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Halka petrol tevzii 
için yeni tedbirler 

alınacak 

Yeni açllan 31 No. ıu 

SARAY LOKANTASl'na 
Muhterem halkımız büyük rağbet ve teveccüh 
göstermektedir. Temiz yağlar, taze balıklar 

~efis yemekler mutedil fiyatlar, iyi blr servıs: J 
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Libya'ya 
karşı taarruz 
devam ediyor 

200 kilometrelik bir 
cephede hareket 
yapılmaktadır 

lngiliz. kuvvetlerinin 
cenupta 90 kilometre 

kadar ilerledikleri 
bildiriliyor 

l.cndra 20 (A.A.) - Sirenal.k'te 200 
~ometrelik bir cephede ilerıemeğe 
~~şlıyan İngiliz kuvvetleri cenupta 90 
'1loınetre kadar llerlem~lerdir. Taar
t'llz general sir Alen Cuunlngha.m ku
!Xlatıdasındakl 8 inci imparatorluk 
0tdusu tarafından mühim motörlü 
lcu"Yetıerin himayesinde ve taarruzun 
sağ cenahını koruyan amiral Cunnin
:~aın kumandasındaki İngiliz Akde-

l 
... 
I 

Moskova BU SABAHKİ TELGBAPLA.R 
. 

yakınında lngiliz tarruzu B. Churchill'in 
muharebe 
şiddetlendi 

muvaff akiyetle 

inkişaf ediyor 
Sovyet müdalaa hattinin T bruk I .1. • 

Tula ile Volokolamsk 0 ngı ız garnızonu 
arasında yarıldığı hareket<: geçerek bir 

b·ıd· ·ı· tepeyı zaptetti 
ı ırı ıyor 

Almanl Volokolamsk Hava ve deniz. kuvvetleri 
istikam:;lııde muharebe- I ngiliz. ileri hareketine 
ye 3 tank, 5 piyade tüme- müessir yardımlarda 

nile iştirak ettiler bulunuyorlar 

Belsink.i 20 (A.AJ - Moskova rad
yosu, Alman kıtalannın Sovyet müda
faa. hattını Tula ile Volokola.mSk ara
sında yardıklarını bugün öğle üzerl 
ha.her vermiştir. 

Kahire 21 (A.A.) - İngiliz ordulan 
umumi karargahının perşembe akşamı 
tebliği: 

. 
orduya 
mesajı 

Bu muharebede Vaterlo 
gibi şanlı bir zafer elde 
etmemiz muhtemeldir 

Artık ümidlerimizin 
tebellür etmesi ve son 
darbenin indirilmesi 

zamanı geldi 

Londra 21 CA.A.) - (B.B.C.) İngl.Us 
Başvekili, İngiliz Orta Şark ordusu 
kara, hava ve deniz kuvvetleri .subay 
ve erlerine gönderdiği blr mesajda eır 
cümle diyor ki: 

~ filosunun, hava fllosnun, Cenu
~ı Afrika ve Avustralya tayyarelerinin 
ştltakiıe yapılmaktadır. l\'hsır - Libya hududunu ve Britanya kuvvetlerinin 
cı··~ahireden gelen malumata göre, taarnız istikametlerini gösterir harita 

Moskova 20 (A.A.) - Pıavda 
gazetesinin harp muhabiri bildiri
yor: 18 son teşrin günü bazı kesim
lerde düşmanın faaliyeti artmışhr. 
Volokolamsk jstikametinde Alman• 
lar muharebeye üç tank tümeninin 
himayesinde beş piyade tümenile iş
tirak etmişlerdir. Sovyet kıtaları 
dü ,mana ağır zayiat verdirmişlerse 
de Sovyet birliklerinden baZlları 
bir kaç kasabayı tahliye ederek 
ricate mecbur olmuşlardır. 

Dün gece kuvvetlerim.ize mensup 
öncü unsurlar, Tdbruk müdafaa çev
resinin 16 kilometre cenup batısında
ki diklikler üstünde bulunan Rezeghl 
zaptetmişlerdir. Bu yol üzerinde hare
ket ettiği sırada zırhlı kuvvetlerimiz
den bir müfreze Bir-el-Gobl bölgesi.n
de bir İtalyan zırhlı kuvvetlle muha
rebeye tutuşmuş, düşmanın bir kısım 
tanklarını tahrip etmlş ve 150 esir al
mıştır. Bu arada Capuzzo'nun 48 kilo
metre batısında tank birllklerirn.lz 
uzak.tan Alman tank kollannı görmüş
lerse de düşman haı:'be g1ı1şllmeden 

cKral hazretleri çölde kara vo hava 
kuvvetıerilo Akdenizdekl dona.runa 
subay ve erlerine giriştikleri bu mu
harebede vazifelerin! bihakkın ve sa.
daka tle i!a edeceklerinden emin bu
lunduklarını blldlıınemi ba.na emret
tiler. İlk: defa oroumuz en modern si
lahlarla müoehhe-L olaııı.k harbe tutu
şuyor. Artık ümitlerimizin tebellür et
mesi ve nUıat gayoenln elde edilmesi 
için son da.menln lndirllmesi zamanı 
gelmiştir. Bu muharebede Waterlo gl
bi şanlı bir zafer elde etmek lh
timaU vardır. Bütün dünyanlh gözleri 
sl.7.Jere dlkllm~tir. Harp uğurunda 
çarpışanlan Tannya emanet ediYo-

t"~anın kuvvetleri. 2 Alman zır~ ============================ 
l.ltneninden ve bir Italyan zırhh tu-

bteninden ibarettir. Mihver kuvvetıe
tı Bardia etarfında, Tobrukta olduğu 
gibi, derinliğine müh!.nı. istihkamlar 
•ücuaa getirmişlerdir. Burada impa
~atorluk kuvvetlerinin harekatını güç
e~t1ren birçok mayn tarlaları vardır. 
lnguız taarruzunun ilk hedefleri 

&ahiJin 35 kilometre cenubunda kain 
:İdi Ömer ile sahllln 80 kilometre ce
li Ubunda k~in Maddelena kalesidir. 
\r arcııa kalesi etrafında geniş bir çe
~ttne hareketi şeklini alan bu ileri 

teketıne birçok tank kollan iştirak 
etmektedir. Hareketin hedefl Tobruk 
~arnızonııe teması temin etmek olabl
b t. Bu takdirde Tobruk harekatın 

Undan sonraki safhalar için bir is
tı.nat.t noktası te.şkil edebilir. Bitaraf 
~ahfillere gelen maltimata göre, mü
t tn ınikyasta takviye edilen impara
Loı-ıuk ordusunun mevcudu 750,000 
11:lşiyi bulmaktadır. Ordu malzeme ba
~ll'lınctan da iyice takviye edilm4tir. 

~ekler de harbediyorlar 
'l' 'l'obruk 20 (A.A.) - Şimdi Çekler 
~brukta Britanyahlarla Polonyalıla
lt Yanıbaşında harbediyorlar. Çek 
Uvvetıeri geçen harpte Verdün'de 

l::ıarbetmiş olan bir Çek albayının ku
~andası altında bulunuyorlar. Ve bu
t'llndukları mevzileri anudane müda-
aa ediyorlar. 

1-falfaya bombardıman 
ediliyor 

ltahire 20 (A.A.) - Şimdiden hep
i!ıl Alınan olmak üzere bir miktar esir 
!hnın~tır. İngiliz donanması Halfa
"a'Yl bombardımrın etmektedir. 

Hava hareketi 
ltahire 20 (A.A.) - Orta Şark İn
~ hava kuvvetlen kumandanlı~ının 
bliğinde, garbe doğru yol almak.t;a. flan düşman tanklarile takviye kol

tarının ba!$ka bir bombardımana tu
Uldukıarı bildirilmektedir. 

Amerika "Bir Alman 
Fransa ile öldür, ltalyan 

münasebatını kendiliğinden 

kesecek mi? kaçacaktır,, 
Cephenin başka bir istikametin

de düşman bazı terakkiler elde et
miştir. «5> bölgesinde muharebe 
şiddetli olmuştur. 

çekilmiştir. 
Bu harekat devam ederken Halfa.

ya ile Sidl-Omar arasında. muhtell! 
noktalarda müdataa. hallnde bulunan 
düşman kuvvetleri üzerindeki tazyik 
de idame edilmiştir. 

Harekat memnuniyet veren bir şe-

nız.• 

Rostof şehri 
tecrid edildi Fransa, Almanya ile 

daha sıkı iş birliğine 
meyletmit 

Vaşington 20 (A.A.) --Birleşik Ame
rika. hUkfımetl, Fransanın Almanya 
ile daha sıkı bir iş birliğine meylet
mekte olduğunu gösteren emarelerln 
mevcudiyetinden dolayı Amerika ile 
Vichy arasındaki münasebetleri yeni
den tetkik etmek mecburiyetini duy
duğunu Vlchy'ye blldirmlştir. 

İyi maltimat alan m.a.hafil, çarşam
ba günü, Hariciye müsteşan Summer 
Welles tarafından Vichy büyük elçlııi 
Henrt Haye'e bu mesele hakkında ya
pılan tebligatın, diplomatik münase
betlerin kesilmesi imklnım ihtiva et
tiğini de ileri sürmektedir. 

Vichy nezdindekl Amerika büyük 
elçisi amiral Leahy'nln raporu gelince 
daha kati mahiyette harekete geçile
ceği tahinln edilmı"'ktedir. Amiralin 
raporunun bugün alınması beklenmek 
tedir. Amiral Leahy, dün uzun müd
det mareşal Petaln ile görüşmüştür. 

GI. Weygand 
tekaüd oldu 

Tulada vaziyet kilde inkişaf etmektedir. Hava. kuv
vetlerimiz kara kuvvetlerimizle sıkı bir 

Moskova 20 (A.A.) Hüku- iş birliği yapmışlar ve dün bütün gün 
Libya'ya karşı yapılan 
taarruzda İngilizlerin 

parolası bu imiş 
metin gazeetsi olan lzv-estia'ya göre büyük bir faaliyet gösternıişlıerdir. 
Almanlar dünkü çarşamba gunu Düşmanın tankları , maklnalı nakil Al } K ı· • ki 
Tula istikametinde salı günü baş- vasıtaları ve ileri hatlarına şiddetle man ar a ının §ar R• 
ladıklan taarruza devam etmişler- taarruz edilmiş ve Yedabya. cenubun- da ve Tulada ilerlediler 

Londra 20 (A.A.) - ReuLerin LLb- dir. Almanlar burada bir Zlrhlı fır- dakl yol üzerin<'le düşman maklnalı Lenı·ngrad garnı·zonunun 
yada. ilerleyen Büyi.ik Britaıiya kuv- ka ile iki piyade fırkası tahşit etmiş· vasıtalan tesirli suretle mitralyöz ate-
vetıeri nezdindeld muhabiri bildirıyor: !erdir. «D> ve «B> bölgelerinde şlne tutulmuştur. tayyareler ile. tahliyesi 
cıŞlmdi batı çölündeki harp sahnele- Düşman hava meydanlarına. muvat-
rinde İngiliz ve Alman kuvvetleri karşı bilha:>sa şiddetü bir muharebe inki- fakıyetle taarruz edilınitı, beş Yunkers akiın bırakıldı 
karşıya bulunuyor. Libya çölleri ge- ~af etmektedir. Vaziyet burada va- 82 ve iki Messerschmldt 109 yerde tah-
çen sene general Wavellin muzaffera- himdir. rip edilmiştir. 

Vichy 21 (A.AJ - otiden: Rus cep-
hesinden gelen son haberlere göre Do-

ne yürüyüşile büyük şöhret kazanmır Almanlar dün Tula'ya takriben Londra 21 (A.A.) - (B.B.C.) neçte, Moskova. cephesinde, Kallnlıl 
tır. Şimdiki harekatla, Rus müttefik- beş kilometrelik bir mesafede kain Akdeniz İngiliz filosunda. bulunan şarkında. ve Tula etrafında. Alman Ue-
lerlmizin davetine icabet edilmiş ve iki kasabadan ağır zayiatla tarde- Reuter muhabiri donanmanm. Hat- rlleyişl devam etmektedir. 
mihvere karşı yenl bir cephe açılmış- dilmişlerdir. Sovyet kıtalar- \iman· fayadaki düsınan mevzilerini bom- Rostof şehrt teerld ed1lm1şt.lt.. Rl.18-
tır. lann bir kıskaç hareketile Tulayı bardıman ederek İngiliz llerı. hareke- lar bu mıntak.ada anudane bir muk&-

Afrikadakl Alman kuvvetleri, İtal- 1 . .. . 1 ak . . .d tine müessir suı·ette yardunda bu- vemet g" .... ~rt.,..,.rl"'.....,. ,.ft arazi .....,. __ 
zaptetme enne maru om ıçın şı - """""' ,,~ --- ..... --yan kıtalarını takviye eden küçük: bir lunduğunu bildiriyor. bedi""'rlar. 

kuvvet olmakla beraber hall hazırda detle çarpışmağa devam etmekte- İ ,,~ 
bu sahada cereyan eden mücadele, dirler. Garp çölünde ngiliz Ruslar, Moskova kesiminde MoJa-

isk'te mukaı'bii taarruzlarda. bul~ 
Yunanistan ve Girit harplerinden beri So-vyet tebliği Kerç'in taarruzunun hedefleri muşlarsa da. zırhlı kollarla. piyadeler 
İngilizlerle Almanlar arasındakl ku.d- · 

St
rateJ"ik sebeplerle Vichy 21 CA.A.> - Ofiden: I.ngillzler arasında vuku bulan ~d.ddetu muhe.re-

ret farkının bir m1salini teşkil etmek- Mısırın garbi çölünde ba.şla.yan taar- belerden sonra. geri çekilmi.şlerdir. 
tedir. Llbyadakl harekatta İngiltere tahliye edildiğini ruza büyük bir ehemm1yet veriyorlar. Ruslar, Leningrad garnizonunun bir 
adaları kıtaatı hakim bir rol oynamak bildiriyor Muharebeye 750 bin kişilik bir İngiliz 1asnunı tayyareler ile taıhliye etmeğt 
tadır. kuvveti iştirak etmekte ve harekAt teşebbüs etmişlerdir. Bu teşctıbüs, Al· 
İmparatorluk kuvvetleri İtalyan- Moskova 20 (AA) - Sovyet 250 kilometrelik bir cıephe üzerinde man tayyareleri tarafından aJdm bı• 

latrdan ı.szltyi ade BAlmanl~A~iart>ed ~cbld~r tebliğinin bir ilavesinde şöyle de- ~ereyan etmektedir. Libya.da başla.yan rakılml§tır. Sivast.apolun muhasaı"& 
e meıc yor. unun °"""""' e, o u- ,,_ k d" K ba ··ı: r Wz ta Lon rülen bir Alman askerinln esir edilen nume te ır: erç zı strateJıI se- ng a.rruzunun dra. meh!llle- ve bombardımanı devam ediyoe. 
yanm düzüne İtalyan askerlrııe şahsen beplerl-e Sovyet kıtaları tarafmdan rlne göre hedefleri şunlardır: 1 - Şl
muadil olmasıdır. talıJiye edilmiştir. Kerç için yapılan mali Afrikadan mihver kuvvetıetlertn1 

Harp parolası şudur: •Bir Alman muharebe'terde Almanlar 20 bin tardetınek, 2 - Rus cephoolnln yükü
öldür, İtalyan kerulillğinden kaçacak- zabit, küçük zabit ve nefer, 130 nü ha!ınetmek, 3 - İtalyanlan kati 

8 . Churchill'in mesajı 
lrahire 20 (A.A.) - Kahire tebliğin

!lıe bildirildiği veçhlle ileri hareket • •• .... • ,. 
~aşıaınada.n evvel, Başvekil Churc- Cezaır hükumeti, umumı 

surette mağlı1p etmek. 
tır .> Almanlara. ezici bir dart>e vur- tan'lc, 200 top, cephane yüklü 1 100 Muharebe devam ediyor. Alnıanla.r, 
mağa muyaffak olursa.le, Alma.nl~ra. kamyon ve 40 tayyare kay.betmiş- 48 saat süren muharebeden soora. :tn~ 

Moskova'ya 
yeni hücumlar 
Almanlar yeni takviye 

kuvvetleri ile Rus hatla· 
nnı yarmağa çalıııyorlar. 

tı. ııı~. hava •. kara ve deniz kuvvetleri- vali Chatel'in idaresine dafa:nan Italyanlar, artık uzun mud- lerdir. giliz taarruzunun tardedlldl~i blldl-
det Ingillz kuvvetlerinln hareketlerini ( Devanu aahife 2 ıütun 2 de) riyorlaı-. e gonderdıği mesaj okunmuştur. 

İngiliz Başvekilinin tevdi edildi izaç edemtyeceklerdir. Taarruzdan bl~ 111111111 111.11111111e11nı111111H111111111111111111.1111111111aını~ • ..ı:ııu11uı111 
veya lkl hafta evvel Marsa Matrııh ve 
daha llerJler~ kadar bu .istikametteki 
büyük nakliyatın yapılması lçln tek 
yol olan demir ve kara yolundan iati
!ade edilm1ştlı'. Tanklarla. yüklü bir
çok: trenler yol boyunca. elli kilometre 
mesafeye kadar uzanan otom00U kol
lan gördüm. Yalnız bir ka!Uede yüz 
tane tank karşı koyma. topu saydım. 
mçıblr şey tesadilfe bırakılmamıştır. 
A.skerler1mlz vazlfelerbıl lyl biliyor ve 
tam bir emnzyetıe lşlertnl ba.şıarınağa 

beyanatı 
Londra 20 (A.A.) - Avam kamara-

81tıda beyanatta bulunan Churchlll, 
~~Yadaki İngiliz ileri hareketinln 
·•.';'hverı tamamile gafil avladığını 
80Ylenılştir, Beı, ayda.nberi yapıla.n 
ha~rlıklar neticesinde İnglllzler iyi
ce tec1ı1z edilmişlerdir. 
f ı\uchlnteck ve Cunningham muva!-
aioyetıe parlak bir stratejik yaklaşma 

::areketi yapmışlar ve oldukça mühim 
azı mevziler ele geçl~lerdlr. Zıriılı 

~"Yetler arasındaki çarpışma. çok 
~lknıiyecektlr. Şartlar, başladığı za.
bJ.r n iJd saat içinde netice verebilen 
a deniz muharebesinin şartlarını 
11dırmaktadır. 

1 :e. ChurchUI, beyanatını şu ciimle
er1e bitirmiştir: 

Vecby 20 (AA) General 
Weygand, tekaüde sevkedilmiştir. 
Hükumetin Fransız Afrikasmda.ki 
umumi murahhaslık makamını ilga 
eden kanun, yann resmi gazeted e 
çıkacaktır. 

Cezair hükameti, Wıeygand'm 
en yakın mesai arkadaşı olan umu
mt vali Chaterin idarıesine tevdi 
edilmiştir. 

Umwnf murahhaslık yerine, bat
vekilet muavinliğine doğrudan doğ
ruya bağlı olup merkezi Cezair 
şehrinde bulunan bir daimi genel 
sekreterlik ihdas edj)miştir. Genel 
sekreterlik vazifesini, general Wey
gand'ın diğer mesai arkadaşı olan 
Visamiral F eınard ifa edecektir. 

azmetmiş bulunu;vor. 

Arc Royal'i 
batıran tahtelbahir 

batırıldı 
~Askerlerimiz Almanlarla silAh ve 
rtı. ··hizat hususunda ilk defa. olarak 
el .~~~vat halinde harbe giriştiklerini ============== 
b~~necekler ve Libyada elde edilecek .. .i. .k _k & ~ I e r a 
t' r Ingillz zaferinin bütün harp üze
llınde yapacağı azim tesirini gözden 

Mürettebatından 34 kişi 
esir edildi 

zak tutmıyacaklnrdır. ıı 

İtalyan tebliği 
ltorna 20 CA.A.) - İtalyan orduları 

~ll_nıi karargfıhının tebliği: Mat
cı~ık'de düşmanın zırhlı kuvvetleri 
lt fecir vakti karşılarında duran 
etalyan zırhlı kuvvetlerine taarruz 
fı l'nişlerdlr. <ı:Arleteıı ismindeki zırhlı 
a:ka şiddetli bir mukabil manevra ile 
\'! Şama doğ'ru dii.<mınn tanklarını çe-

rerek imhaya muvaffak olmuştur. 
(Devamı sahife 2 sütun 5 de) 

Arpaya yazık Londra 21 (A.A.) - (B.B.C.) İngiliz 
Arc Royal tayyare gemisinin batırıl
dığı saha dahilinde 2 gün sonra Me-

Biralarunız ne iyiydi. Günden r!gol namındaki İngiliz korveti tarafın 
güne de cinsi gÜzzeleşiyordu. Hal- dan bir Alman tahtelbahir[ batırılmış
buki içi kağıt yeni bpalar yüzünden tır. Bu tahtelbahirin Arc Royalı b:ıtı
gazlan kalmıyor Maden sulanna ran tahtelbahir olduğu muhakkaktır. 
• • t • • IA tik ka ak Korvet tahtelbahlrl göriince dtp bom-
ıçı man.ar yerıne 8,5 P ya- balan atmış ve onu deniz sathına çık-
pddı. Baalara da bır çare buluna- mab iebar etmiştir. Tahtelbahir' sat
madığı takdirde ~~eyle piyasaya çı- ha çıkınca top ile batınlmı.ştır. Deni.Z'
kırm.alan bile artık beyhudedir. altı mürettebatından 34 kL7J. esir edll-
Arpaya yazık. mlştlr. -

Pastacı - Halk ekmeksiz kalmasın d.zye 
yecekmişl. •• 

arhk bize un ıveırilmi· 

Mide doktoru - Eyvah, bu aefer de 
Clesenel ••• 

1!.iz ıt;kmeka.iz kalacağız 

Loodra 21 (A.A.) - (B.B.C.) Alman· 
Iar Mosk:ovaya ka.rşl tekrar şiddetll 
taamızlara başlamışlardır. Getlrttllt· 
lert yeni takviye kuvvetleri ile Rum 
batlannı yamı.ağa. çalışıyorlar. 

Volokolmask'ta ve Tula şehrine ya.
kın yerlerde şiddetli muh~ 
vuku bulmaktıa. ise de Almanların V&

zlyetl htssedllecek derecede d~tl.r
diklertne da.11" haber yoktur. 

Rosto! yakınlarında şiddetli mutı.a.
rebeler cereyan ediyor. Almanların 
yandan Rostofa kaı'şı ya.ptıklan bJr 
taarruz kendilerine ağır zayiat verdl
rllerek pöürtmüşlerdir. 

Kerç'in ta.hllyeslle neticelenen mu
harebelerde Almanlal' 20,000 kl.şl. za
yiat verm~et, 130 tank ve muhbellf 
techizat kaybetmişlerdir. 

Rus tebliği 
Mt>Skova 21 (A.A.) - Sovyct gec• 

tebliği: 20 sıonte.şrin günü kuvvetleri
miz bütün cephelerde düşmanla ça.r
pışnuşlardır. Muharebeler bilhassa 
Don nehri fuıerlnde Rootof'ta, Volo
kolamsk'da ve Tula'da. çok şiddetli ol
muştur. 18 sonteşrin günü tahrip edi
len Alman tayyareleri evveloo bildiril-
11ği gibi 21 de~il 26 dır. Barentz deni
zinde topyekün 1900 t.oniliı.to hacmin
de üç duşman nakliye gemisi, 5000 to
nilatoluk bir sarnıçlı gemi, deniz mu
harebe birliklerimiz tarafında batınl
mıştır. Kara.denizde de harp gemlle
rimlz düşmanın 9000 t.onilatoluk bir 
dfişman sarnıçlı gemls1nt batırmıştır. 
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Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Berı.in 20 <A.A.l - Alman ordulan 

başk.umandanlığmm tebliği: 

Japon milleti 
ve ordusu 
hazırdır 

r AsK~Rt "A~ıvri::rı 
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Libya'ya rruz 
Şimali Afrika.da iki gündenberl kıeş-

fedilmiş olan ve Sidi ömcr'in cenu- A "k J t 1 1 
bunda ve cenubu garbisinde hazırhk merı a, apon a epe- Dün başlayan taarruzun hedeli 

büyük bir çevirme hareketidir 
yapan İngiliz kuvvetleri ıs sont~- rini reddederse harpten 
de Tobnık btikamettnde bir ileri ha.- ul ) • 
rekctine geçıniş]erse de yapılan muka- mes sayı ması 
bil taarruzlar neticesinde derhal geri lizım gelecekmit 
püskürtfilmüşlerdir. İngilizler ağır za
yiata uğramıştır. Birçok tank tahrip 
edilm!.ştir. 

Italyan tebliği 

N apoli ve Brindizi, 
Mesina yeniden 
bombalandı 

Rllma 20 CA.AJ - İtalyan ordulan 
umumi karargahının 536 numaralı 
teb!il.ti: 18-19 sonteşrtn gecesi hava. te
§ek.kü1lerlmiz Malta adasının ha.va ve 
deniz üslerini bombardıman etmişler
dir. Dün gece İngiliz tayyareleri Brin
dizi, Napoll ve Mesina civarına bom
balar atını.şiar ise de miihim neticeler 
elde edememişlerdir. Brlndizi'de bir 
tayyare d~ürülmiiştür. 

Naµollde biri a~ır olmak üzere 3 ya
r.ili vardır. Brindlztde bir kaç kişi öl
müş 3 kişi yaralanmıştır. 

Şarki Afrlkada Gondann bl.rkaç 
e<>pheısinde dü,şmanın müdafaa. hatla
nmııı yarmak için yaptığı yeni teşeb
büsler a . ;m talmı~. 

Fin 

Şark cepheeiıKlelci m:uhaMheler da yalanda çarpıpnalar bdd.enebi-
Tokyo 20 (A.A.) _ Yomiuri şiddetini arltınrken İngilizler M18ır lir. 

Şimbun gazetesi ordu ve mmetin hududundan Libya•r<l doğru taar- İngiliz ınenbalari hardCetin plan 
hazır olduğunu ve Japonya için Va- tuza geçmişlerdir. Dün gıelen haber- mucibince devam etiğini ve hedefin 
pngtonda bugünlerde cereyan eden ler fngjliz1erle Avustralyalı, Yeni dü'1tlam Libya'nm ,arkından atmak 
hadiselerin neticesini beklemekten Ze1andalı. Hindli kıtalardao mürek· olduğunu bildiriyor. Bu haberler 'V'C 

başka yapılacak bir iş olmadığım kep Britanya lruvv.etlerinin sah sa- taann ba,lamazdan evvel kıtalara 
ya7Tllaktadır. bahındanberi bütün cephe boyunca İngiliz Başvekili B. Cu.hrch.ill'in bir 

Tokyo Nişi Nişi gazetesi Japon harekete b~ladıklannı bildirmekte- mesajınm okunması hareketin 
diyet meclisinin ıve Japon milletinin clir. İngilizler bu taarruzda büyük ehemmiyetini göstıenneğe kafidir. 
azitnkarane tanı hareketi karşr.sm- mikyasta tank ve motörize kuvvet• İtalyan tebliği düşman zırhlı kuv
da Amerikanın hayret e~esi la- ler kul1anıyor1ar. Taarruz bilhassa vetlerirun tardedildiğini bildirmekle 
zım geldiğini c;ünkü böyle biT şeye Cerabub'dan garba doğru inkişaf beraber 150 kilometrelik bir cephe
intizar ~tmek lazım geldiğini kay· etmektedir. Ceı:-abub Libya·nın ce- de muharebenin devam ettiğini kay-
detmektedir. nuhunda Mıstt hudnc!una yakıın bir dctmcktedir. 

Şog.ig Şiııipo gazetesi Amerika- vahadır. İngilizler geçen. Libya se- İngiliz gazeteleri bll§~yan taar· 
nın, diyet ınecföıinin ele beyan etti· ferinde hnrasmı i,gal etmişlerdi. ruzu memnuniyetle karşılamışlardır. 
ği gjbi, wmJe ileri sürülen Japon- Llhya' dan çekildikten sonra bu va· Gazeteler, muharebenin çetin ola· 
yanın haklı taleplerini reddettiği hayı ellerinde tutmu,Jardı. caVını, fak"at muvaffakıyetle başa· 
takdirde harpten mesul sayılması Cerabub' daıı ,imale doğru yapı- n1acağım yazıyorlar. İngilizler, 
Jazrm ge!di*iıni ııövlem,.ktıı!cfü·. lacalc hıvvetli bir hareket Ahnan - ümid ettikleri gibi hareketi muvaf· 

İtalyan kuvvetletinin gerilerini teh- fakıyetle n•eticelendirirlerse bundan 
Japon meclisinde bir did edebilir. Hele ayni zamanda büyük ~tifadeler temin e<Jebilecek-

hadiae Tobruk'tan çıkarak mühim bir kın- !erdir. Bu istifadeler şunlar<lır: 
Tokyo 20 (A.A.) _Japon ~cllsinin vetle «nubiı doğru. ilerlnneğe mu: 1 - Mısıra ka?Jt olan tehlikeyi 

fevkalide toplantısının üçüncü günü vafak o!u;1arsa Mihver kuvvetlen ortadan kaldırmak, 
bJr hadise olmuştur. Saltanat maka- çen?er ıçı~de ~.almak ş;bi müşkül 2 - Orta i\kclenizd.e yeni üııler 
mma müzaheret teşekkfılü tarafından vazıyete du1ebılırler. ~]ayan ta- ele geçirerek hakimiyeti lr:uvntlentebliği bütçe mazbata mtıharrirllğin& seçil- arruzun hedefinin. bu olma11 çok dirmek, 

Rclsinki 20 (A.A.) _ Fin askeri mJş olan mebus Miyazava bir nutuk muhtemeldir. Vaziy-etin nasıl inki- 3 - Rusya üzerindek.i tazyi]ci ha-
tebHği: Hangoe cephesi: Düşman to~ aöylemiştır. Meclis çok 1ht1yatıı söy- şaf edeceği bir kaç gün içinde anla- fifl-et~lı:. 
çusunun faaliyeti §iddetlni arttırmak- lenmiş blr nutuk dlnlemete hazırla.• ~ılııcakhr. 4 - Mımevt tesir yapmali. 
tadır. Topçularımız düşmanın ateşine nırken hatip hükfunetln politikasını . Dünkü haberler iki ordu aruın- Bu son istifade çok ehemmiyetli
mukabele etmektedir. +,enk.lt etmeğe başlayınca meclls §a.- da esas cepftede henüz karşıla'11la dir. İngilizler asker! iktidıulannı ıös-

Karell berzahı.· +.... •-raf a.rasınd" şırmıştır. 1 ..1 " b'l.J' • • B h k At 'k n _ .ııu ...., .. o m.aoıaını ı a!'""'''tir u C""" e terere rn a erıı;an umum;_ini 
to~u ve havan topu faaliyeti olmuş- Saltanat makamına müzaheret te- S il ~-d b ]-.-...,, k . '-"- -d .... - ·J --fekkiiliine mensup mebtmlar acele bir o um an aş ıyara .. cenuoa og- daha mühim yardımlar yapmağa 
:~fs;:: :::ı~!;i~:s~ğ1~~c::~ toplantı yapmışlar Te hatibi inzibat ru uzamaktadır. Jngılız dornanması meylettireceklerdir. Diğet" taraftan 
larmı susturmuşlardır divanına. -.ermeği ka.rarl~tmn:ıŞardır. sahilde ve Halfaya gıeçidinde bulu- Fransa da Mihverle münasebetle· 

Bulgar , 

Başvekilin·n 

b yanatı 
B. Fil of, Türk • Bulgar 
münasebatının dostluk 
zihniyeti içinde devam 

edeceğini söyledi 

Sofya 20 (AA.) Bulgar 
ajansı bildiriyor: Kralın parlamen
toyu açış nutku üzerinde yapılan 
müzakerelerin nihayetlenmesi üzeri
ne Ba~elcil M. Fil of un bugün rne
buaan meclisinde söylediği nutukta 

1 
Türkiyeclen bahseden kısmın metni 
şudur: 

Diğer devletlerle münasebetleri· 
mizden bahsetme~i lüzumsuz görü
yorum. Çünkü bu münasebetler, 
kralın 11utkile gereği kadar aydınla- , 
tı1mış bulunmaktadır. Bununla be
raber cenup doğu kom.şumuz Tür
kiye ile münasebetlerimiz üzerinde 
durmak istıerim. 

Türkiye ile münuebetkrlmiz, 
kralın nutkunda hakh olatak hclir· 
tildiği gibi, son yapılan clostlnk mu
ahed6i ve 17. şubat 1941 beyanna· 
meai zihniyeti içinde çok müsait bir 
tarzda inkişaf etmiştir. Beynelmilel 
vaziyetin inkişafiloe alakalı olarak 
bazı mahfillerin aramızda itimahız
hk: yaratmak için yaptığı t~ebbü~ 
ler kat'i surette muvaffakiyetsizliğe 
uğramışttr. Bu, münasebetlerim.izin 
istikbalde ayni karşılıklı güven ve 
doştluk zihniyeti İçinde inkişafta 
devam ~eceğine olan ltanaatiınizi 
daha zivade kuvvetlendirmektedir. 

Libyaya karsı taarruz 
devam ediyor 

Şark cephesi: Muh~Ut kesimlerde Akşama doğru mebus Mlyazan'nın ~ nan Mihver kuvvetlerini bombardı· rinde daha çok düşü:nmeğe mecbUT 
J.ti taraf arasında topçu n k:eşlt kol- ti.fa etı:neğe ve resmen ta.niye Termeğe man etmeğe hasladıqından butaal\ cılacaktır. (ISaş tru-afı 1 inci sahifede) 
lan faaliyeti olmuştur. Deniz cephest: davet edildili öğrentlın1ştir. Divan •• • • • • Dü~anın diğer tanklan geri ~ek.il-
Kayda değer mühim bir şey olmamış- azalan da, bu hAdiseden tendllerlnl Mulkıye mufettışı ve Vah j Alman basin heyeti mişlerdlr. 
tır. Hava cephesi: Havanın mfuıait mesuı sayarak istifa etmişlerdir. Nut- muavı·nı· tayı"nlerı· A k d ld" Muharebe 150 kilometrelik bir cep-
olma.nası yüzünden faaliyet nuıhduı:i kun metni resmi zabıtlardan çıkanl- n ara an ge ı hedıe devam etmektedir. 
olmuştur. Bununla. beraber nn tayya.- mUJ ft saruı11re tabi tutulm.uştu:t, Ankara 20 (Telefonla) - Kırk- Ankaraya gitmiş olan Alman Ba- Üç kumandan 

Kısa mü!akatıe 

Bu seneki yerli 
.tiyatro eserleri 

Bu sene .Şehir tiyatrosund• 
hangi yerli eserleri seyrede~ 
ğiz) Şimdi cMerdivende bir 
ışık> isminde bir telif piyes 01' 
rıanıyor. Lakin daha ilk güniiı!' 
den itibaren eser c:khşetJi bif 
yaylım ateqine tutuldu. Bu se
nenin ikinci yerli eseri ceeıa' 
dır. Piyes geçen aene aa.J..neıni~e 
pek: ziyade muvaffak olmuş bıf 
te1if eşeri veren arkad::ı~ım1t 
Sedad Simavi'nindir. He:nt~ 
bütün Garp tiyatro eserleriıı' 
ezbere bilecek kadar tivatr0 

tekniğine vakıf olan Sedad Si· 
mavi ile ~unlan görüştük: 

- Bu sene Şehir tiyatrosund~ 
temsil edilecek piyesimin i!I~~ 
<Ceza> dır. Eserin bütün yük0 

ha, rolü deruhte etm ek cesart' 
tinde bulunan Neyyire Ertuğf11' 
lun omuzJanna yüklenmiş bll" 
lunuyor. 

- Neden ceearet (JiyofSU' 
nuz) 

- Yerli ve telif bir piyate el' 

büyük rolü deruhte etmek. ta• 
nınmış bir sanatkar için cesoret 
sayılamaz mı) Fedakarlık de
sem yeridir ... 

- Bildiğime göre Muhsirı 
Ertuğrul yirmi be, eene!ik ark11• 
daşınızdrr. Daima b!rabersinİt· 
Aranızdan su sızmıyor. Şu hııl• 
de nasıl olur da piyesin muV'af· 
fakıyeti için onun temsil edece
ği bir C9C'l' yazmıyorsunuz} 

- Çok elıemmİY~tli bir nok· 
taya temas ettiniz. Pek cok. mü· 
ellifelr piyeslerini ya7..arken cla.İ' 
ma Muhsine güveniyorlar. Hııl• 
buki Muhsin gibi b ir sanat oto"' 
rites.ini muvaffakıveti ~üpheli. 
tecrübe m<>.sası mahiyetinde olatl 
gelişi güzel bir eı.ere sokrne.it 
bir csanat günahı> ad::1ederirtı· 
Asıl marifet Muhsin gibi hari• 
kulade bir dostuna d 11yanmacllll' 
yürüyebilmektir. Muhsini bit 
cankurtaran aimiti olarak kul· 
!anmak e~oistliktir. 

tıeleri Murmansk demiryolunun cenup lare1i valisi thsan Aksoy Mülkiye sın heyeti reisi orM. dçi B. Schmit Kahire 20 (A.A.> _ Batı ~lündeJd 
kısmında ıotomotmerı ve vagonıan M k k d başmüfettişliğl"e, Konya idare heyeti ile refakatindeki matbuat erkanı Mihver kuvvetlerinin kal'ŞlSUlda 1ki Akden!•zde 
kullanılmaz bLr hale getınnişlerdlr. OS ova ya ının a !~sı::~ite:ı~ü~~iyeE~~!=:. ~;nts=~:l~:lı;,~z~.:e~~~~l~:k ::f~~ ~~~on::~~~:: _ , 

Japon Diet meclisi h "dd ti . fettifi Basri Konvar Konya idare ve buradan Almanyaya <lönecektir. le kara, deniz Te hava. kuvvetlerinin Bir İtalyan p.atrol ge:rıı•' 
dag"'ıldı arrıı QI e enıyor heyeti azalığına, Mülkiye başmüfct- kuınandanlandır. ·ı b. A 1 • " y tişi Agah Manisa vilayeti idare he- Sümer Bank'ın Tümgeneral 81r Alan CUnnigham, ile ır - Md.n ıaşe 

To~o 21 (A.A.> - Japon meb1l.!8ll (B.q tarafı ı inci salıi(ecle) yeti !zalıihna, Sivrihisar lcaymaka· doğu Afrika galibidir. Şimd! de İs- gemisi ~atırıldı 
ft &yan meclisleri, memleketi harbe mı Rü•tü Özel de Samsun vali mu- yerinde karan kıenderiye batısındaki müttefik kuv- ı:c 
h ı bi_...... ..__ ıa ıttlh Al b1" • " vetıerlne kumanda etmektedir ve ta- Londra 20 (A.A.) _ lngi"' 
azır :ı.yo.n ''<""" -rar l' a.z et- man te ıoı av:inligı"'ne naklen tayin edilmişler- .. ıtlı:ten sonra tevkalA.de lçtlınalanna o Sumer Bank ta.ratuıdan verilen ta- ra kuvvetleri kumandanının kardeşi- amirallığının tebliği: Denizalh!Jıf~ 

nllıayet n~erd.Jr. Berfin 20 (A.A.) _ Alın.an ot- dir. rara göre, resmi ve huırust müessese- dlr. Ha.va vis mareşali A.rthur Can- mız Akdenizde düşmanm iaşe g~ 
• !erde çalıp.n memurlar, a.lleleri etra- nlngham ı.,e batı çölündekl ha.va. :tuv- eli' 

U 
du1arı l>a~andanlığının tebliii: dının aynl tlOY a.dını taşıyan nüfus tA.- vetlcri kumandanıdır. m.ileıine karıı muvaHakiyetle n , 

yuştu~ucu maddeler Şark cephesinde faaliyet ve taarruz lthalat,.ılar birlikleri ıı..tıarlle yerlı mallar pazarla.nna. mü- 1 ) ) . celenen yeni taarruzlarda bulıı" 
:r 15

• ngı" iz gazete erinın ı d 
müstahzarları mürakabe lıaıdtetleri muvalfakiyetle devam racaat ettikleri takdirde Jıhtiyaçlan muıı ar ır. ~ 

etmektedir. Alman tayyarelrei Ka· Ankara ıo (Telefonla) - Tica- olan basma, patbıaı., pazen ve Ameri- mütalaaları Tampico ismindeki 4958 toıılıı .• 
edilecek radenizin Pınali şarld sahilinde ve ret Vekaleti, ithalatçılar Birlikleri tan bezini çok ucuz fiatlerle alabile- Lonclra 20 (A.A.) _ Ga.ıııeteler Afrl- ltalyan petrol gem.isi torpillenı:~; 

Ankara 20 (Telefonla) _Uyut- orta Don bölgesinde SO'VY'et hava müracaat büro$unun yeni talimat- ceklerdir. Kendilerine verilecek f~ tanın şhnallndeki taarruz hareketin- ve ciddi hasara uğrahlmıştır. ~· 
hırucu madde, ampul ve diğer müs· üelerini bomba.rdıman etmi§lerdir. namesini hazırlamıştır. Bu talimat- lerle bu müba.yaat yapılacnktır. den uzun uzadıya. bahsediyorlar. Da1Iy az sonra bu vapurun sulara görıı11., 
tahzarlannın sıkı bir surette müra~ Alman hava te•ekltiilleri merkıcz. name büroya k..imlerin müracaat M k . b" Express: •Almanlar llk defa olarak düğü görülmüştür. İyice yükleın.tJlş'1 ._ " a tu posta ücretıne ta ı a:abe eclilm~ zarureti huı) oldu- kesiminde •e Wolchow'un prkın· edebilecekleri, talepler hrŞtlaşınca harpte teşebbüsü öbür tarafa. bırak- olan orta tonajda bir Alman J

3 ~ 
fundan Sıhhiye Vekaleti ala.Jcalıla- ela nakliye trenlerine ve şimendifer yapılacak tertipler, satısların şekli tutulan müeueıeler mı.şlardır.:e diyor. Dally Mail : cBu llerl vapuru iki refakat gemisinin hiI11 
ra göndCTdiği bir tamimde, uyu~ münakalAtına taarruz etmişlerdir. ve farb, büronun maaraflan, kadro- Ankara 20 (Tdefonla) _ Pos- hareketi Rusya'da ve Amerika'ıda me- yesinde cenuba doğru ~derken tot' 
turneu maddeleri muhtevi reçetele- Moı>kova şehri giind~ yangın ve su ve tayinler hakkında hükümleri ta kanununa miizeyyel bir kanunla !:t :,~/!'iı!ıs:n~l~~ se:kı;:;~=~ pillenm.iş ve hemen m uhakkak ~~ 
rin huwsi bir dik.ltat1e yazı1masıni, infilak bomoalaril-e kuvvetli rnuha- ihtiva -ehnekte<lir.. Kızılay, Çocuk Esirgeme gibi bazı sızlıkla itham eden infiratçılara ce- rak batmlmı~tır. R efakat gem~ 
ilaç bir hastaya verildiği takdirde rebe tayyarelerinden mürekkep fi. müesseseler muhabere evrakı mak· va.p olacaktır.-o diye yaZJyor. rinden birine isabet vaki oldu 
onun yalnız adını yazmakla iktifa lolar tarafından hombardıman edil- Veka.let emrine alındı tu ücrete tabi tutulmn,tur. ilmi, iç- Tlmes diyor ki: cMuharebe ~tin görülmüştür. $' 
etmiyerek hüviyet ve adres.ini de rn.iştir. Len.ingrad civarında jkj av timai ve kültürel ııahada büyük hiı:- olacak, fakat muvaffakıyetle başarı- Petrol taşıdığı zannedilen bir 

11 
, 

ilave ve tabibin muayene evinde fila.a. kaçmakta olan büyük bir Ankara 20 (Telefonla) - Cö- metleri görülen halk odalarının da facaktır. Taarruz büyük dikkat ve it i- pur da top ateşile alevler içinde pi 
kullanılmak üzere istenilen uyuştu- Sovyet nakliye tesekkülüne kargı rülen idari lüzuma binaen Manisa ayni hükümden istifadelerini tem.in na ile hazırlanmıştır. İngiliz kuvvet- rakılmıştır. 
nıcu dd I .._, • d d b kl '-' l · ·d h d eo __ · 1 d 1 h 1 leri zaferi kazanrnnğa. azmetmiştir. ------

ma e er reçe, .. enn e e u yaph an c~urane oır taarruz ne- vi ayeti ı are eyeti azasın an -=za.• maKsa i e azır anan kanun lnyiha· Katı bir muvaffakıyetin manevi teısir- Kaymakamlar araaınde. 
lıuau. •.un. aynca zikredi1mesini bil-ı ticesinde ıekiz düamarı ........ ıı.resi Harmankaya Vekalet emrine alın- ıı Meclis umumi h..-vetine sevltedil· ı ri 
d 

-r~ ......, , -,, e çok büyült olabllcceğl gibi maddi kil 
ırrnııtır, dü•ünnüclerdir. 1 mı~nr. mi•tir. f d 1 na 
~~~~~~~!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!~~v!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!~~~'!!'!!!!~y!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~'!!'!"!~!!!!!!!~~~!!!!!'!~~~!!!!!'!~~~~~~~~~~~~~ay~a~an"!'!!.'d~a~· ~h~e~rk~e~s~ce~b~ll~in~i~y~or~·~»~!!'!! ç·gi :::: Ankara 20 (Telefonla) - 1 ~ 

E T K 
kaymakamı Abdullah PazıırG~ 

A D ~ .., '• için bunlar kafiydi. olrnıyordum. Sığındığım kö~ede öy• onun işlediği kusura rağmen dü;:ıü- kaymakamlığına, Pazarcıktaın ~ 
ıli'a ~ .,., cYem<ekten sonra biraz rahatsız- lecıe duruyordum. Gecenin karan- nüyordum. Fakat diğer taraftan da Gürtay Karlıova kaymakamlıg,.. 

Aşk ve macera romanı 1ık bahane ederek çekildim. lığı ve gölgelerin karışıktıil içinde dü~an zabitine karşı dindirilmez naklen tayin edilmi~terdir. 

Tefrika No. 88 

cEv.imize ~eniı hit zarf için(Ie ve 
canoemin> adresine yazıL mektup
lar ge]irdi. Bunlan çok defalar ıör-
miiJ, cond•u olduğunu anlamıt
tlm. Yırtmak, paramparça etmek 
İltemiş, fakat kıendimi tutmu§tum. 

cHüJ&aa bu adam, annemle olan 
nıünaaebetini saklı tutmak, bizi re· 
J:il etmemek centilmenliğini bj]e 
göstcmnemişti. 

cBunun içindir ki, Karacabeye 
yaralı, pe:rişan ve vatanımın uğra
dığı halden dolayı zebun bir hal
tfe sığındığım bir sıralarda düşman 
zabitinin mektı.ıbiyle V'e hu:zuriyle 
ll'J.rşlaşmam beni ne derece sarstı, 
tahmin edersiniz. Beynimden vurul
musa dönmiiııtüm. 

cBir bakışta hepsini anladım. Bu 
aCJam gene civardaydı. Niyeti de 
mall'mdu. • 

cArıMmİn de bu randevuya git
ınemezlik etmiyeeeğine emin olmU§"" 

"ak.leden: (VA • NQ) 

hım. Esasen onu düşünmüyordum 
bile. Herifin küstahlığma aklım ka· 
çıyordu. Bu hali beni çileden çı· 
karıyordu. Kendini beğenmiş. mai
rur -Gam. :.&.ileme a.id olan '9le mu• 
lı:addes bildiiim ba topr•kla?da da 
namusumuzu heTl>ad edecekti. Bu 
mil't felaketin ortasında. 

cTahit. randevu verdikleri yeri 
bilmiyordum. Fakat her 'YllZİyete 
göre tedbirimi aldım. Zaten vaziyet 
öyleydi ki. evimize yaklaşmak için 
takip edeccii yolu tasarlamak güç 
değildi. 

cGidip ana yol Üzerindoe bekle-
d.im. Ya1nl%baııımaydım. Planım 
gayet basitti. Yaphijım İş.İın hiç kim
se farkında olmıyaeaktı. Öyle çir· 
kin şeyler vardır ki, insan bunların 
behemehal gizli kalmasını ister. Bu 
da öyle olmalıydı. Bir tüf ek ve iki 
kılıç almı§tım. 

(fas.ıvvur ettiğim teYi yapmam 

cRukıye hnımefendi de aytıi kaybolap gitmiştim. bir kinim vardı. 
suretle çekildi. O sene çok ~iddet?i cEve gil'diler. <Niçin hakikati gizlemeli;> Adeta 
kış olmuştu. Hahrlarsıru:ı. Ali kAh- cBazı qyalan ıürültüyle çekiyor- marazi bir aarhol!lulc gibi, beynime 
ya da size anlatmif. lar, içeriye nizam ..-eriyorlardı. Bir intikam hevıesi vuruyordu. 

c.Ortalığı iyice kar lia.mşıtı. Don de ı~ık ya.kblar. Baca. tütmeğe baş~ cBen bu haleti ruhiye jçindeyken, 
da olmuştu. Her ~r bembeyuclı . tadı. Yamn saat Jcadar böyle g~çti. evin kapısı açıldı. iki kadın l>elirdi. 
Yalnız ağaçlann vaziyetini bildiğim Sonra. i~rden dlf&l'lya doğru bir cRmn hizmeb;i: 
için Jcaybolmuyordum. Ve laranlık ziya, neşeli Mr ı•ık akaetttirdiler. c- Korkmıyaca:k Dll9ınır, M-
be.masından itibaren bi7 ağacın Bu. şüphesiz k.i, beklenilen adamın nımefendi ;> 
gov<:te•inİ siper alarak l>ellem~e gelebileceğine dair l>ir işaret ola-
ba .. ladım. Çok germeden ~ .. 1~ l>ir k cRukıye hanon, sert -.e emredici 

7 " cıı. tı. bir ıesk: 
karanlık butı lı:i, kara raRmen et-
rafı göremiyordum. Zira ağaçlar «Kalbim öyle çarpıyordu lıı:i ha- c- Hayır, hayır... Ne münase· 

1 Yılacaktım. bet " gö ge yapyıordu. , canını' 

cFakat ay ç.ıkfl. Etrafı 11vdınlattı. •Düşman zabiti ile karŞJl&şaca- cKapı tekrar kapandı. Etek Jıı. 
Kıpkırmızı bir aydı bu. Kalbimde ğımı biliyordum. Fakat o suada an- ııırhsı ve ayak sesleri uzaklaştı. 
müthi~ bir tnkınh duydum. nemin orada b11lunacağını tahmiıt Ben, olduğum y-erde sinmif duru• 

etmerni, tim. Randovuyu bu bekçi yorclum. 
«Hafif bir ayak sesi işittim. Be- binasında vereceklerini diifünme- cBeynimin içinde o atet hala ya-

nim geldiğim taraftan geliyordu. mi~tim. nıyordu. Hülasa o esnada artık ya-

cAnnem gıeliyordu. Düşman za.- «Ne yapmam lwmdı> Çekilip şamıyor, düşünmüyordum. 
bitile, bekçi evi dediğimiz binada · ı· · d b cN~ıl olur da bu za...:f, :Lu .,,.ı..,.eJ, gıtme 1, annemı Ü§man za itinin ""' •• n •-
buluşacaktı. Bu bo~ ev, a,ldanna küstahlığına terlt tni etmeliydim°;I b~ harikulade kadın, bu Türk kadı-
yuva olacaktı. Dudak.larımı ısırarak. tereadüd e- nı, benim annem hu derece süflilep

c Yalnız değildi. Sadık hizmetçiıi ÇÜ'İyordum. Naa.I biı ha\tt ha.rJ t hmr, alçakla,a-bilirdi>. •• Bütün ıe-
Zozo da yamndaydı. talôh edeceğimi Jr:.estiremiyord..:. ref ve haysiyet hisl~rini ata'bilir(IH 

cHi~ hareket etmedinl. ~deı hilt Hurnw 'bor~ olduium il• bchnı, (Arl.Mıı ...,) 

Kasıl yazmalı? 

Amir, genç memura yazı j}e 
emir vermiş: 

cFilS.nca adresteki fa:zult ti" 
gil' in binayı talı.liyesi ... > 

Memur: cBizim tef majüskü
lün. mioüalc.ülüıı farkında de• 
ğilb diye söylenerek gidip tah" 
kikaua buJunm111. DönUtünde 
şu cevabı vennit: 

«Yapılan tahkikatta, o aC::lrer' 
te Fuzult Şagjl isim1i kimsenin 
oturmadığı anlaşılınıJtır.:> 

Genç ne.lin böyle eözleri an
lam.dığı anlll§ıldığı için ~ 
«fuzuli f3gil> gı"bi sözler 

Yazmamali; 
cHakkl olmaksızın filmıc& bi• 

nay:1 işgal ed-en ••• > diye 

Yazmalı! 
:Al1all l't'ere. mı aefw ae Ba1' 

H akltı "yı aramafa blkınaea1ııtrf P 
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~~~~~lw~-----·.------------------ıı 1 8.:::ea:::~;;;:~::!e:!· l ŞE&ıR DABERLERi , . KONUŞAN MUMYALAR 
eder mi? Yeni binalar 1 Müthiş bir cinayet 

., 't~ ,_ ıö7'emelde fp hat-
~.J Dalia esaslı bir kontrol 

L.! ~.,IQ. ı;.w ~ zatlardan ıl ka 1 tinldi 
'"iÇ hWiai tanımam. Onlar da bana, yap maaı rar at 
~hsan Yl\hut bilvasıta müracl\8t et
l'laıı deiillerdir. Fahri ovukatlıJda.. Şebrl.mlzdekl bUtün blnal&rm kaza 
'lı.ıi hs>nuyorum. Sırf kendi kanaa- ll'en heyetleri tanı.fmdan esaslı b1r 

Yazntaktayon. tedklk ve kontrol& tabl tutuıduıunu 

Bir kayıkçı ve arkadaşı parasına 
tamaen hemşerilerini öldürüp cesedini 

kuyuya attılar, iki katil yakalandı 
••• yazmıştık. 

ı._ Ciindelik gaute!erimizden biri, Bu tedldklet esnasında bllluı.ssa. ye-
H .. -...__..........._ 

:tı "elilen de kendi cephesine ala- nl infa edilen blnala.rdan blrçoıunun.. 
~ ı.._baldaki • bir IİlenİD Belediye Fen heyeti tarafından mua
~~-· • ~· yene oJımm•dan tıraya ftrlldll116-
~ --arune •e idaresme çatıyor. rülmii~tür. Bu hareket Belediye tan-
~ ne hücum? Moskova;p aal- matın; muvafık olmadığı, tıU>i, 1ç1nde 
ı.:...:- Alnıa::ılara pannaJ.ı: •ırtacak! oturanlar için de bir teb11ke ~et
-ınci sahifeden koca serlivhalı, melttedir. Bu 1t.ll:ıa.rla Belediye )'en.l 

~~eli suailer; iç aahifrye silme inşaatı daha esaslı bir kontorla tabi 
lı. aiitun mabaad... Fakat, uıa- tutmağa karar vermiştir. 

._jd Ye lıitamıt delil ... Arkau da Sahte memur ~ek nüshaya ••• 
elikirniz celadetle baYku-ıyor: '« - Talebeden on kuruş jimnas-

-. P ... ası topluyonunuz ... Bunlarla Kadının gİrtJağini 
ı_.t•p~dı ?... Müdürün nutku basa- sıkarak bir çok kıymetli 
,._~ .nushaaı beş kurusa aahlm11b .•• Dün yakalanan Haydar '(aolda) ve Mehmed 

~.bak ve nizamla? ... Koopera· eşya çaldi Bir müddet evvel Beyoilunda ir 
"f>ec:.rr çocuklara bedava kitap ve- lenen bir cinayetin failleri meyda-
dad· ti bani?... Kan nereye aarft'- Kadıköyünde Kuşdili elvannda İh- na çıkanlmt§br. Yapılan tahkikata 
>i ı? ••• Bakkal da kimsesiz hlebe- lAs sokağında oturan Alfıeddin 1'1k göre vak·a töyle olmuttur. Kiğı"nın 
~leıniyor, ayda elli lirayı mü adında bir! dün evde bulunma.cl.ıtı 111_ Herkep köyünde muhtarlık ve tiea· 
._., ete veriyor ... Bu paralar ne ol- rada saat 1,5 ta. blr adam evın tapı- ret yapan kırk beı yqlannda Hüse
~1:::. Hesap isteriz... Maarif mü· sım çalınış ve Al!eddJn I.şıRtn karısı yin adında biri geçen ay içinde m&· 

lı..,L11RÜniiın İz11hatnu tabnin ediC'İ Bedia kapıyı açmca, bir adam, elek- nifatura Ye aairoe almak üzere İatan
~onu .•• Zira. •• ıt ilh... trilt memuru oldutunu, elektrik ııaa- bula gelmiı. aldığı qyanın bir kıa· 
illa 'i,!ahil uluorta saldırtJlarla yal· tlne bakacağını söYUyerek içeriye gir- mını Üsküdarda bemşehrisi 1brahi
'-ha si ıeçen lisede değil, diğer mtştlr. min evine bırakhktan •onra Beyoğ
~ il nıüesseselerimizde de, ta!cbe Meçhul adam, eve girer glnnez ka.- )unda istiklal caddesinde Terkos 
th-.. ~da uyanacak manevi berci.i· pıyı kapayarak birdenbire Bedianın sokağında Ahter apartımanında ka-
.-:.:rci tasa bn k le ı d H ilııerine hücumla gırtlağını sıkmış ve 1 k . h h •• H 
Jliı...:_ vvor e e o ay ır. e· ~-dını b yıl•-·..+ B dta e d" il _ pıcı ı yapan yıne emşe rıe:ı ay• 
L -·oq çocuktuk; bu eibi alaalıııbey· AA a ... ......,~ır. e • Y re 11§ n d • • · 
:-den, d - k •• ha ar . ce, meçhul adam hemen Ust kata çı- arın yanıcıa gıtmıştır. 

çıkanJması için faal.iyle:te geç.ilınit
tir. Kuyuda oört metre kadar au bu
lunduğundan ve O.Zerine taılar da 
atıldığından ilk aramada cesedi çı
karmak kabil o1amamı§tır. Bunun 
üzerine itfaiye gclınit, kuyuya iki 
hortum indirilerek •uyu bo~ltma• 
ğa uğraşmıı1arq da katiJICTin kuyu· 
ya attıkları molozJardan hortumlar 
tıkanmışhr. Bu yüzden kuyunun 
suyu boşaltılamamıı ve dün aktam 
geç vakte kadar ceset çıkarılama• 
mııtır. Bugün tekrar vak0 a mahal· 
Iine gidilerek kuyuya dalgıç indiri
lip molozlar temizlenecek ve ceset 
aranacaktır. Tahkikata devam edi
yor. 

~ ogaca &narfıyı 'f ınuz· karak konsollan ve sandıklan açm].f Hüseyin konuşurken, eşya almak 
'e canlandırabiliriz. Arbk n~ de"rS, eline geçirdiği altı tane altın bll~ ürere lstanbula geldiğini ve yanın· 
~ İtaat kalır! HO<'.altıra k&l'fl 1800 Ura, bir kol saati ve 1kl altın 11- da fazla para bulunduğunu da Hay
~ er, idare imirlerine aö:: at- rayı alıp kaçmıştır. Gl.de~en evın ka- dara anlatmış ve bir kaç gün Hay- Parti genel sekreteri 
' bapar • . cŞunn yapm!ııı de- pısını da kapamam~tır. Biraz sonra darla beraber gezip eğlenmiştir. Bu valiyi ziyaret etti 
... : •He.ar isterizf11 hakaretleri oradan geçen tomşulanndan b~ri- ao- sırada Haydarın yanına gelen yine Birkaç gündenberl şehrimizde bulu-
........ Jiirür ••. Birin üstüne bin ket•· kak kapısının açık olduğunu gorunce ayni köydesı Yusuf og>lu Mehmed nan Perti genel sekreteri B. Fikrt Tft-
~.""11( e.de dedikodular Ve evdeki içeriye ıtrm1§ ve Bedlayı baygın bir . . •• . 
'filcoe1 1 k ••• . •• a1· halde yerde bulmuştur. Dlğer komşu- aclıncla hırı de Huseyınle tanıomış- zer dün Villyette Vall ve Beledi~ re-
~11 t u ar~ ç~ ~a b~ maL a· ıann da yardımlarlle Bedia ayıltıldık- tır. Haydar ile Mehmed bu zıengin fal Dr. Uıtn Kırdan ziyaret ederek 

'1esıeneffüateki akis~·:· tan sonra vaka anlQ.lılmıf ve Kadıköy hemşehrilerini öldürüp aoymağa kendislle blr müddet görüşmüştür. Bu 
\a;ıe f~ nevı>'.,8tile e!bet müddelumumllltıne ve zabıtaya haber karar vererek gizlice bir plin hazır- ziyaret esnasında VUAyet, Parti ve Be
._., ecı hır akıbet dogurmak ufe· verilmiştir. Bedlanın tarif ettıtt eşkAI lamışlar ve Cümhuriyet bayramın· ledlyeyi aH\kn.dar eden bazı meselelere 
~ot>. Muhakkak ki hüsnüniyeti üzerine dört kişi ya.ltlanmlŞtır. Bunlar dan bir gün sonra Hüseyini alıp ak· temas edilm_ı_şı_ır_. __ _ 
"-t ır. Arzusu, yolatızluk olmama· zarı altında bulundunılmaktadırlar §am üzeTİ Beyoğlunda bir meyha· İ l 
"'-t!enıindir. Fabl benim tabıi ~- Zabıta tahkikatına devam edl:yor. neye gitmişler, geç vakte kadar ra- p}ik, nafta İn, cep 
~e kat yapayım det"lren go:.c kı içtikten sonra Haydarın odasına feneri geldi 
li ~· .... . . . Herkes alkışlıyor doomüşlcrair. Bu oda, Ahter apar- Son zamanlarda §ehrlm!ze 17 bin 
~- lfle ıuuatimal olabil ... Kaha- tımanının lcapısından girince mer- grose iplik, 10 ton nafatlln, kfilllyetlf 
~er efer •ana, heuplanm be- ZiNCİRLEME AŞK diven altındadır. içtiği raludan ear· miktarda cep feneri gelmiştir. Her 
oh -ebaı •ermelidir1er. Fakat bütun Kahkahalarla giiMüriiyor hoı olan Hüseyin odaya gelince grose 12 dUzine makaradan mürek-
~ .. •-- al rta •• _.,, ___ • • ah k d' • h ı - keptır. Fiat mürakabe Jcom4---u, bu -.: .. ~ uo ıo~ı ıc ZİNCİRLEME. AŞK en .sıne azır anan yataga yatıp ..,;,uu 
~ de meydandadll'. Mahkeme- sızmıttır. malların Azami sat~ tlatlerlnt Jcabul 

Tetrika No. 111 Yazan: 1sKENDEB F. SERTELLi 

- Şimdi Bayre ba7 benden &I al- blnl pamuk lı>llllle blle be.llnmaea 
malt 1ç1n, em1n1m t:l Devlet baya el muvaffak olamamışsın! 
Altından bit haber glinderecektlr. Bu - Zaman geçtikçe o zincirler ken
meseleyi, Kahlreden Devlet baya. böy- dlliğ1nden kalkacak ve Osman da. be
le blr haber gelmeden halletmell)'iz. n1 aevmeğe ba.şlıyacaktı. 

Sanca yal varmağa. b~ladı: - Buna aevmek de~. alı;kanlık 
- Aman Şaba.kal Bana. yol wr .. fil derler. Zaman geçtikçe blriblrlıüze alı-

1htlyann atma b1nip Kahlrqe gide- taeaktmız. 
)'im. Namus ve şerefime yemin ederim - Hayır. Zaman geçtikçe o da beni 
kl, blltiin lsted1klerlnt orada temin 19vecekt1. Bent aevmemes1ne 1mkAn 
edeceğim! Kara. Osmanla 1ent ben eT- Yoktu. Ben aıevllmlyecek bir tadın mı
lendlrecettm. Gel, beni azat et! Söz- )'Un? Tuman bay benim dlz1cr1mln dl
lerlmde duracatımdıı.n emin ol, Şaha- bine oturur ve gökyüzünde ılındi hlilA. 
tal o gecelerden lcalnuş birer sonük knn-
Habeş dilberi gözlertnt stmerek ha- dil gibi yanan yıldızlara b:ıkarok s:ıç-

flf bir götüa geçirdi: 1anDu oqar ve bana: esen e§Slz b1r 
- Ah, ne olurdu ... §1md1 .nın ye. ıüul kadın.sın!• derdi. Gün geçtikçe, 

tinde o olsaydı.. ayağımın dibinde o ben, Kara OsmJuıa. da ayni eözleri .söy-
yalvarsaydı. letece1rtlm. 

•• • - Onu bu derece sevdiğini bilsey-

Çölde yıldızlar sönerken 
Şabaka çok kederli ve düşünceli 

görünüyordu. 
Akşam güneşi çoktan batmı.ş, çölü 

baştanbaşa karanlılc sarınl§tı. Devlet 
bayın karargl\.lıında. derin blr sessizlik 
vardı. 

Devlet bay, sultan Scllm1n çöle as
ker gönderdlğlnden haberdar değil
di 
Şabaka, Sanca ile çadırda konı14u

yordu: 
- Sen ömrüıv.ie bir kere olsun bir 

kadın sevdin mı? 
- Evet .• sevdlm. 
- Çok güzel miydi? 
- Evet_ ~ bir güzeldi. 
- B1rl~şemed1n1z mı? 
- Hayır .. 
- B~kasına mı vardı? 
- Hayır. O da beni seviyordu. 
- Demek ki bir1bh1nlz1 seviyordu-

nuz .. şu halde neden evlenmedlnlz? 
- Talih bırakmadı .. hain blr el onu 

benden ayırdı. . 
- Şu haltle aevginln ne oldu~nu 

sen de anladın demek? 
- Evet. Hdl~ lçlmde onun bıraktı

tı yara. kapanmadı. 
- ~te. tıpkı benlm içimde de açtl

mq ltyJe bir yara var. Onu deHce .sevi
yorum. Fakat blzlın aramıza - seuın
ltl gibi - tallh girmedi.. biz! birlbirl
mlzden ayıran talih değildir. sen.sın .. 
Eğer sen blzfm 1zlmlz.I arayıp bulma
saydın, suıt.aô Selim Mısırdan gidin
ceye kal.far, ben Kara Osmanı yanım
dan ayımııyacaktım. Ve Sellm gittik
ten sonra Kara Osman tnmamll!' be
nim olacaktı. 

Sanca, her ne bah:ı..sınn olursa ol
sun, taşı gediğine koymanın sırası 
geldiğini görünce dayannmadı: 

- Bunun içln mı bana düşman ol
dun? 

- Şilpheslz. Onu benden ayıran 
8ell.Shll Sen olmasaydın, ben Kara 
OsJhantmla b~ba.şa kalacaktım. 

- Kara Osman senı semılyordu. 
Onu %lrıclrle batlatmıştın. Fa.kat kal-

dim, .sl.zl blrlblrlnlroen ayırm:ızdını, 
Şa.baka ı Ben btrşey bllmlyordum. 
cBlr Habeş k.adını, K~ra O manı hap
aetmlş! ıı dediler .. Bun:ı. inanmak iste
medim ve aenln değil, Osmanm izini 
aramağa b~ladıın. 

- Ben btlllu herkesten önce haber 
almıştım. Sana ev sahibinin vasıto.sile 
bu işle uğra§lllam:mı bildirdim- fak:ıt, 
ev sahih.inin senden para çekmek lçhı, 
güvercin falına b:ı.Jaırak bcnlm izimi 
buldu, ve sa.na haber verdi. 

- Sen de benden in tlkn.m. almak 
için, Uk önce benim sevglllml elimden 
aldın! 

Şabaka bütün yaptıklannı blllyordu. 
LAldn o güne kndar bu meselelerden 
blrlblrine bahsetmemlşli!r. arada hiç 
bir şey geçmemlf gllb davrnnmışlnrdı. 
Şlmdi Sarıcanın gözleri ı.slanmıştı: 
- Nihayet bir gece cellddmı cvlıne 

gönr,ierdln .. Hoşcanımı boğdurdun. Fa
kat, bu clnayethlle ne temin ettin, Şa
b::ı.kn? Hiç .. değil mi? Sen bu chıayctı 
l.şlmcmlş olsaydın, ben de Kara Os
manla bu derece meşgul olmazdım. 
Neyse, olan o11u. Şlmdl bana yol vez: 
de Kahfreye gideyim.. ve Kara O.s
manıa !kinizi blrl~rmcğe çnlış::ıyım. 
Emin oı ki, bu ışı benden b:ı.şka kim
se yapamaz. Çünkü onu ölümden 
kurtaran benim. Ben vakthıde yetl§
meseydim, orada bıraktığın cellAd, 
Kara Osmanın bn~ı voracnktı. 
Şabaka birdenbire hiddetlendi: 
- Ben ce.Jllidıma onun başını vur

ması !çln emir vennem.lştim. 
- · Vermemiş olabilir.sin. Fakat, ceJ

lM tehlikeyi görünce onu da kendini 
de bldürnıcğe azmetmiş Bunu sonra
dan bana söyledi. 
Şabaka gökte yıldızlnro. dalgın dal

ttın bakıyordu. 
Bir aralık liı"ndi kendine sordu: 
- Al!ah Caşk)ı, kulliı.n blriblrlne 

giıs1n, blrlbrlnl mahvetsin diye mi ya
ratmış?! Eğer yeryüzilnde, fasanlıı.r 

(aşkı ı tanımamış olsn.lardı, d ilnynnın 
her buca~nda bu derece kan dokfüür, 
bu kadar kavga gürültü olur muydu? 

ıu_~e .bile bazı eelael• hafi oluyor. E'---- arilstlerlnln saferi Biraz sonra anlannda kararla- etmlştlr. 
~ı._ muh~ blabeJıkJann ~~/RLEME AŞK tınJdığı veçhile kapıcı Haydar t=· .411·-.. ··"'•'""•'•'"•~";'~"~'~";'"1"•"'•'"•"'•...-mııı~· ~··••••••••••••••••••••••••~ ~~~etinde balnnanlann suç· bancasını çekip yatakta uyuyan Hü- Bg a1qam Şehzadebafı TURAN Sinema Tiyatrosunda 

(Arkası var) 

~ ~· 0 Jaa. - hele hu ıuç t-:hak: Güzellik, incelik, gençlik seyinin kalbine ateş etmiştir. Meh- ş A R K 
~ ed~e ~- - o mevkidekı Z/NC/RLEME AŞK med de bıçakla 

0
bir kaç yerinden SİNEMA - TİYATRO - VARYETE tp_._ baysıyeta iki paralık edil"7

0
nez. ya.ralamıthr. Vak a gecenin geç sa- N A ş a T 

~ t tayed babia ~~ .~e Fransızca atınde ve merdiven altındaki oda- Sinemasında San'atkir O Ve Arkadqlan 
de • d1annmm mUrebbaaa vuıyetm· Tramel • Pauley _ M.irelle da cereyan ettiği jçin silah ~i de 
'~. La hususa ~üs~tün ~ikkatll Peney Sinoel • duyulmamıştır. S A ff R A G Ü Z E l J 
tıt L~ mecbmıyetind~ B.ın· Suumne Debelly Haydarla Mehmet bir olup cebin· 
~ır b~a, f~ m~~!. eli. başka· deki ve koynundaki paraları aJmış· 
~ cıebme gmnJf, c:unanı İfleTken ELH AM RA sineması lar ve cinayeti gizi emele için cesc· 
'Yakalansa, onu Y~ de ç~uk- din bacağına ipi~ büyük bir taı bağ-
'-eı· ~y mevzuu ~~ıne ptirme.. layıp bodrumda bulunan kuyunun 
~lYiz. •• s ... f .m~egıne, meslektar ... K A o ı N - içine atmışlardır. Üzerine de bir 
"' dav burm~ ıebebile. ••. Bu il çolc taş, toprak atmak ısuretile ce-
~ aJ..-. buyuklet, kendı arala- K A L B • .edi tamamile kaybetmişlerdir 

• ıörmelidirler. 1 O k-d d b 1 K'V 1 l
0

b \r ı " s u ar a u unan ıgı ı ra-
~ a naz matbuat ı~arında te,- hiın, hemşehrisi Hüseyin in ortadan 
\Jltl en. de babaetmi~~nun, hayır. Türkçe ölü Arapça şarkılı kaybolduğunu görünce derhal poli-
~ tını?etJ«: bunun böyle. olma~ı büyük hayat ve aşk se haber vermiş ve tahkikata baş-
~ru ~ıyo~ Meseli. ailelerı· romanının lanmıştır. Yirmi gün devam eden 
~ • eslu terbiyesı muhakkak daha T.:A K.sı•'N/ tahkikat neticesinde Hüseyinin ge· dı: Ah . d'W• ce t-er apartımanına gır ıgı ve 

- Anne! Beni hoca dövdü! bir daha çıkmadığı tesbit edilmiş, 
~Elbette bir aebebi vardır. Sen sinemasında göıdüğü kapıcı Haydar yakalanıp sıkıştın· 
d .. ındır... Hem bocanın vur- fevkalA.de rağbet hasebiyle lınca cinayeti yukanda yazıldığı ıe-
~ru Yerde gül bilet" .• , Seni ona tes· kilde Mehmed ile beraber i§ledikle-
rı· ederken celi ıenin, kemiii be- Bir hafta daha rini itiraf etmiıtir. Mchmed de ya-
~» df!nlİ§tim. gösterilecektir kalanmııtır. 
~terbiye daha iyiydi: Hocanm Vak·a dün müddeiumum.iliğıe de 
ft. lan dövmesi bakunmclan de- haber verilmiş, muavinlerden Tur• 
L...' ani telakkilerimiz tebebile, Şehir Tiyatrosu Temalllerl gut Oktay tahkikata el koymuatur. 
~an da dayafa mUstahak sa• Tepeba.fı Dram kısmında bu ak.şanı Zabıta memurlarile müddeiumu· 

Yoruz; araba kamçmmn dahi saat 20.30 da (Merdivende bir ışık) mf dün Haydarla Mchmedi bera· 
(Va • Nü) 1stıkıaı caddesi K~dl kısmı her alıp cinayetin işlendiği aparlı· 

<Devamı ıahife 4 ı&tun 2 de) Gece saat 20,30 da (Kör dörişi) mana gitmi~ler. cesedin kuyudaıı 

MUKADDES 
YALAN 

Yıldızlar yıldızının 

.___ EN GVZF.L FİLMİ -~ 

Bay Amcaya göre -

'bi;- Harpten evvel, Pariste çıkan •.• Yerinde çoktan unutulmuı bir ••• Pariate ıişmanhk moda olmuı. ••• Bakalım ne zaman buraya ae-
4. rt:oda epey zaman sonra bura- ppka burada herk.ete paımak llU• ded.ikl.eı"i zaman... lecek, diye dü§ündüm ••• 

.. _ &:elirdi bay Amca... tırdıl ••• 

Komedi 3 perde. Yeni Varyete numaraları ve ÇlN varyıctesi 
SiNEMADA: 2 Büyük Film Birden 

1 - 1914 den SONRA TORKçE sözLO 

2- BEYAZ iLAHE 1SAMJRANDA 
25 aenelik dünya vakalarırıın geçit resmi 

Büyük Macera • Sergüzeşt - Ve ormanlarda geçen Aık Filmi. 

••••••• J 1 den itibaren devamlı Matine ••••••ı~ 

Kadmlığm bu tun cazibe ve şı... ... u tu göreceğiniz 

ERKEKLER NEYi SEVERLER 
Kadınlar için yapılan büyük. güzel ve orijinal filmde bir kadın 
zeırcini kendisine bağlamak için neleri bilmeli> •.• Bir kadın zev

cinin metresi olabilir mi) ... Suallerine 

LENY MARENBACH ue JOHANN RIEMANN 
cevap vereceklerdir. Bu akpm için yerlerinizi evvdden aldınnız. 

'z Telefon: 49369 

. •• Gerçi Parisliler için bir ideal 
olan fİfIDan1ık bizim jçin bir ülkü 
olamaz amma mademki moda ol
muştur. naaıl olaa eeleoek demek
tiri ••• 

ı I 
I 

B. A - Dileyelim de geç gelsin. 
çünkü tramvaylarımızın haline ba
kılırsa bize zayıflığın gerektiği aa• 
laıılıyor 1 ••• 



Sahife 4 

Ses sanatkarları için kurs AKŞAMDAN AKŞAMA 
Bu şeraitle m~ktepleri

mizde disiplin teessiis 
eder mi? 

(Bat tarafı 3 üncü sahilede) 

aleyhindeyiz. Fakat ana babanın., 
talebe velisinin çocuğu terbiye et
mek azmile yekdiğerine müzahir ol· 
malan; çoculdan biribirlerinin aley• 
hine kqkırtmamalan ve körpe di
mağlara: cBunlarm çizdikleri çer
çeveden dtfUı çıkamıyacağun!ıt ka
naatini vermeleri noktasından... Es
ki wallerimiz timdikinden alaydı •.• 
Mekteple ailenin biribirlerine destek 
olmalıın noktasından... Çocuğu, bi-

ş, diş, nezle, grip, romatlzmE' 
Nevralji, Kınkhk ve Bütün Ağnlannızı Derhal Keser 

. 
Ses sanatkArlan lçln açılan imtihanda muvaffak olan bazı sa.natkArla.

nn usul ve nota bllgilerlnJn az oldu jfu görülmilştil. Esnaf cemiyetler\ bu 
ta.bu sanatUrlann yetlştlı:1lınesl lçln bit turs açmata karar vermişti. Bu 
kurs diln öğleden sonra saat 14 de açılmıştır. 

memeleri noktumdan! R A D y Q rinin bir yana; birinin öteyana çek· 1 1 
İtle bahsi geçen neıriyatta, ma• 

Universite iş evleri 
alesef, o ideal saydığımız cbüyükle- ,. 
rin küçüklere ka'lı tek terbiye cep· Bug-ünkü Program 

Zeynep hanım konağınin Yardım sevenler cemiye
vaziyeti te~likeli görüldü tinin yeni bir teşebbüsü 

hesi teıkil etmeleri» prensipine la· 12,30 Program, 12,33 Şarkılar ve tür
ban tabana zıd bir hal görüyoruz. killer, 12,45 Ajans haberleri, 13,00 Şar
Bir aile içinde anneyle baba, evlad- kılar ve türküler, 13,30 Karışık prog-

d ekd•v • • ki li ram (Pi ) 
lanrun k&J'fmD a Y .~ennın r 18,03 Fasıl heyeti, 18,40 Dans müzi
çamaıırlann.ı ortaya dokmeye kal- ğ1 (Pi) 19 oo Konuşma 1915 Çigan 
kmca, o muhitte terbiy~ dedikleri havai~~. Pİ., 19,30 Aja~ haberleri, 
nesı:ıe ne yÜrekler acuı bir manzara 19,45 KIAslk Türk. müziği, 20,15 Radyo 
alırsa, matbuatın, mektep müdür- gazetesi, 20,45 HicazkAr makamından 
!erinin, lale vetiJerinin çoluk çocuk şarkıl:ı.r, 21,00 Ziraat takvimi, 21,10 
huzurunda saçsaça, baıbap dövÜ§• T~msil, 22,00 salon orkestrası, 22.30 
tükleri bir memlekette curcuna daha AJans ve para borsası haberleri, 22,45 

Istanbul Üniversitesi Edebiyat ve 
Fen fakültelerine tahsis edilmiş bulu
nan Zeynep Hanım konağı İstanbul 
Belediye Heyeti fenniye müdürlüğü 
tarafından muayene edilmiştir. 

Tcdklkler neticesinde binanın, ta
lebelerinin mevcudu 2000 den fazlıı. 
olan Edebiyat ve Fen fakülteleri için 
tehlikeli bir vaziyet ihdas ettiği anla
şılmıştır. Belediye Heyeti fenniye mü
dürlü~ü bu hususta hazırladığı rapo
rıı M:ınrif Vekıiletlne gönderm~tlr. 

Halka petrol dağıtılmctsı 
için tedbir alınacak 

Şehrin bazı mıntakalannd:ı halkın 
petrol bulamadığı Belediye ve Vilayete 
yapılan muhtelif şikayet ve müracaat
lerden anlaşılmaktadır. Bu müracaat
ler all'ı.kadar makamlar tarafından 
tedklk edlllyor. 
Zannoluııduğuna göre, Vllli.eyt kah

ve tavziatında takip edilen u.ruı da
iresinde halka petrol tevzi etmek için 
baıı tedbirler alacaktır. 

Hileli kantar ku Uananlar 
Kadıköy ve Üsküdar mıntakaların

dn yapılan kantar kontrollan esna
sında bazı esnafın eksik ve hilell tartı 
kullandıkları görülmüş ve bunlar hak
kında derhal ceza zabıtları tutulmuş
tur. Ayrıca Kadıköy mıntaka.sında hô.
la kilo yerine okka kulanan birkaç es
nafa da tesadüf olunmuştur. Bu esna! 
hakkında da aynca kanuni takibat 
yapılmaktadır. 

Bulgur ve et fiatleri 
Fint müraakbe komisyonu, dün top

l:ııımıştır. Bu toplantıda komisyon, et 
ve bulgur mevzuu etrafında tedkik
lerde bulunmuştur. 

Yardım.seven Bayanlar cemiyeti İs
tanbul şubesi, kıf faaliyet programını 
tatblk etmeğe b~la.mıştır. Bu müna
rebetıe, Istan.bul şubesi, bayan L\itfi 
Kırdarın başkanlığında bir toplantı 
yapmıştır. Toplnntıy:ı. şubenin biltün 
kollan da iştirak etmlşl.lr. 
Toplantıda, askere, as]r.()r ailelerine 

ve kimsesizlere daha geniş ölçülerde 
yardım imkanları a~tınlm:ı.,, bu ara
da, Üş evleri) kurulmasına karar V.?

rilmlştlr. 

Her semtte açılma.sına karar veri
len İş evlerinin gayeleri, şu suretle 
hulasa edilmektedir: 

ı - İyi el işi yapan muhtaç bayan
lara ücret mukabilinde iş bulmak, on~ 
lara hayatlarını kazandırmak; 

2 - Çok zarif ve güzel el lşlerlnl 
ucuz bir fiatle satışa çıkararak, yatak, 
çay ve salon takımlarını halkımıza 
maliyet fiatine temin etmek; 

3 - Bu yüzden e11e edilecek para-

ah· ı · Salon orkestrası. 
v un eıır. 22 ikinciteşrln cumartesi :sabahı 

Anneler, babalar! 7,30 Program, 7,33 Hafif program Pi. 
Dünyanın her yerinde usul - biz- 7,45 AJnns haberleri, 8,00 Senfonik 

de de eskiden olduğu gibi - ev- parçalar Pi. 

Iad terbiyesi için mürebbi ile elele •••••••••••••-
vermektir. Ayda v değil, haftada bir ıı Liraya tem inatlı 
kere, mektepe ugn.mak, hocalarla, • 
müdürle görüşmek İcab eder. Onla- PERMENANT 
rJn bir usulsüzlüğünü görünce de B "'l T !abası caddesi No 134 
A • 1 · b al H halde eyo,. u ar · · 
amır erme qvunn ı. er 
mekteple mutabık kalmalı. 

Yoksa, evde, sokakta, çocuğun 
yanında, alemin önünde, o eli öpül
mek iktiza eden mesleğin mensup
larını rüsva ebnek doğru olamaz. 

{Va - Ntı.) 

Bulana mükafat 
18111/ 941 tarihine tesadüf eden salı 

günü saat 13-14 raddelerinde 22 ny:ı.r 
bilezik şahsı meçhul tara.tından çalın
mışsa da bu blleziğin s:ı..hibine teslim 
edildiği takdirde memnun edilecektir. 

larla kimsesizlere, muhaçlara ve Ayasr:a~a Cünbü~ apartımanınd& 
Bayan Nektar asker ailelerine yardım etmek; 1 1 

4 - El işi yapabilen sosyeteye men- Gu··nıu .. k Borsa 
sup bayanlara memaıe bulmak. İstanbul a:ı.liye mahkemesi ikinci ti-
Yardımseven Bayanlar cemiyeti İs- 1.------------- caıet dairesinden: 911/259 

tanbul kolu, her ayın birinci ve üçün· !O İkinciteşrin 19u Emil Frank.o t:ı.ar!ından Mişel Abuaf 
cü günleri toplantılarına devam ede- aleyhine ikame olunan eski hisar, 
cektlr. L. K Tuza.bat zımpara madenlerinden üç 

3 7,5 933 Türk ı::orr.u l. Il. lll. 23 ·35 sene wrfında ldakal 4,500 tona muka-
KÜÇÜK HABERLER 

* Taksimde L!\martin caddesinde 
22 numaralı ap:ı.rtmı.anın altıncı ka
tında hizmetçilik yapan yirmi beş y:ı.ş
lannda Sinyuru İli adında bir kız dün 
apartımanın camlarını silerken müva
zeneslnl kaybederek dfi.1m~. ağır ya
ralanmıştır. Derhal Beyoğlu hastane
sine kaldınlan yarall kız biraz sonra 
ölmüııtur. Adllye doktoru tarafından 
cesed muayene cdllcrek gömülmesine 
ruhsat verilmiştir. 

• • 1933 ikramiyeli 19,75 · t ahh"t tt.,.i 
• ıı 1933 İkramiyeli Erganı 20,85 bil müddeiye vermeyı a u e ıı:. 
• 7 1934 Sivas-Erzurum 1 20.55 2250 lira ile geçen üç ay müddet lçln 
• 

11 1934 Sivas-Erzurum 2_7 19,37 taahhüt etliği 500 Ura ve f.Yrıca her 
11 7 194l Demlrvoıu istikrazı 20,65 ik! meblağın yüzde beş faizinin tutan 

.,, olan 190 liranın to.hsill talebini mu-
• 2 1932 Hazine bonolan 56,25 tazammın davada: İzmirde Karantina 
• • 1935 Hazine bonoları 16,50 
11 11 1938 hazine bonoları 26,75 Mlthat paşa sokağında 19 No . .da Mi-

A. Demlryolu tahvlll 1 _ ll 49,25 şel Abuaf ikametgahını terf ile s:nıti 
A. Demlryollnrı tahvili ın 50,50 meçhule gitmiş oldu~u tebl ğ Umüha-
A. Demlryolu mümessil senet 45.50 berine verilen meşrubattan anlaşılmış 
T.C. Merkez bankası 134,_ olma.kin t.ebllgatın llanen icra.sına ve 
T. iş bankası nama muharrer 12,20 tahkikatın 11/ 12/ 941 perşembe saat 
T. İş bankası (hamile a~t ) ı2,7o 14 de talikine karar verilmLştlr. Teb-
T. İş bankası mümessil his. 145,- llğ makamına kaim olmak üzere key-
A. Demiryollan şirketi ( % 60) 28,25 fiyet Ban olunur. 
A. Demlryolları şirketi (% 100) 46,50 
Eskihlsar çimento 10.30 
Kredi Fonslye 1903 107.50 

Z.\Yİ - İstanbul liman reisliğinden 
aldığım 938/373 sicil No. t:ı.lfe cüzda
nımı zayi ettlm. Yenisini nlacağım-

Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

' TAKSIM KRiSTAL' da 
SEIAHADDİNİ EYUBİ FİI,lUİNDEKt DARtKUL,iDE y~ni Şarkıl.rn 

DİN L t YE C EKSİNİZ 

Türk musikisinin en büyük üstadı DEDE 
MERHUM'un 500 senelik ölmez bütün eser
lerlnl de MtlzEYYE..'i SENAR yüksek huzu
runuzda okuyacaktır. 

ntJytJK SAZ IlEY'ETİ ve Bayan Okuyucularımız<!a ilaveten: 
Dört senedir s:ı.hnelerde göm1edlğiniz şen ve şakrak ses ve şarkılarile 

Kendini çok Jl.I h (: S '• Sa.hnemlzde görmüş '{f 

sevdiren ırıa mure ~en es ı dinlemiş olacaksınız. 
PAZAR GÜNLERİ saat 15 den 18 e kadar IU t} Z EY l." ES 
SENA R 'ın işt.iri\kile BÜ Y 0 K MATİNE Tel: 40099 

Fİ K R J T. KARDEŞ 
Otomobil ve Makinist Okulu 

- Ebe Kızı sokak No. 1, Şi li - Telefon: 80?59 
~{;1, Yeni ders devresi 10/ 12/ 941 de :ı.çılncnktır. Pratik ıııo: 

1\!;!=~-~J·~ ' tör dersleri, Makine Montajı, Elektrik tatbikatı. Dl~ 
r~ . siyon talimleri marta kadar devam edecektir. Değı.,~ 

devre başlangıç tarihleri. ile okul ücretleri ve kı:ıb1\ 
şartlan hakkında bilgi edinmek için talimatnameıll~ 
isteyiniz. Kayıt muamelesine b~lanmıştır. Yerin 
şimdiden temin ediniz. 

Türk Lastik Kaynağı 
F AiK TEPEGÖZ 

Tayyare, Otomo

-,a her Eb'adda 
Kamyon lastikleri 

ve bilumum itfai
ye Hortumları ha

yab müddetince 
garanti iJe tamir 

yapılır. 

VOLKANİZASYON suretile yeni· 
den sırt geçirmelerimiz Avrupa kau· 
çuğu ile yekpare ve CARANTlLl 
olarak. vaoılmaktadır. 

Kemeraltı caddesi No. 1 O. 1 el: 41 S 9 7. 

Telgraf: KAUÇUK 

Bulgur fiatleri lstlhs::ıl muıtakala
nndan sorulmuştu. Gelen cevaplarda 
mallycUn 16 lld 17 kuruş arasında ol
duğu blldlrllml~tir. Komisyonun bul
gura koyacağı narhın 20 kuruştan faz
la olmıyacağı 'anlaşılmaktadır. 

Kasaplar cemiyeti umumi kfıtlbl de 
komisyona, cemiyetin hazırladığı yeni 
mallyet raporunu vermiştir. Bir taraf
tan de Mürnknbe bürosu, mıı.llyet ra
poru hazırlamaktadır. 

* Hamlet miinakaşasınd:ı.n çıkan 
diıv:ıda kendUcrl de maznun bulun
dukları cihetle, bu davanın muhake
me safhasını yazmamaları fcab eder
ken, Matbuat kanununun 42 nci mad
desine a.ykın olarak bu davanın sara
ho.tmı gazetede neşrettlklerinden do
layı Tasviri E!kiır gazetesi imtiyaz sa
hibi Zeyyad Ebii7.zlya ve neşriyat mü
dürü Cihad Baban aleyhlerine müd
deiumumilik tarafından dUn bir dava 
açılmıştır. Dava evrakı asliye ikinci 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

• • 1911 101,50 
ıı • Amorti 56.-
ıı • Kupon 1 ,15 

dan hükmü yoktur. Mestan oğlu Ah- 1 ;-;==========================~ 
met Tükenmez. ' ı ı ı Devlet Oemiryollari ve Limanları İşletme Türk altını 25,85 

Külçe altın bir gramı 3,Gl 
Osmanlı bankası (banknot) 2,05 

ZAYİ - Hafik askerlik şubesinden Umum idaresi ilanlari 
aldığım nüfus tezkeremle içerisinde =-=============================;:;>"' 

Komisyon, pazaıtesi günkü lçtima
ında, bu raporları esas tutarak, et 
narhını yeniden tedklk edecektir. 

askeri ihraç raporunu kaybettim. Ye- -
Şartnamesine bağlı cetvelde gösterildiği gibi 12 amellyedcn mürekke9 

ve 79983 lira 64 kuruş muhammen bedelll ve 396759 tahmini mnnlpl.n.sY~ 
tonajlı Derince tahmil tahUye 1,1 blr sene müddetle ve kapalı :r.arr usulU 
miınakasaya. konmuştur. Muvakkat teminat akçesi 524:) Ura 18 kuruŞtur· 
Mün:ı..a~a 1/ 12/941 tarihine müsadlf pazartesi günü .saat 11 de Haydarı>ll' 
şada gar binası dahlllnde 1 inci işletme komisyonu tarafından yapılacalet1'i 
Taliplerin mezkQr tarihte saat 10 a kadar kanunt vesaiklerlle birlikte telt}!, 
mektuplannı komisyon kalemine vermelexl lfwmdır. Bu işe alt şart.name " 
mukavele projesi Hayda~da liman baş müfettl§llğinden, Ankarnda 2 lf\' 
el, İzmlrde 8 inci işletme müdürlüklerinden dört lira muka.bU•ndc att; 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 G 1 8 9 JO 

nlslnl çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

325 dotumlo Abdullah otlu 
Halil Solak 

İhtikar su~ile 
yakalananlar 

Kumkapıda kömürcü Behçet kömür 
lhtlkiinndan, Büylikadada bakkal Ni
ko Dlmopulo gaz yağı lhtlkil.nndan, 
Beyoğlunda Yenişehlrde kasap Diınit
rl et ihtlkarından yakalanarak A:ill
yeye verilmişler ve tevk!f edilmişler
dir. 

* Hallçte Süreyyapaşa fabrikasının 
arkasında ibağlı bulunan Turgud mo
törünün kaptanı Hüseyin dün gecıe 
motördekl kamarasına mangal koyup 
yatmış, kömürden zehirlenmiştir. Hü
seyin hastaneye kaldırılmıştır. 

*Eminönü H:ı.lkevindeıı: 22/11/941 
cumartesi günü saat 20 de Evimiz sa
lonunda Dr. Yavuz Aba.dan ta.rafın
dan vcrllecek (Milli birlik> ha.kkında
ki konferan.s yerine Ankaradan şehri
mize mlsafireten gelen Ankara radYo
su so.natkArlanndan İbrahim Dellde
niz tarafından (Türk şiirlerinden in
fad) mevzulu bir knnfernns \"Crilecek
tır. 
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Kapıkule'deki .qümrük 

1 Modern bir bilezik 
Sandal Bedesteninde teŞhlr edll

mlstlr. Ayın 27 ncl perşembe · -
nü satılacaktır. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Bakkal Lfızarinin kalfası Yorgi faz
la. fiatıe beyaz peynir sattığından, 
Var.şak kundura çivisi ihtikarı yaptı
ğından mahkemeye verilmişler, asliye 
ikinci ceza mahkemesinde her ikJslnln 
de yirmi beşer lira para oeza.sı ödeme
lerine ve dükklnlarının bir hafta 
müddetle kapatılmasına karar verll
mlşt!r 

teıkilatı geni,letildi Soldan sata .e yukanclan a14tı: 
Edime (Akşam> - Uzunköprü - Si- Türkiye 

vUingrat arasındakJ köprülerin tamırı 1 - Bay Amcanın efi. 
Ecnebi 

işine hararetle devam olunmaktadır. 2 - Rıı.hat - Eğri. Senellt 1400 tlll'Uf 2700 kuruş 
E B tö -1 i 3 - Toparlak. 8 .a..lıt 750 , 1450 , dirne memurin u pru er n tamiri bitlnceye ve 4 - İnsanların lyisln1 kötüsünü ça- ~ 

trenler işleme~ başlayıncaya kadar 3 Aylık 400 • 800 , 
klübünde toplantı münakalat Kapıkule yolu ile yapıl- buk anlar. 1 Aylık 150 • , 

F.dirne (Akşam) - Edirne memurin makta olduğurv.fan buralarda.ki gilm-
5 -Başına rİ• gelince apğı gelirse .,__....., __________ ..... 

klübü idare heyetinden bazı zevatın rük teşklliHı genl.şletilml.ştlr. demek olur. EllzabeUn başı. 
istifa ederek kurulun fnhllıll etmesi 8 - Nota - Babası. 

1 t b ı Ed. 7 - Beyllk - 83.Şına cA• gelirse ~-
üzerine dün klüpte fevkalade bir s an u - ırne mln demet:Ur. 
toplantı yapılmıştır. umumi müfcttl.ş- otobüsleri yeniden 8 _ Tutulmak. 
llk sıhhat müşavirinin kongre b~n- 9 _ Sab!p _Etekliği. 
lığı altında yapılan bu toplantıda işlemeğe ha?ladi 10 _Babanın km değil - Soğuk bir 
klilp niznmnıımeslnde bazı maddelerin Edime (Akşam> - Bir müddetten- mevSim. 
tadiline ıtıırar verllmlş ve yeni seçim beri Edime - İstanbul arnsındn. dur-
yapılarak reisliğe beden terbiyesi dl- muş olan otobüs servislerlne bugünden Geçen bulmacamızın halli 
rektörü Ekrem Demiray, ikinci reis- itibaren tekrar başlanmış ve Uk ot<>- Soldan ata ve )'Ukandan aşatı: 
llğe encümen azasından Hüseyin büs bu s:ı.bah yola çıkmıştır. 1 - Mahmutpqa, 2 - Asa, KU-
Dlnçer, muhasipliğe lnhlsarlardan --- nat, 3 - Hamdullah, 4 - Duba, Fet, 
~emsı, v1ıznedarlı~a vllayet ıcra m.e- Tokat'ta hapishane ve 5 - Ukubet, Ana, 6 - TalAt, Arda, 
ı.ıuru Es:ı.t ve katipliğe de umumi mü- 7 - Pil, Anten, 8 - Anatarta., g _ 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600 altı aylı~ 1900 üç aylığı 

1000 kuruştur 

Telefonlanmız: Başmuharrir: 20565 
Yan işleri: 20765 - İdare %0681 

Müdür: %0197 

Zilkade 2 - Kasım H 
S. İm. Gü Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 12,24 2,08 7,13 US 12,00 1,36 
Va. 5,11 6,155 12,00 14,Sl 18,48 18,23 

Idarehane BabıAU elvan 
Acınıusluk sokak No. 13 

fettl.şllk memurlarından H:ı.kkı Yükçü I umumi fidanlık Şahetv.ıe, Sil, 10 - At, Taannüt. 
seçilmişlerdir. Tokat (Akşam) -Yapılması tekar- ----------------------------

...-------=----~! ıüre,den yeni umumi hapishane bina- lstanbulun en işlek pı·yasasında Çocuk insanlık şefkatinin ve sı eksiltmeye konumuştur. Yakında .... 

:~~~~~!~~1~;.~~gu:ı~~:e~ı ~~ ~l~ı~~~~~~:1!!re:rElr~:~~ Kiralık dükkan ve Usto nde 3 oda 
Çocuk F. lrgeme Kurumu tD.rafınd:m ~niden ibdaı; etlllm.ckte 

Gr.neı l\lerkezl olan umumi fidanlık 1şlcl1n& aft .ısttm
lfık !şlerl de sona ermek üzeredir. 

. 
Bahçekapı tramva1 caddesi, J metre cephesi, 4 metre derinllfl vardu. 

TEKKOLLU CEMAL Plıanıo ı.lfedn• müracaat.---· 

nır. (9812 

* Muhammen be<iell 52,500 (elli ik1 bin beş yüz> Ura olnn 50 ton ba}ıl 
yağı 3/12/1941 çarşamba günü saat 15 te kapalı .zart usulll Ue An1tnnı.d• 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu ~ girmek lstiyenlerln 3875 (üç bin sekiz yüz yetmiş beş) uraıı.J 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayW 
giln saat 14 e kadar komisyon nelsllğlne vennelerl lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dalre_,inden, Haydar' 
pJ.,ada Tesellüm ve Sevk Şentğinden dağıtılacaktır. (10018) 

1 latanbul Belediyesi ilanları J 
Nl§an~ında kain Vali konağının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur· 

Keşi! bedeli 4657 lira 76 kuruş ve llk teminatı 349 lira 33 kuruştur. Keşif ~ 
şartname Zabıt ve Mwı.me!D.t müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 24111/ 
941 paz:ı.rtesi günü saat 14 de Dalml encümende yapılacaktır. Taliplerin Ul 
temlnat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel Betedlt° 
Fen lşlerl müdürlüğüne müracaatla alacaklan fennt ehliyet ve 941 yılın' 
ait Ticaret odası veslkalarile ihale günü muayyen saatte Dalml Encilmet\' 
de bulunmalan. (9776) 

Harp Okulu Komutanlığından: 
Okulumuz m:ı.tbaasına 52:84 lira ücretle litografiye ve kartogroll Lşlerln" 

den anlar bir nuı.tbaa ressamı alınacaktır. (Güzel sanatlar mezunu terclll 
edilir.) Hüsnühal evrakı vo sıhhat rnporlle birlikte 28/11/941 tarlhlne ~ 
Ankara.da Harp okulu komutanlığına mürncaatıan. (10187) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
İspençlyarl kimya enstitüsünde yaptırılacak 3657.66 liralık tamirnt ve te" 

sisa.t l.ş1 6/Xll./941 cunmrtesi gilnü saat 10 da Rektörlükte açık eksiltme il' 
ihale edilecektir. 

Keşif ve şartname rektörlükte görülür. (10153) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Blrtnci cerrahi klinll:rine yaptırılacak 13 576.50 lira bedelli mllıdcnl ~ 

27/XI./941 perşembe günü saat 15 de Rektörlükte pazarlıkla. Uıale edllecektlt· 
Lıate ve ıartname rektörlükte görülür.._ (10154) 


