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1.2... • ~~ kazaıaı IDNralar MOLIEREIN ESER ---------
Matbuat ve (Arar, B ler, C ler) 111111 P11angonun 7•a tertip a sa 1 et buda 1 a· s 1 
• d • • ilncu çe1o1tşl dün Afyonda Zafer 
ı rnkinı yokt\D' ki bir memleketin maarif cihazı fevkala e ıyı me}danında saat 17 de yapılmıo ve 

itlesin de matbuatı kölü olsun veya idaresi bir aaat intizamile çekllışı kalabalık bir halk kutlest ıa. 
it gönün de adliyede ıecılmıeler müf(lhede edilsin! kıp etmir-tfr. 

Kusurlanmı.z vana bunlar milli hayatımızın her aafbumda Bu çek111,te ikramiye keznıınn nu. 
belki kılık ve kıyafet dei'İftirirler fakat noldal~ belli ederek maraları aşağıya yazıyoruz: 
mutlaka görünürler. 30.fJfJO LİNA KAZANAN NUMARA 

Hayır .. , Haldkatte hu mütearefeyi kimse kabul etmek iste· 288718 
mez., ve h:ç kimse kendi kusurunu görmez. •• Herkes İlter ki, bu 10.000 LiRA KAZANAN 
iml'ne müessesesi yalntz kendi meddahlığını ve yine kendisinin NUMARALAR 
ıevmediklerinin tenkidini yapım! Onun için bay (A) Y• nazaran 134068 255564 271727 896298 
cazete yalnız kendi menfaatlerine hizmet etliği müddetçe faziletli. s.ooo ı,/RA KAAN AN 
dir. Memur olan bay (8) matbuabn kıymetini mıncak kendisini öv- NUMARAJ,Afl 
düğü müddetçe takdir eder. 036711 039956 114516 

Yükaeldi mi izzeti nefsi, haysiyeti birdenb~ kıldan daha 153290 158634 217555 
İnce olur, tenkit fÖyle dUTsun, biraz hafif ıitem onu matbuat aley. t.000 LiRA KAZANAN 
h'ne köpürtür. NUMARALAR 

(C) tanıtmak Te ~mretm"k mevkiine brmanmak için gaze• Son dort rnknmı (f1238) ile biten 
teyi basamak yapar. Fakat gazetelerin omuzunda ulaftığı ilk icra- 40 bilet 
at mevkiinden ilk tekmeyi gazeteye atar. 1.000 LiRA KAZA ~'AN 

( A) (8) den, (B) (C) den ho,lanmaz, fakat (A) da (B) NUMARALAR 
• Son dört rakamı ( 0411) ile biten 

de, ( C) de gneteciye kartı b"rletmesini pekala bilır. • 40 bilet 
Şimdi matbuata dü en ve kendi kendisinin çok ihmal ettiğı Son dort 

bir vazife var; A )an B leri, C leri bir kenara bırakarak yeni ye• rakamı (2513) tlc bıten 
•IO bılct 

tisen ne le gazetenin kıymetini anlatmak ve matbuatın mutlaka San dört 
elzem bir müeaeae olduğunu yukan doğru çıkan nesle bildirmek. 

raknmı (251!}) ile biten 
40 bılet 

CilraJ BABAN 

Tefrlkas aa Ya.san: KANDEMiR 
••v••••••••••••••••••••••••• .. ••••·--· 

Enver P•t•J• Moekovada bıraktığım gibi 
buldum. Beni hararetle kartllada 

TUccerler et 
fiyatlarını 

yükseltmek 
istiyorlar 

!TİZAR - cGoJre, edebi roma. 
aımız, yazımızın çokluğundan bugün 
iMıamaıtı. Öztir dllerlz. 

600 URA RAZA ~AN 
Nt MAlllJLAR 

Son J rt r kamı (0a7C) ile bilen 
40 bilcl 

Son dort rakamı (1907) ile biten 
40 bilet 

Son dört l'nkmnı (8850) ile biten 
40 bilet 

Son dört n.krımı (O~ 0) ile biten 
40 bDct 

100 f,/](A KAZA~'AN 
NUMARALAR 

Son üç rakamı (248) ile biten 
400 bilet 

Son Oç raknnu ( 4::i9) ile biten 
400 bilet 

--
,, ••••••••••••••••• o • o o •••• t •••••• o ••••• o o o •••• o • , 

Tiyatromuzun drama kısmında üç buçuk aıırdanberi dünya
nın en büyÜk Tracedia müellifi d İye Yllf&Y80 Sbakeapeare'i öldür
dülc, Komedia kısmında iki buçuk uırdanberi dünyanın en büyÜk 

Komedie müellifi diye ya,ayan jMoliere'i öldürdük. 
••••••• o • o o • o ••••• o o •••••••••••••••••••••••••• o o • 

---

e A . • 

SiYASi VAZIYET 

Asker ailelerine yardım iç~ 
nakil vuıtalanndan toplanan p91 
ralar 45 gün zarfında Belediye,,
yaıınlncakbr. Bu nakil vasıtal ... 
nndan toplanan paralann yatırı!" 
ma ına timdiden ba~lanmıştır. 

Kendini 
ıö,.mek, •n 
sızlıkt,,./ 

daima laaklı 
biigük hak· ... 



t!!ı!: I 22!!!5 TASviıd EFKA& 

Dünya J.arbi '1 lf.1ılJlllM:J!ül!hJI 1 (_A_s_k--=e=r=i=V=a=z=-ı-·g_e_t_ 
769 DCU 

1 
iNGllJZ TSBll{;I 

~·., ( A.A.) 
..wtıt · 

Ort.aşark l~ Jriin bilküm süren 
Dün ve evv ~ pçleftirmiı-

kuna ~ri•ia fuliyette bu
se ele de fa)d*lı maliinıatla iki e~ir 
lu
1 
nmut v:•lerdir. Hudut çevresinde 

' de etm... _L 1 mi 
duta 1tir a)un~ ~onen devr ye ~ 

k kovWtli bır duşman milfıezesı 
~rafından çevrilmiştir. Bir subay, 
ıekia erbal ve erimiz kayıptır. 

ALMAN TEBLİGİ 
BERLi~·. 7 {A.A.) 

Alman tebligi: - Ingıltercye kar
ıı mücadelede ıınva~ tıınıırclcri, 617 
ilkteşrin gecesi İn •ilt cn·n c nun 
dobrusuııda a keri ehcı ııııiycti haiz 
tesisatı bombarclım:ın etmişlerdir. 

Şimal Afrikasında Alman sava' 
t.ııyynrcleıi, dun ele nıuvaffakı;retle 
Tobruk liman ı te ısatına htiC'um et. 
nıişlcrdır. 5/ li ılktc~ı in ırecl'si Süveyş 
Hmaımın yapılan havıı hlicunıunıla 
tam isabetlerle ceman 10 000 tonila. 
tcluk hacimde iki ticaret semisi ba-
tlnlmııtır. · 

Bundan b. ıık iki bil~ ilk gemi ha. 
Bara uğratılm11tır. 
Düşman ne gece, ne de gündüz Al 

aıan topr:ıklaı"l üzerinde uçmamışar. 

İT AL YAN TEBLilxt 
ROMA, 7 (A.A.) 

Stefaııl: - İtalyan ordulan umu. 
illi karargilhının 492 numaralı teb
liği : 

İngll!z tayyareleri, Catane ve Li. 
cata ara laine tahrip ve yangın 
IK>mbaları atmıılardır. Huarat yok
tur. 

• Ş" ınali Afrikada İtalyan tayyare 
!ılolaı ı, Marsa Matı uh yakınında bir 
h~vn llınıın na ve Tobı uk bö1ıresinde
kı kara hede ı•ı ine bombalar atmıa
lardır. 

!\Tarmarika cephelerinde. İtalyan 
kı .ı1al'ı, ateş ve kesıf faaliyetlerinde 
bulunınuılarclır. Diışm:ın haYa kuv
Tetlcrl Trablus üzerinde alanlar yap 
Jnışl ırdır. 

Şatld Afı ikada, C".ondar harp b61. 
Ct' 'nde, mllfı ezelerımlz muhim nu"k.. 
Y lnk"eaflar y:ıpıırıık, taaınn 
f.esthbllıl ı lndP bulunan dtifrnanı 
P ı"kllrtmüılcrdir. 

Bıı akın naSlnda mukabıl hıTa 
t nı rnzumuza ugrı\•an bir İngfllz 
tavı.ar<'ııi m<"vzJI ıi l' ynktn. bir 
~takaya dilllmu' ve teş almııtır. --
Afganistan• 

.;ok JllZlk .... 
(Başmıı1cttuıle11 d~vam) 

te kartı her Türkün kalbinde pa· 
yansız leTgİ ve saygı vardır ve 
~İne ondan dolayıdır, ki Jİmdi 
onırn d a ha,ına, komşusu f rana 
olduğu p;İbi, herhangi bir gaile 
relmek ihtimali zuhur edince bun. 
dan yine en ziyade biz Tü:kler 
'lllM.ıa.zzep ve müteessir oluyoruz. 

Afganiı•amn herhnlıte bul7Ün• 
lriJ harple, lran kadar bile alaka
ıı yoktur. Bundan başka. Afıa· 
nistan, toprnklarında petrol ka
Yulann. sahin olmam11k 9 "bi bir 
talihe de mazhardır. Çünkü pet
rol kuyusuna sahip olmak bazı 
m emleketler için nimetlerin en 
büriiti addedilmekt~ ise de, "•
sı memlekeHer için de bilfr.l,is 
bedii kliıket v .. mibM.t olmakta
dır. O cı"hetle Afganis•aq için 
petrol memb.aanndan mahrum 
~ulun~. bilbau. ltu d ev;r ir.:n 
adeta bır nimettir. NiiPldm bf"l
ki bu mahrumiyet aayesiu~ Af· 
c_ ... topraklan herharıKi bir iati
lidan muun kalab ilir. 

Bu kend i küçlik, fakat ruban 
~yiik milletin senelerde:ıberi ye. 
Rıtne rayeıi ,memleketi dahili 
ketmelce, ve te:ıreb-cüblerden kur
tararak kendi yatile kavrulmak· 
~n, kendi ö. YaSıtalarile ve mi'-
ı ruhunu .e ananelerin i rencide 
elıneden terakki ,,. t.lclmül va• 
d"aincle ilerlemekten ibarettir. 
Afaanhl•rm fn~lizJe-rle Almanlar 
•rasınd•ki hoğas ka.pn1e bir 
afüaı.n yoktur ve .ı..n.. o ci
hetle her ne ... h•11na olu.'.sa ol 
ıun, lc:endiJerinclen Wnleree ferub 
uzakta olan Almal\)'ayı iltisaın 
@decek ve bu ntizamı f nRiltere ve 
Rueyayı gticendirecek dereceye 
•ardumak eiyaeetini takı,, etme
lerinde ına11a olamaz. Bütün ci
b.,_ 'bildiği t,u hakt'lcatlerin ali. 
lcadarlar taralmdan da bilinme• 
tneefne imkan olmadıtı cihetle, 
'-tilrlll n mevcudiyeti bizim için 
cok kıymetli olan bu doıt mille
tin herbanıi bir ıaileclea masun 
bıralcılnuas11tı kuvvetle iimid et• 
inek ate.is. 
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t,,e~!.L!!._, M~.~:~~.~-:~~ Yenı Alman taarruzu 
Bareııt& denı&ınde bir Ahnu nak. 8an 'at ID8ktebl n:=: ~~:? Afi: yan~~!~.p:I(:::.:: ve ı•kı·· askerAı ı•ddı•a 
Mareşal Rucenni'nio, Ukraynada. :mm fSef, Balıketıirl son tcı,rtf. 

ki kuvvet.lerinl tekrar bir araya top !erinde Balıkesir Kız Sanat Mek. 
lamıya muvaffak oldui11 söylenmek- tebi için yeni bir bina yapılma-
tcdlr. Alınan ordularının Kınm (lze. sını emir buyurmuşlardı. Bu mt\. 
rine yürüyüşleri durdurulmuş Te nasebetle Dahlliye Vekaleti, Ba-
bunlar H.arlwftaıı uakta tut.ulmllf- hke.tr Villyetlne verdiği bir 
tur. emirle :aenelere taksim edilecek 

K...ta Aım- •Jİatl taksitlerle 1nı binanın ID .. ama 
Londra, 7 (A.A.) - Londranm derhal başlannwnnı blldlrmi§tlr. 

~alihiyctli mahfillerinde söylendiğine 
g-tire, Kınmda PerOkof berzahında, 
AlmllıBlar ciddi ağır za7lat -.ermif.. 
lerdir. 

B1r fırka Alman aıkerbıiıı oldujıı 
7ert'le durduruldugu Yene.clrk şehri 
c1varmda Rus donanması bu fırkaya 
karşı harekete geçmlı ve fırka1ı ge_ 
niı ölçüde tevkif ederek ağlı- zayıata 
maruz bırakmııtır. 

Oç Alman &rbıı 
bozguna ujradı 

:UosKova, 7 (A.A.) - Tass ajann, 
biri motörlü fıı ka, diğeri tank fır
kası, üçuncüsil hava defi fırkası ol
m. k üzere üç Alman fırknsmın, ce
nubu prbt hö1gealnde bozguna uğıa-

Avrupada 
sabotaj 
ve tethiş 

Yeniden bir çok 
k imseler kurşuna 

diziltl i 
dığını, 6500 dil§man a~keı inin öldü JIIOSKOVA, 7 (A.A.) 
.rllldfiğünll hıtber vermektedir. Gece yarısı Bovyet tebllii, zeylin. 

Alman tuırrazu de deniliyor ki: 
Londra, 7 (AA.) - Anlaşıldığına Faşı.t aie,htan FraMt91ar, Al. 

~re, Alman tazyiki Moskova istika. aan i§gal kuvveUeı-ile mücadeleye 
metinde tiddetlenmekte ve Lcningrad devam etmektedirler. Aras nuntaka
da ile zayıflamaktadır. sında, yüksek tevettürlO. dllrt elek

Fflhak!ka Berlinin aa!lhiyetli si5z trik direğini berhan etmitler, bütün 
cüleı·i, dün ecnebi muhabirlere Le - bir gün, tş1n muattal kalmasına ae
ningrad bö1geaini ikinci plina, Smo.. beblyet verın1Jler<lir. 
lensk bölpeini lse hlr1nc1 plana geç. Aras garı civarındaki demiryolu 
tıği kanutiııl vermi1• plıımışlaı· - mtlteadcilt defalar u.llmlft.ir ve 
dır. Lille ile Doual arasındaki noktada 

Bu aölclllere ır6re, Almanlar Moa. hasar verilmftd?. Orry la V1llo'de, 
kovaya kartı bllyflk taarruzlarıru bir Alınan ukeri treni hasara 'Uira. 
Smolensk mıntabaıadan yapacaklar mıı, 22 vagon ;yoldan çıkmıft.lr. 
dır. Courrieı·s'de, müteaddit madenler. 

Rualar, Leninandın .. rkında mu.. de direk d9J>0lanna kundak aokalntat 
kabil hücumlara ve Kolplao Alman dijer bir maden kuywıwıda, könıilr 
hattmda1d yarJiı cmifletml:ye devam çek• bir lletla mani~ b1111 k&. 
etmektedirleı·. sılmi~, makineler bee &"fln muattal 

Dun otleden aonH Londra1a gelen blmııtır. 
10n haberler, Almanların lloekovaya Doual kaııalmnı barajı berhava 
k !'fi reni bil' taarruza bqladıklarını edilerek seyrüsefer on beş giin inkı. 
göstermekt.ed.lr. AJmanlann muhtclıf taa uğramıştır. Yonne departmanın. 
böJgt-lerde ilerlemeler ka1dettıklerl da Vareııne'de, bir direk deposu her 
de ~ylenmelctedlr. Bu haberler, Hıt- hava olmuş, ilet haddehane hasara 
lerin nutkunda bafladıtını bildirrliğıı uğramış, on beı giln ralışaDl&llUftJr. 
muazzam lıarekitı t.eyft eden ilk ha. K ID'funa d izilen ler 
~rlerdir. Prag, 7 (A.A.) - Gazeteler, aıa-

U kraynada Mare aJ Baclleni, l\fe_ ğıdaki resmi tebliii neşretmişlerdır: 
lit.opol mıııtaka11nda muvaf!akıyı>tll Brünn harp divanı, vatana h1yanet 
taarruza ~mlıt1r. hareketi hazırlamış olmak ve kanu. 

P avdanın muharrlrlııe ~rE', Ma. na ayl:m bir surette silfıh tnşımak 
rt11al Budienni kuvvetleri fiç günde suçlarlle 5 kişiyi kurşuna dlzilmiye 
30 kl5y geri almıı ve Ç"Ok mlktaı da as mahkôm etmi,ttr. Bu hUküm, 6 ilk. 
keı-i malzeme ele geçlrml~tir. Huı teşrinde ye · ııe geti rılmıştlr. 
ileri hareketi 36 &aatte 20 nıil ka- B' suik 
tetmiştir. Bu bölgede Rumenlel' Al. "' . asd haberi 
manya ili! ittlfaklarınuı cezaıını ağır Moskova 7 (A.A.) - Tau 
surette ç km ye de,am etmekte, e lr ajansının Cenevre muhabirinin 
ve ölü olaıak ta çok sayıat v~ı rn k- verdiği bir habere göre Çek ta1e
tt d ler. Alnuınlar bu lıölırede Ruala. ~sinden bir gnıp, BohemyA ve 
ıın 5d nluk tıınl.laıla mukab1l ta- Morevya protektorasındaki Ce.
nrruzlarda buhınduklarını kabul et- tapo komiseri Frank'ın hayatına 
mekted rlcr, suikasdde bulunmuslardır. Nazi. 

Buclienni ordalan 1--- ..1.:..: · 
&enUu• !er mukabele bilmiıilde bulunmuş 

?llvskova, '1 ~f.~~ Rcutcıln h lar ve talebt-lerden birroğunu ha. 
susi nıuhabin yazı) or: u pisanelt-rde öldürmüşlerdır. 

On beş gilndenberi b1lhaııı1a Kiye. Eski Çek Başvekili 
fiıı düşmcsindr·nbcri vaziyet çok ka- Berlin 7 (A.A.) - Sabık Çek 
rısı ktı. Ancak bugttn emniyetle uy. BaşvekiU EHas hakkında veril~n 
lenebilir kl eephM n t.ehllkeli ~lan idam hükmünün yerine getirilme. 
.:enup bölge .. Inde ehemmiyetli bir ıi, başka bir zamana bırakılmış
diızelıııe haSJI olıUUI ve burada tutu. trr. Elias, başka davalar esn sın· 
ntılmıya mu\ af fak olunmuştur. Ki 
yrfbı dftşmes nden sonl'a Rusları~ da da ifadeler vermek mecburi-
~ok gü~ anlar geçırdikleri ve Al _ yetiru:ledir. 
nınnların iddiıı ettiği Jcadaı· olma • K...,... diden !krp knı 
nı ıkla bcıa1ıeı ln-am•a ve mal?.emece Ziirih 7 (A.A .) - Millnoda 
lcayıplnın uğrndıkları lthaz gotnr. çıkan Regime Fatiıta gu~teııine 
mcz. Anc:ık çok iyı bir kıt)•naktırn gör~. aabotaj ıuc:u ile mahkQm 
·ur n ·ldığıne gı l't', Ruıılar ('Pnup or- genç bir Sırp kız talebe idama 
dulaı·ını )'enıdcn taıılemıya ve kuv 
vl'tlenıl:rınıye muvnffnk olmuşlnı dı; mahkıim edilmiştir. 14 yaı:ıında 
Bunun rıı ticesl olarak Al n:ınlaı ın dıier bir kız talebe hapse mah
Kırımil do~ru olan llerleyitleı1 ınu. kum edilmiştir. Gazete, ölüm ce. 
vaffak y<'t !>iılı~e u~rıımı.,tıı·. Kırını - zasının derhal infaz edildiğini 
<lakı durum hıçbir yakın eı i ı• ııvan ılave eylemektedir. 
dırnıanıııktaılıı· . Poltavanın d~ nı"
sinden 11onra Harkofa vakla"ma te
şebbiisleri de kat't olarak durdurul. 
muştur. 

Turnıır istikametleri 

U za ktarkte 
vaziyet gergin 

Yazanı General Ali Ihsan SA.his 
6SKJ O&DU KUMANDANLATllNDAN 

( 1 ....,. "'1ıif«IM UMm) cenabına taarruz ed~orlar. Sovyet.. 
bOı etmemeleri, .aratıe RoatoY • ler de bqbca mııkabıl taarruiannı 
Stalingrad hattına varank 1'afkas:ra merkez bölgesinde yapıyorlar. Smo. 
ile Moskova arasını kesmemeleri, lensk cevrilmişe benziyor. Vaıdyet 
motOrlü ve sırhlı kuvvetlerle Mosko. Sovyetler için ümitsiz detildir. Bu 
vanın cenup taraflarında akınlar meydan muharebesini kazanmalan 
1a11mamal&n büyük 1ı1r hata olurdu. pek muhtemeldir: bu halde onların 
30 eylül tarihli Tasvirde Harkov bu ı.aferi harp üzerinde kat't tesırlı 
meydan muhareb•inbı ~ukuunu bun olacaktır. Bu muharebeyi kaybeder. 
dan dola11 pek muhtemel gönnüftiik. ltt11e, Ruıılar harbı kaybetmış olmaz-

Son gftnlcrde aıatı Dinyeper pr- lar. Alınanlar ise bıı mubarebe11 
kında ve hatta Dlnyeper ağzında kaybetmekle harbi de kaybetmiş o. 
bazı hareketlerden bahsolunduğu i'Ö· laraklardır.) A~nl günde Annaliete 
rüldü, Bunlann hepıi eylOl ayı nı. gazetc~ln!n askeri muharriri de ıu
hayeUerlnde ve Kiyef imha meydan nu yazmıştır: (Mareşal Budyenny, 
mııharehes! henuz devam ederken Rostcıv'un §İmali garbisindckl Stali. 
daha cenup taraflarda vukua gelen no şehri iştlkametinde büyük bir mu
nareltetlerden ve muharebelerden kabil taarruza geçmiştir. Maksadı 
lbarettir. Kırıma karaı taarruz eden Almanla.. 

Lenlngrad ve Ode.a 111uhaaara nn yanını vurmaktır.) 
muharebelerinden başka Almanlann Gerek lnglli& Generali Gougf'un 
cenup bölgesinde biri Kırım yarıma. ve gerek difer İngiliz askeri mlite
dumda, dlğerl Barkof taraflarında hn sııımın bu mütalealannın pek 
iki mühim taarruz yaptıklarına ve ciddi bir şey olmadıit i.şikirdır. E
bazı muvaffakıyetler elde ettiklerine ğcr kat'i tesirli blr muharebe yapı. 
tliphe yoktur. Merkez blllgesindeki hyorsa 8u tesir ve neticenin her iki 
Marepl Von Bock ordular grapunUJ\ taraf için hem 1talibiyet.,. hem mağ. 
da sağ cenabile Kursk ve Orel taraf- lüblyet halinde kaı'i olmaaı lizırnııe.. 
lannda bazı taarruz hareketleri ya- , leceği şüphesizdir. Bir muharebe bir 
parak Harkov meydan 111uharebealne taraf için katı, ve diğ'er taraf için 
rardım etınekte olmuı kuvvetli hlr ehemmiyetsiz olamaz. Kırım yarım
lbtimal<lir. Şıındillk Almanlar yalnız adasında Almanların ilerilemelerJnl 
taarruz hareketlnln büyük mikyasta men için Budyenny'n!n taarruıuna 
ve muvaffakıyetle deY&m etmekte gelince, o taraftaki za;rıf Sovyet kuv 
olduğunu teblii ediıorlar. vetlerl için böyle tesirli bir taarruz 

Blrinciteırinin dördünde bu hare. icrası da vaziyete göre imkin dahi. 
ketler ve muharebeler hakkında mi- Unde olmasa gerektir. 
'-lealar yürüten Tlmea gazeteslnbı Eskf Ordu Kumcı'ltda.nlaıntul4n 
aekert muharriri General GoaJ:h df. Eıne'kli General 
ror 'ki : (Almanlar !o:Jet!erin tki ALI IHSAN SABls 

IDAUöli TELGRAFlARI 
Yeni tasarruf 

• • 
nızamnamesı 

sandıkları 
hazırlandı 

AN/\ılRA, 7 (Husu-il su i idare ve Belediyeler tarafından 
Hazırl.anan bır nizamnameye ı".ôre kapatılacaktır. Bu sandıklar, ala. 

Hu uı;i ldarelcr ve Bcledlyeler, hük. <'aklarına munzam teminat olmak (i. 

mi ~ahsiyeU haiz olmak Ozeı c mem. zere depozıt<ı edılmıı gayrımcnkulle. 
leketşiınıul hır mahıvette ta111rruf 1 ıi bankalar kanunu hukumleıi dal.. 
eand kları tesis edccekleıdir. İRtanbul resinde taııarruf edebıleceklerdır 
Emıı ~ !.'I. ~andığı muıte na olmak Sandıklaı, mevduat sahiplerin~ a. 
fııcre nullı bankaJar tarafnıdıın v ı. rnns açabık<'ckler rehın cdılen ı 
cuda getirilecek tasaı ruf .sandıkları tınlanlan yuzde ~n 1"1beth\de ; 1; 
da bu nızamname hllkmtınc tibl ola. edeceklerdir. Sandılı:lann bltehı 
cakl ıdır. Sandıklaı n n!lkut ve em. mu. 
vıılı devlet malı h!lkm ndc addedıle. ameleler!, damga resmınden muaf 
cek ve beş sPnellk tem ttulerl idare tutulmaktadır. Sandıklara iıtirik 25 
maı1111fıle tcvdıata ~erilen fntıl kar. kuruş gibi cüı"i bir paradan baılı
tılamakta husule gelec,.k açıklar Hu. yacaktır. ..................................................... 

ALMAN jFi;i~;di;~;~~-i;ğjti~ 
t e b l i g'W i notasına cevabı 

H elainki 7 ( A.A.) - Fin hü
lcümeti, lngıltereye verdjji ce• 
vapta şöyle demektedir: 

(l ....... , .... ..., 
Bqkomutanı nktınde tananı ile 
kaçmı§Lır. 

Şuık cephesınin dlger bölgulcrinde 
taaı ru& luıreketleri plirı mueibmce 
devam etmektedır. 

Lcningradın bawıındakı aalıne Sov 
yet kuvvetlertnın yeniden yaptıtı blr 
gc,e ihraç teşebbu u ım klıı ülmilt
tur. A.ılker nakline )'aı·a) ıtıı 'upurla. 
nn ekıerısı batırılmış, k:ı aya çıkan 
duşman tamamile ınılıa ('ı!ılmıştlr. 

Alınan hava kuvveLl!'!I'! dun gece 
Rostcıfda bir silah fabrikasına ve 
a~·ııi zaııııuıda Mnı>kova ve Lcnını:rat 
takı asken tl':;İsata hucum etıniı:ıtlr. 

H a va taarnrzu 
(Radyo gazetet1i) - l\lııııuı haber

lere cC>re Alman kuYvetleı ı Tımoçcn. 
ko ordularnıa ka~ı havadan 5000 
tayyaıe ile taamı& elmektcdirler. 

Finlandiyaya, 939 da yapdan 
tecavüzden sonra 14 Birinciki
nunda Mılletler Cemiyeti Sovyet 
hükumetini mütec:aviz addetmıf 
ve Milletler Cemiyetinden çıkar. 
mıştı. Finl&ndiya kendıaini tek 
ba,ına müdafaa etmek ve F ın 
toprakı.rmın bir kısmını Rusyaya 
bırakarak Mart 940 da Sovv ı
lerle ıuJh yapmak zarureli.ndc 
kalmıştı. 

Londıa, 7 (A.A.) l\loskovaya 
karşı yaıııJ, n Alman tnarruzu sa -
bah gasetelerlnln bati ca 11ıevzuanu 

Fakat Sovyetler Bırliği Finlan . 
diyayı mahvetmek a.ızuaundan 
vağgeçmiyerek onu durmadan ra. 
hatsız eylcmiye devam etnıı~ ır. 
Haziran 941 de bir askeri t>-r"'
vüz. daha olmuş. Finlandıya J.. r.. 

dısini müdafaaya devam cımi ır . 
o lt&d HAifeMtı ••ııam> V k flar U 8 1 mum Fin topraklannın ehcmmıyetlı bir 

faat aalı111ını korumak üzere sar-
tetkil etmektedir. 

Timesin askeri yazıcısı diyor ki: 
Şiddetli Sovyet mukavemetine ıağ 

men Alman tnarruıu şimdiden bllyük 
terakk !er bydetmlştir. 

Taarruz Mo kova l!tikam tinde 
yapılan iki Jı:ı 111le şeklinde inklpf 
etmektedir. Sağdan vapılan hamle 
çok kuV\ cllirlir. Bu lıamleve Sıııo. 
len. kln 75 nıll cenup ıioğu uı ela Ros. 
lııve çrvrcsinden baDlııntıııitır. Sol. 
dan yapılan hamle de tamamllc bl 
rinciy<' benzE>mck•ed"r, 

Londradıı ıIDyleııdlğine gıtre ikinci 
hamle Valday d:ıilarının cP.nubunda 
ba ... lamıştır. Bu har ket n kta ının 
Kholn olması muhtenı lrllr. Alm ıılar 
B}'lll z anda Harkof i tJkametinde 
de ktıvvctli bir ileri hareketi yap. 
maktadırlar. 

Leningrad berine 7apılan baskı 
gevşemiştir. 

Tonoçenko dayam:ror 
Moskova, 7 (A.A.) - Unltf'd 

Preı1s: 
Krasnaya Svesda gazetesınln yaz. 

dığına göre Mareşal Tımoçenkonun 
tuttu~ merkez cephesinin bir çok 
kesimlerinde ıiddetl! muhareheler ol 
muştur. Ruslar bütün taarruıları 
ptlskOrtmfişler ve 190 tank, 31 tay. 
yare tnhrlp etmişlerdir. 

Ticaret Veklll 
'8hrlmlze gellyor 

Ankara, 7 (Hu uııi) - Ticaret 
Vekili Muhlis Eı·kmen dün akşamki 
ekıpreı1e İııtanbula hareket etmittir. 

f6!dılen gayretler ı~·n ciddi bir MUdUrUnUn kısmı hala mütecavizın elinde 
teblıke olaıak telakki edilmekte. bulunmkatadır. 
dır. beyanatı Finlerin taarruz etmekte olduk 

Mlyako gazctesf, Amerika ile . lan çevre, yen.İ bir Rus tecavüzü. 
Japonya araımıdaki vaziyetten (l moı •alııfeden devam) ne meydan vermemek i in j al 
bahsederek dıyor k1: K.dırgada ve Aupkapıdakl Sokullu, edilmelidir R l F l: d" fi 

Ne bekliyorm! Alacaklarımızın Uıldidarda Şemeipaıa. li:mJnbnundı . b" . ua ar ın .n. ıyaya 
Yenıcamı, Noruoemaniyc, Sult.anah. · yenı ır taa.rru~ yapmak ıçın yol-bloke edildl.:ındenberi ikl ay geç. 1 d l 

mı tir. Japonya beklerken, çcvır. nıct, Diyarbakırda liehram Pata, ar ve e~ı?'o lan hazırlamakta. 
me hareket! büyük terakkUer kay Maııısııda Muradiye, Yozııatta Çııpan dır. Eııkı Fın hududunun ötesin. 
dcınıektedir. ıt.lıınilla, Slnf!'apur, o~lu, Af)'onda Gedikpap, Kaysende de bulunan çevreler tamamile 
Hongkhonı ve Mo kova konfe. Alıı111•l Paşa, Beyşehiıde Eşı ofoglu, Ruı değildir. Rusların 939 da 
ran ları bunu göstermekte ve te- Buısada Muradiye, Hüıav •ndigar, yapm!f oldukları istatiı~iklere 
yit etmektl'dır. Dfi,mnn vakı i ka. İımtrde Hisar, Şad rvan, Divrıkt.e göre halk "'" 93 .. F" d' F' 
zanı~or. Takip edcce:t·miı lOI ga. Ulucanıi, Akbisarda Yenl"ami, An_ 1• • 

1
.n. 

0
• u ~n ır. ın

yet sarihtır. Ecnebi devletler u. tal) ada .Muratpqa, Tekelı Mehmet andıya gırJfmıf oldugu siyasi 
z.akdoğu sahasından çıkarılmadık Paoa, Kocaellnde Pertev Pata, Kon. taahhütlerine bağlı kalmaksızın 
ça yeni bir Şarki Asyayı kurmak ya Eı·eğlls"nde Ulucami, Ceyhanda mi.ıdafaa harbine devam etmekte. 
ımimkiın olmıyaca~tır. Abdulkadir aia camıleridlr. Bunlar. dır. 

Japon mılletl, uıcıine büyük dan bu > ıl tamırlerl bitmiyenlerın Finlandiya artık yalnız olma. 
im mesullyet almış olan hukume. ilerlki ) ıllarda tamamlanmalaı ına dığından bahtiyardır '\: e buyuk 
tıne itımat etmektedir. çalışılacaktır. B *- .-.!ı!_ Vakıflar Umum Mödiirlütft bu 1t- ritanya ile sulh m 'inasebetleri 
....-iıiz - Amerikan itbirliği ]erin yanında Valuflarınıızın yüksek muhafaza etmek isteğindedir. 

Londra, 7 ( A.A.) - Britanya deferlnı ve önemini gençlerımıze ve Şımdi Finlandiya Sovyetlcrle 
" 8 Amerika komutanlarının çok biıtün dünyaya tanıtmak içın devam. mücadelesinde yalruz olmadıaı 
mOhim görüşmeleri bu gün Ma. lı bir ıurette netrlyatta bıılunmakta ıç.ın mi dü~man addedilecek) 
nlllada sona ermiıtır. Britanyayı ve bu sahadaki çalışmaları da pn Finllndiya hükümeti bunu anla. 
hava mareşali ve Uzakşark ko. geçtikçe geniolemektedır. Bu yolda 
nıutaaı Slr Robert Brooke Po- geçen yıllarda yaptığımız neeriyata yamıyor. 
pham, Amerikayı da ayni mınta- ilaveten bu yıl da Türk gıizel sanat. . ......................... ....... .............. . 
kada Amerikan komutanı General !arı çerçevesi ıçinde yer alan cSiya. Evlenme 
Dooglae Mac Crthur temsil et •. ket> yazısı h~kkında hir eser çıkar. lallmalnamesl 
mekt.edir. YOkeek rlltbeli 8 Çin dı.ğımız gibi, lımir Fuan münasebe. 
aubayının bu görilşmelerde hazır tile de EYkafımısa ait bir de brotilr 
buhınduldan b1ldin1mektedir. çıkarılmıştır. 

Sir Robert Brook Papham ve Bunlardan bagka 6numuzdeki &J _ 
kurmayı Slngapura hareket et. Jarda da cEski yazılaıı okunıa anah 
m1flerdir. tarı> adında bir kitapla iki nwnarah 

Vakıflar dercial çıkaracat ı > 

Ankara, 7 (Hususi) - Evlenme 
meruim ve usullerini tesbit eden bir 
talimatname haaırlanmıtbr. Bu ta. 
limatname ile evlenme u ullert fok 
basitleflllekte H ev ene.cekJere kolay. 
tıklar ~ terılmekte<llr. 

Tefr ik a: aa Ziya Şakir _____ ........ __... ............. -
Talil Bey UzUnllllO bir çehre ile, ne ya p.dun 

erblt ne olur .. olsun, dedi 
--

Talat. Beyle Hakkı Bey, daireden 
çıktılar. Paltolarının ) akıılarını ka1. 
dırdılar. Şemsiyelerini açtılar. Ca. 
taloğlu eczaneııhıin &ntinden geçti -
Jer. Babıilhıia önünden geçıiler. Ge. 
çerken, ıeınsiyelerinın altından, ora. 
dak.i gu.iııoya göz 8'ez4irdiler. Kala
balığı az buldular. Canlarının ııJon. 
tısını ifade edecek surette, yüzlerini 
buruştuıdular. 

Caddeyi indiler. Meserret otelinhı 
gazinosunu da gözden ~ilcr. 
Orada da matlüp derecede aı:'kacl:ııı 
goremedıler. Yine, birbirlerinin yüz.. 
lerine bakarak cansıkmtısını ima et. 
tiler. 

Fakat, dıırmadılaı·. Sirkeciye ine. 
rek oradaki kahve .,. gazinoların ön. 
ler1nde de dolattılar. Buralardaki va. 
s!yetten de memnun olmadılar. 

Sapancalı Hakkı Bey, bir aralık 
Tallt Beyin kulağına eğildi: 

- Haniye, Enverln altmıı fedai. 
ıd ... Ortada, bldmkllerden lraşlta kim 
H görfinmfiyor. 

Dedi. 
Talat Bey, iizihıttılü bir çehre ile: 

- Ne yapahmT ... Arbk, ne olacak
aa ollllltı. 

Diye, cevap verdi. 
Geri d!lnmO.tlcrd!. Ağır atır cnd. 

deyi çıkarak Babıalinhı önüne gel
mişlerdi. Saat, Uçe on vardı. Artık 
vakit ıelml§tl. Tereddüt edilecek za. 
ınan geçmlwti ... Tallt Bey, Sapanca. 
lı Bakkıya doiru eflldl: 

- Ben, burada kala7ım. Sın git 
haber ver. Çıksınlar. 

Dedi. 
Hakkı Bey, ııUratle Menzil Müfet. 

Uıl Umumilliine geldi. Cemal lleyin 
oda kapısını açarak: • 

- Buyunm, Beyler •• berşey hazır .. 
,ıkınız. 

Dedi ... Oradan da, koşa k• (Mer 
kezi Umamt) ye slttl. Kapının iç 
tarafındaki sofada eabınıızlıkla gezi. 
nen arkadatlarına: 

- Hadı.. cabuk cıkınıı... Öteki
ler de çık1yorlar. 

Diye, onları da harekete getirdi. 
Kapıcı, derhal yakaı ıya fırladı. 

İçtima orlnsının kapısını açarak, o. 
radaki oturanlara: 

- Buyurun B~yler! ... 
Diye, batırdı. 
Kara Kemal Bey lle • Cemiyetin 

!"eşhur hatibi _ Ömer Naci Bey, ö
ne geçtiler. Diğerleri, onları takip 
ettıler. Sürat.il adımlarla Menzil Mü. 
fctti~\ Umumiliğinln kapısına doğru 

llerlcdilt'r. 
Kapının &üne, kır renkli blr at 

getırllnı t1 •. Enver Bey, bir (bea
m le) çekerek çevfk ve metin bir ha. 
reketle o ata bindi. 

Enver Beytn etrafına _ kamUen ro 
velverlerle müscllah olan _ Kara Ke. 
n al Bevln ııdnmları toplandılar Ra. 
bıAlıye doğı u silı·ııtle ileı·ilemlye 

bnt~adılar. 
Omer Naci Bey, kafllcnin onünde 

,ridlyordu. Cemiyetin erkilnından O· 

tanlar da, kafile:rl bet ,on adım ge. 
rlden takip ediyordu. 

Lord Hallfax'ın 
nutku 

(1 90İ ..w/ednt CÜMM) 
Franaanın )'lkılmaaıle başhyan mu 

kavemet muharebesini kazandılımızı 
unnedl7oram. Şimdi aafrr için har. 
bedıyonız. Kınvetimizi ihtiyaçlan • 
mızın seviyesine cıkaramazsak vazi. 
femi&f ı.tediğimlı tekilde bitireme
yiz. 

Halifax Amerika ve lngilterenin 
ııarola~ı: <İstihsal, çok istihsal \oe 
ılaha çok isUhııab olduğunu sl}yiı • 
miı:ıtir. 

Harbin SovyeUer Birliğine yayıl. 
masının yeni meseleler doğurduğunu 

·•vllyen hatip demiıUr ki: 
Muayyen bir sıklet içln !mil .lilen 

hır motöriin birdenbire bu sıkletin 
iki veva üç mialinl çekme~ıini bekli. 
yemez iniz. Enerjinıiai, kuvvetimizi, 
mukavemetimkl azami hadde karlar 
kollanmalıy1z. 

ôLOM 
inhisarlar Umum Müdür mua. 

vini ve Fahri maliye müfettitıle
rinden Feyzi Alada pek kısa bir 
rahatsızlığı müteakip rahmeti 
hakka kavuşmuştur. 

Cenazesi bugün T eşvikiye ca. 
miinde öğlen namazını müteakip 
cenaze namazı kılındıktan ıonra 
lçerenltöy mezarlığındaki aile 
kabrine defnedilecektir. Mevla 
rahmet eyleain. 

Çelenk getirilmeme9i 'J'ica olu
o ur. 

VEFAT 
Buuı Bırlili l•f.aırth.l Mttt~ 

Rcıiş/'gbıden: 

Gazeteci llrkadaolarımızdan Burha 
nettin Moral uzun zamandanberi 
muptell oldutu hastalıktan kurtula. 
mıyarak dtin gere saat 22,30 da ar: . 
mızdan ebet! yen ayrılmıı bulunmak. 
tadır Cenın: ı bugün saat u.ao d 
Beyoğlu haııt ne •nden kaldınlank 
Fcrikoy mezarlıR"ına nakil •• defne 
d1lecektir. Krndisine nhmet dileye. 
rck arkadatlanmısın cen ... tlnain 
de bulunmalarını rica ederts. 

Kafile, t.ı:ım İran sefare"haneeil• 
Nafıa Ner;areti (2~ nin araaındald 
koşeye gelince; Ömer Naci Bey der. 
hal Nezaret.in ıne1·d.ivenlerıne sıçradı. 
Sesinin bütiln kuvvetlle: 

- Yaşasın, mUlet.. yaşasın, İtti. 
hat ve Teıakki Ct'miyeU ... 

Di} e, bağırdı ..• Bır nutuk ııZl~Uye.. 
celmılş gıbi hazırlandı. Halbuki malt. 
sat, nutuk söylemek dcğll.. oradan 
gelip ~nleri de toplamak.. kalaba. 
hk görünerek Babıatinln muba!wa. 
nnı ş.a11rtınaktı. 

O zamana kadar, Sapancalı Haklq 
koşa koşa gelmiş .. şimdi (Hava Ku
rumu) merkezi olan binanın önünde 
7alnız baaına bekliyen TaW Beyi 
bularak: 

- Ckliyorlar. 
Denıı,u ... Talat Bey, hiç tereddut 

etmedi. Doğruca Babıilinin cazıno. 
suna gitti. Kapıyı açarak ytkaek 
•esle: 

- Haydi arkadaışlar ... 
Dedi. Fakat orada oturan oldalt

ça kalabalık müşterilerden, bu dHe. 
ta ucak, aeklz on kişi lttirak e tL 
Çliukü diğerleri. alelade mfişteri eP 
olup, yapılacak işle alakadar degil
lerdl. 

Tal&t Bey, bunlan 1anına aldı. 
Yokuttan inen kafıleyi karştl.ıı.dı. 

Enver BeJ, Babtlllnin kapıu a. 
nlhıe seldi~ &aman etrafına balnn-
4ı. Kendi 60 fedalainden eser sore. 
mqince fena haldı pşaladı. Kaf;le. 
vı tetkil edenler ele o kadar aıdı ki, 
bu kadar HJlf bir kunetlc, koca bir 
Jtilktmetl dmrnıf)oe blk1Jmak, akıl. 
hca bir hareket olamıyacaktı... Çün. 
kfi, Babı&Jlyl muhafazaya memur o.. 
lan poUa Ye jandarnıalardan maada, 
Sadaret DaiTeslnln albndakt kotuş
Jarda, koelroea bir (Uşak redif tabu
ru) vardı. Bu tabur, iıtiraaat icin 
cepheden ıelm!ıtl. Ve ihtiyat olmak 
6zere, oraya yerleştirilmişti. 

Göriilüyor ki, adedi yüzU aşamıyaıı 
bir cemaatle, bu oldukça möhım nıa. 
ha!aza kuvvetine karşı koyabilınek, 
dilofmilectk bir \eyfiyetti. 

Fakat, ne duracak ve ne düşünu
lecek zaman dei'Jld ·• En kilçfik bir 
tereddüt, (Cemiyet) i kokünden mah 
vedebiliı'di. Ne (llursa olsun, tali), 
tecrübe edile<:ektl. 

Em eı· B \. d l'hal atlJıdan atladı. 
Yanında, \ akup Cemil, 'MBmt. z, 
Mustafıı N ip, Hilmi ve ~apan ı 

Hakkı 'Beyle olduğu ha de, l~erl e 
do"tU koşmıya ba laıiı . 

Sadaret dair nln ıt •niş sofa ına 
gi tdikleri zaman orada o!ı k:ıç had -
me vn dı . S ıt r mııı oda ın n bu. 
lun.luğa kond !'ft girdikleri r.am n 
ltendılennı Un slla lı nöbe~i kar -
ladı. Bir ik hademe t lqla deri a
tıldı. Bunlnıdan blıı. en ileride bu. 
lunan Yakup C mil ve Hakkı B • 
!erin ıı ı \ 1 

- Nerey11 gidıyonunuz? .. Yasak 
I> ' d n !ı . 
Hakkı Hey sert bir ııesle emir ver. 

dl: 
-- Yolu Açın .. gerı çekilin. 

(n~uwrrH tıa1') 

BUGÜN 

MiLLi -
ALEMDAR 
941 !n blltün diın~ayı ağlatmıııı 

hıı aşk \e nıle faciıu;ı: 

KiRiK 
YUVA 

RİCHARD GIU~'EN -
BRENDA JOYCE 

RICHARD DfKS 
A;:;rıca: 

JOAN BENETT 
in kalblerı teshıı eden 

mutantan he>ecan filmi: 

YILDIRIM ALAYI 

B 
u 
o 
o 
N 

Tllrkçe siSzlll 

Matinelerden 1 ti ba ren 

-
MA 'MARA'~a 
. ................... ·············· 

Gençlik Sipor, 
Aşk Şaheseri: 

ilk Gençlik 
Munıessiller1: 

LEWİNSTON -
MİKllY RONSY 

Ayrııca: 

(Modern Cardaı) töbreWa 
Dünyada büyilk hır zafer 

yatatllltt o1an : 

ıasıı ısıı 
Jlatinalertea itibaren ba~bror. 
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a.u- .-/•: 
t. - Elindee 'iıaçbir it ıelmaa, !

Ana - Sofra, 1 - Denalryohı, '-
Cerahat - İsna.im, 5 - Saçı yok -
Adaleler, 6 - Ticaretin başlancıcı 
- Saıalminln zıddı, '1 - Bir edebi. 
rat münekkidlnln soyadı - Alıı 
nrit buhranı, 8 - Hükümdara ıual 
9f'l• - Başına (A) gelirse telkih 
41emektir, 9 - Din ve dönya ı,terial 
syıraıı - Tersi 1.aviyedlr, 10 -
Kuttarid olmıyan. 

Poli•t•ı 

Tramvaydan düştü 
Kadıköyde Bülbüldere soka· 

ğındu oturnn Bedriye adlı 60 ya. 
liında bir k,ıdın dün Köprü üze
rinde tramvaya binerken ayağı 
kayarak yere dü~müş kol ve ba
C".ağından 'aralanmıştır. Yaralı 
Beyoğlu hıt,tune,.ine kaldınlmıi?-

ur. 

* AY ACI KIRILDI - Y rını"' 
ı~k<"lesi ci' urmda Yurdiyadise ait 
zahıre mağazasında çalışan Zey. 
rckli Selımın iş esnasında üzerine 
çuvallar devrilmiş. ve ayağı kırıl. 
mıştır. 

Yoralı l<'clavi edilmek üzere 
Cerrahpaşa ha.~tanesine kaldırıl

ınıfhr. 

* MERDiVENDEN DÜŞTÜ 
- Dlin, Bebekte Manolye soka· 
ğında oturun Y orgi oğlu Koço 
evinde soba kıumakta iken mer· 
d venın kaymasile yere dii erek 
ınuıı.te ıf yerl rinden yaralanmış
tır. MerdJ\ t nin kaymasında hiç 
bir kasıt olmadığı anla ılmıştır. 

* SAHTE HÜVİYET CÜZ
DANI TAŞIYORMUŞ - Zabı a 
e buıesi gıyNck birçok genç kı7.ln. 
11: 

- Sizinle evleneceğım 1 diye 
iğfal edıp paralarını dolandrr
maktaıı sabıkalı Şükrü Ersa,·,ı~ 
adında bfr genç ııon defa Mılli 
Müdafaa \1 ek ilinin imzasını tak 
fıt etmekten ve ııahte subay: hiivi. 
)"et cüzdanı ıa,ımaktan dolayı 
yakalanmış. ikinci Ağır Ceza 
mnhkcme8inı- vetilmişti. 

Şükrü Ersavaşın muhakem.es i 
di.in bitmi,, Milli Müdafaa Veki· 
tinin taklrt ettiği imzalı kartını 
kullanmadığı anla~nldığından bu 
cihetten beraatine, sahte ıubay 
hiiviyet cüzdanı lllfımaktan dola. 
)'1 35 gün hapsine kara-r ver.il
mi,tir. 

* H•ylayf pastahanesi sahibi 
ihtikardan suçlu - Şişlide, Pan· 
saltıd·ı •Ha) liıvf> pMtahan~in· 
de bir ihtikar cürmü meşhudu ya. 
pılmış ve mağaza sahibi Askilip· 
yası fazla fiyatla karamela satar
ken yakalanmıştır. Dün de Asfiye 
lkinci Cezada sorgusunu mütea· 
k ip tevkif olunmuştur. 

Muhakeme, şahitlerin çağrıl

ması için b11~ka bir güne 

ını,tır. 

bırak1l-

Ayrıca Yeşil köyde 49 numara. 

&a tütüncü Ali ile Calatada Ke· 

meraltı caddeainde bakkal Petro 

1ıM>ğutulmu' birayı 22 kuruşa, E
r\ipte kömürcü Mehmet ile Ce· 

mal odunu fahiş fiyatla, Meıcan. 

İLia tuhafiyeci Adad.ia ile Tarakçı
ı.rda tuhafiyeci Erpd ile Ge· 
iork da yaldızi yüksek fiyatla 

.. tmışlar, ayni mahkeme tarafın
Ln dün yapılan •cnguları sonun. 
tı1a tevkif elunmutl.vclır. 

Hattat Hafız OSMAN'ın Yazdığı 

KURANI KERİM 
•al'lımı••a .. lr. • .,et aeli• bir ..,..ue 

l.ı..,..ı•-..· MA.AltıF Kitzr• eli t...-..d- ....... 11'•r~~11r. 

JO Ulllliıa ~ m•dw. Yaldızlı, bez ciltlili 

100 luw"""'*. T..,... ifi- Jaecliy•i 120 k.,._. 

Jfyıy A TR OLAR J( 
ŞEHİR TİYATROSU 

T.p«,llf\ Dra.m IMM•: 
Bu res• caat (20,JO) da 

HA.MUiT 
Türltçesl Üııivel'lite İn~& 

Edebiyat Şubeei 
• •• 

ATIUCA: Yi.e Hafu: ()oma., aecav_.__ ha...i 

ICUlt' AHI KERiM. Tiirk laM'f'lerie buılnuft... 29 1Ptim 

elt' ......... Yalcl.h laez c:iltlisi 60, t.,.-aya IO lıllnfttr. 

İstiklil cadde~! Komedi kısmı 
Çarşamba gündüz saat 14,30 da 

PARMAK ÇOCUK 
Yazan: Salibatt1ıı KÜÇÜK 

Çar,amba ,;ecesi 
KİBARLIK RUDAI.ASI 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

D•kk t Bu KUR'ANI KERiMLER y.;.e buı 
1 a : •bc.ılann bez taklidi kiiıt .... lı& ciltli 

ZA Yl - İıtanbul lase Mü· 
düdüğünden almı~ oldu~m 1835 
No. lu tak.si otomobilinin benzin 
lı;amesini kaybettim. Yenisini a. 
lacağımdan esir.isinin hükmü yok. ı 

Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 
Ks'-., 1atbklan anlaşılt1\1!tu Aldanm.maık için 

Ks'w.d• MAARİF Kitaphanesi adına dili.at e.llmelidir. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Eeaı No. 

981 

1740 

1847 

1921 

HMl 

2098 

2167 

2261 

2290 

2621 

2621 

2G73 

27115 

Bakırkö~, Kaıtaltepe mahallesi eski Karye üstü, 
yeni irıcidi çiftliği scıkağı c~ki yeni 15, 16 nu. 
murnh 7\J9!ı.GG metre ırnıruhkıı arsa. 
Üsküdar, P;lzarbıışı nıalıal!ı ,j eski Toprıık, yeni 
Boy Beyi sokak ı>ski :J4, yenı 40. 40/1, 40/2, 
taj 10 numııralı 287.28 metre murabbaı ev. 
Yeıılkapı, Yalı mahallesi .Kunı!lal sokak cı1ki 15, 
.)eni 29 kııpı, ada 811, p:ıfta 210, pars"! J mı. 
marıılı 88!!0 metre ıııurabhaı içinde kıılubcsi olan 
bostanın ::15/ 180 hi~;;e"I. 
Yenikapı, Yalı mahallesi Orln flostan sokağı, 
eski 4, yt-nl 19 kapı, taj 4, ada 81~, pafta 207 
parsel 4 ııumaı alı 5!l:?I) metre murabhaı i~·ln<le 
kulıihesl olan lıoı1Lanın 420/~456 hissesi. 
Kuzguncuk, İcndiye cadı.lesinde eski 3!.t, 41, yeni 
4:J, 4Cı kapı nuuıarası, tahınınen lfil.55 nıeLre 
ruıırııhbaı b.ıhı,:clı ıkı dukkaııın 20/IH lıissc,,i. 
Fatıtı, Küçük .\lustafııpaııu mahallesi, eski Gumi, 
ycıı[ Hısaroııü sokağı, eski 23 kapı, ada :?208, 
pııfta 268, ııaısd :;o numaralı ~l:?5 ınetı·e mu
ıııbbıu arsa. 
Kuıııknpı, l\luhsinc Hatun malıalleSl, T"'(llli Oda. 
lıu· sokngmda eski !!, yeni 1 kapı, ada 703, 
part.n llll, parsel 4 numaralı 170 metre murnb.. 
baı arsa. 
Emlnonü, Şeyh Mehmet Geylani ınahnllesi, Yalı 
Koşkü caddesi, eski 19, yeni 61 kapı, ada 406, 
pafta ı 8, parsel 22 numaralı Şapçı han altında 
87.60 metre muı abbaı h:ı·•nsız karglr dükkanın 
108/1440 hissesi. cl~bu gayrimenkulün 4 met
reden yukımsında 406 ada ve ·10 parsel lelııne 
kaıiiıneıı mue11seıı inşaat hakkı vard r> 

.Emınoııü, Demlrtaş mahallesi Knntarcılar cııd
desi, cskı G3, 55, yeni 21, 53, 61, 55 knpı, laj 
53, 65, 57, ada 471, pafta 94, parsl•I 46 numa. 
ınlı 46.50 metre murabbaı o<lnsı olan iki dük.. 
knr ı 21/24 hissesi. 
He} ..,. 'u, Be;:nzıt Miieyyetzade mahallesi, e11ki 
Bülbü l, yeni Serçe sokağı, e:oki :ıı. 33, yeni 29, 
81 numaralı tabmlnl'n 74.68 metro nıuı·abbaı 
nrsa. 
Kadıköy, Cn!erağa mahallesi, Hacı Hüsam 1'0· 

kağı, eııki !il, yeni 14/1, 16 kapı, taj 16, ada 
93, pnfta 27, parsel 25 ve 8 numaralı 314 metre 
murabbnı iki arsa 
Fntih, Muratpa~a mahallesi, Yekta Efendi ve 
Kıızgani Sadi cami ııokaklarında e~ki 6, yeni 10, 
10/1, taj 1011, 10/2 kapı, aıia 1096, pafta 216, 
tı ırııel 5 numaralı 1536 metre murabbaı kulü. 
h<'lı bo tanın 9/:JO hıSl'Jesl. 
Beyazıt, Maka1Ç1lar ııckağı, eski 61, yent 61 
kapı, ada 227, t'afta 13~, parsel 20 numaralı 
10 metre murabbaı üstünde odası olan kingir 
dukkfınm 140/360 his~esl. 
Eminönü, Şeyh Mehmet Geylant nuıhalle~i, Kö. 
nıiircü sokağı, eı1kı yeni 34 kapı, ada 406, pafta 
18, pRrr<el 26 sayılı Şıı pçı hanı derununda kfır. 
gir oda cada 406, 8 pıırselin 4 metreden yuka. 
ı ısındıı hu pnr~elin kadimen müesses ln~ııat 
hakkı ve 237 s:llıifedekı gayl'imenkul ve diğar 
numaınlar arasında müşterektir.> 

Mııl«ıdd~ 
hırnUJU 

Lira 

1200.-

518.-

646.-

604.-

639.-

650.-

610.-

984..-

8HO.-

- . 
170.-

'778.-

1000.-

lcabanda sinci• 3 kate aı-bilir. 

tur. Mdımecl Triyaki 

r Türkiye kömür satış 
~ve tevzi müessesesi.1 
TRAKYA UMUMİ 
AJANLIÔINDAN : 

Trakyadaki Mülki, Askeri M~eseJer, Belediyeler, Fahri· 
katar ve Müteahhitlerin Nazan Dikkatine: 

İht..iyacmız ol<An her cins maden kömürünün miktarının acele 

/stanbal Kara Must11/apaşa Cadd•sl 
lktısat Han S numaraga bildirmesi rica olıınur 
Bu mmtakaya ait bilcümle Kok ve Maden kömürlerinin 

stok mahalli İstanbul olmayıp Zonguldak havzası olduiun· 
dan aevkiyatm müracaat sıra.aile yapılacağı arzolunur. 

Telgraf adresi: AKCEN - İstanbul Tel. 43858 

ÖKSÜRENLERE KATRAH HAKKI EKREM 
Istanbul Elektrik, Tramvay 

Tünel lıletmeleri Umum 
Müdürlüğünden: 

ve 

1. - 30 adet primer termik röle mektupla teklif istemek surL>tile 
satın alınacaktır. 

2. - Teklif mekt.uplarının , Levazımdan parasız terarik edilecek 
şartnamedeki taı:ifat dairesinde hazırlanarak 18/1219•1 giınü saat 17 ye 
kadar 4 üncü kattaki Komisyon kiUıpliğ1ne imza mukabilinıle verilmesi 
lazımdır. (8793) 

Türk Maarif Cemiyetindenı 
fstanbul Resmi 1lin İelerl Müdürü Hüsnü Akkoyunlunun 1/10/941 

tariminden itibaren Cemiyetımizle alakası kalmamıştır. İlin İşleri Büro. 
su namına kendisine mukaddema verilmiş olan vekô.letnanıe hükümsüzdür. 
Alikadarlartn mali'ımu olmak üzere ilin olunur. 

As. Tbb. Okulu Müdürlüğünden : 
ı. - Üniversite tedrisatı 31/1. Teş./941 de ba~lıyacağındım sılada 

bulunan Aa. talebemizin sıla izni b irinciteşdnin 28. ne kadar temdit 
edildiği. • 

TÜRKiYE 
iS BAHKASI 

1 adet 2000 liralık =- 2000.- Lirn 
3 > lOuo > = 3000.- > 
2 , 760 > = 1600.- > 
4 , 500 > =.: :!000. - , 
8 > :.!50 > ::... 2000. > 

35 > ıoo > = 3500. > 
80 > 50 , - 4000.- , 

2724 Beyoglu, Kuloğlu nııılıallesi, Maymun sokağı eski 
2, yeni 5, taj 5 kapı, ada 448, pafta 18, parsel 
6 numıırah 33.50 metre murabbaı kt\rgir ev. 
R<'yoğlu, Bülbal mahalleal, Gölbaşı sokağı, eski 
18, yeni 65, taj 55 kapı, ada 566, pafta 43, 
paısel 26 numaralı 57.50 metre murabbaı ahşap 
ev. 

111 2. - Bu sene yeni kayıt ve kabul edilmiş olan talebelerin ise 15 
birinci teşrinde okula iltihak etmeleri ilin olunur. (8441) 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 
IKRAf~liYE PLANI 

K1'~ŞİDELER: 4 Şubat, 2 :\layıı, 
ı Ağustos, 3 İlkteşrin 

tarihlerinde yapılır. 800 > 20 ..: GOllO.- > 

2798 

2808 

286t 

2879 

2910 

2978 

8010 

soıs 

3031 

Aksaray. Keınal,paşıı mahallesi, Fethibey cadde
sinde egki yeni 11 kapı, ada 913, pafta 188, 
puısel 86 nunıaralı 18 metre murabbaı dükkan. 
Enıiııiinü, Çarşı mahallesi, Kürkçillcr Çarşısında 
eski ~eni 24 kapı, ada 48ıl, pafta 8, parsel 6 
:numarnlı 23 metre ııııırıı.bbaı kargıı dükkanın 
3/6 lll!seııl. 
Enılııönıl, Dayehatun mahallesi, Hı.iyük hım av. 
lusu, eski yeni 34 kapı, ada 259, pafta 87, par
sel '16 nıımaıulı 42.60 nıt>tre nıuıabbaı kargir 
odı;nm l 3 his~e!I. 
Eminönil, Day ııtun mahııJlcel Yalrlız hnn Ü'lt 
kat eski yeni ır. kııpı, adn mıo, pafta 160, nu. 
mnralı 54 ını>trc murnbbnı kii.ıglr oda. 
Biiyukçarşı, A •a nkağı, e«kı yeni 88 kapı, nda 
2718, pafta 5. puı~eı 15 numaralı 4 metı·e mu-
rabbaı dOkki ı r J 2 hisııesi. 
Aksaray, İne~ • ınııhall~I, Valde cami ıoka. 
ğında eski !12 ı · ı•ı, ada 1119, pafta 261, parsel 
12 numaralı '>7 ırtrı> murabbaı arıııa. 
Beyoğlu, Krc:ı• ne mahalleııl, Yedlkuyular cad
desi ve Dııvıır-1 h: )l-aklarında blla sııyıh ada 
625, pafta 51, parsrl 1 numaralı 2138.25 metTe 
murabbaı arsll. 
Beyo~lu, Kocat11pe m~hallesl, Sazlıdere cadrlc!'li 
ve Duvardibi sokah1arında ada 626, pafta 50, 
paı·ı1<'l 6 numaralı 712.25 metre murabbııı 11r11a. 
ÜııkUdar, Yenimahalle, eski Vangın ha~, yent 
Setnret ııokaibnda eski 28, yeni 36 numarnh 
96.50 metre murııbbaı ev. 

8010.-

673.-

630.-

812.-

667.-

'700.-

t2'.-

670.-

6415.-

2Rol9.-

1822.-

BUGONKO PROGRAM 

7.30 Pl'ogram 
7.3:: ll-Tüzık 
7.46 Haberler 
8.00 l\lüzik 
8.30 Evin saati. 

* 12.:ıo Program 
12.33 Fa~ıl heyeti 
12.-15 Habeı !er 
13.00 Fa~ıl 
ı :1.30 l\I üzik. 

* 18.00 Program 
18.03 Kadınlar 

fa~h 

18.25 Konuşma 
18.45 Radyo çocuk 

kJüb{i 

19.30 Hubcrler 
19.15 Serbest 10 

ılnkiku 
t 11 .. ,5 Ş l'kı, turkü 
l!ll. Ili Hadyo gaze. 

tesi 
20.46 Haftanın 

Ulrküsü 
21.00 Ziraat tak. 

vimi 
21.10 Şarkılar 
21 .30 Konuş.ma 
21.45 Bando 
22.30 Haberler 
22.45 Muz ile 
22.55 J(apanış. 

açık arttırma usulile satılacaktır. 

1 iLAN 

6 Şubat 941 pazartesi gunu 
Beyazıt camisinde öğle namazın. 
dan sonra mor bir kutu içinde 
muhafazalı bir adet kıymetli kra.. 
vat jğııesi buldum ve mezkıir ca· 
mi müezzini Mustafaya tcslimen 
sahibini de haberdar etmek ıçın 
ilan ediyorum. 

1 
Adtes: Tophane Akarsu yo· 

kuşu 3 numaralı h anede Hulkiye. 

Klrahk boş oda 
aranıyor 

Cahrtasaray, Taksim ve civa• 

nnda günef görür botı bir oda 

aranıyor. İdaremizde M. M. rÜ· 
muzuna mektupla bildirilmesi, 

Müzayedeye iotiriik edecekler mukadder kıymetin yüzde onu nisbe. 
tinde teminat yatırmalan lazımdır. ' 

İhale 16/ 10/941 perşembe günü ıant ondadtr. Satış esnasında veri. 
len bedel muka<lder kıyme i geçtiği takdirde teminat akçesi derhal art. 
tırılmıyıu·alt ihale kimin uhdesine icra edilirse teminat akçesi ona ikmal 
ettırilecektir. 

ZAYİ _ Askeri kayıtlı nüfus 1 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini çı. 
karacağım. Hükmü yoktuT. E. 
dirnekapı 397 Kerim Erseven. 

••• 
ZA Yl - İstanbul birinci ilk 

mektebinden almış olduğıım na. 

kil ilmühaberini zayi ettim. Ye

ni5ini alacağımdan eskisinin hiik. 
mü yoktur. İhsan Canata birınci 
ılkmektep numara 486. 

liirlnciteşri : Çarıarnba 

136J H· 
Raaaazan 

16 

Gün· ısı 
8 

l ST 
l< unıt 
Ey lil 

25 

Hızır 156 

"ıılciti• 
Ezani Vasati 
~ D ' o. --

GUıt•ı lYarınkl) 1'2 24 ı. os 
Öih 6 2 ı ı 02 
lkt ~JI u9 32 ·S ıs 

Akta• 11 (; l7 41 
Yatlı Jl 30 ı9 12 

Tukanda adre•I ve taf,ilitı yazılı gayrimenkuller peşin para ile .-. 

İsteklilerin pey akçe~i, nüfus tezkere~! ve !lç kıt'a fotoğrafla bir. 
11kte bildirilen gün ve saate kııdar şubemiz Emlak Servisine gelmeleri. 

(8806) 
lm • .ı.ll (YanıtldJ 10 47 J4 27 

B 1_ di. Hume'un dairesinde iken aklım3 1 Biz de boyle diışuıııiyoruz. muavinlerinden Sweet işgul etmıştı 
ÜgÜtc. zabıta romanı : 28 gelmışti. Fakat iş i~tcn gl'<,:tikten , • • , • , Bııinı avukat da yerine geçip utu. 

- Güzel Mis Thumm, dedi, Fakat 
bununla jüriyi ikna edemezsiniz. 

Babam: 
- Jüri heyetini de buna inandır. 

mak alıtn vezlfeniz, deı:li. 
M.lster Lane da söze karıştı: 

- Şlmd!Jik jüriyi bir tarafa hı. 
rakalım, dedi. Sizin şahsi diışünce. 
n1z nedir? 

sonra. Bu benim kabahatim. tnnıır Arad~n giıııler gcçnıiştl. Kederden runea, Müddeiumumi muavinile ara. 
etmeliyim. Mister Curr·cı, Do\'; 'un iideta hasta olmuştum. Dow'u kurta. larında bir geçmişleri olduğunu sez. 
da~·ası için kaç paı a i~tersiniz . raınıyncağ'ız <li~·e ödüm kopuyordu. dim. 

- Ben zaten bu davayı açtığım Biıt,ın !?Ün Clay'lıırııı evinde oturu- ı Aaron Dow. salona getirildi. Bıça. 
için. yor<lum. Babamla Mister Lane iıe ıe arlam kerrH kenrlıne bırşeyler soy. 

- Şimdi bunları bırakuiını.. J\nç mütemadiyen a\•ukatln göıfışüyoı-. 1 leni~·ordu. Atada bir de bıışını dinle. 
parn istiyorsunuz?. lndı. Dııvn giınü yııklaşıyor, J.,ane'ın ykilere doğıu çevirerek nuzarlıırile 

- Şahit biziz! ı Lane bunu siiylerken cetıinden ÇC'k sıkı bir nıiicndelcye hn:m·lıındığ'ı aıı- or 1 ı rlnıı yarılım istiyordu. 
- Hume sizlı?rJıı işleri kat·ıştırmı. defterini çıkarnıı!' ve dolınıı kııl(,nıi 1 ıaşılıyordu. I.ceds'dek, bütün ııııiıe. nen, babanı, :Mister Lane, Çlay ve 

ya çalıştığınızı idrlia edebilir. Kim- hazırlamıştı. Avukııt işin clılrli olrlu. ha!lsıs doktorlara ba~vurıııuş, faknt o~lu J.."llıetc muhbirlerinin arka!lında 
bilir, belki hiitiin şehre de Dow'un ğuııu görünce çok yük~ck bir fiynt hiçlıı !"inden bir fayda temin edil~nıi. oturuyorduk. Ayni hlzada, fakat biz. 
masum olduğunu zannettiğirı1zi yay. söyledi: j yeccğirıl anl:ıvırı"a Ne\'yo\'ktan keıı. ılen epey kuşe<le Dr. Fawcett ver al. 
mışsınızdır. :Mister Lane, hiç istifini bozmadım di doktoru Mi!'ter lltart ny'yi getiı t. m"'" keçi sakalını parmaklartle ka. 

Babam hırslandı: çek! imzaladı ve Currfer'e verırken nılşti. B:•n hıı·kaç kere Dow'u gnrml. nştırıyordu. Fanny Kai>ıer, !!filonun 
- Rica edcl'im Mister Currier, de: ye uğr;ımıştıın, musaadc ehıı diler. ort:ı .. ınrla. mı:rnrı cllkknti celbetme-

davadan bahsediniz. 1 - Masrafiara kaı ışmav n, dedı. \'ı!kıa avukatla birl.kte gld b ı ıdıın, mt>k için mümkün olduğu kadar bü. 
- Pekiili ! Fakat yaptığınız işin Onlar bana ait. fakat nedense bu aılamdarı boşlanını. zu ı ~ oturuyorıJu. 

farkındıı mmnız? Şimdı Hume sizin A\'\ıkat yan gözle baktığı çekteki yorrhm. Hapi~hanenin rahibi :\foir Raba, 
Dow'u görerek söylediğiniz veylel'i rakamı "Orüncc ellerini u~uşf uı. rak: · · ı>t mııhkeme günü geJ;p çattı hnpl hııne ıniidfirü Mngnus, Corni-
ona talim ettirdiğinizi söyliyecekt!r. - Böyle bir paraya, dedi. 0P' it>- A llllr \,,n•n en tanınmış ga-.<"elcı i. ehnd hep !!alonda idiler. 
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Kenyon, Beledile doktora Bull ve 
dığer pohsler çağırıldılar. Sıra Cor
nıchael'e gelince, gayet hürmetkar 
ve çekingen bir tavırla ortaya çıktı. 
Onun bu halini Müddeiumumi mua
Tİnine, karşısındakinin aptal bir a. 
dam olduğu ~ehabını vermişti. F ... 
kat birkaç dakika sonra herkesi v•• 
vırtan öyle sözler söyledi ki, doktor 
Fnwcett'in bile morardığını gördüm. 

Cornlchael, asit hüviyetini söyle.
meden öldiirülen Fawcett'ln katibi 
gibi konuştu ve hikayesini olduğu 
gibi anlattı. Müddeiumumi muavini. 
nin şaşırdığı görillüyordu. Bu esna. 
ela l ır w"ıırı mektubu ve tahta kutu 
pıtrçasından da bahsedfidi. Cornlcha. 
el'in söyllyecekleri bittikten ıon~ 
ııra hapishane müdiiril Mar;nus'a 
geldi. O da Mister FJLwcı.U~n hapis
haneyı zi)·aretlni ve. konuıulanlar1 
olduğa gibi anlattı. Banlan söyler• 

Benim düşüncem bir şey değış. 
tfrmez. Elimden ıreleni yapac:ığım. 
Dow'un hücresinde yaptıL'1nız ştı 
veva bu tecrübe ile onun kurtarıla . 
ca~ını zannetmiyorum. R ıyle bır 
teyi müdafaa ederken şahit göster. 
mek lhımdır, 

~Jsteı Lane oturduğu koltuğa ıylce ı rin- bile davalarını Qzeıill" alırım. nlıı muhbirleri, sokaklara kadar ta- Miıddefrmtınıi rraım·'ni 
y,limülere~: 1 Şimdi il'< ı,ıııı nıütehassııı;ları temın 

1 
şnn ıııcraklıhr salonu doldıırınııqtn. bcklctmcıl •n söze baqladı. 

- Benım do korktuğ'uru bu idı, de. etmek olacnktır. Mahkr-nıt le ı ldia nıakaıııını llume'\11, ,ahitleri olarak gi.ıııterilen 

hizi çok kcn de avukat Currler'in b~ok ııu
Clnavetin allerine maraz kalmı9tı. 
pol ıs' tefl j ( lHvH• 'llOf') 

1 


