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Çocuğunuzu Mektebe Gönderirken Bir de 

Çocuk Ansiklopedisi 
Alınız, ÇUnkU bu Anslklopedı 

ona mektep kitabı kadar ve 
belki ondan daha ziyade lazımdır 1. 9 4 1 , 

GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETesı 
ı=ıyah 6 liradır •TAN mUessesesind e ve kitapçılarda bulunur 

Sümerbak'ın Güzel 
( ........................ Bir Kar arı ........................ 1 
: . . i 

1 Resmi ve Hususi Müesseselerde Çalışan 
~ Memurlara Pazen, Patiska, Amerikan Bezi Gibi 
jYerli MamUller Ucuz Bir Fiyatla Verilecek 
ı Sünıerbank resmi ve hususi bütün müessese~ tihsalatının yurt ihtiyıaçlarınm büyük bir kısmı 

lerin memurl~nnı alakadar eden mühim bir ka- karşılıyabilecek bir hale gelmiş bulunması bakı
r vermiştir. Bu karara göre, memurlar, aiJele- mmdan başlı başına memnuniyete değer bir ha-

l"i efradının ayni soyadmı taşıyan nüfus kağıtla- disc olarak telakki edilmek lazımdır. 
l'l ile beraber yerli mallar pazarlarına müracaat Kararın alınmasına sebep, bir takım tufeyli 
ettikleri takdirde ihtiyaçları olan basma, patis- kimselerin ve muhtekirlerin zar.arlı faaliyetine 
ka, pazen, demi ve Amerikan bezini çok ucuz set çekmektir. Çünküı Sümerbank mamulatınm 
bir fiyatla alabileceklerdir. Bunun için kendile- sağlamlığı ve ucuzluğu ötedenberi bu mallara 

f tine bir fiş verilecek ve mübayaat bu fişlerle rağbeti arttırmakta ve bazı kimselerin bundan 
i Yapdacaktır. halkın zaranna olarak istifade etmek istedikleri 

Llbrada 
Geniş Bir 
,Cephede 
Harp Başladı 

Taarruz Sollum ile 
Cerabup Arasrndaki 

Sahada İnkişaf Ediyor. 

Orta Şarktaki lngiliz kuvvetleri Başkumandanı General Auchinleck, gazete muhabirle~i ilt heraber 

ı Bu karar, bir defa Sümerbank fa==~:~:~.-~.:.~:1ektedir. (Sonu: sa: 2: s~~. 

- Brila•ya kuvvt•ıez; •• kumanda Un Tevzi alı Bulgar 
1 ~ ':Churchill'in ed::;~:\:1:> Cun·'.~= Basveldli r 

Şark cephesinde: Bir Alınan ileri 

QlttJ:liM'® 
Taarruzlar 

İnkişaf 
Halindedir 

o 
~ 

Sovyet Hava üsleri 
Ye Münakale Hatları 

Bombalanıyor 

\fareşal Rundesdet 

Be.rlin, 20 (A.A.) - ~Almar.ı. or
duları başkumandanlıgının teb ~ 
lıği: 

Şark cephesinde faaliyet ve ta 
aı ruz hareketleri muvaffakıyetle 
d( ıam etmektedir. 

Alman tayyarclerı Karadeni -
2ın şımali şarki sahilinde ve o~ta 
bun bölgesinde Sovyet h~va ~s
llrıni bombardıman etmışlerdır. 
Alınan hava teşekkülleri merkez 
kesıminde ve Wolchow'un şarkın 
da naklıye trenlerine ve şimen -
dıier münaka1atına taarruz et
tnışlerdir. 

Moskova şehri gündüz yangı~ 
ve infilak bombalariyle kuvvetli 
muharebe tayyarelcrinden mü -
rekkep filolar tarafından bombar 
dıman edilmistir. 

Len ingrat civarında iki av fi. -
losu kacmakta olan büyük bır 
Sov~et nakliye teşekkülüne kar
şı yaptıkları cesurane .~ir ta 
ruz neticesinde sekiz duşman 
Yarc•si düşürmüslerdir. 

Haı:a şartları düzeldi 
Bcrlin, 20 (A.A.) - Alman matbu

•tının bildirdiğine göre, hava §artla
?ının düzelmesi neticcs!nde Rus mu
\avcmetinc kar§ı müessir hareketler 

fflA•u: Sa: 2: SU: 8) 

Beyanatı ı·~J;;,.reşaı cony•~ ku - Börekçi, Tatlıcı ve Pastacdara Diyor Jd 
mandasındaki Kraliyet hava kuv • • k 
vetıeri tarafından takviye edi - Bundan Sonra Un Verllmıyece r.,, .. . . . '· 

ı 
J 
~l 
ı!l 

kolu, mevzi almıya çalışıyor 

SOVYEl ·TEBLiGi 
Almanlar 
Kerç'te 20 
Bin Ölü Verdi 

Rus Müdafaası T ula 
İle Volokolamsk 

Arasmdan Yarıldı 
Moskova, 20 (A.A.) - Sovyet 

tebliği: 
19 Sonteşrinde kuvvetlerimiz 

bütün cephe boyunca düşmanla 
çarpışmışlardır. Muharebeler bil 
hassa Don nehri üzerinde Rosl'Of
da Katinin ve Volokolamsk ke -
si~lerinde çok şiddetli olmuştur. 
Kuvvetlerirrdz, düşman taarruz -
lannı püskürtmüşler, ~üşmana 
insan ve malzemece zayıat ver -
dirmişlerdir. 21 Alman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

18 Sonteşrinde hava kuvvetle
r]miz 7 tayyare kaybetmiştir. 

Tula'da vaziyet vahim 
Moskova, 20 {A.A.) - Hüku -

metin gazetesi olan İzvestia"ya 
göre Almanlar dünkü çarşamba 
günü Tula istikametinde salı gü 
nü başladıkları taarruza devam 
etmişlerdir. Almanlar burada bir 
zırhlı fırka ile iki piyade fırkası 
tahşit etmişlerdir. "D,, ve "B,, 
bölgelerinde bilhassa şiddetli bir 
muharebe inkişaf etmektedirr. 
Vaziyet burada vahimdir. Alınan 
lar dün Tula'ya takriben beş ki -
lometrelik bir mesafede kain iki 
kasabadan ağır zayiatla tardedil
mişlerdir. Sovyet kıtaları Alman 
ların bir kıskaç hareketiyle Tu -
layı zaptetmelerine mani olmak 
için şiddetli çarpışmaya · devam 
etmektedirler. 

.M oskova l"adyosuna göre 
Hebmki, 20 (.A. A.) - Moskova 

radyosu, Alınan kıtalarmnı Sovyet 
müdafııa hattını Tula ile Volokolamsk 
arasında yardıklarını bug(ın öğle ı.ize-

--
"Düşman, Şimdi 

Bir Sürprizle 
Karşllaşmıştır .. 

"Nil Ordumuz Halen 

İyi Şartlar Altmda 
Döğüşebilecektir11 

Londra, 20 {A.A.) - Başvekil 
Churchill Yakın Şarktaki İngiliz 
taarruzu hakkında Avam Kama -
rasında beyanatta bulunarak ez
cümle demiştir ki: 

"Eminim ki, Avam Kama -
rası Libya cephesindeki taarruz 
hakkındaki resmi tebliği büyük 
bir alaka ile okumuştur. Libya
da 18 sonteşrin sabahı şafakla be 
raber umumi ileri yürüyüş başla 
mıştır. Uzun mesafeler katet -
mek mecburiyetinde bulunan 

(Sonu; Sa: 2; SU: 7) 

r ., 
Weygandi 
Tekaüde 

= Sevkedildi 
Alman Dostu Olma-
yışı Bu Karara Sebeo 
Olarak Gösteriliyor 

ri haber vermişlir. Fransı;ı lıaşvekili Amiral Darlan 

~ ... mıtlıa,.~beler 
20. .A.) - Tass 

.IM&r.o~ ırımda, Rus
ip kuvvetli 

Almanlar, 
ymeti olan 
dır. Sovyet 
mevzilerini 

ter~ yeni hatlara çe -
kilmiye mecbur etmiştir. 

(8o"u; Sa: 2; SU: 8) 

Vichy, 20 (A.A.) - General 
Weygand, tekaüde sevkedilmiş -
tir. Hükumetin Fransız Afrikasın 
daki umumi murahhaslık maka -
mını ilga eden kanun, yarın res
mi gazetede çıkacaktır. 

Cezayir hükümetı, Weygand'ın 
en yakın mesai ar.kadaşı olan u
mumi vali Chatel'in idaresine tev 
di edilmiştir. 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 5) 

len, tümgeneral Sir Alan Cun - m ki 11 A ı da 
Ö ·· b.. k f d h ·· taf u· t alın : ı--ur ye e ram z • ningham kumandasındaki impa- ğrendiğimize gore, ore , ın a enuz s a aınamı~ i . l ., 5 

ratorluk kuvvetleri 18 sonteşrin tatlı, pasta ve emsali unlu mad - olmakla beraber, fırınlara tevzı :ltımatsızlık Yaratmak çın 5 
sabahı fecirde Sollumun doğusun delerin imalini meneden karar - edilen ekmeklik .1:1nların el altın- iYapılan Tesebbüsler Kat'i : 
da Djeraboul'e kadar uzat~n Cy: 1 name yüksek tasdike iktiran et- .dan s~.tılm~~~nı o~lemek maksa- Eg tt M ~ ff k t izr j 
renaique sahasında umumı ilerı miştir. dını goz.ettıgı. malumd~r: . • ure w e ~~a a ıye s ı : 
harekete geçmiştir. 1 Bu kararın tatbik tarzı etra - Beledıye reıs mu~vını Rif~~· l ge U gramıştır.,, 1 

L_ dün bu hususta malumatına mu- İ. · · · ı 
(Sonu; Sa: 2; su: 3) racaat eden bir muharririmize ,_ .... _ ·"" 

LiBYA 
MISIR 

şunları söylemiştir: 
"Kararnamenin yüksek tasdi

ke iktiran ettiğini haber aldık. 
Ancak, belediyeye henüz resmi 
bir tebliğatta bulunulmuş değil -
dir.,, 

Diğer taraftan, dün yeni bir 
cürmümeşhut yapılmış, Koca 
Mustafa Paşada bakkal İbrahim 
Siner elinde bulunan mühürlü 
unları İsmail isminde bir tatlıcı
ya satarken suç üstünde yakalan 
mıştır. Her ikisi de meşhut suç
lar müddeiumumiliğine verilmiş-
tir. 

(Sonu; Sa: 2: SD: 7) 

Libyada İngiliz taarruzl.annın inkişaf istikametini gösterir harita 

Akdenizde 
Denizaltılar 
Faaliyette Vaşington 1 

Vichy'ye 
Cephe Ahyor 

Amerika Eski 
Cümhurreisi 

Başvekil Prof. Filof 

Sofya, 2Ô (A.A.) - ''D. N. B.,1 
Başvekil Filof, Bulgaristan.la Tür 
kiye arasındaki münasebetlerin 

Yeniden 3 Mihver ileride de karşılıklı dostıuk ve iti 
mat zihniyeti içinde gelişeceğine 

Gemisi Bat.r1ldı kat'iyyen kani olduğunu söyle • 
"Avrupaya Müvazeneyi İn- miştir. Filof, bu açık sözlerin, 

Londra, 20 {A.A.) - "Resmi mebuslar meclisi hariciye encü -g ilterenin Lehine Çevirmeğe tebı·gY 1 
,,: meni reisi Yanef'in nutku müna-

1 
Yetecek Kadar Kuvvet Denizaltılarımız Akdenizde düş sebetiyle son günlerde ecnebi Fransamn Almanya le .. . . manın iaşe gemilerine karşı mu- 1 k tı d ıı f · e 
Gonderemeyız,, Dıyor vaffakıyetle neticelenen yeni ta mem e e er e yap an arazıy • · A leri ortadan kaldıracağını beyan lşbirlİğRnİ rttırmaSI Şikago, 20 {A.A.) - "Ofi,, "U- arruzlarda bulunmuşlardır • etmiştir. 

nion League,, klübünde nutuk Tampico ismindeki 4958 ton - Beymıatın metni iyi Karşılanmadı söyliyen eski cümhurreisi Her - luk İtalyan petrol gemisi torpil-
bert Hoover, Avrupaya Amerikan lenmiş ve ciddi hasara uğratıl ; Sofya, 20 (A.A.) - Bulgar A• 

Vaşington, 20 CA.A.) - Birle- kuvvetleri gönderilmesine şiddet mıştır. Biraz sonra bu vapurun jansı bildiriyor: 
şik Amerika hükumeti, Fransa- le muhalefet ve Birleşik Ameri - sulara gömüldüğü görülmüğtür. Kralın parlamentoyu açış nut 
nın Almanya ile daha sıkı bir iş kanm, muvazeneyi Ingilterenin İyice yüklenmiş olan orta tonaj ku üzerinde yapılan müzakere -
birliğine meyletmekte olduğunu lehine çevirebilmek için kafi kuv da bir Alman iaşe vapuru iki re_ lerin nihayetlenmesi üzerine Baf 
gösteren emarelerin mevcudiye - vet göndermiyeceğini kayıt ile, fakat gemisinın himayesinde ce- vekil. '.Filof'~.n b~~?n mebus~r 
tinden dolayı Amerika ile Vichy gönderildiği takdirde bunun bir_ nuba doğru giderken torpillenmiş ~eclısınde soyledıgı nutukta Tu 
arasındaki münasebetleri yeni- cok Amerikalıların hayatını feda ve hemen muhakkak olarak batı kıyeden bahseden kısmın metı 
den tetkik etmek mecburiye - ~ (Sonu; sa: 2; su: 1) 1 rılmışttr. Bir vapur da top ate -ı şudur: (Sonu; Sa: 2; SU: 5) 
tini duyduğunu Vichy'ye bildir- ___________ __jşiyle alevler içinde bıraskılmıştır '-------------" 
miştir. 

Iyi malumat alan mahafil, çar 
şamba günü, Hariciye müsteşarı 
Summer Welles tarafmdan Vichy 
büyük elçisi Henri Haye'e bu me 
sele hakkında yapılan tebliğatın, 
diplomatik münasebetlerin kesil 
mesi imkanını ihtiva ettiğini de 
ileri sürmektedir . 

Vichy nezdindekı Amerika bil 
yük elçisi amiral Leahy'nin ra -
poru gelince daha kat'i mahiyet
te harekete geçileceği tahmin 
edilmektedir. Amiralin raporu -
nun bugün alınması beklenmek -
tedir. Amiral Leahy, dün uzun 
müddet mareşal Peten jle görüş
mü~tür. 

Tasarruf Haftasını 

Saracoğlu Açacak 
Ankara. 20 iTAN) - 12 birin 

cikanunda on ikinci tasarruf ve 
yerli mallar haftası Başvekalet 
vekili Şükrü Saraçoğlu tarafın -
dan Halkevinde söylenecek bir 
nutukla acılacaktır. 

"" . 
Yeniden harekat sahası haline gelen Libyada Tobruk ~~s~~em mevkiinde faaliyet: 

clafii topunun yeri degıştınlıyor 
Bir hava 
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tk ı yanyana y<ırtiyorlardı. Sn:tvi 
Jcı.;ı ıt..ım~ı ıle mutemadiycn ağaç 

m d.::.11 nna vuruyor Her darbede 
erır._ bır yı .. ın yaprak du:ı;ıyor
Y.ırudukçe ark:ılarında yavJş ya-

. ı n bır h.ıiı g bı uzun ıran bir 
l' bır kıyorl rdı. 
Guneş çoktan batıya yaklaı;mıı;, fa

kat onıar h ç acele etmiyorlardı. 
Salı dumduz kw.ııuni etekliği, 

ma k dar kapalı beyaz yun or
ıle k.ıçı.ıcük bır kız gıbi görü· 

yordn. AyaC'mdak1 ökçesiz kahve 
ı ayakkabı arı, h le kısa yün ço-

1 n onu bir kat daha kuçültuyor-
.ı.. Yanakları ycnı uykudan uyanmııı 
r çocuğunki ııbı pcnbel~miştl. 

Fazla bol ve •Javırcık s:ıçlanm, sı
sıkı arkaya do&ru fırçalamı& buna 

,;men hazan. ruzgSrm eli küçuk bit 
Jkleyı maharetle yuzWıe çarpıyor. 
~uavı ondan bir baş uzundu. O da 

kuquni pantalonu üst\:ıne beyaz YÜD 
",I trıko gıymiıU. Dimdik aırtı ve 
eniı omuzlan ile en ağır yiıkleri ta· 
ıyabilccck bfr görunuııu vardı. Gen~ 

cuk arnsıra simsiyah nazarlannı ys 
ndaki kadına çevirıyor. Onun ince 

e dolgun viicudilnWı hareketlerini 
vkle seyredıyordu. Halbuki Sallia 

::iu:ıvınin mevcudiyetini tn.mnmJyle u
nutmu..ı. tabiatin renkleri karşısında 

rhoş. içinden taşan hisleri tutamı
yor ve muttasıl bir kelime, bir cıımıe 
oylcmck ihtiyacım duyuyordu. 

- Ne güzel renkler 1 Ressam ol
mak isterdim. Butün bu güzellikler 
karııısmda kabaran. kpilrcn heyccan

n ifade edememek insan ruhunda 
e btıytık ısttraplar yaratıyor. 
Sıuvi düıııınceli bir eda ile ce 

vap vcr<li: 
- Hakikaten ôylel Heyecanlarım 

ifade edebilenler cidden .mes'ut insan 
lar olsa gerek. 

Saliha c01;kun: 
- Her h:ı.ldc, hissetmek güzel licy. 

Bu orman. bu ~n yapraklar, önümüz 
de uzanan bu yol. nihayet şu çıplak 

Dar arasından gorunen son kızıl
lıklar. ruhumda, bir çok dalgalar ya 
r t:Iyor.. Şuurumun altında uyuyan. 
b.;r çok sillnrnis hS.tıralarıı renk veri
yor. Bıml:ır .. ilik renkler, bulutla his-
ler._ 

Sanki mazide bu yol&n :gcçmi -
m. A~çlar arasına gizlenen su ldi

çuk kulübeyi çok eskiden görmüşüm 
bi. Acaba ruy:ı mı? Yoksa çocuklu 

ta görduğiiı:n bir Jmrtm. aonbahan 
canlandıran her hangi bir ıablonwı 
ııuurumda ani ktpu:danıGI. 

- Olabilir1 

ffiilli.Joeai 
nonHUl 

No. 6 
- Yok cmıım, dedi Mııb ~ edi-

yorsunuz. 
Cigara p:ıkctinl uzattı: 
- Bir clı;nıa almaz dusmız? 
Salıh:ı., memnun: 
- Nasıl almam, beni ahştırılıno:, 

5.dcta hasretini çekiyorum. 
Sırtını bir ağaca dayadı: ı 
- ~3irnz dursak! Dedi, yürürl:en ci

garn ıçemem. 
Suavi, Salihaya yaklaııtı. Genç ka

dırun nazarları gök yüzüne dlkilmiş, , 
hiç konuşmadan cigarnsıru tilttilru
yordu. 

- Ne diiııündünüz, S:ıliha? Yoksa 
h5.ltl mazideki hatıraların pesinde mi 
koşuyorsunuz? 

- Ne güzel alay ediyorsunm:, in
sanla! 

- Söyleyin Saliha, ya siz, Sonba-
harı sever misiniz? 

Sallhanm nazarlan yine karardı: 
- Hayır Suavi Beyl 
- Neden? 
- Bu cansız s:rn yapraklan cşe-

lcmlyclim. Belki onlnr dah3 hüzilnlu 
hatırnlan, daha korkunç ıstırapları 
gizlemiye çalıeıyorlar. B 03 bu düşen 
yapraklar nedense bir bhi iistüne do
kü1cn son göz yaşlarım hatırlatıyor_ 

- Devam edin •. 
- Hayır •• Ben de hüzünlü mülmha-

salardan pek hoşlanın m. Hiç unut
mum, annem derdi ki: "Gül, hayata 
daima giil ki, o da sana tebessüm et
mıı.. Gülmek lhım Suavi Bey. 

Sallhanm gözlerindeki yaş bulutu 
tebessüm ışı!:lariyle lxncklcncU. 

- Yürüyelim, geç kaldık. 
İkisi de sustular. Uzun zaman hiç 

konuşmadan ayn! soluk yol üstnndc 
yiirudüler. Bir ara Suavi Salihaya da
ha fazla sokuldu, koluna tutarak: 

- Size karsı bilseniz ne kadar 
müteşekkirim 1 Dedi. 

GcnG kadın şaşırmış gibi sorda: 
- Niçin Suavi bey? 
- Dün akTiam beni kartardnm: E-

ğer salondaki b:ılkon kapısını açık bı
rakmamış olsaydınız, dışarda kala
caktım. S:ı:ıt üçte döndıim. Hiç kimse 
farketmedi. Malfrm ya. 1ı;ıJam duysa 
kıyamet kopar. 

- Çocuk dcgtlsiniz kl, Suavi bey, 
zannedersem eve istedi riniz santte 
girip çıkmalı: hakkınızdır Hem ba
banız size karşı çok mlls:ımahakSr. 
Doğrusunu söylemek tazım gelirse bu 
gıöi işlere kanıımayı sevmem. Bnnu 
bilhassa benim yapmam do&u değil. 

ARKASIVAR> 

.. ı. L.l _, .t 

~ll..l'""" ..... şa 
Yazan: Naci Sadullah 

caleınle mwıakaıµ etmen.u.ı. ada-
bını bilmedığlmize dair ma

kaleler yaz..ın Yahya Keıruıl, ıünün 
bl.r1ndc, bır fikir ihtilafını bastonla 
ortadan kaldırmaya kalkışmııtı. 

Kalemle münaka53 etmenin idibıru 
bUmediğimıze dair m..ık leler yazan 
lsmail Habip, edebi bır munaka;ıayı 

J ı;nmarla sona erdlrmişti. 
Kalemle münakaııa etmenin idlbım 

bilmedı.!imtze dau makaleler yazan 
Pe7amı Safa, şımdi mahl:eme hu
zurunda, kufurlc sona erd rilıruıı b:r 
fıkir munaka:ıasınm hes bmı ver
mektedir. G""nün Bir müddet evvel imtihana giren 

musiki sanatkarlarından bir kıs
mı iyi not alamamışlardı. Bunun üzerine musiki snnatkarlnn ce
miyeti üyelerinin bilJJilerini arttırmak için bir kurs açmıya 
karar vermiştir. Bu kurs dün esnaf cemiyetleri birleşik bina-

sında saat 14 de açılmıştır. Kursa altmış kadar cemiyet üyesi gir
miştir. Diğer taraftan mal almıya gelen ve burada öldürülüp kuyu
ya atılan Hüseyınin katili olan Haydarla hemşcrisi Mehmet de 
dün yakalanmışlardır. Resmimiz kursa giren Bayanlarla yakala
nan katilleri göstermektedir. 

Bir Kadının Boaazı Sı
kılıp Paraları Çalındı 
Evvelki gQn KadtköyQndc kendine 

elektrik memunı sUsü veren bir a
dam, veteriner profe örO Allmy A
lAattinin evine girerek, çok cüretll 
bir soygunculuk yapmıştır. Hildlse, 
Kuşdilinde İhlas sok ındn olmuş ve 
§U şekilde cereyan etml tir: 

Öğlcy<' do mı emir <'l"i1 Albayın e~i 
Bayan Bedianm hıu:ırl d n yemek
leri alıp veteriner mc tebinde prof<>
sör bulunan Albay Al'httıne götür
müş ve evde Baynn Bedi:ı ynlım kal
mıştır. 

Bu sırnda aralık bulunan kaprdan 
!çeriye bir adam girmiş ve kapı ya
nındaki s:ıate bakmıştır. Mutfakta 
me~ ul olan Bedia, içeri girC'n uzun 
boylu ad ma ne isWdigini sormuş ve 
ondan elektrik saatine bn 'rnca •ı cc
va bmı alınca, elektrik taksitin! öde
diklerin! söylemi tir. 

• 
m K y ya Cese Atll ç t n 

Usküdarda oturnn İbrahim adında ı bulunduğunu söylemiş, bu saz Hay
biri, zabıtaya müracaat ederek bir darda bu paralan ele geçirmek arzu
müddet evvel Kigıdım mal almak il- sunu uyandırmt5tır. Ha~dar bunu 
zere is!anbula gelen ve aldı ı mallar- Mehmcdc açmış ve ikisi birlikte Hü
dan bir kısmını kendine bırakan Hü- seylni Oldünnek için bir plfln hazır
ı:eylnin ortndan knyboldu~nu bildir- lamışlaıdır. Cilmhuriyet bayramında 
mlştir. Zabıta tahkikata koyulmuş ve beraber gezip e&lC!'len üç hemr ri 
elde edilen bazı dellller HU eyinin ertesi gOn de bu]•ı ·rmşl:ır ve Tak~ 
bir cinayete kurban gittiği knnnatlnl simde bir gnzinoda bir hayli fçtikt n 
doğurmustur. Nihayet Hilscylnln COm sonra hep birlikte Hayd:ınn Ahteı· 
huriyet bnyrommdn Beyoğlunda İs - apartnnanmd:ıki odnsına dönmtişler
tiklfıl caddesinde Ahter apartımanm- dir. İki kafadar Huseyinln uyuma
da kapıcı ve hemşcrlsi Hrıydarb bir- sını beklemişler ve içkinin te iriyle 
llkte gc7.lliği öğrenilmiştir. Sorguya çnbucnk sızan Hüseyinin üzerine a
çekilen Haydar, Hilseylnln nereye tılmışlnrdır. Hnydnr Hilc,cy'inln kal
glttiğlndcn haberi olmadığını s5ylc- bine tabanca ile bir el otcş ct.mlş, ar
mişUr. Fakat biltün şuphf'lcr üzerin- kasından Mehmet de bıçağını can 
de topbnan Haydar yine hemşerlle- Ç<'kişcn hcmseris: ne saplnmıstır. Bun
rlndcn Mchmetle beraber HüsC'ylni dan sonra Hüseyinin. apartmanın bod 
öldürdQkleıini iUraf etmiştir. Hayda- rum katma gotürüp beline bir tnş 
rm anlat.ığma göre HOscyln, ziyaret- bağlndtkbn sonra kuyuya atmıslnr 
leri sırasında İstanbuln mnl nlmıya ve üstündeki paral:ırı paylnşmışlar
gcldiğini ve üzerinde epeyce para dır. 

Bcdi:ınm yanma yakla~n adam, 
blrdenblrc onun üzerine atılmı: ve 
eline geçirdi bir çocuk aıtari'riyle 

boğazını sıkarak k dmı b:ıyıltmıştır. 
Aradan bir müddet gcçtıkten sonrn. 
tesadufen gd<'n komşu, v:ıziycU za- bilezik ve blr kıymclli altın s:ıat ve 
brtny.:ı haber vermiştir. lkl tane kulphı Reşadiye altını alıp 

Yapılan tnhkiknta gl5re, bu tnechul savuşmuştur. 

o .. 

Evler Muayenesiz 
Kullanılmıyacak 

Belediye inşaat için yeni bau e
saslar kabul etmiştir. Bu esaslara gö
re, yapılacak binaların temelleri a
tıldıktan sonra Belediye harita sube
si y:ıpının yolun pltın ve profiline 
uyup uymadığını incellyecck, sonra 
c<:zıs yapı ruhsatnameleri veı!ilecektir. 
Diğer taraftan inşaatı biten binaların 
fenni ve sıhhi muayeneleri yapılmn
dan mesken olarak kullanılmasını d:ı 
yasak etnılstır. Aldıkları ruhsatna
melere gl5rc inşaat yapmıyan mimar 
ve kalfaların da birer sene müddetle 
işten ahkonulmalanna knrar veril
miştir. 

-----o----~ 

Aman 
eveti 

Matbuat 
Şe rimizde 

Alman har!ciye nezareti matbuat 
dairesi şefi Doktor Smith'in reisli
ğindeki Alman matbu:ıt heyeti dun sa
bahki ekspresle Ankaradnn ıehrimıze 
gelm!stir. Heyet Parkotele !nmistir. 
Bugün tayyare ile ve Sofya yoliyle 
Almanyaya döneceklerdir. 

Cam Eşya 

Keza, yazdığı bir çok yazılarla, 
gençlere, kalemle munakaşa etmenin 
idd.bına dair öğütler veren Ertuğrul 
Muhsin, :ılmdi, bir fikir munakasasını 
şahsiyata dökmekten ve muhatabına, 
kanunen cürüm sayılıcak derecede 
hakarette bulunmaktan ım znundur 

Görülüyor ki, bu mevzuda lleizıe 
talkın verenler bile, fikir kavgasına 
küfur katmamak ıtidaline sahip detll
dirler. İtiraf edeyim ki, zaaf olduiu
nu blldtğim halde, ayni hataya düşmek 
ten zaman zaman kendim de kurtıa
labllmi15 değ!lim. 

Z:ıten, kuçiıMü büyüklü, bütün mes 
lektaşlann bu zaafla malul oluılannm 
sahicl sebeplerinin en müh!mmi de. 
içimizde, bu hatayı fşllyenleri ayıph
yaeak durumda tek vatandap bahı.D
mamasıdır: 

Çünkü, maalesef, bu mevzuda cam. 
lemiz az çok "sabıkalı,, sayılıru. 

Eminim ki, nesillerden nesillere 
miras kalan bu "ebedi küfürbazlık,. 
Adetine lideta mecburen uyanlar içio
de, teessür duyanlar çoktur. Ve on
lar, münakasanm küfürü fars haline 
sokan kıukırtıcı öfkestnden kurtulchılr.. 
ları zaman, vaktiyle ayıpladıkları 
rneslektaşlanna benzemekten utanc 
duymaktadırlar. Fakat bu samimi te
essür, bu samimi utanç ve bu hilleria 
meslektaalara zaman zaman telkin et
tiği samimi hüsnü niyet bile, huyu~ 
muzu değiştirmemize asla klfi de
ğildir: Çünkü artık açıkça itiraf ede
lim ki, aramızda maalesef... İmtisal 
olunacak başka nümune yok! 

+ DENIZYOLLARI MUDURU - Den
:vollan umum mlld ril lbrahim Ba,boranıa 
htlla ettlfı hakkında verılen haber dofıı& deo 
fildir. 

S:ılihan.ın gmen nar.ır.Ian, !nce 'bir 

1 h zün sisi ile bulutlandı.. 
- Son baharı sever mislııi:z? ~ 
Suavi mütereddit: 

BUG'ONKO PROGRAM 
'7.SO PTocnım 18.03 Fasıl 
7.SS MOzilt ('Pl.) 11.40 MOzik (pt) 
?.45 Haberler l?,00 Konuıma 

saıus. Bayan Bedia bayıldıktan son- Hfıdiscnin cereyan tnrzmdan mcç
rn 18 basamak merdivenlerden yu- hul adamm evin husus1ycUcrinl ve 
kanda olan s:ındık odn'"ına çıkmış, Bayan Bedinnm ne zamanlnr yalnız 
o od::ıd:ı bulunan iki ceviz sandıktan kaldığını bildiği vq hnttıl para bu
evvclfı b1rlni nem~. içindeki eşyalnrı lunduğuna ve nerede saklnndı'!ma 
yere dökmilstQr. Burndn aradı •mı vakıf olduğu tahmin edilmektedir. 
bul:ımaymcn, kilitli bulunan dlğ"r Emniyet mildllrlüğü parmak Jz.l ma
sa.ndığt :ıra- deııüde zorlayıp kilidi ııası mcmurlar.ı eşya ve sandıklar ü
k~ onu dn karıştırdıktan sonra, zerinde buldukları tileri ~lt et
b!r tol"ba ~nde bulunan 2880 Ura- m!şlerdlr. Dayan Bcdfamn verdiği 
d~n l.2aO 1ir:ısım alnı tır. Bcrhmıgi c~Alc g5re. uzun boylu <'.Slm!r ve ka
bir schcple pnrnıın 600 lirn: mı bırn- ra knşlı ol:ın meçhul nd:mı arnnmak
knn mecbtfi adam, bu p:ıradan gnyrl 1 ta ve sÜTntle ele gcçirllcccği tahmin 
SSD<JJ'ktıın e tane Sıv;:ıs yap1S1 altın olunm:ıktadır. 

DUn bu kuyudaki su, tahkikata el 
koyan mOddclumumt muaviı;ıi Turnut 
Oktay ve cinayet mnc-ısı memurlnn 
huzuriyle itfaiye motopamplyle bo
şaltılmak istcnmi tir. Fakat bi!Ahnrc 
kuyucular indirilmiş, suyun fazla ol
ması cesedin bulunma. ma imktın bı
rn kmnmıştrr. Dunun için diln nkş:ım 
geç vakit kuyuya dalgıç indirilmesi
ne lilzum görillmüştü'r. Mnamnfih ce
sedin kuyuda bulunup bulunmrvnen
ğı hen~ malum de ildir. KaUllcrin 
ildsi de yakaL"Ulilllııtır. 

Piyasamızdıı. bazı zücctıdye eşyası
nın noksanlığını gidermek için Pa
şab:ıhçe eisc ve cam fabrikıısı faaliye
tini arttırmıştır. Fabrika holcn en vn
ruri olruı cam eşyayı imal etmektedir • 
Fabrika, toptan satış mikdarlarını da 
kUçü1tmüı;tür. Siparişlerden ancak 
2 - 3 yüz lirn:vn kadar olan par.tJler 
kabul edilmektedir Ahcılıırm ebcrisi 
Anadolu mU$tcrilcr!dir. Taleplerin 
çokluğundan dolayı, fabrika. tevziatını 
sıraya koymıya mecbur lcalmı tır. 

+ HiLELi TERAZi - Yapılaa ltontrolo 
ler netlculnde KadılelSy mmtaleasmda buı 
lrlmselerln h611 okka kullandıfl ııörOlmOıt ır. 
Dundan baılea bir tarafına 100 ırramlık ko
nulduiu halde hlc fule ı6ıtermlyen hilali too 
ruiler ve dofru t•rtmı:van lıantarlar ele ae. 
clrllmlıtlr. 

D - Evet_ D.:ıha dofrm;a pek sev-
mem. Çilııkü__ Fazla hüzünlü bir 
mevsim. McseI! laJI bütün ııoğuklu
'1lrr.ı rağmen. kurulnğıma rafmcn son 
b hara tcrclh edcriıl\, Esa~ ID%in 
ıeylcri sevmem. 

- Ne Jcad:ır hassassımz Suari lıcy. 
Suavi neşeli bir lcahkahadan sonra: 

s.oo MllztJı: CPL1 19.15 ırn 1t (Pl:) 
.ıı.ış Evin eıttf 19.~:I Haberler 
8.30 141Wk (1!1;) 19 45 Türk mlb:ll!l 

o 20 15 R:ıd10 ca..-ı:ttsı 
12.3!> :Proenım 20 45 Sulular 
12.33 TOrkOltt 2J 00 Zir.,.f takvfı:ıf 
12..45 Ra~rlcr ZI 10 'temsil 
13 00 TDrkültt %2.00 Orn&tra 
13..'IO Mll.zilt (l't;) 22..SO :R~ltt 

o 22 45 Ork 
ıa;ao ~ .%2.55 ~ 

1 
L 

• er r (Ba§tarafı 1 lrn:.tde) 
Sidl-Omar ve Halfayadaki mih 

ver müdafaa mevzilerini tutan (Baıtarafr 1 melde) 
düşman kuvvetlerı üzerinde sen Bazı tacirler, Sümcrbank mamuffi-
bir tazy'ık tatbik edilirkoo, Hint- tından olan malları el altından ve 
li, cenup Afrikalı ve Yeni Zclan yüksek fiyatla sattıkları ı:l.bi, bir !;Ok 
dalı kuvvetlerle takviye edilen kimseler de bohçacı kadınlar' vnsıta-

siyle bunları çok yüksek fiyatla elden 
İngiliz zırhlı te!;'ekküllcri Sidi - çıkarm:ıktadır. Bu suretle yerli fabri
Onınr cenubunda hududu geçmiş kalanmızm istihsal!itı, Yerli Mallar 

uşturucu 
de Satışı 

Sıh'hat Vekaleti Bazı 
Tavsiyelerde Bul udu 

Bir Çok Yerlerde 
Yeniden Büyüyor 

• bulunuyordu. Pazar.lan kanaljyle bu mutavassıtlann 
Halkaya bombctlanıytır eline geçmekte ve hakiki ihtiyaç sa

hipleri bundan mahrum kalmaktııdır. 
Ankıra. 20 (TAN) - Sıhbat Ve'kfi- V.aşhrgbm. '2D (A.A.) -cCelik ısa-

lcti n~turucu maddeler sarfiyatının mryllnc 'bağlı k&nilr madcnlertnfn 
t tkik ve tcftitinde kolaylığı temin i- grevi, dQn, diğer m:ıdenlerde bilyük 
Çlll tcşk:illtma eu tedbirlcr.iıı alınma- mikyasta bir tesanW. grevi çrkınnsın:ı 
5Jill tnvsiyc etm.lşUr: sebep olmuştur 
1-Uyuşturucu madae1cı1 muhtevi Pensilvanyndn. ~de ve 

rcçct.elcr husu t bir dikkatle yazılm:ıh Virjinyada <!D m 137 maden bpah
ve bunlann mutl:ıka mntbn reçete kil- dır. Perun1.vanynda grevcilerin adedi 

:rmın ~lmak suretiyle doktoru~ 22 bin kadar tahmin edilmektedir. 
mı. adres!. ve di~l~m;ı numa~5! açık !stnısal günde 100 bin tonu aşan blr 

surette gorulmelıdir. Eğer ılaç bir eksiklik göstermiştir. Virjinyada 30 
~ya verll~cekse, ~nan yal.?1z ndım bin grevci sayılmış, burada istfhs:ıl 

y~k!a fk~ıfa etmıycre~ ~uviyct v.: günde 150 bln ton nı bctirıde azal-
dresmı de illi.ve eylcmelıdır Dokto- t R · Ro lt, ı dl vuku • • mış ır. cıs o ve ı;; m , a 

run muay.cne cvınde knllanılmak il- gelmek tehdidini ~ dcınl-1-
ere lstenılen uyuşturucu maddeler g n •J;; 

reçct lerinde de bu husus aynca zik- lan mfütahdcmlerfnln grevine mıaıl 
redılmcl dir olmıyn ,alşnaktndır. 

2 - Mu~:ıycnehanelerde müstaccl * 
vaktıl:ırda veya ane tezi için kııl13m- ~..-vyork 20 (A.A.) - Pitsboum"-
kn uyuşturucu maddeler her mud:ıvi dan Assoc:latcd ~·e b her vcn'ldi
t bibin tııtmrya mccbnr olduğu pro- t;'ine göre, bu bölgedeki bir maden o
tokol defterine dikkatle ve h:ıstanın cnğında ıgrcv nôbctçilcriyle gr v y.ıp 
ismiyle ve dresi ve kullanılan mikdar mıyan f..cıçller nnısmda bir dövüş ve 
J!e beraber kaydolunmalıdrr Evle- sllfilı :teatisi o~ .3 ~ .Yaql:ı.n
r nde mu:ıycnc ve tedavi cdı1e~ ~ta- m~~ 
l rdan bu suretle uyuştıınıcu maddclcr -----a--...-.---· 
t tbıkine lıizum görillcnler b:ı.W:mda 
da ayni nm:mıele yapılmnhdır,. 

erı a Eski 
-mh rreisi 

(,Baftar.ah 1nclde) 

etmıye .muadil olacağım söyle -
mıc;tir. 

Birleşik Amerika eski Cüm -
hurre ·• A vrupaya bir sefer he
yeti göndcrihnesınin ayni zaman 
da Amerikanın iktisadi ihürriye
t ni de tehlikeye keyacağına i~
ret etnrlşilr. 

Hoovcr şöyle demiştir: 
.. Avrupaya bir Amerikan ordusunun 

der im i me clesi, geçen h.ırpte
nin e de !dır. O zaııuın, bir sene-

1 k bir muddet zarfında ordumuzu 
e nıyetle Fransayn ta ıyabildik Bu 
defa, çok mühim askeri kuvvetleri bir 
h mlede t ımak ve bosaltm:ık mec
buriyet ndeyiz. Beş, altı milyon genç 

an h ırlam k zaruretindeyiz. Bu 
eti n t ı n k içın luzumlu gcmJ. 
ncak be de yapıl bilir. Hlc; 

Dahiliye Vekaletinde 
Y..eni Tayin ve Nakiller 
A~ 20 (TAN) - Dahlli,e VekSle

tlttin ;ıoanl hurral<lığı tQin vcı nakili re ait 
Jlsteyl bildiriyorum: 

Rııtı ka:rmakamı Abdn11:?ı Parlan Puarcrk 
Ka:vmabmlı4tna, Pa arcılt lı:a:ımıalcamı Edip 
G rta7 Karlto11a 1ta7maleam!Jfına b}"in edil· 
mlıtlr. 

Mant:a ldanı lıcyeti tznmdan Ser.d Har· 
manlca)'a ıl!rillen ldar1 1 nm llzerıne -.elctlet 
emrine al nmı tır. 

Kırklareli V•lisi lbsan Akl07 mın!d,e bas 
m [etti 1 ıne. Kon)'a idare beyetl ha ından 
Zelel Yı .r E ki h r vali m vlnli me, 
moı1e1ııe m rrıt Ba rl Konvar Konya idare 
heyeti balıtına m iye m fettlıl Aalh Er· 
ttın aıtlu idare !ıeyrtl bal fma. Sıvrlbl ar 
Ka)'malramı R sıO O.rll Samsun Yali muavln
Uflno nakkn tayin edilmlaJcrd.lr. 

Singapur'a Yeni 
Kuvvetler Gönderildi 

Sin.gapur, 20 (A.A.) - Muhlm mik
dard:ı Avustralya takviye lnt:ılannm 
buıün Sing:ıpura geldı/;i resmen bil
dirilmektedir. 

Noterlik Kanunu 

l i m teh sıs -hattll Okyanusu pılan bir tldllde not rlerin se le ıaırrl •a· 

. Kahire, ~O (A.A.) - Dah~ şim 1ı Bu vaziyete ~e oıı:ıak üzere, ~ha 
dıden hepsı Alınan olmak uzer.e evvel, nüfus hüviyet cuz'danlarm.-ı ı;;a
bir miktar esir alnımı tır. İngi- ı ret konulması düşUnUlmüş, fakat tat
Iiz filosu Halkay!l.yı bombo.rdı - bikatta bunun mlisbct netice vennedi-
man etmektedir ği görUimüştiir 

Al b·l. .... •• Sümcrbank'ın bu kararından memur 
man te ıgıne gore larm geniş mikyasta istifade edebile-

Bcrlin. 20 (A.,AJ - "~bli~ Şi- I cekleri şüphesizdir. Yerli Mall:ır Pa
mali Afrikada iki gundenberl kcşf e- zarlarında patiska 70 kuru!J, basma 38 
dilmiş olan ve Sidi - Ömer'in cenu-

1 kuruş, Amerikan bezi 28 kuru~. ba
ba garbisindc hazırlıklar yapan İngi- zen 47 kuruş gibi gerçekten c;ok ucuz 
Uz knvveUcd 18 Sonteşrinde Tobnık bir fiyatla satıldığı cihetle hakiki ıh
istilaımctlnde bir ileri h rCketine geç. tiyaç sahiplerinin bu yeni kararla i.s
mişlerse de ~pılan mukabil taarnız- tediklerlnl değer fiyatiyle tedarik et
lar ncticcTI:nde derhal ger: pilskUrtül- meleri kolaylaşmaktadır. 
müşlerdiı:. ln~il"zler ağır zayiata uğ- Siimerbaıık fnbrikalnn, bütün bu 
ralllJlW:. Bir ~k tank tahrip edil- m:mıul!tm ipliklerini kt.'!ıdi fabrika-
miştir. larında imal etmekte ve bu iplikleri el 

ltalyan tebliğine göre tezgahlarına da dnfı~aktadır. HükU

Roma, 20 (A.A.) - "Tebli •',: Mnr
ınarik'te duşmanm zırhlı kuvvetleri 
dun fecir v ı?:ti k::ı?'$l'larınd:ı dııra:ı I
talyan zırhlı kuvvctlcr"ne taarruz et
m· terdir. "Ar:lctc,, ismindeki zırhlı 

fırka şiddetli bir mukab l manevra ile 
ak ama doğru füısman tanklarını çe
virerek imhaya muvaffak olmuştur. 
Dü'lmanm diğer t nklan geri çekn
mişlcrdir. Moharchc lSO k"lomctrelik 
bir cephede devam etmektedir. 

Harekat lıakkı.rıda tafsilat 
Londrn, 20 (A. A.) - Strcnaik'de 

200 kilometrelik bır cephede Ucrlc
miyc ba lıyan İn..<tı'llz kuvvctl ri ce
nupta 90 .kilometre kadar ilcrbntş
lerdlr. T arnız General Sır Alan 
Cunnln ham kumanda mdaki 8 incı 
İmparatorlul~ ordusu t rafından mü
him rnotörlil kuvvetlerin himnycsfn
de ve ta rruzun sn cen hmı koru
yan Amiral Cunnlngh m kuman::ia
smd ki lnglllz Akdl'Tliz filo unun, ha
va filolannm, Cenubi Afrika ve A
vustralya tayynrcl rlnin iştirakiyle 

yapılmnkt dır. 
Kr.1.ılredcn gelen malfun:ıta g5re, 

düm1:ının kuvveUeri 2 Alman zırhlı 

tUm ninden ve bir İtalyan zırhlı tü
meninden ibarettir. Mihver kuvvet
leri Bardla etra!md:ı Tobruk'da ol
duğu gibi derinli ine milhlm lstlh
ktımlar vücude getırmi lcrdır. Bura
da İmp ratorluk kuvvetlerinin hare
kAtmı güçl Uren birçok mayln tar
ı 1 n v rdrr. 

metim:Zin yayılmasını teşvik dtiği bu 
el tezdhlarmd:ı imal edıl'"n mikd:ınn 
senede 85 milyon metreyi bulduğu 
haber verllmcktedir. 

!E 

çevirme hareketi şeklini alan bu ile
ri hareketine birçok tank kollan iş
tirak etmektedir. Hnreketin hedefi 
Tobnık garnizo:niyle teması temin et
mek olabilir Bu takdirde Tobruk 
harekfttm bimd:ın sonraki safhnl:ırı 
için bir lstinnt noktası teşkil edebi
lir. Bıtar.af mııhflllcro gelen malQ
mota gore, mfilıim ıplkyasta takviye 
edilen İmparatorluk ordusunun mev
cudu 750,000 kişiyi bulmal.."1ndn-. Or
du mdzcme bakımından d:ı .iyice 
takviye edllmlşUr. 

Harbin parolası 
Londra, 20 (A.A.) - Reuterin Lib

yada ilerliycn buyük Britanya kuvvet
leri nezdlndeki muhabiri bildiriyor: 
Şimd batı çölilndeki h:ırp sahnelerin
de İngiliz ve Alman kuvvetleri knr:;ı 
karııy:ı bulunuyor. Imparntorluk kuv
vetleri ltıılynnlardıın z!yade Alman
ları harbe icbar etmek istiyor. Bunun 
sebebi de öldürülcıı bir Alman aske
rinin esir edilen altı İtalyan askerine 
şahsan muadil olm:ısıdır Harp p:ıro

lası şudur: "Bir Alman bldür, '.İtalyan 
kendir ğlnden ltaçacalrtır,,. 

18 tayyare düşü,.üldü 

a y m ;/ f k olsak bile- böyle tir r irathınnın m :nen bir n betten r zl 

bil 
wi • j aının noter ~rd m sa dı lanna brralu m:a t 

o duyu Avrup;ıya çıkar~ eceı m:ze •• ,. mı te bit etm tir. ıı .k metin t lelıfınde 
lıunmıyor.,, im ,ııaQI. Cu.A olıı=kuı idi,, 

İn ıliz nrnmınun ilk hedefleri 
Enhllin 85 k lometre cenubunda kAin 
Sidi Ömer il!' s:ıhllin 80 kilometre 
cenubunda !tın 1 dcklcn:ı kalesi -
dir. Bardia kale ·, etrafında gcw;; bir 

Kahire, 20 (A.A.) - "Hava tcbli
gi,, Dun Libyadald taarruzlar e na
sında diışmanm 18 tayynrc i tahrıp 
edilmiş. mo örlQ bir nakllye kolu 
muvaffakıy tlc mitralyöz ut ine tu
tulmuştur. 17/18 gcC(!Si, yeniden Na
poli ve Brendizı'yc tn::ırruz etmişi r
dir. Bombalarm hNll'ficr üzerinde 
p:ıtlı.ıdığı görUhnQstilr, 

Altın Fiyatları 
Altın yükselmekte dcvrnn ecliYOl'. 

Dün bir altın 2590 kuruş an ve bir 
gram külçe altın 360 kuruştan satıl
mıştır. 

r 
iyor 1(\ 
.•(B wtar.:ıfı 1 lncfdc) 

"Di~cr devletlerle münasebctleri
mizdcn bahsetmeyi lüzumsuz goriıyo
rum. Çünkü bu mtina.sebctler, kralın 
nutl:u ile gcreE:oi kad:ır aydıriliıttlmış 

bulanmaktndır. Bununla bcr:ıbcr ce
nup doğu kom;ıumuz Turklye ile mli
n:ıscbctlerlmiz ilzcrlnde durmak is
terim. 

'l'ürkiye ne münasebetlerimiz, Kra
lın nutkunda h:ıklı olarak bclirtildifi 
e-:bi, son yapılan dostluk muahedesi 
ve 17 Şubat 1941 beyannamesi 1.ihni
yeti içinde çok mUs:dt bir tarzd:ı in
kişaf ctmllitir. Beynelmilel vaziyetin 
:nkişnfJyle alakalı ol:ınık bazı mah
fillerin aramızda itim:ıtsızhk ynrntm.ık 
için yaptığı teşebbüsler kat'i snrette 
muvaffakıyetsizliğe uğramııur. Bu, 
mün:ısebctlcrimizin istikbalde ayni 
karııılıkh güven ve dostluk Lihn!yet; 
lÇinde inkişafta devam edeceğine olan 
kanaatimizi daha ziyade kuvvetJend r
mcktcdir ... 

....:.:.;__~~-o-~~~-

(BaJtarafı 1 incide) 
Kerç tahliye edildi 

l\loskovn. 20 (A.A.) - Sovyct teb
liğinin bir llflvcsinde liÖYlc denilmek
tediı:: 

Kerç b:ızt stratejik sebeplerle Sov
yet kıtnları ta.n:ıtından tııhllye edll
mi~tir. Kcrç için yapılan muharebe
lerde Almanlar ZO bin zabit, küçük 
zabit ve nefer, 130 tank. 200 top, CCP
hane yüklü 1100 kamyon ve 40 tay
yare knybctmiıılerdir. 

Sovyet tebliğine ek 
Mo kova, 20 (A.A.) - Scwyct teb

liginin bir füıvesinde bildlrildiglne 
göre, Leningrat cephesinde bir kc-
5lmde faaUyette bulunan Andrc! yol
daşın kumandasındaki btrllk beş gün 
lllk bir muharebeden sonra 600 dOş
man öldllrmO:ı ve birçok sahra topu. 
mitralyöz ve slpçr havan topu al
mıstır. 

Karndenh filoswıa mensup tayya
reler bugün içinde asker ve tcthizat 
yüklil nltmıştan fa:r.la kamyon tahrip 
etmişler ve birden fazla piyade bölü

eygan 
Sevıe 

aü e ğünü imha etmişlerdir. 

• ...,!• 
nwJ 

(Battanıfı 1 lncfde1 
Umu:nı murahhaslık yerine, 

B~vek~et muavinliğine doğru -
dan dogruya bağlı olup merkezi 
Cezayir ~inde bulunnn bir da
mıi genel sekreterlik ihdas -edil -
miştir. Genel sekreterlik vazi -
fesini, Generaı Weygnnd'ın diğer 
mesai nrkndaşı olan visamiral 
Fenard üa edecektir • 
Mareşal Pctain, General Wcygand'a 

mesleki hayatında arduya ve vatann 
ifn ettiği hizmetlerden dolayı sivil 
hnyat.-ı avdetinden evvel teşekkür ct
mi.,.ttr. 

Gencrnl Weygnnd lstlrnh t için 
Fransnnm ccnubuna gitmek üz.ere 
Vichy'dcn ayrılmıştır. 

Berluı'in mütaleası 
Berlin, 20 ( A.A.) - "Stcfanı,, Bcr

lln siyasi mahfilerindc, S mnll Afri
kadaki İngiliz taarruzu ile Vlchy'dc 
General Weygand'm ismi etrafm1:ı 

cereyan eden bazı htıdl elcrin ayni 
zamana tesadüf etUği naz.an dikkate 
konulmaktadır. 

(Baştarııfı 1 incide) 
yaprlm:ısı imkJlnı hasıl olmuştur. 

Boen:en Zeitung gazetesi, yeni Sov
yet tümenlerinin imha cdildıfini ve 
müttefiklerin mühim harp malzemesi 
elde ettiklerini yazıyor. Bu muvaffa
kıyetler kısmen de, düljman kara ve 
deniz kuvvetlerine tamiri mümkün ol
mıyan darbeler indirmekte devam eden 
Alman hava kuvvetlerinin müzahcreti
le tahakkuk etmi5tir. 

Zwolff - Uhr - Blatt gazete i, Kı
rımda hnreklitın süratle !nkişaf etti
ğ'ıni, bu bölgedeki Sovyet kuvvetleri
nin ljiddetli mukavemetine rağmen, 
Rusların, yarımadanın en müstahkem 
şehri olan ve tamamen muhasara e
diiml5 bulunan Sivastopola kaybet
mek üzere olduklarına işaret ediyor. 

il angö bombalaııdı 
Roma, 20 (A.A.) - StefanJ: Hel

slnki'den haber verildiğine göre, Fin 
kıtalnn Hangue istıhkimlarını bom
bahmı!llardır. Fin bomba tayyareleri 
Murmansk demiryoluna bir akın yap
mışlar, 3 lokomotif tahrip etmiiler
dir. 

Ayni m. hfiller, Wcygand'm ml'v- ve bu mü temlekeleri Surlyen n tıkı
kllnde muhaf uı t'dilme !, aksi tnk- betine maruz kaim ıkt n kurt rm k 
d.:-de Fransız mü mlC'kclerine gon- için mlıdataa vazly ne koy k bır 
derilen in ·e maddelerlnln kcs!lC'C'<' 11 b b' ta ı ı · ı t t ar ıye na1.ırmm y n nı -
yolundaki Amerikan tall'bi üzerine, dlr. Ayni gazc.-te, bu makamm Al
Vıchy hukfımeti tarafından duyulan man do tu oldu unda şüpho bulu 
hayreti yerinde buluyorlar. mıyan blr kimseye tevdilnin kntt 
Frnnsız mahfillerinde Weyg:ınd'm zaruret teşkil ett" ni i ve dzyor 

oyn~ıdıjı hnkıki rolUn ne olduğu da De Bl'irwn Vichy'de 
ar.·ştırılmaktndrr. 

Nouvc:ıuk Temps gru:l'.'tcst bu iT!"- ) 

sele hakkmdn yazdığı bir ya%ıda, Şl- De 
nırıll Afrlkadaki Fransız müstemleke- Brinon Vıchy'ye tir Mum lleyh 
lcrlnin siya 1 ve ıı kcrl vaziyetlerinin 1 bu s:ıbah &şvekil 'Mu vınl Am1ral 
nydml.atılması lUzumunu belirtmekte Darlan tarafından kabul cdilmlstir~ 

• 
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RUMi: 1357 HİCRİ: 1360 
Sonteş?'in: 8 Zilkade: 2 
Gllncş O ~ Ileindi Ale1am 
6 55 ız.oo 14.31 16.46 

Chl!rc c anah 
• (Baştarafı 1 incide) 

kuvvctlcrimizın hareketleri mus 
tesna addolunacak derecede şıd
detli yağmurlarla teahhiıre uğra
mıştır. Fnkat bu yağmurların sa 
hil bölgesinde çöle nazaran şid· 
detli olduklan anlaşılmaktadır 
ki, bu halin bizden zıyade düş .. 
ma11 ızarara uğratmış olması fu,. 
timal dahilındedir. 

"18 Sonteşrin günü ordumuz bir
çok noktalardan düşmanın ileri kQl
lariyle temasa gcçmı_c;ttr. Duşmanuı 

bu hareketlere kSl"il hiçbir bazlrlık 
yapmamış olduğu ve bir sQrprizle 
kar&ılnşm~ bulunduğu muhakkak p .. 
bidlr. Cöl ordusu şimdi dilsman ım .... 
vcUerlyle iyi şartlar altmda boJ' &. 
çüşcbilccck bir va2.lyette bulnnırıı*· 
tadır. D{Şnnnllı nn1 zırhlı Jmwetıe.. 
rlyle çarpışma vukubulup bt•lmedı.. 
ğıru §U dakikaya kadar bilmiyorsam 
da, olmamışsa bile bu ~ 
uzun müddet geclkemiyeceli ,OpJıe.o 
sizdir. Sekizinci ordu pnrlak w stra
tejik bir yaklaşma hareketi 7apm11 
ve bunu muvnffakryetle bülrerek 
mühim mevziler J:ıgal etmJA ~ 
hnkknk olan bir şey vardır ki, o da 
bu harektıta iştlrnk eden İDlllls ve 
İmparatorluk kuvveUcri en b07Qk 
bir nzimlo ve fedakArlıkla ~ 
cektir. 

Bu askerler Almanlarla .mil .,. 
teçhizat hususundn ilk defa olarak 
mu :ıvnt halinde harbe giriştiklerini 
dil {inecekler ve Libyada elde edile
cek bir İngiliz zaferinin bütün harp 
üzcrınde yapaca •ı azinı tesiri P.. 
dcn uzak tutmıy c klardrr.,. 

l kirıci cephe açıldı 
Londra, 20 ( A.A.) - Lıbyadakl ~ 

nl harcklittnn bahseden Reuter mu. 
habiri, muttefik Rusynnın davetine i
cabet edilerek Almanlara Lib)'ada i
kinci bir cephe açıldığmı y:ı.mıaktadır. 

Un Tevziatl 
(Ba~ıırafı 1 lncılde) 

Belediyenin bir karan 
Beledıyc, ekmek darlığının ta

mamen izalesınden sonra, bunun 
bır daha tekerrüriıne mAni ola
cak tedbırlen de nlmıya devam 
ediyor. Bu nrnda, en mühım ola
r::ık, fırnıcılar arasında kurulmuş 
bulunan muhtclıf irkc tlerın faa· 
liyetine nihayet verılmesı karar
lrıstırılmıstır. Fatih mmtakasın -
daki fırıncılar arasında kurul • 
uş olan şirketin müddeti bu -

lc>rde nihayet bula~aktır. Bu 
rketin faalıyetin , devamı 1çın 

yenıden rnfısaade verılmıyecektır. 
Şehrin diğer semti rınde m vcut 
bu gibi flirketler hakkında da pev 
derpey ayni yolda karar alınma· 
sı düşüniılınektedır 

' 

\ 
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ŞEHiRDEN 
'--------~~------------------1 

• ngı ere ve lmparatorluk k ra, de
kuvvetlcrının ıs 

..ıan ıtıbnren Sıre Cinayetler , Vak alar. Basma, Pazen Aldırma 
Cerabub arasında 

c phe tizcrınde 
e erı ve ıkı gun iç nde 

eşhur Davalaı 
İçin Esnafı Buld 

v 

,, 
et e lerled leri ve taarruza 

n h k tın çok mah -
n b r e e h ı la dı ı ve setr-

h ber mektcd r. 
s be yle mutalea 

et er, Alman 
ol r k te ebbı.su 

''Hamlet, in Katli Davası - Turşucu Hafızla Leman - Gürültülü Cinayetler · 

Asırlık Miras Davası - Tarihi Bir Hibf 

l'ostaha11e önündeki kalabalık - Bmıdn-madan, ızmıtteıı 

gelc.11ler - Yeni usul: Vesikalar malıallelerde dagıtılacak 

bır kmıya 

t nı tebaruz 
rnto gun ve butun 

rının Nıl ordusu 
u yazm k ıdırlar. 

a ekaun, mcv ım mu
k r başlam ma e a

edılıyQr, ık! tarafın da 
ınu tem el h r taarruzu k reılamak 

taarruz tc ebbustinu ele almak 
a yle b yuk fualıyetler sarfet
kler go uluyordu. Bilh ssi İngiliz-

. en son h !arda deruz ve h.ıva 
Ue yle 1t ly d n Afrıkaya tak-

•Ye kuvvetlen ve harp malzemesi 
c ilme ıne mııni olmıya çalışı

Yorl r, bu h mulclerin getırileccgı ve 

zengin bir K yseı "li olmüş; oğ-
luna nııkıt olarak buyuk hır 

servet bır kmı$. Mirasçının bundan 
memnun olması lazım gelirken sı
kayet ettığini gorenler sebebini sor
mu:ılar. Su cevabı vermiş: 

- Bıraktığı mirnsa kaygılanıyo
rum; her tarafı aradım: Bir tane se
net bulamadım. Mubarek adam öl
meden evvel butun al cagını almı . 
verece ini venn s. Ne olurdu? Bana 
boyle nakit bırak cagına b"r tomar 
olacak senedi bır ksaydı da doya 
doya mahkemelerde ugras aydım .. 

r -- y azan: ---- , 
: : 

i ULU NA Y ~ . . . . .. ·····--······· ......... . ........... . 
Tur!jucu Hafız cinayeti, yalnız bu 

muhitte akiıı yapmakla kalmadı. Pi
yasa snzlanna da sirayet ettı. 

Tfibütunu uhtr ile tuyln edecekler 

Gıbi tıiirler yapılarak gazel şeklin
de okundu. Her tarafta klmbılir han
gi bestckaı ın yaptığı şarkııun na
karatı nylarca işitildi: 

Lcm'.aıı ıııdıyor hasret ne can dayanır mı? 

belediyesi orasındaki bu dava tam i
ki yuz ell scncdenber: devam et
mektedir Memleketlnden çıkarılıp 
İsvlçreye ıltica eden Duk, oldufu 
zaman sıgındığı şehre ikl yüz milyo
na varan butıin varını yogunu, mi
rasçılarına da gobekten gobege :n
tıkal eden bir dava bırakmış. Brün
svik ailesi, ıki yüz elli senedir bu 
heyce nlı meşgulıyeUe omur geçıri
yorlar . 

dirı e ı m nl rı dunn d n bom
d m n edıyorlardı İngılı !er, ge
ı hafta Akden zdc İtalyad n Afrl
Y ker ve muh"mmat taşıyan bu
k bır kafıley ımha etmı!jler ve .on 

Bu haftaya muhakeme haftası de
meli. Adliye koridorl rı bır ayak, 
bın hır ayak... Bır gunde ıki mu
him dava ... 

Birı i "Hamlet,. temsıli ve tenkidi 
dol yı lyle iki muharrirle $ehir Ti
yatrosu rejisörü aras nclı geçiyor. 
Blrblrlerlne havai fişekten gibi dah
meler savuran hasımlar, Cümhurl
yet adaletini temsil eden vak;ır, k 

Tur§ueu mahkum olup Mehterha
neye gırdıkten sonra Lem'an taraf
tarlığı oraya da sirayet ettiği için 
katil, mahbusların elinden güç kur
t:ırıldı! 

Davanın geçırdiği safhalar, yazılan 
lfi.y!halar, hazırlanan mudafaalar, 
koca bir kutüphaneyi dolduracak 
cıltler teşkil cdıyormuş. Brun vik a
ilesinde, butun çocuk! rın, -dava 
yuzunden olacak- hukuk tııhsıl etme
leri bır anane olmuş. Geneve şehri, 
hayır sahibine bır heykel d:kmıştir. 
Bu hayn sevcrlıgi bir de miraııcıla
ra sormalı! 

Vesika almak iizcr c dört kö eden İstanbuln toplanan kadınlar 

ım ıçinde 28 mıhver gernısı batırmııs
rdır Yırım gun kadar evvel de, 
Janslıır, çok miıhim bır İngılız kafa-
ının, hiç bır zay"ata uiramaksızın 

orta şark limanlanna vasıl oldugunu 
h ber verm ler ve İngıliz gazeteleri 
bu munasebctlc bu had.isenın, orta. 

Tarihi Bir "Hibe, 

y eni Postahanenm onunde şım
dıye kadar gorülmemiş bır ka-

labalık var. Çaroaflı, yeldirmelı, baş 

kta yakında vukua gelecek hare
kat üzerinde çok muessır olac:ıgını 
Yazmışlardı. Dı •er cihetten, İngılız 
Orta şıırk ordul rma, Kızıldenız yolu 
le çok muhim mikd rda harp malze
ınesı gelmekte oldugu, Habeşistan ha
reketinin ta fyes! neticesinde serbest 
le lan kuvvetlerle bernber Hındi tan-

saı;lı hfi.klmin karşısında süt dökmü 
kedi gibi, yanyana, sıra sıra dızıl
mişler. Dediklerine b:ıkılırsa hiç bi
risi diğerini tahkir etmemiş.. U ı:un 
uzun, sayfa sayfa iddianameler o
kundu. D:ıvaya sebep olan kelineler 
bu munasebetle bir kaç defa daha 
tekrar edilmiş oldu. 

Gürültülü Cinayetler: 
Kureyş k hilesinin tanınmış ve 

zen&in adamlnrmdan Suley
m n o in Ali, Halife Mansur tara-

ortulu, dallı basma şalvarlı, en gen
ci kırkınd n yukarı bır kadın kala
balıiı. liu kalnbalıiın ıçinde bırtek er
kek gozt.!kmuyor. Goze çarpan erkek
ler yoldan gelıp geçenler. Hiç dur· 
madan geçışlcınnden kadınlar topl n
tısmın sebeplerini araştırmak ıçın 
bile harcanacak vakıtlerı olmadı&ı 
anlaııhyor. 

n, Avustr lyn ve Yeni Zcl ndadan 
du madan gelen kuvvetlerin bu cep
heyi takvıyc cttıkleri de muhakkak
tır. İngilizlerın Lıbya taarruzu için 
dort yuz bin k ilık kuvvetli bır or
duya ve pek çok mıkdarda tank ve 
tayyareye malik oldukları söylenmek
tedir 

Bu
0 

artl r ltmda başlıyan taarru
zun muvaff kıyet derecesi hakkında 

b ı ıPmdıden kat'i bir şey söylene
tnez. L.byanın getcn sene sahne ol
ducu muhtelıf taarruzlar ve mukabil 
t rruzlar bizim bu hususta bir dere

ye kadar aydınlanmamıza sebep o-
bı lir. 
1940 Sonb hannda Mareşal Graz
nı, buyuk gayretler eaı !etmeksizin 
dı Barrani'yl zaptetml ve Mısırı 
t liiy:ı te ebbıis etmişti. Fakat Ge

al Wnvell mukabil taarruza gec;e-
ek, bir silrp iz h:ıreketi ile 40 giın i
nde butun S rcna k'i zatetti ve 1-
lyan ordusunu büyük bir hezimete 
rattı. Ancak General Wavell'in e
deki kuvvetin azlığı ve bunun bir 
kd nnm Yunanistan için ayrılması, 

u seri muv ffakıyeti ıstismar ederek 
blus garbe gitmesine ve İt lyan

rı knt'i ol ak Afrik dan c;ıknrma

ına mani oldu. Bu keyfıyet, biıtıin 
k z nçlarının kısa bir zamanda kay
i>Q1ın sına ebel-"yet verdi. Fılhnkikn, 
\intanıar, General Rommel'ip ıdare-
ırıde kaya beş altı zırhlı tumcn 

&onder r, Martta mukabil taarruza 
gettiler ve on be gün iclnde İngi-
1 zlerin kazandıkları bütiın araziyi 
erıye aldılar, h ttti Mısır hududun

d n beş on k lometre içeriye g"rerek 
burasını tehd de baısladıl r Ancak, 
liazirana kadar yaptıklan büyük gay-
etıere ra men daha ileri gidemC'diler. 
mali Afrlkanın sevkülceyş b kımın

dan en m him ü sü ve yegane limanı 
oınn Tobruk'u alamadılar. Sıcaklar 
harekitı durdurdu. Sovyet harbi Al
lltanlan bu cepheyi ihmale mecbur et
t ;i General Rommel ıark cephesinde 
"az feye davet edildi. 
Şıa mühim noktayı hatırlatalun kl: 

/\.imanlar bu Libya taarruzunu yapar
larken ayn· zamanda Fnistin tarafın
dan da taarruza geçerek Mısın bir 
~ıskaç içine almak istemişlerdi; fakat 

Dı§arda yaşlı bir kadın mernkla 
bir başka kadına soruyor: 

- Hanım, nedir bu kalabalık? 
- Dava... Dava ••• 
- Ne davası? 
- "Halet,, bey isminde bırini 

öldunnu ler. Şch İspir'imi, arabacı 
mı neyse bir lalası varmış, o dava 
ediyor • 

- Vah vah vah .. Kim öldurmtı ? 
- Pek iy! anlıyamadım, ama sut-

lular kalabalık. İçlerinde kadın b:ıe 
var. Fakat asıl çıplak kafalı bir e
fendiden filphe ediyorlar. 

- Nerede vurmuıılar zavallıyı? • 
- Tiyatoradal .. 

c, :>-

~ 
Turşucu Hafız - Leman 

c elii.lettin Ezinenin "Hamlet" in 
Şehir Tiyatrosunda katledil

diği hakkında verd"ği müthiş haber, 
bana eski gürultühi ve meraklı da
vaları haUrlattı. Vaktiyle bir tureu
cu Hafız - Lemin davası olmuştu. 
Leman hanım, güzel b r kadınmı,, 
kocası turşucu Hnfız da zorba bır 
erkek olncnk. Bir giln pi5tovu çekin
ce knrısını vurmuş. İkinci Atdulha
mlt devrinde, o koskoca imparator
luğun üç buçuk gazetesi muhakcme
yı ııitı.in sutun yazdılar. Mud:ıfaa 
vekilleri kadının kendisini öldürdlı
ğünü iddia ettiler. Fakat mahkeme 
tur!iucuyu mahkum etti. Ondan son
ra Leman hnmm "LeUlfette 1i nazir, 
guzellikte bi kusur, işvede yekta, 
cilvede bi hemta, tende can, konca 
dıhnn, bir yosma cıvnn., oluverdı. 
Böyle bir afete kıydığı için heı·kes 

elinden gelse turşucu Hafızı. turşu 
kilpilnde salamuraya bastırıp oy!e 
bofncaklnrdı. İsimleri meçhul ı;alrlcr 
şipşak destanlar ynzdılnr: 

Lcmınm destanı yarıldı kınla 
Okunsun. ağlansın bOtlln ihvanla. 
HQrt melek yanar lh·D·flıranla. 
Turıuı:u katllı kıydı Lem'lnel 

* ~l'Ku mftri çcktı yQrQ4ü 
Delırdi ııtiılln!i kanlar b!irudü 
Bacından tuttu da yerde sOrildll 
&n aoııuııda kıydı bu tatlı clnel 

1 fından Bnsra valisi tayin edilmiş. 
stanbulun mühim cinayetlerin- ,Alinin servetini kıskanan kardeşi 

den biri de Şehremini Rıdvan Cafer, Mansurdan sonra hilafete ee
Paşanın katlidır. O zam nlar Istan- çcn Harun -ür- Reşid'e mC'ktuplar 
bul, mıntaka mıntaka, zorbalara tak- yazarak: "Benim kardeşimın hıç bir 
sım edılmişti. Beyoflunda Fehim şeyı yoktur. Neye m n:se sızden 
Paşa, Uskudar, Kadıköy t rafında çalmıştı. Bu serveti toplamaktan 
Bedirh:ınllerden Ali Şamil Paşa &al- maksadı dl. bir gün hilafet davasına 
tanat suruyorlardı ve bu zorbalar kalkmak içındir... Dermiş .• Ali ol
sınır kavgası eden sokak köpekleri dukten sonra Halife, Cafere intikal 
gibf birbirlerine daima hırlarlar ve eden blıtün serveti musadere ettir
arada dala ır!nrdı. mlıı. Cafer bunu adnletslzlık tellikki 

Şehremini, Ali Şamılin kardeşi ederek Harun müracaat ettiği za
Abdurrazzak (oyuncu Abdurrazzak man Halife. Caferin el yazısiyle 
zannedilmesın Filhakika bu da bır mektunlarını çıkarmış: 
nevı oyuncu idı ama, repertuvar'ı - Seni dcmiıs. Bu malın bu ser
dramdı... Komik degıl) Beyin koş- vetin benim o1duğuna eabadet etme
kune gldc:"ll yolu yapmamış. Rıdvan d n mi? 
Pa:ija, bu Jhmnlin cezasını sekiz kur- - Evet! .. Faknt. 
şun yemekle ödedi. İkincı Abdulha- - Servet k rd~sı~in el"nde iken 
mit, bunu bahane ederek Bedirhani- benim oluyor O olu de sana ıntı-
leri ıurdu, daiıttı. Dah:ı bır halta ev- kal ed nc:e senin nasıl meısru hakkın 
vcl gazetelerde "Ferık -ı- Şecaat oluyor? Böyle saçma şey olm z Ben 
vesik,. ve "Al! Şamil -i- güzide ha- bu servete SC'nın lkrarınla tekrar 
sail .. diye anılan zorba başı, "Ali sahip oldum demektir 
Şamil -i- hunin eııam!I, oldu Bi- ··• 
raderi "Abd -ur- Rezzak -ı- m~ziiya r-
ışrak,, iken "Abd -ur- Razzak -ı-1 i•1l• • e• 
bed ahlik,, oldu. y 1 1 r 

Boyle velvelel.i cinayetlerden biri 
de ylne zorbalardan Arnavut Ganl 
beyin katlidir MuhallC'blcl diıkk -
nında öldurulen bu ndam doğrudan 
dogruya İkınci Abdulhamıdin icra 
vasıtası idı. Meseli d matlardan bi
nnı.n metresi varmıe: Sultan, Şah 
babasına sızlanıyor, Padişah da Ga
niye emredıyor. Bir sabah bir de 
bakıyorlar ki, Damat paşanm met
resi, hizmetçısi, batta ufak fmo ko
peği de dahil olmak l{lrtıyle temız
len.lvermiı. Böyle aıle esrarına ka
rışan katiller, fazla ljımarırlarsn, on
lar d:ı bir başkasınn temıı:let'liyor
du. Bir çok yediği nlnelcn hazmet
tiği halde muh llebl gibi yumu!ink 
bir tatlıyı hazmetnuye vakit bula
mıyan zorbanın, adamları, cinayetin 
intikamını almak ıc;in Sadrazamın 
oğlunu kopriıde oldurduler. Meşhur 
Lastik Salt beyin memurin intihap 
komisyonu munasebetiyle Sadrb:ama 
verdiği Uiyihada: 

Ey ~cr·l·pOr lccder-i·ıztırib 
Böyle mı mc'mur cdelım mtıhib? 

eşe bü 
Geçen sene kC'rlerimlzc topl ıı n 

k hk hedıyE" er lçınde (Türkiye oy
lu ve ışçı elbi c-lcri toptan tış yen) 
mücsscsesinın imal edip uygun fıyat
larla sattığı önil ve arka ı boz yak
t n ynpılnu avcı yelcklerınl bu ene 
de yapıp sntmrya b.:ı ladı ını mem
nuniyetle h ber aldık. 

Üç lira gıbı çok uygun bır fıynUn 
satılan bu yeleklerden halkımızın. 
resmı ve mm resmi milessc elerlmızin 
kolaylıkla tcmın edebllme ı lçın mil-

e te kıl tının muh m bir kısmı
nı tamamen bu J hasretmiştir. 

Bu te kilat s ye inde hnftada beş 
hın yelt'k teslımi mümkundilr. Halkı
mıza ve bu işle nltıkndar müe elc
rc, miless enm ndre ·ru bildirmnyı 
f ydalı buluyoruz. 

(İstanbul Sultanhamaın İrf niye 
çarşısı No. 18 - 19 Turkiye Koylu 
V<' 1 çi Elbl cleri toptan satış yeri.) 

ö L Ü M 

Yeni Postahanenın onunde neden 
boyle bir kalabalık var? Fırın yok, 
~ e ekmek dadıgı kalm dı kt, ekmek 
bekle ıyorlar dıyelım, banka veya 
malıye şubesi yok ki aylık almıya 
veya kırdırmıya gelmlı olsunlar, hem 
kılıklarından boyle bir ış içın gelme
dıklerı de belit. 

Peki, bu toplantının, bu kalabalıgın 
sebebi ne ola? 

Aralarına sokuluyorum. konuştuk
larına kulak veriyorum, elbet blrblr
lerıne ne ıçin bekle:ıtlklerını anlatır
lar, bekleyışin uzayııından dert :ya
narlar. 

Eski ıığabani kundakları andıran baş 
ortusli olan bir kadın yanındaki ma
vı basma ~alvarh, buyuk sıyah baı 
ortillu bir başka kadına: 

- Butün gece güvertede ayazda 
kaldık, titre tık durduk. Sab hın 
korundenberı burada ayakta dıneli
yorum, diyor. Ti Bandırmadan bura
ya kadar gel. Eziyet çek, uykusuz 
kal. Şincık de paydos desınler .• 

Mavi basma ıalvarlı kadın: 
- Ben de oyle.. Dıye cevap veri

yor. İzmltten geldim buraya. Geldım 
uma bır şey yapamadım ki... D~yle
dım de. Paracıklarına yazık olur. An
lamad n, dınlemedcn gonderme benı 
dedim. Ama lli.f anlar mı ya? Sana 
da bir knç Ura çıkar dedı, yolladı. 
Geldık, geldık ama .... 

Bir ey anlamıyorum bir başka 
tlımenin yanına sokuluyorum. Orada 
da hır bagka .terane 1 İpek torba çar
şafının pelennini alt dudağının he
men kenannd:in fllnelemiş. sarı, sıs
ka bir kadın, yarma b:ı.5 ôrtulli, bo
yanmı Amerikandan ye!d:rmeli, ra -
tıklanmış kadar kara ve kalın k lı 
çok esmer bır kadınla konu uyor: 

- Mahallede gu dagıtıyorl rdı, 
bekçi bizim eve de afradı. Derlenip 
toplanıncaya kadar oirendik ki, atı 

alan Uıkudan geı;mı:s. Bekçisi, esna
fı okkalarla gaz nlıp bir kenara çe
kllmiısler, bızi gogusleylp dağıtmaya 
"Hanımlar, gaz kalmadı, yarın yıne 
gelecek.. diye bağıra bağıra b elarm· 
dan savmıya ugraıııyorlar. Ertesı alın 
gene oyle oldu, gittim, bekçının ka
pısına dayandım, yalvardım, yakardım 
da zar zor yiız direm gaz alabildim. 

Bu bana ders oldu, bu sefer de c
lım boğrümde kalm:ısın diye daha sa
bah karanlıgmda buraya ko:itum, ama, 

Amasn muta arrıflırındın mrrhum Emrıc. kor tal"h peşimi bırakmadı, gene ye-
li Bay Crmal ın kızı, Manin lt Banka11 mu· t" d" 

rnk ve Sur:ye b dıselerinin İngiliz
erin lehine olarak neticelenmesi bu 
lllaruarınm tahakkukuna m:ınl olmuş
' ıı.. 

Turşucunun destanı meşhur "Yor
gımcı Sadık.. m ocstanınr da geçti. 
Semai kahvelerinde kıranata ile çH- Asırlık Miras Davası: 

huobe mildilrO Bay Ce!Sl'in abluı, Mrrhum ıoemc ım. 
Orıcnerıl hmall Halckııun torunu, lstınbul' Ne alacaklardı, ne bekllyorlnrdı, 
polıs 5 lncı ıubo mild rü Bay ŞUlcrü ve Mer. 1 · 1 dl b B" 
un MDftus nlln otlu Bay Bahacııln"ln baldı·' nıye ce mış er , nen al' ır türlu M. ANTEN te na'ra destan ara nağmesi yapıp 

karar verfoce "ihvan,, omuzun bıri
nl kabartarak, sırtta "kartal kana~ 

" H amlet., davasiyle ayni gunde 
görülen; "Ziya Gün tesisi., ne 

ait dava, b na Dük dö Brünsvik':n 
IsvıçreNn Genevc şehrine bıraktığı 
serveti hatırlattı. Varislerle ııehnn 

rı, Tilccardaıı Rami~ U berk"ın lcardeıınln ve anlıyıımıyor, meraktan çatlıyordum, 
Veter ner Nafız Annıın'ın kayın blrıdcrinla K" k" d ~ d 
ıdılıuı, mOteahhlt tOccar Bay Raııı U%berk"ın ıme sorsam, ım en o., ensem ıye 

Yınaı d rden lnl.ıın rahat edemwb- lt k it k it kl k b l'arın çoculclarnıdır. pa onun o u a mı yo ıyfra u 
rn'"'Jlı: lr r e Kunmnı Genci Merkezi' hazin mersiyeyi "efklr., la dinliyor
hareketı cıurıu~ -g.eı- = •. l:ır '- • 
yan şiddetli kış Alma n taarruzu - ığı: 
nun hızını kırmıştır. Beş a y sü· . Done tz havzas11?da ve cephe -
r ecck olan kış miıddetince büy ük nm m erkez kesbnınde cereyan e: 
ask e r i hareketler icrası mümkü n ? e n muhar e b e le r ~sn~sıı_ıda yenı 
olmıyacagı için , 1ngilizlcr bu müd ilerle~eler ka~d:_dılmıştı:. 
d t f lnd a Afrika harbini b itir- Lenıngrat onunde duşmanın 

c zar k bb"" 1 · Al ··d rnek ve ilkbahar d a orta şarkta- çı ış teşe u s . erı ~an mu a -
kı ordularını, teçh izat1, malze~e- fasının toplarıyle akım bırakıl -

c dilşunUp dururken bir polıs peydah-
Baya n T AD1RE UZBERK landı: 
m!ipteli olduiu Jekcr hasıalıiından kıırıuıa. 
mıyaralc 20.lt.041 de Tanrının rahmet e ka· 

m iz bütün ceph elci Ut o,,,._..._ ;,.~ ~n~ ~ .. ~r:':.~~ 1da2 't:~ ı ~~!ııbGa: ~t~a~~; 
çarpışmışlardır. Muharebeler • Irak 25 /2 No. lu Nan apartmanından kal· 

. .. . 'l:dınlırak Namaırı Tc vıkı:ve ca iınde kıhndrk-
h assa D on nehrı uzerınde sııan sonra Kıı ıklly nde Ibrahıma ada aılc 

- Dnfılın hanımlar, nafile bekle
meyin Otomobll altmda kalır, bir ka
zaya ufrarsınız. Mal knlmamış, pay
dos oldu. Boş yere yolu kapamayın .• 

* * 
t o f 'd a. V olokolamsk 'd a ve 'IkaMerha.,n,;.~~i: ~~.~~~c~k.':;ıne ,eıenk ııetlrıı. ıır dalgalanma oluyor, knra kü-
d a c;ok siddetli olmuştur. 18 ~emesi rica olunur. meler birer ikiıer adımlık yan-

ie~in gün ü t a h rip ed ilen ---------:=·~~=·.:;;.·o;;;.·':;;.·~·~~·=·~-==la=r=a=y=e=r=de=g=i=&t=i=rı=y=o=rl=a=r==, =f=a=k=at=g=e=n::ıe 
m an tayyar eleri evvelce b ild 

leriyle bırlikte S ovyet cephesıne mıştır. 
g onderm e k imkanını öulacaktır. 
B u bakımdan Libyad a başlıyan 
lngiliz t aarruzu!. il~baharda şark
ta başlıyacak b_u yuk muhare~e -
ler içın bır nevı hazırlık mahıye-

(Sonu: Sa: 2; SU: 4) 
diği gibi 21 değil 26 dır. Baref••••••-D 

(SonL·; Sa: 2; Sü: 8 

t ini haızdir. . 
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SINEMASINDA 

duruyorlar Hiç b'.rının g:tmıye nlyetı 
yok. Pol se yakin ıyorum: 

- Nedır bu k lab:ılık, d vo um. nı
ye bekle15ıyor bunl r? .• 
Öğrenıyorum ki: 
Kın cıyan hanında b r od d 

lı M llar pazarlarından ış ver ı 
yapmak içın vesıka da ıtrlıyormuı. 
Bu kalabalık da ve ık almak ıçin 
gelmış. Fakat o kad r çof lınışlar ki 
ne verecek vesika kalmı , ne de s -
tacak m 1. 

Polis dert yanıyor: 
- Efendim, bium halkımız bir tu

haf ... İstanbuldıı ves ka ile mal vc
rtldıfıni duymu lar y , ti B lıkcsir
den, Bandınn dan, Su urluktan, De
nnceden, Geyveden, lzmıtten, Sılivrı
den, Buyukçekmeceden, ne bıleyım 

ben cehennemm bucagmd:ın lstanbu
la gelmişler. Her birinin el nde, yir
mi, otuz nufus tezkercsı. Buna vesıka 
mı d yanır. Bu ışle b ıa mı çıkılır? 
Paydos ettıler, geçti gitti. 

- Ne olacak ı;ımdl, aruk bir ıey 
satılmıyacak mı? 

- Satılmaz olur mu? Satılacak. A
ma dlha iyi bir yol buldular. Sımdi 
(Mahalle mUmesılleri) kendi semtle
nndekı evlere o evde oturanların 
ayısın gore vesık" verecekler. Nü

fus tezkerelerine de kayıt düşecek
ler. Herke de gıdıp vcr:ılcn malı a
lacak. 

- Neler veriyorlar' 
- Nufus b~şıruı dort ar m, pardon 

dört metre basma, dort metre pazen, 
dört metre patıska, dort metre A
merikan, beş çile yiın, hır çift kundu
ra ve.. hepsi aklımda kalmadı, boyle 
tam sekız parça eşya. 

- Epeyce eşya. Hepsini .alm:ık i
çin para yeti me ? .. 

- Heps nı birden lmak rorunda 
deı;;ıller ama, laf anlamıyorlar kı. 
V esıkn elınızde oldukça Jstediğinizi 
ir.ted lı!lnİZ vakitte al b:lirsınız. Gel
gelclm Wm anlar, kim dınler. Hem 
bunlar c naf namına gclmı:ı. Faraza 
llandırmad bir esnaf yilı; truıe nü!us 
teskeresı toplamış, bunları S, 4 kadı
na daiıtnıııı. gondermlı buraya. Bu 
ı;nyede yuzlerce metre b:ısm:ı, pıu:en, 

patıska, fıllln alıyor, bir tarafta da 
asıl h lk bır şey alamıyl)r. 

- Esnafın klirı var demek bu ;şte? 
- Var elbet. Burad11 bır metre b s-

mayı SG kuruşa verıyorlar. Esnaf bu
nu 120 kuru&a satıyor, metre ba
ııına 30 kuruş masraf et e -etmez ya-
)'ine y, rı yarıya kıirı v demektir. 

ö reneceklerlmi -hem de ınzlasıy
le- öfrenmış olarak polisin yanından 
ayrılıyorum.. 

* 
oevletın halka kolaylık gôstermek 

ıç n hali vurdui'u fayd<tlı ç re
lerı ve halkın sabırsızlanarak du tu
ğu zorlu u du:ıunuyorum. Bıraz sa
bırlı ols k, hakkımıza rnzı olmayı 
bilsek, tel n, kalabalığa meydan 
vermesek ne iyi olacak. Memleketi
mizde bepimızın ihtiyacını k rııılaya
cak mal var, devlet de bunlardan her 
kes n faydalanabılmesıne ugr sıyor. 

Neden hakkımıza r zı olmuyor. uç 
beıı kuruş fazla kazanmak için nüfuı; 
tezkeresi topluyor, devletin bulduğu 
çareleri yürumcz hale koyuyor, bın
d.iğ mız d lı baltalıyoruz? Neden aç 
goı:lüiuk etmeden kendı hakkını bek
liyenlerin m 1 al bılmelcnne k t vu
ruyoruz?. 

Sıra beklemeyı, hakkunıza razı ol
mayı o rensek, h kkımu:ı alamaz k 
o zam n öteye beriye b li vurmaya 
kalks k olmaz: mı? 

Saıd KESLER 
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ersef'İ Çoc 
M··c ee 

Yazan: ULUNAY 
" k am,, refıkım zde serserı ço-

cuklara a t bir h berde ' m -
c dele,. tab nı örünce ıı um. Her 
h ide sayın Dr. Lfttfı Kırd r, atak -
dar! ra emn erirken: Serserı Ç(>o 

cukl rla muc dele ed.iru 1 , dem , 
belki: "Çocukların serserıl gıyle mu
c: dele edın z.,. dernıııt r. Zıra duny -
y e!mek felaket"nc ugradıklan gu -
denberı, k derle, hay tla mücadeleye 
, 1ı n bu tal sız y vrular ıçin yem bır 
muc dele, varlıklarında bır deiıeık
hk dcgı1dJ.r 

Bu mevzu. d ima l:anayan bir yara 
ıb diı. Avrup run b y ık ııehirlerln• 

de b nlerce erseri vardır; fakat ııer• 
serı çocuk yoktur. Orada ııerserlllk, 
bır sebep yüzünden hayat kusen1cr n 
• eçenin do t ucunu suya bırakma.a
rı., demektir. Henüz h;ıy ta atıhnlarm 
h en ond n nefret edebılmelcnne 
mk n bır k lm z. Kimsesız çocukla~, 

tena da ol a bir d rıiplin'e t bl tutu
lurl:ır; hayatla mueadele edec:ek b 
ça a gelınceye k dar iyi kotu muha-. 
f za edılırler. Böyle yns vız çocukl -
r karııı ıhm 1, ncak ı;arkta ~orulu-. 
yor. 

Mısırd:ı, "Sokak çocoklan,. nami~ 
le b nlerce serseri insan yavrulan 
vardır. Onlar, iklımin 10.tfund n isti• 
r de edC'rek çırçıplak olm lanna ra -
men u ıimezler, f kat hepsi b tlcr, 
yar lar içinde canlı bir ıclalct lev
h landır 
Ş rkta "Piç., nadirdir. K"msesiz sa• 

nılan bu çocukların hepsinin anaları. 
b b lan vardır. Fakat bu hissiz mah• 
IQkl r bır çocuk peydahlamakla vaz:i.o 
felerınin bittitini zannederler; çocuk .. 
la me gul olmak, onu büyutmek ve 
yetiştirmek lrlılfetini ustlerine almaz• 
lar, sokağa bırakıverirler. Biçare nı .. 
um. dilenecek. çalacak, en miıth s 
hl ksı lıkl ra katlanacak, ne y paeak 

yap cak; mezarlıkta bitmis bir ısır .. 
g n otu gıbi yetışecelı: Ölüm, hem 
cemiyeti, hem onu muzır bir unsur
dan, tahı:ımmfil edılmcz bir sef lettC'll 
kurtarmak lGtufkllrbğım çok kere bu 
cıbılerden cs"rger. 

G rptc, bılhassa Fransada cok 
"piç, vardır. Onl ra, bu hatin kelime.o 
nin tahkir edid manasını anlatm ... 
malı: için ' umumun muzaheretıne maz ... 
har çocuklar,. d,.nilir. Fran ada btı 
ıb: çocukların mltdarı, bele 1914-IS 

harbinden sonra çok yukselmi ti_ 
Mü temlekit askerinin Frans da bu• 
lunması, cikol ta. sütlü kahve. san 
benizli, çekik gözlu bır sürü (melez) 
yeti mesine sebep olmu15tu 

Fakat ne olursa olsun Fransa bun• 
1 n yaknd n atmadı. Nufus azhimda:n 
ş.lk yet eden memleket için bu da: 
f la bir can demekti. H ttli. böyle ye
tı en çocukl:ır anısında memlekete 
buyük hızmet edenler yok değildir. 
S rk, babalıları ihmal eder, garp, pi~ 
lerl bile yetiştirmeye çalı ır. 

Dr. Liltfi Kırdarın çocukl n sera""' 
tillkten kurtarmak fçin açtıiı müc:ıdc... 
le eukranla kareılanmıya de eri olall 
muhım bir adımdır; fakat kifl değil ... 
dir. Bu içtim i hadiseyi temelındea 
halletmeli. Sok klarda yalın yak, b şı 
kabak, rızkını tesaduhin lGtfuna bı
rakmış çocuklar gorülmemelı. 

Dört ya ında yavruların yafmur.a 
d::ı. camnrda titreyerek gıızete aatma-
1an onların bir i:ı, bır ekmek nh bf 
olduklarını isbat etmez· onlan d:ı top ... 
lamalı. Yolumuz duştufil zam n biı: 
matbaa önunden geçerken g zete d:ı
gıtılmasmı bekl"yen bu (cimcime) le-
r.ın muhavcrelerine ıoylece kulak mi-o 
safıri olmak onların nasıl yeuıtiklc.
rini anlamıya kifayet eder. 
Sayın doktorun fifa verici eli ı,n. 

"Dnrtilfi.eeze., Ue bu içtimai yarayı. 
sarmıya kifl değild r. Adam kıllı tc... 
davi ister. Z'rn gilbrelikte de bnzeıı 
Iale yetiştiği görülmliıtiır. 

ö L Ü M 
Prue eırdındaa V ~1ıel Paıa tonnnı Top.o 

rıkofıs m murlın dı Crvaı M ruı krr 
d Rasih Dı o an esi Bayan Saffetin ye r 
N i Mrru vefat Umi t r. C<'.na ıd Cu 
marte ı ı: Tr ılrlye ca ı ndc lifle ııaı::ııw 
zı k ndıktao ıonra lra dı aktır. 

, 111 Herkes nlkışlıyor ~ 

ZiNCiRLEME AŞK 
Kahkahalarla guldürüyor 

ZI CIRl.EME AŞK 
Fransız artıstlerinin zaferi 

ZI "C L E AŞI< 
Güzellik, incelik, gençlik 

ZI CI E A K 
Fransızca 

Tramel - Pauley -1\firell 
Perrey - Sınocl - Suzannc 

Dchelly 

ELHAMRA SINEMASI _' ______ _, 
Lıbyadaki ask eri har~ket!erın 

d ıgcr muhte m el b ir nctıcesı d~, 
Afrıka harbi b ittikt en sonra Sı· 
cilyaya asker çıkarmaktı_:· İta~ -
yada dahıli vazıyet b u g un bıle 
bozuktu r . Kıtlık v e hoşnutsuzluk 
giınden gün e arlma~ta~ır. _Alm~ 
zafcrlcrı ltalyayı ıkıncı pla~rn d~
şurmüştür.. M U:ss?lini Hıt~erın 
emrı altına girmıştı~. Yarınkı Al
man Avrupasnıda ltalyanın a la
cagı m evk i d e şimdiden it~lyan -
ları endışeye düşurmektedır: Af
rik a İmparatorluğunun tas~ıye -
sinden son ra ise, ltalyadakı bu 
hoşnutsuzluğun artacağına v: İ
talyanın mane\;'iyatı bozu~aca~ına 
şüphe yoktu r . I n g ilizler şımal~ Af 
rıka zafer inde n sonra Akdenı~?e 
elde edecekleri deni~ ":e hav~ u s
tünliığu sayesinde. Sıcılyayı ısga

L. ................... He d i g , si .. -·--·-··-·-·· Kudnılıgm bliti.ın cazıbe ve şuhluguııu görcc~ğiniz 

ERKEKLER NEYi SEVERLER? 
adınlar ıçiıı yapılan büyi.ık, güzel ve orijinal filmde bir kadın. 

lstanbul Emniyet Sandığ• 
Direktörlüğünden 

le teş bbtls edebılırler. 
!Sonu• Sa: 2: Sii· Sl 

Kızılay ve yardım Sevenler Cemiyeti'vcini kcndis~~ bağlam~k i~iı:ı nel~ri bilmeli? ... Bir kadın 
zevcının mctresı olabılır mı?... Suallerıne 

Müşterek Komitesi Bir Beyanname Neşretti eny Marenbach ve Johann Riemann 
Ankara, 21 (TAN) - Kızılayla Yardım Se,·enlcr Cemiyetleri ıı.rap vereceklerdir. Bu akşam için yerlerinizi evvelden aldırı-

müşterek komitesi önümüzdeki salı g ünii erlerimize kış hediyeleri nız. Telefon: 49369 
toplaınıya haşhyacaktır. Bu münasebetle komite şu beyanname·yi 
neşretmiştir: 

"İnsanlık alemi bahtsız ve karanlık g ünler yaşıyor. Dünyanın 
üzerine çöken k abusun ne g ibi yeni facialar doğuracağını şimdi • 
deıı kestirmek zordur. Kanlı harp sahnelerine uzak olmıyan mem
leketimiz, milli birliğin sağlamlığına inanarak kahraman Tiirk or
dusuımn kudretine giivcncrck huzur ve sükun içindedir. Kanunlar 
yaklastı. Onları diişiinelim. Hudutlarımızda Tiirk şeref ve is tikla
İini h~eldiyen on binlerce kardeşimizi diişiinelim . Ve ~azırhyalım 
ki. 2öndereccğiniz küçük bir kış hed iyesi onlarda selam \'e sev· 
J!nizin hir iirpcrtisini yaratacaktır.,, 

Mıntaka iktisat Müdürlüğünden: 
yeni zatı ıhUyacı için olmnyıp piyasa iç n 

ma im 1 eden el t ·hı ahıplerınin 1/1/1942 tarıhıne k dar m v-
Iokum oope t fler ııdcn b rıne mur c tla k yıtl. rını yaptırını 
lnrı l zrm gel cgı \C ı si takdırde yukarıd Y• ılı tnrıhtcn sonr 
ıbilere iplik vcrılm yc-ccgı fktrsat Vekillctınin 19 9/941 tnrıh ve 

GO :. yılı cnu·ı ıktu:: mdan olın kla keyfıyct aluk d rlura il n olu-
(10128) 

borçlu 
uz.ere 
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BULMACA· 
l 2 3 4 1 8 7 B 9 

SOLDAN SAGA: 1 - Irakta bir ıchır -
~lrlr 2 - Serbest bırikmak - Bir ıt61 
3 - Evin llstil - Bır hayvan - B r nota 
4 - Ara - Bilııi 5 - Adan ıı olan 6 
.mkalr 7 - Bır bailama edatı Tcnsı: Sa· 
nat - Fakat a - Memleket, vlllyct Heı 
panna)ıhdu - Bir mCJ'Va 9 - ROtubtt -
K--. 

TUKARIDAN ASAGI: 1 - Toprağm al
tmıla bulunur - Hınc, car«>z 2 - Uzanmak 
... emır - Famıl:va .1 - Bır r zair adı -
Bir renk 4 - Bır çallfl - Yönetmek 5 
Allkası oan S - Bir Yunan tehri 7 - IG • 
al aanat - Ba,.... 8 - Nuhun oflu - Bır 
Jletçıka ,lllhri 9 - Ad - Tersı: '.I'avlada 
aı:du. 

JCVT'EL:ıct 11UL11ACA-SOLDA1' SAGA: 
7 - Etek - Gaaa 2 - Dılc Eler a -

~--ANAPİYOJEN -
Dr. IHSAN aAMI 

İstreptokok, ı.tafilokok, pn&
mokok, koli, piy<>&iyanlltlerln 
yaptığı çıbar:ı, yara akmb ve cilt 
hastalıklarına :karşı çok tesirli 

' ta7.e aşıdır. , 

JCAYIP: COınhurint m 1i...t dok11S1111CU 
smıftan almrı oldnfum 20.9.041 tarihli taa· 
dllcnamcyl kaybettim.. Yenisini alacaftmdan 
hükmü lcalmamııtır. SOlrran Sertelln 

Jstanbul Asfin 1klnd Ticat"et lhhlıeme • 
alnden· 04ı /406 Galatada VoJrToda cııddesin 
de D O. B. Dreıdner bank ıubeal Tekilı 
avukat lsak Saıtet tarafından htanbulda tU· 
t n ır!imrllk kemerli ıokak No. 2.1 de AbdQl
hamit Ancelis ve mahtumu Burhan ılrketı' 
l as ndan Burhan aleyhine ikame olunan lf. 
li davasmda: 

M ddeialeyhe cllnderilen da•a anuhall su· 
retlnın: mumalleyhln birkac aene evvel itini 
terkeyledı&ı ve lkametdhmm da mechul bu 
tundu posta teblıf memuru tarafından terh 
ver lerclı: bill teblii iade edUmlı oldufundan, 
mahkemeee dava arzuhalinin illnen teblifine 
'l'e muhakemenin de 8.ı2.941 tarıhine milaadif 
puartesi ıtilııO aaat 14 de talikine karar ve
rilmiştir. 
Tayın edilen da -.e satte htanlnd asliye 

lkınci ticaret mahkemulnde hazır bulunmadı· 
itnız takdirde ıtt>"ahınrzda muaruele yapılacal• 
v .. dava arzuhali bir suretinin de mahkeme 
dıvanhanesine talik edilrniı oldulu teblii 
ma'kamına kaim olmak Onıe illn olunar. 

~-Kol - La 4 .....Ne - Ele - En 5 - --------------
El - B11 1 - Bu - Eti - Ay, 7 - En
JllJ - La 1 - Seren 9 - T kenen. 

TXARJDAlf ASAGI~ 1 - Eden - ~ 
:ıt - S11&U - Un .1 - El - S 4 - Ke
... 1-k $ - Ol - Tire 6 - Gcebillen 7 -
AT - Na 1 - Gele - Al 9 - Aran - Yaz.. 

ltA YIP: Tamnta11 aldılım allfaa talıe

remle ,ine T.raıntaa •lcbtıın ulıeırt terhis 
tezkeremi kaybettim. Yenilerini alaealımdan 

eskilerinin hOkmll :ırokt'llL JU dofumJu Nuh 
Hamia oğlu Daniyal 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
> 940/2828 

• BMan ltaptan km Naclyenbı ittihadı Miill Sigorta ŞiriEetindaı ı.
~ eylediği 5000.- liraya mukabil ipotek göstermiş oldutu Çengelk&
ldlnde BaMtZbaşa sokağında eski 195 mükerrer ;,eni 1/23 kapı numaralı 
~ tmafı tariki !bas bir tarafı bilifraz Ahmet Muhtara fe!oaf ohman maa 
Jıqk bahçe bir tarafı İbrahim veresesi bahçesi ve tarafı rabil tariki Am 
At-ımabdut 2204 metre murabbaı mfktarmda ve tamamına 3 üncü ehlk>u
lcaf t&tafwdan 6680 Ura kıymet takdir edilmiı olan muhadde98tı müBc 
.mlrd haaıoeyni muhteremeyne mulhak Gebzede vAki Fazlullah P8f8 
-tfndan BeUeVl "16,5 ku.n.ıt mukataalı tasarruf kanununun nefrinden 
~ mubaddes k8J'lden mukaddema maa bahçe bir b8') hane ve nate
lnmn 9mllmlik dairesi "Voe 7ıemf:ni elyevm maa bahçe dört bap hanenin 
2280 ' .il: brmna hosfikN> Cık .arttu:ma .ile ptılmasım karar wril
~ 
~tMZ ..... ,...., _, .. ,.ı.-· 
Blıbçe Jl;!nde 5'I metro maratnm saha ft7.erfJ1e .,.apr1an ba btnaya b

'pllım ghiidikte: Alt katta çtni dôşeH bir antre ilzıerinde 'karşılıklı iki o
*trir be1l ve yanlarında kömürlük w üst katta bir sofa i1zerinde lld 
ada .bir beJI 'Ve ba kattan bahçe,.e ~tlan kapı, yanında bir muUak ve 
-.t çatı katında bir çatı odası vardtr. Bina iki çatı arahtmı havidir, Ke
alllc binada elektdlı:: ve m ~ .A3ıda sekiz Ura kira 8etimııftrtedil. ..... ~-' 

Alt: bt : Çini dôşe1I b!r .antre 1bıeırmde I* lııııaimn- ldı- mit M oda .matfak btr sarmı: "t'81Xbr. 
Ol'ta icat : Bir .:ifa lbeıfnde karşt}dth tkf oc!a b!!' heli. 
ç_.. k.tıı= Bir oda btr heJA '98 .iki ;atı ~ ~ m m m 

1lt8da tedım '119 eleldrik .... .. ..., ......... _, 
IMt .. ~Çim m,eır--.wıiı:& tbahıde b1r ~ 'bfr.1lell "* .... bir 

.--= wuttm:. 
Orta kllt--: Btr «Jta 1m:dnı:ıe 1ld oda W!'dlr 

~ C* llaıtr ~ Bir çatı 1rab odaslm ve iki çatı· anrlrihrd 1nrvftltr BfnMla 
..._ elektrik -. 1ıer.lms ~ mevcuttur. Senede 120 .lira. ~ .-t1J).. 
p++leWı 

... •••it.,, 
,.. bt • bı;t oda bir ~ 'Odaııır tir-- !ıell Vllri!lr. 
çm. 'bb-. Bir • katı odası iki çatı ara:bğı bir helA ve bockwıı b._.. ~~ ~"* mutfak vardlr. Binada eıekıtrik ,. • -.... 

mdır_ At,m 8" !tra Jdnı gf:thmektıed!r,. 
~ t ~ :mOtıeaddit ~ incir, erik:, nar, ceviz. dtıt ve fide 

• , ..... ~ Aiaçlarm ekserbethı\ ~incir ıııe erik teşkil etmek-.... .. , 
lllııııılmt ...-fı.' Her 3ı:1rt btna da JcArJrir ohJP Qrl aııım hı .. ~ 

.mim, Biııalarm dı.erleri galvanizle kaplıdır. • 
llieııa:h88'1 : Tmnmm 2204 metro murabbaı olup batıdan 5'7 metro ma
~ '1 taj rmmara1ı ev 78 metro murabbaı 3 taj numaralı ev. 80 metro 
awabt>aı 4 taj mımarah ert ve 49 metro murabbaı 5 taj mımarab-ev w 
......... ic! bahçedir;. 

ı - İşba gayri menlrulGn arttırma şartnamesi 11121941 tartbtndıen 
- en 91<>/2828 No. ile Üsküdar icra dairesinin tmıay;,en numaraaında 
lwd;aıtn g6reb(lmesi için ~- İlAnda yazılı olanlardan fazla malQ-
11116 almak ~ işba şartname.,e ve IM0/2828 ~ ~ 
~müracaat etmelidir. 

2 - Artbımaya iştirak i(tn yakanday azılı kıymethı Jil2de '1,5 nle
&ıııO:de> ,,ey -veya miJll bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
'9'acMe lM). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer allkadarhınn ve trtlfak hakla 
lldıtpJerlnin gayri menkul iizerindeld haklamu hususiyle faiz ve masrafa 
mir olan iddialarmı iebu flAn tarihinden :itibaren 15 IÜD içJnde evrakı 
lllGılbiteieriyle birlikte memuriyetimlze bildirmeleri icap eder. Aksi hal
de baklan tapu sicilli ile sabit olmadlkca satıl bedelinin JaYlaşrnasından 
Jmic kahrlar. 

4 - GöAerlJen gOnde ~ edenler aı tbı ma şartnamf!Sbıl olrurnuş 
,,...10zam1u mablmat almıi -ve bunları tamamen kabul etmiş ad w iti
~dıımurlar.. 

5' - Gayri menkul 19/1~/Hl tarlhfnde Cuma g(intl saat 14 den 11S 
,.. D!ar Üsküdar İcra memurluğunda üç defa balrıldıktan eonra en 
OOk arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin 
~ '15 hıi bulmaz 'Ve)'8 satış istlyenln alacağına rQçbam olan diler 
........ hlar bulunup da bedel bunların bu yayri menkul ne temin edil
mle alacaldar:ınm mecmuundan fazlaya çıkmazsa. en ı:ok arttıranm taah
!ııiklll baki kalmak 07.ere arttırma 10 gun daha temdit edılerek !9/12/941 
tarihinde Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar İcra memur-
11.ıa odamnda arttırma bedeli satıış fstiyenin alacağma rüçhanı olan di
lm' alacakhların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklan mecmu
undan :fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin yüzde 75 ini tutmak 
eartiYle en çok arttırana ihale edılir. Böyle bir bedel elde edilmeme ı
.. ,~ılmaz ve satış 2280 numaralık nuna tevfikan geri bırakılır. 

- Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal verilen 
mflh1ıet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak JQendis.inden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kim e arzetmiş olduğu bedelle almı;ra 
razı olursa ona. razı olmaz veya buunmazsa hemen 7 gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en QOk arttınına ihale edilır. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler ç n yuzde 5 den hesap olunacak faiz ve diler za
riıdar ayrJCa hukme hacet kalmaksızm memuriyetimizce alıcıdan tab8ll 
cıılımm:, (M dde 133). 

9 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu feral harcı
m. yirmf senelik vakıf taviz bedelınl ve üıale karar pullarmı verm~ 
mecburdur. Muterak m \e iler, tenvirat ve tanzifat ve delliliye resmin
den milte elllt beled ye ru umu ve muterakım vakıf icaresi alıcıya ait 
olrna)'rp arttırma bedelı den tenzıl olunırr. İşbu gayri menkul yukanda 
l&ıterilen tarihte Ü küd r İcra memurlu!u odasmda oişbu ilAn ve göste-
rilen arttırma şartnamesi daıresinde satılacağı i1An olunur. (8132) 

lstanbul Belediyesinden 
Çok büyük emek rfı ve m raf ıhtiyan Ue nefis bir surette tfrtip 

ve tabedllen ve İstanbul şehrıni bütUn tafsllfıtı havi, plln ve haritala
rb'le ~terir şehir rehberin"n bir lira gıbi çok cilz't olan bedelinden 10 
taneden fazla alacaklara % 25 iskonto yapılması da bu defa kararlqtı
nlmlltır. 

TAN 21 -11 - 941 

BiR HAKIKA T ! Sayın 

~ 
Kapah lfaZ/yi'll~ 

PrrlHtab n ef"'••lı eHt demek. bir keli"'• ile a 1 N Q a R 8 A A T 1 -...ectlr. CDnkll: 

/ iLE SABAH, öGLE ve AKŞAM Pırlanı.lı ve elmaalı saatlerin bütiln haklkJ evsab metburu Alem olan 8 1 N G • R su.Uertnde top
lamnJftır. Bunun ıçin: Saat alacağınız. zaman. tereddiltsilz a 1 N Q E R eaaU •lm•hmnn .,. ... ttn be
rtndelct 8 1 N G E R markasına, müessesemizin adresine dllckat etmeniz llzımdır. Her yemekten sonra gUnde Uç def• muntazam•n 

dlılerln 1zl fırçala)'lnız. llodll7I ~P eden her aarf kadm için kıyrneW ~le " netla fllemea17le baldkatım auan dik
kati celbeden b67le blr barl.kullde 8 1 N G E R saatine sahip olmü Adet. bir eaadetttr. 

SINGER SAA Ti Hoşa Gidecek En 
Makbul ve En Gmel HEDIYEUKTIR 

1 1 No. 82 • A. El"'aeb ve 11 pırlantllh 1100 Lir•, EMSALLERi Gllll 11 81!NI! QARANTILIDIR. Emniyet Sandığı ilanları 
DUı:tat: Sln&er eaatleri İstanbulda 7alnu Emlnönil merkezindeki maluanuzdlı atılır. t.ıanbuıda fllbeml7 

' 7oktur. Adı-.: SİNGER SAAT lılalazalan,, tatanbal J:min&ıG. No. 1 1 

~,...~ ~ , .. 
Sızı Sacrdete 

··' .. ,GO .. TURENı PUD~ 
.RlNIZIN .RENGi 
lia.n~g;i.s~td.r r~ 

10 kidındi"gzu fena 
renkte bir t_P~ra 
lkullamrlarh -

'Pena (renkte b.,.lr ... ~-u""'d-~-. 
üze cMakyaJh> ve ~ ,. ~ 

çirkin blr t manzara verir • ,. ~ 
'H ılzl daha Y8'1ı goate
ır. Bn uygun rengl bul-
anın ,eci.iie çaresi, ~ 

aüntlzün blr .tarafına blr 
rena d dlter ıarafına 

E
ba4ka renk pudra tecrube ·.,. • 

mekt.lr. Bu tecrubeyl 
men bugun size para

sız olarak gonderllecek 
ıTotalon pudrasının yeni 
re caztp renklertle yapı- ; 
-ııız. Bu yeni renkler, ıa-~ •,. • 
yet modem ve ldeta ııb, 
riml& blr göz mesabesln"' 
de olan cCromoscopo 
maldnasUe karıştınlmış
tu. Bu malcina. renkleri • 
kusursuz Ye tam olarak • " • 

<Artık •Makyajlı• 

yüze tesadüf edllmi-
tlr. CUd ile imtizaç eden Ye tabll 

lldltl '6rllnerı mükemmel blr pudra
~. Tokalon pudrası. ckrema köpu·t 

beratb ve hususi bir usul 
de lcanştırıll!l1'tll'. Bu sa~ 

Jede- rüzglrb ve yatmurlu bir ha
nda blle • triitiin gün sabit. kalır~ 
~ bugün._ Tokalon pudrasını 
ıtecribe ediniz he teninize ne de-j 
ıece bl1 güzellllc temin edecettnı 
86rilnDs. 

lstanbul Levaıım Amirliği 

Safınalma Komisyonu llônları 

Beher kilosuna 75 kuruş tahmin 
edilen 7000 ltllo hJndi eti alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 24-11-941 
Pazarteai gOnü saat 14,30 da Topha
nede Lv • .Amirliği satın alma komis
J'Oflunda 7B1>ılacakbr. Tahmin bedeli 
5250 lira ilk teminatı 393 lira 75 
kuruıtur. Şartnamesi komisyonda gö
rülit Taliplerin belli vakitte koırutı.c 
Yona gelnıelıeri. (384-10134) -'1500 ton buğda7 kırdmlarak un 
almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25/ 
11/941 Salı ailnil saat 14 de Topha
nede ı.t. Lv. Arnırllti satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. Kırma 
ücrethıJn tahmin bedeli 56,250 lira, 
ilk teminatı 4362 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi komi57onda görillUr. Ta
liplerin deiirmenleri muayene etti
rilmek üzere elallbne gilnllnden üç 
gün evvel dilekçe ile Amirliie mü
racaat etmeleri l&ritır. (379-10053) -20 tıon saman almacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 25/11/941 Sah günü 
saat 15 de Tophanede Lv. Amlrlıgi 
satm alma kom~onunda yapılacak
tır. isteklilerin teklif edecekleri fiyat 
üzerinden katı temlnatJ.arlyle belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(390) (10191) 

Emekli, Dul ve Yetimlerin ve Askeri 
Malullerin Nazan Dikkatine 

EmlCik ve Eytam Bankasından 
Maaşlarını Bankamıza temlik ettirmek suretiyle alan emekli, dul ve 

.retimlerin Mart 942 - Mayıs 942 Uç aylıklarmm tediyesine 1. Klmunu
evvel 941 tarihinden itibaren başlanacaktır. 

1 - Maas sahiplerinin temlik muamelesi için, blr devre evvel Ban
kamızca kendilerine verilmiş olan hesap pusulalarındakl izahatı nazan 
dikkate alarak mezktlr pusulaların alt kısınma ipret edflm.il 2(ln ve sa
aUerde fotograflı nüfus cüzıdanlan ve resmi aenetıer:lyle Bankaınl7Jl mü
racaatları. 

2 - Kuponlarmr Vize e«iı ıuek suretiyle mmımele Y8l>8C8klann ve 
maaşlarını ilk defa olarak temlik etmek istiyeılertn miiracaatıarmın 
5. K. eV"Vel 941 Cuma gilnilnden itibaren kabul edilebileceği, 

3 - Asker! malılllerin müracaatı 1. K. evvel 941 Pazartıesl S(hııl 
sabahleyin saat sekizden on ild7e kadar kabul edilecektir. 

Her hangi bir kanpklığa mahal kalmamak ilzere asker! malfillerin 
Malmüdurlüğüne nazaran müracaat sırası af8jıda &österiJmiştic 

Saat ' .., .---;. 

8 - 9 81 dSUJt- !l!n1n&ıi1 '\l'e BeşfJttaf 
9 - 10 " Fatih 
ıo - n • Üsküdar w ltadlkay 
11 - 12 • Be1otlu w diler nwlıınMltrmldertnde 

kayıtlı malüllere tediyat yapılacaktır. Yukarıda bildirilen gOn '9e matıer
den sonra vflki müracaatlarm diğer maaş sahipleri gibi maamele,e tibi 
tutulacağı ve malüllerin fotıograflı nüfas 1ıezkereleri De ikramQoe tevzi 
cilzdanlarmı birlikte getirmeleri. 

4 - Fotograflu nufus cüzdanlarmr bfrlildıe .arııdfıen maaş sahip
lerine hiçbir veçhile tediyat yapdmıyacaiı, 

5 - Maaş sahiplerinin rahatça muamelelerlnl yapbrabBmeleri için 
gün ve saatleri haricinde müracaat etmemelerini ve bu gibi irrilracaat
larm kabul edilmiyeceğl ilin olunur. 

Dikkat: Kuponlan bitmiş olması dolayisile yeni cüz-
dan alınış bulunan maaş sahiplerinin aynca gueteler.le 
ilan edildiği veçhile tediye günü olan 1. Kinunuevvel. 941 
tarihinden evvel yeni maaş cüzdanlan, fotoğraflı nüfus 
tezkereleri ve mühürlerile birlikte Bankaya müraeaat e
derek muamlelerini yaptırml§ olmaları lizımdır.. "10074,, 

Devlet Demiryoiları ve Limanları işletme iqaresi 1:2~/arı 
Muhammen bedeli 52500 (Elli iki bin be!J 70%) lira olan IO 1ıon babk 

73ğı 3/12/1941 Çarpnıba günü saat li • kapail arı UIUli 9lt Anb
rada İdare binanıda sataı alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3875 (Üç bin aekiz J1la ,e1ııDtf bel) Ura
hk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettllt veııDcalan ve tıeld1tJerini 
ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reialiilne vermeleri 16mnd:lr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daiı:ıesinden. Ba,dar-
paşada Tesellüm ve Sevk Şefiijinden dalıtdacaktlr. (lOOlS.) ___, .,. 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat ve miktarları aplJda yaztlı 
2 liste muhteviyatı malzeme 5/1/942 Pazartesi l(lnQ saat 15,30 dan iti
baren sıra ile ve kapalı zarf usullyle Anlranıda idare blmsmda satın a
lınacaktır. 

Bu ile girmek tstiyenlerin her liste hlzamlda 78Zllr m.:avııdtkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teldJfterinl 87ni ltın saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lkmıdır. 

Şartnameler 200 ku.rufa idarenin Ankara Ye ~ 'ftmelertn-
de satılmaktadır,. (9903') 

Liste 
No. 

1 
2 

.................. 
Lokomotif metali 
Kalay 

100.000 Ke. 
25,000 .. ___, 

...,_.,.. Muv.ttlaıt 
bedel teminat 
UN Ura 

450,000 
120,000 

21,750 
7,250 

ŞartnamSııe ballı cetvelde gösterilditi 8fbl !2 amellyeden nrikek
kep ve 79983 lira 84 kuruş muhammen bedelli ve 398 759 tahmini ma
nlplasyon tonajlı derince tahmil tahli,.e ip bir sene müddetle ve kapalı 
zarf usullyle münakasaya konmUŞtur. Muvakkat teminat akçesi 5249 lira 
18 kuruştur. Münakasa 1.12.941 tarihine müsadif Puarie:rf ırünil saat 11 
de Haydarpaşada gar binan dahillnde l inci işletme komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. Taliplerin mezkör tarihte saat 10 a kadar kanuni vesi
kalarıyle birlikte teklif mektuplarını korniQan kalemine vermeleri lA
zımdır. Bu işe ait şartname ile mukavele projesi Haydarpqada liman 
baş müfettişliğinden, Ankarada 2 nci, fzmiıde 8 ind flletme müdürlükle
rinden dört lira mukabilinde alınır. (9812) 

Taksitle EmlCik Satışı Sekiz 
Senede O/ o 5 Faizle Ödenir 

S E M T 1 C 1 N S 1 
Muh•mmesı 

kıymeti 

Üskudarda Selimiye mahallesınde Ev 
Dayahatun sok gmda eski 1 Mu. 
yeni 32 No. lı 
Fatihte eski Aydmkethüda yeni 
İbrahimçavuş mahallesinde Mevle
vihanekapı caddesinde en eski 80, 
80 Mü. eski 80, 84, 86, 86/5, 86/6, 
86/7 yeni 82, 84, 86, 86/5, 86/6, 
86/7 en yeni 69 No. lı 

maa bal'ı<:e klllU'be ve ev 
ve iki imalAthane binas1 
(mevcut iki tapu senedi 
mucibince mesahai sathlyesl 
(178!!,13) metre murabbaı) 

1000 

'190Q 

1 - Arttırma 12/121941 tarihine dÜ§en Cuma gQni1 yapılacak '118 ~ 
den 16 ya kadar devam edecektir . 

İhale arttmna sonunda en yüksek bedel verene yaprlrr. 
2 - Arttırmaya girmek için muhanunen kıymetin % 15 il ~ 

de pey akçesi yatırmak lazmıdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalam eeJdz 9ell8de _.. 

Jdz müsavi tak "tte ödenir. Taksitler % 5 taize t.Abldir. 
4 - Taksitler ödeninciye kadar gayr.i.menkul Saııdıia blrJnd cm... 

cede ipotekli kalır • 
5 - Binaların fotograflan Sandık dahfllndeld satış salonunda tım. 

bir olunmaktadır. Fazla tafsı"lat almak için salona müracaat ediUa 

Eınlik Almak ve Satmak lstiyenlere 
İstanbulun her semtinde her çeşit emlAk almalı: ve atmak lı:lb ea 

ba )"Ol satış salonumuzu ziyarettir. 
İstıenildiği takdirde satılığa konan em1Ak mttkabiDnde ne nAta9 

borç verileceği tayilı edilarek alAkadarlara blldirillr. Banun için .a llaa 
~alınır. i 

, Teşhir ücreti : Bir liradan aşağı olmamak 02lere ftç ry için bin 11. 
rada on iki buçuk kuruştuı:_ Ne satıcıdan; ne de &Vıdan başka bfr ile. 
ret almmaz. (1019S) 4 

\..,keri Fabrikalar Satınalma Komİ!'>vonu İlanları . . 
.Dosyasına bağlı üç kıt'a listede yıazıh elektrik malzıemesi almPcak 

'raJunin edilen bedeli (38371,64) lira olan yukarda J'8Zlh '918 dos7asma 
baltr üç kıt'a listede yazılı elektrik malıernesi Askeri Fabrikalar Umunt 
Müdürlüğü Merkez Satmalma komisyonunca 29.11.Ml Cmna.rtml pli 
saat 11 de pazarlıkla ihale edilecekcaktir. Şartname 192 kuruştur. Kat'ı 
teminat (5755,75) liradır.. (lG08Q. 

~ 

Dosyasnut bağlı iki kıt'a listede yazıh elekirik mahauesl almaeai:l 
Tahmiıl edilen bedeli (55079) lira olan yukarda ::ym:ı:lı ve doll)'8aına 

bellı iki kıt'a listede yazılı elektrik malzemesi Asker:! hbrlkalar Umunı 
Müdilrlüğ& Merkez Satınalrna komisyonunca 28.11.941 Cuma günQ saat H 
te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 278 lmruftm:. Jtat'l tıemiııa1ı 
(B261,85) liradır. (10087~ 

Oniversite A. E. P. Komisyonundan 
İspençiyari Kımya Enstitüsünde yaptırılacak 365'1.68 Jlrahk tamılh..,. 

ve tesisat işı 8.XII,941 Cumartesi günü saat 10 qa BektikWkte açık elP-' 
slltme De ihale edilecektir. 

Keşif ve şartname Rektör:14lde gö~ 

Se&miye Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Bulunduğu mahalde vagona veya deniz vasıtasrmı tealiDl ,_... 

tiyle almacağı ilAn edilen 1000 ton tel balyah :kanı ottan 200 tonaDa .,. 
?00 ton samandan 400 tonuna talip çık:mtş ise de, diğer 800 1ıoın ot .. 
ŞOO tıon samana talip zuhur etmediğinden ayni şerait 99 fl7ai!a:r O... 
rinden pazarlığa konmuştur. 1 

2 - Otun teminat( 6600 11.Wdır. Samanın 2025 ll:raı:br. Pmrhll 
2t(ll/941 Çarşamba günü saat 14 de Sel.imiyede komJqonda yapıla.. 
,caktır. (l~ 

SeRmiye Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Maltepe atış mektebine teslim şartiyle 100 ton d6k0m WJl8 

balyalı saman pazarlıkla satm alınacaktır. Döküm olduju takli%de t.. 
minatı 450 liradır. Balyalı 675 liradır. Pazarlığı 24/11/941 Puarteıd ,U.. 
nü saat 10 da Selimiyede komisyonda yapılacaktır. --· .w_.~ 1 16 bil7Wt 

KnLLale Ask f s at o~l...L. ·-·•••• .... ı .,, ....... , bir azimle ve fedakArlıkla ~ 
IUl erı an ~~ yerme, yaprhnası imklnı hasıl olmuttur. ektir 

, ~vekillet muavinliğine dogru - Boersen Zeıtuna gazetesi, ycru Sov- c Bu ·askerler Almanlarla ll!lb ..,. 
Müdürlüf.an dogruya bağlı olup merkezi yet t~enlerinln . .lınhm edildiiini ~ teçhizat hususunda ilk defa olarak 

o,.,ezayir şehrinde bulunan bir da- müttef:~lerl~ mUhım harp malzemesı müsavat hnlinde harbe giriştiklerini 
• enel sekre rl" . . elde ettıklenni yazıyor. Bu muvaffa- d unec er ve Libyada elde edile-

Kınkkalede askeı1 san'at lisesinde .mı Ş te ile ihdas ed~ - loyetler kısmen de, duıman kara ve cek bır İn iliz zafer nm bütün harp 
motör öğretmenliği için hntihanı KırfD ştır. Genel sekreterlik vazı - denız kuvvetlerine tamiri mümkün ol- az1m tesiri -~-
pılrnak üzere göstereceti ehliyete ıarlesini, General Weygand'ın diğer mı-" darbeler indirmekte devam eden üzerınde Y pacağı ......... 

"~ den u tuı.mıy--··1•1 •• ..... ır-
ki şartlar altında bir atölye ötretmenmcsai arkadaşı olan v.isamiral Alman hava kuvvetlerinin müzahereti- l kinci cephe at-ıltlı 

1 - Türk olmak. Fenard üa edecektir. le tahakkuk etmlıtir. :r 
2 - Askerlik vazifeeinl yapm11 t Aflll'el81 Petaln, General Weygand' Zwolff - Uhr - Blatt ır:azeteai, K~-
3 - Mesleki tahsil ve mesailerini meslekt h yatında orduya ve v na rımda harekatın suratlc .nkişaf etti-
4 - Hilsnilhal sahibi olmak. ifa ettfiı hizmetlerden d layı sivil ğini, bu bölgedeki Sovyet kuvvetlen-
5 - Sağlık durumu bu vazife:Yf hayata avdetJndeD ewvel te&ekldlr et.- nin fiddetli mukavernetıne rafmen, 
Taliplerin 10-12-941 tarihine ka miştlr Rusların, yarımadanın en müstahkem 

te Kırikkalede askerl san'at llaeai ır ~eral Wenand istirahat için ıtehrl olan ve tamamen mumaara e-
nur. Frnnsanın cenubuna gitmek Uzere dılmiı bulunan Slvastopohı k !bet-

Vichy'den ayrılmıştır. mck Uzere ol~~klarma ltaret ediyor. 

lstanbul Süleymanit 
Müdürt 

Berlin'in mütaleası Hango bombalandı 

ı\yluk ücreti 
Llrm 

Bcrlln, 20 (AA.) - "St f nı,. Bcr
lin siyasi m hfılerlnde, S mali Afri
kadakl İngiliz taarruzu ile Vichy"de 

ai•1 General Weyg nd'm ismi etrafında 
v. cereyan eden bazı hAdi elerin ayni 

_____ n- zam na te :'ldüf ettiği naz:ın dikkate 
108 1 Lito ve döun konul ktadır 
40 1 Lito klğıt 1-e- 1 Ayni m:ıh iÜ r, Wey nd'ın m1>v-
75 1 Cinkoıra:f ne 1 kllnde muh f 11 ed lme 1, ııksi Uık-
54 1 Diıici. ro- d.-de Fransıı. mlı tcmlck 1 rine gon-
45 1 Tipo kAlıt yan derilen la c m ddelcr nln k Hece •i 
45 2 Pedal • ~olundakl Arner n t lebi üzerine, 
30 1 Mukabelecf Vıchy hukümeil tarafından duyulan 

Roma, 20 (A.A.) - Stefani: Hel
sinki'den haber verild'line göre, Fin 
kıtalan Hanıue iatihkamlarmı bom
balamı:tlardır. Fin bomba tayyareleri 
Munnansk demiryoluna bir akın yap· 
mıılar, 3 lokomotif tahrip etmlıler
dfr. 

Londra, 20 ( A.A.) - L byadakl Je.
ni harekitt n bahseden Reuter mg. 
babın, muttefık Rusyanın davetine ı
cabct edilerek Almanlara Libyada ı
kincı bir cephe açıldıimı yumaktadır. 

Un Tevziatl 
(Baparafı 1 incide) 

Belediyenin bir karan 
Beledıye, ekmek darlığının ta

mamen izalesınden sonra, bunun 
bır daha tekerriırune mini ola
cak tcdbırlen de almıya devam 
ediyor Bu ar da, en muhım o a-
rak fırnıcı ar ı da kuru mu 
bulunan muhtelif ırke ler n faa· 
liyctine nihay t verılm sı karar

Bu suretle 10 taneden fazla m baya tta bedeli 75 kuruşa düJmek-
tıedir. Musaddak bir ves ka ile m t edecek bllQmum devlet, fdarel Beher çiftine 275 kuruş tahmin e- 75 1 Cilt ustası.:bli- h yreti yerinde buluyorlar. 

45 2 Ciltçi. n - Fr nsız m hfıllerınde W ygand'm 

- aştınlmı tır. Fatıh mıntakasın • 
ı fırıncılar ar ında kurul • 

olan şırketın muddeti bu • 
erde nıhayet bula aktır. Bu 

etin f aalıyetın devamı ıcın 
n den mt'isa de verılmıyece ır. 

bUAıSlyle ve beledıye memurları ç n te lAtlı bedeli de 50 kuruftur. dilen 3000 çift tıerllk alınacaktır. Pa-
T liplerin her gun b htan a kadar Belediye Merkez bina- zarlıkla eksiltmesi 28/11/941 Cuma 

sında kıymetli evrak memurluğuna müracaatla her an ve derhal milba- lf,lnü ıaat 15 de Tophanede Lv. A
l'Uda bulunabileceklerı ı n olunur. (10198) ınirliti satuı alma koml57onunda 78-

~--------------------------- placaktır. İlle teminatı 818 lira 75 
N t M. d"" ·· Em" U G t nn.. v--.. .. ~. NOmunelerf kornısyonda -.:~~" ve eşrıya u uru: ın zman. aze ec.u.ıa. 'Ve .. -...,- Xörillür. Taliplenn belli vakitte lto-

T. L. Ş. TAN Matbaası nı.iqona plmeleri. (389) (10190) 

108 1 Dil bilen hrıp oynadı ı hak ı rolun ne olduğu da 
Askeri matbaada m<lnhal bukolu arro tırılma t dır. 

salarmda gösterilen aylık ücretle tu- Nouvenuk T mps gazetem bu me- Vfchy, 20 
lerin kabul şeraitini ve ne gibi •Na- !!ele hali mda y zdığı bir y zıda, Şl- ld arazide 
re her gün saat 10 dan 14 e ka~l r- mali Afrikadaki Fransız müstemleke- Brlnon Vıchy'ye 
tihan 28/11/941 Cuma günü saatnde lerlnin siyasi \C a kerl vazlyetlerınin bu sab h Başvekıl 

ada yapılacaktır. ııydmlablma.sı lilzumunu belirtm.clde 1 Darlan tarafından kabul 

• 

ehrın dığer semti rınde m vcut 
bu gibi sırketler hakkında da pey 
derpey ayni yolda karar alınma· 
sı düşilniılınektedı.t: 


