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Kurtuluşunun lstanbulun 
Yıldönümü Dün i 

ı: 
1 

Hindistan 
Cephesinde 
Hazırlık 

-o-

Mr. C hurchill, 
Bir Mesaiında 

Diyor ki: 

Tezahüratla 1 
i 

Coşkun 
Kutlandı İ "Hint Orduları 1942 de 

f Nilden Hazer Denizine 

' 

l>tln Taksimde yapılan geçit resminden bir görünüş: İzci kızlarımız, merasim yerinde tribiiniin önünden geçiyorlar. 

ISTANBULUN 
BÜYÜK 
BAYRAMI 

Geçit Resmi Çok 1 

Parlak Oldu 
İşgal kuvvetleri İstanbula yer-

leştikleri zaman onlan buradan biç G K h Q d Ş f B f d · 
bir kuvvetin çıkaramıyacağını san- ece, a raman r umuz ere ine e e ıye 

Sobranya 
Reisinin 

Bir Nutku 
mışlardı. Fakat Türkün istiklalini , 
müdafaa azmi, büyük Avrupa Gazinosunda Mükellef Bir Ziyafet Verildi 1 

Tu""rk"ıye - Bulgar"ıstan 
devletlerin!n donanmalarından ve 
ordularından da üstün .ı:ıkı:ııştı, İstanbulun Kurtuluş Bayramı! Sultanahmet meydanında Aras ında Mu··nasebat 
lstanbulun kurtuluşunda şımd~ ec- 1 dün büyük tezahüratla kutlan - · · · 
nebi işgali altında bulunan nııllet- Meydanda asken bırlikler, 
ler için bir ders ve !stanbulda gö- mıştır. . . . . mektepler, polis ve itfaiye müf- Çok Dostanedir 
zil olanlar için bir ihtar gizlid!r. Sabahın ılk saatlerınden ıtıba- rezeleri izciler ve bandolar ken-

• ren bayraklarla süslenmiş cadde dilerine ayrılan yerleri almış bu 
M. Zekerıya SERTEL ve s~kaklarda Sultana~met ve lunuyorlardı. Merasime tam saat 

Dün bütün İstanbul halkı, Taksım meydanlı:nn~ dogru akan 10 da başlanmış ve borazanın işa
güzel şehirlerinin ecnebi bir in~an k_al~blıgı goze çarpıyor, retiyle bir dakika ihtiram süku

:ışgalinden kurtulduğu günün yıl merasıme ıştırak edecek mektep tunu müteakip harekete geçil -
dönümünü kutladı. li ve teşekkül kafilelerine rasla· miştir. Alay, başta askeri bando 

Avrupada birçok büyük şehir- nıyordu. Bir ke~e ile bütün ls- olduğu halde şu sırayı takip edi
lerin, ve birçok milletlerin işgal tanbulda tam bır bayram havası yordu: 
altında ıstırap çektiği bir sırada esiyordu. (Sonu: Sa: 2: SU: 3) 

yapılan bu bayramın, bilhassa =~===========r=== .. ::::: .. ::::: .. == •• = •• ::::: .. ::::: •• ::::: •• ::::: •• ::::: •• ::::: •• =:== • • =:== •• ::::: •• :: .. :: ••• :: .. ::: •• ::: •• ::: •• :::.,;;:= 
şimdi manası vardır. 

1 1 Hitlerin bir sözü vardır: "Bir A m a n a r N a z •• z m e ~-· 
millet kendisini müdafaa etme - · .. sini bilmez, veya istiklalini mü -
dafaaya lüzum görmezse o mem - 5 u· • vey c e B •1 r K y · ~ 
leketi fethetmek kolaydır. Çün- ~ a rş 1 en 1 
kü o millet istiklale layik de -

ği~~·~özün tamamen aksi de Akın Yaptı . Bir Cephe 
doğrudur: Bir millet kendisini 
müdafaa etmesini bilir ve istik
lalini müdafaaya karar verirse, 
o milleti esir etmenin imkaru 
yoktur. 

Bir Mısır Tebliğinde 
Bir Miktar Hasara+ 
Olduğu Bildiriliyor 

"Theophile Gauteir" 
Vapuru Batırddı 

Dünyanın en büyük devletleri 
tarafından işgal edilen İstanbu -
lun tekrar hürriyetine kavuşma
sı, Türkün istiklfilini ve vatanını 
müdafaa etmesini bilmesinin bir 
neticesidir. işgal ordularını İs -
tnnbuldan çıkaran kuvvet, Türk 
ordusunun Sakaryada kazandığı 
bi.ıyi.ik zaferdi, bu zaferin arka-
sında da Türkün sarsılmaz mü - Vichy 6 ( A.A.) - Amirallik 
dafaa azını gizli id~. dairesi bildiriyor: 

t"ral kuvvetleri Istanbula yer- Fransaya dönmek icin Selil -
lcştik:Icri zaman onları burad~ nikten yola ('ıkmıs olan "Theo
hiçbir kuvvetin çıkaramıyacagı- rhile Gautier,, vapuru 4 Tesrini
nı sanmışlardı. Fakat T_iirk~~ ~.s- evvelde bir denizaltJ tı:ırafınclan 
tiklalini müdafaa azmı, buyük batırılmıştır. Vapur mürctteba -
Avrupa devletlerinin donan~_a - tının ve yolcuların büvük bir 
larından ve ordularından da us - kısmı kurtarılmıstır. Rnnunla 
tün çıkmıştı. . beraber 2 kişi ölmüş, 18 kişi kay 

İstanbulun kurtuluşunda şım- bolınm:tur. 
di ecnebi işgali altında bulunan Şimali A frikada 
milletler için bir ders, ve Istan - B r 
bulda gözü olanlar için bir ihtar ~ er ı 
. ı d" ı gız ı ır. te 
Onun için dün tes'it etti~miz 

bavramın bilhassa bugünkü ha· 
discler içinde, büyük bir mana- ~ 
sı vardır. 

-o-

Moskova İle Papalık 
Arasmda Yaklaşma 

Teminine Çatış ılıyor ---• Roosevelt, Myron 
Taylor'la Görüştü 
Vaşington, 6 (A.A.) - Kato 

Uklerin ekseriyet teşkil ettiği A
merika Birleşık devletlermde, ce
nubi İrlanda ve cenubi Amerika· 
da halka Sovyet birliğini mütte
fikleri arasında görmek fikrini 
kabul ettirmek için Amerikada 
geniş ölçüde bır hareket görül -
miye başlanmıştır. 

Beyaz saraya ve Hariciye Ne -
zaretine mensup yüksek şahsi -
yetler, böyle bir hareketin mn -
vaffak olup olamıyacağı husu -
sunda mütaleada bulunmaktan 
çekinmekte iseler de tahmin et -
tiklerine göre ,Rooseveü. Mosko
va ile Vatikan arasında bir ya-

(S onu; Sa: 2; SU: 7) 

Bulgar Ba~ve-kili Filof 

Sofya, 6 (A.A.) - Varnada dün 
bir nutuk iradeden Sobranya re· 
isi şunları söylemiştir: 

"Bulgar milleti her zaman Rus 
milletine muhabbet beslemiştir. 
Fakat bolşevizmi sevmez.,, 

Reis, Bulgaristanın Rusya ile 
daima dürüst münasebetler ıda
me etmiş olduğunu, fakat hiçbir 
zaman mukabele görmediğini ıla
ve eylemiştir. 

Bunu müteakip Türk • Bulgar 
münasebetlerinden bahseden Sob 
ranya reisi, bunların "şimdiye 

(Sonu; Sa: 2; S U: 4) 

TAHRAN BÜYÜK 
ELÇILIGIMIZ 

Ankard, 6 (TAN Muhabiri bil
diriyor) - Eskı Varşova elçimiz 
Cemal Hüsnünün Suat Davazın 
ölümü ıle açılan Tahran elçiliği
ne tayın edileceğ1 bildirilmekte
dir. 

Kadar Uzanan Cephe
de Çarpışacaklardır .. 

General Wavell 

Simla 6 (A.A.) - Milli Müda
faa mec1isinin ilk toplantısını "!.n
kip eden gizli celse esnasında 

General Wavell, Mister Chcr
chill'in bir mesajını okumustur. 
İngiltere Başvekili bu mesajında 
şöyle demektedir: 

"Harbin ilk senesinde Hint 
crdusuna lüzumu kadar asker ve 
teçhizat bulmak mümkün de,i!il
di. İkinci harp senesinde bir 
miktar malzeme bulmak imkfı.nı 
hasıl oldu. Üçüncü harp senesi 
zarfında muazzam harp malz~ -
mesi, en modern ve en tahri9 e· 
dici harp aletleri her snin ':ıiral 
daha artmakta bulunan Hint kr
taatına devamlı dalgalar halinde 
gelmeğe başlavacaktır. 

(Sonu; Sa: 2; Sil: 1) 

r·····················--····-··············, 

1 
1500 Esir 
Mübadele 
Ediliyor 

-o-

lngiliz ve Alman · 
Hükumetleri Radyo 
Vasıtasile Temas 
Ederek Anlaşt.l a r 

Şark cephesindeki harekat esnasında tahrip edilen iki tank 

SOVYfJ~~TEBLiGi 

Len·ngratta Cephelerde 
Rus ücumu Muharebe 
Tardedildi Şiddet idir 

--o-

Huruç Teşebbüsleri Londradan Verilen 
de Akim Kaldı Bir Habere Göre 

-o-

Rusların Bir ihraç Almanlar Cephede 
1 

Teşebbüsü Sırasında Büyük Mikyasta Bir 
BirçDk Gemi Batırlldı Taarruza Geçti 

Harkof İstasyonu İşe 
Yaramaz Bir Halde 

Führerin umumi karargahı, 6 
(A.A.) - Şarktaki taarruz ha· 
reketleri dün yeni muvaffakıyet· 
lerle neticelenmiştir. 

Leningrat batısında, ehemmi • 
yetli Sovyet kıtaatının ihraç te -
şebbüsü, Cronstadt'ın tekmil ka
lelerindeki topların ve deniz ve 
sahil bataryalarının himaye ve 
ateşi altında yapılmış olmasına 
rağmen müdafaaya hazır Alman 
kuvvetlerinin azimkar hareket . 
!eriyle tamamen tardedilmiş ve 
aklın kalmıştır. Ayni zamanda 

(Sonu: Sa: 2: SU: 3) 

Kırıma Doğru İlerl eme 

Teşebbüsü T ardedildi 
Moskova, 6 lA.A.) - Sovyet 

tebliği: 
5 teşrinievvel günü bütün cep 

hede şiddetli muharebeler olmus 
tur. Cumartesi günü 41 Alman 
tayyaresi tahrip edılmiştir. 19 
Sovyet tayyaresi zayi olmuştur. 

Büyük Alman taarruzu 
Londra, 6 tA.A.) - Londrada 

alınan haberlere göre, Leningrat 
müstesna olmak üzere Almanlar 
Rusyaya karşı çok geniş mikyas
ta büyük bir taarruza geçmışler
dir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 5) 

öliö JRAIF 
Milli BÜ YÜK HiKAYE 

Yazan: ' • Londra, 6 (A.A.) - Almanla · k k d rın kontrolü altında bulunan • Rır aç güne a ar gazetemizde bu milli aşk hikayesinJn tefri· 
kasına başhyacağtz. Eserin me\'zuu, iki kırık hayatın acı biı 

Calais radyosu ,aşağıdaki beyana- sergüze!jtidir. 
tı neşretmiştir: * * * 
kA"Aran ~ü~umeti, İng;liz ~ü- e Okuyucularnmzın "İTİRAF"ı zevk "e alaka ile takip edecekleri 

h
ume ıne. 

1 
a~ ~ ve !.barad 1

1 
° _an ni ümit ediyoruz. Eser, sade ve sürükleyici bir üslupla kak 

arp esır erınm mu a e esme ı t · 8 - 'k' ·· k d b • 1 ··t ll"k üh' • b' h b nıe a ınmış ır. ır ı ı gune a ar nesre aşıyoruz. mu ea ı m ım ır a er ver- • 
mek arzusundadır. Bu haberi al-j .._ ............... , .................. ~ 

(Sonu; Sa: 2; SU: 4) -·--------------------- --

İngilterede müdafaa hazırlığı: İskoçya salıillerinc 15 lik havan toplan yerleştiriliyor 



TAN 

lstanbulun Kurtuluş 
Bayramı Dün Biigiik 
Tezahüratla 11~ ut landı 

(89fe t incide) 

Dün Y aDıknl 
ihtikar 
Taraması 

25 Bakkalın ihtikar 
Yaptığı Anlaııldı 

7 10 941 

G--N--N _/ il u / /~ ---- -
-~ -- ~ ~MesfLESi 

Ol .. ' çu. 
Yazan: Naci Sadı.ılliıh 

"- Miııak düıene, SOV7et wduau 
bitti 1,. Diyenler vardı: Fa

kat Mins'lı:'in sukutu üzerinden aylar 
&eçtiil halde, harbin ıiddetinden biç 
bir ıey eksilmedi. 
"- Smolenü düıerse, Sovyet ordta

su hic bir cephede tutunamaz!,. Di
)'cnler vardı: Fakat Smolenıık'ln ıa
katu üzerinden aylar geçtiii bald~ 
t.arbin ıiddetinden hiç bir ıey eksil 
medi. 

tlatikar komisyonunun dibıldl toplant.sından bir ıörilnüt 

Bir piyade kıtası. bahriye bandosu, 
bir bahriye ltıtaaı, polis trampetleri, 
itfaiye bandosu, polis müfre'zest, .ıtlı 
polisler, itfaiye grupları, şehir bando
su. bisikletli, bayraklı izciler, kız öğ
retmen okulu, kız liseleri, kız sanat 
ve ticaret okullan, Darilgafaka, ttnı. 
versfte, erkek liseleri, erkek ticaret 
lisesi, orta okullar, sanat okullan. 

Dün şehrimizin muht~llf semtlerin
deki bakkal ve zahtrectlerde umumJ 
"f'kflde lhtlkAr taramaSJ yaoılmıştır 
Tarıımaya kaymııkamlılı::lıırdan birer 
m"m11rla fiyat mfi1'8kAbe mf'!'l"lut'la1'1 
hPleti've ve Pnınlyet memurlan lı:tfralt 
ntmiFlerdir Taramava cıaat onda bas
lanmı~ sehrin en mühim semtlerinde
ki b:lkkalıırtiı:ı ve zahirecllerde ~a-
9Ulye. mE>rcimek. nohut. pirt11c ve be
v.elva eibl kuru yiyecek mııdı'lı>lerinın 
etiketleri ve satıs fiııı1e1'f kont1'01 e
rf ilmiFtir Neticede yirmi be• bakka
lın ihtikAr yaotıkları anlaşılank za
hrtl:lr tutulmustur. Ayrıca kiremit. 
fanila. not defterini pahalı sııfanlar 
hakkında yapılan ihbarlar tetkik o
lunmus ve her bir ihbarın dotrululu 
anlaşılmıştır. 

"- Kief düşetse, Sovyet ordusu 
mahvolm~tur!,. diyenler vardı: Hal 
J:.uki Kief düşeli hayli oldu: Fakat teb
litler, Sovyet ordusunun her cephe· 
de makabil taarrua seçtiğini bildiri· 
yorlar. Biz, bu harpte Sovyetleriı 
böyle aleyhinde oldııtu gibi lehlnd~ 
yapılmış bazı tahminlerin yanJq çık
tıpru gördük. Bütün bunlardan belli
dir iri; bu koskoca miicadelen"n 
neticeainl, bu kabil teferrüattan istid
lile çalışmak, insanı büyük hatalara 
düşüren beyhude bir gayrettir. 

Odun Meselesi Yakında 
Kökünden Halledilecek 

Alay bu sıra De Wukc:eŞme, S•1· 
kımsöğüt, Sirkeci yoliyle Köprüye 
varmış ve limandaki bütUn vlpurlar 
di.ıdilklerini çalmak SU!'e\iyle alayı 
selAmlamışlardrr. Kesif bir halk küt
lesinin takip ettiji bu alay bankahır. 
Tepebaşr. İstiklAl caddesi yoliyle T3k
sime vamnı ve her kıta ve müfren 
yerlerini almıştır. 

Fiyat ~ürakabe 
T oplanhsında Hiç 

Komisyonunun Dünkü oru f~'T'E: Siyasi ve iktisadi faktörlerin, hatti 
rsikolojik imillerin, bu kavpnın mu
kadderatı üzerinde oynadığı büyük 
rolleri tamamen unutarak, sade iki ta
rafın verdifi mfibaliialı ve tlli ma
llimata müstenit tahminler yürüten
ler, yanılmı)'8 mahldbndurlar. 

Bir Karar Verilemedi T.Wmtleki meraai111 iki Cor.11lr Aaactan 
Düıtü l'f7at JllOrabbe komisyonu dtın o

~ toptanedannm, ltiraz1arau dlnle
k 8zeN topJamruftır Toptancı o

dunculaıdan l'lkrl Kaneel. Mustafa 

Tuncel " eliler ~ ortak " ana
~ .kcıırrıi8)'ona çafaı.lmlflardı. Ko

OD oduncuları a,.n ayn dlblem.lt 
dinlenenleri cJJterlqle temu et
emiftlr. Oduncular, fe}ırlmizde iki 
1':ln eeJddm fu1a odan o1madJluu 

n narbm lndh1lmen yQzanden :reni
odun getirtmek ihtimali 'k:alma

lleri .OrmOılerdfr. Narhm in
ltf1.r..t11M,esinin odun satışlarını durdur

llbl perakendecllmn de likl
mueip oldutumı da iddia e)'le

ralaisllllrdir. 

Uç Kalpazan 
MahkGm Oldu 

rar vermemiş ve mllzakerelerln deva- İnönü gezglsl önündeki tribünde 
mma Unum g&mo,tür. Vali Lıltfi Kırdar ile Örf! İdare ıtcı-

Kom.t.,.on reisi vali muavtnJ Ahmet mutam Korgeneral Ali Rıza Artunkal 
Kmık bir arkadaşımıza: ve İstanbul komutanı, Cümhuri,et f:ne saat 20,SO da beledi)'e -·• .. osun• Mnlıtr t•lınr :rapmalı ••vlıl lclnde,.ı,. 

" Bu ~-·~ kökllnd h 11 t .-• Zaferiııdm 1Gphe plı: lıl, lıudretll ve daha - m ......... .7• en a e - 1 Halk Partisi idare heyeti reisi, şehri- da bir Waıet verilmlftir. lı:lf Wt ... ıra 14an altında harp tarihinin 
mele istiyoruz. Bunun için ehemmlye-, mlzde bulunan mebuslar askeri ve Zı'ya•-...- n...--• .,._.__.....,_ AI••v lıuaıulmıı en nn•atlılran• bir saferi olmalıla 
ti f betlnd _ _., l d ed İ ' 4 ""'"' ..., ....... -- •mu..--oua .. ,, lıalınas. KUcevaU aul ldueler altında Oc ylla n • e &'" .. şme ere evam e- sivil erkıin ve stanbul emniyet mü- ve örıt tcı.re Komutanı Korıeneral """ir 11tarap ceken btı,.Uk ,,. aaıı bir n•il· 
cetız. Belki bir toplantı daha yapa- dürü bulunmakta,-dt. Ali Rıza .Artunkal ile latanbul Komu• Jetin eanltb bir hamle it• allklnlp kalkın· 
nz." demiştir. Vali Li'ıtft K-"-r ve fatanbul ko- Eaauu, bir lıu.umet clbaıııııııı korkunç ve m•· 

- ere1 ind od uua tanı, harp okulu komutanı, kolordu uıa lıudnıa lı:arp il1bJ lıyanını ifade •· 
.n.Ol!ÜaJ'.ODUD milzak er e un mutanı, Parti idare heyeti reisi ve em- •--•- ...... .auı.. __ .__.... t. 

itini tetkik eden Süreyya da dinleyl- niyet müdüril Cilmburi•et Abidesine ve tilmen komu-n i- ..,..r --. .. n 811 aaferleılir iri, -nlıls htanbutumuz 
ci •--ak b ı du l ştu Fi t " erkan hazır bulunmuttur. Zl)'afette telı:rar .. ııb baırralına kavupnu., onunladır 

o....- u un ru mu r. yn çelenkler ko7111\1Şlar ve .. rllı Ti.Irk h · izd b ı b l ..-i lıi, 11ttraplar dlııdlritınlt, ,.111 ve meaut bit 
mürakabe memurları da dinlenmiş ve bayra»- dire ... çekilirken bandoların şe rım e u unan me UI ar, ..... " tarih aı"lıalHin• s•ıilmlıttr. 
d 1 b u t k && 5 " meclisi uaları, partt ve vil~et erit· o uncu ara, ug n ve yarın e rır çaldığı İstildll Marşı meydanı doldu- nı da 

78
r almıtlardr. Tllrlı mutetl bu fe:NH lnklıafnıı rOlıaek 

davet edilmeleri ihtimal dah linde ol- ran birlikle!' ve Halk tarafmda'n ihtl- ,,. lı:ıı4lret11 Mvk •• ldartnla altındaki .. nıı 
duğundan, tstanbuldan ı;yrılmamal'll'ı ram vaziyetinde dhılemnı,tiı' Vali ve beledl7e nla1 Dr. Latfl °1;=.=--~=Tf" •• ltCltiln mazbariııretlert • 
tenbfh edilerek telefon numaralan a- Bunu müteakip şehir ve ~çllk na- Kırdar ziyafetten önce bir nutuk IOJı- aalal nrarken tarUıbııbln ııu,01ı: lıaltramanı 
lmmıştır birer tuk _,. ı--•· b lemi" ve - .. ümle d-ı-M. Jd: 1AMclt .. Hınls AtatUrlı:On nhuna hilrmetı., • mına nu BUY ....... .., ve unu " - ....... ~ ılln'an •• minneti• anu •• tblı ederim. 

Odun tacirleri komisyonun narhı geçit resmi takip etmlt ve ondan "On dolıtıa ~Wır ..... ,,. ..... tlal ıı.r Bqla de .. bG:rlllı sarantlmls h•m• • 
indirmek için verdiği kararm esaslı sonra merııslm aona ennletlr sene dalla derinle .. • Wf ~ dalıı ... Mt •• lıahra•aıablın tlmaall olan bO,Ok 

bir tetkike istinat etmedlittni iddiada on1~- ıünai :!ı~:I:ı.:'.ir .~-=lı:l:...aJ~ t= Tlt..!':ı:.ı11141:.ı, orcl.-111 1trefin• lıaldm • 
hep bir ağız kullanmaktadırlar. -..- but kurwı..- ..,......... ...... •P J'Onaı& 

Öileden sonra 98&t 18 da Vali ve --------------------------
Geniıletilecek 

Olan Yollar 

belediye relal LOtfi Kırdar, Cümhu-
1 riyet Halle Partbi vtlAyet idare he
yeti reisi, Şehir meclisi azasından ve 
parti kaza relalerb-le cemiyetler m!i
messillerinden mGrekkep bir heyet, 
İstanbul komutanlıima giderek fstan
bullularm ordU)'a f(ikranlarını arzet
mişlerdir. 

Beefktaşta Hattat Tahsin sokaicı- AYl'Upa kıtuı. iktiuden ne YUi -
da oturan 10 yasında tlhan. Yahyee- 1ettedirP Enatzcılık, A1maQaDJa iP
fendl meıarlıltndakl ala~an biri- tidal madde ihtincmı ne dereceıre ka 
ıılne ı:ıkmıstrr. İlerden mezarlık be~- dar sidermektedir1 Sovyet eana~. 
çfAfnln !feldilfnf '6ren tıhan kor'tup Jaa.rbfn teYlit ettfif mal.seme arıtım 
abçtan demi• oarmaklık i11t\lne dili· ne erece)'e kadar kapatabilmektedirP 
mile v.e muht.1if 79rlerlnden 71l!'alan- Almaıılarm •• lovyetlerin, ı•rek 
ml§tır. Yuah cocuk Şilli hutabane- malseme, ııerelr 11cla maddesi atokla
sinf! kaldırılmıftır. rtnm hakild miktan nedir? Kabilbı-

Cubukluda alaca çıkan YQ&T a- den 111aller 11189cattur ki. b1sler tein 
dmda bi:r cocuk da aiactan dQemtlJ cevaplarını •ermek milmkiln WUdlr. 
ve t.Pı'Avl altma alınm~D' Ve miktan kola:vhlda colaltaJablle .. 
nttştip YARALANDI ..:. KadıJd5- cek olan ba nallerfn haJdbte •nan 

yünde bir ıntaatta çabpn Dursun cevaplan balunmacbkça. ileri .urtl1en 
Ali adında bir amele altı metre yilk- her tahmin "1lllım:va ı:mh ......... Ve 
sekten d(leerek yaralanmlfhr Yanlı o cnaplan bilmeden teblftlere miste 
amele Nümune hutaharıesme kaldı- nit t•lımhller J'ilrtitmek, bedenin, lral
t'rlmı,trr binin ve cıterlerlnfn IDÜaYemet bc1· 

TRAMVAYDAN DtiSTO' - Meh- retf haklmıda, tec:rlibninin; tebiil • 
met imıinde 78 71Q11lda bir fhtiJ'lll' nla kl)'lllet Ye .ril'at derecesi llaldmı
Aksaray durak yerinde tramvaydan da, ve cesaretinin bnetlnin llald1d 
inerken yere d0'11!tlf ve yaralanmış- ~ereceai haldancla fikir IÜlbl oJmach-

al tnnıs ilri bobarclen hasisinia ıru.. 
br. Yaralı hastahaneye lr dırıbrııl$br. nacaiım bo:vJarına. Jarma, ~ * Kadıköyilnde. oturan 80 ya,uıda aldatıcı • cht ıörilmı:ı:-rine .babnts 
'Bedriye adıftda bir kadın. KISpril aa- k•tirme:ve ~ farba 1r1ı 
tünde tram.aydan dilflrıtlftelr. 'Muh- saflettir ı 
telif yerlerlrlden yaralarıan Bedri79, -===-===========•• 
Beyoitıu hutahanesbıe kaldırılmıetır. 

Şişhaneden Kasımpaşaya inen 70lun 
genişletilmesine karar verilmiştir. A
zapkapı De Şi hane arasındaki bazı 

binaların da istiml4kine yakmda baı
lanaeakttr. Gece yapılan ıenlikler 

tık okullarda :FUduna mubtac taı
lebenin tesbitine bqlanırnıtır. Bu lı 
bittikten aoma ~klara yardan ce
miyetleri birer 7ardım proınım ya
pacak ve İkinci tetrin içinde yolcsul 
talebeye yardım etmeye batlanacaktı:. 

Bufda7 : 21 H 20 MilU Pivaneo Bwriin 
Arpa : 40 88 37 

Nafıa Vekili 1-"'brava 
Gitti 

ASFALTLANACAK MEYDAN -
LAR - Beyazıt meydanının asfalt
lanması için 40 bin lira sarfedilmekte
dir. Gelecek sene de Sultanahmet 

Gece bütün şehirdeki resmt ve hu
susi müesseseler elektriklerle donatıl
mış ve Taksim meydanında şehir 
bandosu geç vakte kadar mmı havalar 
çalmıştır. Bundan başka bütün Hal
kevlerinde Kurtuluş Bayramı müna
sebetiyle müsamereler tertip edilmiş, 
temailler verilmiştir. 

Ordu ,erefU. dllfl/d 

ÇfCU)dann Sayımı 
lklncltafrinde papı1acalı Ulı talnil calmN 

ld cocukiuıa loQlllll iciıı cltlıı bir toplantı ". 
pılmıı •e ba tıt• calı .. calı -•riar teablt 
eclilmi7• batJaıımqtır. 

Tramvaylara nm.cn 
Tramvay lürnl dHlet demirpottanıulan 

lıir miktar cliıısil t..U. ewı.tir Bu 11ıretle 
1 ar•baıım dıalıa aefare cdıan1ma11 mOmlı:Oa 
olacalıtır 

tizüın : 2a. ı 1.n ıı 1 Çekiliyoı 
l'ıtra ve zekAt itaaiyl6 mükellef Milli PiJen«onun 'I inci terth> 3 

olan muterem ahalimize, milleti- Oncü ÇPldtftd budn Afyonda nptla-
mtzin en hayati ihtiyaçlarını karşı- caktrr. Cekftlse saat l'I de bQlım~k 
laJ811 ve elde ettill teberrüatı ken- 1'7 30 da nftıant verilecektir. Bu Ce
disi)'le Kızılay ve Cocuk 1=airgeme klllste 400.000 numaran 960.000 lira 
kurumlan arasında ı>a)'Jaıan Tilrk tltramlye tevd edilecektir, En bU1Uk 
Han kurumuna her ;~ 7Rr- lkraml.ve ao.9 U!:Mf, 
~ buluiımalan ıazSu men'!- *Tt y 1 

1 ınfietle arzolunur 1 ı ZAR - azım~n çok uğundan 
-------·------, dolayı Napoleon tefrikamızı bugün de 

koyamadık. Özilr dileriz. ~ 

ll'af11 Velı:UI AH Fuat C.tıeao.........,.... 
ld tetlı:Urlerln lhitlnnlı " dta ü-. Aıı.lıa , 
rua hanlı:et -•ttır . 

'TAKViM ı~ 
l{ 

.. S A L 1 
~ s.~ l"':'!' A~ l~ -••••• . ., ... -... .. ıa.z 

Alman Tebllğl 1500 Jsir Miilladele Sovyet Tebliği Almanlar Süveyıe Nazizme Karıı Yeni 
<Batı 1 tncdde) E•yor <Baıı 1 tnctde) 9• Ak y &. 

ihata kuvvetlerini merkezden Almanların sarfetmekte olduk- ır ın ap.. BJr Ceph 
y a r m a y 1 istihdaf eden (~a ... 1 lllcılde) lan başlıca gayret, merkezi mın - <••11 ' incide) e 

GECE GELEN HABERLER 
Cumhuriyet Bayramı 

için Hazır~ıklar 
Ankaradaki Geçit Törenine 
Edecek Vilayet izcileri T esbit 

iştirak 
Edildi 

18. Malatya, Pertevniyal; Samsu.-ı; 
Sivas, Trabzon, Vefa, Yozgat; Zongul
dak; Çelikel liseleri ile Balıkesir, İs
tanbul; İzmir İkinci, Kabataş, erk•k 
liseleri, Balıkesir, Erzurum: İstanbul 

da Bınamm da!ıa mtlkemmel ve Sivas 61retmen okullan ile Bursa, 
etrafmda bazlrlrklar yapıldıiı- lstanbul, İzmir, Kastamonu; Konya; 

daiT haberler gelmektedir. 1 Siva sanat okulları ve İzmir ticaı·et 
_...: .. ~ .. ıpff Velılleü, bu ~ CQmhU• liseJerinden ve Ankaradaki lise ve 

Ba:vrammda ve Ankarada yapı- orta okullardan 48 er kişilik kafileler 
b070t lllÇit törenine iftlralc e-. lftirak edecektir. 
villyet tzcilerinl ı.blt etmııtlr. I . 

erkek llaesl ve Adana erlı:elt ' Bu izcllerln daha ııyade Ank~raya 
en okul ile Afyon, Antalya, gelmemle talebe arasmdan seç~e
a, ::l. Denizli, Diyarbaklt", ~ dikkat olunacaktır İzci kafıle

l'tlilfrl•• ı:tzurum· BsJdphlr Galatı!- "1"1 23 Bfrinciteşrin 941 Perşembe gtl
nlıil-.iıır., 'Gaziantep;' Baydarpap. Kasta- nfl A.nkarada bulunacaklardır. ~;lt 
1'aiimu;· Kan, Konya. Ka:yseri. KQtah- resmine 2084 izci iştirak edecektir. 

şiddetli Sovyet taarruzu da aka· dığmız z~ keyfıyetı~373_met- takada kendini göstermektedir. arttırmışt1r. Alman savaş uçakla ca.,. 1 ~). 
mete uiraml§tır. İhraç edilebil· r~ uuznlugunda dalga uzerinden :Su mıntakada taarruzlar, cenup rı ilkteşrinde Süveyş limanında kmlapnanın vukubulabileceiınl 

1 

mi§ olan Sovyet kuvvetleri dağı- bıi b~dirbıiz.,, . tan ve şlıpalden Moskova istika bulunan Remileri istihdaf eden ve bu yalruılapnanın Sovyetleı 
tılmış veya esir edilmişt1r. Tama· ngilız ra~yosu, bu . nep'lyata metinde inkişaf etmektedir. Bu taarruzlar yapımşlanhr. Ayni Birliğiyle Papalık arasında mü• 
men dolu birçok gemi batırılmış- cevap vermış ve Calaıs rad~osu taarruz, her tarafta anuqane bir zamanda Tobruk'da liman, kışla- ~ ~~yle neticeleıaebile • 
tır. Yedisi fevkalade ağır olan 111;, mukabelede bu~uştur. mukavemetle karşılanmaktadır. lar ve dePolar Almanlarm bomba ceibıi iiıx\it t;tme~. 

ik h .. b •-ı.. Alman harp elirleri ile Ahun ti· u_ fih t b" ikt ·1 .Rn-ada din hr.~- tt ..... , ..... yirmi i ucum ara 881 .ı..w:ua e - villerlni liimiİ olan Jıutahane semlıl -ama aarruz ır m ar 1 er yağmuru altında bulunmaktadır. -.r ..... ...,e """_,... 
dilmiştir. 7 Birincitetriıa aah liintl Newnv~ lemiftir. 11,.r resmi tebUll dulu hakkında Roosevelt tarafuı 
Savaş tayyarelerimiz, 5/6 ilk- limanını terkedebllir. Hareketin doi- Alman tarruzu "çok büyük., dan yapılan beyanat, hükdmeı 

teşrin gecesi Azak denizinde bir nı olarak aaatiııi ve basta ve :varalı diye tavsif edilmektedir. Ve Hit- Kahire 6 (A.A.) - Mısır Dahi- mahfillerinde muhtelif plriller • 
düşınaµ limanını, Moskova doğu esirlerin yekbımu, sıhhi ıervllte ba- lerin nutkunda telmih etmiş ol- liye Nezareti bildiriyor: de teyit edilmektedir 
sunda ehemmiyetli muvasala yol luııanlann ye semideki ka~. ve. ço- duğu büyük taarruz olması muh· Kanal ınıntakasma yeniden a- Z.nnedlfdiğine 1ıare ıüdWID 
lannın ..düğüm noktasını ve Lenin cuJd~nn miktanm lttf• bildiriniz. temeldir. tılan bombalardan ölen ve yara- gayc9, Almanyaya karİı din nok· 
gratta askerl hedefleri müessir ta~C:l'!.=..a ~ ... ~'!..1!!': Leningrat'ta.Iı Kırım'a kadar lananlar yoktur.Yalmz hafif hasa tasından bir çenberleme bareke-
surette bom"'-1•-··1 .. -1... • ... -. rat husule gelm1ştir. Bir kac: e- ti vücude getirmektir. 

~~~· a:vnı unnlakta clalsa Bserindea bil- Moakova, 8 (A.A.) - Lentngrattan valette tehlike işareti verilmiştir. Bir kaç gün evvel Boosevelt, Kab 

Harkof ~:ı'rir~!,~1taıgonu dir:;.~; cnabı 'ftftDlttli': ::. b1::,.~ ~!!nta:!::e:U~J: Kahirede alarm 30 dakika aevmn Uk liderlerinden rlhlp 11eac17 11e ,_ 
tun P ~'"' "Abmt oldatamu ikinci meaajı - ktedir H k f etmi$iir. zun bir sörüşmede bulumnuıtar. 

ııızdan do1aJI tqelddir ederla. Yariııı !~!:t~lepıı!:v::uep":aearruzu' ~~ :o: Hükumet merkezinin etrafın - Saraydan cılçarkeo ıa&etecller tara-Berlin, 6 (A.A.) - "D.N.B.": Alnun ..-. a-,,. " fından ıorguya tutulan rthln --
hava teblillerlnin bildfrdill veçhile aaat aoma c:eftJt ""-... ı. fiddeWdir. Şimalde düşman Vald'!Y daki tayyare dafl bataryaları fa- .., .,._.. 

G'--1'11-r .L-ıa- --aılJOr lı kta ,, li t . t• lan 16rllşme hakkında beyasıatta bu· Harkof demiryolu istasyonunun tah- tJlllNC llUTC'~ -.U: sırtlannı 7armaya ça şma ır ....... ı- a ye :P eecmıs ır. lunmalc latememı,tlr Bununla berabeı 
ribi SoV7etler için alır blr darbe ol- Loa4ra, ı (A.A.) - last~ kil- ~a~~~-:!:ıl!'!ı'?~:~ Alman resmt teblllf ı&ilfmede Ruayan~ ~ 11-
muştur. k6metl. Od butalmıe ..,.."in 7 ilk- ~i-'-'-#'ı" L-a -L•.n'-ı Berlin, 6 (A.A.) - ln,Utertı)'e ~- riililldülfl sanılm•ktadır. 

Bir zırlılı araba grı.ıpunı.ın tetrin 1alıüı taat 5.SO da İqiltere- V llfK'ffı ''"f/ tmw•MU pdan hücumlar esnasında savq tay- • 
-··-ıı-ı..,,.tı den QnlaraJr 10,IO fa Dleppe •cılda· M09k'"a e (A.A.) - Sovyet tebli- yarelerlmlz dün Brestin 400 ktlomet- Londra. 8 (A.A.) - V~ 
ffHWUI • ~.,,.... • nnda 'buluankJenaı Alman bllk6 .. ilııin bir il&veainde Rus hava akınları re batısmda 2500 tonilltoluk bir ti- zannolundutuna ıöre, ~ 

Berlin, 8 (A.A.) - D. N. B. ajan~ mi!!:ru:ı:~· ba .. -- -·• 
20 

.. ııuretle tavsif edilmektedir: caret ıemtsinl batırmıflar ve Sbetlancl ctpheatntn nazlzme karp ~ 
askeri bir kaynaktan ölrenfyor: Kleln - - - Bir sin içinde cephenin sarp iıti- adalannda ehemmfyetll asker! test- için V811niton. Londra. Vi= ve 

Hlnclistan Ceph.. Brezilya SahDlen•nde zırhlı savaş arabalan ınıııu ICief imha :ve lradar A1-n:va tarafmclaa bana lırametinde bir bava clizütamı, 30 Al- satı bombardıman etm1'Jerdlr. D!ln M'.oskova aruında b07Qkalaı 
muharebesinden sonra ceınan bir aıll- itiru e&a 1* llaber racbo ile ve- man tanareai ile 24 Alman tankını ıece lnguterentn cenup babtuıdüf yapılmaktadU'. • M h eb 1 yem esir almış bulwıduitUnu harp .ce- rilmecQi ~ nparlana 711lca· ve piyade lmnetleri ile harp malıe- limanlara hava akmlan :vaPdmSır. ,., ,, _ _, • sinde Haz1rhk Bir Denm u ar es ridesine ıeçlrm.eye muvaffak olmu.- ndakl aatte ~ ıııkac:ald9am illve meei nakletmekte olaa 40 k.amYODU $iınall Afrikada, Alman Stukatarı ı llJlew•r un tenuıalan 

(88fl 1 tnolde) Rio-J>e-Janeiro 6 (A.A.) - Ma- tur. Bu ll"Up, Polon7ada, Fransada, etmiıtir, ıahrip etmiıtir. 5 İlkteşrin gecesi Tobru" sehlr ve 11- Nevyo:rk, 8 (A.A.) - Beis aooa ... 
1.u. senesinde u&.. ... orduları ceio'dan plen ... ......_cenap Atlu Balkanlarda ve eark; cephesinde mu- 5-LraltUG RelSl•nln Chernomortes adında bir tayyareci, manma bombalar atmışlardır. SOvey$ velt, buıün MJater lbron 'J'Qlar' Be .,._ .u.- ı.. Obaaatlanda Man&Ui'1e bir kaç vaffakıyeUe çarpfllJU ve Sedandan UU •-, '9' · iç!nde 34 tanare bulunmakta olan Umanma da diler bir hava akmı uzun bir telefon .llh1111Ma1 ,..,.. 

Brltaııyah arkadqlarly.,.. mil- meeafede tabiyeti mecbul iki harp Manş sahiline kadar yarmaya muvaf- ı• N fka bir ta1)'U'• meydanına bilcam •tmit yapılmlflır. :ee,u sarayda bu mevzua aft ot.r lr 
'dm Hazer denlzıne kadar u- ...mu arunıda kıta •e tiddttli bir fak olduju Frannz cephesinde katı ır U ve bunlardu bir çotunu mitralyözle Dilşman, gece ve gündüz Alman top b!ç bir maltlmat verilm~. 

harp Mbaıındaki ~eler mabarebe olmQtur. Ba pmile.rclen neticenin almmaaına Amil olduktan <••ıı 1 incide) tahrip eylem1ttir. raklan Qzerinde uçmamlflır. 
birllkte av~. Bu- biriaindaa bir duman ılit1uıa 7'k9el· IOD!'a burada 400.000 Franaız askeri kadar olmach~ .... ;ıı .. _ ........ h .. .. · Diler bir ciizütam da cephenin c:e- Roterdam'a l>i.r taaırr.uz 

b •la Şark iatıkameUnde ıenJ,t- mittir. Ba semiıılıl batmq -.... " Sırb.latan mubarebuirıde de ~o · . 8 --:-" ,,-va uanunı aba ıarld istikametinde l 7 tank, Pİ· 
bilecek olan harp tnJrtpfma ........uım.lrt. bin esir almıttr. Şark cephealııddki yete lltinat ettijini ve çok dOlta- :vade lmnetleri nakletmekte olan 50 Berltn, ı CA.A.> - Cum-* ge- Vaılnlton. 8 (A.A.> - Bda !toose-

·:..:.ı..:r .r.....'-a....1.ler, N-...ı ~ı.cı.--·- r _ ... J......ı- 1.:r•1/ bil'--'- mubatebeler eanumda QD1 l?UP 400 ne" oldujunu 16ylemiftir. kamyon, iki mahrukat deposu ve iki cesi İngiliz ta7)'8Jie]eri tarafmd:ın velt De 81An meclisi l!dsleri --,.m-
'91U ·~~- w • .,.....~ .....,.,..,._ u. r-, .., ... ...,.,.- BuJaar • Rumen ıminısebetıe- top tahrip etmlftli'. Roterdama yapılan taarruzda ııa kt- da Sah ıbnil Beyaz sarayda .dtledf 
Mmdurulmasım temin eyleyecdr. Loadra, 1 (A.A.) - Reater ajaaı, bin esir almıetır. rinden bahsederken bunlarm yeni tip Rus tanklat-ı el 6lmüş, 190 lrlti alır ve 300 ki$! len k~ ehemrntntb bir mabl 
ti2ltırdir. Bu, yüksek takdirlere ... Rlo ele Janeiro'dan selen bir .teısrafa Leningral'ta NZigel c · ı danberi "doa hafif yanılanmıttır. $ehre so lnflllk, 7et iktisap etmektedir. Bu ll:onferılo 

bu vazif.tt oJdulu aibi en mil söre Ber•il:vaıun tfmal aalPllerinde BerUn, 1 CA A ) - nn ku etle · raıova an •tm.eata MoüOYa 6 CA.A.) - Pravda ga- 500 )'aJ1ID1 bonıbuı atılmıştır Bom- mn bltarafbk kanununda n~alt 
~ ettlit bildirilen 'denia maha• tarafmdan .ır" edilen So919t vvuk•~ tane ve pyanı istifade 0~~~ setetinlD Lenlnıırat aıghabiri Lenins- balar sadece evlen. kWııeJ...; Daril- tadlllt bMkmda reis Rooeeve!tba tav 

t.enmll bir MV~ leldicUr. te..._ alt olank Loaclranm 171.ıma- teri LenlnıraUa bOttın m•halJelerin anJatmı, ve nihayet demiftır iti: rat mtldaftlerhıin yeni tipte tanklar inal 1Aceze7e ve mflzeye dtışmüştOr. afyeleriııl ihtiva etmekte oJ4ulu aa 
R~d· INll•Dda lflnclıNnm me- Jlallat alaıı ma"haftlinde biç bir maıo- ~ l6rdOIOaa. ınDteaddtt ı brika- Bulgariltan kenc:Unjn edlmeline land*lanm bildirmektedir. .Miitbiı nlh;Joıt. 
lrltlafliı!lıll uygun oldulu kadar mil· mat lllft'cat olmacbimı öiremnittlr. tarın ve aaoa71 lmallthan~n ta- müsaade etml,ecektir.Bulgar mil birer .ıtlh olan ba ~~~- Yeni Avustralya J[abinesini Sl78f! mabafll, bu hwıusta tlt fa 

ele etmekte oldalumuz dün· mamen nndılmı .cb'lemJflerdir 30 !etinin ideali, Bulgar hük6mdar rm mabarebelerde ı n - 1".-'=- "'-Mı Etti rui7e derpif etmektedir. 
menfaatine ele muvafıtttıl' .• , tarafında tbnc1iden temJnat •erilaJlı binden fazla llOl ~ bir tank hjJmn ve Bulgar Jıürriyet ve yük nrhh lmnetlere kartı müeaıir • "'urı.w .1.ıoı.r-u ı _ Refi Jtoo.eveıt bttaraflıilr: n. 
..... taJulaıı ~ bal=:a. her iki btik6met, t- fabrikası tamamf1'1e 70k olmuetur. iatikJilinirı müdafaamdır.,. =e :!9tta •=-= ~ Can:ıberra, e (A,A.) - Yeai Aftat· nununua tam•m• llluım W.,., 

talbni ,.,.,,.. ranclua ıelmiı olan mtlltecilerden bir r1e11.e:fmnıra~b~ lftUkoe ~;=.-; Sobranya reJlinin nutku, me • edilclilbü illve etmektedir. ==~ c::•a:claf:-= ~ Yahut tlanıt a-Dsbdn 
1 lli:~J.-ıdra. e (A A.) - Mlatüil J'ran lnammın kwllleriıae tetlimini ele 1-. mOtte~erin ~ - Sov78t-~ Bulgar milletine Bulga· C.,,,tald mu/ıanlJeler tamim naarblmı da alıdeli!Mle lııblaa- llhlandJrdmumı menede. madclenı 

dln1111UJ SÜlı mabalıirine '6r.. miteı6'. 1erfn yaptıkları botan huruo _.,_ ristaıı hüktllnetinin dahili ve ha- ltoakova ı (A.A.) - Pravada aue- duracaktır. taıYDU fati7eceldir. 
taııiabm14ald A1ıau " ı..,_ M- 'l'alırtaidan llenl ta/,epler bOalerini tardetmektedlr. Alman to...- ricl siyasetini izah için yapılmak teainde Sovyet bah,ri7eal erWnından 8 - Ttcaret pmilerfn!n sıw,1andı 

kola hakkındaki eoa tDıtılS - 8o'1a 1 (A.A.) - Btll'Q'8 ı.ıta çuları, hava ~erlıdn 1U'4mıı ta olan umumi içtimalar progra- biri tarafmdan nqredilea bir maka- ırtslenarek Derlemeie tetebbla etınll- nlmumı ve bunların harp mıataka 
Nttbblli brpalllda AfcııD ili- ........ söre lnciltere btiMmoti, M De ukerl ve harp Udf8adi7ata nokta- mnıa dahil bulunmaktadır. lede tiSJ'le denilmektedir: tir SoY:vet lataJan aldanmımqlar '" larma llrm..mt meneden 1'0kOmJetk 
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[~j! t:illJ:J Bugiinkii Vaz~yette 1 CtAKYiltDEN 
~ -~\; i•YAPRAIC 

Şaneser UztJk Şarkta Af · • • M 
r~r Konferans ganısıanıı ı 

ı edDırıer 

l aza.n: ULUNAY 
Geçenle d ,gazttelerden b•r n -

r 
İ- ·ıterenin uzak şark kuvvetlı>.ri 

ba kumandanı M<ıreşal Brook"
Popham ik Amerikanın Filiplnıl~:{ı 

kuvvetlerinin kumanchm General 
Ma<' - Arthur arasındakı mülı'\kııta 
büvük eh<'mmiyet verHmektedlr. Ru 
mülfl at hakkında resmi bir tel>lii'.! 
neı:redılınemekle berııber iki kuman
danın uz k ı;nrktaki mu'ı!Pmel bir J-:ı
pon t, rruzu knrşısında İnıılltere ile 
Amerik ku.,; vetlerinin mü~terek h •• - ı 
reket plfıru ve bilh ssa Sinırnpur ta
arruza ugrııdılh takrlirde Amerikanın 
vapar ı yardım hııkkrnda mutabık 

knl rıdıl!ı z'lnnedilmektedir. 

Büyük Ehemmiyeti 
kil vasıt !arının kifayet:;ızlig e 

r:ırlak bir çare bulmuştu: "Madem ki 
Land"j yok, o halde tramvay · ba
larını tren vagonları gıbi bırb n r 
aıitaıana ba.glıyal m Bu suretle he. 
~derde tar:la yolcu n ... klcdilmesı te
min edılir ... Dıyordu. 

Maresal Ponham'm yaptığı şu be
yarat " y nı dikkattir: 

"HıılPn , uzak şarkta süh-lıtun haki'Tl 
olması. J ııonvanın ne yapıı<'ağmı bil
rrıcme i"dı>n ileri gelmektPdir .• Taporı
lar k<'ndılPrini cok fena bir vıızivete 
«okmu~lıırdrr. şimdi bunun içinrlı:>n 
nıısıl çıkııcaklarmı düş!inOyorl:ır. Ja
ponya da, Almanya .gibi, Sovyetler:n 
kudr<'tinl takdir edı>memistir. Japoıı
lıır, Manılle konferansının gayelerfn
ilen bırinin, İnsriltere Ye Amerikanın 
Cine alt gnyretlerini daha iyi lnn-zım 
etmek olduğunu zannl'tmekte haklı
drrlar. Singapurun müdafaası çok bıi
yiik mikyasta ıslah edilmiştir ve Sin
gapur buglin herhangi bir taarruza 
muvaffakıyetle karşı koyacak bir va
ziyettedir .• , 

İki kumandanın, Filipinin merkezi 
olan Man lle sehrini mül~kat merke
zi olarak seçmeleri manalıdır. 
Amerıka, himayesi altında bulunan 

Filipini 1946 dan itibaren tamam!yle 
müstakil bir memleket haline getir
mP,.e karar vermişti. Fakat son ~e
nelerin hadiseleri, bu adayı tahkim e. 
dip Japonyaya karşı bir hareket üs
sü yapmaya mecbur etmiştir, Şiarları 
"Japonlardan başka herkes,. olan lt'i
lipinliler de bu vaziyetten memnun
durlar. 

Pasifikte, İngil1ere ve Amerika ıle 
iJaPortYa arasınd:I çıkacak bir haroin 
bir deniz harbi olacağı ve bu harbin 
en miihim snfhasınm Filipinin 7 .093 
edasının etrafında cereyan edeceği 
tahmin olunmaktadll'. Bunun sebebi, 
Fılipin adalannm bugtin Japonyayı 
bilhassa al:lkadar eden Hlndiçlni "'.'e 
Singapur yolu üzerinde bulunması 
keyfiyetidir. 

Fılipinde Amerjkalılarm daimi su
rette 5 büyük kruvazörlerinin bultJ'l
duğu ve son zamanlarda bunlara bir 
çok muhrip ve denizallılr.rının da ila
vP edildiği söylenmektedir. Bu filoya, 
bir harp halinde Amerika filosunun 
kuvayi kulliyesi harp c;ahasına gelin
ceye kndll1" ilk taarruıları önlemek 
vazifesi verildiği jçin "fedai filo,. den
mektedir. 

Japonyanm uzak şar~tta büyük mik
vasta bir taarruza geçmek üzere ol
d\lğunu gösteren alametler yoktur. 
. \ lıınslar. Amerikanın Tokyo sefirinin 
Roosevelt'in, Prens Konoyenin mesa
jımı verdiği C"evabı Japon hariciye ne-
1.aretine tevdi ettiğini bildirmekte \'e 
salfthlyetli mahafil, beynelmilel va
ziyette ani bir değişiklik olmadrğı 
takdırde Vaşington ile Tokyo nrası.ı

daki müzakerelerde mühim bir inki
ır-:; t olmıyacağım tahmin etmektedirle.-. 

Dit.ter bir ajans haberine g<ire: Altı 
kişilik bir Japon heyeti, Vaşingtona 
gitmek üzere Meksikaya varmıştır ve 
bu heyetin Vaşiııgtondaki Japon bü
yük elçisine yeni talimat g!ttürdüğij 
zanrıolunmaktadır. 

Battı hareketi, bliy{1k mikyasta şark 
cepbıe8ihdeki harekıfttın neticesiyle a
Jlkadar olan Japooyanm kendisine va
ktt ltacandırııcak bir oyalama siyasati 
takip ettiğini söylemek kehanet ol-
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Hindistnnla Efganistan arasındaki meşhur Hayler 

O zamandanberi Afganistan her 
t:ahada terakki etmekte. başka memle
ketlerden c;ağırılan mıitehassısların 
yardımiyle memleketin imarına çalışıl
makta, yollar yapılmııkta, mektepler, 
hastahaneler açılmakta ve ordunun 
tensi kine çHlışılmaktadır. 

Memleketin en alçak yerleri bile 
cleniz seviyesinden 1000 metre irtifa
dadır. Ve pek çok yerleri 1500 - 2500 
metre yükseklikte geçit vermez dağ
lardan mürekkep olan bir memleket
te yaşayan Afganlılar, muharıp ve 
hurr~yete aşık bir millettir Zaten, 
hu hiır yaşamak sevgisidir ki, ırk ve 
dıl birliği mevcut bulunmamasına rağ
rren, yalnız din birliğiyle birbirine 
bıığlr olan Af ganlılal' arasındaki te
sanüdü kuvvetlendirmiştir. 

Afganistanda Kabil ile buraya beş 
mil mesafedeki Danılaman arasında 
kiıçlik bir demiryolundan başka şi
mendifer hattı yoktur: muntazam so
se yolları ise pek azdır. 

Bu sebeple Afganistanda nakEyat 
alelekser beygir, deve ve hatta filler
le temin edilir. 

Bu itibarla bir muk;ıvemet km~ısın
da bu memlekette modern orduların 
hareketi büyiik giıcliiklerle • de 

lngiltere ve Sovyetler Birliğinin karşılaşmak ve bunları yeıım .. .k zorun-

Afgan.istana bir nota vermiş ol- ' adır. r • .. ··-·- Yazan.· ::--'= a 
c!uğu hakkındaki haberler butiın dun- ı . 'f '1- '1-
yada ve bilhassa Şark aleminde bii- : s T : . 
yük alaka uy,ındırdı. i • • : Afgani.stan, -· m_odern bır. orduya 

lran Tlirkıstan Çin ve Hindisran ! : malık degıldır. Asken hızmet 
• ' ................... - ... ··-··········-·········· .. . 1 arasında sıkışmış olması ve her taraf- 1 mecbundir. Afgan ordusu son yıl ar-

tan yüksek dağlarla cevrilmiş bulun- ! yük Hint - Tür~ İ?'aratoı:luğunun ~a- <la i~_i tcn~i~ v~. tesli~. edil~i~ ~ir hns
ması dolayisiyle Afganistan Asyanın p:sında yerleşmıştır. Hınde dogru sa tumenı ıle uçer tumenlı ıkı kolor
lsviçresi olarak tanınmıştır. son istilayı yapan Nadir Şah ordula- du ve bir müstakil topçu tiimeninden 

Fakat, onun asıl büyük şohreti bü- rı da bütün istila orduları gibi Af- mürekkeptir. Her tümen 3 piyade, 1 -
tün cihangirlerin gözünü kamaştıran ganistam bir müddet ellerinde tut- 2 süvarl ve bir topçu alayı ile bir 
Hindistanın kapısı oluşundadır. Bu muşlardır. nakliye alayından te:;ekkül eder. Ha-
sebepledir ki bütün tarih boyunca bü- * * * zeri kuvveti 100 bini gecmektedir. 
yük istila selleri hep bunıdan Hin- Hindistana hikim olan hükumetin Ayrıca 10 bin kişiden mürekkep bir 
distana ııkıp gitmiş, Büyük İskende- Afgarıistanı elinde bulundurmasının de zabrta teşkilatı vardır. 
rin, Cengiıdn Bııhiir Ş:ıh ve Nadir askeri bir zaruret İ olduğunu lngilte- Hav11cılık henüz Afgan ordusunda 
Şahın muaZl.am orduları evvela Af- re İmparatorluğu pek iyi takdir et- teşekkl'ft halindedir. Fakat. Afgan 
ganistanı ele gcçirmışler ve buradan nıiştı. Vaktiyle Rusyanın günden gü- hükumeti son senelerde bir çok mem
Hindlstan ovahırına doğru ileılcmiş - ne genişleyip kuvvetlenmesinden ve leketlere ve bilhassa memleketimiu 
!erdir. Hindistan hakkında isti!! emelleri bir çok genç ve gü1..ide gençleri gön-

Zaten, bugiın de Afganlstanın mev- beslemekte olmasından kuşkulanan İn dererek bunların modern aıkeri usul
zuubahs oluşu elbetteki Hindistanın gilterc, Hint ovalarına hakim ve leri öğrenmelerini temin etmiş ve Af-
müdafaaı;ı bakımından ta:ırdıgı bü- Afganlıların elinde bulunan yalçın gan ordusu, her yıl artan bu güzide 
yük ehemmıyet dolayisiyledir, dağları ve dar geçitleri ele geı.:irmek unsurların yar.dımiyle ve milletin yük 

770 bin kilometre murabbaı genişli- lüzumunu şiddetle hissederek bazan sek yurtseverlik ve kahramanlık duy
ğinde dağlık bir arazi olan Afgaııista- kuvvet kullanarak ve bazan hulul si- gula.rın.a dayanara.k. küçük fakat kuv
nın nüfusu 10 _ ıı milyon k::ıdar tah- yaseti tak.ip ederek bu hayati nokta- vetlı bır ordu halını almrştır. 
min edilmekte• .,e kilometre başına !ardan bir çoğunu zaptetti. 
13 - 15 kişı isabet etmektedir. Bu vaziyete A,fganlılar uzun müd- VEFAT - İzmit mebusu Hakkı Kı

lıcın refikası Bayan Hacer Kılıç dün 
vefa t etmiştir. Cenazesi bugiln Moda
daki evinden k aldmlar ak Osm an a!(a 
camiinde ög1e namazmı mUteakıp na
mazı kı'marak defnedilecektir. 

MEVLÜD 

Afganistanda bir ırk birliği yoktur. ~et tahammül edemediler ve 1841 de 
Hindistan hudutlurı üzel'inde aslen 1r.giliz siyasetine taraftar Kral Şuca
Türk olan P athanlar yaşarlar. Orta yı öldiirerek İngilizleri ağır zayiatl.ı. 
Afganistandaki Hezareler'in Mogol Hindistana ricate mecbur bıraktılar. 
ırkından oldukları tahmin olunmakta- Fakat 1842 de kuvvetli bir İngiliz oı·
d:r; sarı denli, basık burunlu ve clusu Afganiııtana yüklendi, Kabil ve 
çekik gözlü olan bu halkın, Cengiz Kandehar şehirleri ateşe verildi, Bu 
istila ordularının buralarda yerleşmİIJ muharebe sonu"(lda akdedilen muahed~. 
bakiyyeleri olduğu sanılmaktadır. mucibince Afıtanistan, İngiliz hima - Y.;smer ailesinden merhum kimya-

Şimalde bütlin Amuderya vadisini yesif!de bir memleket haline getirlldi; ger Nennin'in ruhuna lthafen Teşri
ktıplıyan arazide Tiırk Özbekler yaşar; Hindistan yoluna hakim geçitlerin ve nevveliıı yedinci Salı giinü Nişantaşın
Şimalı doğuda Hiııdukuş dağları arıı- bu arada meşhur Hayber geçidi lngi- d.ı Teşvıkiye caıniinde mevllıdii nebe
sındaki v dilerde Bed::ıhşaniler ve fü:lerin elinde k?ldı. . . vi okutturulacağmdan merhumeyi ta
Kişmire doğru uzanan dağlarda Kafi- 1878 de Afganıstan İngıltere ıle Ye·· ı nıyanların ve sevenlerin teşrifleri 
riler bulunur. Nih:ıyet gaı pte Iran nlden harbe tutuştu ve Afganistan bıj~ · 
ırkından Tacikler ve Cenupta Bültiç- b~itiin İngilterenin hükm~ altına gir- İSTANBUL BELEDiYESi 
lar tevattun etmiştir. dı 1883 de vukubulan ısyana kadar 1 Ş İR TİYATROSU 

Jf. + 'f İngilizler burada hakim olmakta de- EH 
vam ettiler. Akşam saat 20,30 da 

Bir ırk. bh:li~~-olmıyan Afganistan- 1919 da Afııan tahtına geçen Ama- Dram Kısmı: H A M L ET 
da dıl bırhgı de yoktur ve biılün ııullah Han orduları Hint hudutlarını OSMANLI BANKASI 

Afganistanda son asırlara kadar fa- aşarak lndüs vadisine kadar ilerledi- . -
rist dfü hakim idi; fakat., muhtelif !er. Bundan sonra İngiletre ile Afga- 1 L A N 
ırklar arasında en çok konuşulan nistan arasında yapılan Kabil muahe- 1334/1918 ihra<;lı % 5 faizli dahili 
Puştu dili resmi lisan olarak kabul desiyle (1921) İngiltere Afganistanm istikraz tahvillerinin 1 Sonteşrin 1936 
edildikten sonra bu, farısinin yerini ~stiklalini tanıdı. tarihinde mevkii tediyeye vaz'edilip 
tutmuştur. ,,. ,,. ,,. ibraz olunmıyan, mezkur vadeye ait 

Afganiııtanda ilk büyük laükılmet ku 1928 yılında bir Avrupa seyahatine 38 numaralaı kuponlarının 1 Sonteş-
ran Akhum ve Tukyu Türkleridir Bir çıkan ve memleketimize de gelen rln 1941 tarihinden itibaren Türkiye 
aralık !randan gelen Sasaniler ~em- Kral Amanullah Han memlekete bir Cümhuriyct Hüktimetl nef'ine miiru
leketi ellerine geçirmişler, müteaki - c;ok yenilikler ııolrmuştur. Fakat bu ru zamana tAbi olacağı, işbu tahvi
ben Saman oğulları ve Gazneliler Af- yeniliklere kafi derecede hazırlanma- lfıt hamillerinin mali'ımu olmak tize
gan topraklarına hakim olınuılardır. nuş olan memlekette kopan bir isyan re ilan olunur. 

002 den 1183 e kadar süren Gazne- sonunda Amanullah Han tahttan uzak- ...- ..,.._.-=-ı ~ 
liler hakimiyeti zamanında Gaznc şeh )aştı. Fakat Kllbili '1ı.bi ele geçirmiş Bize (Fiırenizi Türk Hava Kurumuna 
ri Asyanm büyük ve en mühim bir olan irtka kuvvetleri uzun müddet veriniz) dedikleri uman hiç trreddüt e<lc· 

bilir miyi~: Goklerin korunmasına • .r ih 
kültür merkezi halini almıştır. Gaz- tutunamadılar ve Kabil ve bütün Af- eMbilecefimiı başka bir iş ..,., mıdır. 
r.elilerden sonra Afganistana zaman za ,.anistan asilerden temizlenerek ele-ıı:. _........_~ ...... 

Bu yanlışlık hep band k 1 me ın-

1 
den <;ıkıyoı zannede im Bu kelı 

a z.ıya.d ;argı. :na aısm kullanıl
aııiı ıçin, motorun y hat tı enın b ~ 

talebe 

rp-ŞEHiRDEN ROPORT AJLAR 
'-~ · _,! 

Yeni Nesil, Her Şeye 
Rağmen Okuyor 

Bir Kısım 

Obnadan 
Talebe Ev Bütçe.sine Bcir 
Kitap Paralarını Tedarik 

Etmenin Yolunu Bu!dular 
Bir zamanlar Türk irfan aleminin ı· - O da v, r. 110 kuru'fa. 

belli b;ışlr merkezlerinden biri - Olur mu evlat? Bunların ycni-
haline gelmiş olan Sahaflar Çarsısı 1 !eri de o. kadar . . . 
bir kaç giindü:- yıne eski ehemmiyet!- - E~kıler yenılerde!1 de kı?"metlı 
ni ele almış bulunuyor. beyfendı. Nerede yem kıtap?. Bız bun 

Yeni neslin ismini bile bilmediği bu ı ları tanıdıklarımıza satıyoruz. 
daracık çarşının içi gec;ilemiyecek ka- D~k~ancı tezgahtarlık yapıyor, sıs-
dar kalabalık İki tanesi müstesna hep k'! ıhtıyar, başını ıkı tarnfa sallı-
si birden kap.anmış olan ynmrı yumru ı yarak: . 
dükkanlarının önünde şimdiye kadar .. - ~llalı yard~ncı?1ız .o!sun dıye 
görülmemiş bir hararetle satı~ yapılı- soylenıyor, daha lısenın bin~ıcı sını
yor, Satıcı sayısı alıcılan az değil. En f~nda yalnız_ kıtap_p~rası _on !ırayı _ge
yüksek satış kıymeti yüz kuruşu geç- cıyor, ya oglan Unıversıt~ye gec;ınce 
nıiyor. Henüz on beş yaşını geçme- ne olacak? ... Okutamam Alımallah ben 
miş bir afacan eı:nde bir iki buçuk bunu .. 
lıralık, ciyak ciyak baiırıyor: *** - İki buçuk liralık bozan yok mu? 

Bira?. daha kabaca bir başkası atı
lıyor: 

- Ben bozarım amma. yüz para 
nlrrım, 

Derlitoplıı gıyınmiş, gözlerinden 
<'eka akan, alış verişi de uzaktan sey
reden bir üçüncüsü: 

- Buldun kazancın yolunuı d'.yor. 
iki sene çaktıktan sonra para bozarak 
gündelıii doğrultuyorsun. Bu gidişle 
sen banker olursun be ..• 

Her kafadan bir ses çıkıyor, her 
ağızdan bir yaygara kopuyor. Alıcı
lar da, satıcılar da c;ocuk. Satıcılar 
mliştedlerden daima küçük yaşta. 

Bir aralık bir kovalamaca başladı. 
Bir küçuk hem haykırıyor, hem 

kaçıyor: 
- Ne kızıyorsun be .. Senden yir

mı kuı uş aşagı verdim diye kabahat 
mı yaptim, ben de bu para ile kitap 
alacağrm ... 

Elinde kısa saplı bir süpürge, ayak
ları takunyalı. ceketsiz bir adam. ka
r.an çocugu kovalıyor ..• 

- Diıkkllnın içinde müşteri ayartı
yorsun ha ... Defolun burado:ın. Yıl 12 
ay otur pınekle, şunun şurnsında bir 
hafta satış yapacağız, başımıza bir de 
siz cıktınız, 

Kçana yetişemiyeceğini anlayınca, 

Elindeki malı satan derhal müşteri oturup kitap satan diğer çocuklara 
vaziyetine geçiyor, sermnyesini tüke- saldırıyOt', müşteri çocuklnı d , satı
tınceye kadar mal aldıktan sonra ha- cı çocuklar dn çil yavrusu gibi da&ı-
mules:ni yüklenip gidiyor. lıyor. Çarşı bır anda boşalıyor. fa-

Satılan meta: Mektep kitabı. kat iki dakıka sonra yine eski hali-
Haykırıyorlar: n: alıyor . 
- Üçüncünün tarihi ... Yok mu ıılıın. Satanlar kadar alanlaı da memnun. 
- Kaça?. Hepsi neşe içinde gidiyorlar. Kitabını 
- Yü.ı kuruşa. satmak isteyip de mlişterı bıılamıyan 
- Yuuu. Enaiye bak. Ulan yenis: yok. Kitap aıayıp da yok cevabı ala-

HO kuruş be... na da r. n'Tlıyor, Alıcı da, satıcı da 
- Bu da yeni ... Bak yapraklar kay iıç aşağı " ş yukaı ı ani şıp ilii neti-

ınak gibi. celendir"yorlar. 
- Elli kuruşa verirsen alırım. İki çocuk bir köşede alacak kitap 
_ Avucunu yala ... Ben bunu satıp bulamadıklarından şikayetı;i. Konuşu-

Aritmetikle geometri alacağım yorlar ... 
- Vay açıkgöz.. Bir kitapla iki - Öğretmen ille yeni tabı olacak. 

kitap alınır mı be? Yeni ilaveler var diyor, kitapçılarda 

.:·ııazı z nned l vq__r Ha buk bu, sa 
dece tekeı legı ıha ta eden. madeni 'P r
cadır: bu ıtibarla buna bandaj de
dleceğine dubeduz tiırkçe kasnak ya 
hllt çember dem':ı o1s yd k hiç b r 
zJman boylc yıanıışlıga mahal kal
mar: ve a katla ııuu k naksu yaı 
tekerleksız ar bal rı tren g b. ı bı
nnm arkasına bag tı d ş \düğa 
zaman hıç obllzu on.lan kızak c 
kaydırmak c;areıilnı de bulm, ga mec
bur olurdu 

Araba.un en bas t tanfı 1.ıdı:crlek 

iıstunde .Yuri.ıtııl n ut...,; ;J ı vJa,. d ı· 
llundan tekcrle'kleı kald.rılrnca onun 
artık arabalık sıfatı kalmaz. Yine na
kil vasnalarıı:ıa taalluk eden dıger 
tedbir daha var k. bu da hatırı sa
yılır şahet>er bır fık rd r: 

"Madem kı tunCJ i&femıyor, twıel 
hattından tramvayı geçırelim. B11 
suretle Şişli - Tunel hattı, E-d'raekapı, 
Topkapıya kadar uzaulmııı ve yem 
bir hat temin edılmlş olur Zaten b.ı
rıu vaktiyle şirket duştinmtiş fak t tu
ncl hasılatını kaybetmemek içın yap
mamı~tı. Şimdi ise ortada şirket kal
madığı içın derhal tramvay tune'deıı 
geçırilebilir ,,. 
Artık bunun üzerine Jül Vern':n 

"Arzdan Kamer.e Seyahat", "Araba 
Ue Devriilem", "lkı Sene Mektep 
Tatili" gibi hayali bir roman yazmak 
mümkündiır: 

Tramvay tünel meydanına gelince 
kocaman mekik şeklinde bir mahfaza
ya sokularak ttmclın karanlık yoku
lluna dalıyor ve o hızla çıkış kapısın
da karşısına grlen c mcı dükkinları
nı, Fennenecılerdeki boyacı dukkin -
!arını - Mosyo Prostun imar plinım 
hemen tatb:k edecek bır aurat1c -
ortadan kaldırarak han önunden de
nize dalıyor, ve Emi.t:ıönune çıkarcık 
yine tı·amvay hattına yerleşıyor. 

İşi ıcrası kabil bu proje hahnde 
1':abul etsek bıle bunun ne kadar mas
ı a{a mal olacacı duşunüluyor mu? 
Tramvay, tunele bıı.im ıııbi lı:işedea. 
bir b·let alıp turnikeden geçerek gır-
mcz ve yıne bizim c·bi kolunu sallı
ya sallıya çıkıp yur ımez. Sokaklarda, 
hatlarda, meydanlarda miıthiı; inşaat 
ve tadılata ıhtıyaç vardır Bu kadar 
hayal genişliği olduktan sonra tram
vayı Galata kulesinden c;clik telle 
doirudan doğruya Beyazıta uçurmak 
reden mumkun olm sın, Vaktiyle bu 
tekerlemeleri Karagö ıir1 t"marhane o
yununda dınler ve hayalcinin "hay 1,. 
vus•atine şa!larken Karagcizun sevimlı 
sesi manalı bir ıhtıırla bır:i kendimi
Z( getirırdi. Ayni ihtarı kuvvetle tek
rara lüzum gordüiümüzü zaıuıedi10-
rum: 

- Zita da zita• çuşka da pinti 

Dokuma Tezgfilılarmda 
Faaliyet 

Mudurnu, <TAN) lkt sat Veklletl ta 
rafından ııanderllen bır mü chı ••11a neureu 
altında liılkevındc flalı_yete ı:eçen 20 e 
dokuma tezıı:lhı ,ı;ehırlı "' köylü kadınların 
ıı:ıı.ıerdıii alikının fulılıiından kifi ıı:cıme 
mcktcdır. Ycnıdcntcııılh ııönderllmes içın 
tc~bbilılcr yapılmıJtır. Öksürüklü, sıska bir ihtiyar da bu bulamac.ıım. Halbuki, geı;en senenın 

afacanlar arasında dolaşıyor, elindeki kitapları burada dolu. 
listeye bakıyor" kitapları tetkik edi- - Ah her sene kitap değiştirmese- almıyor ve böylece bir harp n~h 
yor, çocukların: ter ne iyı olacak Ağ.ıbeği.min kitap- 1941 yılı mektep levazımını ev 

- Moruğa bak. Mektebe başlıya - hm var, fakat oğretmen ille yeni ki- bütçesine ağırlık vermeden tedarike 
cak galiba... tap istediği için işime yaramıyor. Ya- çalışıyor. Ve gorıiluyor ki, bugunku 

- Beybaba. ilkokul okuması arıyor- ıın getirip onları satıcam lizerıne pa- nesil dünkü nes!ldeıa çok farklıdır. 
san nah şurada ... Bak hanı çantalı kü- rR koyup yenilerini alııcağım. Babam Mektebin kıymetini, okumanın fay
çük çocuk yok mu, onda.. da para vermiyor, üç aylıkları bekle dasını idrak etmiştir. Yarına külturlü 

- Amca, coirafya alır mısın? Gibi diyor... bir kafa ile atılab:lmek için ıstıraplı 
alaylarına kulak asmadan bir şeyler Her adımda bir ayrı küme toplam- da olsa bütıin güçliıkleri yenmeğe az-
aramağa devam ediyor. Nihayet eski 1 yor. Hemen küçük bir sergı ac;ılı- metmiş bulunmaktadır. 
k·taplar satan iki dükkindan birine yor. Bazan liste para verilerek mü- Said KESLER 
giriyor: badele yapılıyor. bazı da liste p:ır• 

_ Ali Ca,.ihin .,d,.hivatı var mı?I ••••••••••••••••••••••••••••••il ... 
-Var. ttr ~ = ~;ç~!ruı.. Bu Akşam S Ü M E R Sinemasmda 
- Allah .. Allah.. Ya umumi coğ

rafya?. 
• 

man muhtelif kabileler hakim olmu\jl;ır başılnrı ele geçirildi ve 1929 yılındıı 
ve nihayet Timur oğullarrndan Babür şımdiki Kral Zahir Hanın babası Na
ŞaJı burayı lstili ederek kuracağı bö- dir Şah Afgan tahtına geçti. ---- ,-----·------------------, YARIN AKŞAM Bütün kadmların beğeneceği 

Göz kamaştıran bir güzelllğt 
Malik olan Yıldız 

Yeni " G A R B O 11 

SIGRİD GURIE 

NUMAAALI ODA 
M E L E K Bütün erkeklerin alkışlıyacağı 

NEFiS BiR FİLM 
Sineması 

BAŞ ROLLERDE: 

en son yarattığı 

·uNUTULMUŞ 

K AD 1 N 
YAZAN: €d9ar W.allace 

- ~ ben1rn ne olduğuinu bil
lnl:1QI', "Y.a sa11 btlnu söylıemekle ne 
demek ~? Kırk bin lirayı hu 
yoklm kapezoız edeceğini mi sanı
yvıawt? 

- Sellln bir knım vana, benim de 
bir ollum var. Sen senelerce bir ha
pimane h6cresinde oturup da yüreğin 
sızlaymcısya kadat' düşünüp durma
d111 a. Çocuğu ele alarak bir insanı 
makine gibi kullanabilirsin. Mesela; 
Det\ kmm '9lllfldasi)"lıe seni elime geçi

ıııebilirtı:ı:ı. 
Aparıemm P9tıer' Kane Bifaita frkı.

nuşta. KüçQlt adamcatızm yambaşan
da bir kaJe gibi dikiliyordu: 

- Qocutum hakkında )'fu'eğimin 
StZ1adllt gün bil ki, senin yüreğin ar
tıık çarpmaz, Seıı ihtiyarın birisisin. 
hem de ölümden tiril tiril .korktugu
nu gözlerinden okuyorum. Ben hiç
bir ~den lrıorlmıam. Seni hiç gibi 
iidftroriim. 
P~ yözönin ve bellniD saçtı-

11 dehoM.ten ürken Legge, münikün 
mertebe koltuğuna gömiıli.ıyordu . Ke
keliye kekeliye, ''Bu ölmek. öldur
~k !Arı nereden çıktı? Ben yalnız 
ııenden bir hıık istiyorum. Sen kızı
"' seviyorsun detil mi? Gu1.el ha? 
- Mr-halıte ben:ıeınenıiftk'. Onun 
... ~ q.1'1,fodar. Ge°' 

Johnny Gray bile ona abayı ynkmı~
k. Ben bahis kQşıırırn ki ..... 

Derken omuzuna bir çelik pençe 
yapıştı. Ayaklan yerden kesildi P~

ter bir şey söylemiyor, f::ıkat Öteki
ni bir fare gibi siirilklüyordu, Bah
çenin tarhtan arasından uzanan yolu 
geçti, bahçe kapısından geçti. Soka
ğa geldi. Elini bir sallayınca, EmR
nuel Legge kendini upuzun kaldırım
ların üzerinde uzanmış buldu. Peter: 
"Sakın ha bir daha geleyim deme!,, 
d;ye bağırdı ve ötekinin ne cevap 
verdiğini beklemeden, bahçe kaprsını 
ardından çarptı. 

* * * Johnny Gray'da, kapı ardı dinleyi-
ciliği yoktu. Onun için Peter'den ay
rılınca, bahçenin basamak basamak 
yokuş aşagı inen yollan üzerinde yü- ı 

rtlye yürüye, hellotrope'ların arasm- ı 
dan yükselip devasa bir heybetle di- ! 
kilen koca bir Cebeli Lübnan katran . 
ağncmm yanma çömeldi: l 

Mary evleniyordu artık ha? İşte 
eveli de, sonu da buydu, Artık Gray 

Tefrika N o. 13 
haykıra haykıra krzı tehdit ediyor
du. Johnny'nin kam damarlarında 
soğudu. Bu işte Kone'nin biıtün ma
nevi gövdesini örten o snğlam zırhın 
biricik çatlak yeriydi. Kane başka 
yerinden değil, fakat asıl buradan can 
evinden vurulabilirdi. 

( Arka11 varl 

WILL Y FORST'un 
ŞAHESERi 

~rowaaw-~-c ..... · " 

Filmi, diin akşam, 

) 

ŞARK Sinemasının 
bitmış demektı. Bu kız kendisiyle de- Salonunu baştan bata dolduran 
ğil de, b::ı şkasıyle nasıl mesut olabi- ııeylrcileri Ga!iyetmiatır. 
lirdi? Ne tatlr ~yl Ne melek gibi ı 
şeydi oı Bu m'luliki harikasını bütün ,e-

Bağtran bir ses Gray'ın dUşüneele- ...._ hir halkı gidip lfÖt"ecektir. _ı 

rma aibqelı 'Ml'di. İhtif'ar Legae 'l·---------•r 

ı" , 

' 

KADINLAR 
ARASINDA 

Norma Shearer - J oan Crawford - Rozalind Roussel 
(DİKKAT: Filmde En Son Moda 

Sahneleri Tabii Renklidir. ) 

(Fergotten Woman) 

fılminde bütün seyircileri gaşyed~k
tir. Erkekler tarafından takip ..• Ve 
Hapiste namusu ihlal edilen ... Ve ni
hayet aşk saye inde yeniden hayata 

koltuklar bugünden kavuşan bir kadının romanı .• 

1...= .. • .... ••· ......... 2 .. 0•2 • 6 ... ~ ~~~:::::::: ... B ... U .. A .. K_.Ş .. AmNM ... 41::.-:.-:.•.•.•.-:~ 
Yarın gece için LOCA kalmamıştır. Numaralı 

aldırılmalıdır. Tel: 40868 

s o N y A R 1 ş 
Rengin bir &nheserldir. 

s o N y A R . 1 ş 

Kuvvet ve hareket filmidir. 

s o N y A R 1 ş 

Aşk ve fütiras romanıdır. 

WALTER BRENNAN ve BRENDA JOYCE 
Tarafı11dan yaratılan 

s o N y A R 1 
Bu Perşembe 

SARAY 
Yeni bir znlcri olacaktır. 

Saat 9 da 1 p E K Sinemasmda 
i'itanhul Halkı Kahkaha İle Gülecek. Çünkü 
Meşhur Komik·ler, BıiyUk kUçük herkesin se\ gilisi 

LOREL • HARDI 
Bugiine kadar çevirdiklerini gölgede bırakan 

LOR EL • HARDI: AŞIK 
Tiırkçc "llzlii komedisi takdim ed leeektir. 

Ayrıca: MATBUAT U. M. Jurnah 
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iHTiRA ILANI 
''Her cins makineli atetı snthlarm

dan tazyikli hava ile talim endantı 

için tesisat,, hakkında almmı;, olan 
8.11.1938 gilnlil ve 2588 sayılı ihtira 
beratı bu defa mevkii fille korunak 
ilzere ahere devrüferağ veya icar e
dileceğinden talip olanların Galatada, 
İktısat hanında, Robert Ferri'ye mü
racaatları i!An olunur. 

'Üsküdar C. 
Müddeiumumiliğinden: 

BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI- ROMATiZMA • NEVRALJi 

Tayin edilen fiyattan fazlaya !tö
milr satmak suretiyle mili! korunma . 
kanununa muhalif harekette bulun
duğu lddiasiyle maznun Üskildaroa 
Sellımsız caddesinde 33 No. da oturur 
Arif oğlu 927 D, lu Fethinin Uskü
dar asliye ceza mahkemesince fera kı
lman duruşması sonunda on Od Jira 
elli iki kuruş ağır para cezası ile mah 
kümiyetlne ve kömürlerin milsadere
slne JCarar verilmiş ve bu karar kat'
iyet kesbetmiştlr, Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Oikkat. NEVROZIN Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

Türktab Tütün İhracat 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

İdare Meclisinden : f 
Şirketimiz hissedarları umumi heyeti esas mukavelcnamenin 

l8 ci maddesine tevfikan aşağıda yazılı ruznamede gösterilen hu
suslan müzakere ve karar altına almak üzere fevkalade olarak 
27 /10 1941 tarihine müsadif Pazartesi günü 15 de Şirket merkezi 
olan Ortaköyde muallim Naci caddesinde 116 No. da toplanmıya 
:iavet olunmuştur. 

Esas mukavelenamenin 56 cı maddesi mucibince bir hissesi 
olan hissedaranın da içtimaa iştirak ve rey ita etmiye saliıhiyeti var
dır. Sayın hissedarlann içtima gününden bir hafta evvel şirket mer
kezine müracaat ve evrakı müsbitelerini ibraz ile duhuliye vara -
kalannı almalan rica olunur. 

llUZNAMEl MCZAKERAT: 
l - Şirket sermayesinin üç yüz bin liraya iblağı: 
2 - EsaS mukavelenamede yapılması idare meclisince derpiş 

olunan aşağıda gösterilen tadilatın tasvibi: 
Eski Madde: 4 - Şirket aşağıda yazılı muamelat ile iştigal 

etmek üzere teşekkül etmiştir. 
1 - Türk tütünleri alıp satması 
2 - Ve işletilmesi ve ihracı ve doğrudan doğruya veya bil

vasıta tütüne müteallik muamelat 
Şirket balada tasrih olunan maksat ile doğrudan doğruya mü

nasebettar bulunan bilumum mali, ticari, sınai muamelatı icra ve 
bu muameıat ile i§tigal eden, diğer şirketlerin hisse senedat ve 
tahvilatmı mübayaa ve bu nevi şirketler tesis edilebilir. 1 

Nevi ve mahiyet itibariyle işbu maddede zikredilen muame
lattan gayri herhangi bir muamelenin ifası şirket için nafi görül
düğü takdirde heyeti idarenin teklifi üzerine heyeti umumiye 
tarafından ittihazı karar edilmesine ve tadil mahiyetinde olar 
işbu karann hükumetçe tasdik edilmesine mütevakkıftır. Bu su 
retle tasdik edilen karar işbu mukavelenameye zeylen ilave olu
nur. Şirket esası maksat ve tedviri muameÜltı zımnında kanunu 
mahsusuna tevfikan emvali gayri menkule tasarruf edebilir. 

Yeni Madde: 4 - Şirket alelumum yaprak tütün ticareti ile 
iştigal etmek üzere teşekkül etmiştir. Bu maksatla tütün alıp sa
tacak, işleyecek, ihraç edecek velhasıl yaprak tütün ticaretine 
müteallik bilcümle muamelatı yapmıya salahiyetli olacaktır. 

Şirket balada tMrih olunan maksat ile doğrudan doğruya mü
nasebettar bulunan bilumum mali, ticari sınai muamelatı icra ve 
bu muamelat ile iştigal eden, diğer şirketlerin hisse senedat ve 
tahvilatını mübayaa ve bu nevi şirketler tesis edebilir. 

Nevi ve mahiyet itibariyle işbu maddede zikredilen muame
lattan gayri herhangi bir muamelenin ifası şirket için nafi görül
düğü takdirde heyeti idarenin teklifi üzerine heyeti umumiye 
tarafından ittihazı karar edilmesine ve tadil mahiyetinde olan 
işbu karann hükumetçe tasdik edilmesine mütevakkıftır. Bu su
retle tasdik edilen karar işbu mukavelenameye ilave olu -
nur. Şirket e§ilSI maksat ve tedviri muamelatı zımnında kanunu 
mahsusuna tevfikan emvali gayri menkule tasarruf edebilir. 

Eski Madde: 7 - Şirketin sermayesi beheri 250 lira kıymetin
de 400 hisseye münkasim 100.000 Türk Jirasından ibarettir. Bunun 

Hisse Lira 

tskender Dram;' 
Mustafa Tüter 
Ayşe Tüter 
Meliha Mazhar BilYob 
Mehmet Şahinli 

202 
80 
78 
28 
12 

50500 
20000 
19500 

7000 
3000 

400 100000 
/ukandaki tekilde şirket sermayesinin tamamının müessis 

hissedarlar tarafından iştirası teahhüt edilmiş ve rubu dahi tediye 
edilmi§tir. 

Yeni Madde: 'I - Şirketin sermayesi beheri 1000 Türk lirası 
kıymetinde 300 hisseye münkasim 300,000 Türk lirasından 
ibarettir. 

Eski Maade: t - Şi)'ketin teşekkülü kat'isinden sonra ser -
mayenin müt!!baki taksitleri Meclisi idarece tayin olunacak zaman
larda teraiti mukarrereye tevfikan mukassatan veya def'aten tah
ıil olunur. 

İ§bu talP.,pler resmi ceride ve şi~et merkezi~~n ve şubel~~i-
nin bulunduğu febir gazeteler liakal gun evvel ılan 
edılmek suretiyle icra olunur. 

Şirketin teşekkülü kat'isinden evvel sermayei şirkete iştiraki 
teahhüt edenlerin hisselerini ahara devr ve ferağ etmeleri mem-
nudur. 

Yeni Madde: 9 - Şirketin teşekkülü kat'is~den sonra ser -
mayenin mütebaki taksitleri meclisi idarece tayın olunacak za -
manlarda praiti mukarrereye tevfikan mukassaten veya def'aten 
tahsil olunur. 

İşbu talepler şirket merkezinin ve şubeleri~i!1 bul~nduğu şe-
hir gazetelerinden birinde laakal on gün evvel ılan edılmek sure-
tiyle icra olunur. . . . . 

Şirketin teşekkülü kat'isinden evvel sermayei şırkete ıştırakı 
teahhüt edenlerin hisselerini ahara devr ve ferağ etmeleri mem
nudur. 

Eski 26 cı Madde - Meclisi idare azası ( ) müddet için 
intihap olunurlar. Bu müddetin nihayetinde ilk meclisi idare ta
mamen tecdit olunur. Andan sonra ilk senelerde kur'a ile bilahara 
kıdem itibariyle her sene üçte biri çıkarılarak yerlerine aharaları 
intihap ve tayin kılınacaktır. Şu kadar ki, çıkan azanın tekrar in-
tihabı caizdir. 

Yeni Madde: Z6 - Meclisi idare hası üç senelik müddet için 
intihap olunur. Bu müddetin nihayetinde ilk meclisi idare tama
men tecdit olunur ilk meclisi idare azalığı her hangi bir şekilde 
inhilil eylediği takdirde yerlerine intihap edilecek zevat selefle
rinin müddetlerini ikmal edecekleri gibi ilk meclisi idare müdde
tince vazifesine devam edecektir. 

Andan sonra ilk senelerde kur'a ile bilAhara kıdem itibariy • 
le her sene üçte biri çıkarılarak yerlerine aharları intihap ve ta
yin kılınacaktır. Şu kadar ki, çıkan izanm tekrar intihabı caizdir. 

Eski zs d madde - Meclisi idare her sene azası meyanından 
bir reis ve bir reis vekili intihap eyler. Reisin veya vekilinin bu
lunmadığı celselerde riyaset etmek üzere azadan biri o içtimaa 
ınahsus olmak üzere meclisi idarece muvakkaten reisliğe intihap 
olunur. Kltiplik vazifesini ifa etmek üzere meclisi idare Azası 
.,.eyanından veya hariçten biri intih~p olunur. Riyaset vezaifi re
tse meclis celselerinde intizamı ve müzakeratm muntazam zaptını 

7, inci Tertip 3, UncO çeklllt Pli,. 

Bu Piyango 7,10.11141 de Afyondıı 

'<ramiye 
adedi 

1 
4 
6 

40 
120 
160 

1,200 
1,200 
8,000 

160,000 

170,731 

çekilecektir, 
ikramiye lkramly• 
mlktan,/' tutarı 

Lira 

30,000 
10,000 
5,000 
2,000 
1,000 

500 
100 
50 
10 

2 

Yek On 

Lira 

30,00( 
40,00( 
30,00C 
80,00( 

120,00( 
80,0(){ 

120,000 
60,oor 
80,00fl 

320,00(' 

960,000 

'im bilet Yarım bil· 

lir• 2 lir• 
Yilz bilette 42,68 bilet kazanacaıı 
. Hasılatın % 60 ı ikramiye olar 
·•ılacaktır 

·-.. -----

Adli Tıp itleri Umum Müdürlüğünden 
Açık eksiltmesi 6.10.941 Pazaıtesi günü saat 15 de yapılacağı bundan 

evvel ilan edilmiş olan 60 ton Tı.irk antrasit! için müracaat olmadığın
dan açık eksiltme on gün sonraya talik edilmiştir. İsteklilerin 17 Birinci 
Teşrin 941 Cuma günü saat 11 de 26 lira muhammen bedel Ci7:erinden 
% 15 234 lira teminatlariyle birlikte asli tıp işleri umum müdürlüğü sa
tın alma komisyonuna müracaatları tekrar ilan olunur. (8929) 

temin ve heyeti umumiye içtimalanna riyaset etmekten başka hiç 
bir hakkı tekaddüm bahşetmez. 

Yeni Madde: 28 - Meclisi idare her sene azası meyanından 
bir reis intihap eyler. Reisin bulunmadığı celselerde riyaset etmek 
üzere azadan biri o içtimaa mahsus olmak üzere muvakkaten re
isliğe intihap olunur. 

Reise huzur hakkından ayrı olarak ve umumi heyetçe tasvip 
edilecek bir maaş tahsis edilebilir. 

Bu takdirde verilecek tahsisatta umumi masraflara ithal olu
nur. Katiplik vazifesini ifa etmek üzere meclisi idare azası meya
nından veya hariçten biri intihap olunur. Riyaset vezaüi reise 
meclis celselerinde intizamı ve müzakeratm muntazam zaptını 
temin ve heyeti umumiye içtima1arına riyaset etmekten başka hiç 
bir hakkı tekaddüm bahşetmez. 

Eski 34 cü Madde - Meclisi idare haiz olduğu iktidar ve sala
hiyetlerin bir kısmını umur ve muamelatı cariyenin tedvirini ve 
ittihaz ettiği kararların tatbiki azasından bir veya birkaçına tefviz 
edebilir ki, bu zevata murahhas aza denir. Murahhaslar mütead
dit ise ekseriyeti ara ile ittihazı karar ederler. 

Murahhas azaya verilecek vezaif ve salahiyetler ve ücretler 
meclisi idare tarafından tayin olunur. Bu ücretler masarifi umu
miyeye ithal olunur. 

Yeni Madde 34 - Meclisi idare haiz olduğu iktidar ve sala
hiyetlerin bir kısmını umur ve muamelatı cariyenin tedvirini ve 
ittihaz ettiği kararların tatbikini azasından bir veya birkaçına tefviz 
eaebilir ki, bu zevata murahhas aza denir. Murahhaslar mütead
dit ise ekser(yeti ara ile ittihazı karar ederler. 

Murahhaslar müteaddit olduğu takdirde bunların salahiyet -
leri derecesini ve bu salahiyetlerin şekli istimalini meclisi idare 
tayin eder. 

Eski 75 ci madde - Senelik temettüatı safiye birinci hissei 
temettüün iamamen tesviyesine kifayet etmediği takdirde yalnız 
mevcut temettü tevzi edilir. 

Hissedardan hiçbiri mütebakisinin şirket sermayesinden ik
mal edilmesini veya müteakip seneler temettüatından evvelce tedi
ye edilmiyen miktann tediyesini talep edemezler. 

Yeni Madde: 75 - Şirketin masarifi umumiyesi, müessislere 
ve meclisi i~reye tahsis edilen yüzdeler ve muhtelif amortisman 
bedelleri ve her senei hesabiye nihayetinde şirket memurininden 
r.ıEsaii fevkaladesi görülenlere üç maaş miktarım tecavüz etmiye
cek şekilde idare meclisince münasip miktarda tayin olunacak ve 
masarifatı umumiye geçirilecek ikramiyeler gibi şirketçe tediye 
ve tefriki mecburi olan mebaliğ şirketin hesap senesi nihayetinde 
tanzim olunan senelik mevcudat ve muvazene defterinde tesbit 
olunan hasılatından badettenzil baki kalan miktar temettüatı sa
fiyeyi teşkil eder. 

Bu suretle hasıl olacak temettüatı safiye hissei temettü ola-
rak hisse senetleri eshabına tevzi edilir . 

3 - İstifa etmiş olan idare meclisi bası yerine seçilen hanın 
memuriyetlerinin tasdiki; 

4 - İdare meclisi reisi ile mürahhas mildir ve murahhas aza
ya verilmesi idare meclisince kararla§tırılmış olan ücretlerin tas
vibi; 

5 - İdare meclisi reisi ile mürahhas Azaya flrketle doğrudan 
doğruya veya bilvasıta ticari muamelelerde bulunmak ve tütün 
ticareti ile i,;.+.igal etmek üııere mezuniyet itası; 

6 - Murakıp tayini 
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,~-- ECZACILAR A 

Kayıp: Yugoslavyadan aldığım as
keri terhis tezkeremin aslı ile Beyoğ
lu altıncı noterinden musaddak sure
tini kaybettim. Yenisini alacağundan 
eskisinin hükmü yoktur. Salih oğlu 
Adem Ademovlç. 

1 
Kızılay C emiyeti Umumi Merkezinden: 

İstanbul asliye üçüncil huktİk hA-
TOZ ve KOMPIRIME KiNiN GELMiŞTiR. kimliğinden: Beşiktaş Sinanpap ma-

t t b ıd K l · et' d d t 1 kt ld ğ hallesi Salih efendi çıkmazında 8 No 
s an u a ızı ay cemıy 1 eposurı a sa ı ma a 0 u u Allı hanecfe mukim Pembe Derdiyok ta~ 

\a ilan olunur. _ rafından Beşiktaş Cihannilma mahal-

Ankara M. M. V. Satın Alma 

Komisyonundan: 
Aşa~ıda muhtasar \'asıfl<ırı vazıh el<'ktrojen grubu ~tm alınacaktır 

Bu hususta görUsmek \'e fenni şartnamesi bllfıhare tekemmül ettirilmek 
ilzere aHikadRr firmaların 1 O Rlrlncltesrin 941 ıtilnüne kadar Ankarada 
M. M. V Harbiye Dairesi riyasetine müracaatları. 

A - Tanmmıs bir fabrikanın mıım(ı!Atı olması ve yeni bulunması, 
B - D5rt tekerlekli. vıı;vlı ve cı~ııtte 45 Km süratle vllrUyilse milsıılt 
C - Bir adet 65 volt 60 amper \'e 3.9 kilovat takatli ve diğer dört 

adedi 120 volt 150 amp"r ve 18 kilovat takatli din:ımolu ve tevzi tablolu 
D - 4 - 6 silindirli 4 zıımanh benıin veva Dizel motörlil grup alı

nacaktır. 

lesinde Hasan Paşa deresi Gazi Refik 
sokağında 22 No, h hanede mukim f
ken mahalli mezktlnı terkederek ye:tf 
lkametdhmm meçhul olduğu taayyün 
eden Mehmet Şükrü Coşkunsu aley
hine mahkemenin 941/770 No. 1ı dos-
yasile açılan boşanma davasına alt ar-

ı 
zuhal!n hukuk usulil muhakemeleri 
kanununun 141 142, 143 ve 183 üncil 
maddeleri mucibince davetiye ne bir
likte ilAnen tebliğine karar verilerek 
arzuhal ve davetiye divanhan@Ye talik 
edllmls oldujtundan mumaileyh Meh
met Şükrü Coşkunsu'nun mezldlr ar
zuhale 10 gün zarfında cevap verme
si ve duruşma için tayin edilen 10-11-

E - Grubun Ozeri ve yanları saı: evli ve yanları calısırken 
kaldmlabll!r ve mail çatı halinde sekllde kapalı olacaktır. 

941 Pazartesi saat 14 de mahkemede 
yukarı hazır bulunması veya bir vekil gön

F - Her l?fubun bir komple yedek tekerletı. 4 tonluk krikosu. di
namo ve motör icin y~dekleri ve lilzumlu avadanlık ve takımları ola
caktır. 

G - Grup hAkt renkte bir kat astıu ve iki kat yağlı boya ile boyalı 
olacaktır, 

H - Takımlar ve )·edekler m!lnaslp bir sandığa verlestlrflmlı ola-
caktır C8546l 

P. T. T. Umum Müdürlüijünde.n 
- Yapı işlerinde istihdam edilmek üzere iki yilz on lira Qcretll bir 

yüksek mimar veya mUhend!s ile vü1 yetmiş lira ilcretli Oç fen memuru 
veya mühendisi alınacaktır. 

2 - Bu memuriyetler ihtisas mPvkii olup taliplerine 3656 No. lu 
kanun hOkümledne göre Ucrct veril"Ceklir. 

3 - Tallp olanlann vesikalarını P, T. T. Umumi Müdürlilı?ü Mua-
melat Müdürlüğilne göndermeleri. (7138) (8692) 

Yapı ve imar it leri ilanı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada jandarma subay okulu girlı 

kapısının hedmi ile buraya yeniden kapıcı odası ve motosiklet garajı 
yaptırılması işidir. 

Kesif bede~!: 5410.61 liraqır, 
2 - Eksiltme 20.10.1941 Pazartesi günil saat 15 te Nafia Vekfıletl Ya

pı ve imar işleri Eksiltme Komisyonu odasında açık eksiltme usuliyle 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme evraın ve buna muktazi evrak Yapı ve İmar İ$1eri Re
isliğinde görülebilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usuHl Jaireslnde (405.80) 
d(irt yliz beş lira sek~en kuruşluk muvakkat teminat vermeleri JAzımdır. 

(7214) (8772) 

Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlüğünden 
Gazi Terbiye enstitüsünde yeni açılan yabancı dil şubesinin Fransız

ca kısmı ile Fiziki ve tabii lllmier, matmatlk, müzik şubelerine kız ve 
erkek, beden terbiyesi şubesıne yalnız kız talebe yatılı olarak imtihanla 
alınacaktır. Lise olgunluk diplomasını haiz veya öğretmen okulu mezun
larından yaşı yirmi beşi geçmemiş olanlar 16 1. Teşrin 941 Perşembe 
günil Ankarada Enstitüde yapılacak olan bu imtihana girebilirler. Hazır
lanacak evrak ile Enstitüye girme ·rırtları hakkındaki umumi hükümler 
Maarif Müdürlüklerind"n öğrenlle'>i11r. (7215-8773) 

Sefaradim Musevi Cemaati Vakfı ilanı 
İhale bedeli 
L. K, 

% 7,5 teminatı muvakkate 
Lira Kuru: 

4922 369 15 
Galatada Büyük hendek sokağında 63, 67 No, lı binanın alt katı ile 

müştemi!Atının proje, şartname ve keşfi uyarınca okula ifrağı 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli ile muvakkat teminatı yukarda yazılıdır. İhalesi 13-10-
941 Pazartesi günü saat 15 te Beyoğlu Vakıflar müdürlüğü lhalek om!syo
nunda yapılacaktır. Proje, şartname ve keşif evrakını görmek isteyenle
rin Galatada Şair Ziya Paşa yokuşu Lckardacı sokak 12 numarada Se
faradlm Musevi cemaati mütevelliliğlne ve eksiltmeye gireceklerin ihale 
gilnü komisyona milracaat etmeleri. (8555) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen o eueuı ;i • ouJ ııı ıı uıun ı.1 aaet Muzayyıki hava ~rçın 

çekici 3 adet muzayyiki hava kılavuz motöril ve bir adet Muzayyiki hava 
el zımpara motörü (27,10,1941) Pazartesi gUnU saat (15) on beşte Hay
darpaşada Gar binası dahilindeki komlsyon tarafından açık eksiltme usu
llyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (282) liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lfizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(8924' 

Deniz LeYazım Satınalma Komisyonu İlanları 

ı - lahmın edıleıı tıt,<ıeı. ıuı.H.:>L uru oı.ın ;i~ ırnıeın n.unteııı .>ı

çüde demir boru. demir rekor, demır dirsek, demir nıpıl ve demir Oç 1:1-

ğızlmın 9.10.941 Perşembe günü '18at il de Kasunpaşada bulunan deniz 
levazım satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 804.86 lira ')\up şartnamesi her gün iş saati dahi
linde mezkOr komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte adı ıe-
çen komisyona belli gün ve saatte milracaatlan ilAn olunur. (8915) 

Merkez Hal Müdürlüğünden : 
Halde 93 No. h yazıhanenin milsteclrl Oraniye Uyaroğlu mezkQr :razı· 

haneyi başkasına devrettiltinden mu-maileyhln alacağı olan milstahstllerln 
bir ay zatfmda müracaat eylemeleri. (1931) 

Sahı1> ve Neşriyat müdürü Emtn Uzman. Gazetecilik ve Nep'lJat 
T. L. Ş. TAN MatbaaSJ 

dermesi lilzumu tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilAn ofunur. MOzahe
retlldir. 

f starıbul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu llônları 

50,000 metre çadır kolanı alınacak
ta-. M!lteahhit nam ve hesabına pa
zarlıkla eksiltmesi 10-10-941 Cuma 
günil saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirlill satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 5000 lira ilk 
teminatı 375 liradır. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. Nümu
nesl komisyonda ırörillür. (281-8784) -Davutpaf& kışlasında elektrflr tes1-
1&tı tamiri 71pt1&'1lacaktır. Paarhkla 
eksiltmesi 8/10/941 Çarşamba g(lnU 
5aat 14,30 da Tophanede Levazım A
m!rllti satın alma komlsyonunda ya
pılacaktır, Keşif bedeli (623) Ura (70) 
kuruş, ilk teminatı (46) lira (80) ku
nıştur, 

Keşfi komisyonda ~rillQr, istekli
lerin belli saatte komis7ona ıelme-
leri. (285 - 8903) 

İstanbul İkinci İcra memurlulun
dan: Sirkecide Fındık~ Remzi soka
lmda Cernıanya hanında Beşinci kat
ta 44 numarada oturan ve halen fka· 
met gAhı meçhul bulunan Ekrem Ar
sever. 

Doyçe e>r,ıent bank tarafından Ek
rem Arseverden 23 İkinciklnun 941 
tarihli 923 sayılı bir kıt'a kira mu
kavelesine istinaden kira bedelinden 
alacalı olan doksan altı llranm ma' 
masraf tahsili hakkındaki takip talebi 
il7.erlne ikametgAhmıza gönderilen ö
dem~ emrine ve zabıtaca yapdan tah
kikata göre lkametglhımzm meçhul 
olduğu tahakkuk ederek icra hlkim
liğince bir ay milddetle illnen teblill
ne karar verilmiş oldutundan tarihi 
ilAndan bir ay zarfında mal beyanın
da bulunmanız, borcu ödemeniz IAzım
dır, Bu müddet zarfında fcranm ger• 

1 
bırakılması hakkında emir getirilme
diği ve mal beyanında bulunulmadığı 

ı takdirde cebri icra yapılacalt ve icrP 
ifiAs 'kanununun 76, 337 inci madde· 
lerinin tatbik edileceği 941/2428 ııa 
yılı ödeme emrinin tebliği makamın 
kaim, olmak (izere ilAnen teblil olu 
nur. 

1 Askerlik lıleri 1 - -Uaklldar A:akerlilı $ubcılnden: Avaklplt 
meçhul lıalmıı olan tüfekçi uıtalan hta 
bullu 206 dotumlu ve U406 kaJ'ıt numar 
Tevfik otlu Mehmet Hakkı ile 100 do 
tumlu ve JJ4 l 4 ka,.ıt numaralı Jtizcll ı 
r11 otlu Alinin derhal ıubcyc mllracaat e 
melerı lbım &decctl: 

U•klldar A•kcrlik Şubesinden: l•bemı 
-antlı yedek pl1adc tefmen 41121 ka> 
ıumarah Hllseyln Avni ottu Mehmet Ilı 
ar, ,.edeli piyade astelmen ZU67 kaJ'ıt nı 

marah .Mehmet oflu Ihsan yedek piyade • 
men 42312 numaralı Ahmet otı. Hil 
yedek piyade ut...... 2127!1 kaJ'lt nu 
rah hmall otlu Tabii, ,,..SelC' tOP'11 td 
U627 kayıt numaralı Ahmet ŞükrQ r 
4hnıet Nabldin derhal ıubcJ'e mllraca.at 
r.ıeler\. 

ltminllnll Yerli Askerlik Şubesi Baılıan 
dan: Tlılı. Yıb. Nazım paıa of. Omer (Uı 
Sınıf 6 bcaap memuru Fallı (321·20) T· 
Tim- Jtemal Alemdar Erzurum Ba ıuı. 
rtn bllviJ'•t cOıdenlarlJ'l• birlikte Kele 
rak ıubcye mllracaatlart ilin olunur. 

Yeni Neeriyat. 
iÇiMiZDEN Bllt llCAÇI - Sonau 

Halke•i ,.ayınının 1 Z numaraHnı teıkll < 
... Umran Nazır tarafından FuılaD bu r 
bllılJ'•lcrden mOrelıkeptlr. -al:LLETEN - Tllrk tarllı lrurumu 
fıN•I' neıredilmlıtlr. S inci didin 17 
.... ..,... '8lı lıı:rmetll Ye tarihi y 
Nllalerle ...._... ;ıkmııtır. 


