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Alınan tebliAi 

Sıvastopol'un 
Şarkında Rus 
lllukavemeti 

kırıldı 
~eningrad askeri liedef
eri Alınan bataryalarinin 

hüyUk mermilerile 
dövülüyor 

ICırım' da ileri hareketi 
devam ediyor 

l-'iilu-A ) erin umumi karargahı 6 (/1;.. 
<f~ıı) :- Alman orduları haşkuman~ 
teph•ıcı~ın tebliği: Kırımda, bütün 
ltıa e \lzerinde mağlup edilen düş
\'a hın takibine muvaffaki)"etlo de~ 
~ tn ediliyor. Yayla dağlarında, Al
lnıı I\ Ve Rumen kıtalan, ikiye bö~ 
ttrn~n düşman teşkillerini mağ!Up 
•ıııdışler ve Yalta ile Feodosia ara
lea. a, geniş bir cephe dahilinde, 
ler~~d~iz sahiline kadar ilerlemiş-

ır. 

~· 
~ "'ıvaatopolun tal'kmdaki dağlar· 
kır I da dü~man mukavemeti, keza 
~ı.ı 1 hııştır. Alman hava kuvvetleri 
>~ti arekata yardım etmiş ve Sov
tıi~ ere: Kırım sularında ve Karade
ft\i 11 Şı~al doğu sahili açığında, ge
~fy 2:ayıatı verdirmişlerdir. Alman 
8.ak arcJeri ceman 1 3.000 tonluk 
ticaer nakliye gemisi batırmışlar, 4 
dır. r .. -t gemisini hasara uğratmışlar· 

lenin d .... d d'' h gra onun e, uşm.anın 
' Ptıi:ı t bb'0 

) ' " ıti.i .. aşır ma te§e us en pus-
l~tulrnüştür. Alman bataryaları, 
d;>':n~:add~ ve . aüqmanın Finlan
eh k~rfezındeb !ular!nda askeri 
Qj ~rnıyette hedefi-eri dövmüşler-r. 

la Alman hava kuvvetlerinin Corki 
nn>"i h · " · ki hu Şe rı uzenne yaptı an gece 

ltaf Urnunda silah ve malzeme fabri-
1>ı) llrında mühim yeni tahribat ya
te ~ıştır. Dnha başka savaş tayyare 
ı..: ~ileri, dün gecıe Moskova ile 
barl~gradı tahrip ve yangın bom
l <:"ıle bombalamışlardır. 
eningrad'da Almanlar 

hazı istihkamlara 
.,.. girdiler 

• 0crı· Al uı 6 (AA.) - D. N. B. : 
tl han bataryaları Leningrad aske
Ça. edeflerini büyük ve daha büyük 
tı J>ta mermilerle dövmektedir. Ay
" Ca Lt-ningrad, her gece Alman ha
~ kuvvetlerinin bombardımanlan
~h ~edef teşk.il etmekte ve şehir 
-it rıp ve yangın bombalarının ateşi 

ındn kalmaktadır. 
~ ~oakova 6 (AA.) - Kızıl Yıl-
•ı "'a"' t.a • • h b' • .. L ni " .. e • .,sının mu a ınne gore e-

d ~fl;,rad cephesictde çoktan beri mü
l:ı~ aa halinde bulunan Almanlar 
~rdenbire faaliyete geçerek Sovyet 
~ Uvaaala hatlarını kesmek ıçın 
fı kklarla birlikte 4 veya 5 piyade 
le~·ası ?öndermi lerdir. Fakat bek
it ıklerınaen daha kuvvetli bir mu-
3' afernet karşısında kalmışlar ve 
~~ tıız bir kaç noktada Rua istih
tll iQnlarına girmeğe muvaffak ol
~~~rdır. Bir çok kosimlerde te-

us Ruslara geçmiştir. 

Kırimda vaziyet 
n_ Biikre, 6 (AA.) - O F. t. : 
tll Usların Kırımda artık zaytf bir 
}' ldcavemet gösterdiltlerl anlaşılı
\' or. Alman - Rumen kıtalarının Si
İe aatopol cenubunda ve Babaklawa 
h bindeki küçük limana vardıkları 

a er verilmektedir. 
d 1'erç berzahı üzerindeki tazyik de 

cBarn etmektedir. 
tll erzah çok dar olduğundan Rus 
l ukavemetinin oiddetli olacağı an
~ılrnaktadır. Fakat Almanlar, son 
d ukavemetleri kırmak jçin, her hal-

e Paraşütçüler kullanacaklardır. 

İcra VekiUeri heyeti 
dün toplandı 

""'t. -. .. 
"'.. "' .. 
Şark cephesinde bir Alman nakliye kolu yanmakta 

olan bir köyün içinden geçiyor 

Basın kongresi 
mesaisini bitirdi 
Kongre murahhasları dün Ebedi Şef'in 
mukaddes huzurunda beş dakika süren 

bir tazim sük fi.tunda bulundular 

Ankara 6 (AA.) - Türk Ba.sın :Bir
li~ umumt kongresi murahhnsları, 
bugün Oğlcde nsonra Atatürk'ün mu
vakkat kabrini ziyaret ctmLşler ve 
kabre çiçek koyarak Ebedi Şefin mu
kaddes huzurunda beş dakika süren 
bir tazim sükutunda bulunmuşlardır. 

Ankara 6 (Telefonla) - Basın Bir
llği umumi kongresi bugün B. Hasan 
Reşid Tanl:ut ve Matbuat umum mü
dürü B. Selim Sarper'in başkanlıkla
rında blribirlnl müteakip iki toplan
tıdan oonra mesaisine nihayet vermiş
tir. Bu toplantılara başlamrlı:en, Basın 
kongresinin tazim telgraflann:ı karşı 

Rus ihtilalinin 
_yıl dönümü 

B. Stalin bu münasebetle 
bir nutuk söyliyerek 

«Ciddi bir tehlike 
karşııındayİzıt dedi 

Büyük Millet Mecllsl Reisi, Başvekil, 
Genelkurmay başkanı ve Partt genel 
sekreteri tarafından göndcrlle-n k:lt'
~lık teşekkür telgraftan 'le İstanbul 
Ünlversıtesl rektörü B. Cemil Bllscl 
tarafından kongreye baş:ınlar dileyen 
telgrafı okunmu,, ve alkışlarla karşı
lanmıştır. 

Kongre, meslekl bakımdan Basın 
mensuplarının vazifeleri hakkında 
alınması lnzım gelen tedbirlerle Basın 
Birliği ve Basın kanunlarında. yapıl
ması istenen değişiklikler ve ili\velere 
ait temennilere dair programı ve Ni-

( Devamı ıahife 2 ıütun S de) 

Yunanistana 
yi.yecek 

Önümüzdeki bet ay; 
içinde so· bin tondan 

fazla yiyecek gönderile
ceği ümid ediliyor 

Ankara a <Ra.dyo ~azetesi> - Yann Cenevre 6 (A.A.) - Kızılhaç 
Bolşevik ihtJlalinin 24 üncü yıldönü- b

0

eynelmilel komitıeai aşağıdaki teb
müdür. Pravda gazetesi, bu sene bu !iği neşretmiştir: 
bayramın çok reci şartlar altında. kut.- Beynelmilel Kızılhaçın alakalı hü-
ıandığını, fakat Alman hülyasının 
hiçıblr zaman gerçekleşmlyeceğinl kumetlerden lüzumlu müsaadeleri 
yazmaktadır. alması üzerine Türkiyenin Yunanis-

B. Stalln, bugün Moskovada. yapı- tana tahsis ettiği yiyecekleri hamil 
lan bir toplantıda bir nutuk söylemiş- Kurtuluş vapuı:u 12 ilkteşrinde İs
tir. Nutkun alınabilen parçalarına. gö- tanbuldan hareket edebilmiştir. 
re, Sovyet Başvekill ezcümle dem~- Beynelmilel Kmlhaçın Atinadalci 
Ur kl: l 
~Büyük ihtilalin üzerinden 24 sene mümessili yiyecek erin Yunan hal-

ecçmL,tlr. Sovyet Rusya. bu müddet kına ve halen Yunaniatanda bulu
zartuıda muazzam eserler meydana nan İngiliz harp esirlerine <Iağıtıl
getlrmiştlr. Dost ve dü.lman herkes ması için derhal lüzumlu tefebbüs
bunu itiraf ediyor. 24 üncü sene harp !eri yapmıştır. 
yılı olmuş, s~ devresi bitmiştir. Al- Önümü7deki be, ay içinde yeni 
me.nlarla bır hayat, memat harbine nakliyat yapılacaktır. Bu müddet 
tutuşmu.ş bulunuyoruz. Moskovayı cid- · • .ı y · h lk 50 · 
dl bir tehlike tehdld tmektedl D" - 1Ç11\oe unanıstan a ına hın 
man, girdiği yerleri h~rap etm!'kte ~e tondan fazla y.iyecek gö_nderileceği 
köylerlmlzl soymaktadır. Düşman ümit edilmektedir. 
cepheye mütemadiyen ta1.e kuvvetler 
sevkedcrek kış gelmeden Lenlngrad. ve Jl:ıt .1. k k & e I e r S 
Moskovayı işgale çalışmaktadır. 4 ay
da 350 bin ölü , 375 bin kayıp ve 
1,020,000 yaralı verdik. Dü.şman da 4,5 
milyon insan zayi etm~lr.• · 

M. Stalln bundan sonra, Alman sos
yalizmi ile Büyük Brltanyo. ve Birle
şik Amerllta sosynlizml nrnsında bir 
mukayese yapmakta ve şöyle demek
tedir: 
cıAlman sosyallzml, hakiki sosyalizm 

değlldir. Blr tahrip eseridir. Almn.nlar 
tahrip muharebesi lst1Yorlar. Pek ya
k:;:da bu tahrip harbi ile karşı karşıya 
geleceklercrtr.11 

E I kari umumiye muhte
kiri erden nefret ediyor --

Gazetelerde. bı.ı meyanda bizim~ 
kinde de «İapanyada muhtekirler 
idam edilecek» mealinde bir yazı 
çıktı. Bir çok karilerimizden mek
tuplar alıyoruz. Şöyle yazıy(>rlar: 

le ~nlı:ara 6 ( A.A.) - icra Vekillt•t lieyeti bugün saat l 5 de Başve
ı/ Doktor B. Refik Saydam'ın baş
ı anlığında haftalık mutad toplantı-
~. Yapmıştır . ---
Sıhhat Vekili geldi 

a:ı~:~1~1_ye Vekili B. Hulusi Aiat34 bu 
.. ~ ekspresle Ankara.dan şehrl
-<.e ıeım1ttır. 

Litvinof Ruslarin 
Vaşington sefiri oldu 
Vaşington 6 (AA.) - Litıvi

nor un Sovyetler Birliğinin Vaşing
ton elçiliğine ta,yin edildiği söylen
mektedir. 

« ... Bizim ülkemiEde de tatbik 
edilmeşİnİ... hiç değilse bir derece 
aşağı. müebbet habis teklinde ceza 
verilmeıini... Muhtekirler üzerinde 
dehşet ~yandırılmasını... (BellU de 
ini bir emir gelir, mahvollU'ı.ız!) di
ye lcorlcutulmalarmı .•• » 

İtte efkin umumİyenin muhtekir· 
lere lıı:arıı nefretini abettiren söz 
parçalan. 

Belediye ve idarei hususi
yeler için Almanyadan 

getirilecek malzeme listesi 
hazırlandı 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akş!lm matbaası 

Türkiye için 
tehlike 

mevcut değil 

Alman yari resmi ajansi 
Times gazetesinin 

netriyatına cevap veriyor 

• BU SABAHKi 

Stalin ikinci 
bir cephe 
tesisinden 

bahsetti 

TELGBAFL.&.B 

Amerika, 
Rusya'ya bir 
milyar dolar 
kredi açtı 

Bedin 6 (AA.) - D.N.B. bil- Avrupada böyle bir 
diriyor: Londrada çıkan Times ga- cephe kurulursa yükümüz 
zetca.i, Rus cephesindeki askeri ha- • • • d" 

Bu kredi kirlama ve 
ödünç kanununa göre 

verilecek diselerin inkişafı Türkiye için bir hafıflıyecektır, ıyor 
tehlike olduğunu yazmaktadır. 

Times'in vaziyeti böyle göster
mek teşebbüsüne Bertin ıiyasi mah
fillerinde ciddi nazarla bakılma• 
maktadır. Hususile ki mesul Türk 
siya-setçileri bu teşebbüslerin arka
sından neler qizlendii{ine ve lngiliz
Rus ittifakında ne gibi menfaatler 
buluştuğunu uzun zamandanberi her 
halde anlamış olacak~dır. Bertin, 
Türkiye Reisicümhuru ismet lnooü" -
nün Cümhuriyet bayramı münase
'betile memleketin siyaseti hakkında 
söylediği nutukta tesbit ettiği açık 
hedefte bu mütalaanın bir müeyyi
desini ~örmektedir. lımet lnönü'
nün Türkiye ile büvük devletler 
arasındaki münasebetlere dair yap
tığı müşahedeler, dün Alman Hari
cıi:Ye Nezaretinde beyan olundu~
na göre, alaka ile ve Alman - Türk 
münasebetleTi hakkındaki sözleri de 
hususi bir memnuniyetle kaydedil
miştir. Türkiye CümhurreiS'inin nut-

"(Dev:ı.'Tlı sahife 2 ıütun 6 da) 

Tula şehri 
tehlikede 

Fabrikaların makineleri 
sökülüp başka yere 

nakledildi 

fondra 6 (A.A.)- Kulblşeften blldl
rlldlğine göre silfı.h imal eden ve Al
man taarruzunun anahtarı mesa.be
.;lnde olan Tula. ı;ehrt, Alman t:ınk ta
arruzlarının şimdiye kadar durdurul
mwı olmasına rağmen tehlikededir. 
KirE:mit. fabrikası civarında Ru&lar Al
manlan bir buçuk kilometre kadar 
geri püskürtmüşlerdir. 

Stalinln emirleri mucibince silAh 
fabrikalarının makineleri, ıTula dü
şecek. avazelerlle sökülmüştür ve Al· 
manlar fabrikalarda işlerine yaraya-
cak b!rşey bulamıyacaklardır. -

Londra 6 CA.A.) - Moskova radyosu 
bu sabah şu ha.beri verml.ştlr: Sovyet 
kuvvetleri Moek.ovanın bütün kestm
lertnde eksilmlyen bir şiddetle çarpış
mışlardır. 

Spiker Tula.'da Sovyetlerln şehrin 
c!vannda bulunan tanklan el bomba
larlle ve içi benzin dolu 4~Ierle tah
rip ettiklerin! söylemiştir. Son gün
lerde Tula'da takriben 14 Alman tan
kı tahrip edllmlş veya. hasara. uğratıı
nuştır. Alman ha.tlannm gerisinde 
Sovyet süvari müfrezeleri faaliyet 
bulunmuşlardır. 

Loodra 7 (A.A.) - (B.B.C.) Sovyet 
Rusya Ba.,velrlll St.allnln Sovyet lhU
lalinln yıldönümü münasebetile dilll 
Moskovada söylediği nutuk, Londra. 
m:ıhfillerlnde gayet derin bir tesir 
yapmıştır. Nutka Londrada haU ha
zır vaziyetin en doğru ifadesi Ila2Arl
le bakılmakta ve Rusya.um nlhnt za
fere kadar hari>e devam etmek azım 
t,·e iktidarında bulundutuna dair 
k:ılblere em.niyet venMktedir. 

Stalinln nutkund:ı •Avrupa.da lk.lnci 
bir cephenin açılm.aSl, Rusyanın yü
kün il nisbeten hall.fletecekt.ir• demesi 
Londrada büyük blr alaka. uyan
dırmıştır. İngiliz ricali, garpt.e, şlın
dilik bir cephe kurulması imkAnı ol
madığını beyan eylem.e'kle beraber, 
münasip anın hulülünde böyle bir 
cephenin te-sisi için icab eden plAnla
rın mevcut bulundu~nu gizlemiyor
lar. Az bir zamanda, ı.ıilncl bir cephe 
tesisi lüzumu Londrada tama.mUe tak-

Loodra 7 (A.A.) - (B.B.C.> SbJln!a 
düııkU nutkunda, Amerlkanm Rı.ıqa. 
ya açtı~d&n bahsettiği blr mllYM 
dolarlık kredi ödünç vemıe ve ld
ralama kanunu mucibince acılm~ 
Bu kredinin ödenmeshıe ha.rp bttt.ıaı.
ten beş seno .sonra. başla.nacak ve te
dlya.t ham ve 1pt.ldal maddeler ,..,. 
mek suretlle yapılacaktır. 

Moskova 
muharebesi 
Cenupta Almanların 

stratejik hedefi 
Kafkaıyadır 

dir edilmektedir. Stallnln nutku 42 Vkhy 7 (A.A.) - Otiden: Oeles 
dakika sürmüş, fevkalAde alk.ışlan- son ha.berlere göre Moslıxıva etratın
mı.ştır. da ve bllhaaıa Kalinln ve Tula mınta-

Stalln, nutkunda, Ru."Yaya. ka.rşı hü- k:ılnrlle merkez cephesinde ço'k çeUn 
cum ederken Alınanya.nın bütün he- muharebeler vuku. bulmllktadır. nu. 
sap ve tahminlerinde aldanmış oldu- ajansı, cephenin lk1. cenahında Alman 
ğunu söylemiş ve demiştir kl: to.zytkinln ı:>ek .,iddıet.ll oldutunu itiraf 

etmektedir. Londra radyosu da MO&-
cıHarp Rusyayı zayıflatm13 deıtil. ıcova etrafında şid.detU muharebeler 

daha ziyade kuvvctlendlrm~lr. Blld- cereyan ettiğini kabul etmektedir. 
kls AlmanlD.r zayıfiamışlnrdır. Alman- Berlin mahafill, Kınındaki h:ırekAt 
ıar, kı., b:ı.slınnazdan evvel Mosl,(ova hakkındn tnfsUM vererek burada 
ve Leningradı ınptetmek istiyorlar. ınağlüp edilen Rus kuvveUerlnln an
Sovyet Rusya bu harpte ~lıca iki cak sıvastopoldan knçablleceiklerlnt 
mahzurla karşılaşıyor: 1 - Iklnct bir söylüyorlar. Fakat Slvastopol, Alman 
cephenin mevcut olmanuı.sı, 2-Tank ve ağır topçusllc ta.yynrelerlnln mütıe
tnyyare adedi itibarile Almanlann du- madi bombardunruılanna mn.nra bu· 
nunda bulunmasıdır. Bu ikinci mah- ıundu~u cihet.le buna imkil.n yoktur. 
zur mevcut olmasaydı, Alm.a.nlnn çok- Kerç tıe Slvnstopolun muhasarası 
tan beri ~arunıar etmiş olacaktık., henüz bn,şlamamı~tır. AlmnnlD.r Siv~a.s
Tank imalatımızı b.lrka.ç misli arttır- tnpolun dış müdafaa hatlan önune 
malıyız, Amerikan, IngUlz ve Rus fa.b- gclm~lerse de henüz glrememl.şlcrdlr. 
rikalan mütlefl.klcre 'Almanlardan üç cenupta, Almanlıı.nn stratcjllt heden 
misil fazla tank temin edecekUr. Al- Kafkasya.dır. Doneç havzasında Al
manya, kendisini bekleyen mukadder man kuvvetlerinin harekntı Gorl<>Qta 
akıbetten kurtular.nyacaktır. ve Voroşilograd mıntnkalannda. lnk1-

stalln, Ingilterenln yardlmında.n, !laf ediyor. 
Birleşik Amerikanın Rusya.ya. bir mtı- --------
yar dolarlık kredi açtığından bahset
tikten sonra nutkunu şöyle bitirmiş
tir: 
cıAlmanlar Sovyct hart>lne karşı bir 

Jmha harbine girişinlşlerdtr. Ana. 
yurdda tek bir Alman neferi bırakma
yıncaya kadar hart>e devam edeceğiz •• 

Rus tebliği 
Londra 7 (Radyo saat 7,16 de) -

Dün gece ya.rısı Mooltovada nefl'edllen 
resmi Rus tebliR'f.: 

Kıta.atımız 6 lklncl teşr.tn günü bü
tün cephe boyunca. düşmanla. harp 
etnılşlerdlr. 

1..foskova. clvannda s' Alman tay
ya.resl dü.şürülm~r. 

17 tayyare nyt>etmemme mukabil 
56 Alman tayyaresi tahrip ettik. 

Londra'ya göre 
harp vaziyeti 
Loodra 7 <A .A.) - (B.B.C.) M<>*o

va Alman hücwnlanna karşı mukave-
met etmektedir. Ruslar VolokolamsJc 
ve Re>kovslı: mınt.akalannda mu1tabll 
taarruzlara gln,mlşıer ~ RokDVX 
ınıntaaksında mühim bazı noktalan 
zaptetm.Ltlerdlr. Tula mınt.nJcMında 
Almanlar, gerilemeR'e icbar edUrnlşt.Lr. 

Almanlar, Moolcova cephest hakkın
da sükutu muhafaza. etmekle beraber 
Kınm hakkında mübalAgall iddialar
da. bulunuyorlar. DÜ'lfIUm, Slvastopo
lun dış müdafaalarına VLml1483 da 
Rus mukavemeti kırılmış olmaktan 
uzaktır. 

1ı-.ıı1111ıı•n..,..11tıııH11111•1-••ıı""'ıınıwan111111111•1~1nmı11111-111 ... ._ __ İngiltere, Rusyaya 
mütemadiyen tayyare 

gönderiyor 

- Çocuğumu nasıl buluyo~uz sayın öğretmen? .. 
- Bira?: anormali .. cBüyüdQtilin zaman memur olmlJ'aoai:Jm. kıllDcUo-
L kendl.me it yapacağım. d.lyorl-

Londra 7 (AA. l - Vaşington dan 
alınan raporlan ,.Jtreden D&lly Sketch 
gazetesi !nglllz tayyarelerinin Rusya
da dunn.aden arttıı:tmı ve İnç1ltz ku· 
m.e.ndanlığını belkl de Almanlara kar
şı geni§ mikyasta. bir hava taarruzun& 
ıreçtnek tasavvurunda bulWlduğıınu 
yamıaktadır. 

Geçen son altı hD.!ta lçlnde pek ı;c>lr 
murtaroa Ingillz tayyareıd. müret~ 
b:Jiıartıe· birlikte RlL.o;yaya göndertı-
mlştır. --------

Atlantik 
muharebesi 
Amiral, Nelleı'e göre 

şiddetini a-ittikçe 
arttırıyor 

Oakvllle ııOntar!oı 7 (A.A.> - Oalı:· 
vuıe &am.botuna !sim koyma. merasi
minde Kanada d,enlz crkdnı hamiye 
reisl Kontr amiral Nelles dcmı,,t.lr k.l: 

Atlantik muharebesi slddetlnl git
tikçe arttırmaktadır. Alman dcnlzal· 
tııan Belle-İsle l>oRazında ve Terre
Heun clve.rmda fa.allyette bulu.nr;rınk
tadııtar. Bizlın yenl bkoçya sahlllerl
mlzde aörünmekte geclkın.lycceklerdlr. 
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1 Diin Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

Karadeniz 
Rus filosu 

Son haftalar içinde 20 
harp gemisi batırıldığı, 

Kırımdan firarin 
güçleştiği bildiriliyor 

Bcrliı:ı 6 (A.A.) - Alman ordu· 
lan başkumnndanJığmın bugünkü 
teb1ibri etrafında D.N.B. ajansına 
aşağıdaki tafsilat gelmiştir: 

SoV}"Ct donanması Karadenizde 
eon haftalar zarfında fevkalade hü· 
7iik zayiata uğrıı.mı~hr. Bu zayiat 
meyanında 20 harp gemisi batmış, 
6 f'(emi hasara uğramıştır. Bu ise. 
Sovyetlerin firar imkiinJannı çok 
büvük nisbetler dahilinde azaltmak• 
tadır. Çünkü bu zayiattan başka ilk 
ve sonteşrin aylannda 13 7.000 ton
luk SOV)"Ct ticaret gemisi de Alman 
havn kuvvetleri tarafından bntınl· 
mış ve 36 ticaret gemisi ağır hasara 
uj!r<>tılmıştır. 

Sivastopolda toplanmış olan Kı· 
nmclaki Bolşevik ordusu bakiyde· 
rini Karadenizin şark sahiline nak· 
lctmek ic;i;n kafi miktarda gemi bu
Tunıımıvacağı muhtemeldir. Kırım· 
<Jak: Sovyet kıtalarının p:Elerinin 
fıatası yüzünden maruz b'ulundukla· 
.,; ümitsiz vaziyet l..ttıingraddaki 
Bolşevik 1ıatalarının vaxiyetile mü· 
Yaridir. 

Amerika -
Japonya 

B. Kurusu B. Roosevelt'e 
bir mesaj .ve mühim 
teklifler getiriyormuş 

Ncvyork G (AA.) - Japonyadan mc· 
mur1yeti mahsusa ne gelen M. Kuru
r.u'nun Vaşlngtona Paslfl.ğe ald mese
lelerin hallı için imparator t:ırnfıııdan 
ta..."Vlp ecUlmlş blr :rormül, gencrnl To
jo'dan Roosevelt'e hlt.nben bir mesaj 
le lhtllfıfiann dostane yollarla halli 
:l(in teklifler getirdiği söylenmektedir. 

Tokyo 6 (AA) - Eski Bertin 
Biiyük Elçisi ForomOl'lun Vaşingto
na tayin edilmesi Japon hükumeti· 
nin Amerika ile anlaıma hususunda 
bir hare1'ette bulunacağı hissini ver
mektedir. 

B. Rooıevelt'in nutku 
Vn ing-on 6 CA.A:) - Beyazsarıcyda 

toplnnnn Beynelmilel iş bOrosu tonfe
ransmın 250 murahluısına hitap eden 
rcls Rooscvelt nutkunda, istikbalde 
hür blr dünya mevcud olabilmesi 
~. Birleşik Amerika milletinin te
tthhüde giri,şml.ş olduğunu ifade ve 
bütün içtimai ve :iktisadi teşekkı.ill~"'i 
memleketin bu teahhüdünü yerine 
,etirebllmesl için yardıma davet et
mL§tlr. 

Rels Roo..c;evelt, devam ederek, batı 
yarım türesinin .Almanyanın tam hl
lhnlyetı altına gfrmesl tçln ya.pılacak 
taarruzun vakit ve yerinin Alman tA· 
rUeslnde daha şimdiden t.est>it. edllmi§ 
ok'!uğunu söylemiş ve demiştir ki: 

ıBlrleşlk Amerika, M1lll mtldafaa. 
Jçin daha fazla 18tlbsa.1 alabilmek 
mnksa.dlle üç eJdple günde sekiz saat 
<alışmak, yahut körll törüne intizar 
f)klnnndan blrln1 tercih meçburlye
tinde kalmıştır. Son 4lk hioblr zaman 
Şimali Amerikanın f1a.n ~ğlldtr.11 

Türk - Alman 
ticaret anlaşması 

----. 
Hususi idare ve beledi
yelere aid ınalzernenin 

listesi tanzim olundu 

Ankara 6 (Tclefonlıı)- Almanya. fle 
yapılan ticaret anlaşması ile Belediye 
ve İda.rel hususlyeler için Alamnya
dan ~tlrllmek istenilen mübrem ve 
zn.rori malzmıeye alt ihUy:ıç. fuıteler1 
tanzim olunmuştur. Bu nnfaşma 
!onlarından Dahiliye Vekfiletlne tet
rl'k edilecek kontc:rı.Ja.n ne bu malz.e
mcnln mübayaa ve celblnln ıemlnihe 
r;ıhş11maktadır. Bundan evvelki a.n
hı.şmalarda malzemenin cclb ve mü
bayaa.sı hUSUSIJJlda. çetllen gtiç~
rin tekerrür etmemesini temlnen yu
tnnda ndı ıeçen listelerle ıstenlleı 
ma.J:rıemenbı bu ~fa silratie eelb ve 
milba.yaa.sı için Gimdiden hazırlık ya
pıbnası Dahlllye Vcldiletl ta.rnfmdan 
bir tanılın De vflAJetlere bUd1rllm!§
Ur. 

Libya' da 
hareket 

başlıyor mu? 
Bir İngiliz gazetesi 

E~i~ 
Alman - Sovyet harbine dair izahlar 

Kırım işga inin mina 
ve ehemmiyeti 

Kınm'daıı ~onra Almanla.rm muhtemel taam latikametıerlnl 
gösterir h~rita 

Yazan As:alt dcnbi limall tamamen işgal 
{dilip Kafkasya ile iç Rusyarun ara-
smı t.esmek nıeTZUubahls olunca Al- M. Şevki Yazman 
nuuılru'ı büyiı.k gayretler ve her ruılde 

rak Kınm yarımadasına. gı:rdiler. Kı- VP P a..,...,..e 
pek as olmlyacak tayıplan göze ala-, . to ~......ıı k.apn.tmak 1mkw ha.&ı1 

bir -dde• aonra da mlihim tah- oldu~undan Ru.s deniz kuvvetıert bu-
ih • il · • sa nıu " ' rac!.:ı. duramaz ve bundan sonra da taarruz tima enmn tlmata sahJp ise uzunca. dııyanmıı.aı içeri giremez. Bu suretle de Kafkasya-

.. .. d ld "' muht.emel Slvastopoldan başka yerle- d...x. -~etını k kol göz onun e tutu ugunu rl 1şgal etmiş bulunacakları muha.k- ya vı:.ru Aima.n b .... .,.. QO a.y-
bk görünmektedir. Bu vaz;iyet bl7.e laştırmış olur. .. 

yazıyor Alınanların müteakip hareketler için Meselfı . Rosto! bugun mu-
faydalı gördükleri her yeri zayiata 'Ye kavemet. ettı~e 'Ye buranın .. garptcn 

J..ondra O (A.A.) - R~ aeferlnhı 
neticeleri hatt:mda te!mk'rdc bulu
nan Datıy Ma.11 gazetesi baıJ ma.ka.le
smde tôyle yazmakta.dır: 

diltıer eğcı: Kafkasyayı zaptctmeğe 
muva!fak olursa İnglltcreyi 1k1 cep
hede birden QarPışma~ mecbur ede
cek bir vnz.!.yette bulunacaktır. FUha
ldka. Llbyadakl nıız! kıtalan Mısıra. 
karşı tanrruz:ı geçebilirler. Aimanlar 
ıçln üç ihtimal mevcuttur ve bunlar
dan biri Kara.denizdeki Rus donan
m:ı.smı imha etmeğc çıılıı;maktır. 

Her ne olursa olsun Almanlar için 
takib edilecek yol çetindir. Bir sükfl
.oet devresinde imkfın nJsbetlnde So'V
yetıer blrliğl ile muvasalayı lslAh et
mek ve İran cephesini satlamla.ştır
mak 1Azımdır. Libya.da taarruz ihtl
mallcrlnln IAyıkı v~e goo önünde 
tutulduftlma. emııı olmak lilznndır.• 

Af ganistandaki 
Mihver tebaaıi 

Belhi 6 (A.A.) - Afganistandan çı
tanımış olan 101 mihver tetıaa.mıdan 
mürekekp ilk grup, Jrendl memleket
Jerlne gttmelc üzere, cumartesi giinti 
Peşaver'den hareket edecektir. Peta
ver'de memleketlerine dönmeyi bekli· 
yen 1'18 A1maıı n 28 İtalyan bulun
maktadır. 

Hariciye memurlari 
araainda tayinler 

Ankara O (Telefonla) - Harlc!.ye 
memurlan anasında yeniden bazı na.
tıner ynp~tır. Bu arada Barseloıı 
ve Nevyork k.a.nçılarlan mc~ nalt
led.llınJ4, m~emen Mehıned :earse
Jc:na, Necdet Kent Marsllyaya, Va
fhıgton üçihıcü kı\tlbl Şadan da Nev
yoıb tayin olunmu§tur. 
D!~r tara1tan açık bulunan Tah

ran btıyfik elçiliğine Va.l10'V& bQyük 
elçtsl B. Cemal H\isnü Talay'm tayini 
Heyeti Vekllece tasdik edllm1şt.lr. 

füriilMa bakm.ada.n ele geçirmeğe ku!Jlltılmam guç oldutun& gore Az:ık 
m · - nki denlz1 şar'k kıyıla.nruı. çıkanlacıık kuv
muktedlr olduklanru, an:~ ~.ute P vetJerle Rooto! cenuptan ve şarktan 
ha~~ler için fa~ gorumuyorlar- da tehdld edlleblllr HattA Rostof'un 
s:-. zayıata g1rlşmedıklcrln1 vazıha.n ' _ ~ 
göstermektedir. Kının yanmadasının Lc;ga.llnden beklenen en buyuk hJ2met, 
onüne bundan ilci ay evvelisl vardık- yanı Ka!kasyndan iç Rusyaya giden 
l rı halde Almanlar buraya ciddi bir yolların kesilmesi bu ha.r:k:tı:rle da-
3.. - •• ç ·· ha. kolaylıkla ve Rostof duşunılmeden 

h':1cum yapmayı duşunnıedller. un- de pekiıl!\ tahakkuk cttirllebUlr. 
kü o vakit Kının yanmada.sı Kafkas-
ya. hıırekatı bakımmd:ın bugünkü Hele K:ı~asya ccphes! açıldıktan 
ehemmiyeti haiz derPldi. Berzo.ha s~nra ~nn. ın o:t'.:uyacağı roller daha 
doğru blr yan kuvveti ayırarak ilerle- buyUktur. Kırım u-zcrlnde Kerç şehrl
dller. Vnktn ki A?.ak denlzlnin şimali ne kadar gelen demlryolu Kafkasyaya 
lııga.l edildi ve Kınm adasının ele gc- giden en kısa ikmal hattıdır. Bu yol 
çlrilmesi, Kerç bogazının kapanması Aznk denizi şimal ve şark sahlllerlnl 
ı;uretlle Aznk denizinin bir göl haline takibe~ giden yoldan en az 5-00 kilo
" ti ıı e 1 imkl\nı hasıl oldu Kı- metrelık bir tasarruf te-mln ettirir . 
be r m s • Keza Azalı: denlZi lçerislnd-e seroes hıı-
rım hatek!ıtı da 0 vatı~ başladı. reketl temin edeceğinden deniz sev-

Bu harekAtın çok guç oldu~unda kiyatııe ikmal tmkA.nlannı arbnr ve 
Süphe yoktur. Yalnız 4 ltllometre gc- kolaylaştırır. Kaldı t.ı bizzat Kırım 
nlşliğlnde bir berzah, hatlA eskld:rı yanmadasının coğrafi vaziyeti ve has· 
tahkimat yapılm.a.mış olsa. d.3.hl geçil- sa.ten sıvastopol'un işgalinden sonra 
mez hale ~onabllir. Kaldı kl Ruslann sa.hUI takiben yapılacak deniz sevkl
burada mühım ta.hkim.a.ttan b~ka iki yatına çok büyük hizmetler görür ve 
denizin sularını b1rleştıren bir de ka.- bu sevklya.tı sağlar. 
nal yaptıklannı ötrenlyoruz. Yanı HüH\sa; Az:ak VP. Karadeniz hWın1-
Almanlar bir yarımada.ya de:ğll de yeti, Kafkasya hare-katı, Don mevzli
ldetA bir ada.ya taarruz et.mış bulu- ııin yandan ve geriden rehdldi, dola
nuyorlar. Keza. bu tahkimatı ilk zor- :vısııe Kınm'ın ehemmiyeti çok büyük 
layanla.r da Alman tankları de~il, Al- olduğu gibi, en çetin bir müdafaayı 
m:uı istihkam kıtalan ve alev maki- da ıcab edince hala süratle bertaraf 
neleri olduğunu ötrenlyoruz. Ancak edeblleceklerinl göstermesi b:ıkımın
bunlann açtıktan gCd.lklepien Al- dan m.Ana itlbarUe de Almanlar ıçin 
ma.n tantıan g~r. Mucadelenin mühimdir. Bu hal:'ekAtı yalnız başınıı 
tetlnllkl buradan a.nle.şıllabl11r. dcğll, temin edeceği menfaatler ve do

Şim.di Kınm adasını lşgal etnılş lturacağı yenJ hareketler bakımından 
olan Almanlar peşinen ikl ~ kazan- mütalb etmek fcab eder. 
mııs bulunuyorlar: 

ı - sıva:ıtopoı düşsün veya düş- Hususi ve tahıi itlerde 
me(>in Karadenizln Novrosiskl hizası- kull .1 kil - l -
na kadar olan şimal sahillerinde nak- anı an na vasıta arı 
llyat lmkfuıı temin etmişlerdir. (Zira Ankara 6 (Telefonla) - Bazı yer-
Slvastopol kara cihetinden mukAve- lerde, nakil vasıtalarının tahsls olun
met etse bile yar.ımada üzerinde tesis duğu işler harlclnde, şahsi ve hususi 
edilecek Alman hava ii8lerlnin burada. mnksadlar için kullanılmakta olduğu 
Sovyet deniz kuvvetlerini banndırmı- görüldüğünden, 3827 .sayılı kanunun 
yaca~ muhakkaktır.> hükümleri ve müsaadesi dışında Hu-

2-Birinci maddedekinden daha mu- susi idare ve BelcdJye1ere alt nakil 
hhn olarak Azak denizi prk salılllcrl- va.sıtaıatının ıstlmal edilmemesi lilzu
ue kolaylıkla çıkartma imtll.nı ha.sıl mu Da.hlliye VekAletı tarafından bir 
olmuştur. 7Jra Kerç boğazını maynle ta.mim ile v11Ayetıere blldlr1lmiştlr. 

ET KADER! - Şüphesiz, idenlini bulamadığı 
için. 

- Ay, o da güç mü imiı} 

yük bir hürmetle: 
- Rüsuhi bey ef eneli aiz mieioiz? 
- Evet. 

Aşk ve macera romanı 
Tefrika No. 74 

- Kuvvetinizin mü.aade ettiiin
ile-n daha fazla gayret ııu~diyonu· 
imz' - dedi. 

- Hayır ... Emin olun .•• - diye 
eCJze başlayan Calibe, Rüauhiye bu· 
nun ahini isbata uğra~b: - Bu ge· 
zinti bana iyi geldi... V.ücudümde 
bir kuvvet hiııaedjyorum. .• Hava 
öyle latif ki ... fstanbul da pek gÜ
:ıel. . Niçin olduğunu bllmemekle 
&rnbe.r, bütün movcudiyetimde bir 
eandet hissediyorum .•. 

- Sahi mi)... Niçin'.) ••• 
- Pek aöyliyemem . • Esucn in-

eanlar hisııi kablelvukuları faah ede
me7Jer ki ... 

- Demek bir saadetin geleceği
ni sa~ıyorsunuz. 

Genç kız. omuzlarını pc1' latif bir 
~reketle kaldırdı: 

- Evet... Öyle sanıyorum. 
- Ben de bu zannınızın tahnk· 

(uJC etmesini isterim. 

Bir müddet aükut ederek yolları-

Nakleden: (VI • Nft) 

na devam ettiler. 
Riişuhi: 

- Şimdi sizden ayrılmalt me<:
&a~tindeyim, .. - eledi. - Fa
kat eğer miiaaacle edeı.eniz bu ak
şam odanıza uğrayayım, fU eaMlet 
İşinin nasıl olduğunu •o rayım ••• 

- Şiiphesiz .•• Buyurun .•• 
Saat dokuz buçuğa doğru, enseli, 

Cevdetin kapısı önündeydi. 
içeri baktı. 
Pancurlar kapalıydı Büyük ko

nak, oturulmayan bir bina intibamı 
bırakıyordu. 

Calibe: 
- Ay, burada bir tek insan, ynl

niz başına mı oturuyor~ - diye 
sordu. 

- Evet ..• sahip ve efendi olarak 
bir tek ldşi ..• 

- Genç mi:) 

- Yirmi yedi, yirmi sekiz ya~-
lamlda. 

- Niçin evlenmiyod, 

- Öylıe oJaeak. .. Derler ki, in-
aaın, h&kikt eşine hayatta bir tek 
ltere raaJarmıı. 

AynJdılar. 
• •• 

Genç )u:ı, yoluna devam etti. Bu 
eabah gıezintiai onu hayli Ör•elemişe 
benziyordu. 

Rüsuhi onu nazarlarilc ta.kip etti 
ve töyle lıüıündü. 

«- Namwurn acab."\ niçin bana 
ait olmıyan bir serveti bu kıza ver
mekten beni menediyor}> 

Kaşlarını çattı. 
c- Buna rağmen, bir tek kelime 

söylemek !IUretik onu mesut ve 7.00-

~n bir hale sokabilirim ... > 
Kıendi kendine bir çok seferler 

söylediği bir sözü tekrarlndı: 
c- Yapamam... istemem... Bu

n hakkım yok ... > 

Başını hüzünle saJlııdı. Konağın 
k pısırı:n içerlek kısmın~ doğru gir
di. Halbuki bu kızla dnhn uzun za
man beraber yürümek vt: konu:ımak 
iaterdi 

Kanat açıldı. 
İçe.relen hir utak görünerek, bü-

- Buyurun efendim. 
Binaya girdiler. Bir sofaCJan, bir 

salondan ve diğer bir salondan 
geçtiler. 

Uşak: 

- Cevdet bey ,imdi ~elcc:dcler 
efendim ... - dedi. 

• •• 
Melih~. yokuşlarda hayli yorul· 

muş olmasına rağmen, mümkün ol
duğu l.:a.dar süratle işine doğru git· 
meğe C'alı~ıyordu. 
Onun hissi kabJ.elvukularİ hemşire· 

sininkiler gibi parlıı"· , aydınlık de
ğildi. Hayır... O, istikbali, b11ukis, 
pek kara bir renge boyanmış halde 
görüyordu. fyi ahlakı olan eski pat· 
ronunu kaybediyordu. Bunun için 
de çok müteessifti. 

Yen isi nnsıl bir sima ile karşıııınn 
çıkacaktı} 

Bu istikbalsiz. bu çıknr yolsuz ha
yat, ona nrtık tahammül e<lil~mez 
hissini veriyordu. 

Eski patronu ona. parlak" gibi gÖ• 
rünen bir teklif tıe bulunurken, her 
halde reClde~lemiyeceğini ummuş· 
tu ve onu da galiba istikbaliJıin pek 

Gümrük 
kanunu 

Meclise verilen layiha 
173 maddeden ibarettir 

.&ıakaJ'a 6 (Telefonla> - Gümrük ve 
inıil&ırlar V<!ldlllğlnce hazırlnnan ye
ni gümrük kanunu lft.yihası hnktmet 
tara.r:mdan Meclise vcrilm1ştlr. 173 
maddeden ibaret olaın bu Hi.yihn. ne 
,ıı nisan 1334 tar1hl1 g\lmr.ük kammu 
ıkaldJnlmtl.ktndır. Projenin umumt hü
l.ilmleii ihtlvn. eden blı1ncl kısmında 
gilmriik kontrollannm hudut ~ IÜ
mulü, gümrük mcvzınmda. hüldlm.etln 
sruMltyetıeri, gilmriİk itıhal l'O!gls1 ve 
lst1snalan vardır. Kara, dealz ve hn.va 
miinajtn.IC1tı ildncl kısmı ~ etmek
tedir. 'üçüncli t:ısıında gümtıük :resım
Jert n bu arada. umumi bilkümler, lt
haH.t rejlml, vergi ve res1nı mükelle
fiyetini tehir eden haller, ttıracat re
jlın1, denJ.men kurtarılan eşya, gtlm
rükl.eree tasfiye edilecek eşya, gtlm.
riiklerin çalı§ma zamanları ve sınıf
ları, gümrilk aJan1an bah1slerl vnr
dll". DöroUncü kısmı cezayı mlis'\elz1m 
tıner, ceza kaıwla.nnm infazı "Ye J;>Qi;l. 
cezalarının b.yd "'° tevzi usullerin
den bahsetmektedir. Be3inc1 ktmmda 
da miiteferrtk htik:Om}er bulunmakta.
dır. 

Basm kongresi 
mesaisi bitirdi 

(&J tarafı 1 inci sahifede) 
ıamMrne encümenince tanzim edilen 
raporları kabul etm~tlr. Ruznameye 
dah1l meselelerin müzakeresi blUrtl
ditten sonra. Birlik umumt merkez 
bıe)'etl reıs ve halarlle Y'tiksek hay
.ıdyet divanı asU ve yedek Azalan ve 
mfirak1plerln seçl.mf yapılmıştır. 

Kongre başkanı B. Hasan Reşid 
Tankut bir nutuıc söyliyerck, dört gün 
devanı eden devamlı çalı§DULlarlle 
kongrenin başardığı Lşlerin ehemmi
yttlne işaret etmlş, bunların hem 
mamle~tln, hem meslekin ne!'lne ha
yırlı olaoağında.:ı emin bulunduğunu 
kP.ydederek sürekli nlltışlar arasında 
Tür,k Basın Birliği umumi kongresinin 
mesaisine son venni~ir. 
Umumi merkez heyeti 

ve azalıkları 
Ankara 6 (A.A.> - Türk Basın Blr

ıın-ı umumi kongresi bugün mesaisine 
son verlrke:ı Blrl\k umuml merkez he
yeti aznlıklnnna. nşnğıdııki zevatı seç
ml.$tir: 

Reis: Falih Rıfkı Atay, 
Azalıır: Necmeddln Sadak, Ahmed 

Şükrü Esmer, Abidin Dnver, Kernml 
Kurtbay, Cavid Oral, Naşid Hnlrlo 
Uluğ. Kemal Turan, Ethem. İzzet Be
nice, 

Merkez heyeti yedek balıltlan: Ze
keriya Sertel, İbrahim AIA.eddin. Oez
ea, Cemal Alış, Ziyad EbÜZ%iya. Mec
ci Sayman, Snbrt Baysut, Nevzad Oü
vtn. 

Yüksc-k Haysiyet divanı a.sli t\.zalık
l:ın: Asım Us, Hüseybı Ca.bld Yalçın, 
Ferid CelA.l Güven, Reşad Nuri Gülte
kin, Zlyııeddin Karan, Nureddin AI
tam, 

Iays!yet divanı yedek lza.lıklan: 
~taz Faik Fenik, Hikmet Tura, Ali 
Riza Gü~y, Kuddusi Tecer, Burhan 
Cahid, Rilat Yücel, 8amih Tlrya.k1-
oğlu, 

Müralclpler: Hasan Reşid Tankut, 
Burhan Felek, Peyn.ml 6a.fa, 

Y"1ek milrakipler: Suad Akba.ş, se
llm Çelenk, Hn.mdl Nüzhet Çanca.r. 

Drahminin kiymeti 
düşürülmiyecek 

Roma 6 CA.A) - Atinn hükiı.metı 
tarafından n~redilen resınl bir teb-
11~. drahminin kıymeti düşürüle
ceği. haberi tekzip edilmekte ve kas
de makrun haberlere inanılmaması 
tavsiye olunmaktadır. 

«İlle muameleciye SO 
lira vermek mi ıa.zıın?' 

Ali - Bir mektup aldık .•. E'.ıı 
ter.esan ... Okuynyım da difı)e · 

(Okur:) d· 
« 1 9 39 senesinde İstiklal cıt 

desinde Ağacamiinde 98 nurn'' 
ralı tütüncü dükkimını Jkiralıt' 
dım ve namıma tütün bayii tet. 

keresi çıka.rmnk. üzere 1 O ay çJl 
lışmadan aorua menfi notiee -1· 
dım. f 940 sen'eSinde bir JilıJŞli. 
ameleciye 50 lira verdim. ~ 
günde, benim namımn resıt1ı 
tütün bayi tezkeresini çıkard~ 
S ıkiz ay tecrübeden aonrn, n)' 

da f 000 liralık tıİ.gara sattı~ 
anlaşıldı. Beyoğlunun ortJ.ışıD0~ 
bulunuyorum. Civanında hiçb r 
tütüncü yoktur. Bunlara rııSın~tl 
194 1 de tezkercmin tebdili ;çıtı 
lnhisarlnr Başmüdüriyctine J1\~· 
racaatımda yeni tezkere ıvertıU' 
yecekleri cevabını aldım. Be1 
aydanberi istida ile' bn~urın8' 
dığım yer kalmadı. Cevap bile 
alamıyorum. Acaba yinıe ın~· 
meleciye 5 O lira vermem ıni ]~· 
zundır} Cevnbını beklerim. A · 
reaim: Beyoğlunda Ağ~· 
de 98 numnmlı dükkanda ıniiS"' 
&tirat, pul, kibrit ve gazete ba' 
yii Trüandafilcs> 

Veli - Cidden cnteresaıı··· 
Bay T riandafiles' in adresi, nll' 
mara, isim zik"rederelC ve nıt" 
deni cesaret göstererek ileri siil"' 
düğü bu şikiı.yetler neviııde~ 
müracaatlar, her halde bir ÇOJ' 

işlerdeki pürüzlerin düzelmesirıc: 
ııe'beh~ verir .•. Bu meselcııiıl 
r...cticcsini Cle, a111i sütuna yaı· 
mağı pek aızu ederdik. 

Aiivdi 

: Sovyet cephesinde 
Çin askerleri 

Şanglıav G (A.AJ - Domel: çın~~ 
ki komünist kurmayının merkeZI o , 
Yenan'da.n verilen bir habere göre gr 
nemi Şuta Sovyet - Alman ccph~ , 
100 bin Çinli muharibin gönderUtıı 

1
, 

shıe dalr Sovyetıer tnrafındnn yaP 
lan f.ekllfl kabul etmiştir. 
Söylendiğine ~öre, 40 b1n kiş~~ 

murekkep Uk kn.file şimdi~n l.,.. 
çıkmıştır. 

Kudüs müftüsii Berlinde 
bekleniyor 

Berlln 8 (A.A.) - Yıın resmi tılt 
kaynaktan bUdirlJiyor: 

H!len Romadıı bulıman KudOs bit' 
yük müftü.sünün, oldukça. uzun ~ 
müddet kalmak Uzerc BerUne gelme 
bC'klenmekteclir. 

Karagüınrük cinay,eti 
muhakemesi bitti 

Karagümtük civarında geceıce 
kendi ''Vinde Ra.ma.mn adında bltw 
bıçakla yaralayıp öldüren 1'1 ~~ 
Ahmed.in muhatremesl diin ıkif\ 
ağıroeza mnhkcm.eslnde blUrilml.şfJ'· 

Ahmedln yaşının küçük olması ~ 
cezayı hafi.tıetıcı sebep18 göz önünd' 
tutularak dört sene on gün müdd_~ 
afpr ha.pse konulmasına kara:r veı .. 
m~~tır. 

Türkiye için tehli-
ke mevcut değil 

parlak olmadığına emin etmek İl- (Bat tarafı 1 inci sahifede) 
temiıti. Kendisinden beldenmiyecıelt 1-
bir rikkat ve nezaket1e, tehlikeye 1'unu J\lman t>aaınının_ belirtmit ~ 
lnaa cümlelerle ternaa etrnif, geçmif- ma.sı iki ı:nanleket aruındaki dostl 
ti. Şimdi Meliha, l>u adama red ce- münaıe'betlerinin nuı) ıöz önüncl

0 

vahı vermekle onu dü,üreceği elem· tutukluiunu &'Ö.lerir. Bu doetça aıt' 
den <!olayı müteessir oluyordu. Rıe- layıı ~~uı, BaUİ&n eef~n bat:: 
eai, senelerdenl:ieri onun bir zayıf da, Turk • Alman me.aılannın t 
gününden istifade etmeie lcalkabi- b.i anında da ~Ur etmift.i . . »" 
lfrdi. Halbuki 'böyle bir ldlçüldüie hava l 8 haziran t&JG,]i T"Uık • "» 
t"""zzül etmemitti. Metru bir yolu man <lo9tluk mualieck.ile tıeyit ol;_f 
bun patronluktan ayrılacağı sırada muştur. lıte bu Ci..u.k muahed • 
seçmi~ti. Şimdi iııe, Meliha i:ıte onu ek, iki memlat"et uuinda tam 1'i1 
reddediyordu. itimada C:l~an ~ Cluyguııil' 

Genç kız. mağazaya yaklaıtıiı aktolunan tic"aor« ..,. iltöi&t anlat' 
nisb'ette kalbi hızlı hızlı vurmağa mn91na e.aıı olmuıtur. 

başladı. Bu })'avayi baltalamak için İngi~ 
yeni patron eşikte aunıyordu. propagandasinın yaptığı bu yerı' 
Orta yaştaydı. Orta boyluydu. teşe'bbüs «!olayiıile '.Alman Harich'' 

Kemikli ve sıska bir suratı vardı. Nezaretinde, Tüdi.ıiye Cümlıurrd.51": 
Mulcavves burunlu, küçücük aiyah nin realist ıriyaaet hususundaki açÖ' 
gözlü. Son dcl"Cce itina :ile giyinnıİJti. anlayışı üzerine Cüldiat çekilmekte 
Kendini adeta terzi mecmularının ve Tiirkiyenin hangi tara*n tehdit 
resimlerine b•nzctmişti. edilebilece"i sualine bizzat 'Thrk ta' 

Tehalükle gülümsiyerek: rihinin cevap vereeeCi m' "naııı' 
- Meliha hanım siz olncakııınız da bulunulmaktadır, bu huaustl'· 

galibn . .. - dedi. Rus harbinin ba,ındn neşredilen :Al 
E f d . mnn muhtıra91, bu muhtırndıı Molr' - vet e eı:ı ım ... 

- Kasndarımız, yanılmıyorsam... tofun Boğazlar hakkındalııi ietek1 ~ 
- Evet efendim... rine Clair mevçut izahlar ~!!!latıl 

(Arkası var) maktadır. 
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gurur •.• 

lf ürrnet ettiğim bir zat, gazeteci 
~ dolayıwe, nq.riyat fanliyeti
'd Ühasaa fU dört noktada teksif 
leaJ~k faydalı olabileceğimi aöy-

Et liati neden 
yükseliyor? 

Mekteplerde jFiat mürakabe 
hava ıhk teşkilatı 

t şekkülleri ~ - Ccnçliğin milli terbiye ve "X eni narJl pazartesi gijnÜ 
runu arthrmali, liararla§brilacali 

~ - Türk gençl-erlni idealist ye- Bu sene daha esasli 

Yeni bir şekil verilmesi 
düşünülüyor 

Vali ve Belediye reıst doktlr Lt\t!l 
Kırdar'ın Belediye ve Vilayete ald 
muhtelif meseleler hakkında VekAlet

Türk Hnvn kurumu i.sto.nbul şubesi lerle temaslnrdn. bulunmak üzere An-

rnıek, J'1nt ınürakabe tom1syonu dün Mın-
tlıı.~ - Milletin •:Iuya olan ıevııi- tam tıca.re' müdiirtı B. Ne®ı.eddln tekilde takviye eClilecel< 

1 1'ınr:vetlendinnek, Metc'nln relsll#tndo toplantı.tak mub-
4 - Disiplinli genç ::yetiştirmek. teUf m~leler üzerinde meşgul olm~
Miiııaai /!.- tlar bul b d"rt tur. Bu ara.da cebrin et~ dit gôr1lşül-

bıad P uraa. • ap u 0 m~tüt. Ete :yeni narh te6b1tı 1~ln 1s· 
C:ltt deden her bırıne teks teker av• ttruıa.ı mıntamlarında:n. hayvan ve 

ka.raya gittiğini yazmıştık. vaıı bu 
GSblrde mevcut bfiUln mekteplerdeki nrnda. bllhas.sa. Ticaret Vcklletile ıe-

bi b~ek kaydile bugUnlük hepsi- m1lvaredat va.zl.yetı hattında mal~
~ ırden, kUJ bakııı mütalaa ede- mat ~ı. Ban mıntakalar lstc
"''<q,, t&aaen cümlesi ILfaiı yukarı nllen nuı.ıo.nıatı ve~erse de Erzu-
>tkdiğerme hağb ,eyler. rum ve clvanndan henllz cevap o.lına-

Peıc klan maalesef ür ma.mıştır. Bu itibarla. komi.!3'0n et lş! 

havacılık teşekküllerini bu sene daha. mas edecek ve Vekiilet tnrnfındnn ha
esaslı blr şek1lde takvlrıeye karar ver- zırlanan l:ı.şe ve mür:ı.kabe umwn 
m~ vo faaliyete geçm1.ştlr. Bu mühim müdürlilğU kadrosu ve teşkllft.tı hak
memleket işinde değerli ve yurt.sever ikında. İstanbul VllAyet ve Bel.edlyesl
öğ'retmenlertn yüksek müzaheretıe- nin düşüncesini ı;öyllyeccktJr. 
rJnden ıstlfnde eden Kurum daha 

~ ço . mız • ya a- hakkındn oon ka.rıın pnza.ttes1 gUnU 
1 . Y.11 lefrıte kaçtık: Garplılık usul- yapacağı toplantıya. bırakmıştır. 

şimdiden otuz b~ blnt mütecaviz Öğrendi!tlm1ze göre bu t~kllfıtın, 
yavruyu ~Mı nrnsına. almıştır. fl:ı.t mürnkabe kom~onl:ınna yent 

d~ benimsemeğe kalkarken, de- Kasaplar, etı Darlun fevkinde !lat-
ederı kalma ve torunlara geçmesi lerle satma.tın ve hemen her gün blr
t~ken a"detle...!-~...ı ko"'L--:- bire!' fllrk .. ~ ... ,...,. .. ,.. !kaç kasap bu yüzden 1htudl.r suçlle 
d lılılE aaydık. Nice milletler, ~ yakla.nnrak Adllyeye verllmektcdlt. Et 

at Yadig&rJanndan o derece mah- ftatlcrhıtn miltemadlyen yükselmesin
l'lnndurlar ki, bunları ıun'i ıurette de toptnncılann büyük rolleri oldu~ 
~rabnağa çabalıyorlar. Ta bilmem anlaşılmıştır. Bazı toptancılar kasap
~ıncı asrın hafriyab arasmda bir laro. 65 k\l!'Uf ile '10 kuruş arasında 
'P ucu ararlar. Her şeylerini ona bi- muhtelif fiatıetden et satıyorlar. Bu 
tıa yüzden perakende flatler de yüksel-

Bu yavrular 1çln ihzar edilen zarif bir şekil vermek düşUz:ıuımektcdlr. 
havacılık kD.rnelert Kunımun bütün Yent verilecek şek1lle mürnknbe ko
şubclerlne gönder1lmlş, şubeler bun- misyonları yerine hergün toplanncnk 
lan mekteplere tevzi etmcı;e başla- komiteler 1hdas olunacaktır. Bu ko
ml§lardır. şu ıruretle şehir mekteple- miteler haftnda iki gün daha. umum1 
t!nde Kurum teşk!lntınn dahil olmı- toplantılar yapacak ve bu toplıın.~ıl~ 
yan talebe kalmıyacnktır. rıı. 1ktısa~t . hayatı~ alfıkndar. but 

ettireceklerdir. Biz bile bir çok mekte, tesblt edilen narhın m~nnsı 
~alarda a.yni vadiye dökülmedik kalmamaktadır. 
~? Meaela musiki ba.bsinde ... Di- Etl pahalıya sattıRı 1çln yakalanan 
«>ruı ki: Jrasıı.plann 1dd!.alanna göre, top-

Bundan başka İstanbul fabrika ve daire müdürleri 1~tirak edecektir. 
müesseselerinde ~alışan cömert ~1- Diğ~r taraftan muhtekirlerin tef~ 
lerden mürekkep rnuhtellf gruplar ve muraknbclerlne de yeni bir şekll 
Kurumun İstanbul şubesine müracnt- verilecek. müraknbe ~ürosu tcşklltıtı 
la en oode gelen bir yurt ışı telAkkl takviye olunnack ve büyük şehlrl~rde 
ettikler! havacı!~ dava.mızın bir. an her ~mtakada birer milrakabe büro
evvel tahakkuku ı~tn ten.beden vazı- su vücuda getlrtleeekUr. 

•- ltri'nin bir kaç bin bestesi taneıJar, pera.kendecllert mtlşkfü vazı
".~··· Vah vah, çoğu kaybolmllf; rette bırakmakta, kcndi tstedikleri fi
!tn:ıdi ancak yirmi otuzu elde bulu- atten et Termemektedlrler. Kasaplar 
lltıy t z •-~ D da mü.şterllerlni kaçı.mumıalc için 
d or... smail Dededen, eai.i e- narha bfr mikta~ zam yapıp satışa 
~eden de tunlar, twılar kaldı. •. devanı etmek ~unyetlnde kal
ı illan konserlerle, meıJderle ıun· maktadırlar. Bu vaziyetin önüne ııe
llrı İyice belliyelim, halk arasına ~Umcsı için komisyonun bir an evvel 
YayaJım •.• » karartı. varması beklenmektedir. 

.dVe öyle de yapıyoruz. Yaparak Bir topdanci kasap J d t n pek iyi ediyoruz. Kıymet bi-
enlerirn.iz, bu milli tuurlarile, başı yakalandi 
~l.Zdan eksik olmasanlar ••• Birkaç ne- F!.at mürakabe bilt'08U memurları 
~"k ihmal, maazallah o İ§İ bir daha toptancı kasap .Hasaıı adında birinin, 
'ti· tınnuyacak milli habralardan eti toptan yüksek fia.tıe sattıgmı ha
l> Utk milletini ebediyyen mahrum her almış ve bu kasap tarafından tan
~~rakabilirdi. Fakat İJ yalnız musi- zlm edllmt., bir flat listesi ele geçlrll
~•de, mimaride, gÜzel sanatların di- ml§Ur. Lıstede toptnn et tlatı 57 - 70 
ger kısımlarında değitd.ir. Alelade kuruş arasında tcsbi edllntl.şlr. Knsap 
"'-- hakkında. takibat yapılmaktndır. 
t
-... &&Unrdan, ev terbi~ine, aokak 
e b • IWIMfHUtrllmftrRt"'"ftnlrm1.,11n1HnHlllUOlfnlllHla_, 

~ ıyesine, hülasa her türlü hayat 
l\ı1Jcsine kadar her ıeyin milli.si bileceğimize kani olmağa bqladık ... 
llıe\> ut R'" ~ • • • Muhtaç olduğumuz kuV\'eti asil kat c ... « uziar» ve «ruzıgar» 
ıkiden iki manaya idi: Yel ve za· nımızda arıyonız... Bulmaktıl da 
~- n ·· Garpla temnsın cemiyetimize haındolsun müşkülat ~kmiyoruz ••• 
~utcluğu zaruri darbeden darmada· Milli gurur budur. f 11111< olan eski içtimai bünyemizde İdealistliği üe, ben kendi hesabı· 
)•ttnetlj her ne varsa, hic; birini o ma şöyle anhyorum: Karşılığını ara
.. ~~ ruzigArın alıp dağıbnasma, maksızın körükörüne Kunmuula esi· 
"furu·· ··t·• • h k • • "b' çal ak d.aX.:J h B • P go urmesme rsat venne sı- n gı ı ıpn ""Kuı ayır... u 

feyt 1taya hazır bulunduklarını söyle
mek suretlle hamlyctıertnı izhar eyle
mişlerdir. Kurum müessese ve fabri
kalarda çalı.şan bu d~crıı. vatanda.ş
iara havacılık mevzuu tı2ertnde kon
feranslar verdtnnektcdlr. 

Kahraman 
askerlerimiz için 
kışhk hediye 

Yardım Sevenler Ccm1yeti İstanbul 
merkezinden: Cemiycttmiz kahraman 
askerlerimize kl.slık hediye toplamak
tadır. Şimdiden bir çok vntandaşlan
nuz cemiyetımlze yardım etmişlerdir. 
Yardımlar ayniyet makbuzlan mu
.kabUlnde Knza şubelertmız tamfm
dan toplanmaktadır. 

Cemtyctln Taksim Sıra Serviler Be
den Terbiyesi 1stnnbul bölgesindeki 
büro..<ıu da ayni.yat ve para kabul et
mektedir. -----
ipsiz Recep 

Hapishaneden kaçan bir 
mahkum yakalandi 

lırı. fu musiki bahsinde yaptığımız memleket öylıe verimlidir ki, her 
~ih· kı :.dam öldürmek suçundan on dokın 
1• ı, Usulle, sebatla, ıuurla, her mil· yınet ve aa'yın karııhğını gereği sene hapse mahkQm olarak Ü.'>küdar L 11~inıemiz:i toplamalı, toparlama· gibi ihsan eder... Kendi için ça- hapishanesinde bulunan İpsiz Recep 
ı !. er ferdimize öğl'ebneli, milli balayan, camia için de çallfmıt adında. btr!, bayramın ikinci. gün11 
llUny • d h ttirm' l' • 1 B liib-' · ı1 •-tı·· .. enııze e azme e ıyız ... o ur... u enu premıpten ayr - 5n.ndanna muhafausında hap~hane-
11.ııtun bunlar, veni hayatnnızla, be- maia ihtiyaç yoktur... Fakat bu, den çıkanlara.le hastaneye götürülür
tı lltuenıek istediğimiz garplılıkla te- en yüluek, en d~erbin, en yurdıe- ken ka.cınıııtı. 
'"~~~:z teıkil etmek ıöyle dursun, ver hislerden ve faaliyetlerden· O zamanda.nberi yapılan arMtırma 
1J14lll• zakl netloeslndo Recebin Kasımpaşe. clva-
t ıs, eldiven gibi, bu muaşerete u apnamız mana.sına da gelmez. .nnda bulunduğu tesblt edilml.ş ve Re-
hnatap uyacaktır... Daha fazlasmı Atacağımız her adımda, kendimiz· cep dün kıyafet dcğ~rerek sokııkta 
~e, mübalağaya dli$mekten kork- le beraber cemiyetin istifadesL.. dolaşırken yakalanmıştır. 
aksızın söyleyebiliriz: Haki.ki Türk cemiyetine fayda temin etti· İpsiz Recep, kendl&tnln İbrahhn 

t•rplılık budur! Harsce alabildiğine rebildiğimiz nisbette manevi z.evlı: adında biri olduiunu ve ara.nan Re-
l'tıilli ı ak d .. h _.ı• ek ceple alakası bulunmadığını iddia et-o m ..• uymagı uy IC'Qınm ... 

••ilt• b • ı· b T'" k d • · • 1___ ml.şse de, tanıyan blrlı:aç kişiye göste-•YJ ı gurur ahsıne ge ınce, u- ur or usuna MVllfDIZt &uvvet· 
~ d L-L rllmek suretlle, hüviyeti meydana çı-l>il a milli tevazula telif etmesini lendirmek 1N.Dsine gelince: Vataoı- karılını.ş ve tevkif edllml§tlr. 
t meli. Mebua muharrir Sadri Er- daşm coğrafi muhite ,öyle bir çepe- Recebin §imdiye kndnl' nerelerde ve 
'Le;n arkadaşımız geçen gün husus'i çevre bakması, nenin yüzü hürmeti- nasıl sakl:ı.ndı~ tnh'ldk edllmektedlr. 
A.tr ıohbet esnasında anlabyordu: ne maddeten ve manen baki kaldı- Firar esnasında Rccebt evinde saklı" 

na.dolunun filanca kasabasında bu iımm anlamasına kifayet ede- yanlar tesbtt edilerek haklıınnda ka.
b\illi gurur ve milli üstünlüğümüz cektir. Bu tqekkülün kadrolarında nunt takibat yapılacaktır. 
~:k ters anlablmı~ ve anlaş~. hakkiyle.. disi~l~i • o~ak 1~ Leyli meccani imtihani 
.. 1.aııın bazı gençlerı «her feyın en - (hatta daha ilerı gıdeliın, kendı 
~il~· fu dakikada bizdedir!• diye ferdi hayatımızda, alelade mesai- kazananlar 
~Yorlarınıf. Mesela, kendi kasaba· mizden, ailemiz orlasmda muvaffa· Şehrimizde IeyU meccani tmtlhan:\ 
b" • kendi kullandık.lan lisan, kendi kıyetli bir insan olabilmemiz için) - glrlp de k.azıına.nlann listesi Vekillet 
l:ı ll'!ıf:r ve marifetleri kafi ve vafi... daha küçüldüğümüzdenberi nefsi· Ull'afından dün M:ı.artf mtldürlü~ine 

Unlardan awı bulunamaz... Milli mizi, hpkı bir talebenin meşke, bir iönderllml~t_ı ...... r. ___ _ 

Rumen ticaret heyeti 
geliyor 

Rumen ticaret heyetinin yatın şch
rlmtze geleceıtı. öğrenllmlştJr. Heyet 
yarın aqam Anka.raya ha.rek~t ede
cektir. MOr.akerelere pn.znrte!'l günü 
00.şlanması muhtemel görü!Qyor. 

KÜÇÜK HABERLER 

* Dahlllye Vekaletinden gelen yent 
ıblr emre nn.za.rnn bundan sonra. 1nh1-
IA1 eden müdürlüklere, o idarenin bir 
üstün dereceli mcmur:.ırı vekAlet 
edcmlyecekUr. 

Vekalet esas olarak Vckfılet vazife
sinin bir ıı.şnR-ı derecedeki daire mü
dürleri tnrnfından yapılmasını kabul 
etmektedir. * Kadıköyünde oturan İshnk ndın
da 14 ynşınd::ı. blr 90cuk dlin tramvay
la Yeldeğlnnen\ne giderek tramvayın 
arka sahanlığından dışnnyn doğru 

sarkarak ön sahanlıkta bulunnn blr 
nrkadaşına seslenmek ıstem\ştlr. o sı
ra.da. yolun kenarında bulunan elek
trik direğine çarparak başından teh
lıkell surette yaralanmıştır. İshak 
hastaneye knldırılmıştır. * ttç gün evvel a~ l1zerl Be§llc
taş Eineması önünde Hüseyin ve Tekin 
adlarında 1k1 genç kavga etmişler, Te
kin bıçakla. Hil3eylnl beş yerinden ya
ralamıştı. Hüseylnln yaraları a~r ol
dueundan 'hayatı tehllkedP.dl.r. Teld.n 
dün Adliyeye verilmJş ve yed1nc1 sorgu 
hflklmi tarafmdan sorguya çek.Uerek 
tevkif edilmiştir. * DarülfLcezenln cfüşkünler koku
şunda bulunan al~ yaşlannda. Ha
lid ile Hüseyin ve Hasan adla..tuıda 1kJ 
Jdşi dün kavga ~ıknnnışlardır. Hüse
yin1e Hasan btr olarak Ha.Udi fena 
halde dövmü~erdir. 

Bu dayak te6lrlle vücuduna. felc 
gelmiş ve Ilalld iki caat sonra da öl
müştür. Adliye doktoru B. Hikmet 
Tümer tarafından yapılan muayenede 
Halldin dnyak teslrUe öldüAü testılt 
edilerek cesedin gömülmesine ruhsat 
verilm1ştlr. 

Dayakla ölüme sebebiyet veren Hü
seyJn ve Ha.san haklannda t.ahk1katn 
ba§lanmıştır. 

BU AKŞAM 

Patates ve 
tahin helvası 

Satış fiati tayini 
kararlaşhrıldı 

Sahife 3 

Acı bir kayıp 
Devlet Demirvollnrı Yol d. h-eslndo 

yol başmufettlşi yüks:!k mübend mi-
mar Şeklp Akalın'ın b b~sı " · ı1 
Ası ve Seromt'yi müdürlu den 
cmekll veteriner albay Bay Sab i Aka
lın'ın geçen p:ızaı·fosi giiniı A :.arı-da 
vefat ett.lği teessürle haber :ıluunı tır. 

Merhum kendisini sa»cn blr ço~ 
do tıarının huzurilc Ankar.ldakl eb · 
.fstlrıı.hntgtıhına tevdi cdl~ır. Ke
derli n.llesine taziyetıcrintlzi blldlr r, 
sııbırlar temenni ederiz. 

Patntes fl.atıerl son za.manınrclıı. 
yükselmeye b:ı.şlamış, bu hususta Plat 
mü.rnkabe bürosun:ı. dn. şikll.yctler ol- ~~l::::.::ı::~m~~!?l!C::C:::~ 
muştur. Büro patatese tıat tayinine 
knra r verml§tlr. Bunun 1c1n J tihsal 
mınt.nknlnnndn. tedklkler yapılm.nkta
dır. 

Ta.hin helvası f intl de yükselmekte 
olduğundan, Flat mümk:ı.be bürosu 
buna da !in.t ta'blt edecektir . 

Bir kundura mağazası 
aahibi ve tezgahtari 

mahkum oldu 
Kundura. m.ağ:ı.znsı sahibi Mllınl ııe 

te7.gdhtnn Yorgl, fazla flatle e.ynkkn.bı 
satmak cürmünden yakalanmışlardır. 
:İklııcl ceza ma.hkcmooinde muluı.kc- fösmımmiii'l:lt:n!il!lllro:!::I::=:-=:.:ıc 
melerı yapılmış, Yorglnln ytr.ınt beş U-
ra para cezası ödemesine '\'C Mlhalln 
de bir hafta müddetle diikkruıınm ka
patılmasına karar vertı~tır. 

Türkiye güreş 
birincilikleri 

Güreş federasyonunc!.a.n: Tüz1d~ 
Rrekoromen güreş bh1nclllklerl 'I, 8, 9, 
İklnclte~rln 1941 Cunın., Cı.ıma.ttes1 ve 
Pazar günleri Bey~lu hallrev1 s:ılon
la.nnda yapıla.ca.ktır. 

14 'bölgenin en seçmc · gilrcşçllerlnln 
J~lrttk1yle yapılacak olan l>u mtlsa
baltalara CUmn ak§amı saat 20 ® 
başlanacak ve Cumnıtesı günü ıs ten 
Pazar 14 ten 1tlbaren devam edilecek
tir. OüreşçUertn tartısı 7/11/gfı Cuma 
günü saat 16,SO da başlıyacnktır. 

Tepebaşı Dram Kısmı J111111,J(111111' 
Gece sant 20,SO da 

~:ft~ .::.:~ Ek:ed ı ııı ııııııl 
Gece saat 20,30 da. 111 f 
KÖR DÖV1JŞ0 mmm 

Sinemnsmda 

MÜNiR NUREDDiN 

KONSERİ J 
ıı teşrinisani Çarşamba akşamı 

ELHAMRA 
2 nci muvaffakıyet haftası 
Büyük Milli Şef iSMET INÖNONON. 

vecizesile baılıyan 

1914 DEN SONRA 
Bugünkü aiyuetimizin zaferi • 25 eenelik dünya siyaseti ıenç, 
ihtiyar her Türk'ün görmesi IUİ m gelen Film Türkçe 

IHlöCRAN VOlbU 
PİERRE BLANCIIARD - İSA MİRANDA 

Büyük Fransız Filini 

Yakında EL HAM R A'da 

TAKSiM sineması 
Müdlrlyetı: Bu hatta görülmemi§ b1r muvaffaloyetle 

gösterdiği dünyanın y~e süper filmi 

-

Notr Dam'ın Kanburu 
.(Notre Dame de Patis) 

Şalieıerini umumi talep ve iırar üzerine 

Bir hafta daha gösterilecektir. 
Bütün İstanbul halkırun, t.ekrar, tekrar gönne!ıl IAzımgelen 

2engln, emsalsiz ve muhteşem bir filındir. 

Sinemasında 
2'&ruııuı böylesi elbet urarlı ... Bu dervifin ıcilae al11tıit tanda, mad- Üsküdar • Çengelköy 
:iaevkide çok mütevazi olsak yeri- di ve manevi bir zaptu rapta al11-

OLGA TCHECOWA ve BRIGlTTE HORNEY Gibi ~ büyük ve dehaU.r yı)dwn yarattı.klan 

b ·:: Çünkü pek çok feyler bizde tırmak zarureti vardlJ'. arasinda park yapılacak 
Af!nırz. en fena... Genç vatandq Görülüyor ki, bütün bunlar hep İmAr miadürlütü 'tt.sküdar - Çen-
d'lntürtı:'ün: cAradığm kuvveti ken- birib.irine bağb te)'ler... Yukanki gelköy arasmdaki mınta.ka.nın tafsilM 

dı !"il kanında bu1aca1am!» SözünU maddelerin dördü ele ••• Hepsinin bir p!Anlannı hazırlamaktadır. Bu plA.n-
~ ha Lu t mill ek k"k" ş ı el r d" ıara nazaran bu mıntakada bir par\'. od llJ' ın... tle i illrur t o u var: u ve v e ı unya vücuda getirilecektir. 

t-in ur... Hepimiz, yalnız harp işle- orlumdan hayat 'Ye memat müca· Dll'{er taraftan te-hlrde genf4 saha.
f d~ değil, sulh iflerinde, imar, ir- deleaini liirüp ıötünnek üzere bat· ıar işgal eden yan.mı.ş nımta.talannın 
tilln 11leriı:ıde de hiç bir milletten ıe- ka çare ohnadıfı... da süratıe tanzlıni tçln bir plin ha-

kalınaınak ,artile her ıeyi yapa· (Va - Nu) zırlanmaktadır. 
tt::::::---

n K n AŞK ARASBNDA 
Aşk ve İhtiras filminin ilk iraesi münıuehetiy]e 

MEVSiMiN 2 nci G A L A Müsameresi 
Sanatta ve J\~kta rakip ... İki ltadırı;n kalbinde aanat vo aıkın mücadelesi ... Bu hareketli ve Jiuvve_tli fi. 
limde: BERLlN FILARMONlK ORKESTRASI tarahndan çahnan BEETI-IOVEN'in ' inci Se~oniai 
-,.e Rua Milli ,arkı ıve danalarını clinliyecek v• iÖreoeltsiniz. )'ann akoam için yerlerinizin evvelden 

aldınlnwn riea olunur. !@~~~~~~~~~~!!~~~. 

Bay Amcaya göre ... 

fr>Jı-h Evlerde gözetilmesi lazım geleni ... Talimatname nasıldır, gönnedlml -· Meseli 
Jn, hl şartlar hakkınd:ı bir talimat.na- anunn halkın sıhhntı bakımından olmalıdır?-

• azırfanmı: bay Amca... tok faydalı i>lsa ıeıek!-

blr evın mutfağı nıı.sıll - Yatak odasında 
bulunmalıdır?-

kaç pencerel -· - Haşa huzuruuuman - Htll ne-ı B. A. - Evet, fnkat böyle bir taıı
rede \C nasıl olmalıdır? ... Biltun bun- mntname e\'lcrdcn ziyade npartunan-
lar genel aallık tmtunmdan önemli la."'da 9turanlat ıcın ciaha fnydalı 
eeyleıl- wacqf-



1 Günlük Borsa 1 
6 İkinciteşrin 19.U 

.% 7.5 933 Türk borcu I. Il. m. 
• • 1933 ikramiyeli 
• • 1933 İk.raml.ycU Erganı 
• 7 1934 Sivas-Erzurum I 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Hazine bonolan 
• • 1935 Hazine bonolan 

Talebe ahnac k 
Maden tet,k-ik ve arama ensti
tüsü genel direktörlüğünden 

• • 1938 hazine bonolan 
A. Demlryolu tahvili I - II 
A. Demiryollan tahvlll lII 
A. Dcmiryolu mümessil 8Cnet 
T.C. Merkez bankası 

L. K. 
24.-
19,65 
20,50 
2-0,40 
20,50 
56,25 
16.50 
26,75 
48.75 
49,75 
45,-

aş, diş, nezle, grip, romatizma 
.1-Madenciliğe a~d muhtelif ihtisasları tahsil etmek "~sı 

yüksek mühendis yetiştirilmek ükzerc Zonguldak maden tei{Ill 
yen mektebinin husust sınıfına miısabaka imtihanile 25 talebe 
alınacaktır. 

2 - İmtihanda kazananlar Zonguldak maden ocakları d<J· 
hilinde en az dokuz ay çalıştınlacak ve yevmiye 150 kurnş nıa· 
caklardır. 

T. it banüası nama muharrer 
T. t, bankası (hamile ait ) 
T. lş bankası mümessil h!.!. 

130,-
12,10 
12,60 

Nevralji, Kırtklık ve Bütün Ağnlarınızı Derhal Keser 

145,-
28.-
46,-
10,80 

icabında giinde 3 kaşe :ıhnabilir. 
0

Her yerde pullu kutulan fsrarla isteyiniz. 
3 - Talebe akşamları yabancı etil dersi görecek v~ dokılZ 

ay hitamında ameıt çılışmadan muvafık not alanlar yabancı 
dilden imtihana tc1bi tutularak ehliyet gösterenler yüksek tah· 
sil için Avrupaya gönderilecektir. 

A. Demiryollan şirketi ( % 60) 
A. Demlryollan şirketl ( % 100 
Esklhlsar çimento 
Kredi Fonslye 1903 

• • 1911 
• • Amortl 
a a Kupon 

Türk altını 
Külçe altın bir granu 

102,50 
97.-
58,50 

1,10 

ŞUBEYE DAVET 
Eminönü Yerli askerlik şobe5inden: 
P. teğmen Ali Ralf oğlu Meluned 

Muhlis 319 <39335). Veteriner üsteğ
men Hayn oğlu Mehmed Süheyl 
(2406). Ta.bil> teg.aıen AbdülA.ziz o~lu 
Cevdet (36481>. Jandarma yüzba.,ı 

,--KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, Yorpn , Yatak kulla nmak b ero lt~enlze ve hem de 

·rıı:::~~ BiR KUSTüYU YASTIK 1 LiRAOIR 
Yastık 7organlan da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar 

Ömer Balı oğlu Kuş Tüyü Fabrlka.9. Telefon: 23027. 

4 -Staj devre.>inde talebe kazancı ile geçinerek dlledtğl 
yerde ikamet edebilecek, ancak fevkalade istidatlan göruıen ye 
fakir o1duklan anlaşılanlara aynca her ay 10 liraya kadar ne.k· 
dt yardım yapılacaktır. 

Osmanlı bankası (banknot) 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Madıid üzerine 100 pezıeta. 
Stokholm üzerine 100 kuron 

25,40 

3,54 
2,90 

5,2375 
132.20 

12,9325 
30,99 

Cemal o~lu SalA.haddin 308 (2147>. ••••••••••••••••••••••••••• 
Veterin,er teğmen Mehmed Nihat oğlu il•••••••••••••••••••••••••• Ali Safi 321 (34596). 

5 - Stajda ve lisanda muvaffak olmıyanlar arzu ettiklert 
takdirde leyli ve meccani olan Zonguldak maden teknlsiYE'J'. 
mektebinin ikinci sınıfına imtihansız alınarak aynı ders senesı 
sonunda iki sınıfın imtihanını birden verip dörduncü smıfo. ter· 
fi edebilecekler, bu sınıb ikmal ile ~l\Iaden Teknisiyeniıı ünvanl· 
le mektepten mezun olanlar devlet bareminde 30 lira asli 
maaşla işe ba.şlattınlacaklardır. 

f RADYOI 
Bugünkü Program 

'1 İkincite~rin cuma Öfle ve akaşam 
12,30 program, 12,33 Karışık şarkı

lar, 12,45 ajans haberlcti, 13,00 saz 
eserleri ve şar.kılar, 13,30 .kaı~ı.Jt prog
ram (Pl.l 

18,03 Fasıl heyeti. 18,40 Swlng kuar
teti, 18,00 konuşma, 19,15 Swlng ku
vartetl, 19,30 ajan.'i haberleri. 19,45 
klAstk Türle mü.L1ğl, 20,15 Radyo gıı
zetesı. 20,45 Kal"lJlık §arltılar, 21,00 Zi
raat. takvimi. 21,10 Temsil, 22,00 salon 
orl:estrası. 

H İkinciteşrin cumartesi sabahı 

7,30 program, 7,33 Hatif program 
(Pl.l, 7,45 ajans haberleri, 8,00 sen
fonik program (PJ.). 

1 ·---- Doktor ----· ÇIPRUT 
Cildiye ve Zuhrevlye mütehassısı 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazan kar-
şısında Posta sokağı köşesinde 
Mevmenet npartımanı. Tel: 43353 

ZAYi - 3ı blrinclteşrin cuma gunü 
sa:ıt 12 raddelerinde Galata.sarayla 
Maçka arasında yerde veyıı. tramvay
da elmaslı bir lklip) iğne düşürül
müştür. Bulan 'l'akslm bahçesi karşı
sında k&;ede 25 numaralı mağazaya 
getirdllti t:ı.kdlrde memnun edilecek
tir. 

l LAN 
Anka.radan ayrıldığımdan bundan 

sonra namıma gönderilecek mektup
ların ruJağıdakl :ıdrese gönderilme.stnl. 
saygılarımla dilerim. 

Adres: İbrahim ÖZgür. 
Posta kutusu: 2021 Beyoğlu, İstan

bul. 

Zayi - İstanbul Kambiyo mii<iürlü
jtünden aldığım (14498> numaralı 
permlyl ıayl ettiğimden ve yertn:e ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

l\lustafa Hikmet Yucad 

Kaıtıköy ikinci sulh hukuk hakim · 
liğinden: 941/281 
K::ı.dıköyünde carerağa mahallesin

de Fırıldak rokaRında 5 No. ıu evde 
iken 11.10.941 tarihinde ölen Mnnnik 
Zaklynnın ölümünden mukaddem ayn! 
evde oturan Annlk Matllt lehine tan-
2!m etUrdiğı vasayet ~nedinin K. 
Medeninin 536 ncı maddesi mucibince 
8.11.941 pazartesi günü saat 10 da 
açılacağı alil.kadarlara llln olunur. 

(7875) 

ZAYİ - F\."Vzlye namındaki zat 
mühürümü kaybettlm. işbu mühürle 
bir güna borcum ve senedim yoktur. 

Horacranh O:ıcı Kurban kızı 
Fevziye Akbaş 

ZAYİ - Kasımpaşa Kız nümune 
mektebinden 1922 senesinde aldığım 
tasdiknamemi zayi ettim. Yenisini çı
karacağımdan, e kisinin hükmli ol
madığını ilan eylerim. 

Z. Eskin 

Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğünden : 
Müesseseye mali ve lkUsadi lllmlcr ve sosyoloJl içln 35 şer lira asli ma

aşla .ki asistan alınacaktır. Talip olanların kabul şeraitini ve imtihan tari
hini ü~renmek uzere müdürlüğümüze müracaat etmeleri lazımdır. (8009-~599 

İstanbul leyli tıp ta lebe yurdu müdürlüğünden : 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekdletlnce bu yıl leyli tıp talebe yurdu

nur. tabip ve eczacı ıümrelerlne kabul olunup vakl olan tebllgatunıza rağ
men henüz yurda geım~mlş buJunan talebele.rtn beş gün zar!ında yurda 
nıurocaat etmeleri llı\n olunur. (9611) 

Fen Fakültesi Dekanlığından: 
Hayvanat enstitiısiı için bir asistan alınacaktır. 18111/ 941 tarihinde li

san deneme imtıhanı yapılacağından ısteklllerin fakülte dekanlığına müra-
caatları llli.n olunur. (9652) 

•••• Yarın akşam: istiklal caddesinde 220 numara•••• 

E 
(Eski T urkuvaz) Lokantası açılıyor. 

:\tüdüriycti: ı·eşilköy Palas ve Florya plajı sahihi 
ll!\\'AN SEN'r A ve BAY YAHYA BAl'DAR 

Marangoz - Mobilya ve Doğrama İşçilerine : 
•• •• Cevad a.rur 

Mobilya fabrikası açıldL Farklı Ücretle acele i§çi aranıyor. 

••••• Cerrabpaşa caddesi No. 17. Telefon: 24 123 ••••ı• 

Bir tramvay durağı kaldınldı 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

Görtilen lüzwn üııerine Beyazıt ile Çarşiltapı arasındaki Gedikpaşa 
tramvay durağının IAğvedlldlği sayın yolculara blldlrillr. 9722 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimliğinden: 
941/21 

Kadıköyünde Kı7.ıltoprakta Ihlamur caddesinde 60 No. ıu hanede mu
klm iken 18.8.941 tarlhinde ölen Kenan Hotlnin mlrasının K. M. 573 üncü 
nıaddeslne tevfikan resmen tasfiyoolne ve 574 üncü madde deUi.letııe 561 
inci madde hükmüne tevfikan alacak ve borçlulannın llfınen davetlerine ve 
defter tutulmasının ba.şlanmasına 21.10.941 tarihinde karar ver!lm.1.ş oldu
ğundan alacak ve borçluların tarihi ll~ndan itibaren bir ay zarfında. alacak 
ve borçlnnnı kayıt ettirmeleri, alacağını vaktinde yazdırmayan o.lD.cıı.klılar 
hakkında 569 uncu madde hükmünün tatbik olunacağı ilin olunur. 9686 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimliğinden: 
Uzwıköprü icra memuru iken ölen ve terekesine hiklml!ğlml.z.ce el ko

nulan muteveffa. Mehmed Akyüze alt eşya 11.11.941 salı günü saat 14 de 
Kızıltoprak Zühtüpaşa mahallesinde Reşit paşa sokağında. 38 No. lu hanede 
acık arttırma surdlle satılacağından talip olanların mezkür günde rnalial-
linde bulunmaları ilin ounur. 9685 

l nhisnrlar U. Miidürlüğünden: 1 ._ ____ _ 
1 - Clball fabrikası çocuk yuvası çocuklanna. 100 çift ayakkabı ve 100 

kat elbise nümunesl mucibince yaptırılacaktır. 
2 - Pazarlık 21/XI/941 cuma günü saat 10 da Kabataşta. levazım şube

sinde müte~kkll atım komisyonunda. yapılacaktır. 
3 - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
4 - Ayakkn.bı ölçüleri Clball çocuk yuvasında nlıncak ve elbiseler orada 

diktlrilec&ktlr. c9689· 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

En iyi menba sulan meyanında nefaset! ltlbnrlle eskidenbert mühim 
bir şöhret ve kıymet kazanmış olan Karukulnk suyunun Vakırıar idaresine 
gcçmlş ve blla istisna. menbada herkese ucuz fiatıe satılmakta bulunmu~ 
olduğu sayın halka llAn olunur. a9673• 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Şl.şll Çocuk hastanesinin 86 kalem ilil.ç ve malzemesi açık eksiltmeye 
konulmu.ştur. 

1 - Ek.-ıiltme 12.11.941 ç:ı.rşantba günli saat 16 da. Sıhhat ve İçtima.! 
Muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen tiat 86 kalem llA.ç ve nuı.Izemel tıbbiye için 2ü89 Ura 
93 kuru~ur. 

3 - Muv:ıkkat. teminat 201 lira 74 kuruştur. 
4 - İstek.ll.IA!r şartnamesini her gün komlsyonch\ göreblllrler. 
5 - İstctdller 1941 yılı tlcaret odası veslknslle 2490 sayılı kanunda. yazılı 

veslkala.r ve bu işe yeter muvakkat tıeınınat makbuz veya banka. mektublle 

6 - Müsabaka imtihanına girecek taleb~ aşağıdald şart· 
lan haiz olmalıdır. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından ve Türk ırkında!l 
bulunmak, 

B - 18 yaşını bitirmiş, 25 yaşını geçmemiş olmak, 
C - İyi hal ve ahlA.k sahibi olmak al94i> - 1941 de:-s yııın· 

da mektep müdavimi olmıyanlar doğruluk ki'tgıdı ilıraz ede· 
ceklerdir.» 

D - Bulaşıcı hastalıklarla malti! olmamak. sıhhati tafll 
olmak, bünyesi madenciliğe ve maden ocaklarında \alışınağ::ı 
müsait bulunmak, 

E - Lise olgunluk diplomasını ibraz etmek yahud bu dere
cede tahsil gördüğü Maarif Vekaletince tasdik edılmek, 

F - Nüfus hüviyet cüzdanı ve dört adet veEika fotoğTS.fl 
vermek, 

7 - Avrupaya gönderilecek talebe avdetlerinde tahsilleri· 
nin iki misli müddetle İktisad Vekflleti emrinde hizmet edecek

lerine veya tahsil masraflarını defaten ödeyeceklerine dair 
müteselsil kefilli bir teahhütname vereceklerdir. 

8 - 15/11/ 941 akşamına kadar 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 Ankaradil 
aşağıdaki derslerden yazılı müsabaka imtihunlan yapılacaktır . 

A - Cebir F - Nazari hesap 
B - Hendese O - Müsellesat 
C - Fizik 
D-Kimya 
E - Ecnebi dil 

H - Mihanik 
1 - Jeoloji 

(7!J45 - 940!1) 

illi Pı yango ı on 
teşrinde çekiliyor 

Yılbaşı, 30 Ağustos, 29 İlktC§rin gibi ayın son günlerine 
rastlayan fevkalade Piyangolan takib eden aylık Milli Piys.n· 
go çckillşleri bu ayların 15 inde çekilmektedir. 

Bu itibarla :WJııt Piyangonun 8. inci tertip 1. inci çekilişi 
15 Sonteşrln günü Ankarada }ap1lacaktır. 

MilU Piyangonun bu çekilişinde de bol ve çeşıtli ikramiye· 
ler vardır. 1 tane 20.000, 2 tane l 0.000, 4 tane 5.000, 40 tane 
2.000, 40 tane ı.ooo, 80 tane 500, 400 tane 100, 400 tane 50, 
4.000 tane 10 lira ile 80.000 tane 2 liralık ikramiye vardır. blrllkte belll gün ve satte komisyona geJ.mclerl. 1?453 

Her akşam, Lüks ve muhteşem bir salonda danslı yemek , .. •••••••••••••••••••••••• .. 
Salon Orkestrası - Caz I Bu çekilişte yüz bilette 21,24 bilet muhakkak surette ikra

miye kazanacaktır. • 
- Ostad ahçılar i dare ·inde alaturka ve alafranga l\latbah -

Türkiye Ottm.huriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruıuı tarıhJ: 1888. - Sermayesı: ıoO,U00.000 Türk llrası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka mnamelelert. 

Para birikt irenlere 28,800 Ura ikramJye veriyor. 

Ziraat Dankosıncıa ıtumbaraıı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
n?. 50 llr:ısı bulunanlnra senede 4 defa çekilecek kur'a Ue a§ağıdakl pl!na 
~orc ikramiye da~ıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 120 • fO • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 161) • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • ~ 

Malatya Bez ve iplik F abrikalan 
T. A. Ş. Memur ve işçileri 

istihlak Kooperatifi Şirketinden: 
Kooperatifimizin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda ciM vıe mik

tarları yazıla erzak açık eksiltme suretile satın alınacalcbr. 

1 - Ekaütme 1 7. 11 . 94 1 pazartesi günü saat 15 d e Şirlietimi· 
zin Malatyadaki merkezinde yapılacaktır. 

2 - Taliplerin Ticaret odalanndan alacaldan vesikalari ve 
tem.inat akçeloerini tayin edilen saatten bir saat eıvveline kadar Ko# 
misyon reisliğine tevdi etmiı olmaları lazımdır. 

3 - Bu iıe ait ıartname Şirketin Malatyadaki merkezinde pa
raaız olarak verilir. 

4 - Eksiltmey.e konulan erzak münf e-rit surette de yorilebilir. 
5 - Şirketimiz ihaleyi yapmakta serbeatiı. , 
İhtiyaç 

Sığır eti ı 67.500 
Fasulye 15.000 
Mercimelt 15.000 

>. 

>'' Nohut 15.000 >: 

Bu çekilişteki. satış hasıl \tının % 60 şı halkımıza ikramiye 
olarak ödenecektir. 

SOMER BANK---~ 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESİ MODORLOGONDEN : 
İstatistik işlerinde çalışmış Grafik, Şema, Plô.n ve Proje 

çizebilen ve resimden anlıyan 

BİR MEMUR ALINACAKTIR 
Tali olımlıı.nn miie&<ıeSemlz müdürlü&flne mürneıuıtlan llft.n olunur. 

-18 Blriket Kömürü 18 • 

1 
L . Sa~~ş yeri : Bahçekapi Taş Han L i r a 

1 
r a Urün Ticaret Türk 

TONU Limited Şirketi Tel: 21040 TON~ 
Bulgur ı 35.000 ->' 
Pirinç • ı J 0.000 >' ! il J Sade yal .ı 7.500 >: Devlet Demir.yollari ve Limanlari lıletme 

Umum idaresi il&nlari 1 Soğan 14.000 >~ 

1 

Salça . l ı 2.500 >' in t ıızıll 
Soda (çamaıir ofa)" 2.000 >' Aşağıda cinsi, ml.ktnrı, muhammen bedel ile muvakka.t tem a ı Y si 

· ı~ m::ı.looaıe ~ık ekslltmc usullle satın nlınacaıitır. Elcslltme 17/ 11/941 pnze.rte ı> 

OİKKAT: Hesnplanndakl paralar bir sene tçlnde 50 ikadan !!.§~' 
........ ı•v('r.ıere ikramiye aıı:tığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 birlncikftnun, 11 mart ve 

J 1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 
Patates ~ 10.000 >: günl saat 11 de Sirkecide 9 işletme binasında A. E. komisyonu tara:f~d36 Zeytin yağı t!. 1.500 >' yapılacaktır. Istcklllerin muvakkat teminat ve kanunl vesalklle aynı gun 1 

Pekmıez \ ·ı 4.000 >' Şartnameler parasız olarak komisyondan verllmekted1r. (94~ 
.. 'l"~n helvUi ı 2.000 >'. Cinsi. Miktarı Muhammen oedeli Muva.kakt ' 

Kuru üzüm ; .. ,, 2.000 >' Lira Llra 

mln Tahin • 2.500 >' saate kadar komisyona mürocaatınrı Ii\zımdır. 01 

Pirinçli karo mozayık 15.001» 1320 gg 
~--••••••••••••••••••••••r ~İııııl•••••İll••ııiıiiiii•iiıill••••••••••• ... PlrJİıçli karo m<YZa.yık süptit'gellği 3.000> 


