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Gy~üN. EN :\ Çörçilin 
~UH!M ~IYA~ 1Japonyaya 
&ı HADiSESi i h t a r 1 ---· 
karşılıklı nu-
tuk düellosu 

Stalinden sonra Hitler ve 
Çörçil de konuştular. 
Çörçil'in nutku ilk defa 
japonyaya karşı azami 
tehditkar, Almanyaya 
karşı her türlü sulh Ü • 
rnidini izale eden tid • 
dettedir. Hitler'in nut • 
ku da sulh ümidini uza
ğa atan bir nutuk ol • 
rnuıtur .• 

~n: ETEM iZZET BENiCE 

Günün en miihim siyasi hadi· 
~e,.i İngiliz Ba.~\elci!inin nutku· 

1 u'.· Zaten bu haftanın en karak.. 
''ıstik tczabürii muharip şefler 
:'..a'ında ~apılan knrşıl.t.Jı nutuk 
"•lto n olınu~tur. 

Amerikada, Singa
purda, Çinde mem
nuniyetle karşılandı 

Japonların bir 
!taarruza geçme 
si bekleniyor 

Londra 11 (AA) - Çörçilin 
nutkunun akisleri hakkında şiın. 
diden haberler gelmektedir. 

Çörçil tarafın,1 an Japonyaya va. 
ki olan ihtara büyük bir ehem • 
miyet vcrilmckttdir. Bu ihtar Va. 
.;ingtonda, Singapurda, bilhassa 
Çung.King'de mcmnuniyt!tle kar. 
şılanmıştır. 

• Singapur Frec Pres• diyor ki: 
<İngiltere ber ihtimal-c karşı ha. 
ıırdır.• 

TEHLİKE BÜYÜKTÜR 

Bangkok 11 ( 11.A.) - Iliikılme. 
tin bir söz:üsü rudyoda millete hi. 
tap ederek, tecaviize karşı mu • 
kaı:emete 1ıaz-ır olmasını taı-siye 
ctmi§tir. 

. Stalin'den onra Hill<r ve Çörr!. de nutuklar •Ö) lemiştirler. 
İJ~rç_H, Stalin'in nutkunu takiben 
d •o~·lrvini Mançester döniişiin
; .. \·erıniştir. Dün ikiuei \'C en 
Q '1 hiın nutkunu sii) Jcmiş bulu· 
t U)or, Hitler'in nutku bir gün 
li~~'lisi, Nasyonal Sosyalist Par. 
~ n.in kuruluşu giiııii söylen' 
t lır. Bu itibarla en son söyli
S~. Çörçil'dir ,.e .. bu bakıındaıı 
t lın'i, Hitler'i dinlemiş ve ce· 
/~landırmış olmanın da hususi

Sözcü demi§tir ki: cTehlike bil.. 
:rüktür. Bir harp pıtilak verebilir.> lngi!iz Ba§vekiii Çörçi! bir manevrayı takip ederken 

ÜNİVERSİTE de 

•lini haizdir. 
' lngiliz Başvekm bıı defaki nut-
1 %da pek açık, son derece kat'i 
\~ fevkalade nikbindir. Nutkun 
,·• hususiyeti de Japonya hak-
4'tıda kullandığı dil ve tabirler

serbest konfe
Ladoga gölü cenubunda A/man

1
ranslara başlandı 

taarruzu inkişaf ediyor! 

•dir 

4Jle~ıen bemen Avrupa nıiica
~- esinin Sovyet - Alman harbi
~~ _Alnıanyanın lehine bitmesi 
ı 1 dıride bir uzlaşma ~ulhuna va· 
~1 olacağı ümidi ekseı iyctin rey 

(Yazan: EMEKLi 
Sovyet Rusyanın yardım JOl

ları, gün geçtikçe istikrar ve em
niyetini biraz daha kaybetmekte· 
dir: 

1 - Rus cepbcsi gerisine dü. 

Büyükadada yol 
ortasında has
ının ı bıçakladı ! 

• e diişiinüşü halindeydi. Çörçil, 

1 ~llı.u ile herşeyin başında bu 
~lıllıinlcri altüst' etmekte rn Al. 
r ltıyada Hitler, De\'let Şefi, Na
~-~tıı rejim halinde kaldıkça in
~ lcreniıı sulh yapmıyacağını 
it l'iyetfe ortaJa koymaktadır. 
1 ';.Ilı, bunu söylerkeıı İmparator· 
b~Fn ku.-vetine de güveniyor ve Büyükadada Altınordu c~ddc· 
l 1 h~ssa ifşa ediyor: Alman hava sinde 7 nıunarada 1ıturan 1324 
~~VVetJeri ile en aşağı nıüsa\'i doğumlu balıkçı Enver ile Kum• 
• ede geldik.. diyor. 1941 in so. sal sokağmda 24 numarada otu. 
1 ~~da bu müsaviliği temin eden raıı arabacı Şevket Demir birbir-
•tıı:ıitcrenin 1942 nin ilk altı ayı· lcrile geçinemediklerinden dün 
llıl _da geçirdikten sonra belki de akşam saat 13 de iskele civarında 
t utefevvik bir hale geleceği ve karşılaşıp kavga etmişlerdir. Ne-
~e~eğini muhakkak görüyor. ticede Şevket Demir balıkçı En, 
tlj •çıJ, İngilterenin, Nazisi parti veri bıçakla üç yerinden yarala. 

tıde kaldıkça Almanya ile hiç- mıf.ır. Suçlu yakalanmış, Enver 

KURMAY SUBAY) 
şen Viladivostok yolu, Japonya
nın vaziyeti dolay•sile emin ve 
sağlam bir yol değildir, 

2 - Rus cephesinin cenup ce
(Devamı 3 üncü Sahllede) 

Bir şeker ve bir 
peynir muhteki· 
ri tevkif edildi 
Şehremininde tütüncülük eden 

Şükrü isminde biri kesme şekeri 
52 kuruşa sattığından 2 inci As • 
:iye Ceza Mahkemesine verile • 
rek tevkif olunmuştur. 

Sirkeci caddesinde 15 numa • 
rada Bakkal Emin de beyaz pey. 
niri 80 kuruşa satttğından ayni 
mahkeme kararile tevkif olun • 
muştur. 

(Devamı 3 üncü sahifede) tedavi altına alınmıştır. 

~r -- - -- - - - - - - - - -T1r.1". - - ......, - -lLWWm..ı.:wı>ı>ı>ır.L - - m 

Kuzguncukta bakkal Refail de 
44 kuruşluk makarnayı 54 kuru. 
şa, barbunyayı da 20 kuruşa sat. 
tığından adliyeye verilmiştir. 

YENİ TEFRİKAMIZ 

Balkan Harbinde 
~ 

' ' 

Bugün ilk ders 
verilecektir 

İstanbul Ünivcrsitcsı 941 • 942 
c'crs yılına ait s~rbest konferans.. 
lar tertip etmiştir. Serbest kon • 
frranslarla, talebenin genel bil • 
gilerini olgunlaştıı;mak, ve Üni. 
versite bilimlerini halka yaymak 
gayesi takip edılmektedir. Kon. 
feranslar salı gibleri saat 18,10 da 

• başlıyacaktır. İli< konferans bugün 
profesör Von Askr tarafından ve. 
rilecektir. Mevzu Kantin ahlakı-
dır. 

--o----

• 
Kıt'alarımız Tikvin 'i 

de işgal ettiler 
Alman orduları Saşkumanda11. 

lığının tebliği: 
Sıvastopol doğusunda ve Kerç 

batısında §iddetli bir mukavemet 
gösteren Kırımdaki dii§man geri 
kuvvetleri daha püskürtülmüştür 

(Devamı 3 üncü Sahllede) 

ilk hedef: 
Birmanya 
yoludur 
Japonlar Hindiçi • 
niye 120,000 kişi 

tahşit ettiler 

Çan Kay Şek 
Ruzvelte bir 

mesaj gönderdiı 
Çung-King, 11 (A.A.) - Çin 

hükumetinin sözcüsü dün şunları 
söylemiştir: 

«Japonlar Hindiçinide 120,000 
kişi, yani bir ay evvelkinin üç 
misli kuvvet tahşit etmişlerdir. 

.Japonların yakında Birmanya 
(Devamı 3 üncü Sahifede) 

Sivastf!pol mü· 
da/ aa hatları 

zorlanıyor 
• 

Tuıa•da şiddetli mu
barelaeler oluyor 
Londra, ll (A.A.) - Rusyadan 

gelen son haberlere göre, ~tosko
\"811111 cemıbundaki Tula bölge. 
sinde çok şiddetli muharebeler 
olmaktadır. 

Leningrad bölgesinde, Ruslar 
Alınanları bir nıe•afel kadar at
nıışlardıl'. 

Donetz ha nasında da şiddetli 

muharebeler oluyor. Kırım 'da, 
Sivastopol Sovyct müdafaa hat
ları gece gündüz birbirini ta,
kip eden hiicumlara rağmen de. 
!inememiştir. 

Fransadaki 
işgal kuvvet

leri azaldı 
Londra, 11 (A.A.) - Londraya 

serbest FransLZ kuvvetJerino ge· 
len son haberlere göre Fı-ansadaki 

(Devamı 3 üncü Sahllede) 
--~ 

• 
Kırımda ve Tulada 

bilhassa şiddetli 
Moskova 11 ( A.A.) - Bu sa • 

balıki Sovyet tetligi: 
Dün tekmil cephelerde şi<ı,letli 

muharebeler cer€yan etrıi~tir. 

;,fııharebeler bilkı.ssa Kırımda ve 
Tula'da pek biiyük bir §iddet 
kesbetmi~tir. 

8eaız Barplerlnl 
~lçla ve Nasıl 
llaybettik ? •• 

İ ıgilizler çölde 
taarruza 

hazırlanıyorlar 
Nevyork 11 (l'A) - Afrika El ktrı"k ı· ·ı . z m . tedı0ler' 

],arp sahnesinden gelen haberlere e şçı erı a ıs . 

< l.ıeniı harp tarihinin en heye· 
Qnl ı · · b .. 

1. ı \·e en kanlı sahne erını U· 

bakarak İngilizle>·,n çöld~ taar • 

ruza geçmeleri teki-eniyor. Şi • 1 d b 1 •• 
I!"ali Afrikadan htnüz Londraya are un ara gun-
gelen Amerika nı'.şahitlerinin ma. 

,"ı:ı açıklığile ortaya koyan bu 
''•it. ı· ıtı·· ' nrihı yazı arılc tanınmış 
tıdtkkik \C muharrir arkadaşı. 

ııı,, RAHMİ Y AGIZ 

ı -jı'.:-·ma_tı -d~°"-~'~.:._u ~-e~_:üe_~::_i;;:_.i ,de 1 rer kilo ekmek 
~:;,:~ earp verm~ye başladı 
Modern Diploması 

-~ ON TELGRAF· için hazırladı. 
le,~"- es~rde BaU:aıı deniz harp • 
lıı llııı Jmroz ve Mondros safha. Dizim mahut arkadaşla konuıuyor-

f.'111.ı~ cereyanıl'a ait bütiin te • , dc:k da: 
.. ~ - Yahu, nedir bu ~övüşme, ned!r 

'ı.t .. tı . arkada§t.mızın selis ve bu küfürleşme'? .. 
<·Q;;'kleyıcı kalemmden okuya • Hamidiyeııin kahraman ve Dedim. o ilkönce cBabıfü> hakkın-
reıc' .h:Uecan ve :erkle takip ede.. vatanperver süvarisi. Bay Rauf da konuşuyorum, sandı. Sonra, son 

81.nız. siya~i ntttukla:·ın içinde rastlanan kü .. 
-.. ~efrikamızın anket kısmında o harbi yaşıyan yüksek rütbeli de- fürler olduğur.u oğ••nınce: 

'Ctler· · · h "t k 1 · . b I k - Modern harp ';c!ik'e dayanıyor .. lb. ınıızın a ıra ve an::ıat erı nı de u aca sınız. 
q Diyerek, ilt.\'C ettl: 

... U9ün 4 ncü Sahifemizde Okuyunuz i -:: J\nı"ş'ı_an modern •"-Pı_om""i de 
-. _ ku!uru \'C suvt.:~1ney1 t.cıs goruyor .• 
"~ ------------------.. - ...,.m-=--sı!W.sı.JCms..L\L~ . · A. ŞEKİB 

Bu suretle beher işçiye ayda 4 
lira bir zam yapılmış oluyor/ 

Elektrik idaresinde çalışan mou
törlerle, işçiler ve )·ol ameleleri, 
Elektrik Umum Müdürlüğüne 

t n1üracaatJe az olan ye,1n1iycle-. 
rinin arttırıln1asını isteıni~Jerdir. 

J\1üracaati yerinde bulan İdare, 
teklifi tcdkik ettikten sonra her 

ameleye ücretine ilave olarak 
günde bir kilo ekmek \erilmesi. 
ni kararlaştırmıştır. Kararın tat
bikına iki gündenberi başlanmış
tır. Bu suretle her i~çiye ayda 
dört lira zamnıedilnıis olmakta
dır. 

Milli Şef imiz in 
üçüncü intihap 

yıl dönümü 
J\filli Şef lsınet İnönü 'nün 

Cumhurreisliğino intihabının 
bugiin üçüncii yıldönümüdür. 

Bu geçen üç yıl içinde dün
yanın bürünınüş olduğu kor
kunç manzara gözlerimizin ö. 
nünde dunıyor. 

Bununla beraber, Türk mil
leti, kendi vatanıııın çelikle-ş
nıiş hudutları içinde her za
n1anki gibi ~akur ve nefsine 
tanı itimat sahibi olarak, ka. 
pılarına kadar dayanmış olan 
büyiik yangının kıvılcımla

rından kendisini korunıasuıı 

bilmiş \"e her zamanki gay· 
retile koyulduğu memleketin 
imarı işlerile yine dört elle 
sarılmış bir halde, daima ile
riye müteveccih olan hamle. 
•İnden bir zerre kµnct kay
betmemiştir. 

Eğ~r bu dünya badiresinin 
içinde kendimizi bugiin böy· 
le mes'ut bir durumda görü-

~·orsak, bunu !llilli Şdinıiziıı 
ki)·asetli SC\k ''e idart ı;ine 
medyunuz. 

Üç sene İ(İnUe dün~·anın 
iktısadi ve si:ynsj ~artlar·nın 

tamamen aHii~t olduğu bir 
devirde Türk nıillcti :. ine 
dimdik ve ayakh. kendi \ar. 
lığının mahfuziyeti i~inde, e!I 
çetin müşküllere rnğn1cn ça
lışınasını \le mu\·aft'ak ohna .. 
~ını biln1iştir. 

Milli Şefin bıitiin nı.Jletç<', 

Cun1hurreisliğine st ~·ildigi 
gündt:n bu~üne kat!or, nı(tn
lcketin biitiin hayati salıala • 
rındaki faaliyete kıl kad~r 
inhiraf gelmen1':h tC'rakki \-c 
inkişaf l·olıındaki her gal ret 
kendi seyrini takip etnıi~tir . 

BüJiik Türk milleti RiiJ·iıi< 
Başbuj;ıınnn idaresi altında 
d;:ıin1a nıuvaffak ola<'ak, dai
nıa refah ,.e inkişaf ~:olunda 
yüriiyiip gideccktör, 

Bu sabahAnkaradan dönen Valinin beyanatı . ' . 
lstanbullaşeMüdür-
lüğü Lağvediliyor 
Yeni bir teşkilat kurularak iaşe işle

rinin tanzimi, fiat tesbiti, ihtikar 
kontrolü daha ahenkli yapılacak 

Geçen hafta Ankaraya gitmiş projesi ikmal eıli!miş ve Heyeti 
olan Vali ve Belediye Reisi Lütfi Vekileye arzolunmuşlur. 
Kırdar, bu sabahki ekspresle şeh. Yenı proje ile 1s anbul İaşe 
r;mize gelmiş, Haydarpaşa ga • Müdürlüğü lağ•:ediliyor, yerine 
rında Örfi dare komutan vekili daha geniş salahiyet n tcşkılat 
General Ziya Yazgın ile, Vali mu. ıle mıntaka İaşe Müdürlüğü ku • 
.winleri ve Belediye muavinlerile (Dc,·amı 3 üncü sahllede) 
Müdürler tarafından karşılanmış. ı-------------
tır. 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi 
Kırdar, kendisini karşılıyan bir 
muharririmize şu beyanatta bu. 
hınmuştur: 

c- İstanbul i•~e teşkilatının 
tanzimi için hüi<ilmet merkezile 
temasa geçmek üzere Ankaraya 
gitmiştim. Bu husustaki teşkilıi.t 

ÇERÇEVE_ 

... 115 llıncı TEŞRiN' DE 
~ Ç!Klll~,~ 

~~~T~~ • .&, • m L~•oo: 1g& 

Bir Diyarın Facıası 

Kırk beş yaşlarında, zengin 
bir miiteahhitle konuştum. Her 
sualime aldığını cevaplara dik· 
kat ediniz: 

- Şehir Tiyatrosuna gidiyor 
musunuz? 

- Komedi kısmında hiçbir 
piyesi kaçırmayız, dram kısmı· 
na bir defa bile ayak basma. 
dık. 

- Bugünkü Türk yazıcıla· 

rından kjm]eri tanı)·orsunuz? 
- Doğrusu, 25 senedir, Türk 

edebiyat ve fikir hayatına ait 
hiçbir eser okuyamadım. J\la
li'ım ya, iş, güç ... 

- Demin fransızca bildiğini· 
zi söylemiştiniz. (Moris Dö
kobrahı okuduınız mu, (• 1ar
sel Prust)Ja alakadar mısın12? 

- Aaaa, işte ('.'ı1orıs Dökob
ra), her gece yatağımda oku
duğum, bayıldığım muharrir! 
(J\farsel Prust) da kim, hiç 
duyı11ad1111? 

- Boğazda (kiibik) dedik. 
!eri üsllıpta yalı yapılmasına 

taraftar n1ısmız? 

- Aman efendim, hiç böyle 
şey sorulur mu? Bilmem ki, 
tahtakurusu ~ urnsı ahşap ber
hanelerdcn ne zaman kurtula
~ağız? 

- Bana. bir tiirlii b1rakama
d ığınız giinlük adetlerinizden 

NECİP FAZIL KISAKÖR&-. 

bir tanesini söyliyebilir nıisi. 
niz? 

- Mesela azizim, gündüzleri 
(Pandeli), geceleri de (Abdul
lab)da yemek adetimden asla 
va~geçemcn1! 

- Çocuklarınızın ıniirebbi
)'esi '\·ar n11? 

- Evet, bir eenebi müreb
biye ... İki sene evvel Fransız. 
dı, şimdi Alman oldu. 

- Yabancı mütehassıs hak· 
ıında ne buyurulur? 

- Yaban("ı rniitehassıs oln1a
sa, halimiz nice olur dcriın! 

- Bu harbin nc:ticesindt 
dün;ya, sizce nasıl bir kıhğ~ 
biirünecek? 

- Hakikaten şu harp artık 

bitse de işler eski'i gipi hir 
açılsa ... 

- Din hakkında n<> dü~ünii· 
)'Orsunuz? 

- Kah, kah, kah. kah!!! Ya. 
man adaınsınız \'atlfıhi! 

- Yeni ne&il1erin yctiştiril· 

mc şartlarını nasıl bu1uyorsu4 

nuz? 
- Mükemmel! Bilgileri, ah· 

Jikları, zekitları h11rika! 
Herhangi hir ınütcahhil~iklr 

herhangi bir konu~ınacık de) ip 
gcçıneyiniz; bu l<'\ hada lıü1 ün 
bir diyarın, biitlin bir faclas· 
gizlidir. 
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HALK FiLOZOFU 

ESNEYEN ADAM 

Esnemek sıhhatsizlikten ile. 
ri gelir. Esneyen adam, ya uy
kusuz, ya yorgun, ya tenhel, 
yahut lıastadır. Hulasa esne
mek Ccna şeyılir. 

Etrafınızda çok esneyen d• 

danı görüyor mu~unuz?.. H tç 
görınemcniz 15.zıın. Ya, ak~am 
yatağımıza y atınca, yahut, sa. 
bahleyin kalkınca esnemek ih
tiyacınuzı ı;idermcliyiz. 

Bazıları. bu i şi, gür. ün her 
saatinde yapmak itiyadında· 
dırlar. Tramnyda burun bu.. 
runa olduğunuz insan esner. 
Vapurda, kar~ınızda oturan a
daın rsner. 
Bazılarına göre, esnemek ta-

SAGLIK 

MUAYENESİ 

:\lusiki san'atkarlarının ınıti
han meselesi bitmedi, gitti. Ehli· 
)'Cl imtihanından sonra bir de, 
sıhhat ıntihanı olacakmış .. Artık, 
buna sıhhat imtihanı değil de, 
;ağlık muayenesi demek daha 
doğru olur. 

Bizce musikişinasların hepsi 
taıııiissihhadır. Çünkü musiki 
miintesipleri n<ş'eli insanlardır. 
~·~·e de s·hlıatten ileri gelmez 
mi:'. 

YILDIRIM 

DEVRİ 

Ajans telgraflarının haber ver
dii;ine göre, Amerikada yıldırım 
gibi gemi iuşa olunuyormuş. İki 
günde bir gemi denize indirili. 
yor. 

Bu lıarbn her şeyi yıldırım gi
bi.. Taarruzları, ::!!luharebeleri, 
gemi inşaatı vesaire" 

:Se olur, tıpkı bunlar gibi, bir 
gün de, yıldırım gibi sulh olsa, 
buna da yıldırım sulhu desek!. 

BAYILDIM 

YOKUŞU 

:\-laçkadan ı>eştırtaşa 1llecek 
tramvay hattı, Dolmabahçeye gi
den •Bayıldım. yoku~unu takip 
edecekmiş.. İnşaaUab, tabii gün· 
ltr gelir, yeni hatlar döşenirse bıı 
iş te o zaman olacak ... 

Fakat, tramvayı Bayıldım yo
ku5undan geçirmek tuhaf.. 

Arabalann içinde, kalabalıktan 
bayılanlar kim bilir, bu yokuştan 
inerken, ne düşünecekler?. 

KA.LORIFERiN 

TESİRi 

Bir gazetenin yaıdığına göre, 
kalorifer insanı şışınanlatırmış .. 
Bunun sebebi nedir?. Anlıyama.. 
dık .. Kalorifer yani sıcak insanı 
neden şişmanlatıyor?. 

İstanbul kaloriferleri, umumi.. 
~·elle insanı donduruyor. Belki, 
kaloriferli apartmanlarda oturan
lar. üstüste giyinerek şişman gö
riiniiyorlardır. 

AHMETRA.UF 
Reıim aergi.i cıe talebeler 
Dolmabahçe sarayındaki büyük 

resim ve IU!ykel sergisine şehri • 
mizdelti tekmil mekteplilerin sıra 
ile götürülmeleri alakadarlara 
bildirilıniitir. 

a.EŞA.T FUZ1 

biidir. Bunun önün e nasıl geç. 
meli?. Hem, niçin geçmeli?. 

Ağll, bir eski fırın gibi açı· 
lır, avurtlarını g re gere, göz
lerini yuma yuma, tatlı tatlı 
esner. 
•- Efendi esneme... diye.. 

mczsiniz. 
Esneyen adamın o har-ı eti 

ne kadar terbiye•dzlik İ~l', si

zin bu ihtarınız da ayni Cere
cedo yersizdir. 

Ne yapınalı, ne etıneli?. E:-. 
neyen, bol bol e•nc. en a'dam· 
ları nasıl azaltnı3lı'? 

Bakın, onlar, hiıla zC\·kle es· 
nenıekte berde\•anıdırlar. 

Karagümrük 
halkı ne istiyor? 

Semtin ihtiyaçları 
tesbit olundu 

Cumhuriyet Halk Partisi Ka
ı·agümriık nahiye kongresi evvel. 
ki akşam kalaba!ık bir halkın iş

faakilc toplanm,şt ı r . Kongrede 
kabul olunan dileklerin ba~lıca • 
!arı şunlardır: 

Büyük tarihi kıymeti olan ve 
bı rçok seyyahların gelip gezdik
leri Ka'riye camii etrafındakı bi.. 
naların yıkılıp burasının açılması 

~·e ana caddeye kadar olan kıs -
mm parkeye çevrilmesi. 

Atikali camii civarındaki ar • 
saya bir çocuk bı.hçesi yapılması, 
civardaki hattat Rakım türbesi.. 
nin meydana çıkarılması, Kara • 
gümrük çarşısı meydanı yolları. 
nm yapılması. 

Bu dHekler Vilayet Parti idare 
heyeti reisl iğine bildirilecek ve 
oradan da alakadar makamlara 
arzo lunacaktır. 

Aksaray, Üsküdar oe Adaya 
umumi saal konuyor 

Belediye Reisliği yeniden bazı 
yerlere umumi saatler asmağı ka.. 
~arlaştırmıştır. Bu meyanda Bü.. 
yükada, ve Üskıidar meydanlarına 
da br»r aat asılacaktır. 
Berberler Fiat Müralıabe Ko
misyonuna müracaat ettiler 
Bazı kadın berberleri son za • 

manlarda ince tel, firkete ve saç 
!T'a ;3 !arının çok azaldığını ve bazı 
Musevi tüccarlarının bu kabil 
:nalze-ıeyi sakladıklarını iddia e
derek Fıat Müral:abe Komisyo • 
nuna müracaat etmışlerdir. 

Bu kadarı fazla 
llelll mı 7 

Ele daha :vüksek ruırh konlıy .. !' Et 
tacirleri böyle istem:şlerdi. Vaziyet 
tetkik ed:ldl. Hayvan az geldiği an. 
la:;ıldı. Mahallinde de mesele incelen .. 
di. Fakat, bütün bu araştu·malar iyi
ce yapılmış mıdır?. Cünkü, et fiatJeri 
esasen yük:.ektir. Ş imdi de yeniden 
yüksrl!yor. Galiba bu iddia. ~ahibi

nin dediği gibi, yavaş yavas ,.üz ku
ruşa kadar yükselrce!t. 

Sizim memleket1f" bol miktarda 
hayvan bellenir. Şu.-ıu sOylemek Jıti. 
yoruz: Türkiyede, buıünlcü et narhı 
rulı:sek:tir. F !atlerin bu derece J'iil<Jek 
olmasına lüzum yol:tur. 

BURHAN CEVAT 

Tefrika No : 13 

Çıplak Model 
Yazan: NEZiHE MUHlDDlN ----

- Evet anne hay~iyet ve ierefi! 
-diye tekrarladı- çUnkü Nuran veba_ 
h bır hava içlnde hiç enfekte olma
dan yetişmiş beyaz bir çiçek gibi 
&1l'tır. 

Buna cevap verm~k tenezzülünde 
bulunmuyormuş gibi Raika Hanımın 
dudaklarında mağrur ve müstehzi bir 
gulilm!eme büküldü. Selim cesaretle 

ıozlerini annesine kaldı.rmLŞtı. Onun 
cevap vermedii;lni görünce acı sesl7-
le devam etti: 

- Bana inanmıyorsun anne!. Yü... 
regım parçalanarak bunu görüyorum. 
Ser.l temin ederim ki anne cNuran 
namuslu, ıurur ve ~ereli yüksek bir 
kızdır: 

- Buna n<SSıl inanıyorsun Selim?f 

- İnanıyorum ve aldanmıyorum 
anne.. Eğer buna inanmasaydım, 

böyle bir vak'anın içine girmezdim. 
Raika Hanım oğlunt:!n yüzüne bü

tün dikkatiyle bakarak: 
Bu kızcağızı ne zamandanberi 

bn1yorsun SeUmT -di.•e JıiOnlu.-. 

- Vak'adan hemen on dakika e•1-
vel 

- Vak'adan on dakika evvel ml?!.. 
Oh! Benim zavallı çocuğum! Meğer

se sen halt çolt saf bir çocukmuş. 
sun! .. 

- Hayır anne! Zannelt.ğın g:bı de
ğil .. Ben bu mesel~de vaz.ifesioi ya
pan her iyi terbiyeli blr erkek ıibi 
hareket ettim. 

Raife Hanımın kız.armış ıözlerinde 
bir sDniye bir ışık parladı ve heyecan. 
ıa: 

- Yalnız vazife mi Selim?. -diye 
sordu. Genç adam kızardı, Bir kaç sa .. 
n.i1"e derin bir hayale daldıktan sonra 
kendi.ııl toplıyaraıı:: 

- Evet yalnız vazU'e anne - de111 -
dÜ!Jmeğe yaklaşmış o:r genç kızı kur
tarmı..k vazifesi .. 

Kaôın derin ve sakin bir nefes a!r! ı .. 
Aneslnin sormalı: aıedliı şeyi se:.:n 
anlamıştı. Harap bir mecalsizl:k için .. 
de bulunan annesine kuvvet ver_.....e~ 
icln şundi yavaı ~avq ona \.·ak'a7; __ a-

l0.t*"~ıJJım · 
ijif:Jf., r;jJ •iID 

Tren ve vapurlarda 
kadınlar 

Baz ı muharrir ark:ıda ş lar, vakit 
vaki t , trenle rde kadın~ar lçin ay rı l an 

) Cl'lere kancayı takarlar. 
........ Efen diın bu zamanda kadın er

kr :;: !ark ı olur mu?, Kadınl :ı r iı;f n 

ayrı yer aynn =sı uc den1e.kl .. 1• 

Cumhuriyetin 19 ":ncu y ılına g:rd k, 
M. 1 ı\ mı harem se:l2.ml1k usulü?. 

P u iddialar g ı.! hioı; \ C arkadaşlar af 
buyursun!' r pek cahıdıned i r . Hare ın 

.. ı
8

m ht ı tar ;lılerinde de hiç gbrmemiş 

01a0 bütün dünya ır.edeı: i n-ıernlcket
ler· nde tren ve vnpurla rda kadın l ar 

ic:i n ayrı mevkiler tahsis edi? ıniştır. 

Kadın çocuktu otur, ta~ ta olur, özür
lü olur, raha~ ser ı;C ~"'Pe oturacak bir 
mahalle ihr.. y acı vard ır. Bunu düşü. 
ren ır. uted' ve insaf:~ jru;anlar kad ~n
lara yer ayrılınasın ı z:ı. rurt görmüşler

dir. Baz) kari.ınkrn z1 u, rah:!t sızlı ğt, 

çof:u u olm<JZ a uma, ylne ayn, er
kf'k.!c rdcn ~zak bir yerde otunnak is_ 
ter Çi.i nkı.iı ! ı azı erkekle riı\, kendis ini 
r~ıh;itslz edeçeıı:ın i takdir eder. 

İşte bUtün bu gibi bayar.tar için 
ayrı mahaller ihdas edll ıniştir, B :na
enaleyh, bu işin b m sel.lmlkla, 
cuınhur:.yet le , i.5. !k likl.e bir allı.kası 

yoktur. Doğrudan dotruya insanlıkla 
affı.kası vardı.r. 

Bir muharrir arkada~ diyor k i : 
- Uzun tren yolculuklarında ka

dLnlara m .,sus yer ayrLlmasını anta-
d:k. F11 kat, Sirk~-c i • Çekmece hat-
tLnda neden ayrLlıyor?. 

Neden olacak. aynı sebepten.. Bu 
y ol bir saatıiklir. 

Özrü olan, rahatsızlığı olan, tocuğu 
olan bu.yanlar bu seyahatlerin i rahat 
yapsınlar, diye, aynlmı;ttl.r. Bazt ka
dınlar v.ı rd1r ki, daracık kompartı

manda erke-klerle burun buruna seya
hat etmek isteme;der. Bu g:biler de 
kadınlara mahsus yerlerde otururlar. 

Kadınları, mutlaka karşımızda, be .. 
ra':>cr ohırtr. ıya mecbur etmek isteyi
şlnıi z.ln bebebini anlanı ıyorum. Yol 
e:-.na~ında, karşımza güzel bir bayan 
isabet etsin d{', biraz gözümüz, gönlü
mi.ız açılsın, diye, dü~Unüyorsa.k, bu, 
çirkin blr h:stir. 

Fakr. !, erkek kompartunanlarında 

seyahat etmeyi tercih eden bir çok 
b.:ı.yanlar da vardır. 

Artık. gazete ı>ütunlar ında. kadın

lara neden ayrı .ver tahsis edilmiştir. 
d.ye, bir n1ünakaşa ve fikir mütaleası 
bizim için ayıptır. Kadına saygı gös .. 
termek med~yet ır.abı değil midir?, 
(ı h&.lde. onların rahatını, huzunınu 

temin eden bir sek.ll meselesi il.zerin. 
de durmıyalım. 

Kar~ısındaki kadını bütün bir sa
a!lik )-Olcu!ı..;.J.. 1tır~:.nd:ı göz hapsine 
alLP, onu mütemadiyen rahatsr:r. eden 
iradesi hafif erkek az mı 1ır" .. 

R . SABiT 

ilk okulların ikinci 

e~:~:r ~:~~~~~ar~:!:i'j 
şehrimiz iik okullarına ait tanzim 
edilen ikinci esas kadro Vekaletçe 
tasdik edılerü dün şehrimize 
gönderilmiştir. 

Bu kadroda yen iden birçok tah. 
vil. tadil ve tay;nler yapılmşıtır. 
Bilhassa sınıf ta!.simatı yapıldık.. 
tan sonra okullarda yedek \•azi -
y et te kalan sınıfsız öğretm"nler 
sınıf iığretmcnleri bulunmıyan dL 
ğer okul ~ra tay n edilmiş:erdir. 

---o----
Sinemalar merkez.den telti1 

edilecek 
Sinemaların temızliği ve sigara 

ıçilip i~ilmt diği hakkında sıkı bir 
~kilde kor.trol td:'.meleri müker. 
reren bild ri !di~i halde el<seri 
semtlerde bunun ihmal edıldıği 
görülen k n' e rkezdeıı :eft'.şler ya. 
pılması Belediye Re;sliğı tarafın. 
dan Beled:ye heyeti teftişiyesine 
bildirilmiştir. Müfettişlerin ya • 
pacakları teftişlerde görülecek 
kusurlardan o mıntakanın kon -
trol memurları mes'ul olaca]dar
dır. 

latmıya ba,ıadı. Aralarında blç bu ka. 
dar tekh!s!zteşınemts ol:ın ana ye o .. 
[.rul birbirine bakmadan, sessiz odaru.n 
haviılsında ktrlk dökük dolaşan Seli. 
min sözlerini dinliyordu. Evet Selim 
de kendi sesinden ürkerek kendini 
dinliyordu. 

Genç adaın sustuğu zaman Rai!e 
hanım daha heyecan..,ızdJ. 

Korkunç şüphesinden kurtulmuştu. 
Fakal mütereddit bir itimatla oğluna 
genlerini dikti: 

- Nuranın vaziyetine çok mütees
rim - diYe söze başladı. Fakat herşey _ 
den önce seni dü;sünfıyorum oğlum .. 
Bu da bir ana için pek tabii bir his
tir değil mi?. 

_ Korkluğun şeyi anlı.yorum anne. 
MWterih ol.. 

Göz y~larile lS!anmış bir sesle Ra
ife f-f3r.1m ceyap verdi: 

- Şimdl mli!-:terihim Selim .. Onun 
h.a.kkında bana düşen korumak vazl .. 
fesi ne kadar ağır ve müşkül olursa 
olsun bUyük bir cesareUe yapacağım .. 
Sôz veriyoruın!. Bir genç kızın şerefi 
tablt muki.ddesttr. Fakat senin şerefin 
('Ok daha kıymetlidir. Çünkü onda he
pirr.izin payı var •. Düşün, şimdiye ka
dar ailemizin haysiyeUne en küçük 
bir leke bile bulaşmış değUdir. Bu 
gece sanki bütün sevgili ölülerimiz 
mez:ırlarından !ırlay .. p etrab.ma top-

(MAttKEMEtERD!l ..... ~~~ 
Daireye gidemedim. Don, gö1n· 

/ekle gidecek değilim ga ! 
- \ 'a> kerata vPy !, Ne cesare t!. 

Ben odada uyurker", nasıl da a~ırm 1ş 
p.!!ıı ı lonla t·t-keti Bedroscuğun1r . 
P t.>rH:P:-ey i aı;m,ş .. İçer iye g i rrr.'.ş .. 
Panta;9nu, cck~ti c:ıiır.ış .. Pencerey l de 
çık · rakıµ ç·kmış, grtn·, ş. S aba ha 

kar: ak: ra!~ -. . ..-nndL:JJ: .. Ba. ktım 
pen<"er c -açık .• Bir de gözümü çe \·ire
yim k i, n e panta:on \'li r, ne cekat '. .. , 
O g ı.:r da r .ey e de g.den:cd im .. l~2sıl 

gidey " D1Jr:. l a gö· ılek.c g.dt-cek de
ğ . I ı ya.. . O.ıir('ye t ll.Ö"r yolladim . 
Ne ise . O y ilzdı •n ceza gbrırı.edim 
amrr-a (Jb Ur yüzdt!.'l büyük ceza gör
dLi m. Bu elbiseyi J.. ın•··dan ald.k .. 
H~1a gry:yoruz. Bak~l ur son u ne o .. 
lat :o k" .. 

- fy1 olur in~aal!::. :ı .. Vaktiyle bı.:: na 
b~. , P,,. ;J. '"' de ben uıı bolltt ..ııu<Jn g~ç
ti. U.r gece geç vakit fitil g ib ı eve 
geidJ~ . Burnumu gO, rn üyorurn O 
zaın&n bekdrım.. Sırtlistil karyolaya 
yattım .. Uyunıuşum.. Uyumuş degil 
de sı zn11şın1 .. Sab:ına k::ı rşı. çın&tra
ğa Ler: :-er bir ses!e tıy .. ndın1 .. Bir de 
bokıı yı:n ki, pencerenin önüudeki se
dirı . o uze l'inde b!r a.ri s..m durmuyor 
mu? h:cltuğunıın altında benim ceket .. 
le r.a ntalon ... Onlan :tlmı.j t.a, onlar 
yt.trrr yormuş gibi, çivide takılı bel 
kemcr:nı de almıya ugraşıyormuş. O 
ses, kemerin çıngı:-tısı imiş. Ben u
yanıp ta gözlerimi açıp bakınca, kol
tuğur.un altındaki c.::k.etle pantalon 
düştü. Elini kemerden çekti, Pek ya
bancı da değil .. Mahallenin delikan .. 
lılar~?1dan ... Ben ona baktım .. O ba
na bakU.. Birbirlmıze bakıştık, dur
dtık Sonra o konuştu: 

- A&abcy. a!!~dersin.. Yanlışlıkla 

g Plrı·~im .. Şi.>y le c;al>aha karsı bir vo
liyc ~·ıktım .. Sana ras tıamıı;i.. Dedi. 
Pl' r ı.:er eyi d e kapaıh ra hatsız o! nıya_ 
yını cl:ye .. Çıkıp gltt i. 

Y"'-kal<ımadı.n nu't 
- Yakalay ı p ne y., pa yı ::n '! :P.l :: dem

kl bu işe girm~. naı; ıl olsa yat lana
cak .. n en mi başınıı bel3ya sok. J~m? 

Za:... ... Jk l gün sonra , ık i ev öle .Jc bir 
b;;ılıç den b r el ar::ıbası aşırmış .. Gö
t tırurken y 1 .:ımış • r .. Altı av y ükle_ 
m!ş?er .. 

- Elime geçirseyd im ben de öyle 
y&.p.ırdım rupma, (;.tmc getiremedim 
k: .. . Sonradan koşnnun ev:ni :soyar
ken y;;.kaJamışlar.. Bizim pantalonla 
ceketi de onun aşırdığı anlaşılm ış am ... 
rr.a, şimdi nereden bulursun d a el
b i:s ' • alırsın '>. 

_ Peki .. Ne olacak şimdi?. Ne ya. 
po.cak.sın? 

- Ne yapacağım? Elbiseyi bulur
sam gıyeceiim ... 

- Bulama%San 1 
- BulamazJam, komşunun elbisesi-

ni giyeceğirı .. İcab~c>r1:;e parasını ve
receğim. D r-..a ne yapayın1'! 

- flaydi allahaı.sınarladık dostum .• 
Bize de uğrayın! 

_ Güle güle Bedroscuğum. 
D~vacı m•hkemcyc girip çıktL 

Mahkerr..ede elbisesi de vardı. Elbise. 
sinir. kendisine iad~ine karar veril
mişti. Merhum pe..:terinl bulmuş gipi 
bir sevinçle merdivenleri dörder 
dörder alhyarak emanet dairesinden 
elbisesuıi almak üzere ko.jlu, gözden 
kayboldu. 

Hırsız a:rabacı çaldığı paraları 
yedikten sonra yakalandı 

Mehır.et ad nda bir arabacı, 
geçenlerde, Şişlide bir apartıma
nın 3 üncü katında oturan Veda. 
dm dairesine havagazı musluk
,alr.na tırmanarak girm~ ve içer. 
den 180 lira para ile birtakım 

Esnaf Cemiyetleri hesapları 
Parti tarafından tetkik 

ediliyor 
Esnaf Cemiyetleri bütçeleri ve 

hesabatile masariiatının Parti 
tarafından tetkik olunmasına baş. 
lanılmıştır. Telkıkler neticesin -
de masraflarda bazı tasarruflar 
yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Cemıyetl-erin varidatı azalarına 

en nafi bir şekilde sarfolunacak. 
tır. 

Ayakta ıarap içilen yerler 
tahdit edilecek 

Son zamanlarda ayakta ~arap 
içilen tütüncü ve bakkalların ço. 

ğaldığı görülmektedir. Bu çoğalış 
b ilhassa İstan)>ul semtinde daha 

foz lıo d : r. Birinci sınıf caddelerde 

bu k;ıbil yerlerin tahdit olunması 
için tetkiklere JlEçilm 'ş ~ir, 

(HALK SÜTUNU ) 
Genç Bir Bayan İç Arıyor 

Uzun senelerdenberi. hususi mJes
scselerde, sanlrallık ve vezne i~lerini 

yapmış lccri.ıbcli bır bayan iş aramak
tadır. Talip:eri.n Gazetem iz İdaresine 
mek•upla nü.irs.ev.al etmeleri il<in olu-
nur. 

1, arayan bir genç kız; 
Orta tahsili bulunan 17 yaşında a

.fif, yazısı, heaabı düzgü.o bir kız haya
tını idame ettirebilmek üzere az bir 

ilcreUe hususi, resmi ınilesseselerde, 

mağazalarda kitibeUk, kasiyerl:k: gibi 
bir iş ar:ımaktadır. HaUt Sütununda 
H. 7a 7azılmuı mercudur. 

landılar! Hepsinin itabını duyar gibi 
oldum!.. Onların manevi huzurWltt 
bozmak cinayeti senlo boynuna dola
nırsa mezarınıda blle kemiklerimi ya .. 

n·acak.. Göz yaşlarım kurumıyacak .. 
Selim!. Sel:nı! .. Ailemir.in şere!ini ko
ruırıak sana kalmış bir mes'uliyettir. 
On~ı d3ima teıniı ve mukaddes tut ço
cuğum! .. 

Ra~fe Hanım arlık hıçkırar::ık ağlı

yordu. Selim onun asil heyecanı karşı
stnda hürmet duymakla beraber !çıhi 
keıniren ıztı.rabı da yenmiye çabalı

yordu. Bir dakika sükuttan sonra: 
- Fakat anneciğim ... diye yavaıça 

ayağa kalktı. Korumak istediğin Nu. 
ran dn bizjm kadar temizdir. 

Raife Hanımın göz yaşlan birdenbi
re kuruyarak: 

- Belki .dedi- fakat ltader onu 
öyle suçsuz bir leke ile telvis etmiş 

ki hiç bir &erelli inıan onun sıh.riyeU
nl kabul edemez! 

Selim mezbuhane basını e!di: 
- ~lak!iadım bir haki.kati söyle

m~kti. Bu fikrimi ona yaklaşmak için 
yapılmıs bir mildaraa gibi telakki et
meyiniz anne!. 

- İnanıyorum Sel:m! .. Asil kanının, 
böyle küçüklükleri kabul etmiyeceği .. 
ne eminim. Fakat ::ınalık i~te .. 

lDevamı Va.r) 

ev eııyalan çalarak kaçmıştır. 
Mehmet, paraları daha o gece 

Beyoğlunda eğlence yerlerinde 

tamamen bitirdikten sonra, dün 
yakalanmış ve Birin=i Sulh Ceza 
mahkemesi tarafından tevkif o
lunmuşlı:r. 

BiR BAKKAL ALACAK 
YÜZÜNDEN MÜŞTERiSL 

NI AÔIR YARALADI 

Arnavulköyde, Vasilin kahve
sinde yatıp kalkan balıkçı Van
gel ile bakkal Battal bir alacak 
meselesinden kavgaya tutuşmuş
lardır. Kavga esnasında Battal 
bıçağını çekmiş, Vangeli başın. 
dan ve muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralamıştır. 

Vangel Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmış, carih yakalanmıştır. 

A VRUİ'A HAİiBİNİN · : 
. YEivt MESEt'ELERİ 

Panaport'ua 
hlklyeıi 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

hanlı şairin dediği gibi: Yan. 
lışliırın hangi bn ini düzeltme!'?. 

Evvel zaman içinde olmuş vu
kuatın sonradan nasıl hikaye e. 
dildiğıni aüşüm.irken daha pek 
yakin vakiti-erin vekay'inin kcn
d!lerini hayal, mübalağa ve ri • 
\'ayetin hükmünden kurtarama -
ciıkları anlaşıiırmış. Tarihi bir 
vak'a ~-ok defa a.iitzdan ağıza nak. 
!ed..ilirken istenmiyerek değişti.. 1 
rilmiştir. 

İşte mesela şark mfmleketle • 
rinde ve şark halkı arasında onun 
efsanesi nasıl yer tuttuğuna bir 
nümune: ~ark masallanndan bun. 
dan otuz sene evvel toplanmış 
Avrupada neşredilmiş olanlar a
rasında şöyle bir hikaye göze çarp. 
maktadır: Bonapart bir cihangir. 
dir ki Fransanııı ordulannı ala
rak Rusya üzerine yürümüştür. 
Baş· a Çar olduğu halde bütün 
Rusla" bu taarruz karşısında ne 

yapacaklarını şaşırmışlar. Buna 
karşı bir çare i>ulan olmamış. O 
zaman hatıra gelmiş ki hürriyet 
ve meşrutiyet fikirleri besliyen, 
Çarı kızdırdığı için Sibiryaya sü
rülen ihtiyar bir Ermeni Generali 
vardır. Hemen onu getirtiyor • 
!ar, hali ona anlatıyorlar: 

- Korkmayın, diyor, bu (Pa • 
naport) kim ise birşey yapamı • 
yacak. Haşmetlu Çar hemen emir 

versin. Panaport gelmeden evvel 
köylü ve şehirli Çarın bütün te. 

baası yerlerini, yurtlarını, an • 
barlarını yaksınlar, çdksinler. 

Onun dediği gibi yapılmış. J':ı. 
naport ile askerleri kışın barına
cak yer bulamamışlar. G1!ri di"ı
ınekten başka bir çare de kalma. 
mı~. 

Yerli çay 
istihsalı 

1945 yılında tekmil 
ihtiyaç yerli çaydan 

temin olunacak 
Ziraat Vekaletinden şehrimiz • 

deki al!kadarlara gelen malı1 • 
mata göre Rizedeki çay fidan • 
lığında çalışmalar memnuniyet 

verici b ir tarzda inkişaf etmek • 
tedir. 12,000 dönümlük çaıı balı. 
çesi kıırulmuş ve son sene içinde 
mahs~l olarak 2(1()0 kilo nefis çay 
istihsal edilmiştir. 

Bu çaylar çok b<ğcnilmiştir. 
1945 yılına kadar devam edecek 
çalışmalarla çay bahçeleri menı. 
leketin tekmil çay ihtiyacını kar. 
şılıyacak bir vü~'al kesbedecektir. 

Köylülere tak•itle ziraat 
illetleri satılıyor 

Ziraat Vekaleti köylülerimizi 
makine ile ziraate alıştırmak mak.. 
~adil~ iç Ye dış r sa !ardan ye. 
niden mühim n la ziraat a.. 
le tlerı sa tın almış \"C bunları köy
lülere taksitle satmıştır. 

Ayrıca 25 traktör ve 25 selek • 
tör de cİ\'ar vilayetler köylerine 
gönderilmiştir. 

&'OÇ'OK BABEBLEa 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* Bazı fırıncllann gizli surette ek
meklik unları s imitçi, yufkac1 ve bö .. 
rekçilere sattıkları anlaştlınış, Beledi
yece haklarında takibata b3şla.n.mı.ştır. 

+ Fatih ve Süleymaniye camileri
nin etrafının açılması için Belediye 
tarafından bir porje ha.7.ırlanm~t:.r. 

MAARlF, ONlVERSITE: 

* Medeni kan ı ~ amuzun on beşinci 
mer'iyet yılı dolayw.iy le Ünıver.iitede 

Profesörlerden te~ckkül eden bir ko
misyon tarafından !lüyük bir eser ha
zırlanmaktadır. * Maarif Müd{ulüğil, İlkokul öğ.. 
rtmenlcrinin mesleki bilgilerini arttır
mak maksadiyle bir kon1erans serisi 
hazırlamıritır. 

TiCARET ve SANAYi: 

* Türk - Rumen ticaret an13şm&
ı.ı mü:za.kerelerlne dün Ankarad.a Ha
riciye Vek!tlettnde başlanmıştır. * Altın ! iati dilşmiye bailanuştır. 
Bir altın 2515 kuruşa kadar düşmüş. 

tür. * Basra yoluyla 396 sandık çay 
gelmiş ve dünden itibaren piy~saya 

çıkarılmıştır . 

İranlı şairin dediği gibi, 
yanlııların bangi&ini dü· 
zeltmeli? Daha pek ya
kınlardaki vekayiin na • 
aıl hayal, mübalağa ve 
rivayetin hükmünden 
kurtulamadığını ve na • 
sıl deği§tİrildiğini kısa 
bir misal ile anlatalım. 

Fakat dahası var: Panaportun 
kaçıp gitmesine meydan verilme. 
miş, kendisini yakalatan Moskof 
Çarı kızgın şişle şanlı esirinin göz.. 
lerini oyuvermiştir. Zavallı P:ı.. 
naport bir zindana atlımıştır ı.a.. 
kin çok kurnaz olan ,Pu Fransız 
bir gün nöbetçilerine: 

- Ben artık öleceğim, demiş, 
bir papaz çağırnıız da günahları. 
mı çıkartsın. 

Nöbetçiler acımış, bir papaz bu. 
iunmuş. Katolik hastanın yanına 
ortodoks papaz getiren nöbetiçl~r 
kapıyı kapıyarak çekilmi.şler. Bir 
zaman sonra da papaz günahkar 
Panaportun yanından çıkmış, git.. 
miş. Aradan yine vakit geçmiş, 
nübetçiler kör esirin yanına gir. 
dikleri zaman ne görsünler? .. Yer. 

.de Rus papazının ölüsüa yatıyor, 
Panaport onun esvaplarını giy • 
miş, nöbetçilerin gözleri önünde 
savuşmuştur. A"•yorlar, tarıyor. 
!ar, bulamıyorlar. Meğer böyle -
likle Panaport yaya seyahatine 
devam ederek k~ndini İng:iltereye 
ı.tmağa muvaffak oluyor. Lakin 
İngiltere bir ada imiş. O adada da 
ölünciye kadar 1<alıyor. Öldüğü 
zaman kimseye birşey vasiyet et
memiş. Yalnız şu nasihati bırak.. 
rnış: Rusyanm düşmanları sakın 
ona 13altık tarafından hücıı.ın et
mesinler. O taraftan onu yene • 
mezler. Fakat Karadenizden hü
cum etmelidirler 
Meğer Panaportun bu nasihati 

geçen asrın ortasında Kınm mu. 
harebesi sırasında da hatırdan çı
karılmamış. 

Hikaye bu kadar. Her hikaye 
gibi bunun da ho a giden tarafı 
alınır. gitmiyeni bırakılır. 

Sovyetıerln z4111c~ 
• yıb!lnG.ml rıt 

Yazan: Ahmet Şükrü f,S n• 
Sovyetler Birliğ~ Bol.şe~il< ~~ 

kılabının 24 üncü yıldoniıD'f, ıf 
düşmanın Leningrad, Mosk0 giiı; 
Rostof kapılarına dayand·ğı ~u~ 
!erde ve feci şartlar altınd3 

!adılar. . • il·(.' 
Ru.>yada Bolşevik !ht:lal .0ı • 

mini bazırlıyan amil harı> lor. 
gunluğundan ibaret t ır. JlU5

, ;ı' 
duları 1914 harbine girdikte;f...t 
ra bir takım ağır darbeler~~ 
!erdi. 1914 ağustosunda b .;o 
Almanyanm istilasına '.efıı:ı!' 
ettiler ve Tanenberg'de agır ıf'. 
lUbiyete uğradılar. ErteSI, 
Almanlar Rusyaya karşı tadJJI ~ 
geçtiler ve Ruslar PolonY8 

1911 
tıldılar. Rusya bu 1914, ~~.l~!l' 
seneleri zarfındaki maglıı af~ 
nin tesirlerinden hiçbır ~u!.lıı. 
kurtulamamşıtır. Çar or 11uıl 
1916 senesinde tekrar 13aıi' )I' 
geçtiler ve Avusturyaya kl 1~ ti· 
zı muvaffakiyetler elde ~ifl,;(. 
Fakat Çalrık idaresi teın• ~ 
sarsılmıştı. Çarlığın ziifı JlU5SıJr • 
gizli faaliyette bulunan ıın 
!ara fırsat verdi. ıııi' 

1917 senesi martında pe n 'I 
burgda işçiler arasında çık!" j,,t 
ayaklanma bastırılamadı. l\,ıı• 
ta sonra ihtil5.1 MoskovaY~11'1iı!l
yet etti ve Çarlık idaresı l .vı! 
Bunun üzerine muhaf3'.~~ 
Lvof'un reisliği altında b" r 

'siyasi zümreleri temsil ed~ • 
hükumet kuruldu. Fakat 11 .pııı' 
zadıkça sol kola doğru k3lrıc·)~ 
başladı. Başvekil Lvof, lI~:ı J' 
Nazırı Milinkof gibi polıt\~~ı 
damları çekildiler ve hıl ırı.:l'' 
sosyal demokrat partisine . f~ 

. li geÇI'· ' sup Kerenski'nıa e ·ne 'itfl 'l.' 
kat Rus balkı şu ve bu re) JF' 
de değil, sulh istiyordu. ışıe ıııı 
seviklerin muvaffakyiet sırr'rır• 
• dır ~ . 
nu anlamış olmalarında ·,dır• 
gider; Lvof gelir. Lvof ~ aı 
Kereneski gelir. Fakat ııa ri, fııı' 
uzayıp gidiyordu. Rus ask~d' ' 
köylüsü ve Rus işçisi bU '1°1~ 
şiklikten bir ş~y anlaıııl j(ll'~ 
Bolşevikler, halka sulh ve e ~D • 
vadederek yirmi dört senellı ,~ 
ceki iht.ilali başardılar._ sııdl ıı 
ekmek. .• Fakat Jıer ikisııu in,~ 
mn etmelt kolay olmadı. µen 51nıP 
Troçki önce Çarlık Ru5Y'çalı;' 
müttefildernü kandırroıY3 .ı\l • 
tılar. Muvaffak olamayınca giJf. 
manya ile ayn müzakere;;,ısl< 'il 
tiler. Fakat sulb Brest Lı 11nJ' 
olr'.,k 1 ağır pahaya satın Ôe >' 

hu.;ıevikler, ancak sulh iJIİ Jı"' 
tidarda tutunabilecekter r!Pıf 
rlikierı için bu p:ıhayı ~!a oo ~ 
mecburdular. Bundan bar P' ~l 
l~r ·birinci emperyalist ııar .,1 ·' 

mezden önce bütün dil~j8r~ 
Bolşevik olacağına inancl.ı 5'- f"' 
dan Brest Litofsk muahed

1u. ı!~ 
vakl<at bir anlaşma olacak :;,.ı-' 
kikaten Brest Lltofsk ınıI' ııe~· 
bir anlaşma oldu. Fakat bU~., 
lenen beynelmilel ihtiliil iıtıan 
den değil, müttefiklcrın P. ,,.ıılf' 

d tal • .;yayı mağlup etmeleri 0 ti D"ı;J 
Şu var ki Almanvanın a~11ı , 
kısın dan kurtulan Bolşe .. tıtl~ 

1
, 

defa zaferi kazanan rrıu ııal~ 
!erin baskıları karşısında tor~ 
lar. Onlar bir defa İır. paJ':eıı "':ı 
Almanyasını tasfiye ettik 19sf•l, 
ra Bolşevik Rusyayı da Jt~;1ş, 
etmej!e teşebbüs Lttiler. ırı~'' , 
d.aki Bolşevik rejimi bU :ı1' i1~ 
dele içinden muz3ffer o~et· ~~ 
tı. Bu sıralarda Bolşcv rııerı' n 
münist ihtiMlinin bask• ğiP·~e 
ketlere de sirayet edeci' !'(il· ~ 
büyük ümide düşrniiŞlelıl'~~~ 
bir aralık bu ümitler ta ,.;V" 

şı• -
edece!< gibi göründü. l\fa~ırııa~ u· 
da ayaklanmalar çıktı. 

1 
r oid , 

;•ada büyük kımıldanJl1a lırıı''# 
Lenin şüphesiz en çok f3~aı i)• 
yaya önem verivordu. iti ıc:ııfl'.,. 
müddet sonra Rusvad3 rtı~rr ... ev-ı' 
nistliğin mukadderatı ~ııi>I u 
olsun, Avrupanın kotnıl 
mıyacağı anlaşıldı ~ııaıl ; 
Şimdi ise Rusyanın :o,.yel1~ 

deratını idare edenler, - .,,,ııl 
·rdilDcu· ,. ı r Brliğinin yir"· i do şart' 

.. .. .. b" b"tiin başlc9 ...,Ui' numunu us u . üşiil'l"' 31, altında idrak etme~ı d apıar i bu 
!erdi. Fakat evdekı he

5 retler· iY 
şıya uymad~ınıda~ .5°"~alı"' ~ 
yıldönümüpü bir oluınıtiJet· ~! ~ı 
cadelesi içinde ıdrak e 18 rıııJ81~ 
kova ve Leningu.d k:~;ııifl ııe i~ 
çetin ve kanlı muca~lf'"il<ı:: 
cesi uzun zaman, ..ı.ac~Jı;t 

1 • erı~ -
mukadderatını tı ·ın 
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Son24Saat 
İçindeki 

Hadiseler 
(Bu ,.umııı metinler! ~ 
Ajansı bültenlerinden allllJlllllır) 

'telhis eden: Muammer Alatur 

, lngıliz Başvekili Çörçil şimali 
~&ilterooe yaptığı seyahatten 

ndraya dönmüş ve dün Lon • 
, a Belediye reısinin Manison 
iiuz'da verdiği oğle z.iyafetnide 
lıır nutuk söylemiştir. Çörçil bu 
nutkunda bilhas;a demiştir ki: 

- Ilitlerin başladığı harp Av. 
l'ııpayı sardı. Afrikan!n şimal 
d "ı.suna girdi. Asyanın büyük 
0

: k.smını ıçine alabilecek vazi. 
ı t dir Pek yakında dünyanın 
g • !:Jlan dörtte birine d'C yayı
•ı.ı.hı l'. 

Dünya Fransız rehinelerinin 
liaını karşısında derin heye -

t~r.a düşmüştür. Katmerli cani 
·•al! gulyabanisi Hitler dahi. dün
~ a :nrialinin genişliği karşısında 
0rJ<ta. Hitler rehineleri öldür • 

llıek pro~ramına devama cesaret 
'1•ınedi. 
~ Bi.'.ieşik devletler donanmasının 
~ ~YUk bir kısmı şimdi müşterek 
~.mana karşı lıareket halindedir 
. Akdenizde o kada" h5k:ın va. 
~~tteyiz ki, lüzumu tak'.lôrinde 
,. Od Okyanusun~, Pasifike bü. 
u~ deniz kuvvetleri gönc!crebi • 
ız. 

Bugün vüs'atca ve adetçe Alman 
Y ava kuvvellerirre müsavi vazi • 
et ~yiz. 

Pasıfikte sulhun muhafazası 
Çin sa~fedilen gayretlerin mu • 
~i(fak olup olmıyacağını bilmi -
0ruz. Muvaffak olmazsa, ve Bir. 

'k devlell'Cr Japonya ile harbe 
~•rerse, !ngiller~nin harp ilanı 

' saat bile gc'kmiyecektir. 
Birçok mahfillerde söylendi • 

k.n., göre, pek yakında Belrinden 
~lUih taarruw• denilen bir ha -
~ket beklemeliyiz, şunıı açık ve 
,·Utla'< olarak b:ldirrnek isterim 
d 1' ınüzaheret de görS'Ck, yalnız 

0~ kalsak, Britanya hükumeti hiç 
Ilı' zaman Hitler'le veyahut Al
i anyada Nazi rejimini temsil e. 
t•n herhngi bir parti ile müza. 
lltı~eler açmıyacaktır.• 
LGARİSTANA İNDiRİLEN 
ıı.us PARAŞÜTÇÜLERİ 

iıı Sotya .gazeteleri Bulgariıt.ana 

1 
t dırılen Rus paraşütçüleri hak • 
1nda yapılan tahkikatın netice. .. - YARIN_lllSI_ 

matinelerden itibaren 

Al kazar 
SINEl\IASINDA 

(itııdiye kadar misline rast
ı aıuuamış \'e milyonlarca do· 
ara ınalolan sinemacılık tek
niğinin en son harikası 

ll4y TEKiN 
ÖLÜMLER 

DIYARINDA 

Raw Rollerde: 
il lJ S T E :& G R A B L E. 

~~ıl ölüm haydutlarının ra.. 
lı~t bırakmadığı Amerika şe· 
l lrll!ri, gün olmasın ki gazete
herıı,, yüzlerce yartiı ve ölüm 

llvadisi ol:masm, bunlara se.. 
~ ocaklarına sahip olmak 
">tn en son modern silah !arla 
~ııan iki rakip haydut çe-

Çörçil dün Londrada bir 
nutuk aöy Jiyerek, Hitler 
veya Nazi partisi ile biç 
bir zaman müzakerelere 
airi,ilmiyeceğini söyle -
mittir - Bulgariıta
inen paraıütçüler hak -
kındaki tahkikat - Ak
denizdeki İngiliz mu • 
vaffakiyeti. 

aini neşrediyorlar. Bu paraşütçü. 
!erden bir grup Stroma i1e Sela -
nik arasına bırskılmıştu. Para • 
şütçülerin çoğu devlet .müdaiaası 
hakkındaki kanun mucibince mah.. 
kum edilen firari Bulgarlardır. 

Paraşütçülerin ifadesiı.e göre 
bunlar depolan, fabrikaları ya • 
kacak, demryollannı tahrip ede. 
cek, Almanları ve Bulgar devlet 
adamlarını öldüreceklerdi. 

Türkiy"Cye indikleri veya Türk 
topraklarına geçmeğe mecbur kaL 
dıkları takdirde, Bulgaristan ta -
rafından gönderildiklerini söy • 
lemeleri aynca kendilerine ten. 
bih edilmiştir. 

Bulgar komwstlerinden diğer 
iki grup da Rusyadan gelmişler • 
dir. Bir grup da denizaltılar ta • 
rafından Bulgar topraklarına çı. 
karılmıştır. Bunlardan bir kısmı 
öldürülmüş, diğerleri de yaka • 
lanmıştır. 

AKDENiZDE BA'l:IRILAN 
İTALYAN VAPURLARI 

Bir İtalyan gemi kafilesinden 
1 O vapurun ve bir muhribin ba. 
tırıldığını dün haber vermiştik. 
İtalyan kaynakları da bu İngiliz 
zaf<>rini teyit elm'Ckte, İngiliz do
nanması tarafından yakalanan va. 
pur kafilesindeki on vapurla re. 
fakat torpidolarından ikisinin ar
ka arkaya battığını bildrimekte
dir. Ancak ertesi sabah taarruza 
geçen İtalyan torpıl tayyareleri 
İngiliz donanmasına hücum et • 
mişleıdir. Bir kruvazöre iki isabet 
olmuştur. Bir muhribe de bir tor. 
pil çarpmıştır. Ayrıca iki İngiliz 
ta:vvaresi de düşürülmüştür. 

ROMANY ADAKİ REYİAM 
Şimdiye kadar toplanan 974,910 

:-eyden 974,893 ü cevet•, 17 si 
chayır• dır. Rc.v toplanmasına 

bugün ve yarın ca devam edile • 
cektir. 

LİTVİNOF AMERİKAYA 
HAREKET ETTi 

Sovy;?t Rusyanın yeni Vaşing. 
ton sefiri Litvinof Kubi§ef'<len 
tayyare ile ve TRhran yolu ile A
merikaya hareket etmiştir. 

fra·n~daki fşgal 
kuvvetleri 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Alman işgal kuvvetlerinuı mev
cudu Alınan - Rus harbinin baş. 
langıcındanberi miibiın miktar
da azalmıştır. 

Britanyada Alman kıt'alnrı 

yüzde seksen Disbctinde azalmış· 
tır. 

Finister'de birçok garnizonlar 
lağvedilmiş, diğer bir çok garni
zonların mevcudu d:ı yüzde dok· 
san nisbetinde azaltılmıştır. 

Todt teşkilatına ıne&sup birçok 
işçilere askeri üniforma giydirile. 

rek Fransadan Rusyaya sevke
dilmiştir, 

Ticaret Odası 
Umumi Katipliğ i 
Ticaret Odası Umumi katipliği

ne ticaret birlikleri umumi katibi 
Bay Mahmudun, onun yerine ere 
Ticarei Hariciye Müdür muavini 

Bay Salôhattinın tayin tdileceği 
haber alınmıştır. 

Ztıhrevt ve ciJc hastalıkle.rt 

Dr. Bayrı Gmer 
Öğleden sonra Beyoilu Ala

camii kaf1ısında Haaanbey l\.pt. 

1 ·&-
No. 33 Telefon· 43588 ~ 

L?un müthiş maceraları. 
H A 1\1 L E T S perde 

r-...:ıımmı~--------------~ • 
Pek yakında Ş AR K Sinemasında ~ 
WILL Y BIRGEL ve BRIGİTTE HORNEY 

in yara ttrkları 

GÖNÜL ESRAR·I 
Rejisör: T O U R J A N S K Y 

Büyük vatan sevgisi ve büyük aşk filmi 
Hangisini daha fazla sevmeli: 

VATAN'ı mı? SEVİLEN KADIN'ı mı? 
Muhteı;em bir eser... KUDRETLİ BİR DRAM 

' 
ı i j ' 
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Londra ve Vi-
• •• 

şıge gore 
harp vaziyeti 

Londra 11 (A.A.) - (B.B C.) 
Rıısyada şiddetli muharebe;er de
vam ~dyior. Alın.ın ı;on hab.,!er 
Rusların mevkilerini tutınak için 
çok ağır mücaddtde bul:..wrıL,İa 
mecbur oldukla"ını göslcrıyor. 

Kar fırtınalart v' ~k ac. b. • so. 
ğuk Moskova ve Leningrad mın
takalannda Alman taaırnzuna 

>et çekiyorlar. Rus:ar·n :MJskova. 
rın şimalinde Volokolamsk ve 
1arbind'C Mojaisk mıntaka!a.ında 
şiddetli hücuml.ırJa bu!-lncı.ık • 
ları, hatta bir n.~tadaki A1man 
k.ıt'alarını muhasara ettikleri söy. 
ieniyor. 

Almanlar İlmen ve Lad.oga göl. 
!eri arasında harekai esna·.ıı..da 
mühim bir iltioo.k noktası dan 
Tikvin'i aldıklarını iJdia ediyor. 
iar. Tikvin Moskovanın ıco kilo
metre şarkındadır. 

VİŞİY1': GÖil.E 
Vişi 11 (A.A.) - (Ofij l Rus 

rephesind-e muharebe ~iddc tle de. 
vam ediyor. Tayyare'er bilhassa 
büyük faaliyet gc:terıyo:lar. Al
man hava kuvvetleri Dom'; lıav
zasındaki Rus müdafaa ha\lanna 
şiddetle hücum cd'y0rlar Sıvas

topol tayyareler tara:ındaıı fası.. 

!asız bombalanıyo;:. Kırım«a Rus 
!l'!ri kıt'alarının .'.lrr. ı.l:ı"ı dur • 
durmağa çalışlıklan, fak~~ mu • 
vaffak olamadık~arı a:!laşılmak -
tadır. 

Moskova radyosu Almanlar 
rın merkezde yeni takviye kıt'a. 
!arı aldıklarını ve yrni 1:-ır taar. 
ruzun beklendiğini bildim. iştir. 

Hitlcrin nutku ve Al· 
man gazeteleri 

Berlin, 11 (A.A.) - Alınan ı 1atbu
atı Hitlerin Münihte söylediği nutku 
tefsire devam etmektedir. 

Fölkişer Beobachter gazetesi Yahu
di enterna.<>yonalinin bütün gayreUeri
ne ratmen Sont~~şrin 1918 hJdiseleri
nin Almanyada bir daha tekerrür et
mi;re.:eğini belirtmektedir. 

12 - Uhr Blatt .razetesi, harb:n de
vamı müddetinin hiç bir ehenuniyeti 
olmadığını yazmaktadır. Mühim olan 
Hillerln söylediği gibi zarere ulaşmak
tır. 

ile 

!GÜNÜN ENi 
1 MÜHİM SİYA- I 

A A e • 

Almanlar kış· Si HADiSESi 
lamak için çeki· 
lecekler mi? 
Lomlra, 11 (A.A.) - Times ga

zetesinin askeri eksperi Moskova 
cephesinde cereyan eden muha
~ebe baklanda yersiz bir nikbin.. 
!iğe kapılmak istememekle bera
ber sarfedilen gayretin belki de 
Alman kuvvetlerinin yeniden len· 
sikini icap ettirecek kadar biiyü.k 
olduğunu yazmaktadır. Havalar 
iyileştiği takdirde düşmanın yeni 
darbeler indirmesi muhtemeldir. 
Belki de düşman İlktcşrinde yap
tığı taarruzu kışın tekrar edecek 
bir halde değildir. Ilerlıalde düş
man büyük bir tehlike ile kar
şılaşmıştır, 

Almanların kışlamak için cep
henin gerilerine çekilmeyi der
piş ettiklerine dair dolaşan 5ayia
yı tekzip ~d~cok bir haber alına
madığı Londrada tasrih olunmak
tadır. 

Brindiziye hava akını 
Londra 11 (Radyo 7,15) - Hava 

Nezareti İtalya iızerine en ~ıd -
detli !:ava akınının yapıldığını 
bildirmiştir. TebHğ şudur: Cuma 
gecesi hava kuvv~tlerimizin baş. 
iıca nedefı' Brindızi olmuştur. 
Burada tayyare fabrikasına, tren 
hatlarına, askeri b!ra ve oaraka. 
!ara tam isabetler ld · ğu ve büyült 
yangınlar çıktığı görülr.ıüş\Ür. 

Rusya için bin vagon 
Londra, 11 (A.A.) - <B tl.C.> Rus

yaya malzeme taşırntı.k içln yapılan va
goni.ardan binin.ci::Ji bıtmJştir. Sulh 
zamanında bu kadar vai:Oi\ 12 u.y zar
fında imal edilirken . "lidl ette gün .. 
düz çaLprak 10 hafta:!J. b.ı.n vagon ya
pılmışttr. Gene Rusyaya malzen o taşı
mağa tahsis edilmek üzere 140 çok 
kuvvetli lokomotif imal edilmi~~-lr. 

+ Madrit, 11 (A.A.) - Horiciye 
Nazırl dün birbiri nrkasından A 'man_ 
ya ve japonya sefirlerini kabul E-tmi:;
tir. 

(Befınakaleden Devam) 
bir zaJDH sulh yapmıyttağını ve 
sonuna kadar harbe devam ede
ceğini ilıin edeTken Bitler dr '>ir 

. gün evvellri nutku ile bunun mu. 
kabelesini yapmış bulunmakta
dır. O da, niha1 zafe.ı·ine emindir 
ve o da kelldisinin mağli\p edi
lemiyeceğine, Batı Avrupa.sında 

ve Balkanlarda bir cephe açıla

mıyacağına kanidir, o da aran.. 
madıkça kendisinin artık ~ulhu 
aramıyacağını ilin etmektedir. 

Bütilıı. bunlar gösteriyor ki, 
Sovyet Rusyada harp Almanya· 
nın galebesi ile dahi bitse bir an
laşma sullıunun imk5n• yoktur 
ve bitaraf devletler bir sulh tek· 
lifinde bulunsalar dahi her iki 
tara(ı bugünkü şartlar altında bu.. 
luşturmanın ve anlaştırmanın im
kô.n.ı yoktur. Halta, Çörçil bu ih
timalleri şimdiden karşılamak 
için bitaraf memleketlenleki sulh 
_taarruzu temayülüne işaret etmiş 
bulunuyor. Çörçil'in nutkunun 
ikinci ve hatta ilk hususiyeti de 
Japonya hakkında kullandığı dil 
ve hitap tanıdır. İngiliz Basvekili 
Japonyay• tehdit etmekte ve bu 
tehdidini yaparken de adeta Fran· 
sız • Alınan harbinin cereyanı sı
rasında İngilterece kuvvet \'e rol 
bakımından İtalyaya bakılan göz
le bakmakta, Japonyanın harbe 
müdahalesini hem tesirsiz, hem 
de bizzat ve binnefs Japonya h&
sabına zararlı ve tahripkar say
maktadır. Bu tehdit bir taraftan 
Japon • AmeTikan - lngiliz müna
sebetlerinin son zamanlarda ipi 
koparacak kadar nazikleşmiş bu
lunduğunun bir emaresi olduğu 
kadar İngilterenin (;zak Doğuda, 
Cenup Asyasında ve Pasifik'deki 
statükoyu asla bozmamak rn Ja
ponyaya müsamaha etmemek ka
nrında bıılunduiunıın da kat'i 
bir delilidir. Amerika ile harbe 
tutııştnğundan en geç bir saat 
sonra Japonyaya karşı harp illin 
edeceğini söyliyen Çörçil, .Japon.. 
yayı mağlup etnıiyo yalnız Amı>

rikan harp vasıtalarının ve çelik 
Bir çocuk köprüden sanayiiniu kafi ve hatta tazıa 

düştü geleceğini tebarüz ettirirken İn
giliz donanmasının Pasifik'e, Hint 

Baktrköyünde Yenimahallede Okyanusuna icabı kadar kuvvet 
10 temmuz caddesinde 38 mıma - tefTık edecek derecede kendisini 
rada oturan İsmaitin ~j!lu 5 yaşın. Atlantik'de, Akdeni:ı:de kuvvetli 
daki Sabahattin As:su köprüsü ve bakim &ördüğünü de ehemmi· 
üstünde oynark'Cn düşmüş ve a. yetle işaret ediyor. Bu vaziyet ve 
ğı.r surette yaralamak Şişi; çocuk bu tehdit karşısında herhalde Amerika 

• basatnesinl\ kaldırılm-ştır. Tokyodan yükselecek seslerin ve 

lngiltere ara- akislerin de ehemmiyeti 1'e me-
Fırınlara Jlne ıtzum- rakla beklenecek değeri «>lacaktı:r. 

sında ihtilaf /ar JUZ tahaclm başladı ==E=TE=M=l=ZZ=E=T=B=EN=l=CE= 
Nev;rork, 11 (A.A.) - Ste!ani: A

rnerikan n:albuatı, Amerikadan gön
derilecek yardım r.:ukabilinde İngll_ 
terenin vereceği itnt'yazlar hı k~ında 

Vaşington ile Londra arasında ıhttl3!
}Jırın arttığın ya1nlaktadır. 

Londranın şimdiye kadar Amerikan 
Leklilini kabul etmekten çekindiği ve 
halen en mühim me::;elcnin harb• k:ı

zanmak için sarfedi!en gayret olduğu 
tebarüz ettirilmektedir. 

Dün alqam ve bu sabah bazı 
semtlerdeki fınnlara ve bu arada 
Sirkecideki fmnlara büyük mik· 
yasta olmamakla beraber yine 
tehacüm başlamıştır. Belediye 
İktısat !llüdürlüğü işı tedkik et
mekte ve tcbacümiin büyümem&
si için razım gelen tedbirleri al
maktadtr. 

Limanlar umum 
dürü döndü 

mü-

İskenderunda yapılmakta olan 
yeni Eman inşaatını tetkık için · 
İsken deruna gidcL ]){ vlet Li:ınan
lan Umum Müdıirü Raufi man -
yas tetkikatını bitirerek §ehri • 
mi:oe dönmüştür. 
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HARP VAZIYET/ 

(1 lnd Sahifeden Devam) 
nahına düşea Kalka; yolu, AL 
man ordusunun Doneç havzasilc 
Kırun Yarımadasını istila etmiş 

olması dolayısile yakın bir teh· 
dit altına girmek iizeredir. Al
manlar Rostof'u alırlarsa ,·eya 
Kerç boğazından Kafkas topra
ğına geçerlerse, K.afkas'dan ge.. 
len şimendifer ve petrol yollarını 
keseceklerdir. 

3 - Rus cephesini• şimal cena· 
hına düşen Arkanjel ~·olu da Fin
Alman ileri lıareketi önünde ka

panmak tehlikesine maruz bulu. 
nuyor. Bu yazımızda bu mesele 
üzerinde duracağ12: 

Ladoga gölü tcnnbunda hare
kat yapan Alman kuvvetleri Tik

\'in mevkiini almışlardır. llu ş&
hir, Vologda • Leningrad dıımir· 

yolu üzerinde ve Vologda'nın 

400 kilometre kadar garbindedir. 
Bu suretle Alınanlar Leningrnd
Vologda demiryolu boyunca şar· 

Alman tebliği 
(1 inci Salıileden D·•vam) 

Sıvastopola gece ve gündüz şid
detli hava hücumları yapıZ.,.ıştir. 
Benzi:-ı antrepola.rında ve anbar. 
!arda büyük yangınlar çıkartı! • 
mıştır. Deniz istilı.kamı limanı11-
da bulunan bir Sovyet km vazö.. 
ri!e büyük bir ticaret gemi•'i tam 
isabetle atılan bombalarla ağır 
hasara uğramıştır. 

Alman hava kuvvetleri, Doneç 
He Volga arıı.sınıla Moskot.'a et • 
rafındaJ<i sahada külliyetli 1:-ıil< • 
tarda SOt'Yet nnl:Jiye vas::aları 
tahrip etmi§.tir. Çok sayıda Alman 
savaş tayyare teşkilleri, M oskova 
üzerine tahrip ve yangın bomba. 
!arı atmışlardır. 

limen ve La.doga gölü etrafın.. 
da cereyan ve Volşov üzerinde 
devam eden lıarekıit esnasında, 
piyade ve zırhlı tank teşkilleri, 
8/9 sonteşrin gcce'i baskın sure.. 
tile mühim bir muvasala merkezi 
olan Tikvini zapt etmişlerdir. Bu 
münasebetle birçok esir ve mü.. 
him miktarda ganaim al.nmış • 
tır. Dördüncü Sovyet ordusu laır
mayı., otomobillerini ve ehemmi • 
yetli askeri vesikaları terk.ederek 
esir dıişmekten kurtulmuştur. 

Ceplıenin bu ke>miindeki muha. 
rebelerde, 16 i.U.."teşrındenberi 30 
bin esir alınnıt§tır. 96 ::ırhlı tank, 
179 kamyon, bir zırhlı tren ve hl?T 
nevi harp malzemesinden ki.illi -
yetti miktarda iğtina medi!.miş • 
tir. Şark muharebesinde şomdıye 
kadar alınan lıarp esirlerinin sa. 
yısı takriben 3,G32,000 dir. 

lngilizler 
(1 lncl Sahifeden Dewm) 

dir. Akdenizde İtalyan ltalliele .? 
rinin imhası 1ng• 1ierenin şimali 
Afrikadaki Mihu:· kuvvetlerini 
&yumağa azmett;(ni sarih surette 
göstermektedir. Yapılan han hii
cumları da Afrikada bir hareke. 
tin yakın lduğun~ delalet edıyor. 

k.a doğru ilerlenıiye başlamıslar
dtr. Ladoga • Onega &ölleri ara
sında Svir nehri boyunda şimale 
karşı cephe tutan Rus kuvvetle 
cinin ıerisi şimdi Tikvin'den bir 
Alman tııamızuna n1aruz bulun
maktadır. Rusların Svir nehri 
boyunu terkedcrek Vologda isth 
kametinde çekilmeleri uıuhteıneL 
1iir. 

Vologda, Gorki . Arkanjel d&
miryolu üzerinde mühim bir is
tasyondur. Alman şimal ordular 
grupunun hedefi burasıdır. One.. 
ga gölü şimalinden Fin kıt'alan
nın da bu harekete iştirak etmesi 
variddir. Arkanjel limanı zaten 
bu• tutacaktır. Bundan istifade 
edilemiyecektir. An~ak Alman
lar Vologda'ya varmakla Volga 
nehri gerisinde hazırlanmak isti. 
yen yeni Rus müdafaasını da ı.ağ 
cenahından kavnyarak suya dü. 
şürmüş olacaklardır. İ~te Tikvir 
şarkına intikal tden Aln1an taar-
ruzu bu bakın1dan ınühiu1dir. 

1 LK HEDEF 
(1 inci Sahifeden °"•m) 

yolunu kesmek için Yunnan u .. 
zerine yürümek teş.>bbüsüne &• 
çeceklerii anlaşılruaktadtr.• 

ÇANG-KAY-ŞEK'İN 
l\IESA.JI 

Vaşington, 11 (A.A.) - Va
fingtondaki Çin Elçisi Reis Ruz
velt'e Mareşal Çang-Kay..Şck'i: 

bir mesajını vem1iştir. 

ANLAŞMA ÜMlTLERİ :IENÜZ 
MEVCUT 

Vaşington 11 (AA.) - Vaı:ng. 

tonda çıkan cTimrs Henld• ı:ıa • 
zetesın'C beyanatta bulunan Ja • 
ponyanm Amerıka sefirı Nomu. 
ra, A..'llerika ile J~ponya arasındıı 
ihtilafın henüz h:.lledilmesi •m 
kanı mevcut olduğunu söyl~miş. 
tir. 

Japon siyasetin1n mutedıl un , 
surlarını temsil e.tiği söylenen 
Nomura, Tokyay~ geri çağınla • 
catına veys vazifesinden affedıl.. 
mesi ;çin müracaatte buhrı;;uğıı
r.a dair dolaşan şoyiaları tekzip 
etmiştir. Sefir, yegiine ar7asunw 
bir anlaşma zeminı bulu.nr. ıcsı i. 
çin memleketine ve An:erikaya 
yardım etmek üzere Va~ingt.mw 
kalmak olduğunu ilave etmiştir. 

BİR AMERİKAN AMlRALI 
HARP İSTiYOR 

Londra 11 (A.A.) - Dun gece 
Vaşingtonda Arnhal Yardell bır 
hitabede bulunır.uş ve <zc';mle 
demiştir ki: 

•- Bana kalu-sa Japonya ile 
Birleşik Amerika arasınd~kı har. 
be m;lni olunmaz, İng!ltere ve 
Birleşik Amerika Japonya il• 
.simdi hesap gürseler daha iyi o
lur•. 

* Bem, 11 (A.A.) - İsviçre 111%<1-
Werine gelen bir h.abere göre cAnge 
IUS> i.<minde!ı:! Fransız yelkenlist Sid 

ney açıfında Kanada harp Jemlleri tı 
rafından yakalanmıştır. 

BRONSİTLERE llTRlM Hllll EKREM 
Amerlkanııı Mor.ko

va Elçtılnin mektubu İSTANBUL EMNİYET- SANDIGI MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Londra, 11 (A.A.) - cB.B.C.• Ame

rikanın Mo.;kova Buyük. Elçisi B. Stein. 
hard, Izvestia gazcte~ine gönderdiği 
bir mektupta d~yor kl: c-Demok.rasilerin 
mcmbalar Iiitlerinki ıl~ ,mukayese e
dilemez. Neticeden şüphe edilemez. 
HiUcre vt!rlle&k · r cevap vardır ki, 
o da şudur.-Zaier. bizimdir.> 

Valinin beyanatı 

Emniyet Sandığına borçlu olup da ölenlerin varislerine ilin yolile tebligat 

Borı;lunun Adı 

Salın Erbay M. 
Emin oğlu 
Hacer İldenh 
Necip kızı 

Dos;ra 
Gösterdiit İkametph No. 

Hesap 
No. 

Samat7a Marmara cad. '1/lOtl 89075 11/8/037 
İzci Türk ııokalr. No. « 

Be7oğhı Yenlç~ Hl 9553t 17/101931 
Tomlom Sokak No. 9 
Şalcıoğtu apartıınan. 

20 

Talı:.ibe başlamak için 
\ ~ılan hesap tarihi 

.Bir pırlant& ve ıı... !'004 •• bir .ıtuı 
;rüzük. 
fio Rosa 7ilzOk. 

'0/5/IMl 

• 

iıbu hes;ıp ı. 
rilıine &öre bol\ 

mİ!ttn'ı 
Lira K. 

ıs 67 

71 

(1 inci Sabıfeden Devam) 
rulmaktadır. Müdürlüğüne kimin 
tayin dileceği henüz takarrür et
memiştir. Mıntaka İaşe Müdür. 
düğü: Tetkki, iaşe, mürakabe şu. 
be ve bürolarını içine alm;,kta • 
dır. 

General Zi7a (Ge. 
' neral Osman oifu) 

Şehzadebaşı Mah
mudiye cad. No. 20 

210 78332 5/U/935 Bir altın köstek, bir altın - bır ıilliıı 
lı:ıol datn-i talı:ıını (8 parı;ıa) 

11/7/H. 31 11 

• Bir attın saat m .. kolJ'e. 
"" Cemal Arit 

• • • 
Ş~li Osmanbey malı. 

211 
72 

78867 
940H 

25/12/lllŞ 

3/8/938 
27 
H Bir pırlantalı kol .... u., bir roa ..., 

;rüzük. 

18/7/94 
17/4/HI 

20 
72 

87 
Ol 

Mürakabe Komisyonu da !ağ -
vedilmi~k, belki yeni bir şe. 
kil verilecektir.• ı 

Aldığımız malumata göre teş. 

kilit kadrosu gelince isin1 üze
rinden tayınler yapılacaktır. Yeni 
mıntaka İ~ Müdürlüğüne bü. 
yük salahiyet v<?rilmektı.> tetkik, 
iaşe, mürakabc şubeleri emir al
tında bulunduğu~dan gerek iaşe 
işlerinin tanı.imi, fiat tesbiti, ih. 
tikarla mücadel~ kontrolü ahenk. 
li suretttı yapılacaktır. 

İstanbul nördi.i.ncü İcra Memurlu-
iundan: Ul/3405 

IMl/3405 No. lu dosvada mahcuz 14-0 ı 
1.ir&. kıymetinde bal: ve kanape takımı 
13/11/941 Per~eıHbe aunU saat ıo ile \ 
12 de Ayazpaşada Saray arkası Rız.a
be7 sokak 6 No. da satılacaktır. Tekli! 
olunan bedel kıymetinin 3 75 ini bul
mazsa 15/11/941 Cumartesi günu ayni 
saalie ve yerde iklnci arttırma sure. 

Afitap sokak N~'e •
partıman No. 3 

Zelı:i;re ÖZdatdevi. Aksaray Taşkasap 
ren. mah. Safai Eteneli so

kak No. l 

CemlLI Arlt 

Bayan Safiet 
(Bo.baddin lclzı' 

Şlşll Osmanbey, Afi. 
tap sokak No. 3 

tlskiıdar Bülbüldere 
cad. No. 20 

30 

23 

4-0/12119 

93791 unıeaa 

93563 3/7/935 

85&43 11/3/937 

Yu~a Elnekave 
(Yoko oğlu) 

Kadıkö7 Rasimpaşa 

mah. Nemlizade sokak 
No. 1 Kutor Yani 

t392 98859 29/5/9St 

Zübeyde Son~ 
(Cellıl kızı) 

11. Sabiha Sadeler 
(Zokl kızı) 

Mitıriver (Nuri 
kızı) 

tıaı:ce Sabiha 
IZeki kızı) 

aparlımanı 

Ş'şli Osmanbe;r, Ah. 
n1Ctbey !okak No. 4 
Muzaffer apartıman 
~uıt Ko~ka tram-

vay cad. No. 19 

1368 

1407 

82721 

S'1W 

Bü7Ukada Cevizlik so- 1226 15231 
kak No. 14 

Beyazıt Cumhuriyet tl/136 95235 
caddesi No. 163 

17/5/138 

26/t/137 

4/2/137 

5/10/931 

HO 

15 

21 

lt 

20 

Bir çiti roza lı:üpe, bir rou p&rgL 

Bir pırlantalı iine. bır çift pırlauWı 

kÜl'e· 
Bir çiti ro:ı;a kQpe. 

Bir allan Mal 

Bir roz.a llne, bir altın bilecilc. 

Bir roza tektaı )'iizil!<, (tası IW1lı) 

15/2/H, 25 3t 

• 165 

2/10/144 

18/llf(G 28 35 

• 25 65 

'1/2/Hl 32 .. 
I0/5/ft 20 81 

Yukarıda sıra•iyle JSimleri ve sair tafsllAtı ,.azılı bulunan her borçlu vadesinde bo:reunu lldemediiinds> _,,. b"'Ia.ıwnak için 7•Pıl - beNp ta~ 
ton:un !ai~, ~omi.syoı:ı ~e masarirn~ baliğ olduğu mikt.a~ kendisine ait sırada gösteri.lmlştir. Her borçlu 7Kllı borcunu vıermedilfnden 3202 NÔ. ıu kanım mucibin., 
ce hakkınca ıcra takıbt başlamak uzere tanzim olunan ıbbamame borı;lunun mukaveleoamede g15s1.erdiii lkametphı.Da ı~aderilmiı ise cı. Ydd ettikleri anl...,,._ 
nwısı ha.seb;yıe tcbl:gat mt.ın1~ün olamam !Ştır. 3202 No. Ju kanunun (5 inci maddesi bu tibi hldbelerde tebliptı.11 .llA:n .ure~le ,.aptlma'Jlaı emreder. Yukandı 
i·dnıleri yazılı borçh:'a'!"ın mırısçıları işbu ilan t:ırih.inden itibaren bir ay içinde Sandlğınnza müracaatla ı:mırlslerinin borçlarını Memeled Uzımdır. Öd~ 
l·i ta.kd:rd~ ?neı.k\.or kanu~~ hükmiuıe te:·fkan takip b~l~yacatı \"f! ~leriD paraya çevrilecefi her borçlunun varislarlnin ın1tcıım1 bnlınımak ve ~ Cöro ~ 
reket ed·lmelı: ve her bırıne ayrı ayn ilıb~mme teblitı m~ıııa 1'aıııı olıııi,I ~re~ i,l&ıl ol\W.111', IHID :, • 
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lngilizlere parmak ısırtan Japon casusu 1 -

ı Balk~n. Deniz Kaybettik? 
YOKOHAMA 

'-~~~~~~~~~~~~~-No. 31 
Türkçeye çev"en : ISKENDER F. SERTELLİ 

Lili'yi gazeteciden vazgeçirtmek için, o ada
ma bir tehdit mektubu göndermeli 

- İşte bu haber canınıı sıktı, Yo
k.l•han1a! Mı:ıaınafih iyi ki böyle bir 
\rs:ıdüfle Lıliııin fikrini ögrenmis oL 
dıık. 

JUİ.TZİK HOLDE BfR BOMBA 
PATLAUJ! 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Gazınoda .ıı.un bo> l= ı )'t.mek ye

miş \ıe uzun ı..ıı.un k > ışn1uşluk. Bu
gün )<'mck saatimiz taruri oıo.rak de
gişrr ı~U. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
sonra birften güldü: lcabınıia günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Saat beş olduğu hodde y<'mek ma_ :' - '"'a· .... ~!'il "":... • • :· ,. , .- • r\ ... .' 
- Bu te:;adüll<:rden anlaşılıyor kl, 

siLln t;ok kuvvetli bir t..ILiniz var .. 
Tt.brık <.-derim. 

l\luz:k ba~ladı. 
Şımdi dah~ iyi konı.ı!abiI?yoruz. 
lLssoya soruyorum: 
- ŞimdJ ne yapacağız?. 

tası başında otun:y.Jrd ın:. 1VIL5ter 

His~o: 
- Bu geceyi nerc..I~ ~··~·ı:-ınek ist~r

sıni Yokohama". 
Diye sordu. 
Den cev;.ıp v('rdJm: 

Jçiı~Yo' f l'_G_a ... y-ri_m_e_n_k_u_I S-a-t-ış_İ_la_n_ı_'" 
-r_ Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatipliğinden: 

- Dört rnkanıına bir daha ila\'e 
f1.ifceğimi zannetmeyin! (Lili) bize 
buı;ün dei,'ilsc yarın liıLım ol<.ıeaktır. 

- iyi an:ına, onun ga.ı:.etccI ile tc
ma:r.ına rn~ni olmak ldzım .. 

- Bunun kol<Ayı var. Güya (Li1i) 
nln b:r olşıkı in zas·yıe gazeteciye he
n1(n bir mektup yazar ve •Llli .ıle 
t.emas ettiğin 1.Jkdirde kanını yere 
tuık.miye mecbur vlüc<:ığım!> deriz .. 
l'o~ta ile gOnCe:irtz .• 

- Ya bu n1t-ktuou (Llli) ye gö:tı-.. 
zin~., .. 

- KabU dt>ğH. OJ rnk korkak ve 
'vh:mlı bir adamdır. Bu mektubu a
lnca (Lili) ye gi~ınCk değil, onun is
ınıni anmıya bile tevbe eder. 

- Çok gırıot O holde hemen ya
zıp postaya ı.ıtalın1. 

* liisı:o d<.ğiş:k bir .rıızı .ile ga:ıetcci
$C bir mektup yaı.dı ve caddrye: çıka
rak, kendi eliyl<• posta kutust.nn. <ı.ttı. · 

- Bu tch!tkCyl ~i:ncillık. b<::rtoraf 
olo::uş sııyabt'·rız. 

- Bence bu yarıın tedbir olsa ge. 
rek Artist (Lıli) yarın öbürgün bu 
rr-dlşeslni bt ,.ka blı·lııe d~ha ~t.ıyHye ... 
JTI& mı?. 

-- Söyl;)·ôbılir amrruı, bundan bir 
f"'Y çık.Jnaz. ÇunkiJ I.Jlinin blitün dost
.lan g-:ızetcci değ.i!dir. 

11.ttStCr 11. ·o bundan sonra ycınek 
1 n1:ırl .. dı~ Z!r.ı kilise<lP. ac;lıkbıı ba
.> ılmıştık. 

lllsso bana· 
- Lilı ~ini şim<l;Jik burada bıra. 

k-.,lfm, diyordu. Eğer te~Jjke büyür
se, yani şuı·;::ıda burada gevezeliğe 

b ... ~l!.l;sa, o ı.~mnn (4) raıtarrına bir 
d: ha ııa\'e t.drblllriz Ge<:er gider. 

... {(';,ıek yiyordı•k. 
Mazik coşkun p:ır-;<ı.!ar c;ahyor

dıı. 

Bır sinemada .. 
- F(·na değil .. t"''iln'l çeviren insan

lar, perrle kaı.,1~1ncia uzıın müddet 
tahammül cden~""ı.lcr an~ına .. Sinen1a 
~cyrctmck s.:ıin lıaKknııı.dır. 

Son defa Şaııgh.ayda sinenHly:J 
g1tnıjştim. Hen1en h<'m<-n iiç ay olu
yor- OndJn sonra hit: bir !ilm görme .. 
dinı. 

_ JJay hrıy.. Altı ınaıinesine gi
deril. 

llisso birden başını kaldırdı= 
- Şa.ngt-..:ıy ded.:...rıiı. de ak1ın•a gel

di: Şu.nghaya niçin gittiJ!inlzi soraoi
lir miyim? 

- Şetim, ~on bir imtihan o1nıak 
üzere göcdermi~tt. 

- Şanghayda .;ok kaldınız mı? 

- On be:) gün .. 
- Otelde ıni? Yok!ia hususi bir 

pansiyonda ını? 

Hususi bir p:;n· iyonda, Şclim 
beru Şonı;hayda do.stu olan bir japon 
tacirine nı~afir göndenn;;)li. On beş 
gün onun pansıyonuda mlıafir kal. 
duıt. Fa.kat •• tlrııf c.-dey.i.ın ki. Ş ... ng
htıy dı.lny;:.tı.:ı eşi olr:ı:) en bir heyecan 
ve macera 1:1eP."leketidir. 

- Evet, Şan,gh::ya ben de dört beş 
kere gitmiş:!m. 1Icr glc! şimde başın~a 
bir kaza geldi, fakat ŞJ.nsın1 ):ardım 

fttı, kurtuldunı. 

- Benim de başLma bir felaket 
gclmisti, Bl~nu slı.c anla1.mak :fırsatı
nı bulduğuına n1cmnunum, }.tister 
Hisso! 

- Sizi dinli;·orum, Yokohamal 
- Bir akşom buluuduğum pansi-

yona geliyordum. Ortalık henüz karar
n1an~ıştı. n:rdcn, sok.,k başında ulo:tk 
le!ek bir adamla karşılnştım. Bu a-_ 
dam bana isimle hitap ede:'ek: 
•Heni tanın1adınız ını? ded1. liaytr .. 
Siz beni tanıyama:ısınız. Çünkü ben 
üç kere öldükten sonra tekrar diril-

(Devamı var) 

lstanbul 5 inci icra Memurluğundan: 
Mu!l:ıla A.kdcmirln, Ali Bayram Hayla'dan aldıgı (3500) lira mukabilinde 

tinnci derecede ipotek gü~terdiği ve hu luli vadeye rağınen borcun ödenmeme
ıinden dolayı dairemizin bu do!yasile yapılan takip sonunda 2004 numaralı ka 
•un hükmüne. tevfikan para;·a çe"\Tilnıcsine karar verilmiş olan Be~iktaşta Si- ... 
r.an pa:ayı atık. mahallesi Ha~fırın soka~ında eski (1), 21, (2), 10, yen! •l>J 21, 
12), 19 numaralı biri odalı diğeri odas1z iki dükk&nın tamam!arnın paraya- çe\'
Jilmesine karar verilnü~tir. 

DÜKKANLARIN HUDUTLARI: 
1 numaralı dükkıinın sağı, yorgancı Yergi dükkfuıı solu, En1in paşa dük

kfını, ~rkası tüccar ıade dergiı.bı şeri.fi. önü Has.f1nn sokugile mahdut olup zıraı 
gayri rruharrer odalı bir dükk5:ndır. 

11 Son Teşrin 1941 
18.00 Progr; r \'C r.ıen1lcket Saat A-

18.03 

19.00 
ı9.30 

19.45 

yarı. 

Müzik: R<0dyo S..ılon Oı·kestrası 

(\ .. iolonist Nctıp A~kın). 
lfüL'.k: Fa&ıl lleyeti. 
:P..1eınh·ket Saat A)..ırı, \'e A
jans }!nberleri. 
Serbest 10 Dakika. 

19.55 Müıik: Şarkı ve Türküler. 
20.15 Radyo G~ı.ct[5L 
20.45 Müzik: Flüt Soloları - lllu-

zaırer Aydın. 

21.00 Ziraat TakvlnıJ. 
21.10 Jllüzik: Opera Potpuri'lcri (Pi.) 
21.30 Konuşnıa ( 100 sene önce na-

sıl yaşıyorduk.) 

21.45 Müzik: KlJılk Türk Müziği 

Pror:ramı. ŞcL Mesud Cemil. 
22.30 ı.ıen1lekct Saat Ayarı, Ajıns 

Tiaberft."'"l·l; Zir:ıat, Esham -
Tah\~nat, Kan.biyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

22.45 Mu1.:k: Cazbund (Pl.) 
22.55/23.00 Yarınki Progı am ve Ka-

panış. 

Yeni PUDR" 1 

RENKLERi j 

önünde 

KADINLARIN HAYRETİ 

21 nunıar:ılı dükkanın bir taralı Kamit dükk5nı, bir t:ıra!ı tüccar zade der Teninıze en aygun gelecek pudra· 
gt'ıhı şerifJ ve bir tarafı Yorgancıba~ı ve sairenln ~kk5.nı ve bir tar<.ı!ı tariki nın tam rengini veren yeni bir Kolo·. 
tıınla mahdut miktarı ziraı gayri muharrer dükkdndır. 

GAYRİ :\lENKULÜN EVSAfl: rimetrık makinı icadedilmiştir. 

19 numnralı dükkan: Zemin1 çimen lo olup; cephesı iki buçuk. derinliği 3.10 Bu sayede şimdiye kadar gö-
elduğuna göre 7.75 M2 sathındadır. ÜzerJnde ayni satıhta alınişH üç pencereli rülmemlş emsalsiz bir güzeJJikte 
L!r odası vardır. Bunun zemini volto pat.rel üz.erine beton olarak inşa cdilnUş orijinal pudra renklerlnLn istlhza-
«J1up ü2erl alalr;ınga kiremit Ortülildür. Bu dükka:nın cephesi bir büyük bir ufak rına imk.An verilmiştir. Bunları 
d'mlr usturlu olup kıyrr:.eti Bc~lktasın lfasfırın. caddesi gibi piyasa mahallinde yalnız Tokalon pudralarında bu-
•ran1vay ist.a~yonuna yaku1Jığ1 göz. linün.de tt.ıtularak ( 1500) liradır. IablHrslnlz. Bu pudra rüzg:irh ve 

21 numnralı düKk5.n: Zemini keza ı;irr.ento olup cephesi 4.20, c.Jerinliği 3.10 yağmurlu havalarda bile bütün 
olduğuna göre 13.00 metre murabbnıdır. Burası iki biiyük usturludu.r. Iler iki gün sabit kalır. Burnun parlaması-
:liıkkAn ara böimesl kaldırıldığında her ık.isi bir dükkdn olarak kullanılır . Elek- na mani olur. Hususi ve beratlı bir 
trik tesisatı mevcut olmakla silati 19 No. dadır, Odaya yalnız 19 numaradan sey- usul dairesinde istlhzar edilmiştir. 
rar merdivenle çıkılır. Dı..ikk3n içinden methal vardır. Her ikisinin üzeri ala- Bu yeni Tokalon pudrasının en 
franga kiremiUidir. Buranın dahi kıymeti evveJkindeki ~erait Ye alım satım ve son yeni ve cazip renklerini bu-
inş:ıat piyasaları getirır.ekte olduğu kira. bedelleri gözönünde tutularak (1200) günden tecrübe ediniz. Do.ha gent 
Jıra ki her ıki!:ıinc :em'an (2iOO) lira kıymet veriln:i~tir. ve güzel görününüz. 

1 - İşbu ga.yri men~ulün arttırma şu.rt.ı:ıamesi 10/lt/a4ı tarihinden itibarenl-==============
!)41/2290 No. ile J~t. 5 ci Icra Dairesinin rnuayyen İlunıara!'ında herkesin görebil
mesi itin açıktır. llfıncta yazılı olanlardan fazla malümat almak istiyenler, iı;bu 
: artnameyc \.'e 41/2290 dosya nuınarasiyle memurlyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Art!ımaya 1,stirak için yukarıda ya~ılı k.ıyn1etin yüzde 7 .5 ğu nisbetindC 
pey veya mılU Lir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacakhlarla dJğcr alakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayri menkul üzerındeki haklannı husw;iyle faiz ve masrafa dair olan 
iddia1annı iibu ilan tarihinden it.ibaren 15 gün içinde evrakı müsbitclerHe bir
likle memuriyetimiıe bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicill ile 
s"bit olmadıkça satış bedelinin pay!aşmasından harir; kalırlar. 

4 - Gö.-;terilen günde arttırrnaya iştirak ... cdenleı· arttırma ş~rtnamesini oku
nıu§ ve lüzunılu malCın1ah aln11ş ve bunları tamamen kabuJ etıniş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 -- G:'lyri menkul 28/11/'11 tarihinde Cuma güntı. saat 1-1 - 16 ya ka,far İs
lllnbul Bcş.:ncl İcra ~1l'n1urluğunda üç defa ba~rıltl!kt:ın sonl<t rn <;ok ur!ttr;ı _ 
r.a bedeli gayri meı~kul için tah:nin edil ~1;.iş okın kıy rıc:tı.ıı en u •,ı 75 nl buJ
ı .. ak \"e s::tt.li lstiycnin ala~ğına rüçhtını olan alacakltı!'ın ınecmuund .. n fazla 
t 1 k ve hlı 1d:a1 ba .. ka paraya çevirme ve- paylaştır~rı. rr.a"': cı;f1arını tcca,;Uz 
< n ek şarttır. Şayet bOyle bir bedel teklır edilmezse en çok a: ttıranın taah
hudil beki ka1n1 k üzere aıttırır.a. 10 gün d.:•ha ıemd tedılerek 8/12/'11 tt<rihiııe 
~ dü! eden P:ıL:ırtes, gunü s~Jt 14-16 ya ka::ia:- İ t.:-ınbul 5 tnci icra '-femur
luJ':una arttır a bede! .satış i!'Uyenln alac .. ğın·n rüçh.anı olan alacaklıların mec .. 
ır.ul·lldn f;:ı;tıa olrr.ak \'e bı.<ndan bo.şka rarayQ ÇC\"irnıe "'e payl ... o::.t:Tn1a n:asrof
l~r ıı tcc:ı;ıiz etml'k ~:.ırtiyle en çok arttı.ana ıhalc ed:ı r. B6)lr t;::ızla biı bedel
le· alıc. çıkn11... ,a ihale yoıpılmaz ve satış t~..l<"bi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan ...:mse derhal veya ı·erilcn müh· 
let u;indc parayı vermezse ihale kararı !esholunarak kendisinden e\'vel en yük
~1"1<. teklifte bulunan k.in1!>e :ırzetıniş olduğu bedelle a1mağa razı olursa ona, razı 
u1nıllL \'ey:ı bulunnHı..tsa hemen 7 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en tok 
arltıf't:Ana ihale edilir. İki ihale ara!:ılndaki !ark ve- ıeçen günler için yüz.de 5 ten 
ı~e~p olunac.-k falı. ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalınaksızın n1en1url
yrt!r.ıiz.te alıcıdan tahsil olunur. (llotaddc 133) 

7 Alıcı arttırma bedeli haricindeolarak yalnız tapıı ferağ barcını yirmi 
ıen<:bk vakı[ t.lviz bedelini ve it..ale karar pullarını vermiye mecburdur. 

Müterakim \.'ere:iler, tenviı-at ve tanı.if.ıt ve dellilliyc resminden mütevellit 
l ıelediye rDrumu \'e n1titer::ık!ın vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp ;:ırthrnıa bede
hnden tenzıl olwıur. İşbu gayrl menkuller-in tamamı yuka~·ıda gösteriler. tar'.h. 
tc İ tanbul Bı .;"nc1 fcd. ~Ieın Jr) ğtr odası d işbu ilan ve gC.ı ~C:!lrn arttaına 
..... tnarr.e l d iresindc :ı.tıJaccı;! r olunur. 2/11/94.1. 41 /~290 

Üsküdar Asliye Hukuk Hfı.kimlib'1n-
dcn: 941/1402 

Saadet Şengczcr ae kocası Kadıkö
yünde Modada Dalga sokak 14 No. da 
oturan Behcet Şengczer aleyhine ac;ı .... 
}an boşanma davası müddeaaleyh Beh
çet Şengeı.erin adres\nin malün1 bu
lun?namasından gıyabında yapılan 
nlulıakeme sonunda taraUarın boşan
malanna dair verilen 12/9/941 tarihli 
kararın bir sureti r.ıüddeaaleyhjn ev_ 
velcc oturmakta olduğu adrese gönde
ı-iln1iş i.''e de tebliğ edilemeden geri 
gelıniş ve bütün tebligat müddcaaleyhe 
ilftnl'n yapılmış olduğundan iş bu ilJ.n 
tebliğ makamına k;;ıim olmak üze.re 
ilan olunur. 
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Sahip ve B,;;muharrlri Etom İzzet 
Benic:e - Ne~riyat Direktörü 

Cevdet K?.RABİLGİN 
SON TLLGRAF MATBAASJ 

İstanbul Emlfı.k ve Ticaret Türk Anon!ın Şirketi He Mustafa kızlan Nemi ... 
kn ve l\1eh1ikanın ~ylan ve ınüştcrcken mutasarrıfı Oulundukl:ırı Beyoğ
ıunda Firuzaga mah::ıllcsinde Sınıselviler c::ıddesindc ktiln 42 eınlfik ve 207 
Ye 207 /1 No. t..1 jla ınurakkaın ve tvdurum katından mo.ada altı katlı olup 
6 No, )u drıircsi dört oda, bir mutfak, blr heliı, bir antre ve diğer daire
_1eri b(.·şer oda .. b;rer ınutfak, birer hel3, birer antrcıyi ve en Ust katta üstü 

kr.:palı t~rast'!.yı ve bcdrum katında çamaşırlık, odurduk ve kömürlüğü ve 
her katta elektrik, tcrkos suyu ve havagaı.i tesi.sntını havi ki'.ıgir ve ahşap 
kısmı ynğJı loy.ılı ı·e ayda 148 yüz kırlı: sekiz Lra k;ra bedeli gc:.irnıekte 
olan 6X22 ;netre murabbaı saha üzerine inşa edilmiş ve caddeye 6 altı 

nıetre cephesi olan tamamı (45500) kırk beş bir. beş ytiz lira kıymeti mu
hamme-ncs1nde {Kı.ılikıratya) isimli apartın1an ~uyuunun izalesi z.ıırmında 
açık arttırmaya konulınuştur. 

Apartıınanın taksiınat ~ tafsilatı keşif raporunda ve ~tıs dosyasındak• 
vaı.·~~d zabıt varaka!lndn muharrerdir. 
BJrinci açık arttınnası: Birincjkfı.nw1 941 ayının be~incl cuma günü saat 
ı.ı den 16 ya kadar Beyoğlu sulh ınahken1eleri kalem odasında Başkatip 
nezdinde icra olunacaktır, Art!ırına bedeli muhanlmen kıymetin yüzde 
yehniş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü b~ki kal -
n1ak üzere müzayede on gün temcUt ediclrek ikinci açık arttırması 15/ 
12/941 tarihine n1üsadit pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar icra edile-

rek en ı;ok arttırıına kat'I olarak ihale ed!lcccktir. 

Birikmiş ve lhale gününe kadar birikecek binn, Beled"ye vergileri, Ev
ka[ icaresi hissedarlara ve tell;lllye rusun1u ile 20 senelik ~~rvi.t bedeli (4/6 
payının ~ senclık tav.iz bedeli ödenınjş ve \~akıfla .;1.!~kas. ;~t"-t-ilrni~tir.) 

İhale pulu tapu ve kadastro harçları nıü~ter;ye ai.ttir. 

Arttırn1aya i~tirak edecek kimselerin gayri nıenkulün kıyrrıcti muhanune
ncsınin yı..ıı.de yE:di buçuğu nisbetinde ı.•.cy akçesini VC'Yil ır :·ıi bi:" b<"lnk:ının 
bu nisbctte ten~i.nat nccktubunu vermeleri ş;:ıı-ttır Arttırnıa bedelinin 
kendisine ihale olunan tarafından ihale gününden it:baren vcrileL~rk nıüh
ıet zarfında ınahkcmc kasasına ödenmesi mecbur.dır. Odenrncd;gi tak
dirde ihale Ieshedilerek kendisinden evvel en yük~k tekllfte bulunan kiın_ 
se arzctıniş olduğu bedel ile almağa razı olur~a ona ihale edilecek ve 
o da razı olnıaz veya bulunanıazsa hemen yedi gün müddl!t!~ arttırmaya. 

çıkarılac<::.ktır, Yapılacak 115n a1fı.kadarlara tebliğ edi!n1iyecektJr. ?,f;iuıyede 
sonunda en t;'Ok arttırana ihale edi ıecek ve her ikı ha.ide birinci ihale edi
len kimse iki ihale arasındaki farktan ve zarardan mes'ul tutulacaktır. 
İ.h.nle !arkı ve geçen günlerin yüzde bC§ Jaizi ayr:ca lıükme ha.cet kaI
nıaksızın tahsil olunacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer alftkadarlaru1 

gayri menkul üzerindeki hak ve iddialarını ve hususiyle faiz ve masraf 
\·e saireye dair olan iddia ve itiraı!arını tarihi 113.n<lan itibaren on beş 

gün içinde satı~ mcn'lunı olan mahkeme başk3tiblne bildim·ıeleri 15.zımdır . 
Aksi takdirde hakları tapu sicilleriyle sabit olmayanlar satış bedelin1n 
paylaşmasından hnrç bırakılac:aklarciır. Müzayedeye lşlirO.k edenlerin bü
tün şeraiti kabul etmiş ve evvelden öğrenmiş ve bUerek grıyrı menkule ta
lip bulunmuş oldukları addcdilere k sonradan .itirazları 'JlesmU olamıyaca_ 
ğından satış gününden evvel gayri ıı1enkıılü gezlp gö•ıneleri ve fazla ma
Jümat almak istiycn:erin 941/30 No. ·ı~ Mahkeme Başlditlb!ne müracaat 
ctmoler; il(ın olunur. (7949) 

Emniyet Müdürlüğünden: 
• 

Şişlı nahfy.eslne l.ıağh Feriköy Karakol bjnası açık eksiltme suretlle taınir 

cttiirlecektir. Eke.iltme 25/11/941 salı günü yapılaraktır. Tamiratın muhamn1en 

bodeli 633 lira 98 kuruştur. Muvakkat teminatı 47 lira 55 kuruştur. İsteklilerin 
ayni gün ve saatte müdUriyetimiz binasında kurulu koml~yona sartnameyi gör-
mek lç!n de Ş. 3. mtidürlüğilne müracaalleri. 9654 

1 IST ANBUL BELEDiYESi ILA~LARI ·ı 
Yıllık 

Kirası 

180,00 
111,00 

İlk Tem, 

13,50 Kerestecilerde kain ~coze hiı.li dahilinde 96 N°ll. ıı yazıhane. 
8,33 Floryada Çarş1 sokağında k~ln 12 No. lı dükkan. 

Yıllık ki.ra bedeli muhnmmenlerl ile ilk teminnt miktarları yukarıda yazılı 
iki parça gayri menkul birer sene n1üd cietle kiraya verilmek üzere ayr ı ayrı 

DÇJk arttırmaya konulmustı!r. Şartnameleri zabıt ve mua.melAt Müdürlüğü kale
mlnde görtilcbilir. İhale 24/11/941 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve h;il dahilindeki 

yazıhane için §artnnme mucibince ibrazı Hizımgelen vesaik ve 941 yılına ait Ti-. 
caret Odası vesiknlarile ibalc günü muayyen saatte Daim! Encümende bulun-
maları. (9719) 

Kadıköy Sulh Mahkemesi Başkatipliğinden: 
Müddei ?.femduh tire.s.inin müddeaaleyhler Fatma veresesi Jl.1elek ve Sami, 

Bican nam dig-er Peyman, Pervin Çavuş oğlu ile şayian ve müştereken mutasar
rıf oldugu Kadıköyünde Rasimpaşa M. İzzettin sok&ğında 63 kapı sa)·ıh ve 193 
ada ve 33 parsel No. lu ve zemini Selim kadin~ vakfından haricen ktırgi.r ve da_ 
bılen ahşap ve 2800 Jira kıymeti muhammeneli tamamı 182,S metre murabbaı 

olup bundan 68,5 metre murabbaı bina olan mr.abahc;e bir b:ıp hanenin zemin 
katlnda soknk cephesinclc ve sokağa ve hane dah:Une kapısı bulunan bir oda 
ı·e hnnenin sokak kapısına altı basamaklı ınerdivcn ile çıkılır soknk kapısından 
g:rildiktc zentlni renkli çlni döşell bir antre ve tekrar iki basamaklı bir ınerdi

\"en ile birinci kata girildikte bir sofa üı.erinde biri sokağa dlğEd bahçe ci
hrtine nazır iki oda ,.e yanında bir helii ve hanenin nrka cephesinde ve odadan 
gcc;l!ir bir kapıdan girild:kte zemin! kırmızı çini ctö~eli lı.r ınutfak 1..e arka taraf
ta harap ve çatısı yı:tıl:nış bir çamaşırlık n1ahalli ,.e ikinci kata ı;ıkıldıkta bir 
~c;fa üıerinde sokz.k 1.:het:ndc bir ve bahç(> c;hetınde bir •)da \'e bir helfr ve 
Lçüncü k::ı.la <;ıkılıi1kta bir sofa üzednde yerh dol;ıphırı Uc .sokak cihetinde bal_ 
konlu bir oda \'C bahçe cil'..etinde iki oda ve bu kattan bir merdiven ile çıkıl
ci1kta ~of.:ı şeklinde Li.ı; t:ıı·<ın arası ·..-e çatı kı~mı v:ııdtr. ıra.nenin arka cihet:n
rie baı.ı n·t>yvclı \"e nıl'yvo.s;z ağaçları havi kadastro te!bit raporunda yazılı mik
tc-.rdn bahc;esi vnrdır. Jı..Iczi\.Cır hane tarihi ilandan itlbaı en daiı-ede eshabı müra
caat...'"\ açık bulundurulan !;;alış şartnanıe~ınde yazılı şerait dairesinde ve peşin 
y;:ı.ra i1e Kadıköy Sulh !\lahkemesi Başk3 tipliğinde 3/12/941 tarihine tesadüf 
cd"Cn Çarşamba günü saat 10 dan 12 ye kadar açık arttırma ile satılacaktır. 
Ycı rrd mezkürda sah:} kıymeti ınuhannnenenin yüzde ;)'etmiş be$:ni bulmadığı 
takdirde en son arthranın taahhüdü baki kalmak üzere müzayedenin 10 giln da
ha temdidi ile 31/121941 tarihine tesadüf eden Cuınartcsi günü saat 10 dan 
12 ye kadar en çok arttırana ihalei kat1 iyesi icra kılınacaktır. 

Taliplerin satışa girıneleri için yüz.de yedi buçuk pey akçesi vermeleri la
z,mdır. Satış tarihi.ne kadar müterakim bina ve e\'kar ı·c belediye vergi borçları 
i:e rüsumu de11A1iyesi ve sahş harcı h!sseoarların" ve 20 1>enelik evkal tAvizi ile 
ihale pulu müştcrisir.e aittir. icra ~ ina~ Kanununun 126 ıncı maddesi muci
b;nce ipotek sah.ibi alacaklılarla diğer o.liıkad::ırların hU!;USiyle faiz ve masrafa 
<!,aJr olan id<llalannı ıo gün içlndc daireye bildirn.eleri aksi ha~tle hakları tapu 
sici11eriyle s~bit o!madıkr:a paylaşn1asından har;ı; k4l<lcaklar<lır. Fazla malUmat 
[.]m<ık ıst!yenlcrin 11idlık.e~nen!n 941/233 No, lı do~l·•~ na :nüracaat eylcnıelerl 

l~umu naı:ı ol\:cur. l7945) 

Harbını Nasıl ' -
Yazan: RAHMİ YAGIZ __ No. 1 

Balkan mağlubiyetinden sonra, 
Osmanlılığa Avrupalılar "Hasta 

adam,, ismini koymuşlardı ! 
• 

MUKADDİME -
Jsmanlı İmparatorluğunun 

harpler içinde geçen son senele
ri arasında Balkan Harbinin hu
susi bir tedkik ehemmiyeti var
dır .. 
Osmanlı devleti, Meşrutiyet in

.lolabını müteakip altı yıl devamlı 
bir faaliyetle otuz üç sene ihmal 
edikn müdafaa kuv\'ct ve vasıta
larını yani ordu ve donanmasını 
tensika uğraşmış, altıncı yılın ni
hayetinde mcxlern sılahlarla mü
cehhez bir orduya ve yeni viıhil. 
icr il.lvesile ku\'vetlendirılen bir 
doni'.inmaya sahip oln1uitu .. 

italyan muharebesinde İtalya
nın kolaylıkla Afrikadaki Os
manlı vilfıyc·t?rrini ele geçirmesi, 
büyuk davasını güden Balkan 
devletlerini de harekete geçinnL 
ye kfıfi gelmi~ti .. 

iyi teçhiz edilmiş bir ordu ve 
donanmaya sahip bulunan Os
manlı imparatoriuğun:.ın, Sırbis
tan, Karadağ, Bulgar:stan ve Yu. 
nanistan giti dördü bir araya gel
diği halde bir devlet bünyesin
drn daha ufak olan müttefik kU\·- • 
vetlErinc, b~r yıl süren mücadele 
sonunda mağliip olması bütün 
dünyayı hayrete du~ürmü~, Os
m~nlı hükumetine •Hasta adanı• 
tcşh'.Fi işte bu harbin neticcs.'1-
de tam bir isabetle k0nulmuştu .. 

İırparatorlugun o zamanki mağ
lubiyetine meıdan veren scbeP
lerin başında kumanda hey'etinin 
zay r oluşu ve müdafaa kuvvetle
rinde parti fikirlerinin ihtiliif ve 
münakaşaları da bulunmaktadır. 
BinJcnalcyh bu magliibiyetin se
beplerini düşman üstünlüğünü 

ele 3larak yapılan tcdkiklerde a
rıyacak yerde bizzat Osmanlı ">r
dusu ve donanması crkiınında ta· 
harri etmek icap eder .. 

Denilebilir ki; Balkan Harbin
deki mağlübiyeti düşman orduları 
deilil, bizzat Osmanlı ordu ve do
nanması kendi eliyle hazırlamış
tır. 

- Birinci Kısını -

-!-

Balkan Harbine tekaddüm 
eden hôdiseler 

1911 Osmanlı - İtalyan harbi
nin Osmanlı imparatorluğu aley
hine iki vilayeti kaybetmekle ne. 
tice1enmesi; Trablusgarp ve On-

,, 
iki adadan müıckhcp . l~' ,v· 
Bahıiscfit vil5ı c1 :u·.ı 113~rılr 
lara tcrkedilmC"~i; bida\ c~ ·\erı.o 
lustaki bir a• uç Tiırk ccn,• $l' 

. d.pd. . ınoder:ı 
nın taze, ı ırı ve en •ce*' 
lahlarla mücehhez ılü;-rrı·"' ·,,. • 
vüzüne karşı kcyması \'elı~ :ı. I· 
koyuşun muvaflak.; l•t ,ek ı ııı> 
ması neticesinde ltalyanı:ırı:rc~t' 
kanlıları başka cephe<!- n h .. r. 
te geçirnıesinckn hasıl cıın~~~ 

Esasen Afrikaya nıu 0 •• ·.• 
kuvvet ordu ve mühiırn·o· · ': , '· a' ,ı 
kedemiyen Osmanlı l ınpaf • f• 
ğu, kendi iç işlerile nıcşgul;, ~ 
ken, İtalyanlar tardınd~ 11 .. t sı1'• 
edilen Balkan clc·.kt!crı, u~·'!
Bulgar, Yunan ve KaradJj; h 1<>--' 
metleri, aralür.nda aı n: ır.:ı~r 
etrafında bir ittifak hazır' 

!ardı. •. fl'··'" 
ltalyanın le)dkini pE~ J .• 

sir bir tahrik sayrr.ıy~tı b: b r 
Jetler; ayni s:rada Loı ~• "sıl".· 
le~cn Rus Haric;ye No.. . .. f· 
nof ile İngiliz Başvckilı S · aı1'i 
var Grey de k"ncl.lcr'n. e~ .~ 
maksatlara doğru scvla det ,( ı 
kilde vaitlcrdl• bulı.:ıo '1C~e;ı 
fazla bekkmiye lüzl.i,~ ~ 
l ı er.. bU) 

O zam~n da Avtıtpada 0ıJ• 
bir har1Jin b;ı'Jl;::re.,.l. üzere 
ğu apaçık larkdunuy -d 11· t ~" 

Bir tarafta. büyiılt c{,pl 113 e ı 1 
mark'ın prensiplerin' takip' "t 
bik eden Kayzer Alm.ınY•51 ' 5/ 

tarafta Alır.anyan:n J\sruP"1eı~J 
hu için büyük l:ir t~h' ke rııe•' 
ettiğini ileri süren İnı; ıterc 
cuttu.. p!Jll~ 

İngilizlerle Ruslar, .\in'·~ f ı· 
Avurturyalıların dıplom811 11~ f' 
Jiyetlerini knntrol cdc:·ek \,.ıı 
!erinden ho~lanmad kla'.~ • ., 1 : ı 
müşterek menfaatleri y~·'·w " 
birbirlerine yakınla~mak 
munu duyuyorlnrJı.. . .,rJ1 

Sazanof, dc\T;n şöhretli ·~;P D' 
adamlarındandı.. Pari<e gı uııf 
radan berlinc uğnyan \'C lrıgı:ı 
kibcn Londraya geçc rk p.' 

· · · Ed G cı·le ' Başvekılı Sır · var r .. 8 . 

zakerelere gıriien ve Ru>\ ıl' 
İngiltere arasında bir i1lıf~l!I'} 
mini hazırlıyan Saz~nof, " r• ~ 
ve Avusturya hükurn•"·r Q,ıl', 
Akdeniz, Boğazlar ve Yal< rı. il';• 
üzerindeki siyasi emcllcric·ı 
talan:ak gayesini güdüyord~~· 

(oevanıı "' 

1 Devlet Dem:ryolları ve Limanları İşletme U. Maresi iıanW' 
,r 

Muhammen bedeli •20005 1ira 35 kuruş> olan işletn1emiL rneınU~ ,,rtı' 
tahdem~ni. için 639 takım açık yaka •Ceket, yelek ve pantolondan • ıb "sJ' t' 
211 takım kapalı yaka cceket ve pantoiondan ibaret> elbise ki cenı nıı. ıeo" 

l ,. 
kın1 elbise ile 490 adet palto ve 450 adet şapkanın dikintl işinin kuına.i ~ ·ti 
mizce verilmek ve astar •saten kazalln> tel5 düğme. sırma ve dıter en'·" 
malzeme ile alameti farikalar müteahhide ait olmak üz.ere 27/11/941 p;ı: l" 
güni.l saat 15 de Afyonda 7 inci işletme ınüdürlüğil binasındı.t kü.p:ılı ı ıJ 
ille eksiltmesi yapılacaktır. ,·!'1 ı.., 

Bu Jşe g_irnıe~~~~tiye_nlerin •1500> lira .•40> kuru~1uk mttv~kkat_ te;4 e J 
kanunun tayın ettıgl vesıka.ları ve tekli!1erıni yukarıda y .. :ı::ılı gun t><.1•1t o 
ciar Afyonda 7 inci !şletme komisy~n ~b:1g;ne v~.r~el,eri. l;1ı..ınu1ır •. "hr 

Şartnameler parasız ol.ırak 7 ıncı !şıetme muduruJgundcn ..ılın~·b 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
siltme Komisyonundan: 

- 6~' 
Arttırma ve 

-:<) " Eltıı.ığ en•ıazı akl1ye ve asab:yc haslancsinfn 625 met.re ::ı.U<ılık .-· 
eksiltmeye konuımuştur. 

1 - Eksiltme 12/11/941 çarşamba günü ı,aat 16,30 da iı;taublrl 
İctimal l\.luavenct Jıı1üdürlüğü binasında ku:ı.·ulu konıi!'lyondrı yapıl ... 

2 - Muhaınmen fiat beher n1etrc için 380 kuru~tur. t< 
3 - Muvakkat ten1inat 178 lira 15 kuruştur. !JJI rl ı 
4 - istekliler şartname ve nümunesini her gün komisyonda gurCdll >·. 
5 - İstekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 suyılı kJr.Ufl ptı li 

yesiknlar ile bu işe yeter ınuvakkat tcrrıinat makbuz veya banka r. 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 9452 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü 
En iyi rr.er.ba. suları mC)'":ınında nefa~cti ıtiba.:. ile cskıdeni.ıcrı ıcl. 

b:r sôhret ve kıymet kazanrnı.ş ohın .<.aıak..:ılak !'uyıını.ı.n \":l.k.· ' 1 ıır 
geçmiş ve biliı. iJtlsna r..enbad:ı heıkcı:.c JCUL !~atle sat 'm kta lhı 1 un 
szy:n h.:..lka llün olunur. t9613> 


