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8 İl&Jtbun JIURtl Sovyet kıt- Doneu ha'ISUlllda A mu ._ 
alan duımanla bflıun cepheler- taraf da karıılıklı yan tefkilleri, fnkallde 
de çarpıımıılardrr. 6 ilkkanun· d ratnaen muvaffakıyetli mnsil 
de H Alman tayyaresi dı.i$üriıl- t & a r r U Z J 8 r 8 rmlar yapmıelardır. 
mü,tür. Bizim kayıplarımız 4 b U J U D U y O r I a r Dotu cephealnin blrcok 
tayyareclır. 8 ı.kkanunda Mos- Sovyet taarruzlan pilaklırtlJ• 
kova civa~da 3 .. Alman tayya. Kahıre, 7 eli> _ Ortqark LeninKl'ad 6D6ncle 8"Je& 
retl duıürillmÜ$tur. •--iliz k Ue . wnl '- .lerinln ..... tQrarelerl ft Ölle teblitl U11C uvve n um -.arar • 
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mız bütiın cephelen:le cllpBn- Birelaobi aruındald bölaede e- Bl&lıa dcıP apMebMle, AJmua 
la QUl...lflJU8lardır. ...._ r•tli faali;ret olaQftar. ... tananlert. ...... 
~ .... ,. ..... , ., ,..,... ............. ., (0.- -"'!• '· ..... , 
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kanun tatbik Galatasaray lngiliz ·~: •Y•m 
edileıııedikten sonra J p eki B ....... , .. 1•na Ja,... 

B u-. le 7J) evvel. llecliıtea ltir kaıu• ıeeti- Bu kana- tak 1m1 n 1 4 • 2 yen d 1 aponyanm asifikt ~ .. =.~ .. fi;;.: 
.DUll ~l•esi ieia ortada ltireok m•tııd seltepler ~ -·- ;!!___ ~ 

dL Nitekim, prekce llyılaauad a (esbam BlUCİH liyihumda), h a 'a k u v v 8 t l e r ,. N'9 -.. 
1 

,. .... ftl'tli-
\u bükümleria kumaıuaa aedea !ilzam sörildilll de elbet rı ful *U«'• .._, fncflh alldafl tepa .ne t11tt11. Oa ti Hziyeti llQu ~ktir. S• 
aalaşalmalda Wi. 1&r1 klnmıbwıa ı.w.i7etile ~ ııekilı ,.. 6uriııtd• tUüa frılı.ik tlilik yalaaz .._. leAida- .ıiJl .. 

Mecliste eller blktı. ban Mlkl de ittifül• bRI ell'erek "'7U eUi. lldMi lıaftQaUl •nala- netienis bl91W • ._.. 1-1 .la. kati eelltetliyor. Büyük Japo• 
9lel"iyet mewkü.e P..- içia yal elWselerbü si~i. tam Jaa- rma dotn ...ar ı..uı. ~ rnı.t.Jıa pliA1.Jet.ila .... _... 6. ~~- •- . .-ı11ı,ı 1. A-:....ıı:ıu-lıı deaaa•amm ...ı.temel tul'· 
sırlanap llemia en... cabaıia ..... eıtalakta llir ,liiıll&I- ıru.-.· .. 7Sraluaralt QUDÜa lKINCl DEVR'/l ,,.,,.,, ...................... .,.,,.. -------- na Wdke••tial ıa.;lialer "" 
4ür bitte plmaua hsBislerill aııMht1 ~- Galataarqhlar lıikimi71il ....._ • .,,.,,...,. B• lc....U. 6ir lcıuwu ..ı.Jl,.,,.,.... merak eıiyorlar. 

- htem D'- ..,.. iüta Mi.ım.ı kuaqm. X.. bırakmamak ~· bltb pJftÜftial dlifi, ılifw 6ir lcu.ııaı a 1119..,. ...,Uerl ile • ...aatıa merkezi Sinıc•· 
:. •Vfbıiua 1..ws ...ıan..a .. aarfederet IJtS{tll tıaJ.ial ı.orladı - Ilı l-.J-~-'-" purda bulum İqiliz ve Avua-

$imli ... ı .. ,. ........ ~ tbeıWeU.......,. pumlıia wı•-. ipNt etmitler- !ar. Nlhayet \u ıerlayıo 12 nc:i 4aki.. 11,.,. ....... ~ ,....,.1.r .. f9btddn• .......... llava bYftderi sa, ... 
W41ırahm: dir. Fakat lactlisler. Galatuara7111 bda Galatuara1a Jteru.rliji .. - tJ. luup 6•.,,1-i ~ ,.,.,,.,.,. ı.,ldl _,., ül'f•' dr we Jl".ıiciai ile Pli-

Ba b- ............. •llllllllerhMJe ft79 tlnlethl ...t. fakM 76bek _,_ IÜlllr mia etti. • Md-n. J,..ilfcm ye lle-
•uabllesi altıaU ttaı .... daireleftl• ..... ft7a lcret .... ~- B6tia JUClan lrii7Ü ••tafwl- .ı~ Mr,... Ca - J•ı>cmJUJD PMifikte ...... 

1 

... teWidane m... iN ... ._.._ --~ ait ~-. ~ 
ayw•••'-• yalan ve mfiah~ra n NiJa oldukları üirelerin iş.o bir mabant .,. INtarafbWa Waıe .. unfer sıla b1r 11!t1e ıote ~vlrdı. edalanma ,,. lapoa iılPh al- in uhil tanarecilıpu pek az.alt- ....-aw ....... iltiqaf 
leriai rirmek :meekriyetiapd irler, .......... Jaasml davalar cin htaıüa habnal Lore1 ft .&ıter Stadı dolduran hlaleree halk ııan - tındaki Çıa arazi9i .ile alU1lennm lllWk prtile Cenubi ÇJD 4emzm. ~ ,. ... n•~tH..t-. Bua 
.ı..ntar. İnsflia opDC1l1an mactaD MRra kırmısılılan plpaca alkıtlMılar. kaplaclaja aba oM ~ 8a deki FctnllıOU " Huyu Malari- ~r. dün ~ Wr ~·~ ... 

ÜC se11e enel eılata ha b .... Mlttln •nld .. ire1eriai Tük _......_1•nm llararede tı9lt - Oyu• '11,1k Wr f"k)e ıılenm e. . ~ ti kaJIDd)a le Bllldlfllll ..Wl mz kuvvetı&e asbr yakUi oltlu· 
awbtm IMnkm•k tehlikesine marn 1tıraktıiı kia yiae M"Je- rık ebne1ed lı1laa Wr lpıetdr. Ba den G•latna'l'Q!1lar, ltenberlik sa- ~~~ isSenek E.eldl Ha•a AIN,. Jennde ....a iuu tü• eı..ıyu J.ircek ııak-
Jis branle 1( sene tehir e4ilili ve .. yıl da yeaidea iki sene aaretJe Ankarada Pmd17• bclar P- 71111ndan bir dakika aonra tekrar 1 M •t Sa MMA taır- liye pmiler-. H"ndieiniıaia ea 
mii44etJe tehir e&lilmek here hiikimet. Mttlise müracaat etti. rfllmemif bir a1ika DJaa4araa apor hücu .. pçta.r,,. .Puatan -rke. Kamçatb ıanm- 8CI ~n Jancill-._. lbam ce-.. Mkt.u C..bedia barou 
Bu ......._h enoelki Pakü pwtelenlea ..ıde4iyoram. ba!tua bitmit oluyor. ze kadar ptirdiil "911 13 ilncl da- aduuım eeauhun .w.._ " tarb istikametinde ıarlaa .&oıb·u ileri-

Oc 9ftletlir, mer'iyet 81eYkİİDe «fremiyea wı •alta iki Yll Galatau.ra1 takımı lıa IDllP .. geçerek ağlara taktı. C,,\k kısa bir ramusıro'du Hindicmideki {Say- ri elabilccek bir dununda IMahmaıı lerdir. 
••• 11 AÇIN T AFSlLA f7 k1kada Ceail, fld f ng'l.!i& miidafiin i da sarelanaa Koril MalanDdakı Pa 1 kaQ'I Jqonyan1n ileri bava isle- lemekte oldaddanm keffetJai,. 

~ eba Wr bnm eıkanaakta .c:ele ettii'miz ani..- kadro ile cllamftu: su:ıan sadıada •atıt1t~ plı. gun) un ceoubma lradar 7a kilo- ve 21.50 parca MadaD mü~ Meak4r ı.wnm. •iJterenİD 
Jnor_ Dnnek ki .inlet h;z.etia&leld aYUkatlar uldanda tat- Oamaa; Faruk, Salim; Eflak, bi1ete pçea sarı_ Jmmwlılar ut- metre" yme '8rkta llu$al adaJa.- olm llartaa. Karelin ve lla,..J • ea zen«İ• ve mühim mii.c;teınle
Mk edileflık R karan werirtea aıma11111 icaplanaı ve kanana En•er, Jlma; Guaafer, lluatafa, dan ııoldan yaptıktan atkı hücum • rından (S.ygua) • kadar ..... --ı dalacında da serek ~ ve ı~rek- kesi olup mel'kezi Siqap.. o
... hk eden hWisat arasmMki sanat miinaseı.etlm Jaesah k•t Cemil, Arif, Sallbaddin. larla İnsilUleri lııaJreder ~ bı. aafeaıa * 'IOIO lalometre,e JÜlll • Aftdlr'alp illibmetind. crıu- lu JlalMa )'Uamadasuulan an • ....,111%. Ve Be yaldanlaeri .. a.- qler Wr laaJe ptinnekl lnciJis takımı a7Dl kdJ'0711 m11- rakı10rlardı. bulunduiuw liJlemek klfid:r Bu ba ~ 8Üil tanwilitine lh- ak 350 kilometre uuktadıı. 
~ 1tıcWr '" :ppmatlUSIZ. hafa&& ediJOnla. Yaloıa form hat- tT ad dakibda Ga1atuan:rh1ar. buflk aaha tablatüe ha.a kaw- ti)'-e ~ d&'6aüli1• • Aym ra•anda Siyam kiil"feziala 

&.le ta•ik ye telairlenlen •naeeilt .. iki~ blriai tel'· tmda küctik 1a1r tebeddiillt 7apıl - uidaa bir ü111 7aptdar. Top Cftııt.. •etlennul mmtablara ~ ahiJ lanare böltiiünün iki •iali aizıaı te$kil etmektedir. 
elh ed°rp. 7'ai 711 nabtlan, .teYlet miiesH:Klerble ltafllYllt!akf llUftl. Kap fnsilis hakemi .IW&er le eeldı, Cemil Gasanf•re nefiı bır ve IP"UP'-nchnlmesw leap eltin- artmq oWujuau kabul etmek ntaa Bu büyük Japoa deniz kuv• 
lmkinl•n haail lamabym, 7alaat ... .. hm• ltlef.emiyorm f Lol'e7 idare .ti7orda. paı ver41. Bu paıtan tstıfade iden cektir Kmtakalar a,.....t.lri -- lakl olur •etleriaia .arkau da &elmekte. 
41i"9 iln ~ 1 0J'llll& İqUialn lıqla.._ 4km Guaafer bırvltlı bir tüU. CW.ta- safeıerm u~ w -.U............ it.o .-ıanac1a Paı .... ire'u .. ir. Çilnldi Witün CeaulJt Cia 

T111•ik eılemeılifftllls MPrlmletl w"8 IMl7Yar 1alma1E. ka- Galatuara1 mlıılafaMU11da 1ııalWi. sarayın c bel ıalll•I attı. belerinıa dr'atle eeı111• .._.. • ,..,.... ......_ bur •ıraJaaan Deaisi y.aJan J-..oa harp ve 
- -... .... fti ... Uiidi Snsm1tttht• mb ltiT ise yanmı-• Oyun çok hefeeaalı ... snkli ola1or. Galataaraylılar bu piden IODra betlleriJe • ilteDilm ...... w ....... ltill ........... ki Okinn;1'a aakli7e .. ..u.11e .. ı.aıua-
YJ'cah if'la ik'sinin orta!fl hir telllçiliie ıitmenin •i( de •o• 1ncUwer ellerine cecirdikleri blr a.. biraz _.... slbl .w.ı.. İalllisler tabela .,..,. ~ ..... ,. ,.__ ....... .....telıf Y•ıte. •aktadll'. 
Mt fe7 eheathlma 1'ela ..._. etmek lsteılm. tında Galata.an~ m.d ..-... aık aılı Galataaua7 kaleainJ tehdit edilmelll lliç w -...a • S ' ... rinde Bawill •lennde Chiehija- Siyuı 1tlikfhaetl kemft bra 

Cil!atl BABAN indiler. Sıkı bir ıtıtl• oJUnUD blrillcl etml,.. -....ıu. Oamaa dul kur ıüz olacakıır. ma'~ Mnyan adalannd• (S.rjan) 1alanu lnrılia harp .remilerl• 
~. taklmlan leWtae a -. tarıllaT ,..ın70rft. tTıgllider bir ._ Pasifikte tayyare Ue mesafe. \tir- ela K.rolıa M!alarındaki Palu ada- aia •irme1erbai aBatlen ltibarea 
71yı kqdet.tiler. ralık GalataaaraJ •aı..ım ıtt N· btrlerml 7wwwıırelt mec:banyetiude ~tla ._ Chichlto'dald Haehljoebi- meaehnqtlr. 

Gala...,.1lılar, .. ~dea ... m_... hualar. Fakat Gmı-- kalacaklardır Çok ~ t.nkk nta'c1akt "8on isleri '1mdiden sahil $aıld Asyaam ftda~l btlvft 
cu1ucblar • lııs8b IEaJai.t ur. eya mtidafaaa •nerjik bır oo)'Un söı •haltı- -.lik ~ .. narıeler ... ,,aaeleri laıafuıclMı .... eddm1' ~ dnleti Siyam. tbntll lf'm
.-r . .lriftm Guaaf .. • 0.-.. terdi ve mac 4-2 Galatuara7ın p. PasalJk'e alv•Jtli _,_. ~ ..._ llttba eder. Bil'r11 &.i(l9D .. teinl J...- -"mu ve sat.me-
rerden Muıtafaya plen topa aol 1c •,.O• Mttceı.ıM. tır. ile Palu. Amerikahlann elincie bu- ri 1apoa ~Hı tarafından 
p..ı bir ıiitl• ajial'a takb. Dördiln. Ba ••eana nn-.a lail 1 • '*' Pasifilne ftl'eJml edecek dn!7 . hınu Guatn ... site Plipin adala- lt«al edilmesi Oı~ıJne Japonya 
c:u dakikda G•taaara7 Jtustafa- hafta Wanh'N G&latwrQ ata- luftkiüle allkasa olan Japen de- nne elan yakınlıjıadaa .... • -.ıea1le yakan bmta o'mnstur. 

Jelr1Uıta7-ao Yacr•ultANDElllR .. •Jlltill ._ .... u.in ettı dıııda 7apııacaıcur. nız tayyarecilıtı 3aJM>n Amir.-.. ••••altıet luızanırlar. AQaana ,imali. kaueuk. kalQ 
........... _ ...... ,____ o,ua _. ı11ıaı. ..ı •• daha f'EBR11' f'ELGRAFLAJll nin emrindedır. Bu kuvwtın •ır Japon hava kuvvetler.t6ı ... l'e emsali ham ma&Jeleria n 

.. _ 8elOlmak n- J8rer, diye leyan eanlı olu~r. Her iki kale de tehlJ- Ankara. 7 (liuuai) _ Bil .cin kkısnunı ~ •nanc°!;~!er,~r ~~ seBn~~~ ...._~ eok istı1ısal olunan mıntakası-
- ,- iL'eter ~"'791'· Ba arada Oamançok lncüıwd mlllla lnr UJ1 farkıle ıs- .. ~l'e ıe~ -ır- w·av-w. u ,.........., VIJ" ~- dır. Bu ze•ıln yer'leriıı kendi 

etti. Selolmak neye Jarar.,. sözel bir k11rtan1 yapıyor. renmete aunlfak elan Galatau. )'&re ana .semllerlndeki ta11areler ~ !tadar teılfi maksadile olaeakbr elilMleıı apte4ı1mesl. Siyamblar 
- Top O-J.t11ara1 .muhaciırılerimcl•. ral' Wılmma .rurdu.a Mırt ~. we tııcl•tl_'rD ... TP &ftlileıt il• iti 1__.ı.r bu adalan ia~ff kuv ida eok alır •ir dar\e ollllllthL 

-~- _..._ .._.,__Ld,i_... ... O.a bot ••İJett• topu ~ıyuı dea .............. 1 __ .,a·ı -ı--ı.·-·"r. rindelri twljjtne1eı te$tn1 ecte.-. wtmiratn senan nakli icin tayyare Fransa .tabi Siyamın pr1k ve 
.lılr Turk ilınde olduğumu, ıurbet- demkı lngılızler Hindıstandadırlar, Gannfer. aıla bır ıtıtle \ateye ba. Vatandallar Türk ıpona uaıına eü Sahi ta11attcl tl\ .,.,o 8'!Tleslııue uıa~em eri u anmaktadırlar. l(arbında bir bayii yerler zapte-- Atma se11ıa 1i71e ... Bu fJe08 ı az. ._ J__. •~ -..-- -·-· • .- .............. il 1 - _. il k 11 

kalmadığımı bana hatırlattığı ,.. rnademkı İngilizlerle .Ruslar İratı• vale ediyor. Top kaleeinin elleri ara.. seJ mr aeuee alnu711 muvaffak ol• Japon adalar'le Kora sahillerinde Japon hava klllYVetJerinia wzl.. t1erek Bindiçini miistem'eke 
"l'endaa oau bütün diJekJerıne da Jtüe ~nm telıi ~ ıınian .kornere gıcil,Jor. Çekileıı kor- Galatasaray aeacledal candaa aı. topkınw, olup 48 bölükten bzla yete göre zayıf oldllju umum ve- impantorlaiuna tlhak etm"ti. 
-~1 dilqorum. Haydi JMlerdir. o Jl&lcle b,u.Dlaraaa ıaer- ner aet.leesrs, buıua o.run çok aeri kıJl•••lrtMlırJar. idi Şımdi ~ha çok artnıq olması ren diier bir .ebep de .Japealar. Lakin bu yerlerin, gıeeen1er-
-1amm. sağ ol!. bır•, dığennı. bilhassa şarkta • za- ve sevkb .ıu1or. K I kuvvetle muhtemeldir. Nıtekim Ja- Almanlaır gibi tayyareye !Ayık bir de Japonyanm miidôt.lesile 

Bunu kimbılır nasıl bır ııe:ıle söy- yıf duşurmekle m kelleftır Ru$· 0)'1Jnun 7lrm! altnıc:ı dakikasında U pa maç an pon densz tayyar<! adedının yekO- müstakil siyaset takip etme~lerin- tam olarak Siy•ma iade eatlm5' 
11mıştim ki. delikanlı. bana iki ü.; lar Hiadıild:a:aa ...tmıa.k, İnci)i&ler Galataaara:r Jli1la'lrlalerınln fazla Kupa maçlanna dün Fenerbab- nunu (1200) e çıkararak umum Ja- de görülür Almanlar fnıilterenla olduğa babrlardn1T. Japontn, 
tıdım daha kiqmak cesa~ Tüddstana yaydmak ısteriıer Hele dıırgtlllluğundan lstifade eden İngl. çe ataduıda az bir .aeyircı Cıoünde pon haYa kuvvetinin 1/3 ilııü teşkil çok kuvvetli donanmasma Jta,..ı o- Bindiçininin $İmal eyalet; (Ton-
ln.ılmustu. O,y~rtık bıraız evvelki Umumi Harp galibi lngılterenln he lkh!r ikınel. gollerini yapıyorlar. Bu devam edılmifti,r. ettiğini 1österen mahimat da var- nun dentt kontrolünü zedelenw>k ._ kin) de bttyttk bh orauy. Bir-
mahcup çocuk dcğıldi: nuz komünist olmU$ Rwyaya can- golde kalecınln batası yok. Bu gol Galata cencler: 3 _ SiiJey. dır. Eğer bu doğru be tayya~ ~- cin tayyarenın hincik silih olabi- manya hudnchmda tah$it etmi,. 

- Sal olmak_,. pru. ~Is 1anacak. kuvvetlwcek unkinJar- h~ liemea hlecjntn IMannmua maııjye: 8 m1len fle tayyare ana gemı • l~ini anlıyarak hava kUYYederi- )erdir • .Japon donaaması .,e ih-
,.. elti. Sai obnaJıt ueye ~rar. dan mahrum baralanaaı, Meta ıır.a- dibinden .....,_. flk oyun, Galata Gençler ile Sü- lerındeki mevcut 230 ıre harp ıe- ni kara ordulan ve donanmalan hi- raç fi1olan Ma'akan111 $8rlm\ft 

Dmnarlanmda bmn tiikendıtml. &ifesidır.- Bundu .,.ra Galata1ara7blar ._ le miJoeri itterlndeki ta:vyal'elerin de zasında yüksek tutarak le4killen- ve Siyam körfednde faaliyette 
ıl •-- .a..&&.. 1..1_ k ymaıuye arumda 0 laaue ve Su- ~k\ınu 88 olarak ve luıtt6 biraz dırmışler ve kuvvetlendirmişlerdir Lulund-Llan zaman -enkın' libi ....... uma hivecJt701"- tzS te Tiflile plip, Erınipuki Ç l)'Ol"a..-. -~ uu- a i~ WM?e- leynwuye ÇOK bozuk biJ' oyundan U pat \ .a 

111e7danında iki mt kadar ~ ıts bhJW. İaPisler timdi ajebeten GaJa GeD(1 daha fazla:5le kabul edilirse sahil Ve bu •1Pde Atlantik ablukaStaı. •eki Japen cmlusamm .. tltl'-

0. 
.....__ -~- _._L_ -~ı....... """k '"-----•· L..:- _ ....... L ; .. t __._ hllum oparorlar. sonb ~- ta ere 3-0 gibi açak tay19re bölülderiain ~edi 40 bölü- Glrlt 1'nJinl •e timdi de arkala- manyaya taama ecleceil hk-
.,. ... _... - .., _ _. ..,.. ....,,,_..... uu- -- .... _.. Gal •---'· a.a-... .._ ır· .. QtJa mailCıp oimuttar tll çok aınuı olarak kabul edllebiHr. nnı Alı:denize vererek UbJa lııare- leaebiffr. 

-
- ~~= -n: -· __ , L...S_ m....&..ar ~ L<I- bu __.__ - a--.. muua&Uer. -r• mli v-8-. • • K .L-1 l ..... 
- ~ an .J'&& ~ ...... - ... ~ - .,.___ .. - h ı dnderiJrOrla • rta --•• - ... , ..... : &u Japon adalarma. Ha vay ... -tını ıdare etıMirteclir. tn.ilizler Yy1e bir tatl\"l'WSA 
9Dkulınak istqeD düpnanm ıwılujwua Plermek lciD tenime acım erme r. e tkıne1 oyunda Ve.la de ltartaıae daları latikametınden ,apılacak bu MECIT SAKMAR -ok ihtimal .,en111det1efee 469 

•-tdll~ '"--•m· ~-- •u.- ve-•- ---~ --~- .._..,_ ...... L ıallhacıa Ceanıl tıopll fada acbinl· tlkım!&n ... _.ı .... -.. •·rdar. Oruaun ... 
lıaıl'-• ~ :;"iitin;;; 

80
= 7.id.; ~- daa neaaı alaalp• • r. b~ .... 7:ı;-;-e1aıım ı.üuai- 111 0

"

111

"··-···• ..... " ................... ·---··.,•-

1111111

- ı.&tiia Biımaa1...ı• ""'9ftti !le-

Bu iiJkecle dedesi düpw• ~ ftdı 1 o w ..._ ..,. ()J1m •llll www. ._ tld bJe • yetı alunda cereyan .etaue me de ferberlil Wanıtşbr. J111t09Ya-

..... ~ bulam•mn •tr ·~ ~keli ..ı... ~i)IOI'. lturtuJut .. 1nna... ,_, oYmta ( A s k e r i Va z ı·g e t J .. 1-rlte »• aaelr'h tt ....... . 
..,ıe,elim? ~ Dedefle iiün- ·~ • Mr alaa1a Galata- kunret.D ~ fazla ~ at- _ .-..ı lt...W Meta _.. .. .,._ 
..,. 781"8r! Atam cJiilBalr .__., _......, a.arelalle l'IO- Dl'aJ' a-.. lıd)eıtw. Mil latıı.. ıawuuı .miıu ohnuttw tık dewre ~~~~~t._~~ .. 
..__.. +-=' di7e. .._ dl- muııclik. .. .,... ......... 'l'lirta. de ti- ,.._ O.... aüalarnmada 2-0 Vefa lehiae a.ruıu.. itınci ... ~ ....,. ... WQWDQD. ~· 
911iP- __......... tam IQllhdere ..-.e tebelji tlP çoktudır 16rmeclf.lualıs Wr ffflı:ML de . L•b b b • lerill 1Nh:aiuiu .Wen ~ .. 

....... •••leedıııh•-· .,. ~!. helilıılb ........ • .. -.v ... delide ......... Mr ıo1e .a.ı ola.. re . - iki Urafm ..... .... l ya mu are esı - tuta~ 
.. Evet, neye yaTar bu 7ititli1t~ dur. O rai ile 1 - 1 Ye'--~ .Almnln 1ııım W. ....... n 

bcmm de eocutum. tıpkı be- 70r. ruba~. L- ._...__ .._. ._ .. 

ve atamm ~to ıibi dö- .......... ....,. ... ,. •• " C>Jann 81 iMi ialdkunada a.. lstaabula..,: T-TOPk•DI: 1 Yaz•-·. ':eneral All ..__ __ n C!.AL.1- -- eepw -~· uem 
' 5 __.____ 1atMarQ •alaadaderl tnsWa a1e- 0 .. ...a ~ A11911 iiıalnl9 eallll'fn eevtımeMe te1n1ft et-

olduktan eonra. -.re 7a- iem -----. a. fl'•I .,,,+ çiincü maç. hakem Ş9Zi aew- -..s..&....llL-Jer. ---..._ .. L<ı L... ..__ 
• .._._ aıDi mkıftın,ıw)ar. lnıtüs aldafJ. ~..ı---"-..ı- t J.o 1~ ,,_ T ~ OBDIJ llU~IMNUlllNDM __... aaın.. m - ,.. 

bu •ilık. bu caıa? -.-. leri u dalla bndt kendilerlae eoı mn -- .._ •...- - • klkat1 ciz1e111hur1-...... ,. 
•• eevabmu ~ • a- - 'llrlb:' •, -- klee -. --'-' kapa arumda olm..ıur t.&anbu&. ,.. ....... ., ... .._.., ı aa... w Sollum ••ııı b- bhr lhs1u A._.al•n M.._ ~ L. = ,._____ 'r&~ 7apm-r ... wı• 1ı:ora•r elu1or. spor bu ~ etlik bir kadro ile .ı-- ,_._ _.___ ..._ ... __ • 

'ÇIAP cmı. "·P-••~ - -....a.o- Catlta ...... ..... MT Mt1ce knut f lanndaa b siddet DeTda etlftll ft Rınt hr- \Nia" ae ~ ..-- - ~ •on . Ta1a ..,.....,.,o1anaft 71r. 
~ 7inni yd ıectt Simdi IU benmnue elıaa a..ım -Rm reb- •ermıyor. San. kına..W .... lıiteat ~l 0,:m~b;iut ~vrenın 4 • ıÖ kalarıle BırelJ(Obı'dekı Mihver ketler yapmalan KalM'z:m tm'a- 111t ldtumetre pıtJıu•n •ura-

yazarken bile~ Tür1ı:lllan betili• llCU- •e.lan IDAca gayretlerl utiee •-'1or. UKAD İıtanbu!spor lehine bıtmuuıe rağ- kuvvet.lel'me karsı vaoılan cep- fındalr.ı tn.ıhz lmwetierJllia e- lll1IPn atlll kenc1ftel1 1ıe tle
Maiihna tlk ayak butJ1ım ton. ıorelim: 1111 - ım --'eaillde. yapaJan lalctimlardan netice Fok. men ikinc!i devrede Top.kapının he taarruzu devam etmekle be- hemmiyelh bir hareket YISlma- miQel111n111 21 tilometTe ş~ 
-~~ ~. oflmıan yini ~.ilk •-·lana- CennHa topa aNın4a ra&ta tutma- atııt. tıç gole mukabil lstanbulspor raber tnJ[ı:u zırhlı ve mnmelı dıklanm alstenr. Tobnıkta mu aa <41'ıwk medt11riyetlM1e 

ldllflıri YIA ..... y ... 11rl ıbıl Y da ıa.anta ..... -. k-'osu aı.._ -.. • Gaa11fttm .._ da 3 801 çıkararak mac ?-3 Top. kuvvet'ttmın Bırelrobının 2ar hasara muharebelerı ve Bardia. kalnn81-an-. Abmmlar yewf Yr 
bulmlaa Ko._.. Core ......_ bi- sel lt&r ....._,.... tnaen ka&eet kapının matliib17etDe aıhayıı bat.. tarafından dolaşarak Mihver Sollum ve Sıdı Ömerde de Mıh- hamle le ......... Dili ftt'Jmnl 
lihare lte•JCNlda Def1ettili bltan- dört kilfıua uasılldaa kutal"l)'or. muttuT. kuvvetlermın sat vanına ve ıır ver kuvvetlennın mildafaaları ,,. tam ~a R~ler. 
tmda. TiirkiataWkl lailia faali~ Blr f nsflis akmanı hatalı aurettıe Altıntul : C _ Taksim : z rıJenne tazyik ve telir Cl'llllU devam J!tmektedır. Maft•ıelli Peni TOG V 

tlnclea bahaederba ... faaliyetin durduran Galatauraw ., ..... ff'L Son maç hakem Sanmıln idare- başlanmıetır. İtalvan teblitınd~ Dü.ıı de işareı ettilinüs ne- Tliii tbnda u•-
mtialiwraa • •ndanlakJ Al111an kılı ...,__ Prildk • ..tta lae- sın<t. aa.-- ile T:-L...1- aTHIDda Bırell[obt ile 11..,. araımdakı hile ln~lız taarnızları yalnız lr I ı-.-11 

1IUıfı datile micad t m ....... ~ .....un ... _~ tmes Bırel2obi tarafında devam ede- •• ,,.. 88 er ...-. 
w lll•ll•IP e- "..., fHat qllidu 1ımün lltı- olmus ve büyük w oeJı"ı..- 1aa- muharebelerden ~ı ı cek ıse bu harekeeerın de bü- ftael _..._. ._....._..-. 

il!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~ leciea ..... ekhtanu bydedft' fa._ edwJrertar. tinde cereyan eden bu oyun..ı-- buna delilet eder. Gambot ta- L- ....... _._ ~ b • • 
ıo...,,., .,., ...-. vük hır tnııhz muvaflakıvetıle ra - - - n~- •c• • a... lntWJtadı!amı Mı- alanında Altıntat .& - 2 plı• cıkmııtır. ra1ındakı Mıhver kuvvetlerıne netıcelenmesı süı>helıdır; çün- ı"9a ,..._.., ı.ta ... ı n.eı ...... 

l"------~------~,.llllli~-- kü ıecen taarruz ıle bu taarruz .,. fiMI • ......._ .-la ,... eağı de....U. "JIPl'aiıa tesire her canıanac:ak olan hayal. karanlıklar- arasında ~mıs olan ile dört trnwa:r ut leri ..._ .......... 

Taarruzun 
lnd ••fh••• 

~ halde müreccahta. da ıanyana duran tkı insan bqı •e ıün zarfında lnrıhzlenn ka\•tr hi .. .rer1er. "'1 _....._ Ma,.. 

, ~ _ " ,,.-A, Bu felaketin ıehnesi mademki ıc lce ıkı .Wea ibaret olaca"*' larım bıle tamamlayabildilderi· ,.p11ae111mr. 
- l/ v mukadderdi. bir an evvel ıelliıı, da Handanı aklına ıetlrdıkçe, pen ne ınanılamaz. Gercı General ==~;;~~;;;;~~=.~ .. ~~F 

laa ıy1 ıdıt kızı rıbt. nh1 stnllikte bir ıtmanın Vı'son'un dokuzuncu İnaıl1Z or- ı· Vecizalaria ~ 1 
Yeismm ortasında, kendisine ter emsalm llatJarniı strtlr-"' ......... dusu kumandanbima tavm edil ,.- 111 

cih edılm erkejin, bu .. dete. ne ment sb1er ~- dii~mi bıldıren haber üzerıne bt 

Peya111l SAFA ............................ Edebi roman ı 62 ti.._._,,,,._ ........ . ,, .. ,, ... _ .... _ .. ,,_... •ıbl bir mezıyet uyeainde nail oJ- p_.__ .. , ..-M. r.-•a11111 .._ __ _ 
.._ D ft'llUI .,....... ..... ....._..... ordunun da Sımalf Afrıb mu-
._ oNanUD sır1ıb ve mo- F~rha~ ~ aY\l~lannm içinde r nün önilndm lftmivordu. Biribtrt. duRunu düşünüyordu. Sevcbjı ka- 7anıp tutuıtutu dtvrl bıle huntl• harebelenne ıstırak edecelı tah 

"8lla.lanDa ceialtmak; sevgili bır olüye aalar lib1. mab- ne kenetleıımif 0 bir clfl •I. 7._. dını kayl>etmekten bafka. bır de er anıJOl'ft. lewcUtt kacha tanfmdan min olunurvorsa da bu. bır ısım 
llllcld, m~me taarn- vctlan ....ıJeriae aihronlu dıjı kadar bir kibus halinde bfa· keklık gururunuza ı:edelemmf .&- ıniWıtıne Mıh hlblle emm; 7S- teı>dıl:nden baska bır sev deıtıl· 

....... delittirmek. - Demek ki bea, pastahanede, ımdan çıkıaıpeak. ne yap1a. ııe- ması vardı. tın rünl•rden birinde omıı kollan dır. İnJ[ilızler Yakın ve Orta-
"1-lnd saflıada ltat- masa bqmda sutleree pmeJderken reye ııtse peşinı konlıyaıcalcb Handanı e1lndea k~ Fan aramaa aJeeatma ...tn: mabnnni • !;arkta ki kuvvetlerini evvelce 

• Almaa mukavemetini o. başka bir er'kejııı yanında ve ı Sineman ne diye sttnUtta an- dıiı kadar, hatıl elki Olldan daha yet 4ıemlm11111 acısnn. onun varlı- Nıl ordusu. Flipin ordusu aıb 
.. ..,,.. •bepler, yukarıda kinıbilir neredeydi'! Sen kadın de- ki? Ne dıye gıtmq. bele o araya fazla. haysi7etini kıran bu auaaaı~ ğ'ında11 ;,tibe!en bat d6ııdtirtlc11 ıtn ısimlerle vAdedıvorlardı. 

delil 41e harp talibi til. cuıaval'llJI. Handan' Tewkkeh, 11 ne dıye oturmuştu? leyı nefsine aiu buluyordu. koklıyarak anutaeatma 9111ln oldutu Şımdı NıJ ordusu verine 1~ 
teadtl:f'er lrtil(ell tabıat waa güzel bir çıft göz, gö- Soara. düfUnil7or. clMiylesi dahm O taoımad$ erkelin bnclisin- o ctalıtr, ae bday • tta! Cihan- Idzinci ordu ve ll'ilist!n ordusu 

htriHıl •dusu. lnııttn· l"t!fllerl diY&H eden bir ~. al- iyi oldu!• diye kar• ..,iJ'oıdu. den lbtiiıı nesı vardı? Şöy~ llÖft dan • Mtyü olan awıldhl sıa'lft1S verine dokuzuncu ordu ıs!mte 
..... W halile tl'e ta tm gibi uçlar. bütün v111ilsleri kıs Sıııemaya sıtme•:rdi. o awuara71 bildiji kadar ıömnine geımiıiı o ummanında, diledii'i kadar ve dile- rini k"vmuslar ve bu kuvvetle

aa hedefine ..ancak- kaııdıracak bir endam vermemi.$! I göreml,_.k, Handanın ihanetuıi emıer çehrede. kendi ,uzüıtdea da- diti sfbi lmlaıç atarken, hayalinin ri kend'lerlnden beıklenen vazı. 
.,. ln«ı1iz «nete- Sen. daha kolay ısmabılmek 1ı:uı. a- öğreneml)'eeek. mektuplarma ce- ba cazap bir muura ~k&u. uııı..-.dJlı t.~k dm .. felere PÖ!'e tensik ve takviye et-

teıltlslerinde yanılqt ftlt. ıülerek aldatan sevımlı bir vap alaraadakça miitemacli,J• ttzü. Artık her ıe1 b t~ Baııdu e. vardı! Ba•claala ller sin. ._. da- mis1enfr. Fl!stindekl doku'Z.t~· ••hk1lnma. hirincİ11in canaYU'llD J'.Ut. ae dıye beni m- lecekti. bedl7en kaybolmıqta. O, bu hareb- kika llerabmli. cu tnfrlliz ordusunun bazı zım'ı 
• f•lasa ha•hvan i. tihap .ttin,. Sem sevmekten ba~ Gerçi. thndiki ldhıt8sfl. hiçbir uae nadim olup ko .. ko .. lrad.Wae Halbold fllllCli. •-• eenla ve mntl5r•ü kuvvetlerini muvail 

.... •tet'ftek. Bunun b ne sueum vardı ki beni aldat- ecı ile kıyas edilemlyeoek derece- gelse bile, aJ'tlk. Ferbadua --rıa. Fan1w •iiaıcNttl aıdam, aralarıaa kat biT mOddet fcin g;mıU Af 
• itin lehine, son mıya. blbimi Ciineml1• lüzum IÖI'· d. 'imdi. LAkin, ebediya aJdan- da lılc ln71Mtl bhılaımtta. Artık. yaJnıs maddatea ıMl't, ..._ de rıkava eönderilerek sekiz!nci Ot' 

~ lhtlmaB de JÜ din?. ..._ ~e. çCitıemeyeceii bir Handanı• ama batarı...~ sirmlfli. duvu takvive etmeleri UltimıU 
•- mıki -•·ra hiç ,.... Alüa lrerirde ,.... Dl w ..... 81daia ._ ... ı daha tuYft'tbdir. 

r ..... "' .... ,,,... 
ltu4Nll..... ~ ., ..... 
R_,.riffl ..,,,......,. ferefl. 

4• aa.terınea "•fi ,r,,, • 
ıc.nflial"""'91i4lr. 

••• 
TeNm Mr moıMAr. Fakat 

ynllf ulapldı mı fullet ol
.._ ........ J'i'!teırih ........ 
inunıa kendi 1m4retln4en, me. 
ziyetilMlea _. ... aa.e.L pmt 
fikirlerini liylemelrten 'kaçınma-
111 detldlr. Tewan inaum 791t&
bilecet1 Ye aöyllyebilecet! .-ıı ile 
baıkaıar- J&,,.wlılclti we 96J
Jiyıblleceji p7Jeri 6Jcerek Ye 

aradakl alalıetl aalJ7UÜ a.di
nl bllnaealdir. 

TeYuu bu teklWe telA1dd -11-
,;,..,, "~,."1f "*" faıtilet ~hu 
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A m erika ALMAN Afrika =- _, ~ _. .u 
t e b ı )• g"' 1• h b • Valıeme pahahhfını .,as6ni1D- - .,. S •ryasl .._..... • ..._ · • h b 

ALMAN TEBL1ôt 
BERLJN, 7 (A.A.) 

harbi bBŞl&dl mu · are esı de tulaa Belediye Daimi Encü- 111 ~8 r'etSft:nnın aya 
(Btrlul Hhifuı.,. unm) (1 Uı.t SG1rif6'int llnemJ f.B~ nlı.ifulaa .,.,,..) menı. otelcileri• 7apt.ıtı müra-

.Aha• tetllti: Manıı aenl.zl H~khaın _ .I<'ield'de taın isabetle ai, uker tııpluluklarnu n demiryol.. Bu hareket esnasında, Birel- Hat ıeriae etel yatak licreUe-
350 kı;i öldüğünü Honoluiudaki farını bombahyarak kara harekitıııı gobi'n:n takriben altı bucuk ki- riai• artmHını kabul etmiştir. 
NaUQııal Brood C001Jtinc .kumpan- mihıısir ıarette kunetleııd1rnıiıtir. lometre dogusundıı iki tank ve Zam ır.iktarı 75 kunşa kadar 
yau muhabiri bildırmiştir. lHrle§<ik Ladoga gölüııün cenup dopsıtn - yüz itadar otomobilden ibaret olaa iicretlerde yözdt 40, 150 ku. 
Amerikanın Oklabama muharebe daki Sovyet hava üsleri lıombalan.- bir düşman kolu, cenup Afri nıta kadn olanlarda 7hde 20, 

Tefrik a: 12e Yazan: Ziya Şakir . ................. ·-·························-... 
Dokto r , Temo TaUU Bey in gösterdığl 
yumuşakhktan istif de atrnek istiyordu. 

bil~ao..Jndt İııcıli:& ıtı1 h\kuırıbotla • 
sılt .Alm.u lll&Jİn tarayıcı g~rnLeri 

aı-a~uula 9ır ıienu sa,.a,ı olmuttur. 
Du~ııııanın lnr 'ııucumlıotu batırıl. 

mıı. blr dıterı hasara u(ratılmı9. 

tır. Alman birliklerınıa hıçbiri bat
ınamıt •e hasara u(ramaJiıetır. 

gemısı Pearl _ H&rbour do. ıaarruza mıştır. Onega körfezlnin batı aabi- ka~ı kuvvetlerin taarruzuna 300 e kadar .ıanlarda yi:ı:r:de 20, 
utramııtır. Unde savaş tayyaı·eleri b1r fabrikaya ramış, tankıarnan oı.r1 kullanı- j daba 7ukarıtsı i<i11 de yüzde ıa B-a ı6ıleri, _ artık bükiimttin \ıa. l hakkım var... Eğer sükUrıet isti-

Petrol depolan ateşe verildi ağır çapta tam iı&a\ıetlerle hücum lamaz hale ı?etirilmiştir. Düş- -d·ı·'·------------. ttı• mukarderatnıı elıne almıt o!an . yorsanız. arkadaşara tenbıh ect9'-' 

LE niin gtızısı ........................ 
Honolulu, 7 (A.A.) - Reuter: etnıiştir. mon nakliyeleri dal!ıtılmıslar M .

1 
,.. f. d 'I;ı.Jit Bey rıb1 bir yarım dıkt.atör• ı rım. Daha hafif neşriyatt.1 buıun· 

İlk ı:elen haberlere göre, Japon 29 lk:nclteşrinde.,n 5 ilkki.nuna ka- ve ric'ate mecbur ed:Imişlerdir. . 1 1 1 ya D Do a 1 :\C~lemek ıçın çok yük~ek bir medeni sunlar. Daha sessiz, ud.ası:: Ç&lı.t-
bombar4'1man tayyareleri, biri Da- ılar Sovyet hava kuvntleri 288 uy- Bu son haberler Kahireve gel- cesareı. malik olnıak cerekti ... Dolı.. ımlar. 

Mısır hududu 

harekata ,ımdıllk 

hu adu.ındaki bava :merkezi olan 1are kaybet.m1şlerdir. Bunun 136 sı diği vakit bu umumi böl~e için- kaza an numaral')r tor Temo, bu ce,aretı de ~öst..ermişt.ı.. l J.Jıye, bir uycunluk yolu bulmak 
Kickham nıeydan .na, diğeri Pcarl - hava ıavaıılarındıı, 67 ısi tayyare de ayrı ayrı iki hareket daha O • J Talit B,y, Dolttor Temo'nwı ter. istedi. Bu yolda bir hayli konuşma-
llıı.rbour'a. olmak üzere iki bomba kar~ı koyma ate~ile düş"iirülmüı n J yapılmakta bu· unu yordu. ı.ooo LİRA. KAZANAN teın.u bir maksat takıp ettli'lni çok 

1 
lara rağmen, bu mülakat hicbı.r U.. 

almışlardır. Bombalar petrol depo- geri kalanı da yerde tahrip edilmiş. Bu harekeUeriıı bırinde, düş '"Ull ARALAR: ıyı bıldığı içııı, onun bu acı ı1o:ı.lcnni rara bağlanm;ıdan neticelendi. 
durdu lnrına ateş vermiştir. Amerikan j tir. Ayni müddet urfında yalnız 21 nıan piyadesi Birelgobi ,imahn '' 1 

İ Son be• rak.kanıları (112446, 869611, sükunetle diııltdi. Ve o da, ke11dı dil. 1 Doktor Temo, T.:ılat Beye videt-
tayyare karşı koyma topl;uı ateş • Alman tayyaresi kaybedilmiştir. de n,giliz ve H;ntli kıt'alara ta 'T 1 

( B&f JuwHltl cl111•.,.) ı 82154, 68670, 67396, 33227, 25259. fUncuıni apaçık aöyliyerek: tiği şeyleri yaptı. Derhal klübe J'I• 
ırur açmış ar ve bir çok Amerikan as. U!AUM/ VAZJ YET arruz etmiş ve kuvvetlerimız d k f 1 

sözler :söylemeyi tercih eden İn- keri tayyareleri bavalanmışlardır. B ı· 7 (AA) Si l 1 ke karsılıit taarruza ~eçmisti. Sa- 1!:1715, 11471, 0328•> ile bıt..en butun - Ne y:.palım, doktor?. Bi~ ere , etra mı saran o at.eş L genç-
H er ırı, . . - va!\ opo - . bıletler. (muh:ı~fct) e tahammül edemiyo- ı Ieri topladı. Başta, (Bezmi Nusret 

gıhz Ba~vekılinin bu taarruz- avay taal'l't1zuna 150 Japon 1 . d Al a kıtalarının mevzii vaşı:ı av ışı~ında da devam edıl- 1.000 LiRA KAZ "N •N ruz Kendi pro"ram.ımı~dan bac'·· Bey) oldug·u hD1de, fırkanın ne rı-
d h b 1 t h lı t · · · k · • 5 mın e ın n d; D h · ld h ı"ki t f "' "' 11 

... ,~-dan a a aş an~ıç a arare e ayYaresı ı•tıra ettı ~.·ı·curnlan .,.ı·ı·~kUrttu"klerı· Alman rad •. a a Şi.ma .e er a.ra f '·- t d hd d h . 
N 

•· .... ~ h NUMARALAR : ır~ programı görmek de istemı- ya mı eru e e en mu .arr .. re 
bahsetmesi, hareketin behcma- evyork, 7 (A.A.) - Reuter: f d h be .1 kt zır lı kuvvetlcrı ara~ında 6 ılk-

K 1 bi 
.. ~u tara ın an a r -..erı me e- k" Son be• raL·mları (67015

1 
15769, yoruz. Mes'ulıye•.m· 1· d .. ruhde etıı·g·1·_ siikun ve itidal tavsiy_ e etti. Bütun 

hal muvaffakiyetJe neticelene o om a kumpanyasının Honolu- • ~., 
1 

S t k 11 ·an un öğle vaktine doP.'nı dıı:!er .., .. ~ " -
lu d d dır A ınan topçuı:<u ovye o a- . b' . . . 861•0, 6'301, 80?11, n81"1, 989~6. mız ışleri rahat,..,. go' rAbılmek ıçın, klüplere de, aynı tavsiyeyi ihtiva e-

CC/;!lDC lıır delil addo unıuuştu. ra yosun an telefonla verdiği · · d ,_ to venı :r muharebeye ~ır!şm · "' .. - • " - ..- ~ ı. h b rını ve tayyare mey aıharını P B' l · 32980, ıs"cs, 3•392, 16''92, 95c5~ 1 herkesın bızi rahat bırakma~ını ar- den mektuplar ~önderdL Fakat bua 
Nitekim bız de on beş gün evvel "" 11 ere görtı, mahalli 11aaL ile .re gobj cenup batısında, bir "0 

" "' 
0 

" ~ . h l k t 3 d b'l" nte1::ine tutmuştur k k G•'", ~6, 7"Gn•, 27'5', •0156, uı·,911; 1 zu edı~oruz ... Sen, bızı·m ,..abancı- j ların h.içbiri .• fırka men. sup.ları .. h:ı~ 
bu ~ütunlarda, lngili:ı azıt ı - saa e a a devam eden Havay ~ · nç tankı bir düşman olu, dün " 0 

" ""' " .. .. " "v ., 
A t~arru t k lb c h . -erkez '-•·ı·-tnde Al l . 1 . 11882, 32119, ss~ı38) ı'lı bı•·D bu' tun mız. degılsın. Dıcier (muha.lı' fler) gı'- kındakı takıp ve tazyi.kleı-uı onun• 

fal'ının btiyük!uğii ve man " zuna a r en 150 Jrpon tay. ep enın ~ .ıı.~~... • atsam Inı;ıiliz kuvvet erıne taar "" ,.., 
kuvvetlerinin de mahdut bulun yaresı iştirak etmiştir. man kıtaları, iltırleml'ğe devam etli- ruz etmiş, fakat hiçbir rnuvaffa bı!etler. bı, gızli ve .şahsi emeller taşımadı- ! geçemedi. 

f T 1 O l K lu""" hattını" •ar ki 5'·0 ıı·- •---a••n '"'_A_,__ ğına kat'ı.v.ven emıniz. Arıcak, bu"- ••• 
nıası itibarile taarruzun muva - annuz devam ediyor yor ar. re - a ,,_ ·• .,, - vet kazanmamıştır. u 'y -... ~· .,._,...._. · d b h V ı ~ A · k d b ı n ''a1oy•rosla•e'- T b d ~ d Son cıo· rt rakarrıları ( •·""5, 6325, tun dıg· er fırkalar •ıbı, senin fırkan Bir ramazan gecesi idi ... Evinde 
f~k olmak ihlimalın en a se~· a~ nı;.on, ı ( .A.) - l\euter: ın a u una = - • ""' o rukun cenup o~usun a, uu:ı 0 

H -.. ç N il 1 'l - birka,. '""in İ ·1· · · k 12541 Ue tııten 12U bılet 600 lıra da. sınırlerımize dokunuyor ... Rc.- bulunan Dr. Ternoya: 
Iemi~tık. Yalnız biz aynı zaman- avny To aani!aya karşı yapılan ern, ovo5 mev 0 crı '" ..,. - n,gı ız kuvvetleri hıçbır mu a- t 

d G l J 'lpon •-- ı d ... _ i Al nl elı'nde ı..uıuıı · · El d ''-zanmı .. lardır. manyay;ı gıtn ne. asla •~rıftar o- , - ttihat ve Terakki Merkezi U-c!a Alman kuınan anı enera ' ...... ıruzıarııun hfili devam et.. enucr ma arın " - vemet _göstenne-ks.zın du a- - ., · .. 
l F 

mekte old • B s k•-d k"l l b ıoo lirA •·--·w "umoralcw lamam Vazg · o Cikırden. Şu (De- mumi~inden Ziya Gökalp, Girıdll 
(RommeJ) in daha evve ran- ugu cyaz araydan teblii mi\ "" ır. nın ı ometre erce cenu una ~ ...-~ ..... 

8
. · cdllmı"•tı· i d ütt · · l "f l Son u··,. rakamlara (228, 787' ıl• mokrat) lıg"ı da hır t-rafa bırak. Fır Ahmet Nesimi ve Kara Kemal Bey 

aız cephesinde ve ıoaaza mu- ., r. Donetz bavzaın kesim n e m e- gırmış erd'.r. Bu mu reze er, 15 • ' 
kabil taarrU%11Dda kazantb~ı Taarruz tayyare gemilerinden rik kuvvetler, Sovyet kuvveUerlnin düşman otomobili'e iki sahra to biten 800 bilet 100 er lıra lta.ıan. kanı dağıt. Gel buraya. bera~ ça- ı ler geldiler. Sizinle görüşmek istj. 

. 1 . d d'" .. . lını 'dd 1 h Al t -·•1ardır. lışalım. yorlar. muvaffakıyet erı e uşunerc.i: yapı ş mükerrer hücumlanna şı ete mu- punu ta rip, üç man ayyare ·~,. · · ·· ı V · ,.... k k ~o '-ro •---... - ~-·-•- Dedi. Dıye, bir haber ~eldi. 
mağlup edi)mesınıo ~ç o a.ca - ~ın,...on, 7 (AA.) - Reu- k.nemet etnı.elcte ve düşmana ağır arşı ovma topunu zaptetmış- " " --- .... .._.,_... 

d 
·ı· 1 • ııul a ter· j i k d' Al t l 25 Al k · · ı Son üç rakamları <•88, 775, 740! Doktor Temo. Talat Beyin gös- Dr. Temo. bu heyetin ~elmeııinl, 

i'tnı a ı ave ey cmeyı u m - · .. . telefat nrd rme ~ ır. man op- er ve man as en esır a -
mıstık. Nitekim son zamanlar- Mutemmım malfunat ~e1mesi ~n•u, Lenincrad, Kron,tad ve Or- mıslarchr. ile bıt.en 1209 bilet 6Q .. r lıra ka.- terdığı bu yumu.-klıkta.n istifade (Cemiyet) ile (Fırka) arasında bir 
daki iuı:Ş:Uz tebl ii'1eri veya a- ni bekliven müşahit' er, taanıı-1 yonbaun'deki askeri hedefleri bom- Biraz daha do~uda S'.di - Re- unmı~larchr. etmek içın: ntılaf) akdedilmek arzu-:unıı atf,.tti. 
jansları da ikide birde GeneraJ zun Japon tavvare J?emilerin- balamı~r. zegh bölı!esinde, temizleme iş- Onar ltra k«s•tı.aft -~ - Yahu! .. Siz bana, teşekkür et- Ko.şa ko$ll klübe eldi. Zavallı dok• 
'nıommcl) jn ismini zikretmek· den yapılmıs olduğu fikrini iz- TiKVlN VE KAL!NlN'ıl• }erile mesı?ul cenup Afrikalı Son ıkı rakamı (21 l ıle biten 4000 meli.siniz ... Ben muhtelü unsurlan tor, (Cemiyet} in. artık hak ve ha-
le ve Mmr hududunda m ukR- har etmekt~irler. Lond-

7 
(A " .) _ ...,.uib'- ' teld kuyvıeı.tle.r, bircok iase madde- b1lıt 10 ar lıra ltazanmıflardır. hır •raya toplıyarak sıze yardım et- kikate rücu ederek, kl"~nisil"' bir 

A ·ı· b'lhas bu Al D d t ~ .. , ..n • "9"4 1 l k t 1 d 3 er lına ka.za"'1~ ,.-nrn•- mek İ!tiyordum. Aynı zamanda, kı..n itilaf müzakeresıne gil"i•il""rt"Pini vemetin amı ı ı ~a - enı:ı e n aarnız erı e ı ı düsman pe ro eposu ~ - ... ,_.. ~ · ... 
man kum2-11danı olduğunu an- Nevvork, 7 (A.A.) - Reuter: Reuter muhabirinden: e'e ~ec:rmisler petrol kaldır- Soo ık! ra1'amlan (2, 5l ıle bıten kl7:ıl (şöven) lik yüzünden kınlan beklerken, şu prip karar ~klif e-
latmak istemektedirler. H~nüz teyit edilmiyen bir Svanow kıınetlerl Tı"lt:rinde Al - mışlar veyahut tahrip ~tmışler 80.0QO bilet 3 n lira ıkram.iye alır- ootlan tamıre çal~ıyordum. Madem dildi: 

İşte Afrika ceph~! taan~m- Honolulu haberine J!Öre, Pearl manların iafe Te malzeme münakale ve düşmanın 62 otomobilile ıkı lar. kı Ro~nyava gitmemi ist~miyor- .. - Efendim!, (C,.miyet) in He-
nuo (bir inci ı>e"desı) denılen Harbour acıl!"ında b'.r yabancı yolunu keserek dü~man kuTVetl('rini tayyaTesini yakmıslardır. Milli Piyan~nun 8 racı tertip sunuz O halde, .sız de beni rahat yetı Me .. keziye.si, (Demok!-at) fır· 
ilk safhas

1 
bu st.ıretleo bitmiştir. harp r,ıemisi ,görünmüş ve .şehır tamamen •bluka etmiılerdir. Birkaç Alman tebliii planının ikıncı çeldlışi dün Ankara bırakın. Bu memlekette, benım dt" kasının lüzum.suzlu~una kanP.<ı' ge 

Simtli bütün dünya, ikinci nf!r- müdafaa mevzilerine ateş aç- gün evvel ehtımmlyetl1 yakın bir Berlin, 7 (A.A.) _ Alman Seı·gıevıııde yapılmıştır. Mılli Pı. bir hiS!em .. benim de bir c:alı.şma timıiştır rDe't'omt _,., 
denin :ıt-ılmasını m erakla bekle- mıştır. nokta olan Lazarevich'in zapt.ile el- tebEği: 
mcktedir. HonoJulu acıklarında bir de edilen ııon muvaffııkıyet, bura - Afrika şimalinde. muharebe· 

Acaba hl1 kanh o:vnnun haki- deniz muharebesi daki Alman garnizonanun nziyeti- ler devam ediyor. Sirenaık 
katen bir ikinci perdesi daha Honolulu, 7 (A.A.) _ Reuter: 1 nin çok ciddt olduğunu göı!termekte. hlli vakmında b:r ~Alman de-
var mıdır, varsa bu pcı.,fc ki- Halen Honolulu açık'annda diı-. Muharebeler, şimdi çok tıiddet- nizaltı gemisi, Tobruk iasesını 
min tRrafmdan. ne suretle acı- bir deniz muharebesi vuku bul- lenmiş bulunmaktadır. temin eden bır düsrmın kafı!csı-
lacak hele bıınnn neticesi ne o- rnaktaclır. Kalininde Alman menileri şid - ne taarruz etmistir. Bir muhrı-
Jac khr? Bu miiskiil smılJrre Deniz harbi devam ediyor detli bir topçu ateşine rağmen zap. 1e, bir petrol ~emisine ve bir 
""'vap vf'rehfü:cek olan biz dt'!- Honolulu, 7 (A.A.) _ R~uter: teclllmiştlı-. Alman balaIJ al arı sus- deniz naklivesine isabetler ol-
!iil. :ıncak Şimali Afrik'1ı!aki Honolulu açıklarında deniz tunılmnş ve Alınanlaı· büyük kayıp_ mustur. 
İrgifiz \•eva Alman erkfını~'1rn muharebesi devanı etmektedir. lar,ı uğramı~tır. Bir Alman piyade Düşman, tayyare karşı kovma 
h<'' rıtlerid"r. Bin:ıe11<ıl 1•\•~ lıızce. Eıı az bir tavvare gemsi Pearl alayı imha edilmiitir. 200 tank, 3 atesıle, düsman ı:temılerının bat 
y:ı"ıhıcak s~v. o s:ılı:ıilakı har~- Harbour müdafaasına karşı ateş 1 top alınmış vtı 24 fincil, 10'1 ncı pi. tıklarım görmek mümkün olma 
kfıfm .inkiş::lfını beklemekten ı- a~mıs bulunmaktadır. j yade alu.y~nrının kurmny heyetleri mıştır. 
b:ırcttır. Bır Amerikan gemisi to ·ıı d' esır edllmıt>tlr. Moskova radyosu İtalyan tebliei 

TASVİ~İ EFKAR Vasın?.ton, 7 (A.A.) rpı .;,:u~ 1 cuma günü birçok Sovyet taburları- Roma, 7 (A.A.) - İtalyan or-
----- ter: nın bu1 tutı.rnş Vol1'a nehrini bir duları umumi karargahının 553 

S O V Y E T Birksik Devletler ordus çok noktalardan geçerek kar~ı sa- numaralı tebl:ği : 
ait kereste yiik' ü bi·r ~em~n~~ h lcM .. ı önemli ikl mevzii kanlı mu. Marmarikada Tobruk cephe-

t e b 11
• tr )• Sanfransisko'nun 1300 mil batı- harebelercl~n ııonl'a ele ıreçirdiklerl- sinde ve Eladem ile Bire gobı 

,-. sında torp;Jlendiği Bevazsarav- ııı bıldlrmıştlr, arasındaki müstahkem mevkıın 
dan bildirilm:stir. Bu atada başka 1.leri Sovyet bir- cenubunda rnuhrebeler devam 

(Btrl11.ci ıahifetl•n dı1X1111} 
Hava faaliyeti 

Londn, 7 ( A.A.) - Sovyet 
tebhfu ckınde. 12 j?iin devanı. e
den muharebeler esnasında ce
nup cephesınde Sovvei hava 
lruvvetlerının 102 Alman tav:va 
resi düşürdükler1. 147 hücum 
arabası, 86 top, 2600 den fazla 
ı>ivade nakliye kamyonu tahriP 
ettik'eri ve 8000 den fazla da 
düsman askerı öldürdükleri SÖV 
lenmektedır. 

Don havzasınd• 
Kuybışef, 7 (A.A.) - Gün

force evvel General Schwedler 
tarafından Don havzasına karşı 
merkezde yapılmıva başlıyan 
Alman taarruzu durdurulmuş
tur. Sovvet kıt'aları, şimdi düs
manı kuvvetle tardedivorlar. 
Bu Rus muvaffakıyetı, mühim
dir. Zıra, ei!er Schwedler, ken
disi~e hır yol bulabilmiş olsay
dı. Rostof ıstikametınc!e Harıto
nc,f'un ve Lopatı'nın cenahını 
acmış olacakb. Schwedler, top
.,.1.lsunu vıITTnak suretile Sovvet 
kıt'alannı zaptetmive ça1ışmıs. 
fakat muvaffak olamamış ve mu 
kabil taarruzları bu suretle se-
meresız kalmıstır. Ruslar. bır
eok kasaba almıs1ar ve plan mu 
cibince ılcr'emekte bulunmus
lardır. Dusmanın hücum araba
Jarı rıkını akim kaldıihndan Ha
rıtonof vıe L<>oa.tin ileri hare
icetlerıne devam etmektedirler. 
Cenupta AJman faaliyeti arttı 

Londra, 1 ( A.A.) - Cenup 
cephesinde Almanlar, artık ya
vas vavas ı?erilivorlar. Bunu sıd 
detle carpısan ve külli kuvvet
lere veni hat'annı saiilamlastır
mak için zaman kazar.dırmıva 
calısarı ardCl kuvvetlere med
yun olduklan aşikardır. 

Kalinin'de 
Londra. 7 CA.A.) - Reuter 

ajansına Kuvbısef'ten ı?elen bir 
haberde, Sovvetlerin Kalınin 
cephes'.nde vaptıkları hücumlar 
bir mukabil taarruz olarak tav
sif edilmekte ve Alman mevzi
lerinin şiddet'i toocu atesine 
rai.!men zaptedild:E!i sövlenmek 
tedir. 

Alman bata.ryaı.rt susturul-

Kabine toplantısı 1ikleri Kalinirıln batı oimalıindekt etmistir. Bu kesimde düsmanın 
Vaşington, 7 (A.A.) _ Reu- düfman müdafaa hattını bir buçu1' venı kuvvetlerle yaptığı şıddetlı 

ter: saatlik bır lıücumdan sonra cK> kö ve mi.ıkerrer hücumlar durdu-
Reis P.oosevelt, saat 20,30 da yünü iııgal etm1~1erd1r. Burada i1tt: rulmus ve Mihver kıt'alan ta

kabineyi fevkalade ıçtıımaa da- harekat denın ediyor. Kalin1nın ce. r.ıfrndan püskürtülmüstür. 
vete karar vermistır. Her ıkı nup doğusunda Ruıı 'kıtaları 86 ncı SnHum cephesinde hiçbir de
~artinin liderlen . Nevyork saa. l v~ 162 nci .Alınan piyade tümenle- ~sıklık olmam1st11". Hava mü
t ile 21 de bU toplantıya iştirak r rıne atır bir darbe 1ndırml,Jer Ye c;ademe]eri esnasında 22 dÜS
edecekJe-rd ir. mühim bi? me...Ui ele Keçinntşlerdir. man tavvaresi a'evler içınde dü 

Amerikan ordUS'Dnda izinler Ruslar cama alr:,amından enel Le.. c:ürülmüstür. Bunlardan 14 ü bı 
kaldırıldı ning-nda ~den yol üzerindeki bir Z!rn tavvareler1miz tarafından 

N evvork, 7 (A.A.) _ Reuter: çok noktalarda Alma. mll4afaa bat 8 l Alman tavvareleri tarafm-
Nevvork bö' ı?esındeki i.kınci larırıı 1arnıışlarıhr. dan <li.isii rülmüstür. 

..... 6 İl" lvan tavvar....ı noksandır kolordu kararJ?3hı bütün 1Zİnle- ••••••••••••••••••••••• ... ••• •ııt • ••••t• .. -•• n C.,..&. - R • b b 3 İtalvan torpil tavvaresi. 
ri kaldırmıs ve hepsine .kıt'ala- 1 e n t r o p Tobruk ve Ras Aziz arasında ikı 
rına ıltıhak emrini vermıstır. B l k 1 d dü!':man kruv:ızörünP müteaddıt 
Askeri memur ve müstahdem - a a D ar a 1sab(·tlPr k~n·nPtmi.,1,.,.rl•r. Yara 

ler seferber a V) a D a C ak ~ l~n i·ki ı?emıden de büvii~ 
Vaşington, 7 (A.A.) - Reu- sütunlcın vükselmıstır. Kruva-

ter: Bern, 7 (A.A.) - Ofi: 7örlerrlt"n bırının batmış o!ması 
Harbive Nezareti, bütün as- Alman Harlciye Nazm Ribben- ıcaP eder. 

keri memur ve müstahdemlerın trop, hır u partisi için Budapefteye --------------
seferber edilmeleri tmrıni ver davet edılmiştir. Buradan Bükre, İngil iz Hava 
mi.ştir. ve Sofyaya citmeal ınuhtemeldır. 

AMERlKA. MU1JARE8E KUVVET Bu ziyaretin husas1 mahiyette ol- Nazırın1n nutku 
LERİİNE TALiMAT duğu bıldirllmiese de Avrupanın s•....ı..:. .. ( orTn.t'f sa.kifedım deııa.m) 

Vaşington. 7 (A.A.l - Reis doğusundaki memleketler arasında mJ ablukası 11: ıbt bütün Alman batp 
Roosevelt, Birleşik Amerika mi.ı mevcut arazi meKelelerin i halletmı. makınesını muhasara edıyor . Hava 
dafaasını istihdaf edecek ve ma ye çalışacaN. zannediliyor. b Al 5' I muhare esı manyanın çôkmesınde 

hiveti ifsa edilmiven talımatın -------------- biıyuk bır rol oynıyacaktır. Bombar-
tatbıkı jçin kara ve deniz rnuha- lsveçin siyaset ini dıman tavyarelerının e!las hede!lerı 
rebe kuvvet'erıne emır vermıs- İ Aln;an kudretının kaynaklarıdır. Al 
tir. t 8 l Y a D j a r man gemıcılığını nkallamak, Al . 

T aarruz deklarasyonu b .., • man harp endustrlsını •e miınakale 
ok unurken egenmtfOr yollarını sakat.lamak. Almanların 

Vaşin~ton. 7 {A.A) - Reu. Roma, 7 (A.A.) _ St.efan1: harp §toklarını yakmak, Avrupa kı-
ter: Voce d'ltalıa gazetesinde Gayda, tasında genlş kara hareketlerı tçın 

Taarruz deklarasyonu Bevaz- şöyJtı yazıyor: esa~ıı ılk faalıyetlerdır 
sa<ra\ da gazetecılere okunur
ken. J aPon murahhasları Bırle- Eter Sovyetler, Finlandayı mağ-
sık Amerıka Harıcıve Nezare- lüp edebilselerdi, muazzam orduıa
tınde ıdiler. Tlle 1ııvtıçın hudutlarına gelecekler

muştur. Alman zavıatı, cok a
ğır olmustur. Meydan muhare
besinde bır Alman pıvade ala
vı. 20 hücum arabası, üc too, 
24 üncü ve 106 ncı pıyade alav
lan umumi karargahı tahrip e
dilmıstır. 

Tula - Moskova demirvolu 
Londra. 7 (A.A.) - B. B . C. 

Moskovamn cenubunda vazıyet 
fonalasmıstır. Pravda gazetes1-
ne ~öre A' manlar Moskova - 'ru 
la dem.rıyolu boyunca ilerile. 
yorlar. 

dl. isvt:çın ı~tiklalini kanlarını do
kerek müdafııa edenler, Mihver ve 
muttefıklen olan devletlerdir. Fa
kat lsveçın resm! siyaseti, Bolşevlz. 

mın düşmanlarıle ml:ıttefıklerı ara
sında bır fark gözetmiyoor. 

Birkaç gün evvel lsveçte çıkan 
Goeteboturgshandeloch Sjofarts Tıd 
ningen gazetesi. aynen şöyle yazıyor 
du · Milletler, Sovyetler Birliği ve 
Büyük Brıtanya tarafından kurta
rılmalarını bfoklıyorlaı-. 

Du, bütün Avrupa tesanüdü ve 
nıedeniyUi prensıplerinl hıkir et -
mtkttr. 

Yunanı s tanda 
çah~ l erln faally etl 
Moskova, 7 (A.A.) - Yunan 

ceteleri Konıca sehrı bölı:ı;esın
dekı İta!van kuvvetlenne taar
ruz etmislerdır. Müsademe es
nasında tkı İtalvan subayı ve 
on ıkı asker öldurülmi.ıştür Ce
teler. 1kı otomatk tüfek ve bır 
ai!ır mıtralvöz a'mıslardır. Ker
rera lımanında ceteler kücük 
bır İtalvan E?emtsını zaptetmıs
ler. mürettebatı öldürdükten 
sonra ızemıyi b<ıtırmısJardır. 
ı;o!or'n;1 şehri clvarıııda çetelerle 
İtalyan askerleri arasında bü
viik müsademeler olrnus. İtal
yanlar aiır zayıata uğramıstır. 

yuıgonun 3 üncu yaeına cirmesl 
münaeebetile bu 1;ekilı~ten e"'vel me 
ra!'lm yapılmı~. çekılış levhaları seslı 
olarak filme alınmıı:.tır. 

Bu çekılışte ikramiye kazanan ıııu 

maraları aşegıda bıldlriyiruz: 

25.000 lını - P. T. T. Yardım 

sandığ-ına. 

10.000 lira - İı;nıir, İ.zmit. İstan
bul. 

5.000 lira - İstanbul 3 tane, 1 
tane Rıze, 1 tane İzmir. 

2.000 !ita - 8 parçası htanbul. 
G p:nç;.sı Ankarada, 6 parçası iz -
mırde, 2 şer parçası da Trabzon. 
Kırkağaç, birer parçası da Diyar
bakır, Ordu, Birecik, Ayvalık. Mu-

,-EDY KANTOR. 
11e beraber gelecr.k kahkaha 

fırtına.,ını karşılamağa 

hazırl anınız. 

Kadar Panıiyorı u da 

(Türkçe sözlü ) 
ve Orij.nal şarkıh 

Bu pcrşenbe akşamı 

danya, Bnrl!a. ı - SARAY Sinemasında 
1.000 lira - Knzanan biletlerin 

18 paı·ı;:ası fstanbu1da 10 puçası 
Ankarada, 5 par~ıısı İzmirde, 2 ~er , 
parçası Diyarbakır, Sinı, Eski.şe. 

• w a ,ege 

Medeniyet tarihının en parlak zaferinC .. 
San'at dünyasının en heyeea nlı müc.adelesını yaşatan 

ti 

bir, l!ardin. birer parçası da Trab-
zon, En.urum, Adapazarı, Giresun. 
Tıı,.şanlı, Samsun, Kayseri, fı;mi~ 

Mür~f~ ve Ml!rsinde satılmıştlT. 

LUvfnof A m erlkada 
Vaşınırton. 7 CA.A.) - Sovyet 

Rusvanın Bir!esik Amerika nez 
dindekı veru büyükelçisı LıtVl
nof. bu~ün hususi bır tayyare 
ıle V ~ınITTona ı?elmiştır. 

" " " .lo ~ ı: ""' = -; ~ .s - r: - ... E ı::: 
ti '1;S "'-"! ti .., 
~ "!! ... - .. ;ıı - ~ :e ~ E-. 

L.ıra lAra 

1 100 000 J0'.).000 
ı 60.000 60.000 
ı. 5Cı.OOO 60.000 
2 40.000 80.000 
2 30.000 60 oco 
2 25.-000 50.000 
f; 20.000 ıoo.cı:ıo 

20 10.000 200.0 uO 
50 5.000 250.000 

100 2.500 260.00-0 
400 1 .000 400.000 

1.000 500 600.000 
4.000 ıoo 400.000 
5.000 50 250.000 

50.000 6 250.0CJO 

&058.4 Y•-"'n 1.000.000 

DENİZ KARTALI 
Douglas Fairbaoks Jr. 

George Bancroft'un 
rarattıt> u yattan alınan en güıel b1r filnadir. 

Bu plaeıerı Perıembe akpm.ı 

L A L E'de 

----c:::. allnşlamata haı:1rlanmn. 

-----ı 
l""*Rlfi IFP' 

FABRIKILARA 
Muam9lt defteri n bilt'1n ta. 

ferruatı ıatı, mırlted: Mual

lıın Fuadln Aıadolu Türk Ki
tap deposu. Yeri: Yenipoıtane 

kartısında lte7dancık hanında. 

/ıta.nbıı.l Vcıliliğind•n: 

Malıye Hazinesine izafetle İstan
bul Maliye Muhakemat Müdürlüğü 
avukatlarından Ştnasi ' Bilik t.arafın.. 
unn Tarlııbaşı maliye tubcsi mükel
leflerinden Kamerhatun mahallesi, 
Margarıt sokak 13 No. da Mukriz 
Gıizıde aleyhıne kazanç verıisinden 

dolayı 3(}/10499 dosya numarasile 
Devlet Şürası 4 deavi dalresınde a
çılan davada davıı edilenın haliha
zır iknmetgihı meçhul olmasına bi. 
nacn kendisıne tebligat yapılamadı
ğından tebliğ mııkanuna kaim ol • 
mık üzere davacı maliye hazine!!! 
tarafından Şürayi Devlete verilen 
anuhaliu 11ta1ıbol Vilayeti dinn
hanesıne ta1ilt oluntluğu ilan olunur. 

(21440-1706) 

lıumbui Valiliğı .. dn: 
Maliye hazınesine izafetle lstaı,. 

bul Maliye Muhakemat J.Iüdıirlüğti 

avukatlarından Şinası Bil!k tar... _ 
fından Karaki mahallesi Hüdaven
digir caddesi 7 No. da otelci Mak
bule a!eyhıne kazanç vl!rgisinden do 
a}'1 40/3189 dosya numarHile Dev. 
!et ,;lir.:.sı 4 deavi dairesinde açılan 
.ıavada dan. edileııin halihaz1r ika
metgihı meehul olmasına blııaen 

kendisıne teblıg1..t J&Jılamadıtından 

teblif makamına kaim olmak ıı • 
davacı maliye huines.l tarafındıll 
Şurayl Devlete verilen anıuhi ıt. 

İstanbul Vilayeti d1var.haneaıne .ı. 
ılk olunduğu ilin olunur. 

(2389-4-209!ll 

lsta.nbul V a.liliğindeıı: 
Maliye baıinesiııe i:ı:aftıtle 1ataıı~ 

bal .Maliye Mubakemat Müdürluğu 
avukatlarından Ömer Barış tarafı 
dan Zındankapı caddesi No. S • 
Nata Nail aleyhine kazanç Ye?Cl .. 
sinden dolayı 940-4077 dosya a• 
maruUe Devlet Şüruı 4 unciı deut 
daıreainde açılan davada dava edl
lenm halihazır ikametgahı rneçhul 
olmasına binaen kendisine teblı.:a• 
yapılamadığından tebllğ makamın,. 
kalnı olmak üzere davacı malıye ha 

ı:lnesl tarafından Şürayi Devlete 
verilen arzuhalin İstanbul Vılayetl 
divanfanesine talik olunduğu ıl an 
olunur. (24629-2042) 
&SZ ZJ2 W •sı 4 

~'31~1~~rarJ~I 
LALE Vahtı Aşk j 
S ARAY Viyana aşıklan ' 
MELEK Para Hırsı ~ 
İ P EK Korkusuz Reiıı 
AJ..KAZAR Öldürmİ) ece.ksin 
SARK Sevmek Hakkı 
SES Bir ömÜT 

AZAK 
böyle geçti 
Hergül 
Modern Hayt 

Tasviri Efkirı Gazetemiz. ı 
kuyu.ularına kolaylık olmnlc: 
ü.ı:ere bu sütunda bütün sine- r 
malann programlannı kıaaca 
takdim edecektir. 
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İatiklal caddesi Komedi kıanat 
Bu gec<'! saat 20,30 da 
SAADET YUVASI 

~~~~~--~-~~~~! 

Kitaplarınızı 'i 
ARiF BOLAT 

KiT ABEVİNDEN: , 

Baş, ·oiş, Nezle, Grip, Romatizma 

Umum Müdürlüğü 

8- Birincikanundan-14 Birincikanuna 
kadar muhtelif hatlara kalkacak 
vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadenız hattına 

Bartın hattına 

Pazartesi 17 de (Güneysu). Perşembe 17 
de (Eğe). Galata rıhtımından. 

alınız. Bütün kitaplan bulabi

leceğiniz gibi Ankara neşriya. 

tının, Avrup.anın model vesair 

-me::mtıalarının · Babıalide ye

gane satış yeridi~. 

Ankara caddesi 89-- İstanbul 

Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde Pullll kutuları rsrarla isteyiniz. 

Cumartesi 18 de (Anafarta). Sirkeeı rıh
tımından. 

NOT: (lş'arı ahire kadar haftaı.hı. bn 
poı:ta yapılacaktır ve,. bu posta Ineboluya 
kadaı· gıdecektır. > 

L ..J 

64.000 kilo toz şeker alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi l '1./ 
12/941 günü saat 14 de Ankarada Lv. amirliği satınahna komis
yonunda yapılacaktır. Beher kilosunun tahmin fiyatı 50 kuru~ 
tik teminatı 2400 liradır. Sartnamesi 160 kuru!la komisyondan 
aunır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelraeleri. 

(1547-10685) 
• • • 

J\.ş11ğıda miktarları yazılı sığır etleri alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmeleri 1O/12 941 çarşanba günü saat 15 de Ç:makk:ılede 
Askeri Satınalma Komisvonunda yapılacaktır. Taliplerin belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

Miktan 
Kilo 

6,000 
35,000 
35.000 
35,000 
35,000 
10,000 
10,000 
6,000 
4,000 

Tutan 
Lira 

3,000 
17,SOO 
17,500 
17,500 
17.500 
5,000 
5,000 
3,000 
2,000 

• • • 

Teminatı 
· Lira 

450 
1313 
1313 
1313 
1313 
375 
375 
225 
150 

( 1549-10687)1 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltll)eleri 11/12/941 
perşenbe günü saat 11 de Bolayi.de Askeri Satınalmıı Komisyo -
nunda yapılacaktır. Taliplerin be:li vakitte Komisyona gelmeleri. 

M"ktan Tutarı Teminatı 
_ Ciı~_i ______ Kilo Lira Lira ___ _ 

Patates. 
Kuru üzüm. 
Ku~u soğan. 
Makarna. 

50,000 8, iSO 656,25 
30,000 21,000 1j75 
20.000 2,800 135 
20,000 9,600 720 

(1557-10733) . *. 
Beher kilosuna 90 kuruş tabmi n edilen 100 bin kilo yataklık pa. 

muk pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 2ö/12/941 perşenbe günü 
aaat 11 de Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
isteklilerin 11,500 liralık kat'i temi natlarlle belli vakitte Komisyona 
plmeleri. ( 1561-10737) . ~. 

Aş:1ğ ıla yazıh mevadın pazar! ıkla ekslltıııeleri hizalaı ında yazılı 
ıtln Te saatlerde Küçükçekmece Avcılar köyünde Askeri Satınalma Ko
'll.İsyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte Komisyona gelmeleri. 

Cinsi -I>nrı. 

Kuş yeml 
Odun. 
Ruı-çak. 

Fiğ. 

Kaplıca. 

Balda. 

Mil.·tan Tutan Teminatı ihale giin 
Ktlo LİTa Lira ı•e 8a~ti 

120.000 

2500 
2600 

2500 
2500 
2500 
2500 

fr * ot 

375 
375 
360 

l~/ı:.! /U41 

Hi/ 12/ 941 
lG/12/ 941 

876 12112/941 
375 16112/ 941 
375 12/l~/041 

375 12/12/ 941 
(1569-10786) 

14 
16 
14 
15 
16 
16 
16 

6000 k"lo kavurma alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12/12/941 
turna g ııu saat 9 da Gelıboluda Askeri Satınalma Komisyonunda ya

ılacaktlt'. Tahmin bedeli 5500 lira, kat'i teminatı 825 liradır. Tallp!e-
tin belli vakitte Komısyona gelmeleri. (1573-10790) 

Aşağıda yazılı mevaıltn pazarlıkla eksiltmelerl hlza1arn da razılı 

~n ve saatlrrdc Anknrada Lv. Amirllği Satınalma Komisyonunda ya
pdaeıuktır. Talıplcrin belli vakitte Komiııyona gelmeleri. 

<.uı-u üzüm. 

:Pirinç. 

Miktarı Tııtan Teminatı 

]\ ılo Lira Lira 

60,000 65 4875 

180,000 81,000 12,150 

i l ,.ıe ,. ·· ı 
ve 11' a i 

18/ 12/ :J.l t 
lü,30 

16/12/UH 
15,30 

(1577- 10794) 

••• 
Tay Mlılacaktır. Taliplerin 13-20-27/12/941 ve 3-10 • ·~ Mnırır

!:8p,! gu .cı-ı saat 9 dan 12 ye kadar Bakıı köyde istasyon ı .• • k okul 
ilblindeki meydanda satış heyetine müracaatleri. ( 157~ -lOnl'; ) 

---~---

l-1arbiye Y et:lek Subay Okulundaki ı 
Satınalma Komisyonu İlanları 

2/ 12/941 de ihalesi ilan olunan baş. ton kırmızı bibere talip çıkma
dtğh\dan tekrar pazadığa konmuş tur. Ev~af ve hususi şartları Ko
mısyonda gurülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 40 kuru~tur. 

1 ihalesi 11/12/941 perşenbe günü s :.ı. at 14 de yapılacaktır. Tali.pierin 
kat.'ı teminatlarilt! HarLiyede Yedek Subay Okulunda Satınalma Komıs-

'j yoduna müracaatları. ( 10770) 

• • • 
1 2/12/941 de ihalesi ilan olunan 400 ton çekirdeksiz kuru üzüme 

talip çıkmadığından lekrar pazaı : ı kla nı ilnaka,.aya 'ı.;nmuştur. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 51 ku ruşluı·. Evsaf ve hususi şartları 
Kom isyonda gö ı-ülebi liı·. Dört yuz to n kuru üziimün 200 tonu Sirkeci 
an barına ve 200 tonu Çekmece an barına teslim tdıleccktir. Anha ı·:a ra 
a it üzümler ayrı ayrı ta.ipi ere de verilebilir. İhalesi 15/ J 2/ 941 pazar
tesi günü saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede Yedek Subay 
Okulunda Komisyona nıüracaatiıın . (10771) 

~,,_,,_ 

Beher kilosuna 50 kuruş fiyat tahmin edilen ellişer bin liralık beş 
parti ayaktan sığır vt!ya sığır atıne talip ~ıkmadığından tekrar pazar
lıkla münakasaya konmuştur. Evsaf ve hu~usi şartları Komi!lyond:ı gö
rüleLl ır. İhalesi l~/12/941 c.uma günü saat 14 de yapılacaktır. Beher 
parti için kat'i teminat 7500 liradır. Taliplerin Haı·biyede Yedek Subay 

ı 
Okulunda Komisyona müracaatları. (10772) 

,,_ ... . . 
ı Kapalı zarf usullle 2/ 12/941 de ihalesi iHin olunan aşağıda cins ve 
miktarları yazılı yedi kalem bakır mutbak edevatına talip çıkmadığın-
dan tekrar pazarl ıkl a münakasaya konmu<:.tur. Evsaf ve hususi şart an 

1 Komiı;yonda )!ıi ı ülebilir. Kal'i teminatı 11050 liradır. İhalesi 15/12/941 
I pazHteııl giinü !!aat 14 de yapılacaktır. Taliplerln teminatlarile Har-

biyede Yedek Sübay Okulun h Komisyona müracaatları. (10773) 
1 lif il-tnn Cinsi 

2100 Bakır bakı-ac; 

:-oo 
300 
300 
400 
200 

1000 

Büyük süzg·cç 
Kevgir 
Saplı tas 
Biiyiik kazan 
Büyük kazan 
Karavana 

bankanın teminat mektubu tevdi e-

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına -

Karablga hattma 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İ:ımir birinci surat -

İznıır lkincı sücat -

lWT ~ 

Perşembe 8 de (Ülgen). Tophane rıhtı
mından . (lş'arı ahire kadar haftada bır 

po~ta yapılacaktır. ) 

Pazartesı, salı 9,50 de, Çarşapıba, per
şembe, cu:na 16.00 da ( Marakaz ı. Cumar
tes ı 14.00 de (TnıkJ . Pazar fJ.50 de (Ma
rakazJ_ Galata nhtımından. 

P:.ızartesı, çar~3ıı1ba ve cuma 8.00 du 
(Trak). GalaLa rıhtımından. Ayrıca çar
şamua 20.00 de ( Uuı sa) ve cumartesi 
20.0C de (Sa adet) Tophane rıhtınıından. 
Salı ve cuma ıv.OG da (Sayyar). Tophane 
rıhtı mından. 

Pazar 9.00 da (Bartın). Tophane rıhtı -
m:rıdan . 

Çarşamba 12.00 de (Mersin). Cumartesi 
12.00 de (Bursa) . Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 16.00 da (İzmır). Galata rıhtımın_ 
dan. 
Perşembe 13.00 de (Kadeş). Galata ııhtı

rnından. 

\'apur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon 
numara.arı yazılı acentelerımizden öğrenılebllır. 

Galata Ba~ Acentehğı - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü bınası altında 42362 

Galata Şube Acentellğl- Galata rıhtımı, Mıntaka 
Reısllğı bınası altında. 

Sırkeci Şube Acentelıği- Sırkecı. Yolcu salonıı 

Liman 
40133 
22748 

{10803) 

Veni Tramvay tecrübe 
seferleri 

l~tanbul Elel<trik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
Tünelın tekrar işletmeye açılması münasebetUe Şışlı - Tünel sefer. 

lerıne ilaveten 8/12/941 pazartesı e-ününden itibaren Maçka-Tünel ve 

Kurtuluş _ Tünel arasında tecrti be mahıyetınde olmak üzere bütün 

ıttin tramvay seferleri yapılacağı sayın yolculara bUdırihr. (10781) 

D örd ÜncÜ dil;cekti;~0t~~ad::=h1~~> alacakların İstanbul Defterdarlığı l\1uamele 

Memurlug'J undan·.. d iğer alakadarların ve irl fak hak. ve İstihlak Vergileri Merkez 

İSTANBUL 
icra 

kı sah p:erinin gayrimenkul üzerin-
Emlak ve Eytam Bankası T. A. deki haklarmı hususile faiz ve maq. 1 ahakkuk ŞefL ğinden: 

Ş. İstanbul şubesine birinci derece rafa dahil olan iddialarını tarihi Mükellefin adı 11e 
ve sıruda ipotekli olup tanıamına ilaııılım itibaren on beş ·n içônrle Soyadı işi /şyerinin adresi 
5625 lira k:ymet takdir edilen Fatih evrakı müsbıte'erile birlikte memu- - ----·------ - ·-- ------9-a8 
Kirmasti mal.a lesi lfofah va Muluf- riyetimize bildirmeleri :cap eder. Sepon Semeı-ciyan Sılındır Mahmutpaşa Kalcılar han 

tar 50~,uı;.nda bir. tarnfı 21 No. lı /\ 1.:si halrie hakları tarıu sicili! ı'e No. 17 

1 
!.iabit olmad•kça satış berl ·linin pay- Kadeı İfe Saç baskı ışleri Fener Mürsel pa11a 931 

dükkan. bir tarafı Refah sokagı . 1 caddesi No. 72/ ı 
aı kası kom~u duvarları ve önü Mu- !aşmasından hariç kalırlar. 
taflar caıl<le;;ile mahdut eski 2,1, 4 _ Gösterilen günde a rttırmayıı Yukarıda isim -.e adresıle ışı yazılı iki mükellef ynl)ılan araştırma 
"15" 26 24 •)fı 24 26 "enı· 42 15 t" -k d 1 ll t !arda bulunamamış ve yeni adresier.nı veya teblıg·a sa!ahıyettar bır 
- , • • - ' • , • J • • ı ş ıı-a e en er ar ırma şar name- · 
17, 19, 28. 15, 17, 19 No. lu gay- k ı mseyı de şubeve bıldırmemış olduklarından 938 takvim yılı muamela-

1 rimenkulün evsaiı: sini okumuş ve lüzumlu malüınat j tının tetkıkıne inıkıi.n bulunamamış tll'. 

1 

alınış ve bun1 arı tuınaınen kabul et- - _ . -
Mezkur gayrimenkul Rafah ve . . Bu ı;eııcve aıt evrakı musbıte ve tıcari dafterlerı ıle 10 gun zar-

ınış ad ve iulıar olunur. f d 1 h ·· h ı b. · ı ı · ı 1\.- fl .. . 
1 

l ın a muamc e vcı-gısı esap mute assıs arı urosuna muracaat arı u. 
.uta ar caddesi uzeı-ınde ve a tında 1 · -5 - Satış Emluk ve Eytam zumu 36!.12 No. 1ı kanunun 10 uncu maddesıne istınaden teblıg yerıne 

15, 17, 19 No. lu üç dükkanı müştc. Banka nın 844 No. lu kanun hu - j ,gcçmck uzere ilan olunur. ( 10776) 
mil zemin ve birinci katlardan iba- kümlerine tabi olduğundan mezk ı'.ıı ---
ret bir evdir. kanunun 15 inci maddesine tcvfı,<an 

ZEMİN KAT: Refah sokağındaki ıı..incl bir arttırma yaıı·· maksızm 
ayriırıcnkul 30/1/942 tarıhinde cu

çift kanatlı cam~kiınlı demir kapı-
na gunü saat 14 den 16 ya kaclaı VUiıyete bağlı Ömerli Dıspanse ri bınasının tamın açık eksiltmeye 

dan girilir. Zemini çini bir antre, t ı ı D .J.. .. i d · . ı s :ııı u orııuncu crn a ıı·esıncıe konulmuştur. Keşıf bedeli 1035 lira ve ilk teminatı 77 lira 63 kuruş-
; r n•<'rcliven altı ve bir de ki.imi:l ı·- ;,. p ! ,:ık arttırma nı: L e t' ı - i.ıc z b M ı· M- - 1. •. k 1 · d - ·· 

b ıd k 
. tur. Keşıf ve şartname a ıt ve uame at udur tigu a emın e goru-

ı.. .;u vardır. ı.ta n:rııı ı tan ~ ... nra sa. şu ruç_ . ~ 
hanı olan dig' er alac:ıki ılarm bu Icbilir. ihale 15112/9-.U pazartesi giıpü saat 14 de Daımi Encümende 

BfRİNCİ KAT: Duraya moz.ayik 1 
b ki d 

· kl y k k gayrimenkul ile temin cdılmhı ala- yapılacaktır. Talıplerıu 11.k tamınat makbuı veya mektupları, ihale ta-
asama ı emır parına.· ıgı ·or U- ' 

.uklu kiırgir merdivenle ç ı. ı r. Kar- cakları mecnıuundan fazla olmak ve 
1 
rıhinden üç gün evvel Vılayet Nafıa Müdürlüğüne müracaatla alacak-

gir biı' sahan lıkta iki daire nıcvcut- bu~<lan _başka paıny~ çev~r nıe_ ve ı !arı fenni ehlıyet ve 941 _yılına. aıt Tıcaret Odası vesikalarile ihale gü. 
, ur. Sol taraft.1kl da ı rcılc z.emıni 1 pa) luştıı ma mas. raflaı ını tcca\ ~z et niı muayyen saatte Daınıı Enctimen de bulunmaları. ( 10498) 
kırmm çini taşlıkta bir hela, biı m~~ şartl!.e en çok aı ttırana ıha\e 1 
Lıanyo mahnlli ve dört oda ve zenııııi 1 edılır. Boyle bır bedel elde edıle- lstanbul Sıhhi rt'I·öesseseler Arttırma 
.. mızı ç.ni bir nıul!ak, sağ taraf. ııı ezse ihale yapılamaz ve ::.atış ta.

1 
• • 

La.•ı ı:airede :ıe:minı kı rm ızı ci nı bıt ıebı düşer. ve Eksıltme Komısyonundan: 
taş~ıkt~ üç oda ve zemini_ kırmızı G - Gayrimenkul kendisine i.ha-I Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye Has~ahanesiniıı 600 ton \rok 
ı;-lnı bır mutfaktan ibarettır. Her le ol unan kimse derhal veya verılen k"' . .. .. kli k eksıltme ye kon ı u tu 

!(){) ton balyelj kuru ot almaca kaır. Pazarlıkla eksiltmesi ı 5/ 12/ ıkı daire 22 llı'a kira getirmektcdır. I mühlet ıçlndc parayı verrnazse ıhale 1 omurunuıı na yesı açı . b um ş r. 
·~ m•nil saat 11 de Lillebut"az Askeri Sat ınalma Korr:iı-.>·"nundn ya- 1 1 - Eksıltme 24112/941 çarşa n a aünü saat 14 30 da Cag-alo<•Jun ~. ,,_ ,., "·I . fi dd · d k" d kk' l• k ııı-a n fes l11ı unaıak kenıl sınden ev_ _ .. .. _ .. _ .. • .. -

p acak~ır. Taliplerin beli! vakitte Koml"yona r elm eleri . (1581-10f'!l8) ••uta ar ca esın c 1 ' 1 an,\ - v . , . da Sıhhat •e lçtımat Muavenet Mu durlugu bınasında t-Oplanan Komıs-
·- nn cepheleri kırına ah~ap keperıklı el en yuk. ek teklı!te bulunan klm- yonda yapılacaktır. 

1 - Tahmın olunan mecmu bedeli 5 750 lira olt\n 2500 
anetre can kurtaranlık bezin, 9/ 12/941 salı günü saat 14 de pa
a lıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - K t'i teminatı 862 lira 50 kuruş olup şartname ve 
•flmunesini görmek istiyenlerin her gün ve pazarlığa iştirak ede· 
c:eiJerin de belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyo -

olup zeminleri kısr.ıen ahşap ve k ı s. se arzatnıış olduğu bedelle almıya 
1 1 2 - Muhammen fiyat Dolmaba hçe gazhanesinden Bakırköy Akliye 

men toprııktır. 15 No. da altı buruk razı o ursa ona, razı o mazsa veya 
' ı ı h d' · 1 hastahanesine kadar beher ton köm iırün nakliye, tahmil ·Ve tahliyesı de 

lira, 17 No. sekiz lira, l !) No. lu ,u,unamazsa emen ye ı gün muı. 
d ti k dllhıl olmak üzere c4> liradır. 

dukkiin ise sekiz buçuk liı'a kira ge. e e arttırmaya çı arılır. En çok 

1 
tırmektedir. · arttırana ihale edilir. Ik, ihale ara. 3 Muvakkat teminat c180:t liradır. 

1 UMUl\11 EVSA Fi : Gayrimenkul sındaki fark ve geçen günler ıcın 4ı İsteklıler şartnamesini be r gün Komisyonda görebilirler. 
1 58,5 metre mur::. hbaı saha iizerine % 5 den hesap olunacak faiz ve dı- 6 İsteklıler 1941 yılı Tıcaret Odası veslkaslle 2490 sayılı ka -

ğer zararlar ayrıca hükme hacet nunda yazılı vesikalar ila bu işe ye ter muvakkat teminat makbuz veya 
yapılmış olup kargırdir. Dükkanlar ka l maksızın memurlyetimızce alıcı - k 1 . 
tamire muhlnı;tıı·. İçinda el e klrık, banka mektubile bırli te beli gün ve saatte Komisyona ge~melerl. 

dan tahsıl olunur. (Madde: 1331 
terko!\ tesisatı mevcut olup tamamı (10707) 

9 

10 

S•ldCJn sağa : 

• 

1. Üçüncü sıçrayışta ele gecen 
(cemi). 2. Mı:ıare tepesi, Sessiz ve 
rahat. 3. Kırmızı, Tersi beygirdır. 
4. Çeviklik, İki harf yar.yana. 5. 
Kalmaktan emir, ÇaliK yüzlü. 6. 
San'at. Bir rakam. 7. Yanak, Şüyu 
bulan. 8. Kıymetli kumaş. D 0 rl 
torba 9. Yukarıdan aşağı düz, İh
tiyar kadın. 10. Kapıyı oynataıı 

demir, Eski türkçede bir harfin o
kunuşu. 

Yukarıdan aşcığıyr:ıH 

1. Çömlek, Erkan. 2. Azamızdan 
b iri, Aylan günleri bildiren. 3 Ke
falet eden. Ac~özlü. 4. Muzari eda
tı, Azim. 5. Miıkemmel, Arkada ka· 
lan 6. Zan. 7. Rüzgara hitııp, Ta
bancanın attı~ı. 8 Bir göl. Bir İn· 
giliz kadm ismi. 9. (İse) nin gra
merde ismi, oynana'na. 10. Nota, 
Harnte düşmandan alınan mal. 

1 j ir;,I • uı=l 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.30 Program 
'7.33 Müzik 
7.45 Haberler • 
8.00 Müzik 
8.15 Evin saati 
8.30 Müzik. 

* 12.30 Program 
12.33 Türküler 
12.45 Haberler 
13.00 Türküler 
13.30 Müzik. 

* 18.00 Prograın 

18.03 Orkestra 
18.50 Fasıl heyeti 
19.30 Haberler 
19.45 Serbest saat 
19.55 Türküler 
20.lli R. gazetesi 
20.45 Müzik. 
21.00 Ziraat T. 
21.JO Türküler 
21.30 TEMSİL 
21.46 Orkestra 
22.30 Haberler 
22.45 Müzik 
22.55 Kapanış. 

Bak1rkö11 Sulh Hu.k.uk H6:kimli

ği?ı.dım: 

As1m ve Alt Rıza tarafından müd
deialeyh Ohannes oğlu Kevork Caz
madaryan ile Ohannes kızı Fimi 
Cazmadaryan aleyhlerine ikame olu 
nan izaleyi şüyu davası 29/l 1/941 
gününde şüyuun izalesine karar ve. 
rilmek suretlle intaç edilmiştir. 
Müddeialeyblerin ikametgahlarının 
meçhuliyeti hasebile gıyabi k;. rar 
teblığ makamına luıim olmak üzero 
ilan olunur. (941-297) 

6/ıf./l9.U MUAMELS1 
Londra 1 Stcı·lin 5.22 
Nevyork 100 Dolar 132.20 
Madrid 100 Pezeta 12.89 
Stokho. 100 İsv.Kr. :rn.08 

ESHAM VE TAHVİLAT 1 
MUA.l/l!,'Lı 

İkramiyeli % 5, 
İkramiyeli o/o 5, 

Ergani 
Sıvas - Erzurum 

Evvelki Bııyııu 
938 -.- 20.30 
933 

22.- -.-
-.- -.--

Sıvas - Erzurum 2-7 19.75 -.
%7, 1941 Demiryolul 19.80 -.-

% 2, 1932 -.- -.-
Anadolu Demiryolu 

1 ve 2 -.--.-
Türk Borcu Tranş 2 -.- --·-
İş Bankası nama 

1 
Merkez Bankası 
Şark değirmenleri 

-.--.-
134.25 -.-
-.--.-

~orsa harici altm fiyat!JJ 
Reşadiye 27 Lira 00 Kş. 
Kalın Beşibirlik 

Külçe altın gramı 

125 , 00 , 
3 , 81 > . ............................................. .. 

Tasviri Ef !~ir 

Nöahatı (5) Kuruıtul' 

' 

b Ş ' t' ' Türkiye Harlf 
. l one ~raı l ;çin fç-ııı 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık •..••...••• 760 , 1450 > 
~ç aylık ....... ..... 400 > 800 > 
Bir aylık •. .....••••• 150 > :yoktur, 
DİKKAT: 

Dercolunmıvan evrak iade olunmaa. 

Birincikanun : Paur tesi u nıürac:aatları. ( 1O71 O) 
••• 

(3) adet motorpomp ahnacak 
Ellerinde mot-Orpomp bulunup ta satmak istiyenlerin mufa.s-

1 

açık arttırmaya konmuştur. 7 - Alıcı arttırmaya bedel har!- J 

ı - İşbu gayrimenkulün arttır_ cınde olar.ak yalnız tapu ferağ har- Yecilköy Büyük Halkalı Asker"'ı 
cını . 20 senalık vakıf taviz bedelını ~ 

ma şartnamesi 18/12/!l11 tarihınrlen S K • R 
13ôı H. 
Zilkade 

19 8 
US! 

l<u nt 
2 el teşrlA 

2.> 
•' teklif ve lı:ataloğlarını en geç 1 O kanunuevvel 9"'1' 1 çarşanba 

nü alı:p.mına kadar Kasımpaşa da bulunan Komisyona vermele
( 10711) 

••• 
t - Tahmin olunan bedeli 2800 lira olan 140 kilo 9 katlı 

\e\ı:.a ipliğinin, 8. Kanunuevvel. 941 pazartesi günü saat 14.30 
\ P.zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı 420 lira olup şartname ve nümunesini 
tek iıtiyenlerin her gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin dı: 

• süu ve ıaatte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracaatla-

~, (10712) 

ıtıbaren 40/4843 No. lu Ltanbul ve ıhale kararı pullarını vermege atınalma omısyonu eİsliğinden: 
mecburduL Müterakım vergıler, 

Dördüncü İcra dairesinin muayyen te ıvırat ve tanzıfat ve dellaliye reS-
numarasında herkesin görebtlme~ı 

mınden mütevellıd belediye rüsumu 
lçın açıktır. İlanda yazılı olanlardan ve müterakim vakıf icaresı alıcıya 
fazla ma!Umat almak istiyenler işbu aıt olmayıp arttırma bede.ınden 
şartnameye ve 40/4843 No, lu dosya tenzil olunur. İşbu gayrimenkulün 
lsmile memuriyetimize müracaat et.. yukarıda gösterilen tarihte İstanbul 
melidir. Dördüncü İcra memurluğu odasında 

2 - Arttırmaya iştirak için yu. ışbu ilanda gösterilen arttırma 
kanda yazılı kıymetin yüzd 0 rc.li 1 şartnamesi dairesinde satılacağı ilin 
buçuk nısbetfnde pey ...-eya milli bır olunur. 1,n 1 ~ ~ • ., 

ı - Ciheti askeriye ihtıyaeı için pazarlıkla odun alınacaktır. 

2 - Bu pazarlık muhtelif yerlere teslıın şart.ile döl't parçadır. 
Beher parça~ı 250 tondur. 

3 - Her parça için kat'i temi nat 75 lira ŞO kuruştur. 
4 - Pazarlık 11/12/941 perşen be günü saat 15 de yapılaaaktır. 
5 - İsteklilerın belli gün ve sa atta Büyük Halkalı köyündeki As-

keri Satınalma Komisyonuna müracaatları. (10726~ 

Sahibi : Z. T. EBÜZZİYA 
Neşriyat Müdürü: O. BABAN. Basıldığı yeı-: Matbaai EBÜZZIYA 

Gün· 3·1" 

Vakitler 

Kas mil 

Ezani Vuatı 
) O S. D. ------------

Güıao=ı 

Öğl~ 
lki"JJ 
Akşa• 
Yat.ıı 

~YanqkO ı2 32. 7 

1J Ov 16 
Jl 3d 18 
12 45 :) 

13 
06 
2.i 
41 
19 
27 

... Salih Necati: Eczahanesi Bahcekapıda Vakıfhan · karsısın~J şekerci Hacı Bekir sokaüı b1s1Jd1j1r. Baska yerda şubesi yu~ıur , 


