
Kızılay, Kurtuluş vapurile 
Yunanistana yeniden 

yardım eşyası gönderdi 

Sene 24 No. 8296 - Fiatl her yerde 5 kuruş 

Berlinde bugünkü 
tören --

SALI 25 Teşrinisani 194! 
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lComünistlik düşmanı andlaş
tnanın yıldönümü münasebetile 
.\lınanya ve müttefikleri bugün 
~rlinde toplanıyorlar. Beş yıl 
<>nce Almanya, İtalya, Japonya 
arasında imzalanan bu andlaşma, 
harbin başındanberi, Alman Sov
Yet beraberliği dolayısile unutuı
ltıağa yüz tutmuş iken, Rus sava
§ından sonra ön safa geçti, Al
tnanya etrafında toplanan devlet
lerin temel yasası oldu. 

o : ilf r..:1r~!lv6.. •, 
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İlk zamanlar, nazari bir inan 
Sözleşmesi sınırını geçmiyen bu 
(antıkomintern) paktın beşinci 
Ylldönümü, Alınan ordularının 
tfoskova kapılarını zorladığı gün
cle toplantıya, hiç şüphesiz daha 
~e :Yarar bir değ~r verdirmek için 
ltut1anıyor. 

Libyadaki son harekat. İngilizlerin zaptcttiklerl Gialo vahası 
r harita mıntakası ile Gambutu ve taarruz istikametlerini göstf".rir 

Bugünkü törenin hedefi, bir 
anıarna göre, Rusyaya karşı beli
:ten topluluğa yeni kuvvet katmak 
Olabilir. Rusyada döğüşen millet
ler, Almanya başta olmak üzere, 
bu kanlı ve çetin savaşa, kökü 

Milli korunma 
kanununda tadilit 

Muhtelit encümenin toplantısında J/ ekiller de 
bulundular, hararetli münakatalar oldu 

derinde, çok eski bir nevi kutsal Anbra 24 (Telefonla) - Milli 
Ve birlik öcün kaçınılmaz te- Korunma kanununda yapılacalc. ta
Plntısl manzarasını \'ermek, kat- dilata müzakere etmek üzere Büyük 
J Millet Meclisi Azalan arasında muhanııan ziyanların yersiz olmadı- ~lit bir encümen teılcil edilmiştir. 
ğını göstermek istiyl)rlar. Toplan- B. Recep Pelcer'in riyaset ettiği bu 
tının başka ve daha amell gayesi encümen hu aabah saat dokuzdan 
kornurustlik aleyhindeki bu dar itibaıen toplantılarına baılamıştır. 
Çerçeveli paktı, Sovyet Rusya~·a Saat 15 de Mecliı müzakerelerine 
karşı daha geniş ve sürekli bir iştirak ed~n mcümen azalari 15,30 

da Mecliı müzakerelerinden sonra 
tekrar toplanmııhr. Bu ildnci içti
mada encümen azalan arasında, 
hararetli münakaşalar olmuştur. Da, 
hiliye, Nafia, Adliye, Ticaret, Cüm
rük ve inhisarlar Vekilleri toplantı
da hazır 1:>ulunmuşlardır. 

Bütün madclderin müzahresi 
henüz bitmediğinden encümen, top
lantılarına devam edecektir. 

Karaköyde Bebek tramvaylıın durağında 

Yeni açılan 31 No. lu 

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

l nefis yemekler mutedil fiyatlar, iyi bir servls'J 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

Yeni bir 
çevirme 

hareketi mi? 
İtalyan tebliği bir İngiliz 

motörlü kolunun çok 
uzaklara geldiğini 

bildiriyor 

Libya' da başlayan hareket ıtimdi
yc kadar Mısır hududuna yakan 
olan Marmariç çöli.iınde cereyan 
ediyordu. Dünkü ltalyan tebliği bir 
f ngiliz motörlü kolunun Bingazi 
mıntakuı olan Sirenaik çölüne gel
diğini ve burada Cialo vahasının 
şimalindeki bir ltalyan mevkiini 
zaptetti:rini bildirmektedir. 

Cialo: haritada görüleceği vec;hi
le, Mısır hududundan çok uzakta
dır. Ceral:>ub' dan burava kadar gel
meğe muvaffak olan İngiliz motör
lü kolu ileri hareketine devam ede
rek Bingazi'nin cenubunda denize 
kadar varabilirse çok genİ!I bir çe
virme hareketi yapmış olacaktır. 
ltölyan tebliği şudur: 
· Roma 24 (A.A.) - ltalyan or
duları umumi karargahının 540 nu
maralı tebliği: Dün, Büyük Marma· 
rik muharebesinin 'be inci günü lt.al
Ya:t - AVman ve lngiliz kuvvetleri 
arasındaki mücadele sabahtan ak
şama kadar durmadan devam et
miştir. Anudane kara ve ha':a ~u: 
hard>eleri T obruk, Birelgobı, Sıdı 
Ömer ve Sollum arasındaki geniş 
çöl bölgesinde ceTeyan etmektedir. 

BU SABAHKİ TELGB.4.PLA.B 

Moskova 
önündeki 
kanh harp 

Ruslar vaziyetin ciddi 
olduğunu kabul 

ediyorlar 

Rus tebliği Rostol'un 
garbindeki taarruzda 
mühim malzeme ele 
geçirildiğini bildiriyor 

Londra 25 (A.A.) - CB .B .C.> Alman
ların Moskova'ya karşı başlndıkln.rı 
altıncı taarruz, hızını kaYbetmeden 
devam ediyor. Ruslar vıı7Jyctln ciddi 
olduğunu kabul ediyorlar. En şiddetli 
taarruz Moskova'nın şimııllgnrbi lstl
kametıı;de yapılmaktadır. Nara bo
yunda ve Tula'da taarruz durdurul
muştur. 

\'ichy 25 (A.A.l - <Ofi> Rus cephe
sinde 1kl yerde şlddetu muharebeler 
oluyor. Bunlardan biri Mosltova mm
takasıdır. Almanlar burada Klln ve 
Tula §ehlrlerlnln kenar mahallelerine 
kadar gelmişlerdir. Moskova.'ya 50 ki
lometre mesafedeki Solençnogorsklnln 
işgaline ehemmiyet verlllyor. Burası
nın sukutu üzerine Moskovanın Vol
ga nehrinin yukan mec~e allkıısı 
kesUmlştir. 

Sovyet tebliği 
L-0ndra 25 <Radyo 7,15) - Gece ya

"5! Mookova'da neşredilen Sov~t 
tebllği: Sonteşrinln 24 nen giinfi bü
tün cephe boyunca muharebeler de
vam etmiştir. Rostor·un garblnde 
yaptı~ taarruzda mühim mal1,eme 
ele geçirdik. 

Libya' da 
piyade harbi 

başladı 

Dün göğüs göğüse 
çarpıtmalar, sÜngÜ 
muharebeleri oldu 

Almanlar Yunanistan, 
ltalya, Almanya, hatta 
Rusyadan hava yoliyle 

kuvvet getiriyorlar 

Kahire 25 < A.A.) - Bir askeri soııcü 
dün gece şu beyanatta bulunmuştur: 
Garp çölünde şlddeUl rnuharebelec 
devaın ediyor. Şimdiye kadar muha
rebe tanklar :ırasında cereya n etmek
te idi. Şimdi ikl tarafın da piyadesi 
harbe ginneğc başlamıştır. Dun goğüs 
göğüse· şiddetli muharebeler olmuş ve 
süngü kullanılmıştır. Muharebe çok 
geniş ve her türlü haber verme vası
talarından mahrum bir bölgede cere
yan ettlğliıden şimdiden bu hususta 
mnlümat vermeğe lmkil.n yoktur. 

Sldl Rezek'de 48 saattenberl muaz
zam bir tnnk muharebesi oluyor. Al
manlar çok sert çarpı.oıyoriar. Tank 
sayısı kısmen kayıplar, kısmen nnza
lar yüzünden gittikçe aza.lmakt.ııdır. 
iki tarafın da harp s:ıhnsmda büyük 
tamirat servisi bulunmasına rağmen 
bunlar ka'.Yıbı dolduramıyorlar. 
Alınan haberler dü.."lllan hnvn. kuv

vetlerinin arttığ!ıu ve glttıkQe fazla 
faaliyet gösterdiğini blldirlyor. 

anlaşma haline sokmaktır. Bu
nun için, sanıyoruz ki Berlindc 
toplanan Mihvere sığınmış bütün 
<levıetıer bu anla.şmayı imzalaya
caklardır .• 

Fakat öyle tahmin edilebilir ki 
t\Irrııınyanın düşüncesi, bu top
lantıya yalnız. ôir imza merasimi 
Şekıı değil, yeni düzene bağlı ya· 
:tfnki Avrupanın ilk kuruluş kon
feransı süsünü vermektir. Bunun
la ilan edilm<'k istenen karar, ye
l1i Avrupa yapısının komünistlik 
Çöküntüsünden doğacak biriik 
temeli üzerine kurulacağıdır. Hit
lerın nutuklanndan da anla.şılı
~Otdu ki Almanya, tasarladı
~ Avrupa birliğinde, So\'yetıere 
karşı kazanacağı zafere dayam
:Vor, bu zaferle - İngiltere iste
s.in istemesin - harbi sona erdi
l'ecek en kuvvetli kozun elde edil
lniş olacağını umuyordu. Berlin 
'toplantısı, bu bakımdan, sadece 
bir tören değil, kendini dünyaya 
tanıtmak ve anlatmak istiyen bir 
~iYnsetin ilk gösterisi sayılabilir. 
l3ugün Berlinde söylenecek nu. 
tUkıardan belki bir çok şeyler öğ
:teneceğiz. 

lngilizler 
Garlıbut'.u 
zaptettiler 

Almanlar 
Solençnogors

ki~yi z~ptettiler 

Sollum'un garbında 22 ve 23 eon 
~şrinde Alman zırhlı kuvvetlerine 
karıı yaptılc.ları mücadelede İngiliz
ler a~ır zayiata uğramışlardır. Düş
man birliklerinden bazılan .hasara 
uğramış veya tamamile tahrip edil
miştir. Ayni alcibete urayan dördün-

1 .... .ı .:. •• ! Tı • .o&t.>'l."l '±:um;ır.danı gen~
ral SperÜng de esir edilmiştir: .Hollanda 

Güyanı 

Kahire 25 (A.A.> - Almanların Lib
yaya Yunanistan, Italya. Almanyadan. 
belki de Rusya'dan hava yolu ile leva
zım ve takviye kuvveti getlrttiklerl 
haber veriliyor. Almanl2.r bunun içln 
büyük ntıkliye taYYtırelerl Ye Oidt so
fcrlndc oldu,ğu g!hf pl nörler k~ 
nıyorlo,r. Bunlµlln beraber çok lhtıyaç
lari olan tank ve benzini bu yolla ge
tirtmeleri müıitkün değildir. 

Nccmeddin Sadak 

b:i.kka~Ie:rı 

Mostralık mi, 
göz boyayıcı/ıh mi? 

«!..enede bir kere plgam yemeli, 
hhut da tarlasından geçmeli!• diye 
Lit ıöz vardır. Galiba hiç olmazaa 
Nda bir defa da mUfmu1a yemeli 
İmi,. . 
Ola~an üstii ( = bari.kı.Jade) leri 
t~ bir tablaya istif edilmif, duru
l'ordu. Etiketi de yok. Sorduk: 
er_ Kaça?• «- Yirmiye.• Pa
~Jığa lüzum görmeksizin: c- Ve
tira bir kilo.• Moıtralığın altına 
"1ıukeledii?i mozalaklan kağıda at
tlıağa baıılaymca: «- Ey o~, ey 
~İrader! Ben pazarlık etmedim. Ne 
l!ledinse onu veTdim. Fakat sen de 
t.österdiğin malı satsa.., a ... » «- Ve
t'i:forum va İ§te ... ı. diyerek habire 
tene bildiğini yaoıyordu. «- Otuz 
kın-ui verevim. Fakat o kağıdı bo
,alt . Şu kısımdan, yani görünen
den ver!,. Usta hırsız ev sahibini 
hl\atuırcasma, k111ba kaba: «- Yağ
rtı...•. ını var? Elti versen onları ver
llıeın ben ... • Esnafın bu iıuaf'ıızlı.ğı 
lcar111<:•'!'lda mostralıjfın adını değif
tirrncli; «mostralık:ıı dememeli J 
"IÖ,; boyay1e1Jıln demeli! 

Sidi Rezekteki muharebe 
48 ıaattenberi 
devam ediyor 

Hindliler, irtibatlari 
kesilen kuvvetlerin 
arkasında harekete 

devam ediyorlar 

Kahire 24 (A.A.) - fngiliz 
urr.umi karargahı tarafın<lan pazar• 
tesi neşredilen tebliğ: İngiliz ve Al
man kuvvetl~ri arasında cereyan 
ede · ~aşlıca muharebe Sidi Rezele 
ctrafınrtl\ki mıntakada <levam et
miştir. iki tarafın da büyük bir azim· 
le çarpıştığı bu muhard>e kırk se
kiz saatten fazla bir .lamandanberi 
dunna<Ian Clevam etmiştir. 

Diğer cihetten Sidi Aziz ve Ca
ou=z l'yu zapteden Yeni Zelanda 
kıtaları garp istikametinde Trigh -
Capuzzo yolu uzunluğunca ileri ha
reketlerine devam ederek Cambut'u 
zaptetmişlerdir. T obruk ile Bardia 
arasında yan yolda bulunan Cam
but düşmanİn mühim bir iaşe mer
kezidir. 

Halfaya - Sidi Ömer bölgesinde 
Hind kıtalan ıimdi garple irtibat
ları kesilen düıman müdafaa mev
zilerinin gerilerinde hareketlerine 
devam etmektedirler. Tobruktalc.i 
lngiliz kuvvetleri kazandıkları cra
ı:ivi tahlc.im etmektedirler. Bu kuv
v~tlerin düşmandan aldılclan mal
zeme arasında bir mikdar ıahra to· 
pu bulunmaktadır. 
'T:ınk muharebesine gelince, hava 

kuvvetlerimiz harp bölgesinde bu
bnan düşman kuvvetlerine ve ma
kineli nakil vasıta1an toplulukları
nıı bombalar ve mitralyözle muvaf
fakıyetli taar:uzlarına devam et
mektedirler. 

Kartı hücum 1 
Beri.in 24 (A.A.) - Bul{ünkü 

Alman tebliği hakkında D.N.B. nin 1 
aldığı mütemmim malumata göre 
Almanlar, ftalyan birlikleri1e 1>ua
ber, şimdi Afrika cephesinde teşı.b
büsü ele almışln rclır. Karş ı hiicu l'l" 
muvaffakiyetle 'devam ediyor. fn gi 
lizler, bir çok zırhlı araba lCaybet
mişlerClir. Esir ve gan~im . mi~tarı 1 
artmaktadır. Hıı h r>1 t"ekatın ınk.itaf~~ 
m beklemek lazımdır. 

Simale gelen Alman 
k~etleri Moskova'ya 

50 kilometre yaklaştılar 

Bir Sovyet tebliğine göre 
Rosto/ cephesinde 
3 Alman tümeni 

imha edildi 

Kuybişef 24 CA'A.)- Cephe&o,n ge
len telgraflara göre, MOSkova. meydan 
muharebesi şimdi bütün Mos~va. cep
hesine yayılmıştır. Bu cephede muha
rebeler geceli gündüzlü devam etmek
tedir. 

Führerin umumi karargahı 24 (A. 
A.) -- Alınan orduları ~umadan
lığının tebliği: Şaı1c cephesinin mer
kez ke.cılm1nde yeniden arazi kazancı 
temin ettik. Şiddetli muharebeler ne
ticesinde Mo.skova.nın 00 kilometre şi
mali gart>islnde bulunan SOlençno-

( Devarnı sahife 2 sütun 6 da) 

Sirenaik çölünde iJerlem~te olan 
f"2-ili:r. ~nt3rlü kolu Gwo ,-~bası
ttm fİmalliMle bulunan "üçük bir 
f talyan iJ•i ~",!'tr.\a taama et· 
m4 ve prllİson anad.M bir mub· 
v~etteft ve diiı:nuıma :r.aviat ver• 
dlkte!t ~ ~-~;tmİııtİr. 

İngiltereye Kanadali 
yeni bir kafile geldi 

Londra 25 (A.A.> - <B.B.C.) İngU
tereye yeniden çok büyük bir Kanada 
kuvetı gelmiştir. Bunlann ço~u motö
rlze kıtalan takviye edecektir. Bu su
retle Kanadalı gönüllülerin miktan 
100 bini ge<;lyor. Ke.nte ile birlikte 
Amerika hava fen adanılan ve Kana
da. talim merkezler'.nden yetiştirilen 
büyük bir pilot grupa bulunmaktadır. 

r 
Sokakta ve 
tramvayda 
Yazan: Halide Edib 

Yarinki nüshamızda 

Amerikalılar buraya 
asker gönderiyorlar 
Martinik de İfgal 

edilecek mi? 

Londra 25 (A.A.l - (BB.C.) Ameri
ka hükumeti, cenubi Amerikada, Bre
zllya ile İngiliz ve Fran$ıZ Ouyanları 

Teyid edilmeyen blr habere göre İn
giliz taarruzu başladığı 7.aman Alman 
kumnndanı general Rommel Glrlt'te 
bulunuyordu. Taarruzu hnber alınca 
tayyare ile acele Ubyn'ya dönmüştür. 

Muharebeler 
şiddetleniyor 

arasında bulunan Hollanda Guyanın- İkı· taraf da bu··yu"k b;.. 
dakl boksit mn.denlerlni konnna.k içln u 

buraya Amerika kıtnlan göndermeğe İnatla çarpı§ıyor, Mihver 
karar vermiştir. • h k . . • 

Aiomlnyum yapılan madde bôkslt- yenı ava uvvetı getirtti 
ten çıkarılır. Bu sebeple bu madenin 
büyük ehemmiyeti vardır. Londra 25 (A.A.) - (B.B .C ) Llb-

Amertka, Hollandanın davetı üzeri- ya'da. düşmanın hava kuvvet-
ne aslrer göndermektedir. Brezilya bu- lerinl arttırmak lüzumunu hls
na muvafakat et.m.1.ş, icabında 1ş blr- settlği anlaşılmaktadır. Brltanynlılar 
liği yapılacağını blldlrmlştlr. İ§sal şlmdl daha şiddetli mukavemete ras
muva.kkattlr. lıyorlarsa da gene hava bAklm. bulu-

Aya.n Hariciye Encümenl reJsl veri- nuyorlar. Düşmanın levazım tertibata 
len kararı tasvip ile dem4ıtlr kl: eBöy- emniyette değildir. Ganbot'un ele go
le e.9aSlı harp maddelerini muhafaza çlrllmesı üzerine levazım ve iaşe temin 
için tedbir alınması lıizımdır. Fransız etmeleri bir kat daha güçleşecektir. 
Ouyanını, hatA. tcabederse Fransanın Çi.ınkü burası başlıca üslert 1dl. 
Martlnlk adasını bile ~al etmemiz Harp saha&ındald vaziyet hnkkında 

\...."-------------' lıizımdıu şimdilik tafsilat verUmJyor. Alınanlar, 
karada mağlüp olmadıklan hakkında
ki şOhretıerine halel vermemek için 

Sulh pe§inde! •• 

pek anudane çarpışıyorlar. Piyade, 
gittikçe ehemmiyeti artan rol oynu
yor. 

Gialo'ya varan İngiliz 
kuvveti 

Londra 25 (A.A.) - (B.B.C.) İtalyan 
tebliği İngllizierln ook geni§ bir çe-
vinne hareketinden bahsediyor, Tebll
~ göre İıigWz zırhlı kuvvetleri Otaıo 
vahasına gelml.şlerdlr. Bu va.ha. Mısır 
hududundan 350 kilometre metıatede, 
Slrte klSrteztnin 250 kilometre cenu
bunda.dır. Bu kuvvetin taarruz başla
dığı gün Cerabub'dan harellret ctımif 
olması mııhtemeldlr. 

Hür Fransızlar 
Amerika bunlan resmen 

~uharip tanıyor 
Londra 25 .(A.A.) - (B.B.C.) Cüm

hurrelsl B. Rooscvelt hür Fransız kuv
vetlerine tcar ve iare kanununa tevfi
kan ynrdım edilmesi lçln müs:ınde iste 
miştlr. Bu münasebetle dyan mccllsl
ne gönderdiği mektupta cResmen be
yan ederlin kl, hür Fransız kuvvc-tıcrt
nin kontrolu altında bulunan kıtnnm 
müdafaası, Amerikanın asayiş ve mü
dafaası için esas teşkil eder.• diyor. 

Vlchy hükumetinin Almanya ile mü
mkercde bulunduğu sırndn bu kara
ta büy!lk ehemmiyet verillyor. 
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Geceki ve Bu. abahki Haberler 

1ürk borcu 
tahvilleri 

Berlin'deki 
toplantı 

Meclisin dünkü 
topiantısı 

Kısa mUiakatla 

Bulgar otellerinde ..• 

Maliye Vekaleti hamille- Yeniden 7 devlet antiko-
re yapılacak tevziati mint«a paktına siriyor 

tehir etti Bel'lin 24 (A.A.) - Yarın saat 
12, 30 da. &tv~k&let dairesinde, 
Bedinde hulur.an yaMMl ,.tevlet 
adamlannm lştlra..1tiy1e bGyük bir 
toplantı yapıl~aktır. 

25 son teşrin 922 E irn nin 
kurtuluş bayramı 

Erunıe. i1lt kU?'tlMuğu miladın 
1 ı ~O uncu yılın:..la Türklerin eline 
geçtiği 13~ 1 tarihine kadar küçük 
bi" kasa'&a idi. Kendlni iatilulardan 
korarnali İçin bir wrla çevn1mifti. 
Türkler Rumet17e pçerelt lturamnı 
j,gal ettı1cterı •onra vaziyet (bi('ıti. 
Henüz dünya Orta Çağ ic;in<le ikeıa 
ÇeleM Saltan Mehmed, ikinci Mu
rsd 41evirlerinde Edimede k"n"Tneill 
ııanıı: &liidelerl vücuda getirilmeei
t\~ J)~b.~1. <;ekıhi Sultan Meh• 
!T'~, BcHA'claki meıbur Ye~l cami 
ile beraber Edirne' de de Eski ca
miyi Vll~tırdı. Bunh .. ın in 'U!h -~İt• 
tikten •onra srü~el ıanatlıu•İmızda 
ITTc k?Asif emeği tt>Jkil f'<IM 3 şere
r f; <r.ar. "r,fo in "'Ptna haş!an<Jı. 

Edirnede 
merasim 

~ürk • Alman ticaret 1 
anla§masına bağlı proto

tokoldaki müddet iki 
ay daha uzatıldı 

-~...Jpçai}" 
diye 80rdum. 

- Bir it için Bulgariatana git· 
miftim. Soryaya indiğim -..akil 
karanlık bAma.ttı. Taksiye atla
dım: cB.ir otele ... > Şoför, ~ 
da: cHans:i otele) •.. > - cf,;.i 
ÜqW i9e ... > - cAc:.aha fenr 
- rui olnuyaeak: mmnR?~ 
ına...z lıı.ldaium hu .asGıa 
lıikınıetini. ,.lmn dört kö,esiır 
de, dört aaat dolaştıktan ve bet 
~rduğumuz hpıcla: ccVokl 
Dolu!> cevabmı aldıktan eonr• 
anladnn. Nilulyet, biT asaft9Ö"' 
cii çocu~-u kandır:ırnk. onun 
oduım Türk pa.rasiyJe üç liraya 
kiraladım. Fakat so~ul:.tan b· 
krrdamamak için bir mangal 
bulmak !>eş liraya m:ıl oldu. 

Aabıa 24 (Telefonla) - 1133 • 1934 
~ 1Nnu ta.bTIDerlDin A. JrontenJa
ama aft, Tades1 lkineit.e§rinJn 25 inde 
plecek olan, kupon bedellerinin 
transfer Ye tedl,. tana batJonda Ma
iye VeH!eUnJn ali.tadar makamlarla 
Japtıtı temas nettcelenınedlğinden, 

hlmlllere yapılaeak temat tehlr edil
ml:stir. 1933 Tfirlc borcu tahvlller1nln 
her ~ transferine alt ta.bit ~ bu
günden itibaren t.edlyata baflanmış
tır. Beher kupon mukablU 0,7346 dola
nn kal'Ş'JıRı 0,9898, 193f Uchıcl sıra 
Türk borcu tah.uter1nln 18,'15 Pranm 
frangı kal'f!lılı 0,551'79 Tftrt. llruı ola
rak verileeekttr. 

Bet tenellk mtlnını saman mtldde
ttnce frank ve dolann Jtal1ıhlı bu kur 
ttzertnden M~ttir. 

Murakabe memuru 
bir Lokomotif! 

Pirinç çuvalmin içinden 
kahve çıktı! 

Upk (Aktam) - J\danadarı 
!;uradaki tüccarlardan '6iri namma 
1fefen ( 10) çuval piTindn, '""gon
'aan ta.~Jiyeı1i yapılırken rena - ya
lnıt ivi - bir tesadüf neticesinde 
~an.ardan biri yeı-e dÜ~Üf ve bu 
aıra..!a oradan geçen manevr.ı ma· 
kinesi"le .;urıa!alc cuval ikive bö
liinmüı1•ür. Çuvallann tııhliye._~nde 
J\aZtT bulunan istasyon memurlan, 
ik:ye aynlar: çuvalın yamnndan pi
nnç vımsından Jı:nhve ~khibnı gör
mihler ve şaşınp Jralmı lardır. 

Beria 24 (A.A.) - Sılô'ıi)•et· 
ta!' bir mMhadar. bildirildiği~ ~ö
re Finliind~a, Danimarka, Bd~ri .. 
tu, Ronuvıya. Slovakya, H1"3tis
tan ve Nerıkin hüktlmetinin temml 
ettiği Ç"m yamı muaııimle Antiko
mintern pakta gireceklerdir. 

Londtt. l.f (A.A.) - Alman 
radyo~·J:-ıu:-ı b:idirdiğ~,e göre 13 dev 
let mümeuı1ıemı.in Berlindeki ic;ti· 
maında 1936 •ene.İnde alcteCliJmiı 
olan antikomintenı paktın .5 sene 
daha temdidine ltarar verilm1ştir 

hıind Murad zamaninda da, Oc; 
~~feli CAmi ilcmal edilerek, bir
bitln., biti,,"''li ~fte klıbbe e&a"tnda 
ve avni güzellik ~nele olan Bursa 
i'e Edirrre'de~ «Mur diye camii~ 

lngiliz futbolcüleri dün n> vücuda e:etin1mişti. 
Ankarava geldiler Bilha~ ikinci Murad'ın Rumeli'-

J de b'ırakhğı TiirlC eanat eserleri, st• 
Ankara 24 (A.A.) - Bugün Mısır- nırlar um eski 1-•\ t~l)Taklarmda 

dan phrimbe gelm1f olan profesyonel bil~ f!1vevm peli coktur. 
İngUJz flltbolculan kan.lesi 1'1 kişiden 
terekküp etmekt.edir. Takıma ıaıım- Uzunköprünün Ergene •uyu üze
llll4 erıterna.syonal hakemlerden Law- rindeki ~şhUT (U:ru.nköpni) i1e 
rte n antren6r Batfngt.on refakat et- beraber, ta Filibede bulunan cMe· 
mdctedir. ?iç l:öpriisi.i> Köstendil ile c-Dupnit-
Takımın kaptanı enternasyonal su. rrıısın<Iaki Stroma nehrine ku· 

oyunculardan ve Hudderlsflelde klft.- nılan Cni f·halı: beye ait cKadın 
bilnden Paviour'dur. İngllterenln lr" •• .. ,__-; T" L 1 'd' 

hteıi' ~·n 1 rln ens P olan t"'nıtt:> esıa urııc e!f't """ ır. 
mu • .. P e e m u Ed' d k:i b" .. k l oyuncular f\llllardır: ımoe e~ es uyu sava, an• 

Paviour CHuddcrsfield), Magulrc ~:zın n(er abidele-ini mühim mi· 
CWolvırhampton Warde.rers), Fcnton mari e 'l:o-lerimiz t .. şkil etmektedir. 
(Middles Burough}, RcnnJe (Salnt ikinci J3eyazıd cAk Cirman> zaferi 
Mlrren), Hustıe <Falklrk), Gllchrlst lizeTİM - Tıb medreS"esi. Clftriiıışi· 
(Salnt Bemards), Glbb CH1bcr1nas), fa, imaret gibi - eserlerden başka 
Stewıırt •Scottkh Tunlor), Woodwar- Tuncft ~hilinde buhran cBeyand 
dl <Bohton Wardcrers). Clllton (Ncw- • • . • . • . 
castıs <Untted) Adam (Aberdeen crrr.ı> 8ını ınp cttırmıştır. 
Dundee) Ollm~ur COlasc.ow vran- Büyük ibt.ııd Koca Sinan ela 
goers) Wllllams (SWansea Town), r.aheseri yüce cSelimiye> yi Kıbrıs
Lln&ay (Satnt Mlrren). Prlor (Hibe- t<ı~İ Magosa zaferinden sonar yıp-
rfnas). mı!ltır. 

Edime mebuslari " 
diğer birçok -.at 

Edirneye gitti 

.&abra H <A.A.> - B. il. lılecl1sl 
basln &em.eeddbı Otmaltay'm ~ 
lranhl:JDda toplaaarak B. M. lılllcllsl 
1941 yılı hulran - tıemnnm ayları he
sabına ait nwıbataya ıttıla peJd& et
ml.ş ft Ankara şehri İmar mü41lrllR'ü-
ntin 1938 malt yılı hesabı netlceltne 

Edir... 24 (.AJqam) - Ya- mazbatayı kabul eylemlfUr. 
,.. EdirnemiDB ebedi kartulut Mecll.a bundan 80ı:ıra Posta. bııunu-
giinü o!ması münasebetile tehir na mtlzeyyel kanunun dördilncü mad-
bugiin ~tanhap bir ge11n cı"bi desinde de~lklllc yapılmasına alt ta-, 
.a.lemnekte ..,. bılm.ferler im· 1 mm 1Ayih3Sl ile Tür.tiye - Almanya 

t.raamda ticari mibadelelere müteda-
rulmaktadır. lr 25 temmuz 19f0 tarlhll hususi an-

Ba büyük t.eyranumia ela- la§Ulaya bağlı protokolda tayin edil· 
vet edilmi" 01- Edirne mel)us. m1f olan mftddetın ikişer ay -.za.tıl-
J.mrmla daha MZI seYat.,. ha muına alt kanun Jt.yihalannı müza
anıda 'f.iirk Maarif cemiyeti Nİ- kere ve kabul ederel'. çarşamba siinil 
ai lııtanl)al me1>ala ~ Faki- t.aplanmak bere daRılmıştır. 

be Övmen bu :.\..~ .. ~~ "chrimizi lzmirde bir ai1ih 
:ea:~~~ S:: kaçakçısı yakalandi 
Zt:-la!lr"''"•tr. İzmir 23 (Telefonla) - Keçeci-

L~ ___________ .,J.- lerde Vatan otelinde misafir kalan 
Urfalı Ali oğlu Alxlullal. Uyar'ın 

nm )akılıp kül olman, tariht inleten silah 1cacalı:çılıiı yaptılı hal>er ahn-
rolc müessif • bir lıAdiee o~mat, •on mış, Basmahane istasyonundan, Ur
Balkru• harbı ele bu azız ymdun faya götürmek üzere bavuluna yer• 
hnta1isini büsbütün arttınnıfbr. leftirdiği muhtelif marka 1teş taban· 

lki.ıd istilada Edime valiai me: ca. 111 fitelt -..e 3 kuDanılmamıı 
hum İzzet pa,an1n, Balkan J.ıadn· ust11ra ile yalcalıwıarak Adliyeyıe ve• 
nin arkasından d.a Tal; ~'hum rilmi~r. 
Hacı Adil beyin Edime'nin lı:alkın
maın hususundaki alakalı çalı,ma• 
1annı hiç bir Edime'li unutama7_ 

Umumi harp biter bitmez Türlt 
\,tiki&! savıı.S1nı müteakip ıma vata• 
niı- asl:ı bölünmez parcasİ olnn ta• 
r l i Edirne'mizin, tariht J(>h't'etine 
layık umran ve refahını Cümhunyet 
hük\ımetimiz.in c;olt verimli hizmet· 
leri temin etmi,tir. 

İzmirde balık ve et 
fiatleri ucuzladı 

lsmir 24 (Telefonla) - Vali B. 

- Bat'lca tehirlerde) 
- Svilingrad' da bldım. iki-

si biribirine rakiP Trakya ye 
Makedonya otellerinin çığırt• 
lcanlı:ui: cBizimk.i öt-d:indcı:ı iyi• 
dırb diye bavulumu çeld~rir
diler. Kapanın .arclısıra ben de 
yüriidüm. Fakat burada oc!• 
değil, yat:ık kiralamyor. C',.ar.?'i:ı 
boyun eğdik'. Sel"!eri kılı ·lı bir 
ecnebi, bana usulla: cAman. 
dikkat r - dedi. - İ\ramı-.f!l 
belk.i luraiz vardır. Pannızı mut
lak:a bll§lnwn altına koyun!> 
Tavcye&ne tqekkür ett':n· 
cı.: .. dnnmt gözüni'"l'l öcıünde o 
söylediği yere 801ttum. Fakat 
tam o yatağında azıcık arkasını 

dönmü :ü ki. hop, paralan hemen 
~iltenin ayak ucuna aktardırn· 
Ve, uykudaşlarımın lıorulh! .. unıı 
racmen, ben de daldım. Sabah· 
?eyin cüzdanımı ayale ucunclan 
çalcanrken, ben kom'1Jma bıyık 
altından İahnza ile l>akhm; o 
ise bana hiddet ve ı>erişanlık· 
la ... Randevuda sevgilisi~ le bu
Yuıtamamış bir lşığın hiddet ve 
peri•anlığıl Y. <;. 

Vaziyet dethal zabıtaya bildiril
miıt ve diı ğı (9) çuval da açıldığı 
zarnan, c;twa l!ann içiçe o1duğu ve 
le; çuvalda kahve ve onun etrafında 
da ustalıkla doldurulmuş pirinç bu
J• ..., duğu görülmüştür. 

Bir kadm kömürden 
zehirlenerek öldü 

Edime ;ç!r.de, Birinci i\bdülha
mid devrine lcactar muhtelif tatihi 
eserlerimi:r ınralanmı' bulunmakta · 
cJır. Bu devirleri yaııvan eski Ttirk 
kahramanlanndan. bUyült Tü?'k 
~lim?erinden ve Türk şairleirnden 
bir çoğunun medfenleri ve yaşayan 
hatrralarr Edirnenin her kanş top· 
raırındadır. 

Merhum general Kazım Diri1C gi
bi yük!!ek VlıkuOu bir zat tarafın· 
dan tesis edilen cEdirne ve yöresi 
•ski eser?eri sevenler kurumu> nun 
..,ayretiyle harap bh halde l>ulunan 
hirçok tarihi eserlerimiz tami1' edi

Fuad Tuksal 1'ayat ucuzluğunu it.. 
men temin maksadile lunir balıkçı· 
Janna muhtelif yardmıLlr temin et
mişti. Bu yardnnın tesin1e körfezde 
balık istihsalAtı ~ok artmış ve fiat· 
lıer ele çok ucuzlamıştır. Bu ucuzlu• 
ğun et fiatlerinde de kilo ba~nda 
1 O kuru' kadar ucuzluk temin ettiği 
r:ö riiJ ""f;ı;tür. "------------.,_, 

Pasta, börek 
Lüks gıda maddelerinin 

aahşını yasak eden 
kararname henüz 

bil~irilmedi 

lzmir 24 (Telefonla) - • nsör 
mevki;nde tbrahim krnsı 54 yaşın
da F evnye Balkaş tamam ile yan
mamı~ kömür üzerinde yemek pişi
rirlc"t-n :rehlrtenmi'I ?e ö?müştür. 

lzmirde muhtekirler 
lzmir 24 (Telefonla) - M •!-ıur 

bir lt&ğıt tüccarı, defter satı11nda 
ihtikardan; Karşıyakada bir bakkal 
da dükkanında ve evinde 2 5 !cilo 
çekird6k kah'ft sakladığından Adli
Yf!Ye verildiler. 

1000 lira nitan masrafı 
Undan yapılan pasta. börek gibi · maarif cemiyetine 

Jftks gıda maddelerinin imal ve satı- teberrü edildi 

Edime ,ehrinin ilk istilası, Kı
nrr ·ı~ vatiln f)ar,.J\••ndan ll"L..,ldığı 
luızil- tarihe r&!!lftr. Edirne etli sene 
ııor.ra ikinci defa istilava uğradığı 
'7~"Mn n muhte<ıe-m tl'!rihi <ıa,..,vlan-

Terkos suyu 
Bir kaç gündenberi bir 

çok gemt!~rde su yoktur. 
H~lk !ıkıntı çekiyor 

ı ~ .. .. JC ihya edilmiştir. 

Dünyaya Türküm diye hayliıran ~ 
Türlcü.-ı zen,:?İn. tan"h hazinesi, müm· 
tı :r b ir medeniyet diyan olan güzel 
E:dirnP, sinesindeki AbideJeriyle dai
ma Türk'ün çok: loymetli hfr ıehri 
kalacaktır. 

Yiikselt mimar: Kemal Altan 

üç ayhk ar 
Maaşların verilmesine 

2 birinci kanunda 
başlanacak 

Pamuk ipliği tevzii i,i 
Pamuk ipliği tevzlatının ,eni esas

lara bağlnnmnsı mevzuu etrafında 
tedklklere devam cdllmektedlr. 

Bu maksndln lktlsad VekAlett Sa.na
yı umum müdürü Re.ş:ıd Bcner'tn bq
kanlığında bir tedklk heyetinin Ankn
radan §ehrlml.Z'e geldltlni yamuştık. 
Umum müdür, Ankarnya dönmiiş, di
ğer heyet Azam fefırlmlzde :talmıştır. 

Fabrikatörlerin flklrlerlnl almak 
üzere bugün Ml!U Sanayi birliğinde 
bir toplantı yapılması muhtemeldir. 

Fin • Sovyet mütareke 
müzakeresi asılsız 

Bertin 24 (A.A.) - Bugfuı Alman 
Hariciye NezareUnde htikftmet s&u:ü
sü kendine yapılan sorulara verdiği 

:ı:a::ı~;es~d~~n~~~i~:i:nb:;r~~ Adıma 24 (A.A.) - Fahrika-
Birkaç gündenberi şehrimizin bil- cevapta dem.iştir ki : 

hassa Beyoğlu, Taksim, Ayaspaşa, Be§lkta.,, Beyotlu, Öskildar, Em.in- ~rllndekt Fin elçlll!i, Flnllndlya 
memiştlr. Kararname lokanta ve ev- tör Gilodo oğlu"un nişan m· •rafı 
lerde yap:.lncak bu nevi gıda madde- ol&n 1000 lirayı Maarif cemivetine 
lert için hl~bir tahdidatı kabul etme- •el>enü etmi~tir. Fabrihtörlerden 
mekedir. Bu itibarla İstanbulda lo- Mustafa Özgür ve Hacı Ömer Ma· 
kanta ve evlere verilecek un mıktan arif cemiytıeine beşer yüz lira ver· 
11e bu unlann tevzi "kll etrafında ba- mişl~rdir. 

Şlşll, Cihangir n Boğaziçi mıntakn- önil, Kadıköy Te Fatih kaznlan mal- ile Sov~tıer birUltl a.ruında mütareke 
ıarında Terkos suyu verııemet:ıektc- müd!lrlilklerlnden maq alacak olan- müzakerelerine dair dola.şan biltün şa
dlr. Bunun sebebi bu hn.vallye su sev- lann blr1nclkA.nun 1941 - f\lbat 942 ilç yialann esassız ok!u~unu tebliğ etmlt
keden ana Terkoe borularının kısmen aylık askeri ve millkt tekailt ve yetim tir.• 

m tedldtıer yapılmaktadır. 

detl.ştlrllmesı ve tamir edllmesldlr. ma.~lannın tediyesine 2 blrlncl.JtAnun 
Bu mıntakalardald susuzluk daha bir- 941 "tarihinden itibaren başlanacaktır. Ebbba odalarİ yüksek 
kn~ gün devam edecektir. Cüzdan numaralan. maaşlann Tertıe- b • t d" t ) d 

Kararname ayni zamanda franca
layı yalnız hastalara tahsls ettiğin
den, şehrimizde francala !mail için 
Terilen un miktan yeniden esaslı şe
tilde indirilecektir. Francala, bundan 
evvel yapıldı!P gibi, Belediye ve Vilft.
:ret doktorlarından musnddak rappr 
getlreeet hastalara verflecektllr. 

Kurtuluı vapuru dün 
Pireye hareket etti 

Tamiratın bir an evvel bttlrilınesl cetı tarihlere göre ayrılmı.,tır. Bu su- aysıye ıvanı op an 1 

Kızılay tarafından Yunanlstana 
gönderilen yardım eıwasını götilııncte 
tahsis ed11en Kurtulwı vapuru, diln 
ilçllncü seferini yapmak üzere Pireye 
hareket etmlttır. 

hususunda aldkadarlann nazan dik- retle tedlyat muntazam olacaktır. Ankara 24 <A.A.) - Etlbba odaları 
katini oelbederiz. Susuzluk yüzünden EmlA.k bankasından zat maaştan yüksek haysiyet divanı 25/11/941 salı 
hnlk sıkıntı çekmektedlr. Hnngl semt- alacak olanlann cil?.danlannı, malmll- gilnü saat 14,30 da Sıhhat ve lçtım:ıt 
Jcrin suyu kesileceği evvelden 11A.n dürlüklerlne vize ettlrmelerlne lilzum Muavenet Vekaleti binasında toplana
cdllmedlğlndcn. pazar günü birçok yoktur. Bu glbller m;aa.ş ve nüfus cüz- rak ikinci mıntakıı etlbba odası haysl
klmseler banyoda çok fena vutyette danlarlle do~dan d~ya bankaya yet divanınca verllmla olan karan tet-
kalmışlardır. müracaat edip paralannı alablllrler. kik edecektir. 

KADER! 
Aşk ve macera romanı 

Te!rika No. 92 Kaideden: (VA • N6) 

cRukıye, titremeksizin liu itiraf· 
ta bulunuyordu. Devamla: 

< ... - Asıl heni perişan eden, 
dü,tüğüm vaziyetti. BiJtün tasav
vurlanm l>erbad olacakb. 

.:.. . Sütninenin dıpn çıkmaana 
mani oldum. 

c .•• Vehbi pqa İ9e, bendea \er iltifatlarda bahmmufhlm. YarClnT.· c ••• - Dur l>urada ... Citme .. . • 
Mlde Cialla menddu. lar etmiftim. Sanki içime Cloinıuı dedim. 

c... Ahı klaklanna Tarıyordu. da •onardan kendisine ihtiyacım c ... - BaşüstGne ... 
KenCline bir evllt <loğurtluğum için olacağını hi9aetmifim gibi... «. .. Kadm );ekledi Ye );en dü-
lMmi na"ıt müklfatlandıracaimt iri- c •.. Geceleyin, çocuğun o'Cıuin- şümnele l;aı,ladnn. 
lmıiyorClu. dan çıkh. Benim yannn& geJdi. c . •. Onun bana aadık bir İnalla 

c~dcıye lianimelencli. l>u .sözleri ~ ... Ben, 11711kluyor ~liivdira. olclufunu size ıt3ylemiıtim. 
83vler1t'@'ft, İzhrao ve nefret C:lola c ... Bem yavaşça uyanC:lrrdı. Ce- c . .. Birlcaç gGn evvel bir erkek 
~zlerini J;enimlcilere dilcti. HiUye- (',e liandilinln •fı a'ltır.a ona l)aJt. c;nculi Clünyaya retirmişti. Kocası 
•frıin mahadint söylemeli için fev• hm. Yüd, anlaşılamaz bir heyeca- evde yoktu. Kör olan lcaynanası ile 
Ealbeşl"r hir fuvvet sarfediyordu. nm tesiriyle nltmıt olmuıtu. 'birlikte, eütnine, ynkında. bir lculü-

c- Doi;duğunu anlathğim tiu ve- <Kulağıma eğildi. Ba:zt lielimc• bede ohıruyordu. Çocuk da kay-
tınhdı ellltanat siz tf e~ildinizl - Cle- ler fısıldadı. « ..• Kadına, para vadettim. Kea-
cfi. - fıtte cere'V.A!"I f'.°den hadise .. , « ... .fşittı1cJerim Ve aeçebiJdiJdcrim nananm Yanındaydı. 

c ... Sütnme, Vehbi Pata ile t;e. bunlar<Iı· eli çocumyJe benimkini deği11tirme· 
idm aramda cereyan eden l>u mu· c •.. - Hannaefesıdi... Öldü ••• Ço- 'ini ıöyledim. Bu suretle ~vladına 
1inb0et 'V~ tl"!'lekkür sair.eşine iştirak cult... daha İyi 'bakılacağını bildirdim. F&
efmi,ti. Zaten onu havli uman ev· c .•• Hqlüracaktim ... Fa1iat fen- kat l>u değiştirme, ancak kocasının 
'Yel seçmiştik. Jriyan bir köylü ka- dimi tuthım. malUınatı altında olnbilirdi. 
ClinCt:. Koendisine güzel bile Clencbi- «-· Ço~ pşalamıştim.. . Faliat c •. • Öyle rica ettim, öyle parlak 
lrCJi. Vehbi pasa aile9in1r. f'Tneı{dar- l>eni perişan eden, kanımdan, ca- vaacllerde buJundum ki. razı oldu. 
larin<Ian l>irinin kı%J, birinin <le nmıClan lCopan çocuihın ölmüş bu- Kocasını da rn:zı edeceğini söyledi. 
l'ana;. lunmaai tleiiJ.cU,. ~ ~lJ.eHa Amm.1, bu ikinci meselede hayli 

cEvlenCJiğimden 'beri ona l>irc;oli };.. CleiildL "' mü~külat çekti. Emekdar utak, na-

muskar bir :insandı v-e papnın •· 
dık bir bendeaiydi. Cürüm .aydığı 
l>u trampaya şerik olmağt katiyen 
istemiyordu. Fakat, her histen Zİ• 
yade kan8ınll karıı a,kı galebe çal
dı. Onun dediğinden dlfan çıka
madı. 

c.. Arcadan iki uat ~mişti ki, 
fakir lcö7lünan •I (ocuğıı, Vehbi 
pa,a hazrefleıinin ölü çocuiu yeri
ne konmuıtu. Onan yatağında ya· 
tıyordu. 

c .. işte. hu mühad~!eden siz İl· 
tifade edect-ktiniz... Şimdi anlıyor 
musunuz) 

Riiııuhi, ıuııtu. Heyecanlıydı. 

- Evet .•• - diyf' devam etti. -
Simdi anlıyorum. Fakat bu hikaye, 
bana olamıyac:nk bir fevmiş gibi gÖ· 
rünüvordu. Hasta. intikam almak 
İçin bunu uyduYmuıthır zannediyor• 
dum. Hülaıın, şüphl': ediyordum. 
A nnem zihnimdf'! dolaşanları anla
dı . S:ın tereddüdümü de yıkmak için 
ça r .. vi buldu. 

f;Elini uzl\ttı . Bır zil caldı. 

• Hizmetr,İ• İ içer; girdi. 
cEmiı verdi: 
c- 7ozo ... 
«- F..fmdim ... 
c- Şu masayı yakına getir ... 

cBu, gizli çekmeleri olan, anb'ka 
bir masaydı. 

clncecik bir ipek kordonla !;oy· 
nuna bağlı olan bir anahtan 41a 
gön..-cli: 

c- Sunu al ... Su ıözü aç ... 
cZozo itaat etti. 
cRulcıye hanım, hizmetcisinin her 

bı.relcetini 1rözleriyle takip ediyor
c:!a. 

«- Onu da aç... Şuraya da 
bas ... 

cNihayet lı:arsnnıza yeni bir ~öz 
çılı:b . Bundan da bir kuacılt zuhur 
etti. 

cVenbi pasanın hanımı: 
c- Onu bana ver. . . - dedi. 
cZozo uzattı. Fakat, hanım, aç· ı 

maia vakıt bulamndan, deminki
lerden daha müthio bir öksürüğe 
\".'lknlandı. 

cÖ!~tk sandım. Tutmak için 
Yıtklaştım. L \lt;n o halind-e bile, 
benJ ;tebilmek kuvvetini ke-ndinde 
buldu. 

cH\zm•eçi, annemi biraz evvel 
rahaı1andıran ilS.çtan g~ne birkaç 
darrln \'erdi. 

«Buhran geçti. H asta, yataih üze
rinıc konulan_ ıekmc,. .... j aç. Y1di. 

(Aı-lruı var) 

Almanlar Solencno
gorskiyi zaotettiler 

(Bat t.wafı l inci sahifede) 

gorskl tehrl zubh kıtalar tararuıd.aı& 
r.ııptedllml§tir. Moskova bölgesfnlO 
demlryolu tesisatına. karşı muvnf!nkl' 
yetil hava taamızla.n yapılmıştır. :stt 
kaç deml.ryoluna bombalarla tam ı..a' 
betler Jtaydedllmlf l"e bu hatlar kesil .. 
mlştlr. 

Lenlngrad önünde düşmanın ~ıkd 
teşebbüsleri akim bırakılmış ve BOıte°' 
Tikler ağır zayiata uğramı~lardır. 'Y1" 
dlsi en ağır tipten olmak üzere sck1' 
düşman tankı bu münasebetle tahrlP 
edllml§tlr. Ordunun ağır toplan 1#' 
nlngradın askeri ebemmlyetı olan be
defierlnl bombardımana devam etmlf" 
lerdir. 

Bir tabur asker kılıçtan 
geçti 

Moskova 24 (A.A.) - Pravda gazi" 
teslnln muhabiri yazıyor: _,..1. 

Kltn clvannda.tl Alman ilerley.,.. 
ciddidir. Büyük Alman tank kuvvet' 
lerl Kallnln yolunda Mo.9kova.ya. 90 ki
lometre mesafede Klln'e yakla.,.qna_. 
muvaffak olmuşlardır. 

Sovyet süvari kuvvetleri, ta.nklardl 
himayesinde Ucrllycn d ·· man pi~~: 
desine h ücum etmlş, bir ta.bur knW9"' 
askeri kılıçtan geçlrml.ş ve dort t:ınkl' 
15 makineli tüfeği t..'lhrip eyleml.ştır. 

Roatof cephesinde 
Moskon 2f (A.A.) - Bu sabah nel" 

redilen Sovyet hususi tebliği: Sovye' 
kuvvetlerhıtn 20/23 Sonteşrln zarfın .. 
da, Rostof cephesinin bir kesimlnd1 

ır.uvattatıyetU bir tarşılık taarruzd 
ynptıklan, 60 kilometre llerledikle~ 
'ft ÜÇ Alman tilmeııln1 imlıa ettikleP 
blldlrllmektedlr. 

Teblll, Almanlardan 111 top, ,. 
tanlı: alındıtmı Te bu ke:lmde 46 dili" 
man ta.narestrıtn dilşilıilldqfinti ııA
ve etmektedir. 

Mevlôdü Şerif 
Radyolin dit menJD\I ... 

'\İWtl.i Necip Te Cemil Akar 
kerd"'eri" pederleri mü
tneffa BAY HOSEYIN 
AVNl AKAR'm vnbllln 
fmfnncı lfl"mene- •~~ if eden 
25 t~_nİl~ni 1941 htlgünk~ 
salı ı?iin;i öi'le Dft!Damu mü· 
teefdp ~evııım ctLWTIÜ ı~i
Iİllde merhumun nohana İt· 
halen mevludu nebm kı
raat ettiriJeceVinden bil
cümle ihvaıu d!n!n tetı'ifleri 
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~KŞAMDAN AKŞAMA 

Ailelerin kirli 
çamaşırlari 

amlet davası 
, BU AKŞAM 

SÜMER sinemasında 

H~kesin beJdediii ıUzel ko
medi. btanbulun pek aevd.iği 

bir yıldız. 
. - Erkek elbiselerini ~ ka· 
'fıı. ~. piyor... Y atai• iyle 
hh}'or... Dütün. kardeJ. •• 

kıılak misafiri oluyorduli. 

Dün bir kısım müdafaalar dinlendi, 
kalabalıktan bir talebe salonda baylldı 

WİLLY FRTSCll 
ve 

ı LİL1AN HARVEY 
tarafından yarahlan 

··ij;.~···~~dd ... htr 
tıdip, günün birinde şöyle demişth 

- Bir 1umı okudum. cırKalak 
~ oldum: diye yazrmpm. •• 
~ ne fena! Mesleğini l'"39mak 
"lrlll Lile iman «kWak misafiri• oJ. 
--..ı.dır. Bu, ldeta ufi7eliiin 
hrısı aQJID'. Havadisi .,.erememen1, 
•tlaınam tercih ederim. 

~ 

~ kendisiyle diiJilnce ortall 
o~1tım. Fakat cbu da bir mii
lal&adtr. Hürmet edilir l:t dlye dil· 
tlhnüşlüm. Gazetecilik icababnm 
dıtlbda' liulak misafirlifi ebneti ben 
de sevmem. Fakat bu, öylesi d~ 
fildi. Vapunm büyük aalonunda, 
in genç ve pk kyan yiilaek sesle 
~ıttışuyorlar. Biz de ister istemez 
dinn,.orduk. Zire kulaklarmmı bo 
~ bnkam yoktu: Ham.Yet piyesinin: temsili müna.• 

····················::···"''"';···:···;· lCll§asından çıkan halCal'et <lavalan· 
- A. a. a. •• Tovbe .•. Ki, ki ki!... d" r•J--1 ' A . 1' h • • 

~İçiıunq , na U.il ug egeft ıaonra .MS ıye ucıncı 

- H~ •.. Öyle zevk alıyor... ~ m.ahAdkl.em.es~nded c:tlevam w1-
- K---1 t ib' h if B. metre ınşt:ir. ıyo ıı;cni oran yine er-

azuıe: gı 1 er ... _. k d kl Cürı! • 1 1 '1 teksen boy... Kırkını apnış .•. Gırt. den
1 

en meMraahkı e::,c grup an e 
Ltk k ••• hind. bo gibi fırla. o mu~to. eme 9&Jonunun önG 
llt~ ••• n:-ılma ~:n;oğro söyle- de geçiİemiyeoek derecede kalaba-
ıtıh.. ? Jıktı. Saat f 4 de mahkemı& açıldığı 

. .,or muyum d " l 
Elbet d ~ Yalnız yanak- :roma» avanın alakadar an çok 

ı,..=-d 'd~·b·· .. yük. I .. gun ... de iki zorlukla .alona girehi~ler ve 
- 111 a mecı ıye u u d' ] • ·ı d '-al ı.. k im 
lulsız yer '\lar... Geri kalan bütün ın eyıcı eT ern ~ed eo u U!ll-

•Ücud .:i maymuıı gibi... larMdıahr. k - _ı C 1~1 d . • 
- Ha ba ba ... Demek bu haline • , emecıe e we dın Ezinıe ve 

t'aimen... veki? Esad Mah"!~d Karakurt. Pe-
- Evet bu ba1ine ra~ eve vam Sa.fa ve vekili R~d Kaynar, 

telip de b~başa kaldık mı, kadm- M~sin &~ğru] ve vekili ~ 
Lfa heve!lenivor .•. Kf'nc:li vücrıdana Nun, ~eyyıre Ertuğrul, Zekı Coş• 
11-Ymm kombinezonlar. dantelli sa• kun Cıhad Bahan, Zeyyad Ehüzz:i
halılıklar yapttrdı· bcıılan giyİ• )"U hazır bulunuyorlardı. 
tor ••• Nazarİyettini de yapmış: Bö~ . Celse. ~çılınca Celaleddin Ezine'
fe fantaziler bütün gününü ciddi- rm vekili Esad Mahmud Karakurt 
tet içinde g~İrmeğe rnecbur erkek· r.ıüdafaanamesini okudu. ~ad ~~
lik ruhuna ferah verinni§... Bak ~ud. ~arakurt, <:e:I&leddın. Ezıne • 
lele ... Alb senedit" evliyiz, taham- run_. ıyı oynatm~dı~n~ kanı hulun· 
bıül ediyon•m... Çocuğumuz oldu, dugu Hamlet pıyesmın kusurlu bazı 
o sebepten dayanıyorum... taraflanna iş~retle .• tenk~t . yaptığını. 

- Aman 3akın, ayrılmağt:' falım her hsngi bır munekkıd~~ hak~ı 
lcalknıa... Çok zen.,.İn, çok iyi olan bo. ~enkide tah~mmu~ edemı· 
•dlln.ı ... Bir dediğini iki yapmıyor... yen Muh~ın Ert~~l. ı.le diger maz· 

- Hos benim de aynlacağun nunlann ıse muekkılıno hakarete 
:Y.ok a... Lakin fena içerliyorum... kalkıştıklarını v~ aonra aleyhlerine 
Bak ~en gün ne oldu dinle .•• bıı... dava açılınca mUekkilinin makale-

••• ' sini ileri sürerek tahrik vesilesi ara· 
Sade ben değil, bütün vapur hal· dıklanını anlatarak -eğer 'bu tenkit, 

in dinliyordu. Bıyık alhndaıı gü· bir tahkir mahiyetinde görülüp 
fenler mi Hesiniz, yıll!llk yılı,ık 11• kendileri mahkum olurlarsa bun
tıtanlar mı? ••. Öbür bayan dP ko- dan sonra hiç bir tenkit yansı yaz· 
casınm kirli çar:!!l''t~Iarm: döktü. mağa cesaret edemiyeceğini, müek-

••• kili bundan senelerce ıevvel yine ay· 
Birdenbire, bu halin de, yeni kö- ni aktörler tarafından bu piyesin 

tü adetle:+:r.iz arasına girc!i:Pni t~msilinl aeyrettiği cihetle bu defa 
ffttkettim: Aile snlannı, er. yakınla· üçüncü perdeye kadar temsili sey
rtlun belki de ruhi hastalık veya redip Hlcisinden farklı olmadığını 
lııırAkter zaafı halindeki biçarelik· görünce tiyatrodan çıktığını ve tem· 
lerini eJSlt-min ctedikodusuııa stt· sil hakkında tam bir kanaat ve bil· 
tnayc etmek. Hayatmı tetırik ettiği gfye dayanarak tenkit makalesini 
İn!-Mıı kepazeye döndürmek... yazdığını eöy]edi ve: cBu tıenkitler• 

Saray1ı bir hanım tanırım Tarihi le Muhsin Ertuğrul niçin şahsen ala
Lir tefrika yazıyordum. Falanca kadar oluyor. Tenkit yazısında 
tehzadeye dair malumat edinmek onun şahsını alakadar edecek bir 
l&znn geldi. Kendisine bir mecmua kellme, bir iyma bile geçmemiştir. 
tarafında.'l müracaat ettim. Para Piyesi temsil eden Muhsin değil ak
lt>tdif ettik, isim gizli)·e::eğimizi söy· tör Talat'tır. O da bu tenkitleri ak
ledilr. Müuyakada olmasına rağ- Iıı-elim ile düşünerek hiç bir hareke-
tnen re•Jdetti: ti yapmamı,tır.> dedi. 

- Ekmeğini yedim. Gördüklerim Vekil, müekkiliınin hakaret etm'e-
llenirnle beraber mezara gidecek· diğinL sebepsiz yere hakarete ma
tfr. • dedi. ruz bldıiını izah ederek maznun 

- Canım efendim, tarihe vesika Muhsin Ertuğrul, Neyyire Ertuğrul 
olur... Fena bir niyetirnİ2: yok ki... -'""""'"'"'"""m"'"'"'""'""""'"'*"_.,_ 
ff em efendiniz ölmiiJ... sür., sanki aksi aadalı bir küpün 

- Zarar yok... Hakkında 11öz içinue yaşıyormu,uz gı°bi, söylenen· 
IÖylemek bana dü,mez... Mek8.nı leı lahzada bütün memlekete da· 
Ct>nnet olsun. ğıhverivor: 

Belki saraytı hanım ifrata V811· - Duydtmuz mu, falancanın fa· 
Yordu. Zira, o söylemez, bu yaz- locası nasılmıt? 
rnaz. Mttıralar da istikbale bıtikal - E .. Anlat bakalun. •• 
~ez. Fakat her halde kendince Kaynatdmağa bqlıyor. 
lri bir nhlak, metanet, sda~t. sa· Herkeşm hususi hayatında bir 
dakal sahibiydi. Vapurdaki iki ba· aksak tarafı bulunabilir. Yakınları 
Yarı \'e cemiyetimizde eksik olmıyan hunu örtbas ebnelde mükeDeftirler. 
ernsaı: lıer halde ondan örnek al- Bu da, bir milli ve ananevi terbiye 
lbalıdırlar. bahsidir. Usvt, raht, içthnat nok· 

Malmuict Kandiurt mUdafaumi oliuyot 

ve Zeki Cotliun"un cezalan<lınlma· 
1-rmı, Ye bet hin lira tazminat ile 
.,....Jca]et ticretinin karar altına a.lın· 
masmı istedi. 

Bundan ıonra Muhsin Ertuğrul' un 
velcill Nanni Nuri mUdafaasını yap· 
b ve mUekkilinin künıeye hakaret· 
te 1>ulunmadığı.nı, Şehir Tiyatrosu 
mec:muuındald ya~Cla biraz ileri gİ• 
ditmişse hu elim.lelerin, Tamriefk&r 
gazetesinde yazılan tenkit makale
leri netieestnCJe yanldığını, mar
nunlann, m6elckiline Şehir Tjyatro
sunda bir nevi derebeyi lcesi1mi~çe
sine isnadlarda bulunarak tl\hkir et
tiklerini. müekkili, Şehir Tiyatrosu· 
nun ihyası için bütün gayretile çah· 
~al'ak emek ıveren bir adanı olduğu 
cihet1~ tabii olarak o müesseseyi 
temsil etmek hakkıni halz olduğunu 
ve Şehir Tiyatrosu demek, Muhsin 
Ertuğrul demek olduğunu aöyled.ik
ten sonra iddia makamının iııte~ 
veçhile maznunların cezalandınl
malannı v.e kendilerinin h'era-etleri· 
ne. karar verilmesini jstedi. 

Peyami Safa'nın vekili Reşad 
Kaynar da müdafaasında, $ehir TI
yatrosunda bütün vazifelerden rnes
ul phsın Muhsiın Ertuğrul olduğu
nu, müekkilinin ise, bu vaziyet Şe
hir Tiyatrosunu iptidai bir hale 1'oy
duğu cihetle ıvazife taksimine daya
nan Lir teşkilatın zaruri bulunduğu
nu kısmen tenkit ve kısmen mizahi 
bir şekilde Tasviriefkar gazete.sin
deki yazılarında anlattığını ileri 
sürdü. 

Miidafaa devam ediyordu. Fakat 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İlanı §ükran 

IC~abalılitan Nlonua flavaai l>ozul
mUf, <!ul'tlTamıyacak 'hale gelml§tl· 
Bu ıırada (:UnJeyicf kalahahğınm ar• 
kuindan: 

- Y etişi:niz, lia:vıldı. 

Sesleri <iuyuldu ıve Jiargqalıli ol
du. Dinleyici1CT arasında bulunan 
Hukuk Fakültesi taleb~Ainden Neri
m~n·ın bayıldığı anlatıldı. Ba.ygm 
kızcağız :r:orlu'kla .alondan çıkanla
rak Adliye doktorunun o"da.tina gÖ· 
türülüp teC:lavi edileli ve ayılhldı. 

Bu vaziyette muhakemenin de
vamına (la imkan görülemediğinden 
reis, cet.eyi tatil etd. On bet dak.i· 
ita aonra celse tekrar açıldığı ıtaman 
kalabalık arasından (lava alaka.dal"" 
lanaı aalona almak kabil .olamadı. 
Mübaşir kapıdan seslenerek mllda· 
faalara devam edilmek fizere mu· 
hakemenin ayın 29 uncu cumartesi 
giinüne bı .. akıldığını bildirdi. 

20 senelik sinema hayatı

mızda gördüğü.-nüz ve 
göstereceğimiz 

EN GtlZEL FİLMİ 

VATERLO 
KöPRUSU 

Baş rollerde: 

Wivian Leigh 
\ı Robert Taylor J 
~ HILDE !{RAHL 

ın yeni filınl 

MUKADDES 
YALAN 

Görillmemlş bir movııffalo.yetıe 

ŞARK 
sinemasında devam ediyor. ' , 

MODERN 
HAYAT 

Franauca sözlü filmi bqlıyor. herkesin koıuna gideceği T• 

herkesi eileadireeeği film 

Şllıane ~yanamn lüks ft ihUp.mını gösteren film 

Viyana Aşıkları 
Emsalsiz blr güzellikte olan bu filmi yaratanlar: 

Robert Y oung ve Helen Gilbert 
Bu pel'§embe akşamından itibaren 

SARAY • 
sınemasın 

•----- t1a zafer programı olacaktır. 

PERi KIZI 
Nilüferle - Demirayın aşkı 

Gözlere, gönüllere ıı:evıc ve ne§evereeek büyük §ark fllml 

TUrkçe sözıa ve şarkıh 
En meşhur musiki Qstadlanmızdan mürekkep 

20 klşlllk saz heyeti 
Şarkılar Gaze'1er 

GüZiN NADiR 
ilaveten: Ne çapkın dudağın var 

MUAZZEZ DUYAR 

ELHAMRA sineması 
Önümüzdeki perşembe ~amı 9 da. 

~---• Bütün l.tanliul halkının •eye, Beve gördüğü•---ıı~ 
ve her aeansta alkışladığı oahane film 

SÖNMEYEN IŞIK 
(EDlSON'UN HAY ATI) BAŞ ROLDE: 

SPENÇER TRACY 
eşsiz muvaffakiyetle 
de-ram ediyor. 

DJKKA1: Bu film mektt.J n.~davimlerine hususi scaı:ıslarCia gös· 
terilebilir. Alakadarların MüdüriyetinıWe müracaat1eri rica olunur. 

En büyük 8.§kl ... En büyük acıyı ..• 

en hissi ... En cazibeli bir mevzuda gösteren muazzam ve llAhi 
bir şaheser 

MAZURKA 

Babam Mustafa Recep Erlşkin'!n 
muztarlp bulunduğu prostat hastalıRı 
ve llıtllatatının tedavisi için kendisini 
derhal cerra.hpaşa. hastanesine kabul, 
ıztıraplarını tesıdn, ıca.beden mühim 
1kl ameliye! cerrahtyeyl kısa. bir za
manda tcra ederek derin bir hazakat 
ve şefkatle tedavlslnl lkınal lle yeni- 1 
den sıhhati tammeye kavuşturan Tıp i 
Fakültesi ikinci hariciye profesörü 
sayın doktor opera tör bay Fahri 
Arel'e, baş asistan doktor opera.tör 'ı 
bay Ziver Mestciyc ve asistan doktor 
operatör bay Faruk Esen'e, şlfayap 
olan babam, kendim ve ailemiz namı
na minnet ve şükranlarımızın ~!enen 
tekrarına muhterem gawtcnlzin ta
vassutunu rica. ederim. 

!\-filli Saraylar Müdürlüğü başkitlbl 
Naci Erişkin 

, - :' B~rolde: • TÜRKÇE 

IBEL AMdı POLA NEGRi SÖZLÜ 
ŞEIIİR TİYATROSU 

Tepeba.şı dram kısmında bu gece 
saat 20,30 da. IGuy de Maupassantl Perşembe akşamı fi iP E K Sinemasında 

' ; ·- " '·-----------·--"' MERDİl"ENDE BİR IŞIK 

~---..-1-----------------------~, ....................................... ~ 
«Arabacının Kızı» filminin deha.kar rejisörü Kitabı edebiyat Aleminin meşales1 ... Filmi sinema dünyasının 

GUSTAV UCiCKY zafer tacı olan ... Tamanıile renkli 

BiR ÖMOR BÖYLE GEÇTi 
Fransızca aözlü 3 ncü şaheserini yarattı. 

RAY MILLAND • PATRlCIA MORİSSON - AKİM TAMlROFF 
m yarattığı bu harikayı 

VAH ş K ş t A 

Baş rolde: Sinema. kraliçesi 

PAULA WESSELY ı pel'§embe akşamı L A L E sinemasında 
___ ., ,,..._ ______ görmeğe hazırlanınız. ______ ., 

Şehrimbin hir köşesinde, bir ya- Mnlanmm çiynenmif ıalm v.ı"bi ya· 
~ cdasmda yan ci;mtelik bir söz hancı 11ğızlara dütUrmek. Ne ıakill ._ ___ _ 
qJaktan kulafa fısıldanma.ya gör· Ş<.y ••• O... (V& • N6) 

Bay Amcaya 
.. 

gore ... 

tA'a ol::ıcağıma, mrseıa adı dillerde do- başlm türlü olurdu_ • 
- Şimdi ben, san çizmeli Mehmet! . ._Her halde §U bo.kke.1111 mwı.melesil 

inşan bir adam olsaydım, diye d\i§ü-
llüyoruın bay Anıca... 

_Şu tanıdık. yolunu d.eğ~tinnezdi... . .. Şu §Oför, başını öteye çevirmez-ı ... Şu vatman a.ı::a.bayı sürüp glLmcz-ı B. A. - Asıl garibi , ~X?nln şu çar~ıda. 
dl.- dl.. dolaşman gazetelere ıtetk.ikat. dıye 

1 ge~r~ı-
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Sahife 4 

1 Günlük Borsa 1 
24 İkfneiteşrin 1941 

<Jo 7,5 933 Türk ~orcu 1. ll. m. 
• • 1933 lkramiyeU 
• • 1933 İkramiyeli Erganı 
• '1 1934 Slvas-Eı-zurum ı 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 7 1941 Demlryolu lstikrazı 
• 2 1932 Hazine bonol&n 

L. K. 
23.90 
19,75 
20,90 
20,57 
20,87 
19,35 

- --

• • 1935 Hazine bonolan 
• • 1938 hazine bonoları 

A. Demlryolu tahvlll I - II 
A. Demlryollan tahvlU m 
A. Demlryolu mümessil senet 

58,25 
18,50 
28,75 
49,25 
50,25 
45,75 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
T.C. Merkez bankası 134.-

12.20 
12,70 

Nevralji, Kır1klık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
T. ~ş bankası nama muharrer 
T. Iş bankası (hamile alt ) 

icabında giinde 3 kaşe :ılınabilir. Her yerde pullu kutulan israrJa isteyiniz. 

T. Iş bankası mtimessll his. 
A. Demiryollan şirketi C 3 60) 
A. Dcmlryolları ~irketı (% 100) 

Eskihlsar çimento 
Kredi Fonsiye 1903 

• • 1911 
• 

• 
Türk altını 

Amortl 
Kupon 

Kfilçe altın bir gramı 
Osmanlı bankaaı (banknot> 
Londra üzerlne 1 ııterlln 
NevyorJı: üzerine 100 dOlar 

Madrld üzerine 100 pezeta 
Stokholm üzerine 100 kuron 

145,-
28,25 
46,50 
10,301 

108.-ı 
. 103,-

58.50 
1.20 

28,05 
3.60 
2,95 

5,20 
132.20 
12,84 
30,75 

IRADYOI 
Buıı-ünkü program 

12,30 Program. 12,33 Şarkı ve türkü
ler, 12,45 Ajans haberleri, 18,00 Şarkı 
ve Türküler, 13,30 Karışık program Pl. 

ZA Yi 
Bulana mükafat var. 

23 İkincit~rin pazar gÜnÜ 
saat 11 de Kadaköyünden lı
tanbula gelmekte olan «Kala-

,. isimli vapW'da kahve ren
ci lriiçülr bir el ~ aayi 
ediJınittir. içinde aicorta poli
çeleri ve makbuzlan vardır. 
bulanlar adresime gönderdiği 
takdirde memnun edilecekler
dir. 

Galata Nordıtam han 15 
No. da Kemal Başaran 

Telefon: 42819 

18,03 Salon orkestrası, 19,00 Fasıl Bolu sulh hukuk hakimliğ"inden: 204 
heye!. 19,30 Ajans haberler!, 19,55 Hi- Bolunun Semerkat mahallesinden 
caz makamından şarkılar, 20,15 Radyo Denekll Hasan usta. tarafından Bolu
gazet.esJ, 20,45 Akorde<ın sololan, 21,00 nun yeni camı mahallesinden helvacı 
Ziraat. Takvimi, 21,10 Haydn ve Mo- Numan oğlu Mehmet aleyhine açtııtı 
zartın eserlerinden Pi., 21,30 Konuşma, alacak davasının icra kılınmakta olan 
21 ,45 Kltıslk Türk müziği, 22,30 Ajans duruşması sırasında müddeialeyh Nu
ve para borsası haberleri, 22,45 Dans man oğlu Mehmede çıkarılan davet.iye 
müzlği Pl. 

26 lkinciteşıin t,;arşamba sabahı ve gıyab kararı makamına kaim ol-
7 ,30 Program, 7,33 Hafif parçalar Pl. mak üzere gazete ile yapılan ilan üze-

7,45 Ajans haberleri, 8,00 Müzik prog- rlne mahkemeye gelmemiş ve bir ve
ramı CPI.>, 8,15 Evin snatt, 8.30 Müzik kUl müdafide göndermeml.ş bulunma
programı Pi. ı ı;ına binaen davacı davasını Lsbattan 

/ip:- rbman sahipleri r 
Hot dairelerinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M> m 
KOCOK tUNLARJ ndan is-
tif,.tf,. f'dini7 

7.AYİ - 941 yılında fuılv~rs1te fen 
fakültesi F. K. B. kısmından aldııtını 
hüviyet varakasını kaybettim. Yenisi-
nl alacağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. 

5804 numarada mukayyet 
Şake Aropyan 

Ademi iktidar, Bl'lsotuklutu ve 

&Lii'ööiilİiN 
Prof. Sfeinach'ın terkibidir. 
Recete ile kutusu 200 kuruş. 

' 

izharı aczederek hasmına yemin teklif 
eylemiş olduğundan mumalleyhln ad
resi ve ikamet.gA.hının meçhul bulun-
masına binaen davacı tarafından ken
disine yemin ihbarnamesi makamına 
kaim olmak üzere Uanen tebligat ifa-
sını lstemt., bermucibi talep yevmi 
muayyende gelmediği takdirde ~min 
edeceği ve vakıaların sabit olmuş ad
dine karar verildiğinden mumaileyhin 
duruşmanın bırakıldığı 2/12/941 salı 
günü saat 10 de. Bolu sulh hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması için 
1111.n olunur. 

Çok kıymetll 
Büyi.ik pırlantalı, Avrupa i§i 

Modern bir bllezik 
Sandal Bedesteninde teşhir edll

mistir. Ayın 27 nci perşembe ~ü
nü satılacaktır. 

Frezeci, Tornacı ve Tesviyeci 
USTALARI ARANIYOR 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları 
TVRK ANO~İl\I ŞİRKETİSDDi: 

!\lalatya fabrikamu atelyelerinde çalıştırılmak ve denemedeki eh
liyetlerine göre ücret verilmek üzere Freztti, Tornacı •e Tesviyeci us
taları aranmaktadır. Taliplerin mezkıir fabrikalar müdürlüfüne tah

rıren müracaatıan. ••••••lll•••••i 
Oniveraite A. E. P. Komisyonundan: 

Ispençlyaıi kimya enstitüsünde yaptırılacak 3657.66 liralık tamirat ve te
slsa,t işi G/Xll./941 cumartesi günü saat. 10 da Rektörlükte açık eksiltme ile 
ihale edUecektlr. 

Keşif ve şartname rektörlükte görülür. (10153) 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumu 
lstanbul Bürosu 

Sayın halkımızın ihtiyacını karşılamak üzere Lüleburgaz'dakl 
Türkgektl çiftliğimizde imal edllen Beyaz peynirlerimiz satılığa çıka
rılmıştır. Müesseselere. Bakallara. azami üçer teneke, evlere almak ls
tıyen kimselere birer teneke satılır. 

Flatıer Müraka.be komisyonunun ko;mUJ olduğu narh üzerinedir. 
İstanbul Balıkpazarı Sünıerciler No. 83 

, Gayri menkul satışı 
Ş~li Bulgar Çarşısı Abldei Hürriyet Caddesl (Yeni Asfalt> 112 nu

maralı iki yüz küsur metre murabbaı arsa üzerine bina edllmLI iıç ta
rafı cadde ile muhat olan ve zemin katı muhkem targlr, içi ve dı.p 
yağlı boyalı, tahtalar ve doğramalar Romanya kerestesinden mamul. 
apartıman şeklinde kullanılmağa müsait, nezareti kAmlleyi haiz ve 
havadar evin tamammın satışı açık arttırma auretlle 8 K. evvel 1941 
cumartesi günü saat onda Beyoğlu 4 üncü Sulh hukuk hn.kl.ml.likıde 
yapılacaktır. Zemin katı: Bir ta.şlık, üç oda. kiler, garaj, mutfak ve he
~a. Blrlncl katı: Antre, sofa. üç oda, ikl büyük salon, hamam ve hell. 
ikinci kat : Dört oda, lk.l büyük salon, hamam ve helA.. 'O'çüncü kat: So-

fa. dört oda. çamaşırlık, helA ve üstü ka_palı taraça., , 

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu 
Umum Müdürlüğünden: 

Hatay Çiftliğinin bu seneki mahsulünden 400 ton rni.kannda çeltlık 
llkkfınunun (onuncu> ı:arşam.ba. günü Reyhanlyedekl ı,,letme merke
zimizde açık arttırma ile satılacaktır. İstekliler ayni günde saat 15 ya 
kndar İşletmeye müracaat edeblllrler. 

Çeltikler çoğu Kamallno olmak illere sıra ile Vlyalone, Maratelli, 
nuır.ara 10, Kır çeltiği ncvllerinden ibaretti~. 

Karamürsel icra memurluğundan: 
Kalkandelenll İlyas oğlu Yusuf vereselerl Kemal, Havva, Meliha, Şadiye 

ve İlyas oğlu İbrahhn vereseleri Nermin, Nesrin, Sermin namlarına velA.ye
ten ve kendi na.ınına asaleten Fehrizadın temliklnden alacaklı t22Ct kızı 
Lerran Tukln vekillert Hi~eyln K~i Yuvalı tarafından Karamürselin Al
tunizade çlftllğl. mutasarrıflan Hasan Hoca, Aziz, All, Murat oğlu Hasan ve 
Murat oğlu Ahmedln mlrascılan Ayşe ve Fatma ve İbrahim oğlu Mehmet ve 
o köyden Mustafa ve Ali oğlu Ahmet ve İlyas Efrahim, Hüseyin, Yalrup ve 
M~tafa aleyhlerine yapılan ipoteğin paruya çevrilmesi hakkındaki icra ta-
kibi neticesinde 13332 lira mukabilinde ipotekli tapunun kanunuevvel 932 
tarih ve Aıtunlzade çlttliğt mevk11nde şarki şlnuılfsl ve garbi ve garbi ccnu
blsi Altunizade va.kıt arazisi ve cenuben Kamışlıboğaz ve Parlkoğlu tarlası 
ve Ballıkaya ve cenubu şarkisi Yelkenkaya ve şarki Yelk~nkaya eteğinden 

bn.şlıyarak eski Karamürsel yoliyle Bağdad caddesinin tekatu ettiği nokta
ya kadar Bağdat caddesi ve Saraycık çi!tllğl arami ve şimali şarkisi Saray-
cık çiftliği arazisi ve şimalen Artin zevcesinden Hıfzı beye müntakll balık 
gölü ve Hersek mer'ası ve Mustafa ve Hasan ağa tarlalarile mahdut 4525 
dönüm tarlanın 3 hissede 2 hissesi borçlularla birlikte müteselsil borçlu olup 
ölen ve hakkında icra taklbl yapılmamış olan Mehmet Atalayın hissesi ha-
riç y:ınt Medeni Kanununun 623 üncü maddesi mucibince blrlblrlne müsavi 
olması U'ızım gelen ve 14 hissedar arasında tasarruf e'.iilen bu hls.5<mln 14 
h!sse itibar olunarak Mehmet Atalaya alt hisse uhde'iindc kalmak şartiyle 
borçlulara alt 13 hisse borç ve•takip tarihinden ödeme tarihine kndar yüzde 
~ faiz ve on ücreti vekalet vesalr icra masraflarının ödenme.si emrinde 
paraya çevrilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 4525 dönüm arazinin 
üçte ikisi 3016 dönüınden 1020 dönüm orman ve 1772 dönüm tam kil.bili zl
raat ve gerl kalan 424 dönümü çayırlık ve serpinti araziden ibaret olup Ka
ramürsele 10 kilometre mesafede Yalova ile Karamürsel arasındadır. Sahil
de münbit ve mahsuldar bir arazidir. Bu arazinin Harmanaıtı denllen sahile 
ya.kın kısmında çiftlik sahiplerinin inşaat cümlesinden evler vardır. Tama
mına yeminli üç ehllvukufla 60,000 bin lira ve borçluların hisselerine 40,000 
lira satılmasına karar verilen borçlulara alt hisseye 37142 lira 86 kuruş kıy

met konulmuştur. Satış Karamürsel icra memurluğunda yapılacaktır. Şart
name llAn tarihinden itibaren açık olup herkes tarafından bu tarihten son
ra mesai saatlerinde görüleblllr. Arttırma ilan tarlhln1en itibaren başlamış 
olup satış 25/ 12/ 941 perşembe günü saat 15 de muhammen kıymetinin yüz-
de yetmiş beşini bulduğu takdirde üç defa bağırıldıktan sonra en çok art
tırml1J olana ihale edilecek. Ve arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetm.L, beşi.Pi bulmadığı ve satış isteyenin alacağına ruçhanı olan alacaklı-
lar bu gayri menkul ile temin edilmiş olduklan takdirde satış bedeli ruçhan
h alacakların mecmuuna baliğ olmadığı ve paraya çevrilme ve paylaştırma 
masraflarını karşılamadığı takdirde arttırma 10 gün temdit edilerek 5/ 1/ 942 
tarihine rnüsadl! pazartesi saat 15 de gene üç defa bağnldıkt.an sonra bu 
kerre satış isteyenin alacağına ruçhanı dlan alacaklılar bulundu~u t.nkdlrde 
rüçhanlı alacakların mecmuuna müsavi bir bedel ve paraya çevrilme ve 
paylaştırma masraflarını karşılayacak bedel elde edildiği takdirde en çok 
arttıran:>. ihale edil-ecektir. Satış bedell peşindir alıcı derhal veya verllen 
nıehil içinde satış bedelini verme'.liğl takdirde ihale fesh edilerek kendisin
den evvel en yüksek teklifte bulunmuş olan kabul ettiği takdirde ona etme-
diği takdirde yedi gün müddetle arttırmaya konularak en çok arttırana 
ihale edilir ve bu arttırma alakadarlara tebliğ edilmeyip yalnız ilan edile-
cektir. Ilk lhalıe edilen son ihale arasındaki farktan ve zararlardan mesul 
olup falı: yüzde be§ten yürütülecek ve hlç bir takip merasimine lüzum olma-
dan tahsil edilecektir. İpotek ve irtifak hakkı sahiplerinin ve alılkadarların 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını nihayet 15 gün içinde evrakı 
müsbltclerile icra dairesine blldirmeıe ri aksi halde hakları tapu slcillile sabit 
olmıyanların satış bedelinin taksiminden hariç kalacakları. Telliıliye alana 
alt olup gayri menkulün birikmiş vergi borcu satış bedelinden ödenecek ve 
tapc tescil masrafı alıcıya ait olacaktır. Arttırmaya iştirak için muhammen 
kıyrretln yüzde yedi buçuğu nlsbetindc teminat akçesi veya mllli bir banka 
mektubunun ibraz edllmesi lazımdır. Arttırmada hazır bulunanlar şartna-
meyi görmüş ve kabul etmiş addolunurlar. D:ıha f:ızla malı1mat almak iste
yenlerin Karamürsel icra memurluğunun 9411181 No. u dosyasına müracaat-
ları ilan olunur. (8213) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

I - Kapalı zarf usulile 30l X/941 dirlhlnde alınması iktiza eden 4 adet 
mu.kine motörlil çektlnne görülen lüzuma binaen tekrar pazarlı~a konul
muştur. 

II - Pazarllk 12/XU/ 941 cuma günü saat 9,30 <la Ka.bata.şta Levazım 
şubemizde müteşekkll Alım komisyonunda yapılacaktır. 

nr - Şa.rtnamelerl her gün adı geçen şubeden bedelsiz olarak tedarik 
edilebilir. (10325) 

Belediye Sular idaresinden 
Terkoıs fabrikasında.ki makinelerden birin.de ani olarak bQ.ş gösteren 

v~ Azıı.ml istical Ue izalesine çalışılan bir flrızanın tamlrl zaruretl dolayısllc 
şehre bir müddet noksan su vermek mecburiyeti hasıl olmu.ytur. Sıkıntıyı 
elden geldiği kadar tahfif ma.ksadile gereken bütün tıertlbat alınmaktadır. 
Bunun için tlmdllik geceleri saat 20 den sabah saat 6 ya kadar sulan kes-
mek: mecburiyeti olduıtu muheterem halkımıza llAn olunur. (10331) 

Fen Fakültesi Dekanhğından 
Umumi Botanik, İapençyarl Botanik, Jeoloji, Oalenlk. F1z1ko Kimya, 

Umuml kimya., Tecrübi Fizik enstıtüJerlne asistan alınacaktır. İstekillerin 
Dekanlıp müracaatı llı\n olunur. (10318) 

A!lkerlerimize verilecek en iyi Jalbk hediye 

Boz şayaktan avcı yeleğidir 
Müeaııeeem.lz geçen sene olduğu gibi bu sene de halkıınızın resın1 

ve nlm1 resml müesseselerimizden gönnilf oldutu ya1nn alAkadan cesn
ret ala1'alt Ulrerlerlm.lze toplanan kışlık hediyelerden ön11 ve aıtcası 
boz p.yaktan yapıl~ aveı yeleklerlnl uygun bir flatlıe satışa çıka.r
mı.ştır. 

Tel}kllAtımızın mühim bir kısmını tamamen bu lfe ayumlf bulun· 
duğumuzdan, hatta.da. bet bin yelek teslimi mtımkündür. Tetmll Tilr
klyeden kabul edilen 81.parlşler en kısa. blr mma.nda. teslim edlllt. 

TOPTAN SATIŞ FİATt 300, PERAKENDE SATIŞ FİATİ 3%0 kunıştar. 

•••ılSatqı yed: Tirldye Köylil ve İşçi elbisel~rl taptaıı sat" yeri ..... 
htanbal: Saltanhamam lrfaniye Çarpn No. 18 - 19 • 

I 

Bir elektrik mütehassısı aranıyor 
Adana Elektrik T. A. Şirketinden: 

İyi reswn oLma.k ve büyük müesseseler<M çaJışın1f bulu.nmalt oart
tır. Mlllıendlll ve sanat mektebi me zunıan terr1h edllerektlr. Tal.iplerin 
ehllyetıertnı mtW>lt evralt a111'8tlerln1, t.ercümet hal, referanslar ve ka
bul prtla.rmı ha.v1 blr mektupla Adana P. K. '18 adresine derbal mü
racaatıan. 

25 Teşrinisani 1941 

D 
Her aqam zevkle seyrettiğiniz SADi GON€l' 

ÇOBAN REVÜSÜ 
İ\nlı:ara radyosunda da oynanmış olan bu eser, görülmiyea 

yeniliklerle size bir sürprle ve zevk vesilesi olacaktır. 

MÜZEYYEN SENAR' ilant ·~~· neo·oı: •• . ın zevk a beklıyor. 
OKUYUCULARIN EN GÜZEL SESIJLERI. SAZI • EN tYISf 

Türk Yüksel~ Mühend:s~erf Birliğinden 
16 ncı umumt kongra 7 birlncl kD.nun 941 pazar günü 

10 da Ankarada Atatürk bulvarındaki Birlik merkezinde top 
caktır. Muhterem azanın teşrifleri rica olunur. 

il Devlet Demiryollari ve Limanları ltletme 
Umum idaresi ilanlari 

Mllhammen bedeli (5100) lira olan lkl tekerlekli araba ilzerlne ın 
edilm1t 12 adet eı yangın tulum.bası 3/ 12/ 941 çarşamba günü saat 15.30 
b~ buçukta Haydarpaşada gar binası dahlllndek.l komtsyon tarafından 
palı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek isteyenlerin (382) lira (50) kuruşluk muvakkat teın 
kar.unun tayin ettl~i vesikalarla tekllnerlnl muhtevi zarnarını ayni gün 
at 14,30 on dört buçuğa kadar komisyon relsllğlne vıennelerl lA.zımdır. 

Bu 1§e alt ffrtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(1 

* İşletmemiz ihtiyacı için açık eksiltme ile 50 ton ı;alı kireci alınacak 
Eksiltme 27/ 11/ 941 tarihine müsadlf perşembe günü saat 11.30 da J{ 
darpaşada blrlnci ifletme kcmı.lsyonunda yapılac:ıktır. 

Muh:ımmen ton bedeli 18 liradır. İsteklilerin % 7,5 muvakkat tern 
akeesile muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan l!ızııtı 
Fazla izahat ve şartname almak isteyenler lşletr:ıcJ1: müracaat edebll 
ler. (9r.n > 

Fransızca bilen Daktilo Aranıyor 
Maliye Vekaietinden : · 

Mali Tetkik heyeti için iyi !ransızca ve türkçe bilen bir daktilo nlll1 

ca.ktır. Kadro ücreti olan 150 lira lsteklllerln imtihandaki muvaffakıyet 
rec.eslne göre birden veya tedricen verilecektir. Ll8e mezunları ve makine 
Almanca ve İngilizce yazabilenler tercih ed1lecektlr. Askerlikle ilişiği btıl 
nanlar imtihana almmaz. isteklilerin müsblt evrakile blrllkte 28 son 
tnrlhine kadar Defterdarlıkta Maliye Mü!etU.şliğlne müracaaUan. (8532-ıOOS 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tıp fakültesi Anatoml HlstoloJi ve fizyoloji cm;titülerl için tedris 

olarak yetiştirilmek ü21ere bu yıl Almanya ve İsviçreye her şube için 
hekim gönderilecektir. İsteklller buna alt esaslan ikinci kAnun 1942 
kadar Tıp fakültesi Dekanlığından öğrenebilir ve yazı ne isteyebilirler .• 

cıoı .. 

latanbul Beled5Y-i!&l ilanları 

Haseki, Cerrahp:ı.$a, Beyoğlu, Zührevl hastalıklar hastahanelerlle ze 
nepkamll doğum evinin yıllık ihtiyacı için alınacak pirinç. patates, d 
bulgur, kuru bezelye ve börülce kapalı zarf urullle eksiltmeye konulm 
Mecmuunun tahmin bedeli 13694 Ura. 30 kuruş ve ilk teminatı 10'l7 Ura 7 
r~tur. Şartname Zabıt ve Muamelı\t müdurlüğli kaleminde görulebillr. nı• 
le 28111/ 941 cuma günü saat 15 de Daimi encümende yapılacaktır. Taliple 
ilk teminat makbuz veya mektupları, 941 yılına alt Ticaret odası veslk 
ve kanunen ibrazı lazı.mgelen diğer vesa1k ile 2490 numaralı kanunun ta 
tatı çevresinde hazırlayacakları tekli! mektuplannı Uıa.J.e günü sa.at 14 
kadar Daimi encümene vermeleri l!zımdır. (9930) 

* Tahmin B. İlk tem. 
355,00 26,63 Beşikta.şta Abbas ağa mahallesinin Rum mezarlığı 

ka~da 5 parsel numaralı ve 345 metre murabbaı 
halı arsa. 

447,00 • 33,53 Beşik~ta Abbasağa m:ı.hallesinln Rum mezarlığı 
ğında 4 parsel numaralı ve 345 metre murabbaı 
arsa. 

Tahmin bedelleri ile llk teminat miktarları yukarıda yazılı 2 parça 
satılmak üzere ayn ayn açık aıttırın:ı.ye. konulmuştur. Şartnameleri z:ıb1' 
ve muameıat müdürlüğü kal~min1e görülebilir. !hale 8/ 12/ 941 paz:ırtcsl 
nü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat nuı.Jtl> 
veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bul 
maları. (10196) 

Emekli, dul ve yetimlerin ve Askeri malulleriıı 
nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Maaşlarını bankamıza temlik etUnnek suretlle alan emekli, dul ve 

timlerin Mart 942 - Mayıs 942 Uç aylıklannın tediyesine 1. Kı\nunuevvel 
trırlhlnden itibaren başlanacaktır. 

1 - Maaf sahiplerinin temlik muamele& için, bir dıevre evvel 
mızca Jcendllerlne verllml.f olan hesap puslalanndalci lmhatı nazan d.1kP 
alarak mezkur puslalann alt kısmına işaret edllml.f gün ve saatlerde fo 
ranı nüfus cüzdanları ve resmi seneUerlle bankamıza mümcaatıan. 

2 - Kuponlarını vize ettirmek suretlle muamele yape.ca.klann ve 
lnrını ilk defa olarak temlik etmek isteyenlerin müracaatlarının 5/K. 
941 cuma gününden itibaren ka.bul edlleblleceğl, 

3 - Askeri malullerin müracaatı I. K. evvel 941 pazartesi günü 
leyin saat sekizden on ikiye kadar kabul edilecektir. __ .., 

Her hangi bir karışıklığa mahal kalmamak üzere aalteri malüllerin IDP" 
müdürlü~üne nazaran müracaat sırası ~ğıda gösterilm~Ur. ~ 

Saat: 

8 - 9 arasında Eminönü ve B~iktat 
9 - 10 arasında Fa.tlh 

10 - 11 arasında Üsküdar ve Kadıköy 
11 - 12 arasında Beyotlu ve diğer malmüdilrlilklertnde 

Kayıtlı malullere tedlyat yapılacaktır. Yukarda blldirllen gün ve saatler' 
den sonra vaki müracaatların diğer maa.ş sahipleri gibi muameleye t.Abi tt1 
tulacatı ve malüllerin fotojtra!lı nüfl13 tczkerelerlle ikramlJ"' tevztl c~· 
lannı birllkte getlrmelert, 

4 - Fotoğranı nüfus cüzdanlarını birlikte getirmeyen maaş 8ahlpteruı' 
hiç blr veçhlle tediyat yapılamıyacağı. ~ 

5 - Maaş sahiplerinin rahatça muamelelerini yaptırabilmeleri için ~ 
ve saatleri haricinde müracaat etmemelerini ve bu gibi mü.racaatıann ıcatı 
edllmlyeceğl llAn olunur. 

«Dikkat: Kuponları. bitmiş olması dolayıslle yeni cüzdan '! 
ınış bulunan mas., sahiplerinin aynca gazetelerle ilAn edildiY 
veçhllc t.ecllye günü olan l. K~nunuevveı. 941 tarihinden e~ 
yeni maaş cüroanlan, fotoğraflı nüfus tezkereleri ve mühürıeril1 
birlikte bankaya müracaat ederek muarnelerinl yaptırmış oırıı" 
lan Ulzımdır. «10074» 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

1 
1 - İdaremiz ihtiyacı olan 16 kat kruaze elbise, 17 adcd kasket ve 6 ade 

palto mektupla. teklll istemek suretlle ihale edlleceklr. 
2 - Muvattat temlna.t 112,5 liradır. 
a - Tekllflerln levazımda görületıllcoek şartnamesindeki tarlfata u~~ 

ola.ralc l / 12/ 1141 pazartesi gönü saat 17 ye kadar Metro hanın 4 uncil ıwtııl 
dalcl levazım müdtirlüttıne imza mukabilinde verilmLI olması llizımr.lır. 

{10201) 


