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Çölde başlıyan 
harbin ehemmiye-
tini küçümsemek 

yanlış olur 
-· 

Libyada 

Büyük bir 
tank muhare. 
besi başladı 

Moskova 
kapılarında 

harp başladı 

Libya'da 
muharebe 

kızıştı . Almanla.nn Rusyada umma
dıkıan zorluklar yüzünden pl~
latını, hesapladıkları gibi tatbik 
eciemcrneleri, İngiltere için çöl 
hare!{etinde ayrıca bir fırsat ol· 
llıuştur. Almanların, şarktan kuv
\>et ayınp Afrikaya yollamalan 
lınkansızdır. 

Tobruk'da /ngidz- Pravda gazetesi bu mu.. İngiliz tebliği: «Tam 
harebenin, şimdiki harbin neticeden evvel daha 

en büyük çarpıtması çok şiddetli muharebeler 
ler muhasara 

hattını yarmışlar olduğunu yazıyor bekleniyor» diyor 

F'akat İngilizlerin şimal Afrl
kasındaki Mihver ordularını yen
llıeleri Almanyayı zayıf düşürür 
lnü? 

Alman tebutinde dil.ftiti bildirilen Rostof tebrlnden bir cadde 

Bazıları çöl harbinin neticeleri- ======--------==--------=-====-= 
lli küçümsüyorlar. Bu yeni mu-
harebe meydanıru (hakikaten 
lkinl!i, üçüncü derecede küçük 
bir saha) sayıyorlar. İngilizler 
Çölde galebe çalsalar da (bu za
ferin faydası yalnız umumi ve 
belki siyasi mahiyette kalacak, 
l'lihayet İngiliz efk!rını kuvvet
lendirmeğe yarıyacaktır) diye ya
~n askeri mütehassıslar da var. 

Lüzumsuz yere un 
sarfedilmiyecek 

liiç şüphesiz, İngilizlerin Afri
kada kazanacaklan zaferle AI
ll'ıanıann Rusyada ilerlemesine 
engel olacakları düşünülemez. 
Ancak, bu harbin şark cephesin
deki zaferle biteceğini sanmak d.a 
0 derece yanlış olur. Rusya har
bi, büyük kavganuı bir safhasın
dan ibarettir. Afrika harbi de baş
lı başına bir safhadır ve netice
leri bakımından ötekinden az 

Yarından itibaren pasta ve 
hamur tatlıları imali memnudur 

Yann 3 kararname intisar edecek 
Ankara 22 (Radyo Gazetesi>- Önü- verileceklr. Küçük baf hayva.nlar lçln 

müzdekl pazartesi günü, Koordina.s- ,eml!E arpa ve :yulaf mlktan tahdld 
yon heyetinin yeni üç kararnamesi in- edllmeml.Jtlr. Bu karann netlceal ola
ıı.,ar edecektir. Bu kararlardan biri, rak stoklann fazlalqacatı şüphe&l.z
gazetelere yanlı.ş akseden ekmek me- dlr. Karar, sonte,fJlin 1941 den yeni 
selesi He Hgllidlr. Kararnameye gör~. mahsul zamanına kadar muteber ola
bu~d:ıy unundan yapılan ekmek, fran- ca.ktır. 

ehenımiyetll değildir. 

cala, makama, şehriye, bisküvi, sinılt 
ve peksimetten başka maddelerin ya
pılması, satılması . ve istlhlf:ld mene

Afrikada bir lnmliz zaferi, Ak· dilmektedir. Bundan mak.sad da pasta., 
b" gato, talı ve saire gibi lüks yiyecek-

deniz yoluna, yakın ve orta şarka ıertn önüne geçmektir. Lokanta ve ev-
tanı hftklmiyet dolayısile İn- lerde yapılacak hamur işleri bu ka-
Rilte h rarlardan istisna edilmiştir. 

renin - hiç olmazsa - da a Ticaret Vekiilctl fr:ı.ncalanın yal-
Rüç yenilir hale gelmesi demek- mz hastalara verllmesı 1çln yeni ted
~ir. Bu harp, sonunda, nasıl olsa birler alacaktır. Bu da lilzuınsuz yere 
lngntere ile Almanyanın çarpış· buğday unu sarfının önüne geçecck-
h..- d tir. 
·•ıası, yahut karşılıklı ayanma Yeni kararla imall mene•:illen ma.d-

Pamuk İJ.'liği 
Üçüncü karar da pamuk lpllği ltha

ll ile allkadardır. Bu kararla hususi 
şahwann ithal edecekleri pamuk lp
llğlnln doğrudan dotruya satışma mü
saade edilmektedir. 

Avrupa hattı 
Münakalabn yakında 
başlıyacağı bildiriliyor 

lnücadelesi ile biteceği için Afri- deleri yapanlara evvelce verilmiş olan 
kayı ve Akdenizi elinde tutan in- un mikt:ı.rı, kararın neşrinden Cyarın-
Rilterenin Avrupayı gitgı'de da- dan) itibaren üç gün zarfında, ma- Sofya 22 (AA) - Burada bil-

Kahire 22 (A-A.l - Reut.er ajansı- Londra 23 (A.A.) - (B.B.C.) 
nın Kahlrede bulunan baŞmuhablrl Şarlc cephesi hakkında alınan ha
blld!rlyor: berlere göre Moskova'nın oldukça 

Libya taarruzunun b&,flıca muhare- yakınlarında, Leningrad' da ve Ros
besi dün Öğleden sonra. Kapuzzo'nun tof mıntakasında muharebeler de-
70 kilometre batısında b~lamıştır. Sa- vam ediyor. Pravda gazeteşi şimdi 
l~hiyetll askeri mahtillerde dün a.k- Moskova'nın garbinde cereyan 
l}am. yapılan beyanat& göre, muharebe eden muharebenin, :htimal bu hnr-
çok müsait bir şe-kllde 1.nklşat etmek- b' b" ··k 'd v 

tedir. Almanlar blribirt arkasına. üç ın en uyu çarpışması 0 • ugunu 
defa. hücuma geçmişler ve fakat her }~a~1yor. .A:lmanlar kışı~ kuvvet!e
defasında tank ltlb:ırUe İnglllzlerln rını yerleştırmek ıçın Moskova y1 
uğradığı kayıplardan daha ağır kayıp- de geçirmeğe çalışıyor. Moskova 
lara uğramışlardır. radyosu bu teşebbüsün mühim mu-

Kahlre 22 (AA.) - Umuml k.ara.r- kavemetle karşılaştığını, Almanla
gA.hm bir tebliğinde, Fort.capuzzo, rın ağır zayaita uğradıklarını bildi
Oabrale, Rezeg ar:ı.sındald büyük böl- riyor. Maamafih radyo bazı bölge
gede şlddetll blr tank muharebesinde lerde Rus kıtalarının geriye çekil
dünkü cwna günü ink.lşaf etmiş ol- meğe mecbur kaldığını itiraf etmek· 
duğu haber verilmektedir. Almanların tedir 
~ bd~~ g~lk açmak te§Obbüsleri L;ningrnd' da Rusların çıkış ha-
-.uu ı.ll&llm"'IF"ır. k 1 · d d' C -......· h - tAı.ı .ı~· re et en evam e ıyo!. -enupta 
vuuıng am, duşmaıun ._.p et .... &L R f le d d 

tablyenln uygunlu~undan tam.amile osto ~ınta aaın a çarpışma e-
latlfacre ederek, esaslı zırhlı kuvvetle- vam ediyor. Ruı membalan Roı· 
rinl Almanlann tarktakl. b&l}lıca. tank tof un Almanlar tarafından zapte
t.oplulukları ara.sına sokmUf ve daha dildiğini teyid etmemiştir. Maama
az ehemmiyette tank kunetlnl garbe fih bu bölgede vaziyeti:ı "Vahim ol
yerleftirmı.,tlr. Düşmanın zayiatı bl- duğunu itiraf ediyor. 
zlm zayiatımıZdan gene fazla olduğu R l bJ•.., • 
blllnmektedir. us e ıgı 

Tobruktakl İngiliz kuvvetleri mü-
hinı tank kuvvetlerinin yardımlle Si- Londra 2 3 (Radyo 7 • 15) 
d{ Rezeg'i tutan kıtalara iltihak için Gece yamı Moskova' da neşredilea 
bir çı'tı§ harekeıU yapmışlardır. Tob- Sovyet tebliği: 22 ikincitC1rin günü 
ruk'un 5 kilometre cenup doğusunda bütün cephe boyunca harp devam 
kuvvetle mildafaa edilen bir düşman etmiotir. Muharebe bilhusa Klin, 
mevkii ve bun.dan daha ufak civar Volokolamsk, Tula yakınların 
bir mevzi ele geçlrml.§tlr. da ve Rostof mınta.kasında şiddetli 

Bütün gün Halfaya Ue Sldi Ömer idi. Cuma günü 2 Sovyet tayyare
arasındaki düşmanı kuşatmak için s.!ne mukabil 5 Alman tayyaersi im· 
İngilizler tarafından yapıla.n hareket ha edilmiştir. 
memnuniyet verici bir .şeklide inklşal [Kı· M k • d 
etmiştir. İnglllz hava kuvvetleri düş- . uı:ı . os ovanın pek yakının a 
mana nazaran üstünlüklerini muha- bır şeh_ır_d_ı ..... J -----
faz:ı etmişlerdir. Yeniden kesif muha
rebelere intizar edilmekle beraber va
ziyet bütün bölgelerde biz.im Iehlnılze 
gelişmektedir. 

( DevlPIU aahife 2 ıütun 2 de) 

Rostof 'un zabtının 
ehemmiyeti halll makamlara verilecek birer be- dirildiğine göre, Bulgaristan ile Tür

ha sıkışık vaziyete sckması, Al- y:ınnamc ile bildirilecektir. Bu suretle kiye arasında demiryolu münaka
tnanyanın İngiltereyi çaresiz bı- kati ihtiyaç olnuyan maddelerden latı yakında başlıyacaktır. Bu, Tür· 

()ı-alukrm. asından elbette daha kolay ehemmiyetli derecede un tasarruf kiyeye merkez Avrupası memlc ket- A 1man1 ar 
edilmiş olncnktır. lerile ticari münasebetlerinin geliş· 
Koşum hayvanlarına mesine büyük kolaylıklar verecek-

Berlin mahafili Kafkas 
Rus kuvvetlerinin gerile .. 

rinin tehlikeye girdiği 
kanaatinde 

Afrikada başlıyan hareketin ·ı k ı·k1 tir. Bulgaristan, Türkiye ile iyi mü- Rostof'u 
A.vı'Upa harbl u··zeı·ı·ndekı· tesı·rıer·'ı verı ece yem 1 er nasebetlerini idame ettirmek arzu· 
Ok İkinci kararname, koşum hayvau-adar büyük Olar.aktır ki bU- SlK\Un açık bir delilini gösterecektir. 

l:ınna verilen yemlik yulaf ve arpa ld 1 
llun sarsıntıları şimdiden duyul- miktarına al.ttir. Evvelce tesblt edilen a 1 ar Vichy 23 (A.A.) - (Ofi) Muh-
llıaya başlanmıştır. F'ransada Ge· miktarın hakiki ihtiyaçtan fazla oldu- .. Ik k H. • I er 1 telif membalardan gelen haberler 
b ğu görüldüğünden, yeni mahsulün. oark cephe.sinde şiddetli muharebe· 
eraı Weygandın şüpheli ve suç- alınmasına kadar büyük b:ış hayvan- !erin devam ettiğini bildinneJctedir. 

lu insanlar sırasına konulması, ıar için ayı:la 45 kilo, ko.şuımıyan bil- Pişpirikten barbuta... Alman kuvvetleri tiddetli Tula' da Almanlar üstün kuvvetler· 
Amerikanın Fransız Afrikasına yük baş hayvanlar için 15 kilo yemlik muharebelerle le taarruz ederek ilerliyorlar. Prav-
&öncterdlğl yardınu hemen kes- ....................................... Sokaklardan elli serseri çocuk Moskovaya 85 kilometre da gazetea.i bunu kaydetmektedir. 
tnesı çöldeki harbin dogyuraca?Zı halledeceği için, İngillz vapurla· toplanmq. Bunlar falanca müeue- Bertin mahafili, Rostof'un zaptı-

~ t ı· edil • T • ed • yaklaştılar K fk 'd k' R k ti büyijk kargaşalıg1ın ilk habercile- rı Yakın Şarka gelirken Afrikayı aeye eı am mıı. emennı erız nın a asya a ı us uvve e-
. ki ancak bir baltaya sap olduktan rin'İn gerikrini tehdit edeceğini bil· 

l'ldir. Öyle anlaşılıyor ki Alman- dolaşmak mecburıyctinden kur- sonra bavabn ortuma •erefli va· diriyor. 
" t • kl dı Al l Kat ı- ... Berlin 22 (A.A.) - Alman or· ,,a ve İtalya Tunustan istifade waca ar r. man ann, · tand•,.Jar halinde ıerbes bı.rakd- --'-· d Kırım'ın i"gali Almanlara mü-. .,. duları B~uman anlıiının hususi Y 

etnıek isteyecekler, Fransanın bu- kasya Iran yolundan Iraka inme- srnlar tebliği: Geırıeral fon Klei.t kuman- him üsli!"r temin etmiştir. Buradan 
ba göz yumması İngiltereyi, şa- leri ihtimali karşısında Afrika ve Gece ".~'· teıhrimizin meydan· dasındaki seri kuvvetlerle Alman kalkacak hava kuvvetleri Batum'a 
Yet geniş bir zafer kazanırsa, Akdeniz hrudmiyetinin İngilizle· farında P~P~!f' oynıyan yalanay•k, hücum kıtal arı şiddetli muharebe- kadar gidebilecektir. Bu suretle Ka· 
h y ık k b"' larındıt plfpU'İk o--an yalanav-'- 1 d R '- radenizde Rusların deniz yolundan ~ransız müstemlekclerini de iş- re temin edecegi kolayı ço U· L~ k' L-•- --•- · 

1
-

1 .k ... , er en sonra o.tov ıenrini zaptet- . 'f d . . ı_.. k 
1 

k 
.. l.Hll9ı a- -a on yaalannda u- · 1 d' ll't.ı a esme ımxaa a mıyaca tır. 

gaıe mecbur bırakacak, ve Atlan· yük olacaktır. marbadan bekçi kovalıyor, polis mı, er ır. _ • . .• 
tik emniyeti bakımından garbi Çöl harbinin varacağı askerl yal..ııyor, karakola götürüyor. Bir· .~iman kıtaları, ~u •~retle, mühim 
'A • ' ı· yi k tl k kad ·· bir munakale yollan uzennde bulunan qfrıka kıyılarına ve Dakara kar- ne ıce es rme ne ar guç liaç pce aoma, de balnyorıu- k ti b" . ü t u . 1 t 1 ·· h "t" • bedbaht lecl'-- L- , ıymet ır ticaret 'Ve m • aıı;oe '1 ngiliz - Amerikan donanmala· O ursa olsun, şup e go unneyen nuz, ayna Ye _. uu •e•er askeri hareklt bakımından fevkall-

Amerikada gemi İnfaıİ 
Lonclra 23 (A.A.> - (BB.C.) Ame

rtkada dün 600 tonluk 2 muhrip, tah
min edilen zamandan 5 ay evvel de

Lonclra 23 (Radyo 7.15) -
Kahirede neşredilen resmi tebliğ: 
Libya hududunda Kapuzzo kalesi 
ile Gabut ve Sidi Rezek aarsındaü 
mü. .. ::JJegte büyük bir t.aınlc muhare
Lcsi cereyan etmektedir. Mısır hu
dudundaki Almanların garbe doğ
ru yol açmak te§ehbüsleri ak.im 
kalmıştır. Tank kayıhı hakkında 
şimdiden bir şey aöylcmek imkansız· 
dı.·. Yalnı7. düşmanın kayıbının ln
gilizlerinkine nisbetle çok fazla ol
dı.ığu ı.öylenebilir. 

Uzı..ın zamandaoberi deniz kuv
vetleri tarafından nakledilen tank· 
larla ~akviye edilen Tobruk'taki ln
g:iliz k•ıvvetleri Sidi Rezek' e kadar 
gelen Britanyalılarla birleşmek için 
bir çıkış hareketi yapmııtlardır. Bun
lıu cuma günü Tobruk'un 5 kilo· 
metre cenubu ~rkisinde bulunan 
bir ml'"vk.ii zaptetmiılerdir. Ak.,am 
iizeri il~ri hareekti devam ediyordu. 

Mısır hududunda Halfaya geçidi 
ile Sidı Ömer arasıc-.da bulunan mih
ver lcuvvetlerini sarmak hareketi 
cuma günü biitün gün muvaffakı
yetle devam etmi~tir. Hava kuvvet
lerimiz hakimiyetini muhafaza ede
rek kara çamı~'T'alarına yardım et
miş!e.rdh. 

Cuma günü ağır muhnrebelcr ce
reyan otmiş · c. Alman yüksek f<u· 
mandanlı ,hıı:ı ilk saşlcınlıktan kur
tulunca bu muharebeler beklenj. 
yordu. Muharebe her cihetçe ln
gilizlere müsaid şekilde devam edi
yorsa da tam netice alınmazdan ev• 
vel uaha çok şiddetli muhareM.
ler beldeniyor. 

Cuma günü l O dü~man tayyaerai 
imha edilmiş, bjıçok tayyaerler mü
him ha5ara uğratılmı~tır. Avcı ve 
bombardıman tayynrelerimiz bütün 
gün geniı harekatta bulunmuşlar
dır. Vç;ın kc.leler bu etır.ada büyük 
faaliyet göstermişler, Gazala tar 
yare mey<lt:ılına ve dağılma nokta
larına, düşman tanklarına ve mo 
törlü kıta'arına hücum etmişlerdir. 
Perşembe günü dh~anın 24 değil. 
3 7 tayyarf'ı.inin imhıı. edildiği an• 
laşılmıştır. Bu geniş harekederd~ 
Britanya kuvvetleri ancıılc 5 ll.ı.yyare 
kaybetmişlerdir. 

Habesist anda 
Gondar mmtakasında bir 

İtalyan müdahkem 
mevkii zapt.edildi 

Londra 23 (A.A.) - (B.B.C.)' 
Cwna günü Gondar mıntoka11ındald 
bir İtalyan müstahkem mcvkiine 
tr.aruz edilmiştir. Kumandan albay 
Nogolini. 800 İtalyan ve 1020 yen1 
uker teslim olmuştur. Şimdi Gon
dar' a hücum için yol aç:lmıttır. 

l'ının hareketini icap ettirecektir. nokta İngiltereıün bu harekete de8~";ata d~dmrmtl~. beh aJ de ehemmiyetli bir mevkii İfl'al et-

Böyle bir vaziyet Cebelüttank büyüle niyetlerle giriştlğldir. ad.: e:ed.: =• b.=.. mit bulunmaktadır. 
nize ind!rllmift;lr. Bir denizaltı ıemı- ============::--. 

'te Süveyş meselelerini tamamen Necmeddin Sadak mail prensip addetmeliyis. (De.uni ealıife 2 .-... 5 de) 

Muhtekire en büyük ceza: 

Ne kuaja vunnak. 

sl de h.lzniete gl.nn1.ftlr. Amerika.da 
yeniden 300 mll:von dolarlık gemi ya
pılacaktır. 

Ne Minaektirl ••• • 

~Bu aabahki telgrafların 
devamı 2 nci .ahifecle 



Bahlte 2 

TELGlt 

e e 

Libyad büyük tank 
muharebesi başladı 

AKŞAM 

e 

a •• c 

a er 
Almanla Rostof'u 

ald lar 

23 Teşrlnlsanl 1941 

Kısa mü akatla 

Me§hur kom~u kim? Van 
Amerikan - Japon (B~ııh 1 inci snhife<l ) 

•• • Her şey tanli muharebe· 
muzakeresı sinin neticesine bağli 

mebusu B. lbrahim Arvaş 
ihtikar mahkemeleri 
teşkllinl teklif etti 

{Bq tarafı 1 inci &ahifede) 
General Ritter fon Greim ku

mıındasındaki hava t~kiJleri, bil- 1 
hassa büyük faaliyet göstererek bu 

Muharrirlerimiz, yüksek tah• 
sil gençlerinden gayet zeki 1\ e 
nühedan bir bayana rasladıhır· 
İsmi Türkan olan bu genç kıı• 
kendini gü]ümsiycrck tnnıttı: 

Yalanda yeniden 
aörü§IDeler yapılacak 

Londra 23 (A.A., - '(B.B.C.) 
Amerika Hariciye Namı B. Hull'ün 
:yakında yeniden Japon murahhu
luiyle görüşeceği dün gece Va!lling
ton• da hiJdirilmi~tir. 

Amerika'clald lngiliz.. AVU!tnl
ya, Çin, Felemenk Hindistnn"ı mü
messi11e:ri dün Vapngton°d'\ loo
lanmı~lardır. 

lngı1iz elçisi lord Hnlifııx Ameri
b 0 nın Japonya ile müzakerede ta• 
lip etliği yolda tamamen birlqtiği-
111 aöylemiıtir. 

Yunan Dahiliye Naziri 
iatifa etti 

Kahire 22 (A.A.) - Her şey bütün 
§iddetlle hllküm süren tank meydan 
muharebesine ba~lı bulunuyor. Tank
lar karşılıklı a~ pilskilrmektcdlr. 
Muharebe bu sabah yen.iden başlamış
tır. Fnkat dünkü kayıplar dolayısUe 
bugün ~Urak eden tanklann adedi 
daha :azdır. 

Bugün ()tleden sonra Kabirtde sn
lAhlyetıı btr knynaktan şu beyanatta 
bulun ulmll,7tur: 
Düşman ta.nklannı tahrlbe devam 

ediyoruz. Hedeflmls Lll>yad:ıkl Alman 
tanklarını yok etmektir. Ahnımlar do
ğudan babya d~ gedik açmak için 
ellertnden geleni y&.pml§lnrsa dn geri 
püskürt61mfişlerdlr. 

T obruk limanındaki İngi
liz kuvvetleri muhasara 

hatbm yardılar 

Van mebusu B . İbrahim Arvaşın Uı
tlk~rla mücadele için Millet Meclisine 
bir kanun teklifinde bulunduğu ve 
teklifin incelenmek ~re llgUJ encn
menıere -,erlld!Rf yazılmıştı. 
Alınan tamamlayıcı malflma.ta göre 

B. İbrahim Arvaş teklifinde 1htlhfı.n 
kötünden kırmak üzere İstanbul, iz
mlt, Adana ve Samsun glbl büyük şe
hirlerde men'i ihtık~r mahkemeleri 
kurulmasını ve mahkemelerin mebus
lar arasından seçilecek birer reis ile 
ikişer azadan mürekkep olmasını tek
lJf etmektedlt. 

Teklifin üçüncü maddesine göre bu 
mahkemelerin Tcrcceklerı bütün hü
kümler, idam cezası dn. dahli olmak 
üzere katı olacak ve temyiz edllcmlye
cektir. 
Diğer maddelerde lhtlkfir yapanın 

cürmü işledJği yerde idam edilmesi, 
maıtaza.smın i19 sene mllddctle knpa
tllm.a.sı, tekllfln kabulünü müteakip 
adlt mahkemelerdeki bütün ihtikar 
davalan ve evrakının men'i ihtikAr 
mahkemelerine devri istenmektedir. 

Fındıklıvnn hanında m&nlfatura zaferin tahakkukunda Amil olmuı-
,, _, !ardır. 

taclr1 Sabetay Abuaf Vllll mahdumla.-
n ve Avram bir tacire 120011.n.lık ma- Berlizı 22 (A.A.) - Alman or
nlfatura eşyası mı.tıp 1200 liralık fatu- dulan &~andanlığmm tebliği: 
ra verdlklc.ri hıı.lde etya bedeli olarak Husust tebliğ ile bildirildiği Teçrule 
1935 lira almıık suretlle '135 lira fazla a-eneral fon Cleist kumanda.sındnki 
ktır temin etmek suçundan yakalana- •erf kuvvetlerle ai1ah ahında bulu
rak adllyc~ ver1.lmlşlerdlt. nan hücum kıtaları fiddetli muha-

Asllye 1kinc1 ~ mahkemesinde rebe1erden aonra Rostov ıehrini al
yapılan sorgu neticesinde her ikisi de mı;ladır. 
tevkif edllml.şlerdtr. Doğu cephesinin cliicr kesimlo-

Galataf.la Zincirli sokakta tacir Ha- rinde derinliğe tapılan taarruzlarla 
rotyan elinde mevcut muhabere mal- muvaffakıyetler elde edilmi§tir. Al
zemesinl beyanname 1le bildirmesi ça'ltt81l uçan tayyareler ve %1rhlı 
lca.p ederken g1zlemek suretlle tht.ıklr bal l h" · · 
yapmak suçınıdan yakalanarak adli- ara ar .. • ımaye edilen. f~zla m!k-
yeye vcrllmJ,, lklncl ceza mahkeme- tarda duıman 1tuvvet1erının Lerun
slnde tevkif ~Uml.ştlr. graddan çıkmak için yaptığı te;eb· 

Kiiçfi.kpnznrda mtlsküratçı Mehmed büeler akim lc~~mı;tır. Bu münas;· 
MJ.rza fazla fJatle bin. satmaktan, ge- b~lo .01? beı du;ıman tankı tahnp 
ne o clvard:ı. Yanı Devellyadls kundu- edılmıştır. 
rn ç!vlsi lhtlkL\rından, Galatada hır- 20 aonteşrinde doğu cephesinde 
davatçı Hırant san çivi 1htlltAnndan vukua gelen muharebelerin birinde 
yakalanarak adliyeye verllm1.şler, as- piyade gecıerali fon Bnesen m:ıktül 
llye ikinci ceza mahkemesinde tevkif düşmüştür. 

- Ben, Selümi izzet Sedes'i11 
kom~usu}'Um. 

Derhal: 
- Ma~alJnh . . . Tebn'k ede· 

rizl - eledik. 
Bayan, hüzünle boynunu bük• 

tü: 
- Fakat beni beyhude kul• 

luyorsunuz... • .... yaz.ık ki ben 
edebiyat tari' .:nizde §Üphesit 
:yer alacalt olan o me§hur. o 
lngiJizcede kutuh komşu deği· 
)im •• • 

Vichy 23 (A.A.) - (Ofi) Yu-
111111 Dahiliye Nazırı istifa etmiftir. 
Başveki] Çolalcoğlu istifayı kabul 
ebniı -ve Dahiliye Nazırlığını lı.:cn
ttısi deruhte evlcmiştir 

NeY3'Qrk 22 (A.A.) - Kahlrede sa
lAhlyctll kaynaklardan bUdirlldlğinc 
göre, Tobrut limanında muhasara al
bndn bulıınnn Britanya kuvvetleri ce
nup batı ıstllumetlndc muhasara hnt
tını yannışlnrdır. Bu bnttan 5 kllo
metre kndn.r dışarıda bazı mevkileri 
ele geçirmiş olan İngUlz kuvvetleri 
Uerlemekte olan ve Tobnık cenubunda 
mlihlm mevr.llcr mptetmış bulunan 
Britanya motOrlü kollrırile birleşme~e 

Teklltin yed.lncl n:u:ı.ddeQııde top
tancı ve perııkcndeellerden mal snkla.
ynnlann, narhtan yüksek atanların 
da idamı taleb edllmettedlr. 

edilmişlerdir. Almanlar Moskovay 85 
Aksnrayda kömüren Cemal kilosu • a ı 

yüz paraya satılması 1cabcden odunu kı1ometre yaklaştılar 

(NOT: Malum ya, İngilizce 
bilmiyen Selami izzet, bayıı 
Halide Edib'irı, B. Vahid'in ve 
ünivera.iı:e edebiyat fakü1tesinin 
müştereken yaptıklan Hamlet 
tercümesini baltalamak iç.in, me
§ahiri mcçhu]eden olan bu korn· 
§Unun cdiyesilerine> istinıı.cl 
-edioyr. Run11. dnynnıp hamle 
ediyor. Neredeyse, dört İngiliz· 
ce eser sahibi bay:ın H alide 
Edib'j Hayskula başlatacak ! ) 

calışmıılardır. 

Beş kiıi tevkif edildi 
bir kömürcü de 
mahkUm oldu 

Bahçekapıda Çiçek paza.n clvannda 

üç kuru~:ı snttığından yakalanıp ad- Berlin 22 (AA.) - D. N. B. 
llyeye verilmiştir. Asliye IkJncl ceza nin öl'trendiğine göre, Alman kıta
mahkemeslnde Cemalin muhakemesi lan Pzie'nin 20 sonteorinde Mosko
yapılmış, suçu sabit görüldiiğünden vanın cenubunda muhaTebe kesi· 
yJrml beş Ura para cezası ödemesine • d S ı · · . 
ve bir hafta mUddctıe dükklinınm ka- mı? .e ovyet.erı? yen~ sahr11. mevzı-
patılmasına karat verilmiştir lerını ele geçırmışlerdır. Bu suretle 

· Alman kıta1arı Moskova etrafında-

Misir Japonyr. ile siyasi 
münasebetlerini keıti 
Vichy 23 (A.A.) - (Ofi) ıln

ai]terenin teklifi üzerine Mısır Ja· 
ponya ile münasebetlerini lc:cmıiştir. 

Kahire'de bir 
Amerikan heyeti 

Diğer taraftan 8 inci İngiliz ordusu
nun harekltı müsait bir şek1Jde gellş
mckte ıse de to.arruzun tam neUcele
rinı ölçmek için vakit henüz erkendir. 

Kahire 22 CAA.)-Tobruk şehrlne ı~ 
kilometre mesafede bulunnn .Rczeg'in 
İnglllzler tarafından ttptmdanbcrl 
Rezeg'ln §lmallnde bulunan Almanlar, 
tendllerlnl ~tan çelik çen~rdcn 
eıtıp garbe doğru bir yol bulma~a te
§ebbfüı lçlıı çalışmaktııdırl::ı.r. lıılısırôa 

K uyu da k •ı cesed çıkarıldı ::d'ncü::::~1:d~r~lerinde yeni bir 
Stokbolm 22 (AA.) - O. F. l.: 

Stokholmda)d kanaate göre, Alman 

B · h • herkes İnglllz tıtalarlle Tobrolttakl 
rıtanya ava kuvvetlerı İngiliz, Polonyalı ve Çet müda!ilerin 

Boynu kuşakla sıkılmıştır. Kulağında 
kurşun, çenesinde bıçak yarası var 

kuvvetlerinin Volokolarnsk ve Mo· 
jaiııkde açtıkları mühim gedikler 
neticesinde, Rus cephesi dün Mos· 
kovanın batmndn yanlmıştır. Al- ı 
man kuvvetleri, doğrudan doğruya 
Moskova üzerine i1er1emckte devam ı 
ediyorlar. Alman 1ı:uvvetleri, Mos• 
kovaya 65 kilometre mcsaf ededir
ler. 

göklere hakim temasa geldlklerı haberini ıtlrnadln Günlerdenben tahldkatı devam 
beklemektedir. eden Beyoğlu cinayeti dün tamamlle 

Alman tebliği aydınlanDlJ4tıt. Diln sabah lt!alye t u-
Londra 23 (A.A. ) - (B. B. C.) 8 u 22 CA ) 1 lumbAlarUe kuyunun suyu bir buçıık 

Reuter aj~ının Kahire muhabiri e.r n .A. - Almn:1 orduları met.re kalıneıya tadar boşaltılmış ve 
başkumnndanlığınm tebll~. Mustafa. ve K"""' adlnrmdald lak 

bildiriyor: Libya hududundaki mu- Afrika şlmallnde. Almnn - İtalyan "Y"' .. çıp 
llarebenin en dikkate şayan tarafı kuvvetlen, 19 sonte~denberl geniş dalgıçlar indlr~Ierdlr. Hu.seyin1n 
Britnnya hava kuvvetlerinin gökle- bir cephe üzerinde tülllyetll İngiliz c=~erlne atıl.ınLş olan taşlar çıka
n hakim olmasıdır. Bu kuvvetler zırhlı teşk1Jlerile şlddeUl bir muharc- ~ d sonra meydana ~ıkmıştır. 
'dalgalar hulinde mütemadi akınlar beye tutu~~ardır. Muharebe devanı b~~~nbla !~. veld~~ teller11e ba~lı 

emektedir uyu... r .._ O Ur;uuclan, suyun nl-
yııpı, ·orlar. · tında kolan ceeed ipler kesilmek ıru 

Bir Amerikan askeri heyeti dün İtalyan tebliği retue eıknnlm14tı;, Yirmi iki gün s~ 

etmLştlr. Uzerlnde blr don, bir gömlek 
vardır. Cesedin boynunda. kalın, beyaz 
yünden bir kuşak sanlı.dır. Bu kuşak 
sanldıktan sorua iylce aıkılm~ır. S:ığ 
kulaiuıın arkasında blr tabanca kur
şunu yarası vardır. Kurşun, kafatası
nın lçlnde kalmJ,§tır. Sağ çeneslnlıı al
tında da bıçak yarasına benz:tyen de
rin bir yara vardır. 

Adliye doktoru B. Hikmet Tümer, 
cesedi muayene etmiş ve otopsi yapıl
mak üzer emorgn naklettlrm!ftlr. 

Mnıkova 2 2 (A.A.) - Pravda 
.,,. .. ,.. r.3inin hususi muhabiri, ş.imdi 

Kahie.rye gelmiştir. Heyet Ameri- Roma 22 {AA.) _İtalyan orduları içinde kalan cesed fLıınfş ve tefessüh (Devıımı cıp l,ife 4 a:tun ı de) 
lanın Afrika kuvvetlerine yapacağı nmuml kararg~hınm 538 numaralı -------------------~.;.....:...::::.:.:::...:.....= 

Mo•' '>va yakın1arında belki de ABia 
gö.•l ,.,•miş derecede büyük bir 
mcyd n muharebesinin son ~iddeti· 
le d e\•Um etmekte o1duğunu söyle· 
ıncktediı Muharebeye bütün silah
lar İştirak etmektedir. Rwlar, bir 
kaç noktada yeni hatlara çekilmi~
lcTdir ve buralarda kuvvet]enerek 
düşmanı çok şiddetli bir at~le ve 
mukabil taarnızlarla lcarşılamı~lar
clır. 

yardımı tesbit edecektir. Yüzlerce tebll~I: Tor · ı ı '.Amerikalı mütehassu hu heyeti ta· Dün, gün doğarken yeniden alevle· pı enen 
lip edecektir. nen Marmarique muharebesi, biltiln 

gün şiddetle oovam etm1şUr. vapurumuz T orbrukta vaziyet Mihvere mensup hava ve kam. kuv-
vetleri, çethl muharebelere tutuşmuş-

Loodra 23 CA.A.) - <B.B.C.l Kabl- lar, insan Te zırhlı vnsıta bakımından 
reden Llbyn taarruzu hak.kında alı· 
aan haberler önücll Britnnya kuv- ~~ma~~ ehemmiyetli zayiat verdlr-
ftUerlnhı Almanlan dağıtıp llc.rled.1- .~ · 

Kurtulan süvari ve 
kaptan bugün geliyorlar 

lfnJ, şiddetli bfr tank muharebesl de- Inglllzlerln Tobru.ktan çıkmak için 
ftlll etur.inı blldl ktcdl Tob k'· yaptıkl~n müteaddit hunıç teşebbil&- Edime 22 (A.A.) - Bir denizaltının 

"' nnc r. ru lerl, mustahlrem mevkii muhasara to 1 il b •~ Y ı 12 
dakl Brltanya kuvvetıerı har!ct mu- eden İtal-n kuvvetlerinin mukabele- P ar e a~n en ce vapurunun 
lınsam hattını qarnk düşmnnı kuv· ,,~ kişilik mürettebatından yegf'lne kur-
~Ul mfistahkem ııtll rı d 1_ si sayesinde akim kalmıştır. tulnn .süvari Maksud ile lklnel kaptan 
:re ntmışbr mev e n en ger Sn.vana tfimenlnln tayyare karşı.koy- Hayrullah bugün huduttan geçerek 

· ma. toplan d~anın dört tayyaresini Islanbula hareket etmlşlerdlr. 
Amerikada maden alevler içinde yere d~ürmllştür. Sofyn 22 (A.A.) - Knradenlzde ba-

İtalyan hiv~ teşkilleri, dün Akde- tan Yenice Türk -vapuru hakkınd::ı. 
amelesinin grevi nlzde cereyan eden hava savaşlarında Sofynya gelen malfunata göre, vapur, 

b• . ? altı İnglllz tayyaresi düşürmüşlerdir. Burgazdan hnreketlnden dört s:ınt 
ıtıyor mu• Tayyare.Je.rimlzdcn biri dönmem~tlr. sonra batmıştır, Bulgarlar, dalgaların 

l,ondra 23 CA.A.) - <B.B.C.) Ame- şiddetine rağmen, vapurun mürette-
Jik.n kömür maden amelesinin gre- Maden grevcileri Roose- batına yardıma çalışmışlarsa da yal
Tl hakem usullle halledilecektir. B. I ,. . . . l . nız lkl kişi kurtulmuştur. Türk vapu
Hoosevelt'Jn bu husustaki tckll!l ka- ve t ın teklıfını kabu ettı nınun kaptanı vapurun batmasından 
bul cdllmlştlr. Sendika :reisi maden Vıışin~on 22 CA.A.) - Maden işçi- pek az evvel bir den\zaltı gemisinin 
amelesinin işlerine ba§]nmalannı tav- lerl, Roosevelt'ln greve nlhnyct ver-j perlskopunu görmüş oldu!;'1lnu blldlr-
efye etmştltr. mek teklifini kabul etmişlerdir. mLşi.lr. 

Uzak Şark'ta 
vaziyet 

İngiliz Bahriye Naziri, 
takviye gemileri 

gönderildiğini söyledi 

Nevyork 22 (A.A.) - D. N. B. : 

Mojaisk cephesinin bir k.eıiminde 
Almanlar 20 tank lcaylietm~lerdir. 
Rusların mukabil ıtanrruza geçtilderi 
Tula cenup doğusunda bazı luuıa'ba
larda 'okak muharebeleri yapılmak· 
tadır. 

Ruslar geri çekiliyor 
Moskova 22 (AA.) - Sovyet 

radyo!llu, Moskova önündeki muha· 
rcbelerin ayni şiddeti daima muha· 
faza ederek devam eylediğini bildil'
mektedir. Ru~lar bir çok nok~da ge
ri çekilmişlerdir, fakat mukıwoemete 
dcvaın eylf'mektedirler 

Londra ajanslannd11.n alınan haber
lere göre, Bahriye Nazırı M. 
Alexander, İngiliz donanmasının 
Uzak Şarka takviye kuvveti gön· 
derdiğini söylemiıtir. Nazır, tafsilat 
vermemiş, fakl\t takviyenin pf'k Bul~aristanın Türkiye 
çok olduğunu belirtmi tir. elçisi 

Tokio 22 (A.A.) - Resmi bir Sofya 22 (A.A.) - Bir müd-
kaynııktan haber verildiğine göre, dettenberi Sofyada bulunmakta 
J aponyanın Londra deniz ataşesi olan Bulgaristanın Türkiye elçisi 
amiral Teişiro Konda vazifesindm bugün Ankaraya dönmek üzere ha-
geri çağrılmıştır. ı re: ket edecektir. 

Bayan Türkan'a sorduk: 
- Peki, siz, kimsiniz) 
- Meşhur komşusunun kotn' 

ıu.su. 

- O kimmiş? 
- işte civarda b ize de me-

rak oldu. Tahkikat yapıyoruz : 
Komşu? Komşu'> Kim acaba~ 
Sigorta şirketi müdürlerinden 
bay Kemal var. AJmanca h iJir, 
Fransızca anlar, fngilizcesi yok· 
tur. Z-cvcesi Fr11.nııızca bilir. 
Oğullan 16 - 17 ya .. larındn ... 
Musikisi iyidir... fngilizcesi 
§Uyu bulmadı . .. Bir 'Ermeni aile· 
sı var. T crcUme sadedinde mü· 
ta]aa yürüten-ez]er. Üst katta 
üç genç kız. Öbür komşu hem· 
şi relerimdir: 14 - 15 yaşında. 
Mektıcbe g iderler . .. 

Bütün mahatleyi böylece ııa)'
mıyacnktı elbette . .. 

- H ü]tisa ihticacn salih l:im· 
ge vok mu~ - dedim. 

7.nrif genç kız: 
- Yok maa]esef ... - diye 

haoını salladı ve gülümseme· 
sini tuttu. - Ah, mahallemiz· 
de öyle birini mumla aradık. 
bulamadık ... Komşunun kom u· 
su olmamız doll\yı!lyle kendi
siy]e tanı~arak. bi:ı:e de ıöyle 
böyle bir Sekspirologluk bu1aş
muınt ne kadar laterdik ... Bu 
arzuyu nefsimizde 7enemivoru%. 
doğrusu! Y. C. 

Müruru zamana 
uğnyacak tahviller 

Ankara 22 (Telefonla) - Yüule '1 
gelirli Bıvu • Er ım lstUtrazı 1k1ncl 
tertip tahvillerinu1 ı numaralı tupon'" 
lan önümtlzdekl ayın ~de mnrurıs 
zamana uRnYuatmdan, o g{lntln ak" 
§amından sonra kupon bedelleri tediye 
cdllmlyecektır. 

Almanlara göre İngiliz 
tayyare zayiatı 

nerıın 22 CAA.) - D. N. n. ajansı 
salAhiycttar blr kaynaktan haber alı
yor: 

ET KADER! mıştı. dü. 
<Kendisini tnpınırcn~ına seven cArtık konu,amıyordu. Ben de. 

il.şıklarından her hangi biri onu bu ne demek istediğini anlamak iati
vaziyette görseydi katiycn tanıya- yordum. 

öğreneceksiniz. Halbuki ben 

5 aydnnberl devnm eden §D.rk mu
hu harebcslnln b:ı.şında İngtllzlcr, So\-yet

lcre hava. sllAhlarlle yardım edeceıc
lerlnl blld1rm~erd1. 

maceranın esrarını mezarıma sü
rüklemeğe karar verm~itim. Şimdi 
bt.i kararımdan vazgeçmi, bulunu
yorum . . Kocıuşmak suretiyle siz· 
den intikamımı alacağım . 

Aşk ve macera romanı 
Tefrika N. 90 

cKencü bö]üğüme döndUm. Oea
la yeni odunlar attık.tan ıonra ge
m, hir .koltuğa r8mülüreesfne otur
aum. 

cOraCia, o lc:oyu renle boyah oda
tla, ocaiın saçtığı alevl-erin 19ığında 
etu.-C:lum. Ve ltendimi bir kabusun 
'Oyuncağı olmuı aandım. Sanki kor
lunç bir rüya Jçlnde bulunuyor· 
Clum. 

cNihayet uyumuşum. Vahnin 
•rkası rüyada devam etti. Kendimi, 
pençoinden liurtulamıyacağım bir 
lötü lı:aC:lerin zebunu sayıyordum. 
İ\°rhk', bütün hayatımc11. bu böyle 
Clevam edecektir. 

cErtesi gün annemi görmedim. 
'«Hizmetçisi olan Zozo•yaf 
c- Kendisiyle kısa bir miiildet 

fonuşmam kabil mi> • CJi:re sordu· 
lum vakit: 

"c- Hayİr! • cevabini verCU. 
·c- Niçin>' 
c- Kimaeyle görilımdt istemi-

Nakleden: (Vi • Nft) 

yor. Eea.cn çok hasta. 
cHastalıJı: aüratle ilerledi. 
cAli Kadri, bu tafsilatı da ver

miştir. 

cA.rınernin akıbeti gitgide yakla
~ıyordu. 

cÜç gün müddetle hastayı gör· 
mek için beyhude yere uğraştım . 
Beni kabul etmedi, kabul etmedi. 

cNihayet, ölümünden bir gün 
evveldi. hizmetçisi vasıtasiyle beni 
aratmış. 

cUzakta değildim. 
cHemen davetine icabt-t ettim. 
cOdasın11. girdiğim vakit, onu. 

yatağı içinde oturur bir vaziyıette 
buldum, Cayet hasta olmasına rağ
men bütün iradesini toplayıp bu 
vaziveti alahilmi~ti. 

cKendisiyle 1tarşıla~ınca dehşet 
içinde kaldım. 

cO, artık, güzelliği ile meşhur 
olan kadın değildi. Birkaç gün ev· 
velki letafetinden h.iç eser kalma-

ma7.dı. c. !izmetçişinc bir işarelte bulun-
cÇehte hatlan batmı,, çökmü,. c!u. 

( 
tü. Yüzünü binlerce çizgi kapla" cO ıına kadar kapının eşiğ:ı:ıde 
n-ııtı. Uğradığı felaket onu böyle dı·re.n Zozo. aldığı bu emir üzerine 
kı!a bir zaman içinde bitirmişti. v~·klaı;tı. Ma.a.Dm Uz: .;nde duran 

cCözleri humma ile parlıyordu. bir ıifenin muhtevasından bir har· 
Siyah saçları. kar yağmışçasına he· dcıSı damlattı. Hanımına verdi. 
yazlaşmıştı . Pek yürekler BCl!ll bir cAnnem bunu İçti. 
hali vardı. c!lJ il~rın ne olduğunu bilmi-

cA~ır adımlarla kendisine doğru vt-r~ . Fakat hnt' ıını~ ü-r ·.ıJe 
yiiriidüm. müthiş bir teıı iri göriindii. Rukıye 

«Yaklaştığım zaman dudakların· hanımefencl i:,·i canlandırdı. 
da hain ve intikamcı bir tebeıqü. «Annemin ökııürüf::.\i kesil~i. 
mün .bf"lirdiğini gördüm. cYntığının içinde dimdik otur· 

cDudakları titriyordu. B.m.-. kin- clu 
le bakıyordu. cSimdi nrtık 1-tözlf'rİ dah11 narh-

cDudaklarımdan gayri ihtiyari şu ;ordu. Çehresini bir kırmızılık kap-
sÖ7 çıktı: ı •vr-.. rlu. 

r> .. 
c- Anne! « • rmarın:. uzatt_ı. . .. 
clııpnzmozla sar!ıldı . c K rPl'\'l s:ostcrdı : hı2mNr.ı'! ne· 
cBir öksürük tufanına va kalandı. «- Cık! - emrini verdi. - Çık 
cGöğsü, sarsıldı, sarsıldı. ve kapıyı sımıııkı kapa. 
cSonra: d3aşbaq :.l hnl;.:·ı:•"· 

c- Niçin bana (arınel) diyor- «- Oturunıızl - dedi. - Zira 
rnnuz? ... Benim oğlum yoktur, size uzun 117ıo-'ıya bılZı şr.vlrr on· 

c- • .. latml\k i~ti•·nrum. Sav et ku•..,•e-tim 
cAramzıda bit ıükut hüküm aür· yetişirse hikayenizin ne olduğunu 

cBu sözleri o tarzda aöylemişti 
ki, \'l° cudüm tiril tiril titredi. 

cOclada, ancak bir tek lam'ba ya
nıyordu. O da, küçük maııanın 
üzerinde duruyor, odaya ancak bir 
lo~luk veriyordu. Dısarıda müthi, 
hir rüzgar ~siyordu: kar, pencere
; ri kamçılıyordu . 

cV-:hbi pa,anın zevcesi acı bir 
teb~ıısiimle: 

c- Hava fenn ... - dedi. 
Öbür dün}•aya yolculuk için cidden 
muv;ı f•1' bir gün değ-il ... Fakat ça
re,.iz ... Gideceğim .. Y"kln~ın bana 
Riisu!1i hey ... 

cEır.•in" iataat ettim. 
c- B<"':li öldürtn sizsiniz. 
c- Ben ... 
c- Evet. .. Sız ... Bu m·r gelen 

o r.cnc bi düşman sıfot ivle g elmiyor· 
du. Onn hürmet etmeniz, onu m '· 
~afir gibi kabul etmeniz lüzım ge· 
lirdi. 

c- Ben mi? 
{Arkası var) 

İngll!zler 22 hn.zlmndan 20 .sonter 
rlne kadar M~'tn., gnrptekl işgal al
tında bulunan erazlde, Norveçıe kın~ı 
ynptıklnn hava a.kınlannda ve Alman 
ve Şimali Afrika erazlsl üzerindeki 
85 ucuşta 1792 tayyare kaybetml.şlet-
dlr. 

Ne demeli? 

Resmt tabelalarda: 
cNiş.antao caddesi.> 
cNiışantaı karakol ltom.iscr
liği . > 
Ve, isimleri cSüleyman>, 

cHasaı:u, cHÜ9Cyİn> olan İs· 
tanbullu biletçiler haykırıyor: 

- Taksim bahçe 1 
Röyklikle, türkçenin bir hu

susiyeti olnn terkipler elden gi
diyor. Halbuki bir Iİ$andaki is
tiklal bu gibi özgenliklere da-
yanır. 

cNi~anU\şı, Taksim hahçesi>, 
ilh ... 

demeli! 
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~~M~~~ AKŞAMA [ şw-ma • ~ 
Dort türlu seyaliat _ ıllİıı9 1""" 

b~.!-iYer doktorlardan genç ~ 
~ hana pek ae'V'diğim Nabi 
ltıit. ~cktuplanndan birini vö:ıc?cr-

11.&DBRLERi) 1 KONUŞAN MUMYALAR 1 

' •oz arnsmda diyor ki: 
~ ':' Sizi ilü:ıd mevki bir römuk• 
~.tnerken gördüm. Ben sıkışık bir 
~1 ~ı:ziyette olduğum iç~, .ckse
L; hirıncilere binemem. lkincı ara· 
)f heltlcr ve vakit kaybederim. 
~i hen bmıa mecbur oluyonun; 
~ •İzin bu tercihinizin ıebebİ':li 

Yenice vapuru Tren kazası 

nasıl torpillendi? 
1Yantadun. 

.... ~er halde hasislik olmasa gerek, 
-1:_d~atum. Bazan halk - bühas
~ Ylflı - T""unel tramvaylannda -
L ciye dol..-. llriDc:i L-- b-

Gemi, arka arkaya atılan iki 
torpille birr kaç dakikada battı 

'?o -.-.. - ._., Anadolu ajansı, Tün bandıralı Yenl-
r'· Galiba tercihimde se)>ep oydu. ce npurunun İstanbul& gellrken Bul

~·llcat umumiyetle bir buy edin· gar kara sulan dahlUnde torplllenerek 
~imdir: Faydasau gördüğümden lbatınldığını dün tebliğ etmişti. Bu, 
~ alarma da trnİye edebilirim.. Kaynnkde~ motörünün meçhul bir 
~ içinde çatlamamak, denlzaltı tarafından torpilenerek ba
G... ~ için seyahat. Kmıaa· tınımasından mnra Kan.denizde vu
~. -Yahatin de dört türlü.sü olu· ku bulan fklncl mllesfilf hM!sedlr. 
""' Kaynakdere hM.tsesinde güzel bir ~-
""~İncisi, malUın: Mekan içre ıe- S&11Ut eseri olarnk bütün tayfalar kur· 
~•l tulmuş iken, Yenice vnpurunda 12 
~ .. Trene biner, Avrupaya, ya· tayfa kn.ybolmuştur. 'd ~frikaya gider, avunursunuz. Yaptığımız ta.hkl.knta nazaran Ye-

dın varsa timcli buyur. nice vapuru bu ayın üçünde Burgaza. 
>tt~O~~'!r!D diye bunalacak mı- milteveccihen llmnnınuzdruı ay~-

• •ımtcısme haJvurunız! tır. Gemlnln hamulesl İsviçre namına 
't11l·arcıPa içre seyahat: Bu, ukala ilzüm ve 1nclrdl. 
~lt&aılıhacılıınn tavsiyelerini reel· Vapur, Burgıwia yükilnü boşalttık
lıttdllıekte kabildir. Muntazam saat- tan sonra.. İstnnbula getireceği kAğtt 
"""-.! e Yatıp kal.kınamak; hazan ıe- hamulesin1 beklemeğe başlamıştı. Va
it~ atti:inde-. buan da ababm pur, bu ayın 18 ine kadar beklediği 
~ınde yalağa girmek. Günün ktıR'ıt yükü Burgaza gelmediği lçln, sil
~~ki saatlerini de, bu yatı' varlye verllen bir emirle, boş olarak 
~kı · k E yola cıkmıştır. 
~ ~a göre tertıbleme •• ğer mes· Yenice, istanbula miltevecclhen yo-

Yentce torplllenditl esna.da hMlae71 
uzaktan takfp eden Kalkavanzadeler
den Rlzaya alt motörün kaptanı. gör· 
düklerini §Öyle nnla.tmaktadır: 

cYenlcenln arktl811lda.n gldlyorouk. 
Saat 3,30 sularında, birdenbire vapu· 
nın bulunduA"u tara.fta.n bir patlama 
sesi geldi. Biraz sonra siyah blr du
man sütunu gördük. Sonra VaslUkos 
adasından gelen kayıkçılar kaptan ve 
ikinci kaptanı banın bit halae Jcur
tarmı~lar, kazazedelere 1lk tcdav1y1 
yapmışlardır.» 

Kurtarılan geml aüvarlsl Maksud 
Şaşmazer lle 1k1nci kaptan Hayrullah 
Denlzc1dlr. 

Bu müessif hA.dlsede kaybolan tay
talann 1s1mlcrl ıunlnrdır: 

Çarkçı Ali Öztürk, ikinci çarkçı Os· 
mnn İ.şlerkol, remi Jostromosu Aslan 
Avcılar, Tayfn: Hasan Deniz, Al1 De
nizli, Ramazan Koç, Selft.mct Tür'k, ts. 
mail Güngör, Abdilmıhman Knya, Sü
leyman Ünal, Mustafa, Himmet Er
han. 

Y eıilköyde bir a.dami 
tren ikiye böldü 

Ycşllköyde Snpan aokağında. otu· 
ran Kleıı.ntı Ka.rncaoğlu adında birt 
dün sabah saat 8,40 da Küçllkçekme· 
c&:len hareket eden 21 nwnaralı trene 
binip Yeşllköye ge~. ora.da trenden 
inerek hattın karşı tarafındaki evine 
gitmek üzere nı.ylır.nn ilzerlnden ge. 
~ken tren hareket ederek lokomoUf 
kendisine ça.rpnµgtır. Derhal tren 
durdurulmuşsa da lokomotifin ön te
kerleği Kleantınin üzerlnden geçerek 
vücudünü 1klyc bölmüştür. Kleantı 
derhal ölmüştür. Milddelumumı mua
vinlerinden B. Feri.dun Baga.na. lca.za 
tahkikatına el toym~r. 

Maarif Vekili bugij.Jı 
dönüyor 

Maarif Vcklll B, Ha.san AH-Yücel 
dün de talebe yurdu 1.ıJlerlle m~l 
olarak alA.kadarlarla görü,cm~ ve dl
rektıfler vermtştlr. Vekil, beraberinde 
ilniversıte rektörü B . Centll Bllsel n 
teknik tedrisat müstcşan B. RQ.ştn Ue 
Cümhurlyet halk partisine giderek 
orada Maartı mildürü ve Mnarif umu
mi müfettlşlerlle görlişmüş, İstanbul 
mekteplerinin vaziyeti etrafında 1zn
hat almıştır. Bundan oonrıı. Eminönü 
Halk.evine gitmiş, fotoetrar serg1shıi 
görmüştür. :Maarif Veklll bugün An
karaya avdnt edecektir. ' teçim ve beden mukavemeti hına devam ederken 18 teşrinisani salı 

'-ık tnüsaidse, bir fehrin içinde de, günü saat üç buçukta Bulgar kara su
"~• 1 seyalıatteymi, gı"bi tenevvüler lannda Vasllllros mevkllne gelmiştir. Oemınin sahibi, Kala!atyerlnde 
'"Qe etmek mümkündür. Hele tabii Burası İğneadayn 10 mıı mesafede1lr. atöly~sl olan Ali Oytundur. Yenicenin 
~ ve emı:ıiyet zamanlannda ömür İşte lnm bu sırada meçhul bir de- eski adı Cide idl. SOn zamanlarda kı
~lür de, y8f8dığmız beldede cece nlzaUının attığı mnnedllen lki torpil, zap çekJlmtş, b~tan bqa yenUeştt~ 
~atı civcivli olursa anlattığı"" bu arka arkaya gemiye isabet etmiş ve rtlmiştl. Tonajı 550, kıymeti 200 bin 
~an İçre» seyahfttİn tadına do- birkaç dakika 1çtnde Yenice batmış- Ura, 11üratı 11 mUdlr. Vapurun 20 bln 

Sarhoş kavgası 

~"il olmaz. Esasen bir kaç ıene ev· tır. _____________ ı_ır:ı._y_a_sı._g_o_rı_aı_ı -o-ld_u_ğu_n_n_ı_aşı_1~_tır. 
'ıtı,ı h&r yazımda uzun uzadıya sena· 

Çapa civarında oturan Hacı B:ı.yram 
adında biri dün K~ ve Mehmet Ali 
adlarında. 1k1 arkadıışile oturup rakı 
içmişlerdir. U'ç sarhoş konuşurlarken 
aralannda kavga. çıkmış, bunlardan 
K:'imll bıçağını çekerek Hncı Bayramı 
sağ kulağının arkasından ve Meh
met Aliyi vücudllnün muhtellf yerle
rinden tehllkell surette yaralaml§tır. 
Kft.mll yakalanarak tahkikata b~lnn· 
mıştır. 

ti' 'hulnm~lum. 
t ÇÜncüsü: İçtimai sınıflar içre 
~eler... Dünyanın en büyÜk ••· 
~· hatti. Amerikan milyardeı-
~ o holluğa ve hududım imkan· 
eııt rağmen İnb"hare ıevkeden 
t cer. ( 1 ) , galiba yalnız ve yalnız 
ltı~i cemiyet tabakası içinde ya§&· 
~ tan, doiar. Varlığı olan bir va· 
d da~, yalnız baloya değil, baloza 
~ Cİtrneli; yalnız klüpte değil, ba
~51 kahvesinde de oturmalı: yaln12 
~oiluna değil, Kasımp&4•Y• da 
~eğe gitmelidir. Gidebilmeli ve 
~d~ zevk duyabilmelidir. Her 
~~~en insanla konu;abilmelidir. 
~ da çok dinlendirici ve oyalayıcı 
~ 1'7abattir. Ayni Z'1Jl&nda fikri 
il "'·h "nki _t t' .• ·" u ı §ıu et ıncı. 

"- lel!rııldamıyan bir insanın bayatı• 
~ •noktu ya tqbib edelim. Seya· 
~ e çıkaru.o.l<i «hah halini alU'. 
~at zaman ve amıflar içinde gezi-
• Yapabileninki «1atıh• ve cha· 
~)) olur. Noktaya kıyasla hacim 
.! .. ~eycedir. Oç buudu olabJ1mek ! 
"lıilt l t entrne ıey ... 
tli &kat timdiki beJeriyet, dördün· 
~ hu'dun da aratb.rmalına çıkmıt 
~'1ntıyor. Hayabmızın ba uri ÜS· 

O niversite yurduna 
bina bulundu 

Eminönü - Taksim 
arasında otobüs işliyecek 

Şehrlmlme bulunan parti genel İstanbul B<ıledlyes1 Taksimle Emln-
sekreterl B. Fikri Tuzer Maarif Veilll önü arasındaki münakclft.tı kolaylaş
Hasan All-Yilcel, VaU ve Belediye relsl tırmak içJn bu hatta otobils tahsis et
Dr. B. Lflttı Kırdar nihayet üniversite meyi kararl:ıştırmlljtır. Günün Anıilc)opediai 
yurdu meselesini kati şeklide hallet- Yalnız Taksim _ Eminönü arasında 
mişlerdlr. calışncak olan bu otobüslerin miktarı Abbase tl'nlverstte yurdu olarak Fatih med- 10 olacaktır. Otobüs servisleri bllhas
reselerl seçilmiştir. Medreselerde 18 sa sinema ve tiyatro dönüşlerinde sık
oda esaslı şeklld~ tamir olunacak ve ıaştınlacak ve günün diğer saatltrln
buaya karyolnlar kurularak faldr .ftn1- de seterler daha !asılalı olarak tanzim 
vemte talebesinin bannabUece!!! bir olunacaktır. B<ıledlye bu hatta çahşa
yer haline g~c:_ıı::u_r_. _ ca'k otobüslerin bilet flatler1n1 t.esbit 

Bu sütunda Abb:ıse'den bahsedildi. 
Abbasi halifelerinden Mehdl'nln kı

zı ve Harunürreşldln hemşiresi olan 
bu pre~. güzelllğl, zekı\sı ve bllgts1-
le me~hurdu. 

Verilen unları satan 
makarnacılar 

Bazı makarnacıların kendilerine ve
rilen unlarla makanın imal etmedik
leri ve bu unlan daha. fazla fiatle 
başka yerlere sattıktan Belediye tara
fından yapılan kontrollar neticesinde 
tesbit olunmuştur. Kendilerine vcı1len 
unları işlemeyip tc başkalarına sa.tan 
3 makarnacı hakkında zabıt varakası 
tutulmuştur. Bu makarnacılar derhal 
cezalandınlacak ve aynca. kendUerlne 
bundan sonra un verilmiyecektlr. Ce· 
zalandınlnn makarnacılardan kes.lle
cet unlar diğer makarnacılar nnl3ln
da taksim olunacaktır. 

etmektedir. Biletler mümkün olduğu 
kadar ucuz olacaktır. 

Abbase hanedandan 1kJ ldşlle ev
lendi. Onlann ölümünü milteaklp 
genç yaşında dul kaldı. Harunilrre§it, 

Y ıkdmağa mail binalar h~ıresını vezırı carcrıe nlk~hladıy· 
Belediye reis muavini B. Rlfat Ye· aa da. bunu, ancak Udsin1 de mecl1sln

nal dün neıedly fe ,.1 r1 üdü lü- de cemedebllmek için yaptı, Zira. ha.&
ıı..n- ., c n "'i e m r bühallerlnden hoşlanıyordu. Yoksa, 
& ..... _?e me~şuı olmuştur. Malum oldu- hanedandan blr kadının hele hemşi-
ğu uzere Istanbul Belediyesi ~birde ' 
mauı inhidam blnalan tesbit etmek resinin, vezir dahi_ olsn, bir yabancı 
için bütün binalan fenni kontrold:ın ile evlenmesine musaade edememl.ştl. 
geçirmektedir. B. Rlfat Yoenal Fen iş- Kendi huzurunda ayrı bir yerde bu-
ıerı mild - ı-ıı.·· d b'lh b luşmalannı da menetti. ur u11un e ı assa u mesele 
ile meşgul olm~ ve manı lnhl.dam bl- Halbuki carerle Abba..,e, blrlhlrlert-
nalardn tehlikenin önlenmesi için ah· ni sevdikleri içln ve nlkAhtı da bulun
nacak tedbirleri tedktk etml§tlr. duklarmdan bulu~tular. AbbMe gebe 

Aynca B<ıledlyentn bazı mUdürlük- kaldı. 
lerl için de ayn nyn binalar aranmak- Harunürreşit de. Caferi ve bütiln 
tadır. Yakında Hukuk, İktisat ve Nefi- Bermekllerl pek vahşi surette mahvet
rlyat müdürlükleri başka binalara Urdl. 
n:ıklolunncnktır. ==============-

~ uydurulması için, bir de cma
~1Yat İçre aeyahah gerek. O da 
d llrnaktan b&lka, fikir istiklali için· 
~ diqünebilmekle, - bilhassa en 

ta ıı: - Gözlerini iç aleme çeviN!- lstanbu .. • 
lllekle olur. J mektep- 1 

ler~ spor bayramı 

Tepebaşı Dram kısmında gündüz 
cÇocuk ve gençliğe alaka in- ı saat 15,30 da 

aanlığa alakadır.» Gece saat 20,30da Merdlventte bir IŞlk) 
Çocuk Esirıeme Kurumu İstlkldl caddesi Komedi kısmı 

Genel Merkezi Gündüz saat 1~,SO da 
-------------• Gece saat 20.30 da <Kör döviiş6) 

lier manadaki cık.amil İnsan» lığa 
~bilmek için, bu dört cins seya

t, çarelerden biridir caliba. .. 
(Vi. - Nu) İstanbul Maarif müdürlüğü tara- ""'"'••••••••••••-••••••••••••' 

...___ fından her ıene yapılmakta olan ı I 
.Bugün SÜMER sinemasında 

İRENE DUNNE ve CARY GRANT 

t ( 1) Spleea, diğer li~anlara da spor müsabakalannın açılış töreni 
tillliş olan biı İngiliz kelimesidir. dün F eaerbahc;e atadın da büyük bir ı ı 
ltı etelli bulmnz cnn sıkıntısı) de- kalabalık önünde icra edilmiştir. 
ııı,~'lctir. (Splin) şeklinde okunur. Merasime istiklal marıı ile baı· 

····••• ••••11••••••••••••••••11••••• 1 b d 1_ tarafından yaratılan ve bilyu" k muvaffakiyetıe devam eden ~ anmış ve un an sonra ~ız ve er-
~ Ç 0 K HABERLER koek mekteplerinin sporcular dördün-
* 13 _ cü ıpor yıllan için and içerek mun-
~ ir muddettenberi Ankarada bu- tazam bir geçid resmi yapmışlardır. 
li llıaktn olan Belediye reLs muavini M · d 1 f b 1 
· Lf.ıttı Aksoy dün sabah tchrlmlze erasım en aonr~ ya~ı an ut o 
~lştır B Uitfi Aksoy An.karada maçlarında Işık • istiklali 7-1, Hay
~lllllUn "veİcAıetlle temas etmlş ve darpaşa - Pertevniyali 2-0 mağlup 
~ledıye bütçesinin muhteıır fasılla- etmiş1eTdir. 
'ie~a YaPılnlll bulunan münakalelerl Birinci sınıf futbol 

İLK GÖZ AGRISI 
Mükemmel komediyi görünüz. 2 saatlik neş'e ve kahkaha 

Bugün saat 11 de tenzılA.tlı matine. 

'&!ete tasdik etUrm~lUr. • • 
'-d.~ l{adıltöyilnde Şükran ve Zahide hakemlerı maç ıdare rz Bir gören bir daha görüyor. KahkahaJar fllınl 
~atında on yaşlannda 1k1 kız çocu- t • ş K 
~ u arabaslle F1klr tepesine götüre- e mı yor Z C N · C ·• lrı L E M E A 
._ tasaııut etmekten maznun arabacı Beden terbiyesi lstanbul bölgesi 1 n, 
~ehnıet Fikret dün adllyeye verilml.ş müdürü B. Feridun Dirimtekin"in Fransız artistlerinin Şahcsul 

te\ıttt edllm.lştlr. Ankarada yapılan iatipre heyeti 1 1 
'\ EYiipte oturan Mehmet Al1 adın- toplantısında iyi futbol hakemi bu· Tramel Pauley - Mirelle Perry Sinoel • lh ..• 
~In dün Eyüp mezarlığının demir lunmadığı hakkında1d beyaıtatını lıAve-ten Türk Sazlle İZM1R 
~aklıklannı söküp çalarken SUÇ kendilerine tahkir telakki eden ı.. E L H A M R A s· d 
~illide ya1calanaralt ıv.HlyeY'! teslim tar.bulun birinci ınıf futbol hakem- - ınemasın a 
,.~ .\~~ ve Naclye adlanndA altın~ leri bölge müdüründen bunun tav· '9 Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ••••., 
bjilatında iki kadın Mahmutpa.şada zihini istemiı1er ve akıi takJirde .ıa••••••••••••••••••••••••··~ 
l('t dütt~dan öteberi almakta olan bad-ema hakemlik yapmıyacaklarmı 
~~lnedln yanma sokularak eşya pa- bildirmişlerdir. 1 
~i çnlmışlar, fakllt kaçarken Bu yüzden bugün yapılacak olan 

1'- nnıışlardır. futbol maçları ikinci aınıf hakemler 
~ 13eroRıu Halltevinden: Amatörle- tarafından idare edilecektir. 
~ llıahswı res!m ve fotoğraf aergisl 
-.e .\tıııtına bn.şla.runı.ştır. Bu sergide Kurtulut vapurunun' 
~nkarada c. n. P. genel sekreter- •• •• •• f • 
~ t ce açılacak ummnt sergide dere- uçuncu se erı 
t!t ;ıanacaklara müklfat •erilecek- Kızılay tarafından Yunan1atana 
~l şıırat etm~ ısteyen~rtn fazla yardım eoya.sı götilren Kurtuıu, npu
,ft~at almak bere HalkeTimlze ru Wncl sefeı1.n1 tamamlıy&.rak ııma
L~"Ca.at eylemelertnl ve eeerler1n1 I nımıza d&mıtiftil. Vapur, tçtmd ııete-
. ~eıertnt rtca edetis. re bu 11JD 215 inde cıbcütır. 

Kızım Duymasın 
TÜRKÇE sözlü ARABÇA Şarkılı yüksek ailevi rumi 

ÇEMBERUTAŞ Sinemasmda 
Büyük muvattaklyetıe devam etmeA.ıed.ir. 

Bu · n matineler aa.at 11 den itibaren b l acaktır 

Tefrlka 113 

İhtiyar fellflh: 
- Seyit, dedi, konak yertne reldlk. 

Bu t.cyeye çıkncnl\'12'. 
- Şu ynm:ı.çlarda geceleycmeylz ml? 
- Hayır .. çünkü, dedim yıı., va.b;1 

hayvanlar suyıı. giderken buradan ge. 
çerler . 
Atunızı sürdük •. Tepeye tıımn.ndık. 
Burada va.ktlle yapılmış blr sarayın 

temelleri ~. Blr metre kadal 
yüksek duvarlar 1çlnde geniş ve düm
düz bir meydan var. 
Atımızdan inerken ay da. yenl do

tuYor ve çölil aydınlıı.t.ıyordu. 
eeYb Abdullahm çehrestnde ıtttl.Jtçe 

arlan sevinç ç1zgllerln1 bu ı§1k altın· 
da seçeblllyordum. 
Burası bir Firavunun sarayı 1ml,'J. 

Hangt Firavuna a.lt olduğu belll deRll • 
İhtiyar fell~h: 

- Bellmln aklı varsa, buraya gel
sln.. ve buradaki defineleri çıknrsın. 

Dedl. Atıanmızı blr ~ bağladık. 
Ay yükseldikçe ortalık g\indOz glbl 

aydınlanıyor. 
Şeyh Abdullahıı oordwn: 
- Burada defln<ı mı var? 
- Evet. Firn'\'lltlun d.eflnelert bu te-

pede gömülü lını.,. 
- O halde neden ıırayıp meydana 

çılta.nnndılar? 

- Çöl halkı define aramayı \ığur
suzluk sayar da. Hiç klmse bu toprnk
lara kazma. vuramaz. 

- Garip §eYI Kahire clvanndıı da 
bu zllıniyet \•ardı. Fakat ıın~. Fi
ravun Mikertnosun meza.nndakl den. 
neleri çıkarttı. Hiç kUwıeye bu yüz
den bir uğursuzluk veya. felAket gel
medi. 

- Bunu çöl sakinlerine a.nl:ı.tmn~a 
lmkAn yoktur. Yolcular bu tepetıe ko
naklarlar .. fakat, bumda.ki enkazm 
ve harabelerln blr ~ını blle yerinden 
oynatmazlar. Eğer pndl.§ah azmederse, 
bu itikatlara. kulak vermez ve define
leri ara.ştınr .. kazılar neticoobıde de
flnelerln meydana. çıkması mubak
kaktır. 

- Iyi anının. burası çok geniş blr 
yer. Her tarafını kaznınk ldzım mı? 
Yolcsa Firavunun defl.ntlerlnin gömU-
111 olduğu yerleri bllen v:ır mı? 

- Hayır .. bunun ycrlnl bilen yok. 
IAkln, eski kitaplara göre Flmvunun 
definesi sarayın zemin katında gömil
lü lmJş. Bu meydnnı b~ ba§a kaz
makla defineyi meydana çıkarmak 
mUmkündür. 

Bu sırada uzaktan aslan sesler! du-
yuldu. 

Sanca blrdenbl.re ürktU: 
- Bu .ses nedir, ya şeyh? 
- Korkmnyın" vahşi hayvanlar su· 

ya tniyorlnr. 
- Buraya gelmezler ml? 
- Hayır.. alt taraftan geçip gider-

ler. 
sancanın tilylcrl Urperdt. 
- Bu geceyi bumda mı geçireceğiz? 
- Evet .. 
- Vahşi hayvanlann ses1n1 duyar-

ken, benim görllme uyku gtnnez .. 
- O halde ben bir 1k1 aut tadar 

uyuyaymı. Sonra gjz uyursunuz.. ben 
sizi beklerim. 

- PekAlA. Yarın aqam Kahlreye 
varamaz Dllyız? 

- Yann gece yarısuuı. dotru vara
blllrlz amma, hayvanlanmızı çok sür
m~k lAzım. 
İhtiyar tellAh bil' duvann dl.bine 

umndı .. 
Ve yattıRı yerden gakyilztbıe baka

rak: 
- Beyit, dedi, yükselen ay fU duva

rın hizasına geldiği zaman b..ını uyan-

Bugün 

Yazan: İSKENDER F. SERTELIJ 

dınrsınl 13u suretle iki sa.at \lYllillUf 
olurum. Ondan 60l11'll snb::ı.lıa tnda.r da 
ısen uyursun .. olmaz mı? 

Sanca ihtiyarın fcdak~ığına tıe
§ekkür etti: 

- İki saat uyku yetecek mı sana.? 
- Biz blrknç geceyi üst üste uy1tu• 

ıruz geçirmeğe nlı.şmı..cnzdır. 
İhtiyar felllih b~ı yere dayar dn· 

yamnz uyudu .. 
• •• 

Firavun'un sarayında 
bir gece 

Banca, çölde, blr tepede, Flrnvunun 
eski saray harebelcri içinde yapa
yalnızdı. İhtiyar fellftJı, ay duvar ht
usına geldlği zaman uyanacak, ondan 
.sonra. kend.lsl yatacak ve sabaha ka
dar uyuyacn.ktı. 
Şeyh Abduln.h, Sancaya ertesi gece 

K:ıhlreye varabileceklerini söylcml5tl. 
Sarıca esaretten kurtuldu~a sevinl· 
yordu. 

Konak tepesi pek ıssızdı. Sanc:uıın 
göğsünde b!r küçilk hançerden b:ı.şkn 
lılr sllAh yoktu. 

Suya gelen vahşi hayvanların kor
kunç .sesleri hfılfı duyuluyordu. 

Sanca ayakta. dolaşıyor ve etrafı 
kolluyardu. 

Bu sırada Sarıcanın aklından neler 
g ftt ğlnl, neler düşündüğünü klmbi· 
lirdi? O, ilk önce ball:ısının bir sözü· 
nü hatırladı: 

<- Oğul! İnsanın ellnde sllO.h var
ken, cesur ve atılgan olur. Asıl hüner, 
sflAhsız olara.lc cesaret eöstermek, st-
10.hsız olarak dövüşmel..-tlr.> 

S:ı.ncanın büsbütün de silO.hı yok 
değlldl. Elinde ucu kıvrık ve keskln 
bir hançeri vardı. Fnkat, o, karşısında 
b!lbnsının tasavvur etttğ1 dllşmnnı 
gbrmüyordu. Onun korkusu vnhşt 
hayv:ınlann bücınnuydu. Yn aslanlar 
tepeye çıkarsa? .. 

İşte Sancn. bu endl.şe ile Firavunun 
saray harebelerl ortasında dolaşıp 
dururken, biraz ötede bir kükreme 
duydu. Eyvah, ncaba bir nslnn yolunu 
eaşınp tepeye mı ç~tı? 

Birden aklına. ihtiyar yoldaşını 
uyandırmak geldl. Fnluı.t, hcnOz uy
kuya dalan bu 1htlyıı.n uyandırmak
la ne kazanacaktı? 

Kükremeler blrlbirlni takip c1lyor
du. 

Sarıca, ihtiyar fellahın yanma koş
tu: 

- Şeyh Abdullah .. uyku znm:uıı de· 
ğil . E.cel nihayet blzl burodn aradı. 
buldu. Firavunun sarayında. ölmemiz 
mulmddermlş .. haydi knlk 1 
Sancanın benzi uçmuş, rengi bal· 

mumu glbl sararmıştı. Aslanlann sti
ril halinde tepeye geldiğini umktnn 
görüyordu. Bu, korkulmıyacak bir 
SD.lıne değ111l. 

Şeyh Abdullah gözlerini ~tı ve es
neyerek mınldandı: 

- Aradnn iki s:ı.nt glçtl m,i ya. scylt? 
Beni çok erken uyandırdın gallba?! 

Sanca titrek bir ıcsle cevap verdi: 
- Suya inen a:;ı ıı.r.1a:- sürU Ue tepe· 

ye çıkıyorlar. Blı ·:ı'""' .1 duvarların ct
ratınn yaklB.'itı . T!e lı licumdan nnsıl 
kurtulacağız? 
Şeyh Abdullah yattı~ yerden başını 

kaldırdı: 
- Evet .. sürü halinde gellyorlar. 
Sonra. blrde:n fırlayıp kalktı: 
- Aslanların bumu çok hnssastır. 

İn.san kokusu almış olacaklar. İzimlzl 
tatıp ederek burayn gellyorlar. 

(Arkası var) 

Sinemasında 

LENY MARENBACH ve JOGANN RİEMANN 
tarafındarı yaratılan ve Orijinal mevzuu ile bir yenilik teş1dl eden 

Erkekler Neyi Severler? 
Filminde; kadınlar nasıl teshir ediyorlar ~ ••• 

Şıklık . .. Şuhluk ... ve Aşk Mektebi ... 
Her kadın hoşa gitmek .. uaulünil bilae ibopnmalara ıon verilir. 

Moda' elelerini gözleriniz «Snünde canlanacaktır. 

.. ____ MatineJet' bugün saat 11 de bqlar. ----·~ 

Sinemanın j büyük ve Meşhur Yıldızı 

LILIAN HARVEY • WlLL Y FRITSCH 
GEORG ALEXANDER ve LEO SLEZAK 

S ·u·MER Bu Salı akıami Sinema11nda 
gösterlleeek olan 

Modern Hayat 
Fıanmca sözlü f(izel ftlmlnde: 

Kadınlaıın, Erkekleri taklitte n işleri aşka tercih etmekte 
haklan olup olmadığını söyllyeceklerdi.r. 

MEVHiBE METO 
Dr. PERTEV AT 

EYlendiltr. 

22/11/1941 

Kızlarm en güzeli 

PERi KIZI 
Filmlerin en gUzell 

Türkçe &8zJil • Şarkılı 
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Hüseyinin cesedi 
kuyudan cıkanldı 
(Baq tarafı 1 inci sahifede) 

Cesed kuyudan çıknnlınca maznun 
Haydarla Mehmede mıiddeiumumlnln 
huzurunda. gösterilmiştir. Haydar, 
orada: 

- Ben Hüseyin! tanırım. Fakat bu 
c~scdi tanıyamadım. Ben bllmlyorum, 
demiştir. 

Mehmed ise Hüseylni tanıdığını söy
lemiştir. Bundan sonra mıı.zmınlar 
tekrar sorguya çekllmLşlcrdlr, Birincl
teşrın!n otuzuncu günü akşam. Hüse
yin ile Haydar ve Mehmcdl ~zrıı.her 
ı;ôrdüğünü zabıtaya ihbar eden Kiğılı 
Ibrahim de dinlenmiştir. Maznun 
Haydar ikinci isticvabmda ltadesini 
değiştirmiş ve: cHilseyinl bu İbrahim 
öldürdü. Katil odur.• demiştir. 

Maznunlar akşam üzeri Adliyeye 
teslim edllm~ler ve Sultanahmed bi
rinci sulh ceza hakim! tarafından sor
guya çekllml.şlerdir. Maznun Haydar 
mahkemede şunları söylemişUr: 

- Benim bu cinayetle alakam yok
tur. Hüseyin, Mehmed, lbrahim ve ben 
vaka ak.şamı beraber gezip 1çtlkten 
sonra hep beraber benim odama gel
dik. Orada Hüseylnle ben uykuya dtıl
mıştık. O sırada bir siltı.h sesi duydum 
..,.e uyandığım zn.mıın Hüseyin! kanlar 
içinde gö1'dilm. İbrahimln elinde ta
banca vardı. İbrahim.le Mehmed beni 
zorla yorganın altına soktular: ses çı
karmam:un için ölümle tehdld ettiler 
Sonra ikisi bir olup cesedi aşağıya in
direrek kuyuya attılar. Kanlı yatak 
çarşafını ve bezleri de kuyuya attılar. 
Du işten kimseye bahsedersem beni 
öldüreceklerini söylediler. Ben de erte
si gun uvardakl kan lekesini bıçakla 
kazıdım ve ölüm korkusllc kimseye bu 
işi haber veremcdlm. 

Diğer maznun .Mehmed şunları an
latmıştır: 

- Bu işte İbrnhimln alakası yok
tur. Vaka esnasında da yanımızda bu
lunmamıştır. \'aka gecesi Huseylnle 
beraber rakı içip Haydann oda.mla 
gittik. Saat on bir buçuk sıralannda 
ben evlnıe (:ilmek üzere çıkarken Hay
dar arkamdan geldi ve: cBu Hliseyln 
l : yde benim çocuklanma eziyet edl
;> onmış. Zaten bir kan diivasmd:ın do 
kendisine kızgınım. Bu ak.şanı onu 
oldurup intikam alacağım Sen dı:ı bu· 
rada kal. Üzerim kan olursa, kapı aç
mak üzere odadan çıkamam; sen yar
dım edersln .. ıı diye beni zorla lçerlyo 
alıp bodrum katına indirdi. Biraz son
ra yukandan Haydarın oda.cunda bir 
silah sesi duydum. Sonra Haydar beni 
yukarıya çağırdı. Odııda Hüscyln kan 
içinde yatıyordu. Benim de yardımım
la cesedi aşa.ğıya ln.t;llrdl ve bo;·nuna 
tel ve iplerle taş bağlayıp kuyuya at
tı. Üzerine taşlar attık. Kanlı yatak 
çarşaflle bezlerin ve Hüseyinln cebin
den çıkan blr tabancayı kuyuya attı 
Haydar, bu işi b~kasına haber verir· 
sem beni de ôldüreceğlnl söyledi. Er
tesi sabah Haydar bıçakla duvardaki 
kan lekesini silerek yerini badana et
ti. Hüseyinln üzerinde altmış lira çık
mı~tı. Haydar bunlan aldı ve ylrml ll
rasını da bana vermek istedi, takat 
kabul etmedim. Sabahleyin ben çıkıp 
işime gittim. Haydann ölüm tehdidin
den korktuğum için cinayeti haber ve
remedlm. Cinayette kullanılan taban
ca Haydann y~ni Mehmede aittlr. 
Bu tabanca eskiden bende dururdu. 
Vakadan on gün evvel Meh.med ta· 
bancayı benden aldı. O zaman geti
rip amcası Haydara vennl4. Ben bu cl
nayetln para için Lşlendltinl zannet· 
mlycrum. Haydar Ue aralarında cıskl 
bir kan dbası varmlf. • Haydarın bu 
yü1~n Hüseyinl öldürdü~ünU zanne
diyorum.• 

Sorgu neticesinde Haydar ve Meh
med tevkif edllm~ler, evrak müddel
umuınillğe verilmiştir. Vaka. etrafın
daki Adliye tahkikatına sorgu hAıkiml 
devam edecektir. 

Or. F E T H i 
LABORATUVARI 

Cerrahpaşa hastanesi bakteri· 
roloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve (id
rar vaaıtasile gebeliğin ilk gün
lerinde kati teşhiıi) yapılır. 
Beyoğlu: Taktime giderken 
Meıelik ıokağı Ferah aparb-

manı. Tel: 40534 

Günlük Borsa il6iliZCE KONU$UR MUSUNUZ? 
!?! İldnrit~şrin 1941 

L. K 1 Teminatlt 
23,80 ... % 7 ,5 933 Türk borcu ı. il. ın. 

İngilizce - Türkçe Haftalık Lisan Gazetesi 
R E K Q R zeytinyağlarını Akmdağ tereyağ l .1. b"l l l . _ı -v k • t l • · M ı•!-•İı 

ngı ızce ı en er e yenaoen .>gr.cnme ıs eyen .er tÇın ua ını,,.. 
tevzi otomobilinden arayınız!... # 1 bir metoddur. İngilizce telaffuz şekilleri, Gramer kaideleri, Ll5Anıl1 • • 1933 ikramiyeli 

• • 1933 İkramiyeli Erganı 
, 7 1034 Sivas-Erzurum ı 

19,75 '11111-------20,90 bütü:l mevzuatı ve edebiyatı tetkik olunacaktır. 

, , 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 7 1941 Demlryolu istik.razı 
• 2 ı 932 Hazine bonolan 
• .. 1935 Hazine bonolan 
• • 1938 hazine bonoları 

A. Demiryolu tahvili I - n 
A. Demlryollan tahvlll m 
A. Demlryolu müme<;Sll senet 
T.C. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası ChamUe alt ) 
T. İt bankası mümessil his. 
A. Demlryollan şirketi (% 60) 
A. Dcmiryolları şirketi ( 3 100) 
Esklhl3ar çlmento 
Kredi Fonsiye 190) 

• • 1911 
• • Amortl 
• • Kupon 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot> 
Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 

Madrtd üzerine 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

20,57 
20,67 
19,37 
56,25 
16,50 
26,75 
49.25 
50,25 
45,50 

134.-
12,20 
12,70 

145,-
26,25 
46,50 

10,25 
108.-
103.-
58,50 
1,20 

26,25 
3.66 
2,95 

5,22 
132.20 

12.89 
30.98 

IRADYOI 
Bugünkii Program 

12,30 Program, 12,33 Mahur maka
mından şarkılar, 12,45 Ajans haberleri, 
13,00 Taksim §arkı ve türküler, 13,30 
Salon orkestrası. 

18,03 Dans orkestrnsı, 18,40 Kan.şık 
şarkılar, 19,30 Ajans haberleri, 19,55 
Piyano sololan Pl., 20,15 Konuşma. 
20,30 SuzlnAk makamdan şarkılar, 
21,00 Ziraat saati, 21,10 Oyun havalan 
ve türküler, 21,35 Ankara. sonbahar 
at yan.şiarının n~tlcelerl, 21,45 Piyano 
soloları. 22,00 Dans müzlği Pl., 22,30 
Ajans haberleri, 22,45 Spor servisi, 
22,55 Yıınnkl program ve kap::ı.nı~. 

24 ikincite rln pazartesi "sabahı 
7.30 Program, 7,33 Hafi! parçalar Pi. 

7,45 Ajans haberleri, 8,00 Müzik prog
rnmı Pi., S.15 Evin saatl, 8,30 Müzik 
P~raını Pi. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

Soldan sata H yukarıdan aııaiı : 
1 - İrae olunan. 
2 - Mazeret beyan etme. 
3 - Fabrikaları f.oleten blr banka

mız. 

4 - Tersi bir sinema artlatlnln ikin
ci tsmı - Terst blr ha.rfin okunUfUdur. 

5 - Egede bir kaZa meı1ı:ezl. 
6 - Tersi blr çiftin yarısıdır - Da

Yetl kabul. 
7 - De\ta sağlık vemıe. 
8 - BIUJına cE• gellıwe Yunanlı 

olur - Rltıp olun. 
IJ - Meaal - Tersi. ba.yramdan blı 

gün enel gelir. 
10 - Sorgu - Kızak kayma. 

Gecen bulmacammn haW 
Soldan sata ye yukandaa aptı: 

1 - İşinlbllen, 2 - Şlfetıpası, 3 -
İf. zt. Fal, 4 - Nezaret, R&, 5 - tu
razeden, 6 - Bı, Eıslyet, 7 - İp, Teyel, 
8 - Laf, Delege, 9 - Esaret, Gol, 10 -
Nılan, Deli. 

Yer değiıtirecek 
kiracılara tavsiye! 
Akıam'ın KOCOK ILA.N

LARI'm dikkatle okuraanız 
kendinize en elverifll yurdu 
Yorulmadan bulabilir.iniz. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM Her ç~. ~~=~: ':::ın~ lwruttur. 

KiT AP BASTIRILACAK 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden ı 
115 sahile metin ve 152 adet resmi ihtiva edecek olan (Tenis> lslmli 

bit kitap 1500 nüsha olarak bastınlacaktır. İhalesi 3 Birinci kD.nun 941 çar
şamba günü saat 15 te Umum müdürlük binasında satınalma komi~onu
muz tarafından açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. Şartnameyi görmek 
isteyenlerin Umum Müdürlük satınalma komisyonuna ve talip olanların 
mezkur günde Umum MÜdürlük binasında komisyona. müracaat etmeleri 
Uln olunur. (10119) 

Devlet limanları işletme Umum müdürlüğünden 
Kıyı emniyeti can.kurtaran kısmmda 40 liralık roketclllkler münhaldır. 

Taliplerin a.,ag-ıda yazılı evrak Ue birlikte işletmemiz zat işleri müdürlü
ğüne müracaatları UA.n olunur. 

İstenilen vesaik: 
1 - Nüfus hüviyet cüzdanı Ue birlikte terhis tezkeresi aslı veva noter-

likçe m\13addak sureti. 
2 - İyi ahlak: sahibi olduğu hakkında vesaik. 
3 - Bağlık raporu 
4 - Üç adet fotoğraf 
Aranılan eYSaf: 
A - Yaşı otuzdan fazla. olmama.k, 
B - Askerlitlnl bltinnlf sahil halkmdan olmak. 

Sekreter ve Memur Aranıyor 
lstanbulda meTkezi bulunan bir şirketin muhaberesini müstakilen 

yapabilecek kabiliyette 
BiR SEKRETER İLE 

Bu şirketin Anadoluda sınai teşkilatında idare, muhabere 
ve muhasebe işlerini görebilecek 

TECRtlBELİ BİR l\1EMURA 
ihtiyaç vardır. Lisan bilen\.er tercih olunur. isteklilerin dilekçelerirıİ 
tcrcümei halleri, bonservis lc.opyeleri ve fotoğrafları ile birlikte 
cSEKRETER» yahut cMEMUR» Rümuzu ile lstanbul PMta kutuJtl 

176 adresine göndermeleri ilan olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Mıntaka İktisat Müdürlüğünden . 
Me.slek hallnde çalı.şan yeni zati ihtiyacı için olmayıp piyasa için d~ 

ma iınAl eden eı tezgahı sahiplerinin 1/1/942 tarihine kadar mıwcut dok ı11' 
k0&peratiflerinden birine müracaatla kayıtlarını ya.ptımu.ı olmalan ıo.ı1t' 
geleceği ve aksi takdirde yukarda yazılı. tarihten sonra bu gll>llere tpll.IC ı.O' 
rılnıiyeceği iktisat VekaleUnln 19/9/ 941 tarih ve 7/4960 sayılı emri lktızııs 
dan olmakla keyfiyet alakadarlara IIA.n olunur. (10128) 

inhisarlar U. MüdüTlüğünden: C - Deniz hayatında en az bir sene müddetle çalışım~ bulunmak, 
D - Boy haddi en az l ,75 olmak. I - Mevcut şartname, nünume ve müfredat llstelerl mucibince ıcU~ 
E - Yüzmek, dalmak. ve kürek oekmek bilmek. lhtıyacı için «153• kalem malzeme alınacaktır. Bunlardan cl6• kaleınl ııçııP 
F - Kafi derecede türk<:e okwnak ve yazmak. son Türk _ Alman anla.,masından idareoe kontenjan tC'frlk ettirilmiş o 
G - Marangozluk, demircilik ve nakkaşlık glbl sanatlardan birisine 

1 

dıf;erlerl serbes kısımda tedarl.k olunacaktır. , 
_az_Ç-Ok __ vl""a_kı_f_oı_m_u __________________ c_ı007 __ o)__ II - Şartname, nümune ve listeler her gün Kabat.:ı.şta ıevazun şubcl111$ 

AKŞAM 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • • 

Posta ittihadına dahil oimıyan 
ecnebi memleketler: seneli~!: 
3600 altı aylığı 1900 üç aylı~ı 

1000 kuruştur 

Tclefonlarımtz: Başmuharrir: 20565 
lı!azı işleri: 20765 - idare !0681 

Müdür: 2007 

Zilkade ' - Ka un 16 
.s. İm. Gü Öğ. İki. Ak. Yat. 

E. 12,28 2,11 7,15 9,45 12,00 1,36 
Va.. 5,13 6,57 12,00 14,31 16,45 18,22 

İdarehane BabıAU civan 
Acımusluk sokak No. 13 

Dr. F A1K AKALIN 
FİZiK TEDA Vi ENSTİTVSU 

Eski ve yenı Rom.ati.una, Kırık, 
SlyatUc tat'l tedavtsl, Diyater
ml, MuaJ, Ziya banyoları, Yüz 
m.aııaJı en modem elektrik cl
hazlarlle yapılır. 
Sah rünleri 15 - 19 arasında 

yoksullara meccanen balalu 
htlklA.l caddesi Tünel elvan No. 
471 Hqet Kütüpba.ne6l. üstünde, 
Reasürans Apt. No. 1 Tel: 43955 

........ ookwr ........ 
B a hadd in Latfi 

Varn ah 
OPERATÖR 0RoLOO 

Böbrek, mesane, idrar " 
tenasnı yallan bastaııklan 

mtıtehauılı -Beyoğlu, İf Bankası karşı-
sında, Emir Nevrus sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Prof. Dr. 

KEMAL CENAP 
Lamartin caddeıi 5. Doğu 

Palu No. 14. Taksim. Telefon: 
4 396 3 Hergün ıaat 1 5 - 1 8. 

! 

~ 
den alınabilir. .J 

Dr. İHSAN SAMİ III. - Fob-Sif tıyatıannı ayrı ayn göstermek üzere her cins mnızetl~ 

G k k 
için vakl olacak kati tekliflerin 15/XII/ 941 gününe kadar inhisarlar uı:l'llV 

ono o aşısı müdürlüğüne yapılın~ olması lazımdır. . ıd 
Belsoğııkıuğu ve thti!Atlarına karşı IV. - Bu mnlı:eme için Almanyadan gayrı memleketlerden dahi tolC 

'i
pek tesirli ve t:ı.ze aşıdır. Dlvanyolı.ı yapılabileceği ilan olunur. 00261) __..../ 

Sultanmahmud türbesi No. 113 İ b l K d k'• İki • lh h kuk h"" 1 • 1' ... • deı1 1 stan u a ı oy ncı su u a um ıgın a 

1 SATILIK 
Beyazıtta, Fuadpa.şa caddesinde, 

köşe başındıı 5 katlı apartımanıı 

1 
elverişli blr arsa satılıktır. İst. 
4 üncü Vakıf H:ın Asınıı Kat 14 

No. lı Emlak İdarehanesine 
müracaat. Saat 4 - 6 

Kula Asliye Hukuk Mah
kemesinden: 

9411149 Kula Belediye kabilesi Emi
ne Soydam tarafından kocası İstanbul 
Moda B::ı.hrlye caddesi So'kullu sokak 
37 No, da oturan isma; Nezihi Soy
dam aleyhlru? açılan boşanma dava
sının yapılmakta olan mahkemesi sı
rasında: Dava edilen İsmail Nezllıl 
Soydamın gösterilen adreste bulun
madığı ve bu adıe.sten altı ay evvel 
ayrılarak halen nereyıe gittiği belll ol
madığından bahisle naıruna çı.ktınlan 
davetiyenin bllA. tebliğ iade edildiği 
anlaşılmış olduğundan istek veçhlle 
dava edilene yapılacak tebligatın hu
kuk U. M. K . nun 142 inci maddesi 
hülanüne tevfikan Akşam gazeteslle 
HA.nen yapılmasına ve bu sebeple de 
nıuhaltemenin 11/12/941 tarihine aaat 
9,30 a bırakılmasına k.ara.r vertımto ol-
duğu 11An olunur. (4893) (10290) 

«AKŞAM» ın faydalı 

1 
neıriyati 

Kurut 

Td SirenirOl'UID 
Ahmed Refik 

Çocuklara coirafJ'• 
b .. tl.I Faik Sabri 
Don Kitot Cervantea 
Nereden ıeliyona? 

Faik Sal>ri 
Cülliveria ıeyabatleri 
Yer Jiizü, Gök yüsü 

Faik Sabri 
Bir Türk lmmm Amerika 
yoJculufa Faik Sabri 

30 

so 
21 

40 
75 

160 

75 

Istanbul Kadıköyünde Koz yatağında Şakacı sokağında 70/ 2 No. l!J 
hanede mukim iken ölen ve terekesine hakimliğimizce el konulo.n BolıJ 
Fr.tm:ı. Nalleden doğma bir yaşlarında. Hatice Öcal Ankarada Çocu~. ~rec;, 
me yurdunda bulunmakta iken 17/7/ 940 tnrlhlnde vefat etmlşt.lr. Olu ıın ıııJ 
ceııin kanuni mirascılarınııı K . M. nln 534 üncü maddesine ~vflkıı.n tar~· 
ilandan itibaren uç ay zarfında ve vesaildle birlikte mahkememize mure.c , 
a~ ve alacak ve borçlularında blr ay içinde vesaiklcrlle nıürac~ntta bultıll1 
malan aksi halde nılmsııı hazlnıeyc devrolunncağı 110.n olunur O~ 

Kadıköy İkinci Sulh hukuk hakimliğinden 1 
Kadıköyünde Tuğlacı Mustafa efendi mahallesinde eski Bağdat ye~ 

Ahn~etbey sokağında eski 51 yeni 32 kapı No. ıu ve Emine Pervini ölün~:ı>e' 
kn<lar bakıp beslemek ş:ırtile Ayşe Bedriye ve Zeynep Müzeyyenin uhıP , 
riP.de knyıUı bulunan ve şartı mezkur baki kalmak şartlle 400 lira bedel Jll~, 
kabilinde Ermeni milletlndcn Torna oğlu Vlçen veledi Boğosa vefaen ın~ 
ru~ bulunan tapu kaydına cöre bir dönüm bir evlek 25 arşın ml.ktannd ı!ll 
aı sorun mutasarnflan ile ipotek sahibinin halen bulundukları mahııl l 
n:eçhul olması ha.sebile bu arsanın idaresi için kayywn tayin edllen avuıl-.,, 
Abdfılh:ı.llm Karagözoğlunun talebine binaen mez'kur arsa. açık arttırmıı ~
retlle satılığa çıkanlımştır. Arsaya yeminli üç ehli vukuf marUctlle 1500 1, 
ra kıymet takdir edilmiştir, Birinci arttırmıı.sı 25/ 12/ 941 perşembe gwui s'ı11 
aat 9 Uıl 11 arasında yapılacaktır. O günde kıymetin o/o 75 şinl buınınöıı-: 
surette son arttıranın taahhüdü üzerinde baki kalmak şartlle ikinci arttır, 
mı~ 9/ 1/ 942 pc~mba günü aynı saatlerde icra. olunacaktır. Satl.IJ tarUılll, 
kadar vergi ve Icare borçlan ve ipotek beden satı, bedellnden tediye 01uııtı1 caktır. ihale pulu, tellAliye, 20 se~lik taviz bedell müşteriye nlttlr. 53tldJ 
bedeli yedi gün içinde mahkeme veznesine tediye olunacaktır. Aksi_ h~ııı 
!halı:: fesholunup bundan müt.evellit 7.arar ve ziyan ve fa.1z nndruı uıw~ 
ettirilecektir. ipotek sahibi alacaklılarla dlğ'er alakadarların ga.yrl menJt 
üzerindeki haklarının hususJle faiz ve masrafa da.ir Iddialannı evrakı ınü6' 
bltelerlle 20 gün i~bıde hA.klmlilimlze bildinnelerl lazımdır. Aksi taJtdl~ 
haklan tapu slclllerlle sabit olmadıkça satış bedelinin payla.şm.asJlloP" 
hariç kalacaklardır. Tallp olanlann yazılı gün ve saatlerde hlklmllgtın~ 
müracaat etmeleri. 

Ve ikametgMılan meçhul arsa sahiplerinin veya mirasçııarı· 
nın bu sat~a bir itlrazlan varsa 15 gün içinde bu itirazlarlJll 
yapmalan il!n olunur. ıd0257• 

Siyasal Bilgiler Okulu Müdürlüğünden: 
Müeaeesem.lırıe 35 lira aall maatla iktisadi ve mali ilimler, BOaYoloji t' 

aınme hukuku branşlan lıçln 3 ul.9t:ın alınacaictır. 
İmtlhıan t..rth n teraitl okul ldaresl.nden ötrenlleôlllr. Talip oa.nıarı' 

28/İtlnclteorln/ cuma gününe kadar bir isti.da ile müdürlütümüze müt'' 
caat et.meler! lflzımdır. (85681 (1011_!!.... 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Blrlncl cerrahi ltlinitlne yaptırılacak 13 576.50 lira bedelll madeni e~ 

27tXI./9U perşembe günü saat 15 de Rektörlükte pazarlıkla ihale edllecektlt· 
Liste ve şartname rektörlülcte görülür. (101541 ,_.; 

Fransızca bilen Daktilo Aranıyor 
Maliye Vekaletinden : 

Tevzi yeri: Mall Tetkik ıheyett için iyi lransızca ve lürkçe bilen bir daktilo aıu~· 
cAKŞAM> matbaası calüır. Kadro ücreti olan 150 llra lstek.lilerln imtihandaki muvaffakıyet d~ 

ııa-------------• recesine göre birden veya tıOO.rlcen verllecektlr. Liae mezunları ve ıruıklne il 
Almanca ve İnglltzc. yn.zaJ?Ucnler tercih edllecektir. Askerllkle lllş'ği bul~ 
nanlar imtihana alınmaz. Isteklllerln müsblt ~vraklle birlikte 28 son ıeşr 1 
tarihine tadar DefteNlarlıtta Mallye Mülettlfllğlne müracaatıan. (8532-10051 

cAKŞAM• karilerine mabtua 
yliade 20 temillt kupona 


