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«..._..iyde leWi Tramvafı r de" 
Yeni Açılan 31 N o. h • 

SARAY LOKAN"l 
Muhterem halkımız büyük rağbet ve l• ,.,cıı 

ınektedir. Temiz yağlar, taze balıklar, -~e 

<lost'UI 
llş\e cli.ı 

bahscti 
bu tali 
tasvir ı 

yliksck 
mcm1ef 

• GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 
mutedil fiyatlar, iyi bir servis. t" 

Ya-

Havacılık Sanayif 
Tesisi için ilk Adım 

İngilizler 
Libya'ya 
Taarruza 
Başladı 

' Etimesutta Seri Halinde Mektep Tayyareleri 
İnşasına Başlandı, Yakında Küçük 

Takatte Eir Motör Fabrikası Kurulacak 

ilk Ağızda 80 
Kilometrelik İlerleyiş 

Kaydedilmiştir 
. Kahire, 19 (A.A.) - Resmen 

~il~irildiğine göre, Cyrenaique 
ıs!ikametinde umumi ileri hare
kat başlamıştır. Seksen kilomet
relik bir ilerleyiş kaydedilmiştir. 

ltalyan resmı tebliği 
. ~o.ma, 19 (A.A.) - "Tebliğ., 
Ingilız hava kuvvetleri Brendizi 
ve Nap~liye tekrar taarruz etmiş 
!erdir. Olen ve yaralanan yoktur. 
Hasar cüz'idir. 

T.obruk ve Sollum cephelerin
de ıt.al~an topcusu faaliyet gös -
ternuştır. Cyrenaique üzerindeki 
hava savaşlarında, İtalyan avcı 
t~~are~~ri iki düşman tayyaresj 
duşurmuşlerdir. 

Tlirk Hava kurumu genel merkez heyetinin evvelki g" Ank d t ~ un ara a yap ıgı toplantıdan bir görünüş 

V. PAPEN'E 
ATFEDİLEN 
BEYANAT 

Vaşin9ton 

Konuşmalarının 

Ehemmiyeti 
:.Japorlarm ileri sürdüğü üç dileğin 
Amerika tarafından kabulüne im
~n oktur. Fakat Japonya bir 
ÇıltmıZ!n içindedir Ya bazı dava
larm.dln vazgeçerek ablokayı kal
dnı:naun çaresini arayacak, yahut 
her tıbJ,ikeyi göze alarak harbe 
girmi'e mecbur olacaktır. 

Jf. Zekeriya SERTEL 

Birın.üddettenberi bütün dün 
ranın aliıkasr uzak şarg 

üzerin<.e toplanmış bulunuyor. 
Generıl Tojo'nun iktidar mevki
ine gediği gündenberi Japonya
da bir kaynaşma görülüyor ve 
Japon hükfunetinin Uzak Şark -
ta yen nizamı kurmak için kat'i 
adıml~ atıruya karar verdiği se
ziliyoı. 

General Tojo son kararını ver
meden evvel geçen nisanda Ame
rika ile başlamış bulunan müza
kerelerin bitmesini bekliyor. Ay
ni zar.ıanda bu müzakereler de 
mümkün olduğu kadar fazla kar 
lı çıkınak için de bir taraftan A
merikayı sıkıştırıyor, diğer ta -
raftan müzakereler iyi bir neti
ce vermediği takdirde derhal 
harbe girecekmiş gibi hazrılık
lar yapıyor. 

Japon Başvekilinin ifşa ettiği
ne göre, Amerika ile yapılan ko 
nuşmalarda üç meselenin halli -
ne çalışılıyor : 

1 - Amerika ve İngilterenin 
Çian-Kay-Şek hükumetine yar -
duru kesmesi; 

1 
Ankara, 19 (A.A.) - Türk ha- runda, başarılan işlerin bir hüla

v_a Kurumu Genel merkez heye- sası yapılarak deniliyor ki· 
tı, altı aylık toplantısını dün Mar "B · 
din mebusu General S f" D .. u yıl havacılık kamplarımız Tekzip Ediliyor 
gören'in başkanlığı al~~da ;:p: ;>'~~ız orduya uçucu yetiştirme 
mış, merkez idare heyetinin altı ışını .~rogramları~a ~lmışlar ve Berlin, 19 (A.A.) - Bazı ecne
aylık çalışma ra oru ile müra _ am~to~ gı;nçler uzerınde çalış - bi r~d~olan. ~lmanyanın Anka
kipler rapol'Ullu p ve bT maga 1n:k~ bulamamışlardır. Bu ra buyük elçıs~ ~araflndan bir is
tasdik etmiştir ı ançoyu ';faz g_ediklı hazırlama yuvamıza p~nyol gazetecısme verildiği ileri 

Merke ı'dare. he t" . ıstekli çıkan binlerce gençten sürülen mülakat hakkında mü _ 
z ye ının rapo - 0 t ı· l ·· ·· t ·· =::===========~~====~~==e=va=m=ı~Sa~.==4~S:U~1 a aa ar yuru muş oldukları ci-. betle salahiyetli mahfillerde M. 

' 
al \ 

Voı:ı Papen'in bahsi geçen gaze-
J-~TJ(lf ~:]JL tecıye hiçbir mülakat vermediği 

-·----·----- _ _ _ beyan edilmektedir. Bu itibarla Ü gazeteler e radyolar tarafından 

. ~ G u·· n de l o ç 0 k Kanl ı muhtelif kombinezonlar yapıl _ '3' mak suretiyle bu haber etrafında 

B 
• yürütülen mütalaalar hiçbir e -

in Kadar B
• M sasa dayanmıyan tam.amiyle uy-
lr Ücadele durma haberlerden ibarettir. 

Esir Ahndı Başladı 
-ıı-

Cephenin Merkezinde Moskova Cephesinde 
Büyük Bir Şehrin İşgal Alman Taarruzları 
Edi.Jdiği Bildiriliyor Zayiatla Püskürtüldü 
Bertin, 19 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığının teb _ 
liği: 

Doğu cephesinde, rnuvaffakı _ 
yetli yeni taarruzla:r yapılmakta
dır. Son üç gün zarfındaki muha
rebelerde on binden fazla esir a
lınmış ve 171 zırhlı araba tahrip 
edilmiştir. 

Sivastopol kalesine kar.şı ya -
pılan hava taarruzlarında, deniz 
ınşaat tezgfilılarında ve patlayı
cı maddeler depolarında şiddet
li infilaklar olduğu müşahede e
dilmiştir. Limanda büyük bir nak 
liye gemisi bir bomba isabetiyle 

(Sonu; Sa: 2; SU: 6) 

Moskova, 19 (A.A.) _ Sovyet 
geceyarısı tebliği: 

18 Sonteşrin günü, kıtaları _ 
mız, bütün cephelerde düşmanla 
çarpışmışlardır. Muharebe, Kali
nin ve Volokolmsk kesimlerinde 
ve cenup batı cephesinin bir ke
siminde bilhassa şiddetli olmuş
tur. Bu muharebelerde kıtalan -
mız, düşmanııı hücumlarını tar _ 
detmişler, malzeme tahrip etmiş 
ler ve Alman kuvvetlerini imha 
suretiyle düşmana telefat verdir 
mişlerdir. 

(Sonu; Sa: 2; Sü: ~) 

Weygand 
Azledildi 

Bu Kararın Hitler'in 
Talebi Üzerine 

Verildiği Söyleniyor 
Lond~a, 19. (A.A.) - Nevyork 

~a. gayrı resmı fakat umumiyetle 
ıyı ~a?~~r ala~ bir ~aynaktan öğ 
renildıgıne gore Hıtlerin talebi 
üzerine Vichy hükumeti general 
Weygand'dan şimal Afrika ku -
mandanlığı ünvanını geri almış -
tır. • Vaşington, 19 (A.A.) - Gene
ral Weygand'ın azledildiği sala -
hiyettar bir membadan teyit e
dilmektedir. 

r ·· .. ··Un Kacakcılıgic~g1 
Cnliyecek TedB. 

• : 
: . 
i . 
: : 

Pasta ve Börekçilere Un Verilmiyec 
S Ekmek darlığı şehrin her tarafında dün sa
i bahtan itibaren tamamen önlen.mis halk normal 
i şekilde ekmek almıştır. Darlığın bundan sonra 
i bir daha çekilmemesi için belediye yeni tedbir
i lerin tatbikine bilhassa itina etmektedir . 

na meydan bırakılmamış olacağı diişiini 
dir. Bu isteğin bazı değiliınelcrle kabu] 
ve kararnamenin bugünlerde ne:?redilm 
lenmektedir. 

Belediye iktısat müdürlüğiiniin B 
yaptırdığı ekmek çeşnisi tecrübesinderı 
tice alınmıştır. Belediye tahlilhanesi 
ekmekler hakkında bir rapor hazırlıyac 

i DiğeT taraf tan belediye, koordinasyon heyeti
$ ne müracaat ederek, pastacı, börekçi ve simitçi
: lere un verilmemesini istem istir. Ancak bu su -
~ retle, ileride herhangi bir şckÜde un kaçakçılığı-....... ·----·••'••·-····················-·· .... , __________ .. 

İngiltere İmparatorluk Genelkur
may Başkanlığına tayin edilen 

General Sir Alan Brooke 

İngilterede 
Kumanda 
Değişikliği 

-
G. J. Dill'in Yerine G. 
Kurmay Başkanl ığına 

G. Brooke Getirildi 

r ...... -···---------------
l .ASKER f VAZIYET 

General 
Şark Cephesinde Harekatın 

Kaybetmesinde Rusya 
Bir Rol Oynadığı 

Kışının 

Arnlaşıllyt 

Şıkuetıı muharebelere sahne old ı.ığu bildirilen Kalinin Volo 
lamsk, l\Ioz.aisk ve Maloyarosla vez bölgelerini gösterir' harita 

k h . r··················--····, .. --.......... .. şar - cep esınde harekatı durduramı-

ziınat 
riınizin 
~fak u[ 
hatsız 

beyaz r 
aklı 
ıılbuk\ 

Bir çok askeri mütehnssıslar k1şm. ,-----

Londra, 19 (A.A.) _ İmpara _ yacağını iddia ettiler. Bunu iddia e- : M•ll" Ş fi 1 t l 
torluk Genelgunnay Başkanı Ge denler i~ şeyi .unut.u~orl~rdı; Biri $ 1 1 e e a yfl 

Rusyadakı kışın şıddetını, dığerı cep- E 
neral Sir John Dill, 25 ilkkanun- henin Alınan üslerinden uzak olu- : Krah Arasında 
d_a vazifesinden çekilecek ve ye- şunu. • rıne anavatan kuvvetleri başku- Finlandada harp sıfırın aıt111da 40 : Ankara, 19 (A.A.) - it 
mandam General Sir Alan derecede yapılmıştı. Fakat orada harp S yan Kralı · haşmetli üçüne 
Brooke gelecektir. edenler !ki tara~ta da bu mevsime a- S Victor - Emanuel'in doğum 

60 ıncı yaşına girerken vazi _ lışk~ kıı:ıse~erdi.. Ordular ona .. gör~ 5 Yıl dönümü miinaschctiyl 
fesini terkeden General Dill' teçhız edılmışlcrdı. Orduların uslerı i Cüınhurreisi İsmet İnönii 
F ld .. . e de arkalarında bulunuvordu : rafından tebrik telgrafı çekil 
~ ma~~şal unvanı veı:ıl~ekte- Halbuki Alınan - So~·yet 

0

harbinde $ miş, ital~·an Kralı da telgraf-
dır. B.ugun Bombay v.~ısı bulu- vaziyet öyle değildir. Beş on günden • ı 
nan Sır Roger Lumley ın bu vali- Devamı Sa 4 Sü 2 E a teşekkiirlerini bildirmiştir. 
likte çalışma devresi sona erince, ·--.... -_ .... _._ ........ - ....... .. . 
Bombay valiliğini mareşal Dill - ------~-•mııııı 
üzerine alacaktır. rA • • /} ~ L o ~ İmparatorluk Genelkurmay i- \ııl ~&., ,ece': !>~ 
kinci başkanı General Sir Henry 7"' '/ &,. -...... ., 
Pownall başka bir işe tayin olu- --~,----~----_;:_ _ _:::_ ________ .J:f'\ 

nacak ve 45 yaşında bulunan Ekmek yerine Pasta 
Tümgeneral Nye imparatorluk 
Genelkurmay ikinci başkanı ola
caktır. Sir Henry Pownallı 58 ya

Bol~uğu 

şındadır. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 7) 

yapılan araştırmalar sırasında dö 1 pastp 
fırınında 270 çuval ekmek ve l,ir baş~ 

HAL 1 D sın~a 100 çuval francala unu bulunmu.; sorg 

K 
çekılen fırıncılar, unları. çok yüksek tutarla 

ARA Y mck fırınları~.dan s~tın aldıklarını. ekmegimizd 

2 - J aponyaya karşı tatbik e
dilen ablukanın kaldırılması; 

3 - Japonyanın uzak şarkta 
sulh ve yeni nizamı tesis etme
sine karşı gelinmemesi. 

"Hamlet,, den Doğan Dava Tokyoda Ateşli 
Nutuklar 

.. "' . çaldıkla.rmı soylemışler. Bu ana baO«- günund 
pasta., da ~e~ır~. neced~r? Pastaya düşkünlük niçın öyle çılgınc 

sına aldı, yurudu? Hangı memleket bizdeki kadar kenoısinı b 
deı:bir~ pastaya vermiş, gırtlağına kadar pastacılığa b 1gulmu 
t~r_? Bır takım _bayanlar, bayancıklar görüyorum ki. pasta yeu 
sını, pasta dersı almasını bir "ilen adım,, sanıyorlar; tisteli.k b 
pastacı dükkanına g.irip boyalı tırnaklı ellerıyle pasta tabağı 
ve çatalı~ frenkçe~ıne ~u.ttular mı modern olmanın bütün şa 

Altı aydanberi devam eden mü 
zakerelerde bir adım bile ileri 
gitmek mümkün olmadığı için 
General Tojo doğrudan doğruya 
müzakereleri idare etmek ve bir 
an evvel bir neticeye varmak ü
zere Kurusu'yu Vaşingtona gcm
dermiştir. 

Kurusu Vaşingtona var -
dığı gün Japon diyeti (parlamen
tosu Amerikanın aleyhinde bir 
karar ile ortaya çıkıyor. Bu ka -
rarda uzak şarkta sulh ve niza
mın kurulamamasından Ameri -
kanın mesul olduğu bildiriliyor 
ve J aponyanın başladığı bu bü
yük işi sonuna kadar götürmesi 
lüzumu üzerinde ısrar ediliyor. 

Ayni zmanda Japon matbua -
tında Ameri.kaya acı hücumlar
la dolu yazılar çıkmıya başlıyor. 

Japonyadaki bu gösteriler şüp 
hesiz Vaşingtond~ konuşmalar 
üzerinde bir tesır ictıiSı;ıe.aksa -
diyle yapılmaktagn. Faka te-
ıir menfi' ~·ı:.qlmuş, ~ u -
nısu'nun vai~J~·ıi ve y ini 

, İ~;~a. . ~u: 3) 

İle Şehir Tiyatrosu Reiisörü 
Arasındaki Neşriyat Davasına 

iki Muharrir 
Dün Başlandı 

Şehir Tiyatrosu rejisörü Ertuğrul Muhsin ve muhinir Ceİaletti ~-· d '"nkil ı n A:alDe u ce se esnasında 

<Tafsilat dördüncü sayfamızda) 

--cı-

Ziraat Nazırı Japon 
Amerikava 

Harp i l :nını 
Derhal 
İstiyor 

Vaşington, 19 (A.A.) - Salı gü 
nü Japon parlamentosunda zira
at nazırı Şimada'nın harpçi be
yanatı Vaşingtonda ancak şaşkın
lık kelimesiyle vasıflandırılacak 
bir aksülamel uyandırmıştır. Şi
mada, bu beyanatında Birleşik 
devletleri bugünkü Avrupa an -
laşınazlığma sebep olmakla itti -

1 

ham etmiş ve Birleşik devletlere 
karşı Japonyayı hemen derhal 
harbe girmiye teşvik etmiştir. Şi 
madanın bu beyanatından evvel 
general Tojo ve Amiral Togo da 
yine harpçi nutuklar söylemiş -
lerdir. Vaşingtondaki intiba, biz
zat Japon hükumetinin Kurusu
yu vazifelendirdiği işin muvaffak 
o~amasını arzu ettiği merkezin
dedir 

(Sonu~ Sa: 2: Sü: 4} 

!arını yerıne getırdıklerım ahlatan komik bir hal alıyor' ar! tun 
Ben ~~staya karşı koyanlardannn. Sebepsiz olarak mı? Hay, __ 11o1 

Pastalar luzumsuzca süslüdürler ve süslen de, çok kere, yumıı 
nın, sütü~, ~~ymağın. yağın halisi. tazesi, temizi ve gerçeği 
lar:ılmadıgı ıçın zararlıdırlar. Once damağa hoş bir tat yay. 
bogazdan melhem gibi geçerler amma mideye indiler mi be• 
maddelerden çok zehirler, "toksin., ler çıkarmıya başlarlar 
yine o süsler, boyalar, sıvalar. harçlar, ne idüğü belir:>; 
ve mıncıklanmış nesneler yüzünden bunlar, pasta de<-' 
makiyajlı - ha§a sümme haşa - gıda kokotcukları, fiın 
umulmıyacak derecede pahalıya satılırlar; yapma Vf 

zellikleriyle çoluğu çocuğu kendilerine çekerler, ail et\- • 
azımsanmıyacak bir gedik açarlar. 

Ya isimleri ''Sup., ler, "monblan,, lar, "piramı\ 
alakrem,, ler, "ekler., ler, neler de neler, maydanoz! ... ~ 
Lkeşki bu olsa!] Hepsi yabancı, çetin, sevimsiz kelimeler.. . 
kendileri değil, adları da ağzımıza yakışmıyor. Bir mesele .. 
Bunlan kimler yapar? Arasıra dükkanın alt katında lekeli ö 
terini, traşı uzamış kart suratlarını, kara tırnaklı ellerini go 
ğüm iştah kaçırtıcı izbandut adamlar mı? Dudağıma sürüne 
dilime dokunacak olan badem, fıstık, reçel inci mercanlarmı 
naklar rm diziyor? Bütün bunları düşündüğüm içındir ki, 
her pasta, elimi uzatırken: "Aldanma gösterişime, yeme 
der gibi gelir; her pastacı camekanı üzerinde de, ~anın 
olursa olsun tehlikeli yerlere şoförler, vatmanlar .:ıva 11 
lar gibi şunu okurum: (Aç gözlü, dikkat! Mideni b 

- TÜ 
ler: N 

EV 
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so- ıira elbet ka.rde11ıne ıı: Tlll du!len bir 
vazifen var, ne de olsa ondan bUyiık· 
sun, Ben aci7.ım, bugün bu evde bü
tün haklarını knybetrnlş b!r hlzmet
çitlen farkım yok. Diitü emeklerım, 
biıtün fedakadıklanm unutuldu. He
le Suaviye karşı bir anadan farkım 
rnı vardı? Zıyaııı yok esasen bunları 
tekrarlamak hizumsuz. 

- 1-{ la, söylediğinizden hiç bir ııey 
nnl mıyorum Ne oluyorsunuz ku-
2um? 

- Kemal, sana şu kadar söyliye
bilir ın. Suavin!n h Une d"kkat et. 

- Peki, fakat ben Su vinfo halinde 
hiç bir fevkaladelik gôrmüyorum. 

Behiye sustu Ylinünil aldı, tekrar 
örmeğe başladı. Kemal cıgarasını 

hitttirürken uzun parmaktariyle Göl
çinin buklelerin1 okşuyor ve karıştı
rıyordu. 

Çocuk bir müdrl,.t halasının karan
lık nazarlarını, babaı;mın düşünceli 
fliı:ünü 11eyretti. ıoııra bu siıkllttan sı 
krlmış gıbl içini çekti. 
Kendlıine ehemmiyet veren yoktu. 

Yavnş öyavu elin· cıg:ıra maııaıına 
götürdü, hafif bır ıt'!lle masayı yere 
devirdi, Bu ant gürUltüden Behiye 
fada korkmuş olacak ki saj elin.i kal 
binin üstüne ıötürerck bir çı-;.lık ko
pardı: 

- Aman Yarabbi ne kadar kork
tum 1 

Gözlerini kapadı, ıinirli lıir sesle 
ilave etti: 

~raır: 

- Bak ıu afacana fUlüyor da ..• 
Canım kim öğretiyor bu c;ocufa böyp 
le mu~pliklerl. Demin yine korkuttu 

Kemal ırülmiye baııladı: 

ya
J ü-

beni. Böyle şeylerden adeta zevk a
cuğun hareketlerinde mana aramak 

- Her ııeyi idm cdiyorsunuı. Ço
hyor, O bile dei'iitil 
biraz gillünç, 

Behiye sert: 
- Topla bakalım küçiik hannn. 

Bak, yerler Jı:ül içinde kaldı. Allah
tan kitabla ktrrlmadr. 

Kemal yerinden kalktı, diiıen ma
Bı\YJ kaldırdıktan sonra: 

- Üzülmeyin dedi, ılmdi Fatmayı 
10Ilarım temizler. 

Ve odadan çılcarJı:en Juuna Jı:ln81ıı 
bir sesle: 

- Gel bakalıın kilç\ik yaramaz! 
Dedl. 

a>evamı var) 

1 RADvo·. 
BUGVNK'Ü PROGRAM 

7.30 PrQ....-111 
7.n MUılk (PL) 

7,45 Jtabcrl~r 
ı.oo MU.ik (PL 
ıı.u Evin )eaatl 
.. 30 Mhlk (PL) 

o 
).3>e0 Pnnır-
1-MN Oınuı hentan 
ı2 . .u Jleberalr 
lJ 00 l11çesaz 
u,so Müzik (Pl..) 
U 00 Proırall\ 
ıa.03 Sarkıl"" 

19. 00 Kcınuşma 
18.15 MUzlk (Pi.) 
l?.,O Haberler 
111. U !rrbeot 
1!1.U M~it 
IO 15 Rad;po ıı:azeteııi 
~0.4• aaı esereri\ 
21.00 Uraat tM<v!ı:ai 
11,10 Ş;ırllııNr 
21.ao Konııtma 
11.4Ş Orkestra 
ıa ıo Haberler 

Maarif Vekili, ParU sekreteri ve 'tl'l\Iİ 

talebe yurdu için tekkikler yapmak 
üzere Universitede tetkikler yapmıştır. Diğer taraftan doktor Zi1a GUn 

Günün Resimleri: ün Üniverıı.itoye terkettifi parı,1 ve emtak iı;in 0-nlverslte tesis heyeti ta
rafından açılan davaya dün ba&hımlmıştır,. Resmimiz Vekilin tetkikle

riyle "Onivcrsite davaamdan tesis heyeti vekillerini ıöstermekt~dir, , 

lstanbul 
Şehitleri Anılı 
"Anıt" m T opkapıda 
Dikilmesi Düşünülüyor 

Gun Ziya 
Durusması 

Davasının 
Basladı 

1 Üniversite 
Talebe Yurdu 

Topknpı dışında dikilmesine kara-r 
verilen (Şehitler Anıt) ı lc;in beledi
yece tetkikler yapılmııktadır. İstan
bulun T\.irklcr tarafndan almmasmda 
~ehit düşen kahrnrnanlnrdan birisi
nin mezar taşının büyük bir kaide iis
tünc konulması ve kaidenin üzerine 
de ( 1453) tnrmlnln ynzılmıısı ileri ı;ü
rülmüştilr. Müzeler mUdürlülil bu A
nrt'm daha bnşka şekilde ve &ehre 
Topl(npı cihetinden glris yerinde ol
masını dil ilnmektedlr, Belediye, bu 
Anıt'ın nereye ve ne eekllde dikilme-
111 için bugünlerde, komisyon halin
de tetkikler yapacaktır. Belediye re
is muavini Li\tfi AksQyun baıtkıınh· 
jtmda toplımııcnk kom lsyona Topknpı 
ınüzesi müdUrll. dn!m! encilmen aza
lan ve baz.ı ııanatklrlar JıUrak ede
rektJr, 

PiYASADA: 

Et Darllğına Meydan 
Verilmiyecek 

Et nıırhının arttırılmaması ve tiya\ 
mürşkabe komisyonunun kasapları 
fatura vermlye icbar etmesi üzerine 
top!şncı kasaplar dün pek az koyun 
lte5tlrmlş1erdlr. 
Kıuıaplarm bu yoldaki han'!ketleri 

fehirde et keıilmcırinln azalmamna ıe
bep olacıığı düşünülerek esaslı tc<l-

' ' 
Tesisin Kanuni Olmadığı iddia Edillyor 
Geçen mayısın on beşinde profesör ı vasına baahımış ve mahkemeye Zly11 

Ziya Gün mevcut emlak ve paraıımm Gün1ün ölUmUnU tevsi~ eden rapor• 
geliriyle bir teıis vücude getirllmcı~ tarı vermiııdr, Var! lerın avtıkal1 lıe 
sini vaılyct etmiş ve noterde te&cil vasiyetnamelerin 1atanbı~lda yapılma
tdilen bu vaıiyetle Universite kli - ı;ı, emlAkln ve varls1erın 111tanbulda 
niklcrinin tekamülünü, Ünivenıite vo bulu~ması dolayiılyle bunların tet· 
Darüşıjefaka ta}ebesinln tahsilleri kin k!klnm do~rud?n dofruya altmc1 . hu· 
burslar ve mUk5.fatlar tesisini iste- kuk m;ıhkemeaınln a lahlyori tfohılln· 
miştl. Fakat Ziya Gün'ün ölUmUnden de old~ğun~ ·~ zaten bu VHl)'etna
sonra kanuni nrisleri buna itiraı ~ menin ıptalı !çın bu mahkemede bir 
derck vaıiyetnamenin ir ll iç\n l- dava açtıklarım aöylemiotlr. Veltll, 
tıncr hukuk mahkemeı;in~c bir d, vl\ tesiş.in lt nunen memnu olan bir va
açmıştardı: ziyete taal!Qk etti ini v~ kanuna mu• 

Diğer taraftan Ziya Gün tesis he- h?lif olan bir müeıesenln iıc teoek
yeti de asliye iiçtlncil hukuk mnhke- kill etmcmlv olacağını vo bu • .ıebe\)le 
meslnde bir dava açarak vaıisleıin de davıının lkRmeılne k~nu~~ lmldln 
müdahalelerinin men'inin karar al- h_u~umnndı mı iddia etmıf, bia t~
tmn alınmasını istemişlerdir. Bugün sısı~~!md& yetini. menbaı ırranın yük 
·n · "t U'- k tah ·ı ı· 1 seklıgıni kalplerlm zde tıı ıyoruıı, ve~ 
unıversı e ve ı .. ııe sı ıenç ı - ,.\ . . 
nl Ugflendlren bu davRntn dııru~ma- reso unlver ıtenın hıık\1kun11 halel 

d .. ı· ·· ·· ~ h ı. ı,. .., ah verecek yold bir tıılopte bulunmak la 
ema _un aıı ıye uçuncu \l.-.U •·1 

- temlyor ancak h\1 11kit kanunen caiz 
lı:emesınde baelanmıştır ' 

· olmıyan bir ııkittir Verese, Ziya 
Mahkeme salonu daha erkendt:n Ü- Gün'ün yapm, k istedii!i, fakat yapa -

niversiteli.~erle d~l~uş bulunuy«?rdu. madığ1 teıiai k nun d~reaincle y 11-
. ~lya Gun tealııı ıdar~ hevetlnın ve- mak emelindedir ... Demistir. 

kilı avukat Ahmet Rcfık Sorbon, va- A ,_ t Ahm t R fJI s b t ·-. 1 . k. . d T ı• o·· . VUt<I c e c or on, esı 
r._s erın. ve ılı e • n at. unıınsay :- sin kanuna tam men mutl\btk ı)ıdu · 
di; varıslerden Salahattın Şak:trcnn frunlt Vfl bunun ipta\indı:n bı1h elnıek
da mahke~ede hu1nnuyordu A~k,t le ı<tbit olan menfi mak~adm bıı nevi 
Ahmet Re,fık Sorbon. memleket ırf;ın vicdan !ni!ı:.slarivle tatmin cdilemiye 
hayatının ınldııahna hıımıet edecek bir ce-~lnl b.ldirnıl~tir 
te~lıı, .. vUcude getiron : doktor liyn Dunuırruı geç vakte kadar devam ~t 
Gun un hitırasını t11r,z oderek da· mlş mahkrme, verese avukatının mil-

blrler almrnıştır. Dün mezbahııçfa Diyıırbaktr. Urfa mınt:ıknlıırmrlan dtm 
tnlenııım hıu:ırl mut iı;ln duruşm°'yı 
ha ka iinıı hırakmtııtıı·. 

hayyan bonıruımda mm1aka ticaret ııoo teneke sadcvağ 8f'tirı1.miştir. Bu 

............ -...................... -............ , 
i J{ÜCÜK HABERLER : 
........... ~~ ........... - ............... , ••••••• 1 

Maarif Vekili ve Parti 
Sekreterinin Tetkikleri 
Maıırit Vekili Hasan Ali YUr.f'l ve 

P rtl Gonel SAkr teri Flkrl Tllıer, 
di.ln ~ehrlmlr.e ~elmlıı ve Hl!Yc\ıırplllfl 
l~hıııyonıındR Vııll. P rtl lclııre hevetı 
r Is! RE'ktör t ı•utmdıın karsılıınmı ~ 
lrırdır, Kendi lvle ı«ırtıııen "ıır.eteclle· 
re Mrırlf V klll. Dehrhnlıe tıılobe yur
du etrııfını'hı ııon tetkikleri ynpmıık ip 
etn gel<llk\er nl Vf' bir k11e ,un şonrıı 
AnJ,ııı•ııyıı döne-ceklarlnl ı;liylemlştlr, 

Tıılcbe yurdu lijlnl kat'! urett h11l
lC"tmek ve mllnnaip bir bln11 1b:erlnde 
birlikte 1 nr r v nnelç için dUn öltle~ 
den sonra ımnt 111 te Unlv"rattede 
Rt"\ktlh·Hlk Mnn mdıı bir toplımtı yn. 
ptlmı trr Topl ntrdıı M ııl'lf Vekili, 
Parti Genal ~ekretet•l, Vali ve P rtl 
ldın·e hevetl rel91 hıııır buhınmu11. ıılm 
diye kııdar yapılan çnlıısmıılnr il e~ 
rln(le gört\şillml\ tih· Toplımtıda11 ııon 
ra y\lrt olmııs1 mUmkUn ol cıık bl
nıılıır ge llml tir, Ayni ı:ıımırnrlıı «ırltı
b\yııt fak!llt si bln11 mcla ynpılıır:n'k 
t mlrat hıık\tınd11 dıı lz hnt ftlınımş• 
trr. Yapılan ilk tet.l<ikleı't'len sonra 
Tal be yµrdu için Ünivcr-ite tl'lim 
taburu binası roııv!lfık ı:ıöıiilmtı tür. 

T tkikl(lre buı;ıiln de devom fld.ilc
c~ktir. 

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

Hav~gazl Sirketlerine 
İhtar Yupıld1 

Hııva 1 a1.1 elıl tlerlnin halka ıtıız 
vel'!ne !net v rdl~i bcloo· f'VCI İ• 
kfıYcıt ooilml tir Bclcdiyeı ı;aıı11{lr \İ· 
7.(\rlııde ve l'E'rcyan rerlerind tetkik· 
ler v:ıptımııştrr Bıl tetkikler ikÔY(l• 
tin cio{tru oldtı"tmu, hnlkm fazla pa-
1'.!I \•erip A!! knlorl veı'en ,a2inet ytık
tığını te bit tılmi tir, Vaı·yet şir.Ketw 
lcre bilctirllmi tir. İl!)fi!~ ynnılacıık 

miidürlyle belediye iktısat mUdlirii yağ'ları müteahh!Uer tı.~tm almaktadır 
hazır bulunduğu hn!de bir toplantı Toptanctlarm şark rnıtlıtnnrn yerlnd~ 
yıtpılmrştn. Top1antıda toptancı ka~ pahalıla.Uğıoo dair flvat milrtıkabe
Hpltırm baZll!ll'I dinlenmiş ve fl'ttura ye yaptıkları ldlanm doğrululhı te\75"\l< 
UMilünün şekli iZ?h cdılerek kendile- edilemem1ştlr. Schrlmi~ piyrısıısmd<ı 
rlrıe vmıııvAöa buhınulmu,.tur, ı;ııd, yağlar hergi.\n bil'ilı daha pahn

+ SlNREMA TARIF!i:SJ Bclodilt'e ıiııc bir t ttlşlA ırvni halin tclfr:ırlcınmnsı 
amfar 1 il) y i bir tar r~ ll•ııınakt•d!'· llu a!rltetl~r hakkını'!!! knnunl Uıklbat ya-
tarlfeyc ıı:orc sinemaya ııırış lıyatları bır mık· ~ • • 

Yasak 
t 

Yazan: lracı ~~ h 
Dun, adliye bınasıı~ın dış P . • 

nı, bir çok rc;:sm m murl u..ı
rafından tutulmuş gonince. ıçer.de 
buyiilı: hır hadıac cıktııımı und1m 
Fakat biraz sonra hayretle ögrendım 
ki, kapının polisler tarafından tutul
masının sebebı, Ertug uı Muhsiııle 
Peyamı Sata ve c.,1 1 ddln Ez ne a
rnsmdaki me lıur dı:ı.vanın gQnılme i
ne başl nılmasryım . foddeıumumi 
tık, "Hamlet,, pıyesinden çıkan bu 
davanın da. tıpkı mahut · Alrod\t ela 
vııs1 gibi, adlıye binası iç'nde nsay 
şl bozacak b r ızdılıam yaratınası ih~ 
tımalini hesaplamı~. ve bu heııabr y p 
rnanm uyandırdı ı end eyle, adliye 
kapısına memurlar St!' lamıı. 

Vakıa, miiddeimnumiliğin, her han
gi bir yerde, asnyısın bozulmaması 
ıçin iht:yati tedbırlcr alması yerin· 
dedir Hatt!i sade yerinde de d ıl 
zarftridir. Ve biz, muddeiumumil ği, 
bu zarureti idrak ederek değil, etmı
yerek d vrandığı tnkdırde tenkit o• 
lunmıya müstahak snyarrz, 

Fakat bu ihtıyo.ti tedbir, blr çok 
kimselerl, açık bır d vayı dinlemek 
gibi kanunı bir halt an tamamlyle 
mahrum bırakmalt §eklinde tecelli et
memelıdlr. 

Kaldı ki, h !kın, ve hele gcnçlicln, 
• neticede ıahıılyata dökülmilı de 
olııa - lı:ökUnde fikir tohumlan bulu
nlln bir davaya ka ,1 Ulka ırötıterme
ııi. memnuniyetle tcllkkl cdllocck bır 
hftdlııcdlr, 

Ve memleketin bUtUn mUncvverlerl, 
Monelcrco hurotlni çektikleri bu ıa. 
kl\)'1 uyandl mtY • bu alAkayı ıenli• 
lotmiyo ı;abıı.lam;ı9lardır. 

Oonçlerln, muti ka bir hldiıe çı
kara1:akla ım ı;ımmalc, onların ıcvı .. 
)'elcrlno allı iilen hakaıı blr tüpho o-.. 
tur, 

Gençlerin, yapacaktan nümafi,kl
rano hıtr~kctlerlo, karar vermek meY.. 
kUndc bulunanlar Uııerlndoı bltarnflı-
11 boıııbil~cılc bir tcıir yarat•bll1ıcek~ 
lcrlnl aanmılr, adalet nı kamım 1•ıal 
odan vat ndıwlarm karakterlerine ıll 
rillen hakınz bir uüıhc olur 

Benim, bu ilci 11Urıhc)'i duJ"ftl~n 
mlino1111eh 1111yd1flm m\iddeiumumtlik. 
aldıtı ihtly d tQdblrlere, i f1l dimağ 
lı.ı.rda bu iki şiiphcyi duyduğu zımnırıı 
uyandırabilecek bir ıekil vermemeli
dir, 

Altın Fiyatlar, 
Altm satışları yeniden artını trr. 

Diın tıılepk in t zlalı 11'\dan bfr ltm 
21185 kuı'llşa Yilk elm tir. BI .. gr l 

ktllte altın 357 kuru tur. 

1 ZO Persembc 
Sontesrİn 1941 _.K.__,,..,A._Ş_IM._.....:_1~3-, 
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22 45 Dans müziil 
ız.s5 KaHnı• t;ır ucu 1.ı\ılacaktır. prl •lllSTl"ll icnp ettırC'CC'lü1r, 

Vaşington Konuşma· 

larının Ehemmiyeti 

Millet Meclisine 
riien LQgilıalar 

(lattarafı 1 incide) 
güçleştirmiştir. Çünkü bu nüma
yişler, Amerikaıda Japonyanın 
ıyi niyetler beslemediğıni göste
ren deliller olarak telakki edil -
mi~tir. 

Zaten Japonların ileri sürdü.. 
ğü üç dileğin Amerikaca kabul 
edilmesine imkan yoktur. Çünkü 
Jap<myanın. Cinde ve uıak ıark
ta elde etmek istediği tam ser R 

besti, lngiltere ve Amerikanın 
menfaatlerine uygun değildi.r. 
Japonya yayıla yayıla İngiliz v~ 
Amerikan müıttemleke ve nüfuz 
sahalarına kadar aokulmuştur. U
zak Ş~rkta Japonya tarafından 
yeni nizanun k~lması demek, 
Amerikan ve Ingiliz nüfuz ve 
menfaatlerinin o bölgede tasfi -
yeye uğramaşı demektir. 

eni Tip Bir 

Diğer bir tadil teklifi 
Arrkara, lO (TAN) - Afıkerlik ka

nununun 3G uncu maddcıılnl değl~i
ren 1Ayiha encümenden g~erek ruz
naıpeye almmı,trr. Bu tadil tekllfi !le 
fevJcıılAde ah\'al dolayısıyle talim t
ein celhedilen yedek eratın askere a
lmmadan işlemiş oldulı:lan bir suç
tan dolayı askere geldikten sonra teb
lil edilen mahkumiy4ttleıini hlr se
lle:J'8 kadar olanların staj devrini ik
malden sonra çekmeleri escu;ı kabul 
e<li.ıııoktedlr. _..,,,.. 

'* 
Ankva~ 19 (TAN) - 19S9 yılı ııo

nunda vukubulan zelzelelerde fela .. 
kete uğrayanların kurtarılmasında 
fQYicalAde hizmetleri gönllen bazı 
m~ümlann çcıalarrnryı akdi hak. 
kındq hükumet, mecllse bir l~lha 
venniştir. 

Ta_yy~e I 
ar, Korkunç Bir 
Hava Sillhuv 
kımdğa BÇtılamış 

Dr. Frank'uı 
Bey~natı 

"P.ofonyalılarm da 
Uzak Doğuya Nakfinde 

Mahzur Yoktur,, 
, 19 CA.A.) .... Reuter; 

Al Jar if n teh· 
b\l g\inl r Sovyet ha~ 

~ u ·anclı yeni t p tl°r 
t . ı·r. Bu tay 
rll hilindekl as-
d n hıwa mey-

n le p eden tcrtı .. 
tir. 

Stokhobn, 19 (A.A.) - Reuter mu
iınl>trfrıden· Hol nda ile doğu vJl4yet
lerinin /.lm n devlet kadro u hıine il
hak edil c i h lcınçlaki Alman be
ı· rı tı ı:ıeticc · de, dünkll Sıılı gfüıU 
Bcrl n Ün ers te~inde ~öz söyllyen 
P lonynd ki Alın n umum! valisi 
Do tor Fııınk şunbrı siiylemliti'.1': 

,.p 1 ny (la tufeyli olıınlıır Alman
Iıu- de ıl. L hlllcrdir. Almnnlar, yetl5-
tı lerı to kl ra dönmekten başka 
pır ı;cy ·yapmıyorlar,,. 

Doktor fiank, ilk diiiiincenin, bi
lfıhara daha uz.ak doğuya n kledilec~k 
yphudılerin bir noktaya topl nmaları 
! kri oldu mu l!şa etrnis ve "Lehllle
rin de binlerce kilometre daha fazla 
doğuya doğru gltmelerlnin l\iç tıir 

8hemmlyeti yoktur.,. demi&t.ir. 
ıa:: j 0= 

Atinada idam 

Fakat Japonya iki çıkmazın 
içindedir. Bir taraftan Almanya 
Juponyayı biran evvel harekete 
geçmlye teşvik etmektedir. TQk
yodaki Alman tahrikçileri son za 
mı\nlarda faaliyetlerini çok art
tırmışlardır. Diğer taraftan A
merikan ve İngiliz 8blukası Ja -
ponyayı sarsmaktadır. Japo!lya 
da görülen sabırsızlığın ve tela -
şın hakiki sebebi budur, Bu §art
lar içinde Japonyaya bazı davala 
nndan vazgeçerek abluka)'l kal
dırmanın ça~ni anyacaktır. 
Veyahut her tehlikeyi göze ala
rak harbe girmiye mecbur ola -
caktlr. Fakat harbe girmenin ve 
büyük bir tehlike teşkil ettiğini 
bildiği için h8rbe girecekmiş gi
bi hareket ederek Amerikayı hiç 
olmazsa ablukayı kdldırmıya ra. 
zı etmek istivot'. 

Bu itib~rla Vaşingtonda 
Kurusu ile Rooscvolt arasın -
da ceTQyan eden müzakerelerin 
büyük ehemmiyeti vardır ve u
zak sarkın mukadÇ!eratl bu konuş 
malarm sonunda ~nlaşılacaktır. 

Bir Sovyet Birliğlnln 
Mançuko Arazisine 
Girdiği Bildiriliyor 
Tokyo 19 (A,A.) Hslkingden Do

mel ajansma gelen bir telgrafa gö
re, pazar günii bir 'SGvyet Blrliii 
Manı:ulin'in 12 kUomcıtre ıimal batl· 
sından Mınıçqko arıalalnııt l(İrmiıtir, 
Ayni telıraf, iki Ruı'ıan esir edildi
iiııi, bir Ruflun da öldiıriildii~ünü bil 
diriyor. Telgrafta, Mançuko maka
matmm Harbin'deki Sovyet başkon. 
aolosıa nudinde tiddetlo protestoda 

~~..._ .... ~ı;:~~ \ ae•; ra :ıu:ıttcaw 
(8aştar;ıf1 1 lrıçlde) (B;ı~rafı 1 ıneido) (laıtarilfı 1 ~rıcld•) 

Tojo'nun beyanatı 17 Santeşrinde 18 Alman tny· hasara uğratılmıştır. Diln gece 

Tokyoda Nutuklar 

Tokyo, 19 (A.A.) - Japon harici- yaresi tahrıp edilmiştir. Biz 4 tny savaş tayyarelerimiz_, Moskova 
ye nazırı Togo, mebusan meclisl büt- yare kayb ttik . ve Leningratta askerı teşisleri ve 
çe encümen indeki beyanatı ırraarnc'ta, Tııla ell alındaki rn ücadele cephenin merkez kesimi gerisin· 
üçlli ittifak pa~tırıın mi.it cavıte ltar- u k 

19 
(A A ) p da . deki münakale yolli:ı.rını bombala 

··ı k b.1 d b · t• t h ınos ova n. - rav ga-şı mu e a ı yar ım mec urıye ~ a - . ha · h • b" . mışlardır 
mil edeq 3 ünoü maddesi üzerJ11de zetıess .... ın t r_p dmukı.ı, a ırtıli y~zlmıyor: ~ 1 9·1 ı::: "O~tesrin zar!mda Sovyet v . t .. k 1 . . ;;. ı >Son c nn vve n. an ~ "' ,. • k 
a~ın~ ~n ":ıl.\Ztl ere erının yap~: t: şelı:ktilleri Tula'nm cenup dogu hcıva kuvvetleri 232 tayyare ay 

te~T . a tltm aki '1.lale, liU cev\l'bı r-1 Soyyet mevzilerine taıuruz eımıı;ı"~ betmiştir. Bunların 122 ai hav{!. 
mı,~ .. ~~: k 1 . 11 -'-ini tah 1 et- dir Muharııhı levkalAde şiddetli ol- savaslarında, 44 Ü tayyareye kar ... uı:a ere erm ecı" m n o 1 b · ·· 1 J t l 

k . k• d H 1·· aJ·tJ lan ITIU§tUf. t'-\15 ar \lt\ln taarru; arı !':I koyma topÇUSUOUll a eı;:iv e VO me un ansız ır uç u p ' a o .. k. .. 1 ~· y 1 hl k d ,. ı;" 
mlin2'aebetlerlmlz.İ zamanında, ahval pu• "':.ttn~Q ~r •. ~ır, n ı:ız r no ta a, geri kalanı da yerde tahrip edil-

·ı· . 1 .. .. .. .. tank ustunlut;u sayesınde, Almanlar, I ı· A ~ müdd t "'arfında 
ve ~e~aı ın ıcap arma gore, gozonu- Rus lrnwotlerini ıerl çokilmoio İC• m ş ır. ynı. e "' 
ne ır;etırtl'lek ltlı;mıdır, Bu sebeple, fıı- bar etmişler ve Sovyet müdafaa hat• doğu cephcsmde yalnız 24 Al• 
rad mah!yetU: bir suale burada cevap tında b;r gedik acmaga muvaffak ol- man tayyaresi kaybolmuştur. 
vtmnelt ıatemeyQrum.,. ınu;;lardır Bi hl t dild• 

Gece, radyo, ~arblye nezareti ha- Oünün ' ilk luımmda, Almanlar, r ~B r zap e ı 
berler buroııu s?Z~üşün~!1' ~ir ~cmf~.. takrıl:ıen bir alay mıktımn~ öliı ve Bcrlin, 19 (/...A.) - Askeri bir 
rans~ nElil"e~ı.ıtU', SoZCll, J!ırleiık yaralı zayiat vermişlerdir kaynaktan D, N. B, ah1nsma blldi-
Amenltny1 Pasıfık eenubun~~kl Japon Ka11lı .bir multarebe oluyor rlldl~ine gôre bir Alman tümeninin 
aleyhtarı kuşatma hareketınm ba§tl1• ileri teıekküllerl 17 Suntc:srinde ~OP• 
da bulunduğundan dolııyı ~lddctle Lonra 19 (A,A. - Rusyi\daki as- henin merkez ke:;lınınde btiylik bir 
muahaze etmiıı vıe hü1Asaten "Japon ileri vaıılyet hakkında cepheden alımın iehir almtjlardır 
aleylı~l'I kuvveteri yarım milyondur, son hııbcrlere göre, Almanlar. Mos- Sovyct kı:ırıı • hüC\lmU, tQpçu v~ 
fakat ımlcamd_ıqı tamamen ınahNm- kova bölgefinde, hüy\ik fedakSrJık.. m~trnlyoz ateııiınW.u kar~ısmda eri-
durlar, demiştir. lar pahasına ~u lan hafif surette &~-

1 
tir 

Sözcü. Japonyanm ,abn tükendiği riletme e muvaffak olmuşlardır ve m ~ • 
lhtan:rıda bulurµnuş ve: '"nar<!ketsiı şil'fldi iki köy etrafında kanlı bir mu Donet:z bölgesinde 
aeyirci ka.lanla~ .. sözlçrini ilAve et- harebe yapdm~ktadır, 
ıniıtir. Dlfer taraftan vaziyetin bariı va-

aıflarından b"rini de, Almanların Mos 
Roosevelt'e müzaheret kova &iımıllnden ve Mo•kova cenu-

V~n~on, 19 (A,A,) - Sanayi bundan iki ilerleme il~ Sovyet ord11-
kurulu komitesi umumt toplantısı, !arım kısımlara ayırm:ık ve Mosko
Roosevelt'in, Büyitk Britanyaya, Rus- vanın Ro~tof Umanı ve şimal denizi 
yaya ve Cine yardım slyaseti!M! tam limanları ile miınakalelc:rlnl kosmek 
müzaho.rette bul\ınnuıyı karar altına teşcbbüaU teşkil etmektedir, 
almıştır. Karar. ' saat münakaşadan Bu m,1ksatla, Almanların Moskova 
sonra verilmiştir, nm cenup doğusundaki Voronej'<: ver 

mak için Orel ve Kursk'dan doğuya 
Mr. Eden'in bir cevabı do ru taarruıı hareketleri yaJ>tlklaq 
~ 19 (A.A.) - Avıım Knma- hilrlirllmektcclır. 

rasında sorulan bir suale cevap veren Moskova radyosuna göre 
Eden şµnları söylemi~t.ir: 

t'Bütan alAlrndarlıırm 81nrıan111 

Budapeşte, 19 (A.A.) Sovyet 
cephesinden Macar ajanıma bildirili· 
yor: Miltleflk kıtalar Ukrayna cep
hc:ain.in bütün cemn:ı k01iimimic ~iiratle 
tlerlcmişler ve Rostof çevresinde mu
kavemet eden Sovyet kuvvotlerlqin i
çinde buhınduiu ktfkııcı ııkııtırmışlar 
dır, B\I suretle burada1'l Bov~et kuv
vetleri dar bir sahada çevrilmiş bulu 
nuyorlar. 

Kurtuluı 
Pireden 

Vapuru 
Diindü 

lngilterecle Kuman• 
da Değişikliği :l 

(Başta rafı 1 ıncidel 1 

tmparatorluk Genelkurmay bsi an 
lı 11111 Uıyin olunan General BrooJe'un 
yerıne ıınavnt~n kı.wv tleri bıu; U• 

mnnd nl wa, cenup doğµ bQlgcii kl.4• 
m ndımı Korgen nı.l P get tayın ed ı
ml tir. in61'ilt renin cenup <to!u as
kerlik: bölg1;1şi h-um<ında~ rnn da 
Kon eneral Montgomery getırllrni ir. 

General Brooke kimdir? 
Londra, 19 (A.A.) - Yeni Gen~ 

kurmay başkanı Şir Alan :Srooke, or
duda sihirbaz olarak tanınmıştı!'. Ve 
maklneleşt.lrme saha.mda milteha ış... 
tır. Britanya Ol'duırunun en l~ııtlı 
ve en kabiliyetli ııub11yl11rmda1l birl 
olarPk ıohret k:~ıınmıştır, 1940 ~
muzunda, Lord Iron icla'in yerin~ a ... 
navntan kl.\vveUcri bnşltumand<ım o'l
muf ve bu ı;uretle, Fransanm sukı.ı
tundan pz bir zaman sonr(l memleketi 
tehdit eden istila tehlikesine kıı1'11 
BüyUk Bı•itanyanm müdafaa tetkflAtı
nın baııma geçnıiıtir. 

Sir Broke. Fransa meydan muh!U"&
beııi omasmdı ikinci kolordu kuman
dl\nı ııı:tatiyle Alman zırhlı ordularına 
krırşı kOYTflUŞ, ilk bQyt\k harpte de 
Fransa ve Belçlkada ~ et.mlJ.. 
tır. 

Yeıli Kırklareli Valisi ., 
Ankara, 19 (TAN} - Urfa valisi Khım 

Domirel Kırklareli valilığine Paıiıı edllını tır. 

yohına yapılacak bir taarruzun vııhim 
bir va:ı:iyet doğuracak kabiliyette ol
duğunu açıkça bildiklerini ümit edi
yQrum . ., 

İşçi mebuslardan Noel Baker: •'Blr
mımya yolu kall{lndığı takdirde, bu
nun Uzakaarkta Büyük Brltanya, 
Rusya ve Birleşik Amerika menf t
leri için bir felAket ol ca mı hari
ciye nazm biliyor mu?., Suallnl ı:ıor
muş, fakat bu son şuale hiç bir ce
vap verilmemiştir. 

Moıkova !9 (A.A.,) - Moskova 
radyosu, bugiin öğleden sonra Mos
kova cephesinden aoağıdaki ıon ha
b,rleri bildirmiştir: 

'Kyvvct1rrimiı dütm11na dır dar -
heler indlrrncb devı.m ediyor, Vo. 
lrıkol m k istik m tinde, dUııman bir 
çok dofolar "CH.. mevkllnc taarrua 
etmlne de h r defa1mda alır •a71· 
atl<l pUakürtlllm\i&t\ir 

14Almanlar ayni zamanda "SH., ka
ııahnaına ulaıımalr için bir nd!k aç
mağa t~şebbüı ctmiı1erdir Bu ke
simde diisman piyade He birlikte tank 
!arını da harekete aeçirmlııtir. Su An
da bur da ııldı1..,tll muharebeler ce
reyan otmC'kted.ir ... 

Yunanistana yapılan yardım 

için ildnci parti rıda maddeleri
ni Pireye götUrmUş olan Kurtu- ! 
lus vapuru dün sabah limanımı -
za gelmiştir. Vapurun üçüncü se
ferde götüreceği sıda maddeler! 
ve koliler tamamen hazır vazi
yettedir. Kurtuluş derhal bunla
n yüklemiye başbyacak ve tek p I 
rar Pireye hareket edecektir. 

Radyolin sahipleri 
Necip ve Cemil Akar 
karde~lerin pederleri 
Müteveffa 

Bay HÜSEYiN 
AVNi AKAR'ın 
vefatının kırkıncı gil.. 
nüne tesadüf eden 25 
teşriniani 941 salı rü
nü öğle namazını mü 

Siyam'a yapılan tazyik 
Londra, 10 (A.A.) ~ Hlndiçinlden 

Saygona dört Japon kruvıızörüıılin 
~elişi Siyam üıerlndeki tazyikin art
makta olduiruna delllet ettilU Londrf!, 
la söylenmektQ!Uı-, 

\>'1lunduklamu illve etmektedir, 
TokYi'ı 18 CA.A,) ..... Kehi Manı va .. 

purunun bir serseri torp ı tırıfmdan 
batırılması hadisesine kaq;r Japon
ya tarafından vaki olan protestoya 
SQvyet hilkt'hrı<'tinJn verdiği cevabı, 
Japan hukılmeti kabul etmenu§tlr. 

Kerç he1ıllz dilfmedl 
Kubychev 19 (A,A.) - Reuterı 

Sovyet tıfüıcüsü LaıovıılO. Almanla -
nn Kere; ı.ıchrini zaptettlkler1ni tele· 
ılp ve ıohlr yaklninde muharebetor 
devam cdlMlğinl llftve eylemlıtır 

Rua f Uoaunım vaziuetl 

mıınlarm Kırımı tamamiyle ıl• ıeçir 
moleri Uıel'ine buradaki hava moydan 
!arı Alman hava kuvvotlerlnin dahıı 
yakından taanµııana imkln vorocelı:· 
tir Karftden.iıcı. Norrovıld, Poti ' 
vcıya Tom limanlarından Sov,ct fllo
ııunu barmdırl\blloçolr biricik Uman 
Novoılıldir. Bu Umanda hava taarruz 
harını çok yakındır, B\\radald Sovyet 
filoıun\\ havA ta1rruııılannı karıı ko
nımü için 110 kilometre cenupta 
Soltada İng!ll2lerin hava teiaatı vü-

Ankara. 19 (Radyo razetesi) - Ruıı l cude getirdikleri }ıaber veriliyor. Bu-

1 Karadeniz filosunun son dnrumu da- radakl av tayyarelertyle, Rus filosu 
ha tehlikeli bir safhaya girmi~tir. Al- hima)le edilecektir,. 

tenkip Bayazıt 
serifinde merhumun 
' ruhuna ithafen mev-
10.dü nebevi kıraat et~ 
ttrlle(e~fnden bikiimle 
ihvanı dinin teşriflerj 

~ 

1 
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Japon kabinCS'lnın en Il'tnnm nare" 
ketlerinin Amenkaya karşı kullcın
dıklan şiddetli lisana mukabil Ja
ponyanm Vnt!ngton cılçial Nomura 
ı;azetecılerc, Amerlka gaııetcılerlnin 
vaziyeti bu kadar vahim göetcrmele
rı ve Amerikahlann harpçu tema
ylilleri kendisini hayrete düşürdüğü 
vo m kerelerin neticesinden ıimit
var oldufunu liiÖYleın.ııı ve Hull ile 
gorüştükten sonra da ümidini kesme
miş olduğunu ilave etmlıtlr. 

Ay,ni hüh-Umcte menı;up şahsiyet" 
lerın beyanatları arasındaki bu farlı:~ 
lar, mufritlerin ve mutedillerin sı
yasi tt'mayıillcrinin ba5kı:ılı~ı ile ırııı
men ol~ izah olunabildiği gibi, A
merika hlikfımetinc Japon taleplerinl 
kabul ettirmek m(lksadi:yle tçrtiP e
dilınl; bir tehdit §antajı olar.ık te
liikki C!Qilebıllr, Faknt bunun, kat'i 
karannı verdiği hissedilen Amerika 
hüklimeti üzerinde bir tesir yapması 
muhtemel görülmemektedir. 

~merikada Grevler: 
Va ngtondan gcılen haberlere gb

re: Hiıl..-tlmet nındcncjJer!n grevine ni 
hayct v~ek üzere müdclıalcyo ka
rar vcrıııt1ti" ıl Müd'.lfaa istihsalatmı 
sekteye uğratan grevlere kar§ı şid

letli bfr aiyoaot takip etmek ı:ama
ru geldiği kanaatini besliyen Roosc
velt, isti.lisııl filali1etinc tekrar baı
lanması ıçın ~i\rilri olan tedbirleri al
maga huırlannıaktadtr. 

Diğer c:Jbcttcn :Wilkie, Roosevelt'in 
trava~zıı;e karii arık ve sarih bir 
siyaset talcip etmeme:ıınden ııikay~t 
etmiş ve i.ııçi kUUekdni temııU eden 
teşkı.J.U~ kanunların yapılmasına 
ve hiıku?etin idarc:sinn iıttir~ c:ttirjl 
mcsi filıtlni tclkin ctmi~tir. 

Şark Cephesinde : 
Alına~nn ~gal ettikl~ıi Sovyet 

arazisin n istifade etmı;k maksadlylc: 
bazı tc · t yamwı.lia h:ı.ıtl:ad~ 
anlaşıh~r. 

Ahnallarm Lemberg'i Polonya u
mumi valiliğine bağlamalan ve 0-
desayı ~omanyaya vermeleri, 1918 
de yaptıkları glbl büyük ve müstakıl 
bir uı.,.:vna tcşiı etmek istemcdikle~ 
rini goıteriyor. Tnm wr istiklal vo 
hurrtyd vadettlklert Baluk devletleri 
ni de m koyu bolşcvizm cfüşm~nla
rmdan Rasenberg'in emir ve idaresı 
nltma loymalan ayni siyasetin dl({er 
bir teubUrü olarak gorünmekt~dlr 

Bu keyfiyet Sovyetler BlrllÇlni t~ş 
kıl edd muhtelif memleketlerin va
ıd:vetleıiııdo 1018 dcnberi çok •bilyilk 
ve deıiı değişikliklerin vukua gelmiş 
olmasl "'~ Almımlann şeklen dahi ol. 
sa müstakil bir vaziyette teşekkül et
miş clcfletl re itimat edememesi, be· 
yaz Ruslıu-m dnhl vatan mUcLıfaasm· 
da Sovyet hıikumetine ıı;ııhir olmaları 
ve binnctice Kolçak, Donikin, Vran
gel, Petlury.ı ırtbi inaanlnnı:ı ortaya 
çıkıp bir <lahUi harp füdas ~+meme
lc:ı:i gıbi sebeplerle kabili izahtır. 

Mareşal Rundesdet 

5erlin, 20 (A.A.) - Almar. or
ıırı başkumandanlığımn teb _ 

r . 
.-ıark cephesinde faalıyet ve ta 
ruz hareketleri muvaffakıyetle 

am etmektedir. 
1\lman tayyareleri_ Karadeni -
~ şımali şarki sahilınde ve o~ta 

!1 bolgesinde Sovyet h~va U:s
aıni bombardıman et~ı~lerdır. 
~an hava teşekküllerı merkez 
Simınde ve Wolchow'un şarkın 

j~ nakliye trenlerine ve şimen -
ıfer münakalatına taarruz et

lrıişierdir. 
İ\1oskova şehri gündüz yangın 

ve uıfilak bombalariyle kuvvetli 
llıı.ıharcbe tayyarelerinden mü -
~eltkep filolar tarafından bombar 

1l'l1an edilmiştir. 

1 
l.eningrat civarında iki av fi -

0su, kaçmakta olan büyük bir 
80vyet nakliye teşekkülüne kar
şı Yaptıkları cesurane bir ta 
tllı, neticesinde sekiz düşman 
l'arr·si dtişürmtişlerdir. 

Hava şartları düzeldi 
lıerlin. 20 (A.A.) - Alman matbu

•tının bildirdiğine göre, hava şartla
tının diızelmesi netices:nde Rus mu
q"cmetinc karşı müessir hareketler 

re..,.u; a.: 2: SU: 6) 
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, Şehir Tiyatrosu Temsilleri ' ~en Bir " de 
~ ""-"'~~'"''''"' ..... "''~·""""' 

~disi at Ve Ha af 1 

IOır<l!lm Kosmo ınıc11a 

erdı 
1 

asın Bi~nslklopedi 
kadar ve 

Ym. ıazımdır 
•nur çesi urul~alıdır. 

~····················· .......................... ~ Piyes Seçimi Edebi Bir Heyete Bırakılmalı 

i Bu Bahçe, Ki.~tür Merkezi Sayılan Şehrimizde Talebeye Tatb~kat Sahası Olacağı : 
İ Gibi, Şehrin Imarı Bakımından da Bir Noksanı Tamamlıyarak Istanbulu Bir Turist i 

Du mevsimde Şehir Tlytıtrosunun 

"tclıf eserlere hasret çeken,, lere 
vcrdi~i ilk pJyeıin adı bana cok ümit
ler vermi!itl: Met'dıvende ısık, Hatta 
ııeçen çün bir k~ç dosrnmhı görU5ıir· 
ken bu isim etrafında tatlı hülyalar 
kurduk Biri: "Banu kahrım bu eser 
polis vakasına dokunan bir macera 
olmalı,, dedi ı bir diieri "hayır. beıı 
zennedlyornm ki sembolik hır eacır. 
dir. Merdiven, inışleri ve çıkışlariyle 
hayat remzidir; ışık da ornda bir Ü.
mittir... Ond n ıonrıı lllkırdı ıcnbo
listlere ve Ahmet Ha~ıma gc~tı,., Fi 
1eı unutuldu, 

'-•••••••• •••••••••••• ... ••• Sehri Haline Getirebilir. ••••••••••• ••••• ......... ) 

.A.) - Tass 
rımda, Rus
ip kuvvetli 

Almanlar, 
eti olan 

dır. Sovyet 

(Sonu; S•: 2; SU: 9) 

r yazan: "'\ 
f Lutfi Arif KENBER i : ; . . . . 

Vichy, 20 (A.A.) - General 
~eyg~n~, tekaüde sevkedilmiş -
tır. Hükumetin Fransız Afrikasın 
daki umumi murahhaslık maka -
m~nı ilga eden kanun, yarın res
mı gazetede çıkacaktır. 

Cezayir hükfunetı, Weygand'ın 
en y~ın mesai arkadaşı olan u
mumı vali Chatel'in idaresine tev 
di edilmiştir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: !I) 

C: ehirdc ~rulacak nebatat ve 
~ hayyanat bahı;c:si yalnız kultür 

hayatımııı kuvvetlcndırecek en bil
yük bir eser olacak değildir. Ayni 
.zamanda ;ıehrin istikbalde mühim 
bir turist echrl olmasına da mües
sir olacaktır. Yeşil ve mis kokulu 
hir İstanbul, ye,tı ve clı;:ekll bir va
diden 11Uzü!ecek Boı'tazın sulan f
mllrdan beklenilen en 8nemll illYe
lcrin bııuındıı yer tut•caktır. 

İlim gözü ile ehrin bahçelel'i YUf 
dun hıitün mektepleri için de bi· 
:rer tatbikat sahaııı olacaktır. 

J{eşke şu ı;:ıhrları yaııarken de sö
zü başka bir vadiye dökebılsem ve 
mümkün olsa da piyesi ylncı unutma. 
iıı muvaffak olabilsem., Bunu yap;ı~ 
mamak meebur!yetınden çok mütecs
sirlm; memleketin tiyatrosu nAmı
ruı mı~teessirim. Ve günden gune Şe- 1 
lıir Tıyatrosunun bfr .. dekor serl;isi,, 

ba~ka bir şey olmadı~nı ka
ı; ıarnretinde kalıyorum, t. 
tı.rcıf ~delim ki $ehir Tiyatrosu reji· 
sorunun altın tabnkla bize yuttur
mak. ~stediği dolmn onuı1 guıel ha· 
tm ıçın hazmedilir ııey değildir. Top 
rak ç.ıııak <ılaun da içinde ııüııı tııdly
le yenilecek bir ııesn<' bıılun"'"" hep 
rcu:ıyµ:,,. 

MUAZZAM BiR PROGRAM 

ALTIN YILDIZ 

Kadınlar, t;rkeklori na;ıl tcıhlr otmolldlrlar?, 
ŞIKl..IK .. ŞUHLUK .. VE AIJK Mlt<TUi,. 

Eğer, her kadın hop oltmenlrı uıulUnü bllH, bo .. nrrıa mtııelHI 
ortadan kalkaoaktır. 13u noktalar va bu ıu111ler •• 

Marenba h ve Johan Rieman 
Tnı·atmdau yaratılan 'e 

YARIN AKŞAM 

SiNEMASINDA 
göı;l.erjlQCek olan 

ERKEKLER NEYi 
SEVERLER? 

An.lrnı 
cikanunc 
yerli ma 
vekili Şt 
dan HalJm••••• filminde göı;lerh\iz ö.ınlnı.io canlıınacaktır •••••• 

nutukla ~ 

''Merdi •e.ndc Işık,, piyesinden 
bir sahne 

An ne olurdu mue\Lif u ou pı-. 
yesi yıızmadan evvel blı z dü· 

şilnseydll Şchır T:lyatrosu rejjsoru 
de piyesi kabul etmeden evvel yine 
biraz dtiştinseydl ... 

Batnlar o klldar çok, o kadar bol 
kı bu eecırcı "Merdlvenı.le ıııık,, deftll 
"Yanlı!ilıklar komed:si,, demcr. 

Vaka yanlı11, teknik yanlış, fikırlcr 
yanltş. yanlıa, yanlış,., Her lie)' yan
lış, Bu hata bollutu içinde nereden 
hıttilıyacağımı bilmiyorum. Plycain 
'cıııdbc: merkezi., rıed!r? Vaka, hll.dt
seler nenin ctıafınQR toplanmıştır?' 
Bir illik tıılıllli ise mUelllflrı bunda 
hiç bilc\sl yok BJrlncl tablod:ı Mck
ki genç kızla glirUştUC:ll zııman aşk 
ve saııdet bahsinde o kadar yıı,nh~ na
ıı:arlyelcr Ucri surijyor ld onca aşk 
clemcık. Minlınl~ bir yuvada lt\ımru 
gibi ko!flaıımak ı!cınektır, Alik Bylo 
bır gcydlr ki onun her şeklinden şi
kbet edilir fakat v;:ı~geçilmcıı; ı>e• 
ven, a11kın kavgasını, dôğUşUnU, hlc· 
rıınmı velhasıl her safhasını sever 

Bu kaideye, US\lle, k!\nuna raptedİ. 
lir mil' 

J>iesteki en lıiıyuk }cusur, rrıücllifİtl 
tıyatro tckntt;lndcn de hllberi olrna
muıdır. Bu. böyle olunca btiy(lk yUk 
lerin altınıı glrmemell, S!\hne hare
kotıerlni milmkün olabllıtlı!l kadar b& 
ıdtleııtlrmell MoseJA bıır sahnesi el· 

Devamı ı 4 üncUde) 

K:ıhkahn Haftası başlıyor. 

au AKtAM g DA 

LH MRA 
Si11emasmda 

l\'I(~nır :Frıın u: rtl tle Ue 
Bl\y\\k Fr n u. Fılmi 

CI LEME 
A Ş K 

(Mon Dcpu\6 et ıı.a F~mme) 

TRAMEL - l' A ULEY 
MlRELLE PERREY 

SlNOEL - SUZANNE 
DEHELLY - İJh. 

i ıavaten: Tilrk saıilc İıll'ir filmi _____ _, 

Bir kitapın n 
nıı knr§ı nki m<i b r • 
vnröır. Kitab1 tertip ,, 
mnkul biı k znııç te n 
metbııa k zamr, kıl ıı:h 
se k r t:der, 'Fakat bu • 
~eeer nkçc i olnn muhrlJ 
de yııı:lık J .,,.d il nü~l 
drrm·nk ko 1llllııııı. 
çnntl\&iyle . ' 
mahkümdutle Aramızda : 
dn <mun hl y t k l . : 
pUk &en»nt ara ma çın: 

ğl\dlr. ~bbüsler Kat'i S 
nu~un biraffakıyetsizli-i 

dir edllen k : 
nu!mleketınamıştır.,, İ 
hııdlııedlr. ~ 

BlıbıllU c.------•'-" 
celdcri varı 
talcılon mu 
bırer sin~ 

llundan 
m\ıharrlrl 
irin pe ya 

~' ·' . :.fS .. ~· 
«' . 

~ .. ~ . ' 
Fnkat Baııın birll!i bir ılrltti tıı 
ctın6k Erur t \Yle bumınl :m ddt "' 
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JANE AUSTEN in romanından iktibas ed 
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"ÖLMEYEN AŞK .. filminin kahrnmıını ~. 
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GARSON • MAUREEN O'SULLIV "" 

ve l\IARY BOl"ANI Tarafından Ynratılaıı 
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mli yazısının, yazı Ko ıdugunu söylemiştir. 
ısvıriefkôrda iki de
bir defa da Server 

Merdivende Işık 
.. ıçıkruı üç yazının da 

ınde olduğunu iddia 
tiUillumi daha sonra 

'l - giqtl temas etmiş ve (Baş tarafı 3 üncüde) 

Piyes Seçimi Edebi Bir Heyete Bırakılmalı 

hakaret edicı mahiyette bi ka~balrk bir meclis idare etmek 
rmiştir. her tiyatro müellifinin kaldıracait 

diğer gazclclerdeki yük değildir. Konuşmalar, kestane 
okuyL!n idd a maka- fişekleri gibi serpilir, gruptan grupa 

d~l"afm da birbirlerine ya- yayılır. Hadiseler, canlıdır, hareket
ne• keret ettiklerini bildir-

eri e şöyle demiştir: Jer kuvvetlidir, valı:a saat gibi işliyo-
4 ia7.lardan so-qxa her cektir. Böyle olmazsa ve bu yapıla-

. T. M rbirine ""'"• yolu ile mazsa vazgeçınc:k lazımdır. Çünkü 
5 J~ o zaman seyrettiğ!miz piyes gibi sah 

. ' - sabittir. Bu yüzden ne ayn ayn perdelere bölünür. Mo
mıt P. T. ,ettin Ezine, (Muhsin 
nr kabul 1 Ertuğrul, Z6.yad E- sel3., birinci kısun üç acemi hovar-
şaata alt 1kun ve Cılıa+ Baba- dayı kafese koyan bir bar karısı, di
alacaklan ürJ:" ~- • ununun ğeri Mekki ile komiserin muhave
kümleri cı;;:ıtesınae hm resi, iiçüncüsii de ~k kadrn sah-

.ununtın nesidir. Bunlan birbirlerinin arka -
·-·~~ .... 3afanm- sından aycı vakalar gibi seyrettik. -----...=...::..::.::=;;:;:• ur. An- Tiyatrodan anhyan bir adaım bunun 

olunur, 

Askeri Fabrı. 
• Ezine kadar çileden çıkaracak bir :ıı:;y ola
Ertuğ- maz. 

eki Coş- o halele teiisörün o derin tiyatro 
~ .. ,maddesi- vukufu ne oldu? Dekor itibariyle en 

J)osyasına baglı uç güzel olan bu sahne piyesin en fena oy 
Tahmin edllE'.n beı mütea- canmış sahnesidir ve bu sahne, i1fin 

'bağlı üç kıt'a Ilstede Y'lriidafn- yalnız dekorla bitmediğini isbat eden 
Müdürlüğü Merkez S :ışk:a bir en kuvvetli bir hüccettir. 
saat 11 de pazarlrkla._ Giriş, çıkışlardaki zoraki tesadüf-
"teminat (5755,75) ura- - ler, kendisinden bahsedilen bir ada-

ayu mm hemen gefı~esi, diğer iki ki-
Dosyasma bağh iki ş..iyi başbaşa bırakmak için bar müş-

Tahmin edilen ~ideo) te.risinin bir şişe hin ile bulut ~bi 
~~,;h Jlrl ır.+',. li!'fe"' .. _.,an. elve sarhoş olması affolunur t:ıelmik kusur 

J!.alttia:D.ll açuculuğa yarar en lacr değildir.. Vaktble tulllat kum-

ralmm pek tabii bir eda ile söyle
diği bu söz sanki hepimizin fikrine 
tetciiman olmnştur. ,,. ... 
Mevzuu takip edenlerin bir nok

tada ilişip kaldıklarına emi -
nim. Banu bildiğim için ayrıca izaha 
lüzum gördüm: 

Mekki otelde kızla görüştükten 
sonra nasıl oluyor da uyandığı za
man kendisini kırda hali bir yerde 
otomobilin içinde buluyor? Onu o
raya c::inler mi naklediyorlar? Ha11r. 

Acaba oıtıeıci ooa. uyutucu bir ilaç 
mı ic;iriyor? Hayır. 

Mekki, alon saçlı peri kıziyle ko
nuşarak ona birdenbire aşık olduk -
tan sonra şezlonga uzanıyor ve de
liksiz bir ııykuya dalıyor; otelci k<U"
tmı almak için Ceplerini kanştırıy.:>r, 
ondan sonra şoförlük bilen garson la 
delikanlıyı kas-ga tulumba yapıyor -
lar, otomobili.ne koyuyorlar. Garson, 
motörü gii:ldür güldür işleterek ara
bayı hareket ettrri.Yor ve nzak bir 
yere kadar götürüp brraktyor. 

Ve bütün bu gürültülere, taşınma
lara, sarsıntılara rağmen Mekki - bin 
bir gece hikayelerinde yahut eski 
masallarda üzerine ölü toprağı saçıl
mış gıöi - uyanmıyor. ""Bon scns., de
nilcı>. --&e ba kadar ala,y ..U'= = I 

. * * 

Maliye Yekôletinden \' T .. k Y.·k k M""h d" 1 • 
Gümüş "100" Kuruşlukların Tedavülden ~r ·-· . U se U e~ ıs erı 

Kaldırdması Hakkında Bırlıgı lstanbul Şubesınden : 
Gümüş bir Iiralıklarm darp ve piyasaya kA:fi mikdarda ÇJkanlması 

iizerine 1.2.941 tarihinden itibaren tedavülden kaldınlmı:ş olan gümüş 
yüz ktmışluklarm 1.2.941 tarihindenberi yalnız mal sandıklariyle Tür
kiye Cümhuriyet Merkez bankasınca ve Merkez bankası bulunmıyan 
yerlerde Ziraat bankası şubelerince yapılmakta olan tebdil nuıamelAtına 
31,1,942 akşamı nihayet verilecektir, Bu tarihten sonra mezkOr paralar 
na.kit olarak hiç bir veçhile kabul edilmiyecektir. 

Elinde yümüş yüz kuruşluk bulunanların 31.1.942 akşamma kad;ır 
bunları malsandıklariyle, Türkiye Cümhuriyet Merkez bankasında ve 
Merkez Bankası bulunm:ıyan yerlerde Ziraat ,Bank.ası şubelerinde tebdil 
etirmeleti ilan olunur. (8262 - 9836) 

Devlet Limanlan işletme 

MüdürHiğünden 

Umum 

Can Kurtaran müstahdemini ic;in nüınunesine g6re ve yalnız kmna,:ı. 
idareden verilmek şartiyle muktazi. 240 - 260 kat elbisenin dikişi peıza.ı--
Wda ihale edilecektir. . 

İsteklilerin pazarlığa iştirak ebnek üzere Zl-11-941 tarihine rashymı 
Cuma günü saat on beşte Galata nhtrmındaki um.um müdürlük bi.na
smda toplanacak olan satın alına komisyomm a müracaatları, 

Şartname ve nümıme her gün sözü geçen kamisyODda. görülebilir. 
(10071) , ' 

1 D!~bu~~~!.ğ~!~~~~~!:~ 1 ,_ili daki muayenehanesinde hastalarım kabı.de başlad1. .-1 

lstartbul . Levaz;m Amirliği 
Satınalma Komisyo~u ilanları 

ı ,- Bevf1)ıe M DtehHalU -• .. 

Dr. Hasip Emiroğlu 
Bl!lııoğukluğa.; t.reugi.. böbrek, 
mesane "R idrar yollan basta
hklaı::ı, ı>ar:ı:nakkapı ı'ramv.ay . . 
- • durak ,.erl No. (121.) 

Senelik kongremiz 21-11-941 Cuma günü saat 18 de Beyoğlunda 
Tepebaşında Beyoğlu Halkevi binasında yapılacağından İstanbulda 
bulunan umwn meslektaşların gelmeleri ehemmiyetle rica olunur. , ...................................... ~ 
Askerf Fabrikalar · .Satınahna Komisyonu ~lanları 

2000 - 3000 M3 Cev iz Tomruğu 
Tahmin edilen bedeli beher Metre3 54 lira olan 2000 - 3000 M3 

ceviz tomruğu 22.11.941 Cumartesi günü saat 11 de Ankarada Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma komisyonunca pazarlıkla satın 
alınacaktır. Kati teminatı 187000 liradrr. Şal"tnamesi 8, 10 lira mukabi
linde komisyondan verilmektedir, İstekliler.in o gün ve saatte me~ 
komisyonda bulunmaları. (10012..) 

27.11.941 tarihinde saat 1'6 da kapalı zarfla ftı::tle edileceği ilh eoı-o 
len Daday mmtakasmdaki fabrikalarda imal ettirilecek kerestelerin Kır 
r.abüke .nalclet.tirilmesinden sarfı nazar edildiği :ilAn olunur, '1Q05a,) 

~ 

1000: 1500 ton demir hurdası almaeak 
Mahreç istasyonlarında vagon dahilinde teslim Şartiyle 1000 : ?500 

ton Demir Hurdası beher tomı 17 liradan Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca sabn alınacaktır. Şartname pa-ı 
rasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 10.12.941 Çarşamba günü ak,.;. 
şamma kadar % 7,5 nisbetinde teminatlariyle birlikte şartnameyi kabul 
ettiklerine dair kayıt ııe sarahati havl t.eklif mektuplarlnı ınezkill- ko-ıı 
~ona vermeleri, (10054), 

lllNW 

Dadaydaki tomraldarm tıahta yaptmrmasnıaan sarfmazn 
edildiği hakkında 

27.11.941 tarihin&ıı saat 15 de kapalı zarfla ilıale edileceti flb. ediw 
len Daday Reviri son depolarındaki 3800 metre mikıibı çam veya kö.kııal 
tomruğunun tahta yaptı:r:ılmasmdan sarfı nazar edildiği ilAn olunur. 

(10052> 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
-;ıf. gösterenler pilotluğa ay panyalarmda perde açtldığı: zaman 

otekiler havacılıgm baş- sahnede sirar saatine bakarak dola- c~ Tiyatıosu, kınsik piyesleri 
!erinde çalıştırılmak pıdı: "Çok şeyi Çok ~eY... Saat dör ~ parlak dSorlarla sahneye koy-

Beher kilosuna 174,5 kuruş tahmin 
edilen 12 ton pamuk çorap ipliği alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 21111/ 
941 Cuma günü saat 15 de Topgane
de lst. Lv. Amirliği satın al.illa ko
misyonunda yapılacaktır. Nümunesi 
komisyonda göriilür. Kati teminatı 
3141 liradır. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (.373 - 998!}} 

1 - Zabıta memurhm için azı 5.,000, çoğu 6,000 adet belkene!J 
21/11/941 Cuma günü saat ıs de kapab zarfla münakasaya konmuş:ur 

2 - Beherine 750 kuruş fiyat tahmin edilen belkemerlerinin nA... 
mune ve şartnamesini görmek istiyenlerin Umum Müdürlük satın Ahna 
komisyonuna müracaatları. 

~ou.ı~ to de çeı")'ek var. Dostum ha.ta da gel- malı: ııuretiyle mmraffaktyetini temin 
woa:ıoı· :u":st, ekipman ve o medi..,. O esnada kapı vuruhtr: "Vay ediyoc. Ba ~ harice çıkın

., telsizci, siliı.hcı ve mu dostum JanJ Sen misin?., - "Eveti ca arfırdtt. Zira bir piyesi.n ruhsw.-
Warak seçilmişlerdir.,, Benim. Dostum Alberl,. "'< Barada da hıiunu. hatalarım bu derece görm~ 

f:• DAKTİLO•' K.aradenizde bir vUa::ret merke
zinde mühim bir ticarl müesse
sede çalışmak üzere tftrk.çeden 

3 - İsteklilerin 3375 l:irahk t'eminat makbm: ,,-eya banka ınekbl~ 
mı havi teklif mektuplarını, 2490 sayılı kanunım 4 üncü nıadd~d9 
yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat W de kadar koınjsyona ~ -göre, pilotçuluğa ay - böyledir. gelecekleri adeta biliy.oruz yecek kadar tiyatrodan anlamryan 

gonülliiler, İnönü kampın·- - bekliyoruz. bit- zatı yalnız dekor ve disiplin ha-
Beher giyimine 90 kuruş tahmin 

edilen 6000 giyim öküz nalı müteah
hit nam ve hesabına alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 21/11/941 Cuma 
günü saat 15,30 da Tophanede Lv, 
Amirliği satın alına komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 405 liradır. 
Nümuneleri komisyonda görülür. İs
teklilerin belli 'Wlkitte komisyona 

başka iyi derecEde transızca -
ingilizce veya frans= ~ al
manca lisanlarma ve ticari mu
haberata vAkıl bir daktilo aran
maktadır. Taliplerin tekliflerini 
muvazzah adresleriyle "DAK- 1 
TİLO., rU:muziyle posta kutusu 

meleri. (8098) (9612) 

ve paraşüt çalışmala - Sonra eserde birinei derecede rol tın için Türlt sahnesinin banisi gihi 
ek Etımesutta tayyare yoktur. Bütün artistler figüranlardan kabul etmek biraz fazla müsamaha

ıre:ı::uıtcıe çalışmalarına başla- başka bir şey değildir. Meseli bir ga- karlık ohrr. 
Son altı ay içinde zeteci var ki Mekld doktora miira- Bu şartlar içinde tiyatromuzun bir 

caat etmeden evvel doktor nezdinde adını ileriye gitmesine imkan voktur +...vvare uçuşu, 16.710 pla- . ~-bir Ti • 
..... J J bır cinayet hakkında "anket., yapı - ~ ya:trosu piyes intihabını e-

1""Y-.•o. tayyarelerden 1.352 yor. Evveli bu cinayetin piyeste ye- debi bir heyete bırakmazsa dekora edi 
- 1'16 adresine bildirmeleri. - Unkapanmda Hacı Kadın mahallesinin Unkapanı caddesinde 143 .. 

145 - 147 - 149 - 151 numaralı binanın bedm ve tehassül edecek anka
:mı satışı açık artt.mnaya konulmuştur. Tahmin bedeli 2624 lira ve ilk: 
1eminatı 196 lira 80 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelit Müdürlüğü 
kalemiooe görülebilir. İhale 5-12-941 Cuma günü saat 14 tc Daimi En
cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
fhale günü muayyen satte Daimi Encümende bulunrnalan. (10145) 

atlayış, kulelerden ri olacağını zannediyon11:; fakat ba I len masraf Firmen J.emi:ve'nin dediği 
. tlayı.ş yapılmıştır. vaka da bir figürasyondan başka bir ~bi •eğlenmek için çok para sade-

de 
lık e.ndüstrimiz şey değildir. Gazeteci, doktorun ver- den zengin bir çocnıbm lüzumsuz is-

diği ta:isilatı -arken "anlamadan mma,. beı:ızıeııL 

gelmeleri. (374 - 9990) -Beher kilosuna 2 kuruş 25 santim 
tahmin edilen (105) ton mutfak ic;in 
gürgeon odunu almaeaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 21.11.941 Cuma günü saat 
14 de Toph~ Levazım Amirliği 
Satmalma komis,ıonunda yapdacak
tır. Kati teminatı 354 lira 37 kurw}
tur. İsteklilerin belli saate komisyo-

BEYOÖLU KAZASİNDAKİ 
ŞEMS JC.LOBONON 

.Aklide 1llDlllDi Wpia!Qn bavacıhk endüstrisi iı;hı .,~ 
not ahJııcmım.. diyar. Mahmut Mo- ..-. ULUNAY 

gayrctleı:e dair .§il izah.at 
rtedir: 
: kanadmı Tiirk bam merJae -
irk fabrikalaruıda viiaıde ~ 
ülküsü. Yillardanbcri bütün 
et aydınlamıın gönlünde çarp 

1'.:urk hava kurumu, bu i~ 
yol almak için kuvvetli 

beyetnı: bir araya top)a
bu heyetin bilgı ve tecrübe
İStifade etmek fırsatını elde 

Ptıdenberi. dünr. duromunun 
~arına göğüs gererek 

·~ olan her tqebbüse boşvur-
En wyüğümüz aziz M:.m 

1a: -ı'ayyarecilik dendiği za-
pilot kadar Türk muhendisinin 
~ oıilli malume ile U:n 
ik:ıhnuıızda 7allt1Cı tayyareyi 
OL7i Cle ka"stediyo.rnz_ Vecize
ilham ıiliuı gnyrctlerimiz Clim 

hiikfime ünden geniş ölçü
'9C kolaylık gurmektedir

atö1yerniztn bir fabrika 
konulması işine tesb:'t edılen 

gÖre deııam edilmektedir. İlk 
J lisansı İngiltcı:eden satın a

olan "'Magist~ mektep tay
prıiıı ecri halinde yaprlmasına 
~ Etüd büromuz büyük 

ptanörünün projesi w-e
n rrııktadn:. Planör.ün ma

pat"Ç31at:ı tamamlanımş-
11, mühendis ve teknisyen

ıörınekte olduğu etüd ay 
h).ıs tayyarelerin inşası i
·tıldarla '9'e hesaplarla 
•,adır. Mtktcp tayyare

motor borda aletler! 
lat' İngiltereden gelmek 
~k Atııcrikaya da ay
~ ~-rlauınıştır. 
~ bır tııotör fabrikası 

kuvveti! bir mü
'A urckkep bir bıiro 
fi'" ,. . Gaye ş[mdilik 

A ,,.,.·esı DlOtörl&,rini mem
"'l pıde getirecek bir fabrika 

t Bu fabrikaya hizumlu ilk 
başlangıÇta dışarrdan ge
yavaş Yavaş yerli mal

',;e ~dilmesine çalışılması 
ed:r. Saym Başvekili -

/' .. k allikaları ile Amerika-
.... ~ • satı~. nak için gıri-

y~ ·n.. ~ t bir neticeye 
3 ,. .. faktadır .. , 

lo • ra, tayyare ve 
' kullanılan ham, 

ASKERi 
,, (Baştanıfı 1 fftelık) 

beri devam1ı surette yağan kar, her 
tarafı kaplamış, yollar ve tayy01re 
meydanları kapanınıştır_ Tanklar, bil
hassa ağxr t.oplar kara saplanmakta, 
blr yerden diğer yere nakledileme
mektedir. Yalnız yolları takibe mec
bur kalan tank ve topçu kollannm i
se hareket harbi yapmaları hemen de 
im.lci:nsız bir hale gelmiştir. Mütema
di ka:r tayyare faaliyetini de durdur
muştur. Çünkü havada göz gözü gör
muyor ve pilotlar hed.eflerjni tayine 
mukted'ir olam.ıyorL-ır. 

Sonra da kar yollan kırpeıchğı için 
ordunun mahıeme ve erzakım cephe
ye sevk güçleşmiştir. Kamyonlar yü
rüyemiyor, trenler işliyemiyor. Tay
yare ile nakliyat güçleşi~or.Onun için 
şark cephesindeki harekat da hızmr 
kaybetmiş bulunuYoOr. 
RUS1Jada kışın şiddeti 

Sovyet Rusyada iki kış gec;:trmtş bu
lunan yabancı bir askeri mütehassıs 
Rus kışı bakkmda şo malüınaU -..&-

riyor: 
"Evvel~ kışın şiddeti Rusynmrı her 

tarafında bir değildir. Şimalde kış 
daha uzun ve daha serttir. Karade
nizin bazı sahillerinde ise Akdeniz 
iklimini hatırlatır. Omrn için kış mev-
simi, Rusyada bölgelere gbre siddeti
nl değiştirir. 

'"Umumiyet itiban1e kış 'I'eşrlnlerde 
başlar, Nisana kadar sürer. Kardan 
evvel başlıyan sürekli yağmurlar ne-

:::z:x 

maddelerle yardımcı müstahzeratın 
tamamiyle yurt lçinden tedariki ga
yesiyle mütehassıslara yaptınlan tct 
kiklerin iyi neticeler verd~ği zikre
dilmekte tayyareciliğimizin mühim fü 
tyaçlarmdan ve istiklal faktürlerin -
den biri olan "Aerodinamik Tünel,. 
temini için ecnebi alim ve mütehassıs 
larla temaslara devam edildiği kaydo
lunmaktadır. 

Raporun son kısmında, hava en . 
diıstrisine lüzumlu yüksek elemanları 
yetıştirmek için sarfedilen gayretle
re dair izahat w;nlm.ektedrr 

VAZİYET 
Nisabl ekBer:iyet ohnadığriıdan, i

kinci içtima 23 İkinciteşrin 1941 ta
rlhine müsadif önümüz.deki Pa= gü
nü saıat 15 te ve ayni mahalde olacak
t.n:. (Madde ~-

Se6miye Satın Alma Komisyonundan 
tıtrierf tapm., bat:akhklan. genişletir 
ve ;,ıollan bir çamur deryası haline 
koyar. O vakit bir köyden dlğerine 
gitmek bile güçleşir_ Yollarda araba 
yürütmek: tmk.fı:nsız hale gelir. 

na gelmeteri. (S78) (.10032) -
Beher kilosuna. !'80 1mn:ış tahmin 

edilen 12,500 kilo sade yağı alınacak
tır Pauırlrkla eksiltmesi 27-11-941 
Pe~şembe günü saat 14 te Tophanede 
İst Lv. Amirliği satın alına komisyo
nu;,da yapılacaktır. Kat'l teminatı 
3375 lirndır İsteklilerin belli vakitte 
k~ ~eler:l '387-1013'1) 

RUZNAME: 

1 - 24 İkinci Tt!şıin !940 tarihli 
alellde umumi toplantının zabıtname
sinin kıraatı. 

1 - 60 ton lahana ~ 60 ton pırasaya teklif edilen fi.yat komisyon
ca gali görüldüğünden ayni evsaf ve şarUar dahilinde yeniden pazarlığa 
konulmuştur. T.ahananm teminatı ti30 lira ve pirasanm teminatı. 700 li
radn'. 

"Kar başlayınca sular donar, yerrer 
ııeı:1l2şir. Manzara değişir_ Tekerlekli 
-.asıiala:r ka!kat:, yetini kızaklı nakil 
vasıtaıan alır.Donan nehirler birer yo) 
olur. Lezıingratta Newı nehrini yü
rüyıerek geçerler_ Hava sert; ısmcı
dxr, fakat iyidir. Ruslar kışı 9e'Verler. 
Hatta sühunet sıfır altında 5-6 dere
ce olduğu zaman şikayet ederler. On
lar nefesi donduran, dökülen sayu ye
re düşerken. buz yapan soğuğu a-
rarlar. 

2 - Pazarlığı: 25.11.941 
yaptlacaktn-. 

Salı günü saat 15 de Selimlyede komisyonda. 
(10048) 

-c>nun için kışm Rusyadaki askerl 
harekat kolay değildir. Bahusus Al
ınan orduları bir çok yerlerde barı
nacak bir bina bulamı:yacakları ~in 
açıkta yabnaya mecbur olacaklardır. 

Rus steplerinde çadır altında veya ba
rakalarda barmmak mümkün değil

dir, Almanlar için eu karanlık nok
ta budur ... 

Hazırhk oo ~hizat 

-
2 - Klübün mnumı durmnn hak

kındaki rapor 'IJle 1940 - l94J. mali 
yıllık hesabatı. 

111t1J lltl KQY .,,,ı.,rnu .. aıuuı uır mu 
ı1rebe fapılm ktadır, 

Pilter taraftan vaziyetin bariı: va~ 
Beher kilosuna 57 knruş tahmin e- ı-flanndan bi ·ru de, Almanların Mo~ 

d.Uen 29 ton sabun alınacaktır. Pa- ova oimıtl!n<len ve Moşkova cenu-
7.arlıkla cksilbnesi 28-11-941 Cn:na ıundan iki ilc.-rleme ile Sovnt ordu
günü saat 14.30 da Tophanede Iı;t. 11.;ırım kısımlara ayırm::k ve Mosko
Lv. Amirliği satın alına _komisyon~ ;anın Roııtof limanı ve şimal denizi 
da yapılacaktır. İlk teırı.m:ntı ~39 li- 'm nları ne münakajelcırini kesmek 
ra '15 kuruştur. Şartna:mesı konnsy0D- eljebbüsü teşkil etmektııdir 
da görülür. TaliI>lerin belli vakitte Bu maksatla, Almanların' Moskova 
komisyona gehneleri. (.386 - 1-0136) ım cenup doğusundaki Voronej'; v§r 

- nak için Orel ve Kursk'dan doğuya 
Beher kilosuna roo kuruş tahmin foğn.ı taarrus hareketleri )'ilptıkları 

edilen 30 ton zeytin yağı pazarlıkla >ilci rllmı.-ktcdır. 
satın alınacaktır. İhalesi 28-11-941 
Cuma günü saat 14 te Tophanede tst. ili oskova radyosuna göre 

(jniverst+e .6._ 
Dnne.tz böl,geBinae 

E. 
JJııdnpe~te, 19 (A.A.) - Sovyet 

cephesinden Macar ajanıma bildlrlll
yor: Miittefik kıtalar Ukrayna cep
heııinln butün cenırn kcııiminde ııüretlc: 
ilerlemişler ve Rostof çevresinde mu
kavemet eden Sovyet kuvvetlerinin i
çinde bulundı.ığu kıııkact 11kı1tın111şlar 
dır, B\! suretlcı burıdtıki Sov)'et lcııv
vetleri dar bir sahada çevrilmiş bulu 
nuyorlar. 

Kurtuluş 
Pir den 

Vapuru 
Dijndü Lv, Amirliği satmalma komisyonun- Moııkova 19 (A.A,) - Moııkova 

da yapılacaktrr. İlk teminatı 2250 li- radyosu, bur;ün öğleden sonra Mos- Yunanistana yapılan yardım 
radtr. Şartnamesi komisyonda görü- •ova cephesinden afjağıdaki &on ha-
lür. Taliplerin belli vakitte komisyo- erleri blldirrn!ştir: icin iktrıci parti gıda mnddeleri-

lmcle · (388 1013S:) 'K ı · 1 ~ ni Pireye götürmüş olnn Kurtu-Alınmı orduları bu sert k1Şa göre na ge n. _.;;. ııvvet erım ı: 4ii,mıına ııCır dar • 
hcı r lndlnn d dl v lus vapuru dün ı;abah limanımı • hazrrlamnış 'l'e teçhİZ edilmiş değil- B her kil 75 kunı tahmin c c evam e yor. o.. 

lerdir, Çünkü Alınan erldinr harbiyesi edil:n 7000 °:hindi eti !ımacak- ı ~tol m k lstf~kıım tinde, .dU§mıın bir ıa golınfetir. Vapurun üçüncü se: 
harbin kışa kalacağını hesap etme- tir Pazarlıkla eksiltmesi ilı-ll-941 , m def Iıır CH.. mevkılne tııarrıııı ferde götOrecogı gıda maddeler! 
mişlerdir Son aylarda orduya kışlık p · rtes• .. .. t 14 30 d . T h ı ~t ine de h r defasmda aftır zayi~ ve koliler tamamen haı1r vıızi· 

... : _ . aza 1 f!lınu saa. • a op a- ,atla pUek irtUlmUıitUr t dl K t l d h 1 b la 
temnn 1çm kadın kiirklerme kadar ne nede Lv Amirliği satın alına komis- ı "Al I . _. yet e r, ur U UŞ er a un 
bulınuşsa toplamışlar, esfrlt-rin palto- yonunda · yaptlacakbr Tahmin bedeli b m " n

1
r nyıuk zam! anb\~a "S~., ka- n yiiklemiye bnıılıyacak ve t_elt -

1 . 1 . . lm 1 , 1 · aa ıı ına u nıırna iç n ır gedık aç- kti 
armı1 ~ ıcı7:"1de erırub ttaa ı.ş a1r, şıma 15250 lira ilk teminatı 393 lira 75 ma a t~ebbüa etmiıı,erdir llıı ke- rnr Pireye hareket edece r. 

mem eket enn en a nıye er ve kuruştur şartnamesi komisyonda gö- · d dü 1 d il b: llk !"'!!""'---~~!"!!!!!""!"!~~~~!!!"'!'"':!!'!~. 
kürkler getirtmişlerdir. Fakat cep- rülii~ T~liplerin helli vakltte komi<:.· Blnım e d şhman .. p ya el el ılr ~ tank ~;ınlı\rın Kırımı tamamiyle ehı ge~ir 

h be l 1 k 1 · rını nıe ... ete r.ec rm şt r ,...u ıın- dan 
heden gelen a r er Aman as ere- J yona gelmeleri. (384-10134) dn b _. idd tll h b. 1 meleri üzerine buradaki hava meY 
rinin soğuktan donduklarını, iyi gi-' - 111:... 411 ıı d" e mu are e er ce- lan Alman hava kuvvotlerinln dah;ı 

. . . ı . reyan .,,mekt r k 
yı~dıklerıni, ve açıkta yattıklarını ı Beyazıtta askeri tibbıye okuluna ·" .. • )'Akından taarrµırenıı imkAll verece : 
göstermektedir. teslim şnrtiyle Hl ton karaman koyun Kerç heııllz dUfmedı tir Karaden.iı:dc Norrovııkl. Potı 

P. Komİ§V""11"-"-"'!":'ıDa 
kıırı?ı koypıuş. ilk bUyfik harpte de 
!i'ran.sa ve BelQlkada hizmet ct.ıxıb
tir. 

Y cııi Itırklareli Valisi 
Ankarn, 19 (TAN) , -;-- Urfa valbi Khı;m 

Dpmirel Kırklnrcli valilıf!ne ıaıı!n cdllınt tır, 

Radyolln sahipleri 
Necip ve Cemil Akar 
karde§lcrin pederleri 
Müteveffa 

Bay HOS YI 
A 1 KA 'ı 
vefatının lorkıneı gü~ 

nüne tesadüf eden 25 
teşrininni 9U salı gü
nü öğle namaz1m mü 

Onun için Almanyada 1812 kılbusu eti alınacaktır, Pazarlıkla eksilbnesi Kubychev l!il (A,A) _ Reuteı" veya Tom ı\lmanlarındarı SoV}'et fllo-
hüküm sürmeye başlamrştrr. Aradan 21-11-941 Cuma_ günü saat 15,45 te Savyet aliacUsü Lazo;ııki Almanla ~ ıuuu barmdırabllccek Jllricik liman 1 
119 yıl geçmiş olmasına rağmen, Na- Tophanede Lv. Amirliği !:atın alma nn Kerç aehrini ı:aptettiklerlnl tek- Novoakldlr Bu llnınnda hava tıutrruz 
poleon ordusunun kara akıbeti Alman komisyonunda yapılacaktrr. Şı:ırtname zlp ve ıehlr )'akininde muh!'rebeler 1ıırma çok 'y11kmdır, ~uratlaki Sovyet 
ordularını da korkutmaya başlamıştır. si komizyonda görülür. Fiyat tereffü devam cıdıMI ini ilSve eylemlgrir flloııunu hava taarruzlarına karııı ko-

tcnklp Buyazıt 

şerifinde merhumun 
rı1huna ithat'en rnev
lflclil nebevi luraat et. 
ttrllcccğ·inden bilcümle 
ihvanı dinin teşrifleri 

Çünkü general kış, bütün tahmin- ettiği takdirde müteahhit , l!t verip RllB filoaımıın vaziy ti rumak icln 1(10 ~lometre . cenuP.~a 
lere rağmen., hükmünü icraya başla- vermemekte serbesttir. Istcklilerin e Soltada lng!llzlenn hava ~~ısatı vu-
mıştır. Ahnan resmi ~bliğleri bile teklif ed("('ek.leri fiat üzerinden % Ankara, l!) (Radyo ıtazetesi) - Ruı; l ti.lele getirdikl~i haber vcrılqıor. ~u-ı 
havanın şiddetinden harcki\tm inkişaf 7 ,fi teminatlarile belli saatte kom is- KurndenJz filosunun son durumu da- radakl av tnyyarelerJyJe Rus fllo:;u 
edemediğini itirafa mecbur ohnuştur. yona gelmeleri (38n-10135~ ha tehlikeli bir saflıaya girmiştir. Al- hima)le cdilc<:ektir,. 


