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Ağzından çıkarmadılın kelim• 
unin e•irindi.r. Ztımanaz t•llif fü6 
ettiiin söz .enin lulicimin olur. 
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(Şerhi ! •ci lldif..W.) 

L.------
Alman._tehltg~i: • l 1 

YENiCE VAPURU Kıt'alar1mız ı 
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NASIL BA TiRiLDi Rostof'u ~ 
; Ik bal Faciayı göz/erile gören 

motörünün mürettebatı anlatıyor 
"' Mithiı bir infil6k, yiikselea bir alev ve daman 

ribuıu iatinde koca geminin bir kısmı tahta ve demir 
parçaları halinde havada uçarak denize dökülüyordu 

Mürettebat neden kurtulamadı? 
Yenıce ismindeki Türk vapurunun 

Karadenizde torpillenerek batırıldı -
tını dünkü nüshamızda yumıttık. 

Hidise hakkında bugün daha taf
ııilitlı mallımat elde edilmiıUr. 

Valta esnasında Yenicenin hemen 
3-4 yüz metre gerisinde bulunan 
bir TOrk motöfii hidlscye pbit ol
muş ve seı·i bir manevra llayeainde 
mütearrız tahtelbahirin bücumundım 
kuıtulmağa muvaffak ••ak lima -
nımıza gelmiıtir. 

Kalkavan zadeleı·den Ziya kaptıma 
ait olan bu motörOn ismi İkbaldir. 
300 tonluk olup küçük bir vapur Ct'

aametindedlr. 
Dün kendllerlle görilşen bir arlca

daşımıza moUirün mürettebat& hidi
seyi şöyle anlatmışlardır: 

• 
1 al etti 

Merkezdeki 
müdafaa hatları 

·Yarıldı 

Moskovanın 

.. Q ·,~g\\iz ~vvetlerii 
-·)~ ~ Piyade taarruzu 

> ) ~ Zır~ve maki
neli taarruz k"lları ... 

Alman ve italvcin 
}<uvvetlert } ...... 
Mihver ztrhle :kuv
vet\ eri~ 

t 

üç dört güne 

kadar düşmesi. 

muhtemel 
fr 2. soo,ooo l .ı 

BERLIN. 2Z (A.A.) c::=c=::ı::=:::ı:=::J Km . j 
Alman orduları Bqltumandanlıtı- ft zç ·~o 7S l~O · 

nın tebliti: L_ ___ __... _______ ...... _____ __..__ ___ .._~-===----,,_-Huaust tebliğ ile bildırlldili 1'CÇ- ilı ~;; ________ ._ _ _._. _______________ _. _____ -ıı~ 

hile General Von Kleiat kumandasın-
daki seri kuvveUerle silah altında Şimali Afrikadaki barekih cöaterir harita 

bulunan hilcum kıtalar& tiddeUi mu- ( ) r A f r i k a m u h a r e b e s i 
harebelerden aonra KottoY ,ehrini . A s k e r ıA v . t 
almıtlardır. a z ı y e 
de de derlnllfe )'apılan taarruzlarla a c- Yenice vapuru gözümüzün ö

nünde ve birkaç yüz metre llerimizde 
(Devamı ıalr,ifı 8, ritm& 1 da} 

Doğu cephealnin diğer k~imleıin- -!'11911~-------------------" C y U Z Z O 

Y--.Un balqml "torpillendiii mevkii ıöeteren telDllfi reaİlll :~:~ra:::~u::Y)~'!:ıe~~~i:~~~lı~~~ M 1s1 r L ., b ya hududunda zapt e d i ı d i =====•=============================== rabalarla hımaye edilen fada mık- • 
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Glnin g«zısı 
························ 

lnglllz 

taarruzun•n 
Ehemmıretı 

•rtıwor 

•• ı A k b A • k betle on bq dilşman tankı tahrip mu a 8 m e f 1 a cdllmlştir. 20 ısonte,cbi•e Dotu ceP- ·- t - •h k t• 
d k . besinde vultua gelen muharebelerın 1 mı ver avve 1 ar as 1 n a 1 birinde piyade Generali Voa Briesea Yazan: General :Ali Ihsan SAB s Gelecek hafta 

yapılacak olan 
görüımelerde 

il k t mabut dOtmliftOr. h rada muza era llollH•a ... M .UIOUUHVMANDANLA~NDAN mu asa 
k • 1 d • Ankara, (.Radp cueteai) - R..._ S- selen llalMrier, ~ 

Muır ceplae.inde IMıtl•mıt 
..ı++•an yeni ta.ruzun ciddi ve 
• oiyetli olclujımu ıöıter
mektedir. tik iki sün :sarhnCI• 
l'9lllıi tebliği"' bir bayi; mübhem 
-lh.at verdikleri için bu taar. 
r--, daha .iyede bir iatilqaf 

8 S 1 1 Alman harbi 5 lnci ayı bltirnııı, al-

Almanya 
Fransanın 

Bu hadisenin 
vahim neticeler 
vermesi muhtemel 

hnlıeti olmak ihtimali batıra donanmasını 
ıelmitti. Fakat diindenberi bu· Ankara (R11dyo gazeteai) -

ciııııt a..rindeki (Sollum) ile l•Stl•lj•Cekmı·ş Japonya ile Amerika arasında, 
(Tollndı) araamcla bulunan Al- "' Vatin~tonda yapılmakta olan gÖ· 
..,.. ft İtalyan kuvvetlerinin çen. rüşmeler neticesiz kalmışlar. Şim-
a.. ap.. almdaimdan batı.edil- Ankara, (Rlldyo gazetesi) - lngi. dj Japonyanın ne gib~ bir hareket 
llllılste ve metbur Alman inanan· lııleı:in verdiği bir habere göre, Al- takip ed.eceti ıorulmaktadır. Cö. 
et.. Gmeral Rommel'ia bu çen- (lJeı·•ımı sahife J, sütun 7 d11) (Devamı ıaJıif• 3, ..ııı- J ,U) 

......... kurtulmak için mütuddil, -:::;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=========;m;-;;~ 
... .... bahmd• bildiril- K d 
:Et!:: ı:::- .:t; Yeni oor inasyon 
W.-. eter Clotru iae, Alman k 1 
=:·::n:...::~ buT~:: a r a r n a m e e r i 
duia IWdandaki iddialan büa
.... pyri nrit addetmiye im. 
U. blmaz. Maunafib General 
R el kuvvetlerinin, çenber 
..... a1..-1a esir edileceti
• ~ inllaa olunac.tınt be. 
- Wilonetmelı de doira de
jilı&r. Bu Alman Generali evve. 
li ...,... sene Fr~ıız cephesinde, 
._.da Afrikada dotnıdan 
+ iv t)a İngilizlere ka"ı yaptıil 
~e cüretlWbiı, atalsanbi:w 
ve ..ateaddit HN+affakiyetleri ile 
..... bsann11t ceyyal ve muk· t_. Wr lnanandanclD". Onun bir 
fııi ,.....tma ve ltukm hareketine 

------
Undan yapılan yiyecekler ve hayvan 

yem sarfiyatı tahtJit ediliyor 

ANKARA, 22 (Hususi) 
Pazartesi gilRÜ iki yeni Koor

dinasyon karan neşredilecektlr. 

Bu kararnamenin birncısi, un 
tasarrufunu temin maluadile çı. 

karılmaktadır. ıtaramame, but. 
day unundan eltmelt, francala, 
makama, ırhrlye, peksinet., bfıı
küvlden başka ıeylerın yapılma-

(Devamı Myfa 1, ıUtun 1 de) 

\. J 

·- k.ım.lda kendini ....,..._ 
11 ..e düfman bl"flRDda .acis kal-
- lteklenemes. O taraflardaki 
..... erek Alman ve kalyan kav· 
•liderinin akıbetleri ne olacağını 
~bilmek için berhalde .1~ia 
t.........._. biru daha İDkİfJ 
d• ıini beklemek zaruridir. 

Şimdiki halde ıö:ıe çarpan tef• 
l .. ilderin seçen sene Sidi Ber
ruide Mal'eflıl Gruianiye yap· 
~ gibi bu aene de Alman • 
ttalpn müttefik ınav;etlerine 
bttıı bir bukın hareketi yapJPl)'a 
...,.Hak olmUf bulunmalandll'. 
C.... defaki baskt'nda İtalyanlar 
1ııir dereceye kadar muur ıörile. 
'11ir.ti. Çünkü, bilbaua o tarih
'-de lngilizlerin Trabhngarhe ta.. 
.._ edecekleri kimsenin habrı. , 
~ Rel lmernekte iJi. Fakat hu 
-. nRiJizlerin muhtelif mÜS• J 
f-.L.ı • 
-.elerden mütemadiyen kvv-

Y9f eelbetrnelcte olduktan, Ame. 
T ASVIRt EFKAR 

f1'~, •«itile ı, Biihm 1 dı> 

tıncı aya girmiştir. Son yirmi dört 
saat zarfında gelen haberler, hldi
selerin Ruslann aleyhine bir inkışaf 
göstermekte olduğunu belirtiyor. 
Moskova önündeki Alınan taarı uzu, 
bazı noktalarda ilerlemeler kaydet
miş ve müdafaa hatları yanlmııtır. 
Tula civarındaki Ruslar da yeni mev 
zilerc çekilmek zorunda kalmışlardır. 

(Devamı sahife_!:_ .rııtı•n 5 dO 

Birçok noktalarda 
geri çekildik · 

MOSKOVA 22 (A.A.) 
Sovyet öğle tebliği: 
2 1 aonletrin geceaj kuvvetleri

miz bütün cephelerde düfmanla 
muharebeye devam etmitlerdir. 

Roetof önincle 
MOlkova 22 (A.A.) - Tau 
<Dıvemt -"C/• 1, rit.ot t ~ . 

Avrupa 
konferansı 

Şimali Afrlbü laarebt Ye mL 
harebe menimi ırelince İn&'il1& b • 

ter iniıyaUvl, hamle tevebbüııilnil ele Al1";anlar çen erı 
aldılar. J_ • • • t.. le 

16 aonteırin tarlhll bir Kahire yarma" ıçın ıı.s US 

1 
te~grafı batı çölünde ~~ni _te;kıl edil- hiicum yaprgorlar 
mıı olan orduya sekızıncı ordu na-

• • .....,....., ......... ....., mının vcı·ildlğlnl ve bu ordunun en 
Almanya, ıBirinci veya lkni- 'modern silahlarla teçhiz edilmit ol- KAHiRE, 22 (A.A.) 

cikanun ayında Avrupa dev. duğunu haber Yermişti. İşto bu ordu Öğrcnıldiğbıe gore, Yeni Zelanda 
)etlerini ltir toplantıya ~- 18 sonteşrin sabahı fecirle beraber, 

1 kıtaları Fortcapuuo kaleaine girml.f'-
c:akm Mısır ve Libra hududunun "arkında- Ieıdir. 

' • • 

0 0 0 0 0 

' kt nıe~11erlndon ileri harekete baı- lnıiliz tebliti 
VAŞiNGTON, 22 (A.A.) ladı. Kwıdisine mühim bir hava fi- Kuhlrc, 22 (A.A. ) UıUı~ık fn. 

Beyncvden haber veı lldiğlne gö- losn ve İngiliz Akdeniz filosu yartlım gillz umumi karargahının tebliği: 
re Vaşıngtona gelen bazı haberler, 1 etmektedir. Ru taarl'uı biç beklenmi. Düıı biltün gün Merkezi Capuııo-
bü,tiin Avrupa memleketlerınln iktı- yen blr hadise değlldl. Gabrale _ Sidl Rezeg üçgeni (ınüııel-
sadi itibarlannın ladesı ve istıklü.1- Cenuptan Habeşlstanı istıli eder. lesı) olmak ilzere geniı; bir bıilgtdo 
lernln ıhyası ıçln bır formül tesb1t keıı nıntlıı lü kuvvetlerini istimiU hu- büyük biı· tank mcydQn mutı~u !J ııi 
etmek llzere Almanya, bir konferans liUsundn maharet göstermiş olan Ce-1 Jnklşaf etmiştir. 
topluınak tasavvurundadır. Bu be· nubi Alrıka ltU\'Vetler1 kumandanı Taktık vad)'ellrıden tam t.l!rL it 

(Dev4 , 1u aalıif• ı, ıütı.ın S dA) (Devamı •cıhife t, ıütım 8 de) (Dr •anıı aa!if• a, siltun J del 

Aktar aprtmanı cinayeti 

Apartman kuyusundaki ceset 
dün öğleden sonra çıkarıldı 

nasıl işlemiş Katil Haydar cinayeti 
olduğunu bütün tef erruatile 

latanbul zabıta ve adliyesini 
bir hayli meşgul eden esrarengiz 
(Aktar apartımanı cinayeti? nin. 
hazırlık tahkikatı sona ermıf, e•· • 
tar aydınlatılmııtar. 

Bu feci cinayet etrafında yap• 
tığımız tahkikata aöre vaka ,öyle 
olmuştur: 

anlattı 

Erzincandan Kıgıl köyünün 
muhtarı Hüseyin Cümhuriyet bay 
ramından bir hafta evvel şehri
mize gelerek ticaret maksadile 
bir miktar manifatura f',yası satı~ 
almıf ve bu eşyayı Üsküdardaki 
amcazades~ lbrahimin evinde de
po etmiştir. Cümhuriyet bayramı
na kadar tica. i i'l!erini bitiren 
Hüseyin, m~mleketin-: gitmiyerek 
bayr .. mm üç gününü ziyaretlere 
ve eğlenceye tahsis etmişt"r. 

Su arada Hüseyin birçok hem. 
(D..,..,., ••Af/• .f, atıe.tt J UJ 

1 - OWlrtu. Hlıı,..., 2 - Kati HQ•. 3 - Kalilill 
fjlliki di&ımi lhlımıt, 4 - lılWieeyi t.leip ..._ ............. 



' Feci bir kaza SİYASİ VJ.\ZİVET ) GUN'UN SiMALARI Bir adam Roatof ve 
o 

Donda oe çöltle &tlflaş - Bir ver.un 
davası - Halcilt.i varis memlelcettirl -

Mulıtekirleri nerede amalı ? 

Dond• we 9t1lde 1ıınUUa& Bis • ctin1•ra Uai..v-

tren alhnda J0•~.::=a::.!1: General Veygand oo~!!~=~~ Wr =~.re;: 
beUrtn nadir bulunur naıf\ardır. tren kaı.aıı olmuştur. Saat 7 . .0 da Almanlar tarafmdan zaptedilme· aııenın merdi-.eni, duvan, laboratua- Weyıand, mektep ııralarındaylıen, 

• • V a • n olırak ıelmeclikM kabahat bi&im iatikbalı hakkında bllJflklert yalllıt 
S Hqın bir •1aıı AYf'UP&11111 en fıldr vem lt•••ri kıLoGldeniendi. 

aaıT Elımllde olaydı Uaiveraıtenia ...,,.. '"" 
socuk )"ertnde don113or. obilr Fakat, ele anea ııtmaa ber küeiik 

ayagı Aft kanın en ııeak 7erınde boclramu alarak ta clllnyaya ge11rdik. ırıbı. nellıne oldutu kadar ha1at ı -
7anı~or. Mosko•anın etrafında ha- Nıdellm, neylıyelim, buytlk bOlyamıa eııplanna da blkım olmasını bılmıf, 
ra et dereceaı '1: • ' • 0 

• • 
0 0 

• ' • 
0 

• 
0 

• 
0 0 

' ' 711tıhnca bayat ıö Ualwraltedea it.ibaren, tahall "' 
fır altı 20; Tob- Server 8ED1 sumüzün ilnünd• mealek hayaıınuı ber safhaııında, da-
ıuku etrafında bütun deierınl ıma azım •• irade numun..ı ~s .. r-
•ı1ır,., tisüı 20 ! , •o o o • o o• o o w • • o o ' • o o kaybetti, aimaifah 1 aılştır. 
.Bııqada Jılarepl Don, Lıbyada Ma-ı• kesıldı Sızinle beraber •elat etnııt Maxıme Weypnd, ilk defa, llMı
rqa. ,. 1. .. Rtı5;;ada dılvllfen aaker- •ıbl oıd ık Son önud1ınlz bır dava dlsıne. meslek olarak tt.nlzcllıti •-

.. -. ler: •Ah, derlfr, Af. açmakta ıdl, onu yaptık. Ümıt e~ mıştı. Fakat, denizci disiplıninln tld· 
.... --·-...· - rlkadakıler ne babti- mekten ve beklenıekl.cn daha büytlk detı gllzünli korkuttuğu için, asket' 

yar 1 <.i6neş1n c6mert bir hak var mldır! Dava) ı ka~ be- mektebinin sıkıntısını, ona tercih 
aıcaldıtı altında, illk deı J'l'k bı&ım hayal aıukutumuzu kııu ettı. 

terine kadar mna. ödt!yeıcek! Weygıınd'ın meıılek he,&·atında en 
rak, tatlı tatlı aava- Hak iki varla buyuk mazharıyeti, General Jo'ocb'ıın 

" tıyorlar.t Lib7adald I nıcktebınde yetiş.mit olmasıdır, dl}'e-
a kerler de cAh. dfr memlekettir 1 bllirlz. Omın en büyUk emelı, öteden-

ler, Ru fadakıler ne bahtiyar! Ter- z tya Günün peşinden biı kaç hıı- bt>ıl, bir allvari znbıti olarak, bır 
lftrleden, lt9'tıenıeden, dır11t'fef bir yıı ahibı daha 1:ıkıp irfan kıtanın 1leri hattında, bilfiil harbe 
soğu un yardımlle canlı canlı sava- müeneııelerimi:ae teberrularda bulun ştırak etmekti. Fakat., ayni ıaman
ııvorlar.> muotu. Be:reketh bır ç gır açıldıydı. da, rıyazlyat aalıeııındakı keıkin ts-

Hakikalte savaş Tannıı Marıı lcln Korkarım kı Zıya Gun davaıı, varis- tıdadı da, bu 10fiııtakbe1 kumandanı, 
in vsim )'ok: Şarap gıbı insan kanı lerlnı gazaba ~tırınektcn çekinen } alın kıl~ çawpııma ~nından, 
d ılkbaharda, yazın, sonbaharda ve zengınlerlmizl böyle blr hayır ıDle - yııksek idarecıllğe dotru çekiyordu. 
k ş.ın tadnu kaybetm vor. Cennette mekte tereddilde dıışurecekti~. ln~an Nltekım, Weygand'la aakerlık h&Ja-
de l&V&fılabiliyor, cehennemde de. ne karlar haklı olııa tında, en büyük kıamı, istidadı ve 
G ıneşin de, karın da faydalan Ye aleyhine bır dava •· arzuıu hi1ifına kumanda heyetlerl-
mabzurları blrbiı1ndea çok farklı çılmaııından hoşlan- nin baıındakı parlak faallyetltrJ 
lletll. 11\az. Hele iffdflkten tqkil eder. 

Ofke baldan tatlıdır; bu bal ne so

lukta donu1or, ae de sıcakta ekıı.. 
Jor. Savaşlarda 7enilen taraf ya 
Jtayretten donakalıyor, oyabut ta 
•abcabıyetten ektiJor! 

sonra müdahale vazi- Onun t&tıdıfı ha1dlı:T ce•here, tik 
yetinden çıkıp ta defa olarak tam değerini •eren, 
hatırası etral111da müatakbel Manpl Focla oldu. O aa-
dedıkodular yapıl- man, Ali Harp Şura11 reis muavlnı 

mumdan •tı.ı lıotlanmH. Ah,llanuni olan Foch, )'itbek aııkeri tahs1Hai 
rnevaılarımıa arasında, ha71rlı vasi- bitirip çıkan Weygand'a ıa ..azil 1187-

Blr veraaet daw••• yetlerin dan 11ll'ftUU olamıyacatını lemlftl: cBnJle dnam ederaenis, tok 

K ırk ) lda bir Ziya Cb ıibl teablt ed• bir madde bulunaaydı ileri sidecebiais, doAuın !> 
hır hayır aahilıl çık\J, serveti- da, bu memlekette kaunlan senet- We1gand'ı, Bilyilk Harpte, Lor. 

111 - R ze çayına ııaı!edılmemek ıar- !ere, hele aahibl dllediktea ıonra, bu rafne l'ephesindeld alayından çekip 
tllt' _ ÜnıYttınteye bıraktı; fakat TL .....ıeuu.n claba biyUk drla ola. kendi 7&1UD& aldıktan aonra, aeae. 
!'isten Unfvenlt.eyl rahat bırakma. nptJ&eaf1 da1tı fyt anla11l•Jdt! leree enel1rl hhanetfnfn tahakkuk 
tlıJ.- Vl!ra.11et davası açtılar. Muhteklrlerl nerede etı.-inde, kendisi gibi lcuvvetli bir 

Ziya Gtın •11111 me. ••••il 7 iail olmaktan geri kalmadı. 
&ardan kaldırsa • a Wey&'arıd'ın, kilçUk rütbeli sub&)'-
bu d&Tacılara cletıe S ayın Mebualarımıldan biri th- lıktan 7ilbek kumanda heyetine tar. 
ki : 1 tıkir nuahbnıelerl aeılmuını fıinden sonra, tıgal ettiği aaktrl 

- BJ117anl~r, Bay. l iati70r: Ali. mevkfler, at toıturma~an, harp 
lar... Ren bu serveti j İht1kir ~euların~n idama lı:adar meydanında kılıç savurmaktan bat-
omrumün bu tün znk varmaaını ıatlyor: Ali. ka hiçbir pye bblemfJen, baaiı 
lerın., ıaa.a 111lha- Fakat bu ld&Jll ee. M menfaatlere kalfı dabna nefret du-

tlmtı kıyerak topladım. Ömrümün ula~nın, suçun !t- 'f ~ ": yan, yükseklere göı koymayı alçalma 
•onunda tuttınn, usulile, idabıle, er- lendıti noktada ın. sayan, tam asker ruhlu Weypnd'ın 
kinUe, resmi heye&lerln u cfklrıu- · faz edllmeainl' isti- ihtiraa nedir bilmlyen 7arıtdılı11le 
m mi enın hP1,J1runda Univen!İteye yor: 1ıt.e 0 aor. Ki- taban tabana ıud, General Poch'un 
•e Daruşşafakaya bıraktım. Servet çük muhteklrlenn Kurmay ba~kanl ğı, Suriye Fransız 
lıenlm 1ertttfm, nsıyet benim ~ ııuç yeri malümdur, yukııek Komiserliği, Yuksek Askeri 
Jt!lım. Sıze H oluyor! dikkinlarıdır. Bun. Mektep MtldDrlugu, Ordu Genelkur-

lan asmak fazla olur. Bu kıtlıkta o -uy B·•"nıı ğı, Yüksek Harp Şu -Acab davacıların buna verecek- ..... ..-
kadar ipı ,,. tabtayı nereden bula. rası Reis muavınlıkı, Oıdu l'tfufe t1~ Jerı cna)t •• olacaktı? 

Duşunu;>orum da 
cevap bulamıyorum: 

cağız? Fakat buyuk muhtekirlerin, liti, Şark Ordusu Kumandanlığı ve 
tundan baıka ı bo ' k h lr:"ri • aııı o yunıan opaııı mu te ı mn ntha)et Fransanın Afrıka Baş Mu-

- Muhterem Ostad, bla de ydlar
danberı kunıar oynamadık, pıyan&'Q 
b 1 ti almadık, at yarı,ında bahsi 
müştereke dalmadık B11tun llınidı. 

ntıı zitıillnizın •efatında idi. Yıl-
lartlıınberı ifıvet haberlerinisi en
d lçınde alıp durdalı:. Nıha1et 10n 
aoııatin çalmak ösere oldutu llSildi. 
t • at, aa7ın velinimetiml&, w.deld 
tanssıılıta bakınız ki bu neticeyi her 
ke ten evvel MUn yine siz oldunuz 
,.. Hrınw, yoiunmu Ülllftrdteye 

nerede suç l•ledıkleri mailim mudurT mesııillıği slbi usum mevk1Jerdl. 
İhtiltlr, blr adamı lnıyuya atmak Weygand'ı her gıttltf yerde ve 
glb' )eri muayyen, maddi ıuc nnııur- her f~gal ettiği mevkıde, muhıtl, her 
ları sarih bir ııuc detı1dlr ki... Ba. ıeyden nft1, uki91nın parlaklığıle 
san bir telefon, btl)'itk otellerden bi- tanıdı. Bana, kararlarındakı vuıuhıı 
rlnln lokanta11nda lnalata fJalanan da ılive edelim. Wcygand. bu tkı 
bir rakam, batıl bir p iıarett, yüksek meziyeti, Foch'la beraber ça
muayyen et,. fiJatlamun derhal Jı~ı mtıddet zarfında, onunla md
f1rla111U1 için ,eter hareketlerdir. temadi temaa sayesinde, hamt had. 
Pabt ba btde:re mutlaka rla)'et e. dine )'itkaeJtmlftl. 
dfleeebe tlmcllden Galatadald her 
hanm ininde bir dar atacı itan?. 
lamalı! 88RV.8R B•DI 

W9'18nd'ın blitün meelek haya. 
tanda, ıilıUe balınde muvaffakıyet.. 

lere ermit bir· kumandan olduiunu 
dri1ornz. Bu ııarE'klı muvaffaltıyeı. 
Jeri, enun miiıta.na ıabıılyetıne atf 
etmeını& lbımdır. Fikirde •• mııaçta 
latiklil, maddi ve ınlnevt aatlamlık, 
aekida kınaklık •e 'VU&Uh bütün 
lrabillliyetlertue bami derecede hl-

Weygand'ın 
azlinin 

sebepleri 
Almanga •llnalcalı 

ı•l l•rıaı Fr•n•ı• 
A/rilı••• ıuüd.,._lc 
111crc6rır9efiu• imiı 

lerldd •""'•'•ilk al&metlwiai, Sirkeci tatuyonuadan taareM& ed .. sidir. Kafkasyamn timal huda
•uo && çocuk :ratıDClakı luıfanhkla. J8 naınaralı ıllrat katan aat 8,21 eh.mi da a,acle DoD ve Kullan 
nada atrllrla. Denisilık ha,atnna. de Yeeilkô7 ia&aııyonuna ,.naıtıtı ft dil• aı•irleria ~ 
demır sfbl disıpliaıne,,aalla o taZJI,. blr unda ltlçükçek......-. plu IMMpam bNI• •• 8CU '-cağı 
lun içine ırlrmeden ııyan edişi, ba- trendea atlıyan 60 yaşında JOeantf, olnuJan çamurlu " ı..talrhtcl:ır 
nun baris btr delilidir. ltendisllll, 1ı:atan11 ceemnhll bekle..-. br- ....., .. ediyonla. Doalar9I 
hayat Nalftelerlle dm pbuk •• 1178 pçnıek ııt.emlş, fua\ bır anda laiildim IÜllDİye baflaınıua a. laer 
daha mil bet şekılde kaqılaftıraa be trenl11 altında bybolmuıtur. Bu su- tuaf tlonalUfhrr. Bu meftİIDİ 
ıau..ayeıe ratnıen, asim W.,...cl'ı, ı etle belinden W,e b61ünea Kleaııü, llılded•--dea ...... .._.t 
dlaıpUnla w 1Duumıa ti-1: .. k- ıfoı hal ölmllttflr. ........... ~ Alman bv..t-
llnde kartımısda buluyonı&. Rundakı leri Moakovanm cenubunda Ta· 
&mn, tayana menal ra1nma. 111tec11tt V k 1 lada R-... t....,_..,. • ltinıl 
zaman btedlii ~ılıa sokacak kadar I a aıanan edilditi veçbde Kw onla ceplae
kuvvetll bir ruti sahip ohalaıtılMI•• l lini paıçalarmfllır ve diler taraf. 
baıka bir ıey değlldır. muhtekir eT tan da bir hamlede Roatofu up· 

Yetmitbai bir bayii seten bu de- tetmifl.-dir. 
terll kumımdanm bedefti kuv.etınl o~ ytb hin lriitur nüfuau v• 
de, onu her ııabah, 1:ok erken A&al.- D Ok g z k İ f İ birçqk fabrikası ve bütün Don 
ler de muntazaman at u~tunde go- d haftllll •e ıiıııali Kafk.uJUUD 
:renlerdet 10rmalı. Bırıncı dereude & d l 1 Y e e mlizelerini ve fakült91erifti ft M 
bir eakrıın üst.adıdır ve fevkalade ıyı Çlcelq»uarında FındıkhJ&B banın- çok ili• mieaı•elerini • .,.,,.~ 
tents uynar. Onun, yorgunluktan ,ı. d~ manifaturacılık yapan Avram ve 1 eClen ve ,imali Kafkaı1~akı 
üyet ett1iin1 lfit«'1, bemeıa bcmeD SabataJ A'-oat Villl JD&hdamJarın Gıaımİ ft Moykop pelrol ...... 
yoktur, dlyebilırız. Bunda, ı;aşayış man.Iatura ilzerınde ibtıkir yaptık- larınan iatıh&alitına Rusyanan içe. 
taııının tesirinı hıkir l'demeyız. lan haber alınmıı •e 1200 llralık rilerine isal eden boru hatlarının 
w.,cand, sigaranın •e lokınin ya - mal tcın ayrıca 731 lira alırlark• merkezi ba•hman Roıtof'• auka-
bancısıdır. yakalanmışlardır. tu Kafkaly.._ kapalan Alman 

Weyııancl'ın dıkkate değer lluııuı. Enelki akta• Adll1eye verilen orthrlanna açıhrnfbr 
yetlerınden blri, sistem boyunduru- Sabatay ile Avram, lkınci Aıılıye Bu suretle harp bUtiin aiJrhiı 
tuna kauyın sırmemeııı ve kıvrak- ü I K a __ _ 
hkı.aa mahrum çahıma usulledne Ceza mahkeınesınde soı·gularını m - ile prbi A ayamn :JO u aı..-• 
aerre kadar iltifat etmemıaldir. BI- teaJup teYkif ohmmuflardır. :J.,. ilatlaıl -'-km prld Asya. 

Bundan bqka, '11 lsul')lfa aatalma. ela ha..W. inine ..Pm ılrı r ila· 
lüta. o, tam minaııııe reaUaUır '"' 1 11 ri 116 k ... 
realııenıa biltiln icaplanna derhai 81 lbuqelen pul u demi n1 a. kaa W......,br. Va9frıll• 
........ ıaı bilir. Her it onmı ennde rqtan utan Galatada Zirai lletler f..WW. ı .... Miri it... • 
,_ T6rk LbaiW tırke&I eerld•ı1nclen RooeneJt w 11.w,. N-9 

çabucak kolaylatır, ona tevdi edılen Hamparaum da 7akalaıamıt " Qni ~ •n• .. D1l-AL Ollyı ıs 
Mı me11ele, •1• mtlYUCmeli ve so. ..__... _.___ n... _,_ 

mabkeme tarafmclu - __ .. 1 • • • ı::--! r .. """" 
pkbalı bır idare adamının zeki- • - • • 
aına ve pratikliilne emanet edildltt tur. .,..twı ek J••'•• -

1 Ge- A7'1e& bir lıDe edu• ıoo ,.,. 2 *•••• ._ 1 • ~ ...... uıJaıılacall bir kolay ,ekil a ır. ymne a lnmattan IMaa AbanJda 
Londra, il ( A.A.) - TllMa rek devlet mekanizmaamın ana çark- kkbı- &s. 

ıraseteai yuıror: larındaa olan bukümet merkesındeki kömthd Cemal bir hafta 411 - ..... ~ ..... iPn 
Alman htlkiiaetl, ~ ftlpheel& 71u.ır aakırl mevkilerde, cerek ana- nın kapatıbnaaı tle 21 Ura para ce- fnkallde ılt ı ',.U ....... . 

General Wenand'm 8hnalt Af. vatan dıtındakl yöbek makamlarda. uaına we bır tı .. Mra71 tl kunaeall .. Çlnldl I po ı• • A.. 11 .. ...._ 
rilı:adan maldqtınlmaalle baa- Weygand, dalma, kenclınden enel satan 1tlctk)>uarcla mOalurat.cı •• • .ı•nz•ıld . .. •rnlı'nrl 
at etmlyeeektlr. Weyplld'm aa. 111«vcut. olan tanlardan bambaşka met lllru. l'll kunqa eatllmuı ll- ._.,., ....... • lteW .;,. 
ıı Al ı ...... .. .. 1--a... ottri zımgelen kundura çıvlalni 921 lntrut- L-~- '-'--~ ..ı • _ 

, man ann - uu ....... • eek1Jdı calıtmıı, keodiılnden M>nra t:ın utan Kfıçültpuarda Yani, lto- -- ---.• wanı.. ·-· 
telerini inkif&f ettlrebilecıeklert • ı ı ü· .. -t ı .. mereli bir _ ,_...._ re en ere, m """" •• " mıayoncu Kemal. Mehmet we Dtml&. ....,.__. ~ 
n1n bir deilll olarak ea71labllh·. ı ul" bedi tmı ... '· - -L.....- .a. _ __s._ '..11-lo.~•••••11 111esa uı u ye e ,.... . rının de tenıfterine karar "1"11mit- ~ ~tecl·...:__._ • 

Almanlar, Viehy'Je emir veria- Asker Weygand'ın, ınaan cepheai. tir. on bin mil m_. - awa "'''8 
ce Weypnd'ın bir an ene! nd- nl tetkik edersek, onu, edebiyat ve IUhMM ~ça Japon 
fesfı.nden uaklqbnlaeatı her güzel sanatlar sahHının ezeli mute- Evlenme mera•imi c:lonanmMI ile bo;, öl(ÜfmeSine 
uman için iılkir olarak btlinen hassıri olarak buluruz. Hayatın rea- ihtimal yoktm. Fakat Japonlar 
bır hakılı:attlr. Şimdı, bu emri lltelerı ort.asında, gilze1 ııanatların Cüzıde emniyet memudan- Amerika donalllllıMIDI ~ldem~a-
vennif olmalannın sebebi de o saf ha'asıaa ıuupn bu unatkir mızdan Abdünahman Sim .. k ile den evvel yanı bat)anndaki Jngi-
nlsbette lıiklrdır: ruhlu asker, sanat k!Jşesane tstedığt Şek p Bilcinın kızı Ehuzcnın c~· ı liz imparatorluğunun m kıymet. 

Merkezi Akdenizde son zaman- kadar s~a aıtınamadıtJndan daıma. lenme tötenleri dün gece Fatıh tar Jerlerine hücum etmeleri 
larda Mihver kafilelerinin utra- şıklyetddir. Sarıgüz .. J Halkevi ııalonlarında mümkündür. lngtltere dahi ic.I 
dığı ağır kayıplar ve başlıyan İn- Diline deni ettıtı bir •09 •ardır. tarafeynin akrabası ve bırçok gÜ· I tehlik.,• lıqrilia impMl'torluğu· 
gıllz taarruzu, Almanları biraz cBen Fran aya hiznıet ediyorum>. zide davetli huzurunda ıcra edil. nun mantz bulundaimıa pek iyi 
daha ileriye bakmağa mecbur et- Franııı Akademisi, _onu, keneli 1Çine mı,tir. Cenç evlilere ıaadet dile• takdir etmektedir. Japon • A. 
tı. Alm:ınlar, ihtiyaç takdırlnde, alırken. Fı~nsnyo hızmet etmeyi ba. nz. meribn anüzak~relerinin abme• 
deniz nıiln. kale yollarını daha yat pren11pı oıaıak kabul eden Wey- • • te utnmuı berine tng.ıte,. Sah. 
batıya, yani Ftansız. Şimal Afri- gand_"a. bu imkanı daha fazla vermlt riye Nazın AldllllCler bir nu•· k 
ka 1 ıııUkametine gotürebUeeekler olduguna emın bulunu~ordu. Mea'ut bir evlend .. l . ... · - -~da 

- 1 •.. L aoy emlf " ~ y...... ,.... .... 
ı1 Bu ıtıbarla, bu topraklar il- Henua ~çıkça anlaıı m yan ..., P- Doktor Ptrte• Ati fte marul Meto tehlikenin pe1ı büyüle olup yazi. 
ıcıtndekı otoritelerinin :tazlal&f- !erle tekaüde ıe•k.edildlkten sonra. aıleııınden Mevhibenın evlenme me- yetin rmnlim bulundutanu lnp 
tırılmaııı lazımdır. J'ranaa Devlet Rıısi Maıepl P6- raslmleri dün akıam ııstfl Tokatlı. Ha m tİrie nlatrmfbr 

Vıchy ııon birkaç ıran aarfında taın'ln, ODım hakkında aöylecüii 111r yan oteli salonlarında pslde bir ka. ; :..n: Dk hUe ' ..... 
en kıymetlt ikı milpvirinl kay. tayi~klr eözler, Weygand'ın 56 711\ık !abalık huıuı·ıle ıcra edılm:şt1r. I' ~po - d ·-~ 
betmlştır. Huntzlcer ölmtlt •e meslek hayatında Franaa1a naıll Tarat1y11e saadetler diler& lcızal unpata~he ~ttr. 
Weyıcand da azledılmiıtlr. faydalı oJduiunu açıkça aalatJyor. aeafma .-ıP • 

AMERiKA - FRANSA \\'eygand, memleketlnın ıükran tta- Mahaza lncflblenn de c-11 ••: 
MÜNASEBATI deııi ol•n bu IÖ&lerde, Franaa uker. ltizar lanmlJaeeklanm tt U.~ 

Vqinston. a (A.A.) - D N. ıtlr tarihinde bir ımttııal nllmuneaJ lnaiHs donanmMmm ~ takv ye 
B. - Birletilr Amerıkanın Vcihy olmıra llydı: terefli asker olarak a.. Cel&Jeddin Ednenin (Merdıvftldt eclt'dlllal bepa ederek ·~~ 
ile dıplomat.lk 1nllnuebetJerl kes- nılmıttır. tıık) adlı pi)"l9 hakkında yaucatını efkln __.,_... ......... ~ 
mek nıyetındı olduğu hakkındakı Mareeal P~tain'fn ba ııtta?ltt, illo ettitımiz makaleyi, Şehir Tlyat- t..adne _....tir. ŞIJle ki, 
saytaları Rooeev .. t. aon llaaın W•ycancl'ı, t.ebllt hayatlaa ırlNr· roetle davalı oldutumuz ıcm, M•t.. lia cloaıNt- mlleltMtl Jtb 
toplantııında J&)anlanuıtır. lren. yent rallstana bir rlitbe ile btr buat bnanmıun 42 ncı maddeaine .. le ,tb ~ ....... . 

\. ~ kademe daha yilk11eltmıı. onun r6t- k.trtı bir hareket yapmaaıı olmak Ja..-,e ............ • ..,. 
.._ __________ ._,, ıane, paha ıclcilmea. ııuaJala bir Dl- mllllhuulle n1tretmedıtbnDJ aaıı Jlı•- lasiJtere ile Amer ... • 
ırım oıuı, Weygand'ın tallıılyetual pn talrnut bulatnı,_.. olnıyac•arımısa· lüurları.-la be. oldala ft Ç"me nıaka•wte bu 

--=--ıp=========:-=::=- -- raber bildinrla. ilci h8yUlr dm.tin t .... 1r ..... 
(Btrtred •• ,..,. .... , 

Telrlkaı m--ı• J"wn:KANDEMIR General Cunnlngham bu kuYVetlerle 
............. ................. ........ beraber laeı ay evvel Mısıra 'reJmıı 

Emir zulmln• ... ,, ... ederke• Tlrkl•tanda f\ eski Nil ordusunun yerine sekı-
•rrı ayn •llkıran ... ,11 ••••••• torUyor du rlr.cl ordu71I tıefldl etmi<:tl Bu oıdu. 

1 
da hallıı İngiliz zırhlı fırkalnındall 

1 
. wn:ıada, Cenubi Afrika ınotörlii •• 

~ o sflnden BODra iter harap Dediil • ...., p ... ~ •irl• ' riılı dmenlerl, •ld Nıl oıduaunua 
10 ın, ller metrılll ka,un, her dertli Dır sild Dat.17ara danmilftu: ) pnanlatan ve Girlddea danebılen A-

ASKERİ VAZİVET 

Mısır-Libya 
hududunda 

lngilizlerin taarruzu 
- ' -lı:oyl6niln lral"lısında duydutu elem - Neden böyle 80yl or un 1>aba! t 1 1 y . z 1 dal kuvve• uq ra ya ı ve enı e an ı ... l 

-.e aıabı, tU tek cümle ıle ifade eder. - Neden ııoylemiy ım Pa anı. . . eri ve birkaç Hınd fırkaaı vardır. yettedirler. tal7a •• Almanp ile 
•ı: Ban~ baıı dık, alnı açık y acalc F.skl Nil ordua kumandanı Geneıal ntJbatJarı hava yoluna •• bh de fn-

- Yalta slyaretlerlnln lnırlıuıJarıt beylifımı veıdık&-.ı son a ma ı mül- Wılaoe J'illıdn taıaf• akı kuvftt- g lız harp ıreınılerınden kaçırabıldık. 
Hakıkat de ba leli: Koskoca Tllr. kün ne deleri kalır kı!.. G.,rmuyor lerln baıına ıeçlııln • ve onlarla erl deni& vaıutalanna dayanmııkt.a

ibtanda, hele Buhara ve Hıve kısım- masun hallmbl, T6rke bu e aret ya. Suriye barekctlerin Y pmı t1 Orta- ı r. l.ıbyada deınleyolu yok cıbidır. 
larındaki milyonlarca insan, aanld kııır mı?.. , ,ark İngiliz kuvveUeı ı kum:ınılanı Lıbn topraklan Mısır •e Nıl •idısı 
!lHde, Çarı. !!;miı 1 ve bunların mal· Deyince, Pa~a ılnlrlenir ırı'bi ol- General Wavell, Hınd an Başku. ı ;kadar munblt vı mahsuldar detildır. 
7etlerinl zenırın etmek için çalıtı)·or. dujıuıa bile pı,man olarak: marıdanı G111eral Auelıııı ... -ek ıle be.. Almanya, Ru yada çok mee&'ul oldu. 
lardı. IC6ylerdelri sekltçılar kllylilntin - Merak etme, lı:urtolacakua... eayit edlbnitti. Amerlknı: onderl- gundan muhim hava kuvvetlerıle ve 
e ndeki herşeyden (re men) zekitla. Yakında hirrıyetine, istlkl&llne ka- \en harp malzemesi, tanklar ve tay. tanklarla Llbyadalcı muharebelere 
nnı aldıktan ltafka, muhtelif •aaı~ •upcakııın babae1tım ... denaiftl, vareler daindaa dotr11ya Kızılıienı& r..md lık ye111 mudahale fapamaı. fn-

lar ve yollarla yine ahyorlar, bqyana ••• vaa1tastle Mıaır Jhnanlarına çıkarıla. 
alıyorlardı. Bundan baoka müstebit Abıdere kaııa tna !tir aut kadar rak Mısırdaki İngiliz ordusuna veril- · 
idaıenln her bot1ma l'idft. lllır ıes ııaaktaki ltailarda kurdutumm ka- ıaekteydı. Şa suretle inıill:alenn bir 
ku\ dutu oeYt iatemeai (nama) hat. rarsjh, Jiae aynı Omitli, imanlı hava intikam aaçı için haaırlanrnakta ol. 
in ıdi ı. lclndecllr. h•er Pap yine bet vakit dukları IÖM çarpıyord11; fakat Llb-

na...-ım muntazaman kılmakta ve radaki Alman -.e hal-" kumandan. Bır 7andaa Emtr böJle Milim • ,_, 
d.rkftl, atede daha bqkalan da m.. Aabahlara kadar çalıımaktadır. Bay. tarının ve bu meyanda bilhaaaa Al. 

11111 anlerindenberi ömrOmh illerde auuı Generali JlommeJ'tn Biopziyf 
ıh -.planna - Mbalarmdaa kalma --4a.ı-.1.- bi-· toplanmak, "--ır- t •""' ... ._ ·- - &aptetmif olan nsWal•ri Mıaır hu-çlftlilr eaydıklan • ••allı TQrldataa- 1an--1o hatt& dinlen--... 1 .. ti•••ın-da a)'rl a)'rl birer Alilaran .... ır. da ·- - a ,_ dudunun ötesine kadar attıktan son-
eendiler. Tlrki~Dd fiC _. J'1L Aaealı: Enver Pqa, (istirahat) ra ıöd luapah durmam11 elaeaklan 
... _,dk•·- __., nedir ltOmlya bir insan oldutu icJn iflklrchr. Ancak bu darülbarpte iki 
.... ı .... IODr& m m ........... ...... b n. • 
Japarak daMD Rua kumadranlan, uu mil rem -tiJ'UI yn~ Y&Tq bi&e tarafın vasiyeti müaavi deırUdlr. Bir 
Talllerl, Jaatt& acıkck sabitleri U ele battul'aJ'or. Atkerın de Dldir tarafta İnglli&h. hem denialere h&. 
detffcll. Ba aadd1 1tkeeeeni9 pnm- bot •maalarmcla teli: etlene.ei, tan- kımdir; kuvvetli donanmalarile de. 
da, ..ı '-inam 7aba en btl7ft bur, dtltar ft M7 calanlarua etrafın- ais nakliyatını himaye ediyorlar; 
aıap lllOmdea de beter da ıl ela toplanıp hain hain IDtlllleket hem (Mısır - Libya) hududunun 
aaap' ise; uarettl. NitekJm ': = hanlan .ıtJlemekten ibarettir. Bu farkında bir demiryolu De Mıııınn 
Ud bökl,.m -'--'-alh .., --- erada. Tlrldetanm mabtellf yerlerin içine ve oradan da Kızıldenls vuıta. " ' ....... uır ... ,...._ de Ullr iri--' .__. d 
kiiylOsa, eUerl•• aanlarak ...... ta •n -nuın &n Enftr ııle Bındiııtana, Cenubi Afrtka7a, 

gılızler. aylardan bet büyllk ku.vet
ler ve •a ıtalar _.tırenk ve bütön 
yaz huırlanaralr munffakıyetlı bir 
taarruz yapacak •aıl~tteydıler An
cak Llbyadakı Almanların lebınc 111il 
hım btr lmtı Hnıa o da aııkert ma. 
ha ret ıtıbarıle Alman kamanda he. 
vrtınln ve aııkerlerın1n f ngilızlere lls
tün olmalarıdır. İngiliz Ba,vcldlı bir 
kaç defa Ortatarktaki 1nsılıı kuv. 
vetleı·ınln 760 bın kifıyı t.ecavaa et
tıtinı aöylemlftı Fakat bu raka11tıa 

ıçınde Irakta, Surıyede, Fllistınde, 

Mıııırda. Habet1atanda, Somalıde •• 
Erıtl'f'de bulunan bötfin kuvvetler 
dabildlr. Ubpp taanıaa Men ıtetf

ııncJ lngllia ordu&unun takrıbea beı 

ıırlılı •e makineli •e en kadar .._ 

tartı •e yaya ptyade tOmenlnden " 
km'V<'th "'1r h v ı flln•uırrl ,. ~ lrek.. 

Eaaaen arkadaıımıı CeJiJecNba 
&aine ele pife811011111ta kadar seyret. 
tıkt.en 1aara makala 7asmata lüzum 
ı:ormenıiftır. 

mltemadl ...... ,..... ... 
hmdulden .. Çia ....... -
Mili~ dnlet ..... 
h.rp etmektee ..... IMr çare 
kalmMhlt ........ ..-. ... 

kep o1MU1 •ahtıemtldtr. A7'tea in. ...,or. 
ırılı& Akclenız flloau da~ra bu.. Gerek AınerİIEM, _,enir Japoa 
ıtetlerıne denıulen yardım etmekte- matbaab art.il anlatma 101unun 
dır. bti ..-ette kapammf olao ai1th• 

tncıllalerln ... taarruı harekat- nriiraceattan hafb ~N kalma· 
lerl, Sollwndan bql~yarak bunun 81 chlmı mllttefik.n heya.ı etmelr•e· 
kılometre eenubundak1 Sldı Ömer el. dirler. M ahaaa lnwlllzler hlli 
varına kadar cepheden taıyık Ye bu aon dakikada aalhln lmrtalae9. 
mcvkıın cenubu prbisınden dolap. imd• Hmid•ar r8r6n6yotlar. 
rak Alman vı İtalyan kunetJerlaln ~ F.,.i TOCA T 
•t eenabmı " ,.nını lrufa&aealr su
rette Sıdı Ömerdın Tobruk iıtikame. 
tinde bir C"ll'IN ,eklinde J•)illmak.. 
tadır. AJnca aahilden 80 ldlometn 
kadar cenuptakı lladalena •e 200 
ldloınetn c:enuptald Catbab oll Ul• 
ıenne karıı sırhh kunetlerle akınlar 
yapılmaktadır. Tobrak kal•int aa
buara edm kanetlerdea batka öC 
Alman •• İtalyan sırhlı tlmeninıa 
kıamı kOUtlerf Bardla De TMnak .. 
raııncla ihti,.tta tmlf, Bu t1...ııre 
mensup ba.t1f bili ve emn179t Mfif. 
raelerl Sollumdan swı Omer c1 ... 
rnaa kadar Si ldlometnllk ClfH lrı .. 
mını tarunt •• tenda .U7o1'lar11ıf. 
Seldahaet lnırilla ordaaaua ti •n. 
tetrln aabehı fecirle ltaflMlılt a..rt 
hareket karııaında bo emnbn.,. ite. 
tif mOfraeleri aaalen etla1 l>lr •u. 
kanmet thterera seri celdlndtler 
" kısmı lrtllllleriae iltihak lbftltler. 
dlr. Bandaa IODr& Almaa .. lta~n 
anla tl.....ı.rt hareket. .... r .. lı 
nnıkabtl taarnıs ppmıeJar; "• Al. 
man •• lta11an tcblıtJerine lire in. 

· · ·············· ·~············· · · ·············· tTf ZAR - cCöl~e> ıdebl roma. 
nımız vuımızın çolrlutundan bu 
konamadı. Öztır dl1eri•. 

I""':: ............................... 111 1 ...... ~ 

Vecizelerin ferhi ., 
ı .. _"''"""""'"""""''" .. "'"'"'""""' 

AfsuN1-a ~ lannaJrfın 
........ ..,.,. uiriıwlir. z.. 
,,. ....... ,.,,,,.. •ffillıt ... 
..-. Acllıimirt ohır. 

ARAP DARBI MESELi 

Pata a· Pata lcfa llJlemaft laf, aamlmf duy- Avuııtt"&lyaya ve nihayet Amerikaya 1 1 
• ,,.ıarmı ifade eden pek gilıel nıal'I- batlıdıı lar. Bunun için hiçbir ha.

1 - H 71 Moskof eizmesindea kur- lar ft ıamlar da eiylenirdi ki ma- '!UBta aılı:ıntı çekmemeleri Jhnndır. 
, ..........._ W lds olan MMrif Veldll ...._ Al «illa ku•vetJ-rlnin ijndl metre.ele. 

......_ L-t..---L.ı_ O • • R-'- YlcoPl I rtnl ptlskftrtmeslerdlr. 

Silk6t altuıdır derler, dotru
dur. Biıi d.rdı sokan dlllmlscUr. 
E~pe'an met!lur lüklJ'ffinl el~t 
blliralniı. Dil hem lnaaau ,Oksel
tlr, hem da ılfltllrlr, onun lcln li
unımııı o suretle kullanmalıyız 
ki, blıe sarar venneatn 'fi bizi 
ııklrnüztın ealrl yapmasın!. Onun 
için atıldan bir a3I cıka1'1hnadan 
evvel uaun aaun d01t1nmek, l&&Uıı 
vOıı'at •e ıflmııUlnll tetkflı: etmek 
eıı dotru bir hareket olar. Dot
ruchır. saa altzdaa cıkmadan 
eeoin alsında ma\puK " ~drdlr. 
Fa1cat bil' koro .. ğııdan GJkıa ı u 

- -IRlrlllU9 nlftnile catör6 Cemil &kel oWafu hllldc Emieini ~ Niııılııls G" . ,.. f. talvnl • • . • Eıki Ord" Y•ın a'ffdtt'fflcnt1cı... 
~ Ol'IUC ... o......- -- ... •...w1 Gt1'~Ml 

• 1 AU IHSA .. 'llf SABtS 

Vartana ,...,.... aJ..ı ltatJrl.,..1101 um. Dlter tarafta İtalyanlar •• Alman-ı 
{,,.__ ..,., lar LJllJada tecrit edihnfı bir nal. 1 hndtnc.> bende::lcr 





Sahife: 4 :ı TASVİRİ EFKAR~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 23 İkincite rin 

Aktar apartımanı cinayeti S , P ·O .. _R · 
IJartımaııı kuyısııdaki ceset 
dia öiledu sura çıkarıldı Mektep maçları 

(6iriut ıfllri/.urı U....J hakim tarafından •orıuya çekil· 
f A W.e gilmif ve oD!Arfa f.t.a. mitlerdir. 
IM.S.. eile™=e yerlerini clola,mıya Haydar •orııusunda tüyler ür· 
t..~ıtbr. perttci cinayeti tôyle anlatmtlır: 
· Bir aralık Hüaeyin. ağabepi - Yaka gecea.i, lbrahirn, Hü.. 

Dün Fenerbahçe stadında 
büyük ·merasim yapıldı iLE SABAH, ÔGLE VE AKŞAM 

Ber r....actı. ... ra et nde üe deta mul\taum&a 
ditlerialsi fırçalayınıs. 

. 

AIİlıia katili ola.n, lımailin kude· ıeyiıı ve Mehmet Ali ile bulutluk. 
fıi Hıa1dara teaadüf etmif fakat, Kristale g~p içtik. Gazino para. 
be. -i düpıanlıktan llOflra ken- aı olan 1 O lirayı Hüaeyin verc:ü. 
4' ~. ajabe,..iw öldüren ada- Hep beraber A.Xtar apadımaıun· 
- cıiluna vcrdii içiD, Haydar da benim odama geldik. Hüseyin 
._ 41. el uzatmıfbr, jle ben yahnıf uyuyorduk. Bu aı.. ~SÜRENLERE KATRAN HAKKI . EKREM 

8-clan aonra Haydar, Hü.e- rada bir silib aeai ipttim. Biröcn 
,.. ~• bemterileri Mt!baıet Kris- ime uyandnn, İbrahim Hüaeyin.i 
W .-Z11oıuna cid~elı: bir müd· vurmaııtu. Bana: 
4ee jp-ıİJler- bilahare muhtelif - Kimeeye aöylersen aeni de 
..,._elere prip, çıktıktan eon· öldüriiriiml dedi, korktum. Seai· 
ra .. ı:n ı~ olmuı yüzü.,Pden cru çıkaramadım. İbrahim, Meh
~ra l'eçemİyen Hü.eyin medin de yardı.mı ile Hüseyin.in 
......... kap1cah.k ettiii (Aktar) cesediai bodrum kat.. .indirerek 

f ~ıncia kalınayı terci!. eL kuyuya attılat. Sonra elbieeull 
~- de arkanndan kuyuya fırlattılar. 

itte bu aureUe •artnnana si· Erteei aabah kalkınca yataina
.._ ~ .. ici actaclafl ile ora· da kan lekeleri gördüm. Ben de 
4a • İçm.İf •Oll' deırece •"-•t bir l»unlan temizledim vo dunrdak.i 
lııtıle ge)mİft.İr. ldteleô kapatmak üzere badana 

"-dan aOMa yatıp uyumak yaptım . 
.. ....ıile soyunan Hüı'!yinin Diğer katil Mehmet de tual•n 
ücO.C hücum edon Haydar ta. aöylemİftİT: 
'hane.asını çeke«elr: baftnın ark.... - O gece Hüseyin, Haydar Ye 
- Wır el •tef etmiftir. ben beraberce Kriatalde içtik. lb. 

Ç .. an kur,un Hü.eyini ani o1a· rahm yanımızda yoktu. Gu.ino
nll ildürmemif, lcıVTanmıya ve d•n aonra Haydann odaaına ııeL 
ltej.al •e•ler çakamuya batlamıt- dik. Gece yanaıaa doiru l>cn 
tar. Bunun üzerine belinden ltu· döGüp evime sidecektim, ki Hay Mektep maçlannın " üncü ae• 
...... çözen katil onu Hüseyin.in dar beru bir tarafa çek~rek kula- neaine dün büyük bir meruimle 
Loiazın• ~arar•k lcuVYetle aıkmış iama: F enerb•hçe ıtadanda oldukça ka
Ve !Mtimuftur, - Bu HiUeyin mublar olduğu labahk bir aeyirci kütlesi önünde 

Biilin bu amdiye cmuındf için köyde çocuklarıma zulüm batlandı. 
..SUH:anlılığından bir ı:-rre bile ediyonnu~. Kendi3ini öldü:'iip in. Üç gene evvel yine maçlara 
•a,t.etiniyen katit Haydar arka. t.kam almıya karar verdim. Sen böyle yapılan bir merasimle baf
d .. Mehmetle, kanlar içinde yer- de bana yardım et ve kapıyı Ç&- lanmıft.. Dün havanın soiulı: 
:ıle ~tan Hüaeyini kucaklayarak larlaraa ıcn açf dedi. olmasına ve zaman zaman yağan 
ap.ıotnnanın Eemin katına indir· Ben itiraz etmek iatedim. Beni yajimun rağmen müsabakalar 
m'.tkrdir. Burada Hüıeyinin bo. zorla alıp bodruma indirdi. Son· gayet zevkli ve muntazam bir fe· 
ğanna, ucunda 35 kilo ağırlığın· Ta yukarı çıktı, Bu sırada bir ıi· kilde yapıldı. Cün &'CÇtikç.c mek
da IMr laf parçaaı bulunan ip bağ. l&h aeıi it;ttim. Yulcan _ ko,tum. teplcrimiz:de artan ıpot aevgİai 
la-, ve apartnnanın temizlik ki Hüıeyin kanlar içinde yerde b:Ze ileride aporumuzun daba 0 1_ 
suyunu temin eden bir metre yatıyordu. Haydu kendisini vur_ gunla!acağı hiasinj veriyor. 
kutnında 16 melre derinliğindeki muttu. Haydar kimaeye bir fCY Dün on kız lisesi ve 

00 
yedi 

ıçi au dolu kuyuya atılmıştır. aöyleraem beni de öldüreceğini 
de erkd' lisesi öğleden aonra, F eBundan ııonra Haydar mezkilı söyledi. Korktum ve lı:end.ıine 
nerbahçe atadında toplandılar. 

kuyunun tamiri iç=tı zemin k•tma yardım ederek cesedi ataiıya in· Meraaime saat tam 1 ). 30 da 
getirilen irili ufak.la tatıları t-:ker dirdim. Beraberce kuyuya attık. muzıkanın çaldığı İstiklal martile 
tek.-r kuyuya yuvarl•mıf, bu su- Hüaeyinin üzerinde 80 li'ra ile 
rd1e de maktul Hüs~yinin bir bir .. ltın saat ç.ıkmıtıtı. Haydar başlandı. Bunu aporculann and 

İçme merasimi takip etti ve ıpor
~ün suyun yüzüne çıkmaması le· paranın 25 liruana bana vermdt cular namına ataddaki Atatürk 
m7• edilmi,tir. istedi. fakat kabul etmcd"m. s.. 

abidesine bir çelenk kondu. Ve 
Her j., bittikten sonra odasın• bahleyin yine beni tehdit ederek müteakiben de maçlara ıeçildi. 

çılcaa Haydar arkada" Mehmedi au.maını aöyledi. _ 
~ gönderm;. •e · oda11ndaki Bana k.ahlfa Haydar, Hüaeyini itik 7 - · latiklil 1 
b11fan tcmizlcdil:eta soma yata- auf intikam için öldürmüttür. Pa. Günün Uk müaahakaaını lflk 
iına .. a: .. nıp yatmıt Ye uyumuf- ra meselesi mevzuubaha olamaz. liıesile latiklal takımlan hakem 
tur. Haydar cinayeti itlediği tabanca- Ahmet Ademin idareıinde hafla_ 

Aradan on bet sün ceçtiii hal. fi yeğeni Mehmetten almıtttt.> ı1 dalar. ele ÜA.üdara dönmiyen Hüseyin Hikim her iki katili de •orgu· OJuna l,.k tak.munan •oldan 
amcaudesi Aziz Ye İbrahim ta· lanm müteakip tevkif etmİftir. yaptıiı bir hücumla ba,landı d<:r· 
rafmdan aranmıya batlanmtf. Haydar dayak yediğini idd et- hal İatildil kalesine inene Işıklılar 
hatt9 Vakit gazetesine b.ir de tiğinden kendisi adliye dokto- hemen penaltı ile durduruldular. 
ılin -.~ri1mittir. nına muayeneye aevk.edilmiştir. Adnan ilk ltık sayısını ~aptı. Q. 

yusa tamamen lfık hakimiyeti al
tında geçti. Ve ltıklılar ııcrek 
birinc.i ve ıetelıc ikinci devrede 
yaptık.lan 7 ıolle maça 7-1 calip 
olarak bitwdiler . 

lpk: Sinan. Nuri, Haluk._ Ad
nan, Özdem.ir, lrfan • Kamil, lb. 
rahim, Adnan. Bülent, Özcan. 

İatiklal: Halil • Mehmet, Ek
rem • lbraham, Ali, Tahsin _ İz. 
:ret, Saim. Abdünahman, Hüsa· 
meddin, Refet. 

Haydarpafa 2 - PerteT11İya1 O 
Günün aon müHbakasını Hay_ 

darpaşa ile Pertevniyal takımları 
yaptılar. Geçen aene rakibini 4-0 
yenmiyc muvaffak olan Haydar· 
pa.-nın buırünltü maçı çok m~- 1 
himdi. Oyuna Hııydarpafalılar 
çok canlı bir ~kilde ba,ladılar. 
ve hemen halt.im oldular ve birin-
ci devrede iki gol yaparak dev· 
reyi 2-0 plip olarak bitirdiler. 

lk:nct dnnde Haydarpaf8lı}ay 
hatka gol yapamadılar ve maç 
da böylece 2-0 HaydarpafAmn 
galebeaile aona erdi. 

Haydupaşa: Sezai • Sabri, la_ 
met • Hasan, Halil, Ahmet _ Sü· 
reyya, Bedri, Müzdad, Ercüment, 
HaHI. 

Pertevniyal : Sa<li • Saim, Ha. 
lil . Ziya.. Sabahaddin, Nüzhet • 
Turan, Şükrü, Hikmet, lbaan, 
Veysel. 

Bund11n sonra , adiseye vazi- Diğer taraftan Hüıeyinin Cf'Scd' . 
1et eden ~.abıta tahkikata başla- morga k.aldırılmı~ v• tahkikat ev
ın"tw. Nihayet Hüıeyinin son rakı ağır cezaya ııevkedilmek üze. 
defa elaralc Haydarla ~örüldüğii 1 r,. miidd .. iumumiliğe verilmiştir. 

inhisarlar U. : Müdürlüğünden: 
mıya başlanmııJlır. Haydar da 
tubit edilmiJ v,. kapıcı aıkı,tml· 
iti Kizfemcsinden ancak az bir 
Hlft•n lca:ran bileceğine kani ol
duj;ıadan cinayeti etraflıca an
l:ıttrn•• v itiraf ctmitl • 

.. ~ -
1 - Resmi ve ıartnanıcsl muclblm.e c7> kalemde 46 adet kitıt kea. 

me bıça~ı pazarlıkla aatııı alınacaktır. 

2 - Eltsiltnı i 6/12/9'1 canıa g-iinil saat 9,40 da Kabatatta ı:;;" .... 
aını ıubeıinde aüteteklı:il Alım Komisyonunda 7a.pılaca1rtır. 

8 - Şartna11ıe n resimleri hergijn adı geçen ıubede rartılebUir. 
(10Z69) 
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T. İ Ş BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1942 ikramiye Planı 
KESIDELER : 1 ,ubat, 4 ma7u, 3 atuıtos, 2 ikincı~rin 

tarihlerinde yapılır. 

ı ı U iKRAM/YELER/ ı 10 adet %60 
1 adet 2000 liralık-2000,-Llra .CO • 100 
8 • 1000 • -8000,- > 60 • 60 
1 > 760 • -1600,- > 200 • 25 • ~000,- • 
S > iOO > -1600,- > 200 > 10 > -2000,- > 

liralık-2600,-Lira 

• .o-4000,- • 
• -2600,- • 

1 

Üc viin süren kuyuyu bo ltma 
Rmdr,.f"si neticf".sinde nıhayet ce· 
•et düw çılcaralmaşhr. 

Cesed kuyudan çıkıyor 

I. - Ke•ctst ıart?ıame, nümune ve müfredat lltteleri mudbirıce 
idare ihtfyaC1 için c153> lı:alem malzeme alınacaktır. Bunlardan cl8> 
kalemi içta ıon Tiırk. Alman anla:,masından idarece konteaJ•ıı tefrılı: 
ettirilm1' olup diğerleri erbest kısı mdaıı tedarik olunacaktır. \.----------------------~" ICiırili tacir Hü eyinin cesedi 

dı~rı ç1karıldığı zaman, boynun. 
da tellerle bağlı ağır taşlar bulun 
duiu. don ve gömlekle boğazm· 
da be7az bir şal kuşak olduğu gÖ· 
nm arkasında bir kurşun ve çene
rülmitlür. Ct".sedin ıa~ kulağı. 
•İnim altında da bir bıçak yarası 
"'arcfır. Kurşun kafasında aapla 
lal_,tu. Kok.mut n bozulmı· 
ya :yüz tutmuf olan ceıed, kat 1 
Haydarla Mehmet Aliye göat:riL 
~ hkat her iki katil de cesedi 
aörlR cörmez büyük bir korkuya 
düşerek ve titriyerek bunu tana· 
nıadıl-.lannı aöylcm.işler ve: 

- Biz, demişlerdir, hemterİ· 
91\İE -.cir Hüıeyini tanırız, ama, 
bı. oned.i tanımıyoruz. 

Bundan aonra da ltirdenbire 
eıki iladelerini değittinntler ve 
tacir Hüacyinin birdenbire orta
dan kaybolduğunu fark:eder et· 
mu aabıtayı haberdar eden hem
ee"'-i .İbrahimi itham• başlamıt
fardı.. Yalnız turası dikkate 
alt...lıdır ki bu lbrahİ'm Hüae
yin9 amcası bulunan Üsküdarlı 
İbrÜİln değildir. Katil Haydann 
ıuçu Üı:erinc atmıya çalıştığı lbra
hiıın 1lllka gecesi, Hüseyini Mch· 
met Alı ve H.ydarla beraber gör· 
miif olduğunu ııöylemişti. 

Katil l laydar, hem suçu üze· 
:rinde. atmnk, hem de kendileri_ 
ni ,ihbar eden lbrahimden intikam 
alaıak maksadilc: 

- Hüseyini ben vunnadım. 
lbralüm vurdu, dem' tir. Bunun 
üurine İbrahim de zabıta tara· 
hndan yakalanmıflır, 

F'aht katil ile beTaber öğle· 
de" eoma müddeiumumiliic sev_ 
tcedilen İbrahim hemen serbest 
barakılm1ş ve asıl katiller birinci 
aullı oua mahkemea.ine Yerlierek 

B~1106lu BLrind Sulh Hukulı Hı1-
kimliğtndtx : 

Marko Safe;. Gali Yfiksekkalct.~ 
rım Tatarbey sotı&tı 12 aumara.. 
ela. Hilen ıkamhetgi.hı meçhul. 

Hazinenin aleyhinize 941/1729 No. 
1Je açtığı alacak da•a•ının yapılmak
ta •ları duru~m ı; ı sırasında: İka. 
metgii.hınız 111eçhul bulunduğundan 

mahkem«e ilanen tebligat icrasına 

karar nrllnwı ve muhakeme 22/12/ 
941 saat 9,.'lO a talik edilmiştir. 

O gun muhakemeye gelmeniz veya 
bir Yekli göndermeniz lüzumu d&Ye. 
tiye yerıne ceçmtk üzere ilin olunur. 

(941-1729) 

lst~uıbul Aılt11• 4 Uncl( Hukuk 
MaJ.,ke11 esindım: 

Maliye huineainı izafeten İstan
bul M•llye Muhakemat MGdiriyeti 
tarafından Beyoğlu Harbiye, Selbatı 
Kaya hatun sokak No. 11 de mukım 
Emine aleyhine; mahkemenin 940/77 
No. lu dosyaııile, Güverte miıliizımı 

evvelliğinden mütekait Ziyanın 931 
6enestnd(l Yefatı üzerine mutalliikası 

olan dava olunanın l /7 /!i31 tarihin. 
den ıtıbsrcn fuzulen aldığı m•aşlnrın 
yekunu olan 370 Ura 14 kuru un tah
silı hakkında açılan dava muhakeme
sindC": Dava olnnan Em\nenin ikamet 
gihı meçhul olması ha ebile ilanen 
~ebligat icrasına ve kendisine bir a)' 
mehıl verflmesinc ve muhakemenin 
25/ 12/941 saat 14 e tallkına knrar 
verllmit olmııkla mumailcyhanın mez 
kur gün ve aattc mahkemeye gel
m~I veya hır vekili kanuni gönder
me!l ı •e aksı takdirde hakkında s:ı
vnp kararı fttJhaz edileceği ve bu 
baptaki davıı arzuhali ve davetiyenin 
nı.ıhkeme dlvanhanedne asıldığı ılii.. 
nen tebht olunur. (940/l17) 

il. - Şartname, nilmune ve liateler herglln lt.abatqta Lenı:ım ıu.. , 
bemizcten ahnabmr. 1 T ürkiye Cumhuriyeti 

ili. - Fob-Sif fiyatlarını •yn ayrı göstermek Qıere )ter c:ınıı mal. , 

zeme için Yiki ol_ara~ ~at'i tekli!lerin 15/ XII / 941 ciinline ka4a.r İnhisar. z ı R A A T 8 A N K A S J 
lar Umum MüdurUigune yapılmıo olması lazımdır. ı 

IV. - Bu malzeme için Almanyadan pyrl memleketlerden dahi Kuruluı tarihi 1888 _ Senna.yesl : 100,000,000 Türk liraSl 
teklif yapılabileceği ilin olunur. d026h ı· 

Şuba •• Ajanı adedi : 265. 

FatiA Blmoi Sll.l». HMkuk Hôktm- ı lıtattbıd Aılir• " t(ftei H11Jnik ZİRAİ •• TİCARi HER NEVİ BANKA MUAMELELERİ. 
liğiTtdn: Mahk.,,.•li'tulQ: Para blriktlrealere 28.800 lira lkramiye .. riJorlll 

Teblii ettirea taraf: Hazine. iııtanbul Maliye Muhakemat Müdı. 
Tebliğ olunacak taraf: ICemaliye rıyet1 tarafından Beyotlu Bülbülde

Aoutka nahiyesi bağlı Ocak resl sokai'ında e ki 46 mükerrer 46, 
koyündeon .MUSTAFA. yenJ 22, 24 sayılı evde mukim Hay. 

Hazinenin müddealeyb Muıtafanın rlye ve Sıd ıka aleyhlerine; mahke -
Aksaray Yusufpaıa aahallesinde menin 941 / 65 No. lu dosyuıle, Toma 
Sofular .e Topkapı caddesinde kaın ve aKı Yaniden 111etnıken Selanlk 
80/ 82 dükkanın hazineye aıt olan I mObadıllerindeıı olmaları haaebile ta.. 
hissceinin 1/ 1/935 den 9/3/936 tart. mamı kenılılerlne ~fviz edilen B~
hine ye 10/3/ 936 dan 28/ 2/937 ta- yoklu Hiıseyinağa mahallesinde Bül. 

rihınc kadar fuzulen işpl ,tt.ıgınden 
kira bedelini l>deyemedlkinızden ha
zinenin aleyhınlze ikame ettiği ala
cak davasının lora .kıluunakta olan 
muhakemesinde: Evvelce yapılan 

mü ~raddlt tebllgaUarıı rağmen du
nı. maya celmetliğinfrden ma'1keme 
gıyabınızda cereyan ctmcktedır. Bu 
kere davacı vekili muddeııbih gayri
menkulün logııllnl ibraz ettiğı tapu 
ııcnedi ile liııtesinl •ereceği şahitlerle 
ısbat edecef:lnden talep v~hUe hak
kınızdıı gıyap kararının ilanen teb. 
1 ğıne ve duruşmanın 24(1 21941 saat 
10 a talik edılnıış olduğundan her
mudbi l<arar ~bu gıyap kararı bir 
ay ınücıJetlc tebliğ makamına kalın 

olmak üz~rc ilan olunur. 
(941-334) 

ZA Yl - Silivri askerlik 9ubeain
den •lmıı olduğum terhis ve lknmı 
zayi ı:ttım. Yenisini çıkartacağımdan 
rııkisınln hükmü yoktur. Silivri, Ali. 
1-ıl'v mahallesi Kundaklıçeşıne 4 nu
ruurada Ali oilu Celil, 316. 

büldercslnde 221 24 nul'llarah gayri-
• 1 ' menkulün nıaıt hissesi aşçı Yaninın 

ctabU olduğundan huna ait his91 talı.. 
liye eıtirılerelc aahibl en•line iade 
edilmiş ve 932 ıenesl11de tamamına 
aıt tefviz bedelt olan 6160 lıra 80 
kuru, muddcaaleyhlere verlllJl.iş ol
duğundan ve halbukı iade ed ılen 
g-ayrime~kulün yarısı olup :fazla al. 
dıkları 3080 lira 40 ::uı·uı,u baıineye 
ödemeleri lizımıreldlğinden bahisle 
tahııill hakkında açılan dava muha. 
kemeıımde: Dava olunan Hayriye ve 
Sıdıknnın ıkametgahları meçhul ol. 
ması hssebile ilanen teltli~at krası

'18 ve kendilerine bir ay mehil veril. 
mesıne ve muhakemenin 25/121041 
saat 14 e talikına karar verilmlş ol. 
mııkla dava olunanların mezkür gün 
ve snattc mahkemeye s:elmelcri veya 
bir vekılı ksnuni göndermelerı, aksi 
t:ıkdirde, haklarında gıyap kanın ıt

tihaz edlleC"eği, ve bu haptAki dua 
•n:uhalı ve dantiyenin ınalıkı·me 

dlvınhRnesine asıldığı tlinen teblii 
olunuı·. (Hl-66, 

Ziraat Bankasında kumb&raıı Ye kumbıırasız tasarnıf hcııııplıı,.. 

rında en u 50 !ırası bulunanlara 11enede 4 defa çekilecek kur'a ile 
&f&ğıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 adet 1.000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 > 600 • 2,000 > 120 > 40 > 4,SOO > 
4 • 250 > 1,000 • 160 > 20 > 3,200 , 

40 > 100 • ıl,000 • 

DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SQ. liradan 
aiAğı diı~mlyenlere ikramiye çıktığı takdirı le ?'o 20 fazlasile verile. 
celctir. Kur'nlar ııencde: 4 defa, l Eyliıl, 1 B irincıkinun, l Mart ve 
ı Haziun tarihlerinde ~kilecektlr. 

Salı1bi: Z. T. EBUZZİYA 

Neplyat lfOclClri: C. llABA.N, Buıldıiı yer: 1ıılatbaai EBÜ'lZİYA 
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R A D'V O 
BUGONKO PROGRAM 

8.30 Program 
8.38 ldüzik 
8.46 Haberler 
9.00 Ma11lar 
9.16 Evin sutl 
9.80 Maf1l&r. 

* 12.80 Program 
12.38 Şarkılar 
12.45 Haberleı· 

Ul.00 Türküler 
13.30 O rketıt ra 

* ı 8.00 Program 

18.03 Orkestra 
18.40 Şarkılar 
19.80 Haberler 
19.45 Serbest u .. 
19.55 M il. 
20.16 h.onuema 
20.30 Şarkılar 
21.00 KonUJ?D• 
21.10 Türküleı· 

21.35 Atyaneları 
21.-\5 Müzik 
22.00 Mfizik 
22.30 Haberler 
22.45 Spor ııerviııi 
22.55 Knpanıe. 

fTIYATROLAR 1 
ŞEHİR TIYA TROSU 
Tepdbaşı Dram ktlmı: 

Bugün gllndüz 16,30 do, gece 20.30 da 
MERDİVENDE BlR IŞIK 

• •• 
latiklil caddesi Komedi kısmı 

Bugün ı:ündüz 16,30 da, gece 20.30 da 
KÖR oövOşO 

H/11 / lllıl MUAMELESi 

Londra 
Nev)'ork 
Madrid 
Stok.ho. 

1 Sterlın 5.22 
ıoo Dolar 132.20 
100 Pezcta 12 89 
100 İav. Kr. 30.98 

ESHAM VE TAHVILA T 
İkramiyeli % 6, 1138 

Sinı - Erzurum 3 
> 7 • 2 ili 7 

19.75 

- .-
% 7, 1941 Demlryohı 

Anadolu Dcmiryo1u 'l n 2 
TOrk borc\I 2 

-.-
-.---

İo Bankası na111a 
Merkez Bankaııı 

Şark değirmenleri 

-.-
-.-
-.-................................................ 

Tasviri Efkir 
Nüabuı (S) Kuruıtur 

1 
c . . ( Turki~• Haf"'rf 

":Abone ..,eraıtı ~ !f!L 
Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ........... 160 > 1450 • 
Üç aylık ............ 400 l> 800 • 
Bir aylık ............ 160 > yoktur, 
DİKKAT: 

Ocrcolunmivan evrak iade olunmaa. 

İkinciteşrin : Pazar 

lSfı.1 H. 
Zilkade 

' Güa: 3'27 
23 

057 
t<uml 

2 el tetrla 
JI) 

K•s mt6 

\. ,Jtitl., Exaııl Vuatl 
s D s. o. --

GUa•t \Yarınlı.!) 112 n J. ss 
Ôll• IJ7 15 12 00 
lkladl ·)' 4S 1• J1 
Aqa• 12 ou 16 45 
Yata• ı S6 11 22 
im a4 (Yarı•cıl 12 29 5 l4 


