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•• 
Onlemel< i cin •• Laval'in de - Berline 

Gideceği Söyleniyor 

•• 
Yeni Universite Birliğini 

lstihsali Gibi Olduğu 

Dağıhmı da Organize 
İstihlak ve 

Etmelidir 
Yazan: M. ZEKERİYA SERTEL· 

Londra, 5 (A.A.) - Reuter a
jansının Alman hududunda bulu 
nan muhabiri bildiriyor: 

Sözüne inanılır bir kaynaktan Hima elerine Aldılar 
1 

ö~renildiğine göre, Petain - Gö-

Hayatın günden güne pahalı-,------------ rıng anlaşmasının esas hatlan 
şunlardır: 

!anması, geçimin daralma- 1 
sı, zaruri ihtiyaç maddeleri ü- ı 1 - Fransız şimal Afrikası ve 

Fransız batı Afrikası, ayrı iki böl 
zerinde vurğuncuların alabildi- ge telakki olunacaktır. 
gıne artması, ammenin vicdanın-
da derin akisler uyandırmaya baş- 2 - Libya seferi dolayısiyle 
ladı. Son zamanlarda her taraf- Alman ihtiyaçlarının çok acele 
tan vurğuna ve vurğunculara bulunduğu şimal Afrikada, Al -
karşı şiddetli tedbir alınmasını ıs- manya. Fransız filosunun yardı-
tiyen sesler yükseldi. Bazıları mı olmadan bizzat kendisinin iş-

. • gal etmesi şartiyle, istediği bü-
vurgunun öntine geçmek için, is- ı tün deniz ve hava üslerini ala -
tik!Al mahkemelerıne benzer, hu-· caktır. 
susi mahkemeler kurulmasını, ba ı 
zıları vurğunculara karşı idam ce
zasının tatbik edilmesini istedi
ler. Bütün bu gösteriler, halkın 
vurğuna karşı duyduğu nefreti, 
ve vurğuncuya verilmekte olan 
cezayı azımsadığını gösteren işa
retler olmak itibariyle dikkate 
değer. 

( Sonu: Sa: 2: SU: 4) 

Rusya - Polonya 
Yardım Paktı 

Stalin ile General 
Jt'akat vurgunun önüne geçmek 

!için şiddete başvurmak, asıp kes
tnek yeter mi? Bu şiddet yoluna 
girmeden evvel yapılacak başka 
bir şey yok mu? 
İktısadi meseleler iktısat ka

nunlarına göre düzeltilebilir. İk
tısadi hayatı idare eden kanunla
rı zor ve şıddet ile bir dereceye 
kadar hi.ıkı.i.mden düşürebiliriz, 
fakat tamamen ortadan kaldıra . 

Tokyonlll\ cevabını Amerika Ha
riciye Nazırına veren Japon fev

kalade murahhası Kurusu 

Sikroski Arasında 

imzalandı 
İstanbul Üniversitesi Talebe Birliğinin kurulması münasebetiyle dün 'Ünı'\·ersite merkez binasında yapılan toplantıdan bir görünüş 

(Yazısı ikinci sayfamızdadır) 

Bir Amerika 
Gazetesinin 

Londra, 5 (A.A.) - B.B.C. Po
lonya - Rusya karşılıklı yardım 
paktı, dün Stalin ile Polonya Baş 
vekili General Sikorski arasında 
imzalanmıştır. Paktın başlıca hü

Fiat Kontrolü 1 ALMAN TEBLiGi 
Cenuptaki 
Hücumlar 

't•lTJili~;ltral 
Cenupta 1 
Şehir Dün 

Geri Alındı 

ınayız. 

Dünkü yazımızda da izah etti
ğııniz gıbi, bu dert Avrupa mem
leketlerinde daha büyük, daha 
geniş ve daha feci bir şekil alınış 
tır. Her memlekette harpten do -
ğan bu vazıyeti diızeltmel. ıçin 
hır takım tedbırler alınmıştır.Ge 
rek geçen cihan harbinde, gerek 
bu harpte yapılan tecrübeler bi -
zım içın istüade edılebilecek bi
rer örnek olabilır. 

* * 

' 

İfşaatı 
1943 de Mihvere Kartı 

5 Milyonluk 
Ordu Çıkarmak 

_..,_ 
için 

Roosevelt Hazırlık 

kümleri şunlardır: 
Rusya ile Polonya birbirine sı

kı bir müzaheret gösterecekler ve 
bütün hususlarda sıkı bir işbirli
ği yapacaklardır. Nazi emperya -
lizmi beşeriyetin en büyük düş
manıdır. Nazizm ile uzlapnak ka
bil değildir. Polonya ile Rusya, 
Birleşik Amerikanın, İngil~renin 

Mühim Kaza Merkezlerinde de 
Mürakabe Bürcdar.ı J<uoala~ok 
Kararların Tatbikine Başlanıyor 

ve diğer müttefiklerinin Ingilte- ,Ankara, 5 (TAN - Bir takım 
renin ve. diğer m?t~e!ikleri~in eşya fiyatlarının mürakabesinın 
yardımı ıle Al!11an ıstılasının ım teşkilatlandırılmasına dair olan 
hasına ve nıhaı zafere kadar çar- kararnamede bazı değısıkLilklcr 

Her memleketın ilk düşün - pışacaklardır. R~yada bulu~an yapılmıştır: Bu değişikhklere gu 
di.ıgu ve baş vurduğu ted- yapılmasını Bildirmiş Polonya askcrlerı , Rus ~skerıyle re, bütün vilayet merkezlerinde 

bir, bütun ıstıhsalatı devletin e- Ne k 5 (AA ) _ St f .. beraber harp cdeceklerdır. kurulan fiyat mürakabe komis -
l d t l ak memlek t" ik vyor ' · · e anı. s 2 su 2) l d b k üf" "k ın e. op ıyar ' . e ın - Şikago Tribune gazetesi, Cümhur (Sonu: a: ; : yon arın an aş a n us mı tarı 
tısadı hayatını harbm ve anor - reisi Roosevelt tarafından M. ve ticari ehemmiyeti dolayısiyk 
mal. vazıyetm ıcaplanna karşı or~ Stimson'a hitaben yazılan bir lüzum görülecek kaza merkezle -
ganıze etmek olmuştur. Istihsali mektubu neşretmektedir. rinde, valinin teklüi üzerine kay 
organız~ etmek demek, halkın za Bu mektup, efkarı umumiye ü- makamın reisliği altında en az 3, 
rurı ıhtıy_açlanna . cevap . ve~en zerinde derin bir tesir yapmıştır. I en çok 5 azadan mürekkep ola -
ınaddelerı, harb:ffi tesırlerıne Mektupta, 1943 temmuzunun bi- T b k ı rak Ticaret Vekaletince birer fi-
ragmen, ıstıhsalını _arttırmayı_ te- rinde, Mihvere karşı çıkarılacak 0 r U Un yat mürakabe komisyonu teşkil 
mın etmek demektır_. Ger~k. zır8:' olan beş milyonluk bir kuvvei se edilecektir. 
atte ve gerek sanay~de ıst~~li feriye teşkili için icabeden plan- c e ft U b U ft d Q İstanbul fiyat ve mürakabe ko 
ancak devlet organıze ede~~ır. !arın hazırlanması hususunda ala misyonu, valinin veya gösterece-
Memleketın ve halkın zarur~ ~- kadar makamlara salilhiyet ver il ği zatın reisliği altıpda olmak ü-
tiyaç maddelerı bakım_ından ı~!-1- mektedir. zere bölge iaşe müdürü, mıntaka 
yaç .m~tannı .. o t~s~ıt edebılir: Stimson'un sözleri Mihver Kuvvetlerinin ticaret müdürü, mmtaka iktısat 
Bu ıhtıyaca gore zıraı ve sınaı . müdürü, belediye iktısat müdürü, 
istihsali o organize edebilir. Al- . Vaşıngton 5 (A.A.)- Gazete- Taarruzları Ag ... ır tıcaret ve sanayi odası umumi 
manya istihsali organize etmek eller topla~tısında beya_natta bulu katibi İstanbul ithalat ve ihracat T " V k"l" M"" taz Ök 
sayesinde bu yıl 70 milyon ton nan Harbıye ~azırı Stımson Av: K f 1 p·· k"" t"'ld"' birlikieri umumi katibi ile milli ıcaret e 1 1 um men 
patates temın edebilmiştir. 11:1paya sev~edıl~e~ olan s~f.erı ayıp ara us ur u u sanayi birliği umumi katibinden------------

Fakat dıger Avrupa memleket- bı~ k~~vetın . ~ı.zlıce _teşk:Iıne Kahire, 5 (A.A.) _ Orta Şark mürekkep olacaktır. \ 
leri yalnız ıstıhsali organize et - daır ~zde ~~1~, ~~a~ bır planın İngiliz tebliği: Doğu Cyrenaique ( Sonu: Sa: 2; su: 1) ~--- -------•, ... 

tnekle de kalmamışlar, istih!Aki neşredılmesını ~urust olmıyan . k" I' 
t e 1 ğ ak de harekat yeniden süratle ın ı • C •• h • • 

ve dagıtmayı da organize ederek V? va anperv r ı e y _ışmay~n şafa başlamıştır . K d 1 um urreısı 
hem elde mevcut ihtıyaç madde- b_ır hareket,, ola~ak . ~vs~ etmış- Esas bö"lgede du"" şman, du"" n Tob Amer·ıka, arar an 
l .. halk k ~d1 b" isbet tır (9 .os .z ·•8 .nuos ) R 1 ı• 
erını a az ço a l ır n . ruğun cenup doğusunda Elduda- ö A k il ooseve t ın 
dahilınde dagıtmak, hem de kim- Konyada Müthic ya karşı taarruzıarını !ek_ra.r1~ - nce n ara e 
seyi aç ve çıplak bırakmamak yo- _ S - -
lunu aramışlardır. Istihlak ve da- B 1 d mıştır. Düşmanın yaptıgı ıkı agır 1 +· Ef d• HikCiyelerİ 
ğıtınu organıze edilmiyen ve satı- Soğuklar aş a ı t aarruz ~v~r kuvv~ııe.~in~ a~~r s ışare me ı 

f zayiat verdırılerek puskurtulmuş V . t 5 (AA) "V · 
şı serbest kalan maddelerde ıyat- Konya, 5 (A.A.) - Konyada 15 tür Ü üncü taarruzda bir miktar aşıng on, ·. :. :-- aşıng 
lar oralarda da alabildiğine yük- yıldanberi rastlanmıyan soğuk - · . ç t i se de bilahara ya ton ~tar,, gazetesı ödunç ~e~e 
selmiştır. Bu itıbarla istihlakin lar başlamıştır. Şehirde 15, mül- pa~f~ ~~:şı~ı~ laarruzla kaybedi- vh·ekkkıradlama bk"ak~unuknun Turkıye 
ve dağıtımın organize edilmesi hakatta ıo santim kar vardır. 3 .· . b"" .. k k d"" şma a ın a tat ı ıne arar vermez 

d . · · · len arazının uyu ısmı u d ·· T .. k h""klımeti ile · t" demek, mevcu un en ıyı ve en ta. gündenberi don çözülmemıştır. . - . t verdirile- en once ur u ıs ı-
sarruflu bir tarzda sarfedilmesi- Dün ısı derecesi sıfır altr 25 i bul \na ~en_ıden ad~I z.ara / şare edilmemiş olduğunu bildiri-

. · t k ve memlekette rek ıstırdat e ı mış ır · yor 
nı temın e me muştu. (Sonu: Sa: 2: Sü: 3) --· ---- -------
zaruri ihtiyaç maddelerinin ~k-
silmesine mani olmak demektır. 

* * Biz şimdiye kadar yalnı_z bU: 
dereceye kadar istihsali 

organize tmekle meşgul olduk. 
Biıyük sanayi devlet elinde bu -
lundugu için, bu organizasyonu 
yapmak o kadar güç de olmamış
tır. Fakat şimdi ziraati ve istihlak 
ıle dagıtım ıslerini organize et -
mek zamanı gelmiştir sanıyoruz. 

Bunun için de Ankarada bütün 
bu organizasyon işleriyle meşgul 
olan bir merkezi büro kurmak, 
bütün vekaletlerin ay"r -e rual: -
mıya hizum gcirdiıkler\ irl~~i 
koordite etmek, 'aVe bjr 
harp ıktısadıyatı jdiI 
lfızımdır. Bu ıa"triııiıa 
dıktan sonra Kwruııı~~·,. 
§iddetli ~db · ta 
olabilir. 

-

-
aranto clvanndalri ltalyan fabrikalan lnriliz tayyareleri tarafından bombardıman edildikten sonra 

Amerıka Cümhurreisi Roo
se\ elt, dünyanın en büyük de
tektif romant okuyuculnrından 
biridir. Hayatında en çok de
tektif romanı okuyan adam 
belki de odur. Fakat Mister 
Roosevelt bütün bu romanları 
çocukça bulmaktadır. Bu dü
şüncesini bir gün bir romnn 
muharririne anlatmıs, muharri 
kendisine bir detektif romanı 
yazmayı nıçın denemediğin 
sormuş. Cümhurrelsi mevzuu
nun bile hazır olduğunu. fakal 
yazmıya vakti olmadığını söy
lemiş. Bunun üzerine Ameri 
kanin en meşhur nltı detektıf 
roman muharriri bir araya ge
lerek Mister Roosevelt'in ver
-iıgi mevzuu işliyerek, "Roose
\ elt'in Hikayeleri., adı altınd· 
hir roman vücude getirmişler-
dir. 

* TAN bir iki ıüne kadar bü-
tün dünyada büyük bir alaka 
uyandıran bu meşhur romanı 
tefrika halinde okuyucularına 
sunacaktır. 

• thnıfl'ır 
-o-

Moskova Bölgesinde 
Topluluklar Şiddetle 

Bombardıman Edildi 
Bcrlin, , (A.A.) - Alınan ordu 

farı umumi karargahının tebliğin 
1 de ezcümle şöyle denilmektedir: 

Almanlar1n Moskova 
Önündeki Kaybı Yarım 

Milyon Kadardır 
Moskova, 5 <A.A.) - 4 İlkka -

nun gecesi bütün cephelerde çar
pışmalar devam etmiştir. 

90 k"asaba geri aluıdı 1 Cenup kesiminde Sovyet kuv
' vetleı;inip yaptığı yeni karşılık 
taarruzlar kınlmıştır. Moskova, 5 (A.A.) - Sovyet 

Leningratta bir mühimmat de. öğle tebliği zeyli: 
posu tahrip edilmiştir. Cenup cephesinde düşmanı ta-

Hangoe'nin tahlıyesi sırasında kip eden Sovyet kuvvetleri Al • 
birçok Sovyet gemileri mayn ba- manları takriben 90 kasabadan 
rajlarına çarpmışlardır. Stalin çıkarmış ve geri sürmüşlerdir. 
Rus nakliye gemisi ,dün de bildi General Kharotonov kumandasın 
rıldiği gibi, Almanlar tarafından daki kuvvetlerimiz üç günlük bır 
zaptedilmiştir. İki Sovyet gemi - muharebeden sonra 34 Alman 

1 siyle iki Rus hücumbotu batırıl- tankı 53 top ve sair ganimetler 
mıştır !Sonu: Sa· 2: SU· 7) almışlardır. (Sonu: Sa: 2: SD: 5) 

l 
udut Boyunda Ak Derili Filler 

fiiiTi< 
IHA-Lii> 
KARAY 

Ajansların verdikleri haber, eğer Amerikalı 
gazetecileriJI uçurdukları fil kadar iri bir 

yalan değilse .faponyalılar. yarınki harbe hazırlık 
olarak Siyam sınırlarına sürü sürü ak filler yığı 
yorlarmış. Anibal'in vaktıyle yaptığım mı tekrar· 
lıyacaklar? Bunları tank yerme mi kulanacaklar. 

Hayır. Ak derili fillerden beklenilen fayda şudur: Siyamhlar kar~ 
derili file - eski Amerikadaki zenciler gibi - irgat, uşak yerine 
koyarak en ağır ışleri gcirdürmekten çekınmedıklerı halde akçılı 
nı kutlu sayarlar, bunlara taparlar. Savasta önlerine çıkacak olar 
ok fillere, o sebepten silah atamazlar; teslim bayrağını çekerler! 

Fil tapmıya değilse bile, güç ti.ik~nir, çok kuvvetli bir ener
) ı kaynağı olması dolayısiyle kullanmıya gerçekten değer. Fakat 
neden karasını tepmiye, akını tapmıyu elverişli buluyorlar? Cin. 
sinin, şeklınin eş olduğunu d.Uşi.mmıyerek yalnız ,.enk farkına bt 
derece önem veriyorlar? Zira ak derHisi kıttır, kıta kıymet ver
mek ise şaşılacak bir şey sayılamaz. Elınas ile kömür de bir cins 
tendir amma azlık, çokluk ve renk, bunların üstunde büyük rol oy
nar. Karasını ve çoğunu bodruma ukıyoruz. ocağa atıyoruz; akını 
ve parlağını kadife kutulara yatırıyor, göğsi.ımi.ize takıyor, öpiıp 
başımıza koyuyoruz. Bu noktadan Siyamlı ile arada ne fark var? 

Bir fark var: Bizimki daha maddi, daha dünyalık, daha ba
yagı bir put tapıcılığıdır. Siyaınlı ak filden ruh kuvveti çekiyor; 
onun izinde rahat, nurlu bir sonsuzluga ereceğim, ılahlar yanında 
yer alacagını, tanrılaşacağını sanıyor. Üç günlük ~-ir ~~ür. kısa 
bir keyif, öbür dünyaya taşınamıyan bır kaskatı sus ı~~ .. t&p~?an 
adam Siyamlı değildir; Avrupalıdır. Bu bakımdan duşunulurse 
Siyamlının ak derili file silah çekem~mesıı.ı haklı bulmalıyız; o 
sönmezruhunu nurlandırmak için, yüksek bir ideal ve bir iman 
uğurunda beyaz filin bayramdı:. Biz~m elmasa. ~arşı be~iedi~inılz 
sevgi ve saygı ise ne kadar yersız ... Bır hırs ve oır heves. Şuı asını 
da düşündüm: Şayet bir harpte Avrupalıların karşısına da tank ve 
mitralyözü bırakıp elmas d~lu torb~lAar dizseler, kurşun yerine e 
çil altınlar serpiştirseler ~o~un':111 sılahını yere atar~ tesliır~ b::ı~ 
rağıru çekıniyeceğine benı kim inandırır? Hem belkı de o çeşit bır 
harbin masrafı· bugünkünden daha ucuza da mal olur~ 
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Ha ac:'ı ara~ınck ol~yu 
rüatlarl uir ımak nedir bil r 

ı: l Onu kabrine bırakıncay ka
& zlenmden bir damla yaı ıı ma
Adeta anamın kabrinde takln s -
yattıimı düıllndUm de tcbe11um 
, h tti ıilldüm. Çıldırıyorum 
ettım. Fakat evde yal ıı Jcalınc:ı, 
n ılır birer b rer çek 1 nce, içim

b r ateı hi11ettim Etrafımctı ııt· 
k e büyüyen çukurlar atördllm. Aca

muvakkat bir delıllk miJdı, BiltUn 
ala a dalıyor: "Anne! Anne!" diye 
jırıyordum; kartımda iki donmuı 

r mütemadiyen bana bakıyor, dik 
ıoı: kapaklarını hiç kıpmadan. 
mi ı,ınde mutemadıyen donen 

ıey var Kulaklarımda müthlll bir 
tu Gorduklerlme inanamıyorum. 
ıkatle ruya blrbirıne kırııtı: Ken

kend me: 'Hı)'tr, o, olmedı ... dı
dum. 

k t onu ıömmemlı mıydık? Dah.1 
n olmak Jçln meı:arlıia koımak li

lıte onun yatajı bombo!I . Sa
a ıırıyorum Her :zamankı koltu

nda yok. Haykırıyorum: Anne! 
O kı ıoz daınıa karıımdı daıma o-

bakıyorum Merd venlerc koıtum. 
A k her ıey karardı. 
Uyanıı çok acı oldu Del ın heıe

ediıı hakıkat ve hayal arasınd 
pmı ı tab • nsanın ıstı aplarınd n 
ha haflf Artık boş koşeler. s kin 

ık n bakıyorum. Bllıyorum kı, o ol
Artık onu boş od tarda aramıya

ğım. Kalbımi avcunda sıkan bir el 
r Etrafımdak insani n birer birer 

anıdan, dudaklarım duşlınmeden fı
adı. 

- Rahat111 ettim. Affederslnu:, 
di J)'iy:im ... 

Her ıeye alışılıyor. İçılen ılk kaşık 
hadan sonra ne yapacaiım diye diı-

Ya%an: MEHMETABU'I' 

unuyo um Bombo!\ hay tımı doldu 
mak ıçın kıme arı imalı? 

B r ak$DITI k rde$İmın oda ı a kadar 
g tt m : 

- Dıı ünmeınck ıçın bıraz bana d.ı 
veri Dıyec:cktım Sonr onun bulutlu 
naz rla mı gorunce, kcnd kcncl m-
den ut ndım He eye ka şı , en bli 
yülc fclaketlenn önundc bıle omuz 
ılken b r n a Da mı b ı se semlik 
ç ndc dolaşıp duruyo O un butU 
varlı kok ı cya t r rı bıtınce 
ca 1 nıyor Hatta o zaman tehi kel b 
ınsan oluyo O k mdan o r yal
nız o ıı kurta bılmek ç n çalı tım · 
r kat o, hayatından memnundu. Ma
dem ki mesuttu, neden onu d.ı. his
sedecek hale getirmeli? 

Gunle ıeçt Karde3 me b k bıl
mek ıçın yıne 11 arıyo dum. N h yet 
ecnebı bir tirkette dakti oluk buldum 
B k ç man onra yni buroda ba
zı nıunasebetsız adamların taarruzuna 
uıradım · o !arı u turmak muc dele 
etmek ben fazla yo uyordu. boiazı
mıza k d1r bo ç içindeydık 

B kk2l, kasap artık veresıyeyı kes
miılerdı. Karde imin karuı, annemin 
hastalıgmda vermiş olduğu ellı lır. -
Y• ııtedı; erteıi cun için ıoz verdım, 
Aylıfımı peıin iıtımek için d rektöre 
rica etmekten batka çıre yolı:tu. 

İı;en cırdim. kendıılnı niç n rahat
sız ettıt mlzı ıah ettım Sözleritlll 
d nler ılbl yaparak vıı_udılmU bıı:ık
lırımı tetkık ediyordu; kUıt h bir te
be11ümle: 

- Hoıuma cidıyorıunuı: 1 Dedı 
Kıpkırmızı kealldim, Yer nden İc lk 

tı. İstedllim par yı uzatırken kolunu 
belime aardı: 

- Eler ben memnu edersen ı: ıl 
ıre yardım ederim. Hattı bu avanıİ rı 
iıliyen aylıfınızdan k11mem bile. Bu 
parayı kaf11ına atmalı ne kadar 11• 
tlyordumı Fakat o zaman büroyu bir 
daha ııelmemek uıere terketmek llzım 
ıelecektl. Kollarından sıyrılırken: 

- Teıekkilr ederim dedim Ben 
hakkımı lıtıyorum. Faıluını bııka 
memurlannız ver nlnız, Ellı lirayı 
oldutu ıııb kadına ıoturdum O ak
pm k rdeş m Par 1 • diye · uıtume 
hUcum etti. Olm dıtını oyleyinc 
en müstekreh kUfürle le bofazıma sal 
dırdı. Koka nı bltmış olacaktı k de-
l g b ldtrıyo c: vaı 
du 

(Ark ıı var 

1 GF:C' G'L'M 1 

Gelen Mulıacırler 
Fakirlikleri 

Tabiiyet 
Sabit Olduğu Takdirde 
Harcı Ödemiyecekler 

Peıte ve Bükreı 
Hükumetleri lngiliz 
Notasını Reddettc 
Budapeıte 5 A A ) - Ruıyay k r 

11 asken harekatın du durulm ı ı 
lep eden ve aksı halde M ı.;ıt.r ıt:ı.nlı 

t ı ltcre ara1mda harp ııalınln i Ilı 
haya mtılcal edeceiını b in re:ı in

i not111nı M car hukUmet ın 

* Bukreı 5 AA.) - Salahıyetl nı h 
de b ldirldiıl ne ıöre Romany'.l 

kGmetl Bntanya hükUmetın n 'lota
ıı ı cevap vermiı;tır Cevabın yalnız 
menfı oldulu maHlmdıır. 

* Va, nıton .S (A A ) - Buyük Brı-
t a'nı pazardan evvel Fınlanda -
ı harp ılın etmesı V ıınııtonda bek 

Ru - J apon Hududunda 
Yeni Bir Çarpışma 

T kyo 5 (A.A.) - Honı - Ko 
ta Do111eı ajansına bildi ılıyor: 

B r Japon bahrlye n ı; ncı muf
Sovyet - Manc;uko hududun 

B" ncl kol mını sının t r
u una uiramııtı 14 klııden ıba
et olan bu manga hafıf mıtralyozler, 

t ek ve tabanca ile ıılihlandı ılmı 
Ta rruz tardedılmiı ve milnder ıe 

yer .nde m ngadın bir ölti kalmııstr'". 
Öl nlin ü !forması ve ilzerinde bulu
nan etYa Sovyet markuını taıını k
tadır 

Pariste Bir Alman 
Subayına Daha 
Suikast Y aplldı 

Rusya • 
Yardım 

Polonya 
Paktı 

(Baıtuafı ı 

Bey nn men n onund 

Hizmetçi Bulma 
Bürosu 

Belediye 
Teşkilat 

Yeni Bir 
Kuruyor 

TAN 

A11illI ~efiII1iZ ... 
•• 
Universite Birliğini 

Ege Tütün 
Piyasası 
Bu Ayın O n Beşinde 
Acsılacağı Anlaşıhyor 

Himayeleri e Aldılar 1 ~ •• :.·, 
U nıver ıte Bırlıgının kurulma ı ıçın dun hır 

topl< ntı yapılmıştır. Toplantıda profesorler ve 
alcbc :hazır bulunmuştur. Rektör Cemil Bılsel kı
a bir hitabede bulunmuş ve Maarif Vekilinin me

rine almak lutfunda bulunmuşlardır. Gençlcııını l ~ıy ıJ 
zin bu yuksck sevgi ve ilgiyi yiırekten sevmerek m tır. B 
karşılıyacaklanna emin olarak, bu yeni tesekku - r. port rl 
hin memleket irfaı~ındn yer .tutacak ba.şar~lar g~s ı P1; 1 

r 1~ d t1 ı 
termesini candan dılemekteyım. Bu vesıle ıle Ünı- t P Umku 
versitemizin Ctimhuriyetçı, inkılapçı gençliginı mı~e bu 

>ajını okumuştur. Bu mesaj da, Birlıgin kurulması 
ile elde cdılecek amacın; yarın memleket i~lerin· 
de. ılımde, idarede ve serbest meslekte mesuliyet 
ve vazife alacak bugi.ınku Üniversite gcncligini 
ayni ulkü icin beraber olmıya ve bernber çahşmı-

sevgi ıle selamlarım.,, h l n 
Mesajı okuduktan sonra Rektor, Birligın kurul-

1 ycı cılıştırmak oldugu bildirılmektedır Mesaj şö~ -
le bitmektcdır: • 

ması için ıiç yıldanberı calışıldığını soylemıs ve bu 
gi.ın talebeye dağıtılacak Talebe Birligı nizamna 
mesınin bir ikı maddesinı okumuştur. 

Hep bir ağızdan istıklcil marşı okunarak toplan
tıya son v~rilmiştir. 

BİRLİKLER KURUL UYOR 

"İlim ve terbıye ışlerme yakm ılgilcrinı her za· 
man izhar buyuran Millı Şefimiz ve Reısicümlm
rumuz İsmet lnönti, - b[ıyuk bahtıyarhk duygula
rı ile müjdeliyeyım kı - yeni kurduğumuz İstanbul 

• Ünıversıtesı Talebe Bir1iğinı de yuksek himayelt'· 

Pnzartesı gtiniınden başlıyarak ikı hafta ıçindc 
bütun talebe birliklerı kurulacaktır. 

Kurtuluş Vapuru 
Bugün Geliyor 

Yunanistan Oçilnc:ü parti yardım 
y yecell ıötilrmil olan Kurtulu v 
puru, P ede yUkünU boııaltm.ış ve 
diln k ra sul runıza ılrmlııt r. Vapu
run buiUn k ma dojru lımanıınız 
ıı;elmest beklenmektedir. 

Kumar Yüzünden Bir Köylii 
Arkadaşını Öldürdü 

·. ·• AFRiKA .CEPHESi . · 

T.. 1 s f 1 • B . e İtfaiye Neferlerine Une e er eri . ugun 1 Zam Yapdacak 

Tekrar Başlıyor 
Tramvay Malzemeleri de Tamamlanıyor 

Vichy He Y apllan 
Uzlaıma 

rram\ U\ Umum l\liıdıı rii 
HuJki Erenı 

, ~"u band j d h h udır. 
Alnı ny dnn çelik ray, dingil, b ... n

d ı;e ır tramvay malzemesi getirt
mek icın 450 bin lir lık b tnh is;ıt 
ayrılmıştır. Bu malzeme yeni ticaret 
nlaşma ı hükumlerfne göre getirtile

cektır. ".rr. m\ay Umum Mudurlu.tU 
oeh r halkını yakından ılgılend!ff!n 
na\,fl vasıtası dnt·lığına ı-neydan ver
memek !çın butUn tedbırlerin almış 
bulunmnktaclir. 

1tr ly MUdUı h\ltll Belediye R s-
1 llnden hnyat pnh lıltlı k ısında 
itfaiye ne!erleı inin durun unun gö ö
nUnde tutulmasını tem tir. İtf ı:ı 
MUdUrlUIU, itf iye neferlerinin v 
fe icabı eıılerinden \ e çoc:uklarmd n 
ayn bulunduklarmı, ma &larmın z
hlı yUzilnden iyi bir durumda olm -
dıklarmı ve 50 kalar itfaiye neferi
nin fazla ücret veren ba k mUe e • 
selere gittiklerini bildirmiştir, 

Belediye, bu dllell incelemiş '.le 
ıLfa!ye neferlerine şimdlllk ilcre ız 
yiyecek \erilmesini k ı arı tırm tır. 
Yeni bUlçe yapıln'ken itfaiye ne!<' -
!erinin manşlarmm nıttırılm ı m· 
kunl:ırt aranacaktır. 

Hasm Ailesi Suvaresi 
l'urk Bum Bırlig İstanbul Mın

takuının tertlp ettiiı yıllık suvare 
ı O ı 942 cuma tf'Bi k3amı Takııimdıo 
Şeİm G ıno u :ılonlarınd ver lr.cek· 
tır 

Bum azası çoialdıjj;ı ve ye 
oldufu çin bu sene daveti Jeıin 
yet mahdut oldugu ani ılmaktadı 

Cereyan Neden Kesili}or? 
Halıçte, Sutlucede oturan b r oku

yucumuz. ıon zamanlarda bu semtte 
sık sık elektrik cereyanının ke,;ıdi
ğ ııı ve bazan bir kaç mahallrnın. ba
zan da butun nahiyenin elektnkıiz 
kal dıgını haber veriyor. Bu arıza ne
den ileri ıelıyor, onUne ııeçilmesi i
çin ilgllıl erln dikkatini çekeriz. 

( Baıtaraf ı J incide) 
67 ncı Alman piyade tümeninin 

(B~ftarafı 1. incide) 55 inci alayına mensup Frcdrich· • < Battarafı 1 incide) 
3 - B tı Afrıka, sarıh surette Reinstock ismınde esir bir er A l- Tahkıkat yapılıyor 

Fransız - lııpanyol mUdafaa bölıesi mnn ordusunda inzibatın t~tihş l/a ın ton 5 (A.A ) - İnternasyo-
telikkı olunacak, fakat Fransız · - Is.- li l · d ' ld ' · · .. 1 1 g · .. · 

1 k t i Al h Uı usu y e temın e ı ıgını soy e - nol Newı ııazeteslne ııore, Harbıye ve 
panyo uvve erıne man arp m 1 l k · 1 · · :.ı:emesi verilecek ve belki de aynı 21_ ı mış ve mısa o adra

1 
, mltra yodzun 1 B~hrlyke Nı~ırl!~ldar\ Avı:upayda bır 

manda gizli Alman askeri y, rdımı ;1a- bozulmasından o ayı ateş e e - se er ~vvetı go~ er mesane aır o-
l kt miyen mitralyoz erının komutan !arak Sıkaııo Tnbune gnzete~ tara -

~ ca ır. f d ' ld" ld" ~ · f d fından yapılan ifşaat hakkında re mı 
4 - Karşılık olmak uzerc, Vlchy 31e tar a m an o u r u ugu nu ı a e hkt'-- 1 ı:- b"ld' 1 d .• · t• ta ...... t açı aca5 ... ı ı ırm•v cı r. 

hır miktar Fransız harp esırı iaue o- etmıs ır M R it b · · ıı:.ı d onra • fi b' . ooseve uıun o5 e en s 
lunacnk ve ışeal mısra arı ır m·r.taı Bfr gedik a~ldı beyaz sarayda Bahriye Nazı:ı Albay 
aLzaltılacl~kt8ır. l' 'd. Knox ile görü,müş ve bu goruııme-

ava l er lllC gı ıyormu~ den sonra gazetecilere yapt•i· beya -
Ankar , 5 (Radyo Gazetesi) - Ru natta, ilgıll bUtün nazırlar•n gızl.i 

men radyosunun buıün ıhtlyat kaydly raporu ne suretle ıazetrl gıtti-
le bildırd' fı ve baık kaynakla dıtı ı n teabıt ıçın ar ı;tırma yııp cakl -
teylt ed lmlyen bır habere ıore eıık rını bildırmışt 
Fransız B ııvekılleri den Lava! Be·- r. * 
1 nde beklenmekted r Eger bu yol 
culuk gerc;ek e olduk~ man hclı v 
Petaın - Gor nıı ııonışmelerını 
mulu hakkında b ı fıkı verebı r 

* Lond 5 (A.A.) - Daıly 
gazete nın Madrlt muhabiri, Alman 

_ yanm :Rommel'e takviye ıondermelc 
üzere Akdenizdek bulun Fran&ll ge 
mı le ın musadere etmek ta "'V\ urun 
da bulunduııunu y zmakt dıı. 

Lo dr 5 (AA) - S lahy tıı 
m h filde Lıbyada sukune de-
vam et i ıkat, lngılı kıt 1 ının 
faalıyet goste dıııı e hudut bolae-
sınde temızlcme hareketlen Y pıldı
iı bildır liyor Dlin Sidı Azız de bıı 
duıman koluna karşı y pılan t ı rruz 
esnasında lnııl z kuvvctlerı 40 Alman 
askerı oldurmU:sler, dort top lnıı l r 
ve mubim miktard motorlu ta ıma 
vasıtiHarı ı tahrıp dmi le dir 

İngıliz kuvvetlen şımd h ı 
hasmın buyuk b lu mm: hlkınt bu 
Junmaktadır. 

Capuzzo yolunun cenubund. 
takım m hver kuV\'ctler nir, '>ulun
dugu tahmin edılıyor C ıpun:CJ h -
len Ingılızleı i el nde oldugu ıbı 
tmp rato luk kuvcvtleı de Sollum' 

Sıhhatl i Kadın l\lahkiımhtr 

da Çalıştırılacak 
Ankara S (TAN) - Adlıye Veki 

let erkek m hkQml ı ı~bı sıhhatte 
bulunan butiln m hkOm kadınların ça
lı tırılmal rı uzer nde tetk kıt b111-
l mıstı . Bu tetkıkle musbet ııetıce 
H rse sıhhatli bUtu:ı ınahkun kıdın 
1 • milnasıp birer ı verılecekt r 
Habeşistandaki ltalyan 
Tebaası Çıkarılıyor 

hak m bulunm ktadı M hv kuv 

Tokyo !i (A A.) - Japorı B vekilı 
Tojo nun Vaşinıton mUz kerelcrı 
hakkında yııkında beya ıtt bulu., -
c:ııtı haber veriliyor. Baı1veldl nut
kunu milli hizmet cemiyet ıeıke7. 
heyeti toplantıııındn ıöyl yec"'ktır 
Hariciye Nazırı Tojo'nun ve eaha vetler Sıdı Rezeg le Gambu ıı 

gal etm slerdır Yıkıcı mi.if e 1 ı 
mız muharebe meydanın n muh el 

baıka Japon ılyaat ricalinı de bey -
nıtta bulunac:aldıırı ıahmı,., cdıl y? 

- kı ımlarınd mukemmel ı ı:oı m•kt AvUBtralyada tedbirle,. 

Mahkum Edilen 
Vurguncular 

Yakalanan Esrarkeıler 
Tophanede Cliercıler sokaiında Sa
dıgın kahveslnde y tan Melımet, Is
matl Ali, R hını ve Hasan eırarcı 
Hu amettınden eıırar lmııılar ve ic;cr 
ke y kalınmııl ıdır 

Altın Fi) atları Yükseldi 
Altın yıne yukselm tır. B r altın 

2710 kuruşt n b gram kulçe S79 ku.-
ruıtan ı tılmıııtır. 

(Battarafı 1 incide) 

Alman hava kuvvetlen, Mos • 
gova bolgesınde düşman hatları
na kütle teşekkullerı halinde t • 
arruzlar yapmış, msan ve mulze
mece Sovyetlcre agır zayıat ver
dırmı tır. 

1'agcuırou dıi§medi 
Beri ı (A A ) - Alma adyo· 

su Alm n kıtal nnın T g nroıı u tc 
k tt klerıne 1 r ol n Sovyet ve 1 
t:•I ı h beri r ı bu sab b yalanı 
nııljtı Bu 1 ·dy bilakı Taganror. 
un Alman kıtalıt•ı tarafından s 
1 m surette :nul afuzıısına devam e
clıldli nı t ıırth eylemekted r. 

H a11goe, de vaziyet 

Fiyat Kontrolü 
( Baıtarafı 1 incide) 

1 . 
ve arız ebcb yle mcyd nda k l.nı 

olan bır çok düı;ma11 t nkl •ın• tah 
ıibc devam etmekted 

Va,ınıton 5 ( A.A.) - Bahr Ye Na 
zıı lıtı teblilı • Atlantllin ıimıllnde. 
30 ılkteırlnde bir torpil yaraaı alan 
donanmaya mınıup Sılinaa petrol ıe
mlıi, kendiılne 5 torpil atan denlııal ı 
ıemllerinden birine hllcam etmlı ve 
bu denlıaltıyı ıf lebllhtimal h11ara uıi 
rıtmııtrr. 

Dlğ r t 
Melbou rne, 5 (A A.) Cenup 11 Mı lı 1 

t kametinde J apon kıt l rının ' d b zı ılnv ı 
Alman resmi tebliği 

Berhn 5 ( A.A.) - 'Teblıg, Afrık 
&1malinde Alman - İtalyan kuvvetle i 

- dUı;manın ke ır kolla 'lnı -;.ı kıı \ u 
lerd r 

Alman ltaly n hava kuvvetlen 
Y.a s~-Matruh aıasındakı duıman il ... 
leri ve münakale yolla~ havadan mu 
essi urette bomb 1 nmıştır 

il a=ma 
Cyıcnaique tahlllerı çıklarında bir 

Alman denizaltısı ıemısı blr İngllız 

mı ve hasara ugratm ıştır 

m kyaata harekete ıeçtlklerln d r I 16 1 ln ~tır 
alman bir haber üzerine Avu t 1v 
harp kabinesinin denlz ve hava ı - ı 
vetlerine m!lhlm emirler \ e dllı ı - lun n biltiln lnıillzlere ve H ıı 
enllmlıt r. 1 ı e hitaben bir beyannamr- n ~ * Tayland ı derhal terk t le 
Banıı - Kok 5 ( A A.) Domtı ıi7e etmııtır T yl nd 

ajanaınfQ haber verdijine ıört. 111· vatanda,ı Ue takriben 
yük Britanya eltlll~i 'J':nylandd bu- bulundu u zannedılm 



TAM 

T A N 
ABONE BID•LI 

~::~~!!J~;!~!~~~················································~··~ ( 11!.D~~.~ ..... ~!!.!i:.!=:~.~~.~.~ ... 
TOrkll! lonül 
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Ad,.. delllllrmek (H) kYruttur 

Harbin Çocuklar 
U zerindeki Tesirf e,.i 

11!.uHiJk kabuiama deicnb 1* 
r ;~mrdlk. Hatta ııtcbfanı 

aa itler lçiD fmdık kawa-
dwnlb,. clorltr Meler ba 
lrldar naiıabalaı kapların ne 
deiwl,,.... 

TralısOAda ~ Halk.. 
fmdık kabutwıa dokaı\an • 

e e e e ~ twı 1'Ullu ya117or Hıttl 
Muhtelif Müphedeler - 8 - 12 Y811ndaki Çocuklar - Çocuk Oyunları - Harp 1 =~ _:-~~tandl• 

Oyunlarına Karşı Çocuk Alakası - Çocugun Hayatı ve Harp 1 Mil*ta bitirtllQor. 
• e e e ..J hıharririmiz u ta, JOk diye bir türlü satlfm k .;;teailn1be11 pa 1l'mM kabatDan Werl aad 

0 aeni tetk k edi,or ............. Katadeımliler 
v....... hldiaelertnin -·lr tün b1a onolar uUa suıanmda ıö· ı.,ee ldlofa vuc bu aaatu ·-r ~- tılildr libi ıüam ~ IQalll.-

rnüfekkireainde nuı btr 7er ( yazan: rUldllltl Jibı cen1.ıemı, detu&r. r I Ö O T JL R ...... 11er yal, 1a plbıce o~ 
aldılm& ve tavır ve haıeketı Noelden IOIU'& baharda ve 7Uda bu 1 ŞEH RDEN R P R A A '1n ocltlnlıaldartnm b r lröt 
üıerinde l bi t i aptığı Ho •• BACOL o711tdarm isine t ... dtlf ec!ltemedi •• , \ .) fmdlk kabd111 aıaltllmek yüat 
tetkike d: b~ 8:.~ur. usnu .. ... ,,. ' 1 ...-11 b.r menün unnı 
Bugünkü yaıımıllCla bu hıwus· D'· Simon harp oyımJ&rma kar- Al M t p • 'l'rablorıl91ar 'blll ., biıllllll 
ta yapılan tetkldere IÖre bu .a..a... ... a'l~lt a~~.,::~aage:1.!.~; tı e re azen t!ln ~"""'~.rta.-... fa~ .·~=:'°:Zo'-.._ ...... ciheti~ "Harbin llaaından1*'i oJaD)amı .. _.... ı•u "S -

- .. ... deiiıtlii sörüliiyor, atlar yalnu: top bir ay, bır aene devam ediyor Son-

b ~.:s:. :-~~ ?~~J::::§ =t::::~~": Kaç Dükkan Dolaştbr? ~~"i: 
blr tanda t..sn tellctll aWladan lama netiçesinde artık hapis çeuıı harp esaaaında çoaüdann ciicHUde lrilaf ohmlr lrere ,...,_ 
ıtlfade .. o ... ı fcln olallan 'Affet- yok. divanıharp ,,. lnartana disme ıdare eclll4litnl aa,ı .. ıer. Btı nokta- __ 1 .. ,A::..ı.. 0 . .ı~--·"L lfd' Vale ge1ııae. Yalms TNbwı MJsı.ı-...BlllıılılA 

titi prntJtr4• 1ı1tka ıster ,....._ ,., tö1ıe iHh -1-ıar: EarlUlın o,, ... u- .-uen mı,~~ • - on 111 lllllron kilo 1ııHar .__ _. __ , var,,, .....,... • ' 
rip l•ttr bitaraf ellu ... r _..e- Harp o kadar stait blr vahtet o .. ı.ı ... ,,_ --ı.•--··· .. mal.- Halledilmigen nuuurıma. bet altı lllfbNm kilo blMlk 
kette bartle lllli her teY çocukla- Bôyleçe her nevi oyun; avcılık. kadar biı7Uk barbarbk. o bclar aa iM u •'"" .,...,.....,... ve bu •1n*lar .....ınıte. 
nn tanvvur ve mulıanile ıabata - :rapıoıbk. • ......_ oJDJan tlldl• ll&let ve fec:aat ubnelera araeder ki puesı anyonun. y . - lıCa~_!~ !: odun taer Gibı tdlaebilmell 
rmda bU)'iik bır yer" gal ede Bu oyunlar •ahiri pldlleı11li barpt.eıı .,. eörinUn önünde fnaanhlc. dllllnaaı Pljaaaahk ca• ( a.zan ~ IÜll9 -_:ıa_ • Wr ı deılıl•il 'l"ticbr ata! 
buıuııa bir fUsir vumek içuı muhte hr. Fakat acıaba harbin aıUcac1el ı. dtrecec)e ayak altına alm4ılnu bald" Tak _ l D K ES L 11 iual•ra _.ır.ı "*ta fUMlıla ~rSdllı ic:ln 
lif mUphe41eletc1en ıt ade ediyo ... o:raalanm coialttaak ıi1tl bir t•n sören çoaık artlk ne iyllijin, ne ılaule:&:'wıh•ma • 5 A len ~ ~ nn birUflDeei ..-ıı imil •• 
ru: olıır nu.ı? Ba huauta muharip ve fenıhiro bfr kıJmetJ kaldima her 

1111 
llabmllltpqa _ _ ı ı ulta, -n aıı:ıı clu iitlrii ~ bit lllalltı 

ı - Çocgpn bil4iiı kelimeler a- bttlraf aıeml.ntler araauıcla ve şqln mllbah oldatuna hiilrme4er. anı ~t bal!Man Ka alJ)e Abrtın ..maımı diitiinerek fimdiden 
ruma aabrt tlbtrler. talmik isim- harbin amhttllf uımanlarma göre Bu i&abm twdkate anan ohaachiı pahpquun SUaftar Df&llP& kadar~ * * ........ 
ler gittr, maharebe ııllblan, silih- bazı aymnalar Jall'llÜ llnmdıf. tılklrdır. Zira cocata ktnalne a- strmedllim, ıormacblmı dtlklcln kal- & radarı tam bir 11 seç\i, Ben btr \lç Guetesain aç Japratın4a q ~ 
1arm labnleri kuvvetlı bir allka u- PillkoJoJik arqtsrmalar ,.pmak- ıt olımyan ahWr bfiktimleri atfedil- ma4ı. Kimisi uclece: llll dlll)e bir Halim BIJ• ~r- ite 4olaanu laabtrler var ıa.n..t 
Jmchnr. la maruf M. Dib ilminde bir At- mit olQJOr d.m.ıctlr. Çocaldann Yok, Wl. Jtlaüal: dam, her' cıeı.mta c1a ıtlmecli brd9>- lrolatroll llaftlda bir tin fmM 

1 - Denlerc1t talebe ve mulllim llWl ıntlrelıblal IU meraldı mtitahe- :vetilldnltri itham ıttllderl icln öl- 1:.. NU'e41 o mallar ba7Ull'I' Di1e tim. ~ .,...._ 1uuu ..... htUsa ......... 
tarafından yapılan fsablar ara11nda delere Yitti olımqtur: retmenltrinin ve ailelerinin otqrite- baııfWıdl, ldndll: BfteUd da ............. •ecl - dllıtmU iCID bittin fm4ıt melı .. 
llk behemehal harp bldlaelerine in- "Seferberlik batladıiı aman, saıı- aiı\clen !Mfrat ettllded ırallUI tdilt• ,_..... BIJ PallriDin .,_.... dr· ,.....: bir ~ .. beleclJe 
tilı:al eder. nettim ld cnaklar .......- saman. cü bir fikir delilc1ir Daha bult - Pijamahk C9balrbı pu• WU. 4iitbD cüPlu pueni ""81' •· fmdlk ....,. atin •eaikalar 

1 - lerbalt l'ellmlercle mevzu • lannila olıfıliu cibl ulrer oJUDa oy- pisilı:oloJlk bir bldlse düıünülebiUr: eülden b~1 ~~~!'lıüldl • ~ ntfatllncmın ......_ lirbce :: llllf. 
1ar ~bava, denb ve karı ha- ~. Bellla mUtabtd• aa- Harp anaam4a ;oeutaa zibniııcle besltrlal uııı e --T>K- ,. -· ralMlll. ıro,. .......... lllllWL-. .. _... 11,t ....... 
~ ,'!f!~r t'°!:-':~ i~ ~ babö!~,1hlr.dt!4:., nlmÇo-~ar ,; ıtınılllr afak tefek mecburiyetler - ,.adı, ldmlal dt~1 y ll mallar keıd1ll ııtfı, .. 11••• .. Jlatltlt ft • ddr ........ ......_.k 111t•l(f; 

a•u ı•r• ~- ,.... •- ıow ..,.. den daha tlattln ıe71er •archr, bti- - .~~ ... ~ Dier _.._._ keti tılliwP ..... ...... ...... .... CIWllilll •nltJtltM 
4 - Kollekli1on toplamak: •au seriftde evde olnn, elmlda olsun va yük harbin bittin btatilfnl kawıym puaraann- --· ff - _ X. mıetraiP ki "abütar baciierm b&Jle 

lllnf taı4'1Mli cephede 1nılanan tabi ıi,.tüt clcWI Ye ~ ohan mu derin aWrumı, coc:ak idi~ e• mec verdi T_..... bir ...... bir risilde ceı.ıtWe atılıllanılmallrlolll 
akrüalanna ait mektup, ordu takdir lmll olda'I' • .._,de pek kUctilr- barl,.tlerlne vakfetmete tınlrtn bu· Serbest piyasada altı m~eclk !; t.akU IOllCa da ttdlrla iMr ....... abmt DIQotlar 
namesi, hlr,p madalyası ve siperler• ltrdea bafka lılc 1ılrhıltı aalrer OJ'U- ıamu. J....ıık puen ~ - IOft - OblrlD bir atama - _.. ..,._..... a .. Mlliın ~ 
de imal edUtn esyadan rnurelckep kol nu o-•chtr _..n,_ .... , BU ti H ı.a.. a:pdam, Yerli mallar puarlanna -ı ---'- • -. -- lıılna •: ......._.. fıa.a.&... ---=-• 
tebi:ronlar toplar. ,_ .--iNi. t n •o - ~ha harp çocqllll hayatında ~tdm Teqllttarlar tinltrlııdeld ıra- uu -U.;t";.,.;;;. ;;;-. llllcli ba• terildıeli etli ;iı ~ 

s - Aakeri tlnffoımayı hatırla - ~~eti::~·=~ mUbım bir 7er tatar, onlara bol bol labahktu Ut alıp da bana cevap - tirdi l tan bllinlJ•nuD, ...._ lcln 'fllM!* 11111• lnmltW; 
tan c1Jim W.11 çocuklar tarafftldan raJr lllllJlt 1iaflonna Ye ttChiftt Ye- :..-:ta~~=:.e, :ıı;.;::.: :: ........ bile ftldt ~ ... .:...... rn p fa 7flsdea fıatdc •CIJU .... 1ld 
btlenllerü talı:Ut e41Ur: Mesell er rlldlıten llOm'a ba oyanlar batladr cahn bir ı:ok ııahiıirela yaratıcı kııd tuanm tefi olan ••7 IUıuat -.YDI'· - He olMak fiatlıltP ,.aiı*r .._,, ltfla en ..,...., 
ve eaba7lara alt l:tatlıldar sl,,Uir Sana ela •ltlllek llnaı sıllr iri bU ret ni tzhara medar olur. dmn. - 9lr .. ı 80ltta ıehr...ı. •ita 111 .... ,.. • 

Çocü:larm barp b&Mlandaki ta • r---------------0:---------- - Yok bt.JcWın. de41, ıes-n HDe- ıehaıia olar. ~~..,. ...... ,....,..,..~,...,•ııM 
..nmtan llHdade JulUlllr tlft ıleabtri c;1bül11 "'°" atlme4i biat, ..,.... Ytrll mallar ,............ 1111111 ~ 
fmdan bir Ulllet yapd.mıttlt, (3000) Zevkine ton •• Heyecanfq lenar Jfesa _.,_.. Jd ftbrlb bQ çefl4l 47 brae& aaU!P dçeidi 1'Uenler de pa.. it..... .. ~ a&-
talôe tlRrbl4e bup bUJrm4a 7&Pl- Q":..-11111 • • c-. v-- _.._ .. _._... as-M .... Bir fiki eclamit ol1DU IÇID MO mı - -,_ ... - --.... ---.ı (15) da -. ne q bulunmayan etMftln en m"---- • ı ı - 1 -- - ._.. ... - - .il-- - -• -•n · - ,.. ... kes KQseri besi taa1Jem7or ... aa ıor•au 8'do ıt.ao- • 'l'Gltr "1'llıJ ttn-. 
ldbhk nauuı veri1m1t ve lnı sa- TAM .A M E N R E N K L l air kere de • ttf.l Bar ıtür.ııe - ua .._ l>td1. so•uı &iJJlı.!..11' Mfa ... 
man ıtarfmda fitiDdtUııltrild ,... ş 

1
• -ır---- .aıa..&&.o:& Yıllarca JID7&- ıc.;m, Wr c:Qnali ....-ı 7l'Pllf- _.. •• .. -cf{,c • • 0 y • 

maı.n aö7lemniftir: , - 13 yaf!D- y A H A Ş K -·-· _.... . . -.&. ..... ı• koca puan ---...... 
dald çocuklll!'a ait olan bu vuffele- na -~· suet~n~ ~ laprak bir polla aradan. bulamac1bb. 
rin tetkiki neticesinde :vaıa ıtıre a;- nıu bil eski arkadaş olar kı derdime ... .....,_ ..w-, 10$0ıirip tıUtlaıı -------··-· 
...... c1ıttıllll "'' u. .. ,.. ... L A L E • ~ ~~~::: .... ""'_.... ....._ n.ı.a. ... .ıı ...... "" ,...,,, .. 
, .... ..., erkü: ve 1a. eocü1an° Bugün Sinemasında ~~ ~b .. 1m tatedflimİ aıııat- bıt ettim. • r..-ı. • Y.rı1 ..uar .. ....,,*., . ·._..~ 
blrblrlncltn farklı 41lttln4ti18 ıörül- ~ 11 puan toptan satıt blrOla tel! BQ lfe lllmiittlr bWmnea ..... 
mfittiir. :Qiç btldenilmedlii halele BGyUk bir HayrHlakla Alkıttantyer. llU1I ~.ıı:: kardetim. dedi. 0 ıe- ~ sittim ba ma1m kac bnta blpnda oqnn ve 1'sde ... 
:.=.:ılldblrlas ~ .. =~ RAY MILLAND • PATRICIA MORleON ~ AKIM TAM~ROFl''un rıln-llt•• cıa)Qklu puemerden ::=ce~irenmek istiyordum. Ret =;;,:,,.::. .. 0.:.--IC<li 
U '8fllldtldletde ba YllliJft JOlı:- Kudttttl .... yle ltaklkf bir llh ... r yaptıkları BU HARIKANIN ION rok. ıtabrili JIJllUJOr tifndı oa1an. _ 8apblc1nn ba ite dedi BilM fıtl. ....... llll!lllılJ• ' 
tur, 12 7lltmdakllm1e ba dltmU'- ıUnlerlnden latlfacılı edlnll. ~ aralık Jrarpkl lııaaaPeJe yerlet- 1"I maldan JOk. Sim~e kadar tabi ,.... eclar llbi elt'1 JIOMe6 
ca tema'811er: mıın ıarar hli.ı,le Mühim llave: İLK Btl'Ytl'K TORK FiLMi tlrilmil. ve tam benim .arachirm de- da '9PCft*dık, binaenalerb fi,mnı da ti ToftaD lllr ._ bitti • 
blrlikCll ...., etm.iftlr, 13 11tm- YUIOOA ctJıuHuııvn IAYIAuı MD4eıbir topbusöstlmd-!-~:- ... L~- llAmiJoras. Merede balamt açaba ........ 11111 ..... .. ,.... .. 
dQi im ı;ocaldarda en az bir ya' "' • 1 nı - ıte, J1 • ~· ·-•• .. • ..- ilam banlar toJtu ""' ......... 1'irt._ 
JÜlrl ..ak çocülara ıdabetle hü· TÜRKÇE 8ÖZL0 1100 Metre. Ttkmlll Bll'Clın, au1u11 •at 1110 da napedô d=c:;.~~ ~ yt1sil. Alll timdi 1*a 1'11 .. lm .-ı TOP balcle puaflaı1la .mlb, tllita 
=~ c1aba fasla o1Pnbak ıöriil- tenanttıı "'atine • . Dll•r .......... Saat : 1,20 - 4,IO - e.ao

1 

.,, ~ de4filmia -: =.r:.=·~ ~..: : :1 ~;a:..:'1:!....,_ * * DötemeliJde pueni ~ecek 111 ebe ......... ....., 1* eel •· ,..._ 
f'!ocak onalarmd& luırMn te - kam~.... ıılı 1 

.... iiiiiiiiiiiiii:-ii::::-ii:iii;a~;twi:iiiliii;;= y .u.n anıca tet111b deler. o Bu Sah Akpnu ••••••-. ...,..._ 1üat ..._ ııaı ı• s 11tt111 ~ Dlm•• • IUltl• Aı1tati 

ET=!'~.:-~ SOMER Sinema ında =:-:=:"=:...~ 1 ,. 
ftfU'. Ceaıll o,..ı.n 111c ,.,..._ - Aman lmdqlm, 4ecllm. ... n• Mlı......... y •r•th 
lis mabarebenla bvvetle tesiri al· ld•bl7abn ve alntmanın lan'ata verebUdlll en oallbl dikkat ... r • ad vtrfntnll verfllls, bG binim .,.. 
tında kallr, ilk silse carpe ~ tıa- llttfntr lftllllz M .. ltarrtrt alRNAltD 8HAW'la .... ıncten ıtctıa.aa dıllm pijamablıı .......str. Ve.,.,. B 1 
dar, Fakat '*1anc1an baJalına bar- edilen ve Lolltlrada Ply .. ını oynam11 olan Jra1 ... lnn slbl maauımn Uatritat ıe-

:ı:.noıau!'rı,u.== =~ LESLIE HOWARD • WINDY MiLLER dr~ Ha... Dec11. Süidln .,.._ı,. 
lan ,..,,...ı fikir •e hani lllDSUr• tarafından hatlkullde bir ta.-.da yarıtılan Ben henla _,.. etııllediılldl. Bfttl 
lan ttalr, ı•t OJUllnn malü)'e· dlm. bular ftbrilıama "81 lmallb 

dni chllltirmez. Çoculım sınıftaki aı·ı KADIN YARATTIM Blae slnderdi. ...... , ........ ıemrı.aı.ri OIU itibarl1Je Qni ol - cek, her matuanm ae bdar lttelllll-
mdta t.raber rne-mılar daha aiya- ni tesblt ac1tM1I. aoara fabdJıqa aatıı 
................... PoNU11e- ( p y 6 M A L 1 o N ) nablatisıeai ...... • atm tıecllr 
r1ae _... babae4er, sokak onn- - Gllstt ille Sudan baDa alb met 
lan .._. "" rtnk .ıar, tatat •ki fil.... · in ilk ira i eı· G 'Ufts 1 recik. .. ..u.ıaı a!aallafua tdtr. ..,_..eeerın eı §er ıne LA 4uuı AMERES _ tUln mı vur au .,._.nedi 

ltl4 ...._. Parla cecUlan ü- 8u Selı atceemı GAl.A itin yerltrlltlal evvel•n atcllrfnıa. aatdmu. a. bitim 1&t• ~ 

atrbıtt ,.,.._ mlplleclı ıu netl- ~--••••••••••••••••••••" miz yok ld. •• 
"" vtralttlr: - .... 

- . - -- -- - - - - -. ------------- -- - _,,._. , 
TAKSIM Si E 

Bugün Matinelerden itibar n 
Me(Jıiınbi en naültlm ve Marmara Stlldg......,,,. en aon 

ıuıırıt ,.,ı ıldJlduı MDN, oto- Dl uutank, tavam aoo bel& birkaç Gö&l.ıi JIJpJıurmw )'anıyor~ Btt • ._,__,_,_ft Ll..J --•-, -''··--·- ___.,,_ ... -.: ...... _ .. 
--- bir MnPD9 lnQade bre ~ TDUııdaJd her ldm- benzi de ldJl slbb'cli. Marner. , NllllC'nllUC' .,.... ...... ,....,,U'flRll""" ..,-, HG ~ UNIM!'• ... 

f ldttcl nuavaffatcqtt ...-..ı 

•Uta._ ........... ........ ........ • )ilk ftkıA • ._... ,....._ bekti. ,., oman bel Jlll'tUe ne deaaek fite- - Ne iatf1onun? dedi, _.,,.,,,. '•*iraldle 11..,,,.,.,. ten ~ bu. Koia cUlbd ~ ~. Ta· - Seni Jatb'orum. Babatnm canı .,. 
up11r .-... otcımo1Ml 1G1r1 Jardl duıdu. J'üat - ~. JWJne Milin canını aıaca1nnı 1 0 1 1 Ç E S O Z 1 O 

A IUIUl duftn .....,.. bniDs ,._m1ıı: tlrds camıarma bir ~ - AnlanuJonım. Ne df7onun? 
ftl'dı, UltOnde ile tarPtt. - Peter Kane dün ıece babamı y •ı K 
~ hapiO ........ 4-lllror- ..... bit pantalon ılkllmm u- 614G:rdtı. eş 1 orsanın 

bWJ &Ç911 bit mlhpaa: CUDa tülblı• blr blDknoı 111'4U. Jtı- - J>ell mil1P, HD IÖ)'ledin ;,al Ba· Kızı 
HGcre hazır mı? dedi. J'llbta: "len ldml!Q, 111t mfatn P8- baın burada. 

- Bvett ter? 8ln 1Ukmda bUrada7;an. Jobn- - Sana 7alab .a,ledlm, oma bil- Atk, Serrilıe§t ve Konanbk Flbal 
kapıyt anütarl9 llbllr. •• tea1ttln1 ~dl raya vetlrirken kaçtı. Klilbe döndO, lrk•k ve kadın kol'llnlar araıındı .,....._ MlllMIMllertt ... OJ'loQ 

ıırarne:nt cert tip kap111 ldlltledlr. Marne7 az kaldı blr çılhk sata- '1dlp b9blfttı GldUrdil, ve yaklcı &fk maceraltl'lnı. Akntara hayret ve kılblere htYtUft ve-
Jr:Qla.&flr bir kU'JOlaclan bili- oaldt. ~ k1. beın John, hem de - Yalan! t 1• -~ lda. Odum blrlclk penc:e- bablu ~. bt ki eok ban _Yalan mı. ll8hl ml ben sana aöl· reeek b r "'rette .....-.n herlka ""•I. Ay.-: zı•ca H '""'V•LER. 
camlan klnktI. Oradatı buz notun içine bir de kQcOk kW'fWl ka- terlrim. ltarumm anl17or musun? ı- ~----- 8ulf1n Hat 1 de tenıilAtb matın * l1IS aaJl1ordu. lbme:r bUnmnıt len ~ Main8" cenbmt yaz- iet' anm dllDlen kanm otacıüdl. ~----•••••••••••••••llllık· dal1dl- Bir ldbU ~ iten- dı. Jollbn lıQlılı 1Ukan etldl. dadi ve d1lan cıktı. Kapı 1'ine ldllt- ..-

allrhk çöktG, ICü1olanın JobnnJ'>i orada bilmekle biraz te- lendi. 
ııı.ıtııaraMl btlatildll. Duvatm ou- selli bulmuttu. tJnnrk kalayun diye Artık bllllDeVlne lilium 7Qktu Jett 

parıl parlt.Jordu, ıtfm lllr ulrqtl. Fakat tab~t ıalebe çaldı, u- nndellı9 1tftc1eU1e o4a1uma ll'-
ınaıapas le d ınn ~ı. Sabah erken cirklll ,apnı h•ltMbı ~ ~ ..ı,, ıcav-

tı.ııı:ıerıte:n mtmı o duvara dayl)'a blr!ai ona bir bardak cay ıettrdi. m...ı _..w. ~ 1lllO jaMfUı 
acı le bu& &ll>i Kız adama· ceplerine tıt nlar hep cılap lltuler 
o1kJD tl. Matnt7 kor- Burası. neresi? d17e sordu. ( At'lcaa vtr) 

:fak t neydi o? YUka- Bap:llhane! !'an hapislwıvd • :3!~!i5i!:!!!~ tlvuır ___ .... ,.. wru• Amma blktmet -• bapllbaneler oı; 11 -' bata • 
...-.. - .J'_.. t-1 •• ·~ ediyordu, Xend ken- ,.,._ bunamı sattı. J'efl aatın 1- P1ıtllaa .. lı1IM 

clı lkıruı blalm badmevltnl.Jdlr, ••t14• Alr• *k•c lhltllr alttı 

1M1 llMll l'lllml•rlftln PtRLANTAaı • • • 
l taabal Slneinalaruun Zafer Tacı 

KÖPRUSU 
1'1hnlnı .._............ Aile unutamıyaoablftıaı 

Bat Rellertle: tl'ZGAR GlBt GBÇrl" Pflmi ile 
s.nnz Bir Şihnt X.-•• 

VIVIAN LEIGH ve ROi RT 

K 1 
illede Delnlnıa 

TUrkge 11110 Vt ....... ltl&lltr. AHMIT Y ......... fl'klltra 
Arkm • NMtr ...... ...._ MhOrluto ..,.,,....,. lleflawtt 
veten. Vu,.. OIMtntttıet llrN•ı. 8ut81t alM 1 de ..._.. .. 

ROBERT YOUN6 ve HELEN tilLB 
rafından yaratal•n ve lm,a......,..k UY,... v ....... ve..__,, 

l'arMIMf ~M9'tll LDb ve 11 ......... ı , .... ,... 

ViYA 
AY 

btlcrede :ra 'Dabam, AJttmna ada hlçtıı hldlae oJm - :a .:=-~~~ı.:!t:; 
.-.-... v..ı d"9 ••••· IJ. W lllfe ~ ~. AlrlUl ...,.. .~--------------------11' ~-----k vı eli• l1ıet'l bflere)r& Jett'fn kendls geldi. 



1 Askerlik lıleri J 
aua•v• DAvn 

Yertl s..ı...tı Aa. f. Balka•htm'••ı 
Bmelıtli DL ll•lrilıe Ysb. o- ot. 0-u 
ao2 (1107) Nlı. Tim- lluav ot. Asiıı uı 
(44977) llanbff• Tim- O-r oı. llaur. 
125 (4HJO) Tbb. On Yab. Abdarnlımuı ot. 
A1ımet Cenap JI 2 (l HH) Bu Hbaırlana cila 
dalllariırle blrlllıtt• mc•le ııalıeıre mtlncutlan. 

* Malu AelıerUlıt l•lınilıdn: 1-...ı.le b• 
l'lth ıredelı ~Tim. .Alımet ot. JJI • 
inli• l'etbl At•Nlon (47906) 111 acele .... 
mille mtlncuu. etmeclili UlallNe 1071 ~ 
lı•maaan maddel IDÔRSHI Utbllıt eclilecelıttll'. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA PBRDB n LUINB - 811 nalmH U
•• tlıratro -••aıa111 lılriacllıl•a NJ'JU 
eolı ••ncia mim .,. ıruılarla cılımıtur. leüMle 
Profea6r lalllı llant, lelim lftlalıet O.rceıı. 
Hilıtemt l'eriıhıa a., llıralılm Ho:rl. Doır
lemMttlll Talip, lfasret Safa Cotlr1111, Vaafl 
R. Zoba, J'lruan C-.8, Refllıt Kemal Arn
mu " Sabih G6Htı'm delerli ıruılan nrdır. 

NEVRAWI, KIRIKLIK VE BOTON AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında Günde 3 Kap AJmabilir. Der Yerde Pullu Kutulan lsrarla lste,iniL 

DBtnz lltı:CllUAU-- Uc .,... ....... 
nbr lıa a.ıa " dolsan m6nderec:atlı nalmll 
" nrltalı mealelı mecmaaaUllll H2 acl NJ'IU 
neıredllınlttlr. Mecmuanın lıa Nına111a fe•lıa· 
ilde bir n6••h ııı.. edllmlıtlr. Bu n&auda 
Refah Yaparada .. bit olan deniıı.ıtıcı wlı•ır. 
erba ı n erleriırle lla•• olnırlanıını lotolraf 
ft ul tercGmelerl .,...dır, Yine ini Nında 
llare.-ı J'ettl Çalıtmatıa el ıraasabole ruıımıı 
bir tlaiıret -lıttalıa •ardır. Ylae b11 ..ına 
Rafah .. hitlerl lcin ırapılaa Dıtif.Uu, alll'leY· 

lstanbul Lrvarım J\mirli~i 

Satınolma Komi.,yonu ilanları 

1ar •• :ruılar •anbr. Beher ldloeuna 85 kwuf tabm.ln e-
2 - Ula - Atbıa ı _ Sa _ A8erllıt 4 _ dilen 29 ton aabmı elm•caldll', Pa
ıw.a - Ki s - Llar 6 - Ynic8mi 7 - zarlıkla ekailbneal 8112/Ml Pazartesi :: = ~rN!ııı) Sam - Aıı'ane 9 - it- l(lnil saat 14 de Tophanede İst. Lv. 

AmtrUlf satm alma komisyonunda 
ppılacaldll'. tnı: teminatı 1413 Ura 
75 lruruftur. Sartnunesi komisyonda 
16rilUlr, hteklUerin belli saatte ko
mlqcıaa ıelnieJerL (412 - 10M1) 

1 - Beber kl.I01'1"'1D tebmiD edilen bedeli (21) kur\11 olan 60.000 .1'1-
lmna faaJ7anm 12- BlriDd klnun -Hl Cuma pil saat ıs te ka
arfla eblltmell ppı)acaktlr. 
2 - tık teliılDatı (1012) Ura (SO) lıturuf olup prtnamell her ıtın 

illlnandlın etmülllr. 
1 - hteıdilerln 2490 -:rıh kanunun tarlfatı dahJUnde tanzim edecek· 
bpeb teklif mektuplarnu bavl kapah zeH1arını en seç belU ,an w 

bir sut neline kac1ar Kumpapda buJunın komiqoo balkm· 
melrbm mnkabll•Me wnnelert. (103IB) ...., 

ı - Tahmin edilen bedeli (21481,0S) Uıa olan 18241 kilo muhtelif 
tada 130 roda Uf Ulat, 121 roda El incesi ve 1223'7 metre ııaneak 

10.12.Ml CUma l(lnil saet H de KumıP8f8da bu1Unan De
Lwaan Sattnalma komii:yommda pazarblı ppdacakbr. 
1 - Dk teminatı (11İ4,58) Ura olup prlnaınesi her l(ln it ... uda· 

112 kurµf mukeblllnde mezkılr komlQOndan almabillr, 
1 - bteldilerin 2490 IQllı kanunun llted1ll vealk1e birlikte adı 
~ m8racaatluı Din olunur. (1CM87) 

11e1ıer 1ı:1bana 110 lcurUI tahmin 
edilen IO ton le7tin :ra1! abnacakbr. 
PuerJnda ekailbneai 8/12/Ml Pazar
tesi S(lnil saet 14,30 da Tophanede 
tat. Lv. Amirllll aatm ebna komls
J'Ollunda ppdacaktır, tık temln•h 
H75 liradır. Şartnamell Jaım.lsyonda 
16rillilr. lateklllerln belli aatte ko
miQona aeJmeJerl. ( 411 - 10M2) -

Beher kllOlllDA 400 kunq tahmin .. 
dilen 20 ton kadar pençelik kösele a
lmacaktır. PuarhJda eksilbnesl 8-12-
Hl Pazartell dntl aut ta te Topha
necte tat. Lv. Amtrınd aatın elma ko
mlQommcla yapücaktlr. ı.teıdllertn 
teklif edecekleri mlkdar Gzerlndea 
teminatlari7Je beDl 9aklUe komisyon• 
plmeleri. ( 41S-10l19) -1111hamrnen bedeli (31500) otuz bir bin bet ')'ÜZ lira olan 7000 kilo 

20 lıdndklnun lM2 SıW l(lnil saat 18 da kapalı zarf uaulb'Je An-
Ddnci ı,ıetme mOdilrlillil blnumda .atın almacaktır. Bfıllktaste hayvma bMtahanesl ml· 

Ba )le Pmek ~ (Dl2;50) af bin Uç 70z .ıtmıf lld Ura bantbıme ocak ft ı.caıan tunJr et-
.Jmrut muvakkat teminat De kanunun tQln ettlll vesikaları w tek· tlrilecekttr. Puerlıkla eksiltmesi il 

QDl l(bı uat ıs e kadar ikinci l.ıetme Jram1s7oD reial'line ver· 12/Ml Sen ıona aut 15,30 da Top-
llznncUr. hanede Iw. Amırult atm alma ko-

18almmmeler paramz olarak Anbrada Ddncl llletıDe w ~- mis:Jonunda ~. Kewlf bede. 
ı,ıetme mtkltlrlillOnden dalJt:ılacaktlr. (9033) (108'1T) 11 ao Ura '° kurut. ilk teminatı 48 _., __ -., ________ ....; ___ .._ _ _.._.._..-_...__ Ura 58 kurqtur. Ketft komis)'onda 

..... l:luaf Mürakabe Komisvonunclan 91Sril1Dr. f.teklllerin eblJyet vemkaJa-
• .,. • rı:,ie beD1 saatte komisyona gelme-

~ ~- ~-~ 
- •. m Ttlı'akaJeıle J'AKDIZALO mt1elıe11811 tarafmdan 110D defa ithal e-

,m.ntea. 7al1m bir deıfQa mabsua olmak ilzere, :yam ve :yuvarlak 
~ .... ft ... pUlerinln ile rnd)ete "' 45 illftlb-le 

,, •" *8k ..tr'"' Mas arOmlt baJundulundan •nHr 

-
Topbanede ..ne twl kundura k11-

tnı tamit ettlrllecektlr. Pazarhkla ek
jntmesf t/lt/Mt Salt gQntı aat ıa.n 
da Tolı'-...... LY. Amlrlllf aatm el· *'•• pı atm elacllk•arm alacaJdan pOlımt lllUQeDe etmeleri ve 

-- lıa huauıııta bir itiraz vlkl oluna derhal Fi}'at Milrakabe Bü-
'i:.~idll=:r;ı:•tlad=~ıa:•;ı1;ma;.~.tıı=1e111·m;ı;~:~DA=n~o=h:ım;ır•·-~(l~M:50:.) .. ......, ıı mda ppdaqlıtır, ._ • • bedell 2441 Ura 41 kurult ilk temi-

' netı 183 Un 11 kunqtur. İstekIDerfn 
ebll:ret vesikaları olması prtbr, Ke-
lif ve pı1namell mntqonda 1&11-
ıar. (417 - lCNIU) 

T .. 

, ______________________ _ 
SANDIK IMALIYESI EKSiL TMESI 

Türkiye Kızılay Cemiyeti 
Umuınl Merkezinden: 

r - En u 2500 ve en eok 7500 adet olmak Ozıere Meden auyu fi
lelerine mehsua pptınlacak aandıklarm :yalnız imalf7esi 8,12.1941 
Pazartesi l(lnü aaet On dörtte açık ekalltme lle lbale olunacaldll'. 

2 - Ekailtme;Je lttlrak için (300) Ura teminat mektubu verile
cektir. 

1 - hteklnerin prtname için Yeni Postehane karpamda 111.mar 
Vedat caddesinde (Kt:zrla:r) Ranmda Kızr1a7 Deposu DlrektOrlOIQneJ 
milnceatlan llAn olunur. _ 

TÜNEL SEFERLERi BUGÜN BASLIYOR 
lstanbul Elektnlr. Tramvay ve Tünel 

Sfletmelerl Umum Müclirliiğiinclen 
Tünel seferlerinin 8/12/Hl Cumarte.l pilndm itibaren ltleml:re 

bathYacatı aa:rm halkmırza iJAn olunur. (1"148) 

Devlet Demlryollan Umum Müdürliiğiinden 
1 - Devlet Demh7ollan hesabına A'Ynll*la tebs11 Pınek Ozere 

milaabaka ile 20 talebe Umacaktır. Bunlerdan 10 u )'(lbek mühendis 
mekteplerine, miltebakiai de mühendis mektepJeriDe (Technlkum'1ara) 
J6nderilecektlr. 

2 - Yilklek m0hendf8 mekteplerine 16aderllecek telebe fen kumm• 
dan :retilmil ve otıunluk diplomasuu elmtf U.. mftl•nlen anıamden, 
Technllrum'lara ıönderllecelder de ADat okulluı mesmıJan araavJan 
seçilecektir. 

3 - Talebenin bir kmm (Kaklne), bir kmnİ da (Elektrik) bran
pna Qnlacaktır. Gerek J"(lkaek mühendkllk ve ~rek mOblDdtllik teh· 
.ntne talip olanlar banıi branpna ayrılmak ldeclikJertnl ~ 
bildireceklerdir. 

4 - Milaabaka imtfhanlarfna ılreceklerin qeldak1 ....ıu haiz ol• 
malan llzımdır: 

A - TOrkf;,e Cilinhuri:retf tabll,yethıdea olmalr, 
B - TQrk olmak, 
C - Bulqıcı hatalıklarla malt'.\1 olmemak, Albiı tam .. 
D - İl'i ahWt ve bal sahibi olmelc, 
E • - 18 :rqlrıı bltlrmJt. 25 :ratmı Penıemlf obnak, ' 
5 - Talipler 22/12/Ml terihine bdar, blr dilekçe De apl1ı!ald ma

tamlara milncaat edeceklerdir: 
Ankarada: Devlet Demlryollan ve Llmımlerı .taıetme umum mOdilrlOIQ. 

Ha1darpqada: 1. lşJirtme mildilrltll'flne, 
8irkecide: t. ilWm• müdür~ 
Bahkesirde: 3. ı.ıetme ınlklilrlfllüne, 
Ka,..rlde: 4. lfletme mildilrlQl(lne, 
Malat:yada: 5. itletme mildürlillüne, 
Adanada: 11. lflebne mlklilrlülüne. 
A.t;ronda: 7. illetme mOdilrlQIQne, 
lzmirde: 8. ltletrne mOdilrıntüne, 
Erzurumda: 10. ifletme müdürUlne. 
8 - Taliplerin madde 5 de zikrolunan makamlera müreeaat ederek 

dilekçelerine illştirecekleri vesaik. mOaabaka prt1an ve ~ huausat 
50 Bakla bakkmda kendilerine verilecek matbu izahname:re vukuf peı:Jda etıııele-

ı adet 2000 llrahk-IOOO,- Ura '° • 100 • -tOOOr- • 1 • 
,_ 

• -aooo.- • IO IO aoe.-2 .,.. _, __ • • • • 9'ı • 
1 .. -uao- • -.. u • -aooo- • • • IO - ............ • -'GOOI • ti • -• • • 

50 Çavdar ri ve teılebbüalerini ona ıöre :yapmalan llzanchr. 
50 Jtaphca 7 - tmtBıan 14/1/942 tarihlııde Ankarada Devlet Denıh7ollen Cer 
50 Den Dalrealnde :yapılacaktır. 
50 Burpk. 8 - Li9e mezunlar! lieelerde okutulan cebir, hendese, mtllelleaat, 

Yakarfda :yadı bet kalem ha:rvatt fizik, kimya, t~kçe ve ecnebi dilden, aanat ~ mezunları da aımat 
J'8Df •lnwcıaldlr, PazarJık1a ebilt- olcuDarmda okunulan riZQ'e. fizik, kimya, Ulrkçe ve keza bir Uaandan 
ıMll 8/12/Ml Puaı1esl IOnil sut hntnıan edilecektir. (8908) (1'0558) 
ll,IO da Tophenecle Lv, Amlrllll sa· -----------------------

:.=-.ı ~en Melr~~ MATBAACILARA 
mek ~ almacak olan lfbu bel 
uıem ll7rt ~ lateklllerden .ıma- Hayvan Sağhk Memurları ve Naltand 
~ llbl. ı.. bJr lralemf on ton-
dan qalr olmamak Qzen Qn Q11 M-L,+ . .w Mu·· .a.-...a~-...... 
taUplerdm de alınablllr. !stekJUerbı .. "81 --~----· 
1' 15 kati tmnlnat1arl7le beDl vakit
.. llıamiQW ........ (4~1G811) 

TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
g,._ -• .,,.. ,,..,. olaral 1MJ 

1 Wi .,,,, • ..,.,,. MJO 

J • • • IOO 
1 • • • l lO 

1 - KAiıt ve kapak kartonu mektepçe temin edilmek Qzere (Tilr
Jdıede Et meee'esl) adh kitaptan 1100 a~et babnllıcaktlr. 

2 - Kitabın tahmin fomıa adedi: 18, Formam 78zt. 8, l'ormuı cıet
ftl, 5, l'ormuı resimden ibaret azami ao. Forma tahmin edilmektedir. 

1 - Kltabm ebadı 57 X 82 1/8 ve :yum 10, punto olup ldfeeler 
- temiz ve retulhı olacaktır. Formalann clnaine l6re batkı tahmin üc
reti :razı forman 15, Cetvet l'onnuı 75. Belim l'ormaat 30. liradır. A
uml 17,000 aantimetıe murabbaı resim srafik veufr kflfeJerln santi
metre murabbaı& ·~ teklif ppllacak ve bu aantlmetn murabbaı· 
nm tehmin bedeli de d6rt Jc:muttur. 

4 - Açık ekslltıneıd 12/12/941 Cuma S(lnil saat 14,30 da htanbulda 
CataJotlunda Yilkaek Mektepler muhuebecwti Nneande pJb)acaktır. 
tnı: teminetı (149) Ura (25) kuruftur. Şertneme her ıDn ~a saat
lerinde Selimb'ede mektep muhasebesinde 16.lllr. İsteklllerln belli 
ton ve saatte teminat makbuzları ve bu lfbl :yapm11 oJdukJan kitaplen 
ve dlter eranrlan veaalkle birlikte komlqona ıeJmelerl. ( 10350) 

Eczacı Aranıyor 
Zongulclakta: Havza Baı Hekimliğinden 

Sa1bk tefkilltı merkez butabenesi, Kandilll hastabanell ne Uzill
mez. Kilimli, Gelik Dispanseri ve kö:y ahbat tetkllltı Devret, Bartın 
ve Erelli Diapanaerlerl için (8) eczecı elmacakttr. 

Merkez lıutahaneslnln Qcreti (150) dfterlerinin Ocretl (120) liradır, 
Taliplerin 15/12/Ml l(lnilne kadar Zonsu1dakta Havza Balh~-

lfne milracaatlan, (1"157) 

Belediye Sular lclaresll;clen : 
l - İdaremizce kapalı zarflı eksiltme De muhtelif e1ektrlk malze

mesi aatın almacaktD', 
2 - Eksiltme 11/12/Ml Pe.,.embe l(lnü aut 15 de Taksimde Sıra

.ervllerdekl ldue merkezinde ppılacaktır. 
3 - Tekllf zaı1larmm o liln sut (11,30) a kadar idare merkezin

de muamel&t .ervUlne veribnell llzlmdır. O aatten aoara ıetlrllecek 
zarflar kabul edilmez. 

4 - Ekailtıne;,e lira)ek lsti7en1er her ıOn idare merk.ınde leva
zım aervlalne mOracaaU. ~ .,..._ cürak alablllrler. (10'124) 

Yüksek Öğtel11aen ODiu Miclirliiğiinclen 
Okulumuzda 15 lira uU maqh bir ldltClpbane memurlulU acıktır. ts

tekllleriD bu, aım 10 una kdar Okul madGr10fbr mOracaatlan, (10818) 

'• Fakültesl Delcan•ğlnclm 

'B'UGON, bot masrafla rdan kaçınılabi'lıi 
Bu da cereyanı yutarcasına harcıyan bazı llrii 
balar1n yerine Tunısram llmbaları kullan 
makla olur -

Tunısram llmbaıarı yaınızôôl blr '''k vermeklt 
kalmaz fakat cereyanı çokça idare da edad•tı 

UITGSR 
' BUR LA 

__./BfRADERLER 
f S T A N 9 U 1. • A N K A R A • i Z e lli 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanllğı 

Sahn Alma Komisyonundan 
CiMi ve miktar Muhammen bedel Hk temlnet •lcelltm• 1a .. 

Lira Lira 

--- --------------------1IO tekim iDOrettıebai ft 
aandalcı kışlık elbisesi 3800 270 11/12/ 941 Pe11embe .. t H 
• kaptan kaputu 2400 180 11/12/Ml Pe~be -t 15 

Yakanda )'Ulll lld kalesn melbusat pazarlıkla Qn am aatm alma
caktır, 

Nümune ft prtnameleri kcmis)'onda her tün 1öı111eblllr. 
İstek1llerin kanuni vetikelan ve ilJı: teminat makbuzlarb'le Gelata • 

11\Ullhane .. caddesi • 54 numaralı dairedeki aatmalma i~una 
plmeleri. (10'121) 

Ceza: 41/1434 - Ml1ll Korunma Kanununa muhalefetten l1l9hı Kur
tuıuı caddesi 97 numarada mukim Ka~ Zennecllerde 2/4 de 
satıcı ticaretiyle meıeul Mabut otlu A6oP haklmıda İstanbul ~ i· 
kinci ceza mahkemesinde cert11an eden mubakem•l neticesinde .uçlu· 
mm filli sabit oldutundan, llll1l1 Korunma Kımununun 32, 51 eu mad· 
1eleri mucibince 25 lira para cezası 6demeaine ve 7 :yedi liin mOddetle 
dilkk'nmın kapat!Jmasma ve büldlm-ka~ ücreti ~ ait 
olmak üzere karar bülAaasmın Tan ıaaetelhıde Dep'edilmesine 11/10/ 
Ml tarihinde karar verildi. (1"109) ........ ~ .................. ..........-
TURKIYE ~UMHURIYEJI 

ZiRAAT BANKASI 
ltm ..... Tarilal : 1818 

8er1na7Mi: 100,000,000 Türk lirası 
tüew AJU8 ..-U ılll 

Zlıal " t1cn1 her ani baDb m•••elellll 

Para .. llrenlere 2l.loO Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zl...at 8ankaM•da kuMbarab ve ......,_ taearrut ,. .. plal'll'lda ... a IO 
llraa buhlunlara •nede 4 defa teldleM!k kur'a ile .......... ki ,.._ _., 

n llcnml,e 4alltılaoaıctır. 
t AıW ı.ooo ~ • t,000 Ura 
t • IOO • 2 • 
• • - • 1 o • 

IO • 100 " ıOG • 
100 • IO • ),008 • 
DO " IO • 4,80I • 
ıeo • • ..-: • uoo • 

Dl KKAn H-plal'lftilald paralar lıılr ... itinde le ılradan •Pir dD9"1• 
,_..,.,. lla\8mlye fllctıılt takdirde " IO fala9IJI• "erlleoektlr. Kur'alar 
........ 4 defa. 11 IJlll, 11 . l ......... 11t 11 'Aar& w t1 Hulrall ...................... 


