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( 1 
Beşeri saadet, ancak 

manevi güksekliğe değer 
veren. bir medenigettedir. 

••• 

Adli edcbıyatımızda eşsiz yer tutan bu Je
gerll eseri yalnız avukat ve hukukçulara degil, 
munevver bulun vatand aşlarn tavsıye edcrız. 

Eıı r Türk hukukçuluğunun her bakımdan çok 
ıümull6 bir nevi ansikl opedısıdir. MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

Tele. Tasviriefkir, İstanbul 
(Şerhi 2 ııci aahıfcmizde) 

900 bu~Qk ahıfeyi havi olup fiyetı 2 lıra-

L dır. Her kitapçıda bulu nur. _) 

-· r .... 

HükUmete itimadı 1 Halkın 

· eni Demiryolu 
t hvillerimiz 

zarfında adeta kapışılarak BEŞ gün 
alındı ve tamamile satıldı 

Ankara, 11 (A.A.l - Maliye 

Vekiı.letıııden tebliğ edılmiştıı·: 

İhraç muddeti 7/1 l ı941 saba

hından Hi/11/941 akşamına ka

dar devam etmek i.ız~re satılığa 
çıkanlmış olan yüzde 7 gelirli 

Cüniin yazısı ........................ 
M. Hltlerln 

nutkundaki 

en mUhlm 

aöz 

demiryolu istlkrazının 5 

milyon liralık bıriııci tertibine 

ait tahviller, balkınıızm gösterdı

ğı fevkalade rağbet sayf!Sinde ilk 

5 gün ıçlnde tamamen satılmıtı

tır. Dahili i~tikrazlıır•mızın her 1 

zamı&n muvaffakıyetle kapanma. 
ııını temin eden vatandaşlarımıza 

bu defaki istikraza evvelkilerden 1 
· daha üstün olarak gösterdıklerl 
rağbetten dolayı teşekkür ve ih
racın bu akşam sona erdiği i!ive 
olunur. 

Vali avdet etti 

iaşe Miidürlüğü 
liğvediliyor 

Nafia Vekaleti lstanbulun golları için 
geni tahsisat flerdi 

Birkaç gün evvel Ankaraya gitmiş olan Vali ve Be
lediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar dün sabah teJırimize dön-

Türkiye 
ve sulh 

Times gazetesine göre 
Almanlar, /stanbal ve 
Dolmabalıçe Saragını11 
s 11 l la için çok yakışır 
bir mahal ol dağ un ıı 
anlatmak istiyorlarmış 

Londra 11 (A.A.) - Tjmeı 
gazetesi. d~erlin ıt:lh işareti ola
rak zeytin dalı al\llıyou batlığı 
altında neşredilen bir yazıda di
yor ki: 

Ekser bitaraf memleketlerde 
olduğu gibi, Alman propaganda
aı, bir sulh ihtimali bahsinde, 
Türkiyede de faaliyet eöıtermek. 
tedir. Bu propaganda, çifte. bir 1 
hedef gütmektedir: Sulh lehınde ' Akdenizde ltalyaalara karyı yeni 
bir hava yaratmak ve eğer bu te-
şebbüs muvaffak olmazsa harbin 
devamı mesuliyetini lngiltereye 
yüklemek, Almanlar harbin yor_ 
gunluklarını -ve bita;afların harbe 
sürüklenmek korkul~ını ileri sür
mekte ve harbin menııelerini çok 
usta bir tarzda bulutl~rla gölge
lemektedirler. 

Times gazetesi, bundan sonra, 
Almanların muhasamatın devamı 
bahsinde İngiliz efkitrının. birleşik 
olmadığı intibalannı yaratmak 
istediklerini gösteren haberleri 
kaydetmekte ve yazısına şöyle 
devam eylemektedir: 

(Dlf1ıamı sahife ·'· ıüh•ıs 1 d!) 

(_Askeri Vaziyet )j C. H. Partisi 
------------------Şark cephesinde grupunda 

kış ve harekat 
Yazan: General Ali Ihsan SABIS 

ESKl ORDU KUMANDANLARINDAN 

Hariciye Vekili 
umumi vaziyet 
hakkında izahat 

verdi 

M Hitlerin bu defaki nutku
•riun her cümlesini ayn ayn 

tahlil edecek değiliz. Bu suretle 
İnceden inceye tahlil külfetine gi. 
t'İfenler, her cümlenin mefhumu· 
•u zorlayarak kendi arzulanna 
göre mina çı"-makta oldWdarı 
cihetle bizde a7Qi •uİ1ete düt
memek için bu d~ a.-k- bize 
çok mühim görün• tek lair rim
lesini almayı ve oDtD üzerinde 
durmayı daha faydalı addediyo. 

müştür. 1 
Vali, seyahati hakkında gazetecilere ıunlan ıöyle

m~tir: 
Alman tebliği M evıim huehile büyük taarruz ıumludur, Taarruz edecek taraf geri 

hareketleri muvakkat bır ~üd i çekilen diıemın kuvveUeriniıı terket
det ıçtn ağırlaomıştır. Cephtmin mer. tikler i tah,rip edilmiş ara:ı:ide ve yol. 
kez ve ıimal bölgelerinde kar yağı. larda ileri hareket edecekleri içın 

yorsa da hararet derecesi henöı sıfı. mevsimin zorluklarına, bu çeşit tah
na altına düıme"'iştir. Bunun içın rip1erin engelleri de ilave olunarak 
w:emın va ıular da donmanuottr. Ça. taarruz edenlerin ılerilemeleri güçle. 
murlu, batak Ye ııulıı karla örtülü şir. Bugünkü muharebelerde cepha
olan zeminde ehemmiyetli ta rnız ne, benzin •esaire 11arfiyatı o kadar 
barekeUed giiçttir. Toplar, arabalar, çoktur ki, onları mümkün olduğu kıı. 
aUar, katti ba3ll · anlar çamura dar ileride t ıs otunmuş tıahra tev
uplaaır. TaarTUS aareketlerfınle er .. 'Zİ merkczlerindm ~ menzil am-

Parti Hav•iget Divanı 
seçimi qopıldı 

nuı:. 

Alman Devlet Rea.i, demokrat 
hükumetlerin ııünden güne ha
arlıklan artmakta oldujQ iddia
•ına mukabele ederek diyor, ki: 

•Ben de hazırlanıyorum. Silah 
İrnalitmı birkaç hususi sabaya in· 
hisar e =-.ı!_ s· ·· miktar - !AYID. ar gun ne 
malz.eme ile geleceğimizi 1Öftıl'ek 
hayret edeceklerdir.» 

M. Hitlerin bu ıözünii ıeJifi 
eüzel bir tehdit addetmek doiru 
olmaz. Alman Devlet Rei.sinin, 
demokrat devlet ve hükumet re
islcı.;;..e nisbetle bir faikiyeti var
dır. Demokrat cie..-letlerden me
sela Amerikanın Cürnhurreisi M. 
Roosevelt nutuklann.da ekseriyet 
le «fu kadar tayyare yaptık, bu 
k d r tank imal ediyoruz, yakın
da Naziler bizim ne müthit silih
larla karçılanna çıkacağımızı gö. 
r~ceklerdir»e gibi rakama müıte
hı bir takım malümat vermekten 
bo lanır. 

- Biliyorsunuz ki bu defa Anka. 
raya ~idişim, İstanbul iate te~kila
tının tanzimi ınevzuu et.rafında hü
kfımetle &.enıas içindi. İstanbul iaşe 
müdürlüiünürı liivına karar nril
ıaift1r. Bu hususta haZlrlanarı proje 
Heyeti :Veklle)'ll arz.edilmiştir. Bır 
iki güne kadar tatbik muklhıc~r
meı;i beklenmektedir. 

İstanbul iaşe nıudürlüğü bu pr ıje 
ile liğvedilerek yenne bir (J ,,e 
Mıntaka Müdürlüğil) kuı ulmak a • 
dır. Yeni ıuüdtııun kim olRcağı he. 
nüz belli değildir. Yeni Mınlaka 
İaşe :Müdürlüğü, t.atbiknl•a kolaylı ... 
lar temini maksadile, başlıca )iüra
kabe Bürosu, Tetkik Bürosu ve İaşe 
Burosu nanıile Uç büroya ayrılacak. 

tır. 

İstanbul l\lüı·akabe Komisyonunun 
lôğvedılcceği doğru değildir. Yalnız 
Komısyonun çalışmasına yeni bır 

şekil verilecektir. 
(Devamı sahife 3, sütun 5 de) 

8u tarzda mütemadiyen rakam 
\re adet zikt--e!Jnek yalnız M. Roo· 
•evelte ide münhasır değiidi.1-, A
tnerika Hariciye, Harbiye ve.ya 
Bahriye Ncızın gibi mesul bükiı
bıet adamları da hemeJl autukla
t&rıın hepsinde böyle bir ıürü 
•dcUer zikretmek itiyadmdac:hr
lar. Buna mukabil M. Hitler de 
Uı.un boylu adetlerden, rakam- ' 
laric!an bahsetmeyi ıevmez, o yıal- • 
bı:t.' bu defa da Y9Ptıiı veçhile ı 
«bıx de hazırlanıyoruz, ailahlıım.. 
lbb ıxla bir gün düayafı ~yrette 
ıreıkaeatız• ıeibi umumi bir iki 

IÖ~e iktifa etmeyi tercih e,ler. 
M. Hi~ ~rin bu tarzda k18& aös

l~rine İff biz, çok eb-.ııiyet ve. 
rilrnesi iktiza eylediji k .... tin
deyiz. Çünkü Alman De...&et Re 
İsi bugünkü korkuıaç harp çakma: 
d1ın e~el de lnıiltere ve Fransa. 
b~ ~~~•beo irad ettiii nutuklarda 

ır .... defa bö" 1 .. _,_ •• 1--:._ f y e ıozıer toy ... _,-
.İ" M~eli Lehistan harbi ç&1n11. Mussolini'nin 

BEYAN ATI 
an bır müddet e.vel doirudan 

d<;gı"Y• M. Daladiyeyi mwtap 
edıı~rek, cM. Daladiye Alman 
a kerin n neler yapacajını ve Al

man silahlannın ne kadar müthİf Bıı •iinkü f .Jakarlıkları11 
0 tdugunu görecektir, iltunları isti. • 
nıale beni mecbur etmemesini m•lci/tıtı saf •r olacaktır 
lcendisine tavsiye eylerim• de· ROMA 11 (A.A.) 
ın4ti.D • 

MuMolini dün Napoüde Parti 
Bu aözlerin o vakit Fransız 

tnı-h firnde ve bllhaua Fransız Reiainjn ve Pa.rti ıiyaai ~efls.i~Uı 
hıatbualında nasıl iafhfafla kar. vermjf okluğu bir kabul re&CAID

tılarıdığını pek iyi hatırlıyoruz. de şu beyanatta bulunmuştur: 
Hatta yalnız Franıız matbuah H h eketine bilhaua ma-
değil, fakat sa.bık Batvekillerden ı arp ar b. Jtal-·a haHunuı 
\re 1\1 Ki sonun adamların· ruz kalan cenu ı .,. 

• eman '- _J~ • ı· . hafaza 

-·-Çember içine alınan 
bir kısım Alman 
kafJfJetleri imha 

ediliyor 

Moskon, 11 (A.A.) - Sovyet ak
şam ~bl'ti: 

11 ııonte,rin gtin(l kuvvetlf'rlmiz 
bdtün cephelerde düşmanla muharB
belere devam etmi~lıırdiı-. ı O ııontco
rın ırihıü dart Alman tayyaresi tah. 

.(DBWMM •Mlfı 1, ıtiittm ,ı tl.ı) 

dan nıe bur M. Tardiau hile M. ıüa.\ınet ve aıs1p mı mu 
fii llerin' bütün bu ıözlerinio bri edeceiine ve düşmanı haya) su. 1 

«b~öf11 ten ibaret oldu(unu id~ia kuluna uğratacağına daima kani 
eylemifti. Halbuki sonra Lehıı- idim. Bugünkü fedaHrlddann 
tan h rb" ··t kip de ~ a ı ve onu mu .~~ . mükafatı zafer olacaktır. Bu za. 

ranaa harbi zulnrr ethi't vakıt, JJ. .\L l fer Altdcnizin kral içui olan •--
"QIAn Devlet Reisinin, A man 

TASVİRl EFK.AR poli milletini ve onun e~düatai 
(Deruu eahif• ı, .ı!tıın ı. dı) gayreti~ çolt yukscletecokt.ir. ı 

Kerç ve 
Si vastopol 
bombalandı 

lerln ve 11ubaylarıa. cesaretleri •e llll barların an ikmal etmek mümkiin 

ANKARA., 11 (A.A.) 
C. H. P, Meclis Grupu Uınumt 

Heyeti 11/11/1941 alı gunu s:ıat 16 
de R1!is vekili Seyhan :Mebusu HUmı 
Uran'ın ı cı liğıııde toplardı: 

Ruzn mc mucıbinc rarti Haysi-

• baretleri kadar, ceride cı.,,hanenln, değfldır. Taarruı hareketleri ' 'e mu. 
Kıtalarımız şımalde b ı zın r.. y yccek madıielerinin de He harcbeleri devam ederken geri mm-

yet D vanı (!Cımı yup lu -ak W"'"''-
sonunda, Doktor Mwıtnfu Cıuı k n 
(Çorum), 1 mail Kemal Alpımr (\o
runı), Doktor İbrahını 'rali On •· 

geni mu'CJQ f f akiget • r.:İy::::e=sil=ı=·'a=tl=e=ıe=Y=k=j =&=Yl\=I =d::::er=ec=e=d=e=lu=-===(:D:e:VQ'.=1=11t=scı=h=İ=/ e= f=, =li=il=u=rı=4 =d=e=) 
rı:n (Diyarbakır), Ali Rana Ta han 
(İstanbul), Zıya Karanıllrscl (l tan. 
tıull, Recep Peker {Kutuhya) ve 

kazandılar 

BEKı.1N t 1 (A.A.} 

1918 mlitarekesini" 
yıldönümU munasabetile 

Ruzvelt 
bir nutuk 
söyledi 

Amerikan milleti 

Naci Eldeniz ( Se~ hun ı ın s çıld ,. 
lerı anlaşılmış ve ltı~ r tçc seçıııı 

sonu Heyete tcbllg edılm "tir. 
Bunu muw:ıkip küısuye gelen Ha

riciye Vckıll Şuknı Sııı ıçoglu, dun. 
ya ııyıısi durumunu v lıu nı ~ aı •' 
bizi uzaktan. )akından .ılakaıJnı t

dcn hadı clerı taf Uen ız. h etmiş ve 
oz ulan ıııutcaddıt ha lpt ıln le ıı ııı 

ttlklerı mevzulara Hır eı) e \'ek i 
ile bırlıkte alakalı Mi li lud.ıf ı, 

Tıcnret ve tkı ut V kı.leri dl' 
v p'ar vcı mışlı t dir. 

Ruımaıı ede b l"ka mı 11 · lmad •ı 

lçın aat Hl,35 de top! ıııt" n son ve. 
rllmı tır. 

icab ederse ebediyen ---=----;; 
çarpışacaktır 

1 
VAŞİNGTON 11 (A.A.) 

,~ ' 19 18 mütarekesinin yıldönü. 

Akd • d mü m~ejil; !?'Arlington 
eOJZ e ı mezarlığında nutuk so.yliyen Reis 

Roosevelt şöyle demişt.ir: 

Yeni bir /ngi/iz 1 cl94 1 ııencsindc bu yıldönü-
- münü tekrar etmesinin hususi bir 

muvaffıakı.getı• manası vardır. Çunkü bızim için 
canlarını verenlere karşı mükel
lef olduğumuz ve mazide ölçe

DÖRT iT AL YAN NAKLİ
YE GEMiSİ BA TiRiLDi. IKi 
KRUVAZÖRLE IKİ GEMi 
DE HASARA UGRA TILDI. 

mediğimiz borcun genişli;.ini tim. 
di anlamış bulunuyoruz. Bu in
sanların. bugün bizi tehdit ed"n 

( n~ı·amt srr1ıife $, sütun t d•) 

Uzakşarkta 
JAPON 

J.4LJ:L. • 
l ~ •• !. • h. e .s ı 

Birmangaga karşı yakında 
bir Japon hücumu 
başlıgacağı söglenic;or 

RANGOO'V, lt (A.A.) 
Biı manya huküıneti nezdınde Ha

berler St?rvlsi l)h ektöı u, pıızaTted 
(Devam ı sayfa l, •Otun 5 de) . ............................................................................................. . dir. 

1 Bu bahıiıı d iğ•r haberleri Se 3, &ü 4 dı A s k e r d o l u bir Erzurumda şehit 
doktorlarımız için 

Aiman vapuru da 
torpillenerek battı 

Londra, 11 (A.A.) - Bahı l)"e 
N zıı lıgının tebliği : 

A kdenlz Başkuıııa ııcııı ıılıgı, a
linde bulunan deniz:ıllıların yeni 
bir nıuvııffakıyctirıi bıldiı ıniştir. 

Diişmıınm asker· ve muh"mıııat 

yüklü 4 nakliye geııır,.ile 2 yel • 
keııllsi batıı ılnıış ~e sililhlı iltı 

tlenn•t. kruvaziini ile iki iaşe ge. 
nıi"i agır hasnıa ıı'"rntılmı,.tır. 

Tahrip c-dilen ılöl't gt•ııııılen ıklsı 

torpillı.ı bııtırılnıı~tır. Rıı ılorl ~e

mldeıı biri büriik bir naklıye 'n. 
punı, ikisi dl• orta buytiklfikte 
vapurlardı. Yine orla bUyükluktc 
oları doıdünt'u vapur topl11 hatı

nlırııştrr. Batırılan ıkı yclkenlıılcn 

biri ~azı bayrağını tnfıyoı.;lu. 
KafıleJerl İtalyan kııwazorlt'ıl 
himaye etmekteydi. 

~-----------------,,/ 

Büyiik bir abide yapılacak, tıp 
kongresi de burada toplanacak 

:Erzurum, (Hususi) -- Şukın en~ heykeltraı Hadi Erzuruma gitmiş_ 
bil; uk ve en mulu nımcl bıı sıhhnt tir. 
mııcssest•sı olan Mueşal Çakmak l~st•rın ınşıısı bittikten soıırıı Tıb 
hııstuıll'sıııdl! ırıuhtf'lıf h:ıtı plenle şe- h:oııgrcsiniıı l~ızuruıııda toplanması 
hit ılih,•t·n ıioktorllll'ınıız ıçııı buyuk ve kü~ad il· mınln nıeıııleketiıı her 
bir abide ~ apıJınaSlllll karar Vel'll • llll'afından gelt.'CCk doktorlartn huzu. 
ınlştiı· rıle yaııılıanııı döşuııütmcktcdir. Bu 

Hu übirle altı metre yfikseklikte kongrede bılhu«ıı Şnrk \'llayetJcl'ı. 
olacak ve mermerin ıızerine harı> ıııızl alakadar eden hastalıkların 

nıevzua bahııodılnıesı de ~ıonüne a
nıeydunlaı ındn hayatlarını \•eren k"h 

l ııımıtıtır. 
ı uınan doktoı laı ınıızın ıslnıleı ı hak- Şehıt duktoı lar bldesıne hüwmct 
kt llıl ~ ktıı bO,·ıık bir ııhı.ka &rosuıı ınıo ve bu hu. 

lıı~ıı cdılt .... ek abıd" lı11kkıııda nıa- .. u~ ıçın lıu:ınıgcli':n t.ah aw temin 
hali rıdl' tetk ka tta bulıınmuk uzere etnı lttır. 
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m......... içinde saadet de warclır. yüzünden, hükümsüz kalmıya ihtiva etmediğj İçin korporaayon Onuncu " on birinci madde plan e~ahnda haritada izahat ve- B.tirı J•- Sefiri Kunıbuyun 

A.Je unaediyorum ki bu manam boiUf1118dan sonra dünya hk d a· · · · L d'l da deg.ildir. Bilakis, sınıfsız Türk M '- d h · d b" I ril · tir __.. 
""7 ma um ur. mncısa, ~en 1 e- er.ez i are eyı:tın e o ge mıt • v--:-ona hareketinden bahse-

..::...-..le aa--·-ll.Jam cllll'lllM İçİ1t, veni •et:.- nesle bo fılıri tel. d b " ı·· · •-- · a cemiyeti ~inde, mutlak bir ek· "d h 1 • · d b • Ü K d k '" h 1" 'ı -T""""lt'" 7-- - " 1 ~ rin e ır ıgın ~nunı azasın - .,,, ı a re eyet.i reis erının e ta ıı sküdar ve a ı oy ava ı§ - den Amerikan Ayan Meclisi ha. 
lı:in etmek :aar-1 o&.cM 7eaİ imanbk atin ~-C4l eziyet çek- h A ·· · 1 ıeriyetle kongr~e bulunmak 1 1 k · ıd · I b ı· ·· Kı ma au. vaaı an gormıyen er ser- aza o ma arına arar ven ı . ne şamı! o an u P ana gore .. • rici encüıneni reiıi AayMlm t:ft mit •atand•tlu arumda «loiacakt.r. L _ ., . ._ d bT 1 · hakkını gazete sahiplerine vereli. F ı E k 

luestçe gazetecııııı. e e_ 1 ır er• Ou kararı doğuran m ünaka ;;a zıltoprak. eneryo u ve ren °- ba.ük devleti ile yeni diinyamn 
Yine kendi kanaatimce De 8-cy din olduiu P,i bapa de ._, __ . · d b fi h 1 ği ir in. inkılahımız.n büyük p ren- k f · b 1 n .. ~ iiÜIJçısı e u vuı ara sa ıp 0 an. -.. unsurları funlard ı r : Arkadafl. yün in ifA ını tenun ve ura a en büyitk de.leti aruında anlat· .,. sözlerile haldı ot.cakbr: Fedakirbk yapmalumn fazilet ola. b dd · k d - siplerinden birine aykırı olınak · k 

..- lar, u ma enın oy ugu yasa- mız Sait Kesler R ı• ın Birliğinın de !hakiki hır mesıre ye .. rı . y~pma malartlMl mini olacak iktiha m madJiı ıihi, kendimizi atkmalm:ım da ablik olaımyacaktır. v • h ek d 1 b ,. bir sınıfın h i.ıkimiyetini yaratıyor. 1 l t 
-•-"- L-•d ım tersıne ar et e er erse <'y baro g ibi aade<:e lıöl ge ida re he. için yeni karar ar ven mıt Jr. edilemez zorlulc olmadı~ı fikrin-Yeni .. -ivet - edilecek bir menfaati olduiu aaı e el L-a ı· k d U • k d ·· · • · ı l --ı )jra an yirmi ~ ıraya a ar ve mumı ongre e musavı .emsı yellerinden m ürckkf'p olmasını Bu bölot;nin batılıca yolu o an de oldugun-u söylemittir. adaleti d:ı...:~ tehlike b.--cla .. _, __ hi- aa•an " k d :L· '- • !" '- b 1 d ' I" b b' .. Ü __.., ·r--- ,,,....... -Y- " te errürün e IAI 11;at ceza "erır· usu u xa u e 1 ır ve una aro- düşünüyor ve merkez heyetini Ba·gdat caddesindeki nak "yat. ve Amerika Ayan Mecı:_-: bu d~v-

-1....! tublaiitleriai matmıyaa imaalarm omaımtda ..:u..-•ec:ektir. K b .ı.._ b' t · · ·b t~ k 1 d ı_ t 1 1 l 
-

7
__. ler. anun a,.... ır ceza ayın nun ınzı a 1 ayıt arı a ıı.a 1 ır- fazla buluyordu. Bu heyete mut- ka labalığın tahfifi için, des:uz _e letin bayrağını tatıyan ıemı1~rm 

Cilt11d B 4BAN etmediğine göre en çok elli lir.ı· 98• birlik, betinci maddedeki he- laka lüzum varsa orfun bölge rejs Bağdat caddeei arasında yeru bır teslihine ve bunlann Liverpool 
-==========-=====-=============== ya kıyarak bu maddenin hükmün de flerine lamamile varmı' olur. ve azalanndan mürekkep bir ete- yol daha yapılacaktır. Bu yol ~e- ve Sinsapar gim muharip dev. 

den kurtulmak her gaz.eteci için . Teklifim encümende de. kon· merkü:u heyetine istihale etme- ncryolundan başlayıp Erenkoyc letlerin limlınlanna ~ 
mümkün demektir. Maddenin za- erenin eenel toplantısında da İt- si doğru olacağı mütaleaıımda kad ar gidecek , bt• radan Çamlı- mü ... de etmekle Almanya ile 
afı, Baıın Birliğinin varhğile yok. t.ifnka yakın bir ekseriyet le kabul bulundu, Encümen bu temerküzü caya çıkacaktır . Çamlıcayı Fen~r harbi çok yaklatlırm!flır. Avrupa 
luğu arasındaki farkı ortadan kal- edildi ve k anunun bu esasa ~öre bir dereceye kadar temin için yoluna bağlıyacak yol etrafında aulanndaki Amerikan harp semi. 
dmyor. Encümenimizin delale- tadiline karar verildi. Burhan bölKe idare heyeti reislerinin spor sahaları, bisiklet yolları ve leri ve tayyareleri barekih iç;n 
tile genel kongrenin verdiği ka-

1
Felelt hu müsavi temsili temın merkew heyetinde tahif aza ola· atlı spor yapmak için muayy~n İzlanda adumda Amerika Bah

rar tudın: için mükemmel bir riyazi formül rak bulunmalarını uygun gördü yerler bırakılacaktır. riye Nezareti hesabma bir iia ku-
Tefrlka: tta- • Yll.san: KANDEMiR c Bu maddede mesleğin Kra- bulmuştu. Encümen bu ıormülü ve kongre bu şekli kabul etı.. Bu yolun geçtiği havalinin ha. rularak lıı:umandanlıima James 

. ..... . ............................... eandan meni noktasının müeyyi. kabul etti: cBölae murahhasları M d l .. h . ldug-undan Kaufman iamiDde maral ltir A-
(b I ~'- b b 1 1 ) erkez idare heyetine aza 11~ vaf'ı i ea teraıtı aız o . En v. r p a' • hu • u.. h • .,. t 1 ile de de&i kafi olmadığından kanunun İr i& ef ö ieye ayrı mıf o - çilmı:lc için guetecilikte en az be~ buralaTda eanatoryom ve prevan miralin ta)'İn edilmeaile harp elle 

tadili •olile bunun fiddetlendiril- duiu için) bütün birlik. azuı ıa- 1 . . 1 d ay ~-•-cak kadar -k'-·rmfbr ... d k il 1 ... -vranıııını ceı .. -tmı,ıı " L 1 b 1 L sene Çllhfmlf olmak lazım geldi. toryom İnfaSı JÇln yer er e - un- ı- ..... . elr811ll 8 er n ... , .._ mesi ve maddenin tatbik şeklinin y11ının ~oncreye ge e ı ece• K•- !!ine kıuar verildi. Şimdiki kanun 1 nlınıfbr. Böple Wr •uİyette ne Amt!-
nizamname ile tamamlanması hL zcte ve mecmua aa~leri aayıaına da bu müddet iki senedir. n ,1 ·- ''"-ı" rlerle temayüz edecek rikan Ayan Mecliı1i ne de hükô-

k . t s - tö dil 1 ·ı rl b 1 1 • d tabimındcn elde edilecek adet f"'\ •c'l'l _ _.. !il.! ph--"-- harbe bur O gOakil ıo~aatıda her ~11 y~n 1 - u n nya fçı e , ır eıı nız! zım ır.> 1 D -L olan Çamlıcanın ax.....:•andmlması - •• ce eucn ınce 
d 1 nisbetinde bölgelere di•a.n sayıda ( ev~m t de.:-> ....... '-- - -L d "1· iye 'fa&iteai taıJbı t4liUrtıen, ~ttl• ( Pata asabiyetle nzetcyi bir kına. Yine ikinci madde, bir ile aza -- da · bu pllnın t,leri arasmda yer 0 11 ... nu- ve onanrnumı ıa 

Patanın ıauıuai kalt"'1nd•, 7h1 tibi- ra atarak, birclenbıre mltll)>iınlı .. n yazılmak istiyenleri kabul hakkı- bölge kongreleri tarahndan gue- PEYAMl SAFA. a~ mtwannda kalrnaann 
1 almıştır. !il- ha L.! h ~-rı rnarufıle kalemi sıahsusuada ,a ıt. hır ı..ı. .-ıee ıllyle dedi: nı bölge idare hcuetlerine ve red gu"' ...... Japonya -= r.... ta na 
le J M li önümüzdeki cuma _ _L _ _.!..I_ aıaklığı111 karrlatt.ırıU.ıtlı. Bu a.. - Hayır yavrum, hayır .• yanlış o. salahiyetini merkez heyetine ver- ( J ec s. etmekten içtinap et..-tealPC'I"• 

leınde Nafi Bey ile llirk .. arkadBf kudun. Zıra nı zaman bu Çetıt bır mi,tir. Tatbikatta bu birçok A s k er i va z ig et nü tekrar top\anacaktwr. Japonya ela Amerika De ....... 
daha •ardı. Haaan Bey bir nıöddet cumleye tesadtl edersen, dlllnden z.orluklara ıebep olduğu ıçın. b mayı ı&çlqtire~k taleplerden 
b!.u miıliGrlük eQrıilJ, bılihare E(ara. dokOlecelt olan sözlıır şunlar olacwk. kongre her iki salahiyetin de m~r- Çivi satııları ser est çekinmekte n lmaacft talepleT~e 
niııtana ~tmifd. tır: Bullln duııya Tilrkleri, blrJejl- kez heyetine verilmesini karar al- b k J k ? bahnnnakla iktifa etmek•~d!!'. 

o ,;ın sec •akit. iatlraaat etmnk ntıl. tına aldı. s k h e d ıra l aca mı Mahna ...... ..,. tatmm ediltte. 
fü:ere Papnın yanından arnldığınıız ••• Yine ayni maddede kati k'-· ar cep e sın e 1~- ti-den pek emin göriinmü-,"9'. 
uman, kendi kndlm1 yeldadım; ıün. Bolıeviklerle çarpıımalian aeçen rarın Dahiliye Vekaletine ait ol- Almangadan gen IUl'ft Şimdiye kactar Jllponyenm p~trol 
Jerdenberı dai' t.eıte afm~. bin turlü gtın yok &"ibiydi, Vakıi onlar baıılun. duğu yazılıdır. Matbuat Umum ~ mühim mihtarda ihtiyae1111n mtihinı bir lnsmını te-

miı.nile ıcar,ılaımıı, hele Derbendde !ardan çoktan usanmış oldukları için MüdürHitu sonradan Ba~vekalet k h k A t l min edett Ca•a adasmda Japon 
Bolııevlklerle uzun boylu çarpışmıo aşla yerlerinden kıpırdamıyc>rlındı , emrine alındığı için bu maddede- . iŞ ve ar e a ÇiVi ıe İgor para ve kredilerinin haciz ahna 
"e soluk soluğa, nefes ne!eııe Kafiru- Taarruz eden dalma mücahitlerdi. ki Dahiliye Vekaleti kaydı yerine Almanyadan bueönlerde 111üh!m ........._.._ ticarf muameleye 
na gelmiş olanlardan değıldirıı sankı. Boı,eviklerin bulunduiu Bayıunun Ba~vekfılet kaydının konmasına 

1 
miktarda cıvı gelmesi beklenmekte- d-.am glçl9'11'~ir. 

Rır anda bütün yoraunhığumu unut. ke11arlarına kadar llerllcrler, J;ece da karar verildi. y azan : Gener a ' Ali haan Sah~ s dlr. Avrupadan telırı mtze 215 tol\ eıYi Ba ylbclen Bata. 'Y• v~.c.. V'l. 
muıtum . Pa .. nın ıııovl•ıll IJakııı. tatlı demez, gündilz demez atcı açarlar, gelnııştır. Ru sebeple dahilde ınev- n1n diler limanlanndaki um ere• 
~ı;i , ümlt, aıim ve ıym1ın dolu ııöa- boyuna saldırırlardı. Enver Pata düıt YEDlNci MADDE E!~KI ORDU KUMAı\"l'lANLARIND.tN cut civı miktan umumi ihtiyacı kar- Japon ~ adamı memlek~ti kaf;te 
ltrlnden batka bır eey görmüyor, duy manı ız'aç etmediftl gün adeta rahat. Bu madde, umumi kongrenin (Birf?ıof ıahU•dft dtvaM) kunetlel'l evvelkı ırün doı·düncö Ruı l lh)•abllecek bir derecededir. Bası kafile ~diyorlar. 
muyorduın. Biru. •onra arkaclqlan. ız olurdu. Batlin taarruzlarda da unsurları aruına bölae murah· takad&ki dnuey Ue.rın •• kamyo•ı o rduauııu hırpalıyarat milhım mık. tacrrler cıvi fıya tlaı ının 1ndinlmei Japon askeri malıı:amlan da 
mın da aynı halde oldukıannı ~r- dalma kendisi en ö'!de, llk safta bu. hatlannı almıyor. Halbuki bat- naklı)atının da ınutemaıliyen ılcrıyl tarda esır ve canlmet alm ıelar ve bu nı temin ı('ln ,;autların ııerbelt bı- Arnen°lladan ziyade lnsiltereye 
düm. Onlar da, Enver Pa•ayı •im- lunurdu. Bir giln ylne böyle i~rıde ka bir mddede ıarahat vardır. brslcmlerl lazımdır. Taarruı eden ordunun bakı kuvvetlerlnı şarka dot rakılmaaı ıçln alakadar malı:aftllara kar,ı gen;' tedbirler ahyorlar Ce-
tliye kadar hiç bilmetlilderi, •llml ... bulunurken, dü~man bizi müthiı blr Kon1Te niıramname ile bu elui· ıç n tahn p ed ilmiş adı yollarla t i· ru çekılm!ye mecbur etmiolerdir, Bu müracaatta bulunmuılardır. nubi Çindeki J11POn hareket or-
dikleri tarife ııtmaz bir atkla .... 1 l k L---.::.h K t ada• topçu ateşine tuttu. Mermiler evvııla iin tamam annıuına arar ver· m~ndlferleri tamir etmeden ve ıstl- sureti Lııdoı:a ı:• ıl unün imaları üze- dlllUllUa --•• ı an o 
mıt. vf! ona taparcuına batlanmıı- b Emia ... "6 HalkeYinia ba H!_-"" • t · L--• 1::.-..-· Iraz ötelere düeerken, nihayet etra. miıtir. fadelı bir bale ko)•madan bu lşlen rlnden Lenıngrada dotnJ bir yol aça. u Franea -ıçm sı ...-ı<:a ··-· .. 
l ıı rdı. fımııa yatmıya başladı. Hilı &'Öslt'· Bu maddede yapılan en temeL başarmak milınkün dctfldır. Bu ıor- bilmek içın Bolıevlklerın" beıı ledıklerı .. afta ki faal .y eti•• alt Hayfons ile bunun r..n.iad..ki 

Enorer Pa, a yalnıı cesa reti, kah- rımin önündedir: Paşa hiç oralaırda li ve birliğin bütütı faaliyetlerin in tu klnıın çotu. kendi topraklarında ümitler ıüphell bır hal almııtır. Moı. prorr•• memlelcetia idari merlcesi Hoy 
Hnıaahtı ile dr.ğıl, hususi !llayatı il• detilcli. Oldutu yerde blr hcJ.kEıl l':i- mihverini tetkil edecek kadar nıudafaa edeıı tarafta yoktur, o, y11 l. kovanın Knllnln'den T\Ma'7a kadar E1ttitı.önü Hall<evinden: Evimizin ü:aerindet1 Bi:ınahya hududuna 
de böttın etrafındakilerin hayranlı- bl dtnıdlk dııt-uyor, mermllerı hı.;- önemli tadil karan tudur: Umu- rıız, mevsimin ve h :.vanın guçluklt'rl olan mildafaa cephesinde, Almanlar bu haftaki !u alıyetıne alt pro~nınH . w·~ 1'u...tler yliJm•ktadır. 
iını t t'lbet.Mlftf. &'ÖrmOyormut l'ibl aağa sola emirlu mi lıo~ıreye ittirak edocek bölıe il<> uttraşır •e evvelce hazırlanmış c!Qn zamanının ıelmestne ve l't'r! tı. aşağıya çıkarılmıştır, Arıu edenle- .. tere eon plerd~ Akde· 

Saba1'1an erkenden, herkeııtn ev. veı lyor, en sakin halfle i!!lni ror. murahh•larının (yani i.icretlile· mOdafaa mevzilerinde durduğu yer. lertnın taQsimınt lntt .. ren mevıil ta. rın ~avHlyeleı ini Evımıı Büroıun- nisde ltalyanlann ~apob ~· etn• 
vel kalkar, yılı:anır , glytnlr, namazını :ınekte revam ediyortlu. rin) aayıaı ıazete ve derıi ıahip. de . mukavemet edebilir. Onun ıçın arrus.lara de•am ecllyor!ar. AynJ •a. elan almaları rtca olunur. sali biiyük bekhlenne ve lrm~n~a
kılar, ııonra oturur, kend ı krtıdlne u- Bır lnsanın bl1Je Wr attı ortası•- !erinin say11ına mUıavi olacaktır •orluk, oı evzıı terkedlp gerı har eki'. ~ıyet de Kurak ve Ra'*ofun ıark ta 18 1111 1~41 peı ;enbe ıunii ııaat l'IM "clenisdelci ltayan k~ •· 
~n uıun , ıı;e'l'.'!lz sadaııız ku rıınını 0

• ria bu derece cesur ve metin kalnbı. Halbuki timdiki k•nunda. gaıe•e t r haşlpm ıya mecbur olunca artar. raflannda da 111tvcut.tur Bu taraf. ( 
201 

de: ı. _ Koıı feranı ( Edebıyata rine mütemadi akınlarda ::.ı_,... 
lr.urdıı. Tilrktyeden aynldıtı zaman- lecetfnı ım. IÖ)'l•tJcU ıaanrna.clım. ve dersi tahiplerı umumi kons"· 1 :Pundan dolayı 1tu11yadald cııpheden takı Alman kuvveılerı Don nehrın e dair) : Muhanir Nusret Safa Coş- maya ~k ehımmiyet • ••• t .. 
danbı>ri dalma yanında t ışıd ıkı bu Erıvıı ı Paıanın o ltalıni söalenmle de ınutlak ekserıyeti tqkil edi- pıöhlm haberler ıçlmemeırinl l)uır&n. doğru Uert harek•tlertnt' devam e. kun. 

2
• _ }Jalkevlerl poataıı, 8. - dir. • . 

1 kıırıınıkHtm, soıı gOnöne kadar her gördukten ıoua herşe7dtn enel yorlar. Böyle bif konıreden ı•- lct\ hpva şartlarlle alakadar ı:örmek dıyortar. Rolşeviklıınn Don nehri j{e. T"nısi l 1 Ceza Kanunu): Evimiz lngilter~nın bunldan maksadı 
bl d ' ım11 ~- • • _ ... .:. .. _ • b' 

ımbah vccd ıçınde okuılutu bırıtık Turklu'-ll•le 6i'thıdth• ve talllı de zete ve derıi ıahibi olmıyanhu l lizım gelir. ltusyada devamlı •Jon rııfodelu mltdafaavı kuvveUendlrnH:k rr ·1 Şub-l ...... sayaf diifma111ıu sanmnk 
kitaptı . Okumasını tırınce uaııını yardım edene bu büyük ba,ın bllt!ııı aleyhine karar alnıanın n• kadar mı tn kll•rn ı lıırda, hnttt yılba. ıçm \'ororıçe tarıtlarına ba11 ku•veı.. 

1411111941 
cuma 1Jilnll aaat (29) n R~ ~~ ~it~ ın-

eder ve kalkar ye•.ıek oda'lına gellr- dileklerimisi yerine ıcetirrbı~ccek kı. mümkün ve kelay olacaiı 111ey- tından sonra baıtaılıtı ma16mdur. !er 1evkettiklert •nlaııhyer. Daha de · l . _ Halkt!"lleri poataıı, ı. - ele • l'UTI&- yaı>• . a•ı 
•ı. Orada hep bi rlikte çayımızı ıçer ratta bir 1aradı\ııı olduğuna daha dandadır. 1 Cephenin uzak eimal kısmında hiç. çPnupta l>on~ havzasında Alman- l\onfel'ans (Ç<>Cuk cOrUn\l~n -. it- 'muhtemel biyiik taarnralan t•m-
4ık. Bu e!lnada o K"0n yapılacak iı- lcuvv""- t ... tiı-. Bu matldenin müsavi temail bir değışlkllk yo~ur. Murmaıısk ve larlı miittefilclerı ftalyan ve Mıcar. beplern; O... !b?llıim Zati Öset, 3- diden önlemektir. • • 
lerden bah!!eder, herbhimne vazife.. Bir ı;ibı de atlarımıza bırımıt. da- esa•ı üstüne tadılini istiyen ve Lenlngrad etrafında muhasara mu. lıınn taarruz hnreketlerı devam et., ırı sil <Ceza Kanunu): Evimiz Almanya Ruaya41aki wekab 
leı1mizl vıırı r, :ı; ıınl haberler •aru ha Derilerct. lrararr,lhımız lçın veni bunda tH&T eden ben oldum· ı harebcleri devam etmektedir. Fakat r.ı ktejıı ı Buınmler~ \'fi~r.iolırrad ~::,u Şubesi. bitirdiii takdirde lnsiJtere ~1a~· 
Ol'lları dinler, bu iş bitince de ya aıı. bır köy intihap çtm '.le uıel't! yol ç ık. Göeterdiiirn muc• Hbepler 9un· 1,. '''"' Al manlar· şn-.,iUllk ta. teh ı ı nll\ ~~!.edilmesi muhtemetdır. 16/ tl/1941 cunıartePI ırtinıı ııaat nnclan eYYel Ya~~· "."''· 
kerin tal ı mınde hıızır bulunur. ya •ıtt1k. Bir haylı yol ııldıktnn qonra lardır: aPrUt hareketlerladen. ·~~~er- ' Hostof tarafında Almanlarla Rumen ( '>0) de ~ ı . - Halkevleri poıta11 . li. imparat~ ~tına~IP~h-
bi .. t kollarını ıııvaraya rıı !.ı 11akat. t - ~ _.___,_ tecluııne 

blrdenbıre karıı tepeler<Jcn dufmanın _ Buın Birliği ya sendikaya, ,dir, ~"!U -Alman Führer'ı ııon nut. lrı f! rfınüşt nasaran, etpheden faı 2 Kcnferanı (Talebe •• aile) : lenna. tev.c.m. -- • ...ı...... lıınm ış rıı tralyozlen tamıı e kn:r ulur. k b h 1 1 l ..:ı:_.__. kanaat yarau 
du. Pa~anırı en hoşlanrlıtı eliti bu id ı. topçu •tefi başladı. Mermıler uıak. Y• korporasy<ma '."!ya baroya kunda lsah etmıetı r. la tazyık yapmı yara u şe r ıı ş . A 1 6eddın Ören, 3. - Tt'mıll (Ceu daır ~~-- .. ~ . • ta~ 

lal'a dG.,erken yavıı• yavas sat.ıou· •'- bır t-kku" I olmaL 1:.~ım Alınanlar ı•hrı ıııkı bi11 ıurette ka. mnl taraO ıırındakl taarruz hareket- K ıır.unu ): Evımlı Temsil ıubeel. Buna ıore tedbirfennı. almak Jlatti mltıalvo:derln d<>rdınden onun 1 , ' ' " eı ... "enzer ..._ a -... 
1 

K M h F TOGAY 
kadar iyi anlıyıın yoktu, En mahır • aohım\I~& ·~!~61'ttU . Enver Paıa yıne, ıclir. Bu biT tendika ise, ya patmı• olduklanndan dört, be, mll. lennln ınkı,nfını lıı>k !yorlar ırım dırlar. u anem ., .. 
\l~t~hırın h!l .. tAı tık bundan havır ıanki hı~blr ev olll!u yormuş ıctbl, patron veya amele sendikası o l. yon inaanın aclıktan teılı m olmıık ynrımadaııır.da Alman •t Rurnen l<uv temlallk yaparak llertlemektedlrler. 

k . dil ) d d"kl . i t- Jattındakıl"erle konuşa """'~a gidi- malıdır. Jkiaini birlettiriyorsa ı.a rurethıe diıtecıkleri samanını bek. vetleıl Slvas•cıpo! ırnl~ini he; ta~ f . Ke~ garbınd,kl tl\hklmattn ISRlnı '° • tlamır pc enıkez . ~ ı d~rı m ti 1er, atıaı faır. sitrmek Jözıımunu bl. korporasyon demektir. fütro iııc llyorlar. Mahıur kıııl kuvvetler 1ıe tan ku,lltnıııtlar ·~ dış nıftda aa nt. \ adar -hn'· olan Alman •e llu....,. 
ralyöz erı. aşa, t.nn en ne mı. 1 .:ı rd Nlh k kendılerine vol """lll•k için çıkıt ta. tına dayannııtlardır .. M. ahsurla ı ın .. - .. 
k 1 dil iti t k tik r 1• 8 aOYftl•JO a. ayet ;ı te~ hem~ ç•lışanla çalıştıran arasındaki i • ~ .... kıt'ahm bu tahkımatı 1.aptetmek ieln enıl!le ~n ıe r •e ı ır ı .,. t ld .. __ .. .. ......... , 1 ktarlırlar "l-anla denizden kacmamalıarı ıçın hava ta. 
ı . d' 0 1 d bi h tt mit- a ı, - •• ~ lne hayli vaklaıJ- t.ıaadi mUn•aebetlenn dıtında ka- arruı an yapına · A •n • • •. .. tna r ruı haaırlıkları yapıyorlar. Ma-
etrr ı , o wıaaay ı, .r ay k tı. İtte o 91rada E11vıer Pap. atını lır. Bugünkü Ba~ın Birliği kanu. rın Lenİnırrad b<Slgealnden taarruz aı-ruzlarıle gece ve gunduz ~ehi'! Vl ~•al Tım""enko, K.afkaıyadakt telt. 
Talyöı ıı1'ınttııı ee«teeiı•b nnriıa - durdurdu •e hiM: nu. birliiimiae, ınedeni dünya· ettikleri kuvvetltrlı earka doiru Uo. limanı ttombalavorlar. Ya rı nıacluıııı ~tt Sovye-; kuvvetlerini Kere bota-
kakb. - D .... an, atlan•ı&&n Çikardıtı daki mesleki tef':'kküllerden hiç }QCda iıt1kametindt ve Moıkovanın cenup ve cenubu •ıırki kıyılorırıdo ıına, Roatof ıehrine •t Don nehri 

Sabah kahvaltılarından eoara, M- t.oaa lluma119 nl~n alıyor. Oldutu- birinin teklini vermiy,pr. Çalıtan· ıtmalıne doit'u taarrua ,,. taayllc yap Almanhır deniz kenarına inerek y .ıl. boyuna -kerel< mildafaaaını kuvvet. 
r.ım misafirler de ı:elirdi. Civar kliy. k ...x "1" L .a "lii 11 ıı ta •ehr ini zaptetUkten eonra bir Rua ,,_ 

mu yenle bekliyeltm de t• toa du. la çalıthnn a...,ındaki i tısadl tıkları 11 .. ru ııyor. aaoıra IO e • .. lendirml"e talışmnktııclır. Bolııeviklı>. 
lerclen, hatti çok uzaklardan .-len- ı · d k w th k 1 -feri tümenini imha ı•-i·Jer ve J 

man dinsin ... dedi ve 111ıhlan1111a ""bi münasebetlere müdahale ettiği nıen gö ıi arasın a 1 0 os ana ın- .... -
1
.," 'l z ıık-rktııki kuvvetlerin i de Al-leri kabul ederken, Pata daima tıı- •• ed ., ' .,... 

durduk. (Dfftllnl4 vv) ı.ı.. haro değildw, fakat yalnız dan prka doiru taarruz •n Alftlan aahil boyunca Ke1'1 botaıına dcıt ru manlara ka-ı kıncti .,..rp cephelerine vazula, büyük bir misafirperverlikle "\'"""~ . • •-
karşılar, onlarla müsafaha eder, ı- <• !!!2Z!!t n sevketmekte o1dukları maldmdur. P'a 
nündeki haritada Jt!rlerini ytırtlarıttı Bu akpm, -.o alacaklılarını bir ayrılırken eot meyuıtll. kat Sibı rya ıimendiferUe takriben 
bulaı ak - mükemmelen öğrenmiı ol. ~ araya topluıııalar, ırefaeler, heni ıı.ı- Bötfln ıımıdi, ellrtlk bir bina ıribl, iç haftalık seyaha' bu .. vtcıyatm çok 
duji:u • mahalli ,ıvelere uyarak tatlı 'fl ~ ~ racıkta kıtır kıtır keemlye kalkt1a- killd lıı küldür yıkılıvermiftı. Son ça- ai'i'.ıı yii ruım: ine sebep oluyor. 
tatlı k09'u,urd11. P.,. bu iua'lllarla ..., ~ _ ~......,,,._ tar, llu ••den, detll elli lira, elli re, babaaından alabtlecettni aandııiı Viladivostok ile Motdı::o'9'& araımda. 
yalnıs urpten konuş1"aMI, XIYlerin. _ - _ para alamular. Sebebi ıu ld, bealm paradaydı. Onun yanından da pa ra ki demiryolu sahası, Moskova ile 
de, obalarında, kaMba ve ,ehlrlerin. cebim, b1.11'1a ... ınıdnd .. farkııa. ı yerine kuru naılhat ahp.,.ayrılınaık RMtof arasıttdaki m ... teden takri-
rlr nıhıı yet evlerinde (Türke yakışır) EtWbf roın•n: 40 f IZlft: Sermed TALA y - Paraııı H yapacakıınıa, b6y. ın~burıyetinde kahnca, odaııına çe. ben sekiw nılılıdlr. Buaean ba,ka bu 
bir hayat lcQrulması ""' ._. ...-va ....... - ...................... le?. kıldi, baoını iki elLaraaıu aldı, karR demiryolu tek hatlı ve ineaatı zayıf 
temas eder. içUrnai, ııhht naıihatlır İt ..., itibarile ba&hclikli. On beş 1 ~etım, meeeli; sonra, Zuhalin bitik. - Mtıkanlenbt •-•• kadar düt!tncelın ,ısmllldCl. olup verimt çok aldır. Bo1$fıvlkler bu 
verir. maarifin ta.ammlaıl ~ e•· sQn IOllr&, elime bayit bir pua ce- mit a1lıltlarnu orerecetım. mı , Allah lı:erba.. Hep hllyanın pembe ufulrlanncla .-.lrlyatı e-bu1tıa,tırt11alt !cin tayya. 
reler tavsiye eder, sreç;mııiıllkleri, ih. çe<:ek. Sana o zaman, elli lira detU. J'erhadnı tözleri, bir kere daaa ll. - Bakıyorum, ıbdn it!nla de ıt.- ırönnl7e aiıttJtı Handanı, tladt, yel. l'elerinden iıtlfarleye tetebbOı etmlf. 
tlll.flan lıalledır4i. Ylae Wr si• bet yilz 11ra .. recetofm. Daha dopn- ali tuleaile aydınlaadı. nirnkı gibi Allaha kalmıf!. aln kara töllert araeandan sey1'9dl- !erdir. Fakat bu kadar uaek mesafe. 
Baysun taraflarından gelmlı iki de. au, ıaaa bir çek defteri verecetfm. - Sahi aılT Oa bet ri• ııonra ba. Yemek bıtmışU Tahsin Bey, Hft yordu, den tayyart. ile asker ııakl ı güçlflr. 
Jikanlı ile ıoıiitiirken, aunlaıdan bi. Baıtkada namına açacafıın beı yüz •a bet yüı lira mı vereceksinia?. 1!6zünü söylt'dı : Son gllnlerdelri nqeli, ümitli halt. 100 tayyare ile bir ayda Uıak9arktan 
ri, eline reçlrnıı, oldujıı Baküda liralık heea.bı ıariden, 1ııted'iin aa- - Daha bile evvel, belki: kont.Q- - Sandıtıa kadar delil. tlmitals- nt aldanıp cebhıi dolu sannettitl ba. Moskovnya ancak 15 bin kişi kadat 
Jltiioteşlr bir komtinla ...-ıhai Pa. l·atı bu haf•· 1çınde hnr.alanak·, daha ilk sana fena fllrlrl~r ilham edlvor. "·ıında ıı cevabı re" ald ı ktan son-, bır ltuvvPt naklohınRblllr. Askerden 

d. man, llteditba kadar parayı kendın - - " · .. _. 
PY• ver 1

' bile evvel! On bet ın dedıtun, a.a. , Bil~bütün haks11 detil ~iı. Gençlılı:te Ha ı ı , Tun fi gönntsine ımkin r. ı ıdr mı tl'ha~ıı ı.,ların ve ltumanaan u.... .:ı. ı .,. ..._ ..t.ıer altrsı:a. En evvel, kendıııe ye. 1 u k kt ll"'•lroTaya nak 
""...- ......,. ..,y • ır •- .._ •- mi müddet. para111lık köttı teJdlr, bilirim. Hel;ı, bin ıun tı . Bulu~ıııaları, afklarını arın za tar an .... -

lirdilrka I01lra, Wriııaef ••hifenln ba. ili tıııh a.tlla yaptır. Sen.i kartı"'da - Çok cüııel... Çok glbel, ama. ııenin gibi, pohp 'ıu ıevenler l~ln. U. rlxlıyeblle<'~klen bır yuvanın mevcu. hnde layyart1lı.rdn iatlfade edilebl-
~ ltlT ıraı. utıra l>&rJ88~ını hep aynı liıhkta girmekten artık u- ben rm b , Jflın sonrakı bt-ş yüz lı ıa. 1 :ı nlnıe, Uıötı.e. İ'ı eı• pek yakında yo. diyP.tine bağlı old*M pre, bunu lir. 

byuak 1'8ft•: aanclm. Saaııea, e..tn lıçıııde de bir- ya, bu akşamki ellı lıı·a}°I teıclh cd~. hına l"rttek. temın edemediti miicWet(e R9aC b. •sici Orıhı ........ ıs ıl• 
- Oku ukalım, ae JWJ•r ma- çok ıMtı.Hrllltl..- ,.apnıü nfyeöııch nm. Ferhat, bu üralt .,. teulH •erıcl dını ara.ası naiau• olacaktı. EtKMl4 G•....ı 

..,, W. ..._ Şu ıkıvar kiCttlar1111 deği~tıre. 1 - 111te buna ka t 'ıyyen ınıltln yolı.I soıalere ratmen, tlabAsnua 70ı11dan 1 (Oneııtt .,.,., ALI IHIAN s.\1111 
• 

Kasapla rın 
defterleri kontrol 

edilecek 
)[ua,ıar tarafmdan 1apıhnald9 

olan perakende • utıtlannda na• 
Ura meydan •ernme...- lchl 111 • 
rnkabe Tetkilitı kuapların deft-. 
lennl daimi bir kontrol altında bu· 
lundunnıya karar •erm~r. • 

" .......... " .... '""'"''""'""' ...... '"'"~ 
1 Vectzalarin şerhi i 
.......... --.. -· ... - ..... ......z 

..,_. .,,./et, ane" it 
_.n• IPf ,,theltli,. defsr 
Hf'•ll 6fr rnMMlyetfellir. 

••• 
insanların uadett, ancak ma

nevi yüksekliğe dayanır. Saadet, 
hlcblr vakit, detersbllk, ahliksız. 
hk, klSUUök rfbl temeller Qzerlıı· 
de ,Ulaelemes. Bltiln bunlar M

adeU tein l~in kemirir •e saadet 
glbi beliren aahte yaldızları, bir 
r1Jnde aöndltrlr. Saadet, ancak 
nıhun huauru, •lcdanın istirahati 
içlnde yetltlr •• yeeerlr. Onun 
için bir muhit ve bir ceml~t m•
nrri yükaekllklere ne lradar ehem 
nıiıet •ertrae o nlabftte -aı 
olur. llannl ~öıc.tldilrlere ...... 
urmiyen aalııit H aefalete .ah· 
kUmder. 



Dünya harbi 
IMaca ... 

•••••rmLIGt
U&lll, D (ILA.' 

A1ıllu oıııRlan •• J • t o • 

tııılı1lll: 
hı?'ı f ............. 

.................. hit. ...... 
Wıl ......... 1 1 Jh - ,. __.. 
.... lıılilllldt lılır .. t .. ••• .. 

... ıllııt ... .....-: ...... ... .......... ..._ ......... ....... 
t 'ıu ailıa1ıaı'•r. 

C..-1111 .. 1' ....... ..aılarl 
...... lıU ıa-.Hııa,. irt ..... ....... 
....,. i..ı.t ebllltlr. 
"-" A.fribda. .&ı..• ...... , 

:;.-•~ •ra llMl'üua ..,tm.da 
1ı1r tQilll •nan mQdanına 

tahrip ,,. ,.... ........ lalcDa 
etaitlerdlr. 

l>ltman. Ahnaa ........ tı.erlne 
.... Japntam-... 

h'ALYAN 'IULtCt 

aüratle p&yor 

ı.aı. · Am rn._ 
ı11n•r• isllAa•lllı -F.. ,,,,.. .,.,. 
.... , •• 11 (A.A.) - .,... 

...,., ........ ...,.. Wr -
- ..,U,• Wırft1 Willkie A· 
........ t.aliz .. ,,.. ........ 
~timdi Almanpdiaa •• Al
...,. Mimolü...... .. ... 
t.utln mdletterden fazla iltihul
de l:tulunduiunu ve bir eene eon· 
ra lngiliz • Amelibn tayyare in· 
... .... Al~ ~bede iç 
milli uttllial aö~lem1'&Jr. F.mlik 
ve mahr,µmjyet kalf181Dcla Poloa
,.W.. metin o>r hnnı tınlV• 
.-. WIDrie .-Ae clenm etı.aif., 
tirı 

Aa ••• Ye ..... donanma
m A~ llliratle hakim oL 
mMta, ltalyan ve Alman doaaıa· 
...a.ıının bakiJııelerini tahrip et. 
mektecliıler. Nillteten ba Wr 
• .,.nc1 • ..,_ .lemokruileriaiiıa. 

mOb•-nba..ı..e.aw. 
elM:ak......... ... ....... 
l•ıiJet ..... r'H ...... ..... ,.. 

i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!i!"'!l!l!!!B!lm!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!"'!.'!1!!!19~~~!!!!!!!!1!!!!!!!!~~~-!!19'!'11!!!!!!!!!!9!!9 Süite : t --

' f (A.A: - O'.IU.: 
Tlhin~düi ıA~ •-.. 
...~ a-m,Hii ••• •eli.. 
yen artlın -.ı +.Hl alt lilr t9Pnık 
par; .. So.,. lıılntı.rhmdlndma 
qnl-. ~katı_... .. ............ 

a.Mht' , 11 (A.A.) -D.X.B.: ~........,.,.. ... 
'l'i- ıu9' ıh._ ~ Mr lh,.PIMilı: - -.. ..,-., Sev. ........... .,. •t ,_ ,, .. - 1 5 

... lgfl ... Alıli 
... lf...-1 ~...,. ~ ........ ......... 
_.._.,.. &w4 t '- el dc * .._. M.-
Wdaiaaa Wldlnaittfr. mamk ~oluna .U. • 
........ ..- ""• • ...... ••;itııaıite _...,.. ZJm. An... 

• 4 .,ttl al'MIDCla Kısır, Suri)'e ae1ak limanı, .....U. alb a~ ..... •• Tlrkf,.._ ~ .,._ larla öııtüliidür. Abua wdul.a. 

.. ıilaa -- " -~ - -..fhl:Jş • ll '• -
•tıtman faaliJetl neticesi olarak bu ümiciler artık kalmamıff;lr • 
u:vWmaflardır. 

em ~ ... u:a .,..... 
arasında Nlıeria, La PaWe ve 
Altan uhiUnden lnailterqe dn
~ _.... .,. ıa*twplan 
........ ,.. da atld ...... .. ,.... ... 
Finlerin 
no ası 
oı •• ı, •• 

Amerib .. ... u. 
•·h••rs u <A.A.> - •.ıı.& ı 

SOVYET 
tebliği 

13.000 as 
taııya 

,........ ........ *--J 
......... ......_palan,... 
•illa': 

Ml'ı ': 
Bl&la ....,.. .,_, ..ıa 
lıılr bqru1ıkJa •• ~ 
ıadibamlarla 1e1nılilnaı. olu 

,...llL. Fıtli Okylra 
~ 

.._.Clkaft47nd lYu) 
..,.. ~ AtatMlmlzla 
_..., 'ımiwOna._ 

çok ..... ,...." ...... 
..k&eclir 



= :::::s Sahlf e : ' 
Adllyedes 

Koriuşm ı ya 

başlayınca foyası 
meydana çıktı 

Nuaret ııdında bır eıoıenı geçen 
10 ıı~astus bayı·ımundıı .Mılli Pıyan
ecdan 6 bin lııu kazanmış; fakat 
bllN.t.ı Hcşıktnşta ı.ın fnbrıkasında a
melelık yapan Bl•rlıo ortak çıkmış 
ve rııahkcmeyc nıiıı·ncunt ctınlştlr. 

Fukat Berho iş.i dnhn l<ı a kl'sıncyi 
ôüşunrnuş ve Çıırş•kııp.ıla berberlılt 

7ap:ın A rUn Kn,nrıkyan ı yaıııııa &· 

larnk Nt.zarcte gıınu, : 

Bilet parasının en•n olmndıgı 
. anlaşıldı. Bu adnnı ıvil memurdur. 
• Panılnr:ı alnııya {,-eldı. ('abuk V\)rl 
demtştır. 

Nezaret koıkrnuş. fukat Artin 
Kaı;:ırık~nıı: 

- He, ben ısıvıl memurum, dıye 

konu~rnıyn baelnyınc11, Nezaret lisa
nından Erm<:nı oldugunu rınlaınış ve 
her ık sini de poliııc tc.'llım etmiştir. 

AsJiyc Alt.ıncı Gc-ı..a mahkemesine 
verılen suçlular, dun bltlrilen mu -
-hııkcmelerı sonunct uçcr ııy mild -
detle hapse mnhkiıın eıltlnılşlerdır. 

* MAllKÜJJ OlA.V Ml/HTE
KiRLf:R - Sırkedde nalburluk ya
'pan 60 yaşında Eleni ile çmığı Dl
"mitri 800 gram çiviyı 170 kuruşa 
•atacakları yeıde 600 kuruşa satmış 
lar, )·akalanarak Adliyeye vcrilmlş
lcrdir. 

Bundan başkn, Kapalıçarşıda ma-
11 ifnturacı Nesim Behar basma, ıey
;rar pazarlarda eımaflık yapan Kır. 
kor Çerkesoğlu da kaput bezi ihtlki.
hndan dolayı Asliye İldnct Ceza 
mahkemesince 25 er lira para ceza
aın a, bir hafta da dükkanlarının k&
pablmaııınn mahkum ... edilmişlerdir. · * METRF:SIN1 BIÇAKLADI -
{)rttiköyde ~ofva adında bir kadınla 
metre!! hayatı yaşıyan Zeki i~imli bi
rlııı, evvelki gtin bır kavR"a sonunda 
tnet~sinl bıçakla yaralamışttr. 

Yaralı kadın Beyoğlu hastanesine 
luıldırılmı.ş, Zeki sorll'U hlikimlığince 

tevkif olunmu~tur. 

Poliateı 

Üç çocuk cayır cayır 
yanıyordu 

Reşiktaştıı oturan Ali adında bi
risıııln şuuru muhlcl bulunan 16 ya. 
ımrlaki kızı llııtke, ıliııı bır buhran 
aırnsıııda u1eı·ınc ispırto dökmüş, bir 
tle kıhrit çnkmıttır. 

lllltıce alevler içinde yanınıya bal} 
lamış, bunu goı·en kardeşi Ayşe ile 
ağnbcyısi Fuik kendisini kurtarmak 
isterken onlar da tutuşmuştur. 

Çocuklar. feryatlnı ına yetişen ev 
halkı taınlından kurt:ırılmıtlardır. 

Muhtelif yerlerinden yanarak ağır 
yaralanan F rlk ile Ayşe B~yoğlu, 

H,ıtıc de Rı:ıkırkcry hastnnesıne kal
dıı 1nuşl.ırdır * BUY(l\ADADJt IJIR YARA
TJAM A - Büyükadada Altınordu 
C'ltddeıclnde 7 numarada oturan ba -
lıkçı Enver, evn•lki gün aynı cad. 
dede oturan arabacı Ş •vketlc henüz 
ııelıchl anlıJı;ılıımı\·an blı meseleden 
ıtolayJ knvt:a ctmlşLir. r\E'ticeıle En
•cı, .Şevk ti bıçnkhı ajhr ~urettc 
y·ır:ı.,mıış, vıı rnlı tıaı;tırn \ e kaldırıl. 
111ıı.ı, suçlu yakalanmıştır. 

(Mılas ınhısı' rlar s . .. ıemu
TU Sabrı Sun ur •le Bodrum tüc. 
carlarından Sulevman Barutun 
kızı Nefoıe Barut 30 1 İnciteşrin/ 
941 sunu Bodrumda C\'lenmışler
d ir). 

Diyanet İtleri Reia MuaYİlıİ Bay Abmet H.mdi Akseki tar~
fmdan telif n netredilmif olan bu HM', küçük çocuklanmızın dı: 
ili, içtimai ve fikri terbiyelerine hizmet için yazalmqb~. • tfade11 
gayet .elia ve bilhaaaa yavruJanmlZl ali.kadar edecek usluptadır. 
Eser ayni zamanda iti.na ile buılmıt ve her aab :feıi milli tezyine. 
tmus ile c:.zİp bii aurette aüslenmİftİr. Sarfedilen bütün emeklere 
rağmen fİylltı yalnız 30 lnıruftar. 

8aflıca aabldıiı yerler Beyazıtta kitapçı Şakir ve Rafit, Ba· 
bai.lide Asin ilmiye lı:ütüphaneıi ve Şark kütüphanesidir. 

Karilerimize ehemmiyetle tanİye ederiz. 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüı "100,, kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında 
Giimiiı bir liralıkların darp ve piyasaya kifı miktarda çıkarılması 

üzerine 1/2/1941 tarihinden itibaren tedavuldcn kaldırılmış olan gümü~ 
7Ü% kuruşluklarııı 1/2/l~tı tarihındenbcn yalnız Malsandıklaı ile Tür
kiye Cümhuriyet Merkez Bankasınca ve .:\Ierkez Baııkası Lulunınıyan 

yerlerde Ziraat Bankası şubeleıince yapılmakta olan tebdil muamelatı

na 3111/19•2 akşamı nıhayet verilecektir. Bu tarihten 11onra mezkür pa
ralar nakit olarak hiçbir v~hile kabul edilmiyecektir. 

Elinde gümuıı yuz kuruşluk bulunanların 31/1/1942 akşı11ııına ka. 

dar bunları Malsandıklarile Türkiye Cümhuriyet t.lerke7. Bankasına ve 

Merkeı Bankaı11 bulunmıyan yerlerdt Ziraat Bankaııı eubekı inde tı-b-

dil ettirmeleri ilin olunur. (9836) 

,,. ... ~~~.~! ..... ~!.~ş ~ 
~ H~ ~.~;~~)~~ •• ~'~ m~I! ~!t~y!c~m ~~~alnŞ ~~~~ 
• ede~ilirsiniz. Şayanı tavsiyedir. l amir i'leri - Abajur lambaları 
~ vesaıre. • ~ 

~ Adres: ista:a,ul Nuruosmnn.iye Çuhacıhal'l No, 10- 14 ~ 

················~·· .. ···· 
Karacabey Harası Müdürlüğünden: 

1. - Hara yetıııtirnıcsl ve yarıı içın yuksek vastflı altı baş safkan 
lngıllz ve dort baş ıııfkıın Aıap tayı 30/11/941 tarihine müsadıf pazar 
gunü saat on üçten onrn Ankara yarış yerinde pazarlıkla satılacaktıı. 

2. - Hel' tay !çın yuz yırml !ıra teminııt ıılınııcııktır. 

3. - Satış şaı tnamcsini gormek ıstiyenlerın Ankarn Atlı Spoı· klu. 
büne ve Hara Miıdurluğunc muracaatları. (97271 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

3 kaşe alinabilir. Her yerde Pullu kutuları ısrarla isteyiniz . 
. . ' . ~· ... . . ' ... 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğünden 

Memur alınacak 
Merkez ve taşra teşkilatımızda m ünha l bulun an c85> 

c 1 00> ve c 120» lira tahsitat la mem u rluklara en aşağı lise 
veya buna mümasil tahsilı olanlardan 3656 ve 3659 saylı 
kanunlar h ükümlerfoe tabi daire ve müesseselerde üç yıl 
ve daha ziyade h izmeti bulunanlar imtihansız, memuriyet· 
te bulunmıyanlar imtihanla alınacaktır. 

Bu vazifelere alınacakların ücretleTi yukarıdaki hadleri 
geçmemek şartile 3659 sıayılı B arem kanu n u h ükümlerjne 
göre h esap e d ilecek tir. 

Müracaat edeceklerin. fili ask e rl ik hizmetini yapmıf ol
mala ra v eya b alen aılı:erlikle ilifiği bulunınamaaı ; 

M e k tep tıabadetnames.i vey a taıdiknameainin aalı veya 
tasdikli su retlerini ibraz e~ mel eri; 

Çalışmalarına mani h alleri bulunmadığ1111n tevsik etme
leri; sıhhi durumlarının m üsait olduğuna daiT Ofia dokto
run d a n rapor almaları lazımdır. 

İmtihan 15/11/941 c umute&i günü ıaat 14 d e Ankara
d a U mum M üd ürlük binasmda yapılacaktır. 

İsteklilerin aranılan vesikalarını nihayet 14/ 1 1 / 941 c u

Yeni PUDRA 
RENKLERİ 

önün de 

KADI NLARIN HAYRETİ 

Teninıze en uygun ğelecek pudra· 
nın tam rengınl veren yeni bir Kolo-. 

rımetrık makına icıdedilmi •t ir. 

ma günü öğleye kadar Zctt i şleri Müdürlüğüne gönderme-

1 
Bu sayede şimdiye kadar gö-

l!::le=rı=··==(:8:2:3:8:)::(:9:8:1:5:):==============:.. r ulmemi!J emsalsiz bir güzellikte 
oriJlna: pudra renklerinin istlhza-

S / Z / N DE TA KD l R 
ETTIGINIZ ÜZERE 

Asrımız modasının zarafet ve ıı celığıne lnz:mam 
eden üstad teı·zilerin meharcti, kadına da gençlıge 

matuf şayanı hayret bir beden tena11übü au.:ı<leı. 

Fakat yüz ve onun hututu gevezedırler. Eğ<'r bu 
noktaya 1ılzını gelen ihtımam göste1'ilmezse, seneler 
bu hntla1·1 l>aşkaltlrıııa pek çabuk far'.:etUrirler. Bu, 
sizin bır sırnnızdır ki, ufak bir dikkat.sh;lik veya ih
mal nctlei!Sİ rakibelerınızin' dik.kat nuaı ından oıak 
IJalamnz. İ ~t" seııclerın (bilhassa nazik ve hassas clld
~ere mu ·ıllaı:.oJan o tahnbkar seneleım) cılıllnıze 

çizmekte olduğu on blnlerl'e {bidnelte gayri mahsus) 
ince çızgilerc ihmalkar kalmayınız . 

Zamanla cildinızı ıo!ıluracak ohm ve ııizi pek çok defa vakitsiz 
harab eden bu lirıtaları akşam ve sabah Krem Peı-tevle yapa . 
cağınız ufak lıir masajla refediıııi. Kreııı Peı tevin bu mueiıesı
ne ~üz blnleree henıc!ıı iniz gibi sız de hayret ve me:nınuniyetle 
şahit olacııksııı1z. Görecebiniı kı lmann, ebedi gençliğıni her
ke11e mnğrura!W4 sli •lı~·ecekti r. 

KRF.l\t PI•:RTEV'ln teı·kibindeki faal anıwr en derin çiz. 
• gilerı bile- lz,ledc gt:clkıııiyı:c:ektir. Rug-unden itibaren siz ıle bir 

tup KRE~I PERTEV'! tuvalet mıı.- ınızda bulundurunuz. O, ayni 
ımmanda ert ruzgal'lııı ın ve kuvvetli guneşın en iyi muhafıZldı, 

rına ımkan •erilmıştlr. Bunl:ırı 

yalnız TokaJon pudralarında bu
labilırsınız Bu pudra ruzgarlı ve 
yağmurlu havalarda bıle butun 
gun sabıt k~lır Burnun parl:ımarı
na m.rnı ı)lur Hususi ve beratlı bır 
usul daıresınde lstıhıar edılmiştir. 
Bu yeni Toka lan pudrasının en 
son yeni ve cazip renklerini bu
gunden t.ecrube ediniz. Daha genç 
ve guzel gorününiız. 

fTıYATROLAR 1 

1 
ŞEHiR T IY A TROSU 
T.l'pebafı Draın kıımu: 

Bu ~sc caat (20,30) da 
H .'\ l\1 L E T 

'lolf.Jf. 

lstık.lal cadrle:ıi Komedı kısmi 
Bugun ~uat U de 
ÇOCUK OYU~U 

Ru gece ı:1aııt 2n,.ıo da 
KÖR DÖVÜŞÜ 

Vrıriişşcı fa f;ıscsı .\J w/ 1irl riınıılı:ıı: 

Bir rijtu,ör aranıyor Z A YI - Emrııyet Umum Mü. 
dürlüğünden a~dığım 455 3 nu
maralı tanıtma karnemı :rayı e • 
tıın. Yenisın i afa('ağımdan eski. 
sinin hükmü yok•ur. Emniyet ik ı n 
cı şubede Osmaıı Yakın. 

Hudyolın dış macunu nıtıc•st>sesi 
suhıplcrı !\'e ıp ve Cı•ıntl Kardeşler 

tıırafından T> ı uşşa!akava 000 llı·a 

lt>benii ed lnıı:,r.iı. E n milletın 
şefkat ve atıfı•tınl tem ıl eden nıek. 
tebımızın bu ~un de hanııyetll kalb
lcrdc vaşadığınn bır mı~n\ olan fU 
neCJbanc hnrekcte kıırı,ıı ı;Okı anlnrı

mızı alenen kendilerine iblağ' cdet ız. 

sanatının ehli bir TÖtÜ Ör ile 

laborant aranmaktadır. Taliple

rin pazardan bıtşka her gün 

4349) numaraya telefon etmeleri (ı:lıs5S) 

Türkiye Cumhuriyeti 

Banka"l ZiRAAT BANKASI 
Kurul ut tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 

Şube ve Ajans adedi: 266. 
ZIRAt ve TlCARf HER N EVİ BANKA MUAMELELERİ. 

Para birıktirenlert 28.800 lir• ı1ı:rıı.miye verlyorua. 

z.ıraaı Ba ... sında lcumoaralı Tt ltumııarasıa ıot.:.arru.t beaap
laı1nda "D az 60 lirası bwuna !ara aened'! 4 defa çeldlecek kur'a 
Ue qqıdaJd plina C(lre ikramiye .. trtılaeaktır : 

• adet J.00" lıralık -&,000 Ura 1 100 adet 60 liralık 6~ Ura 
' • 500 > 2,000 > 120 > ~ •O > 4 ,800 > 
' • 260 > 1,000 > 169 > 20 > 3,200 > '° • 100 > 4 ,000 > 

DİKKAT: Btsaplarınaki paralar bir sene içinde 60 liradan 
aptı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlaıiJe veril .. 

cektlr. Kur'alar ıencde: 4 defa, 1 EyliU, l Bırinc.lkanun, 1 Mart 
• • 1 Huiran tarihleı:inde çekilecektir. 

Zayı Kambiyo mUaaadeal 

fıt.nbul Kamhiyo mudürlüğün 
i e n almıf olduğum 59965 sayı lı 

Te 2 6 /12/1938 tarih ü 2002.97 

41olarhk ıcrbeat döviz mÜM addi. 

• 

ni 1000 dolar istimal edildik ten 
sonra kaybettim. Y enisıni alaca
ğımdan eskiainiıı hülıanü olmadı· 

ğını ilan eylerim. lbrahiın Lagu. 
dalı Çakmakçılar :> oku,u lıtanbul 

imha edılecek olan echir çôplerınin içeı·ısinden çıkacak paçavra ve. 

Hir maddelerın ı.atışı 1/12/1941 tarıhınden :n Mayı 942 lıı.ihıne ka

dar açık arttırma~·a konulmuştur. Tahmin bedeli 5000 lil'a ve ilk temi

natı 375 lıradır. Şartnanıc Zabıt ve Muamelat Jrlüdürl6Q11 kaleminde 

görıilebllir. İhale 27/11/!J41 perşembe ı:ünü aat 14 de Danni Encfimen. 

de yapılacaktır. Talıplerın ilk temfnat makbuz veya mektupları ve 941 

yılına ait Tıcaret Oda ı veslkalarile ıhale gunü muayyen saatte 

Encumende bulunmaları. (9863) 

Aşkale Malmüdürlüğünden: 
Yeniden ln~a ettlri!m!ş olan Aşkale lcazaıH Rükunıe' konaiının 

(17852) Ura (20 kuru~ bPdeli ktfifli intaatı kapalı zal'f uııulıle yeni

den eksiltmeye çıkarılmııtır. 

1 - Eksillnıe 17 /11/941 pazarto.ıi ııUnü saat 14 de Aşkale Maliye 

dairesınde toıılanacak olan Komisyon tarafından yapılacaktır. 

2 - Bu işe aıt keşif evıakı; silsllei fıat cetveli; ve tartnameler Er

zurum Nafia Müdürlflğlındea ve Aıkale Malınüdürlüğiinden bedelsiz alı
nabilir. 

3 - Muvakkat teminat (l3:J8) lıra (93) kuruştıtr. 

-4 - T·aliplerın 7 /6/937 tarih vı 3297 aayılı Remi Gazete 

reıh1en talimat.nameye göt'e vesika lar-ını hazırlayıp ibraz etmeleri 

tayin edilen ~üddet zarfında teklif makbuıluını Komisyon 
vermeleri lazımdır. 

İn hisar 1 ar U. · Müdürlüğünden: 
i. - 'l'eftiş şubesı bınuında bulunup 14/X/941 tarihinde satıva çı

karılmı~ olan cl9> kalPnı huıdıı eşyanın clG> kalemi tektar 

korımufjtur. 

il. - Muhıı.ıııırıen bedelı c-150> lıradır. 

111. - Pazarlıtı 21 'XI /9H eunn gtini1 u a t 9.30 ıla Kaba ta,ta 

Levazım şube•inde, muv~ekkıl Satı~ Komı~yonuıtda yapılacaktır. 

IV. - Ru clfh kali!m e~ya Sh kecıdc Teftı' Şuiesınde, 1i tesi de 
Kahata~ta Lc\·azıın .şub•sınde hergı'in 'gorültbllir, (9864) 

____ ,.1 (T. I \. ___ _ 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1942 İKRAMiYE PLANI 

KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos 
2 lkinciteşrin ~arihlerinde yapılır. 

.---1942 İKRAMiYELERİ---. 

1 
3 
2 
3 

adet 2000 
1000 

750 
500 
250 
100 

Liralık 2000.- Lira 
3000.- lt 

LO 
ıo 

50 
200 
200 

lt 

• 
• 

» 

50 

25 
10 

» 

• 

Eyijp Sulla Hukuk Hakimlij'in. 
.lea: 

f.yüp te Otaltçı larda Feth i Cf':. 
le h i cad de.inde Tüfekçi şokıık 
1 No. lu evd e oturan ölü Zeloye
d en doğma ve ö lü lsmaildr:n ol · 
rna 151 1 / 926 doğumlu Muht~
rem e v uiliie e h il olduğu pf.ıa-

1500.-
1500.-
2500.-
4000.-
2500.-
5000.-
2000.-

lt 

lt 

• 
• 

» 

d etle ve zabıtadan gelen cevabı 
yazı ile an la~ılan abl ası ayni yer
de muk ime Sacidenin va~i tayi. 
nıne ve u!\ulen ilanat icrasına ltct
bilı İtıraz ve itiraz olmak üz41re 
1 1 ·I ] 941 tarihınde karar veril
mekle keyfiyet sek iz gün müd. 
det le ilan o lunur. (9 41 /302 ) 

12 ikinciteşrin 

S<ıldan sa{itı: 

l.İngilız bıı,.kumandanı .!.Rıı· Turk 
artisti. 3.1\tınurcdc- uımııur. Üfuruk. 
4.Rakiplik. Sııhıp, 6.Hnnırt>tli. G.Av. 
rupada bir sırıı da(: Bı:g,.ııı p ur.:u 
et. 7.Snrgu edatı. Ycnıçcrıleriıı Lır 

böliiğli . 8.T.ısn. Tersi bı>yazdır Lok
manın başı. !l.Kı:ıplıcu Arzı tıılııyct. 

etmek. 10.Bıı;ağın başı. Zıpla. 

l'ııkvrıdıııı aşuliı: 

1 İspanya ve Portekiz yarııııarla ı. 
Fenni tababet. 2.Kapı nıcnteşc,;I. Ba
şıııa (El gt>lirsc Antalya tarafında 

bir kaza olur. 3.Küçük salonun met
hali. 4.nlr ecnebi kadın ısmi. Mer. 
hamet et. 5.Sabahın başlanR"ıcı. Se
bep. 6.Yapmak. 7.Dcfterin dış kısmı. 
8. Rıışına ( D ı gelirse hocanın talebe . . 
sine vcrdığıdir. Gece. NOşeyle. 9.0n 
ikilık kıınmlar. 10.Sıtmıı Uıicı. :\tu. 

9 

lı) 

halledllmlf 

i 

~:f' AD Y O · 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.00 ProR'ram 
7.33 l\IOzık 

7.16 llııherler 

8.00 Clliizık 

8.15 l-1vln saati 
8.30 lllüzlk 

12.30 Program 

12 ~·ı Mur:ık 

12.45 Hnbeı·ler 

ıs 00 l\luzik 

13 30 M\iı:ik 

18.00 Prngrnm 

t8.03 Muzık 

l 8.2fi Konuşma 
18.45 Çocuk klübü 
19.30 Haberler 
Jfl 45 ~erbes ıııaal 

19.65 Mfü;ik 
ll!0.15 Hadytı ~az. 
20.45 !\lüzik 
21.00 Ziraat ( T.) 
21.10 Müzik 
21.30 Konuşm:t 
21.45 iüzık 

22 3(1 

1
22.45 

22.55 

Haherle.r 

l\Iü;;ik 

Kapanış 

'BriRSAl 
11 - 11 • 941 m ua nal ~.ı 

Londı a l Sterlın 5 24 
Ne~v"tk 100 !Jolu ı 182.-
Mndı ıd 100 Pezcta 12.9:li" 
St k'ıo. 100 1 v Kı 30.76 

ESHAM VE TAHVİLAT 

lktaıY.l.> il l uzde 5 193 -.
Yuzde 'i > 1933 Eıgaı ı i\ B.C.- -

> 7 l.134Sıvas-I-:r-zuıum ı - -
> 1 , 2 ııa 1 

Aııııdo,u Denıi yotu ı vt' 2 -. 
'l'uık boıcu 2 • 2-4 
İş Rankn ı naıııa 
,lıl C?l'kl'.z Bıt11ku111 

-. 
Şaık degırnıenleri -.-

![~orsa harici a~ fiyatı 'I 
Reşadıye 

Kalın Beşibirlik 

Külçe altın gıamı 

25 Lira 10 Kş. 
117 J> 00 • 

3 J> 52 • ...............................................• 
Tasviri Efkar 

Nüıhaaı (5) Kuruştur 

\ .. J Turkiı;• Hari(f 
A bone ..,eraıtı ;çın ~ 

S('nelllt .•.......... 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ...•..•..•. 750 > 1450 • 
Üç aylık ... ..•••.... 400 > 800 > 
Bir aylık ...........• 150 > yoktur. 
DİKKAT: 

Dcıeolunmıvan evrak iade olunmaL 

İkineitetrin : Çarşamba 

1360 H· 
Şenal 

22 

Gü n 316 12 
1351 

l<umt 
1 el t .. r ln 

.3G 

Kat ım S 

~olcitl• 
Exant Vaaat1 
s D s. D. 

G& .. ı ıYarıakl) kJI ~'2 , ... •s 
Öil• ,7 :l -4 ı 1 58 
lkl""'1 ,9 43 '" 37 
Akf&• l'l 00 16 S4 
Yataı .)ı 34 18 28 
im ... ıır. IYarııaldl 12 10 s 03 

Sahibi : Z. T. EBUZZiYA 
Neşriyat :\iüdfirfi: C. BA11ı1'!\' 

Basıldıiı re.r: M•tbaai EBÜZZll' A 


