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1 Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken "sir de•~~ 

Cncuk.Ansiklopedisi ! 

1 

Alınız. ÇOnkD bu Analklopedl 

1 ona mektep kitabı kadar ve 
belki ondan daha ziyade llzımdır, 

Flyati 11 llradır. T AN '"Deaueslnde ve kitapçılarda bulunur 

1 

Hayat Pah~lılığına 
Karşı Tedbirler 

Hayat, kontrolümüz altında olan ve olmıyan birçok sebeplerle pahalılaşıyor. Bu pa
halıJıktan en ziyade zarar görenler, geliri mahdut ve mu' .annen olan memurlar, 
müessese ve fabrikadaki müstahdem ve işçilerdir. İngilteı:e ve İsviçrede devlet bü
tün memurların ve hususi fabrika ve müesseselerde çalışan bütün müstahde~ ve 
işçilerin maaş \'e yevmiyelerine muayyen bir zam yapılmasını kanun ile mecbur 
k~Im~ştır. Bizde böyle ~~ tedbirin ne dereceye kadar tatbik kabili~·eti olduğımu 
b~~mıyonız. Fakat g~l~n mahdut vatandaşlan hayat pahalılığı karşısında sefalete 
dumekten korumak ıçın bazı tedbirler düşünmenin zamanı J!elmi tir sanıvoruz. 

Von Paoen izmirde 
Alman Büyük Elçisi 
Beyanatında Dedi ki: 

Bitaraflık kanununun tadili aley. 
hinde beyanatta bulunan harbiye 

nazırı Stimson 

Bağlıyan 
Ananevi 

"Türk - Alman Milletlerıni Biribirine 
Kardeşliğ inin Duygu, Silah 

En Kuvv€ tli 
Bağıdır .. 

C. HULL'E 
A ,FEDİLEN 

1 İzmir, 14 (A.A.) - Birkaç n~ 
~---~-:::----~------~------..---...-----~ 1 denberi şehrimizde misafir b 

lunmakta olan Almanyanm A . 
M. ZEKERIY A SERTEL 

Hayat, bizim kontrol edebi-ı
leceğimiz veya edemiye - ı rl;iiiiiiiiiii~~ıiiiiiiiii,-iiiiiiiii!iiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiijiiiiiiiiiiiil 

ceğimiz sebeplerle, gı.inden güne 
pahalılaşıyor. Bu pahalılık nis -
betini tayin eden bir endekse 
malik olmadığımız için hayatın 
!harpten evvelki zamana nisbetle 
ne derece pahahlandiğını rakam 
la gösterecek vaziyette değiliz. ı 
Fnkat gerek ithalat eşyasında, 
gerek istihlak ve gıda maddele -
rınde muhim bir fiyat yükselme
si mevcut olduğuna karşı artık ı 
gözlerimizi kapıyamayız. Çünkü 
bu pahalılığı her gün hayatimız -
da bizzat tecrübe ediyoruz. 

BEYANAT 
Almanya, ispanya ve 
Portekiz' e Taarruza 
Hazırlanıyormuş ! 

Londra, 14 (A.A.) - "Dailv 
Mail,, gazetesinin Vaşingtondaki 
muhabıri şöyle yazıyor: 

kara büyük elçısi Von Pap 
dün akşam İzmirpalas salon} 
da mahalli hükumet erkanı 
Alman kolonisi şerefine bır z Y 
fet vermiştır. Ziyafetin sonl h 
na doğru Alman büyuk elçıs ı . 
nutuk ıradetmiş ve İzmırın ' 
y~nm en güzel şehirlerinden 
sı olduğunu söyliyerek derrıu 
ki : 

"Birbirini anJamıyan ve \ 
bU alemde İzmirin çalış \ e 
havcısı, Türkiyeyı ş ·mdiye 
dar karşısina dikilen biıtı.in 
likelerin arasından sevk W' 

Pahalılığın sebeplerini sayıp 
sıralamıya lüzum görmüyoruz. 
Çunkü bunlar aşağı yukari her -
kesçe malumdur ve dünyayı kap 
lıyan harp buhraru içinde, her 
memlekette olduğu gibi, Türki
yede de iktsadi hayatın mütees- 1 • 

sir olmaması imkansız olduğunu ı ı 
kaydetmek katidir sanıyoruz. 

"Zannedildiğine göre, Ameri • 
ka Hariciye Nazın Cordcll Huıl 
A.lmanyanın İspanyaya ve Porte 
kıze taarruza hazırlandiğmı ghlı 
bir toplantıda kongre azasma 
bildirmiştir. Hull itimada değer 
kaynaklardan aldığı haberlere da 
yanarak bu beyanatta bulunmu~
tur .. , 

General Wavell lra1;daki R us ku "''etleri 

ve muvaffak olan kıyase 
-;ıyasetin nımetını bize ıınl 
Atatürkün muhteşem eserına 
lınde tutan unliı asker ve ~ 
gôrulür kabiliyettekı devle 't 
m. memlcketinızı emmim \!. 

1 

türlu uçurumların ustun ~ 
rarak saadetli ve refahı. a<\ı 

kumandanı ile beraber bale götürecektir. TY ~ 
Milletlere tednci ve mu İ 

tek:ıınill çerçc\•esi !çınde d hat 

Hükumet, ta harbin başından- : ı 
beri, beynelmilel iktısadi müna - . l 

Bital'aflık kanunu etrafında 
yapıları müzakereler 

Vaşinkton, 1 4(A.A.) - Dün a
yan meclisi Hariciye encümeni 
huzı.ırunda mütalcası istifsar cdi· 

ALMAN TEBliGi Ft•ljjjli~;)!'iJ 

~erkezdeki Moskovanın 

de saııdet, daha zıyade ref ı ıı t 
arzusunun lcap ettirdiği s!I r IF a 
denberi iki memleketimizı i \ı ::ı 
müşterek bir esastır Bitlm v ~ 
Ve sizin tarı1ıinız l:irbirine d e 
benzer. j\vrupanm ortasınd T1\ , 
ın1ziı\ muhaf za ı ~çın asırl 1a \ıy sebetlerin normal seyrini kay - ' !!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!~ 

betmesi karşisında memleketin 1 
r 

iktısadi hayatında bir sarsınt1 vü Şiddetli muharebelere sahpe olduğu bildirilen Viazrna, Orel, Tula 
cude gclnıcsme mani oliriak içın e Mosaisk civanm ıöSterir bari ta 

(Sonu; Sa: 2; 80: 7) 
Esir Sayısı 100 Kilometre 

Yakınında 

( Sonu; S a: 2; 96.111. 

zaman zaman icabeden her türlü 
iedbirleri alınnkta kusur etıni -
yor. Açlık ve kıtlık içinde ıstırap 
çeken dünya ortnsında az çok 
bolluk ve rahatlik hissediyorsak, 
bunu hükfunetin vaktinde aldığı 
makul tedbirlere borçluyuz. 

~ ASKERi VAZIYET 1 
w.,I 

Moskovagı 1 ehdit 
Eden 1 ehlike 

Hükumet hayat pahalılığının 
önüne geçmek için de birçok ted 
birler almıştır ve almakta de -
vam etmektedir. Bu cümleden 
olarnk halkın zaruri ihtiyaçlanni 
karşılıyan maddelerin fiyatlarını 
kontroı altına almıştır. thtikimn Al 1 y· M k A f 1 El 
önüne geçmek için sıki tedbirler man ar, ıazma - os ova s a tım e 
ıttihaz etmiştir. İthalat işlerini G · · 1 il · H k · K 1 1 
devletin kontrol edebileceği tarz eçırtr erse erı are etı o ay aşır 

Roudolf Hess'in 
Vaziyeti Hakkında 

Malumat Verilmiyor 
Londra, 14 (A.A.) - Hasta ve 

yaralı harp esirlerinin mübadele 
si hakkında sorulan bir suaıe ce· 
vap veren Harbiye Nazıri Jl.hr . 
gcsson, şunları söylemiştir : 

"6 birinciteşrin tarihindeki in· 
kıtadan beri Büyük Britanya v:! 
J\lman hükumetleri arasında ı.·ç 
bır temas vukua gelmemiştir. Bu 
vük Britanya hiikumeti yaralı vcı 
hasta harp esirlerinin memlek<?t
lerıne iadesi için hami bir devlet 
tin tavassutu ile müzakerelere 
tekrar başlamıya daima amade -
tlir .,, 

dn organize etmiştir. Memleke - Şark cephesinde Moskova etrafın- hattını teşkil edeı:ı Orel, Briansk ve 
tin her tarafında fiyat müraka- da cereyan eden muharebeyi, Alman- Viazma şehirlerini almışlardır. Mare
be komisyonlan kurarak hal1<m Sovyet hnrblnin başlangıcındaki ha- sal Timoçenko ordulıırı bozulmadan 
menfaatlerini koruınıya çalışmış rekata benzetebiliriz. parçalanmadan, paniğe uğrıımada~ 
tlr. Daha bunlara benzer birçok o vakit olduğu gibi bu defa da muntazam bir surette ikinci hatta 
tedbirlerle hayatın sun'i bir su - Almanlar, bütan kuvv~Ueriyle bü- çekilmişlerdir. 
rette pahalılaşınasina mani ol - yük bir cephe uzerinden harekete Harpte teşebbüs kudretini elinde Bunu müteakip Hess'in vazi -
mıya gayret etmektedir. geçmişlerdir. O vakit olduğu gibi, bulundu~an. tara~ daim.a d~m~nına yetine ve mahpusiyeti şartiarın:ı 

Fakat ne de olsa normal olmı- şimdi de bilyilk ve çeti'l bir muka- karşı musıııt vazıyettedır Cünku ne- dair sorulan suallere Margcsson. 
vemetle karctla•mıslıırdır, Yı'ne o "a- rede ve ne zaman taarruz edeceğin! H<ss'i · t• h kk d ·r t 

yan bir zamandayız. Dünyanın " " , • o tay.in eder. Dlısmanrn haberi ol- ' n vazıye 1 a ın a ı ~aa -

500 Bini Aştı 
Cephedeki Harekat 

Plan Mucibince 
inkişaf Etmektedir 

her tarafında kıtlık hüküm sür - kit olduğu gibi, bugün de on gün- maksızın kuvvetlerini taarruz ede- ta bulunmanın halk menfaatine 
den fazla süren kanlı bir muharebe- 1m d ~ b • · 

dügü, hayat pahalılandıği, yollar den sonra düşmıınm ilk müdafaa (8onu; sa: 2; sa: 1) uygun ° a ıgı ceva ını verm~- Merkezde harekatta hulunan Al-
kapandığı, müstahsillerin mühım tir. men ordularına kumanda eden 
b ir kısmı vatan müdafaasına General Boch 
çağınldıği bir devirde, istihsal M .. k l At Vı k ·ı . r .. --.... ·---········-·-····"'lllııııı.. 
ve istihlflkin normal seyrini takip 'l una a a e l l ' Berlin, 14 (A.A.) - "Alman edebileceşini zannetmek müm _ B ı • • tebliği,, doğuda harekat derpiş e-
kün değildir. Kontrolü elimizde er 1n1 n dilen gidişi takıp etmektedrr. 
o~mıyan birçok sebeplerle her tiır izahat J 7erdı• Briansk kesiminde çevrilmiş bu-
lu eşya ve gıda maddeler inin fi- V ~ Te kz•I b•ı lunan düşman kuvvetleri mü~ -
yatlan yükselmekte ve hayat pa addit kısımlara ayrilmıştır. Bu kı 
halılaşmaktadır. Hükumetin al - ı sımların imhası mı.işkül ormnnhk 
d~ğı ve almakta bulunduğu ted _ arazide devam etmektedir. Brı· 
bırler bu yükselişi bir dereceye Meri~ ve Arda Köprülerinin lnc:aatı lkincikanun ·.M.ıhver Ortaklarının anskla Viazma muharebelerınde 
kadar durdurabilir. Fakat onun ~ ~ .alınan esirlerin miktarı dün 350 

t:ı~:r;:tnp~~~~İ~ı:ı;;:e:~ ziya _ Nihayetine Kadar Bitmiş Olacak - Vekalet ~Arasını Açmak içini ~~~a':!1:;f~~k~:!~r~1~~~~ ~~~a; 
ae zarar görenıer. geliri mahdut Memurlarının Terfii lcin Tedbirler Alınıyor !:Çıkarılan Şay·ıalar ::.= tayyareleri 13-ı4 ilkteşrin gece-
ve mukannen olanlardır. Tüccar, ~ • sı Leningrattaki askeri tesisatı 
veya serbes~ meslek sahipleri ha Ankara, 14 (TAN Muhabir in - • • çok tesirli bir surette bombııla -
yat pahalılıgından o derece mü- denl - Münakalat Vekili Cevdet iTamamile Asdsızdıri mışlardır. 
teessir değildirler. Onlar kazanç- Kerim İncedayı bugün Vekalete : • · Alman lıususi tebliği farını hayatın seyrine uydurm~ya ait muhtelif işler hakkında şu be Ankara, 14 (Radyo Gazetesi)~ Berlin, 14 (A.A.) _ "Hususi 
imkan bulabilirler ve bulmak _ yanatta bulunmuştur: Almanya ile Fransa arasında bir t bl·~ v· 

1 ıd - h e. ıg,_.. ıazma çevresinde çevril 
tadırlar . . Fakat muayyen maaşl.ı "- P itbon _ S ivilingrat hattı an aşma yapı ıgı akkındak! ha- d . ı.. .• 1 B 1. f mış uşman kuvvetleri şimdi ka 
v. c ucretlı mcm. ur,_m.ustahdem ve üzerindeki Meriç ve Arda köprü- ut!:" er er ın tara ından yalanlan ı t Al .. .11 (Sonu; Sa: 2: SO: 7) 

ı~çılcr ıçın gehrlerını pahalilık nis !erinin inşası için devlet demr .. • _ mış ır. man mumessı eri, Hit • 
bC:!lınde arttırmak imkanı yok _ yolıarıyle Alman firmaları ara _ lene Darlan arasinda, Fransız hu 
tur Harpten c~el c!li lira maaış- sında aktedilen mukavele muci- dutlarının değiştirılmemesi csa • lngiliz ve Sovvet 
la ıyı fena geçmen bır memur ye bince mahallinde ınşaat hazırlık- sına dayanan b ir anlaşmaya va . • 
nı hayat şartlarına uymak için gı ları başlamıştir. Yakında inşaata nldığma dair olan bu şayia~ann Kıtaları Tahran'ı 
dasından, yaşayışından fedakar _ geçilecek ve mukaveledeki h'..ı _ Almanya ile İtalya arasına bir sa-
lık etmi~e mecb~rdu~. Tüccar, kümlere göre ikincikiı.nun sonun ğııkluk katmak için çıkarıldığim Tahliyeye Bacladı 
fabrikatorler, mustakıl iş sah•p- da köprüler geçit verecektir. iddia etmektedir . Bu şayialar l · S 
lc•ri, serbes~ meslek mensupları İskenderun limanının artan iş talyada kaygı ile karşılanmıştır. Tahran, 14 (A.A.) - İngihz ve 
k.qzançlarını arttırd ıkları . h~!de hacmiyle mütenasip şekilde t ah- Berlin, ayni zamanda İtalya - Sovyet kıtalan İran hükumet 
Çl\lıştırdıkları me~ur ve ışçıle - mıl ve t ahliye kabiliyetinin art _ nın mihvere karşı sadakatten ştlp me!kezi bölgesinden geri çekıl -
rın maaş ve ycvmıyeleri yüksel- ması için l iizımgelen ve bugün he edilmemekte olduğu belirt - ~ektedir. Çünkü bu bölgede biç-
memiştir. Bu sebeple geliri mah- i~:n mümkün olan ıslahat yapıl _ mektedir. Bunlardan Almanların bır karışıklık zuhur etmemişt,lf. 
dut ve mukannen oltull;ır sıkmtı- mıştır. ft,.yrica bı.iyük tonajdaki ı~alyan durumundan şüpheye düs Bu kıtalar büvük bir ihtim<.ılle 
yrı. dusmekte ye ~yat ,pEih;ılılığm gemilerin de yanaşabileccğı şekı l tü~ü ve bu şüpheyi ortadan kal : İr:ın hükümeti tarafından başlaı; 
dlW muztarip olmtılıl(afilrl~. de bir iskele inşa edilmekted ir. dımıayi düşündükleri anlaşılmak gıçta mütareke şartlari arasın -

tadır. da kP.bul edilen hatta kadar çeki· 

----o----

,Sonu; S.> 2; S~ a), (Sonu: Sa: 2; 80! S) Cevdet Kerim lnccda71 (9oftUj 8a: t; 80: 1) leceklercür. 

--0-

Mosaisk Önünde Çok 
Kanlı Bir Meydan 

Muharebesi Yapılıyor 
Londra, 14 (Radyo) - (7.15) 

Gece yarısı Moskovada ne~rcd:ıcn 
Sov~ct tebliği: Birinci teşrin on 
iıçüncü günü askerimiz bı.iLün 
CLphe boyunca harbe devam et -
rr.iştir. Muharebeler Viazma ve 
Brinnsk mıntakalarında bılhassa 
çok şiddetli olmuştur. Aill·cılt• -
rımiz günlerce süren Çok şiddetli 
nıuharebekıden sonra Vıa7.mıı -
yi tahliye etmişlerdir. Alma?l hü 
cumu müthiş mul·avemete maruz 

Paper: 

m!l~,:~: 
11 iP 11

, 
11 İPLiK 11 VE 11 IPl: 1:1: 

Yazan: REFiK e.~l:r 
İpekli kum.aşlar - Bu yıl koza ürününün eksikli~ «f 

layı - Blr kat pahalanmış, o yüzden de sat.m1arı · ·I 
mış. Sö~~ .buradan aç~:a~ size ikt1sat bakımından bir tak '9' 
ler ve oşutler verecegımı, "ipekli giymiyelim, ipek çor 
vazge~elım,, diyeceğimi sanmayınız. Katı tavsiyeleri, olCı.. .ı 
kım dınler? Moda kadar kendini beğenmiş, yalnız kendı y 1 
na tapan ve akıl!lca sözleri yabana atan kör kuvvet az bultı 
Ben başka noktadan konuşacağım: "!pek,,? Ne güzel kelım 
ş!?dak.i ince uzun "ıp,, , bir küçücük "ek,, alınca nasıl deg . 
suslcnıyor, mat renginden, renksizliğinden Siyrilarak ne h~j 
rılda~ıya başlıyor ... Ele dokunuşu gibi göze gorünüşü ve zıh 
leyışı de ne derece başkalaşıyor. Sanki kuru bir deynege bı 
bire can geliyor ve ucunda bir çiçek açılıyor. "lp,. nerede, ' 
nerede? 

Hayatta ve sanayi şubelerinde faydasını azımsamamak 
r~ber benim ;p ile başım hiç hoş değildir. Kimivakit can~ n 
b~r vasıta olmilsından başka her zaman için ip, hürrıvef 
dır. Ad~ anılınca - "iplik,, şçklıne sokulup inceltils~ · n · .. 
rilse bile - zıhnimizden kötu manada kullanılan bi~·<' 
~eçirmesi de ayn bir kusur ... Mesela: "ipsiz, ipi çüruk 
!Pt;n ~:mktan kurtul~uş, ip~pull~h si_yri külah, ip kuş. ., /I 
ışsız guçsuz azgın, sefıl, emnıyetsız manalanna gelir. "h\t• 1 
dolamak. her ıpte bezi olmak, ipliği pazara çıkmak, ip• , 
mek, ıpucu vermek, iple kuyuya inilememek, ipe un se1 
nedPn ipli/!e kadar satmak, iğne ipliğe donmek, iplemem yu 
tarları dı1 derece derece hep fena fiillere ve hallere ışare;< 
ta "ip merdiven,. , yar.gınlardaki faydalı cihetini unuJe 
bana Mmakyan kumpanyasındaki korkunç melodramlaı 0 

değırmen Cinayeti) ni hatırlatır. "Ipe gelmek,, ve ipe çe1 Y 
en dehşetlisi! · ı 

Halbuki ··~pe~,, ba!l~baş~a bir şe?! O kelime, cansık"'. 'f• 
rek oynatır.! hıçbır tabıre gırmem1ştır. Benzetışlerin en k 
olarak kullo.nılır: "İpek gibi saçlar, ipek gibi vücut ıP.· , . . 
yumuşak',. Çin medeniyetı bize barut ile ipeği birden ~ 
zık ki. eski Ye yeni biıtün medeniyetler hayırlının ve gu 
nına bir de şer katmadıkça , bir okka şerri bir dirhem ~ 
bulayıp ~nıtturmadikça bir t ürlü ;yol alamıyor ve ıır"i i 
kök salamı1or! t 
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, 

VAZİYET i 
_..) 

(B.1Jtarafı 1 incide) hava kuvvetleri ordul:ırı mile lr 
noktDY2l tek91( eder Adetçe te- yardnnkırda bulanuyorlar. Almanla
et' g ilk wttinliik ıı:ıyesinde düş- rın beş h<ıva filoL.ırı vardır, Bu filo-

n.na mühim darlıeler indirmiye lardan biri garp c-ephesi:ıde bıı·akıl
af!ak olur. mış, diğer dört ''lo şarl: cephesine 
""rkez cephesinde AlmRn taarru- naklcdilınişt:r. Şark cephesinde Al

Fatihin 
Heykeli 

-~-

Beynelmilel Bir 
Müsabaka A<sılacak 

n on bes gü;ı içinde temin etti- manlnr, garp reohesindekinin aksine Pelediye imar müdürlüğü, şehrin a
uvaf!akıyet .ie, Alman basku- olarak, büyük ta)yare meydanları na imar pliinının t:1fsi1cith plinlarını 
danhı:tının h31A t~ebbüs kudre- yerine küçük _tt.yyare meydanları hazırlamakt;:ıdrr Şehircilik müteh:ısıı
e! nde bulunJurm:ısınm netice- ynpn1ışlar~ır ... Çıinkü Sovyet hava sı Prost, Fat...'ı ·meyd:ınının müstakbei 
• \Iaresal Timoç~nko orduları kuvvetlerı ~utemc::ıdıyen Alman t01y- ıeklini hazırlam~kta ve bu hususta 
ıa~ gelecek _ıhtıy:ı: kuvvetleri yare karargahlarını bombardıman et- 1 geniş tetkikler yapmaktadır. Belediye 
ncıye kadar t'uşmanı tutmak ve ı mekte ve yerde !Juldukıarı tayyare- t es:ıs itibariyle Atatürk bulvarının 

~1 ;adan ikinci ~iidafaa hattına lerl tahrip etmekt~rllrl~r .. Tahribcıtın 1 Saraçhanebaşr ile birleştiğ: kısımda 
~ek mrcburıyetınde kalmı:;:tır. mahdut olmasını tfm,n içın nıeydan- bulunan Tbrahimpaşa hamamı ile Hor-

Utl b umandarılrğı şimdi mer- ların kü~ü~ olması ten:ih cdilmi;;;tir. hor caddesi arasındaki kısmı yeşil 
·ephe ..ne. I\:Io!!kovanm arkasınd3 Fakat kuçuk tayyare meydanların- saha olarak k:ıbul etmi!;tir. Fatih par
:yen taze ku\'vetleri yııtmıya baş- dan, garp cephesinde olduğu gibi, kı ile Atatürk bulvarı arasındaki 

r tır. Bu kuvvetler vaktinde cep- külliyetli miktarda hava kuv·\·ctleri ~ramvay caddesine müC'avir olan kısım 
· yetişir ve 1\1"areşa1 Timoı:cnko kaldırmak mi.imk:..i .1 değildir. Au se- ye'il sahaya inkilip edince geniş bir 

v ... etlerinJ takviyeye muvaffak o- bC'pledir ki Almanlar, İngiltere üze- meydan vücude gelecek ve bu mey
a, o vak:t .-"\.lmanrcınııı ilk günler- rine yaptıkları hı.icumlar:ı benzer ke- danın münasip bir yerine Fatih sul
a.ı<ındıgı muvaffakıyetin devamı- sif hava hücuml1rı yap;r:ıya mu\'af- tan Mehmedin büyük bir heykeli diki
m An kalmaz, Ruslar ıimdi bunu fak olamnmqlardtr. Üç buçuk ay 1- lecektir. Heykelin meydnnrn neresine 

nınt! çalışıyorlar. Cepheye sevke- c;inde Moııko\•ayı ~ı·cak 32 defa ha- d"kileceii henüz tesbit edilmemiştir. 
ye kuvvetler en son sistem vadnn bombaı-dım:: ı etmiye teşebbüs Bu hu!':ust<t gen.i~ tetkikl~r yapılacak 

rµ s hlar ylc teçhiz edilmişlerdir. etm:.şler ve bu Sı.)fı•rlerde de 300 t·ly- ve Herde beynelmilel bir müsabaka 
, c .J arp sahasına girmekted:r. yuredC"n başhyarnk: 80 tayyareye k::ı- açılacaktır. İ1t::ınbulun F:ıtihinin bey-

ve cogr 'l vaziyete gbre talim 1 dar inmişlerdir. Bu 32 teşebbüs es- nelmilel büyük şöhretiyle mütenasip 
lU le•dır. Binlenaleyh Almanlar, 1 nasında Moskovay.ı ancak 100 tay- olacak bu heykelin bronzdan, mer
ha l lf'ri..ni temadi ettirmiye \"e yare varabilmiştir. merden veya diker bir m~denden ya
anı htiyatlardan istifade imkl- AlmanJarm Lenıngrat ve Qdesayı pılması m\ic;abakaya iştırak edecek 
n ma 1rum etmiye muvaffak o- da kesir hava bonıbarlnnJnlarına tabi heykeltraşlara bırakılacaktır 

.d·sa. :\toskava ciddi bir tehlikeye tutamamalarının sebebi budur. Diğer taraft11.n Belediye SüJeyma
a-z demektir. Şimdi merkezdeKi büyük taarruz n:ye a.bides.ini biitün haşmetiyle mey
ıcat gelen h:?:Oerlere göre, Alman esnasında da Alm.\n havc. kuvvetle- d~na c;ık;ırmak için de bir plin hazır
JZLı ı J &ündenberi yavaşlamış- ri küçük tcşekkıiller halinde hava- l;ınmıştır Bu pli.na ~öre, Süleyma
&nebi (lskerl mütehassısların lanmakta ve ancak münferit bom- niye c:ımii ve medreııelerinin etrafın-

gOre ı\lm:tnlar, uzun mesafe- bardımanlar yapabilmektedir. Ayni daki bütün ahşap evler istimlak edi
gelen, harpte yıpranan motö- zamanda Sovyet hava kuvvetleri ile 
v-vctlerini t.ımir ve ıslah et- de çarpışmıya mecbur kaldıkları I-:in, 

saı:cpncde kapanan yolları temiz- Alman hava kuv~·etleri diğer narp
la 4 mecburi;~eLndc kalmı~lardır. terde olduğu kada: buruda milcss!r 

ln mütemıırliyen g('tirdikler' olamamaktadır. Buna mukabil kiıl
,nt".ıvvetlerl harp hattma sokm:ık. Jiyetli zayiat ver:nektedir. 
lıı'.'Ufl• ıhtiyaç duymuşlardır. Bu 'Leningrat cephesinde 

n harcklt ilk günlerdeki şid-
Gac. kaybetmişt:r, Şımdi Sovyetler 

• yctten istifade ederek taze 
erle müdafaa hatlarını bir kat 

ır.:a1akviyeye çalı.şmaktadırlar. 
lun~ovayı en ziyade tehdit eden 

lazma üzerinden ilerllyen Al-
lincU\'\'('tleridir. Bu kuvvetler Vi

ın ~1rıskovaya giden geniş as
~!·; ele gec;inniye çalışıyorlar, 
- un dışında kalan arazi yatmur 

r yüzünden çamurdan bir ba
ha~ 'ldedir, l\ototôrize kuvvetle-

• a· azıde ıtıratlf? ilerlemeleri 
c;tür. l-Ialbukl Viaıma - l\.1os
falt yolun.ı ele ~eçirirlerse, 

... ı ko .. ·a istikametinde ilerlc
jlaylaşacaktır. 

Leningrat müdafileri hlıl& huruç 
tecrübeleri yapma:<.la meşguldürler. 
Bu defa Sovyetlerin şehrin sol tara
fında Alman cephesinin c::.rkasma bir 
miktar asker çtkı.rdıkları bildiril
mektedir. Bu tE.lriibeler, Mareşal 
Voroşilot kuvvetlerinin pek yakında 

büyük bir huruç t!c.rekPtine hazırlan
dıklarını göstermeKtedir. Almanlar, 
burasını silAh ile alamryacaklarmı 

anlıyarak. uzun bir muhasara He şeh
ri aç brakmıya ve bu suretle teslim 
olmıya mecbur etmiye karar vermiş 
görünüyorlar. Fa~at Leningrat ve 
havalisinde kar ve soğuk hükürn si.ir
m~ktedir. GccelPri &iihunet sıfırın ul
tına dLişıniyc başlamı:jtır. Jlrfuhasnra 
ordu unun açıktı bu soğuk iklime 
ne kadar müddet tahammül edecek-

aa len ilerliyen Alman kuvvet ... 
palı ıeh..irle Tı.:la arasındaki or-

1 önOnde takılıp kalmışlardır. leri bir mf'seledir, Bu itıbarla L!'njn
aaat u onnanl:ırr lyic~ tahkim et- gratta muhasara ordularının vaziy~

~ müdafaa terti'.Jatuu tayyare ti de, mahsur kuvvetlerin vaz.iy\?tin
natı dan görüp dövm~k mümkün den pek parlak körünmüyor. 

lecek, SUl~vmaniyenin alt kısmınd::t iki 
katlı v münferit ~vler inşasına müsa
ade edilecek ve Süleymaniye, Eminö-
nü meydanma kavisli ve ağaçlıklı yol
larla bağlanacaktır. Rtlstempaısa ca
miinden itibaren Siilc-ymaniye ibidesi 
bütün ha~metiyle görülecek bir şekilde 
bırakı acakur, 

ADLİYEDE: 

Benzin 
Garai 

Sakhyan 
Sahibi 

Garajında fazla benzin ve yağ ~ak
ladığı halde satmıyan ve bu suçtan 2 
inci asJjye ceza mahkem~sinde mev
kufen duruşması yapılmakta olan 
Modern garajı sahibi Suh:t Seynun 
hakkında iddia makamı gec;en celsede 
sürgün cezası istemhti. 

Dünkü duruşmada karar tefhim e
dilmiş Suhanın 7 gün hapsıne ve 15 
gün garajının kapatılmasına ve 50 lira 
ağır para ce7.as1na ve garajındaki ben
zin ve yagların müsaderesine karar 
verilmiştir. 

i Jcfn, Alman kuvvetleri or- Roslov tehlikede harbettiklcri gözününde tutulur~a. 
cetv\ içine glı·miye cesaret ede-

rt Cenupta Alman kuvvetleri Rostor Rostof'un büyuk rıir tehlikeye nıaruz 
sa T, Onun icın bir haftadanberi 
bul bir ileri hareket.i kaydedil- yakınında Tagarnog ıiehrine varmış bulundu unu kabııl etmek lftzım ge

bulunuyorlar. Bu haber henüz l\.tos- lir. Rostof'un ahnması, bu cephede 
de r. kova kaymıkları t~rafmdan teyit e- harbi fiOna erdı.e · '!<tir. 1'akat tt.os-
ıtdetli hava faaliyeti dilmemiştir. Fakat Almanlnnn bura- to!'un ksybedılmeı. de Sovyet ordu-
terkez. cephesl:ıde iki tarafın da da Budiyeni ordularının bekayasiyle 1 su için büyük bjr zıya olacaktır, 

: ECE GELEN HABER[;E·R~ 
Hayat 
Karşı 

Pahahhğına 

Tedbirler 

TAN ---------- 15 '" '111 

Bayramdan Evvel Kağıttan 
• Çuval 

Maaş Verılecek Bir Alman Firması Demagoıi ! 
Yazan: Naci Sadullah 

Teklif Yaptı Bugün sebepleri üzerinde durmak 

Bir Alman firmasının müme"sili a- istemcdiiim odun sıkıntısı, 
Jikadarlara müracaat ederek çuval Llitfi Kırdarın şahsına karıı ideta kö

henüz bir iş'ar vaki olmadığı emir darlığını önliyecek mahiyette bir tek- rü köri.Jne açılan haksız bir yaylun 
gelir gelmez, derhal tevziata başlana- lifte bulunmu~tur. Mümessil. herşeyin atc:?inin ~ah~nesi_ oldu. .. .. 
bileceği anlaşılmıştır • . 

1 
nakil ve ihracına elverişli mühim Evvclkı. gu_~ bır başka numunesır.u 

Alış Verişle rde ihtikara Meydan Verilmiyecek 
Bu sene Ramazan bayramını Cüm~ 

huriyet Bayramının takip etmekte 
olması sebebiyle resmi dairelerin ta
tilleri kısa bir fasıla ile ayın yirmi 
ikisinden ay sonuna kadar devam ede
cektir. 

Kanunen devlet mer:1ur ve müstah
demlerinin maaş ve ücretlerinin ay 
başında verilmesi lizımıelmekte ise 
de, Ankaradan bildirildiiine cöre, ay 
sonuna tesadüf eden her iki Bayramda 
memur ve müstahdemlerin ihtiyaçla
rını gidermelerini temin için Maliye 
Vekileti maaşların Bayramdan evvel 
verilmesine karar vermiştir. Memur 
maaslarına yetecek paraların avans o
larak Ziraat bankasına verilmesi su
retiyle &arh için defterdarlıklara e
mlr verilecek, bilihare ay başında 
mahsupları yapılacaktır. 

Dün, bu hususta İstanbul defterdar 
hğ:ı nezdinde yaptıiımız tahkikatta 

Diğer taraftnn, Bayramlar anfcs:n- mikdarda katıt çuval vermeyi, bu çu-ı ~e~zu edındıgım,_ ~arın da hır .ycnı
de halkın bilhassa fazla mikdarda eş- vallrırla hatt.i :r.eytinynğ gibi sulu sın1 ortaya koyacagım . bu haksıı: ta
ya satın almakta olduğu mürakabc maddelerin bile ihracı mümkün ola- 1 arruı:lardan da bellı kı, adına kalem 
bürosunca ıöz önünde tutularak hnl- cağını bildirmistir Kiiğıttan yapılmı. denilen tehlikeli ıılihı, vurulmaıı mu:$
kın en çok a..:adığı şeyler üzerinde cuvallar, jüt m~mulcitı çuvallard:ı~ kül hede_fle~·e çevirmekten kaçı~_mak 
bir ihtikiir yapılmaması .için faaliyet dörtte üç nisbetinde ucuzdur. ıst~yen _ı~ttya~~ı meslekAdaşlax, huc~m 
arttırılmıştır Büro mürakipleri hal- Bu teklif tetkik edilmektedir. Eğer tahmlerını, I"?usamahakar mt.lhatapıar 
kın arasına karışarak alış verişi ya- çuvallarm ihraç ma1larını nakle tlve- uzerrndeA d~n.<yorlar. . . . 

1 kından takip etmekte ve ihtikir ma- rişli olduğu anla~ıhrsa. esaslı suret- Mesela, Bay Tasvırı Efkir,. şoy_e 
hiyetinde gördi..ikleri hadiselere der- te ihracata hazırlanan piyasada mü- buyuruyor: 
hal müdahale etmektedirler him bir engel ortadan kalkacaktır Bu ''- Vali Lütfi Kırdar, Beyazıt mey-

Elinde malı olduğu halde yokmuş suretJe jütten mamul ve U7.Un müddet ci<ınındaki kaldırımları sökeceiine, şu 
veya pek az kalmış gibi hareket ede- kullanılmaya elverişli hakiki çuv;:ı1la- odun derdine bir çare bulsa olmaz 
rek yüksek fiy:ıt isteyen, sattığı mal- rın dil iç pa7.arlarda kullanılmasına mı?,. 
lar üzerinde etiket bulundurmayan ve imkin hastl olacaktır Bu sual, adına demagoji denilen küf-
ya malın kaHtesini yük"ek göstererek o lü silahın. ti meşrutiyet devr:nden 
halkı aldatmaya çalışan bazı esnaf. 1 • artmış en iptidai ve en tesirsiz mcr-
hakkında kanuni ıakiböta ıiri;ilmek- Odun şi ve imar mısidir. 
tedir. Çütikü herkes bilir ki, Beyazıt mey-

------------------------- Meselesi danındaki imar faaliyetiyle, şehirdeki 
odun derdi arasında münasebet ara-

MAARİFTE: PiYASADA: Evvelki gün, bir saba!ı. gazetesi o- mak, Galata kulesiyle Kızkulesi ara-

M "f V k"I" • H lk lh "k" 1 dun meselesini mevzuu bahsederkf'n, sında bir alika bulmaktan farklı bir 
aarı e 1 ının a 1 tı ar a belediyenin odun i~ini hal!edemod!ili- gaflet değildir. 

ni. fakat lüzumsuz yere imar plfınını Ve yine herkes ~lir ki, odun der
DünkÜ Tetkikleri Mücadeleye Te<ı;vik tatbik• kalktığını, şehrin imar planı- d1nin me•uliyetini, Lıltfi Kırdann ~·h-

3 nr kasasına saklayıp halka odun da- sına tahmile kalkışmak, kaldırımdaki 
Maarif VekiH dün sabah Üniversi

tede meşgul olmuş ve profesörler 
meclisinin içtimaında hazır bulunmuş
tür. Rektör Cemil Bilsel, Maarif Ve
kiline tıp faktilteıinde ac;ılacalc yeni 
kl~nikler, münhı'll doçent ve profe~ör
lükler hakkınd't i.ıahat vermiş, açıla
cak talebe birliğinin ilk hazırlıklaı·ın
dan ve yurt meselesinden bahsetmiş
tir, V ekıı, Üniversitenin bütün ihti
yaçları üzerinde ayrı ayrı nıeşgul ol
mu!J, talebe kayıt ve kabulü ile imti
han neticeleri etrafında aldıiı malil
mattan memnuniyet beyan etmiştir. 
Hasan Ali Yücel öğleden ıonra Y\ik
sek Mühendjs mektebine giderek mek
tepte yapılacak tadillt itiyle alikadar 
olmuştur. 

BELEDİYEDE : 

Ath Araba Tarifesi 
Hazırlanıyor 

Otobüs tahdidatından sonra ~ehri
m.izde fazla mikdarda atlı araba1ar 
çahşmaya başlam~tır. Belediye İk
tısat müdürlüğü bu arabalar için bir 
tarife hazırlamı:,tır. Muayyen mın
takalara göre tesbit edilen tarife bu
cünlerde katileşecektir, 

Halkımızı ihtik.irla mücadeleye teş
vik için umumi meydnnlara büyük a
f~şler ashrılacaktır , Afişler hazırlan
maktadır. Beyoğlu mi..irakabe bürosu 
et ve kumaş satan mağaza ve dükkin
larda ihtikir taraması yapmış, üç ka
sap ve bir kumaşçı hakkında ;.o:abıt 
tutulmuştur. Üsküdarda ve Çen("el
köyde yapılan taramada beş dükkin
cı hakkında zabıt tutulmuştur, 

FASULYE iHRACATI - Eski se
neler mahsulü fasulyelerin ~sgari ih
raç fiyatı otuz kuruş olarak tesbit 
edilmiş ve bundan beş kuruşun fon o
larak ayrılması Ticaret Vekiletince 
muvafık ıörülmüştür. Otu7. kuruştan 
fazlaya yapılacak satıslardan yüzde 
yetrniş beşi fona alınacak ve yiizde 
yirmi beşi tüccara bırakılacaktır Bar
bunya fasulyeleri üç kuruş nok&anı
na satılabilecektir. 

MflTEFERRİK : 

Berberler Yeniden 
imtihan Edilecek 

Berberler cemiyetinde kadın 8açı 
yapan berberler için açılan kurs bit
mi1 ve imtihan günleri tesbit edil
mi~tir. Bu imtihanda da muvaffak o
lamıyan kadın berberler.i bir sene ça

ÜSKODAR MEYDANI _ Usküdar hşmaktan menedilecek ve sene sonun-
da tekrar imtihana tabi tutulacaklar

meydanmın tanzim ve aıfaltlanmaıı dır. 

dün 49,900 liraya ihale edilmiıtir. DEVRİLMiŞ SANDAL _ Bir Şir-
BELEDİYE REiS MU A V'!Nt - keti Hayriye vapurunun kaptanı, Bo

Belediye reis muavini Riiat Yenal, iazda devrilmiş bo~ bir balıkc::ı ka
Dahi1iye Vekil eti ile temaı etmek ü- yığı görmüı ve limanı haberdar ct-
7ere dün Ankaraya gitmiştir. miştir. 

Sovyet Tebliği 
( Baftarafı 1 incide) 

kalmaktadır Birçok dllşn·.ıuı harp 

Berlinin Tekzibi 
(Saştarafı 1 incide) 

!ıtmast ıfı.7.ım J?t-lciif!:ini yazmış ve b~- nıiıvezziin hatasından, ''Bay Tasviri 
Efkir" ı mesul tutm<lktan farksız bir tediyenin halkm hayati ihti.vaçlarrna 

<ıit V87.ifelcrini ifa etmcdi~ini i1fıve gar;.ıbettir 
t · 

1
. Eğer halkı müşteki kılan her hata .. 

e ını~ ır 

Vali "ııcı göı·ii~C'n bir muhan·i- nI~, her buh~·anın. veya her sıkıntının 
. . . · gunahını, LutfJ Kırdarın omuzlarına 

rımız. k~.n~lsın_d ~ı. _b~ makale hakkın-: ı yükliyeceksek, ıarhoş bir ,of ör insaf
da ne dıışunrluklt•rnı sormuştur, Vatı sız bir muhtekir hilekoir bir garson 

b 1 d" . . k dl . . --~ 1 • • ve.. <.' e ı:""e reısı, en ı:;ının ~·!: 1rı:a veya hatta kaba bir bHetçi ta.rafından 
mu~eveccıh olan b~ Y~~ı~a .hı~ b~r işlenen cürUmlerin hesabını da ayni 
sekıldr- ce·I p \.·oi?rmıVC'C'ej.!ını bıldırınış zattan sormamız için hiç bir ıebep 
tir. Belediye m1harilindeki kanaate yoktur. 
J?Öre odun, n-ıes-Picsi fiyat mürakabe Odun derdinin sebebici, bir mey• 
komio:ıyonunun h,Hedeceği bir ist:r ve dandan sökülen kaldırım taşlarının 
bC'lediyt'.'yi do~ruian dogruya mesul dibinde arıyan "Bay Tasviri Efk.ir" ı 
mevike bırakm:•mf:ktadı-.$Phir plAnı. okuduktan sonra, sandım ki, oradaki 
halkın mümessill""ri olan şehir mecli- imar faaliyeti durur durmal", koca Be~ 
!iii azası tarafm11n müzakere ve ka- yazıt, kaşla göz arasında Belg:rat or
bul olunmuş ve Vek:lletçe de tasdik mo.nına dönecektir. 
edilmiştir. Beya~rt meydanı ise, hu- Gazete sayfasında ''Tenkit., hayale 
susi bir bütcesl elan tramv:ly idaresi bu kadar gülünç sahneler getiren bil:: 
tarafından yapılmaktadır. Yazıda te- demagoji haline &irince, ins<tfı imdada 
ma!'I. edilen yoksııl ŞC'hir halkına mali- çağırmam<ık mümkün olmuyor 
yet fiyatına ve ~·a bedava olarak o- ''Bay Tasvirj Efkir'', yıllan~ı$ bu
dun ve kötnür tt·vzii meselesine gr- yundan kurtul:ımamakta, ve demagoji 
l!nce, bu. $ehrer'\"Jini Bay Eınin zama- yapmakta mazur &örülebilir: Fakat 
ıunda bir defa uapılını~tır. 1\Iaamafih bunu yaparken, unutmasın ki, halkın 
yine lüzum görül~irse yoksul halka o- 1ıeviyesi, meşrutiyetten evvelki bayat 
dun ve kömür •r.vıi edilecektir. Fa- ve bas.it demJ.cojı t<ı.ktiğini yutmıya ... 
kat, bu mesele bu lmnr işi ile alftkn- cak kadar yükselmiştir: 
dar dC'ğildir. Bu itibarla, kendisine halisane tav~ 

siye ederim; Hiç olmazsa, kendi ııana
tının tekimülüne intibak etsini? 

TAK V I M \-RAMAZAN 

lmMk 
s. o. 
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ÇARŞAMBA 
Oil• Ilı.indi lft•r Yat11 

s. o. 9 o. 9. o. s. o. 

12.00 IS.O• 17.30 lf•.Ol 

Münakalat Vekili 
(Başta rafı 1 incide) 

Hüsrev Gerede Bulgaristana 
Hareket Etti 

Edirne, 1.5 ~TAN) - Geceyi 1Jehrlmird11 
2eciren Berlin sefiri.mü: Rilırev Gerede ö~le• 
den aoıır;ı Kı.pık•lcden Bula;.ariuaoa tııre:ıet 
etmhtir. 

Alman Tebliği 
( Ba§tarafı 1 incide) 

(Baştarafı 1 incide) ıneılzE'me.;· tahrip edilm:ş··~· Cu-
. . .. .. .. .. - •::'"" 

m 

~ V. Papen lzmirde 
Amerikanın Roma büyük dçi

si de tayyare ile Lizbondan N ov· 
yoı ka varmıştır. Birbiri ard 1 nı:a 
ikı mühim Amerikan şahsiyeti~in 
İtalyadan bir hamlede uçuşu I -
ta!yanın durumiyle birlikte dıı<
katle mütalea olunacak noktala!· 
dı•. 

ll aliç vapurları seferleri 
İstanbul belediyesınden deniz

yolları umum müdürlüğüne inti -
kal eden Haliç işletme5i işlerin -
de birinci iş olarak otobüs nak1i
yatının da daraldığı şu sıralarda 
Haliç halkının daha müsait ~art 
lar altinda seyahatlerini temin ı· 
çin tarifelerde tenzilat, mıntaka 
taksiminde ve seferlerde şimdi • 

ti surette imha edilmiş bulu.1 • 
maktadır. Briansk ceplerinde düş 
manın çevrilmesi durmadan de· 
vam etmektedır. Bu iki muazzam 
meydan muharebesinde Alm.oıı 
kıtaları tarafından alınan esir 
miktarı 500 bıni aşmiştır. Hare • 
kat başladığındanberi Rus esir • 
!erinin miktarı 3 milyonu geç • 
miştır. 

... (Baıtaril'ı 1 lnc:lde) kütleleri arasında bulduğu heyecan 
llll"'ıak b.lzlere mukadder oldu. onları siyaset haricinde birbirine baş

ı, ılı. Türkler de bundan yir- lıyan daha kuvvetli bir duy&'unun bu
e evvel ocıfınrzm parçalan- Iur.duğunu i!llbat eder, Bu. kalplerimi
ve yabancı milleUer arasında zin derinl:klerine kök salan silah kar
bölgeleri haline getirilmemis de~liiinin ananevi bağıdır. 

:nı ancak ve rncak btiyük dev- İşte bu duygu iledir ki, ünlü devlet 
ıtmlarınız.a ve Anadolunun kah- reisinize ve do!!lt millet.in istikbaline, 

valiye ve güzel "Jehrin mümessili be• askerine borçlusunuz. 
ik~tte tarih bir tekerrürden i- tediye reisine kadehimi kaldırır ve bi

Bu dünyanın, kendilerini ze gösterilen kabulden dolayı en sa-
m.imi teşekkürlrim.: arzedrim ... 

in:ıyetiyle, denizler hakimi- J k 
ve cihan z•ııginlikleriyle im- zmir valisi11i11 nut u 

goren bazıl3n tarafından ida- Valimiz Fuat Tuksal, Von Papen'in 
w.rtık müsaade etmemiye bü- nutkuna verdiii cevapta der:n te,ek-

let .ıdaml-ırı ve milletlerin kürlerini bildirmiş, harp ateşinin dün-
neylemiş'ir. yanın bir çok yerlerinde devam ett.iği 

- Alman anlaşması bu zamanda Tüd<İyenin ve Türklerin 
yurtta sulh, cihanda sulh iıüsturuna 

rıhin bir eşini daha as- uyarak Milli Şeflerinin yüksek ilhamı 
iği en .ıüyük meydan mu- ve hükUmetin basiretkcir id-ıre!liylc va-
TCİrk Yt'!~in de men~up ol- t&nın her tarafında olduğ..ı gibi İz

r\ıpanın ~kıbetinl tayin e- n1irde ve İzmir viHiyetinde t<neffü<J e
biz yinr> barış \'e refah !Iİ- dilen havanın bir huzur ve ~ükün ha

tıtzmct 'tr::ıekten geri dur- \ilSI olduğunu belirtmiştir. Valimiz i-
4 ki büyük millet arasındaki samimi 

'at dört gQrı evvel Ankarada dostluktan ve iki memleketir:. iktısadi 
..\,.lm· n t cnret anlaşm:ısmı nünasebetlerJnin inkişafından ve bil-

Burıın., propaJ!!~nd<t yapa- hnssa Türk - Alman dostluk muahedesi 
' ~"7erliıder.niz.I ~uii~timAl ve son defa im,.:ılanan ticaret itilifna

~&im. Propaıtanda yapmıya mesinin yarattııjı duyguları ifade 'de-
deiiliı .. St-.:e rnkamlnr ve 111- rek büyük elçjnin Türk milleti ve İz

ler vermeme ihtiyaç yoktur. mir vilayeti hakkınd::tki ccmilekir hi
n hekikat•ir. Almanyayı muh taplarından dolayı şükranlarmı bi1dir
ğu ı5eYlerrl'Sn mahrum bırak- n1lıstir. 
!usundan d g-3 fı.· pazarlar Vali, nutkunu bitlrlrlr:en kadehini 
[ c n au 1 

< •• ' F.kselans Alman devleti re-isinin sıh-
p.et ettıkt•:ı sonra bir gu~ hıttine, Alman mill~tinin refah ve s~

f.sliJ'Cmez: Hak kat f~d?r kı. tıdetine kaldırmıı ve büyük elc;i ile 
ı KP-timız arasındakı ıktL'lat 1 Rayan Papen'in kızlarının şereflerine 
~ıteri milletlerimizin hakiki ic;miştir. 

Ziyafet ıeç vakte kadar &dmimi bir 
dostluk havası iç.İnde d~am etmiştir. 

lngiliz Başvekilinin 

Rusya Vaziyetine 
Dair Kısa Beyanata )'Isında hükümetim kendini 

lct Reisiniz nezdinde tem-
11azifesini bana verdiği za- Londra, 14 (A.A.) - Telemondial: 

1 e arzum geçen büyük har- Churchill, işçi m<-busu Shinwell'in. 
10.941 ıt.tJhedelerlnin mira!t olan Rusyada vaziyetin aldıtı sekle dair 
tur. ı.ırııundan doimuş stitefeh- olan bir maline cevap vererek, vazi-

2 tı01 it:katları ortadan kal- yet hakkında lzah.ıt verecek durum-
ne vet1 1 şrnak olmu1tur. Mezkü.r d:ı olmadığmı sö·ılt'miş ve demiştir 
misyoı. bir çok buhranlar içinde ki: "Bu hususta he?" türlü beyanatı 

3 1ıttıığumu7.u muhafazaya sar ancak büyük meydan muharebesini 
nu f"l'1ti.f1latla c;alı!Stım. E~er mü- idare ede-n Ruıı b11~kumandanlığı ve
yazıır nıuvıffaktyet elde edebil- rebilir. Onun şimdiki te-blillerlne her 
mt'l6Janu dc-vlet adamlarınızın ve hangi bir şey iLl.vesine imk<ln yok
- e nıemleketinizin harici si- tur,., 

yiik bir meharetle idare e- İ.,:çi mebusun, Rusyaya yapılan yar
ref11 doıtunıun sanıimi anla- ı dımın e;ümulü , •• sürati hakkında 
bore1uyum RüyUk Rritanyada mt-\'C'Ut endişeye 

1 
ran snlaşmanıızın hr iki halk daır olan sualine; Churchill ill ~ıra

V.s 
yond• 
ıninat 
EmlM 

Bu yalnız bizde değil, düny.ı - r.-:ar!PSİ rt•ı Ü 122 Alm•'l tayy.ı.· 
nın her tarafında böyledir. Ha - rtsı tahrip Hlilmiştir. Sov~·eLltı . 
y;,tın pahalılaştığı her yerde en r:.1 Ziı~·ıc.tı 27 tayyaredrr. Dün 
<:ok zarar görenler işçiler, memur \l:ı,l<<JVh civarında 7 Alman tay 
lar, mahdut ve muayyen bir geli- yaresı t>hip edilmiştir. 
ri olanlardır . Alman zayiatı ağırdır 

• Dığer bazı memleketlerde hu: Moskova, 14 (A.A.) _ Öğle ü- I tal yada iktısadi darlık 
kumetler hayatı" pahalılaşmosı zeri neşredilen Sovyet tebliğuıin 
kar.şı~ında muayyen ve mahdut ı bir ilavesinde şöyle denilmekte -
gelırlı vatandaşları da korumak_ dir: Sovyet topçuları cephenin şi 
ıhtıyacını duymuslardı.r. Me?Pla mali garbi istikameti kes;mınie 
İngıUerede daha harbın b.Ir!ncı taarruza geçen düşmanı ağır za
senesınde devlet bır kanun 1~ bu yiata uğratmişlardır. Birkoç gün 
tun memtu:l.arınb?'ahaşlar~nfa b'' .k30 içinde Almanların zayiatı asgari 
zam Y.ap ıgı gı 1• ususı a ." .. a 5 bin maktul ve yaralıya çıkmıs
ve muesses.elerde çalışan. but~n tır. Bir Sovyet topçu birliği yai
ır.emur, mustahdem. ve ışçılerm nız başına 18 tank dafi topu, bir 
maaş ve yevmıyelerıne de aynı kaç sahra topu, üç siper havan 
nısbette zam yapılma~ı mecburı- topu ve 22 mitralyöz mevzii tah
yctını koym'.'ştu~. İsvıçrede ha - rip etmiştir. 
ya• '1ı 40 nısbetınde pahalıla~tı- , , • • 

artıyor 
Ankara, 14 (Radyo Gazete•!) _ ı- lik mümkün olan tadilat yapıl -

taJyadan &"elen haberlere &'"Öre, bu miştır. Vapurlar uzun zaman ba
rnemlekette harbin iktisadi tesirleri kırnsiz kaldığından, evvelemi.,.d·2 
artmakta ve bir takım zorluklar do- hepsi üzerinde basit ve umuıni 

l:urmaktadır. tamir ve temizlik yapılmış ve ılk 
Esas mesele ekmek azlığıdır Ek- k ı· · l 

rnl'ğin vesikaya bağlanması halk üı:c- olara iiç gemi esas ı tamıre a tn· 

Bir Alman tekzibi 
Berlin, 14 (A.A.) -Alman rad 

yosu birçok Alman p:ıra~ıitcü 
gruplarının Viazma kesiminde 
Rus hatlarinın arkasına indtkic o4 

rini ve orada imha edildikleri ne 
dair verilen haberi tekzip eyle -
mektedir. 

r:nde fena tesir yapmıştır. İtalyan ca- mış bulunmaktadır. Bunların ta -
zete1erl bu tesiri aıaltmak iç:n neşri- miri biter bitmez hizmete verıle
yJtta bulunmaktadır, Gayd.ı. diyor ki: cek ve diğerleri de sıra ile esaslı C. Hull'e Atfedı"len 

"İtalyanlar Avrupanın en çok ek- tamir göreceklerdir . 
mek yiyen bir mi11ettidir, ayni zaman- Haliç :skelelcri bi1indiii gibi ıtir
da Italyanlar kemer.ini sıkmasını bi- ke-t zamanındanberi bakımsız ve harap) 
len bir mi11ettir İtAlya h~rbe girme- denecek hale ııelmiı bulunmakt:ıdır. 

Beyanat 
ğı için hükiımet ayni tedbiri al • Lenmgrat a bır ılıraç meyerek müttefiklik şerefine ve milli' Bu sene ilk olarak dört iskele esas- (Baştarafı 1 incide) 
m"I: lüzumunu hissetmiştir. Moskova, 14 {A.A.) - Baltık mı.;kadderatrna ihanet etseydi, bu, yine h surette tamir edilecek ve yenile- len bahriye nazırı Knox da, Ha

böyle olacaktı . ., r.eckt.ir. Mütakiben diğer iskeller de rıc~yc Nazırı Hull ve Bahriye Na Bizde böyle bir tedbirin ne d~- donanmamızın dün Leningrat ya 
rccrye kadar tatbik kabiliyeti ol- kınlarında muvaffakıyetli bir 
duğunu bilmiyoruz. Fakat geliri ihraç hareketi yaptiğı bildiri! 
m&hdut ve mukannen olan vaun mektedır. 

İtalyada .ikinci darlık d:ı kömür ayni hale getirilecek, halkrn her bakım zıri Stimson gibi bitaraflık ka ~ 
darlığıdır. Bu darhiı önlemek üzere · 

d~n istirahatini, kolay ve daha serı nununun Amerikan ticaret gemJ 
bazı tedbirler alınmış, bu arada 1 İlk 

ıeyahatini temin edecek vaziyete ge- lerır..ı·n sila" hlanclırılm 'Slnı mene teşrinden itibaren resmi dairelerin sü- '"" 
daşların hayat. pahalılığı kaqi - M oskova kapılarında 
sında mahrumıyete ve sefalete 
düşmelerine mani olmak için ba
zı tedbirler almak lazım geld'ğ:
ne kani bulunuyoruz. Bu vatan -
daşların hiç olmazsa zaruri ih>i· 
yaçlarını ucuz fiyatla temin ede
bilmeleri imkanıni araştırmık 
herhalde faydalı olur zannediyo
ruz. Mesela geliri mahdut ve mu 
kannen vatandaşlar için bir tip 
kundura, elbise vesaire yaptırıla
bılir. Yahut bu vatandaşlara dev 
idin iştirak ettiği sanayi mamn
lt.tını daha ucuza almaları temın 
olunabilir. Veyahut bu vatandaş 
lar için devlet teskilatı, ve mücs 
st 1 ~eler tarafından hususi kooue-
ratif!C'r ihdas rrlilerek buralardan 
kupon muk:ıbilinde zaruri ihti -
y~clarını temin imkani araştırı -

rrkli mesai yapmaları kararlaşmıştır, tirilecektir. den maddesinin derhal feshedil • 
İta1yada alman tedbirler harp eko- İngiliz_lere sipariş edilen v~gon ve ı nıcsine taraftar olduklarını söy • 

labilir. 

E.~er maaş, yevmiye ve t.icret -
!erin arttırılması mümkün ve ca
iz değilse. bu fikir üzerinde lıü • 
kı'.ımrtin liızımgelen tetkikatı ya
parak, hayat pahalılığı karşısin -
da büyük bir yekun teşkil eden 
muayyen gelirli vatandasları ko
rumak için biran evvel lazımge -
lrn trdbirlere başvuracağını u -
muyoruz. 

d~ aleni VPya gl:ı:.:!i hlchir mlinakaea 
ve suali tasvip ettıil?dıC-ı cevabını ver
n1i111.ı.r, 

Nevyork, 14 (A.A.) - Londranm nomisi bakımından gerekli tedbirler- lokomotıfler ıelmeye ve atolyelerı-, I b.. l ld - akd. 
l•h· t mizde kurulaı·ak h"ızmete •e··kedılmeye enıış ve oy e yapı Igl t ır • sa u ıye tar mahtil!erine gelen bir 1 dir. Fakat zorluklar bu gibi tedbirler- ,.. v d 

h b ·· R h ı ba•. lanmıştır 1 e maruz kalın. acak muhtemel a ere gore, us rep es nde bütün le önlenecek mahiyette değildir. İtal- "1 

r.all.yet merkezde ve pek az mı·k Al Uk d . Vı"la"yet ve. koza merkezl•rı"mı"zı·n en muhataranin Ingiltercnin harbi - )'a, manyanın rayna a yetiştire- ... .. 
tarda da başka yerlerde tekasüf et- ceii buidaydan c;;ok §eyler beklemek- iyi şekilde otomatik telefonla tec;hiz- kaybetmesine göz yummak sure 
miştir, Moskovanın zaptı için yapı- t~dir. leri ve nahiye merke.::lerine kadar t:yJe Amerikanın düşeceği tehh-
lan muharebe bir buhrana doğru git- bi.ıtün kasabalarımızda P. 'f. T. şube- krd€n çok daha hafif olacağını 
mektedir. Çünkü Aln1:ınlar yakında ]erinin tesisi ilk plindadır v~ sıralan- ilüve etmi~tir • 
bir netice elde etınek içi:-ı bütün gay... tiyetl şudur: nııştır. Malzeme tedariki nisbetindc bu 
retlerini sarfetmcKledirlcr. 1 - Şimali ga;-biden yapılan Al- programın tahakkukuna c;;alrşılmakta-

Moskova _ Roslavl yvlu uzunlu- man taarruzu. Vorosilof kıtaatının dır Caııbazhaııedcıı Kaçan Bir 
Aslanın Marifeti ğunda Almanlar büyük kuvvetlerle 7iddetli bir mukı.vemetine maruz Devlet Demiryolları memur ve iş-

dar bir ceph~e ilcTlemisler ve Mos- bulunmaktadır. <,ılerinin terfi ve terkini esasen iyi u-
kovanın takriben 100 kıJometrP gar- 2 -: Almanların payitaht.a çok ya-, sullere bailanmıştır. ve bu usuller ıe-:::;id:ir 1c4a,,~~~~~~eden Dk~~.~~~ ~~ş~ri'•J:h 
bında k3.in ltojaislc.'a kadar gelmişler kın bır meaalcye gelmelerınc medar ciniresinde yürütülmektedir, Tekaüt· liet içinde bırakmııtır. Oi~i a lan, ••:tenri :ıi
ise de gerj püskilrtülmi.işlerdir. Şim- olm

1 
uştolan Autostradhed·tbk~yunca ya- k.1nunlarında yapılan tadiloit1a tekrüt- ~=~~ı.t:1\7~~"cr~"~~~:;'~4 ~1 ';',.!~~eeı~ı;e!~~~'i~~~ 

di burada şiddetli muha!·ebeler cere- pı an aarruz, en te 1 ut" tarırruz lük işi de dah:ı iyi bir duruma gir- Mürebbi. ka-.an aılanı ırattrrmıya çıkmıı \'e 
yan etmektedir. olmak mahiyetini uıuhniaıa etmek- mic;tir Devlet Dem.:ryolları umum mü- bu eıınada ~ıhıta. halkın lı.ahvt'l~rdcn ve tc· 

ledl·r .. ' ., .: .. .. b.. . l n:ıa~ı 11crlerındcn ~ıkmıaına mlnı olmu~tur. 
Briansk'da vazly~t karanlıkta. O- · durluıunun 1941 utçeııy c maa~ ve Nihayet kt'ndi hı.lirıdc ce:ımckte olan di•i 

rel keslmt yapılan şiddeti' taarruzla- Buradaki muharebeler çok kanlı- ücretleri hizmetlerin derece ve ehem- f ıılın yılııluımış. bka~ bu it. .P~ ko ~aiar 
:lrr Siddetli mukn"oil taarruzlar ne- · ti · ·· t · d"I · rt kcılı:r olmımı~ur. Cünku ele seçırılmeııc uten· ra mukavemet eder gibi görünmek- • "' • . . mıye erıne gore anzım e ı mtş ve a dii:i :ıamın aaıebe sclmi~tir. Kareline dö"cu 

t.edir. Almanlar Azak denizi istika- \iceslnde Almanlar Borodinı'nırı şar- tırılmıştır. Bu kadro mensupları, ha- aılan, alilı:a.ı iki miıli artmıı olan hallua 
~ındakl Mosaisk :ehrinden çekilmiye len \'aı:ifelerine daha iyi sarılacak ve k;ırı111nda hemen rıuınara51nı yaomıştrr. metinde bazı terakk.iler k!iydetmi:ı:-

lerdir, mecbur kalmışlardrr. i~Jerini dikkat ve ciddiyetle görmek maaşla çalışmaktaydılar .Bu ıene ba-

R k t . t 3 - Orel'den Tula'ya dotru yapı- için a:önül istirahatine erici terfie na- cından itibaren maaşları en az on li--
UB mu aveme ı ar ıyor •-- t ·iti cı d ı 1 k d ·1 ı ı d • ıan aarruz ı n e a o ara ur- ı o muş ar ır. radan başlamak üzere on ikiden on 

Stokholm, 14 (A.A.) - Tolemon
·Halin hususi muhabirinden: 
Almanların Moskovaya karşı yap

'Tlakta oldukları taarruzun şiddeti 
'<arşısmda Timeçenko, ordularınm 
külli kuvvetini eeri çekmiş, yeni 
mevzilere yerlestirmi~tir. Bu esnada 
dümdar kuvvetleri Alman orduları
na karşı ~iddetli bfr mukavenet gös
\ermektedlrler. A:.manl~r. payitahta 
yaklaştıkça Ruı mi..'k&vemeti artmak
ladır. 

IIulihazırda merıcezl bölgenin va-

ılurulmuştur. Liman işletmesi umum müdürlüğü- beş, y:rmi beş liralık derecelerde as-
Kadınlar ve , ocuklar nün mavnacıdan ve bekçilerden en bü- ti maaşlara çıkarıtmıştardır 

h • d k l yük i.mirine kadar kadro teşkilit iı- Münakalat Vekileti müe5sese1eri 
fe ır en Çl arı ıyor !eriyle ücret ve maaşları da nizam- mensuplarının, bilhassa P. T. T. ve 

Ankara, 14 (Radyo gazetesi) lıtnmı1 ve esaslandırılmııtır . .. devlet demiryolları müesseıelerinin 
Moskovaya dolr.ı yapılan Alman Her hizmet erbabı idarenin mali ta- yurdun her tarafına dağdm11 •e çok 
hamlesi dilndenberi yavaşlamakla kati, mevki, derece ve ehemmivctine gayret ve ferag~t talep eden bir me
beraber, devam etmektE-dir, Rus rad- göre memnun olncaklar1 bir terfi gör- sa; icinde bıılunan mensuplarının da
yoları, ı.foskovanın teh!ikt'de olduıiu- müş bulunmaktadır, ha iyi terfihlerl ve bilı'.imum ihtiyaçla
-ıu halka bildirmf'~ttedir. İngiliz kay- P T T umum müdürlüğünün c;ok rmı tatmin edici bazı te'!}kil;it:ı nail ol
nakları da l\.'lo!!:kovadan kadınların ve çatıŞka~ v~ ıayretli olan müvezzileri maları hazırhkları y:ıpılmı1tır. Bun
çocuklarm boşaltılmakta olduğunu yorucu mesailerine rainıen altı, yedi, tar da imkanların zuhurunda sırasile 
haber vermi~tlr. dokuz, on beş lira gibi çok az: asli temin edılccektir.,, 
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Moskova 
Muharebesi 

Alman orduları başkuma~danlığı 
Briıın~k'da 350,000 esı.r ı::lm

dığım bildırmektedir. Faı:at bu esir
lerin en mühim l<:smrm sivil halkın 

teşkil etliğini z:mnettir~cek sebepler 
bulunduğu. çünkü, Stalinin emri ü
zerine eı·kek, kadın, çocuk; herkesin 
silfıhlanarak mücacleleye iştirak etti
gi öne sürülmektedjr. 

Sovyet ordularının Brıansk ve Vi
azma'yı terketmeletine r&ğmen Al
man taarruzunun hızını kaybettiği 
\'e on beş günlük şiddetli ve cebri 
bir cehtten sonra c.la Timoçenko or
dularını çevirerek imha etmekten i
baret olan esas hedeflerine henüz 
\'asıl olamadıkları ,.e Sovyet ordula
rının mukavemetleri \'e bilhassa ha
va üstimli.ığü neticesi muntazam bir 
surette yeni müd<ıfaa hatlarına çekil
miye muvaffak oldukları anlaşılmak
tadır. 

Şiiphe~iz Alman taarruzu henüz 
tamamiyle kırılmış değıldir; fakat 
Kızılordtınun mukavemeti on, on beş 
gün ayni suretle clevarn ettiği tı:ı~
dirde, taarurzun tamamen duracagı, 

cephede yeniden fotiknı.r hasıl ola
ca~ı ve Almanlarm şim..ı! ve merkez 
bölgelerinde yeniden bir taarruza ~e
çebilmeleri için ilkbaharı beklemıye 
mecbur olacakları 1.annolunmaktadır. 

Taarruzun başlangıcında Alınanla
rın elde ettikleri muvaffakıyetler ve 
Alman istihbarat şl'finin Kızılordu
nun artık imha t'dilmiş olduğu lhak
kındııki heyecan rerici beyanatı ve 
bu istikamet~ yaptlan propagandalar, 
Londra ve Vnsington ı:na11afilinde bü
yük sarsıntılar tenit etmiş, bir ~anik 
havası estirm~ti. Hatta Amerıkada 
infiratçılar, Kızılordunun inhilali do
J:ıyısiyle Sovyetler~ gönderjlecek harp 
malzemesinin - Yunanistanda ve 
Yugoslavyada olduğu gibi - Alınan
ların eline düşeceğini iddia ederek, 
zimamdarları ve dkarı umumiyeyi 
bu yardımın faydasız V:? zararlı ol
duğuna ikna etıniye c;.alışmışlardı. 
Fakat on beş günlük Sovyet muka
\·eıneti karşısında, İngilterede ve A
merikada bu bedb!nlik zail olarak, 
bu ümit ve itimat havasının tekrar 
csmiye başladığı görülmektedir. 
Mcısko\•adan dönen Lord Biroobrok 

ile V. Bartl:ıt'ıp yaptıklclrı beyanatın 

da bıı <lcgi~iklikte mühim bir rol 
ovmıdıkları muhakkaktır. 

• Mosko\•a konferansı esnasında bu 
5ehirde bulunan fanmmış gazeteci. ve 
Mebus V. Bartıct Londrada yaptı,ğı 
biı· beyanatta: Rus amelesinin teknik 
kabiliyeti ve meydana getirdiği e
serler hakkndaki hayret ve takdiri
ni bildirdikten so:ıra, MoskO\'a zap
tcdilse dahi Sovyet Rusyada karxşık
lık çıkacağı ve sulh için teşebbü~le
re girişileceği fikrini artık tama~ı~l~ 
br tarafa bıramak lazım geldığını 
katiyetle söylemiş ve Moskova kon~ 
feransmm müttııfikler arasmdakı 
maddi ve manevi tesanüdün inkişa
fıııda çok mühim bir rol oynadığını 
tebaruz ettirmiştir. 

Dun Roosevelt de kongre ılzasına: 
Sovyet Rusyada vaziyetin ciddi ol
makla beraber, Rusların mağlUp ol
maktan çok uzak bulunduklarını ve 
Moskovııdan döne:ı Hopkins'in "Rus
ların kuvvei mancviyelerinin ve a
zımlerinln çok yüksek olduğu, Mo~
kova nlmsa dahi mücadelenin devam 
edeceği, müthiş zayiat veren Alman
lıırın bu harpten ro],< ut)\'lamrş ola
rak çıkacakları,. h;ıkkmdaki kanaa
tme tnmamiylc iştmık ettiğini söy
lecllkten sonra şunları Have etmiştir: 

"Sovyet Rusyaya yardım i<:in her 
5ey yapılmaktadır, Harp levazıı:ıı 

Rusyaya nehir gibi akmaktadır. Bıl
hassa son günlerde mühimmat dolu 
gemiler her gün limanlardan hareket 
etmektedirler .. 

Son gelen bir habere göre, Kana -
dadan da !lılv,-et Rusyaya mühim 
mıktarda tank gd~ilııail'fu. 

. M. A"t°" 

Lisan M iltelıas. Prof Albert .A.njel 

FRANSIZCA 
Deralıaneal : E!alıçekapı Sellimet 

Hanı PROGRAlltt : MükalemP., Ter
cüm~. Kitabet. De:slt:r münferit veya 
müşterektir. Haftada 3 defa için ay
lıgı 5 liradır. 

NUMAAALI 

l t\ ·" 

ODA 
___________________ ,_ filmin kınnet •\ HA 

\'C ehemmi~ cti~e b!uı: 

SARAY SINEM~ı:"~ 
.\1 t.ıstesna olarak B U A K ıik hır 

B U A K Ş A M Sinemacılık Dünvasının programını değiştiriyorkide bi 
-~YAZAN ed 'ar W.alla.ce 

Krzm soluğu srk sık çıkıyordu, göz
leri fal ta~ı gibi açılmıştı: 

- Sen gôya bir centilmensin! dedi. 
- .Centilmen fil:ln değilim. Dart-

tnoor kodesinden daha taze çıkmış 
Johnny Gray'ım. Sen öyle komedya
ları bırak da bu işin içindeki oyunun 
ne olduğunu ban:ı söyle bakayım. 
Anladığıma göre Je!f Legge seni göz
dı olarak buraya koydu. Burada o
lup bitenleri gidip de kendisine es
piyonlamıın için. 

Kız: 

- Ben Jef! Legge'yi tanımıyorum, 
diye kekeledi. 

- Yalan söylüyorsun! Seni ben ta
nıyorum Lilıı, sen Legge'nin dostu
sun. Onunla birlik L5liyorsun, ;o-eni 
kaç kere gördüm ben! Bu Major 
F1oyd kim? 

'- Git de kendisine sor. 
_ Sen pek:\lll biliyorsun kaltak, 
John baş parmagmı kızm yili:ı.ine 

doğru ı;alladı:. . . ~ . 
_ Şimdi dınle Lıla, dedı. Eger gı-

rler de Jcff'e kendisini tanrdığımı 
soylersen, ikinizi de. içeri tıktırrrım. 
Bunu bil! Ben ne dıyor~am onu ya
pacaksın. eğer yapmazsan Jeff'in ha
pıvuttuğu gündür. Halbuki ona kar
• -gönül bağlıl~ğın var. _Kendi buda
lalağm dolayısıyle herlfm tıkılmasını 

istemezsin değil mi y;ı? 
- Pekfılft ne istiyor.sun? 
- Bu yeni evlileı·in ne zııman ve 

nereye gideceklerini, istikbal ıçiıı 

pliinlarını bilmek isterim. Dinle yok
sa sen Jeff ile e\·li mislıı? K;ınsı mı
sın? 

Kızın yüziinii aldrğı hııl bin iane, 
"Evet,, e bPdeldi, Jolın sordu: 

- Lilıı, bu hel'!fin sana yaptıkla
rından bıkıp usıınmadın mı? 
Kız meydan okuyucu bir favır a

larak: 
- Belki usandım, belki usanma

dım. Fakat sen şimdi onun bir kılma 
dokunamazsın Johnny Gray. O senin 
sevgilinin kocasıdır. Onun aleyhinde 
ne dersen de, hangi polise müracaat 
edersen et, papaz efendinin bu ~abah 
bağladığı bağr ı;özemezsin ya? 

Jeff senden ltat kat daha kurnaz
dır. Onu kafe~e koyAmazsm. O seni 
ınantara bastırır.,. 

"A kızım, sen Fıeeder'i hesap harici 
tutmakla pek büyiık bir yanlışlık y:ıp
mrş oluyorsun ... 

"Peki ne yapacaksın? .. 
"Beni niyetim ho~ı;a bir şaka yap

maktır. Oyuna hPmen şimrli başladık. 
Gidip Pctcre haber vercmrm. Çunkil 
Petel'in duyıır duym:ız ilk yapacağı i~ 
gidip senin can cığerin, iki gözbebeği-

" • vıevsimin tık TÜRKÇE S(ıplere 'fefrika No. 19 Birinci Yıldızı Süper Filmi ısmiyle 
ni öldiirınek olur. BE'nse Petcrin yine M E L E K M 1 c K E y o· rmanlar Ha~k·ı,,r düş hııpishaneye ginıesini is1emem, Sen '.'Ayrıca 

gider de .Jeff'I' ;,ııbcr ''c>rirseıı ortalık Sncnıasında R O O N E Y Hüyiık macera ve aşk ve kahramanı firt len~ cıllak bullak olur, ve bu lrnrışışın so- B •ı ıı de avsıy 
nuııdrı, .Jeff ken•Hsiııf, hııpishrıııe hile- JUDY GARLAND - CECILiE PARKER aş i o er : ..... de ayni 
resinde bulur. Aıtık sımin işin yok- Warner Baxter - lrUC" 
sıı bekle .• lrff IItıpishane<lcn çrkrnc-ııya tnrafmdan nefis bir surette yaratıhrı ;ooo figüran sahnede büyük, h,·~;pı. al.kol, 
kadar sen :ık s:ırlı bir cadalcığ olur- •••••• ml"raklı mevzu kaybed 

sun. Bu hiç dr rıı·>:u edilecek bir akıbet AN D y HAR D y A-ş ı K ıı1•••••ım•ı• .. •ll!!llm•••••••••••••~le oturl olmasa gerek deı,!il mi? Şimdi şöyle fi ' ? Of. 

serı:e kuşu gibi .-ı;Ju uslu vıcır vrcır ö- ~ Ç EM BERLITAŞ ~İ_nemas~.c~akJr-~ .. J: 
terek, bana :ınıatacnkıarını bir bir an- Komedisi sizi 2 saat güldürecek ve eğle11direceklir. 1 ·~ ,... l:ıt, fakat ya\•aş yavaş söyle!,. t · l d t b 

John cebinden bir not defteri çr- İliiı:e olarak, Renkli ıHİKİ lJIAUS Bugün ına ıne er en.ı ı are~ .. de ... Buy 
kardı. Krzın istemiye istemiye, hazan , 1 Bütün Seven ve Sevışenlenn Gor 
duraklryarak, ba?.an sızlanarak anlat-

1 
\a -::::::::::::::::::~: ı Aşk ''e İhtiras Filmlerinin En Güzcnünasebe tıklnrını hep o deftere geçiriyordu. - '\ F.ahncde 

Söylenecekler sôyienip de kaydedile- 1 s o N Y A R · 
cekler edildikten $:onra kıza: "Artık Dünyanın bütün aşkı ... Ve bütün ihtiraslan ··· 

1 

:;;psınç~ 
gidebilirsin" ded.ı. Kız ayağa fırladı. ROMEO ve JULIETTE'i unutl1ıracak film... h d J 
Gözleri saganakt:ı yanan ateş gibi kı- Baş Rollerde: Marianne Hoppe ve Hans··,etevmeri:. vılcrmlor saçıyordu: (Arka&r var} • • N A ş K 1 1 

O L M E Y E Çlginca bir aşkla başlayan hayatın acı ıstırap ar 1\:ıdaıı pek 
lenen emsalsiz bir şaheser. r sahne d. is~:~u\~::i:o~~sı (WUTHERING HEIGHTSl 2 • R 1 0 y 1 L D t::!d~·:_~ 

Dra!u K~Z:ı~: ıa;; ~·~~ t ET MERLE OBERON LAURENCE OLIVER VİCTOR MELAGLEN - BASİL RATlt b~~~el 
Giindiiz 14 ele COCUK OYUNU varattıklan ask ... Hevecar. ve macera ile dolu mtiltk yolun 

Ak!';am s:ıat 20,30 da \a bir !ilimdir. )1ş, yahu Komedi Kısmı: l{ibarhk Budalası 



sıd Sülfrik ve Süper 
Posf at Fabrikası 

jNŞAATI EKSiLTMESi 
.-ar Bank Umum Müdürlüğünden: 

-. Pcıida ile ıönderilecek tekliflerin nihayet ihale 
bir uat evveline bdar gelmif ve zarfın kanuni 

hpetıJmıı olması Jizmıdır. Postada vaki olabile. 
ıecJllmM* nazarı itibara alııımıyacaktır. 
- Banka ihaleyi icrada serbesttir. (7868-9130) 

'•"' mlktlıt 
IOOG 1500 Patbc•n 
~ 1500 Taze tuulye 
- 1500 • kabaJr 
... 2000 Domates 
llOI 2000 IAbana 
.._ 2000 Pırasa 

-- 2000 Ispanak 
.. 2000 Semizotu 

• 400 Havuç • 
,,., ... .._.,_ fllDI .,. ftıDdan 1Ul1ı 1 kalem sebze Askeri Fabrikalar U-

~llltiilla ınerk• satın alma komisyonunda 27'10/941 Pazartesi 
1 ... bpü zarfta ihale edilecektir, Heye~ umumfyeslni blr

JallüOn olmadılı takdirde ayrı 8711 talil>lere de 1hale edl
'!illtldllıldlı tahakkuk edeeek fl7at ilzerlnden IT'uvakkat teminat

taıtr aektuplarmı meskQr 8(1nde saat H de kadar komJs-
(8078) . --

· ~"'811ınnı tlqlhı, caıu JııOtllk tGU : o,eo Sm. dlr. 
;aGııılml:atı: ~ teq11n. ca.kı ldltWt tali : o,eo Sm. dlr. 
~ kasnak kuturları 0,70 Sm. dir, 
ıulbp, daire ~ ~ komple tabla eb'adında 

x o.• Sm. dlr. 
caJa bllmıe teql1n. o,eo Sm. kutrunda zımpara tqı 

Cl1wlr ft Unla .al ...... 1*eket t.rtibatı baYldlr. 
JUdı bit ad9t maraqoc tıezclhlan ma.tameı Olfhak O-. 

Umum llGdQrJllO merkez satın alma koınls)'onunca 
• ım.tnde b6Jıte mOltamel maraqoc teqlhı bulunanla

•...ııns meskGr kcılnlQundan alarak ellerlnde prtnameye 
tı.Jgnıntvm mutu.ı tekllfterfnl en pç 25,10.941 akşa-

l'abrllsalar Umum MüdllrlQIGne vermeleri. (8088) ---
faQtfke kadar ban buabflecek bir na Oç adet kom -

• Tek ft7ll müteaddit silindirli. ele~lk motörfl ve78 
~ ıent veya ~ vazbrette mllstamel olabWr, 

bir lltida ile mum MUdllrlQle mllracaatlan ve 
eb'lldl7Je bedelinin blldlrllmesi. (1140.) ---

wt ••• Kalemleriyle MI kalem yayllk 
ıelik tel ahnacak 

Mir• Cllılhwlyetl 
AT BANKASI 

- - .......... ··~-- ora.. 1.1,rus. .. .,. .. ......... :. 
~ .. Mft ..... aMmıltltil 

llElll ... -111N ..... Bn....,. .. ,.,. 

IW ... IO Unllk s.- Un 
IJO • 40 . ..... . 
... • • • l.200 • 

Temlnatl 
L. K. 

.. il '' 

15 - 10 - 941 

BaJıaanda Yalmz -----.. 

KIZILAY GAZETESi 
ÇIKACAKTIR. 

l""1annızı 1'alllekle Mm "'ndini.ze ve Mm tJ
KIZILAra gardım dmlf olaeabuıız. 
İlin Sayfasında Santimi 50 Kuruştur. 

1\1(,RACAAT YERİ: 

BAŞ. DIŞ. NEZLE, GRiP, RO MATIZMA 
NEVRAWI, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

1 leahmda Günde 3 Kaşe AlmahQir. Her Yerde Pullu Kutulan fsrarla İsteyiniz. 

atanbulda, Postahane ka?fllmda Kızılay satıı bürosu, Tel: 22853 
İstanbul. Postane arkasında 11'ncılık Şirketi Telefon. 2009-4-95 

Nafia VekCiletinden: 
Eksiltmeye Konulan İ§: 

lstanbul Lf'varım .l\'Tlirlirıi 

Satınolmc. Komi ... yonu ilanları 

Bilılmwn malzeme, yal ve mevzu
aUan ciheti askeriyece verilmek J8r
ti:yle bir ton afyah ve 10 ton san 
kundura boYası ;r!'ptmlacakt1r. Pa
zarhkla eksiltmesi 17/10/941 Cuma 
ırünO saat 15 de Tophanede Lv. A
mlrlltı satın alma kornf1170Dunda ya
pdacaktır. !maliye ücretinin tahmin 
bedeli 962 lira 50 lnmıf. ilk temtnab 
72 lira 19 kunlftur. Şartname ve nO
munelerl komlsyoftda verilecek mal
zemesi de Sah pa7.armda mamQl am
barmda gGrillGr. fsteklt1ertn beW sa
atte komJQoaa aelmelert. 

(29'7 - 9088) 1 -Beherlne 185 Jntruı tahmin edilen 
10,000 adet batanlye almacaktır Pa
zarbkla eksiltmesi 17/10/941 Cuma 
l(lnO saat 15,30 da Tophanede ısı 
Lv, Amlrlfli satm alma komll)'onun~ 
da yapılacaktır. Katı teminatı 12,350 
UradD'. Nilmuneaf komisyonda ıörO
lllr, isteklilerin bf>W saatte komisyo-
na ıelmelert. (298 - 9089) -25,000 metre Juıdar boz elblıellk 
lca.ımaı kahve renı1 olarak bo7attı
ntacaldır. Pazarlıkla eksiltmesi 20/ 
10/941 Pazartesi ,OnO saat 14.30 da 
Tophanede Lv. .Amirlill satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 11,250 !lra, kati teminatı 188'7 
lira 50 kuruftur. Taliplerin beW ~
kitte komisyona gelmeleri. 

(298 - 9087) -Beher kilosuna 358 kuruş tahmin 
edilen 12,885 kilo renkli ve beyaz 
bam lpllk alınacaktır. Pazarlıkla ek-1 
ailtmesı 17/10/Ml CUma .ana •at 
15,45 de T~anede ısı. Lv. Amtrlfll 
satın alma kom!qonUDda 7apdacak
tır. NUmunesi komisyonda ıörül'.lr. 
Taliplerin kaU teminatlarlyle beW 
vakitte komis;rona plmeleri, 

(299 - 9121) -Beherine 275 kuruş Wımln edilen 
5000 çift terlik ı.lınacaktır. Terlikler 
blr bbiden ahl'Lılbilec:eli ıtbl, 1000 
etftteft 11811 obnamak Ozere •711 87" 
taliplerden de alıcabillr. Pazarlıkla 
eksiltmesi 20/101941 Pazarteiıl ıünU 
saat 15,30 da Tophanede tsı. Lv. A
mir ifil satm alın.ı komf17onunda 7a
pdacaktır~ ılteklllıerin ~ 7,5 teminat 
akçelerb'le belli saatte komiqona 
plmelerl. Terllk nOmunal ve prt
name komfl)'ont'.a (Ör(llilr. 

(302 - 91'17) -Beher metreal~ 33e kurut tahmin 

TÜRKiYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1941 buainiye Plim 

ltelideler: 4 Şubat, 2 ~ 1 Atustos. 3 lkincitesrm 
tarihlerinde yapıhr 

1M1 lkrandplerl 

l adet 2000 Ura1*- 2000,- Lira 
1 • 1000 • - 8000,- • 
2 • no • - ısoo.-- • 
4 • !IOO • - 2000.- • 

8 adet 250 llrahk - 2GOO,- Un 
'11 • 100 • - neo.- • 
80 • IO • - 4GOO.- • 

iM • 2ft • - lftOO.- • 

1 - Nlfde 1U illeri yedinci şube mOdllrlOIO mıntakası dah111ndeld 
saz batakhltnm kurutulması ve aanmsath IU7U ve tevabllnin m1ah itleri 
muhammen ke,H bedeli vahidi fi7at esuı Qzerfnden 418,917 Ura 24 ku
ruetur. 

2 - Eksiltme 8,11.941 tarihine rastl17&n Pertembe gOnO saat 15 de 
Ankarada su lıleri reblilİ blnı11 lelnde toplanan su eksiltme komlqo
nu odasında kapalı zarf usullyle 78Pılacaktır, 

a - lstek111er, eksiltme ıartnımest, mukavele projesi, ba;ymdırldr 
itleri ıenel ıırtnıım~I, wnuml su işleri fenııl prtnamesl:yle husud w 
fenni 1&rtnamileri ve projeleri 20 lira 85 kurut mukabilinde ııu lf1erl 
relalilfnden alabllirler. 

4 - Ekılltme7e lfrel)llmek için tsteklllerin 20428 lira n ~ 
muvakkat teminat vermesi ve wlltmenln 7apılacatı l(lDden en n 11c 
IÜD evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafta v ... 
tiletine mtracaat ederek bu işe mahşm olmalı: üzere vesika almaJan ri 
bo vesikayı ibraz etmeleri tartt1r. 

Bu mOddet içinde vesika talebinde bulunmı;J'8nlar elailtmeye lfUrd 
edemezler. 

5 - İlteklllerln teklif melduplanıu lldncl maddede yazılı aaattıln bff 
uat evveline kadar su ifleri rellllllne makbuz mukabilinde vermeled 
ltzınıdll', 

Postada olan pclkmeler kabul edilmez. ('13155 - ._) 

lstanbul Orman Çevltge Miclürliiğihde• 

Müsabaka ile Memur Alınacak 
1 - Orman Umum M0"°1'ltılll teeklUtındalı:t 10 Ura maqb..,. 150 

lira aylık Ocretli vazifelere mtıaabaka Ue memur ahaacaktır. 
2 - Yazdı müsabaka biltlhatu 1'1,10.941 Oinia .ano aaat onda t... 

tanbul VllA7et konalmda J8pılacaktır. 
1 - Taliplerin imtihan 111~ ene! nGflla kum. tamn dere

celerini ve aüerllk dunımlarmi ıeneım ...akalan. Sabhat raporu, hOS
nllhal mazbatam ve dört 1ı:ıta fotolrad,anm bir anuha1e eki~ htao-
bul Orman MOdllrl,etlne mtıracaatıan. (llOH) 

İstanbul Belediyesi lônlQrc 
K ... f a. ilk Teın. 

IOŞl,59 152,'14 Kahmutpqada lnfa edilecek heli, 
3148,94 238,18 Fatihte Zinclrliku,.uda 88 ncl okul blnannm tmnfrf 

Ketif btdellen ile il1ı: temtnat ıiıiktarlan )'U1ı:anda 7UW itler aın 
•711 açık euiltineye komıtmu,tur. thüe 2'1/10/941 PJzarteei ıcıno saat 
H de Dalnıl 'EncOınende 78pdacaktır. Taliplerin U1ı: temtnat makbuz ve-
7a mektuplan, ihale taiihliıden MkfS lln evvel (heli lntaatı lcln :aeı... 
diye l'en İtleri ve mektıep tamiri iCln VllQ'et Nafia) YCldOrlOIQne mil-
racaatla alacakln-ı fenni ehliyet ve 941 J'llma alt Ticaret Odalll ~ 
1ari7le ihale Süml muanen .. tte -Daimi llac0men4e bulunmaı.a., 

TVBK ANONbf fl8Kl:l'İ 
TESİS TAldllt 1883 

(1128) 

Statüleri ve Tilrktye Cümh~ ile mOnaJdt mubftlemt
mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 tarlJlli kanunla tudlt 

"dilmlftir. (24/8/1933 tarlb112435 N"qJDaralı Belml Guete) 

Sermayesi : 10.000.000 İngiliz Liram 
ihtiyat Akçesi : 1.2so.ooo İngiliz Liram edilen 10,000 me""" kahv. renlf klf

hk elbilellk kunuq ahnacaktır. Pa
zarlıkla ekllltmen 20/101941 Pazar. 
tem ,ona saat H de Tophanede ısı. 
Lv .. .Amirllli aatıo klına komlqonun
da )'llpılacaktır. KaU teminatı 5025 
lirad1r. NUmWlfll komll)'onda ıörü-

lilr. İsteklilerin beW vakitte komis- ~-•••••••••••••••••••••••~ 

Türki,eniıi Baıbca ~ 
PARIS, MABSJLYA ve NtS'de 
LONDRA ve MANCBSTER1de. 

7ona ıelmeleri. (ICK - 91'19) -Beher kllo9Una 58 kunll tahmin e-
dilen 7000 kilo Draman ko7UD eti 
alınacaktır. Pas ırbkla eUl1tınel1 1 '1. 
10.941 Cmna ,un.'1 ... t 14,415 de Top
hanede Levazım Amlrlill atın alma 
komiqonunda Jllpdacaktır. Katı te
minatı 809 liradU'. Şartnamesi komla-
7onda ıörillilr. lateklilerin belli •
atte komisyona ,.1me1er1. (9178) -Kartal Maltepesındeki eski pf7ade 

Maliye Vekaletinden: 
Eski N•eı S. 10 ve 20 Parahldarnt 

Teclavilclen Kalcl8'llllle111 Hakklncla ilan 
Zaid nikel 1, 10 ve IO peralıldatm te.rlDe dalttelU bir lnmqluklal'lı 

brom on ~ &il'p • ıı'Yua71 tAft mfktUdlr qdrai'ıbnq oldulurı 
dan eski nikel 15, 10 ve 20 peralıklann S0/81942 tai1hlndeı IODl'8 teda 
vOldea kaldJnlmJa bra.rtqtın,lnnt*ır. 

MezkOr ufak paralar l Temmus M2 tarlb'!nde- ltlbum artılı: tıed• 
vaı ~ w. bu tarlhta ltlbn'en ancü bfr _. ldddetıe Jalnr 
maı sandıklartyle CumhWVet Meraa Banıı:U. 'tllblillıft 1ae w CUmbart· 
,et Merkez BankUı Subelt obm;ran ~ Zll'llat ...._ lllbeler 
tarafmdan kabul eclllebOeNldlr. 
~bu ufü .......... ~ ............. -.dm 

larl;rle CUmb~ •-- a.nra. w .,... ••• fllbllltlne teb-
dil •• ....,. Db olmmr. et• -... , 

~ISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN', JllAN, IRAK. FILISTtN 
ve MAVERAYI Dl>UN'dt 

Merkes" ŞaWerl · · · 
roGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANUITAN, SURiYE. 

Ltl'BNAN, Filyalleri ve bütün DOn,..U Aceııta ve 
Muhab -vardır. 

Her nnl Banka ll•m•lerl ,..,. 
11 .... ~ ........... t Mlaplus klpda. 
l'lc:ad kndiJer " ....... kndller JdltHı. 
l'tlrld)'e ft Eeaell mtımlebtler ......_ ....... _, .. t ......... 
Bana emirlerl. 
... _"tala.alt ....... _ ............... 
S•MdtsW'tıYe..ue. ------Builbek eaanl19* ,.nıanm beis ldnllk 

atq okulu kilerine teslim edilmek ü
zere baqeli veya dökOm ballncle 100 
tıaD saman almacitktır. Beher kUOllU
na 4.5 kurut tahmin edllnüttlr. Katı 
teminatı 175 Jlradll'. Pazarlıkla elullt
m..ı 1'1/10/Ml Cuma ıuno saat H,30 
da TopbaMde Lıv. Amlrllit sataı al
ma koadQeDunda JaPdacaktlr. t.-
teklUerln belli ~ kcımlqoaa .... -----------------..... ------

K•Jar 8eı tlll ftl'dlr. 

meı.t. (ICll - 11'11) 

DP. IHSAN SAMI 

htreptotok, htafilokok, pnö
mokok. koli, piJ'c»l)'8Diklerln 
7aptılı çıba'G, ~a akmtı ve cilt 
buta1ıJdanna hqı eolı: tulrli 

taıe apdır. , 

IULMACA 
ı 2 a ' ı e ' a • 

' .............. _..,._. .... --ıı--1-, 

e.__._..._,..__ 
9a....ıı....a ..... _... ............ _ 

İnhisarlar Umum Müdurlü" ü İlônlan 
l - (12,802) Ka. lakarta kahavite kapelı zarf usullyle 18tılacaktlr. 
JJ - Muhammen bedeli (21.191.SO) lira olup teminata (11'18,70) il• 

rachr. 
m - NOmuneler htanbulda Ahlrkapı depoııunda 16rülebWr. 
JV - Arttırma 31/X/941 Cuma 8(1DQ saat 10,40 da Kabatqta ı:..va

zmı 8ubeslnde matepkkil llhm lı:omlqonunda 7apdacaktır. 
y ~ ArtbrmQa ıtreceJderln mllhOrlO teklif melduplarmı. 1ı:amml 

vesa1ıdnl ihtiva edecek olan kapalı zarflannı ihale saatinden bir UÇ 
evveline kadar adı seçen lı:omlqon rlyuetine makbuz mukabWade 'ffl'-
melerl Uzımclır. (toM) 

ls....,I Elelctrlr. Tramvay ve Tünel 
lıletmeleri u.. Miclitliiğiinclen 

,.,_ __ -.... ,.,.,,.,.,.,,. , ............ 
K...,,.,.._) ,._,,,.,,, ,.,..,.,.,.. apllr • . 

i lt·ıı:ı 1 .ı·\ .ıı:ı·ı ..;,ı! ııı.:!ın.ı Konıi-,,~onu Il.irıl.ırı 

l - Tahmbı «liJen bedeli (IOOO) Un olan bir acW 11 beı:rlir le 
KVA. ilk Dizel &~J.-ı ~ 18,10.Hl CUmartell lllntl ..at U 4e 
pazarlıkla eblltm.İl 78~. 

1 - tık .tem~ıatı U50 Ura obap prtnam..ı ber .an ~ 
param olarak alıaablllr. 

1 - İateklllerin belli ıcm ve 188tte ltumıpqada b11hmn lrımdl-
70D8 mflıaeaatlan. (1114) 

Belediye IW 
Müdlrlüiünden : DENiZ - Tiril Tlcant ~ .. .... 

l - Muhammen bedeli 2110,- lira olan Topkaplda dakkln ve ev- Hl1de ıaa No. h ltavua _ --· ııleıs. nmı.ettam -•11 www •·· ,., 
ı. acık arttırma u.uuı De yıktwtae&Jctır. W'lislDln ma.t.elrı.t t.mas ı.i;.~ t!':~ ......... i*u " ma ......... 

1 - Arttırma 1/11/941 Puartell afln1l .. t 10 da Jl9lro banmm 8erUd NMl'I OGaq t1r1r1 t1earet ._ DUYGULAll _ 1:1: .....,. ---• 
S inci kabnda ~. tikmtnd• mumalMıırhlmde alacala o- a ı llıd _... .. ~. 

1 - Muvakkat teminat (lH,71)DndJr. lan mllltabailı.tn bir ~ ..mnda ~ 
' - İlteklilelrin parula oı.rat ftl'ilmelde olan prtnamelerl ~- mfn!Ut etmeı.t. ..:~~va..::.-;;. .... r -..,. 

mndmı .ımaıan ve kanuni v..ıkalan; muvakkat t.a1iıat1an U. Ola .. • Mr ......,, Tun A. GllıtlWm 
dilim ,_ w ....- komla7aada bUlr ı.uımnalm. (IOl7) ıı-------------- ..._... •••Prlt*. 

tdaremfzla Perik&J' •tel7-.1 ıem elllı,etU bir eleltt:rlkçl almaeattır, 
VerUecek ıtındellk bıllbtn imtihanla anJaplacak ~ a6re teeblt e-
dlleeelttlr. TaUP tllantann eh)lyeıtaemeWI "'~- tdrlllde ldr 
•da De Takıdmd,.., ~ 1clan merkednde muunı,lt 9el"Vt.ine 
mOncaat etmelerl. (11•> 

SAT!Pı 11111 .... • ••lııtı 'n •• YMUK - Maa::r ,,. awıD:ıtel fllılr 
.. ~ -,...._ ~ltlai ,....... .................... .., Aalıer* --
....... ........_ lıllırl ,.._. lH iM& ..,_ ..... ı'S'tdr. 

1111 teftlllldl ._. Telılıt TUaKın cu..mJlınn 11&1tsu 

T. t.. & TAii -'3 rs 

~KAii- ..... • ....._ Ml 11-'llı 
lillJteııl ...,.ın ''*· 

AlfA - _.. an.": ...... 41 iMi ..,_ 
~ ......... 

KAllACAIMA - '11:.tıw llallıHI ...._ ....., ................ ..,. 


