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Yugoslavyada 
Silahh 
Mukavemet 
Genişlemiştir 

Almanyanın Avrupa hlrliii kur
ması için şartlar henüz olgunlaş
mamıştır. Yugoslavyada organize 
bir hal alan mukavemetin A vru
panm başka yerlerinde de akisleri 
olmıyacağı ve yahut diğer Avrupa 
memleketlerindeki mevzii muka
vemetin de zamanla müsbet bir 
şekil almıyacaiı iddia edilemez. 

M. Zekeriya SERTEL 

l•kt gün evvel ajans, gözden 
kaçan küçük bir haber ver -

di. Kahirede bulunan Yugoslav .. 
kumandanlığı, ilk defa olarak Sır 
bistanda, milli kuvvetlerle işgal 
orduları arasında başlıyan bir 
muharebeden bahseden bir teb -
liğ neşrediyordu. Yugoslavyada 
geni§ ölçüde bir isyan hareketi 
bulunduğunu biliyorduk. Fakat 
bunun muntazam bir ordu halin
de çalıştığım ve işgal kuvvetle -
.riyle harbettiğini yeni öğreniyor
duk. Berlinin, Avrupa birliğini 
kurmaya ve Avrupada yeni niza
mı tatbike başladığını ilan ettiği 
bir sırada böyle bir tebliğin neş
redilmesinin büyük bir ehemmi
yeti vardı. Demek ki, Avrupanm 
bazı parçalarında ötedenberi mev 
cut olduğu bilinen hoşnutsuzluk 
hareketleri, muntazam bir ordu 
h~bi halini alıyordu. Ayni zaman 
da Amerikan kaynakları Alman
ların Belgradı bombardıman ede
rek tamamiyle tahrip etmiye ka

Orman evi şeklinde maskclenm İli \"C Almanların elin~ geçen Sov :vet beton siperleri 

rar verdiğini bildiriyordu. 

ALMAN TEBLiGi 
Düş m anın 
Hücumları 

Püskürtüldü 
Leningrat Fabrikaları
na, Moskovaya Hava 
Hücumları Yapıldı 

Dün gelen Gazette de Lau -
sanne gazetesinin Berlin muhabi
rı tarafından bu hususta verilen 
malumat da Yugoslavyadaki is - Berlin, 6 (A.A.) - "Alman teb 
yanın kollarını ehemmiyetini ve !iği,, Doğu cephesinin muhtelif 
g nişliğini anlatıyordu. yerlerinde düşman mahalli hü -

ı-
1 IEt•JDili ~;JffaJ 

Taganrogta 
Almanla r 
Çevrildi 

-o-

Değişik Bölgelerde 
Bir Çok Yerler Dün 

Geri Almdı 

Ankaradaki Diinkii Maç 

ı:. Bahçe ln9iliz Muhteliti 
1 ile 2 • 2 Berabere Kaldı 

Misafir Takım Bugün de Galatasaray ile Karşdaşıyor 
Ankara, 6 (Hususi surette giden muharririmiz

den - Ankaranın sabırsızlıkla beklediği İngiliz 
muhteliti - Fenerbahçc maçı 19 Mayıs stadyomun
da Ahmet Ademin idaresinde ve 20 bin kişinin 
önünde oynanmıştır. Seyircilerdeki heyecan An
karada görülmemiş bir dereceye c;ıkmıştı Fener
bahçe takımı başlangıçta biraz tutuk olmakla be
raber birinci devrede çok faik oynamış ve İngiliz 
takımını hayli şaşkın bir halde bırakmıştır . lngı
lizler evvelden tesbit ettikleri bir taktik netices i 

1 küçük Fikret ve Melihin akınlarını .durdurmakta 

oyun sonuna kadar ısrar ettiler, ve iki seri müha 
cımımızı az çok tutmıya muvaffak oldular. 

İngilizlerin stopları, paslaşmaları, markajlan v 
deplasmanları şimdiye kadar hiçbir takımda gör 
mediğimiz şekilde mükemmeldir. Bununla bera 
ber her çıktıkları topu sökmiye muvaffak oldukln 
n halde kale önünde canla başla ve yırtınarak oy
nıyamıyorlar. İlk kusurları kalenin çok yakınla
rına sokulmaları ve şüt atmamalarıdır ki, bu on
lara epey pahalıya mal oluyor. 

... 1 

(Sonu; Sı: 2; SD: 4) 

AFRiKA CEPHESi 

Harp Dün 
Yeniden 
Hızlandı 

İngilizler Kaybettik· 
leri Yerlerin Hepsini 

Geri Aldllar 
Macar devlet naibi Amiral Horti bir merasimde 

İsviçre gazetesinin Berlin mu- cdu~l la_r J?etiDcesintde kkaçı:ııya iscbar 

h b
. · t af d ·ı ı· • e 1 mıştır. one z avsınde ov. Japonlara karsı ıııüttefı'klerl ·.., 

a ırı .. nr ın an verı eq ma u • yetlerin şiddetli hücumları püs- ':. e ·~ 
mata gore Almanlar Yugoslavya kü' t"l .. d'" ... k birliği yapan Çan-Kay-Şek 

Londra, 6 (A.A.) - "Sovyet ge 
ce tebliği., 6 ilkkanun günu kıta
larımız bütün cephelerde düşman 
la çarpışmışlardır. 5 ilkkanunda 
14 Alınan tayyaresı düşıirülmuş
tur. 4 tayyaremiz kayıptır. 6 ılk. 
kiınunda foskova yakınlarındc 
uç Alman tayyaresi tahrıp edil
mıştir . 

Macaristan} 
Finlanda ve , 

Bu Y il Mahsul 
Geçen Yıldan IY.i B h 

. h:.1. · r u muc: ve usmı:ını:ı agır ayıp 
c.a y.aınız eıgrat şe rıne cıAını- . ~ . . ~ '"":?"' 
a.rlcr, bir de Belgratla Seliınik a. ~ verdırılmıştu:;. D1;1şmanın Le
rasmda demiryplu boyunca hü _ nm~rat~an yaptıgı hır çıkış hare 
kumet tesis edebilmişlerdir. Bu ketı ~kı.m k~lmış, ~an~~ kayıpl~r 
hat üzerinde de ikide bir köprü - vermı*tır. ~ır. denız ~~cun: mu~ 
ler atılmakta olduğu için, tren _ rezemız Fınlanda . korfezın_de~ı 
ler muntazam bir tarzda işleme- Osmussaar adasını _ış~al etmıştır. 
mektedir. Bunun dışında kalan Hav~ ku~etlerımız . Vologda 
Yugoslav topraklarında Sırp çe- çe~esınde d:ışman naklıye tren
tcleri büyük kuvvetler halinde lerme tam ı~abetler ~ayıt v_e 
çalışmaktadır. Bu kuvvetler Al- Mo.skova d~_mıryolu ".'e ıaş~ tesıs . 

Japonyaya 
Şiddetli Bir 

İhtar! 
man karakollarını basmakta, lerme.de hu~um etmışle:?ır. in iltere 

-o-

ve Birleşik 

Japon Teh
Korkmuyor 

Garp cephesinde kıtalarımıı;, 
düşmanın müteaddit şiddetli hü
cumlarını pılskürtmüşlerdir. Bir
çok kesimlt!rdc muvaffakıyetli 
mukabil taarruzlar neticesinde 
vazıyet düzelmiştır . 

4 ilkkanun günü yapılan hava 
muh<l'rebelerinden 35 Alman tay 
yaresi düşürülmüştür. Biz 13 tay 
yare kaybettik. 

Romanya --
İng iltere Bu Üç 
Devlete Harp 

ilan Etti 

Hükumet Şeker Is· 
tihsalini Arttırmak 
için Tedbirler Ahyor 

Londra. 5 (A.A.) - "Resmen Ankara, 6 (Telefonla) - Hükü 
bildiriliyor,, İngiltere bugünkü met zirai istihsalin arttırılması 
cumartcı;i gecesı saat 24 ten iti - için bütün tedbirleri almış bulun 
baren "Grenwich saati,, Finlan - maktadır. Bu sene ekim vaziyeti 

Alman menzillerini yakıp yık _ Lenmgrat a lıava J'ıucmnıı 1 g 
makta, münferit Alman devriye- Berlin 6 (A.A.) - "Ofi,.: Alman Amerika Taganrog'ta .4.lmanlarm 

da, Romanya ve Macaristanla ken geçen seneye nazaran daha iyi ol / lerini ortadan kaldırmaktadır. topc;usu ve Alman hava kuvvetled, 
Ayni zamanda Hırvatistanda dün Leningrad fabrikalarına hücum didinden 

ayni genişlikte isyan hareketleri etmişlerdir. Stalin fabrikaları ve di
vardır. İsyanın genişlig ... i hakkın- ğer bazı silah fabrikaları, Alman rad-

dini harp halınde addedecektir. duğu gibi, ilkbahar zer'iyatı için L__ 
Moskova, 6 (A.A.) - Bugünkü Finlanda hükumetinin cevabı de hazırlıklar tamamlanmak üze . 

ric'at hattı kesildi 

yosunun verdiği habere göre tam isn
da bir fikir vermek üzere, Bel • betli bombalar yemiştir. Kronilitad li
gratta neşredilen resmi ve yarı man tesisleri de topçu tarafından dö
resmi tebliğlere göre, iki taraf a- ğülmüştür. Alman hava kuvvetleri, 
rasmda cereyan eden çarpışma -
larda yalnız ikinciteşrin ayında 
1800 Sırbın oldürüldüğünü ve 
1500 kişinin yaralandığını gözö -
nünde bulundurmak kafidir • 

Alman işgal kumarldanlığı ilk 
önce isyanı bastırmak için şiddet 
li tedbirler .almak, ve her ölen 
Almana mukabil 100 Sırp öldür 
mek suretiyle tethiş usullerine 
başvurmakla iktüa etmiş, fakat 
sonradan Yugoslavyaya munta -
zam beş tümen kuvvet göndere
rek asi kuvvetlerle harbi kabule 
mecbur olmuştur. Çünkü asile -
rin her türlü silahları, hatta top
ları bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Hırvatistanda da vaziyet aynidir. 
Orada İtalyanlar işgal kuvvetle -
rini arttırmıya, ve asilerle mun· 
tazam harp hareketleri yapmıya 
mecbur kalmışlardır. 

(Sonu: Sa: 2: SU: 4) 

(Sonu; Sa: 2: SU: 7) 

Alman kumandanlarından 
Mareşal Bock 

Melburn._ 6 .<A:A.) - Japonya- Cuma:tesi akşamı. c~p~e~:? alı.: cuma akşamı geç vakit alınmış redir. Bu arada şeker istihsalini logiJizlerin Afrikadaki Y~ bat--
ya ~uvv~tlı ?ı~ ıht~r teşkil eden nan bır telgrafta. bıldırıldıgıne go fakat hiçbir veçhile memnunıyeti arttırmak için pancar ekim saha- kumandanı e;eneral Vilson 
aşa~rd~kı_ salahıyetli beyan.at, neş re <?encral Remızof kumandasm- mucip addedilmemiştir. Çünkü lan genişletilmekte ve yeni ted • 
redılmıştır: dakı 56 ncı Rus ordusu Taganrok bu cevabında Fin hükümeti Jngi- birler alınmaktadır. Bu cümle _ ~ahire, 6 (A.A.) -:- Orta Şark 

Her an, hadiseler cıkmasına in- csonu: Sa: 2; su: 5 1 liz notasında güsterilen şartlara den olarak Almanyaya mühim Brıt~~a ku~~~l.erı umumi .ka • 
tizar edilebilecek bÖyle bir du - uymak hususunda hiçbir arzu gös miktarda pancar tohumu sipariş rarsga ı2n4ın te tıtgı k tl . . 

d 
J B 't · t · · d"I · t· B 1 1 k 1 on saa e uvve erımız rurn a aponya, rı anya ınıpara • ermemıştır . e ı mış ır. un ar yo a çı arı - h ek·t tr~· b""l ed 

torluğuna ve Birleşik Amerikaya AM ERi KA Rumen ve Macar hiıkumetleri- mıştır. har t a ~tac~:_eyan e ı~ı k 
0 ~ .

0 

karşı bir harbe girmiye sebebiyet nin cevapları gelmemiştir. er a~ uşmanı ar 
1 esı mı-

vermeksizin ne dereceye kadar Cuma gecesi Londradan bu üç yen bır baskı altında tutmuşlar-
ileri gidebileceğini hala araştır - - hükumete notalar gönderilmiştir. -

8
---U---G-nN.... dır · 

makla meşgul gibi görünüyor. Bi İl kbaharda Afrikaya Bunlar bugünkü cumartesi günü Elduda'da 4 ilkkanunda yapı· 
naenaleyh mukavemet etmek için Amerikanın Budapeşte, Helsinki lan üçüncü hücumdan sonra düş 
birleşmiş bulunduğumuzu belirt Kuvvei Seferiye ve Bükreş elçileri tarafından ait man eline geçen topraklardan is-
menin çok büyük bir ehemmiye- oldukları hükumetlere tevdi edi- 3 üncü Sayfamızda tirdat edilmemiş bulunan kısım 
ti vardır. Japon tahdidini tama- Gönderecek leceklerdir. Bu notalarda aliıka - ___ dır gece harekatı neticesinde Bri-
miyle müdrik bulunuyoruz ve dar hükumetlere cumartesi gece tanya piyade kuvvetleri tarafın -
bunda korkumuz yoktur. Nevyork, 6 (A. A.) - Senatoda sı saat 24 ten ıtibaren harp hali- REFiK HALID'in dai geri alınmıştır. Bu harekat 

Müttefikler arasında alm:ın tedbir- Montana azası olan Wheeler, Birleşik nin mevcut olacağı bildirilmek - esnasında ve daha evvelki hücum 
[erin tatbikine başlanmı;ıtır. Avust- Ameriknnın önilinüzdeki İlkbaharda tcdr. R~men ve Macar notaları -1 "BÜYÜK CENGİZ larda ele geçirilen Alman harp e. 
ralya gemilerinin refakati altında yo- Şimali İrlandaya ve Büyük Britan- ın ld 1 kl 1 

Y
aya sembolik bir müfreze göndere- n. aynı ~ea e o aca arı zanne- 1· mparatorlug~ u·nda,' sir eri Almanların çok ağır kayıp 

la çıkabilmeleri için planlar hazırlan- dılmektcdır J d"kl · · ·· 1 · 1 · ceg~ ini ve harp devam ederse, Afri- • · . ar ver ı erını soy emış erdır. 
mıştır. Büyük Okyanusun bütün stra M t f dd tt tehk noktalarında askeri kuvvetler ha kaya tam bi~ kuvvei seferiye yollr- acarıs an 1 a re e ı Adlı ve çoğumuzun bilmediği ha- Topçu; mitralyöz ve hava kuvvet 
rekete ha.zır bir vaziyette beklenmek- yacağını gazetecilere söylemiştir. Londra, 6 (A.A.) - Budapeşte ızı noktaları aydınlatan miihim !erinin Elduda'nın cenubunda bu-
tedirler İngiliz camiası meş'um bır Wheelcr, Birleşik Amerikanın Tem- radyosuna göre, Macar Başvekili bir yazısını bulacaksınız 1unan 400 piyadeden ve 150 oto· 

muzdan ev\'el belki Avrupaya da bir b' 
taarruz başlaymcakya kadar ümidini kuvvei seferiye sevkedeceğini ilave (Sonu: sa: 2: sa: 3 1 ~ \mo ılden mürekkep düşman kolu 
kesmek istememe te ise de onun mu 
harebe birlikleri harp ihtimal;ne kar- ettikten sonra, blr Amerika kuvvei - (Sonu; Sa: 2; 80: 6) 
:ıı hazrr durmakta ve müttefikleri t:ı- seferiyes! teşkili için tanzim edildiği 
arruza mukavemet ctmeğe katiyyen ~~~~~~:~ ~~r~:ır v:~~~:~~ i~~k\n;~~ 
azmetmiş bulunmaktadır. na tekllCtc bulunacağını beyan eyle-

(Sonu: Sa: 2; Sü: 2) miştir. 
lngiltere ve Amerika İle 
Ticaret Genisletilecek ,, _____ -_-______ -1 

----' - 1 M. Roosevelt'in 
Hükumet, Bu Hususta Tedbirler At.yor 1 H•kA 1 • 
Ankara, 6 (Telefonla) - Hüku tür. Bu maksatla geniş bir proje I aye eri 

met İngiltere ve Amerika ile ti- hazırlanacak ve derhal faaliyete Amerika CUmhurrelsi ötedcrıberl kafasında lılediği bir detekt 
caretin genişlemesi ve bu mem- geçilecektir. Devlet limanları u- romani mevzuunu bir tilrlü yazmıya vakit bulamımış ve bund< 
leketlerden ithal1itı kolaylaştır • mum müdürü Raufi Manyas bu- bir detektif muharririne şi~Ayet ctmlı. Muharrir, kendisind e> 

k · · · tedbı"rler almakta mevzuunu ıormut. Mister Roosevelt fU eevııbı vermlı: 
ma ıçın yenı • günlerde İskenderuna giderek e-dır. Gerek bu memleketlerle ve "- Bir adam farzedinlz ki. üzerinde 5 milyon dolar oldua 

saslı mahallinde tetkikler yapa halde ortadan kaybolmuştur. Bu adam herkesle tem11ını muh; 
gerekse Hindistan ve Uzak Şark caktır. - faza ettlöi lıalde, izi bulunamamaktadır. İşte mevzu budur ... 
memleketleriyle her gün artmak Altı Amerikan romaneisı tılr araya gelerek Mlıter Rooıeveıt· 
ta olan ticaret eşyasının cenup Bu tetkiklerden sonra proje bu mevzuunu işlemişler ve bir roman 11UOi.lde getlrmlıılerdir. 
limanlarımız yo~a ,.Yapıldığı kat'i bir mahiyet alacak ve İs - TAN bir iki güne kadar bu meraklı romanı 
gözönünd ' fi~r. Bu arada kenderun limanı cenup yoluyla 
bilhass t'II nının bo yapılacak ithalat ve ihracatı ta - tefrika etmeğe ba.şlayacaktır. 
t altma a~ın mamiyle karşılayacak bir hale ge 
aenişletı üş. tirilecektir. 

1 
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No. 21 
Hap ııncla ilk defa olarak bır er

en dayak 1eclim Karııı ben: ıuç 
e e den ldı Nereye ıdecegı

eden evden çıktım: yürüyor· 
Karanlık aokaklar-. ıayeai~. 

erlıyordum. B ınl çatan er
hatta beraber sın..naya glt

ekhf eden adamlar bile var-
1 ımde her 1e7 kurumuı, bütwı 

m donmuş, dıa,,madan ıorme -
aank olüme doiru koşuyordum. 

her ıc1 nıinaıız ıoriınuYordu. 
tuıınıııuıa 1i1 le kadar kot ilik de 

• ,.,.d &enkli ai7a)ar, ıüalü vit 
demi balandmlı Otomobil

n akınları b şımı dondurdu. 
ar lunmwıdan fula yapııı11 bır 

hit"1 aıbi kendi benl gım 
yordwa Sanki bütün bu u

e e tutmuı bütun bu açılan 
,_p,uaı~• dalmıı bütun bu erkeklerle 

ı gıb ıd m Vucudumde, ruhum 
yJe b r yor•unlıak omwlanm-

7le bir yf1lı: vardı ki, artık ta
iiın 1okt". Gozüme batan bu 

ardan brtulmak iGin daha ka -
ık ıokıiklara dotru koımata baı-

0 ıırada arkamdan bir ıes, o
•ıuna dokmwı bir el: 

- Kuıın, çantanı dütfirdilnl. 
Hiddetle döndüm, ne bil:rük py, 

bile etmeden usatılan boı 
aldım. Ben yiıriinılye hazır -

en yabancı kolumu tuttu: 
- Çok mıı acelenız var? 
Ters \erı cevap verdim: 
- ETet. aize neP Benden ne istı
nanuP 
Yabancmuı seli tatlı idi, sıcaktı: 

Hlc bir 181 iıtemlJOnUQ, dedi, 
IObk blabaWr. demindeaberi 

mtrlmdina er1ııelderin harelteti-
ıördilm de oman için eier irıab-
7oku üe refakat e4ecektim. Ne 
lidiyornıtP'f 

Dltllnmeden cevap •erc!im: 
- Hiç bir ICJ' bllmi70rum. 
- Efendim, anlamadım. 
Aklan baflllllll ıelcll: 
- Evime! 
- EvınU= nerede, ne tarafta'f 
- 1ataabuldal 

H• halde 70huıua pımıut o· 
•nmu Siz Tablme dotııı çıkı-

Cam psmek ıstiyor da on -

' Dedim. - İıteraııüı ılai otomobılle evini-
bıraJııa~. 

1Jit1erim birbirine çarptı1 
-Otomobtllerl •wn 11• 

- Ye.~ ae enen1a1a Jmım? 
- ille "" ,,,,, lale ldm..,J ... 
'Yiftnrü11, Jlflı adam dalma IO

llublsp ......... edi10rG. 
lftlk "" ..._." nlllaıret ver
lllat _..,. ................. . ........................... 

!IPlllımtlrılP libi lsP ""1Jim. Tur
.............. J'ib1lllaeli ..... 

~ ...... 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Hiiarev Pqa ıı"'U bir kabkabadan 

sonra kananın ~ blımı ken
dine dolna GMtl 

- Ebediyen hnimainl 

Seçunden orun Dekanı ıı, mumes
ıllerı talebeye bildirecekt r. Seçim 

sonuçları blldıı·J1d1kten 48 saat ıon
ı ::ı mümessiller toplanarak ı· J:ırında 
b r reıs seçeceklerdir. Bu re pr fe
ııo yahut doçent olacaktn 
SmıC mUmeııııllı olma ıç ıı bu incı 

tnıl talebesı liseden p ı, ıyi \ eya 
lyı derecede czun oJm , di cı ı
ıu1lada sııu!l nnı y r.e pe y 11 eya 
ıyı derecede ıeçıruş olma arttır. 
Orta derecede SlJllf geçenler ' e sı
nıflarmda kalanlar seçilemlyecekler
dir. 

HavCMJCIZI flrketlnin 
Kimiir ihtiyacı 

Kal'1111lı uaıı U1lD öptü Kadıköy ve Yecllkule havaıaıı ir
- Ne tuhaf! lnnnuı maka(ldetatmı ketlerinin ;yaclek kömürleri blrkac 

tesadUO• ciaiYor. Dtmtlc eler kar- SOn• kadar bltecetınden, bu ılı'ket
deliyle at'lllnda o akıamlıl milnalcqa lerln kömür 1bt1Jaclannı karplamak 
ohnauJdı ben lalllaımı hlc blT za. için te4birleı· almmıftır Bu cüınle
ınan ~oütı111, Öyle mal Sen da olarak Jleledb'e dOn bavquı 
kardetin icla hiı; U.Wme. Oau icar· tlrkeUaiııln lld ayl* ldlmü lbt yaç
taracatım. ffteki -.le19 ıtliııce o- Jannı ka?l1llııultır 
na helaen balltderim. · 

O macla Jrapı vaııaldu, Fatma MUnakallt VekiWji de ZoıııuJdak-
- Yemtle baruııınas efondlml De tan kömQr ptlrtmek için frket em-

di. rlne b r lilep verecektir, 
Saliba, lrocaauun kolunıa tutarak 

merdivnJerden nd 
CArlca11 var) 

BUGÜNKÜ ~ROGRAl\l 
l. 30 Proıraaı 
ı.u llUaik (Pi 
a.45 Haberler 
11.00 Martlar 
11.15 Jl:•ııı IHU 
il JO Mlilllı: (Pi. 

12.30 Pw-.1ra111 
12.U TltiOltr 
12.45 Haberle 
1 s 00 TilrkOı. 
U 30 Orltettra 
11.00 Prosrun 
18.01 Orlıestta 

18 40 ftrkUler 
19.JO Haberle 
19 U lerbet 
ıt.ss 11ıuık (Pı 
ao ıs Xonuıma 
ID.JO J'u I 
21 00 Ziraat \alıvlm 
il 10 ,..,. .. 
21 S$ At yarı lar 

..... Dan -· 22 JO Halıuleı' 
214$ Spcır 

Kumaı Saklayan • 
Manifaturacı 

Fiyat mur kııbe memurları Sul
t nlı::ıınammda K ncıoglu haıunda 
Al Rıuf taratıııdan gizlenmi mühiılı 
bır manifatura stoku bıılmu lardır. 
185 top çeşitlı kuma l ıdan ibaret o
lan bu stok, sahlbı taraündan beyan
namesi verUmemi ve ıPzlenmlttir. 
Ayni !inna, bazı kumaşları Maden 
Tetkik ve Arama Enstitusüne yijpek 
t yatla satmak istemı,tir. Milrakaôe 
memur\lnt ~ el koyun-... mat-. 
sahibi bu kumatlann b ka ımı sa

TAN 1 - ı 

Bıi1iGA• 
Kaçınlan ltfaiy• 
Neferleri 

Yazan: NACI SADULLAH 

E lliye yakın itfaiye neferi, lllor 
ne geçen parayla ceçınemediı 

ıçin. daha fasla ücret veren mienc
selere sitmiı. 

1tfaıye miıduru, belediyeye bqvu
raı·nk, itfaiyelecileı·e verilen llcretin 
arttırılmasını :stemiş. 

Belediye de, şimdilik, itfaiye nefer 
ler ne parasız yemek vermeyi karar
laıtırmış. 'Ocretlere zam meseı.ı ise, 
lerıde duşUnülecekıniı;, 

Eier siı: 

"- Bu kadarına da ıükür 1 , dene
nız, ayni kanaatte olmadıjımı söylem 
me miısaade buyıırun. Çünkü itfaiye 
dler de, aile sahibi vatandatlardır 
Bu itibarla, sade kendi karınlarını be 
dava doyurabilmek, onların bwlerin 
büken yüku katlanılabilecek kada 
ualtamaz. 

Ş 1 L lclen Manıal J Kurtuluı Vapuru DUn 
KömürU Getlrllecek Akfam Gelcll 

Y ctnl Devl•tellu 
MahkGm Oldu 

ltfaıyecı, zaten alabıldiiine alır 
taı·tlar içinde ya,ayan vatandaıtır 

, Haftanın bir çok ıecelerini, a1aimd 

Şehrın manı l kömürü Jht.lyacms 
I< rsılamak için Belediye Kooperatlfl 
Şileden kömür ıetırmtye araT ver
m · tir. KooperaUt bu l için kamyon 
yrrmıttır, Villyet de kamyonlarıı 
benzın 'ertımesln PetT 1 Ofiline bil· 
dırmiştlr. 

Şilede bulunan bir buçuk milyon 
kilo kömürün Belediye Kooperatifi 
tnrnfmdan nlmmasına çalışflac lttır. 

C. H. Partisi hza 
Kongreleri 

Ctımhurlyet Halk Parüaı lstaıibul 
Vıllyet kaza kongreled devam et
mektedir. Buıı,iıı saat 10 da Bakır
köy ve 11 de de Adalar kazasının 
kongreleri Parti kaza meı-kez bin:ı
larmd.ı yapılacaktır. 

Halkevleri Balosu 
Halkevlerinln onuncu yıldonumiı 

münasebetiyle fstanb\11 Halkevleri 
menfaatine 21 Şubat 941 Cumartesi 
akşamı saat 22 de Taksim gazinosu 
salonlarında bir balo verlhnesl • -
rar lqtlrllmışbr. 

Bu balonun İstanbul için ııuı.el bıı· 
eğlence fırsatı olacatı anlatılmakta
dır. 

Kızıla~· Balosu 
20 llkkinun ıece~ı Tokatllyan Hloıılarında 

Kııılaır baloau verilecektir. Belo Dahlllv• 
Vekili Palk Oatraiın fahri relellll ahında o· 
lacaktır. <:alıımalara baılanmııtır 

Yunanı.tan uçüncü parti yıyeı:ek Balıkpuarında Cümh\U'i)'et bu -
maddeleri ıötüren Xurtuluı vapuru, Mnesl kll!'fllmda topt.n yat Ucare• 
dün alqam nat 1' ,30 da Umanın ,..a tı yapan Yan! Devletollu, buzhane
ıelmiıtir, Vapurun dördüncü ı;' • de ıeı teneke Trabzon yap olduğu 
rınde ıötüreceli 7Ük ve koliler • halde, kendJıinden fal almak isti· 
Jl'lamen huırlanmlf\U', Bunlanıı Vlll'U yenlere yatı olmadıllnl .aylamiştı . 
ra yüklenm•lne batllmaeaktır Yapılan cürmünıefhu\ta Yaninin 

18 Seneye Mahktmiyet 
.Beyazıt clvnrmda kıskançlık yü

ıunden eski metresi NedJme:vl öldil
t·eıı v~ Nedimenin dostu Aliyı ~tğırc:ı 
yaı·ahyan Hıdırm duruşma11 İkinci 
Ag?ı- ce:ıa nıahkmnealnde bitmiştir. 

Suçlu l8 sene a~r hapRe 111fhk'ı ıı 
edlln · tir. 

·~~--~~c>--_,..~~ 

~ yapmak fein yajlan akladı
lı anlaıılnttş \ e mahkemeye verll
miljlir. 

Dün yapıluı duruşmada mahkeme 
)('ani Devletoglunun su~unu sabit 
i:Örmüı ve iddia makamınm istec!ill 
~kilde suçluyu 3 ııene Sıvaaa :sür
miye, 1000 lira para ceıuına mah· 
kunı etmı , 263 teneke yagm m\i a
cleı-eaine kıırar ver~iştir. 

Piyanıo Buıitn Çekiliyor * Mahkemeye verilen diğer vur
ııuııculm·dan Beyoğlunda kasap Mıl
tlyadl et, s"ıtanaıun.ıte mıınav Veli 
meyva, Cerrahplf&<la manav Salt 
dolmalık biber, Galatada tütüncü Ali 
Ekber bira vurıunn\llldan 25 şer Ura 
para cezamna ve dükkinlarmı birer 
hatta açamamıya mahkOm edlhni.,-

Mllll Piyanaonun 8, ine\ tertip 2, 
inci çeklliıl bı.ıgUn Ank rad serıi
evi "biııasmda yapılaçaktır. Cekilfı 
saat 18,30 da ba1u1acak, bir ıaat de
vam edecek ve rnd:vo ile bUtlin yur
da blldlı llecektir. 

Altm Fiyatlan 
Diln aıtm satışı ıevttk olmuş ise 

de, yine bir altın 2710 kuruftan ve 
bit' gram külçe altın 3'79 lcuru,ton 
satdmgtu-. 

lerdir. Diğer taraftan Heybel!-
adada Şafak Lokantası sabi -
bi Safa7an011 müttenlere az ekmek 
vermekten, Samatyada kömtlrcu Yor
ıl ve Kocamuıtafapıpda kömürcü 
Demir ve Suleyman kömür, seyy r 

O " satıcı İlya ıJne vuranınculuiundau 
Kocaıını ldüren Kadın nıahkeme<'e teVkif edilmlalf'rdtr. 
Koc::ısl Tallt Uçkunu bıçakla ya-

ralıynn ve ölilmüne ffbep olan Ne
dime Uçkun dUn tevklf edilmiştir. 

~ 
Pasta Yasaiı MeseleJii 

Bir M t t Ka boıd VilAyet, Ticaret Veklllijinden on 
U eme Y U Koordinuyon karariyle yapılmaşı ya-

Basın BiJrlitinde Toplantı Asnı. <TAM> - x-aUftd• atretıııın ar· k d·ıen astaıa d b k 
kaı!a,ıannm llkt••rln ınaaımı alaa •uwıaet sa e ı p rın UıJ an aı a 

Türk Basın Blrllğl merkez heyeti Haıan Tahıla. paranın ıtır ın .. ını utıt•n• maddelerle yapıltp yapılm17aca&uıı 

reisi Falih Rıfkı Atay. yonn şehrl-ı ~~n~~~~:4:r~:J!n711ı:a;~~ı!~:::r.P•~~s~~ •.r~~ sormuştur. Yapılan !ncelemel~re gö
~ gelecek ve Clll'f8mbn gilnu Bir- ıinln &lıibetindan lıusiiıı• keder haber alına re, birçok pastacıların ke$tane ve ba-
ll».:n Istanbul merkezinde bir t plan- ma•••tır Os.rlnd• para lıvlunclubnu ltU.ıı dem ezmesinden pasta yapıp pahalı 
16' buı lılm .. ıer tarafnıdan ınıının dlııOrlldDlil 
tı yapılacaktır. tahmin olunmakıadl1'. fiyatla eatbklan anlaplmlfbr. 

çıznıeyle daldıiı tavıan uylaaıand 
çolugunun, çocuiıınun huretini çeke 
relr, karııının, bacrsının ruyaıuu so 
rorek ıeclrır. Onun ikide birde, aıcak 
Y taimdan fırhyarak baprdıiı vazi
fe, hayat kadar kıynıetlidir. 

O, her ateı~ aulııında, aileaiyle he 
lillapmadan cephefe kotan bir •e 
ıribldir. Her hareket boruıu ona, ö
lUml•rin en korlrunciyle karplqnuya 
Ç4tırır, 

Bu ıartlar içınde yqayaıı, ba l&ft
lar içinde çalıpn bir vataıadqm W. 
den kendisin! ve ailesini hiı; delilse 
ıeçim sıkınt111ndan kurtanrıamuı lı
ttmeainden daha tabii, ve daıı. mllıım 
bir hak tuavvuı edıJebUir nıU 

0çaklarımızı yanmaktan brtartn 
itfai1cdnin, hayat PlhalıJıiııua att .. 
tinde Yanmaaana ıcn :vumm17alım: 

Yanam alevleri kar1111nda, JQvasb'· 
le birlikte, canı da nnan biçare bir 
aU~ babaılyle çekife celdte puarhia 
ıinterek aqç dolııaa hara, almadan 
delik dqik horıoıııumuı bir damla ıU.: 
)'UDU barcamı:ran tulumbacıyı dilli! -
nürsek, basan oc:aldanausı tataıtu
ran lrorkanç alevleri Jcaniyle IÖftdii· 
ren feda~r ve ferqatklr ıtfai11 n .. 
ferinı, rıslunı batlra kapılarda ar -
mıya mecbur edlaintiıin ııtancaıı ve 
ac111nr çok daha lGten dunru l 

1---· ···----------" --~ÇE!.!!!!!I~ .J 
* VALI BUOUN GEJ,,tYO~ - Valinın 

bustın Anlıaradan ••hııHi bek1-elıtedlr. 
Veli yenı ıa e lıararllJftlCtıAi ı•tırMelttlr 

• Y&NI TRAMVAY H1'EWLUI 
Tr.iiiıvaır i4art 1 ıranııdan ltıbaren ...,,cııtlara 
ılive olan lılaslıa Tllnel, Kıartaluı 
TllMI arunı4ı uan ıeı.~e lıarar """ittir 
au teölr 'l'Q !hı ......_ 1ı..ı-- tinnnc 
alınmııtır. 

... OJW.1.LAR AltASlNDA Olnıl ar ara 
•ınilakı ruıbol ma ı.nna d n ··- " 
•• etali Teralıll htılı il 1'9c ini 4•1. •e H ., 
r n lııetı d• Bola ı ı ... ılıı ı 1 ftllml 2111 Kuuu .. bldıjmı idd a etmiştır. 

~----~----------~~~-------~------.---------------~~----------------~~------------------------------------------------~· 

~ i ! I Macaristan. Finlan- Yugoslavyada Si-

l ! '~C& G LE.M H.BEtRL~R ela ve Romanya hthh Multavemet <9.,ıar•'• 1 ıncıdc> na hücum et;~.'o;a <1attarafı 1 ı"°ıdel 
~·.. . . _ yarımadasına v~ı ve bazı Al • atır kayıplar vetdirilmi§ ve dil .. Murnıanık demiryolurıa l,aucum etmı .. Know A-..... VI Yavel, HareLaffan (Batuırafı , ıncldı) Genı,•--ı·ıt1r . man kıtalarının rıcat hattını kes- k k b. t• da"'"t 1 ve iki car bombalar altında J'lkılmıı 

SOVYET TESLiGi AFRiKA CEPHESi ALMAN TEBliGi 

"'9 At """ ,. la BardQSaıi, Macaristanm inailiz ül· nnn miştir. Almanların tank ve tay - m~ r arışı ır sure '~e ~ 1 • tır. 

H_._ 5n..4hla M Ol k timatomunu reddettiğini haber <Bap.rafı 1 incide) yarelel'in ,himayeWıde yaptıkları m ~ 1 
· ed k. 1 bo Moakovaga havadan taorrw 

IMU HU ftlntJa emnuft ma vermiftir. Alman~~ın Avrupa ~~liğı nevmidane mukabil taarruzlar u çevr e 1 yar ~r yunca Berlin. 6 (A,A.) _Askeri bir nwı-
#'!. ~... L._ dtr Dl Bqvekil, Birlefik Amerika el - kurması ıçın de şartlar henuz ol· Rua ileri hareketini durdurama· ~atıya do~u yer :ğışt~Iı:rçaı badan bildlrıldiiine ıore s - ı llkkl 
ya.ı ıJOr AIAllll ı yor çitine verdiği cevapta Sovyetle_r gun~aşmamıştır. Yugoslavyada ?r mıştır. Sarfettlkleri bu gayretier- J'an Pi'\~ ve dl!. ~ ~.. m nun geceıi Alm•n tanoarelcri Mo•-

Londta 8 (A.A ) _ llindistan Birliğinin Macariltan için teşkil ganıze bir hal alan mukaı:remetın den yorulan Almanlar kaçmıya an m re ep ıger r upnan kovaya taarruz etmiılerdir. Bir ka; 
~·- Babrife Nuırı Albay Kııoz, ba~dam ~eral Waveı söy e~t~i t~lik~y~ Britan~a .h~Unıe Avrupanın halka yerlerınde de başlamışlardır. Alman kuvvetle- kolu da topçuın~n ıtepne ına- ton inflllk ve yangın bombaıı atıl -

1111Mt ,almmn claha siJ'&de t&- ledfli bir nutukta demlftir ki: t~ bilmesı ı~abettı~ı~ a'?yle - akısleri olmıyacagı ve yahut di - rıni kısmen tecride muvaffak o - ruz kalmıı ve bu d~an.k~lun~ 1 mııtır Brlanık iataıyonu civanada ve 
.nı-ini ~tk. lMl yıh muharebelerinin neti- miftır. Bafvekil, demıştır kı.: ğer Avrupa memleketlerındeki lan kıtaiar Remizof'un suvarı ve d.a ağır zayıat verdıgi aorülrnuş· Kremlinm cenubun~ aakeri hedeflere 

KD-. demlftir ki. · 8ovYetlerın 26 Hulranda ıeblrlen" menfı mukavemetiılde zamanla kazak birlikleridir. Alınanların tur. . sabotler kaydedılmııtır. 
- Aattrllwı babriyeai diin1uun celermden memnun olmalı: yerin aı1s • hücumlarda bulundutu ve mi.ıabet bir şekil almıyacagı ıddıa ricat ettikleri yolun uzerine terke Eladen ve Tobruk keıPmlerınde Sovyetler kayaklı kuvvet 
dHl bQrifeeldi~. Palat ltq- dedir. Bu yıl bizim _için -ancak ~ a: demek olduianu mükemmel edilemez. dilen kamyonlar ve furıonlarla dUflDan ağırıo+~ Ttopçu bombardkı- ler kullanıgor 

rıe111ııueı TU17et her ilri Ollruuta &b nazik olabilirdi; çlirıkü bu yıl dÜf sarette bılen mllletinmın Almanlar· maru yapmıy .. U opçumuz mu a 
lılrtı bir be clnlotin biri.,... man, asker mevcudu, teçhizat ve la bir lafta kanctiılni müdafaan u- A k- d k• 1 doludur. Rus tayyareleri ıarbe . · Stokholm 6 (A.A.) - Taarruz ve 

iJatimaJlne brlı denb mildafaa 1!1- prestij bakımından üstünlükle i" rar verdiii de bilinmek iktba eder, n ara a 1 dogru ricat &den kollara tiddetle bele etmiıtır. mukabll tnarruzlann bırbirini takip 
brfdamak tlaere bimn ban h .. ._... 1 f da h Ü kii M hucum etmiqlerdır. Bardianın batıaında Kaalolarlo ettlli Moskova cephesinde muha -

·---- .&..&.. ili başlamıştı. Biz ise henüz hazır de Ya CI ..-met er tara ID n ıc; D n Gt!!. ıvu11bi-fo ..... da ı"ıtirdat IUdUdı" ~ev--ı-.ae :r;· .. kuvvrilerimiz- k -- oluu•• kadar silntle ı h- AOYn. ve fena +-a.i••tlı idik. Hit bir müdabale kabwl edemeJİs. ~ca- y n 9lr" ... " '~ - ak görünen bir şey varsa o da, mu-
it rm lap ettirmüteclir Hea... e~ ......,,._.. tımız tedllirleri kararlattırmak bin den biri küç bir dtlfma!ı müfre h reberun son noktaya geldiği v 

0banaala!m birinde tam b!' ler ~e 19'1 de saferi vaa• aittir. Binaenaleyh lııciliz talebini 1A (Bakrafı 1 incide) Moakova, 6 (A.A.) - Kml Yıldu zestno rutlamıt ve 80 nakliye va Almanların motörlu uaıtalar ve tan 
w.-ı serbcstliiine -1lk olmalı: ı- detmiş, fakat muvaffak olama - balckn imtlna etmek mecburiyetin - tık dakikalarda ııiliz takımı Fe- ıuetnbı• capbedcıı ı~on bir telsrafa lltulyle iafe depo1unu talfrip et bakımından 1&:11 ilıtiinlüiilne sahi 

dalma klfl ıırlktarda laanete ma- mıştır. Yılın IODU bizi her uman deyiz ve katiyetıe emlnlm ki, büyük ::'::z'rac1::'~~ı::ı::r: ~a:ı:.Uk!~ ::e· .!t~~~~'!'1::n =~~~~":::; rnif vt 100 tt1r almlftır. Diler baf bulıınduklarıdn·. 
olmak n dltar Oll)'&nulta bayati dan daha zlyade kuvvetlı bul - bir inkiıarlı bir llltlmatom alan beı· il koydular. Ve heyecanlannı yavaş olan Kuybiıcfo'yu ıerl almıılarcbr. lıca bö=erde zırhlı kuvvetleri Sovyetıerin bilhassa silvari mı.ık • 

lllUU,,..U.iain a11 ... ır 1tJr sarette mil ınaktadır. Dupnan ise, maan mal millet, v~rdifnnız karan tenıip ede- yavaı bıralııaralr ealci bir hlldml1et T·'-afta, l'""'et Lota•--- tedaftil -ı- • d an tankı tabr~ et-hı bıl taarruzları yaptıklaı·ı söylenmek 
....... itla llanet blahandıarmak ol- bakımı d üthA .. k ın· - · •. , '" ... u.... UUA " ·- tedır. İlk defa olarak kayaklı R zeme n an m ·~ ayıp - ce ır • kurdular. Bıı arada bir firlkiki Me- harekete devam ettikleri illve olan- ve her tarafta çok muv akıyet krt ları hare ete geçmijt . Ybıe 1 1 

lar vermekte ve ınanını da kay• * lih tehlikeli vuinte soktu. Bilmuka- maktadır. li fuUyette bulunmutJ.ardır . def ol ak muharebelerin 25 derec-
beylemi§ bulunmaktadır Stokhohn 6 AA.) - Biiyiik Bn- bele İngıliz ıol içinin güzel bir şiitü- Alman hatları llfJ11ldı H··"'·*' ,..v-ı'-"'- ıotukta cereyan etüıı söyl-•-r. 

tan1a ile Fiııllnda aA11111clakl Yeni ııu Nuri yumnakla kornere çıkardı, llU..., .,., • w HHIC .. .....,v 
harp hali, Jlelıinlri baunı tarafından 20 !nci dakikada Melih bir ar• paıiJ'le Moıkovn, 6 ( A,A.) - Moakova rad Cephedeki Alınan muhabirler, Ru 

Japonyaya Şlclcletll 
• ihtar 

henüz n--edilmemiıtir. Ga,eteler, ı al · ö "-d ald ha •osu bactin öileden ıonra Raı kav- Hu<l\lt çe~e oenup Afrika kı- larm her mevzii tablıye etttkce, fa 
...,. nsills k eıı Duu e ıcı topu - , nln Kall talan dün SoUurn'wı - .. u.. ba--da la m•L.o.--..1- ma-'n '--"--.1.a..•-rı Bndap-te ve Bölrreş billdlmetleri ta~ ı dr dı 30 ıın ..1-'-''-•cla Naeı·- vetlerlnln Motıko•a ~ • ...... • - ıaW&wı ~· au .... .._ 

rafın~ Londra ultlmatomunun red va an r · ca ... "1_ ,. nln keaiminde Alman mevsilerlne llar d(lpıan piyade srupunu aarırutlar- belirtt7orlar. Ezcilmle, m0naka1A 
eh yapılan penaltıyı Eut celrti. Fakat ..._...__.a..1.1 dlr. kabil oldua.· kadar _.._.,_ •-~- te 

dedildiiini bildiren bu iki t ir ha- to ü d' i ... ..- Banun h · ı tı yeniden iki taarruada --•· ... • ..... _, --P ıt .:re e ...... ~• ıaıy e c:ı-ar k11vve••--'-•- SoUum '-·•·- •'• etm•'- v--··~-ıe m"'-·"-ı c. 
(8.••rafl 1 ın.We) berlerinl nqr,tmelde iktifa ediyor - F ._A._ -a•••et 41 ·n J nnı bilctlrmektedir, _.,., ır ı.uu-unuo IHlta - . ., aMA......, -~ • 

.- 01JUyan ener.,....çe ._, ı c cı.imall ıarbiden 71lpılan Uk taarnaa IUlda 800 kadar motörHl nalcUJ• a- ınenditer efradı l>azan metrak vaıo 
Bueünkii Cumartesi ııiınü harp ka- tar. dakikada Kiic;ük Flkııtin, anudane biı netlces!nde Alman hattan bir aoktacta rabaaı ile 10 kadar tanktan mf1rtk- lann ve lokomotifi rin lnfillkı 1 

:ea:aJ:"":C:::· ~t:nh:!::ır':; Diplomatlar a11rılıyor eldlde mudabale eden Insilia aol bo- :ranlmıı ve bir ki1 istirdat edilmi•- kep bir dUıman kolunu hırpalaını - t r izl le r ıl maJdad 
Londra, 6 (A.A.) - Fınlanday ve kini ıeçıp ortaıaınuiylo ve Eaadın to tir Ba t..llı-ede Raalann :rWsUnil bafü lar ve ypluııa devam etmesine m 1 

emre huır bir .arlyette baluaacak - n·ıen "Son umıt notasında Bii·..ı'k pu bir plise ıl• lcalecının 11tmdan . .,..... ._ ._ olm··~ı~-dır, 
la dır ' ~u kın · ı lir ı il k d Jetmit olan bu taarnu devam e .... e .. - _.... 

r · Brltanya tarahndan teııbıt edılen müh IO aı~y 1 ı ıo un uan L • Bardla'da tecnt edflmı bulun n 
Miifterek hazıvlı/dar let nihayete erdiiindon ıı ıenedenbe-ı İlr.ing devre bı~ıanııcında lnııliı- t•f :inc:l taarruz, cenubi .. rlri iıtika- düşman unsurları topçumuz tara m-

M lbl 6 A.A ) Am · ri harada bQluaan Phıllnda elı;lli M. le! hemen beraberhgı temın ıçın çolc metinde -pılmıı ve a--•ara mevıl- dan bomb rdmıan ediJmictir. 
e unıe, ( . erı· Gtorı Griponberı bqün elGililıı er- ıaıraıtılar Fakat Fenerbabçe "1All ,,_ _. ·-Ll ,, 

ka, lnailtere, Çin ve prld l'ele- lclnlyJ~ beraber Holıl•lıri'Je avdet et- 1 vermedi Üs~alik aekiıincı dakikada lb- lerinı ceniı rnibasta isllh lUIA nmı Simdi oireııildtt!ne töre, EJaobl'ye 
menk Hlndiıtaıu ile mutabık kal melr U.ere huırlılı: 1a;:"a1ııt dır rablmden bır ara pası alan Melıh I• vermiıtir. kar 1 dün :yaptıkları mesut hucum 

la A •-1 J K d d ı.- l'"1- kinci ırolü sıyrılarak attı Bu ıkfnci taarruz eanasında 162 ..,e esnaslnd Hint kıtaları 15 İtalyan H•ylc•hrl Ylkıyor mıı o n wı .... ya, aponya ta- ana a a ""'"'" ""' Bunun iiJerlne tn,ııızter ,ut yat- ee numaraları taıı,-an Alman tumın- tankı, 150 aı·aba ve 600 hektolitre 
rafından alınan her tedbire bat - edecele dırntala batlactllar . .Palı:at 12 ınci da- lerı aiır uyiata uiramıtlardır benıin tahrip eımifler. 400 ftalJıın 

ı..clre. 6 (A,A.) - .Pansten a .. kabir tedbirle mukabele etmek - kilrada Kilçük Fikret topu cuzel b"r esir almıtlar, orta eapta 5 batarr 
llawlen tire tehrln en biJGk tedir. BflyQk Okyan\llta her ih- Ottova 6 (AA> - lalllll~.Ui bir tütle i.ıçilncü defa tnsıliz kalesine lnıiltere _ Iran tank karşı kayma topu, 50 ia1e kam-
~ Si tan•I tane tim.a1e karp koymak için pek mil ka7DPtan IJıldirildıiint ırtfe ICa- aoktu. Ne çare ki b kem ofsayt verdı, yonu ve küllıyetli miktarda mühim-
~ dola11 eritilllllttir. a...,. hlm Jtratejik baarlılclar yapıl nada tqUttreye imtl .. ı edtotk ve htc Fenerbııbçenin hatası bundan Münasebetleri mat iğtinam eylemiflerdlr. BQndan 

ar.- ......... 11_,.mer \a· maktadır. Bu .huırhklann yapıl- ~~,1=':' Bu~=·= sonra başladı. Sarı !icivertliler bu vıı Londra. 1 (A.A.) _ TQmiı •aze- bnılca dClpnan insanca cok dır ka-
~ Ud teala AWeli 4e vardn- maaına ~beri müttefUder a• •--- --- ._ lak s yetı kaf gorerek tedafüi bır sis- tesi ba•Y'aztamda bir lnıiliz _ Iran .. yıplar \ermiştir. 

n-ı ti ez.imdi ber -da _.ıt u• mem et tem kull ndılar Ve 1nı11 z takımı bek .. 3000 den ziyade İtalyan ve 2000 
rumda karar vtrUQMf r "# lerm A11nuı tUJ'flri altıada b\lhıadu ler yle birlikte ytiklendı 20 ine daki Sovyet anlatl'llPU'm fftllll•ı :çin ya- kadar Alman harp esiri muharebe 
Şarki Fel•tnk Hindiatanuun hnu nuarı ıtib ra al"'IJndan harp llada ani olarak kale önünde biten pılan müsakeraltfin uıaına1ından şi- bölgesı ıeriıine tönderllmitUr. 

ed'111- -! -n.a-•a .. ı in~- --1. ... ı '-nvvetle"' l',.-ı v---..1-da otn ..... b" --10'-et klyet ecliyor ve ı...-\ln !n"'lttrede can l 
....... ..."IUtL& •~' .,.__ 4'-.. • ıtUJ ~- --· .. •00

•- " • Cl)'fton Hurinin ve Muradın tereddi!- .,... •· teri bir kampta da ayrıca 1000 
VleQ, ı (A.A,) - ıtruwa aoa.. .. tayyareler W pmiler hasır bir le te~ tehi "'1i l&imteler ol- du karpsmda topu Pener aJlann ıöı. 8*ıeı bir t•Y c,larak IJartılandıpnı kac:lar Alman ve 1500 balyan harp 

vallll. Orta larls tqw. ......... vufyette bekltmektlcllrler . ıudılrp, tattrn• edUnt'1•rini intaç •erdı Bunllftla beraber oyunan son ve bu halın Jiifijk Briıanya ile Sov .. eııiri bulunmaktadB', Bunlardan bq .. 
......_1ılına bir...-.,,_,., lo. y·-ı &.1 .. .1...ıa.ı... ttmfrffelldr 41aldkalarma kadar PoaerJtahce canla yetlor 1lırUiinin 9tıa Sarktaki ııii- ka ileri çevrelerde ve milnakale yol-
...U .Uslnin ... ,., prtlanu a.. ...,. tnt· .....,.. ~llt dı,,...., 'batla oynadı, Falı:at 43 llnciı dakllıa- ruılarına ıırar ıetirobiJecellni yazı· larmda bıreok esirler vardır ki, on .. 
... ..,. loınalima lasutıterlt ol•w llqıpur ı (AA.) Bqtbıkü c;11• VaıUıctoP, o (4 A.) tncilttre ta- ela yıne CJırfton colr cttseı bir kafa yor. larrn sayııı henilz malQm delildir. 
,.....tMtltriıd ...., lalUW•• ıurtNi tliaU """'41tn e•ltltr miJ ,.fmdan 1!nllaclaıa nr, "'" tdUme- Ue beraberllli yaptı. 8ö,-lece Pener- l Hava kU1'VOtlerimiz muharebenin ce-
~ la•ı111ial lePJ• teteltbUI et t ,.a lftlllll 0ı...,.n ldallM'1 tm aı.ııı b...U. le PJ.ılnda 19'Uıılıe- 'bahçe pcmaitı1ı •taın1aııılda ve avan· .\ııkarada Mozart htifali reyan ettiği bö.lsede ve bllhassa Ela-
_.., Jsaldı ~reootinl lıbat4 sut aatAade alftllm Maleı,.'Wu 1'Y lttdtrl afPll\ .. 1tlr deilıllllliı but\ıle ta.Jıru da klfl •8rmekle muhakkak bir Ankara 8 <TAN> Bilyilll mus ı den ce resinde düpnan kltaları ve 

t11Uf "' _. ralmtıı "9 tq•*a rıhMlan 111111 •"lmlfUr ._.. ıttidp 1ttinftl1oc•iiae dair ıonılan talibiyeti kaçırdı. 11nu Yozan'm llO ıncı ölüm yıl dö- nakliYe vaııtaıan tqplaa~ kartı 
w.....ıa.-. Vlela7'cltn al&iı •- Koll'a hareket eclecek bir vaparda bıı btr suale cevaben Corctell Hull Ame- nümü münasebetiyl~ bugün Devlet lfddeüi hflcuııılar ,..pm17a dttVam 

Bulıar Başvekili Hasta 
Sof ya 6 1 A A ) - Batvekil Fıl 
•ısınır. Sıbbi vulyetı endile 

m11elp delilse do Bqveldl odaıınd 
çıkmamalrbtdır. 

m11Ut neticelerle hücwn edilınekt 
dir. B\md n ~ d anın kıt 
larımt ha dan ombalaınak 
mitralyöz ateline tutma içın y p 
jı teaebbU.le hava uvvetıer· 
tN'dından cok lyı neUce lınıllak u 
retly)e kırdmıstll'. 

Kara kuvvetlerim dun 5 pi 
bomb t yya eli duıU e e haya 
etleı ı rd tm dır. 

Diifüriilen ta11yarele1 
Kahire, 6 ( A A.) D n Liby 

kum fırtınalarla rağmen rey 
den hava mııbarebelerind 22 d 
man tayyareel düfÜl'Ülmil tıır. 6 t 
liliz tııyyareıf kayıptır, A,,_,. tebUll 

anı ıblnc:e mabemenin •e atfitf- lıuwt J'"1llann ıeaıidcn GdRPtlan rllran - Fin m\lnaıebetlerıni harp Sikl'OSki Kuybitef'te KeuervatuvanM& bir t61'tft yapıl- etmişlerdir. 
tahnp ectllecefiııi hlMirw elllfOhnlllnit•• BlltllHut ,&illeri 11- iltmadan 9"ellri vuiyetlerlni ma • Kuybişef, 6 (A.A.) - Skoralry Moı mış ve sanatkArbı eserlerinden mfl- Banlia - Tobruk boyunca c!Gpna- r 

dir'lm ti hafaz ettıkle ev bm vermiıJt r kovadan Kuybltefe celmi,tlr. t'f"ltkep b r kon er \ft'ilm1't r m YaJ)tdt yer değiştirmele ıne 
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HAFTA KONUŞMASI ,----------------------------------------~ 
BUYUK CENGiZ 
imparatorluğunda 

T-D+RX 

Atelyelcrimizde en son sistem makinelerle ve fennin icap 
ettiği bütün teknik evsaflan haiz ameliyvtlarla O T O 

lastikleri tamir edilir. 
(Başı üçüncüde) 'ı 

lurdunuz. Bugunkunden çok da 
ha ıyı, pek pratik bir noktayı 
wıutmıyalım: Hastane parasını 
veremıyecek durumda olanlar, 
bu masrafı iyileştiklen zaman 
hükumet hesabına bırkaç gun 
çalışarak öderlerdi! 

Kıtlıga karşı tedbirlı bulun -
mak ıçın hükumet, bereketli yıl 
larda, parasını vererek halkın 
elinden buğday, pirinç toplar, 
depolara yığar, bunları bozulma 
sına meydan vermeden, fenni 
şekılde saklardı. Eğer kuraklık 
olur, sıkıntı başlarsa yiyim ve 
ekim, ucuz bedelle memlekete 
dagıtılırdı. Öbür taraftan bu de
polama politıkası, pıyasayı denk 
tutmıya da yarardı! 

* * Her işçi ve irgat, devlet fab 
rikalannda, haftada bır 

gun para almadan çabşırdı. 
"Angarya, ışte! Ne olacak? 

Cengız soyundan ne bcklenır? 
diyecek olan zavallı Avrupalıya 
cevabım var: Ameleye ödenmı
yen o gimdelikler dev lct kasa -
sına yatırılarak ı~tımai yardım 
ışlerınde kullanılırdı. O derece
de ki, ışsız kalan ameleye degıl, 
kendı kusuru olmadan varını 
yogunu, sermaye ve servetini 
kaybedenlere bile, hükiımet yax 
dımda bulunurdu! 

Faşıst ve Nazi usulü sert ve 
askerce selam verişleri de yeni 
bir icat ve yeni dunya alimıet -
leri sanmayınız: Çingiz'in bulu
şudur. Çine el koyunca yerli -
lenn yerlere kapanırcasına, hay 
siyetsızce selamlaşmalarına of
lcelendi; ordusunun subayları 
halka erce selam vermeyi ve 
selam almayı öğrettiler: Yalnız 
bır dızini hafüçe fakat dinç bir 
tavırla bükmek! 

Bir şey daha düşünüldü, de -
mokratça ve ırk temizlenmesi -
ne yarayan bir şey: İsterse Han 
ve Han oğlu olsun, herkes evle
nirken kadının içtimai mevkii
ni, asilliğini ve servetini değil, 
yalnız güzelliğini ve sağlamlığı
m anyacak! Ummi ealence ve 
kadm evleri ise :XX. asırda ba
prılamamıı bir düzen ve bir di 

siplin ıle idare olunuyor: Birer 
komıserın bakanlıgı altında yiı
zer ve biner kişılik gruplar ... Ka 
dınlnrdan vergı alınmaz; bunla
ra yerlılcr ı.icret verırlcr; yaban 
cılar ve misnfırler tertemız, sus 
lu ve bakımlı koca koca konuk· 
larda bedav eglcn r er. M mlc
kete Turıst çekmek ıçın e iz 
bir usul! 

* * 

SAYIN MÜŞTERiLERiMiZE MÜJDE:. 
Amerikadan Kaplamalık Kauçuklarımı:z Gelmiştir. 

l"az için şimcliden hazırlanmanız bu buhranlı zamanlarda 
menfaatiniz iktizCUJuiır. 

Taşrada bulunanla'f'a seri iade etmP.k surctile büuük 
kolaıuklar gösterilmektedir. 

Su yeni "Yıldırım telgrafı,,, 
gibi Cengiz İmparatorlu- ~- Telefon: 41597 - Telgraf: Kauçuk Karaköy Kemeraltı Cad. No. 10 , 

ğu bir "yıldırım postası,, yap - ----------------------------------
mıştı: Adı postalar - Butun ım- YABANCI DiLLERE AiT .. ,,__________________ .. 

paratorluğu kaplayan dumdiız ÖGRETMEYI BiLENLERiN ' ' 
şoseler uzerınde yınnı dort sa· ESERLERi : 1 Meıhur s 1 N G E R Saatlerinin 
atte 250 kılometrelik yol aldık- ALMANCAYI 
Iarı halde - yıldırımlar 500 kilo ö 1942 l Jodellerı" G 1 · t• 
metre hızla goturulurdu. Bugun Çabuk, Kolay ğretim IVI e mış ır. 
bile her yerde, böyle bır sürate Yazart. Mualllm ENVER En da/dk, M sağlam, en hassas, en 
kolayca rastlanamaz! Posta ta - 208 sahife, cıltlı: ı ıo Krs. 
tarları öyle acele, ok gibi gider-
lerdi kı, gogusleri rtizgardan hır 
palanmasın dıye meşin onluklcr 
giyerler ve yuzlerını derilerle 
orterlerdı. Sayım, nufus tahrirı, 
istatıstik de o terakki zamanının 
buluşlarındandır. Mesela, yapı -
lan istatistik bır tek şehırde dok 
san yaşını aşmış 2300 kişi bulun 
duğunu meydana koymuştu. Bu, 
sıhhat durumunun da mükem -
melliğini gosterir. 

Daha neler de, neler! Fakat 
gazetede yer ne gezer! Belki de 
gelecek konuşmamızda bu bah
se )tine geliriz. 

İşte bi.ıtun bu sebeplerle, bü
tün bunları bildiğım içindir ki, 
yedi asır önceki Cengiz sarayın
da kalorıf er bulunmasına şaşma 
dım. Şoyle dı.işündiım: Hıç şüp
he yok ki, Cengiz devirinde ko
naklar kalorilerle ısıtılırdı ve 
yine hiç şüphe yok ki - bugün -
künden çok ileri bir fark olarak
kaloriferlerin kaç derece soğuk 
ta yakılıp söndürüleceği hakkın 
da bir de "yasa,, vardı. Şehir 
meclisi, Han ve Hakan korkusun 
dan, böyle bir yasanın yürütü -
me girmesini engellemek, bunu 
teşrin ayından marta, marttan 
kanuna. bırakmak, yıllarca sav • 
saklamak, halkın sıhhati ile bi
teviye oynamak çekinmezliğini 
gösteremezdi! 

~-------------· 
FRANSIZCAYI 

Çabuk, Kolay Öğretim 
Yazan: Mualllm MÜNÜR 
326 sahife. ciltli: 160 Krş. 

INGILIZCffi 
Çabuk, Kolay Öğretim 

Yazan: Muallim VAHDET 
320 sahife, ellili: 155 Krş. 

YERiNDE BiR TAVSiYE: 
Oyalanmak değil de, bu Oç mü
him yaban~r dilden birini öğ
renmek ve konuşmak kararında 
iseniz, bu üç metoddan birini, 
hiç tereddut etmeden alınız 
Bizde bugilne kadar yaban~ 
dillere alt birçok kitaplar basıl
mış, fakat bunlarln hiçbiri öğ
retmek ve konuşturmak husu
sunda, bu üç yeni metod kadar, 
okuyucuya faydalı olamamış. 
kolaylık gosterememiştir. 
SATIŞ MERKEZi: 

Muallim Fuat Güciıyener'in 
(Anadolu TUrk Kitap Depoıu) 

dur. Y E R 1 : 
İstanbul - Yenipostane karşısm
da Meydancık hanı, ikinci kat, 

No. 10, ıı. 12 dedir. 
D 1 K K A T: 

Bedeli peşin gönderilen taşra 
siparişleri, gilnil gilnilpe gönde
rilir. Sipariş verenler bekletil-

&, ~ ............ mez. r 

zarif, en ucuz. 
Çelikten mamul ince modern saatleri
miz az miktarda geldiğinden, bu sa
atleri görmek için muhterem müşteri
lerimizin mağazamıza bir kerre uğra

malannı hassaten rica ederiz. 

SINGER Saat Mağazası 
,., ____ tstanbul Eminönü Cad. No. s---•' , En son modaya muvafık 

' 1 BÜTÜN MOBiL YALARINIZI 1 Çeşitıerl çok olan fstanbul'da Rıza Paşa yokuşunda 66 No. 

'AHMET FEYZl'nin ASRl MOBILY A 

' Mağazasından alınız. -
, 

Belediye Sular idaresinden : 
1 - fdar~lzce kapalı zarflı eksiltme ile muhtelif elektrik malze

mesi satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 11/12/941 Perşembe g(lnü saat 15 de Taksimde Sıra

servilerdeki idare merkezinde yapılacaktır. 
3 - Teklif zarfiarmm o gün nat (11,30) a kadar idare merkezin

de muamel~t servisine verilmesi IAzlmdır. O saatten sonr getirilecek 
zarflar kabul edilmez. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler her giln idare merkezinde leva
zun servisine milracaaUa şartnameyi parasız olarak alabilirler. (10724) 

:\skcri Fabrikalar SatınaJma Komisyonu İlanları 

KmlOrdunun 'V eniden 8 U L MA C A 
...;t_• H 1 2 3 t 5 6 7 B u 

FABRiKALARA 
Muamele defteri ve bütün te
ferrllatt satış merker.!: Muallim 
P'uadln Anadolu Türk Kitap 
Deposu. Yeri: Yenipostane kar-

20 Ton Sud koatlk 
20 .. Kireç kaymajt, 
Tahmin edilen bedeli 13000 Ura olan 20 ton ırud kostik ile 20 ton 

kireç kaymağının Bakırköy Barut Fabrikasına teslim edilmek §arliyle 
12.12.941 Cuma sünil .. at 14,30 da pazarlıkla satm alınacaktır. Kati te
minatı 975 liradlr. isteklUerin o giln ve saatte komisyonda bulunmııları. 

TanJm'llı, arp ı • t1 
lstihsaıatı ; --j=.· 

<B•ı tarafı üçüncü sayfamızda) J 
dan daha cok mühim olan "Gorki .. de 4 - 1 
bir cok teaıaat vardır. Stalıncrad'da, - - -
P.erme'de, Sverdlosk'da yedi tayyare, 
altı zırhlı otomobil, beı kamyon fab
rlkaıı var kuvvetle çalıımakt~dır. İp
tidai maddeler ihtiyacını Ural, Si
btrya, Maanltocorosk - Kıunezt kay
nakları temin etmektedir. 

Slblrya ıki mmtakaya ayrılmııtır: 
Şark tarafmda bulanan mıntaka mus
taklldir ve yirmi piyade, ıltı moto'"lü 
ftrknmı ve atır bombardıman t:ıy
:yare techizatını kendi kcndıne temin 
etmek faaliyetini olen Marqal Blu
cber'e borçludur. 
· la kıtalan cepheye conderilen 

Garbt Sibiryada üç zırhlı otomobil, 
dört ta11are ve dört kamyon fabri
kumdan bqka iki tayyare, bir zırhlı 
otomobil, bir de Tomsk kamyon, ay
nca iki tanare ve . Turk.istanın eh ikı 
kamyon fabrikası bulunmaktadır. 

Büyük Nehrin carbindckı bu istih
~lltm yekQnu aıaiı yukan ay
da 2500 zırhlı otomobil. 2000 tayya
re 10,000 kamyon tutar. Bu adetle
rin merkezi Avrupa iıtihıalın~ miı
•vl olmadılı aılkiı;ıhr. Fakat Fran 
sanın 1940 daki istıbs lltı ile muka-
7e" edilirse çok fazladır. 

Topçulukta vaziyet o kadar iyi de
lildir. Ba havalide yuzde yırmi atır, 
:yazde otuz hafıf top, yuzde ylrmı mit 
ralyoz ve yuzde ,.irmi beş niıbetinde 
tiifek yapılmaktadır. 

SOLDAN SAGA: ı - Galıp bir ihtimalle, 
muhtemelen - Akıl 2 - Umum )'etle s -
:Bır nota - Vuııa. araç 4 - Bır renk _,. 
Durum. tlmd lıı uman - lçılır .i - Arınttı 
7apufı - Bir •1' laml 6 - Bır lnallıa Nuı· 
rr - Yamaalnan ıcy, ek 7 - Sc,,retmck -
Tenl: Bır noıa: 1 - Yat rl1lnl temin etmek 
9 - Bır HJ'I - Tcraı: Bır DO&• - Çllı de· 
fıL 

YUKARIDAN ASAGI: ı - Gariplik 2 -
Bub•J'•lı 3 - Ve, ile - Bir erkek laml 4-
Tanrı - Bir dıvan t•lrl 5 - Bulmaktan fa· 
il - Surl)'cde b r fehır 6 - Opcruyon 7 -
Bır çatıı - Şan edatı - Kasapta bulunur 
ı - Ummaktan emir - Bır crlıclı lami 9 -
Auh aetlrmelı: 

DUNKU BULMACA - SOLDAN SAGA: 
ı - )(edıne - Alı 2 - Azade - Ara S -
Kira - Erir 4 - Ana - Alafa S - Le -
Adiv (vıda) 6 - ÇanhJ'• 7 - Tıkan (na· 
kiı) En ı - Be,,aııı 9 - Jlırlemek 

YUKARIDAN AŞAGl: 1 - Makale -
Bi 2 Ezine - Tek s - Dara - CIJ' 4-
lda (adi) - Palıal (lakap) 5 - Ne - Na· 
ze (eun) 6 Ters•: Miftlcale 7 - Arada 
- Te ı - ArifıJ'c 9 - Karavana. 

şısında Meydancık hanında. .. , 
, Dr. İHSAN SAMİ 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUARI 

Umum! kan tahllllUı. frengi 
noktal nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamilllert) kan kilrey
vatı sayılması. TUo ve srtmn 
hastalıklan teşhisi, idrar, cera
hat, balgam, kazurat ve su tah
lilAtı, ultra mikroskopl. hususi 
aşılar lstlhzan. kanda üre, se
ker, Klorllr. Kollesterin miktar
larmm tayini. 
Dlvanyolu No. 113. Tel: 20981 

~AYl 
1939 senesi Temmuz ayında 

Sirkeci İthalAt Gilmrüğilnden alı
nan 70132 numaralı ve 1547 Lira 
83 kuruş kıymeUndcki bir adet mak 
buz zayi edildiğinden, yenisi çıkartı
lacağını ve eskisinin hükümsüz oldu
ğunu ılan ederiz. 

HOHTlF ______ , 
Ademi iktidar, Belsolukluğu 

GtANOOKRA fiN 
Prl. Steinach'ın Terkibidir. 

Reçete ile Kutusu 200 Kuruş. ,_ , 
Be:roilu u, ne Sulh Hukuk Hlklmlıl .,. 

den: Zonsuldak vapurculuk •e k&m rcUI lı 
tırketl tarafından ŞI 1 de Ebedi HOn)'el clva· 
rında Tu;la har aftı da mukim Kemaleııln 
aleyhine açılaft alacak daYasınıft muhakeme· 
sin e Dava ı vckllı urafından dava <dileıı 
Kemalettıne yemin teklif edılmiş olduluftdan 
talep veçhıle yemlft etmek Oıere muhakeme 
ı;On olan 9 iZ 941 saaı ı4 de mahktme)'e 

(10636) 

M. M. V. Deniz Müsteıarlığından 
Muhtelif cinste husus! tip elektrik ampulU alınacaktır. Teslim mild

deU uzun olacaktır. 
İsteklilerin izahat almak ve resim veya nilmunelerlni görmek Qze

re Müste$arlığımıza veya Kasunpasada Deniz Levaı:un Satmalma komis-
yonuna 15.12.941 tarihine kadar müracaaUarı. (8780 - 10394) 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Bir sene içinde İzmıt deposuna gelecek tahminen 5 bin ton maden 

kömürllnden 3700 tonunun İzmlte ~ 1300 tonunun da Adapaznrında va
gonlardan yere indirilmesi ve ayni miktar kömilrlln yine ayni mahal
lerde yerden makine ve icabında vagonlara yükleUlmesi isi açık eksilt
meye konmuştur. Yükleme muhammen bedeli 50 ve boşaltma muham
men bedeli 45 kuruştur. 

Eksiltme 10/12 941 T. ne mfisadif Çarşamba gunü saat 11 de H. 
pasada ı. cf isletme komısyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 356 
lira 25 kuruştur. 

isteklllerin muayyen gün ve saatte komisyonda bulumnalan lbım
dır. 

Fazla izahnt ve şartname almak istlyenler işletmeye milracaat et-
melidir. (10265) 

lfıNllllll 

Polatlı deposuna bir sene zarfın:ia gelecek olan tahminen 2000 ton 
kömurun vaıonlardan yere ve ayni miktar komurün yerden makine ve
ya vagonlara tahmil ve tahliye işi açlk eksiltmeye konmuştur. 

Muhamen tahmil ve tahliye ton bedeli 80 kuruştur. Eksiltme 19/12/ 
941 tarihine müsadif Cuma giınü saat 11 de Haydarpasada 1. inci islet
me komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin ~ 7.5 kanuni teminat akçeleri ile muayyen gün ve sa
atte komisyonda bulunmaları ve fazla izahat ve şartname almak için ış-
lclmeye muracaatıarı lazımdır. (10564) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Fakilltemlzde on beş lira asli m aşlı anatomi Enstltusiı müze me

murluğu milnhaldır. Şeraiti haiz olan taliplerin Enstitü direktörlüğüne 
müracaattan. (10680) 

7 - lZ - Hl 

İLE SABAH, 
ıl.._Ber JJ'tlaellm 

Yeni Tramvay Tecrübe Seferleri 
lstanbul Elektrik, 

lıletmeleri Umum 
Tramvay ve Tünel 

Müdürlüğünden 
Tünelin tekrar işletmiye açılmıısı munasebet.lyle Şişli - Tünel sefer

lerine ilaveten 8.12.941 Pazartesi glinilnden itibaren Maçka - Tünel ve 
Kurtuluş - Tlinel arasında tecrllbe mahiyetinde olmak uzere bütün gün 
tram\·ay seferleri yapılacağı saytn yolculara bildirilir. (10781) 

1 

TÜRKİYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plim 

Keşıdeler: 2 Şubat. 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 İklnclte~ 
tarihlerinde yaprhr. 

1942 ikramiyeleri. 

ı adet 2000 llralık-2000,- Lira 
3 .. 1000 " --3000,- .. 
2 .. 750 .. -1500,- • 
3 .. 500 " -1500.- .. 

1 o - 250 -2500.- .. 

40 " 100 " --fOOOr- ,. 

50 .. 50 " --2500;- .. 
200 .. 25 " --6000;- .. 
.. -•oooz- .. oı .. ooı 

... ~---------------------1 lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
300 lira bedeli muhammenll 300 lira idari kefaletli her gQn mQte

kabilen posta nakletmek v~ gidi.$ geliş 300 lirayı geçmemek şartiyle İs
tanbul Arnavutkôy - Yassrvlran :ırasında bir oto süruculutü eksilbneye 
konulmuştur. Eksiltme 15/12/941 Pazartesi gunu saat 15,30 da Büyük 
Postahane binası birinci katında idari muavinlik oda mda ~nacak 
mfidilrlilk alon satım komisyonunda yapılacaktır Muvakkat temlBllll 270 
liradır. Taliplerin olb:ıptaki şartnamesini gormek ve muvaKkat teminatı. 
larmı yatırmak üzere çalışma günlerinde müdürlük işletme kalemine ve 
eksiltme gün ve saatinde evrakı milsbitc ve muvakkat teminat makbuz-
larlyle birlikte komisyona müracaatları !IAn olunur (104!9) 

Mühimmat vaziyeti iyi defildır. Ceı> 
hanenin yuzde seksen beıi Alm."lnla
nn i11al ettikleri yahut işcal tchdıdı 
altında balandurdaklan havalide ya
pılmakta idı. Fakat bır hidıae bu yok 
nllufa cecıktirmektedir. Scnclcr
denberi Volıanın pr' mıntakası beı 
kısma ayrılmıştır. Bu kısımların her 
birisinde ancak ıon noktaya ıclmek
le kullanılabilecek ihtiyat cephane 
vardır; hepsi başkumandanlıiın emri
ne verilmiıtlr. Stoklann yekfina sul 
le balmmndan üç, fıtek bakımından 
da altı ay bol bol yetiıir. S mdi top 
tüfek ıibi harp iletlerinln yansı kay
bedildicine ıöre bu ihtiyat cephane 
altı ay ve bır sene klfi ıehr. 

elmemı aksı uk ırde yemindeft imtina ad• 
de ı mi ol a a ndan ye n davrılycsi mı· 
kamına lıa m o malı: ert/ ı Aft olunur. lstanbul Defterdarhqından 

Donmuı bir halde bulunan ıimal 
cephesini cenup kısmı ıle birlqtiren 
ve bir kapı mentqcıi vazifesini cö
ren (Tala - Voroneje) ln tahrip e-
clilmeai tehd di mevcut olmaıına rat-

men ılmd:lık Rusya sıfırı tuketmı e 
benzememektedır. 

Fakat cephedeki ordu ihtiyat ordu
larının yeniden teıekkülil içın lu
zumu olan bir kaç haftalık miıddctl 
kazanamazsa o zaman vaziyet değı
sebılir. 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gauon diyor ld: 

"Her tacir liu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
ki~bımda size bu sanab öğretiyorum.,. 

· fiah 50 Kurll§. 

,------·~ 

1 TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 
Rrş 

Başlık maktu olarak 7 50 
1 inci sayfa santimi 500 

1 1 

2 n u ., 40() 

!J " " " 150 

1
• -· 

Sahip we Nqriyat mtldilrU Emhı 
UZMAN, Gazetecilik n Neerint 

~. ı.;. &. 7AH matbua 

Sıra MUkellefln adı ve 
No. aoyadı 

T 1 • 1 ADRESi Matrah Kaz. Buh. F. zam Zam Senesi lhti. -
1 Mardiros Takforoğlu Bakkal SelAmsa mezarlfiı 72 9 00 2 25 45 

)= 
938 '7/10 

2 İbrahim Gülseren Kunduracı H. MHllye 231 96 00 27 51 4 40 4 78 940 36/39 
3 Enver Özölcil Takunyacı Gulfem Uncular 12 72 00 13 46 2 15 2 34 940 36/42 
4 Emin Daytoğlu Arzuhalci lhsaniye Hafız Kurra 9 36 00 4 07 81 1 02 88 940 37/14 
5 KAzrm Kırsaç Manav H. Millıye 195 156 00 B 65 1 73 2 16 ı 88 940 37/18 
6 Onnik Koçu K. tamirci A. Zade Posta yolu 72 24 00 2 12 42 53 46 940 37/20 
7 Nıktar Bakkal İcadiye Çamltca 31/23 72 00 18 00 3 60 4 50 941 22/16 
8 Cahit GilrC'ay Lostura salonu H. Milliye 133 72 00 4 73 95 1 18 941 29/4 
9 Ahmet Sevgi Sob:ı tamirci Bat pazan 4 45 00 3 77 75 1 88 941 31/22 

10 H kkı Şener 5iltçU C. köy Cad. 15/1 48 00 3 81 76 - 95 83 941 31/47 
11 HlilSrrcoh.i S atçi H. Milliye 241 144 00 12 55 2 51 8 27 3 20 941 32/3 
12 Mehmet K ymak Berber imrahor Doğancılar 89 48 00 9 71 1 94 4 85 2 48 941 32/4 
13 Ali Tilfc çı Kuru yemişçi H. Milliye 217 96 00 9 73 ı 95 ~ 88 2 48 941 31/50 
14 H n D lay Kahvehane V. Atikçeşme No. 1 72 00 21 00 4 20 3 78 937 3/11 

(İtiraz Komis. Karariyle) 

Usküdar Maliye Şubesi milkelleflerinden olup yukarıda adı, i§I UcarelgAh ve ikametgah adresi yazdı şahıslar terki ticaretle yeni adreslerini 
bıld rmemiş ve tebliğe salahiyetli bir kimse de göstermemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduklanndcın hlzalartnda gösterilen yıllara 
aıt kazanç, buhran, fevkall'lde zam ve cezalarını havi ihbarnamelerin bizzat kendılerine tebllll milmkWı olamamııta. Keyfiyet 3692 No. lu k ~ 
nunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikıın tebliğ yerine geçmek üzere ilin olunur '(1Q7e) 


