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iNHiSARLAR iDARESiNi ONYAHAR· Ruslar da :"·.:, t.::;t ... ~ { ,-~ Havay'dal 
Bi~iN .~KiNci 1Japonyaya · :.t' Amerikan 

> -

Tedbi iz Bir Hareketi Yüzünden ... 

Amerika ve İngiltere 
uğradığı baskında belki 
fazla mikıarcla ;ı:ayiata 
uğradılar. Fakat bu aıla 
bu cihan harbinin sonu 
hakkında kat'i bir hü -
küm vermek için şimdi
dı:n bir İşaı-et halinde 
ele alınamaz. 

zayiatı çok Müskirat Amilleri 45 derece Rakı 
daha fazlafimalini durdurmıya mecbur ka dıiar 

Rus - Japon bitaraflık ~"' ,I tz:,.~~0~--;:~ Malaka - Siyam ber-
k h - : · <r~ "ı .l<.AfllroN _.- ,;ÖR "Hofc.;.; 

pa tı en uz 4 4,._ :- •.. : .••, . : . 0 ,.,011 ''Q zahında karışık İdare niçin vaktinde •• •• uzum mer'i bulunmaktadır ~ . .... ,l~r. ·; .ı c:J?. UAKOI • Q HOHG.1< NG -· :.:: .,; h b 1 1 
' ~'"'""' •• •• • =::;i. n· :· _-:- _t11v<.lu:ı.ı . -. . - o•• '"" mu are e er o uy o·r 

Londra 9 (A.A.) - Brıtanova -, ;' . llAıN5.~ •• ~ '..-' ••.• ~.~~ . 'f~_- (·_-,~TP_"'o1J/,'"-T.~'Q, _,--. :.·~-~ ,_-,=-~~. ·.:_~·". • Londr.ı 9 (.'\.A.) _ B. B c. Ja. nın dirıloınatık ınuh.ırrıri yazı • . '=" VJ~n ,. _ _ - ,. ponlar düıı :;Lm~.ii J\fal"kay .. ...,.. 
~or: -~ ) sı 'rA M . ~ :...-'~· - -. •. =... . ~';"~ c .- J<Cr çıka.rmağa t~ebbıi.s etmış • 

>'aznn: ETEM İZZET BENICE I Ru~ • Japon bit,, ... afılk paktı, J ~- .c \ ' ..ı · liYI! =:=- "" / -~ ·. -:iff- '='c::~ ıer, Tnv!ar.d tc•praklarma. gir. 
- - --- ' h<'miz mer'ıdır ve Japon lar bu. 1 ll<'Nc/J : 0

BR1'K01< '. .:;; .~:~ · ' tu~ı . l\J · ~ ."E ı 'li~ler, Hon~ Kong'a ve Fil ipin 
Ankaradan nu daha ge.·C"nl, rd<> mu.,,kcreler j tc_OPr~7ı ,.' 4t> l<llHRR/4~ ± c:: U ~~:· .. • adaların-a hava ı .üc U!IJl ları yap • 

almıgarak 
kaları Somasız 

f abri-
bıraktı 7 

"Müskirat amilleri: inhisarlar idaresi yalnız 
kendi rakılarını sattırmak için mi bize 

Bupn dünya lı arlıiııin ikind esnasında l<!yi; etrı:'. leıxJır, Fa • 1 ,;. '=::0 ·«,<l-'(' ~- ~= .= ~" ~ <'? :ı>C .~ . !lnışlaMır 
gününe girmiş bulunuyoruz. Av- kat R'.ısyanın K•'.ıdısıll(' harp maı. 1 '::'_ :s ·, -~=lf.~ON~~-~ -~;~~ r-V. ~" ];" . ·Jıı..f.., Fakat başlıca hava darbcsı Ha. 

' J h. b' . n,_1-1ao. B~il·ı.':ı = - , r P"" ... ~ :ı:ı ~ -- , '" -rupa harbinin ü•üncii ylının dör. zemesı veren b• r ~mlek<>te kar. , "' vn -~· ""- z_ ·. - ·.· , .. ~ . ·· ;s' · '-~ vav aclü'-·rınd~ki i><-Jere karsı ı<l:i . 
diıneü ayınw, 7 inl'i gününden jfi. şı aponyanın ıe er ta~rık kar. · '. h - · . f' --~:-~'; ~_::. ~ t. ::- <b;:.~ B urada Aını..rık:. 7ayiatının Hk 
haren Japon lıa~ a. kara, deniz şısında kalmadan tecavıw.e g€Ç • ., ' P.' ' t =c r \ =-~ ·~~-- ~ ~k ' " ~ =-;; zan..,dilctıgınd.:n claha muh.nı ol. 
ordularının ani ba,kmı ile ha•lı. tiğini ve bu &el:ıeple pal<:.tın bil • 1 ı \ -411'" • :.. -- ' 'ı' llllT Jrlll = ...!' ·., ~ :OA/_h ~ -- . • du g·u 1r. Ja.<ılmı'11 '. Eski Oklalıa. 

• f"l h"k'' --_ ı Jd... . 1 .ıt...: ' ~-- '() IUJIU.111• F:· Q ;:;:;::~· ~ -~ -!<- y y 

kınımdan biitün düııyıı milletle. m ege hakt<ı vardır ; _;.. ;v,,,. · !~~,,,~ -·- . ,. r. ' '.~t,/' _ ~ ;,.- "'·fl:;··-- · -- ·~ rip havaya uıçm~. bit'<;Ok küçük 
Yan bu cihan harhi lor.ua lite ba- u. u 

1•ı;1""'- ~a ıgın> cıü~iin.. 1 . "' ' , SİNGA,PI R· I• '! >(ı.'\.~· · •:· .. -. .-~·::·.-·<:- ~ ... ~ J; m a zırh l ıısı albora olnıu.ş, b ir muh. 

~inin -pek az ııı ii; t.-sna• ı ile- Rıı~yanın Uzakşarkta takrolıen ~- ')) •••~·- 1 ·~ • -~ ~._~ 1({~.::J7 ~i- , ~ gemilec hasara uğramı~tır. Tay. 
yekdiğerleri ile JıarlJe lutuşma- (Devamı 3 üncu SaW!ede) _ 1' · ~().,.o" 0 ;ı';::':> ~ ~· !Devamı 3 üne\\ Sahifede) 
Ia rı nı tamamlan11:-: olactiktır. Ha. ' " E_ z ''\.\ ~ ~ • ı 

~ı~s~::~.~: ç:~";~:::!:n"d:~:~~:ıi: Litvinof Ruz- ,, , ~ .ff a·{c~%:--. c;-.:.,Tµ ı::ı"~r-ı.i - . ~ San Fransisko 
izah ett iğ imiz şekilde •oo gelişi- velte itimat- .'r.:°f_~ 'jj?i:-_~~!:f 4-.~~-'.J/_~:Ek-5 .. --.~?_·F.f ,7~;-;i~j~ u""zerz"n -'e lap· On 
ınin i nlnıı~tır, •• .,.4 NOSU=:::_..!!... -~.-=. ~c:::?~.~'- -===- .AVUST.-<JJ•.. (ll J 1 !-imdi Almanya - J nponya - • • d• ~ 
ltalya ve mütıefikled bir taraL namesını ver ı - . . taııyareleri 
t I 'it A ~ 'k Rusya Uzıık§ILf'k harp &ı.ha.!ını gön;eri~ hııırlta 07, a. ngı ere - m,rı n - Va~;ngton 9 (A.A.) - Sovye-t.. 
\ 'e müttefikleri bir t araftadır, Ta. 

!er Birfiğ'11i•n Vaşington elçisi 
•ilı karştliında ilk k ıvılc ım Südet Litvinof M. RL?V" t'e itimat•ıa. 
da \·a sı ilP ke nd!!--ini gtjstt'rmi ş1 Po. 

1nesinl takdı~ın ctn1..ş ve keı1ciı ... lonya ale• i ile Avrupaya yayılmL~ . 
• sıfo harp vazi.yeı.nin he~ti u • ve nihayet dün de kaydet tiğimiz 

UZAK ŞARK BU SABAHKi 
lngi liz Tebliği Japon Tebliği 

mtı'lll v i hakkında görüışıniiş 
gihi Japonyamn eli ne dünyny• ı.. J A p o N LA R o·· b Yayılnıı<.tır, Avrupada ba slıyan url\. I uşmaDJD eş - ı liiıa •atın nebic.:oınde Lıtvi • btı harbin Babriımıhitlerde bit- ı 
nıcsi bir emritabii ve mukadder. nof Ruısyanın Japonyaya harp Katabahru'ya har gemı·sı· 

ı efmE-si tmık'nı hakkında he. P • di, i~te, timdi düny oyı •nrnıı ateş 

bu nıerke'.dedir . yanatt.ı bulunamıyaca/'nn:ı ga_. asker çılTarıyor e batırdık 
Japonlar harbi düny~ya yay. 

W\cc,:ere ~ÖyJerruş\ir. ~ D 1 
IDakta haklı mı idil••r. haksız mı 
İdiler? Karla mı çıkacaklar, zarar- j k t J Çıkarılan as J. er -
la mı çıkacaklaı? ı1uıa< ' • a pon ıt a an le r 1 e müsademe
ve kat'i netice tal·in edecektir. 

Fakat, Japonlar için Amerikan Filipinde bira· 1 er o 1 uy o r 
tekliflerini ya kabul, veya reddet-

tııekten başka ~apıtacnk bi r şey daya rı• ·-w~Jar Asker dolu iki Ja• 
kalmamış olduğu a 5ikardı . Çinin, ı; n.JJJ .. ti 
llindiçininin talıliycs i ni, Rıı•~• • - ; .. . • _ pon V 8 p Ur U ft da 
~:i~~r~•~;.:~~zl~k- ~~~tının Manilanın Ame- yangın çıkarddı 
iınzasını istiycn Amerikan teklif. r İka i 1 e Singapu r 9 ( A.A.) - Uza~rk 
hıri bilakis bunJ ... dan daha çoğu Ba.şkumand•a·ııhı;ı • <·bl ğ:iı: 
lltı istemek için Va~ingtona baş- İrtibat 1 kesildi Pazart<>s; saııahı saat 1,30 su • 
~rnnı~ olan Japon imparatorluğu Manillo, 9 (A.A.) _ Henüz Jarında, harp g«nıi:eri refaka • 
tarahuJeu kabul ed il~n.ezdi . Ka. tc.yyüt et m.yo" Jınberlcre göre, tinde ta><ri:bt<rı 3 t>eaıet g~misi, 
lıuı imparatorluğun nı·zi , ihtiras- Japon kıt'alJrı ' Tıınill.ı'nın ıoo T{atabahrı siırtalınde K 'antan 
la.rını.ı sOnmesi, halk cfkürı k:lr. kilomet rl· Cenup li;ıtı:-.ında~i Lu- ı;•mağı ağzına )"·akl~wı~lar ve 

'ısın.Jıı he• tu"rlii maddi ve mi· sang ad.ısı.ııa çıknu.şlal'dır. · ı . h ' 1 
~ harp gemu e"imn ımaye<ıi a • bevi pre>tİJ' ini kaybetmek ve em. Nevyoı ı<, 9 (A. \ .J - B. B. C. 

Fılipin .\dahu·Jnın merkeıf ulaıı tında kaı·aya SıSker Çlıkaınnağa 

iki dritnot, bir 
tayyare gemisi, 

iki kruvazö • 

Bunların ikbsi lngi~ 
lizlerin, üçü de 

Amerikah ;arı n dır 
Berlln, 9 ( R<tri.~o) - japoıı wnumt 

kaıargunının 'lbıii;ı: 
Pa~ r.ı. L>k.)anusuı·d.t vuku b ulan 

deniz muharclt"lcrinde ik i Amerikan 
dritrıotu. 1 ek ~ı n t:ıyyı:ıre gemisi 
batırtlmı~. İ.k4 tlritnot, ve iki kruvazör 
.'.\ğlı has.11. .ı.;ı •. ' n.li1 • 
Ayrıca ık i J ngil .1. lt.ruvazörü. ve 

4 Aınerik.an ticaret geıntsi batır.ılmll"" 
tır. 

Jıeryallst emellerine hiç olmaz ise 1\fon!la'nm Amoriklı ile irtiba tı başlarnı•lardır. 
lıir asır boyunca veda el kmek o- kc-sdmlştir. (Devallll 3 ün<U 5aWfede) Avustralya adala-
lu.rdu, Japonya bunun içindir ki, Diln .ı;şam Manila'yo yeni ha- h ··· b 1 d 
harbi tercih eylemi~ ve taliini de. va hücum ları yapılm;ştır. Yüz. rtn8 UCUm 8Ş a 1 
~ k lk t A ak du"n den !azla ölli ı:c yaralı vardır. İ b.ı H~rkof un şar- N' ' 9 (AA \ B B c ~enıeyc a ı şmı ~ ır. ne , . , cvy ırn , . . , - . . .: 
de söykdig"i ıniz gibi Japonya bel- Adasında da 120 ye Y•k>n ölü ve J a ponlar Pasifiktek ı Avustraly a 

yara lı bulunm :ıktathr k d R 1 20 lıi Almanyauın Rusp c~phrsindc JD a US ar adalarına hücum ctm . ~lerdir. Bu 
Yanııan be.aba yüzünden biraz T oros ekspres·ı b"ır }d l adalar zengin rosıor madenıerne 
trken ve ' 'akitsiz har be girntek k b nc eşhurour . 

Nevyork 9 (A.A.) - B. B. C.: 
Dün. ~ece \C bu sabah San Fran.. 
sisko'ıJa hava tehlike şareti w.. 
rilmşib'. Birçok meçhul tayya • 
releri!) ~l'lırc yaklaştıkları gö • 
riihnüşse de hücum olımamıştır. -· ... --O·---
Lindberg b u sefer 

harbe taraftar 
;«vyork, 9 (AA) - B. B. C.: 

AP.'er>kanın harbe kan~ma ının a. 
l •J hiI' ·le ol.ın m<'<lı11:· tayyaresi 
l.ııı dbcrı;! t · beyaM " bulunmuş 
tur: Sillih kuvvetilr blze hücum 
edildi, Biı: de silalı kuvvetilc kar 
şı k-0yacağız. 

ALMAN 'fEı.; L'Gl 

Harekat artık 
iklime tabi 

Bel'luı, 8 (A.A.) - l:h.gfuıkü Alman 
wı1umt ka.rcırgtihını':l eWiğindc ez
cün~l(' E;üylt• denj Y.ıe.ktrcl!.: 
Doğu ceph 'ndL-ki nı ,harebe bun.

dan l>öyle Rusyanın 'ttş iklimiıı.e ta .. 
bi bulunnlaktadır. 

Cephenin büyük bir kısmında ha
len c-·:zJi nı uh<1rebc-l~r cereyan et
mektedir 

Dü~nhın.ın Batı kı~mmda ynpmak
istedi~' biı· ihraç t.&,;ebbüsü aldm 
kalmışıır 

DonctL h.avzasıııH1 a, İtalyan ve Al .. 
m-an t.ıarrızu yeni terakkiler kayrie t
nıiştir· 

Peteı·:--burg kesinı nde Sovyctle .. 
rin ~ nl cıktş 'lccl)bil!leri hJç bir 
ne:tıce vermemiştir. 

Vaziyetinde kalnı ı~ ve netice iti. gün geç k&ldt asa a a ı ar FİLİPİNDE YARAl.I VE ÖLtlLER 

lıarile bu da kendi,; için bir he. Toroslardan ik!'dc' "''r Mo, kova. g (A.A.J _ Tas,; Ajansı, l\lanıı:a, 9 (A.A.) - Resmi bir ordu SOV1'1T T BLfOI 
&apsızl ık. olmuştur •• \merikan ta- · · d , l KasnJyaya a tf.cıı Harkofun ŞHrkm<la, aberi, japrnl~rın Filipin'e yaptıkları ıçın ün a.<\am ge mesı lazim ge. ı ıo d c 
lep]rrinin ağırhğını ve kabul e.. Sovyet k•l'aiarınrn nıukabil taarruza son ::ıkın t .. cc ıııde l ••n azla ya- D •• b 
d k . len Toros ekspre!ii bu ak.Şam 19,50 . gererek :!O den !Jzla ka!!:abayı 1,w.roat ralı ve ölü bı.ılundu . nıı b:ldl n1e1.ı.:te- uşmanı azı ilmctliğini ileriye sürıne vaz1- d 1 it ' • 
)etine geçen Japon)·a için harbe e ge ece d f . etUkleı-ini bıld lrmektedir, dir. k A 1 
girmenin planı Sovyet Rusyaoın 1------------------- ·-------------------ımeS Uft yer er• 
Parçal~n ınası, ordusunun hn1ui n~ ... ---------------------------------., 

müşkülat çıkarıyor?,, diyorlar ! 
İnh ı:;aı·lar İda~ınJn .1 . ı: · kJrı t A

mili-erine üz· n :nusı \'c:..ınemesi Y"il
züncien §:chr n .,<.if:,<. J .. ~ust ı<ıkı 1ab
rJko1oırı :;cJJ"".,)fl$Jz ka ,, ve dn"lille r 

ır.echu.rcn -ı s .. ıc.o:e~e 1·.:ıkı ur.aP..ıtını 

durdurınuş1al·<lır Ik' I"611unu~vıı·<'l ta-
rihli snyı.nııztl3 ha c verdlğfımiz 
müskh·~t l n c in ·1 t ı iyle f.<>'-" 

ma~uz k:ll ıt ~ ~e-:""> ı ır-•y2t bu 
sureı!e tc ... • tir etm v İnı:.:.su.r Jd:ı.· 
Te fabr. 'r'rrl"' lş' cek a 
vermeyinr ıs d rece- r.Jk:t yapm:ı.ı· 

imklnı do k • amı;tır 'lfüskirat 
Am.lleri febr ."la ını • bir "llZlil'<'-

Moskovanın 
zapbbahara 

bırakıldı 

Berlin radyosunda 
Alman 

böyle 

.. .. .. sozcusu 
söyledi 

Loodr.ı, 9 (A.A.) - •B. B. C. 
Ber.tia r~dy unda A lmaa ~l»-. 
su Mo~Jtolr 'Ilın iik baJıardan eV"-" 

ı. "":ıp edll• ... miyect"ı;;nı söylemiş 
ve der.~'sf:ir >;i; tilu havalide kış 
~lc:tinrlen r.vvf'l başlamıştır. As

xc.leriır."""zi Rtı~ya kışının ve f:O
& k llı·!.n-11 qıidrtc-t!ne maruz b rrak
ı 111ya lüı.1,11 yo-ktır. LenJngrad
<;a &irlıletll F'Oğllklardan ::ıskCTJ 
hareket dumı~tl ·. Burada pet
rol bıle rionmuştvr. Askerler 
donmak "Ç"e yere yap~me..k lrorit.11-
s..y le o urmamaittadı r.~ 
Londr~ D (.A . .ı-\ .) - <lB . B. C.~ 

1 
te d\Jlfu en !Oh ası.1..lı.ktan f.şsf .1. kalıp 
zarar et.rr~ek tehli.kt'.slyle k~11ıla 7Jnı1Ş. 
!ar, telA~a dilsmıişl~r ı;.. Bu eabar 
görüştüğü.ınüz b;.,;cı n·ü.s.kirat AmU
leri bu lıusu.sta yıınn yakıla şunlan 
söyl:ıen1işferdir: 

- .-inhisarlar İdare-si gilnlerc!.:.r bi
ze bırinc nevi sonı::ı vern1iyor. 
Yok! .. > Diy1J. Bu; İdarenin tedbir. 

aiz. bl:· harekc.tjrun r _ ııccsfcUr. Ni(in 
evvelden kM'i ıniktard:ı üz.Um rnti'l~ 
y~n et?N i:şlrı 1 Son;a bazırlamam.ııt"
la .. ">, 

(De\amı 3 üncQ Sahlf~l 

Askerle .. 
re k ış lık 
hed i ye 

) Şehrimizde 11 Kızılay 
şubesinde 

faaliyete geçildi 
Kahraman ask.erlerlınizc kışlık hlil• 

diye tuplaın:ll; üu e K1ı. ılay eemiye. 
tıi ve Y~v · ·c1i müş. 

tereken faaliyet~ ge<;ml3lerdir 
VilAyet.inı:zin Baıç\Uye hududu d.4.

hiUnJeki on btr kat.:asındn mevcı.:t o 
lan Kızıla~· Şubeleri hediye kab~1ltine 
devam etmekteciirJer. Necip :'a''.<ın1ı:: 
kahı·a.man a~kerleriıniz için ve re.. 
celderl hediyeleri her an bu ıubetero 
müracaatla tevdi edcbilirltr Vf'rile.. 
cek hediyelerin 1lıitesi &Utl u."': 
Çamaşır, Yün çarap, Yün 

Yün kuşak, Kor ba lığı, Yiln 
Yün fanila, Avcı :yelegi, 

elctivtn 
kazaır, 

loskov:m71 160 kilometre imali • • 
~: ırbl.>!r.d<> KH!lnlıı bölgesinde Malı•ye Vekılıc 
ı.1 .nnnlJr buyuk zı:ıyiat vererek ... 

1 .· kıln.egc mecbur olmUŞmrdır. hu sabah geldi 
Kereste beyanna Maliye v ekili F uat Ağra1ı bu 

•• dd . sabahki e.kepresle şehrimize gel. me mU etJ yarın miştir. Bazı tetkik!erd bulunecaJr.. 

akşam bitiyor tı r. 
Yeııi örfi idarf 

Bu sabah Viliyet 
bir tebhğ neşretti 

Bu sab.:ıh \ru~"i'Pttrn tetılij edil
nıiştir~ 

5.12.941 tarıhinQp u .ıetıilen tebliğ, 
ile \·e- rariyolarrn da tamim e\tiği ke
res ht'y.anr..;. 'tlelcrJnın 6 &:ün jı;:nde 
yanı ıo.ıı 941 Ç :ıo:nbo günü saat 
bE-ŞC . rdıtt \ 1ilnycte veribnesı 10.znn.. 
dır. nu nıuddct yarın. GK._am hıtam 
buiınakt.: dı . Ve1 .ı.?('Ce,c_ beyanna~de 
kökıı~,r c n~inıien heı• nevl ~ıral., ÇJ... 

rasıı çam ır;ktarla r1yle eb'at ve ev· 
safı bildirilecektir. 

kumandanı bıt 
sabah işe başlad·, 

Yeni Ör!i İdare Kı>nıuton ımız Kor
ıeneral Sabit Novan dün rıkşam Ka · 
deş vapuriyle şc-hr l · f' geım4, Vn-
11 ve Bck:.ı.ye Rci:, Dol·t )r K trdar ile 
askerJ erküıı tarafı:ıu-n karşıla71m19. 
tır. 

Korgenetal ~abit r-:oyan bu sabah 
n-u1kamına giderek vazlf"Sine başla. 
mııştır, Kendilerinl tf'btik ederiz. dilmi, m.,,.""'"" ile ~ .. taya ( lkh. HAR p VA zı· YE rı· den tardettik Caktı. Fakat, bu olmadı. 

Şimdi Japonya tarihinde ilk Mosl<0va, 9 (A.A.) - Sovy~ : gece 

, _________________________ _ 
defa en büyük bir barbe giriş. tebliıı:i: 

1 8 İil<k5.nunda kıt'alarıın1"Z, bütün "'iş bulumıvor ,.e hasım o arak 1 
1
11 J • d • k • h 1 d d c-epbclerdc dıışnHınl::ı çurplŞJnızşlardır. <~nıfüine yi ne ilk defadır ki, A. I a po n ya n 1 n ş 1 m 1 1 a e e e G'a,·r> - ph• nln n t arl1it k• -,,!erin. 

~~~i:ı~ :c:.·!~:i~tl~;.~ıı!~b;r~k~sa~:~ 1 e't m e k .•. ste d •. g"' •• 4 m u· .. h ... m . e""' ef ! ~;ı·t~lr!.~~:;~'n·~--d n;~~~u:~·eiJ!l~ı'~z~;~ 
t\ınerika ve İngiltere taleplerin.. U ağır 7.ayiat 'l'ı rlirmişl..:r t d.i.i -ı. anı 
de daha mııtrclil w · doba yumu. n .. ıtcaddit meskün o-ahallerden tar. 

~ak da,1ranmts b,ıhın~dldılar da c AZA I ) de~;'İ~~;,1~~~lıia .J-l Alınan tayyareci· 
hu va,i,···t d~f:işmh-.r.-!<. Japıııı- .... _Y ____ N_: __ H __ S_A __ N __ B_...:O:.....R __ A_N __ E_s_k_i_Bükreş Ataşem'. literi ınıırtıı .-un, i"ir. Biz ıı tayyare kay." 
l'a, bu ik i devl etle ve bu iki dev. - b!'ttik. 7 İlkk:nunda J\1uskovn civa-
letin müttefikleri ile ç•rpı~mak 1 - Sovyet - Alınan cephe. kayaklı kıtalar kulla o uııya baş. r ııde kıs tcsirile arazhıı ıı ııasıl rı~dn ev ·clce b:tdirıldıgi olbi 5 de. 
ı· a>i)· etindc kalacaktı . Bir taraf. sinde: !adılar. Bu bize ccııhe bölgele- hir manznra~· a hiir iiııdi;ğünii an gıl, ıı Alm•n tayyar.,.; diişütillmüş~ 
t Bu.,nüııkü AlmaR teı.• ·j: i şöyle Ltnıa:. için kiificli ı . tüı'. ' 
an nıihtıessillerini J\nteriknı~ Ha. G K 1 d d Kı!··~ dE'niıdc·kı tayyare lerimiz, 4000 
'İci ye Nazırı ile görii~türiirken, di) or: •Doğu cephcsıudcki ınu. ece 1na 1a 8 8 .>Tosko\ay• l·.ı ı ıı l a ıı Alman ta. tonluk biı ''"•n•••~ n;,kliye gemisin! 
~iı- taraflo tı da h ava, deniz, ka- harebc bundan bi;yJe l<ıı,~· anııı bir köcı.k yandı arnıw , yen< hir ,..Jıiı· alııımadı. batır ıışıardır 
l a ordular ı ile nn,·ay pdalarıııa , kış iklimim• tabi lıulunırıak!adır.• T ğıııa ı;<i re bii)iı k lrn· tle~i~ i klik 
l ı l iııi ııe, :'llalez~a~n, Hong Konga Şu ırn ld" ı:e nerul kı ~. a rıık Al- Kına l ıadada dün gce saa t 24,20 giis terıııeııı i1t iı·. ı\lıu aıı sol ec na-
taarruz eden ve baskııı veren Ja. ııı a ıı orduları için de nıe>· huııı bir de P arovadakiya'ya ait 69 numa hıııda )'apıl an Sıl\ ~· · t •ııukabil ta. 
1'•nl arm bu bas~ın hareketleri heyi'ıh1 olmaktan çıkmı ş, harbe ra!ı ve kı dnla\'ısile ic; incte kımse ıırru zu l{liıı \'e Vulokolanı k böl. 
lı a ı..ı,11u•a ilk ;.;elen hat·c r1cr leh- katı l an bu Jen i jn1il d e rin rd iı r11 ... bulunnı.\an uç katlı o.h.:ap kÖ.şk gclerindc A l nıah iJcri o ı\rekctin i 
leri nc-rlir Au ( ak, her h 'i~kında ol- cu veya a~ı rla~t ı t ı (• tc~ir lcrini ten- yans ın ,~ık11, ı Koşk tama 'İnl cli lik d nrdu ı·nı u~a be nziyor. 
d · ·~ tt karlar bu baskınlardaki mu- Alman oı·dularınd a hi .. ~ettirmiye nıen yann ~tl J(O$Kte kırrst bu. ~·o\~· l' tler 'J n l.1 ~H;)gc ... ı ndc fa1 la 
~Ufrkı)rt te tabiidir. Sadece A. başlamıştır. lunmadı~,ı mlan y.ııg,n şüplıelı go ilttleıııi ~ olan Al ıu.111 ••g cc ııaltı. 

(Denııu 3 Unci1 Süiftclel Sovyeiler Moskova çevresinde rülmüş, tahk ıkata başlanmıştır. ( Devamı 3 Jncü SahıfedeJ • 

, 

u ı bab bir adam 
z llirle erek 6 d 
Bı -.abah PendiktP Ali isminde 

birıs. zeh rle,..mi · ve ölnıüştıi r. 

Üsi<üdar müddeum 'llisi işe el. 
koymuş ve adliye dekkl'U mua
yeneye gitmiştir. 

YE iOTOBÜS 
hatları açı ıyor 
Sirkeci-Topkapı, Eminönü-Tak· 
sim seferleri yakında başlıyacak 

Geceleri a at 23 - 24 arasJnd[] 
Beyoğlundan Edirnekapı we Top· · 

kapıya da sefer yapllacak 
Belediye Reisı muavini B. Lutfi 

Aksoy un reisliğinde toplanan oto 
büs komisyonu şehrimiz halkın ın 
vcsaiij. na.lt-liye azlı~tndln çektiği 

müşkülatı azaltmı::hk maksadil-e ye. 
ni otobüs hatlan tesia edilmesini 

kararlaşt ırmışııı 

ilk partide Emıııoııü - Tak · 
sım arasında 16 otobüsle bir ha' 
tesis edilrr.ıştir Ancak şimdili.:: 

bu yen i hatta sekiz otobü.>lc se. 
(Devamı 3 \illeti Sabı!ede) 



t S O N f E L G K A .F - 'J ı nci KANUN lMl -
HALK FiLOZOFU 

PAHALILIGIN İLLETLERi 

D.i,.üp dulıışıı> .llılil;.-.r- ııı Ü· 
zerinde dunı .. onıı. ihtH .. al· \'ar, 
fakat her fiyı;t ) üks<kl•ı:ini H 
ba21 mııddclerın iıkdawnı mut. 
faka ınu.lıtekiı·in suini3-ctiJJc :ıt
t ·~·<'k hatadır. 
Ounyanın fo.vkalad" \·aziyc 

ti dolalJiile, ınallyct iyatwı 
art.uu:ı-tır. Bir çok iptidai mad· 
de auıJmı~hr. Hariçle ticari 
mübadele mahdut kalmıstır. 
NMkliyat ü~retlcıi ~ok yiikscl 
.~i~tir. Ba21 seo<'pler dola)I· 
sile toplu n büylik ınübayaa. 
!ar ) opan mliesseseler nıeyda 
na gch:1iştir. 1luna ıııukııLil, 

diJ.aya :tll·ai İ'.<itilı:~ali ve ~ınai 
mamul:•tı, lıarıı dol•}ısilc anl
ın~.. ı·. 

l tc, lıiitün bu scbepl•rdcn 
ılolayı, lıa3·at pslıalannı.ı•lır. 
.llıınyyen gelir salıiplcri a;'lli 
dar bütro içindcilir. 

Bunla.rııı ü,Hirte tüy diken 
hadise de ihtikardır. P.iııaena· 
).,yh, bayat pahalılığını tefrik 

İ.:'S.!\F -ŞAH.ESERİ 
Doshı.ı.nuz Selami İzzet Scdes, 

iıı,,,;ıilı arkadaştır. Halkın lr:hn. 
•ayluuı izdib1ıuu dol.ayı>ilcı çek. 
tiği ıkmt.dan bah-~~n bir ya. 
zı'iında: •Ben, diyor, ida•·enjıı 

nıüdür \'1) amirlerini dü~iiniiy<>
?IUI!. Onlar, kim bilir ne kadar 
ıztır~p ~<"ki•·orlardı.r. Çünkü ça. 
lış1yorfa,-~ bu halln öııiinc geçe. 
mı\ orlar ... 

Ha)di b lmı. hepimiz, kı>ndi 
derdimizi unutalım. ayni ~e) i dü· 
~ünc-litA 

DC\'ECİ, ·L'l ------
Ef alllhSİ 

ım ytl evvel, bir devecinin Ba. 
kırköyüBI! gömtlüğii riva)et edi. 
len ?et bin liralık define, d2ha 
ziyade, bin bir g<'Co masallarına 
benziyor. Tabil, böyle bir de.[ine. 
nin olmadığı muhakkak! 

Bari, bu defineleri, istimlak 
S<ılıalannda arasalar da, btledi. 
;ı-e oo, binaları >·ıktııma ınasra. 

ın an kurtulsa! 
T, nlui 
aı\oisı:uın 

lstanbulun her şeyi gibi, sebze 
"' meyn ~li ıLı bU- me-cledir. 
Bil" iıldiaya göre bir çok kabzı. 
mallar, mağdur oLruıktadı.r. Bu 
ma;;durlar, c.ki salaş halin kira 
lan na ını i.>tiyorlar. 

Peki ama ~iı.ndik.i hfıl binası 
yap,lırken •ııehir modern ve bü· 
yük bir hale k:n JlilU• diye nutuk 
lar siiylemlştik, ya. .. 
KADINLARIN 

HOYASI 

Şu tt.-hlik.eye bakın! Kadınbnn 
~ ürlerinc sürdükleri o rengarenk 
oplar da {>İyasadan çekilmek 

üzere imi.ş! Yakında, boya bu. 
lunnuyacak imjş! 

O halde, bu biidise, en biiyülı: 
tehlilı.edir. 

Çünkii, bir çok ahbap bayan
ları yolda gllreef'ğiz, tanıyamıya
cağız, 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

eıkrken. biitlin illetleri mut. 
la1.a ıhtikarda aramak doğ. 

ııı de.;ildir. Aksi 'ıald.,, alaca
imıız tedbirler tesirini tam o
larak göslcreıncı. Pa.fı:ılılık 

hadı. ... inin muhteıif cephelc. 
r.ini ayrı ayn tnilt:ılaa edip, 
a~rı ayn tedbir çeşitleriııe baş 
vurmak z:uıır!dir. 

Ne ynpaczığız, istihlaki tah. 
dit ıni ed«eğiz. Alı, veri~ ü. 
zerinde toptan ııüzım rolilnü 
ifa edecek t<>Şkilat mı kuraca 
ğız? 

Bunların haricinde, muhte.. 
kirle uğraô)llcağız. lhuhtokire so 
hık aldırmı~·aca~ız. Fakat, ba· 
zı zaruri fiyat yiikselişlcriJtl, 

kcıuli şartlan içindo kavra. 
m~k laztmdı.r. 

Dünya buhranının eıı az mü 
e'Slr olduğu Tiirk!ycde devlet, 
elb<ıtte ki_ eıı makul .. ., yl.'rltı. 

de tedbirler alnı · ını bundan 
bu) l de bilecektir, 

SAN'ATKAR 
Mahkumlar 
Yeni kurulacak bir 
"Sanayi Ceza Evi,,n

de toplanacaklar 
Ad:tye VEıkfıleti tarafından İz. 

mir umumi hapıshancsinin 1Ta. 
!ebe çaym• civarında b:r bina. 
ya naklolurmıası • ararl14\ırıi • 
mışt.r. Ora.da l:l3 bin lira sarfile 
c nmuıni hapi3harre• 11abJ1e ge • 
t:rileb:!cCbk mJnas!p b"r bina 
teın:n olunmuştur. 

Bu ycnı lıapi.>h:ıncnin i.sı:.i •E.. 
ge ~3:ıayc ceza ev:• olacaktır. 
1200 - 1500 mahkümu !slıap ede. 
b 'l'ecc1~ olan Ege sannyi ceıa e\•i. 
ne mubt.eiif hapi~hanelerdeki 
Ean'atkiir mahkümlar da :ıak'l-e • 
d:lacC"kler ve herb' rt kendi me. 
~ziler:ne göre tesis olunacak a. 
tö'.ydcdc çalıı;tırılarak faal birer 
nziyete get:rileceklerdr. Bulu • 
.nan bir.aıia tamirat ve tad:i.lata 
pek yakında hıv;ianılac:ıktır 

Bu yıl tütün mahıulü 
çok bol 

Bu yıl ınuhted ınıntakalard:ı 
tütürı mahsulü vaziyetiııln ço1' 
·ly; olcluğn Ziraat Vekıil~t:nc ge.. 
1ı:ın İ\ab1...ı. ~erden a.ııltı ·ıtrnakta • 
d1r. 

Egede tütün rckolte31 ~ur.CÜ • 
den 23 milyon k:Ioyıı bu!m~!ur. 

Pera andecı~asap 
Kls:ıpl:ır dürOst Jş ya;.acak,anna 

SÖ7. vc":):liler. Et Lil. İc,;t;...;.ıbtWrıı f'.iki 
D><'>elelcrir.~.:. Yeni d.mya b:ıh
r~r.ının ç:kaı.ıitgı hir fe\·L:.cl.idelik: 
değitd:r 1-Cüçuk, pe kendect kôl$3p. 
l:ı konu.~ursan.ız, slıe ınc•.eınadlyen 
zar.o.rd:rı bah.o;ed!yor. Ker.dc•n.e pek 
o:ı lcl• bırak:lthıJ;ınd:ın i!l<aye~çidi r. 
D~ı.ı tht·al e-, bu !Jdla doğrıtd1...: .• 
Toptancı 'e celep, et m<;sclesW.n 

dtigu..,1 nokta".arını t kil edi7or. Bu 
11'.s:o=r:n ık=d! v:ı.ztyeli n Ildır?. 
Bunu. lıir b.Lse-k... Muh:ıkk ... k kf bu, 
bir sırclJr. Akıl ermlyor. Et piyasa. 
sına onlar diled:ı.;.ıeri gib! h!k m bu
lunuy('rtar. 

• Acaba, r:e ı::ım2n \·c- ne t"ak!t et 
p'.yn!ll~! ~:ı. bir be!dr:.:.n s:J-..1.ly6t!i 
m:ıkaml:u:ı. hıikf!l~ ot.ıcak~ . 

BURHAN CEVAr 

Tefrika No : 39 

Çıplak Model 
Ycuan: NEZiHE MUHiDDİN 

Rlliöll korlalı: bir bakıfla saate 
b..slttı ... C'~ yar-..ı.!... Tam on iki.. .. 
Goz.etl lboirara benziyen b1r ktrdt
hlı.!a te!e!oauıı üı.lünde sabit\~rei< 

lklı ... Ta\ .. ndak.1 e:lekt.ı:ıt::i. aöndür ... 

• ır.ck için l:Z'.lnırkeıı birden oyle kala
,· .-:dl. Tele.Con z!!i rnahr~m \'C içli b~ 

e tiılarttk durmuştu! •.• Acaba. yan .. 
1ı., blt' numaraya mı telefon edilmit
il? .• Olı lıa7u·: İ.jtc tekrar odarun 
dcrın \l zlit> .• ıUln ın:anıp k.l6ala.Q. 
sesty!e har&e gtliyo.rdu. 

R Jr.u, tu, leielonıı açtı... O ... 
O .. Şrhiı~1e lianın.ın se.il n.ıhayel!. 

- R<':"lt Be7 geç vakit •izi raha'-
&!Z ~d.yorurr: Fal<Gt kouu;mıya. tyle 
m htac.:ur. ki. 

- Cuyurunuz. IIa.nt:nr!endi'! 
- S"z! uykudan mı uy:ı.ndırdıro~. 

- ll.ç ı:yuın:ıd m. • Rep sizi bekll-
yo:'d:ım: 

- Ne lü' kl ız yavnun llo. 
sa~ Bey. 

- Uywyor !".au? Oh n& iyi: 

- Eevot sakin. ••kin uyuyur .. Çok 
şill<ür Allaluma pek r:ıhat... Ben de 
sm.ııe konllfmak Medim. 

- Çok meır.nun oldum ... Eger ı.... 
latan etır.eseydlniz, çolı: nzuıece1c
tim. 

- Sız. Çuıt iyi bir dost.unux.. DU.. 
seniz bana ne derin hlr but.ur ver.i
yor;unuz.. Artık Nuranı.n tınyatt& 

yalnız kaln11yacatına inantyOrum. 
Reşadın kalb!.nc yint ı!ık b!r ~:ıır 

det elizülüyordu: 
- F:ıkat Nuran Ha.nun ben m ar-

1\.ildaşlığı~ı ıstiyecMc rni bakalım'. 
- iste.11.e .•• e.k: ne tlen,ek'!. Uyuy~ 

cıya kııdar bir kaç defa slzl so,du ... 
- Oh Hanımefendi Bar.a uçsuz 

bo.cak-.:ız bir saad~t veriyo:Junuz. 
- Si:t buc:ı. lAy1ksı.., ..... Ey ,ö,.ıe

yiniz bak.:ılım, b.:..ı.e yann gelecek m.1-
slnlız?. 

- Yarın aabalı. zi·\'' ret edc.:rsem ra.-
haı.ıı; otmu llllillla?, , .ı 

-u..ııu.~1ıı..ıı.' 011 
Tramv~yda gider

ken tefe~kar •. 

1 LMAHKEMELERDE Yazan' 
HÜSEYİN BEHÇET 

Çikolata 
fiatleri 

Ko:n:un:.uı ta\-~'\!, komşuy;.ı. kaz 
görtr.ıün.111S. Dealm tavuk menkım 
yoktur. Onun için korr:.şunun ta.vuğu-
1\.3 bakmam nasıldır?. Hakikaten. kaz. 
glbi büyük müdür, yağlı, semJz mi
dir, bilrn:iyonun. 

Den, bu eski darbı meoeli, tram
vayların yanyana gid· l sıras1oda da .. 
hş 7Jyade lı•tırlıyo:um. İçlml11 bulun
duğunı araba tıklım tıklım doludur, 
Eziliyoruz, büzülüyoruz. KolunUZUıı 

başınızı kımıldatac .. Jc ye,· yokkır. Ya .. 
mnızdan b:r tranı.·ay ııeçlyor. Gayri 
ihtiyari Jcine bakıyorsunuz. İnsana 
öyle bir W. ııeFyor ki, o """ba daha 
teaha, dal:.a rahat ve hıı.tt.li. b<15\ur: 

- Ah, diyorsunuz ne olurdu, o a
rabruıı.1 içinde olsaydım ... 

Yahut, ön sahanlıktnşını.z ... Ara. sıı.. 
ra, şöyle yan ıözı.o, dönüp arabanın 

jçine bak.malt tırs.atını buluyorsunuz. 
ZGr.ncct!yonunuz kt, tÇeridt'kiler ra .. 
hat \•& huzu.r içinde seyahat elıııek

tedirler. Kt.1ke içeride olsaydım, diye 
dil ünüyorswı"..l.Z .•• 

Yahut, arabanın i;indeslniz. Kapı 
açtltl) k:ıp~ ndıkça, gözllnüz, arka .a .. 
h:ınlıf,. k:ı.y.yor. n:kkat ediyorsunuz, 
orad:.ık.1 yolcular u.ra:>lnda daha fazla 
bir klmlldaına var. Ne oluyor?. Demek, 
arka sahanlık nlsbeten daha 1er&h ... 
K"-'·ke, orada ol:;anı, diye, dti;;ünU.
yo.nnınuz. 

l!albukl, hakikatte, herkes, ayni dü... 
şilnoe "" his altındadır. Ko1I15wıun 
tavuğunun, komşuya ka:ı: ı:öriinme61 
hikayesi. .. 

Hele,. raır.vayla ziderkea. yanmıııo
dan bir taksi geçmiyar mu, içinizin 
ya,:ı eriyor. Bakıyorsun.az bir kalan
tor adam, ayak ııyak Uslllne atmış, 
sıgarasuu til.ltilrmiıo, rahat rahat gi.. 
diyor. 

N-c mutlu ona ... 

"Bir Özret ki kabahatinden 
büyük olsun,, derler 

.\d,.:;e 1'.-.Jricioruuda kar;alaştılı.r. 
B'rl, ya:ı çizip öbürilnc görünmemek 
l;;ted . l'altat, (Jbilrü ondan daha kur
nazdı. Şöyle yanm sol od.ip önünü 
kesti. Ber.kf, artık konuşır.adan geç
mek tn!k:Ant kalınad11tnı anlaınıştı . 
Yenı gönntiş glb!, 

- \'s7! Dedi. Sen burada nl.ıstn? 
Ben do ı•na gelip öT.iir diUyece!rt!m. 
Ne arıyCJn:ım buralaı'da? .. 

- Senin iş için gelmlitim. 
- Hangi benim iı;?. 

- Seni icraya \•crdım de· •ünO. 
d

• ' • 
01du. &ıratun ne olacak?. Oiy& ... 
- Sal<a etmel 
- Ş:ıkaıı o4ır mu böyle işin? Val. 

lah.i ıcra.y.a verclirn. 
- Yal'.u, ben burada )'oktum. Bir 

iş için. !lalobe aittim. Hep •eni d~ 
nüy\>nw' ~ juna., param yal-~tu ı~i gıJn
df"T~im • Fakat, Halıcbi gönııe azi
zim. u~:eı.ı ben ""deyken de bilir
dim. ş;md· cennet o~mıa. Cennet. .. o 
B:ıbü.l'\.racda bir ı)teı &ı·oa var ... 
Götın,... O Cünl>iye caddc.sinde:ti 
Pa;ri:;.\cn•de- l'& kaJ.lr eğlendik bir 
bil-. ... Seb:ı dıyorlar, bir yazlık el
len.cp yeri var .•• Zevkine d{~yum ol
muyvr. Hı>U! o Haleptekl Bağdat ı.ta,._ 
yom."a hiç diyecek yok ... Vallahi, in
san ö:·1e .yeı-lcrde yaşamalı ... Kn.ç pa
r:ı. od.er ı.t.mbul! ... O Fransız kadın.. 
!arı ... O Elen dUberlerl... KenclJ.mi 
cc• "'eıtı:e. hltrHer tı·~smda Z3nnctt1m 
b'llaill.. 

- Ut.'.lnın;.J.ın, blr de söylüyorsun, 
dejicl rol?, 

- Neye utanııcaJrnuı;ım ... Ben, be. 
kdr :ıdamun ..• Yeıı: at, yek mızrak ... 

- Bumda be:ıtm üç y!lı lira alaca
ğımı verm!yorsun ... Sonra gidip Ha
lepte aylarla kalıp para yiyorsun ... 
Valr.Uyle, Podifah ·rıtlıya. 

- Bir özre! ki kabahatinden bil• 

1 
1'-4 o~un ..• Dem~. 

B!ıaz sonra Padişah n1erdh,.·endcn 
çıkarken, ~up boynuno. atılmış ... 
Yıw>i;ından öpmüş .. , P.Jdlşah hiddet... 
l"IUlliş ... 

- Nedir bu1 Tıfh? Di:yc sorınuş. 
T.trtı, 

- Afied~rs.J.niz, Şcvkctmeap, Ua.. 
nım Sultan >.onnettim ... Demlş. 
Padı>•h büsbütün gazeplenip kö-

pürmü;; ... 
- Va.y .. 

yince1 Tıilı, 

Bu ne h.oltctınek? Oe-

- Sultanım, demiş. . İ-le biı' föi:t 
ki, kobırhatimden i>üyük ..• 

Se-r.ı'.nki de, öyle blr özür ki. ka
bahatınden büyük, EY".·eJl borc..-.tnU 
öde ... Ondnn sonra lla.lebc de-ı;:il, 
Montekarkıya, Nise git ... 

- Oralarda. gezmek para'. ile dcğ:i.l 
ld .. Bltr~ snı-!edet"eği0 paı-ayla o ... 
rada mükemmel gez:P tozar, eğlenir ... 
s!n ... .Şlrr:.di onu lıırakalım da, gel sen 
3u iC::l'1l işini durdur. Sanrı, borcuu.u 
bir aydn öde:nek üzere bir senet ve
reyim ... r::r ay iç1'1de M. ödeıuış bu
lurınyun. B-1.k. b~ dostuz ... Bu kadar 
ser.ı.ed ir, bi.riblrlınizle iş yapıyoruz. 
Arlık, ounu yapmıık ta sana yakı

tır mı?. 

- D0>1.luk ayrı .• Al:; vcrlş ayn ... 
Do!.1i:ui!..l.111u2 yine dostlıık ... Neyso .• 
sen .-.enecll hazn·la. . İcra masr~ Jlan
nı da '1Ave et. .. Ben vazgeterlm icra 
muameles~cn ... 

Birlikte yürüyi.i.p icrayn glft.H~r . 
Biraz sonra, icradan dönüp Adıtye. 
den çlkarlarken 1 alacnklı b.:.rl(;lunun. 
kohına ıılımlş, 

- .. ~lla~şkına, diyordu, bir daha ' 
Hatebe gidersen breaber gidelim. He
le ıu Halepten bi.ı'>z do ha anlat... i · 
çim açılıyor ... 

Bazı fabrikaların fiatlere 
yeniden 1 kuru, zam yap
tıkları Fiat Miirakabe Ko
misyonuna ~iki.yet olundu! 

Şehrımi:ııdeki c:kc>lata fabrıka. 
1arından b:uılar;nın son bJ.nler 
ıçeri.~iııde fiatler. yeniden a;ttı.r. 
dıklan F iat Mürakabe Komis • 
yon,•ııa .ş:kay-et olunm1.1Ştur: 

FabrLtra13r evvelce per!l!ı:ende 
5 kıı;ruşa olan çikolataları b!li
lıare ü kuruoja ''" 7 • 7 ,5 kunı~a 
çıkıumı.şlaııken şimd( a kuuşa 
yülo e~trııilerU.lr. 

15 kuruşa ve daha yukarı fi • 
.>tta satılanlara da 1 kuruş bir 
zam yapılnw,tı.r. 

Bu Z&n"'..roın ~!en ara~ttrı... 
!:ırc.k keyfiyet t !kik ol•ınmak • 
tadır. 

..... ··c.ı ... .. ... . 

Üniveraite gektO:-üniin 
konferansı 

.L.tanbul Ünh·ersı<eı;r Rektörü 
pr'l!esor B. CeınH Bhlsı>l evvlki 
cün Anka:ada o.;, Taı'!!l • Coğ • 
rafya Fakülte>.i Sdior.larında yer. 
digi cde~.·ıı:Uer ;;ı ·· kuku ve '1.3!1>• 
ür.van:: konf<r.rnsJe (Türk Hı.:.. 
kuk Kurumu) nun ketf'feransla • 
rını ar;mıstrr. 

Rusya ve Pcıloara 
Yazan: Ahmet Şiıkri ESME.il 

Polonya Ba§vekill Sikorski ile 
Stalin arasında Mo$kovada yapı
lan görüşmeden sonra, i'kl meII'• 
lekeli biribirine b"ğlıyan bit 
dostluk ve yard,m beyar.na.T.esı 
imzalandığı malümdux. 

Bu beyanname üç bakınımd.lll 
dikkate W.yıktır: 

1 - P.olonya ile Rusya ar~suı 
dakl munasebe~Jeri aydınlatınail 
bakımından, 

2 - iki dost Ye mtittcfik deV· 
letin demokrat devletler ika~" 
sındaki clururnlannı 11)-dınlatm•· 

sı bakmomdan, 
3 - Ve nihayet, m'.lstakbeloe 

barışın id<Nnesi ıçin Pomp .-c 
Rusya tarafından <lü~uclil rU> 
tc<lbirleırt ayd.nla.tma~ı bakı•! ır .. 
dan. 

Hulasa ?!arak anlıvoruz k: r.u> 
ya ve Polonya, za!e;, kaılar bir' 
l.ikte döğüşei:eklC'rdır. Z ıeı· !<f.• 
zanmak için İngUtaen.n ,..., A· 
me-rikanın ıardın~ına gÜ\-C-tı:1ı!l' .. 
tedirlcr. 

Bu beyannaır.cn in lbugü"n i;in 
üzerinde ci.urı;lmıya değer oı·~ 
tek bir ııo-k"l;sı, Rmıyada':.i Yı• 
lon,·a Dökerlerinin Ru.;; kıt11ıar.ı e 
yaı;; ana döğUşecek\~riııin bil~i • 
rilrr.esinden ibarettir. \re galtb3

• 

Polonva Başvck:.:nin ~.trısırovar) 
kadar· gitrr.esine sebep tu budur· 

• &>ıJ 
Bugün Rus topraklarında bır . 
çuk rr.ilr n Polon)"' c:illtcc~'.1 
bulunduğu söyl~nmciü lir. :SJ 

"' PoL:mval.lar aras. -.dan .lı.;can 

Halbuki, ayni arabanın içine daha 
iki üç kişi olw"obillr. Ne olur, dlye, 
dG.,;ütıüyorsı.;.nuz, SLl meçhul vatan
daş, tııkslyi durduna, tramvaydan 
Uç ki<lyl aı-:ıbasına davet et.c, hem !=============================== 

Koniera!lSlan önce Ku;-um A. 
nadnlu kulübüncfo b'.r v~~k ver • . 
miştir. Yı-mekte, Ba5'\: kıl vN<i~ r 
ye Haric;ye Vekili ·Bav Sükrü 
Sarac1ğlu, AdLye Vekıh B. Ha. 
san l\ferıoınc-neıo~1u, 1\'Ias.rif ''e. 
ikili B. Hasan Al! Yü.c~I 'Je Devlet 
Şfırası Reisi ve ınü-kaddıt pro 
fesörler ha.z:r bulunm~la:J;r. . ı - -·-•b' k.erlcr, ayrı Pc 0 1.'.) J. tJ..ICC:uE'~· t 

ilnd~ xurdm'1il.ır ''e derı: 1' :t bu ~ ki.şi rahat bir seyahat yapmış, 

o!ur1 l\E'.'Jll de1 tra..ınvayın içinde nfsbt 
bir ferahlık hasıl olur. Herkes to k.en.. 
cib!.cı.e ciua eder, 

Fakat, nerede'?. O, bir ol-.: gibi, hrz... 
la, yanınızdan geç!p gitmlştir. Siz, bu 
dU,üncele-.rin d:ıha .sonun• gelmeıJ.en, 
o, gözden kaybolınuı, llerdelti kö,eyl 
kıvnımı,tır. 

Tram\'nyda gid<eı'ken so1'.örl&re de 
öyle kızıyorsunuz &tL.. Blr zamanlar, 
araba!ar:nın kapılarınd3 bekli)-en ve 
ll'!ahmutpaıa ça,..sı esnafı gibi, k•P•· 
yı atarak: 

- Buyurun beyim, nereye?. 
Diye, milşleri kollıyan şoför efen. 

di, şlmd~, istanbult.ın en nazlı, en 
rnwtoğnl lnsarudır, yanına ••h\mla 
varılmıyor. IioUA, tıpkı. Wr alaca~ 
$lıllı görmtiş gibi ktndls.Jne bir müş

terinin yaklaştığını görünce, başını 
çeviriyor. Slzf, gönr.cnoallıle ı;eli.. 

yor. 
Tramvaylar, bu~1 in :ırbk doerin bir 

tefekkür ıeı11'..ni oı~ustur. 

R. SABiT 

Tevkif olunan lastik 
muhtekirleri 

Ödemı.ı;ln Cumhttriyet mahal. 
lesir.:de oturan kavaf Mustafa 
Uykan 325 kur'..l~a satılma>; ica. 
beden Lord markası ~astl.k a1ak.. 
kabıyı 500 kuru'a sattığmdan, 
yine Ödemişte Mehmet Ö:ı;pınar 
ôa 250 kunr.;a satılması icabeden 
!i'ı,5tik ayakkabıyı 320 kuxuşıı. sat.. 
ttğındıı,n tevkif olunmu~lardır. 

............ o···· ..... . 

Türk Ba.sm Dırliğt İst. Mm • 
ta.kası Reisliğinden: 
Dı l ışlerimiz üz:erinde me~~ck. 

cla,zladylc konu~!nak üzere, Türk 
Basın Birliği fik,·kez heyeti Re.. 
ısi Fahh Rifkı Atay, Anadolu A. 
jaııısı Umumi Müclürü Muvaffak 
!llenemuıcio~lu ıle şehrimize gel 
ıniştir. 10/12/1941 çarşamba gü. 
nü saat 15 de B!rli.k merkezinde 
yapılacak toplaııtıyı şereflendir. 

melcrini bütün azalaruıı.ızdan r:.. 
ca ed<eriz. 

- Ricn ederim etiketsiz kon\;Ş& ... 
lun ... BUikls çok mes'ut oluruz. 

Reşat bu cemi sıga.sı karşmııda se
vinçten şarhoş olduğunu hl.:i::>eıU. Se
si titriyerek: 

- Yaı:ın 1elecci!ln1! .. diye tek.rar
lıı.dı-

- Bekliyoruz Reı;at Be7!... Kendi 
evini<e gelir gibi getüıiz... Şimdilik 
Allah rahatlık venin. 

- Size de H:mı,nefendi! ... 

- Yarın görüşürüz. 

- Evet yarın!.., 
Tele!on k:apamıı. Reşat sabaha ka

dar kon -sa bıkm.;yacakh. Hcrn Şc

hhne Hanımı şimdi o knd.:ır ı;ok ~ 

viyor, ve ö1le acıyordu ki ona.! Bu, 
gün görmüş, ~imdi kızının i.ztırapları 

ve tehlikeli hastal At karşısında ümit
lerini ve neycsln! t~mam.yle kaybet.
rol;; ya01ı kadıııın kalbinden ııelen 

blr itimatla kendisine s1ğınan ıcak 

s.an1ımiye-Li onun e:!te-k gurur...nu. ok. 

rsuyordu. Yıllarca bir çok tanıı ara ... 
sında bütün do•Uuk ve vefakarlık 
du.ygulaı·lnı onun ph.sında teıncrküz 

ettiren bu zavall~ bedbaht acaya e
!ir.len &elen her !edakiırlıtı yapa. 
caktı... l 
Re~t bu düşUnceler h~inde asabı t 

ıe>jlereit e~ valtlUere kadar ı;yı..ya- j 

Muhtekir bir manif atuarcı ka
dınla bir kasap, bir tenekeci 
ve bir bakkal mahkum edildi 
Pahalı Kalay ve Düğme satan iki kişi hak

kında da tevkıf kararı verildi 
&tiye 2 inci Ceza mahkemesi 

tarafından dün öğleden sonra 
muhtelif lhtikiır muhakemelerine 
bakılm.ştır. Veıilcn kararlara gö 
re mahkeme. 130 kurı.r.ıa satılması 
lazım gı!len ~rjeti 200 kuruşa sa. 
tan Sultanhamamında manifatu. 
ract Mariy i, koy= etini fazla fi 
yatla satan Tophanede Necatibey 

Evinin kapısından 
çıkarken öldü 

K:.içukpazaroa Atlama. cadde. 
sı.nde ;,turan 50 y~larıooa Ali 
oğlu /,hmet simit satmak üzere 

l'V:nd-:>n ç~ın!J fakat sokağa a.. 
dıro atar :ıtm<>z düşüp kalb sek
lesin1en ö\rrıü§lıir. 

caddesinde iı:asap Turnayı, "-alay 
üzerinde ihtikar yapan Zindan.. 
kapıda tenekeci Yusufu, :mak!II'
nayı yü.ksı>k fiyatla s~ta.n Fatll te 
bakkal Aliyi 25 şer lira para cc. 

zasma ve 7 şer gün dülliıılan• 
run kapatılmasına mahkum et
miştir. 

Çivi üzerinde ihtikar yapım Ya 
ni Develiyaclis ile Di.mitri, Ke. 
mal Ye Melımedin ayni mahk"'" 
me<l,.,kt duruşmaları bilmiş. Yatıi 
41 lira 60 kuruş para, 5 gün ha. 
pis, 15 gün dükkanının kap:.t,ı.. 

masına çarptırılmış, diğeri heraat 
etmiştir, 

Kilosu 700 kurıllja kalay satan 
Boğazkesende nalbur Sai'm ile 
fazla fiyata di.i.~me •ıı.Uın Sultan 
hamamında tuhaC.yEoi Bodos da 
teYkif ediln::işlerdir. 

liABEBLlll 

ViLAYET V• BELEDlYEı 

'?. " ci~vieiıcrin de yarciırr ı~rnı.ı s.J: 
diril " ~ı~C 

U.nd.nl=.u~lardır. Bil · uı~ + 
gore, Rusyad~ bu §eki.ide k1.'. r 
muş iiç Po1onya tftrr.er.l ·1:ar01

!t * v.ı:.;ret Zir at :ı.ı d>!rl·ıtilr.• g&- V c Rusyaya kaça.ı Pi>lon;·al•lar'.'. 
~ ra1>0r:ara .:öre; ınU:h:ıkatımt7.ı.n 63..,.131 bir buçuk mil~'°'Jr.3 ~artı· · 
zıral vaııyetl iyidir. Kı.şlılı: "ıc!m bit!- ,. • g ·re da'ha veni till"lc:' "'. 
rll:nljtir, l g.n~ o '. .. ,' - . . ·e •i ıı;• 

+ Belediye, hnra..ttl'ları.n t.ftişjna k.uru .. ır.;sı ua n1u1T.r~u::o~?'. ~ ··dii~., 
~.,_ bit- ~kılde rtcya;n etınek.tedı.l' lJJ_. 

1 
rr.t.:nler .J:~rulır.a~.ı. :nl!kı..t .ı n-:.u .. :ı}:" 

ger ı:ır.ttan \"ÖP a~aL:l3r ın da çv. I Budur ua.;ıl sılıih!md r.la• .~ 
ğaıtıhr.asma karar ,..,,.ıın:.ı,ı.ır N:ısıl b•r karn:ındaya !.ahi c\sC• , 
MAA.'l/F, ÜNiVERSiTE: 1 !ardır~ işte Sik.orski yabfücı ;_"'~ 

---- rak:;ır üzer:1'.dc l .. Jrıtl~ıı ~sl'-e't: * Maarf! V<-kalell, M~arif Deıg· :nı• """kilt,lın ;C:arc :le ı.ıii .• bir ÇC. I·' 
okumı7Mt- ıntıPn n1ler:n ceEal r.ıd.rı- ~~ 
lv~\.Jrt'lt ta:nlm e•ret.ştlr. n':.C lelerin twı!rr.i içın ~~ k r 
+ ~·ıwt K14 Tekm:.. Ögr•ıı..m S•- , lctile ı(SıiijmC''· ereklli':• ~ 

he Mlldürl·;güne, Ada"a Kız En.st.tJ.. şı.s:rıda kalmış olacakt r. 
.,, MUdtlrll. Ah Ya";'('r ta7ln edilmiştir, Fıık3 t ıı:ı dcb l u !~!er ııalte ' 

TiCARET V• SANAYi: üi' ôktcn S('"ra, •kı rr.ım~l kd r 
+ Kasaplrt.r. ı,ı:n<';,:-ı, R1 r l .. h.!'1- :p.sr:,.dr,ki n!;in.lS.:l}etlcr \ c ha:t ~ 

1ııız..1ı et ı...'1.tfy~;;Llrır.ı te:nın Mc-:eK!e- :m\lsta.'-t'ut1 suL11ü~ tc·rr cll.!rl ııı, .. • . .....ı .. 
r!.r..e- t!air ;emin eWlillerdıt•, ~da tla b.r b .. ) ar.r..2...""1.C • n-}3\1 

..ıı- Altm fi,t yUk..;elmelı:\cll<. Diln ı·c:mckıc fayJa S<Zm §1.crd:r. 
l.ıiı" ı:e~::ı:t .:tltl'11 ~775 kt:n•şa satJmış~ .ahi • tır ı;·j.Onascbetlerln l.ıugilnl:i.i rr. 
MOTEFERRIK: yeti hsU::r.da >öyl .. en wzlc : 

r;11 biiyi.i.'.:: kıymet: olaı:-az. C'.3 
1<ü ın;;ı.'1ılcket!cr'~n b:r. or' 

0
• 

··o1·\"" Ô'61
'' "" yarı l•"'1l ed'"' 

* Du .s:ılıahtan f!-'ba,en As:iye 
i"ktııci Ceza f.ı1ahAcr.ıe-.:~ ~kl k.t:. -na ay
r-.. lrn~tır, Blrlncl kı.sım umun hü-
1.:'1Ir.lere ~ i J..J\·a.~ 'l ka.eakt ı!" 

+ &:-yol!h.ı.•ıcia l; Gükk~nJao. bir 
t··k m!lt çaLn 1'7 y n~ İ':ra )'1!ka-

.J •• ".. l\J, ... • n~· re .. 

Resmi otomobilleri hanııi 
iflerinde kullananlar I 

Bek'<iiye \"e Vilayetlerle diğer res 
ani dairelere ait olan otomobil, oto. 
büs, kamyon ve ıkaırnyonet, moto. 
sikl;::t ye deniz vasıtaı!annm hu. 
su.si 4Jerde kullanılıması ıınem • 
nu olduğu halde lıazı yerlerde 
buna r iayet edilıııcdğii görül .. 
müştlir. 

EDEBI ROMAN No. 13 

iı:. ~,,., 1st;kbal lıakkıı:dak: P. 
gr.1m dJ. anca!t ]13ı·b~n n..:t!crs1:; 
ııc ba'!,lı i>ir nwseleden fü:;.ret;

1g; 
Şu ~ar ki bu ,;i;,lere tı.ıkıl-' 1 

1 

'-·ilman, Polony•c .. cı tl.ı RusY"~~, 
.ı~ ya.kı.ı zaman.ar tarıhlr il •i 
~cı oldui';u kad.ır da l3tıfa~~"' 
dcrs!er aldıklarır.a ~uphe cd· 

Dahiliye Vekaleti dün alaka • 
darlara gönderGiği bir emrilc na. 
zarı tlMkat; cefoctıni.ş ve me<>'ul
lcrin derhal cezalandırıl\acağını. 
tebliğ eyleın:çtii'. 

matlı. Bu llıem t.a.Ut1 hem ezalı asap 
ıerıılnliti Nurawn hiç &özünün ünün.
den gllm,yen gi.<zel bayaU o beyaz ve 
narin eHnl uzatarak le!tkln ediyordu. 
Reşat on:ı dU.Şilndtikçe, ona dokunan 
eline bakıyor, o hfsıdni dahe derkı 
ve ürpertici bir hüzla. yaşıyordu. Fa.

kat için.den çok gizli, çok tıenliti:ne 

haklın bir 9eıır, ona, SeE:ne ihanet ettir 
ğini: fı;.ldıy;ıra.k ruh.untın bu yepyent 
dünyasını gJlgeli:,.,<'du. 

S:ıbaha. kar~ı daldrı;ı uykudJn 1 su;
r:y•rak uyandı. Çok uyuduğunu sa
nıyord.ı Halbuki ~ncak ilç saat uyu
m4tu. Derh ... 1 kalkıp g!y;cdl. E\•den 

çıkmak için saat!n hlç otmaz~a doku
zu ol:T~allydı. Dundan erken de bir 
lıa.stan .n rlyaretine g:dilemezdl ki ... 
Sabırs!tl:klı·n bir kaç cteta ıxl:!dn. do~ 

lo;tı. Nlhayet kendini sokağa ottı. 

Acıktığı !çln e,oğil, ,.akit ges·Jrmeit 
?nak..;!ldiyl~ bir stit('ii dlikk3n1na. gl .. 

re~·ıS.: sab kllhY:ilt sı 1.· n-.<ırladı. l''a

kat l;t'.ho.s:zdı. Zorla bir !incan süUü 
ka'.'"t1.·c içti. Ba hal;ne ~a,n1ak L>ter .. 
ıke~ ortay:ı Şeh ııne l!anıma nc:rr,ak, 
or. yardnn etmek fikrini koyarak 

kc-ct.il ,~eucı:nı lıaklı bu1mıya çalışL>-

(Deva!Ill Varı 

Çıldıran Kadın 
Ya=nı ETEM lZZET BENiCE 

mez. , 
Sanki Polonya Başve1< ·,, ~r~ r 
· h b 1 'b· ' ' ceO d1gınL ~ er a n~ı-; g1 i: w - g:W 

;;:: ay sonra, Ru.•yaya. ıak.ıt 1 , 
Rı.ısy;;sma değil, .bütün sı. J' ; 
c:aklarını bü,·ük sehr1fr~nifl. '_, Hele Aııadolu asker kaçakları 

ile ıioluydu. Bü\iin memlekette 
umumi b:r cırnniyetsizlil<, m~ 
nuniyctsizlik vardı. Hali< her gün 
parlak tebliğlerle aldatılıyor, ve. 
yahut da ccepheleııde sükunet 
var. kayd.i1ıe günlerce, hafta • 
larca, hatta aylarca av~luyor. 
du. İstanbulda hakiki vaziyeti 
bilenler pek a~dıl Bunlar da h~ 
ticaretleri, inhL5arcılıldarı, va • 
gonculı.nklll'l'ı milletin .kanı paha. 
sma servet edinmelerile mec;gul. 
aülıer. Gündüzleri hesapsız, güçle. 
ri yettiği, dilleri döndüğü, akıll:.rı 
erdiği kadar, bin fesat, bin hile, 
bin entri\ka ile soyuyorlar, mille. 
tin kanını am:yor, devletin ha • 
zinelerlni boşaltıyorlı?r; geceLeri 
de yiyorlar, lçiyorlar! Yiyeblıi. -
dikleri, içebildiklelli kadar yj.yor, 
ıç:yorlar: K11:>uncıya, zok:kum gi.. 
bi burunlarınıdan fuıkırıncıya kıı.. 

dar ~·iy;p içiyorlardı. İçlerinde 
sevdalılar:nın bir göz atışına 

binleTCe banknot feda eden, met.. 
resluine bir kahve i;;icmek i.çin 
cezvenin altında deste deste banık. 
nok yakanlar, bir sürü ccıı.ebi a. 
lüflelere e !ilik, yüzllik, beş yii:z. 

lük ôanknotlardan karyola ha • 
lıısı, köşe ya;lığı yaptıranlar yar. 
ciı. Güzel kaodın, para, şöhret. 
Bütün tamahları buydu! 
Eğer, elli dirhem çamurdan ek

m<'k almak için gece yarılarına 
'ı<a.dar cami avlularında bekliyen 

ınsarılaı·, sçltkta!l ö~ek ;çın 
boğazı t\lk!uğuna el kaıptiı:ıda 
sürünen gcDÇ lqzlar; ıkoca..<ı. c~ 

h~dc kadnılar, d•Jllar tazeler, 
:şs:ıler, mekteps•zler, ihtiyar 
Jn, nihayet ordular nereye sü • 
ründüklerindC'!ll, niçin sürükl-en.. 
dilerindcn lıa.b<'rdar ol:salar 

1 • .. 1..J ~ 

kültür merkezleı-inin büyü1' ;. , 
;w,mını kaybctm!ıj, olan Rus'.'~~1. 
g.<ie.rtk kend:&nı takdım eJi) .. , 
Scvyet liderler: dt >aıııki arad•~, 
\arı adamı bulmuşlar gibi. \, 
sene iki aylık g.;çmişi ıınut~:l;l" 
gaipten gelen m'~afirin er:ıı: ' • 

mcmıcketin her tara!ı™1a ılıti • maktadırlar. Ta.rih.n re.'rrı ~'d$ 
. cıller !©par. kı~·amlar olur, aç • i'Crisi, parlak oldu~u k~d<l· ,·e 
ltır tokları boğar, cmniyel~izllic.. ıbret verici )"lni bir l··vha 
kn herkese <hır"J:Z• damgası vu.. zengiııle~~tir. 

rulur, cepheler boşaı:ır: mem!e.. 1------------..-./ 
kt-ti giıya !dare edenler katliam Sümerbank ve fabrikal-' 111' 
cl:::rlerdi. Fakat Nerede? Örfi memur alınıyor · 
.::are, sahte hürriyet, sahtekar - S" b -'- b ı· -~ umer aı ... ve mer u ı ,,. ,~ 

l:.r i~l,pd.:ıdı kimsey" göz açtrr. ~!!'3<'1erı ~in tecrübeli memul':.·. 
ımrorciu! be şefi, revizör, kontrolör, ııı"1., 

N'ecdet bir gün yine paşanın feltL• ve teknik müfet.tişler ş' ~ 
yunın<lan çıktı, odasına geldi. nacaktır. 'l'alj.p o!anlarm bı• -~,r 
Yorg·rn Ye uykusuzdu. O gece 22 inci günü D;\c;amına 1'":' ıı• 
pa~anın İsta.nbulda.l<!t erk<inırhan. mezkur bankanın AnkaradıV''el· 
lı'y €·s:n• t~kil td-enler, refakat mum mü<lürlügl"ıne müıııcaı1 

1ab!tieri hepsi sabaha kadar ınaş . mefor1 ;.,ap eylerr.ekted;r. 
gul olclular, c~ph(>(lfn biri bici ............ o· , .ı. 
arka.,ına yüzlerce 5i!re geldi. Sa. Her umtte un satacak 11"" 
~tlerce harita üıerinde meşgul 1. ll b ol ""' Ra ar teı it ımtt.r f 
oldular, hararetle çalıştılar, her •ı • 
tarafı talimata. "nireere bo<>du.. Küçük çocuJdarm ve lı.ı.>13, I·' 

" 1 iht' 1 .~ .. ı '" Jar. B;r arahk gözleri m;:s:ıs:nın a ıyar arın g:..:ı.lar: :çı:~ • 
U.Stıır.c ilişti.. Şrhir postası, yine yaçhrı olan unu kolayca . ı; • 
b:rçok gazete, mektup, ki•ap fa. rik t~bı..lır.elerini temin nı··. ~ 
:~n getirmişti. P~aya da. hanı. ısadile her •semtte un -~ta~ıır' 
.n.na '1a. kendir.e de zalı.trere de bal<kallar tasbit clı.:nmcş•ur· ·er• 
:kişer °'er ırA:tup va:d'. Ktnd.i lar dükkinhtrının göıiinü• ) ,.,, 
:r:ektı•plarını aı;t .. Biri p3ı1ia nez. leriııc •blll'a<la un satıl.r• Jıt9 • 

dtnde tavassut ta.iep eden bir sıııı muhtevi brrcr J,vh:ı yaı 
(Devamı V&rl cakla~ ve asacakh ·.ur. 
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(Bil J1l%1nlll md:lllit:n """"°"" 
Ajanıt bülteuleı-inden alınmı,;\ıl') 

Telhis eden: Mttammeı· Alatur 
Am~rLknn koııgresi, dün, U • 

.zcJ.şaı!:< ,-az:ycti hakkın.da Ruz. 
\"C•t ıı ınesajını dinlcd:.ktcn sonra 
!aopnya,a harp 'lanı hakkında 
k::ıra.r verınek ltı.cr , .ııkı mccl: .. 
.ıal~e toplanın~. a ·uıt mcc1b.. 
11arp !lcir. .. n! mevcut 82 aran iızı.r.~ 
bHt:>: ı\tı.f kile, mümc.>i!ilcr mec. 
t-s, d~ 1 kye karı;ı 383 reyle tas
,.,p etmii\ır. 

RuL\"Cil okJ.<.dıığu n- b : yüL 
! f ~eyi g mı.) C'll m~ajıntla 
~ !ha'.'7Sa Jy1e d ... mı!;itir: 

<İlk.Uınunuıı 7 nd günü Japon 
ıc .. rahbaslarilc ~ulhu kurtar -
tr .ık ~çı.n müzalt'-·~·c.lcr yapt1t11nuı: 
r:rada. J::potı ham ı-c deniz ku\·
·~ctleı-ı Amerika!' topraklarnı.ı 
taarruz cıt!lcr. Bu taarrtıZU<' haf
ta.arca cn•cl ta.;arlan<iığı \'e tn
nrruz•ı yr-.pacak dcntz kll\'Vetlc. 
:.c.n çok z~man C\"vel yola çıke.. 
nldığı I.şıı.ım.,: ıı· 

Ameik&n ordt.• ve donann1as:~ 
na bu t~3.r.uıları_ defet a k ;.,in 
gı.:rc-ken en1!ricr· \'ertl.ım Açılan 

haı-b< k:ıbul e<L:;oı-.u. Harp r-c 
l:a<loıı.. uzun .slir· rse sürsün, l t'r 
f da.karlığa kat!:.. c:ıgll.• 

ÇÖRÇİL'l~: NUTKU 
İngiliz B;;ş\•ekili Çörçil de dün 

Avam Kamaras,:ıda İngi:lercnin 
Japoııyaya harp ilan ettiğini bil. 
<ıirnıiştiı-. 

(,. ırçil demi:şt,, ki: 
İngili.z kabinesi bugün sa. 

E: 11,~o cia (Gri•ıJ\'iç saati) Ja • 
ııonyaya de.rlral harp ilan N!il • 
nıcsınc r.-ıiıooade clmi<t.r. Har • 
hin :1anına ~alr ııola saat 12 de 
tevdı cdi~tır. 

.1'.mcr,ka h:ırp :lan ettlıkten bir 
~at sonra, bizim ele harp ilan e. 
decc~i.rıüze dair Amcrikaya karşı 
[!".ı-i~1·t,:ırtiz teaJıJ.;Jdü vaktinden 
e\ ve! ifa cbtrk .• 

Baş\'ckcl e\'veL1<: ak.~am tele : 
fonla Rtr~\·e!I!~ giiıüşli'ğilr.ü de 
sö,·ii:;ercık şurJa•ı iliı\·e· etmi~ _ 
lir •Dünya ııüfusunun \ıcşt.> cİör. 
Oü biztmJ.e brrabeıU!r. \'aız!femiz 
Çok çet •ı olacak \'c uzun süre • 
celo!.ır.• 

lAPO~ BAŞVEKİLİ!\'İN NUTKU 
. Japon B~)\·ekili Guı"'rı.l Tojo 
~~. Japon mıllel!ı:c hit.ıuen rad. 
;,·~ 'a bir nutuk .,ö,-llycrP.k, ~ • 
1'llistrı- 'ki: 

Bidc-;ıl.k Amcr:i:a, Japony:l\·a 
l.!çbır zıuoan kabul .:dilnıinc~k 
to• rr · 

" 1 l'l'r Y~mış•ır. Eğer ]3pon. 
\ a bu tcldiflcrl J;,,bui t!.<'<'_ı-d'i 
J..f J.. ., da ' • -rı.<~ orta n ka!kac:ıktı.• 
Bawc~il şimdi zarcri tabak _ 

"'4 c(lrı:ıM·k ;çın, Japoo mll!e • 
t ·n \at•rı•J'r ,,"-, .. 

•• n 'J"" ver.-g:nc ."tlera~lat 
t rr~v•ir. 

JAPONYAYA HARP iLA~ 
T;DEN DEVLETLER 

_İngiltere "~ Atı'rrikadan sonra, 
;.•ıı~da, A rnstrolya, Felemenk 
,ı"'~dı.st:-.nı, Kru.ial'i.ka, Ha t;, Hor
. ura.s. ~ükiımetleri de- Japrınyaya 
:U-p ılan elmişlcrdir. Meksika ve 
la' ananın da baı-p ililıı etmeleri 
• kkıırr.ektedir. 

SIYAH TESLlM OLDU 
Baı~gkok'tnn glen hnbcrk!·c gö 

t;. Sıyam hüküm<>t;, japon i.>ti
~-ına mırka,·cmetten vazgcçn;iş.. 

Dün sabah saat 2 de Siyam hu.. 
~~unu geçen japon kun-etl<'rine 
?-.;ı yapılan mukavemet saat 

,3() da durdurulmuştur. ' 
Tokyodan gelen haberlerde, ja. 

llon kuv.-etlerinin Siyamdan geç. 
~es_i için bir anla~ma yapıldığı 
~ Japon kıtalarının Siyama gir-

i'~ e baş~ıklan bildirilmekte. 
ır, Bu suretle Blrmaııya ve Sin 

~ .. pura doğı-u Siyam tcpra-kların
an da yol açıknış demektir. 

O.-\HU'DA AMERİKAN ZAYİATI 
3000 K!ŞI 

Vaşingtı:mdan bildirildigine gö. i· iapoıı tayyarelerinin Oabu a
l •~ına yaptıkları bcmbardnnan. 
b~r netice9'nde, Amerikalılar üç 
1tı_'ll kişi zayiat vermişlerdir. Bun 

rı, ~-ar~"Yll öliileı' teşkil cl • 
~kte<lir. 

f ;J:pinde Porkvil haı·a üssüne 
Yapılan taarruzda da 200 kişi ya. 
t u.lanrrıı~tır. 

_lngil:z k:ıyn:ıkları Siııgapur de 
~~ üssünün boınbardıman edil
b CJiğinl, ancak ştiıı-c atılan bom. 

~ a aı~ı;n ~0-~0 .. !;~in~n yamlandı.. 
li ~ı \ e~a ('.!<lLıg;ı "ı bıl_dı·imel-:tedir. 
j alb..,kı dun Knlomiııya rndyosu. 
• aııon tayyarnlcrır.i ,, t~arruzu 
"{' 
; "<" ltnde, Singr.purda i.ki İngi. 
~:- k.·m-azör(ınün battığını bil • 
l11nşiti. 
J.~ n t b1·· · r.··1· · ı • l"ap~ e igı .ı.• ı ıp•n ac n m-ına. 

,,an hava akıniarın-da 90 düş. 

' 

Uzakşarkt :ı. ba11lıvrn mu
harebeler hakkında son 
24 saatte gelen haber -
ler, muharebelerin ırit -
tikçe genişliğini ve ,id
deıini arttırdığını gös -
termektedir. 

• 
man 1~yyarcsinin d~ürlild.üğünLı 
bii l<l'ir .n e.kt1?di r. 

F'İL1Pİ!'r ADALARINDA 
PARAŞÜTÇÜLER İNDİ 

Mani!aıdan gelen bir habere gö • 
:'<', Fıl~p:n adalaıına Japonlar 
para~Ut\Ü i.ııdirnU~lerdir. Hnvay 
c:dı:arına da pora~iltçü~cr indi. 
ldiği dün b!ldırilmişti. Bu pa. 

. aşüt,ülerin h1?rh.ıngi bir askeri 
!.al'c\<clteıı ziyade, sabotaj için 
; ıdirilmşi oldııl''arı ar.nedi! • 
ır.~kkdu·. 

DENİZDEKİ HAREKAT 

Gelen habeı-l•:r<lcın, şimdiki 
l ald.,, ü~ yerde deniz ınuıhare • 
brn: vlduğu anlaşılmaktadır. Bı. 
ı::rte.i rnu.harebe Pa:-'.iık ortald • 
:ında, Japon adalarıııa 4100 mil 
ıaklıhta, Havay acial~rı açık•a . 
.ndaa:r. Bu muharebelerde A • 

ni rikcs.n Oklahanıa zu•hlısıt:O.a 

yanguı c.ı.knuş, dO.l't Japoıı de .. 
L.o.ı.i":aitısı batırıL.ııl 1 stır. 

İkir.ci m~!:arebc F.ıipm >:ıha. 
s.nda cereyan "tm(·hted.r. Ja • 
pc.nlar, m4n1Ia Uu:&nın:ı: hüc...ı.rrl 
etnı:şlcr, lnnand~ ou!· .. ran b1rp 
_gC'mi1 ri dc11ize açılınışlar, mu
Pr.~ebcycı tutuşmuşlardır. 

1Jı·üıı•Ü muhar<'be yc:r: de :\-!a. 
1aka yarımadrsır.ıc doğu saha • 
sıd:r. Burada Japonlar karaya 
.asJ,..,,r çıka~mışlard,r. Bıldirildi • 
ğine görç-, İngil·zıer Jaı:;-.n ami. 
ı :ıl gem:wııı tam ;sahetle hatır • 
n·,ış1aı:dır. 

KARA HAREKAT( 

Japonlar s:;'nm kör!tzinde 
·patlaıuye ve diğer r..oktalara as.. 
J.·.er çıkarmı~laru:r 11.lal:a ya • 
r~n1adsın:!1 §in1al ~~hil.i.ne cıka .. 
!'lan Japon kuv\~tkr:l~ i~gi-liı.. 
l<:r arasında muh:lre:belc1- dcvo.m 
c: rr.c-k~edtr. 

Japonlar Şang.ıayda bcvnel • 
~ııi:~ı ınıntakayı da i§g~l ~tmiş. 
ıeı-d:r. 

Filıı>-ll'l: de ask(;r ihracm:ı mu. 
t•affak okluıkiarı z~ıu:ed!iıncktl'. 
dir. 

•Nl::\"YORK TA iMİS. İN 
BİR MAK,\LESİ 

'lNevyork 'I'aJ-nis. gaz~tesi 

Tıirky!e haklcnda nrşretli~i lıd.'. 
1l'~kaiede şun;arı r~zıyor: 

•Bugün Tür.ki:;~niu başmda bu. 
1 •• 
.unaıı mumtaz adamlar, mem • 
.cketlerirıin merfoatlerini kendi 
şWııslarmın üstünde tutuvor • 
iar. Hiç şüphe y:ı:t ki-, Türkler 
<!alı_~ ıyi bi,r düryada yaş2ma~ 
ilm'~ eden \re htlliıriye-tf sc\~En!?
r~n l•r-!lSlnJı sevg: Ye scınpat! • 
~.ı1e h.:ık kazar.m~·crd~r. Türk 
m "'•f . .. 'ti . ···"' .. n:n um. ,r.n:n bo,ıa çık-
rr.amasıru teınc-n~~ ede.ri7.• 

Ruslar da har p 
i lan edecek mi ? 

(1 inci S3lıifeden Devam) 

hir mılyon ki.>;iltk bir ordusu va-r. 
dır. Şarkta bir ordu bulundur • 
mak daima So"yetler:n askeri 
µrrn~p1crjn<len biri o1ınu.~tur. 
Dı.ı se cple Sovy •:er taınumil~ 
noüs_t:ık:t bir onlu ih-'ııs etmı~ • 
ıerdır. Bu ordur.un ker,d>ne mah. 
sus menbaları, mÜ6taktl bir kta. 
mandanlığı \•e stretejisi vardır. 
RU:<!ar karada t:erhangi b:-r Ja. 
pon ordusile ba~a çıbbi!~okle • 
riııd~n tamamıle em:r bulun • 
maktadırlar. 

R_us~ar, lıerhal<ie Japon dcni2al. 
tı fılooundan daha kt:ıv'\'Ctli bir 
d1!nizaltı filosuna maliktirler . 

Uııa~arktakı Rus hava kuv ~ 
YeUer:ne geliıı..-e, bu kır\'vctler, 
Japon~«• .le ihli!f,f :ııt:maEııe k:ı•. 
şı u2u11 ~,,Ir zamJ11dant·ı ri hazır .. 
lann:ıştır. Rusya, ınüt~efk m'l • 
1et1Erdrrıı. birinin dü:şnıanı mü- • 
le-ı...k di>sman etick>di IP.('.>İ liız~ 
g~ldığı prenslp!ne day;;narak İn. 
gılkren~n. Finlandaya harp ilan 
etm<'9• ıu tem işt;r. 

. Bu_f'.'n>-p, . :ı. b. e. d.• cephe.. 

.s~e ı.tıhak hu:.cı~unda da tatbik 
NL!cc.:kl :r, 

CİN, ---L.\IAll"°\'..\ "E İTALYAYA 
HARP JJ,AN Erri 

V~ington, 9 (A.A.) - Cin, l~ııoı>
ya, ~\l;nc.aı ,yJ. ve ltolyzy::ı h:trp :LA.n 
etm)fhr. J.Iu.ır ve Jfdr Yunanistan ;la ... 
ponya ile tlip1otl'.atll.ı: mt.nascbe-tte.rıinf 
kestiler, 

SİN'GAPUJIDA BAV,\ 
Kt;YVETJ.ERt FAAtiYETl'E 

Slncapur, 9 (A.A. ı - inı' ı., ~ava 
kuvı . .-etlerin:n, dü:>man nakliy~ va .. 
sıtalaruıo1. ve karaya çW:ı~ğa tc.şeObil!I 

eden kıt" .. :.dra karşı ~r • .ış ölçüde l 
bo:nbJrt.i•mrtn yapınn~a d~vaın ettfil. 
b:r telJt~oe bild,., i!ıııeri.tedir, • 

, .... - - --- - - --------..---··· 
Ruzvelt rad
yoda nutuk 
söyliyecek 
Vaşington 9 (A.A.) - M. Ruz. 

Avustralya Baş
vekilinin radyo

da beyanatı 
'l'lt, ;-aruııkl ça~::uba giinün Gri<'-ı 

\·iç saati~ 3 de, bütıiıı Aın-e-rika 
ratlyoian taı1e.iı.'1d&n ne, t'e'dilmuk 
üzere bir nutuk söyliycıceldir. 

i\fol:mrıı., 9 (A.A ) - A vustral 
:;a BJ~vekili .M. Curtir, pazart<?Si 
ak;-an'ı r>dy<Xla ııöyfo-:liği b!r nu 
tukta dem:~tir ki: 

A\-UStralya, mani olmak ıçın 

enerjikv e samimi gayı-.,,tler sar 
fettiği harp halinin rnevcudiy~ti 
ni, yarın, Bir!~ik krallık ve Fe 
lcmenk Hindlstanile mütterek--en 
ilan deccktıir. Japo~ harp hi.ikU 
rrcli, Birlc:ı;ik Amerika Cı.imhur 
reisi tarafından imparatora yap~ 
lan müracaat:n eher.-ı..-niyct.ir>i., hiç 
şüphesiz önceden tudi.k et~ 
tir. 

Beyazev'e gore, Cumhurı-e-lf>• 

Ja"On tecavüzü hıık'<mda vesika. 
larn ınü..<:tenit daha etra!h izahat 
\"erecektir. 

Cuımhurroi<;i. dün &'kış:ım. ya. 
:ım saat sür.:<ce-k olan nutkunun 
metnini yazdı.rınağa ba~l;ı.mşıtır. 

Hong Kong ab lu
kaya allndı 

Vlşi, 9 (A.A.) - Japon liilosu, 
lfung Kong limanını abluka altı
na almıştır. 

L!n:sr.da bulunan bitaraf tica 
ret gemilerinin \•e rebaasmın 39 
saatte şehri terketmeleri lüzumu 
b'ldirilmlştir. ---o----
Amer ikada Japon 
Ba nka la rına e l 

kondu 
Yaşiİıgtou, 9 (A.A.) - Birleşik 

Amerika Maliye Nazırı Morgent
hau, b!itün japon bı:.nkalarile ja. 
pon ticaret evle:ine el konduğu· 
nu bildirmiştir. 

Hong Kong "da m ü .. 
dafaa emniyeti 
Hong - Kong, 9 (A.A.j - Pazartesi 

a~a.mı nea-redil'!ıı ttsml tebliğde der 
niliyor ki: 

~flldafa3 pl. 01, n1~.n.nunlyet verici 
bir şekilde lnklp!a de,·am etmekte· 
dir, r.IüdJf<.ı,ı.tnız 1 :.U !ayd.ılı ycn.l y~ 
!<tmtı1:ır y~pılrrıştır, Öğlerl~n soni3. 
yapıl:.n ha1.·a lıil::wnunda, bir kaç. 
boıııbn atıln~ da dü.sınan tayyar~ 
led, ate'{ınjz u.ltaıa gin?r girmez da.· 
ğt~ıTI;.şlardtr. !Wınbardıman l.urban· 
lar".ıı:n •ayıııı azdtr. Hasara\ ha!!Itlr, 

Manilaya yeni 
akınlar 

Nev.ror!t, 9 (A-A.) - Mıın!la'dıın 
gelen b!r habere ı:üre, Japon bornba 
tayyareleri. Mocck nlf'7 \ 7 IH.!am kal.e
sme., Nichol..t Lo•yyaı·o n~ydanın.a ve 
Amerikan radyo ştrket'.nin klsa dalga. 
verici !s1asyonuna hücwn et:ni$ler
dir, 

D:ğer bir h•bere göre J,;ara tayyare 
meydsnt clvarınıla bUyüJc b!r yangın 
cıkmı§tır. 

Mııırdakl Japonlar 
tevkil edilecek 

Kohire, 9 (A.A.) - Mısır, japımya 
He dlplorr.atil~ rı1U!!rı~ebeUer~ni kes
n1işt!r. J..fısırJa otut"'.t::--,. Japonlar, tev
!<ll edi:erek ,-eyaluıt ı:a.-:ce çıkar.:a
caktır. 

Çörçil r ady oda bir 
nut uk söyledi 

Londra, 9 (A.A.) - Çörçil, dün 
kabinenin japonyaya derhal harp 
ilanına slliıhiyet verdiğini ve 
keyfirctin T.ı-kyo hükL'l:etine tcb 
liğ edildi~ni bldiı-ı:n A\·am ka. 
ma,,,ındaki heyrcan.1 bev~nattan 
6 •'at scora radyoda blr nutu.; 
sört':niı;tir. 

Bu beyanatı takip eden nutu.k, 
bütün dü:ıyayr. ne§redilmişLir. 

Aleyhte rey veren 
tek meb'us 

Y~lngt<>n, 9 (A.A.) - Mümes. 
siller meclisinde, ja_ponyaya harp 
ilıi.n edilrr-esi al~·hinde yegane 
rey veren mebus cümhuriyetçi 
'banş taraftan M. Rankin olmuş. 
tur. 

Midvey adaları 
işgal edild i 

Tokyo, O (A.A.) - lmparatorlulı: 
ku'\."\·e-tlerl urr. umt karar~ntıı bildiri
yor: 

japon deniz b. · 'k'""İ d•·n öğleden 

sonra, Mldvey adalaruu ltPl etrn~ 
ter, tayyare mcya ... ı .... 1uıl ve mahnık 
dePolarını muvaUanıye 1e bombala
m;.şlardır. japonlar tarafından hiç za ... 
;r!a.L yoktur. 

Avustralya hükumetinin t;ııra. 
men hazırlanmış oldııi\•ı hwruusn 
da teminat vereb!Hrım. Bu nıem 
lekfti, lngiliz dilile konuşan ır 
kın bir kalesı gıbi ve içhıde me. 
deniyetln devam edecği bit' ır.a. 
hal gib muhafsza edeceğiz, 

MEKSİKA DA HARP İLAN 
f:'DJEK ÜZERE 

Meksika, 9 (A.A.) - Cumhurreılsl, 
Meksi..ka'nm japooysya haı1) ilan et
ıne~i talebinde bulun!lc:\ğtnı blldlr-
mtştir. 

SEN DOMENG BA.RP 
iLAN ETTi 

Vqlngton, 9 (A.A.) - Sc;ı Donıeng 
Cwnhw·lyeLlııin Vıış1cıton Elçliıl. 
ıneırJeketinln Jopoıı.yaya lıArt> ilİln 
etli~;nı &öyleml;tir 

------: 
U ZAKŞARK 
lngiliz Tebliği 

( ı inci Sahifeden Devam) 
Kıt'alanmız. derhal ateş aç • 

mış ve btl(i.hare kbraıda., lıa.osat~ 
Kata.bahru tayyare meydanı ya. 
ıkinfodc, ciddi çarp.tşrn:ı&r inık:L. 
şaf ~~tir. 

Bu kaırı.şı~ ve rniiışldi miisa. • 
demeler e.ma.sında. m~W' 'bir 
kac Hintli birlik yararlık &iL'.cr. 
miştır. 

11üteakiıben, orlarc:ı mtl ._da.ha 
cem • .,ta, on kadar tidnrı;t gemisi 
daha gözükm~!ılr. İ~J!Jz hava 
kuvvctledne me. ~U'p boınba tay. 
ya.releri, t:""kt.alci gcm!l"1'e, aş 
:.,ığında hürumlar yapıruşl.M\l,,:r. 
Şafa.'- söketi<en, iki büyük .ııemı.. 
ye !sab,;'lt vaki <ılm-.ıç ~ banlar 
tutı.şt.urulm\Ştur. 

Gün ağarırlren mütead<ht OC.. 
ba tav·yarcsi ve torpil tayye;riı 
üla.5u hücuma Llevam için hava. 
1.arunr~lnrdır. N~lke hE'nüz belli 
değildir. 
Şimdi'~ kadar tayyarelcrlmiı.. 

den (;çii bu harcldttan gcııi dön. 
memiıştir. 

Saa ~ 8.~0 da dıişman gemileri • 
nin 2ı-takalan h~pgi. şimale do:?. 
ru (ek.:.ı ,y!bi görilnüyorlard.!. 
Bunlar. b'.rkaç ıhraç kayı»ı ve 
karada a$kcr kıt'aları bırnkmış • 
!ardır Bu kıt'alar, k.:ıra km·vct. 
1erımlz tıı.rafmodan temzlt-runekte 
idi. 

Bu sz.bah bir Bcamort bomba 
tayyare,yC tarafından yapılan ·ke. 
şif hareketi, cenubi Tuyfand'da, 
Patam ve Sin'ggoıa bölgelerine 
asker çıkarılmakta olduğuı~u gös. 
ter~tir. Bu İngiliz tayyare.si, 
5 düşman a\'Ct !ayya.ı·e,:ııı.ıı hü _ 
cumıma uğram·;ıs:ı da iis;utte 
dönmüştür. 

Belediyede b u sa .. 
bahki toplantı 

Bu sslıah ıaat il de Belodı.rede fl'e.. 
ledıye Rei• ::ı.ı.uavi.n! B. Lut.fi Akao:run 
Reı.;liıcinde, Ekktrlk, Tr•m•-.y, Tiınel 
\~e Sltlar İddreleri Umum ?ı.1UıdW'l~ri 
ile Belediye Muha:;elıeclsi toplanarak 
aı;kcr aileler:ne yordı.n \ah;i.satı 
etrafında gürüşmll~leNlr. 

Platin vapurunda 
yeni yangınlar! 

İmı!r 9 (Huısusi) - Lim:.m • 
mızda bulunma_kta olan Platin 
vıııpurunda g~ıı hafta •büyük bir 
angıı:ı çıkmıştı. Evvelki gün ete 

,-apurda ~ki. yangın daha çık • 
mı~t:r. Saat 14 d ki yangmda üç 
torba kükürt yanm~. ı;aat 16,30 da 
da 3 numaralı a'lbar,fa kıikürt • 
ler ateş armlj SÖn•iürülmij,şlür. 

sizi EGLE1'--0İRECEK ........... . 
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DUNYA HAR-' 
BİNİN İKiNCİ 
GÜNÜNDE 

HARP VAZIYET/ 
( ı ine! :. •. .ile<ien ıxv;un) 

nı durdurmaia ,-cya geci atmıya 
ç~ıyorl:ır. 

Cl'nupta, Vi~iden gelen hir ha
buro göre, muharebe Ta_ anrog'un 
garb,na lııtilı.31 ctıni~tir. Su 111 • 

de Alına.ıılar bu fObri do lörket
nıi~lerdir. Mareşal Timoçııkoııun 
Harkof bülgaıiue k&dar )ayılan 
ınukabil taarruzu heuiiz durma.. 
mı~tır. Almanlar Harkoftnn bir 
mukabil taarruz :rnpmı~larsa da 
ilcrl.,:ren So\'yet kıtalarııu geıi a. 
tı~amı~lardır. 

ikm&I üslerinden nıabı-ı.m etınclc. 
tir. 

2 - Çiniıı şark sa.biihıde \ e in. 
gifü; ü 'Ü elan Honı: Kong'n t ... 
arruz. Bıuıtlau gore l\Ialaka~ a gi.. 
den deni-ı yohmn garbe ı.arşı em 
niyette bulundurmaktır. 

(Basn:.akale<len covam) 
nıu ika ve İngiltcreııin !ıu baskın
lar esna.bında n~ranıts oldnk:arı 
fıı:ıla zayiatı :c.la Cib~n Harbinin 
sonu balrnnıudaıı bir hükilın \·er 
menin işareti halinde telakki et.. 
1nenı~k ]iz:ındır, 

Japon~·anın, Filipin, Havay o
dnları, Singa11ur, Hong Koı>g üı-:. ' 
terini tahrip etmııo.i ıuüınkiin olsa 
b>le zaptctınesi iml.iıru.ııdır n 
Hindistan, Avu3trn!)a, YenJ Zı..~. 

landa, Anuırika ba~tanbaşa harp 
\'asılası \'e harp ınolzcmc,.; aııı
ban halindedir ve tclev\'uk her 
bakımdan nıiittcfiklerdedir. Ay. 
ıı.i zamanda lngiliz - Amerikan 
donanması ve hava kuvvetleri do 
Japonyayı yıpratmak bakımından 
ruuhim bir mısur olduğu katlar 
So\·yct Rus~·:ıııııı lapon) a aley
hinde harbe girnıesl vo Unk Do
ğudaki hava üslerini nıüttefiklc
re tnhsis etmesi do Japoııyarun 
çok aleyhine olalıilir. 

Japonya, yapacağı b~ka bir 
şey olmadığı için harbe girmiş ve 
harbi dünynya ya)mış bulunur-· 
ken hiç şüphe yok ki, Almanya. 
nın da ekmt'ğine yoğ •ilrnıüı bu. 
lunuyor. Alruanyıuıın Amerikaıı 
yardmunı kcsmcK 1 e Am<rikayı 
meşgul etmek için olmasa dahi 
azaltmak için istediği vo aradığı 
buydu. Maahnza, Japony nın bu 
tanı hareketi akıbeti kendisi için 
belll olnuyan çak tehlikeli bir ha. 
rl'ket ve harbi dünyaya yaymak 
hareketi olmakla beraber Ameri. 
kanin da işine çok ehenuiş, Ruz. 
velt'in vaziyetini çok kuvvetlen· 
dlrmlş, Amerikayı hızla milli bir 
liğe se• ketmiş ve fili lngiliz -
Amerikan teı-riki mesai.ini her 
bak1n1dan meydana koynıuştın, 

ETEM iZZET BENiCE 

YE=ni otobüs hatları 
(l ine! Sahifeden Dev•m) 

ferlere ba§lawlacak, bilühare a. 
raoa sayısı 16 ya çıka.rılacaktır. 
:Mezkur sekiz otobüsUn fenni :nu 
aye:lelcri devam etm~kk-dir. Bir 
kaç gün içind-c ikmal olunarak 
hemen faaliyete ~ilect-kfir. i. 
lerde bu hat Sirkeci - Şi.\;li ola
ra:k t:tdil edilecektlr. 
Beyoğlu cihetinden gden oto • 

büslf'rdcki izdiham da nazarı elik 
:kate alınarak lstanbul cı..lıeti hal. 
lana bir kola} l::k olmak .T.aksa. 
dile Sirkeci - Topkapı arasında 

da müstakil bir otob\ls höttı tesis 
olunacaktır. 

Diğer taraftan B. Luti' Ak.soy, 
geceleri lstanbuldan B~yoğkna, 
sinemaya, tiyatroya ve sair eğ

iel1'~e }"erlerine gi1i1?n ha!kın ay. 
detinde de otobüs bı.ılmalerını te 
miooı> gceelerl ~aat 23 • 24 ara • 
s:r.da Bcyoğlıı - Top.<apı, Be. 
yoğlu - Edirne.kapı ar:.sında ka
fi miktarda otobüs balundurul. 
masını lüzumlu gurn.u , bu hu
susta alakadarlara icap eden em 
ri vermiştir. 

----o-

inhisarlar idaresi 
(1 mel s, hileden oe,-am) 

Soma VC!'n1cn1ek: - Siz ıra!.t ka
lın!> den:ekle mC..c;avıd:r \.~ol;.l:ı İı:kıre 
yaln!Z kent! 1 45 d_~ rak1Lırın1 sa!--ı 
ttınr.ak iı;in mi boy!e h:ıreket ediyor~. 
B:zi yahı.ız 43 d(.•ft.-Ce :-.'.':kl lır..ctlAUna mı 
mecbur bıra!,m3.k isCyorl.:ır?. İ~e \·e
ıcA:etin el l:oyarak L!ılerl nıııt;ctil va
zlyettcn kuıtarr."':>SL çin 'D ar.. dlk~-a .. 
ti cclbetrnıınlı.1 rfc:ı. ederfı.t 

SON TELGRAF - En·•tce do yaz· 
dıCımız g!bi bu tedi.>lnil~H;,;, \·e kunal 
yüzünden s.adece ıniı ı...:r. t amiUeri 
değll milU sermaye, Oütç~ ve M.ilU 
1'-tüdafaa vergisi de zarar gön-nettte· 
d'.r. Ah1kadRrlar bu zar.ıırlan na·ıl be· 
!Aft edecekle:·?. Nlçin enelderı ldti· 
miktarda soına temin echlmedl.,, 

hiuhterem İnhis3rlar Vclrillmiz.i.ıı 
nazarı di-kkaUni celbcde •• ~ el iç:oya.4 
rak heın rr.ih:kirat fabr:kalarHıı ve 
hem de mHlt h:uine)•i Z4':-aı-dan k<>nı .. 
ma:.;aı \-e tedbir.su harekttln mllSOb
biplcrinin de ce-za!andt•tl.n~..,s.ını rica 
eyler~ı. 

Türk-lngili:ı maçları 
hakkında konferans 
Emlnönil Halkc\·ir.de:ı: İngUiı Lıt

bolcularının İsbnbulu z1yarct.1eri 
mün:ı5cbetıy!e 10/12/lHl Çar.,arnba 
günü saat (lS) de lngillz f~tb·>Ia 
mcv-zuuncla antrenör Bay BPg<'t l;ra

f'ından bir kQnternns vcrHec-ek ve 
mütcakıben de film göste~ilee:ktir. 

Gir:ş knrtl:ırtnın F.\·in~iz BLro
sur:-d:ın al!n:r.e!:'ı rica olunur. 

!\lmanlıtr bu reı>hedc )·euideıı 
üstün ku çvetler toplomadıkç9, 
l\Iareşal Timoçenko ordalarıııa 
kaı~t biİ) ilk bir lı mıl•ıita ı;irişe • 
miyec1>klerdi.r. 

2 - L\by~ ccphc•ind•: 
İki tar:ıI orduları, n•ıl k \ 

lcrile Tobruk - Sidi Rııa - Bi. 
.rclgobi bölgo-iudo muharebeye 
dernn\ ediyorlar. lngilizler şimal 
de Sidi Rızada ve mihver kuv. 
,-etleri dt' tl'ııupta Birclgubidc ta. 
arruz halinde. Bu ,·azifet .klasik 
tabirıle kah>e deıirmenini ha. 
hrlatı1or. ı 

İııgilizl<>r Sidi Rınyt geri al
nıı~lar , ... Tobruk gBl'niwnilt> tt'k. I 
rar teınnsa gelm~lerdir. Fakat 
ııtlh.-er kun-ctleri cenupta Birci. l 
gobidc yaplıklan taarruzlarda ınu ı 

vafCak olurlar;:ı, İngifü •~ğ ce-1 
nalıını belki dtı ku~atabitirlcr. Al
man kumandanının Lôyltı b.ir 
maksatla Sidl Rızadan garbe çe 
kildiği de hatıra gclobilir. 

Fak:ıt bu cephe ıuuharcbdcrile 
hangi laraiın mu,-a!{ak olacağı 

şlmdlden keıstirileıncz. \'., 
nahını belki do kuş:ıtabillrler. Al 
lrunet füttınlil!:ü İngilizkt--' 
dtığuna göre, onların ıruva!bk 
olması ilıtiuıali km \'ellidir. Zira 
denizden •-e karadan liyıkile ik· 
mal 8-C\·kı İltı yapamıyatı mİh\•er 
ordusu gün geçtikçe muharebe 
!..-udrethıi ka3 hedec-oktlr. Zaton 
I:ıı;ilizlı.>rin giivendlği d.-ı budur. 

İugilO,lcri11 Sirte körfezine .-a. 
ran ınotörlü kola dair niç bir Jın. 
her yoktur. Tahiye alan bu ko 
!un bir harekette bulunması bek. 
lenebilir. 

:ı - Uzak Do"1da kara .-e de
m cephclMi: 

.Japonya Uzakşarkta, cenup is. 
tilrn dind~ de genl~lcmek içlıı 

harbe atıldı. Japon h&va, denlı 
ve kara kunctlerinUı 1,a.skın tar 
2.ında > aptıi';ı harcketle-r SÖl'lc hu 
liua .,.diloollir: (Şarktan ğa~be ve 
cenuba dop-u), J 

1 - Uany adıl:uı grupuaa ha 
vadan \'e denizden taarcuz; hu a-
d lhr charında 1iını!i bir ham . ı 
deniz muh:trebe!-i cl're-.,'ı·ı1 eh11tk 
tedir. J~ponlar bu ır·t:Jıa dahil / 
\ 2ke adasını alın ~·· dır. Bu ada-

1 
lara taarruzdan maksat, Japonya. 
ya çok ynkın olduklarırdan A. 
mcrik~. lıava 1-0 ıl<''lİ! lm<\'Cf•!rt ı 
ni buraduki mülıiın h.:ekat ve 

3 - Filipin adalarıra taarruz. 
Japonlar im adal~a h~\'adau ve 
denizden lıücum etmi~ler, par .. 
şütçüler indirmişler ,-e Luz:ııık a. 
dasma çıknuya muvaffak olmuş 
tardır. Burada Amı.>rik:ınııı Mani,. 
la deniz ü"ii \ardır. Bundan mak 
sat '1a yine cPnulıt Çin deııiıinden 
ıcçen Shıgapur yolunu ,arka l.ar 
~· emll•yet altıoa ,,ım.ı.tır. 

4 - Japon hava , . ., deuiz kuv. 
vetleri Singapur ~nualiodo l\11le• 
ya )'arını aduıod.1 Pı>tlani 1·• 
Sonı:-klıla m~vkllerlne asker çı. 
karruı~lardır. Bwıalnn bede(i şüp 
be.iz cenuba )iirüycrck Shıgapıt. 
ra kara ccphesindeu hücum et. 
mektir. Japonlar Singapma Hin 
di~iniden kara yohıyla asker gün.. 
dermek ve Birm:.nyaya doğru da 
nüfuz c-debilm<k için Siyam ilo 
anla~mışlardır. Japon kıtaları • la 
IC7yaya geçınek üz,.re Hindiçini • 
Siyam hududunda garbe yilriiyii 
şe başlaıru)atdtr, 

Göriilüyor ki, Japouların ~im .. 
diki halde yukarda sıraladığıMı:tl 
dört hcdl'fi vardır. fi8\'ay ada. 
larile Hımg Konı; vo l'ltlpinc ta.. 
arruzdan gliye.ı;;:İ, Anıcrikan ,.e fn 
&'iliz donanmalarını~ Jaı>on ada. 
larıua yakm bulunan hareki.! iis. 
!erinden mahnnn etmek vo Sin 
gapura giden cenubi Çin denizi 
yoluna hiıkiın olmaktır. Bııııılaııı 
sonra asıl hedef Sinııapurdur. Su 
maksatla Japonlar hem denizdC<il 
baskın seklinde ç ıkarına y:ıp a~ 
lar ve heın de kara )·oluyla Si.. 
yamdan harekete g<:ı·nıi;;<lerdir. 

Blr lıükürn venuek idn bir k~ 
gün .-aziyete intizar eJrHm. 

HAVAY'DA 
(l !ncl Sslıiledtn Oc·;am) 

yare meydanlnrıııda bulunan tay. 
yare mcydanlar•nda balur.an tay. 
yareler °' müh':-ı hru;ua u~ra • 
ını~lardır. Tamer :çın \-eGaıt gön. 
derihwştır. 

B:.r rl.kt3r Japon b~ atcs! ,-e 
den zattm imha ed'L'l\~tfr . 

MALAKA. SİYAM BERZA. 
HINDA MUHAREBELER 

Londra 9 (AA.) - B. B. C.: 

Sıngapırr'da ooşı:cd'ten resmi teb. 
ı.~<le !\fafaka ~-~n.tıJdas:nı Tay. 
1unıd.a lı:ıJ!.ıyan dar bcrz~11ta kan.. 
~ık rı1~harc.bt.·l\;~ .n dl \."JJn ı.:t .. 

!.il; b::Ci.:ri1ıyor. 1\I-elak:ı mü-da • 
f:[,,ri haz;rd<rlar. 2 Japon ;;em. -

.ıne 3.1' ışıgıı:du bomba.! r atıl • 
mış, buı~:~r ::.tşr .. nm.şlerd'ir. J~

J><ırJar, ~-ımali :.ı !~k.:ia 3 tay • 

yare meydanına hava akınlan 
yapıııış·ru-dır. Hasar azdır. 

EDDİ KANTOR'un 
: ~1 • • ıc Cc' ~1 ~ı en .i0n 

\"C en güıcl tcnısu.-. 

Li Baba 
.-·~~KIZLAR 
~~Pansiyonun da 

(Turkç sı > 
ve İng::-zce OriJ:n•l şarltılı 
'i~ ayn! za;r.:ı~d;ı gtize! şar1tllt 

Fl'mi b'r K>hkohs ve neş'e 
\"e rr.·tıc_;•~~.ıı fil.m!d:.r. 

kıynaıı 

~ \ -

SARAY Sine.m:smrla 

t - 'ından Wırilrul5de bir t..rz· 
dd yaratılan ve BE&~ARD 

SiL\ \·'ın e.:Serlndcn ik.!.ib:u ~ 
e<i'len 

•• BiR 
KADIN Yarattım!. 

(PYGMALİON) 
• Frrn.i:ün lı'k; u.ıe>i - ,Üıf13QCbetJ. le ş E R E F G A L A s 1 

~Bu L14b.1n .tc_:n yer!t>'in evvelden alU:n~:ıı-ası r;ca Oıt; .... ı. ~~ 
Bir kadın m angala 

düş t ü 
. --

Fa 14h;e Deı.'\· . .ş • .ı\li 'Tl.3.half.e:.:nde 33 
nı..m:ı.r~.:. .... ,· _.ran ~O ya.!arınd;.ı. F~trna 
dü;ı gece mangalın üzerine ti ıttr.'il.ş
tür. F;;,,t.r:a, \'Ucudur Vl mt;J-::•el f ~r
le-rirA~n a,..... ·~ ltf" "!'o .m ı. ;;,, ·~e
y ... ~ .... Ju-.l-:'U'ıt:.r. 

Türk Hava Kurumu Çatalca Şubesinden : 
1941 c.cr.$1 Ku. :ı I!.ayra~nda To p~r..:ı.c::ık kt:tbln de:·i ve batsa.k!arının 

ita~et:.-i 18,'.ı!'941 gun:.ıne ra:..tlıyan Pec,euııbe: ıünu s;u, 1-i de Çat.alca Türe 
ı=:o\·.ı Kw.w~ u Şubesind~ y:ı.ı).•acakhr. 

Tal' if"<i:"l. ::a~tr.3.·.,..cy ıo ek için. İ9ta.."lbul ve Çatalca Re.va KuıJ.mu 
~ · :e:--;.rıe ılı:ae at:. n·ı \ e !.ha.e rtmik&.de Çat.le.& T\lrk 1-loL-.. a Klit'Unıua9& 

i bulunnıal;ı.:ı r. · o!\.r.ur. 1087~ 
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TürkÇ<"ye çevıren : lsKENDER F. SE&'l'ELLİ 

"Sinemadan çekil, Vaşingtona gel, siyasi 
sahada daha faydalı olursun,, diyor 

Tan giyh1ece.ğ~ O:ll'ada -Ak:;ı1 te
!-. .. _.Jı.JI b'.' ya- arıt:t foırıı&on ı·ı&a. 

~d<li. 
onu :oı tu.c:e -ıtır< edeyjn,, ;c

) uı t i;:ı:~1 nrıplad.1 IU ka!dı beyeca~ 

1uı11ıl.a.r.. k~Wc diHıı·i yuta~aktım. 
- Hoı; &eldiniz, J.lioter Toır .on! 

<ledi'ın. 

Zek. ve •. tmlaı artl.ıt elin; bpe•t>k 
bır k•· tuöô2. otı.:rdu. 

- l\Cı:.Jr.h·· Yokotı.ıın.a! 

~:-.le varı. 

- .Amc..tmhı btr)§tı:m ... Bt1"ri Va.. 
şıng~n;ı da\"Pı ediyor. 

Vt! ..:{ ont:c ceOındeu bır pı.üo çı

\..ı Uı .. ''{Jktı. Ondan sonra Cumhur .. 
rCt.iı \ ıl,ontlan gPlul~ınl sOylrd!ği. 
J)~t:ktvbc gQsteı,ı;.: 

- İçt<>. Herk.. amcamla beni / 
dargın l&lll)<il'. ll<>llJuki b• ..O\!llla 
barı') hm. 

MeJrtuba §öyle oir goz atıun. 

Şu rıatı:rları okudum: 
Sinellla Alem;nut'n c..ekılmı.:k 

ş::ırtiyle Vaşin.gtona geıebJlir.:.in. 
JI<.'r zaman söyl~ .ıg m gibi t:.iya.s1 
s:ıh:ıda memlekc ıne daha faytlalı 
Ql· iliı·sin. lst1kbc.ı..ı senı bckliyvr, 
1'oLndOo. f..i·)ÜCJ.iudc-.ıı (J c_im.> 
Bu mck:tub ir.armni"l !lıı:ıı gelir .. 

E<!', \•iJ.<-011 :-c ·ı;ekten kt;ndi ir_c 1 titat 
e<.' lyor'I 

_ Çok guzf!l, ded.m ııemen dur
mayu1, gld.i.J.! 

- Ber:ıb r gıde1..-ek d"'l. 1 n:lytz.7 

- Ben c söz ""rmodlm ki. Sa· 
dece ~unc,t J ı dec 11. 

- Halfı <lW,,ünmt..'dın n .... Yı.koha
ır..J? Filnıl bitirdi!c •. Bugüne kadar 
scnt.l n ceva9 bekliyordum. B al
dJttm nıı yoksa? ..• 

Bir .m ü,:. ~ c.J.ilJndwn: Tom!onla 
Voa-lHıf'ı.ıDa g Oer l ne y;ıp .. bıli ... 
rim?. 

Ne yap;ıbıJeccgiım güy~ orıa ıoı·

rnuşum gibl 1 Tom.son dedi ki: 
- va~ıngtona bfrlikte g!dersek 1 

orada yük;ı.ek ı;06yetelere, sar-:ty mı

lıitinc gireceğiz. \mcom çok Kibar 
ço'c demokrat bir adJmd• Seni gO
rfLıce kiml;ılllr ne kaı311r iltifat ec?~~ 

""ktlr. 
- İyi anu1J 1 ben Arr'c: ı',(ah u1.:ği-

ünı. Neı·yorkta nıü•hi'} biı j.µof! düti
ma."l.llğı var. 

- \'J~iııaıonda böy~e b~r c:e.ıeya.n 
la karşıb.5ffi!Yacaksıni o~·flda japoıı 
doetlLı~..ı hfı.:...!mdh-. Biz japon1un roic 
scverlı. 

Yn burJ.dıı .•• !'-:t:\•yorJı.ta? ••• 
- Duradn jap.>n düşmanlığın> 

1SiJden bi:' tek ad.1n1 vardır· :\Ii!fter 
K 4.1rk,. \ 1.1 Mu ... ~ini. 

\Te güler-el.: llil.\"(" etti: 
- Biz Vi)Şington:t gıctcı· ele~ Mis

ttlr Klnrk·m ria Jlı.,uln1erıni •:ekıniye 
n1uvo1ffak ul blJir~. Bu suretle bin.
:e---ce vuta.ı t.1.-.ına d yi ik t!ır.iş o
hıl'lt\Jn! 

E\'ct V;ışlr~gto!.ı c rroms.onla be-
r~ gider ve t•nml urreislnin :a.ra
yn;,1 girer'.iC?r:.ı eli!1he yoic ki !'ılev ... 
yorkta bayat tehı-k(':'I. C! giren bbıterce 
\ t.11.d~a yillk. y .pı·,ış o1acakt1m. 

.. !adem ki ~e" york ·v.-..11 ıı.ıuavin.i 
• l.ıster KJoar:· dal:n:ı hı.Hı.ô..meti japon
lar aleyhinc,:ı tahrı~c çalış•yorJu ..• 
Bun•ı oradan önlena:k mün-Jcun ola
b!lecekli. 

Toı:nsona: 
- Pek·. dedim, siz.nl• Vaeiııgtona 

.,e.ccf'{fin1. 

'!om.son sevinçle y\ zu ne baktı: 
_ Eeni aldaı.ınıy, n,ln1, degil mi?. 

HuyU' SOı. veriyorum. 
Tom oTı ı ';: defa rer~;..der. ct>Soretle 

ku.ı<.. ve boynuma !'lldı~ l'enakla,.. 
r. ll" uptü. 

O ::Un hnyırtt.:ı :lk cleb bir erkek 
tarafından öpulUyordı. n 

'·Y f" en onunl:ı E:\,c•·nııye razı 

vunUi gibı görü m :1e n)c·cburd\l!l"ll. 
a-ına nuı go teli e bu te.n~yülün 
:tap etUrd ... ~ zııruı c lere katlanır.ayı 
da goze alınıştım. 

Tomsonun bfr endis~ı vardı .•• 
Telftsm sordu: 

Benhıle birlikte Va,lngtona ge
!ect:"ğini2l :\Wter HiE'"oya bildirecek 
JTLSı.niı.?. 

- Evet. Fal<at sadece haberdar et
mcı-k !"ıuretiyle. 

- Ondan ıZin almıı-a mecbı;r d&. 
ğ!lalnlz, değil mi?. 
~ Hnyır .•. 

(Devamı var) 

E NİYET SANDIGI ILANLARI 1 
·-------------------------------Taksitli emlak satışı sekiz senede 

010 5 faizle ödenir 
SeoıU Cins Mu!: ammen 

Kıymeti 

Üsküdarda Selimi ye ır.nhalleslnde Fv ı 000 
Dayehatun sokağında eski ı mu. yeni 
32 No. lı. 

Fatihle eski Aydınkethü<la yeni İb. l\laabahçe ku!Ubc ve ev ve lkl 7goo 
rahimçavus mahallesindf.:> ~ıevleviha- imalaUıan binası (mevcut ikl ta
nck.apı caddesinde en eski 801 80 Mil. pu senedi ınucibince ınesrıhal 
eski 80, 84, 86, 66/5, 2G/6. 86/7 yeni 82, sathiyesi (1789,13) m<'ter mu.-
84, 86, 86/5, 86/6, 86/7 en yeni 69 robbaı). 
No. lı. 

ı _ Arttırma 12/12;941 tarihine dü.:en Cuma günü yapılacak ve 14 ten 
16 ya kadar devam edeccktil'. 

İha1e arttırma so:ıı.ında en yük:>ck bedel verene yapılır. 
2 - Arttrmaya girmek için muhammen kıyreetin % 15 ii nisbetinde pey 

akçesi yatırmak 15.zımdır, 
3 _ Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kolanı aeklz senede sekiz 

müsavi taksille ödenir. ToksiUer % G faize li>.bldlr. 
4 _ Taluitler ödenine!Ye kadar gayri menkul Sandığa birinci derecede 

ipotekli kalır. . 
5 _ Bjnalarm ~otoğrafları Sandık dahilindeki satJi ıı:alonlinda teşhır ol~ 

maktadır. F Z",zla taf:;il;it a:mak için salona n1üracaat edlllr. 

Emici almak ve satmak isteyenlere 
istanbulun her c;emtinde her çeıit ~mHlk almak ve satmak içi.o en kısa yol 

aa tı~ salonumuzu ziya ... ettir. 
İstenildiği takdirde ıı;ı:.:ıhğa konan eml5.k mukabilinde ne miktar borç ve... 

rileceğ:i tay•n edilerek. al~kadarlara bildirilir. Bunun için jki .Hra. ile.ret alınır: . 
Teşhir Ucrctl: Bir lirııdan aşağı olm emak üz.ere üç ay lçın bin lırada on ıkı 

buçu kkuruetur. Ne •atıeıdon ne de alıeıdan başka bir ücret olınmsz. (10193) 

lst anbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : · 

Malzemesi Müteahhide ait olmak üz ere nümunesı veçhile me~tebimt:t için 
103 çift postal açık eksiltrr.e ile y.ıptırıla ,.aktır. Nümune her gü~. l~tanbul Zira
a t ~Iüdürltilll ka1eminde görülebılir,. Ek~ıltnle 23/121941 Sah g

1
unu ::>a~t 14 de 

Beyoğlu istiklcil cnddes: 349 No. Liseler i\h hasel>ccılığınde ~~lp :ına.n ~omJsyon.
ôn yap ılacaktır. Postalın muhaınmen bedell 11.5 liradır. Jstc·klılcrın . bellı 
gün ve saatten evvel Liseler Muhasebecıhtı veznesine yatıracakları 88 lıra 84 
kurı;& ll.k. teminat m:ı.k:buzu ile yeni yıl Ticaret Odas ı vesltea.sı ve 2490 sayıh 
kanunun tayin etti i dlğe:- vesikalarla birlikte komisylna miıracaatıarı . 

' <IOSH> 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
18.12.941 Perşemoe günü saat 15 de istanbulda Nafia Müd~rluğü eksil:mE. 

k on' isyottu odasında ( '189 .!.12) Ura k~lf bedelU Sılıvri L iman bınası tamıratL 
p<tl.ı.rlıkla eksiltmeye konulmuştw-. . . 

~1ukavele, Eksiltme, Bayındırlık lşlerl aenel, husus~ ve fenni. ~a.rtnamelerı, 
proje .keşi! huliısaslylc buna müteferri diğer e vrak d9. ıresındc goruleC'ekt1r. 

Muvakkat temınJt '60) liradır. 
isteklilerin en az biır taahhütt.e (!10~) liralık bu. işe benze,~ it yapt.ığı~a da

ir idJrelerindin almı1 olduğu vesikalara isUnaden lstanbul \ . tayctıne ~üraca
~tla eksiltme ıarıhinden tatıl günler~ hariç (3) g~n evvel 3.lınm 1ş ehh:ret ve 
9-lt yılın~ ait Ticaret Odası ·vesikaları Ue gelmelerı. (10333) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Golata Şube!Une kazanç borcundan dolayı satışa Çlka:ılan Bcyilkadada 

Yillı Mahall"'sinde '-lnstalabcy sokağında.12 numarada Ekrenı Uyanık'a alt arsa 

100 lira bede\ uygun gürUlemediğl aaa:a ri olduğundan istekliJer!n 15 Kiınunu
evvel PazarteE1 günü saat 14 de Adahır İdare Hey'ctine müracaatları nan 
_oı_n~•·~ ~ ~825>:.....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BRONŞlTLERE lllftl r lll EKREıA 

BAŞ. OiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

İcabında giinı!~ 3 kate alınabilir. Her yude pullu kutuları ı:ırarla isteyin iz. 

,' - .. '~ .. ' . . _ _, . [;;.'"' ..: : ,' :. ~fy.f • 
Gayrimenkul Satış İlanı 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatipliğinden: 
Hakkı Erdrı• .• e Koııtantin.in ve j 

Anaıaııın ve halen ikametg:ilıı 
m~~h:ıl Ekni'nin ve ölü Katerina 
mırruıcıları olup kt:za lJumı.etgah. 
ları me~hui ·buluoon Dim itri, Kir. 
·a ·o, v...,;1ıki ı;c Anastasiyanın 

şayian ve mil.şlerekcn mutasarrı. 
(ı bultınduk!arı Bcyoğlunda Yeni. 
:;ehir n·ıahalle.sOmde efil<i Mangasar 
:ı-eni Kalkan Be>suııı ı;e Varyemez 
sa.kakları ?.öşesir.<le kain 5 kapı 
No. sile mlirakkıtm zemin katı 
ile birhkt~· Uç k:.tlı ahşap ve ce. 
man dört oda, iki sofa, bir mut
fak, b:r hala ve bir kömürlüğü ve 
eloktrik tesisatını havi 3,40X l 0,60 
eb'adın<la ve J6 metre murabbaı 

m<?sahai •athiyesin.de ve tamamı 

650 altı yüz elli lira kıyımeti m u.. 
hammene.•iııde bir baıp hane şu. 
ymınun izalesi zımnında açık art
tırmaya konu.Jmuştur. Evsafı sa . 
ıresi ve talrsimatı vaz'ıyed zabıt 

varakas.n<la ve dosyasında bulu. 
nan ıreş;f raporunda muharrerdir. 
Biri~i a~>k arttırması 3/1/942 · 

tarihine tesadüf r-den cum artesi 
giinü saat 10 dan 12 ye kadar Be. 
yoğlu sulh mahkemeleri kalem o. 
dasında Başkatip nezdinde icra 
olunacaktır. Arttırma bedeli mu. 
hanıır.en kıymetir yfrııde yetmiş 
beşini bulımadığı takdirde en •on 
arttıranın teahhooü baki kalmak 
üzere müzayc·de on gün temdit 
edilerek ikinci açık arttiırnıası 
13/1/942 tarihine müsadif salı gü. 
nü saat 14 den 16 ya kadar icra e
dilerek en ~ok arttrrana kat'i ola. 
rak ihal1' edilecektir. İhale günü. 
ne kadar bir ik ecek ve biriıkmi Be. 
Jedlye bina vergılerile vaıkıf icaresi 
hissedarlara ve tellaliye rüsumu 
ile ihale pulu, 20 senelik 1/ 2 hisse 
taviz bedeli ve tapu ve kadastro 
hardarı müı:,teriye aittı r. ArttıT • 
nıayrı iştirak edecek kimselerin 
gayri menktılün k;ymcti muham
mrnE"sinin yüzde yedi huçuii;u nis.. 
betinde pey akçesini veya milli bir 
bankanın bu ni>bette teminat 
one.ktubunu vermeler şarttır. Art. 
tırma becrelinin kendisine ihale 

olunan tara1ından ih:ıle giinün • 
den 'tıbaien veri1<?c·ek mühlet için,. 
de mahkeme kasosına ödenmesi 
mecbııriclir. Ö<lenm<?<l'gi takdirde 
!hale feshedilerek 1<endisiııden ev. 
:vel eıı yük>;ek tekWte bulunan 
kımse arı:ctıni~ olduğu bedel ile 
nlınağa ra'-l olwsa ona ıhalc cdi. 
lecek ve o da razı o}maz veya bu
lurıma1~a hemen yedi glin müd.. 
detle artt•rmaya Ç>kanlacaktır. Ya. 
pılacak ilan alakadarlara tebliğe. 
dHm iytccktir. Miizayede sonunda 
en çok arttırana ihale cdıl~k ve 
her iki halde birinci ihale edilen 
kimse iki ihale arasındaki farktan 
ve zaı·ar<lan mes'ul tutulacaktır. 
İhale farkı ve geçen günlerin yüz.. 
de 5 faizi ayrtca hükme ha-cet kal. 
maksızın tahsil olunacaktır. İpo. 
tek sahibi alacaklılarla dige1· ala. 
kadarların gayrimenkul üzerin • 
deki haklarını husooıle faiz ve 
masrafa ve saireye da.ir olan iddi. 
lannı evrakı müsbitelerile ilan 
tarihinden itibaren on beş gün 
içinde sa.ti§ memuru olan mabke. 
me baş.katibine bildirmeleri lii • 
zımdır. Aksi takdird€ ha~an ta. 
pu sicillerile sab:t olmadıkça sa -
tı:ş bedelinin pay !aşmasından ha. 
riç bırakılacaklardır. Müzayede • 
ye iştirak edenlerin bütün şeraiti 
Jtabul etmiş ve evvelden öjirenmlş 

ve bileTek gayri menkule talip 
bulunmuş oldukları addedilerek 
sonradan itirazları mesmu olamı.. 

yacağından satış gününden evvel 
gayri menkulü gezip görmeleri ve 
fazl a ınali'.\mat ahnak istiyen.leri n 
941 /36 No. ile mahkeme Ba,_.ka • 
tipliğinıe müracaat etmeleri ve 
ckametgalıları mcçhuiJ bulunan yu. 
karıd:ı. isim !eri ynılı hissedarlara 
ayrıca tebligat yapılamadığından 
ve gıyaplarında mahkeomeden sa . 
dır olan hüküm hulasasında 1/5/ 
941 T. ve 24/8368 No. Ju Va.kıt ga-
2etesile ilanen tebliğ edilmiş bu. 
lwıduğundan m ~izayede günü ve 
şartlannı havi olan bu ilan da ken.. 
dilerim! tebliğ makamına kaim olı. 
mak üzere ilan olunur. 941 / 36 

:ıEmlakSatınAlmak: 
~ • i 

isteyenlere: 
ı: Emlak ve Eytam Bankasından~ 
:~ 
1 ~ Emlak satın almak isti yenlerin 
ı~ caatle pazarlıkla aatılacak Emlak 
~~ meleri ilan olunur. 10151 

bankamıza müra - ~: 
liıtelerini tetkik et- ~ 

~ 

, 'I Ademi iktidar, Belsoğukluğu ve 
Zafiyetı Umumiyeye karşı 

OLAN OKRATIN ! 
Prof. Steinach'ın terkib ıdir. 

Rt'çcte ile kutusu 200 kıınış. 

Ş hir tiyatrosu 
T.t.PEBA!';l DRAM 

KISMINDA 

Bu akşaın saat 20.30 d~ 

MÜTHiŞ AiLE 

f e T All VI 
Ruml !Si l, K asım Hlcrt U f<i 
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' 

İstanbul Asliye AI...ıh:iemesi 9 un ... 
cu Hukuk H:lk•mhğinden: 41/593 
Nacıye tarafından Beyoğlu Bursa 

soka k 29 No. da· mukıın Haındi aJey. 
hine açtığı Bô~anma tla\·asınıo yapıl
makta otan nnıhakcn-.esıııde &t. a ley
hın 1kam€tgl\hl meçhul oldu,1undan 
dava arzuhalı ve dn\.·etlY<' mahkeme 
divanhanesıne talik ve gazete He de 
ilfuloıt ıcra edlldiıiı halt.le ınııhakeme 
gtintinde gelrnedlgınden ve bir \•ekil 
de gönderınediğinden nıuhakemenın 
gıyaben icrasına \·e davacı şahit lis
tcsinı ibraz ve ş:ıhitlcrlni getırdiği 
takdirde dinlenrr:e.lerine· \.'e ilanen 
tebliğden beş gün ıçınde itiraz et
mediğı takdırde bır daha mahkemeye 
kabul edilnılyeceğtntn ve muhakeme 
günü olan 22/12/9~ı Pazartesi günü 
saat 14 d(' ttilik cdildiğınd~n yevmi 
muhakeıncrle gelml'<liü,l takdirde bir 
daha ınahkenıeye kabul edilmlyeceğl 
gıyap kararı makanHna kaim olmak 
üzere 115n olunur. 

,__S A T 1 L I K-=-1' 
A P A R T 1 M A t.a 

lleyo,gh nct:ı Sıra. l'Jvılcr C;::d4 

desinde 42 numD ··a:ı K~ilfkıratyn 

Apartlı11anı lG Rı.ı.1ncikiinund.:ı 

Beyoğl,:.ı r.uth \iah' emeii Bas-" 
kfıtipli.ğin-\r! s;:ıtıl ktır. · 

Sııhlp ve Basmuharrlr! Etem İz.."<Ot 

RenfC'E! - Neirıyat D~ .. .-ektörU 
Cev.n ... t KARABİJ..-GİN 

SO!I< Tt:LGRAI' :ltATBAASl 

9 1. ci kanun 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat 

Ayan. 
18.03 .Müz ... : Rao''' Solon Orkea

tra.ı. (Violoıiist Necip ~ın). 
ıu.oo Müzik: Fosıı l!cy'cti. 
19.80 ~feml<'ket Saııt Ayan ve Ajans 

l labcrled. 
19.4~ Serbest 10 Dakika. 
19.55 l\1ü.ıik: Oyun HJ.\·;,,1a.rı. 

20.15 Ra<lyo G~e~si, 
20.45 Müzik: Moıart'tan Licd v• 

Aryalar - Mezo St,pran<> 
Saadet İkcsuf. 

21.00 Ziraat Takvimı. 
21.10 Müzik: Oda '\!u•ıl<isi - Mo

zart'ın Eserlerinden: Klarinetli 
Koirtet. Çal<.lnlar: Hayrullah 
Duygu, Gilbert Bı•ch, izzet 
Albayrak, Valter Gerbardt, 
MesJud Cemil, 

21.30 Konuşma (100 sene önoe nasıl 
yaşıyonluk). 

21.45 Müzik: Kllıslk Türıt Müziği 
Programı. Şef; Mes'ud Ce .. 
mil, 

22.45 Memleket S"at Ayarı ve Ajans 
llaberleri; Ziraatı &>ham -
'l'ahviliıt, Kaınbiy11 - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

22.45 Müzik: Dans Müz<g! (Pi.) 
22.55/23.00 Yarınki Program ~ 

Kapanıs. 

Bana inanınız,, 

Bu Süt Kreması 
usulü sayesinde 
50 yaıındaki birc;olc 
ka ınlar ancak O 
yaşlarında görüne~ 

ceklerdir. 

Oklarla işaret edilen 
yerlere Jatbik ediniz. 
Sonra da bütün Y,üJ. 

ve boynunuza. 
sütünüz. 

B u.ru~u~. solJnuş ve gevşemtŞ btr
1 , __ cıldı, t:ızel eyıp ~en. çleştinQek lçiıı 

:11ıe siz.e b asit bı r U3Ul 
Önce Pankreatın ılt.· hamı Ettiril• 

mı.ş 'ba lllJ_kdar sut Kremasılf.!'• ayn) 
mlkdar hazm etrinlmıs zeytınyatilo 
karıştıraıız ve bwıa tki mı!lli taze 

ı
ıut kreması il4ve edınız." Bu tertip 
Cildi.nizı ~besler ve ona lıdeta ınanıl• 
nuyocaı. derCC«le / bır gençlik ve !:ili' 
'tazelik verlr 

Bit meşhur cı.rtıst gençlık rnanza• 
tasını muhafaza '-l ve ıdame Jçln bu' 
bas.i.t usulü tatbık eımıs ve 70 yaşm·· 
da olm3sma rağmen genç kadın rol·' 
lertnı oynamıştır EcH<:ınıı. da bu ha· 
litayı ıl ze ıhzaı f'deblli r Ancalı 
m:.ıhte":Jyatı az mıkdrırdaı ~ obn3kla 
beraber paha lıya mal oluı 'CYağs12) 
boyu renkteki Tokalan l<rCmlıılıı 
.lclıkıbınde cıldını;a t<s!mıek için 
lıazın etli:ilmlı zeyttn)'$ Ut' .O.t 
kreması mevcuttur. Bu terı.ıp <$1• 

~~!ııy~~;::uğım!'!~: =~ 
'1Cm.....ı ıarantilldlr .Aksi lıald• 
paranız llıı mısll iade edlleceklli 
WQIJ- u ; 4». " 

DOKTOH 

Handan Saracoğlu 
Dôğum ve Kadın Hastalıltlart 

Mütehassısı 

Cağ~ o~lu, Hlll'tliahmer caddesi, 
Pınar Apartımanı. Tel. 20189 

.. ZAYİ 
İstanbul Ünlvenıite•I Tıp Fakültesi 

Dış Tababet!. Lisesinden olın.ıı; oldu
ğ-.nr: Ş••beke Pa~ıııu zayi et1:hn. • 

Yer •. in. n)ac::~ ımdan eski ınf11 
hükmü yoktur . 

395 No. lı Zarelı .Mahal' 

Pek aıa .. N "'11' haı lı· ınu·" 4~ 
kp Narnya a•:dd ı'<l"<'e bı. 'u j 
~tında.,, do1P.yı R »n,z: bcı.·ı dıtrf1 .ı1 
+. vkif ~t'ire1'~1< a.-p div~ ıf·' 
\·rrm:_lılıt ti? 

Bu '"''"''kl·\ıın •t.kınil tclel'l'tiatı.. İ 
,,. dana iJı:rde, tcfr;kaınızın ~ 

1 
,.cı kısın»ı-0~, buzat füotiıtln sU.. 1 
\;u~~1.!-eri Cem 1, 1\Tr•·;:r, Haındi t:e 
Lutfi Bf'yler:n hfüliscyi izah e.. / 
di~lerınd~ görecelt ve hik:u'l'I: et. 
mcyı~n yahut hücuımun yarıda 

kalı.~ıııır.. rebeıplcrini bia-likt< iiğ. 
ı.-neceği7 . 

D. • .. . ..> • .kil' uu ıncvzu uzt-r 1nuc a\ nı 11~uv 

Remz; bl'.)'Jn hareketine ge • 
lfr ı e· 

Hiç bir !;.ıt'a iıınr~ndanı yahut 
J ""'b r sefine .'"uvaı·fs 1 tlüşrrıtlr:ı 

la·K.:.p .ic;:1n ·ka.ma11d.an·lıkta.11. ven~ 
l,·n Plnri sefiııe \.'f ya kıtanln \i8 .... 

"'Y"ti bu.ııa m:m· uıtn~d·ıkça ic • 
ra ''::nıekt· n ll"ti '<alamaz .. Bu ita. 
hi! h3rekdler~keri C1!211 kanunu. 
•. ıın mü-;;~ll~lı ~;;kiya veya düş. 
man kar~nnda ölüm ceııasil~ 
~Pıa ir.ndır<i rltı suçlard•ndlz,ı· . 

Remzi beyin bilc•hare hatı, a. 
tını aıılalırke'l orhy;. attıfıı hu 
me~.,h·yi ni"Çin oıdayctte hen,_:. 
r·mri Vt>rd>igi do.ıdkada Remzi 
Cf;yin· 

-·Efrat kaı·at•ana başmdadıt, 
Yerr,eklenru yesinler de tak'p 
em!" nj veı~ixü.m: 

Cevabın~ mukahe~e~n il~r, sür .. 
düğü sıradn ısrarla yaptırmanuş 
ve y.ıptıramam~\ır? Ast! su.ale 
t'eğen tHaf buciu . Bu nokta bi• 
raz kurcala!! nca Ramiz beyin 
evv~in donı.ıımtı kc;mandaıı:l.gı.. 
nı yapabılecek vasıflardan mah. 
rı.m ol<Lığu meydana çı.k~r kı 

bu fakti>"dP. artık İmroz deniz 
zar. ı"n r nı~ın yantla dırakıl'dı.. 

dığı " ya lam bir zafer suTet:ile 
(Averofu esır veya imha ro<> • 
nk) taclanchrılmadığı:nı a:raş -
!ırmak boş bir me~oi olur. 

Flir an içın divclim ki· 
O sırada Ramız bey. garı su. 

varisi Remzi beyi buna icbar e. 
decek fizik kudTetlerinden mah. 
rumdu ... 

...t·bc ~afhalarlnı va~amı...,. olaın dı" 
[,,·er zevatla görü~tüğ"Üni. 1f :ık1t 
Remzi b~yin harekc,:;ni ~öv' •' '1-1 

: ebeplc ızah "tn1'.ş.1. ... 
B b h h~· ar aros urda bir baid~ "-~ 

lunuyordu.. O k~da:- ki : ~l ıw 
süı-ati var diye alınıp .l(('t.iriJtP 
~emi İslanhula geld'"' ,.rad.a :ıJ)' 
cıık altı mU stimte malikti .. « ' ' 
nelerce yapıiaıı <l<'v:ımlı taınıt • 
ler g<'miyi fazla bir sürat '>e"~ 
memisti... Barbaros ,ırf çebft'I'' 
ve heybeti .ile toplar' yüeü~ 
Amiral gemili~ine se<;ıilmi~U· 
O kadaı· ki, altı ı:ml sü1"atlc h~'. 
A:et ettiğ:i zaman geminin her ~·· 
mı laçkalıktan zıngırtılnrla saf • 
sıl>;\·ordıı. 

Harp başladığt anda, Avero '. 
fun bir mermisi kazan daiı~ 
kapıs.ı önündeki pasakül v.n~ 

, >abet dm ş. vincı koparm•ş. , ıı:Ç 
ba~ında bulunan 'ıırdiyacı !'Jel'' 
rret isminde bir neferi de ai!lr 
yar ıda.n1.1'j t ı .. 

Rt'mz.i bey, bu isabt>h Jrl.os<'d; r• 
ce geminin köhne>ıigin. cch : 
,etle hntırlıyarak Baı barosu'd:ıı 
'.ir'nci~! yüzbap. CE"Vadı (Em ,. 
Alhay Cevat Toyd€mir) of ' 

gônderrr ' btt swıda ·kinci glı • 
• • 1 . bo-' "' 

t J. tcdct", gcçon ;<r or: 1 er ,._ ... .,,: 
rın<lan bh-i:si de patlıyarak ~ 1 
dumanlar koridorlart .<a~ • 
Barbarosun öldürücü bir var~ ~ 
dıg·rn, tcnehhiim cc'cn Rem 

\)'t'" 
hevecanla sarsılm>Ş ve bu Jıe. 
;ccaıı gittikçe ar: ara· ınil1~ 
bir kork·tı luılini alını,.. Herıı ~ 
batmak üzere ol-:hıklarmı t< 
hüm cclen Renı1.; tı.ey Je bu se ' 
bcple· Amiralin tal= u ,~ r • 

ıDevamı v;:;.. 

ISTANBUL ~ELEDIYESI lı.A~LAR;J 
Tahmin B. İl!ı: Tem. 

eı :I' 
7Z6,00 5t.45 Sari Haı;lallldıır Mücadele uıerk ,p 

rl memur ve hartemeler':ıe yapt ı ralB 
66 çift fotin. Jllll' 

626,00 48~7 Beyko~ .:\ğaçianıa ıidanh~;ı için s l 
cak 2500 adc~ peynir \enekt>si. ~1-ı 

Tahınin bedelleri ile ilk teminat m1ktaxlnrı yukarıda yazıh işler oyrı il .. 
açık eksiltıncye konu~1~tur. Şartnameleri Zabıt ve Mua.nel.:lt Müd~rl e'!'f 
kalen·ıindc görülebilir. JhaJe 12/ 12/941 Cuma günü saat 14 dC Daın1S Er:ı:c0 11\ıı ' 
de yapıl:ıc"'k!J.r. T::ılipleriu i 1 k teminat makbuz veya mektuplO.rı ve 94 1_ Y tP' 
ait Ticaret Odası vesıkalat1yle ihale günü muayyen saatte Dainı! Enr ut'll 
de bultınmalan. (10421) / 

İLANEN TEBLİG 
1stanbu1 Dördüncü icra Memurlll' 

ğundan: ~ 
Evvelce Samsunda Suluhan kflUbl ve S•msun Baro Reisi Avukat 1'• ;I 

:yar.ında. ve bili\hare Çontmda jandarma binb~ıc::ı bulunan aınca7.adesi nezdill' 
mukim iken halen adresi nıeçhul bulunan Eşrf'>t veresesinden Ariie': . ,,ti 

lturislniz Eşre.f v-e hisı:ıedarı Mirat tarafından Vaktf Pn.ralı:ır ida:t'' 1
" :f 

milşiereken bort alın~·n •700> llraya mukll.bil birinci derecedt" :J'lôft>~~ t,!lı-t J' 
Boğaziçinde Ortaköyde Wi Dercboyu yeni K ü')adiye soknğınci . -1 "l"· . ""J 
gir eve 11/8/939 tarihinde yeminLi üç chlh·ukut tarafından (1800) lir• k~ 
takdir edilmlılir. ~ 

Bu hu.susta daireınlıin 937/2020 No. lı dosyasında. ınevcut vaı.'ıyed ve ı:ırt' 
diri kıymet zaptını okumanız ve bir itirazınız varsa bu ll<i.nın ne=r l l ; t1 

bind(!n ~tıbaı·cn bir ay zarfında bildirmeniz ~üzumu icra hAkimliğinin 111 ,ıet' 
tarihli ka rarna tevfikan 103 muhtırası teblik makamına kaim ohnıık l 

!H\nen tebliğ olunur. •10843> 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: .ııı· 
11.12.941 Pe~embe günü saat 15 de İstaııbulda Nafia MüdtirlüğU !'.';..ı 

me komisyonu odası:ıda (8619.75) Ura keşif bcdelll İstanbul Gilnırük JjiW"" 

dürlüğü taras tamiri açı-k ektıilbneye konulmu:tu·r. 1etiı 
"Mukaveleı Eksiltınc, Bayındırlık İşleri genel husu.si ve !enni şartn:ı.~, 

pı·oje keş i ! hulilsasiylc buna mütferri diğer evrak daireıo:inde görülerC!t 
Muvakkat temimi (647) liradır. ~ ·ı 
İsteichlerin en az bir taahhütte (600 0) liralık bu l~e benzer iş yaptığı~• ı ~ 

Jdarelerinden almış olduğu vesikalara tstinaden İstanbul Vil5yctlre nı. 1 1 f_t t' 
la eksHtrn-e tarih.inden taül günleri harfe •3~ gün evvel alınmış ef'tliyt!t " 
yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle ıelmeleri . (102 12) 

llUI TG'YONDEN 
~· YASTIK, YORGAN, YATAK kullanmak hem kesenize ve h•"ı 

sıhhatinize Bir llUC!TOYO Yastık l Llracllt 

' 

faydalıdır. "I' 
Yastık, yorg.anları da pek uc uzdur. Adres: İstanbu l Çakm3~çı· 

lar,.Ömer Balioğlu Kuş Tüyü fabrikası. Telefon: 2302_/ 
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lstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
• 

Satın alma Komisyon unda,,. ı 
1 _ Merkezimiz tahaffuz.haneleri ihliy.'.i, için fc Pksllt ,,e ,ti' !'ili 

somyal~ demir karyola alinac8ktir. Ta.hmı'\ ocdelı behf'.ınin 33 llrıı ., 
munun tutarı 1650 liradır. . r.•ıı 
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2 - Eksiltme 16.12.941 Salı günü sa.at 14,30 da Gc.ı'cıtaua f{ rrı 

Paşa aokağında mezkür merkez satu1 alnla Jwn,;;;yoLJıınde. yar'ı c1.h· 1" 
3 - Bu i;:e ait şartname ır.erkeıimiz levntı :ır.dan p r z. -:ı.lını 

4 fı..·rııinatı- nıuvokkate n1iktarı 123 l\rş 75 k ru tıır rıJ 
5 -- Bu eKsiltİneye gırecekler·n 941 ı:enesl TiC'arrt cıı....,..sı v ik3Iarı 

tcnrıeleri' şarttır. 
6 - Kcryola nümune•i merkozlmiulc i•h· ılebllit 1039d• . ' 
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