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SOVYET. TEBLiGi 

Ukrayna' da 
Rus Hücumu 
İnkişaf+ 

Perekop'ta Alman 
Zayiatı Ağ1rdır 

--
Sovyetler Merkezde 
Alman Taarruzuna 

1 
Mukavemet Ediyor 

Merkez cephesindeki şiddetli mu h arebelere iştirak eden Sovyet tanltlan cepheye scvkediliyor .• /ula 

İngilizler 
ilkbahar için 
Hazırlanıyorlar 

1ngillz1crin ılmcli Almanlım !jark 
cephesinde uzun J11llddet tutabilmek 
için Sovyetlore azami nlsbette yar
dımn çnlıımakla beraber, bir tar:ıf
tnn da ilkbahar harbi içln ıimdidcn 
hararetle hazırlandıklanm göı;teren 
cıruıreler vardır, Orta şarkta, yani 
Sut'.ye, trak ve lranda milhim kuv
vetler tahşlt edilmiıı, bu ordunun 
taarruz knblllyetinl hııiz bir hale 
ı:etirilmesi için de Hindistan n A
vustralya knynaklanna ehemmiyet 
verilmeye başlanmıştır. G. Wavclı:n 
son ııcyahatkl"l de ıiiphesiz bu ha
z.ırlıhlarlıı ııllikalıdır, 

fil. Zekeriya SERTEL 

1. ngiliz Başvekili Mister Chur
chill, bir ha!Uı. evvel iradet

tigi nutukta harbin kışın da de
vam edeceğini, fnkat bilhassa ilk 
baharda tarllıin kaydetmiyece -
ği büyük muharebeler olacağUlI 
bildirmişti. 

İngilizlerin şimdi Almanları 
şark cephesinde uzun müddet tu
tabilmek için Sovyctlere azami 
nisbette yardıma çalışmakla be
raber, bir taraftan da ilkbahar 
harbi için şimdiden hararetle hs.
zırlandıklarını gösteren emareler 
vardır. 

İngiliz murahhasları Mosko -
vaya giderken orta şark İngiliz 
ordulan başkumnndanı general 
Wavel'in faalıyeti gözlerden kaç
mıştır. İngilız gencrnlı beş on 
giın içinde Londra, Kahire, ve 
Tahrana gidip gelmiş ve bu ve -
sile ile mühim mülakat ve mü
zakerelerde bulunmuştur. Lon -
dradn Başvekil Churchill, baş -
kumandan Sir John DHl ve di
ğer bazı mühim şahsiyetlerle mü 
zakercler yapmış, sonra Kahtre
de Mısır orduları başkumandanı 
general Auchinleck ile görüş -
müş, Tahranda da Sovyet kuman 
danlariylc temaslarda bulunmuş
tur. On gun ıçindc olup biten bu 
ziyaretlerin Orta Şarktaki harp 
hazırlıkları ile nliıkadnr olduğu
na hiç şuphe yoktur. 

Yine bugünlerde Hindistanda 
Simlavn toplanan müdafaa ko -
mitcsinın müzakere ve faaliyet
lerini gozdcn kaçırmamak lazım 
dır. Nihayet Başvekil Mister 
Churchill'in Hint ordusuna gôn
derdığı mesaj bu faaliyete veri -
len ehemmiyetin bir ifadesidir. 

>1-- Jf Jf 
- ngilizler Orta Şarkta, yani 
Surıye, İrak ve İranda mü

hım bir kuvvet tahşıt etmişler -
dır. ingılızlcrc gore harp cephe
si şımal denizınden Nllc kadar 
uznnmnktadır ve bu uzun cep -
henin Kafkaslordan nşağı kısmı
nın mudafoasını lngılizler üzcr
lcrine almışlardır. 

Bu orduyu ilkbahara kadar 
taarruz kabiliyetini haiz bir ha
le getirebilmek için de Hindis -
tan ve Avustralya kaynaklarına 
ehemmivet verilmiye başlanmış
tır. Hindistan bugüne kadar İn -
giliz ordusuna pek az asker vc:
miştir. Fakat general Wavel B~.n 
dıstana g ttiktcn sonra orada b~
ytlk bir ordu teşkiline teşebbus 
ctmi tır ve verılen malumata 
göre az zamanda 1,000,00Ô kişi
lik bir ordu organize etmiye mu-

/Sonu; S 2; Sa: &) 

r--·----·-·- - ····--· .... ----........ , 1 

Milli Şef imiz 1 

Leningrat cephesindeki A.lmnn 
Macaristanın 
Orta Elçisini 

Yeni Ankara 
Kabul Ettiler • k u\'\·e-tlcri kumandanı Voıı Lccb 

5 Ankar:ı, 7 (A.A.) - l\lacarh.tanın Ankara ort a elçiliğine 
i t ayin edilmiş olan Jcıın Vörnley bug iin 16.30 da Çnnknyn köş
~... künde Rciskümhur İ!.mct İnönü tarafından mutat mcrnsiınle 

kabul edilere k lt imatnaınesini vermiştir. 
: Bu k abul <'.Snasında Hariciye Veka leti Umumi K üti bi N u-
: man l\lenemcncioğl u da hazır bulunmuştur. 

\. ... -.......... - .. -·---------------' 
Bitaraflık 
Kanununu 
Tadil İçin 

Amerika Cümhurreisi 
Kongre Liderleri ile 
istişareler Y ap1yor 

Roose,·eltlc ı:örüsmck üzere 
Anıerikaya gideceği bildirilen 
!\loskovadnki Amerika büyük 

cl~isi Stcinhardt 

\ Fransada 
Sabo+ailar 
Çoğalıyor 

Çekya'da Hiyanet 
Kişi 

Dizildi 
Suçundan 5 
Kurşuna 

Prağ, 7 (A.A.) - Gazeteler, 
aşağıdaki resmi tebliği neşretmiş 
]erdir: 

Brünn harp divanı, vatana hi
~·anet hareketi hazırlamış olmak 
·ve kanuna aykın bir surette si
Jfıh taşımak suçlan ile 5 kişiyi 
kur.şuna dizilmiye mahkum et -
miştir. Bu hüküm. 6 ilkteşrinde 
yerine getirilmiştir. 

Gestapo §efi11e suikast 
Moskova, 7 (A.A.) - Tass A -

jansının Cenevre m uhnbir inin 
verdiği bir habere göre, Çek ta -
leb esindcn bir g rup, Bohemya ve 
Moravya protektorasındaki ges -
tapo komiseri Frank'ın hayatına 
suik.astte bulunmuşlardır. Nazi -
ler. mukabele bilmisil<ie bulun -
mu~lar ve talebeden birçoğunu 
hapıshanelerde öldürmüşlerdir. 

(Sonu: Sa: 2; sa: 7 ) 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman or
duları ba§komutanlığmın tebliği: 

Bildirilmiş olan yeni taarru z -
lar çerçevesi içinde Azak denizi -
nin şimal bölgesinde büyük bir 
meydan muharebesi cereyan et -
miştir. Müttefik devletler kıta -
ları ile yanyana çarpışan Alınan 
kıtaları, mağlup edilmiş dü§Ill~ı 
takip etmektedir. Molürlu w 
zırhlı ıeşekküllcr ~ü manın ricat 
hareketleri dahilinde derin suret 
te ilerlemişlerdir. Bu harekat es
nasında 9 uncu Sovyet ordusu•
nun kurmay heyeti esir alınmış
tır. Bu ordunun başkomutanı vak 
tinde tayyare ile kaçmıştır. 

( Sonu: Sa: 2; Sa: 4) 

AKDENİZDE 
MÜCADELE 

ingilizler Tarafından 
11 Gemiye Taarruz 
Edildi, Çoğu Batırıldı 

Londra, 7 (A.A.) - Bugün In
giliz amiralliği tarafından neşre
dilen bir tebliğde, Akdenizde, on 
bir düşman gemisinin daha 1rıgi
liz denizaltı lan tarafından tor
pillenerek batırıld ığı veya ciddi 
surette hasara uğratıldığı bildi -
rılmektedir. 

"Generali,, sınıfındnn, 635 ton
luk bir İtalyan torpitosu ve tak
riben 3500 tonluk bir iaşe gemi
si torpillenerek batrıılmıştır. Bir 
İtalyan karakol gem isi ve İtalyan 
askeri yüklü bir yelkenli batınl-

fSonu; Sn: 2; sa: 5) 
Vaşington, 7 (A.A.) - D.N.B. r --..... -----~-----m• __ ............................ , 
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~ıo~kovaya karşı Alman taarruzlarının j ·t iknmetini gösterir harita 

Hitlerin Cuma g!inil hnber verdiği ı dn bırakamamışlardır. Ç!inltU Sovycl.
büy!iiıc taarruz başlamış bulunuyor, Bu Jcr m-:rkczde çoktanbcri bu taarruzu 
taarru.ı Hitlerin nutuk verdiği günden beklemekte ve ona göre harırlanmnk
liırk se.kiz saat evvel, yan: Çarşamba lııydılar Nitckım taarruzun ilk gıin
giınu başlamış olmak lazım gelır. Hn- terinde Almanlar karşılarında !iİmd:ye 
kikatte Çarşamba günü başlıyan taar- klldar görmedikleri çetin bir mukave
ruz, Alman hava kuvvetlerinin cephe metle k rşılaşmışlardır. Berlinin vcr
arkasındaki Sovyct münakalitını, ıı- diği ır.allimata göre Alman hava kuv
tasyonlarını ve hava üslerini kesif ıu- vetleri buradi müsavi kuvvette Sov;ct 
rette bombardıman etmesinden lba- tayyarcleriyle karşılaşmışlar ve tanlı 
rettir Filhakika Almanlar daha bir tn:ırnu:Jnrını ileri götürmeye muvJf· 
tafta· evvel merkezdeki cephenin ar- fak olamamışlardır. 
kasım kes"f tayyare hiıcumlari:;le 
öövmeye başlamışlardır . .E"r kaç- gün 
devanı eden bu hava hücumlarını nıu
teakip hakiki taarruza Pazartesi guniı 
ccc;ilmı11tir. 

(Sonu: Sa: 2; sa: 6) 

~ 

tcrkezdcki So~·et ordulıın ba -
kumandanı TimoçC1lko 

Moskova, 7 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: 

6 teşrinievvel günii. cephe bo
yunca şiddetli muharebeler de -

' vam etmiştir. Pazar günü, yerde 
l O düşman tayyaresi ve hava mu 
harebcleri esnasında 53 düşman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Rus
lar 25 tayyare kaybetmişlerdır. 

Barentz denizinde bir Alman 
nakliye gemisi batırtlml§tft. 

(Sonu; Sa: !: SD: 3) 

B lUI ~ dJı ifil 
2 incide 

GUnUn 'Meselesi 
Nacı Sadullah 

.1 ünriide 

Bugün 
M, Anten 

Takvimden Bir Yaprak 
Ulunıy 

Tarihten Yapnıklnr 
Tarlhçl 

Lokman Hekimin Öğfltler:I 

Bu taarruz merkez cephesini tl
malden ve cenupta bir kuıknc; lc;ınc 
alıırnk Timoçenko ordularını imha c:t
mek ve Moskovayı işgal etmek maksa
diyle yapılmaktadır. Şimnldek: taarruz 
İlmen gölünün cenubundaki Valda vli
dilcnnı'len cenubu !j&rkiye, diğeri nşa-

Bir Hataya Karşı Üç Savap 
fıdan Smolensk'in cenubunda Roslaw
dan Kurı;k ve Onl istikametinde ya
pılmaktadır. 

Almanlar bu dördüncü taarruzların
da Sovyet ordulannı sürpriz kaf'lısın-

Japonlar 
Endisede 

1 

Yazan: REPIK HALIJJ 
Sırası geldikçe söylerim: Ben, daha ziyade zemin ve zamana 

günlük hadiselere uygun kitaplar okumaktan hazzederım. 

Rooseveltlc ayan, mcbusan mcc
lislerinın bazı iızası arasında bu 
gün yapılması mukarrer müza -
kere Rooseveltin, parlıimento -
dan bitarnfbk kanununun heyeti 
umumiycsiylc ilgasını mı iste -
mesi, yoksa bu kanunun bazı hü 
kümlerini değiştirmekle mi ık -
tüa etmesi lfızım geleceği mese
lesini bir nebze aydınlatacaktır. 
Roosevelt, yapacağı bu müzake -
rat esnasında, parlumento mnha 
filinin mutalcasını bu sebeple 
öğrenmek arzusundadtr. 

1 -1 • 
1 RAF 

YAZAN: ' • 
Yakında tefrikasına baılıya

cağımız bu eserde barlara 
dUıen bir genç kadının pek 
ince bir gtiraııe tetkik edll
mlt. meraklı ve acıklı hayatı 

aürOklcylcl bir DılOpla can• 
landırılmıfbr, MeraK ve he· 
y ecan duyacak, bu acı ser
güzeıtı a llkıı ile takip ede-

1 Amerikan ve lngiliz 
İ Şeflerinin Buluşması 
1 T e16ş Uyandırdı 

Şimdi de, kurtuluş bayramı münnsebetiyle lstnnbul üzerine yazıl· 
mış ecnebi eserlerini gözden geçirmekteyim. Dikkat ettim, çok bil
giç görünenler bile, ikide bir aptal aptal fikirlere yer vermekten, 
pek cahilcesine hatalara düşmekten kendilerini koruyamıyorlar. 
Mesela, sittin sene şehrimizde yaşamış, dilimizi oğrenmiş, uzun tet
kikler yapmış olduğu için eski iibidelcrimiz hakkında en doğru 
mali'ımat1 topladığı sanılan Georges Young ne diyor, biliyor musu
nuz Aynen şöyle: "Galata köprüsünden, yani Avrupayı Asyaya 
bağlıynn köprüden, İstanbul tarafına doğru baktığınız zaman şeh
rın ve Haliçteki ticaret faaliyetinin muhteşem manzarasıyle karşı
laşırsınız.,, Koca miistaşrık o köpr iiyu iki nyrı kıta arasında kurul
muş zannetmekted ir; aklınca Eminöniı, Anadolu yakasındadır, bır 
nevi Üsküdardır! · 

Fakat asıl tahafı, bu taşkın ve aşkın hatayı işliyen Young, &.y
ni eserinde bize, bir kısmı hiç işitilmemiş çok orijinal, hisli ve tat
lı fıkralar naklediyor. Mesela, Boğazi_çinde, bir tarafa konmadan . 
suya yakın, sürü halinde telaşlı tela.şlı ve aşağı yukarı koşuşan yel
kuvnn kuşlan için şunu yazıyor: "Memlekette rivayet olunur ki 
bunlar vaktiyle, kalyonlara zincirlerle bagh, yıllarca klirek mah
kumluğu edenlerin ruhl ndır; ıstırap içinde can verdiklerı ayn 
yerlerde şimdi ebedi bir hareket ve hürriyet cezbesine kapılma
nın zevkini sürüyorlar!,, Yine muharrır, meşhur esatiri hikayede 
bahsi geçen "Argonot'lar seferi,, ne ve "Altınyapnğı,, ya sözu ge
tirerek: "Bu yapağı Ankarnnın tiftik keçisini temsil elmektedn 
zira tiftik yapağısı memleket için bir altm madenidir.,, demekte-

Times'in bir yazısı 
Londra, 7 (A.A.) - Bitaraf -

lık kanunu hakkında görüşmek 
üzere Rooseveltin kongre lider -
leri ile telakisi münasebetiyle 
Times gazetesi diyor ki: • 

İTİRAF 

ceksiniz. "Atlantik beyannamesi ile gö- i 
rülen gayelerin tahakk uk unu h e i Bu eser hakkında daha fa zla 
nüz feshedilmemiş olan bitaraf - i aöz söylemeyi ı üzumıu:ı aayı· 
lık kanunu işkal etmektedir . Dev yoruz. Yal n ız f Un u kaydede· 
let reisi, kendi şahsi h areketi ile ıım k i, "iT iRAF,; dııha ilk 
Amerikayı harbe sürüklemek is- ı• T ı• R A F aefer ıerlnden it ibaren ılzt H· 
temış olmak ithamınn maruz kal racak v e ıonuna kadar ayni 
mamıya çalışmaktadır. Fq.tcat heyecana sUrUklly cektlr. 

· it etmiş olduğu zannedilen Bir fkl gDne kadar nefre bnı-
ma hedeflerin Amerikan mil lıyaea!jımız bu eseri t akip 

h ' b' k • • ı etmelerini okuyuculanmıza letinın kn ır ır e serıyetinın tavatye ederiz. • 

(8onu; Sa: 2; 8 0: 7) \..1111,.. .... , _ .... _. ______________ .._ ... ••••••••••••••••••••-••J 

Singapur, 7 (A.A.) - Uzak 
şark başkumandanı Brooke Pop
ham Manille'de Birleşik Ameri -
ka askeri heyetiyle müzakereler
de bulund uktan sonra pazartesi 
günü akşamı S ingapura dön • 
müştür. 

ll-

Tokyo, 7 (A.A.) Unlted 
Press: Asah i Şimbun gazet esinin 
Manilla'daki muh abirinden al -
dığı bir h abere göre Filipinde 
toplanmış olan konferans, Japon-
yayı çemberliyen cepheyi kuv -
vetlendirmek üzere hava kuv -
vetlerinde birlik kurmak çarele
rini araştırmıştır. 

(Sonu; la: 2; SG: 4) 

dir. Birincisi şairane, ik incisi ilhamktıranc olan bu fıkralara Osman 
h tnrihine ait asılsız, fakat d ikkate Jfıyık bir rivayet de eklemıştır. 
Fatih .Mehmed ile camiini yapan m imar arasında bir ihtilaf çıkmış 
iş mahkemeye düşmüş ve kadı, iki davacıyı karşısına getirtip hiı· 
kümdar aleyhine ve mimar lehine hük.münü vcrd~ten S?~ra pad,. 
şahın ayağına k npannrak tazimat ta bulunurken cubbesının altın
dan yere bir hançer kaymış. Padişah sormuş: ·~Bu ne?,, ~adı per • 
vasızca cevap vermiş: "Şayet kanunun hükmune rıza ~o~terme · 
scydın seni vuracaktım!,, Fatih, ku~ğının a~ası?d~ gızlı duran 
ufak. fakat keskin teberini göstermış ve demış kı: Ş~yet sen d 
beni haksız yere beraet ettirscyd.Uı bwnınla k.a!anı ikıye bolecek-
t.imf. 
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Tefrika No. 80 

Küçük Baş 
Hayvan Kesimi 
Azaldı 

___.,__.... 

TAN 

Balık Mevsiminde 
Balıksız Kaldık 

Güneş Denizin İçinde Kaybo~duğu Saatte Kasaplarda 
imparatorun Şansı da Sönüyor BEatzı 

8 1 
Balık Motörle.rine Mazot Verilmemesi 

u unamıyor y·· ·· d B ( k T t 1 

Ekmeğe 
10 Para 
Zam Yapıldı 

Narh, Yaran Tatbik 
Edilecek 

8 10 Hl 

Yazan: Naci Sadullah 
M uhterem Çemender (.), 

,,_ s r, diyor, derhal hareket et-ı misafırliğlne hak k:ızanmıştım. Şa- uzun en a 1 u u amıyor 
ersinız. Gid"~ derhal gemiye binin. yet hi:kumet._ beni bir tuzağa düşür - Şehrin bazı ~~ı~tle~:inctc koyun ~ti Balık me\'simi gelmiştir. Her sene 1 Bunun neticesi olarak 150 balıkçı 
tatları kesttnn. Tayfalara para ~a- rnek mak~adıyle Bell:r~fon~n kapta- ı ~>Ulunmad~ğı_ ~-o~ılmuştfir. Beledi ıc I bu mevsimde yalnız İstanbul ve cı- motörü atıl kalınL~tır. YalnIZ C\'Velce 

din. Şayet kaptan mukavemet gos- nın~, .bc:ı.ı v_e malyetımı ka .. ul e~mek Iktısat Mudurlul!u, hem mevcut ~nr- 1 varmda yüzlerce motör, nlamana, ka- ı biraz mayi mahrukat stoku bulundu
ecek olu~sa, o_?u karaya att~r~n. ~~ cmnnı. verdıyse, şerefe ve haysıyete hn göre satı.:: yap~lıp ynpılm~dı~Pıı, yık, dalyan \'e olta balıkçısı fa aliye- ran birkaç mu tör çalı ma tn \ e bun
eket ed n: Çunku ben emınım ki, :nug.ıyır davranmış ve bayragmın hem de et yoklugunun hakikı sebl?- t , b .. ,··k .k . ·t· b· l k t _ 1. d "ktarda balık ~· · lıyalJ"ıl-

Size karşı kusurlarımız büyük
tür, İçimi:tde sizi o derece hakir gören-

Bugünkü ekmek narhınm fırıncıları Jar vardı lci, adınızı anarken: "-Haşa 
tatmin ctmediğıni yazm~. imaliye üc-, huzu:dan!., demek küstahlığını göste
retinin yükselmesi yüzünden ekmeğe riyorlardı. 

. · · f kl k ı k · · d '" · 1 B ·h· . . . k i' l b e geçer \ e uyu mı y<1s .ı .ı ı u ar a az mı .... • e sızı muttc ı ere sataca tır ... ıymetını uşurnıuş o ur una tarı ı b.ni tesbıt etmek ıçın tet ıt ere :ı~- . . . kt d · "tibarla tortgın çırt ba-
N hayet Napoleon harekete kot'i ka- şahit tutarım Tarih diyecektir ki: lamıştır Yapılan kontroller net'ce«in- tulur. Bunun bır kısmı cl r hllde ıstlh-

1
me

1 
eeclır. ~30u 1 

50 
k t 

1 • f · · · · l' k ı ··h · b lkt 1 ı < rnn e . - ·uru J s. ı ın K· r r venyor. Fakat kılıgını kıya elını ,. : . clP Çemberlitaşta bir kasabın keçi ~- a . o unur, mıı ıın . ır m an ı .ı . 
şt rerelı: kaçmak, oun azametıne - İn~.lte_re mllletı . ıle 20 y~l har- tini kovun eti diye s:ıttı ı:: ı gôrUlmıiş harıce satılır. Halbukı bu sene bnlık lııdıı. 

d kunuyor. l'.eden bır duşman, unıfor~ası ıle . ge- \ e kendisi adliyeye teslim edilmiştir tutulması ve piyasaya arzedilınesi im- Al:ikad<ırların söyledigıne orc.', r.-

10 para 7.aın yııpılacağmı ilave etmi - lçımizde sizi o derece hakir görenler 
tik, Dün toplanan BelediyP. D:ıin ıi 11aı dı kı, kendileı ini size benzetişimı
Enciimeni, vaziyeti tetkik etmiş ve 7.ı ağır bır hakaret sayıyorlardı . 
neticede mevcut ı;-kmPk nm·hının 10 Hatta içimizde sizi o derece hakıı 
para fazlac:iyle 13 kurJş 10 paraya (,Örenlc.r vardı ki, bir tarihte, koskoca 
çıkarılması kararla~tırılmıi;tır. Şehır Meclisinde, elbirliğiyle, dil bir-

Yeni narh varın sabahtun itıborcn ligiyle aleyhinizde kıyam ettiler: 
0 esnada öğreniyor ki, Kral, müt- lip ~nların kanıınlarmın hı~ayesınde Bundnn başka sekiz knsap hakkında k1inslZ bir hale girmi~tir, r:iinku. balık ğer her gun motörlerın şl<'ıne ı içın 
ik_ kuvvetlerın hıma:ı:-esi ~~tın~a ... i- ~~~din~- _bır melce 1 arad.ı .. On.~rı /il;: 1 da ceza zaptı tutulmuştur. motörleri için lüzumlu olan mazot ve lfızım gPlen mazot veril r•e, giınde 
ncı defa olarak Parıse donm~ştur. • ~r ettbıgınde, vde ohn akra ıtınl1latb . es de ı·ı Dil'ier taraftan, et yokluğunun ce- motörin son tahdidat hasebiyle veril- 50 ile 100 bin çift arnsmda rrılaımıt 

tatbik edilecektir. "- Bu eşeklerin caddelerde dola -

im s Roşfor açıklarında demırle - gıne, un an a a uvvet ır e 1 "' • kt d" ve torik tululabilct·ektir. Bu takdir-
Ayni ~amanda Bellerefon kruvazörü l>Osteremezdi. Fakat bu civanmerlli- leplerin kliç~k . baş ~~~·van getırm~- meme e ır. de, evvelce Romanya, l\hıcıırlstıı:ı, 

t·r- Liman' abluka içindedir ' ğe karşı, İngiltere haysiyetsizce mu- melerinden ılerı gt:ldıgı anlnşrlm~~tır. Bunun temini için aH'ıkadarlar pet- Yunanistan, İtalya ve Fflıstıne gi>n-
N;p~leon kendi kendine diy~r ki: kabelede bulundu: Onu aldattı!,, Çün!{Ü kasaplar bır r:_Y kadar .. 0~ce rol ofisine, iaşe müdürlüğüne ve hat- derilen balıklar da ihraç iınkf.ııısııJıgı 
"- Bır korsan gibi yakalanıp Lond Fakat, İngili?. hükumeti, bu protes- mevcut et narhn:ıın yukcelme~ını ıs- t§ Vekaletlere baş vurmuşlardır. Ve hasebiyle le piyasaya arıedil('cek ve 

r ya esir mi gideyim? Vakla Ingil- toya kulak asmıyor. Napoleon. Nort- temişlerdi. Beledıye bu talc~ı kab~ıl bize verilen habere göre, Ticaret Ve- beher çift balık 5 - 10 kuruş gibi 
t c benim 22 senelik düşmanımdı humberland gemisine bindiriliyor. O- etmemiş, celepler de mev_c~ ~nr. a kfileti de bu müracaatı iyi karşılamış çok ucuza satılabilecektir, 
F k , b • b·ı· · k: F · nun muhafaz sı, iki firkateyn'e veri- gıire, çok zarar edece1c1erını bıldır- al•lıası, 

at una ragmen ı ınm ., ran- . Tb h ·· ve balık motörleri için günde bir ton Halkın bol ve ucuz gıda 
!ardan sonra, dünyanın en büyıik, liyor. Ve nihayet, gemi demirin! a- rr.işlerdi. O vakıtten ..1 ~ aren er gun mayi mahrukat verilmesini petrol o- balık istihlakine ah.:ması, di er gıdn 

·ı ·11 t" d lıyor biraz daha azalan kuçük baş hayvan " 
ası mı e ı o ur. · 'h t ·· ·· · · d k fisine bildirmiştir. Fak1t talep çok stokları istihlakinden tasnrruf temi1ıı 

Korsikada, kim misafire kabalık e- kesimi nı aye son uç gun ı~ın. e Y~ . 
Vaktiyle hakim: ve efendisi olduğu ğ d h k hl settlrm t r B- olduğundan, evYela bir müddet 500 ve nihayet binlerce vatandaşın geçım 

e, onu h"nçerlerlerdi, Bu İngilte- Avrupa, akşam gözden kayboluvor, lu unu· 0 a ço · · · 
1 ı · · vasıtası olmak aibi bakımlardan bir-de de böyledir! "' Jediye Iktısat :\fuclurlugu. bu vazıye- kilo \'e sonra bir günde 750 kilo ma- ., 

" Bu gece siyahınm önünde deniz, k<ıp- . zot verilmiş, bir haftadanberi de bu çok faydaları olan bu ışin H.iratle ve 
Ve boyle duşlinüerek Ingiltereye gön- karanlık yayılıp uzuyor Geminin pro- ti bir raporla tesbit ederPk Fiyat Mü- tevziatın tamamen arkası kesilmiştir. cezri bir şekilde halli zarureti vardır. 
d rılmek uzere şu satırlan yazıyor. "asında ayakta duran Napoleo:ı, ne rakabe Komisyonun·ı bildirecektir. 

- Necnbetmeııp,., Mr.mleketimi öne bakıyor, ne de arkaya.. . Vaktiyle Dif?er taraftım H;ıyvan Borsası Ko-
t rikaya sokan fitnelere, ve bliyük Mısıra doğru sefer ederken nasıl miserliği de bu sene son iiç :ıyda ge
devletlerin kinlerine, düşmanlıklarına yaptı jse, şimdi de yine öyle. gökyü- len küçi.ik baş ve büyük baş hayvan
m ruz kaldığım için, siyasi mesleğime züııün yıldızlan arasında kendi yıl- Jarın miktarı ile geçen sene ayni ay
n hayet verd"m. Gelip, Britanya mil- dızmı arıyor. Ve destan sonuna e- !arda · gelen hayvanlarm miktarrnı ve 
lctinın ocağına sıfınmak istiyorum!,, dyor. Tropik ııerek güneııi d.-:nizin !- fiyatlarmı gösteren bir liı:te hazırla
BLl satırlar içinde, ne böbürlenmek, çinde kaybolduğu saatte, İmparatorun maktadır. Bu liste de Fiyat !\föraka-
ne tezellul var. Ertesi gün, İmparato- ;ansı da sönüyor ı.. N. s. be Komisyonuna verilecektir. 
run sadık adamı Las Kaz, bu mek- s o N 
tubu, ait olduğu makama tevdi ed]-
mek iızere Bellerofun kaptanına veri
) cır Halbuki kaptan, Napolconu tev
k f etmek emrini almıştır ... Bu itibar-

Ticaret Vekili 
Bugün Geliyor 

ADLİYEDE: 

6 ihtikar 
30 

Milli Piyango Dün 
Afyonda Çekildi 
Bin Liralık Büyük ikramiyeyi 

Numaralı Bilet Kazandı 

288718 

PİYASADA: 

Kodtn Çoraplarının 

Fiyatı Yükseldi 
İpek ve iplik kadın çoraplarının 

fiyııtları rok yükselmi~tır. En iyi bir 
marka ipek corao 320, orta kaliteler 
2RO ve a!;ağı kalitelerle kusurlu olan· 
lar 180 kuruştan n~aih verilmemek
tı>dir Cor;ıp föbrikalanndan yalnız 
iki t nesi calışmaktn ise de, cıkardı
i!ı m'lllnr pek azdır, Suni ipek ve ip
likstoklarmı bitirmiş olan fabrik:ıhr 
ı~ıerine son vermi~lerdir. Fabrikalıı
r-:n l?f><'en Ağu~tos ~onur.ıı kadar c:1~ 
kardıkları corapların kaffesi toptan
cılar tar:ı fınnan alınarak gizlcncii!!i 
ı;nvlenivor. F\R7.l çonnx:ılar da fabrt
kalnrın kusurlu çoranl:ırını toolıya
ra'{ sağl:ım corap gibi 150 - 180 ku
ru ·a satmakt<ıdrrll"lr. Bilh:ıssa M:ıh
mutmıs:ıcla bu ı:(ib1 c;oranları sntı:ın 
cliikkılnlnr coi!:ılmr:-ıbr. Cnrıın fnbri 
k:ıl:ırının İn.E!iltere ve Amrril<:ıyıt o;i
p::ıris e1tikleri ipli1<1erin bir lw•mı 
yolcfa bultınmaktadrr. Eğer bir ava 
lı::ad:ır bu iplikler ı?etirilemezsP, henüz 

' bu mektubu alır almaz onu gemi
ne davet edıyor. Ve İngilterede iyi 

muamele göreceğine dair de teminat 
v r:yor. Ve Napoleon, sadece bu şi
f hi teminata inanarak, hiç bir senet 
1 emeden, dü15man gemisine giriyor. 

Tkaret Vekili :\Himtaı Ökmen'i.ı 
bugün şehrimize gelmesi beklenmek
tedir. Vekil şehrimizde bir mi.iddet 
kalacak ve bu arada odun, et, petr?l 
işleri etrafında tetkikler yapacaktır. 

Tevkif 
Suçlusu 
Edildi Milll Piyangonun 7 inci tertip 3 

ı.incü çekilişi dün Afyon1a Zafer Mey 
danında saat 17 de yapılmıştır. Ka
zanan numaraları aşağıya yauyoru"?:: 

50 LİRA KAZANANLAR c:alısmaktıı olan iki fabrika dahi icş-
Son üç rakamları (051) (064) (969) 1'"Tini tatil edecektir. 

ile biten (1200) bilet. SAKLANAN MALLAR - İsken-
10 LİRA KAZANANLAR derun ve Mersin yoliyle getirilen pa-

--ıı---

ması, liehrin estetiğini bozuyor, kos
tetiğin.i üzüyor: Onların hepsini, bi
rer beşinci kol uşağı gibi hudut cı
lilna siırmek lazımdır!,, diye ter ter 
teplndıler. Ve nihayet, elbirliğiyle, dil 
birliğ:yle, cümlenizi şehir sınırları dı
şına rıtfyettiler. Topunuz Abdülha
midzede mağdurlara döndünüz, Ve bu 
koskoca şehrin, içine su bile dökme
yeceğir.iz nice sokakları, sizlere hal
lrrinden utanmadan tepeden baktılar. 

Fakat "zaman", sizinle berabermiş, 
Dun, ıç.nizden birini, Altıncı Daire yo. 
l:uşunu, bir olgun filozof gibi düşüne 
taşına çıkarken gördüm: Vzerinde, 
vaktiyle luks otomobiline tenezzülen 
l:.nen bir kalantor vardt ki, altındaki 
sert semerin üstüne tahtına kurulan 
bir h[ınkar azametiyle yerleşmişt:: Ve 
hu azametin keyfini ona borçlu oldu
ğu suratından o kadar belliydi ki, 
muhterem hemcinsiniz isteseydi, ona, 
gübreye bulanmış nallarını, benli bil
mem 1':im:n dudağı gibi öptürebilirdi. 

Belliydi ki, benzin kıtlığı, sizin iti-
1:.arınızr, idbar devrinizin ıstıraplarını 
t•nutturacak derecede çoğaltmıştı 

Eskiden sizinle caddelerde yanyana 
dolnşmayı kendilerine zül sayan tak
siler, ı;imdi yanınızdan, son nefesle
rıni vermelerine ramak kalmıı töv
bekarlar gibi, suçlu suçlu geçiyorlar. 

Ve "imdi, muhterem Çemender, sa
na, vaktiyle seni kapı dışan etmek 
gafletini göstermiş şeh:r namına, Şe
hir Meclisi namına alenen tarziye vc
nyoruml Hak katte o, kaptanın sözlerine em

yet etmiyordu. Fakat yaptığı bu 
ssurane hareketin hasıl edeceği te Valinin Teftişleri 

Mercanda yaldızcı Keğnrk Arşak 
yalclız ihtikarından, Yeşilköyde biracı 
Cemal bira ihtiknrmdan. Sofularda 
yağcı Yusuf ve Ali yağ ıhtikanndan, 
Galatada bira satıcısı Petro bira ih
tikiirından. Eyüpte kömürcü Mehmrl 
ve Hacı kömür ihtikiırmdan. Pnmıal
tıda Haylaycf sahibi İskilipos şeker 
ihtikarından adliyeye verilmistır. Suç 
!ular ikinci asliye ceza mııhkemesl 
karariyle tevkif edilmişlerdir. 

30.000 LİRA KA~ANAN No. 
288718 

son ı"kı" ral.-ıımlaı·ı (26), (69) ı·ıc zen ve b:ısmalardan_ otuz balyenin 
·· kl d (•) Ccmender - Anadolunun muhteliP :rer 

biten (8~90) bilet. Sultıınhamıım.ınd.a _hır ~ana sa .. an ı- ltrindc e~ei!in kibarc•sıdır. 
~ıre giiveniyordul. 

İngilterede :se, onun bu güvenişi
n boşluğu meydana çıkıyor. Çünkü 
giltere hükOmetl onu, Sent Elen 

< d sına yollamıya karar veriyor. 
Vakıa, Napoleon, bu karara, şu 

cümlelerle itiraz ediyor: 
•·- Burada, hakktmda revi görü -

len şiddeti ben, Allahın ve insanların 
uzurunda resmen, ve alenen protes

to ederim. En mukaddes hukukuma 
1 rşı yapılan tecavüzü de protesto e
dermi, Çunku benim şahsıma, ve 

"rriyetime cebren tecavüz olunmuş 
r. Ben, Bellerofona, kendi ihtiya-
ımla bındim. Ben İngilterenin esiri 

d ilim, misafiriyim. Rizzat, kapta
n daveti uzerine geldim. O gemj

ye bastıfun andan itibaren, lnıiliz 

Vali Lütfi Kırdar dun sabah Beykozda 
tetkikler yapnııııır. Vali bılhassa fidanlık ve 
yol işleri üzerinde direktifler vermiştır. 

'~ RADYO · 
B UGlJNKU PROGRAM 

7.30 Procram 
7.33 Muzik (Pi.) 
7.45 Haberlu 
s.oo MUzik {Pi.) 
8.30 Evin naıi 

o 
ı2.30 Procram 
12.33 Fa11l heyeti 
12.45 Haberler 
U 00 Fasıl heyeti 
ıJ.30 Kllzik (.Pi,) 

o 
18.00 Proı;ra01 
la.o~ Kadınlar (aslı 

18.35 Konu2ma 
lS.45 Çocuk khı!Jil 
19,SO Haberler 
l 9.45 Subest 
19.55 Türküler 
20. U Radyo ıı:uetui 
20 45 Halk ttlrkU•U 
::ıı.oo Ziraat ıakvjnı.i 
21.10 Şarkılar 
21.so Konu ma 
21.45 Bando 
22 30 Haberler 
22.45 Danı mUrifi 
23.00 Kapanı~ 

Burhanettin Moral 
Vefat Etti 

Basın Birliği htanbul Mıntakuı Reislıcin
den: Guetccl arkad~flırımızdan Burhanettln 
Moral uzun ramandanberi muptcli olduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak dUn g~ce ut 
22.80 da aramızdan ebediyen ayrılmılj bulun• 
maktadır. Cenausi hugin • oat ı• 30 ıia Be 
yoğlu ha.tanesinden kalo-hrrlırotı: Feriklly 
mt>arlriına nakil ve d.Cncdlltceklir. 

Kendi•İne rahmet dileyeuk arl<adaşlarımr
z:ın cenaze tôreninde bulunmalarını rica 
ederiz. 

10.000 LİRA KAZANANLAR 
396296 271727 2555~4 134053 

5.000 LİRA KAZANANLAR 
217555 158634 133290 114516 

039956 035'711 
2.000 LİRA KAZANANLAR 
Son dört rakamı (6238) ile biten 

40 bilet 
1000° LİRA KAZANANLAR 
Son dört rakamları (lHll) , (25131, 

(25 ı 9) ile biten ( 120) bilet. 
500 LİRA KAZANANLAR 

Son dört rakamları \ 1)5'16), ( l P07 / 
(8850), (9980) ile biten (160) bllet. 

100 LlRA KAZANANLAR 
Son üç rakamları (248), (4591, 

(760 ile biten ( 1200) bilet , 

2 LIRA KAZANANLAR ğı ;hhar edılmıstır. 1hbar uzerlne 

1 
Münıkııbe memurları handa saklanan N f V kil" A k d 

Son rakamları (2), (6), (8), (9J b 1 l ·l basmaları meydana çıkar- a la e l n ara a 
ile biten (160,000) bilet ikramiye ka- ı a v

1
e f'dt e · Aııkara 7 (TAN) - Nafıa Vekili General 

mrs llr ır Ali Fuat Ccbc50.Y htanbıildan §ehrlmi~c dön-
za!Jmış_lard_rr. MAKARNA NARHI - Tont:ıncılar mUttür. 
BÜYUK iKRAMİYE KAZAN AN ı cok miktarda mevcut olan irmik ma-

YERLER 1 k::ırnıısını 55 kuru$ üzerinden satmak- Kahil Büyük Elçimiz 
Ankara, 1 (TAN) - Mezur.cn burada bn· 

lunan Kabil büyük elçimiz Memduh Sevke· 
lin ha,l·a bir vazifeye nakli muhtemeldır. 

Bu piyangonun 30.000 lırnlık büyük hıdıl'lnr. Bunu nazarı itibara alı>ı:ı 
ikramiyesi~i kazanan 288718 mımn- Relediyc, bu cins makarnıılara Jo 
ralı bilet Izmirde satılınıstır. narh konulmasına lüzum görmiişWr. 

Onar bin lira kazanan biletlerin iki I ' ı 
tanesi Ankarada, birer t .ınesı Antal- . . T A K V İ M 1 RAMAZAN 
ya ve Mersinde. 1 çasr Diyarbakır ve Ke.skınde, bı.rer ı...------...: lG 
Beşer bin lira kazanan biletlerin parçası da Kasaba, Bur,. Adapazarı. 

iki tanesi 1stanbu1da, birer tann ı 1 Konya, Konya Ereglisi, lskenderun. ÇARŞAMBA 
İzmir, Bursa, Erzurum, l\Ienemende.

1 

Kost amonu. Bey~ehir, Fenik7. Sl\'.a~. 
İkişer bin. liaı. kazanan bıletlerin S;ım,,un. Mardin. E.r~ur~:n, Zıle, Nı~

altı parçası Istanbulda, üçer parça. ı ta~. A~·ancık, Kucukkuyu, Mestın 
Ankar:ı, Elazığ, Adanada, iki:ier par- İzmir, Fethiye ve Tokatta satılmıştı 

lmslık 

o. 

• • 

Htar 
S. D. 

12.2 

Ojl" 
S D. 

lS.14 

ikindi 
S. D. 

17..42 

Yataı 

S. D. 

19.12 

·.GECE GELEN HABERLER 
Sovvet Tebliği lngilizler, 

ı e.,ı , ınetde> için Hazırlanayorlar 
Japon gazetelerinde Alman başkumandonlığmm ilk pHi.-

Endişede İlkbahar Askeri Vaziyet Japonlar 
( Bao: ı 1 incide} 

....... sada Sabotailar 
Çoğalayor 

.· 

Kira ihtilaf lan -
Kontratı Yenilemek 
için 15 Gün Evvel 
Haber Vermek Lazım 

Ankara, 7 (TAN Muhablrinden' -
Son zamanlarda ev sahipleriyle kira
c 1 r arasında ihtiHiflar çıktığı ve bur.
lardau bır çoğunun mahkeme ve icra 
d irelerine intikal ettiği anıa,ılmak
tadır. Alakad·ırların bildirdiğint: gore, 
Evvel re Mılli Koı unma kanunun•ın 
O uncu maddesi hükiımlerine göre ev 
hıplerjnin kira bedellerini arttırma

ya h ıkları yoktu: faka t icar muka
velesının hitammdn ev sahibi kirau
yı çııı:armak h kkmı haiz bulunmakta 
ıdi. 

Halbuki son tad llere göre mukave
le hukumlerine tamamen riayet eden 

racılarmı ev sahipler! çıkııramıya
caklar ve konturatı yenlleyeceklerd.r. 
Ancaıı: kiracıların bu yenilemeyi 15 

n ewel ev ahlplerine blldlrmel~ri 
zımgelmektcdır, Ev sahı~1'1"i buı·a 
na!jm d klan takdirde k.iracılar.n 

oter vasıtu iyle teblıgat yapmaları i
.ıp cdcceğ1 g.bi kira bedellerini al

n adıkları t kdirde bunu da noterlik-
re yatırmaları kafi gorülmektedir. 
Uikadarlar, oturdukları evi bırakmak 

ı temiycn kiracrlırm bu takdfrrle hak
larının korunubileccğ{ni bildinnekte· 
dirlcr 

G. Cemal 
Vefa t 

Mersinli 
Etti 

Tarihi Abideler 
Evkaf U. Müdürlüğü 
Bir Çok Camileri 
Tamir Ettiriyor 

Ankara, 7 (A.A.) - Vakıflar U
mum Müdilrü Fnhrl Kiper bir mu
harririmize yaptığı beyanatta harbi;ı 
yarattığı güçlüklere ve malzeme yok
luğuna rağmen Umum ~iidürlük ça
lışmalarının tesbit edllen programa 
uygun olarak inkişaf eylemekte bu
lunduğunu ve bu arad;ı bilhassa ta
rih ve sanat bakımından büyiik ö
nemi olan fih[delerln tamir işleri ü
zerinde bi.iyfik bir dikkatle duruMu
gunu söylemiş ve dcmiııtiı ki: 

"Bir taraftan geçen yıllarda bnşl;ı
mış olduğumuz tamir işlerinin tamam 
lanmasma çalışırken dığer yandan ıfa 
yeniden baıı camilerimizin tamirine 
ba~lamış bulunuyoruz. Bugün üze -
rinde çalı makta olduğumuz. camiler, 
başta İsanbulde Sulcymaniye, Beya
z.ıt cnmilcri olmak üzere Kadirgada 
ve Azapkapıdaki Sokullu. Ütküdarda 
ŞemsJp;ış:ı, Eminonunde Yenicami; 
Nuruosmaniye. Sulttınahmet, Diyar
bnkırda da Behr mp:ışa, l\Tanisaci:ı 
Muradiye, Yozgatta Çapanoğlu, Af
yonda Gedikpaşa, Kay. eride Ahmet
paşa, Bey~ehirdc Eşrefoglu: Bursada 
Muradiye. Hüdavendigfı.r; İzmirde Hi
sar, Şadırvan: Divrlkte t.'1ucami; Ak
bisarda Yenicami: Antalyada Murat
paşa, Tekeli Mehmetpaşa, Koca~lin
de Pertevpaşa; Konya Ereğllslnde U
lucami: Ceyhanda Abdi.ilkadirağa cıı
mileridir. Bunlardan bu yıl 1amir1P
ri bitmiyenlerin ileriki yıllarda ta
mamlanmalarına çalısılncaktır . ., 

Bozulan Alman fırkaları ( Başı ı ınctdel ! m şu idi~ Şimalde Leningradı zaptet-
Moskova 7 (A.A.) - Tass A - To_kyo,. 7 (A.A.) - ."D.~,B,., Ko~ vaffak olmuştur. Hindistan nü-! mek, <;enupta Budycni ordularım ı~-

. . . • .. .. f k d" ., . kumın Şımbun gazetesı başmakale- f u su itib ari le zen in bir mem-, ha etmek ve sonra elde serbest kalan 
Jansı, bırı motorlu ır a, ıgerı sinde Uzak Şarkta İngiliı ve Anr- ·ı _ Y . . g 1 b .. t". k vvetleriyle sağdan ve soldan 
tank fırkası, üçuncüsü hava dafi ı rikan° zimamdarları arasında yapılan lc~et. old~gu ıçın buradan daha 'ı ,~a~;'i,.1 u Timoçenko ordularını çevi
fırkası olmak üzere üç Alman devamlı konferansların, Şarki Asya muhım mıktar?,a ~-rdular cıkar - rerek Moskovayı zaptetmek ve harbi 
fırkasının cenubu garbi bölgesin refah sahasmm muhafazası için sar- mak da mümkundur. bıtirmek. 
de bozgu~a uğradığını, 5.500 düş fedılen gayr~tle~ al~yhin~ biıer a- H indistan ayni zamanda ~arp Falmt geçen Cu~artesi günü düş-
man askerinin öldürüldüğünü ğ~:.t~hdit telakkı edılmesı Hızım gPl sanayii ba~ımından da zcngıq - mes.i beklenen ~e~~gradm .mukave-
h b kted · dıgını yazmaktadrr. Gaz~te, bu sana- leşmiştir. Ingiltere geçen harp· metı k:rılmadı. Bılakıs Voro~ılof kuv-
~ er. v_erme ır. •• nm tA içinde toplanan b•ı konferan'5- teki tecrübelerinde'n istifade e _ vetleri mukab:l hücumlarla Almanl arı 
/,ngılız kaynaklarına gore lar karşısında, Japonyanın endi9e d k b .. t.. d . 1 rında l ır çok yerlerde bir kaç kilometre c;e-
Londra, 7 (A.A .) - Moskovaya duymaktan hali kalamıyacağmı ve ere ' . u un omı.ı:ıyon a kilıneye mecbur ederek müdafaa çem-

karşı yapılan Alman taarruzu sailab ınezkür konferansların hedefi, Japon- kuvvetlı ~arp sana!ıı kurmuş - berini genişletmeye muvaffak oldular. 
&azetelerinin başlıca mevzuunu teşı.dl ya üzerinde siyasi iktısadl ve aske!'I t u r. Hindısta~da bılhassa tank Almanlar bu cepheye t aze kuvvetler 
etmektedir. bir tazyik icra etmek olduğunu söy- ve top sanayıı kurulmuştur ve getirdikleri · halde muhasarayı daral-

Tımcs'in askeri yazıcrsı diyor ki: lüyor. yin e, ver ilen malumata inaı:mak tamadılar ve. Leni~gradın müdaf;ıı 
Şiddetli Sovyet mukavemetine rag- Kokumin Şimbun, Uzak Sarkta•<i lazımgelirse, Hindistan fabrıka - kuvvetmi gevşetemedıler, 

men Alman taarruzu şimdiden büyük Amerikan ve İngiliz .. ş~flerinin M<ı~ ları şimdi ayda 1000 tank imal Bu tecrübeleı Leningra~ı~ d~_ha ~
ternk~iler kwdctmiştir. nille'de yaptıkları mulakatın, bu ı 1u e d ecek hale gelmiştir. Nitekim ıun müddet dayanabllecegını gostcrı-

Taanuz Moskova istikametinde ya- memleketin Uzak Şarkta. siyast, ik- So y tlc e gönderilen ilk harp yordu Halbuki kış geliyordu. Leniıı
pılan \iki hamle şeklinde inkiı1af tt- tısadi ve askeri sahadaki müşterek ~ e r. H" d. t d sc ·k _ e,rat Mrbiyle kaybedilecek zaman kal
mektedir. Sağdan yapılan hamle tok hedeflerini ve elbirliklerini bu def1 ~a z~~esı . ın ıs an an ', .\ c mıyordu. Binaenaleyh L eningratta mu 
kuvvetlidir. Bu hamleye Smolensk'ın tamamen belirttiği mütalfıasındrınır dılmıştır. Bınaenaleyh ~csıf ve hasaraya devam etmekle ber.ı.ber, .ısıl 
75 mil cenup doğusı .. .,da Rosalve çev- ve Uzak Şarkta vaziyetin son dere- metotlu b ir çalışma ıle <?.rt~ planın tahakkukunu tem~n için b~r an 
ıesinden başlanmıştır. Soldan yapılan ce tehlikeli bir noktaya gelmiş ol- şarkta ilkbahara kadar her turlu evvel harekete geçmek lazım gelıyor
hamle de tamamiyle birinciye benı:c.- duğunu, zira, İnglltere ile Birleşik m odern teçhizatı ile mükemmel du. 
mektedir. Amerikanın mütemadiyen ve hesaL>lı b ir ordu vücude getirmek imkan Cenupta filvaki Budyeni orusu ınağ-

Lo:ıôrada söylendiğine göre ikinci tir şekilde taarruzi hareketlerine te- h aricinde değildir. hip edilmiş ve Almanlar P oltavaya ıta-
hamle Valday dağlarının cenubunda şcbbus etmekte olduklarını söyle- dar ilerlemişlerdi Fakat Kırımı alma-
başlamtştır. Bu hareket noktasm•n mektedir . * * * dan fıu orduların daha ziyade ilerle-
Kholn olması muhtemeldir. Almanlar mcleri Alman ordusunun sağ ve ı;ol 
ayni ;-amanda Harkof istikametinde A lmanlar şark cephesinde cenah:nı tehllkeye düşürebilil"di. Çun-
de kuvvetli bir ileri hakereti yapmak- Alman T eblig .... i başladıkları büyük ta ar - l·ü Timoçenko orduları cenupta iler-
rndırlar. r u zd a ne dereceye kadar muvaf- !eyen Alman ordusunun sol cenahm-

Len;:ıgrat üzedne yapılan baskı g~v- (B:ışı 1 incide) fak olacaklardır, bilinemez. Her- da büyük ve sağlam bir kuvvet olarak 
şemiştir. t ] tt • rluruyordu Ayni zamanda Budyeni or-
Leningrat yerille Moskova Şark cephesin in diğer ~ölgc. ~ h alde Alınan ma buatının, 1 a a dularınm bir kısmı Dinyeper nehr.nin 

}er in de taarruz hareketlerı plan H itlerin de kabul ettiğine göre dirseı:ıııde tutunmakta devam ediyor-
Londra, 7 (A.A.) - Anlaştl - mucibince d evam e tme k ted ir . harp d aha uzun sürecektir. Al - laı-dı Bu orduları mevzi lerinden sök-

dığına göre, Alµıan tazyiki Mos- L eningradm batısındaki sahile manlar Moskovayı alsalar bile medikçe cenupta yapılacak ileri hare-
kova istikametinde şiddetlenmek S o vyet kuvvetler i nin yenid en şark cephesinde harp bitmiye - keti tehlikeli olabilirdi . 
tc, L enin gratta ise zayıflamakta- yaptığı b ir g ece ihraç teşebbüsü cektir. Bu itibarla İngilizlerin Onun için Alman başkumımdanlığı 
dır. püskürtülmüştür. A sker nak li • ilkbah a r için yaptıkları b u hazır- cenuptak: muvaffakıyetin inkişafı ve 

Ukraynada Mareaal Budyeni, Mc· 1 k . . lıkların b üyük ehemmiyeti var- Alman ordularının Don ve Doneç hav-
.. n e y arayan v apur arın e serısı zasına doğru ilerleyebilmesi ıçin m L·r-

ritopc-1 mmtakasında, muvaffakıyetli b t lm k ık d "· m d 
a ırı ış, a raya Ç an uş a n ır. kez c~phesindc de taarruz;ı geçm.-ye 

taarru"a geçmiştir. Pravdanın muh::ı· · 1 h d "l · t" tamamıy e im a e ı mış ır . • 1 mecburdu. birin<: gore, Müreşal Budyeni kuvveı- M d 1 
leri üç günde 30 köy geri almı~ ve ;"ı.. Alman h ava kuvvetleri dün ge Akdenizde üca e e _A~nıan ba~~umanda_nlığ~ bu_ defa, l:~ş 
mikdar6a askeri malzeme el<: geı;;r· c e R ostofda b ir silah fabrikasına buyu:~ asken harekatı ımkansız bır 

Hindistanda Hava miştir Rus ileri hareketi 36 saatte 20 v e ayni zam a nda Moskov a ve Le (Başı 1 incide) hale getirmeder evvel, son taarruzunu 
mil knetmiştir. Bu bölgede Rume.ıler ningrattak i a sk e ri tesisata h ü cum y:ıpıyCJr. Bu sebeple de kara ve h ava 
Almanya ile ittifaklarının cezası nı ağıı · ı · mıştır. T akrib en 6000 tonluk bir kuvvet:erinin h epsini teraziye koymak-

Müdafaa Manevrası bir surette çekmeüe devam etmekt e, etmış ır. pet r ol gem i s i torpidoların taar- tan çekınmiyor. Cephede uğrayacagını 
eıir v:! ölü olarak da çok zayiat ver- Rostov bombalandı ruzuna uğramış, şiddetli alevler tahmm ettiğ: büyük zayiatı t elafi i -

Şanghay, 7 (A,A,) - İngiliz Hin- mektedirler. Almanlar bu bölgede Rus Bertin, 7 (A.A.) - Alınan h a- içind e yanar ve yana yatmış lıir çin Balkanlardc1. ve Avrupanın muhte-
distanmda, şimali garbi hududu eyıı- !arın 53 tonluk tanklarla mukabil ta- va kuvve t leri Kara d e n izd e R os • h alde terkedilmiştir. Ayrıca, 5900 lif yerlerinde bulunım t ank ve toplan-
etlerinde bi.iyilk hava müdafaa ma- arruzl2rda bulunduklarını kabul el- l t ed k h t · . t · ı r.ı da süratle şark cephesine çekiycr. 

d ğ B b d h b tov imanına aarruz er e a r p tonluk bi r pe rol gemısı orpı - J!ı., bar. madan, İngı' l ı·~ ve Amerikan nevr:ıları başla ı ı om ay an a er mekte6rler. 1 · f b ik ı t h · t • t h ~ • " ~ ~ 
.1 kt a· m a zemesı a r a arını a rıp e lenmiş ve c iddi su ret e asara ug yardırnı tesirini göstermeye başlama-

verı me e ır. Kırım'da Almanlar agvır O l k 
Manevralar 14 Bidnclteşrine ka- mişlerdir. ramıştır. T akriben 500 ton U dan M"skovayı işgal ederek harb in bi-

dar sürecektir. Bu milddet zarfında, zayiata uğradllar Leningrat etrafında iki nakliye gemisi, bir büyük ıa- rinci safhasını bitirmek ~stiyor. 
ısık söndtirme tertibatı ahnrıcaktrr. Londra, 7 (A.A.) _ Lordranın sa- Berlin, 7 (A. A ,) _ Diişman, dii'l se gem isi ve orta tonajda iki ia~e Reuter ajansının Moskova muha-
Para~ütçüler tara!mdan tayy:ırc mey l'"h" tl" hf 11 . d .. 1 di•·n Len!ngrat mmtakasındakJ çemberi gemisi, k eza torpillenmiştir. Bu biri Sovyet ordusunun bugünkü vazı-
danlarma hücumlar Ve hava Y~lu ile " .. ıye ı_ ma ı erın e soy en gı e h kk k tt . t" . 1 t rk n şu malı'ım"tt veri " - k h d yarmak te~ebbusünde bulunmuştur. gemilere mu a a sure c ısa - ye ını an a ı e .. -
asker naklıyatı için tccrlıbcler yapı- gore, lKırıı;ıddd~ :ere o: tberza ~ ıı, Bu teşebbüs tanklula ve topçu kuv- bet vaki olmuş ve bunlar, hıc de· , or: "Sovyet ordusu üç buçuk ay c;ü-
1 kt '!Alman ar cı ı agır :r.ayıa vermış er- h "dd t'nce ı·nsanca ve m"l aca ır vetı"yl~ n"\'"a '-uvvetlftı·ı·nın mı·ı7."hc- ı d. t } ren ::ırp mu e ı • • • 

· ----o-- dir. Bir fırka Almıın a kerınin ol- ~ " " " .. ği sc. cid ı suret C ıasara ugra - zemec~ çok bıiyük 7.ayiata uğramıştır, 
Sonbahar Ekimi cluğu_ Y_erde durduruldugu Yenesci k r~i etmekte oldukları piyade teşek- mıştır. Maamafih, • bu düşman Buna ı;Üphe yok Fakat Sovyet hava 

h d Ru donan ~sı bu ktilleriyJe ya..,.lmıstır. Almanların h · · · h k"k · Anhra 7 ıA A.> Zırnaı veuı~ıi vill. ı:e rı cıvarm a ~... 
1 

b"l h {"u . t 1 u ·e gemilerinden angısının a ·ı '1 - kuvvetleri hala Almanlara üstiınluk 
yetl<re clSnderdıii bır t•'" ~ •1~ •o~ı..1:,. e 1 fırkaya ktır ı hıırekete geçmış ve fır- mu ta ı are e erı n~ o m ş " t e n battığı, denizaltılarca kat'i - t emi'1 edecek derecede zayıfltımamı!l-
kiminc ba taıımasını ve eldeki her kuvvetten\ kavı acnış ölçüde tevkif ederek ıı'ğlr j dti an kannakerl;iık bır halde gerl 

1 
· d 

favdatanmak suretıylc ,okcıı ekım yapılmasını ·. t"' b k t " . mive mecbur kalmıştır yelle tayin edilememiştir. ı tır. İngİIİ.l ve Amerikan tayyare en e 
bıldirmı$tir. zayıa a maruz ır:ı mış ır • 11 • • 

(Baş tarafı 1 incide) 

ıtalyan gazetelerine göre 
Zürih, 7 (A.A.) - Milanoda çıkıın 

Regime Faşlsta gazetesine göre, sa
botaj suçu ile mnhküm genç bır Sırp 
kız 1alebe idama mahküın edilml tır. 
14 ynşında dıger bir kız talebe hap e 
mahkum edilmiştir. Gazete, ölüm ce
zasmm derhal ıııfaz edildiğini ilave 
eylemektedir. 

Fraıısada sabotajlar 
Moskova, 7 (A.A.) - Gece yansı 

Sovyct tebliği zcylinde deniliyor ki; 
Fıışist aleyhtarı Fransızlar, Alınan 

ışgal kuvvetleriyle mü;:adeleye de
v;ıın etmektedirler. Aras mıntakasrn
dn yüksek tcvettilrlü dört elektrik di
reğini berhava etmişler, bütün bir 
gün, işin muattal kalmasına sebebi
yet vermişlerdir. 

Arııs gnrı civnrındaki demiryolu 
müteaddit defalar kcsilmi§tir ve Lille 
ile Dou:ıi ara~ındaki noktada has r 
\'erilmişlir. Orry la Ville'de, bir Al
man askeri treni hasara uğram!i!, 22 
vagon yoldan çıkmıştır. 

Courriers'de, müteaddit madenler
de direk depolarına kundak sokul
muş. diğer bir maden kuyusunda, kö
mur çeken bir aletin manivelA kayı
şı kesilmiş, makineler beş gün muat
tal kalmıştır. 

Bitarafhk Kanununu 
Tadil ' için 

( Başı 1 incide) 

tasvibine iktiran etmesi muh te
meldir .• , 
M oskovadaki Amerika sefiri 

Moskova, 7 ( A. A.) - Amerika 
Birleşik Devletleri Bliylik Elı;i i 
Steiııhardt, Reis Roosc\•elt ile ve Ha
riciye Nezaretiyle gö~mek üzere A
merikaya gidecektir. Steinhardt, bir
knç güne kadar ~ioskovadan aynla
ca ktır. 

o nu her gün biraz daha takv!ye et
mektedir Almanya t ank bakımından 
Sovyetlere üstündür. Alman piyadesi
r.in elindeki mitralyözler de daha mü
kemmeldir Fakat Sovyet ordusu .~a. 
topça, bilhassa ağır topları bakımın
dan düşmana üstündür. Bilhassa Ti
moçenko ordusu fevkalade kuvvetHdi r. 
Ve bu orduya mensu p efradın mane
viyatı fevkal ade yüksektir . ., 

Bu malumattan da anlıyoruz ki dör
üncü Alman taarruzu çok çetln bir 
mukavemetle karşılaşacaktlr. Alman 
orduhrı Moskovada da, Leningrat ve 
Odesada uı;radıklan miışku!Stla kar
!'ılaşacaklardır. 

Her h:ılde kışa girerken başlıyan bu 
büy\lk taarruz, şark cephesındeki k n 
h harbın en müthiıı ve en korkunç sıf 
hasını teşkil er'leu." J 
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Şarkta Yeni 
Alman Taarruzu 
Karşısında 

A
lman taarruzunun, bilhassa ~i

malden ve: cenuptan Moskovaya 
mt.ıtevcccıh olrn.ık üzere, bütıin cephe 
boyunca ve ç.>k miıhim bir ölc;ıide 
.ıddetle devam ettiğı bildirilmekte ve 

bunun Hıtlerin nutkunda işaret etti
ğı buyuk taarruz olduğu zannolun
maktadır 

Bir Kalaya Bedel 
Dört Kelle! 

Üsküdar - Kadıköy 
Tramvayları İdaresi 
Bandai İşin i Halletti 

Dede Efendi Konseri 
Münasebetiyle 

Ycızarı: ULUNAY 

K or:servatuvar tarihi konserler he-
yetinın Taksim gazinosunda 

\•erd!ğı ılk konse hakkında bazı ııı
razlar dinledım. Bu ıtırazlara gore 
!-.onserde muvaffak olunamamış. Se
bep? 

TUFANASA YAGMURLAR - EV SAHİBİNİN KIZI NASIL İGFAL EDİL
Dİ ? -TÜCCAR LAMBER HAPİSTE - PARİSTE İŞLERİ DURDURAN 
HADİSE-ÜÇ ÇARPIŞMA-NİHAYET KRAL 2. Cİ HANRİNİN ÖLÜMÜ t\luhali Mi.imkiin Kılan Türk Zekası - i~tanhul ve 

Üskiidar Tram\'aY İdareleri Ara~ında bir !.Uukave e 
- ll isscdarlard~n Birinin Verdiği Mühim İzahat 

Çunkü evvela konserde Türk sazı
nın en lw:umlu mus:ki aletı olan (tef) 
)Okmu • (ney) de yokmuş; kem D 

dığer sazların sesını boğmuş; konse
re bir garp çeşnisı vcrilm"ş; hanen-

Öyle hissed lıyor kı: Alman başkn
m ndanlıgı. Leıüngradı, Odcsayı, 'Kı
rımı r:.,uvakkaten ıhma! ederek Timo
cenko ordusunu seri ve umumi bir 
rıcate mecbur etmek yahut bir kıskaç 
içine almak suretiyle Moskovayı ele 
geç.rmeyı' ıstıhdaf eden bıiyük bır ha-

1559 ACne ındc l'ransada ıkınci ilan 
ri hılltLm • rııyordu. Bab .. ı. Sarlkcn'e 
karıı Kanur•• S ' yrno ın hımayuınc il 
Uca ~den b rın<ı Franıuva, anuı da 
ısm1 ancak bır meyvaya olem o:an 
"Kralı~e Klod., dur, ikinci Hanrrnrn 
bıyatı mucac!~k ılc ı:c~ır: ~Huma do 
kendı ı için bir kaza, baıkalan ıcin bir 
bcll oldu. 

ı ekete teşebbüs etmıştir, ve böyle bir G ece tufanı andıran fasılasız bir 
muvaıfakıyetiıı stratej:k olduğu ka- yağmuı 1 Her taraftan seller a-
dar siyasi ve ruhi ehemmiyetini düşü- kıyor, sokaklar birer ırmak halinde, 
nerek bunu temin için bütün fedakar- atlnm:ı taşları bile suyun altında kal-
lıkları yapmay .. azmetmiştir. rnış. Dışarda tek canlı mahluk yok ... 

Bu kışın sonuncu taarruzu oldueu- Yağmurun altında sırsıklam bir a-
nu zannettiğimiz bu muazzam hare- dam, bir evin kapısını vuruyor; kapı 
ketın vereceğı neticeyi şimdiden tnhmin açılıyor: 
etmek mümkun değUse de şark cep!ıe- - Yafmur dininceye kadar barın
sinde bugune kad;:ır vukua gelen harp- 1191kl•ğıma mü aade eder misıniz? Ge
lcrde Sovyet baıkumandanlığmın kul- ı;;it yerleri meydnna çıkınca g!dc.rim. 
hndığı taktiil gôzönünde bulundura- Sığın:ıcak yer arayan bu sırsıklam 
ıak: Hedef olduğu taarruzlarda son 1 adamın sudan iistu başı perişan olma
g,ıyretını ve butun kuvvetlerini sarfet- sına rağmen çehresi, tavrı ve lisanı 
mıyerek hasmını yorarak mağlı1p et- ev sahiplerine e~ni~e! veriyor; içeri
mek isteyen boksör gib: hareket eden Ye alı)·orlar, elbısesını k urutuyorlar, 
Kızılordunun bu sefer de, daha mu- sıcak şarap ikram ediyorlar. Bimz 
vaffakıyetlı bir hareket imkanına ma- kendine gelince kim olduğunu söylü
lik det ılse ayni taktiği kullanacağını yor: 
ve bu taar~uzun neticesi ne olu rsa ol- - İsmim (J.amber) dirl 
sun &ark cephesinde harbin bitmiye- Bu ısim ev sahiıılerine daha ziyade 
ı.:egini ve uzayacağını tahmin edebi- emniyet veriyor. Çünkü, (Lam}?er) 
lıriz. Parisın en tanınmıı tüccarınılan bl-

Alman matbuatr da, şark cephesin- ridir. 
de harbın çabuk bitmiyeceği, daha u- Yağmur diniyor, genç adam ev hal
zun muddet bütün Alman milletin:n kına ayrı ayrı teıekkür ederek çıkıp 
smırle .. inin imtihandan geçeccii ve gidiyor. 
harp gayretlcrınin gev§ememesi lazım Ertesi gün bir uııak Mösyö (Lam
celdiğı hakkında neıriyatta bulunmak- her) tarafından evin genç kızı için 
tadır çiçekler, dığerleri ic;in meyvalar ve 
Ta~z başlryah altı ıün olduğu kumaşlar getiriyor; çiçeklerle meyva-

halde blr netice elde edilemem:ş ol- lar kabul olunuyor, kumaşlar geri ve
ması, Kızılordunun bir sürpriz karşı- riliyor Bir gün sonra da hediye sahi
t-ında kalmadığını ve tertibatını evv~l- bi geliyor, ziyaretler sıklaşıyor Lam
den almıf olduğunu ı:ostermektedir. ber nihayet o mütevazi aileye damat 

olmak istiyor, muvcıfık cevap veriliyor 
Ev halkının bu zengin izdıvaçla göz~ 
leri kamaliıyor. Mustakbel zevç bu 
emniyetten istifade ederC'k &enç kızı 
kandırıyor ve namusunu bt'rbat e ttik 
ten sonra bir daha gÖ"İİnmüyor. 

Yeni Bir Teşebbüs: 

K atoliklerin ekseriyeti teşkil et-
tıği cenubi 1rl:lndad;:ı ve Ameri

ırn Bırleşik devletleri ile cenubi Ame
ı·ikada halka, Sovyetleri müttefik leri 
arasında gormek f:krini kabul ettirmek 
ıç·n Amenkada geniş ölçüde bir ha
reketırı başlldığı ve hıristiyonlık c-.:p
hesinin Naıı:izme karşı takviyesi için 
Vaşington, Lordra, Moskova ve Va
tıkan arasında muzakerelerin cereyan 
<.ttıği haber verilmektedir. 

Ajanslar, Taylor Romadan Vaşing
tona donduğu zaman Roosevelt'c ve
r lecek mlihim haberleri olduğunu söy
ledıglnı, Roosevelt'm din serbestis!ni 
tanıması iı;ın MoEkovaya müracaat et
t" ginı bildir~şlerd,i. 

B · r kaç giln evvel de. Hitlcrin nut
kunu r.ıevzuu bahseden I.ozovski: Sov
yet Rusyada dın hürriyetinin mev
cut oldugunu beyan etmişti. 

Bütün bu haberler blr araya getiril
d;gi takdırde, Nazizme karşı hırist:
yanlııt cephesinin kurulmasına çalı
ı.ıldıgı hakkındaki haberin asılsız ol
nıadıı;:ı netıcesine vıınlabilir. 

Üç buçuk aydır devam eden Sovyet 
mukavemeti esnasında İngiliz devlet 
~damlarının, gazetelerinin ve radyola
unın Sovyetler:n kahramanca mukıı
vemetleri hakkında çok sitayi!ili ve 
takdirli bir lis:ın kullanmalarına mu-
kabil Amerfkada umumiyetle d ha 
mutedil ve ihtiyatlı bir lisan kallanıl
oıfı gözden kaçmamaktadır Bunun 
sebebi her halde Amerikanın b:lhassa 
dini ... e mali muhitlerinde Sovyetler 
Birliğine ve rejimine karşı büyük bir 
diı5manlık hissinin bulunmasından do
layı Amerikan devlet adamlarının mu
haliflerinin hücumlarına mnruz kalma
mak :çin lisJnlarını kollamak mecbu
tiyetinı hissetmeleridir. Hadiseleri ve 
zamanı kendi siyasetinin hizmeti.1de 
maharcile kullandığını faaliyetleriyle 
isbat eden Roosevelt'in Sovyet muka
vemet! neticesi, §Üphesiz azalmış ol
makla beraber tamamen zail olmıyan 
Sovyet dtışmanlığmı büsbütün ortadan 
kaldırmak suretiyle muhaliflerin en 
:ı.uvvetli sHlhlarından birini ellerinden 
almak istediği hisıolunmaktadır 

Bu işte Roosevelt'in güçliık çekece
ğini zıınnetm!yorur., Çünkü Sovyet.ler 
Birliğinde din serbcstisl esasen eski
den b.o:ri mevcuttur, Sovyet zlmamdar
J,.n, ılk senelerde, din serbestisine mn
nl olmamakla beraber, "dinin halk i
ç:n bir afyon olduğu., fikrini propa
ganda vasıtalariyle yaymaya çalı§ml§
lardı Fakat rejim kuvvetlendiktcn ve 
halk;n büyük ekseriyeti okur yazar 
h!r hale geldikten sonra bu propagan
dadan da vazgeçilmi&Ur. 

Bütün bu sebeplerden dolayı, Roose
'Veltin bu yeni teıebbüsünde muvaf
fak. ol:ıcaima hükmedilebilir. 

M . ANTb'N 

Kızın asker bir kardeşi var. Bir giın 
sokakta (Lamber)e teı;adüf edıyor. 
Tahkir edıyor, tokatlıyor: iki <lelıkan
lı bu işi kanla temizleyecekler. Diıel
io etmek fçin musait bir yer ararla"
ken (Lamber), hasmının dalgınlığın
dan ıstif:ıde ederek lıirdenbire kılıcı
nı arkasından sokuyor ve onu ölum 
halinde bırakarak kaçıyor Etraftan 
koşuşuyorlar. Alçaklığa kurban olan 
biçare asker ölmeden katılinin ismini 
söyliyebiliyor. 

Hemen o akşam zabıta ve r.dlıye 
şahsı herkesçe malum olan tüccarın 
evine gidiyorlar. Çoluğunun çocuğu
nun arasında güle eğlene yemek yiyen 
(Metr Lamber) i tevkif ediyorlar. 
Kend,sinin ve bütün ev halkının iki 
gündenberi evinden çıkmadığını nğlı 
yarak Hade etmelerine rağmen el.ni 
t-yağmı bağlıyorlar ve "Şatle" ye nak
lediyorlar. 

Aile efradı, dostları, hakimlere ko
şuyorlar, onun ismini veren bir sefi
lın mel'anctine kurban olan ve hiç bir 
şeyden haberi olmayan b u masumu 
kurtarmak için çalışıyorlar. Fakat o 
esnada Paris daha müh:m şeylerle 
meşgu !olduğu için mahkemeler tatil 
ve hakimler de makamlarında bulun
muyor. Hakiki (Lamber) işlemecliği 
bir katil cürtımiyle maznun olarak ha
pishanede bekliyor. 

pariı;in, hükumet mak:nesıni dur
duracak kadar mühim meşguli

yeti şu idi: 
Kr:ı.l İkinci Hanrinin kız kardeşi 

Madam (Murgerit) le Môsyö (dö Sa
vuva) nın duğünleri yapılıyordu. Giin
lerce ı;üren danslardan, ziyafetlerden 
sonra Haziran nihayeti için Jul deni
len mızraklı cirit oyunları yapılacağı 

ve Kralın da bizzat bu oyunlara işti
rak edeceği ilin edildi. O zamanlar pek 
rağbet bulan bu oyun, zırhlı iki su
varinin mıznıkla hucum ederek birbir
lerini attan düşürebilmesinden ibaretti. 
Kralın oyunlara iştink edeceil gün 

geldı. 1klncl Hanri zırhını giydi, yine 
baştan aşağı demirle örtiılü atına bin
dı. Başına glyecefi her tarafı kapalı 
çelik miğferi büyük imrohor (dö Bu
\'azl) den olacağına, bir iltifat olmak 
iızere (Sir do Velleville) den aldı, 

O zam::ınki mübareze kaidelerine gö
re, Kralın meydan okıımnsı ve ayrı 
ayrı üç şahısla çarpışması laz ım geli
yordu Kralın karşı ~ına evvela Möı;yö 
(dö Savuva) çıktı i kinci Hanri eniş
tesini görunce ilk çarpışmoda yuvar
lanmamak istt'rse ntmın üzerinde sıkı 
ôurmasını uzaktan bağırdı. Son siıratle 
koşan hayvanların müs::ıdemesinde (dö 
Savuva) sarsıldı. clinlen mızrak düş
tü, düşmemek için hayvanının boynuna 
unldı. 

Esk i Fransız krallarından 
İkinci llan r i 

r ............ yazan: ' 

! TARİHÇİ! . . ···········································-····· 

ket etmesi ve hatır için olsun partiyi 
kaybetmesı lizımdı, fakat genç ilk 
çarpışmada olduğu gib .• ikincide dahi 
Kralı mağlup etmeyi kafasına koy
muştıı. Kral da hal ve tavriyle sinirlen
diğini gösteriyordu. Diter taraftan, 
ı.eyfrciler de heyecan içinde idiler, hat
ta milbarezeye baı>lanmasını işaret e
den borulann sonuna kadar çalmaktq 
devam etmeleri usulden iken hepsi 
birdenbire sustular. İki hasım müthiş 
bir !iİ<İdetle birbirlerinin üzerine atıl
dılar. Mızraklar göğüslere dokunda 
ve parçalandı. Kont (dö Mongomeri) 
elinde, kırık parçayı atmayı unuttu ve 
bu yarım mızrakla Krnlın tolcasına 
vurdu Darbe tolganın yUzlüglinii açtı 
ve İkinci H;ınrinin gözünden, kafasına 
r,;rdi. 

~ral hayvanın boynuna doğru yıkıl-

Eğer, Romar.y.ıd~n b'°klenen ban-ı kavrulup hallı ham~r olmay.-ı ~ lıı,ı- öeler bır (K~ro) yu hatırlatacak su: 
dajlar gtlmezse, ıkl ay sonra )'or. 939 danber. şırket band..ıJ bo- rette bestcleı ı, sem:;.nerı ayakta okıı 

Istaııbı•lda tr.ımvay seferleri yarı ya- lenler.nı de k~dısı. vııpm ya buladı mnş}aı, halbukı .oturup usul vunnala-
nya in~ek h:ıtU Sirkeci - Yedıkule, 1 fstanbuld, oldugu ı;ıb b1"'.de l amvny-, n lıı.zımrn~ ... t ah... . . 
Bebek _ Em;nönu tramvay seferleri 

1 
lann garaj~ C:<'~·lmrsi . tehi kesı yo~. • Den de m~tearrızlann fık rler.ne 1-

büsbütiln kııldırrlacak. Çünkü, tr. m\ay 

1 

Yanan motorler n telJ,.nnı yeniden fı-ı ur z edcceğım: 
ideresı aşınan bandajları tamir ıml:a- •ılleyıo ızole edert-k tekrar kullanıyor, Saz ta_kımlannda (tef) Tu~ .musikı 
nını bulamıyormuş Aşınan b:ındajlara motor ııeksıyonunu ~cnd,s• yapıyor.! !ıletlerının en luzumlusu degıldır. Va-
kaynak yapacak mıık 'ne yokmuş. Ne Avrupay;:ı, ne d b.r b.,şk ntolye- , ifesi sadece usul tutmaktan ıbarettır. 

)1.. lıf lıf ııirı y:u·dımcılıgına ıhıiyııc duymadan f Dede efendı konserinde bu var:ifeyı 

l st>ınbulda -henüz devır mu:ımelesi çalışı :ı gıdıyor. B'zım arabalnrımız ta- sa:r:ı id.ırc ede.n zat bagetle pek gur:cl 
d • • . . d"lfk Jk" m.ımen hurd. bıı h:ıle gelınceye ka- ıfa eyledigı içın ayrıca tefe !uzum 

yapıl~a 1~1 ıçı~. şın0 1 
k'"d 

1 
dar bu havali h ılkı tramvaysı.: kalmaz kalınarnıştır. Zaten h ç bır sazda oku-

tramva} ı aresı var. ırı. . s u ar. - a~ıım. Hic; mubalağasız tnm 011 sene yucular b r best.e vey hut bir ağır Ee
l<adıkoy 1halk tramvayları 1?d.ıresı, dı- bir tek tı amvay arabası eksılmeksizın mai okurken ellerim şark, şark diye 
geri 0~. stanbul tramvay 1 a:esı. 1 bu serviı; bu ntizamla devam edıp dızlenne vurarak usul tutmazlar. Bu-

Bu ıkı ıdareden hırı, bandıJ bu a- "ıd•r l 1 anr~k bcll'ı et 
. f ,., ~ ııu, uıum gorur erse - -~ad_ıg• ve es~ı bandaJla:d.nn ıstı acle Oskudar, Kadıkoy vapurlarının yol- medcn parmaklariyle yapurlar, Me\-

ınıkanına mnlık olm:ıdıgı ıçın seferleri ı b b ı ı t;. - • • d d ı " dı; urken at, .mani:ılara kadar koştu tatıl etmeyi dlişünurkcn dığeri 'I'ur-ı c5udarı ız~n ar:
1 

a arımızha ışını5r3• J~vı liyınlerın ~ 1ıcu u~zen erın1 mut-
ve orada baş ımrahor tarafmdan ya- •. ' a ece enızyo ırının ergun r.b" de bulunma arı 'peşrev,, e yaı -
lcalandı Kralı saraya ölüm halinde 1 kun, s:ıdece el emegınden ve mubah vapurur.un yolcusunu biz. taşıyoru:ı:. ı ıan "Sultan Vcled" devrinde seyrı 
naklett:ler ~umkun kılan parl:ık zekis~nd;:ın isu- 1 Sonra, biıim ışletme ayrı ayrı S ıkctı tanzı.n içindir; ve kudum Mevlanan:n: 

.ade edcı-ck el meınleketlerıne bandnj HaynyC' ve Denizyolları tarifelerine de Nay husku., c:op bil,ku, hU,k PNt 
Derhal cerrahlar çağınldı Dermll- ıçin avur dolusu para vermemek yolu-! , b · d d. ı t" ı Ez su= mi lyed in ••lz·i doat - · k · · ~ ııymnK mec urıyetın e ır n zam o -cını anlama ıçln doktorlar yaraya nu tutmuş bıılunuyor ı · 1 b ı b11· "? 
·ıı k d ·· · masa m ış er :ışarı a ır mı (Kamış kuru çomak kuru, deri de ~11 

er 
50 

arak ~ey;u cH~er~. ~u~um- Osırndar - Kaclıkby halk tramvay- Znrardan, şirketin borçlu olduğun- kuru. O halde bu dost sadası ncredeır 
arın canını . ya .tı ar. ıç ır~s ?'~· l ları idnresindeıı b:ıhsediyorum. Bu i- dnıı bahsediyorlar Laf Şh ketın bugün geliyoı ?) Beytinden anlaşıldığı vcçiıı-

ranın ehemmıyetı hakkında bır f.kır darenıoı bugün işlcttifi 60 tramva:, ın .. • t · k' ·1 l' 
_ _.. · k k - h . 1 yepycnı, terutaze am ı ı mı yon ı- .'e, felsef"ı b"ır ru·muzdan ibarettir. cuınemıyor, ırı mızragm angı ci- altmışı ela tıkır tıkır çalışıyor D-tha 

1 
k t · t d : b Bu 

h 1 1 d • k d ra 1 esısa ı ve em.r aşı var. Sazd.;ı ney bulunm:ımasını ben de Ma~lfıp meydand:ın çekilince yerine ?Z an ~a~ç~ a. ıgını, nereye n ar da ıkı seııe hıç aksam.ıdan bbylcce para tamamen ödenm şt r. Bankacla da 
• ııufuz ettığını bılemlyordu. çalı!.abılecek ve ancak ikı sene sonra 

150 
b' 

1
. d B E bir noksan olarak kabul ediyorum. (dö G;z) geldi, o da mağlup oldu. l . . . . • ın ıra parası var ır orcu v- k b 

1 1 
k d ı 

Üçüncü r:ırpı.,ma hassa alayı zabitle- .. kı~cı. Hanrı cerralılarm elinde inım lstanbul İdareEinin bir yıla yakın :.:ı- krıf ve Belediye hıssesinden ibarettir Fa ·at u sazı ça an ar pe na ır eş-
... "' ' nım mliyordu d b · t tb'k t -· l · miştir Yalnız neyzen değıl, ney bile ı :nden genç Kont ( dö Mongomerı) i- · .. .. • Man an erı a · e tıgı usu e, y.ı!1ı, kı. bunlar da peyderpey cideniyor ve kalmadı, Hele meşhur s:ınatkir "Mum 

le olacaktı. Genç ubit Kralın iyi o- Bu .. b~yu~ fen adamları, uıun uzadı- tekerleklcn torne ederek b~nd~Jın imdi ekalli kolile inmişt:r. B:ıcak" ın yaptığı başpareler şimdı 
yuncu olduğunu bildiği için ona baş' ya ~uşunduler. t~ş!ndılar, ada~ akıllı bobe~ kısmını yukseltmek .çaresıne onş Biz, bu inkışafı bıraz da müdurle- ancak muzeleroe bulunuyor. Son za-
vermey: duşünmedi. t~tkıkat !.apm;ık ı~ın Sı:ıtle hapıshane- 'urncdk _ . 1 rimiziı. iyi çalısmasına hcrçluyuz İb- ı..: 

lk' • d h 1 h 1 k sınden dort tane cınayet maznunu ge- Boben, tramvay tekerleıının. rayın rahim Bey müdurliıfu esnasında bıze manhrda neyzen olarak ancak uor res-
b' .. ıslı fe 1 a~~an.arını Tıa ~~zl ay~rda tirttiler; dördiinun da kafasını kt.'S• oyuk yerine gıren dudak kısmına ve- 1-ır hayı: ı'ekamul temin etti Ferıdun s m HaUI beni tatmın edebı'dı; o d;.ı 
1 ıroızr erbin n uz~.ı;~el g~ e ıs• atı ı- tirdiler ve Kralın darbeyi yedıği şe- rJlen ısım. Bandaj d bu dudafın mer- lley ge~eyı gunduze kattı• cnh tı bır "şah ney" bulmak i~n çekti(;i muş-
ar. ır ıırın go5US erıne çarpan mız- k"ld b d.. k 11 • •• .. h b 1 d - ı·k b • • · ::ulitı anlata anl:ıta bıtıremedi. Ha-akl .. 1 b" t d •1 k ld k' ı e u ort c enın gozune mu:ra- ut u un ugu ce ı çem er. 1 l'aha ikı gun evvel beledıyede ç3h<Şır- nendelcnn ayakta okumaları doorudar. r ar oy e ır ça ır ı ı e ırı ı ı, - k 1 d k ı t b ı 1 b b ı · . · "' 

K 1 d 1 b" gı so tu ar, on an sonr ı afolan aça- s an u tramvay arının o en erı lren olecektı h çı ı e Amer.kan hasta-
k rla ındatın an yuvar anmasına ır şey ıak tetlcikatta bulundular!.. aşındıkça, tramvay idaresi çehk çem- hanesine kapagı dar attı .Arkada .. lar '/erilen konser, fasıl değ;tdir, ona 

a ma ı b · ·ı · ı · n 1 · ~ resmi bir şek.I vermeli. Munır Nu-
• : • ... .lıı! .lıı! erı torpu eyıp ıncc t:yor. oy e uç a- söylüyorlar: Mide sancısındnn kıvrım · İkıncı Hann .!"~~rak oyu~unda g~- T -r meliyeden sonra da tekerlekte hayır l ltı• rırn kıvranıyor da zıyaretine niden- reUinde en begendığim şey. cserlennı 

lebc r:>Jma a b uk h t <M t L b ) · 'l · ı k ı " (kudugu z.ıman onlan asrın icap et-" y uy e emmıye ver.- e r am er ın aı c~ ça ışa ça- a mıyor. terden yıııe c;irk .. t muamelatı hakkın-
yordu Üç ~a~p!şmadan sonra karşı - balaya onu n masum olduğunu Osıtıidarda ise, zekasını ı;efeıber et- d:ı hesap i.;tiyorumş tirdigı bır kısveye burundurmu§ ol-
~ına ~a:ıka b~rımn çıkması o.yunun ka- ve taltip edilen kat:lin, kurb:ın ettiğ ~i§ ola~ bir Türk genci -~n b.:nlerce 1 Sirket inklsaf dti. etti ama böyle m.ı 5ıdır. 
ıdel~rıı:ıden ık~.n _tekrar. (do. Mongo- biçarelere hoG görünmek için onun is- lıra verıp Avrupadan makıne getirt- adlrnların elı"de Yoksa her yerde ol- Kemana gelince: Sark musikisine en 
ınerı) ı l e boy ol ç uşmek ıstedı. Hakem mini a!dığını iııbat erlen delılleri ni- meye bile lüzum görmeden- aşınan duğu gıb.i b zrlc d

8 0
.,r1

3
., ona h:ıule yab;:ınrı gelen saz keman olmasına rag

b~ ~r~uya m~~alcf~! et~i Mübareze- hayet e lde etmiş, fakat i:s işten geç- bobeııı el kaynağı ile eskı scviyes.ne 1 kırtasivecilik olsav:dı. 'bu arab~J rı~ men Sadınin üstatlığ bu sazın eqıebi-
ı•ın ıkr taraf ıçın mıısavı olduğunu ve m:şti. (Metr Lamber) tecrübe tahtası çıknrtıyor ve bir tramvc1yın bandaj- taşıd•hı yolcu h~ı· b' ·ı !ığıni bize unutturdu. Esasen konsen d .• 'b · ı · "' sayısı .. a ır mı yonu .ger mu arız erın, genç zahıte kar§ı olmak ur.ere kafaları uçurulnnların ü- tarını iki gunde ıslah edebiliyor ~~mazdı tama:nen Tih k sazlarından murck:tep 
ynpıla ı bu fcvkalide iltifattan mii- çüncusunü teşkıl ediyordu. Tecı iıbe iyi netice vcrmıştır, :ı-;ı ile _ N~tıce? ı bir heyete te\·di etmek lfizım gelırse 
teessır olacaklarını ileri surdiıler Kr.ıl, yaralandıktan dort gun sonra yapılan çelik kaynaklı bir tramvay N t · · 

1 
·· 

1
. <· zaman ut. keman, kanuıı hoıtta san-

K . • - e ıce. azızım. ne ya an soy ıye- O r.~ı, ısrar ettı: Te.kra.r ~arşılaştılar. 1559 senesi Haziranının onunda öl- -bır de romork çekerek- her gun 700 l 'im, şırketin belediyeye geçmesi ka- tur b.le h ~ lmelı ve c;üncu Selim.n 
(do Mongomerı) nın ıhtıyatla hııre- dul ~Jometre yol yaptıgı halde bıındnj taın I rnrını pek güc hazmeder'eğim. T m kaoul et •ıbi s z takımı yalnız 
:::- altı ay dah:ı dayanıyor. Üskudar ve tılsselerimite kir. hem de dolgunca kemençe, ı ey, tambu ve bır nıhayet 

Kadıkoy halkı d:ı bu sayede trnmvay kir almaya bac;layııcaktık. şirketi b~- ıkı hanendeden ıb ret olmclıdır. 
sıkıntısı c;ekmt'ktrn lmrtnlmus hulunır- ı.4;v,. satın alrvor Ben İsmaıl Dedeııın, Itrinin dehila-
yoı ~aid !(ESLER rını bııtun şarka teşmil ettiğim ıçın. 

~ onlan.ı mahdut bır sahada kalmalarır.ı ... 

DALAGI 
ISan.ı bunları Oskudar - Kadıkoy 

tramvay şırketlnde hiuedar o- İSTANBUL BELEDİYESf 
lnn bı .. dostum anlatt1. Gazetelerde, ŞEHİR TJY ATROSU 

1 
doğru bulmayorum Tu.kler her ıcy
ae olduiu ıthı musıkıde de bütün 
sark alemine kyizlı nuı lar 5 çan <!a

Üskudar tramvay şırketinin belediyeye Akşam s at 20,30 do.ı 
Sıtma hastalığının dalağı büyüttiığu 1 ken kapının eşiğinde ınsanı karşılayan dcvredılmek uzere olduiunu okuyunca Oranı Kısm ı : il A l\I ı .... !~ 1' 

hiler yetiGtı d·ler. 
Dede Efendı konseri bu 'milli te

f ahur, un gogusleri kabartan b:r tc
zahürlidıir Bu münasebetle bunu dü
şiınenlere karşı olan şukron borcumu 
burada alenen bir dah oduyorum. 

meşhurdur. Vaktiyle, sıtma hastalığı- sofuk bir riizgir, soğuğ soğuk yenilen 1 heyecanlanmış, Gilndilz 14 de PAMAK ÇOCUK 
nın sebebi olan hayvancığı kanın ic:e- >·oğurt, zaten şişkin ve sıtma tohumla- - Şırket tam par~ kazan~aya baş- Bu akııam s:ıat 20.30 da 
ıisinde ve mikroskop altında ıörmek ıını saklıynn dalak llzerlne tesir eder 13dı, beledıyeye geçıyor, dıye hayıf-

1 
Kom ed i Kısm ı : K ihar hk Budalası 

uı;ulü henüz bilinmezken, sıtma nöbet- nöbetlerin tekrar meydana çıkmasın~ !anıyor • . ı --
leri olmadığı zamanlarda bir kimsenin b 1 T b" d' k" Hararetlı harı:.retlı de iz:ıhat veriyor: 

_' ' . se ep o ur. a ıı ır ı, ıııtmanın to - - Bızm idare, 13 yıllık mazisi olan • B U 
sı~malı ~l~p olmndıgm~ teşhııı etmek humlan ne hamamın kapısının eş ~in- nıütev.ızi bir teşekkül 500 bin lira ile , 
içın en ıyı çare dalagını yoklayarak de ne de içinde yoğurt yenilen kaşık- • b 1 d ı ı ta b' • 26 k' 

A K ŞAM 
0 b .... ·· b' ·· · ld - ışe aşa ı. ne ına yap.ı , ı-

nun uyuyup uyumemış o ugunu ta bulunmaz, O tohumları getiren da- Jometre yeni demir yolu dôeedı 30 
anlamaktı . f 1 • 1 d . . . l . • 

.. ıma, ano e cıns n en sıvrı sınek erdır. tl)n,c yeni araba getirtti, 'Osküdardan, 
Sıtmadan dalağın biıyumesinin, tab:i, Sıtmalının dalağı daha ziyade buyur Kadıkbyunden tutun da Bostancıya 

dereceleri vardır. Kimisinde pek az se o zaman, midenin sol tarafında ağ- kada,· yepyeni bir şehir kurulmasını 
büytlr, O zaman dalak tarafında hiç ır yahut ağırlış, bazılarında da tarif sebep oldu. Buraya yıldan yıla m:s::ı
bir rahatsızlık bulunmiyabilir. Fakat 1 edemedikleri bir rahatsızlık olur. fırl!ğc •. ır.a sıno gezm~ye gelenleri~ 
sıtma nöbetlerJ gelmiş olon bir kim- 8 azılarında da _ bilhassa hiç teda ~ıkayetı~e bakma~ın, sız. Bu hav~lı 
senin dalağı ne kadar az büyumü;ı ol- vi görmiyen sıtmalılarda _ dalak pek tı:'lkı . şır~ete mınnettı.rdır. ~uıun 
sa .. yine hastalığın &eçmemiş olduğu- ziyade büyür, Bir taraftan uzeı indek' filrketın hisse senetlerını ntılıga cı
na, sıtma nöbetlerinin orada saklanmış uzuvları iterek sol koltuğun altına kars9~n5ıadr. ~allabhı ~P~~ ~apış olur .. 
olduğuna delalet eder. Dalak üzerine rloıiru ,.ıakr Bir taraftan de ,,.ng"ıya k 1 b . e ışde sa1'9anb! ısıl zamtan şır-

. • b d b ~ · ,.., et ır sene e ın yo cu 011ımış-tesır eden bır soğuk, lr ar e sıtma doğru inerek göbeğin altına karnın B ·· k 8 ·ı 530 bl 
· · · · d • tı ugun ra om mı yon ne ııobetlerının yen·den mey ana çışma- ta a,ağısına kadar &!der O r:oman · k 

1 
• b l B 

1 
72

4 4
76 

ı,;ına sebe olur. .. . . · • . yu se mı~ u u".uJ:'.or'. un.un , , 
P nobC't çekmış ve hıç tedavı görmemlı sı da talebe Duşunun bır kere 1928 

''Sıtma hamamın eşiğınde, yoiurdun zavallı BJtma hastalarınm böyle koca senesinde 800 bin yolcu taşıyıın lilr
kaşığmdad ı r., demeleri, dalak böyle man dalakları elbiselerinin üzerinden ket bugün bu mikd!lrın bir mislinden 
~işmiş kaldıkça onun üzerine tesir eden karınlarını çıkarıp ba,Iarını arkaya fa.da yalnız talebe taşıyor Hem ka
ı;oğuğun sıtma nöbetler ini meydana doğru götürerek yürUmeler1nden belli :ancı artıyor, hem de mütemad•yen 
çıkarmasındandır. Hamamdan cıkar- olur. •, sarruf earcl,.ri arıvor Kendi vııi'i•' 

Kane'nın yiiregiııı kırnııya, pnrçala
mıyn ahdetmiş olan ıfdaın. 

iV 

ı eırıKa l'iu. J, 

Jctf ona dikkatle bnkmrya koyul
muştu. Gray bütun sinirlerini gcrmi5, 
odamı tanunı~ olduğunu bildirec11k 
her tfırlil heyecanı glzleınlye azmcdl
yordu. Bakışlarını yine ktzD çevirdi 
VC' bütün bir gayretle dudnklarındJ 

MELEK'te 
N O 
Joan 

R M A 
Crawford 

Marle Antuanette ve Romeo 
Jullette filmlerinin unutulmaz. 

yaratıcısı 

SHEARER 
Rozalind Roussell 

tuafındın ııhıne bir surette ibda edılen 

KADINLAR ARASINDA 
lalmll nefis film! takdim edilecektir. 

l>ikkat: Hu ;amin mükemmel merzuu içinde tabii renk-
lerle süslü, en son modaları gö8ieren sahnel.er de rardır. 

İlave Olarak: Renkli MİKİ l\IAVS 
Bu gece icin Localar satılmıştır. Num ralı Koltuk! - ou sab!ihtan 

' • ıt haren nldınl. bllır, Tel : 40868 •••••••, 

..------------------------, ÇENBERLITAŞ 
Bugün l\latineJerden İtibaren 

SINEMASI 
Sinema ilemtni" biricik Yıldızı ve bUtUn kalpler! sevgiden titreten 

D E A N N A O U R B i N 'in ve 

Arkadaşı KAY FRACiS 
• En muvaffak oldukları 

1 • BAHAR MELEGi 
Battan rtlhıyete kaJar heyecan saçan 

il • KAÇAKÇILAR ÇETESİ Ac;ıba çaktığımı, hC'rifın kim oldu
ğunu anladığımı, gayrı şuuri bir ha
reketimle sezdlrdim mi? 

zoraki bir tebessüm belirteblldı. Kız A..:k, Sergüzeşt YC Macera Filmi. Telefon: 22513 
blitiln etrafındakileri unutmuştu. Ko 1 :s- , 

casmm alaylı alaylı bakışlarmdan \. ·•••••••••••••••••••••••••••••• 
Pcter·in kaygulu kaygulu kaş çatış-

Gray, herifi yaknlıımak, susturmıık 
!çın olanca hrııyla fırlıyordu, yokuş 
yukarıya basamakları dörder dbrder 
atlıyordu. Gözil evin ort tarafındaki 
kapının önünde duran bembeyaz bir 
gövdeye ilişti. Durakaldı. Bu şahane 
bir şekildi. Gelin elbisesinin beyaz
larına bilrUmmış sulün gibi bir kız. 
Kız t'llerini ona doğru uzattı. GUzel
llği o kadar esiri \'e dunyn diye bi
llnen her şeyden o kadnr uznktı Kİ, 

••••••••••••••••••••••••••••••, Johnny onu blrdenblre tanıyam11dı. . . s SINEMASI - Johnnyl!! BiR iSiM.... E S Kızın yanıba&ında asker tavırlı bi-

Hcrlti tanrr tanımaz, bOtun lrad" 
kuvvetlerlnu toplayıp, ıiendısini tanı
dıgımı belli ctmemıye uğraşmıştım. 
Fakat herifin huviyetinı anlar anla
maz bUtiın varlığım glzlenllmez bir 
öfke ile sarsılmıştı. Herifi ~nıyınc3, 
gözlerim artık bulanık ~ormiyc baş
lam~tı, az kalsın herifin üzerine sa:
dıracaktnn. Maamafıh buna ,rağmen 
haricen bir kılım bıle oynanamamı~tı. 
Metin kalabilmiştim!,, 

lıırından, Barney'in yanıb&şında şaş
kın şaşkın duruşundan, \'elhasıl her 
şeyden \'e hepsinden bihaberdi_ 

,.. Sa11atın zaferi ... _IJeh.anın Kudreti... . . 
Sinema Alemıne Kurulan Şeref Abülesı ..... l 

risi duruyordu. O, hiç bir yere bak-

Bir Tarih .... PERŞEMBE 16 EYLÜL ~~~or, bakışlarını kızdan ayırmıyor-
- Kız koşa ko~a Gray'a geldi ve hir 

BiR FiLM.... E B E D 1 A ş K saniye içinde delikanlının fki eli kı-
zın iki sıcak elleriyle sarıldı. 

- Aman Johnny sen misin? 

2 
M 

YILDIZ ! W J l L Y F J R İ C Gray gözlerini kızdan aymp, o düz, 
dik, mağrur damada döndürdü. Pc-

A R T H E H A R E L L ter işte kızınm saadetini bu ndamn 
. tevdi etmişti. Bir an için ikisinin ~ö-

V c Bilhassa Hatırda Tutulacak Bir Şey ... Ocla; ~u birbirine tukıldı. Gnıy'm ve Ma
jor Floyd'un g01:leı I. Johnny Gr.ıy 

S i N EM AS 1 ' n ı n ~~ı~!:~~~~ka~~~:~~~iı;1~0~~e en :e~i 
.. - '"'"el• ı 

1 

St'vdiğl kı7.ın kor'ası, k, lpa:ı.-ın Jt'ff 
Ancak SÜPER FİLl\fLER Gostcrccegı ır . .,.. .. 1 Legge leli. s. basiylc bNnber Pet<'r 

SES 

Johnny kendi kendine böyle konu
şarak: "Acaba rengim soldu mu, ya
hut kızard ı mı., diye dü~tındü. Fakat 
ile senelik hapishane hayatı tenini 
sahtiyan gibi p!şirmi~it. l\&kibini gör 
mcs!yle tt'pesine inen darbe o kadar 
feel idi ki, bir an söz Sôylcmek ik
lidarını kaybetti. 

Demek Major Floyd. Jcf! Lt'ggl' 
idi. Birden çevrilmPk ı tC'nen dolabı. 

hazırlanrın tuzağı nnladı. İ te bu E
manucl'in intiknmı ıdi. Dolıındm• ı 
kolpazan oğlunu Pctcr Knnc'ııln kı
zıyla evlendinnek 

- Johnny! Zavallı Johnny, bana 
kızmıyorsun değil mi' Benden iğrt'n
miyorsun değil mi? 

(De,•amı , ·ar ) 

ÖLÜM 
İnhisarlar Umum Mudur Muavini 

ve fahrt Maliye Müfettişlerinden 
Feyzi Alada pek kısa brJ rahatsızlığı 
müteakıp rahmeti Hakka kavuşmuş
tur. 

Cenazesi bugün Teşvikiyc eamiın

de ö.,len namazını mlltcakıp cenoz.e 
namar.ı kılındıktan son:-a İcerenkOy 
mPz:ırh~ındokl aile ltnbrlnc defnedl
kccktlr Mcvl!ı rahmet t'yleııin. 

Ct'lenk gcUrilmcmesl rlca olunur. 

CKAMILEN RENKLi> 

DOKTOR SiKLOPS 
Senelerdenberi Hazırlanan .. Benzeri Yaratılmayan 

Kudretile Herkesi Şaşırtan.. BÜYÜK FİLM 
Y A R l N A K .5 A /Jl 

L A L E SiNEMASIN' 
Heyecandan Sarsacak. Ha)Tcttcn Titretecek, 

Alkıştan İn1etcccktir ..... 
İlk Akşam İçin Numaralı Yerler ŞimdidC'n ,. __ 

Satılmaktadır. Telefon : 4J595. *' ,. 1 
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BAŞ, DIŞ. lMEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Emin Şükrü KUNT 
iç Hıstılıklırı M Uteha•ıaı 

Yeni muayenehane Vf' evi: Os
manbey, Bomonti tramvay du
rağı No. 287. Telefon: 81784. 

~ HER GÜN 2 DE~ SONRA J 
Prrlantala ve elmHlı eaat de mel<. bir kel ime ile 1 1 N G E R 8 A A T 1 demektir. ÇDnkU: 

Pırlant.alı ve elmaslı saatlerin b iltiin hakiki evsafı meşhuru Alem olan S 1 N G E R saaUerlnde top-
ıanmtftır. Bunun ıçln: Saat alacağınız zaman. tereddütsUz S 1 N G E R saati almalısınu ve saatin Oze
-lndekJ 8 1 N G E R markasına, milessesemi:r.ln adresine dikkat etmenlı IAzımdır. 

Modayı takip eden her asri kadın !cin kıymetli taşlarlyle ve nefis ışlemesiyle hakikaten nazan dlk-
<atl celbeden böyle bir harlkulAde 8 1 N G E R saatine sahip olmalc Adeta bir saadettir. 

NEVRA\LJI, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

letınbul Dördüncü icra Memurl•J· 
6undan: 41/4219 No. lu dosyada !!a
tılmasına karar verilen 138 Ura je
ğerlnde 21 parça hane ~:vası 14/10/ 
941 Salı günü saat 9 da Taksimde $e
hitmuhtnr mahallesi Lamartin cadde
si 15 No. lu apartımanda satılacak. 

Teklif olunan bedel muhammen kıy
metinin % 75 ini bulmazsa o günkü 
sntış geri bırakılarak 16110/941 per-

SINGER SAATi Hoşa Gidecek En 
Makbul ve En Güzel HEDiYELiKTiR 

~cabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan İsrarla İsteyiniz. 

,. SOMER BANK SELLÜLOZ MÜESSESESi 4
• 

İçin (35) Kalem Muhtelif Cins Erzak Aşağıdaki Şerait Dahilinde Mübayaa Edilecektir 
1 - İhale edilecek erzak müessesenin Yemlştcki deposuna teslim edilecektir 
2 - Muhtelif cinste buhınan eı-:r.ak nev'ıne göre talıplerine parça pa rça ihal~ edilebilir. 
3 - Taliplerin iştirak atikleri kısunlara veya tam :ımına ait malların verdikleri teklifteki kıymetinin 

yüzde onunu teminat akçesi olarak füale tarihine kadar Sümer Bank Galata veznesine yatırmış bulunma
ları lAznndır. 

4 - Verecekleri kapalı zarfın üzerine Sellüloz Mue esesi erzak ckı:iltmesl ibaresi yazılacaktrr 
5 - Kapalı zarflar 14/10/1941 Salı günü saat 12 ye kadar Galatada Sümer Bank Satınalma l\füdilriye

tlne tevdi edilmiş bulunacaktır. 
8 - Talipler verecekleri erzaltm nümunelerini de zarfiariyle beraber Müdüriyete tevdi edeceklerdir 

Müessesemizı İçtimai Teşkilatının Altı Aylık Erzak İhtiyaç Listesi . 
Mlktın Vahidi Clnıl Evsafı 1 Z A H A T 

10 
10 

100 

Çuval 
n 

Tenekt 

Kilo• .. 
n 

Pirinç .. 
Sade yağ 

Makarna ,, 
n 

Pılfıvlık 
Çorbalık 

Urfa 

Ki:' me ı 

Fıy sgo ) 

Bursanın olacak 
" ,, 

Urfa yağı birinci olacak derecesi 
nümune ile birlikte bildirilecek 

şembe günü ayni yerde ve saatte ı- No. 82 • A. Elmaslı ve 11 pırlantalı 500 Lira, EMSALLERi GiBi 1& SENE GARANTiLiDiR. 
kinci arttırma suretiyle satılacağı ı- fllkkat: Singer saatleri tstanbulda ynlnız Eminönü merkezındekl mağazamızda satılır. tstanbulda şubem\7 
lan olunur. (7277) ' yoktur. Adres Sl~GER SAAT Matazalan. İstanbul Eminönü. No. 8 ' 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ılanlan 
Muhammenb edelı 14250 (Un <tön oın 111.1 yuı. elli) ııra olan 2 adet 

Linotip yazı dizme makinesi 17-11-19U Pazartesi günil saat 15.30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacakhr, 

Bu l~e girmek isteyenlerin 1068,75 (Bin altmış sekiz Ura yetmiş beş 
kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları \'e 
tekliflerini ayni gün ~aat 14,30 za kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
IAzundır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar-
paşada tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (8631) 

~ 

Muhammenb edeli( 3760) lira olan 13 adet Muzayyiki hava perçin 
('ekici 3 adet muzayyikl hava kılavuz motörü ve bir adet Muzayyikl hava 
el zımpara motörü (27.10.1941) Pazartesi günü saat (15) on beşte Hay
darpaşada Gar binası dahllindeki komisyon tarafından açık eksiltme usu
liyle satın almacaktrr. 

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

. neniz Levazım Satmalma Kpmisyonu İlanları 

, - ı unnıın ecıııcıı ot..-cıeıı 107::1 l_!il. llra olan ::12 Kalem muhtelıt <> ' 
çUde demir boru, demır rekor, demır dirsek, demir nıpıl ve demir Uç ~ 
ğızlının 9.10,941 Perşembe günu .,aat 11 de Kasımpaşada bulunan denı. 
levazım satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İlk temınatı 804.86 lira :ılup şartnamesi her gün iş saati dahi
lınde mezkıir komisyondan bedelsız alınab!lir. 

3 - İsteklilerin 24JO sayılı kanunun istediği vesalkle birlikte adı ge 
çen komisyona belli gün ve saatte müracaatları UAn olunur. (8915 

~ 

1 - Tahmin edilen mecmuu bedeli (111150) lira olan (50) ton kurıı 
fasulyenin 27/1. Teşrin/941 Pazartesi günü saat 14 de kapalı zartla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (873) lira (75) kuruş olup şartnamesi her gQn pa-
rasız olarak komlsyond. n alınabilir. 3 - lsteklılerln 24!10 sayılı katı 
unıı uygun olarak hrızırlıyn caklnrı kapalı teklif mektııplıırını havi kapalı 
zarflarını en g('Ç bc.-llı gun ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpa
şada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 'eı melerl. 

(8949) 

200 
200 
400 
300 

80 
90 
20 

n 

Teneke 
" 

Zeytin yağı 

Şehriye ) 
Çubuk 1, 2, 3 No.) 
Ekstra ) 
Yemeklik 

(Makarnalar undan ima, 
edilmiş bulunacak) 
(Zeytin yağı 1 : 1/2 asit olacak 1 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır, 
(8924\ 

ı -~-----~---~~~------------~~------------------------~------------.;._---~ 

------------~----------------------------- ----------
.. 

Çuval Sabun Beyaz Rutubet % 24 
Şahmı hamız 64 

1 Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlüğünden 
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Teneke 
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Çuval 
Kilo .. 

" 
Çuval 
Küfe 

Kilo 
Kutu 

n 

Teneke 
Kilo • 
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• 
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Dilzine 
Kilo 
Çuval 

" 

" 
Merclmelr .. 
Un 
Un 
Peynir 

Kaşar 

Fasulya .. 
Tuz 
Soda 
Zeytin danesl .. " 
Pirinç unu 
Blskill 

" 
Salça 
Kırmızı biber 
Kara biber 
Bahar 
Tarçın 

El sabunu 
Bulgur 
Jrmik 
İrmik 

Yeşil .. 
Kırmızı 
aoreklık 
Saklaval•'· 
Beyaz 

Horoz 
Tombul 
İnce 

Duble 
Orta 

EkstrP 
Orta 

Muhtelif 

Orta 
İnce 

Şahmı hamız bağlı kale\1 
Sebes kalevi 

% 8,97 
3 0.03 

clmıyacak (Yeşilde 60 dan aşağı 

Birinci nevi olacak. 

Peynir yağlı olacak, tercihan Edime 
malı 

Tercıhan Edirne malı olacak · 

Halis domates olacak 
Karışık olmıyacak 

Dôğülmemlş olacak 
Dôğulmemi:ı olacak 

1 
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TÜRKiYE iş BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1941 İkramiye Planı 

Keşldeler: 4 Şubat. 2 Mayıs, l Ağustos, 3 İkincite:ırln 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 

1 adet 2000 liralık- 2000,- Lira 
3 " 1000 " - 3000,- .. 
2 • 750 • - 1500,- • 
4 • 500 • - 2000,- • 

8 adet 
35 .. 
80 • 

300 " 

250 liralık - 2000,- Lira 
100 .. - 3500,- " 

50 • - 4000,- • 
20 " - 8000,- • 

fstanbul Levaıım Amirliği 

Satınalma Komisyonu ilanları 

1135 kılo ııu gram mutıteııı Kalın

lıkta balık ağı ipliğı alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 10/10/ 941 Cuma 
gi.ınü saat 15 de Tophanede Lv. A
mirliği satın alma komisyonunda :1a
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte ko
misYona gelmeleri, Tahmin bed~li 
5116 Ura 33 kuruş, kati teminatı 767 
lira 45 kuruştur. (236 - 8961) -

800 adet kar gözlilğil alınacaktır. 
Pazarlıkla ekslltmesi 14/10/941 Sa>ı 
gilnU saat 15,30 da Tophanede LV, 
Amlrliğı satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklllerin teklif ede
cekleri numuneleriyle ve tetnlnatla
riyle komisyonda bulunmaları. 

(287 - 8962) -Beher kilosuna 400 kuruş tahmin 
edilen 30 ton pençelik kösele alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14/ 10/941 
Salı günü saat 14,30 da Tophanede 
İst. Lv. Amirliği satm alma komis
yonunda yapılacaktır, İsteklilerin 
teklif edecekleri miktar üzerinden 
teminatlariyle belll vakitte komisyo-
na gelmeleri. (288 - 8~::3) 

, Daktilo Aranıyor 
1 

Istanbul C. JılUddeiumumllıtınden : A,ık bu 
lunan Istanbul adliyeal bin kuruı maath ... 

1 bıt kltiplıklerlne memurin Ka. nununun 4 
UncQ maddesinde yazılı ıartlara hala bir dak 
tılO ile Jl'UI yumasıru bilenler UUtnda mU 
aabaka imtihanı yapılarak mUnuiplerl altna 
cafından isteklilerin imtihan ..UnU olan Jl. 
birlnciıeırln. 941 cuma ııGnO Hat 1 O bu,uk· 
tan bir ıOn n•eline kadar bir dılek'e ile 
Adliye Encilmenl Relılifine mQracaatlan. 

* 
A'rk bulunan latanbul AdllJeal bin lrunıı 

maaılı piyade aıObaılrliklerlne orta mekt«P 
muunu olanlar arurnda mOubaka lmtilıa• 
nr yapılarak mOnulbi alınacafından istekli· 
lerln memurin kanununun 4 OncU madde,inde 
yndı belselerl hlmllen imtihan ıUnO olan 
31 . bllmcite,rın. 941 cuma tonu uat ı4 bu 
~ukun . bir ıriln nvellne kadar bir dilekçe 
ıle AdlıJe encUemnl reiılifine aıOracaatlıırı . 

i LAN 
1 Bnkırköy kazası Cevizlik mahalle
s i Yorogancı sokağmda 4 No. hane h
zerine Ahmet Hayri olarak niltus kil
tüğünde kayıUı iken bu defa İstan
bul Asliye Beşinci Hukuk HAkimll
ğinden aldığun 2/7/941 tarih 941/.JU 
esas ve 941/354 karar sayılı Ulm mu
cibince ismimi Ahmet Sobrl olarak 
tashih ettirdiğimi sayın gazetenizle 1-
lılnmı dilerim. 

I ~---------------------------------------~ 
KAYIP: Şehremini nOfuı aıemurlufundan 

aldıfım nOfus teıkeremle Fatlb yabancı tU· 
besinden aldılım terhis tezkeremi kaybettim 
Jenllerlnl alacafımdan eskilerinin hQkmO 
yoktur. Adapaıannda 327 dofumlu Selim 
oflu Davut. 

......................................... ~ 
KAYIP: 1931· 1939 yılında Amerikan im 

kolejinden aldıfım orta mektep ıahadetna• 
meml kaybettim yenlılnl alacaflllıdan esklıl· 
nin hOkmO yoktur. Adres : Rejin Cl'fft Dol· 
ruyol Mkctcp ıokalr No. 30, 

Gazi Terbiye enstitüsünde yeni açılan yabancı dit şubesinin Fransız
ca kısmı ile Fiziki ve tabii ilimler, matmatik, müzik şubelerine kız ve 
erkek, beden terbiyesi şubesine 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 
günü Ankarnda Enstitüde yapılacak olan bu imtihana girebıllrler, Hazır
lanacak evrak ile Enstitıiye girme '}artları hakkındaki umumi hükümler 
Maarif Müdürlüklerinden öğrenile'lilir. (7215-8773) 

Almanca Mütercimi Aranıyoı 

Maliye Vekaletinden 

...... 

Malt tetkik heyeti tçln Almancaya IAyiklyle vAkıt ve Türkçesi kuv
vetli bir milterclm aranmaktadır. Kadro Ocretl 210 liradır, Taliplerin 
bntihanda ıömreceklerl llyııkat derecesine göre bu ücret birden veya 
tedricen verilecektir. İmtihana gireceklerin en az lise mezunu olması 
ve askerlikle hiç bir alAkası bulunmaması şarttır. Yüksek tahsilli olanlar 
tercih edilir. İsteyenlerin müsblt e\•rakı ve iyi hfZmet vesıkalarlyle bır
llkte 10 Teşrinievvel aksıımın:ı kadar Defterdarlıkta maliye müfettişliği-
ne m(ira<-aathırı (67~R-ll~ 

.-\:-.kl'ri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 

4 Kalem Tel Abnacak 
Tahmin edilen bedeli (31225) lira olan yukarıda yazılı 4 kalem tel 

Askeri Fabrikalar Umum M!ldi.ırlüğü Merkez Sntmalma Komisyonunca 
15,10,941 Çarşamba gün!! saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname (1) lira (57) kuruştm, Kati teminat (4683) lira (75) ku-
rustur. (8889) 

6000 metre kUp tomruktan hasıl olacak tahtalar Boludakl fıb
rlkalırdın Adapazarına nakledllecek 

Çam tomruğunun beher metre kupüniın 13, köknar tomruğunun be
her küpüne 10 lira bedel tahmin edilen yukraıda yazılı nakliyat Askert 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü meueı satın alma komisyonunca 20.10. 
941 Pazartesi gilnU saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
2 lira 25 kuruştur. Muvakkat. temınat çam tomruğu oldugu takdirde 
4875 Ura, köknar tomruğu olduğu takdirde 3750 liradır, Teklif mektup
larını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri. (8808) 

~ 

2.1 x 1.25 x 0.012 metre eb'adında 2250 adet Karaağaç veya beyaz 
kontroplak 

2.1 x 1.25 x 0.008 metre eb'adında 1250 adet Karaağaç veya beyaz 
kontroplAk 

12 mm. ve 8 mm. kalınlığında \•erilmed'li takdirde adetleri iki misli 
olarak 6 veya 4 mm. kalmlığmda olabilir. 

Tahmin edilen bedeli 21000 lira olan yukarıda yaz.ılı iki kalem kon
troplAklar Askeri Fabrikalar Umum Müdilrlilğü merkez satın alma ko
misyonunca pazarlıkla 15.10.941 Ça~4mba günü saat 14 de ihale edile-
cektir. Şartname parasızdır. Kati teminat 3150 liradrr. (8807) 

Malzemenin cine Muhammen Kati Şartname 

ve miktarı ihaleni" gDn ve uatl bedeli teminat bedeli 

Dosyasına bağlı 
iki llstede ya
zılı e 1 e k t r i k 

Lira Lira Kuruı 

malzemesi J5110/941 Carsamoa 15 53762 7876,20 289 
Dosyasına bağlı 

üç kıt'a listede 
yazılı elektrik 
malzemesi 15/10/941 Carşam">a 15,30 38245 5738,75 192 
2000 - 2600 tüp 
oksijen 15/10/941 Çarşamba 16 16900 2535 

Yukarıda yazılı malzemeler hizalannda gösterilen gün ve saaUerde 
Asker! Fabrikalar Umum Mildürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca 
pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedelleriyle kati teminatları ve 
şartname bedeli hizalarında gösterllmiştri. (8914) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın 

Alma Komisyonundar~ 
MDbayaa11111 

cinai Mlkdan 

Paltoluk 

Muhammen ilk ta
bedell • mlnıtı 

Ekelltmenln 
Şekli Tarihi Saati 

kumaş 420 metre 596 188 Açık 9.10.1941 10, 30 
İskarpin 400 çift 830 249 .. 9.10.1941 10. 45 
Reçel 3000 kilo 065 147 " 9.10,1941 11, 00 

Mektebtmlzin 1941 malt yılı ihtJyacı yukarda gösterlldlli şekiller
de eksiltmelere konulmustur. Fazla tatsi!At için Gilmilşsuyunda Yüksek 
Mühendis Mektebine müracaat. (8449\ 

Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğünde; 
Şehzadebaşı veyahut Beyazıt civannda 50 - 70 kişi ıtlabilecek bQ

yilkUlkte yurt olmıya elverişli kir:ılık bir bina aranmaktadır. (KArglr 
bina tercih olunur.) Bina sahiplerinin (23288) telefon numarasuıa müra-
caaUan. (8884) 

Ş!şhane Evliyaçelebi ve İskencler caddelerinin tevsii ile kaldırım, 
duvar vesaire inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif bedeli 30107 lira 80 kuruş ve ıl.k teminatı 2258 lira 9 kuruştur. Mu
kavele. eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fennl şartnameleri, 
proje keşif hilldsasiylc buna milteferrl diğer evrak 151 kuruş mukabilin
de Belediye Fen İşleri Müdürlüğii:ıden verilecektir. İhale 16/10/941 Per
şembe günu saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektupları. ihale tarihinden üç l{Ün evvel Belediye 
Fen İ lerl Mildil-rlilğline muracaatla alacakları tennl ehliyet ve941 yılma 
ait Ticaret Odnsı vesikaları imzalı şartname ve kanunen ibrazı lAzım 
gelen dığer ve alk ile 2490 numar ılı kanunun tarlfatı çevresinde hazır
lıyacakları teklif mektuplarını ihale gunü saat 14 de kadar Dalml Encil-
mene vermeleri Ja:r.ımdır. (8638) __ nw....,. .... _..._ 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 
.~. Z t R AA T BANKASl' 

Kur&1lu~ Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,00~ 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

rGra Biriktirenlere 28,800 Lira:~ ... 
iKRAMiYE YERIYOI. 

Ziraat Bankasında kum?aralr ve lhbusız tHarruf heHplanndı en az 50 
tlra11 bulunanları senede 4 defa çekilecek kur'a ile aııOıdakl plAntı gö· 

re ikramiye daQıtılacektır. 
4 Adet ı.ono Liralı" 4,001) Llrı 
4 500 • 2,000 • 
4 " 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 1,000 • 
ıoo " 50 • 11.000 • 
120 " 40 • 1,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

DiKKAT: HeHolınndıl<I paralar bir sene içinde 50 llradan aıaDı dUtml · 
yenlere ikramiye çıktıQı takdirde 3 20 fazlıılyle verilecektir. Kur'alar 
eenede 4 defa. 11 EylOI, 11 Blrtnclklnun, 11 Mart ve 11 Hazlr•" 

tarlhlerlnde çekilecektir 
........_..~~~....._.. ..... 

As. Tbb. Okulu Müdürlüğünde~ 
1 - O'nlverslte tedrisatı 31-l,Teş,-941 de başlıyacağmdan alllda 

bulunan As. talebemizin sıla izni Birinci teşrinin 28 ine kadar temdlt 
edildiği. 

2 - Bu sene yeni kayıt ve kabul ed\lmls olan talebelerin t.e 15 
Birinci tesrlnde okula iltihak etmeleri lltn olunur. (8441 l 

. TÜRKiYE iŞ BANKASI A. Ş. 
İstanbul Şubesinden : 

Yüzbaşı Bay Ahmet namına mukayyet 34212 No. 1ı Mülga İtibar 
Milli Bankası muvakkat Hisse senedi zayi edilmiştir, İkincı r.!lshası ve
rileceğinden eskisinin hukm yoktur. 

İDEAL BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Oivor ki: "Az masrafla iyi iş vapmak, para kazanmak 
istiyorsanız. ''İDEAL BÜ"RO" .YU okuyunuz.,. 

Satı, ueri: TAN ~ latanbul 

Fiatı 50 Kuruı. 

Sahıp ve Nefl"ıyat muduru Emın Umıan. Gazetecı.lı& ve Nevıy 
T. L. S. TAN Matbauı 


