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Müstahsili K. orumak 1 
Stalinin 
Nutlıu 

için Yeni Kararlar 
Sonuna Bu Ayın 

Mallar İçin Kuruş 
Kadar Toprak Ofisine 

Farkın Ödenmesine 
Teslim 

Devam 
Edilecek 

Edilecek 
Ankara, 6 (l'AN .\luhnbiri Bildiriyor) - Top- bubat rniibayaasrnda istasyon nıübayaa fiyatının 

rak mahsulle·ri ofisi. memleketin muhtelif mın- tatbikine ba:?lanmış ve bu karar müstahsiller ara
takalarında silolardan haska 2-4 bin ton arasın- sında derin bir memnuniyeti mucip olmuştur. 
da 30 kadar hubuhat anb~rı yaptırmaktadır. An-

Diğer taraftan müstahsili biran evvel malını barlardan bir kısmının in:ıası bitmiştir. Bir kıs-
mının da inşaatı sona ermek iizeredir. İstihsali teslim etıniye te~vik için birinciteşrin sonuna 
istihlikinc yctmiyen, istasyon \ ' C limanı olmıyan kadar ofise teslim edilmesi lazım~clen malların 
bazı dahili merkezlerden ofisçe mühnyaa bede - bedellerine ilave edilmis olan bir kurus farkın 
lindcn nakliye ücreti kesilmekte idi. Son nc-şrc- tediye müddeti, miistah~ilin lehine olarak hıı 
di1en kararname ile buralarda yapılacak olan hu- ayın sonuna kadar uzatılmıştır. 

11 AvrupadaÇok 
Yakında Yeni . 

i Bir Cephe Daha 
1 
J Kurulacaktır 11 

Stalin,Sovyet Ricatinin 
Sebeolerini Anlattı 

r ' Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

ÇocukAnsiklopedisı 
Alınız. ÇOnkO bu Anılklopedl 

ona mektep klUbı kadar ve 
belkl ondan daha ı:lvade llnmdır 

Fıv•tr 8 Urıdır. TAN mOeeeınlnd• .,. klt•..,cılaraa bulunur 

\.. ____ · .. ·-··········-····--··-·····-................ ·-·-······-·-·---------- .. ____ J 
Fin kıtalan tarafından işgal edil en Vipuri (= Viborg) de bombard tmandan sonr.a harap olan binalar 

Almanya 
Amerikayı 
Harbe 
Sokmağa 
Çahşıyor 

Almanya Amerikayı harbe sokmak 
İçin elinden gelen herşeyi yapıyor. 
Japonyayı mihvere karşı olan va
zifesini ifaya davet edıyor": Atl: n
tikte Amerikan gemilerini b~Urı
yor; matbuat Rooscvelt'e hücum 
ediyor. Amerika şimdi harhe gi
rerse, İngiltere ve Sovyetler: yar·' 
dım edemiyccek, Almanyanın şarl•
ta meŞKul olm<ısı fırsatım kaçıra
caktır. Fakat bütün tahrikita rağ
men Amerika Almanyanın tuza
ğına dıişmekten içtinap etmektedir 

M. Zekeriya SERTEL 

A lmanya ile Amerika arasın
münasebetler günden gü • 

ne nazikleşiyor. Alman matbua -
11 Amerikaya ve bilhassa Roose
Velt'P. ağır küfürlerle dolu neşri
Yat yapıyor. Alman denizaltıları 
Atlantikte Amerikan harp ve ti
earet gemilerini batırmıya de\'am 
ediyor. Alman ricali mütemadi -
Yen Japonyayı mihvere karşı o
lan vazüesini ifaya davet ediyor. 

Bütün bu hfıdiseler Almanya
~ı? Amerikayı harbe sürüklemek 
lçın tahrikat ile meşgul olduğu -
nu gosteriyor. 

Filhakika Almanyaya göre A· 
rnerikanın artık fiilen harbe gir -
nıesi zamanı gelmiştir. 
Almanyanın Sovyet cephesin

de beş aydanberi insan ve mal -
Zemece uğradığı zayiata muka -
bil İngiltere ve Amerıka müte -
llıadiyen kuvvetlenmek imkanını 
bulmuşlardır. Almanya, Sovyet 
h.arbini bir quçuk ay içinde biti
rıp tekrar lngiltereye döneceğini 
Ve bu suretle İngiltere ve A -
rnerikanın hazırlıklarını tamam
lıyarak kuvvetlenmelerine imkan 
kalrnıyacağını sanıyordu. Bu 
Plan tahakkuk etmedikten maa
da Almanya şark cephesinde bir 
kış harbine girmeyi göze almak 
tnecburiyetinde kaldı. Telafisi 
Z<lınan istiyen mühim zayiata 
bğradı. İngiltere ve Amerika da 
.u müddet zarfında iz'aç edilmek 

61Zin kuvvetlenmek fırsatını ka
Zanmış oldular. 
~ark cephesinde harp devam 

ettıği müddetçe İngiltere ve A
merika daha süratle istihsalleri -
nı arttıracaklar ve daha çabuk 
~lrnanyaya yetişeceklerdir. Hat
~a Amerikan harp istihsalatını 
ldare ıle megul bir zat, geçen gün 
Anıerikanın şimdiden tank ve top 
g,bi harp malzemeleri istihsalin
d_e Almanyayı geçtiğini, ve ~e
rıkan sanayiinin artık tam verım 
e Çalışmıya başladığını haber 
Verınıştir. 
. İngiltere ve Amerikada harp 
ıs~ihsalatı giındcn güne artan bir 
suratıe malzeme yetiştirmekte 
d(:ovam ederse 942 ilkbaharından 
i~ibaren Almanya müşkül bir va· 
zıyetc dtişebilir. 
~nun için Almanyanın mcnfa-

0!ı Amerikanın ~ımdiden harb~ 
gırmesindedir. Amerika "harbe gı 
rerse, istihsalatının mühim bir 
kısmını kendisi kullanmıya mec
bur olacak. Amerikan harp sana
Yii İngiltere ve Sovyet Rusya • 
dan evvel Amerikanın ihtiyaçla
rını karşılamıya mecbur olacak -
tır. Bu zaruret Amerikayı İn -
giltere ve Sovyet Rusyaya layiki 
ile yardım etmekten mcncdecek
tir. 

Amerikan 
Harp Filosu 
Faaliyette 

! \ 
ALMAN TEBLiGi 
Almanlar 

Sıvastopola 
Yaklaştı 

lfürk·Alman
1
T 1 H b. 

D 1 '"' u a ar ı 

~st ugu Çok Çetin 

SOVYRJlBLiGi 

Bugiin Anıcrikftya hareket ede
cek olan Jaı>on~·anın eski RPrlin 

sefiri Kurusu 

Bir Japon 
Diplomatı 

-o-

Yeni Bazı Teklifleri 
Hamil Olarak 

Amerikaya Gidiyor 
Tokyo. 6 (A.A.) - Resmen bil

dirildi~inc göre. Japonyanın eski 
Berlin <;Pfir• T~~ıruc:·~ .T:ıo ı ıııvanın 
Vaşin_gton sefirini'.? yardım etmek 
için 7 Son~esrinde Amcrikaya 
hareket edecektir. 

Yelli Japon teklifleri 
Vaşington, 6 (A.A.) - Vaşing

ton siyasi mah::ıftlinin tahminine 
,göre, 

0

Japonyanın hususi memu· 
ru Laburo Kurıısn'nun Japon 
başvekili General Tojo'nun reis 
Roosevelt'e hitaben, uzak şark
taki gerginlik müvacehesinde Ja
oon noktai nazarını hülasa ve 
Japonyanın dostane bir hal su· 
reti olarak tavsif ettiği müsbet 
teklifleri ihtiva eden bir mesa· 
iını hamil bulunması mümkiin· 
dür. 

(Sonu; 8•: 3; Sü: 7) 

lran Kabinesi 

Tahmil Edilen Askeri 
Mecburiyetlerin 

T ahfifini Talep Etti 
Nevyork, 6 <A.A.) - DNB.: 

Associated Press'in Tahrandan 
aldığı bir habere• göre, İran kabi
nesi esas itibariyle İnııiliz - Sov
vet ittifak muahedesini tasvip ve 
ayni zamanda bu muahede ahka· 
mı ile Irana tahmil edilen askeri 
mecburiyetlerin hafifletilmesini 
ve İranın iktısadi istifadelerinin 
tesbitini miittefiklerden rica et
mistir. 

Ayni habere naıar~n. Tahra~
daki müttefik mahafıl. İran hu· 
kumetinin muahedenin tadil cdi-
1ebilecP.i!:ini hesaba katmaması i· 
cap etti~i miitaleasındadır. 

Tahran Elçimiz 

Atlantikte Üç Alman 
DenizaltısıY akalanarak 
Amerikava Götürüldü 

' Ankara. fl <Rndvo Gazetesil --
Gelen haberll'r<len anlMıldıa•na 
<1ÖrP. Amerikan hcırp gert'ileri İz
landa ile A rnerika arasında bii· 
vük bir faalivP.t ,ııöstermive bas
lamışlardır. Alman d"nizaltıları
nı bulmak ic;in yapılan arastır· 
nıalar ı::imcliden 5emere vermistir 
Bu haberlere $!Öre, bes Almal' 
denialtı51, Amerikan ı?emileri ta
rafından vakalanarak Amerikava 
~evkedilmiş ~ bunlar ı;(idecekle
ri Amerikan limanına varmışlar· 
dır. 

Amerikan ~emileri, Alman de
nizaltılarına karsı su bombası 

<Sonu: Sı: 2: SU: 2) 

\ 

Sovyet Başvekili Stalin 

Moskova, 6 (Anadolu ajansı ve 
Radyo Gazetesi) - Sovyet baş
vekili Stalin. ihtilalin 24 üncü yıl 
dönümü münasebetiyle, Moskova 
Sovyetinin fevkalade içtimaında 
bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 

"Büyük İlkteşrin ihtililinden
beri 24 xıı geçmis bulunuyor. 
Bu 24 sene zarfında Sovyetler 
hükumeti muazzam eserler mey
dana getirmiştir. Dost, düşman 
bütün dünya bunu itiraf etmek· 
tedir. 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 1) 

Kış, Devam Eden 
Askeri Harekatı 

Geciktirmiyecektir 

Basın 
Dün 

Kongresi 
Dağıldı 

.. 
Mareşal Von Reicheoau 

Basın Mensuplarını ilgilendiren Meselelerin Führer'in umumi karargahı , 
6 (A.A.) - Alman orduları baş· 

Halli için Hazırlanan Raporlar Kabul Edildi ku~ı~~!~~.ığ~~~~nte~~~~ üzerin· 

Genel sekreteri doktor Fikri Tu- de mağlup edilen düş....,anın ta
zer tarafından gönderilen karşı- kibine muvaffakıyetle devam e· 
lık ve teşekkür telgraflariyle Is- diliyor., Yayla dağlarında, 1Alman 
tanbul Üniversitesi rektörü Ce- ve Rumen kıtaları, ikiye bölünen 
mil Bilsel tarafından kongreye düşman teşekküllerini ı mağlUp 
başarılar dileyen telgrafı okun - etmişler ve Yalta ile Feodosia 
muş ve alkışlarla karşılanmıştır. arasında, geniş bir cephe dahi· 

Ankara, 6 (A.A.) - Basın Bir
liği birinci umumi kongresi bu
gün reis Hasan Reşit Tankut ve 
birinci başkan vekili "Matbuat 
umum müdürü Selim Sarper'in 
başkanlıklarında birbirini müte
akip yaptığı toplantılardan sonra 
mesaisine nihayet vermiştir. Bu 
toplantılara başlanırken basın 
kongresinin tazim telgraflarına 
karşı Meclis Reisi Abdülhalik 
Renda, Başvekil doktor Refik 
S§ydam, Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak, Parti 

Kongrede mesleki bakımdan !inde, Karadeniz sahiline kadar 
basın mensuplarının karşılıkh va ilerlemişlerdir. 
zife ve taahhütleriyle bunların Sivastopol"un şarkındaki dağ
terfihlerini temin için alınması ıarda da düşman mukavemeti. 
lazım gelen tedbirlerle basın bir keza kırılmıştır. Alman hava 
liği ve basın kanunlarında yapıl- kuvvetleri bu harekata yardım 

(Sonu; sa: 2; su: 4) \etmiş ve Sovyetlere. Kırım sula· 

------~~~~~~------------~--------~~-------- (Sonu; Sa: 2; SU: S) 

eşovka 

0 Ageman 
oÇaplinka 

Ankara, 6 (TAN) - Açık bulunan 
Tahran büylik elçllliine Varşova bü: 
yük elçisi Cemal Hüsnünün taylnı 
viilcc;..,k tıısnikt" iktiran etmistir 1 Kırımda askeri hareki tın inkişaf etmekte olduiu sah ayı gösterir harita 

Saqlamdır Bir·Safhada 
Time s: Rus.!cr~aki .Leningratta Almanlar 
~areka.+ı !urkıye Birkaç Noktada Rus 
lcın Tehbkell Buluyor lsti~kamlarına Girdi 

Berline Göre, Bu Tefsir 
Arayı Açmak içindir 

Berlin, 6 (A.A.) - "DNB": 
Londrada' çıkan T imes gazetesi 
Rus cephesindeki askeri hadise
lerin inkişafı Türkiye için bir 
tehlike oduğunu yazmaktadır. 

Times'in vaziyeti böyle göster
mek teşebbüsüne Bcrlin siyasi 
mahfillerinde ciddi nazarla ba
kılmamaktadır. Hususiyle ki, 
mesul Türk siyasetçileri bu te
sebblislerin arkasında neler _giz
lendiğine ve İngiliz - Rus ittifa
kında ne ,gibi menfaatler buluş
tuğunu uzun zamandanberi her 
halde anlamıs olacakardır. Ber
Jin, Türkiye Reisicümhuru İsmet 
İnönünün Cümhuriyet Bayramı 

Moskova; 6 <A.A.) - Öğle ü
zeri neşredilen Sovyet tebliği: 5 
Sonteşrin gecesi kıtalarımız bü· 
tün çephelerde düşmanla ~rpış· 
mışlardır. 

* Moskova, 6 (A.A.) - Sovyet 
tebliğinin zeylinde, Rus hava 
kuvvetlerinin garp cephesin • 
de 4 Sonteşrin günü, 48 Al
man hücum arabası, piyade efra· 
diyle mühimmat nakleden 200 
kamyon, 100 kadar furgon. 5 
sahra topu, vesaire tahrip ettiği 
söylenmektedir. Sovyet kltaları, 
takriben 2 düşman piyade tabu· 
runu dağıtmış ve tahrip etmiş· 
!erdir. 

Cenup cephesinde bir tank bir· 
liği, 6 Alman tankı, 20 tank kar
sı koyma topu, 4 sahra topu. 6 
kamyon tahrip etmiş ve takriben 

(Sonu; sa: 2: sa: 6) 500 düşmall askeri öldürrnüstür. 
Bir topçu birliği, 2 piyade ta
burunu dağıtmış ve jmha etmiş 

Vekiller Heyeti . ve müteaddit Alman .tankını ha-
sara u(!ratnpstır. · 

Ankara, 6 {A.A.) - İcra Ve- Tul.a §ehri tehliked1. 
killeri ~eyeti, bugü~ saat 15 te, Londra, 6 (A.A.) - Kulblçef'den 
Başvekıl Doktor Refık Saydamın 1 bildirildiğine .göre, silAh imal eden ve 
başkanlığında haftalık mutat Alman taarruzunun anahtarı mesabe-
tonlant.ısını vaomıştır. <Softu: s,.,· 2: SU: 6\ 

Acımayı Uyuşturan ·Hakikat 
REFiK 

mpürkçeye çevrilmesi faydalı olacak frenk eser 
1 !erinden biri de Gil Blas'dır. Saint - Beuvc 

H A L 1 D bunun hakkında der ki: '1Eğer bizim edebiyatımız 

l da her düşman istilasından, her ahlak, politika vı 
KARAY zevksizlik sarsınusından sonra fikrini toplamak L-----·--·'"' sükunet duymak, dilini düzeltmek içın okunmıyı 

deger bir kitap varsa o dahi Gil Blas'dır.,, Yetmiş sene evvelki şı.: 
nasihati, şimdi Fransızların hatırlaması ve buna uyll}ası lazım· 
geıir! . , 

Bu kitap yalnız Saint - Beuve'ün saydığı sebeplerden dolay. 
değil, gayet meraklı yüzlerce harami, batakhane, vuruşma, dövüş
me hikayesinin bir araya ve bir şahsa bağlanıp işlek, açık bir li· 
sanla pek ustaca yazılmasından, 226 senelik bir mazi9i olduğu hal
de hala tatlı tatlı okunabilmesinden ve insan karakterlerini çok 
belirgin şekilde canlandırmasından dolayı da çevrilmiye layık -
tır. Her sınıftan okuyucu bulabilir ve her smıfa zevk verebilir; 
ayrıca hayat hakkında bilgi ve ders yerine de geçer. Bende çelik 
üzerine hakkedilmiş hoş resimlerle süslü bir se~me nüshası var
dır; ara sıra göz gezdiririm, geçen gün bir fasıl dikkatimi çekti: 
Romanın kahramanı eski İspanyada saraya sokuluyor, zaman<; 
kodamanlarının entrika vasıtası oluyor, kudret buluyor. lşte c 
vakit ahlakı değişiyor; başlıyor fazilet duygulannı kaybetmiye ... 
"Saraya girmeden önce, doğuşum icabı, halden anlar, iyilik seve• 
bir adamdım, diyor, la.kin o dam altında insanca harekete yer yok 
tur; katı, kaya yürekli oldum.,, Nitekim onu bu ikbale ulaştı~ar 
eski dostu bir sofra uşağını yalanlarla, dolanlarla avutuyor, dıie
iıni yapmıyor. Yapmıyor değil, istediği memuriyete, rüŞ\•et alarak 
bir başkasını bile kayırıyor. s?,nrAa kara g~.n ~?S~U, İŞİ anlayıp Se~
tıne uğramayınca seviniyor: Lutfunu gorduğ~m gerçekten ~ıı 
arkadaşa karşı işlediğim b~ kusurdan dol~yı. "'.ı~dan . azabı yerınc 
ferahlık duydum. Zira vaktıyle bana yaptıgı ıyılık~erın ağırl.ığı .al
tında eziliyordum. Bundan kurtulduktan başka bır sofra h.ızmet
çisiyle düşüp kalkmak gibi çirkin bir durum da sona ermış olu-

vordu!,, "Y h 1 ı d" 
Fena şey! İnsan bu satırları okurken: u o sun sana... ı-

ye haykırmak arzusuna kapılıyor ve ~.şi~ilmiş, yahut başta~ gec
miş bazı vakaları hatırlıyarak kara d.uşu~celeı-e dal~yor. mılyon
larca cinsdaşmı silip süpüren harplerın luzumuna ınsafsızcasına 
inanacağı geliyor. 
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Yazan: ocuz ozoEş Teşkilatı 
M İ 11 i Y a s G Ü n Ü n Ü n Piyasada Şundan, Bundan t 

TEFRiKA No, 21 

Kollannın boynuma dohyarak, 
ıC: ınü vücudümc yaklaıtırdı. 
- Mesut musun? 
- Pek çok .. 

vü-

- Uyumadan önce beni öpmez mi-
ni 
Kuru dudaklarımı, hafifçe yüzün-
dudaklarında ıezdirdim. O hare 

·~ ız kollarımın arasında yatıyordu 
Sabaha karşı, ini olarak uyandım, 
h<ı karyolada yoktu, Ilkônce "bel
rtiya cörtiyorum,. diye kcndımi di..., 
m. 

Odanın ~çı karanlıktı, Dotnılurkcn 
,. onda bi:r karartı eördüm. l-lcyc
"llandım. Balkonda kim vardı? Ni
tl Q'.li? Yokaa başka birisi mi? 
Balkona doiru yürüdüm, Heyeca
nı beni bofuyordu .. Kapının aralı· 
nd:ın baktım, Nihaldi, İçeri rıirdi
mi h.sscdi.nce, dehşet içinde başını 

·ye çevirdi .•• 
- Ah! Sen miydin? 
Dedi ve elinde bulundui-unu tahmin 
• f.m bir ıcy, balkonun demi=' par 
aktıklarına çarparak ataiı dtiıtü. 
- Ne yapıyorsun Nihal? 
- ur .. o kadar korktum kil 
- Niçin balkona çıktın?, 
- Uykum !taçtı,. 

- A şatı bir ıey düttü. O neydi? 
- Balkon kapısının anahtarı .. 
'Pek heyecanlı idi. Titriyor ve cöz
:-i, karanlıkta parlıyordu .• Muhak-

ki, büyük bir korku içindeyd:. 
~nına yaklap.rnk sordum. 
Uşüyecebın. Sırtına bir ıey almaz 
sın? 

- Evet alayım. Hafif uıuyorum. 
Pardesümü sırtına koydum ve san
"yeyı cöstercrek: 
- Oturmaz mı,ın? 
Diye sordum. Cevap vermeden O· 

irdu. 
Smde içeriden bir s::ındalye ıeti
ek hemen karşısına oturdum, 

Saat ancak 3 idi. Hava serinlemiş
Gökyüıünün koyu livicertliii i
.. bir kaç bulut dolaşıyordu. 

Korka, korka sordum, 
- Ne düşünüyorsun? 
- Diisünüyorum ki, ıen benden 
,. ayrılmamalıydın. 

Cevap vermeme fırsat vermeden. 
denbire sesını anlaşılmaz bir 
.., cetırd:ğ.i muhakkak olan bir 

yecana kapılarak: 
- Bilsen. bugünü ne kadar özle
:5fm. dedi. Ahi Bua:ünü ne ka.dar 
zulamış olduğumu hiç bir vakit an

v mryacaksın. Hiç bir zaman. anlı
or musun? 
- Nit1n Nihal. Bu geceyi niçin bu 
dar özledin? 
- Biraz evvel "ıen benden ayrıl 
-3ma1ı idia .. demi$tin, SiJphesiz bu-
da kalsaydım. daha bahtiyar o1a
k, cı cekmiyecek ve gözyaşı dök. 
iyecektim. Hatta, hayatımın bu 
dar zam~nını kaybetmetniş nlzıc;ı,k-

"" - Fakat Nih:ıI.. O zamanda sevgim, 
tıin ıevcini, anlamıı olmıyacak-

:m,, 
Başı cöisilnde, gözleri kapalı idi. 

tareketsiz söyliiyor ve dinliyordu. 

---Ankarada Bu Vali - Niçin ıstırap çekiyorsun Nihal? 
Seni rahatsız eden şey n:dir? 

Cevap vermedi. Uzun bir sükilttan Meseleyi Görüşecek sonra: 
- işi ti yor musun? dedi. Gece kuş Dün Ankarny::ı gitüiin: yazdığnnrz 

Jarr ötüyor. 
_ Eveti Vali Ye Belediye Reisi Ankarada, 

~hrimizde teşkil edilecek İ~şe ve - Ne cüzel ötüyor .. 
ınce Ve Yor•un bı'r ··ı·· . 1 Mürakabe 'l:i11Um J\'lüdürJültü i~leriy-• cu um5~yış e 

sordu: le meşgul olacak ve ilç gün içinde 
- Mesut musun? fC'hrimize dönecektir 
Gözlerimi yere indirerek fısıldadım. İstanbulda yapılac~k yeni ~kilfıt-
- Evet! Me5udum. ta komisyon usulü kaldırılac<lk ve o-
- Yalnız seni sevdiiimi ve seve- nun yerine bir komite her gün sa-

ceiimi bilirsin. bah ve- akşam ikt defa toplana('aktır. 
- BiJirlm Umumi bir komisyon da hııftada iki 
- Ya sen beni nekadarıeversin? gün fevkaHide içtima aktedecekLr. 
- Tahmin edcmiyecei.in kadar.. İhtikar j~i için de yeni tedbirler 

?.. alınacak, şehir mmtakalara ayrılacak 
- Bu gece ne kadar ı-üzelsin Ni- ve her mmtakanm nü.fusuna göre 

halt memurlar tayin edilecektir, 
Hakikaten öyle akıcı bir güzelliii 

vardı ki, yudum,yudum içip, ona kar
ışı duyduium susuzluiu gidermek is
tiyordum. Solsun yüıüne dtikülen 
ıaçla.rı, bir dalca halinde başını kap
Jamııtı. 

- Saadetim o kadar büyük ki, ban;ı 
ölümü istetecek kadar kuvvetli .. 

Hafifçe gülümseyerek: 
- Ölmek mi? Dedi. Hatırım.:ı tu

haf bir sual cet;rd.in. Birdenbire ölil
versem ne yaparsın? 

- Çocuk .• , 
- Meseli bu ~abah .• _ 
Basını tutup dudaklarından. y:ınak

la.rından cipmiye batladım .. 
- Artık içeri girelim, dedi, 
Ayaia kalkarken koluma ıticdi .. A

ğır nK:ır iceri yürüdük .. . 
XVII 

Ertesi gün, eve gelirken dış kapı
da pek hürmet ettiiim ve "anne,. de
d:iim Zehra hanımla karşılaıtım Be
ni görilnce: 

- O, gel bak:1hm oğlum .. Seni bil
sen ne kadar özledim, dedi. 

Elin.i öptükten ıonra etini sırtıma 

koydu ve güler yüzle hatırımı sordu: 
- Nasılsın evladım? 
- Teşekkür ederim anne.. Çok i-

yiyim.,, 
- Gurbet sana yaramış. 
- Evet! 
- Tabii artık müjdemi verirsin .. 
- Ne müjdeı!? 
- Hcıberin yok mu? Kaçar. kaçar 

Nlhali görmeye ıelirmiısin de, habe
rimiz olmaımıj., 

(Devamı var) 

RUGÜNKtı PRO<:RAM 
7.30 Proıram 113..0J Fasıl 
7.33 MQı;k CPI.) 11.40 M\lıik 
7.45 Hotbtrler 19.00 Kqnuşma 
1.00 ld.il:dk <P!.) 119,15 Milıt"ik 
1.15 &vın ••atı 19 ·o Hıbcrfer 
8.30 Ml\dlı (Pi.) ı9.4S F.r;ki eı;trltr 

--- _ _,, 

Y orgi Bir Cinayete 
Kurban Gitmiş 

Amerikadan gelip Kuzguncukta 
Beylerbey caddesinde bir yalıda o
turmakta olan Yorgi adınd:ı: 70 ya
şmda bir adamın evindP ölü olarak 
bulunduğunu yazmıştık. Cinayet ma
S'1st memurları ve mOddeiumuml mu
ev inlerlııden Orhan Ilamamt dün va
ka mahallinde tetkikat yapmışlardır. 

Yot'IJnin li7-e-Pinde bulunrlulu anlaşı
lan 1500 lira bulunamadığı gibi, ev
deki bütün esyalar muntazam oldu
ltu halde ~andıklar kırılmtş ve intl-
7.i1.mFt7. olarak .eörülmüş ve diğer bazı 
delillerle Yorginin bir cinayete kur
ban &itmiş olması llıtlmallerl kuv
vetlenm1~tir. Zabıta ve adliye bazı iz 
\'e delillere malik bulunmaktadır. 
Fakat ölümün 20 gün evvel vukua 
~elmiş ve cesedin tefessüh etmiş bu
lunması tahkikatı işk:11 etmektedir. 
Dün maha11inde yapılan keşir sıra

sında yalının deniz tarafındaki kapı
sınm kırıldıjl ve fc;eriye buradnn ai
rildi~I anla •lmı_ştrr. Yorginin cesedi, 
elbisesi ve ayakkapları üz<>rinde ol
duiu halde bir kan;ı,pede oturur bir 
halde bulunmuştur. 
BAŞINI TRAMVAYDAN ÇIKAR

MI$ - KadıkAyünde Ycldeğirmc-nin
de Kuleli soKağmda 11 numaralı ev
de oturan 11 yaşında bcrbf'r c:rraiı 
İshak, dün tramvayda giderken bıı
şm1 pencereöen dışarı çıkarmış ve 
telgrat direğine çarpmıştır. 

Ba.,ından alırca yaralanan fshak, 
baygm bir halde Nümune hastanesine 
kaldırılmıştır. 

TEVKiF EDfLDf - Beşiktaşh 
Giilcr 6inemruıt arkasmda Hasanı ye
di muhtelif yerinden yaralıyan Tekin 
F.kiner, dün adliyeye verilmis ve ye
dinci !öorgu hAkimliAi tarafından tev
kil edılmlştir. ------

1 
· Dur9unluk 

ProgramıT amam anıyor 
Bazı Ecnebi Firmalar 
Mübayaatı Kestiler Halkevlerinde ihtifal Yapdacak 

Ebedi ~~l Atatürki.in ölümünün ü
çüncü yıldönOmü müna~ebetiylc pa
zarte~i günü şchrinılzdckj Halkevle
rinde ve okulhırda y~pılacak ihtifal 
programı yarın tamanılanacak ve a
lilkadJırlcıra tebliğ edilecektir. 10 İ
kinciteşrin pazartesi t;<:ıbahı saat 9,05 
de bütün Halkcvlcrinıie ihtlf;ıl yapı· 

laea.ktır. Eminönü llalke\·inde yapı-

1;.ıctık ihti faldc VDayet, Parti ve Be
lediye erk&nı d;) hazır buluna<"Bkf~. 
}{alkev1 salonu Atatürklin büstü \'C' 

tariht pozlarlyle ve çiçeklerle süs
leneccktir. Tam ıtaat 9 u beş geçe 
~öylenecek kısa bir hitabeden sonra, 
herkes beş dakika ayakta saygı sü
kt1tuna daYet edilecektir, Bundan son 
ra Atatürkün hayatı, memJeket ve 
millet için yaptıgı büyük hi1.mctler, 
kahramanlıklar hakkında söylev söy
lenecektir. 

ihracat Maddelerini 
Saklayanlar 

Bazı ttıcirlerin meı::lekleri dışında 
kalan yiyecek ve ihracat maddelerini 
satın alarak speki.ilfısyon yapmak ü
zere sakladıklarmı yazmıştık. Bu 
me\.'zU etrafında yapılmakta olan tah 
kikat hakkında Ticaret Vekaletince 
malümat istrnilmiştir. :rı.femleketimiz 
de ve hariç memleketlerde yiyec<>k 
maddesi olarak kullanılan şeyleri sak 
lıyanlar hakkında yeni tedbirler ah
n.1caktır. 

PATATES FİYATLARI - Yeni 
mahsul patateslerin yüksek !iyatla 
satıldığı görülmüştür. Bu sene pata
tes rekoltesi geçen seneden fazla ve 
ihraç edilrniyen bir gıda maddesi ol
duğu halde, sebepsiz yere fiyatların 
yükselmesi doğru görülmemektedir. 
Diğer yiyecek maddelerinde olduiu 
gibi, patatese de !lzamt fiyat knnul
ması ls!t>nllmlştir, Diğer taraftan pa
tates tiplerinin ayrılması ve her ti
pin üzerine etiket konulması için Ti
caret Odasmm evvelce verd~i ka
rarın da tatbikma başlanacaktIT. 

Mekteplerde Havacılık 
Teşkilatı 

Tilrk Hava Kurumu ııthriminftkl bütU., 
mekteplerdeki havacılık ttlC!lıkülle:rini '"l"'lı 
bir tekilde takviyeye karır v!!rmi1 •e faali
yet• s~mi1ıir. Kurum ıimdiden .Sl bin yay 
ruyu teıkiUu araııına almı~lır. Runlır için 
hınrlının hav<ıcılılı: lı;arnclcri ıubelcre c6n • 
dcrilmhıtit. 

• 
'!\!illi Şrfin At:ıti.tr' h:ıkkındaki be- l\.fal almak maksadiyle şehrimizde 

yannamcsi okunınak surC'tiylc ihlifa- bulunan İtalya, Çeko~lovakya ve Ma
l~ ıı;on verilecektir. Partı R~isi başta cari!-ilan ticaret mümeı;sillcri, birçok 
olmak Uzere bir gnıp Cümhuriyet ı malJarın flyatlarındaki yükseklikten 
meydanına j(fdcrrk, Atntiirk fibidesi- dolayı mlibayaah kemıişlerdir. Dii<"r 
ne celenk koyaC"DktIT, taraftan Slovakya, Jı..1acariştan ve İ-

0 gün mekt.cplf'rdC" yapılacnk top- talyantn memleketimizden almak is
lantılar, talebe ve ögrctmenlcrin iş- tedikl<:"ri malları yeni ticaret anl:lş
ti,rakiyle mektebin t'n büyük salo- ması hükümlerine göre, Almanların 
nundrı yapılncaktır. Saat 9,05 de ya- satm alarak bu memleketlere tevzi 
prlac:ak beş dakikalık ihtir:ım sükıl- edeceıl"i !'Öylenmektcdir. Bu habPr 
tunu edebiyat ve türkçe öğretmenle- üzerine, son giinlere kadar bu mem

rinin vereceği kısa birer s{)ylev takip 
edecektir. İhtifal yine 1wtilli Şef İs
met İnönUnün beyannamesi okun
mak suretiyle ı;ona erecektir, 

Pazartesi giinü Ankilra radyosu sa
bah ve öğle ne~riyatında yalnız a
j;:ı.ns haberlerini verecek ve :rı.-tilli Şe
fin beyannamesini okuyacaktır, 

İzmirde Yeni 
Belediye Reisi 

Belediye reisi Re~at Lehlebicioi!lu 
fımlr, (TAN) - Doktor Behçet 

Uz'un Dc-nizli mc-busluguna intihabı 

ile açılan İzmir Belediye Reisliğine 
Reşat Leblebicioğlunun s~ildiğini 
bildirmiştim. Resat Lcblebicioğlu, 

izmirin tanmmı1 tüccarlarındandır. 
Scnelerdenberi C. H. Partisi Vil:lyet 
1<iare l{eyetinde c;;:ı.lt-smış. Beden Ter
biyesi Ger.el Direktörlüğü bölge as
başkanlı!!:ında bulunmuştur. Bele-diye 
fl:ffflisi :lz<ısıdır ve Belediye Daim1 
EncilmenfndE" on seneye yakın bir 
zamandanherl eski Belediye Re· t ile 
birlikte c;nlışınıştır. Hu itibarla ya
bancııı bulunmadığı b<-lediye işlerin

de muva!Cak olacağı ümidi fazladır. 

leketler için tiicirlerimiz tarafından 
toplanan malların birdenbire fiyatları 
diişmüs ve alıcılarm az fiyat teklif
leri üzerine dün piyasada muamele
ll"r durmuştur, 

Vekalet 
Orta 

- o 

Hesabına 

Okullara 
Alınanlar 

Lise ve orta okullarda Maarif Ve
kileti hesabına okumak için imtihana 
g1renJerden 44 Ü muvaffak olmuştur. 
,/ek.ilet hesabına okuyacak talebeden 
Kandilli kız lisesine verilenler şun-
lardır: · 

Hüııniye Alr:kancactk, SOcda tldl1', Ştlkran 
Ak!iu, Mualll Mert, Sabahat Uluoı;ak, Mem· 
nune Şenk.•I, Mahiıer Caymaı, Fethiye AJ· 
drn\ar, Asıye Varan, Huri~cr Erbap, Sabiha 
Eaşol, Şükran TO.rkmerı. Zekiye Çora Nimet 
Şükran Olçay, Klmilc Duvarcı, ' 

Haydarpa1a ErıCcek li<ıesindc okuyacaklar da 
'u"lardır: 

R ... ep Erdo~du, Ahmet Ha1Gk GQç, Nihat 
Duruman, Belı:ir Telı.iT1alp, Pikrct Şevket Ak 

do(ian, Ibrahim Hasan Kuloflu, lııluraffer 
ŞUkrü Yılma•, Necdet Ahmet Oı;pluk, Ozhan 
Cemalettin Tucu, Ercüment HuHh.i GıJder, 
Tevfik Hur,it Caf, Süleyman Muııtab. Evc.i, 
Al? Fehmi Namlı, Vehbi Güner,ı· 

Bilecik orta okuluna verilen er ıunlardır: 
N.ümit Hamdi (Abdullah ofulları), Turhan 
J.t'u,.ıara Doi&J, Zeki Gilner, Necdet Ah-nc1 
Konuk, Mehmet Hı)l'!'İ Saman, Naci Kadri 
O•mınl•r. irfan Hasan Ozıtn, Nafiz Mtbmtt 
Kırıbaıtük, Tevfilıı SüleymıD Atar, HüHyin 
Sadılıı Oıden, lbrahirn Şaban Balr, Stlim Tur 
!'Ut, Necdet lbrabim Anık. Muhittin Hasın 
But 

Tabir Dtmirkurt tı Galtısır•1' 1itteslne dt 
vım edecclıtir. Bu talebeler 1 Klnunutv•elde 
oiruyacıldarr mtktepltre müracaat edece~ltr • 
dir. TıahhOt senedini ve diier evrılıını ılıma! 
etmiyenler mektebe alınmıyıcakla.rdır. 

ihtikar Suçluları 
Fiyat Mürakabe Komisyonu ı~stik. 

şoson ve taban ihtikirlar1 hakkında 
yapılan ihbarları tetkik etmektedir. 

Dün tütün gümrüğünde kasap Os
man1n narhtan faz.laya et sattığı tes
bit edilmiştir. Kasap adliyeye veri
lecektir. Kadıköyünde 1\.1iı-akımilli 
radesinde makara saklıyan manifa
turacı Marika da dün Üsküdar asliye 
ce-za mahkemesince tevkif edilmistir. 

O 20.IS Radyo •azeteıi 
ı2.l0 Proıı:ram 20 4S Şarlr:ılır 

Diftr taraftan t~tınbu1da1d fabrika ve mil 
e11.e111"lt>Nte cıl11n i11;i a:rupları hav•cılık d.1-
vurıınn biran evvel tahakkuku için ıu·rckcn 
Vl6İ(ıf'Yi ihva ha.ıır bulu11dulılırını kuru,,,ı 
bildirmiılcrriir. Kurum itcilcr ara..,ında vcrdir 
miye ba15bdı1h konfcran .. brı Hılkcvleri ve 
1ine1nılara da Vll'rdireccktir. 

Yeni Posta Pulları ·---
Kundura ihtlkfırı yaptığı anlaşı~an 

Karaköyde Yıldız mağaza!'ı sahib' 
Yorgi ve tezg~htan Mihal yirmi be
şer lira para cezasına mahkUm edil
miş ve dükkAnm bir hafta kapatılma
~ma karar verilmiştir. 

ıZ.33 Şarkılar 21.00 Ziraat takvimi 
12.4S Habrrltr lt.10 Temııil 
l J.00 Şarkılar Z2.00 Orlr:tıtra 
13.30 Mürilı: (Pi.) 22.30 H11bcrltr 

o 2l.4S Orlıeıtra 
11.00 Proıı:ram 22.SS Kapanış 

Ankara. 6 (TAN) - Posta tolgrat Bir Durak Kaldırıldı Oda Umumi Katipliği 
Umum Müdürlüğü idare ihtiyacı için Tramvay id.1rc~i Ciedkipa~a tramvay dura., Vtkllcr aurctiylc idare cdilmcJ..tc huıunan 
200 milyon normal posta pulunun ha- f,nı lırıldırmı~ur. Tramvaylar Sulta_nahmct ile 5chrimiı ticaret odatı umumi lı:ltiJ)l.ifinc ti

Rcyaııt araıında yalnız Belediye onünde du- cart"t vekllcti umum mürlur muavinlerinden 
riçte tabma karar vermiştir. 1 racıklardır. Salitıattinin tayini luırarl.ı:~tırılmı\tır 

Şapka ic;inden 
Aşırdan Çam 

1 • 

Suriyenin Lübnan mıntakasırun d<ı~ 
ları, bayırları o mıntakaya mahsus 
bir nevi çam ağacı ile süslenmiştir, 
Bu çamın cinsi Scdrus Libanidir A'.t
deniz mıntakamızda katran atacı a
diyle tanınmıştır, dünyanın hic bir 
tarafında bu cins çam kadar güzel 
zarif ve haşmetli bir ai:aç yoktur 
İki asır evvel memleketimizi Vt- ı;z .. 
rasiyle Suriye ve Irakı gezmiş olan 
Fr;ınsız nebatat .ilimlerinden Mösy( 
Oijüsyo Lübnan dağlarının bu l.a~
metli ağacını ilk gordiığü zaman hay· 
ret içinde kalmıştır Fransız 6.lim 
bu atacın körpe bı; fidanını tedarik 
etmek için günlerce ormanlard.ı do· 
!aşmış, aç kalmı, bin türlü tehLke 
Jer geçirdikten sonra 3 - 4 Ya$lnd<. 
genç bir fidan bulabilmiştir. Fakaı 
tidanı toprağiyle çıkarıp Fransay& 
götürebilmek için saksıya benzer b ı 
kap temin edcmcd'ği için çam fida· 
nını toprağiyle birlikte şapkasının i. 
c;ine yerlestirmiş ve 1'Ulamıştır. Şapka 
içinde Lübnan dağlarından aşırıl ıı 
çam Udanı Fransaya götürülmüştür 
O sırada da Paristeki büyük nebatat 
bahçesinin de kuruluşu tesit eclilmek•_f 
idi. Fransız alimi, bu ncidide fid.1nı 
büyük merasimle Paris nebatat bah
çesine diktirmişti. 15 - 20 sene g"!· 
çince çamın güzelliği bütün Fransız 
ların nazarı dikkatini celbt!'tmiştir. ı,. 
tc bundan sonradır ki. Lübnan camı 
nın tohumlariyle Fransada fidan Y"!
tiştirilmiş ve Paristen dünyanın hcı 
tarafına gönderilerek her biri bir aJ
tın liraya satrlm1$Ur. 

Bir Tahsirdar 
Lira ihtilas 

700 
Etmiş 

Kadıköy maliye tahsildarı Must .. fa 
Kaytas makbuzları tahrif ederek 700 
Ura parayı ihti13s etmiş ve bu suçun
dan dolayı bir hafta e\'\-'el Üsküdar 
sorgu hAkimliğince tevkif edilmişfl 
t\fustafa Kaytas'm suçu a!tr ceza ma 
hiyetinde görüldiiğUnden, diln fstan .. 
bul ecza evine gönderilmiş ve tahkJ .. 
kat evrakı ağır caza mahkemesine 
ı.·erilmiştir, 

DAYAKTAN ÖL.'VfUŞ - Darül3-
cezede yatan Ha.san ve Hilseyin yine 
aynl mües.ı::escde yatnn 60 yasında 
Halit ile bir kavgn nctıcesinde Halidl 
dövmü.şlerdir, Halit yediği dayak te
siriyle önce felç al:limi göstermiş ve 
yarım saat sonra da ölmü~tür. 

Altın Fiyatları 
Dün altın satışları biraz artmıştır, 

Geç vakit bir altın 2545 kuruştan ve 
külçenin cramı da 353 kuru$tan sa
tılmıstır 

1 

7 CUMA - -
2 ncitesrin 1941 

RUMi: 1357 
İlkteşrin: 25 

HIZIR: 186 
HİCRi: 1360 

Şevval: 17 
~O~di~Yatu Jın"lk-
6.31 11 ss 14.41 15 54 18.9! 4 !18 

1 G CE. G'L'M ,!!~BER~l~R 1 
ALMAN · TEBliGi -

(Baftarafı 1 incide) 
rında ve Karadenizin şimal doğu 
sahili açı!(ında. gemi zayiatı ver
dirmişlerdir. Alman tayyareleri 
ceman 13.000 tonluk asker nak
liye _gemisi batırmıslar, 4 ticaret 
gemisini hasara ıı~r~tmıslardır. 

Basın 

Dün 
Kongresi 
Dağıldı 

Almanya Amerikayı 
Harbe Sokmağa ıe ...... ,, , ıncı•·' 

$İnde olan Tula şehri, Alman tank 

Bir Japon Dip!omatı 
( Baştarafı 1 incide) 

Uzak şarktan _gı len h<ıberlPre • 
göre. Kurusu'nun. Amerika - Ja
pon ihtil;ifının dostane bir tarzda 
halli icin tanzım ve İmparator 
H!rohito tarafından tasvio edilen 
bir formülü hamil buİunduğu 
sfjylen ,.... .... k t"r1 ir. 

Stalin 'in Nutku Roosevelt Dedi ki : 
A.vrupada Çok 
Yakında Yeni Bir 
Cephe Kurulacaktır 

(Baota:-afı 1 incide) 
24 üncü senemiz harp yılımız 

!muştur. Sulh devresi artık bit
:;tır. Şimdi Alman saldırgan

r.v!c bir hayat ve memat har-
. e tutuşmuş bulunuyoruz. Çok 
ıidi bir tehlike karşısındayız. 
r çok bölgelerimizi düşman 

zaptetmiştir. Lenin_grat muhasara 
altındadır. Moskovayı büyük bir 
• ~Jike tehdit etmektedir. Düs

an girdiği her yerde işçilerimi-
i, çiftçilerimizi soymaktadır. 
ahraman kızılordu her tarafta 
ıddetli bir mukavemet _göster
ektt'dir. Fakat düşman cepheye 
utemadiyen taze kuvvetler sev

ketmekte ve kış ,gelmeden ön
ce Leningrat ve Moskovayı ele 
1eç!rmek iste'llektedir . ., 

Stalin, nutkuna devamla deıniştir 

" 'Düşman 4,500,000 asker kaybet-
i tir. Bizim kayıbrmız 3,8. bin ölü 

''e 1,020,000 yaralıdır. Almanlar Rus-
ayr tecrit etmek istiyorlardı. Ru~ya 

+ rrit edilememiş oldugu gibi, hali
hazırda Büyük Brltanyanm ve Bir
lc;ik Amerikanın da müttefikidir. 

AJmanla-r, Sovyet rejiminin istik
rarsız oldutunu hesaba katmışlardır. 

t: dan başka ihtilı\l aleyhtarı hare
, etler olabilec~ini de ümit ediyor
: 7dı. Bu ümitlerinde aldandılar. 

Stalin şunları l!Ave etmi~tir: 

'Sovyet relimi simdi olduğu k•dar 
çbir zaman kuvvetli olmamıştır. 

F.cışka hi~bır rejim bu kadar muka
vemet edemezdi Sovyet ordusunu &e
r em.iye mecbur eden bazı gayri mü-
6~t şartlar vardır, Bunlar evvelde!l 
Avrupa.da ikinci bir cephe mevC"Ut 
olr.amasmdan ileri gelmektedir. Fa
k>! pek yakında bu !kinci cephe mey 

:-ıa gelecektir. İkincisi, elimizdeki 
tnell cihazlarımız ev!!at itibariyle 

Almanlannk!ne üstfuı ise de, Alman
larda oldulundan fazla tank ve tay
Y remiz yoktur. Harp sanayiimlz çok 
iyi c~tqıvor Fakat Almanlar i.şa:al 
f' ık eri -meinleketlerin sanaylini de 
elcrinde bulundurdukları için bizden 
car:: irnı.1 ve tst:h~al yapJbiliyorlar ... 

5 ılin. bundan sonra, Alman SC'r."-
1 - zm ·e B:.i.yük Bri•.anya ve Birle

• k Am ,. ka sosy Hzmi ara5mda u
'~n bır rruk1yesc y~pmakta ve ~öy-

"İstikbalde Hür Bir 
Dünyanın Mevcudiyeti 
İçin Taahhüde Girdik 11 

Vaşington, 6 (A,A.) - Beyaz Sa
rayda toplanan beynelmilel İ$ büro
su konferansının 250 murahhasrna 
hitap eden reis Roosevelt, nutkunda, 
istikba.lde hür bir dünya mevcut o
Jabitmesi ic;in, Birletik Amerilra mil
letinin taahhüde ıirişmiş olduğunu i
fade ve biitiın İçtimai ve iktısadi te
şekkülleri memleketin bu taahhüdünü 
yerine getirebilmesi için, yardıma 
davet etmiştir. 

Reis Roosevelt, devam ederek, batı 
yarım küresinin Almanyanın tam hi
kimiyeU altına girmesi için yapılacak 
taarruzun vakit ve yerinin Alman ta
r:fea.inde da.ha ıimdidf'n tesbit edil
miş olduiunu söylemiı ve demiştir ki: 

''Birleşik Amerika, mil1i müdafaa 
için daha fazla istihsal alabilmek mak 
!adiyle üç ekiple günde sekiz saat ça
lışmak yahut körü körüne intizar ış1k
lrırından birini tercih mecburiyetinde 
kalmıştır. Son tık h.ic; bir zaman Si· 
mali Amerikanın şiart deiildir.,, 

Amerikan Harp 
Filosu Faaliyette 

(Battarafı 1 incide) 

kullanarak onları deniz altında 
kalmak imkanından mahrum et
mekte ve bu suretle yakalamak
tadır. 

.fi.! üsadere veya tahrip 
edilen Fra11sız gemileri 

Vichy, 6 (A.A.) - Fransa ticaret 
filosu Fransız - Alman mütarekesin
denbeTi 800 bin tonilatoluk gemi 
kaybetmlştir. İngiliz harp gemileri 
topyekQn 140 bin tonillıtoluk Fransız 
vapunı.nu torpillemlşler, bombardı

man etmisler veya kendi kendilerini 
batamak zorunda bırakmışlardır, 
Topyekün 420 bin tonilatoluk 10~ 
Frans1Z gemisi de İngilizler tarafın
dan miı•adere edilmiştir, Bundan 
başka İngill~ donanması 231 bin ton
luk Fransız ticaret vapurunu da ele 
geçirmi$tir. 

le demektodlr: 
"Alman !O!yalizml, hakikt cosya

lirnı detildir. Bir tahrip eseridır Al
manlar tahrip muhar~besi tstiy~rlar. 
Pek yakında bu tahrip harbiyle kar
şı brşıya gelcceklerd r .• , 

Ll"ninı:trat önünde, diiımllnın yap-
1ığı ş:a!'ırtma teşebbüsleri püskürtül
mü~tür, Alman bataryaları, Lenin
gratta ve düşmanın Finlanda körfe
zindf'ki sularında askeri ehemmiyet
le hedefleri dövmilşlerdir .. .\iman ha
\'a kuvvl"tlerinin Gorki sant1yi şehri 

üzerine yaptıkları Rece hücumunda 
~iliıh ve malzeme f<1brikalarında mü
him yeni tahribat y:lpılmıştrr. 

Kırımdaki harekat 
Borlin, 6 (A.A.l - Alman ordula

rı başkumanrlanlıjmm bugünkü teb
liği etrafında D.N.B, ajansına aşağı

daki tafsilat gelmiştir: 
Bugünkü harp tebliğlerinde zikre

dilen hftdiseler, vaziyetin bütiın cid
diyetini sarahatle göstermektedir. 
Sovyetlertn Feodosyanm ~ıptmdan

b<-ri ellerinde ka1an kıtalar, artık 

Kerç yarımadasından kaçamazlardı. 

Yatta ilP Feodosya araıunda Karade
niz sahiline ulaşan Alman kuvvetleri 
Sıvastopol'un şarkındaki dağlard~ 

So\'Yetlerln gösterdiği mukavemeti 
kırmı~lardır. Sn·astopol'dan deniz ta
rikiyle kaçmak Bolşeviklerin elinde 
kalan yegane firar imki\nıdır. Hal
buki A1man hava kuvvetlednin bom 
balariylr mütemadiyen dövülen bu 
liman, artık Alman ordusu topçusu
nun menziline girmiştir. Sovyet do
nanmaı:ı1 Karadenizde son haftalar 
zarfmda fevkaliide büyük zayiata 
uğramıştrr. Bu zayiat meyanında 2n 
h:lrp gl"mi!'lt babnış, 6 ıemi hasara 
uğramıştır. Bu ise. SovyetlE"rin firar 
imkAnlarmı çok büyük nisbetler da
hilinde a1altmaı:tadır ......,._.. .. - -

Kali11i11'de11 Tula'ya kadar 

( Bavtarah ı incide) Çal Ş taarruzlarının şimdıye kadar durdu-
ması istenen değişikliklere ve i- 1 ıyor 1 rulmuş olmasına rağmen tehlıkcde-
livelerc ait temenniler hakkında \ . (Baştarafı 1 incide) f dır Kıremıt fabrikası civarında Rus-
program ve nizamname cncüme-ı I~te Almanyanın Amerikayı lar Almanları bir bucuk kilometre 
nı tarafından tanzim edilen ra - harbe sokmak için yapmakta ol - kadar geri püskürtmil•l•rdir. 

Stalinin emri mucibince, ~ilah fab
porlar kabul edilmiştir. Kongre,• duğu tahrikatın sebebi budur. rikalarmın makineleri, "Tula düşe-
ruznamesine dahil meselelerin ı Amerika da bu vaziyeti bildiği cek .. ~\·aıeleriyle sökülmilijtür. Al
müzarekesini bitirdikten sonra için Alman tahrikittına kapılma- manlar fabrikalarda işlerine yarrya
birlik umumi merkez heyeti reisi makta, bugünkü siyasetini değiş- crık bir şey bulamıyacaklardır. Har
ve azalariyle yüksek haysiyet di tirmiye lüzum görmemektedir. ko!'da olduğu gibi, bu şehirde fabri
vanı asıl ve yedek azalarını ve Amerika ergeç harbe girecektir. kıılardan sökülen makineler başka 
mürakiplerini seçmiştir. Fakat harbe girme saatini Ame- yerlerde kurulacaktır. Daha simdiden 

Setimden sonra kongre bn1kan1 rik.a bizzat kendisi tayin etmek ~erilerde yeniden kurulan fabrikal<ır 
.. hafif silAhlarla tayyare parçaları i-Hasan Refi! Tankut, dört gun devam istemektedir. Onun irın Alman -

d d 1 ı 1 · l k 'r mal etmektedirler. 
e. en evam ı ça ı,ma arıy e onııre- ların Amerikan gemilerini batır - Leningrat muharebesi 
~ın başardığı ışlerın elıemmıyetıne makta devam etmelerini protesto 
ıpret ederek, bunların hem memle- 1e 'kt f t kt d' B h' d' 
ketin ve hem de mesleğin nl"rine ha- 1 •1 1 a ~ me e _ır. u a. ıse.
yırlı olacağından emin olduğunu söy- le.rı Amcrıkan cfk~r~ ~ımumıyesı: 
1emiş ve sürekli alk~lnr ara!:mde nı harbe hazırladıgı ıçın de, hatta 
Türk Ba"ın Birliği birinci umumi memnuniyetle karşılamaktadır. 
kon""r ·inin mesaisine son vermiştir. 

Atatürkün kabrini ziyaı-et 
Ankara, 6 (A.A.) - Türk Basın 

Birliği umumt kongresi murahhasla
rı, bugün öğleden sonra Atatürkiin 
muvakkat kabrini ziyaret eylemişler 
ve kabre çiçek koyarak Ebedi Şefin 
mukaddes huzurunda beş dakika sü
ren bir taıim sOkO.tunda bulunmuş
lardır, 

Seçimin 11eticesi 
Ankara, 6 ( A.A.) - Türk Basın 

Birliği umumi kongresi bugün me
saisin4!' son verirken Birlik umumi 
merkez heyeti ve ı11.ahklarma aşağı
daki zevatı seçmiştir: 

Reis: Falih Rrfkı Atay. 

Amerikayı harbe ancak Japon
ya sürükliyebilir. Çünku Ameri
ka garp yarı kürresinde ve uzak 
şarktaki menfaatlerini, ne paha -
sına olursa olsun, müdafaaya ka
rar vermiştir. Japonyanın bir te
cavüzi hareketi Amerikayı der -
hal mukabeleye sevkc-debilir. 
Japonya da bunu bildiği için, Tok 
yoda yapılan nümayişli gürültü
lere ve Almanyanın tahrikatına 
rağmen, Japonya bir türlü Ame
rika ile bir harbi göze almıya ce
saret edememektedir. 

Moskovn, 6 ( A.A.l - Kızıl Yıldız 
gev.ete inin muhabirine göre, Lenin
Rrat cephesinde çoktanberi müdafa:l 
htılinde bulunan Almanlar birdenbire 
faaliyete geçerek Sovyet muvasala 
hatıarmı kesmek için tanklarla bir
likte 4 veya 5 piyade fırkası gönder
n1işlerdir. Fakat beklediklerinden da
ha kuvvetli bir mukavemet karşu;m
da kalmışlal" ve yalnız birkaç nokta
da Ruıt istihkfimlanna girmiye mu
v:ıffak olmu~lardır. Birçok kcsimlı:•T'

dc tesebbüs Ruslara ~eçmiştir. 

Sibiryada11 Getirile11 
tiime11ler 

Lizbon, 6 (A.A.) - Londradan 
alınan bir habere göre tayyarelerle 
Sl"Vkedilen Maraş.al Blucher'in Siber
ya tümenleri Moskova cephesine gel
mişlerdir. Buna rağmen Londranın 
siyasi mahfilleri Moskovanm akibeti 
hakkmda çok derin bir endişe göster
mektedir. 

llull'üıı beyanatı 
Va~!ngton, 6 (A.A.) - Hariciye 

N'tt7.ırı llu~1. Japon diplomatı Ku. u
su'nun Amerika tar mdan davet e
dilın<'d4llni gıı.zetecilPre söylcmi~tir. 
Cordcll llull, Tokyo h'lkilmetinin 
Kuru.t;u"nun Japon Sefiri Nomura ile 
birlikt~ iki memle~t arasında bir 
anl;ı.şma zemini bulınak kabil ol ıp 
olmadı~mı anlamak için Japon Sefi
rinin Vasingtonda ynpacağı mü=::ıt~

relere i~tir:ık edeceğiııl Arner1ka hü
kUmPtine bildirdi"'in 1 ilAv~ ~trrıı tir, 

Bir taraftan da askeri 
hazırlık 

Londra, 6 (A,A.l - Bildirildiğine 

göre, Japonlar HinCl:çint şimalin
deki tnyyare mPydanlarmı gPnişlet

m•kte ve buradaki kuvvetlerini tak
viye etmektedir Bu suretle Japonya
nın bir harbe hazırtandr~ı zannedil
mekte Loı::e de, t~arruzun ne tara.fa o
lacağı bilinememektedir. Sanıldı~rr:ı .. 
göre, Japonya rnihvr.r mrnf:ıntlerlr

den ziyad<" kC'ndi men!antleri hes:a• 
bına h;ırrket cdrccktir. 

~ 

Litvinof Vaşingtona 
Sefir Gönderiiiyor 

Azalar: Necmettin Sadak, Ahmot 
$ükrü Esmer, Abidin Daver, Keramj 
Kurtbay, Cavit Oral. Nasit Hakkı U
luğ, Kemal Turan, Ethem İzzet Be
nice, 

Bu sebeple Almanyanın A -
rrıerikayı harbe sokmak için yap
tığı teşebbüsler müsbet netice 
vermemiştir. 

Vaşington 6 (A.A.) - Litvinof 
un Sovyetler Birliğinin Vaşing
ton elciliP.ine tayin edildiği söy-

Türk • Alman len.,.,ektedir. Bu haber hakkında 
mütalea yürüten malümat sahibi 

Dostluğu Sağlamdır 
1 
m3hfeııer. ı,,1,.;r.orun siyaset 
sahnesl'le avdetini, Stalin'in A-

Merkez heyeti yedek ftz;ıları: Ze
Stokholm, 6 (A,A,) - Alman kı- keriya Sertel, tbrahlm Alaeddin Gez

taları KTusk't za.ptettikten sonra şar ... ıııa, Cemal Alış, Zeyy:ıd Ebu7.ziya,. 
ka doitru ileri hartoJ.-j.Uerine devam Mecdi Sayman, Sabri Baysuğ, Nevzat 
c-tm'Lşlerdir. Görünüşe göre, bu kıta- Güven. 
~rın maksadı merkez ceph~~iyle ce- YUksek Haysiyet Divanı aslt fıza
nup cephesi ara~ında irtibatı kesmek lıkları: Asım Us, Hüseyin Cahit Yal
Ur . ._......... - -. ... ..._..,_ çın, Ferit Celil Güven, Reşat Nuri 

Diyeceksiniz ki, Almanya A -
merikanın harbe girmesinde bir 
menfaat görüyorsa, doğrudan doğ 
ruya Amerikaya harp ilan ede -
mez mi? 

Edebilir. Fakat Almanyanın 
harp metotlarından biri de düş -
manı ayni zamanda içeriden fet
hetmektir, Amerikada 20 milyon 
Alınan vardır. Ayrıca Amerika -
nın harbe girmesini istemiyen in 
firatçılar büyük bir kuvvet teşkil 
etmektedir. Almanyanın Ame -
rikaya harp ilan etmesi, bir harp 
halinde kendisi için çalışabilecek 
bu kuvvetlerin kaybolmasına se
bep olabilir. Halbuki Amerika te
cavüze geçerse, Almanya Ame -
rikadaki taraftarlarının mesaisin 
den istifade edebilir. Onun için 
Almanya, Roosevelt'in bütün şid 
detli hücumlarına rağmen, Ame
rikaya harp ilanına cesaret ede
memiştir. 

.. . (Bı,ıarofo t .ıncld~l merika ile sıkı bir işbirliğine bü 
munasebetıyle m,eme~-~tın sıy~- yiik rhemıniyH verdiğini isbat 
setı hakkında soyledıgı nutuk,a eden bir delil olarak saymakta
tesbit ettiği açık hedefte bu mü- dır 
taleanın bir müryYidesini t?Ör- .,....,....-------.... --......... - ... 
mektedir. İsmet İnönünün Tür- hedesiyle teyit oluamu~tu~. İşte bu 
kiye ile büyük devletler arasın- dostluk muahedesi, iki memleket a
daki münasebetlere dair yaptığı rasmda tam bir itimada dayanan io;;
müşahedeler. dün Alman harici- birliği duygum ile akdolunan ticaret 

l\'ferkez cepheıııinde Kalininden Tu- Gültekin, Ziyaettin Karan, Nurettin 
ta'ya kadar şiddetli muharebeler de- Artam. 
vam etm~ktedir. Fakat Almanların Haysiy(!,t Divanı yedek Azalıkları: 
~fo~kovaya karşı yapacakları büyfik l\'Iümtaz Faik Fenik, llikmet Tura, 
taarruzun hazırlıkları ıörünüşe &öre Ali Rıza Gürsoy, Kuddu~t Tecer, 
henüz bltmemistlr, Burhan Cahil, Ritat Yücel, Samih 

Kıl} askert harekatı Tiryakio4lu. 
geciktirmiyecektir Milrakıplar: Hasan Reşit Tankut, 

Burhan F~lek, Peyami Safa. 
Berlin. 6 (A.A.) - Meşhur Rusya 

kqmın askeri harekatı geclktirmiye
celi Alman hilk\lmet me.rkezinde be
yıtn edilmekte-dir. F.n büyük miişkil
\~ta yol Şl"hE"ke~tnde te!;ııdUt edil
mekteydi. Fakat f.oğıık, c:ııımurlu yol
ları dondurmuş ve beton k::ı.dar sE'rt 
bir hale getirmiştir. Bu sebl"ple mo-

Yedek milrakrplar: Sui:lt Akb:ıs, 

Selim Çelenk, Hamdi Nüzhet Çancar. 

t5rlü kollarm hareketi kolaylasmış
tır. Personel'in ve malzrmenin kışın 
müşkül.ltına karşı koyabilmeleri için 
her eey düşilnülmüştür. 

ve iktısat anlaşmasma esas olmuştur. 
ve nezaretinde beyan olundui(u- Bu havayı baltalamak için İngiliz 
na _göre. alaka ile ve Alman-Tür1' propagandasının yaptıtı bu yeni tc
münasebetleri hakkındaki sözle- şebbüs dolayıslyle Alman Hariciye 
ri de hususi bir memnuniyetlr 
1rı:ıvnPVlemiı;fir. 

Türkiye Cümhurr~isinin nutkunu 
Alman basınının belirtmiş olması iki 
memeleket arasındaki dostluk müna
!'ebetlerlnln nasıl &özönünde tutuldu
iunu gösterir. Bu dostca anliiyış ha
vası, Balkan seferinin başmda, Türk
Alm:;an mesajlarmın teatisi anında da 
tezahür etmişti. Bu hava 18 Haziran 
tarihli Türk - Alman dostluk mua-

Nezaretinde, Türkiye Cümhurreislnin 
realist siyaset hususundaki açık an
layışı üzerine dikkat çekilmekte ve 
Türkiyenin hangi ta.raftan te-hdit e-
dilebileceği sualine bizzat Türk tari
hinin cevap vereceği mütalft.asmd:r 
bulunulmaktadır. Bu hususta, Rus 
harbinin baıında neşredilen Alman 
muhtrrası, bu muhtırada l\folot('lfun 
Boğazlar hakkındaki istcklerıne da 
mevcut izahlar hatırlatılır :e.ta ır. 



BUGüN 
Meskovaya Hücunt 
L ondra ka711aklarmdan gelen 800 

haberlere töre: Aım.nJann 
Moskovaya k8l'll yapbklan belinci 
bflyGk turruz ela d\irdarulmUŞtur. 
Yme QD1 ka7naklara IÖl"e. ııo.ko
,,ayı mOdafaa eden 400 kilometrelik 
bat üzerinde hicbir .müstabkebı mev
kitt Almanlar hülm olamam'l&1arcbr. 
Bu mabfilJıerin lddialanna töre, ita· 
linin ve llojailk c:ephelerinde Derli• 
J'ell çok ınildarda Alman tankmm, 
Kızdordu süvarileri tarafından oev
rilerek inlhalaruıa devam olunmakta 
ve Kınından baık9 bütün cephelerde 
Alm'anlar bir teftkkuf halinde bu
lunmaktadır. 

Alman teblillert, Xll'llnda yayla 
daflal'mm aııldıtmı bildirmişse de. 
bu haber henOz Sovyetler tarafından 
fe)it edilmemiştir. Xmmdan telen 
bir tncınz subayına ıöre: Kızılordu, 
Alman ordusunun bu dallan qma
•ma mlni otmıya çalıpnaktad1r. Buna 
muvaffak olamadıtı takdirde, Sıvas
topol a çeklleaektlr. 40 kilometrelik 
ırıüstahkem hatlarla çevrilmif ~an 
Sı'VUtopol, uzun müddet muvaffakı
:ret.ıe mOdafaada bulanabilecek vui• 
7ettecllr. 

Sem Alman taarruzu 'bqlqab bet 
hafta oldutu halde, Alnı•• ordulan 
llllıal netice üzerlnde milea.lr olacak 
clet'eOede mühim bir mu~ 
kaıanaınamşlardır. Almanlar, Jılo&
kovıtJ& karşa, bil)ük uı;yiata mal o
lan bet bah taarruz yaptlklan hal
cSe. B• lhtiWinln 24 Gndl ..,.ıdönfl
rntlnden evvel Sovye&lerin bas oehrl

iıllll edememillerdir. 

J~y• - Amerika 

T A f'i 

( CUMA SOHBETi 

Avcılığa Avlara 
Avcılara Dair 

ILJdaM m • Dolayohah Kocaooı İsmail • Hırp8ni'nin avcılığı • Aliraliam Paşanın G. Saray En Kuvvetli Namzet Göriliiyor 
' • . • .. nl 9a seneki liıı maçtan ıeçen sefer- kip eden Galatasaraydan hanııiainin 

Merakı • 4tmaea nasıl terbiye edilir • Sandal avı, kume 8"1 -Hak deyenlerle h6 deye er kiler gibi heyecanlı başlamadı. İstanbalan en i~ takımı ilnnıum ala .. 
dl tık haftalar meraklılar için bir sabır cafım daha sanh alarak Fenerbah-

~· senrevatçı düklrlnlannda ~ Yazan: ™ ] lan diri bılclırc:m!ar makbal deill r. devresi teık·ı etti. Fakat bqün "liı çe _ ~eıl1!t•ı maÇJnm ~eticeai sö~-
bıldırcın hevenkleri cörülmeye ' Karaclenis sahillerinde bıldırcın avı pmpiyonu kim olacak?,, Saall aoral- yecektir ki, bu da Betiktal ale)'hme 

batlacb. Lokantafarm listelerinde de 1 için terbiye edilen atmacalar, eski t~- maya, hatti zihinleri kurcalamaya tecelli ederse Galatauray C5nindekt 
"Bılcbrcm kebabı", "Bıldırcınlı pillv'' U L U N A Y rihin merasim sırasına ııeçen, ııahm batlamııtır ka\rvetli rakiple ayni milı:clarda paa-
lfbl yemeklere tesadüf edili)'Or ve dolan avlarım hatırlatır. Geçen -eki 181ftpİ7QDan mallt.bl- na nbip olacaktır. 

Denizlerinden balıklar f11JnHn ba 1 Atmaca n'ft'111an daha 711valarmc1a 3'etaiz hattl berabere bile kalmadan _ Buıün takımların en iyisi son maç-
cennet dlnnna şimdi de çölde Musa iken a1nm ve evvel& insana ahıtmlır. birincllik kapatın• 1lak etmesi ııibi tara pre Oalatbara,&r. Hiç bir ta-
pe)'Plllbere olduia cibi ıök yüzün- istemem. Hem kasa çıkartırlar hem 1 Bıldırcın mOftİIDİllde meraklılar~ ~- maanam ve her ldllbe auip olmayan rafı aksamıyor denecek kadar iyi it
den selva kuıi~e kudret helvuı 18- de avı vuramular. Bin zahmetle kala teklerine sailam kiSseleden ııenlf bir zaferini batırbyanlar ve haııuiyle o leyen ba 'takım Betiktatm bagibl1dl 
layor. bulursun; k~ çınprafı danar, "a- ~esik ceçirlrler. ve atmaca:vı liri a- renklere taraftar balaıwılar için ltu halbıden, yani Hakla, Seref ve talebe 

Av meniminin civcivli .zamanımla- portl,, denin. ba1Vaa kaıa kaldınrl jaklanndan fırdiindiili bir sınmla eenenln 1Uftpİ70llıt ,me .Betlktaıtır olan Yavuzdan mahrum vui7etindea 
:ra. Bıldırcın da av etlerinin en cü- Dan, dan ... Caaım horoa praldıyarak baib1arak bileklerine kon~rl~. Geçen sene pmpi7Ci1lb* J'Ohmda bl~ daha indir. Bilhassa baf hattı ve hat-
zeUdir. Ba aylarda Karadeniz sahil- açar gider ... Benim yerimde ol da~- Taze et •erdlkleri saman da ıözilnün yük blr enerji ile çarpq11111, &Irat tl müdafileri, seçen seneki randımuı 
lerl, İstanbul civarı ba lezzetli katan ma, Geçen seae bir ~ cfarektörl- iinllnde sallarla, kaçırtma nparlar, B.,urtq sibl p11r1n1s lral8111111111f •e veremiyen B~q. elindeki i~ Pll
ceçit tarlası oldafp için bu gilzel spo- nün oila pldi, Beraber afilin avlan- ba Rretle daima imamı t.ıırik eder- binnetice pmııiyonlal11 b7'etmll 0 • anlık avantaJı lcoa olarak OJ'DU'ken. 
ra meraklı olanlar istedikleri gihi he- malt istedi.; ruı ohtam. Bahııtuia- ler. Pek u .zaman .. insana alıtan a~- lan Galatasara:vıa ba ffnekl llaline ve kendini toparb71UDU, ve llmlelci Oa
•eslerini ahrlar. muz sabalu ne ıöıl7im? lanld nubm macanm hınlandllı zaman ~es~ bitba•sa aon macta t.tan1Mıl• ve mUll latasara7 maçı tcia uldl7UIU-. 

Y cmcla FNnın Veya 
FalalHn Tesiri 

y_,.: IJl.IVNA1' 
fttin clostlanmc1an ~ ,... 
., · doltJarımdaa birlıdn eotc tenld6 

ecl1mlt bir eseriıulm ı.ilsecUMl 11.
hatabun: 

- Ba eser kolay kola7 bannedlltf 
bir eeer delildir, dedi. Ne saman ok•· 
sam eeneme7e ve gerinmeyc bnşh70-
nam, ııozlerimin üstünde tas konımtt 
sibi bir Qırlık hissediyoram Hele e
seri yemekten eonra. )'aluat Sete J'ao'
takta olmnam QUblCU btt bap ..... _ 
11111 sibl kitap elimden dfitil70r, •diit 
sonra horul horul. delibia bir ul&W 
11)'11l'0111J1l.. 

- Demek eser sü..zel deiit.: 
- Ha:vır, bana elemek iatemiıanm, 

Eser bilakis cok ciiselclir. 
- Eter ll)'llllladan olnmmaıra 11111 

vaffak olunana ••• 
- O c1a delil. Bakıma ba esera 

muharririn Proast•an te.irl altııuk 
kaldıiı ınahaklrü Hallılsld Prout m 
de bilirsiniz ki pek eeçme lıir am-. 
&arrirdlr. Ben ditiını aıkıp aa oacfd 
olnayablltllhn bur sayfalarda lw:llm
llde liisel fikirler bala.. Zatea lı
le o...,. Proret olmuds. 

Bıldırcının en çok dliıtiltll yer BB- Be)'Oiluna s..-e:re cda7w. lartmc!a tırnaklı pençesini sıkmasına k elesı.z kiifıe tamPi10Jıaml stitldue eder ... Galatuaray lıaailDlrii haliyle eampi
l'fik ve Küçük Çekmece Jarlrldarı a:vnah bicim bir av ceketi aralmda bilek da:ranmaz, :vara ol11r Yırtıcı lnıı kilde mailClp etlllesine bakan San _ yonlaia en eok 78kıtan ve ilmitlerini 
ltalitarya, Kalilıqtya taraflarıdır. ' laea pantol, U1lll bDda eonplar ki.fi derecede terbi:re edi1dlkten sonra Kırmızılılar için ba saa1ba cenin hl de kaybetmendt 'balanaft bir taımn-
Vnti~e av merakhlan ba zaman- Bo711anda beıu pike._ lnravata ava çıbnhr, Atmaca; p1dn, 7alıat mıahalckak Galata.araydu. mı:. F~erNhçenin baciinler~ dil- j 

da köylerde ... tutarak, ,.ahat kırlar- benzer bil' ...._ "Ya.ram. cle6D. Ne dq~ cibi aft sörllnce bil4*ten kallı:- Bunların arkasma anlanan latan- zelmeaı 4e Galatuara)'la eot ifıne ya- tamadllıll'i y.; 
da cadır kararak misafirler davet e- npıyorsaa1 8ta .,_ ile tada kap mu. Elde topluca tatllP bddırcmm bıılepor ve onda blr payan daha ıı•- n7acaktır. 
derler ve avlanmak bahanesiyle bol avına ım pbc:ahm? Yalova claila- arbmc1n fırlatmak icap eder. B11 1- ride bulunan Fenerbahçe için pmp- Galatasaray için·~ en nadır. Güzel a 1111 117Utmu, W... 
bol eileDirlerdi nada, p~ 1181111 avh,..caiu. ti.barla ııahibl bir elinde mandoka ile yonlllk, biri için bir devlet hfa. dl- :rataa ~~dir,, f-* .,........ lüis 1Q'allcb:r Ohdaitlm ~ * 

Bılcbrcm en:eıa fennacı kiipekle Alimallalı ~ bra caJıJar kan çalılara V11rarak lmtd lcaldınr ve eli- ieri için 1.t•nci devrede eok l&J"ret batka türla soylemesiııe ralmen. na- :=:ı:.:de b~le .=a.Z:: 
ve açarken tüfekle varmak suretiyle kapanı elti açılır, ~ IJ'le )'abJar ier eliJle de atmaca:vı arlıa~ •· aarfmdan ıonra belkl elde edilebile- hı olmu. samyonmı. macbinn eserler ftrdır, lleael& •At-a 
avtamr~ hakild avcıların kallancbklan ki, ba cJd elbiaelı6a lıııer ...cahda bir tar. Yırtıcı bQvan avına 7etifır ve c:elc tatlı Wr '"-'ıtir. mrft'Bvz·•-_.. f .............. -•- "•·- O..-.... ......... 
Pal ftchar Deniz JnyıJarına yübek 6rnek bınlımadaa aecemesırin. Ona pençe.ırıe alarak oldaltl yere iner. B _,1 .. ı-•-.... 7 - Unla _ __._ • ~ ua a.n .a.DA&M om ..,.,...,,, am _.. ı, a..,,. ~ 
ti ıermtk "ve tneeale yakmU stıreti3'- da7amnak itin nlba Msl ...._., ıt- Parçalamaınuı lcln hemen kotmü: ve BeJrt.- U .. pamı ~de ~ bo'mla ICaJver;l, Refik HatWla ~ 
le niıı ıeeeterde de bıtckrcın tutu- nmr.. Gllldll; ........,. dQamldı oı., IP1dmımı almalt lhmı4ır. ı ra71 ..:,ı:P ru:d:: iki pun ana: Giiref Birincil1deıl :::ı: k~ı ':11rw!!. ~.$! 
1ar Püat banma sporla bir allka11 dalana lıl7'edl. Jliriacl lln avlan61c. Sinopta bümdlll1lmu nmanl s- tajh vasiyete geçen 1940-41 1Uftpİ70- ftrkiJ'e Orelroıomen 1Jre1 biriııdll- ..._ ..,.Jetinde iM a,atlk'I 
.-kt.r, Hdece hıbutıktan ibarettir Alctam lçi)'e cthcllilimlis amaa bt- tarıbulan mahterem ve sarf~ cw yet- n11 heaiis lidetlili bırakmamıtW Ol- ii&ıe ba aRaaı saat 20 de Beyoibı tm kurbalamechm Onları ._,. ~ 
Karadeais Hblllerincle bılclıram at~ sareniıı cehtl ,atom pbrem tabrem lerinden biri olan matuar merhJPD tatuara7 i• tamPi7onhala ~ HaJkevinde baılaaacaktır. •• ıdna- ç1n ılallDa 11* ne ~Ral bir m&q.-. 
-ca ile avlar• a;rrılmıttı. Zenlk laer aktam 7Dl'PD Nlbit beyle •lancbimm sırada at- paanlarmlq. Usanmclan delil, yakin sebetle ekipler phrlmise ıelmit ba- del · ..._.. 

AYCılık, bir .P.ctar Pakat bnıı arsın ocalm bqıDf1a 7ll't1k dUd.yorıda. maca avc:ılarm& da GOk ttaadilf eder- ftkalarm ma&tllllel neticelerinden laamaktadır. Tllrld7e biriacilijiae ta- ...;r:P ~:::. ;~~ 
bir wt haline ko:vanian da bilitlm. Bir llafta aoma 7*ıu el.._,. de- clik.ı sesmet cihetine sltme79 mecbmdııa. taabal iki, Ankara, &mir ve Kocaeli 1*dalı tal'. flaan fincan b1tft ô. 
M6ıl, Pendık civanncla. oturan Do- P hiç ilk' ..,la lle.r tatar ıWI bl- it ~ -..,; Filhakika <ıaıatasara7, Betiktq ve birer talmnla, Hata7, İçel. Bana ve sinirlerimi ıercinlqtirmek uıa..-._ 
laJ'Olıalı Kocabq İsmail isminde birini madı; ~e «lon. ne s&atekl D71Uler- I _.._.~-•• laıi Penerbahçe o)'llDlanoı atlatmattır. ıra- Siwu &cer 8fiNKi Ue f1tirM ~ Wnettlm 
tamdım ld, malteti avcılıktan ibaretti. den ~yet 1ıir '8keu alcllk ... ...... lfaatillfa •- aYJafm hl- kat Betiktqın Cininde bir JI'~ lerdir. )(llsabüalar Cama dnil IUt • 
Her av mevsiminde ,.. ecnebi ıseflrleri öyle clöna.... . d dıe Çelanece ıaıterlııde nllan maçı vardır ld, San - Llcivert talam 20 de, Cumarteei ve Puar Aat on Soma müarrirlerlmiscla .a ..,_ 
,.ahut İetanbahuı :ı,nsin av merak- * * '*! 6rW avıdır. Yaban 6rdetleri, :retil- ne kadar Al'Sllırsa umlmı da1- ra- alada batb7acü, bi57lece üç cün ele- lerinelen bahsedilirken aedm. .... 
b1an tarafnıdan maaıla tutulur, bot 9aaa aabsa ,ıre teıtiet ftınnl~r bat. elmabat. Macar, patlıa nami7le Jdbini heyecandan sarartan ve korbla vam edecektir. :bmirlilerin ba11Dda mırı ve,.. falanın tesiri altm4a ~ 
blctıfı dnlerde refakatinde avlanmak di70l'llllD. lneMJ.arm hıiJl o b· cillslere anılır. Bir de frenklerin rii7a1ara uftatan bir fıttbol ekibiclir antren6r olarak Nml. Lr.ahtarm da c!uiu ileri siirlila7orP larUuu ~ 
lcin bir mecidi79 yevftıiye ahrcb, dar acaip ld. onlanil Dilal ~ &i ...... ta...., c1eclUderl eine •ardır ki, Betiktatm hindeki hp ttıbtib:re ma~ Dinarlı Mehmet babmmaktac1ıt'. tirli ımh7aaU1~ bi tile Sıllffı 
Kendlei~e avlanclrlnn zaman sekten recelimi 1*l de ......... Bd:, IU& bisc1e "kara kelek,, denilir. kabı Galatasarayıa da İ.unbıılapor- ldtlttltHl bir adam ofltan lclil ~ 

bet J'Ql1lc1a oldaia halele o kadar dinç bir vaka anlatQıaaı ördek ımmn en ellenceliel, an- la bir macı varu da San - Kmma- Mektep Maçları eclelti:ratmm kalbar tlstila4e 1ııa1-
icli ki, beraber ıeamek delme c1cli- "latanbialan en IJI lftlllırmtlll liri &narla avı b11c1a lblcqtırmaktır Ol- Jdar için ba nihayet ciddi, fakat u y arm bqlameeı Jlauqelea mele- aerlerini M1mesl a. o1ıamaiıl 
lranlrnm kin defileli. 'Yalova, Barsa, Abrabam =· ....._ debi A9'CI t1allça dç olan ba seldlcla baıb bir endW ~bir -.çtır. Uçllnol Y&- tepler ll1'UI ıpor mfisabalralan a:vm ebelbdir Y • _.. eclelıl~ .._ 
İmqt dvarındakt av )'erlerini Iranı oldaiam• • ~ B.....a at- ile sil tenarmı1* topralı o4a sentı - lli)'ette 01- ı.tabalspora, _. P9- on ~ telJli' edlJmf;ttr 'Rafta,.. tu. tarlı .._..,.._. ita lıllııMiil le# 
Qnı bilir, biitün lriiyltlleıi tamrdı. .,18Dc:dılulil ....._ ....- iateJ9'• llIMle lıUıp tlittlDtl Gıterek ldtme le- Gel' bqasmc1a bir .... ,..... im .. p ~ stadnlc1a ....,.. eder, Bayle oJmakl• beraber o --* * * cebirıdea..1* ....,_ ..-...: .,.,._ ;:;.. ..,_ • .._ ......_ Jer J'lllll P.. Ucmrtlilstn ~ ...._.... ba°':ınbablardan cwwı, iMt~ 0;: lııanirin bir lNıtb m&eUffin te*! at.-

Koca~ =~·:-sa:.: :. d:!C=.~..:= ..ıır. :::=. ::-.-= = F~ ~ .......... === = =: ~ ==.· ... -: '==-""= 
cllıi avlara tifek atmaya tene:ıril et- ttfeii a1ijr 1-ada •& , ' 11 '- "Pela, lrir ellence dlaielr ctda dofradar. si,,.U. ......._. ıredae n- :ratıtlal ~. Atlıldnıi .. telinla ~~ 'tllia 
mes ''banlar hanım avı elerdi. Av dedim, !dat ....,_ attlinı meeidi- Dıtar& br fırmuı.t 1ır.tramet kOJlll- bep Gıdataaran ve tatn'lialeııora milaabakalarmdan soma geçen Hne- hllvıyet, bir tafiaıyet vermek ..... 
~lan, terbiJ'e etmeai icin eıı cinş yeleri V111'VMm 1*aim olacak. Bir nrken ~ 8.\'Cllan ba lıalllı: odacık- karıı airadıiı iki mai16bi)'ettlr, Ban- Din lamun kime 1&111Pi7o• PerteY- olamas. O satece lir .._kllld. 4tıi 
kipelderinl ona tevdi ettikleri halde tanesini varama.nam, biç birini al· ta mini mini eobaleım yakarlar ve larm da lmlli hiç ıüphe 7ot iri tala- niyal ile beyaz küme birincisi ve met- baıka bir ıe1 delildir 
kendisine yardımcı olarak aldıiı Hır~ ~·'! O. cfin ff inada blncli, on bet sö~ ~ ~tılan .bir tahtaya bq- mm, klüp içinde Temmu niha1etlnde tepler IUllPi)'ODU llaydarpaıa tar11- Oarpte Hiiso. Llmartia. ........ LJL 

pani isminde bir sokak köpeğ. (1 mecıdı7esini aldım. Ertesi dn beraber 1ı mühre lerın sesıne kalak kabar- ba31ı7an ve ~ok uzun süren. hpfifJ* laııac;aklarclır. ·~-
--~ J11 kiiek1*-ın;;.. IU'li 51kı;- lW~ ~· ... t.ırak. iakaaDW- .,...._.. Yaı.- ör- ktUıftMıa alW"'ltr .... :;aı~ Tw:=a!'::' = fA _,.it jqVJa &i'ô 

1 
ıtit- ....... tiil••i'•Jil ,..._ 'deld.r. ~ iaere mtllu'elerlrı mtlteeair cılaiaea ve tıit tltll ._._ ............. _..,......._ __ 

IWl lfat AJni .za•ntı lllitam Mlbııi lllttim: ,.._ inince. kllnw.le1dler llmbQI ni to~. -a -'- 1 • blmQa teneutll ....._; .... '9 W. 
_ ....,. ....._ .._ &,.raW' ıttt- ''Aval AYll..,. 9tıafw 1'81aııa.t. ... siiodllriirler ve ,...... masalı lirer- Jl'akat Penerbalıce li1tl laeJıtietU bir .ıuAer enmize Kışlık c1i kendilerine bir lııltri1'tl ıur? 1 

vanterlerinisle geçip pttiiinis ,_...r. ı.tlannı iilrbDa J'&tlrmlt bir ıa..- ler, 0 samah ~ lrendilikl~ siivdenin middm fabt 1ıdr tek daha- Hediye ~~ c1a .,leııılit: Dil AIL -..: 
c1eD benim H--ı ctart tuie _-..~ bina doim PliYor. ~ iri rinclen 71111& doira cekll~ ,..bant. ela hunle selen ba lnsa bir ni'Mt Yardım 8neıı1er ceaıq ti lltllıHl M rlıe- ..._. 
blcktdı 11en,";™ ~ s.h .. '; -..ıun .... .-chtı av baclrlr, llQ+aa leri me7du4a bırakırı.. Ttifekler 7&PDU1 ile de kHiMn bn.W binJe- alndeaı • ' nebbi. ••c, :san-.. HıdSı, -.. 

Xuruau'nun Amerika tarafm- lacak hnm ararım· 8*t- tarafı ...... *11 cörbee IOla dlhulll. Pqa aln&a pat1Qıp haaDlan Wftil6ktan ._... sine brll IDlilill' o'- " .. ara• (....,...... ......_. ....,. ..... 11111* llevllaa, 8iaul. N.-ak ...... ._. 
:• edl~~~nlri 29söyAle~__l!'ta ~istir Hırpani'den enet Oıl•ol) •e açıla çdana11D1 bekledim. Ondan mflhreler, eevinc feJT&tlan lııopararak twı;t eıtiiı atar adece iki mallllıl- ~=-..!:1:=.JW:~ .. ~::;.: ~ ~·•• ..... .,. llırllll~ 
.. apon ~R elt' •-;; lh (Lefter) ac1h iki tane coben lıc&pe- eoııra bir claman «tim ve t&Vlft te- nya dala çıb ~. kaaet C!"· :retten DW'et lrahmttır .._.. P'eur- ~:..rdıal..:!.:=attar::!t'a"*:..a=• B;ıe •:;.:..ur-... lıiıııllJ 

e oosev • ı n~ iim ftrdı Ferma ettilderi ..._ lcer mele• ,,..arbındı. ""V1lrdaa ... parlar veba •etle miıaiilaal:retlerinf bahce talami Vefa brpeaı•"' .... ~la 'Ntafm ,....._,11er ..._ 'hrM Mndileri bile • tseliade .....,.. 
IUQ!llilı:a~danberi 0aıc::e:laini -::a •W'a mm;. samrclmu't OnJan ıılt- hmai~Pn • -v--. ...... ,, •"Getir __.ı.r. oJ'QDunda 1t6rUldf118 cibl teclrlcl ve :".~~ lıllroa• •. ~ çi.zdiji nMıtllll'a benser. 06,,. 9!11 

apon m bldsriıhk .,.: een19 ne dlyecektini.zf dreyunl., Tavtam usatuien kendi tldsl de ayni dııııten olctuktan hal- hattl sliratll bir kalkınma ııtm:ermek- 1 . j 
'.....ı•• .::4~ Ba --• •xocabat,, ın en bll7ik mellareti av kerı~e "'Sailam, en a .... bir lira de ba husumete sebep nedir? Burasıw, tedir. JJu itibarla Galatasar~ ve Be- ~~ bqiln artık okuman ......,. 

m.._. -- tela -MI' lraptan lradar- havanın tem- bahtiP kopardık!" difor'1m\ BHne oldmn olalı ltirbJrlerlrıhı kıudarını ı!ktatr mailtlp etmeli hiç bir zaman Acıklı Bir Ölüm mül ecleıneclifimlz bir çok ~ 
~anp ~': .ile= dal tııumuı idi Ponuda Jnıı nerede ıUdı, lrailan cafilcb. '"'.&valh ha7Yam 4iilmıekteh sevk a1aıı lnııaıılara aor- hayret veren bir hadise teklini al- latanb11l *Dl _ cifnclen cine anatalmalanmft ,,. laer 

ta -.ıtlm peJardlr: ~~ ,..__, ~ ~lana han&i yamaçlara ile Pddarcuma 'Vll!'mllllDI .._ 61'· malı. mamıı olan ll'enerbalıçe için llllDPi- u türlil relrllma ralmtrt . ~ 
ihlhaa - C-~ ~ :- tırWıillm"P Gla 11oiaeunda nereye sıir- lljııaclaim olm8f.,. Dedi •• .,,. baM ~ imha 118 lllllfn4e, 78ban ~onlai: tilllitlerl bir ihtimal çerçevesi versitesi Hukuk ldanmn lebi badıtr .. 

• hpua.)Ciil•.._ '*11 llllllD • •f BaJaıt ı.aM&aı İçin avda onu ta- clotra fırlattı, 78rfiıclil. Doachm, bl· &rdeil bee1emeJ!O meraklı bir ufdll a- içillele heni& meYC11ttur. Bmıu i:ıah Fakültesi .lkhlci ca Beki .bT bocaı8ı ...._ U-4 
w ..a ıdılı •n• ve ~ etaı4•• ;-ı;.. omua. ,ıöstere:e- elim. Mesele aDlqıldı, A1'n1mm .,.._, elam vudı; umı mlddet Y•ende u- etm ye lrallracak olarsak, Fenerin lig amıı ve DJ.cla 7U1'o • ntınccı- lllR . ..,ldD: .. ıa.ı -~ - li ,_. • 1*n'rtd batb J'apacak bir ::• kacrrdliı &'9'bl baıkuı tarafın.. ker1lk ettiti ......_ bJıu .dhbine fe- sonuna kadar önünde bulanan iki Be- dıı taWwinden ~- nadıiı eaere ~ 

".-Mllh11ıiıiio6 ~' 1't. ld ~ hruldaiuna la~ Bir ı- Dlllllr ıeımttti. Bir cin IOlrakta lıartt- tiktal, bir ele Gala-.uaru OJ'llDlarım ve arkadaalan a- 9Yol .V,. etJor ti.,.,, Bit ....,.. 
'illin ı. ....... __,.,r ~ _,. ı.---.. olana ek- ili .. t eonra tıfll Wıaa ..._, 1dı Jattık. &mba aiQI pek bderll ctir- bnnman lrlfidir, demek Jetftecektir PllDda -...- .._ ..,.._ ........ tlmlll 4ıflle' 

.:..;;:;:.~.,.., .. _..,... ••Jrt• Jll :::.:~ .... ~e wr- 'faka. daha oldu. YiM •A.wl* JI'~ 41m: ika da San - Llci.ert takım için va- &ket ve~n- ......_ itira.s _.ittim& 
'12!JJliıllıiıL»artinln~ ......... • ......:.. .~t, ır:~: ..ii..ıı.....en, a- r:_.:ıittim. • Bu eefer Dlfd aha:ra - Hanolat De'dlm. Haeta llDllll? kıl. u brıtlıwa addedilecek itlerden de- icll ilıt WldMl u...-- p..:.iı B*J:L.• • ..ı.ıiı I 
·~ .......... .. •• ~....... -- - _. ..... -- .. ~~ !ı: ..... _, , ..... - ti'-..a- ..a..a.n.ı- ........ __._ .11.:ı.&ı- 1 __... s·...._•1ı - ---- - v-ndll ae ... -- • .,., - .. ı ı ; 'i11tçu •.,.. =nini .... ._ - - • ._ -· - ~- _ .... ama __ .._ ftr .... uu-. -nlU'llll ıv-"'r• ldtabmı kar la Sh: ~ 

fJ!hrıed ... W .......,. ... o,ı:•.-.ı ie ~ edili fılm_a~llr&uı ma limill" .. ''Yun• Benim ltableJ'• bi' ba7bt dadandı. Palmt. her ilç V97a Mrt taksma Uı ~ K..-e• JDraanu; Obaan .... ne 
'9ndlni ...., ._. ....._ ,.... ı dt. O ....... te111ar eö- ~~ pqam. 711c1ırılll silııl lraçtr... Diia ıece iD ömcleiW öhlinnüt- lbaClarmdaki muhtemel 8Ül'pri&ler f• ha 1dr 1aat11••· 
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BiR TRAMVAY DURAGI KALDIRILDI 
tstanbul Elektriti, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
Görülen 1{\zum üzerine Beyazıt ile Car~tkap1 l'lra~mdaki 

Tramvay ~urağınm ıağyedildiği sayın yolculara bildir:·lir. 
Gedik paşa 
(9722) 

iriket Kömürü 
Satış Yeri: Bahçekapı Taş Harı 

L::A ! 
TONU, 

Ürün Ticaret Türk Limited 
Şirketi. Tel: 21040 ___________ ıı:-= __ ımm, 

lstanbul Leyli Tep Talebe 
Yurdu Müdürlü ~ünden 

Sıhhat ve lı;timal l\.1'aavenet Vek.5.letince bu yıl Leyli· Tıp Talebe 
Yurdunun Tabip ve EczacJ züm.relcrine kabul olunup \'liki olın tebliga
tnnıza rağmen henüz Yurda gelmemış bulunan talebelerin beş gün zar-
bnda Yurda müracaat etmeleri il.tin olunur. (9611) 

S~yasal Bilgiler Okulu Miid]rlüğünden 
Müesseseye mali ve iktısadi ilimler ı·e snsyoloji i('in 35 şer lira a"U 

maaıı;,la iki aststan almacaktır. Talip olanların kabu,l şeraitini ve imtiha n 
tarihini öğrenmek üzere müdürlüğümüze müracaat ctnıeleri lfızımdrr. 

~- (8009 - 9599) 

As. Fb. İzmir Si. Fb. Sa. Al. Ko. Rs. den 
i-İhtiyaca binaen aşağıda cins \•e miktarları yazılı (38425) lira mu

hammen bedelli üç kalem malzeme ayrı ayrı veya tam mı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Satın alınacak malzem~lere ait şartname mesai giJnleri f("inde 
saat 8 den 16 ya kadar Tophanede Askeri ·Fabrikalar Satınşlma komis
yonunda görülebilir. 

3 - 1\.lünakasa 20.11.941 Perşembe günü saat 14 de İzmirde Halka-
pmarda slIAh fabrikasında müteşekk!l komisyn.nda yapılacaktır. , 

, 4 -İstekli olanlar% 7,~ nisbetinde 2882 liralık muvakkat teminatları
nı ·emvale yatırarak alacakları makbuzlariyle birlikte 2490 sayılı kanu
nun 32 inci maddesi mucibince tanzlm edecekleri tehlit roektuplarrnı 

ve beHi kanunun bu husu.sa ait :?, 3 üncü maddelerine göre icap eden 
vesaiki hAmilen muayyen olan günde münakasa saatinden bir saat e\'
veline kadar İzmirde. Halkapmnrda SilAh fabrikasındaki satınalma ko-
TtlThyonuna makbuz mukabili teslim etmeleri. (9486) 

Muhammen bedeli 'ô 7,5 teminatı 
c · ı N S 1 Miktarı Lira Lira 

Siyah sabunlu kösele 7500 Kg, 35625 2672 
Siyah vaketa 200 Kg, 1000 75 
Karaman Meşini 1000 Ad. 1800 135 

YEKÜN 38425 2882 

......-..~- u usıw%% un n n ,_ u u o-= ... 

TÜRKiYE CÜMHURIYETt 
ZİRAAT BANKASI 

Kur.ıluş Tarihi : 1888 ,, 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirııi ve ticari her nevi banka ~uamelelerl 

Biriktirenlere 28,800 Lira Para 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zlraıt Bınkısında kum">arıh ve lhb•raız tasarruf heıaplarındı 
lirası bulunanlıra ıenede 4 defa çekilecek kur'a ıle 19aı)ıdakt 

4 
4 
4 

40 
100 

'\.det 

• 
• 
• 

re ikramiye daQıhlacaktır. 
l.ooo '~iratı 1~ 

500 • 
250 .. 
\00 " 

50 • 
10 • 
20 • 

4.000 
2,000 
1,000 
4.000 
5.000 
4,800 
3,200 

en az 60 
pllna gö· 

Llra 
• 
• 
• 
• 
• 
• 120 

160 
OIKK.AT: Heı•olırındakl parılar bir aene içinde 50 ltrıdan ata6ı dDtml-
yenlere ikramiye çıktıO• takdirde ,.-. 20 fazlaılyle verllecektlr. Kur'alar 
eenede 4 defa, 11 EytOI, ıı Blrlnclk:lnun, 11 Mart ve 11 HazJran 

Urlhlerlnde çekllecektl r 

.. -. 

• 

T A S ======l================================= 7 - 11 - 941 

GRiP, ROMAflZMA 

Pırlantah vı efma•h ııat demek. bir kerim• il• & 1 N G E R S · A A T 1 d~mektlr. ÇllnkQ: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru Alem o1an & 1 N G e R saatlerınde top-

.:.ınmıştır. Bunun itin: Saat alacağınız zaman. tereddütsüz 8 1 N G E R saaC almalısınız ve sa.atın Oze
ındekJ S 1 N G E R markasnıa, moe~!esemiıin adresine dikkat etmen iz IAzımdır:. 

Modayı takip ede~ her urt kadm ititı k,ıymetli tasl.erfyle ve netts işlemesiyle hakikaten nazan dik.-
'< atJ celbeden böyle bır harlkulA.de 8 1 N G E R saatine sahip plm<\k Adeta bir saadettir. 

J SÜMER ,BANK ~ 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESİ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

İstatistik işlerinde çahşrntş Grafik, Şema, Plan ve Proje çizebilen ve 
resimden ıtnlıyan •.MIJ 

BiR MEMUR ALINACAKTIR 
olanların müessesemiz müdürlüğüne müracaatları il<in olunur. 

4 .................... .-... -11 
Talip 

'· 

-- 400.0 ton buğdaydan bulgur yaptı-
-Beşiktıışta hayvan hRstahanesl nal- rılacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 14/ 

b::ıntha11e ocak ve bacaları tamir .Pttl ... Il/941 Cuma günü saat 14 de Top-

! rllecE-ktir_, P·a1arhkla ~ eksiltmesi 10- hanede İst. Lv. Amirliği satm alma 
11-941 Pazartesi l(Ünü saat 14,30 da komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 

ı Tophanede Lv Amirliği satm alı:na bedeli l3R,888 lira 80 kuruş, tlk te
komisyonunda yapılacaktır. Keşif be- rninatı 8194 t:ra 45 kuruştur. Şart

d-:li 620 lir_a 40 kurıı!' il. k teminatı t6 I namesi, komlsyqnda görü,lür, istekli
lira 58 kuruştur. K"°şti kopıisyonda lerin fabrikaları muayene edilmek ü
l!Örülilr, İ~tek~ilerin fst K. 9. Şube- zere eksiltme gününden üç gOn ev
den alacakları ves1'ik ile belli ~aıttte ,·el istida ile Lv, Amirliğine müra-
komisyona gelmeleri. (347-9663) caatları. (351 - 9899) 

SINGER SAATi Hoşa Gidecek En 
Makbul ve En Güzel HEDIYEllKTiR 1 

No. 82 .. A. Elmaah ve 11 pırlanta lı 500 Lira, EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTILIOISUR b•emi' t 
Tlfkkat: Singer saatleri tstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki ma~azamtzda satllır. fstanbulda 

" yoktur. Adres: S!NGER SAAT Ma4azolan. !stanbuJ Emlnonü No R' , 

1 ,, - ' ı ,.._, Bevll~e .. M ~teh~ıııaı _. 

1 
Dr. Hasip Emiroğlu 
Belıı;;oğukluiu. frengi, • böbrek. i 
mesane \'C idrar yolları hasta ... 
lıkları. Parmakkapı Tramvfl.Y 1 

,_ ·durak yeri No; (121) J 

Yurd için · Bina Aranıyor 
_ Talebe yu;du ittihaz edilmek lızere büyük bir ev aranmaktadır. 

Evin 30 talebe alabilecek kabiliyette ve sıhhi şeraiti haiz olma~ 18-
zımdr. Senelik kirası peşinen veorilecektir. Evio kalor!terli olrfıası ter

cih edilir. Bu ,eraiti haiz 'kira lık e\'i olanlarıo evin .semtini, adresini 
ve kaç• odalı olduğunu ve diger ŞOlrtların neden ibaret olduğunu pos

tA k~tusu (84) adresine ~yazı ile bildirmeleri. 1., Dr. İHSAN SAMİ~ 
BAKTERİYOLOJİ , 

.,. ______________ __ 
LABOR.ATUARI 

Umum! kan tahlil3tt. frengi 
noktai nazarından (\Vas::;erman 
ve Kahn tC'l'lmUlleri) kan kürey
vatı ı:::ayılm sı. Tifo ve .sıtma 

hastahklan teşhisi, idrar, cel"a
hat. balgam, kazurat ve su tah
lilAtı, ültra mikroskop!, husust 
aşılar i!rtihzarı, kanda. üre, şe

ker, Klori.ir. Kollestcrin miktar
larının tayini. 
Oivanyolu No. 113, T el: 20981 

KAYIP: Bakırköy askerlik şubc
"inden oldığım tcrhi!f tezkeremi kay
bettim Yeni.sini alacağnndan eskisi
nin hÜkmü kalmamı~trr, Bakırköy 
kaz••• M•hmutbey natılyeat Kocaıl· 
nın karlyeslnde kayıtlı ve Bakırköy 

Cevrzllk mıha~ealnde H1tboyu No. 
18 Osman o~lu Klmll Budun, 1323 
do~umlı:J. • , 

Devlet Demiryollan ve limanları i~etme ·idaiesi ılanları 
Muhammen bedeli '207,000 lira olan 10,000 ton çimento 17 Ikincıteş- 1 

rin 941 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı ~ar! usuliyle Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 
ıBu işe girrrfek istiyenlerin 11,600 liralık muvakkat teminat ile kanu

nun tayin ettiği vesikaları ve tekli!lerini ayni. gün saat 14,30 a kadar 
komisyon başkanlığı reisliğine \.·ermeleri 15.znndır. Şartnameler 200 ku-
ruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde· satılmaktadll'. , (9475) 

1 

TÜRKİYE 
Küçük Tasarruf Hesapları 1942 İkramiye Plfuıı 

Kesideler; 2 Şubrı.t. 4 !\l;_,v;s, 3 AK"usto~ Tl<incitc~rit 
fa'l":111crinde raprhr 

1942 ikramiyeleri 
' . 

1 adet 2000 llralrk-2000,- Lira 40 100 -4000,-
3 1000 -3000,- " .. 

• " • 
2 750 -1500,- 50 50 • -2500,-.. • • 3 500 -1500,- • 200 .. 25 • -~000.-

10 250 -2500.- 200 10 -2000,-Sahip ve Neşriyat mUdUril Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Neşnyat 

T. L, S. TAN maıbaası 

Beyoğlu - İtfaiye ,grubU binasının"'tamiri için almacak: kum, çakıl, çi
mento, tuğla, kireç, çinko saire temdiden açık eksiltmeye konulnı.µştur. 

Tahtnin bedeli ·2000 ' lira ve ilk teminatı 150 liradır. Şartname Zşbıt ve 
l\ıluame1At Müdürlüğü "kaleminde görülebilir, İhale 17/11/9~1 Pazartesi 
günü MBt 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. ! .1Uplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları ve 941 yılına alt / Ticaret Odası vesikalarlyle 
ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende ·bulunma\arı. (9720' 

,_ 

1 
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• 
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