 2. pareel 11 numaralı 208 metre 
murabbaı arsanuı 112 hissesi. 

379.- • 

720.- • 

312.- • 

3584 Kumkapı MUhailıe hatun mahallesi, Su Terazl.sl 1789.- • 
sokağı eaı 18, ~ı 32. ada 727, pafta 114. ı>arsel 
48 numaralı 42 metl'! murabbaı bahçeli Uqlr 
evlıı 112 hiaae. 

3585 Çar31 Bodrum han alt kat yeni Bit. pazarı so
kağı eski yeni 50, pafta 156, ada 2792, parsel 69 
numaralı 19.50 metre murabbaı oda arsası. 

1604 Yenikapı, Yalı mahallesi Peşkirci 80katı e*1 1 
yeni 3, pafta 20ll, ada 827. parsel 16 numaralı 56 
met.re murabbaı arsa. 

3&0.- • 

• 

3820 FatUı, Yenlba.boe Molla Aliyülfenart mahallesi 2593.- • 
Orta. Çeşme ıyenl Hissedar• sokağı eski 31, 33, 
33 mükerrer numaralı arsa üzerinde 46/1, 46/3 
numaralı lkl kulub& ve bir ahın ınilştemll tah-
minen 2520 metce murabbaı arsa. 

3645 Üsküdar Selamı Alt efendi mahallesi, Kerpiç
hane soka~ı e*i 14. veni 20 numaralı 150 metre 
murabbaı arsa. 

3649 Üsküdar Altunlzade mahallesi, Küçük Çamlıca 
caddesi eski 34, yeni 74, 76 numaralı 9767.56 
metre murabbaı maa köşk bağ aelyevm binayı 
mfiştemll tarla-.. 

3653 Ak:sar.ıv •· mahallesi, Yenlkapı Kumsalı so
kağı e ki :.ıu. yeııı 58, pafta 208, ada 838, parsel 2 
numaralı 96 me.tre murabbaı arsa. 

3662 Aksaray Tülbentçi Hüsameddin ınahallesl Mu
salla caddesi ıflmdl Fabrika sokağı. eski 60. 
yeni ıs. pafta 149, ada 798, parsel 5 numaralı 30 
metre mumbbaı kAglr ev. 

3670 Kadıköy Osman ağa mahallesi Mıihiırdar cad
desi eski 1, yeni 30, taJ 30, pafta. 15, nda 24, 
parsel 18 numaralı üstünde odası olan 33.50 
metre murabbaı kftrglr dükkAnın 5/ 32 hissesi. 

3681 Fatih, Balat Hacı Isa mahallesi, İşkenbeci ve 
Mahkeme altı sokağında eski 38, 40 yeni 7,26 
numaralı tnkrlben 69 metre murabbaı dUkkil.n 
ve arsanın l/2 hissesi. 

SCi93 Beyoğlu Ferlköy, Fransız mezarlığı caddesi, 
yeni Yemişli Bahçe soka~ı eski 2, 6 taJ 2, 201, 
203 numaralı 172.20 metre murabb:ı.ı maa bahçe 
bir bap menzilin, halen dukkAnın 6 ' 48 hissesi. 

3706 Bc~oğlu. Tom Tom mahnllcsl, Camcı Fent so
kağı eski 21, yenı 19, pafta 36, oda 326. parsel 
25 numnralı 257 50 metre murabbaı nrsa. 

3728 Kuçukp:ız:ır. Demlrtaş mahallesi Kiıçükpazar 
caddesi c ki 8, yeni 8, 10, pafta 129, ada 488, par
&el 21 numaralı 221.50 metre murabbaı ıratlı 
arsanın 20/ 360 hissesi. 

3730 Emlnönu Molla Fenari mah:ıllesı Yol geçen ha
nının alt. katında. eski 3, paftn. 8, ada 254, par
sel 2~ rıumarnlı "9 !\il ıııetre murabbaı oda 
arsası 

3731 Emlnonu Molla .. ı....rı mahallesi Yol geçen hıı~ 
nının alt katında eski 2, pafta 8, ada 254, parsel 
160 numaraır 29.50 metre murabbaı oda arsası. 

3733 Eınlnönu Ahıçelebi mahallesi, Kemer soka~ı e -
ki 12 yeni 14, pnftıı 66, adıı 436, parsel 21 nu
maralı ustünde odaları olnn k!ırgir dukkıinın 
5760/ 69120 hissesi. 

373G Emlnonfi, Hubyar mahallesi, Hocn hanı derun'! 
iıst kat e ki yeni 2, pafta 92, ada 307, parsel 45 
numaralı tahminen 23.10. metre murabbaı oda. 

3771 Kumkapı, Tlilbentçl Hüsameddin mnhallesl 
&pctcı sokağı esıı:I 45 yeni 60, pafta 149, adı\ 
788, parsel 3. numaralı 35 metre murabbaı 
kı\rgir evin 1/2 his.sesi. 

3793 Kumkapı Tülbentçi Hüsameddin mahallesi eski 
Orta Umran sokağında eski 2, yeni 4, pafta 143. 
ada 777, parsel 2 numaralı 38 metre murabbaı 
Urgir ev. 

150.- • 

767.- • 

192.- • 

222.- • 

309.- • 

837.- • 

365.- • 

515.- • 

240.- • 

295.- • 

295.- • 

583.- • 

462.- • 

545.- • 

684.- • 

Yukarıda adre..~ı ve tat 116.tı yazılı gayri menkuller peşin para lle ve açık 
arttırma usullle satılacaktır 

Muzayedeye iştirak edecekler mukadder kıymetin yüzde onu nlsbetlnde 
teml~ıııt yatırmaları lı\zımdır. 

ihale 17/11/941 pazartesi günü saat ondadır. satı, esnasında evrilen be
del mukadder kıymet.ı geçtiği tn.kdlrde temlnat akçesi dertıal arttırılm.ıyarak 
ihale kimin uhdesine icra edilirse teminat okcesı ona Yanal ettirilecektir 
İs~~uıerin pey altoeei, nürua tezkeresi ve Uç kıta !ototracıa. birlikte blldlrl

len gun ve saate kadar §Ubemlz emllk servlalne gelmeleri. 1904• 19454. 

&&e 
4 meha 

INGILIZ 
~o&vu 

YENİ GELMiŞTİR 
Galata Voyvoda Cad. l 

Bereket Han No. 9 ; 
\ . 

Devlet Ş\ıraıı Kanunu 
ŞERH Te tZARLABI 

Yuan: 
Avukat KEMAL SiBMAN 

Yeni çıkan ve Devlet Şdrası 
teşkllı\t ve vazlfelerUe idari da
vaların açllıı ve yilrüyilşüne ta
allük eden bu kitabı İatanbulda 
Ünlverslte Kitabevi ve An.kara
da Akba ve Yürükalp k.ltabev
lerlnden tedarllı: edeblllrstnlz. 
Flatı 2 liradır. •Ankara posta ku
tusu 418• Mlreslne bedeli posta 
havalesi olarak gönderildiği tak
dirde. bildirilen adrese taahhütlü 

gönderilir. 

.. -•BAYAN ARANIYOR __ _ 

Bir ticaret.hanede ç~at Wıe
re bir bayan memura lhUyaç 
vardır. DakUlo ve Almanca bi
len tercih edlllr. Saat 12 - 14 
arasında 20683 No, ~ telefoo 

edilmesi. 

, Satılık otomobil * üsküdar askerlik ıubeainden: 
39 mock!ll, yeni vaziyette Stüd- Askerliğine karar verilmiı 328 il& 
yobaker Llmozln araba satılık- 3 36 dahil doğumlu yükaek <>tul 
t~. 40104 telefon numarasına 
ve yahut Galnta Tünel civarın- mezunu vıe aakert yükaek ehliyetli-
da Sesıt Han 7 numaraya mü- !erin yedek ıubay okuluna ıevko-

racaat edllmf'.sl. l lunmak üzere tez ıube,ıe müracaAt-
·-~•ıııiıiiiiiiıiıiııııııiıiıiıiıiiiiıiiıİlll•• .. lan ilan olunur. 

TUNGSRAM 
~~D~lf@~ 

-='~ 

İstanbul orman rnüdürlüğünden 
1 - Es1tişehlr onnan tld!ı.nlığı için asgari 35 metre yüksekliğinde saatte 

40 ton su çıkara.bilecek mnzot lle t.şler saatte 10 kllovnt. takntll elektrik Je
neratörü ile blrllktc bir tam Dizel tipi motor kapalı zarf usullle s:ıtm alma.
caktır. 

2 - Fenni, idari şartnameleri ve mukııvele örneği ist.anbul onnnn mü
düriyetinde görfilebUlr. 

S - Muvakkat teminat 800 liradır. 
4 - Tekl_if mektuplannın 20/11/941 tarihine müsadlt perşembe günü saat 

15 e kııclar Istanbııl orman çevlrge müdurluğündekl komisyona verilmesi. 
(9555) 

Biriket Kömürü 18 
Lira Satıı yeri: Bahçekapı T 8f Han 

Orüm Ticaret T.Ltd. Şirl<eti. Tel: 2104(T onu 
I.i~n Mı:tehassısı Pror. Albert Anjeı 

ueı:ı11Tiuı ı:::ıJI • • • , e. 
Kltahf't Dersler münferld veya mfu}terektlr. Müşterek dersler, haftada 

3 defa için aylığı 5 liradır. • 

Yurd için bina aranıyor 
Tal.ebe yurdu ittihaz edilmek üzere büyük bir ev aranmaktadır Evin 

30 talbe alablleoetc kabiliyette ve sıhhi şe,raitı .haiz olması IAzınıd~. Sene
lik kiram peşinen verilecektir. Evin kaloriferli olm&a1 tercih edilir. 
Bu şeraıti haiz ldralıic evt olanların evin semtlnt, adresini ve ka.Q odalı 
olduğunu ve dlter tartlann neden ibaret olduğunu posta kutusu t.84ı ad
resine YQZlle bildirmeleri, 

SÜMER BANK UMUM 
MÜDÜRLOGONDEN: 

MEMUR ALI NACAK 
Yertı Mallar Puarlan Müeaaeeemıs te-.Ultı dahlllndo Mataza ret

lllclerlnde, muamele ft •Ut memurlutlannda ç&lıftınlma.t üzere tıc&
ret ve satı.t itlertıide tıecrübell ve tercihan ta.hQ1 görmüt mmnur alına
r.aktır. İsteldller talW1 ve meeallerlnl göaterlr veslJcalal'la. 27/11/1941 ta
rihine ka.dai' An.karada Umumi mfidürlütümüze müracaat edeblllrler. 

YAPI 
San'atkirlar VE Saa'•t.eTerterln. 
İnşaatçılar VB lmarcılann 

VE 
Biitiin HALK'ıa malahr. 

Prof. Dr. 
KEMAL CENAP 

Üunaıtin caCldeai 5. Doiu 
Palu No. 14. Taksim. Telefon: 
4396' Hergfbi aut U • 18. 

Ev, Apartıman 
kirala mak için 

« Alqam • in KGçülC 
IJ&iılari en aüratli ve 
en ucuz . vaaitadir. 

Piyango 15 Sotı 
~'mıS,'!f!!!!YS!lma 

fastlayan !evkalAde Piyangolan takib eden aylık Milll pıytıı· 
go çekili§leri bu ayların 15 lnde.çeldlme.ktedir. 

Bu itibarla MilU Piyangonun 8. inci tertip 1. inci çekiliP 
15 Sonteşrin günü Anknrada ~apılacaktır. 

Milli Piyangonun bu çekilişinde de ool ve çeşitli ~ı:.: 
ler vardır. ı tane 20.000, 2 tane ı e.ooo, 4 tane 5.000, 40 
2.000, 40 tane 1.000, 80 tane 500. 400 tarm 108, 400 tane 5lı 
4.000 tane ıo lira ne 80.000 tane 2 liralık ikramiye vardıl'· 

Bu çekilişte yüz bilette 21,24 bilet muhakkak surette ua-
miye kazanacaktır. 

Bu çekilişteki satış hasıl ı\.Lının % 60 §1 haikımıza :UttaıniJt 
olarak ödenecektir. 

Maliye Vekaletinden : 
216/941 tarih ve 4057 numaralı kanun mucibince ihracına ..:::: 

verilen ve hasılatı tamamen Dlyanbatır ve Ellzıg lstas}'Olllanndaıl ~ 
İran hudutlanna kadar yapıl3':alt Demtryolunun tnşasına. tahslB ,,-
olan CJi. 7 gelirli 1941 Demlryolu istlkrazının 20 senede itCası meşıı~ 
yon liralık birinci tertibine alt tahvillerin satıfı 7/11/941 
15/111941 •k19mına tadar yapılacaktır. ..L-"" rl 

TahTlller hamlllne muharrer olup beheri 20, 500 ve 1000 lira IPPP" 
mette birlik. 25 lik, 50 lllttlr. )it: 

T- . :illerin lhrao tiatı 'Jr. 96 ol&ralc tesbit edllmlştlr, yani 20 ııraııt ...;.
ilk tahvil bedeli, 19, 500 Uralık tahvil bedell 475 n bin liralık ta.b.U 
de 930 liradır. 111' 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütQelerle idare olunAll ~· 
lre ve müuae3elerce, villyet hususi 1.dareleri ve Belediyelerce taaP,-_, 

lacak müuyede, mlinaka.aa. ~ mukavelelerde teminat olarak ve p• 
satılmıt ve satılacak ola.n Mllll emlAk bedellerinin tediyesinde ba.t ~...-' 
bul olunaca.tları glbl tahvil bedelleri talzleri tahvlllıerln tamamen t ... 
kadar her türlü vergi ve rüsumdan muaf bulunac:ıltlardır. _ ~ 

Mezkur tahv1ller Türkiye Cümhurlyet Merkez, Türkiye Cuıtıh~
Zlraat, Türkiye İt. EmlA.k ve Eytam, Halk, Türk Tlc!\ret, Beledl~ler ~ 
larlie Sümer ve Etlbank tarafından satılacaıtı gtbl dl~r bankalar v~.._., 
de temin olunabilir. (~ 

lstanbul Orman Müdürlüğünden : ,. 
ı - Onnan Umum Müdürlüğfi merkez ve vUAyeUer teşlrllltı için nUJıl .,

nesine göre muhtelif cins detterlerln basılması ve cllUenmesl ckslltırııeYe 
nulmuştur. ,ıı-

2 - Bunların kağıt, mu.kavvası ve kapaklık Jr..Ağıdı maliye tırıasın• 
barından müteahhide teslim olunacaktır . 

3 - Tab ve lfçlll:k muhammen bedeli s998ı llradır. ıa-
4 - Eksiltme 18111/ 941 salı günü saat 15 de Istanbul Orman nıüdiit 

ğfuıde topla.nacak satınalma kom.l3yonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 74 lira 85 kuruştur. o-
6 - istekliler bu işe ait tnrtna.meyı ve nümuncleri Istanbul orrnıın 1ll 

dürlüğündc göreblllrler. 1-
7 - Münakasa.ya. gireceklerin muvakkat teminat makbuzu tesllın ollJJ\ ff 

cak malzeme mukablll 14540• liralık ikinci blr teminat. kanuni Lkametılllı•
ticari ehliyet ve şirketlerin talebi hallnde bunlardan başka 2490 sayılı po 
nuııun 3 üncü maddesinde yazılı veslkalarlle birlikte yukarda gösterııen 
ve saatte mezldir komisyonda hazır bulunmnlan 111.zımdır. 11954~ 

İstanbul leyli tıp talebe yurdu müdürlüğünden: ıı• 
Sıhhat ve İçUmai Muavenet Veklilctlnce bu yıl leyli tıp talebe yu::.

nun tabip ve eczacı zümrelerlne kabul olunup vaki olan tebllgatunıza ret• 
men henuz yurda gelmemt., bulunan talebelerin b~ gun zarfında Y~1ır müracaat ('tıneleri ilan olunur. ~ 

Gümrükler muhafaza Genel Komutanlık lal· 
Satınalma Komisyonundan 

Cins ve miktarı Muhnmen Be. Dk te. Eksiltme g!in ve ~~ 
I,lra Kr. Lira Kr. 15 

721 çırt foti.n 7029 75 527 24 18 2. teşrin 1941 salı gün il sMt. ıe 
303 çift çizme 5151 oo 380 33 18/ 2. teşrln/941 salı günU saat • 

Yukarda yazılı iki kalem melbusat hlz:tlanndakl gün "e saatlerde ~ 

1 
palı zarf ile nlınncnktır. Numune \'e şartnameleri komisyonda her gun 
rülel?lllr. ? ıa-

1 Isteklllerln ilk teminat ve kanwıi veslkalarlle beraber eksiltme sa,_ 
tinden nihayet bir saat evveline kadnr G:ılnt.a Mumhane caddesi 54 nuP1 

r:ılı dairedeki satmalmo. komisyonuna verm~lerl. (9506>..e-""' 

Devlet Demir Yolları 3 ncü İşletme 
. Müdürlüğünden : ~ 
işletmemiz memur ve müstalıdemlerl lçln yalnız kumaşı ldaremtr.ce 1>11' 

rılmek uııere 1041 mali yılı zarfında dikt.lrllecek aşağıda. yazılı rC6!1Ü el 
palto ve kasketler kapalı zarf usullle eksllt.meye konulmuştur. .sıP .. 

Dıalesi Balıkeslrde 24/ 11/ 941 pazartesi günü saat 16 da işletme b na 
da komisyonumuzca yapılacaktır. ,-

İstekliler 2490 sayılı kanunun tayin etUğl vesikalardan maada ş:ırtı'.,ı 
n~ yazılı ve-slkalarl:ı. beraber ihale günü muayyen saatten blr sa:ıt. ~
zarfla.nnı kam.lsyonumuza vermeleri lı\zımdır. Bu J4e ald şartname ve rn 'ff 
velename projelerini g5nnek ve okumak isteyenler Ankara Haydarpa.tfo 
Sirkeci gar .tetlerlne ve 3 üncü l4letme komisyonuna müracaatları. 

Tahmhıi Muhammen Hepslntıl 
nılktar bedel mu va~ Dikilecek elbisenin cinsi 
Adet Kur~ temin~ 

Llcivert serJ ~ık yakalı tak.un• 300 1300 
lAclvert faYBk ve grl fayak 
Açık yak.alı 250 900 ı 

I..lclvert fal'Ü ve gri oarak 125 800 ı '147.75 
kapalı yat.alı takım 
Kastor kwnaştan palto 10 1300 
Şayak kumaştan palto 200 900 

Uclvert aerJ ka.*et 200 200 
Llcl?ert farak ve griden ka!lt'et 245 200 

c9608• 

· Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

11/11/941 tarthklden itibaren Erzurum - Erzincan, DWIWllı - Dlvr* ., .. 
sımlannda. bulunan istasyonlarda her hangi bir istasyona perakende sı1ı:; 
tile yapılacak elma nakliyatına mühim tenzllı\t yapılmıştır. Fazla ıatsU, 
için istuyonlara. milracaat edilmelidir. (8133 - 9646 

* Devlet delt\U yollan 10. işletme mıntakası 
eErıurum - Kars. için kuvvet ve ışık testsatıarında.n garaJ elekt.rlk Jıfa:; 

rinden ve katar tenviratme. ait teçhizatı ve akümülA.tör bakımından a~lt" 
usta.hafı veya. tef montör dereceslnckı blr elektrikçi ltlz.mdır. Taliplerin u" 
kcclcte D. D. 9. loletme mU.diirlliğü elektrik işleri şefllğine milracaaUarı 
ohmur. (9650) _,,,,, 

Fen Fakültesi Dekanlığından: ıt-
Hayvanat enstitüsü için bir asistan n.lınacaktır. 18/ 11/ 941 tarihinde Ut"" 

san ekmeme imtihanı yapılacağından isteklilerin fakülte dekanlığına rn 
caa.tıarı UA.n olunur. (9652) _.,,; 

Muhasip Aranıyor 
Anadoluda çalışmak ve Türk tabilyetlnden olmak ü,ııere muhasebt 

nJıı inceliklerine vakıf bir muhasip aranıyor. Ecnebi il.sanına vııkufU 
olanlar tercih olunur. (MUHASİP> rUmuzile İstanbul 176 po.:,~ıı kutııstl 

e tle müracaatları. 


