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kendilerinden dondu, ha- K u r m ay Et kesmiyen 
k k I toptancılar :j: ha~k:~:d~:i: : re kat şid- Başkan 1 Vali mu:vini bun-

I.lulg"rist.:n «Bek<:> t:ı • 'ı d e t 1 e n d •. d e g •. ş t •. )arın şiddetle ceza-
bi~ edilen şekilde Yu . 
go.Javya ve Yunanist<ı- ---•--- • 1andırı1 a cağı n ı 
nın mirası:ıa konmuş • Al 1 M k y · G l K s ö y l e d i 
hl(. Kendi~inden istene- man ar os ovaya enı ene urmay 
c..!k fedakarlıklar kar~ı- doğru iki istikamet- Başkanı orduda sihir .. 
sındn bir takım •<Veh\. t b" d h ·ı ı;1 eı> ini ileri süren Bul- en ıraz a a ı erlecıi baz olarak tanılıyor 

~zan: ETEM iZZET BENICI:. 

1 
1 

garlar da muhakkak Li Vişi 19 (A.A.) - Rus cephe • Londra, 19 (A.A.) - Genel Kuı-
İstikbt-li tnvin eiJ,.me • ı;ind~, yağmur devresinden sonr~, may Başkanı General Con Dlll, 25 İlk.. 
mekt~n gelen de bir iç bütün memlekete bir soi,'uk <lal • ltiinunda çekilecek, yerine, anavata.n 
•ıkıntısı ~ardır.. gas · 1tm· t.. c· d' .__ kuvvetı..'Ii kumnndanı General Sir A. 
0 • • 

1 ço uş ur . .,ım ı '""r yer don lan Bt'Ookc g.,U,cekUr. 60 ynşına girdi. 
tuttuğu için yağmurlardan hare. ği srrada vazifeden ayrılan Şir con 
kc!siz kaL-nış ol.ın zırhlı vahidler Dlll, Feldmareşal rütbesini ibraz et-
lıarek(\e geçmişlerdir. Muhasım. miştir. Ve Bombay Va1'si Sir Rogcr 
lar taarruz ve mukabil taarruz : .,.,. ! ... umley'in memurjyctinin nıüddeti so-
1ara tekrar başl~mışlardır. na erince onun yerine getirilecektir. 
Beriın ve MO>'kovadan gnl~n B" il . d • 1 .. 1_., Genel Kurmay İkinci Reisi Sir Hen-

' 

Et nlıfsele.:;i hakkında yarın VaHnin 
Reisliğinde mühln1 bir toplantı yapı_ 
1acak ve esaslı kararlar verilecektir. 
Bazı topt.ıncı:arıo et Jresn1et!Jkleri Vi. 
l;lyete de ihbar olunmuş ve VilAycı 

bunu ('Ok mühin1 görerek tahkikata 
geçmistır. Bu husasta Vali Muavini 
B. Ahmet Kınık bu s::ıbah bir muhar
ririm17.e deıiıiştir ki: 

- •Meseleyi çok ciddi şekilde t.1h
kik ettiriyorum. Bu i.Şe tevessül eden
ler tesbl~ e<lil~rck haklarında emsali
ne ibrt o1tn<!k üıt'rc &iddetle hükClm 
verilecektir. 

TALEBE YURDU TALİMHA E 
BiNASINDA ·AÇILACAK 

Bugün saat 15 de Üniversitede 
büyük bir toplantı yapılacak 
Maarif Vekili B. Hasan Ali Yü. 

cel ile Parti Genel Sek1'Eteri dok. 
tor B. Fikri T~zer bu sabahki 
ekspresle şehrinııze gelmiş1er ve 

Haydarpaşa islasyonunda Vali, 
Belediye Reisi Lutfi Kırdar, Vi. 
!ayet Parti idare htoyeti reisi B. 
Reşat Mimaroğlu, Üniversite Rek.. 
törii B . Cemli Bılsel ve diğer ze. 

(Devamı 3 ünrü Sahifede) 

Bulgar l'ndamcu.osunda Hari. 
riYL Encür.ıeni Rehi tarafından 
S6ylcnen nutkun Türkiye hakkın. 
dak; kı>mı Türk matbuatından 
Iay,k ni<hı;':u cevabı aldı. 

liulgar rc:,mi söz(tisüııün rad· 
hdaki 11cşriyatı da Hariciye En. 
ci.i.ıncui Rci~inin sözlerinden fark. 
'••dır. Ili:ı lıcr ikisiuin de sözlel'i 
~~görüşleri iizeriııdc duracak de· 
gıJiz. Ancak şunu ve şu kadarını 
s<iylcıııck istiyoruz ki, Bulgaris. 
1aıı kendi Jıc•abına üziintülii bir 
devir yaşa<lığını saklı~'aınıyor. 
llııtun bu •üıler, işaretler, vahi. 
lııeler hc]l lııı iizüııtiidcn doğmak· 
tadır. 

' ~- H A<R p~i<v. ·:A_Zİ"Y E\T t·· 
~ • tT ~ man pıya es'. 'OY "'"~ 1 ry Povhall, ba~ka bil" \'RZİfcye tayin 1-----------------------------

(Devamı 3 üneü Sahifede) saklı Rus asken a:nyO'r edil«ek ve 45 y.ışında bulunan Gene-
ral Nyc onı.m yerine getiı·ilccektir. Yu .. 
kanda ismi geçen Sir Alan Brooke, 58 

Hava Kurumunun 6 
aylık çalışmaları 

- - .- .. _ . .._ ... .. · .. ·:~. 

llulll'aristaıı, Türkiycnin kcn. 
di'>ine karşı oJ:ın dostluğundan 
ll>ttlıakkak ki emindir. Türk milli 
siyasetinin hiçbir maceraya he. 
~rsı; olmadığını kat'iyetle bildiği 
~dar Tiirkiyeden Bul~aristana 

b1rbir tehlike gelmiyeceğiniıı de 
0 kadar farkında<lır. Fakat, maruf 
1•hiri ile •beleş.ten bir surette 
~ıınanistan ve Yugoslavyanın 
.ııirasına konmuş olan Bulgaris. 
1•.n bu bü~·ük miras çerçevesinin 
tnde daimi bir •acaha?.•nın bur. 
Untusunu ve tabii vehimlerini 

*tnd; hesabına duymaktadtr. 
- Acaba. harp nasıl bir neti

te\·e varacak? 
Acaba, işgalimiz altına aldığı. 

llııı yerler bize bırakılacak mı?. 

1 
Aca ha, harpten bu kadarla kur. 

1
ulacak mıyız, yoksa yeni yeni 
~akıirlıklara sevkcdilecek mi· 
,it? .. 

d· ı\caba, Almanlann zaferi tak. 
~•inde va:ıiyetimiz ne olacak, İn. 

~•!itlerin galebesi takdirinde oo 
•le gireceğiz?. 
İşte, bütün bu •acabalar?. Bul

tıır dimağ ve ruhunun bugünkü 
eıı.tişesini, rahatsızlığını teşkil et. 
llıelıtedir. 

l'iiksek Milli Şef lnönü yıllık 
~luklannda Türk milll siyase. 
·~den bahsederlerken Balkan 
~illetlerinin istiklali üzerinde de 
urrnuşlardı. Bu da Bulgar kom· 

ltı ve dostlanmızın dimağında 
lııuhakkak ki •uaba?.• silsilesine 
~Ytı. bir fasıl katan bir durum ib. 

' etmiş olmalıdır. · 
Ilı 8ulgaristandaki ruhi, tabii, 
ti; •~di rahatsızlığın sebepleri gö. 
ı·~"Yor. O halde, Bulgarların is. 

1' hali tayin edememeleri, yeni 
~alıarlıklara davet edilip edil
~~eceklerini bilmemeleri, va:ıi. 
idetı kendi besaplanna iki şekilde 
ıe..;"".e ve idarenin çare ve tedbir. 

ılo haşhaşa btrakmaktadır. 
llu iki şekil şudur: 
~ 1 - Harbin nihai neticesine 
tt dar Almanyanın zaferine dua 

1 lltek ve mevcut vaziyeti muha
llta etmek kaygısı, 

ı 2 - Bulgar milletini yeni yeni 
ı:!'kiıriıklam scvketnıcmenin 

birini bulmak. 

~}irinci şekil ve vaziyet sarihtir. 
t~~tılıu, Bulgaristan Alman zaferi 

1;1 .. aklııık etmediği takdirde Çör. 
bı 1ıı nıc~lıur bitap ve itabına 
ı.;•uz kalarak, İngiltere hesabına 
bet•.btc üçüncü defa yaptığı iba. 
ltıı ııı cezasını kat kat ödemiye 
q lıotuuacaktır. İstikbalini, ka· 
"1 11~larını muhafaza.ı anrak Al. 
ı..~tı zaferi ile mümkündür. Fa. 
dıt! Almanyanın nihal zaferi tak· 
i;r~n~o Eulgaristanın ~o Bulgar 
~t~ lalinin nasıl bi:O istikbal kay. 
~U ~t~ği do ayrıca bir tahlil ve 
)-~U•ce nıenııudur ki, bunda 
)~ l\ıı Bulgadar değli, ba~ta ita). 
~;•lıııak iizere bütün Avrupalı 

etler alakahılır. 

yaşındadır. 

CON DİL"İN BEYANATI 
Londra, 19 (A.A.) - Slr john Dili, 

aşoğıdaki beyanatı neşretmlştir: 
Orduda genç adarnl.lrın iler1emele

rini ötedenbcrl arzu ederim. Bu da. 
dah:ı yaslıların yerl\::rlnj onlara bırak. 
rnalariyJc mümkün olı:ıbJlir. General 
Brooke'u ve parlak n1azi.slni h<"pini:ı 
bilirsiniz, Genel Knnnay Başkanlıı;'l 

vazifemi ~ndisine çok büyilk bir iti. 

Moskova meydan muharebesi 
böyle devam edip gider mi ? 

Genel Merkez dün Ankara'da 
altı aylık toplantısını yaptı 

(Yazan: IMIKLI KURMAY SUBAY) 

Ankara 19 (A.A) -. Tü.'.k Hava ı saat onda bir toplantı yapılma • 
Kurumu ge_nel merkczı, dun saat tına karar verilerek toplanhya 
onda Mardın m<b'usu General son verilmiştir. 
Seyfi Düzgörenın başkanlı1h al • Merkez · ı h ı· · 1 

1 
,,. ıc are eye ının ça ışma 1 

tında altı ayhk toplantısını yap. (Devamı 3 üncü 5'ıhifede) 1 
mışhr. Rahmetli General Cemal 

matla b1rakıyorum. 
YENi BAŞKAN 

Lonnro, 19 (A.A.) - Yeni Genel 
Kurmay Başknnı Sir Alan Brooke, or
duda sihirbaz oJar::ık tanınnuştır. Ve 
mnkine!cştlrme sahasında. mütehassıs-

tır. Brjta,nya ordusunun en istidatıı, 

(De\·amı 3 üncü Sahifede) 

Bugünkii tebliğlrre göre, şark 
cephesindeki harekat şöyle lıuta. 
sa edilebilir: 

ı - Alman • Fin 1<ıt'alan J'ttur· 
mansk'ı alaınanıışlar; kar ve so .. 

ğnğa karşı !ıarınmak için bu şelı· 
rin garbinıl"eki dağlarda kış ordu. 

Mersinli .tçeı. ın hatırası ayakta BOYACI USTALARI DERT YANIYOR'· bir dakika susu!arak anıldıktan 
sonra geçen toplantıya aıt zabıt 

hulasası, merke' idare heyetinin 

çalışmaraporuiicmürakiplerra. lMuh ekı·rıerı·n mal saklama-poru ve bilanço tasdik edilmiş, 
ı:enel merkez haşkanlıi!ına Bay 

Nuri Demirağ !,wafıııdan veril. s yu•• •• nde 5 o b miş oıan bir dil~kçcnin tetkiki 1 z u n oyac 1 
ı~in 20/11/1941 perşembe günü 

B k
.
1 
işsiz kalmak tehlikesinde 

aşve ı 
Mersinde Bir Usta: - "Boya malzemesi saklıyan muhte-

Mersin, 19 (Hususi) - Başvekil 
Doktor il. Rc11k Saydam dün saat 15 
de Menılne geldi. Başvekil istasyonda 
Vnli, Viliiyet, Parti ve Belediye eric.5 .. 
nı ve kalabalık bir halk kütlesi tara
fından karşılandı. Başvekil Vi~yetl, 
Belediyeyi ve Partiyi ziy:ırct etti. 

Doktor B. Refik Saydam Vali kona
ğına m,isafir edllmlşt:r. 

iki tramvay 
arasında iki 
kolu kırıldı ! 
Şehremininde Kü~ıikhamam so

kağında oturan 12 yaşında llyas 
oğlu Neemettin Aksaraydan Be. 
yazıda çıkmakta olan tramvayın 
tersindeki sol basamağında dıı.. 
rurken aksi istikametten gelen 
28'71 numaralı vatman Fethinin 
idaresindeki tramvay kendisine 
çarparak sağ ve sol kolları kırıl· 
mış, Cerrahpaşa bastanesino kal. 
dırılınıştır. 

KISACA. 

Allarıu olıaydı .. 
belki 

Biziı-n mahut arkadaş.:ı: 
- Kurusu, Ruzvelt ile gorüştü. Ne 

dersin, ~ı\n1erika - japonya itil;lf1 ta. 
hakkuk edebilecek nı!?. 

Diye sordum. Gülerek: 
- Kurusu .. Adı üzerinde .• 
Diyerek, 11flve etti: 
- BJr •Akarsu> gitseydi, belki .. j:ı .. 

ponyanın istedikleri, Anıer~ka ve İn .. 
gilterenin karşılıklı durun1u o kadar 
kuru ki ~Kurusu» hakikatte neyi ifade 
eder ise bu müzakerelerin EOnundan 
da ancak o nisbet ve teote:.tir ifııdesl 

içinde bir netice çıkabileceğini uma .. 
rım. Ne japonya Çinden, ne Amerika; 
ne japonya Uzak ŞJ.rk hakimiyeti id
dia~ından, ne Ametikn; ne japonya 
hayat sahası ve pazar arz ':Sundan 1 ne 
Amerika .. tlkamazlar. 

"· SEKİB 

kirleri ifşa edeceğim. Mürakabe Komisyonu 

1
beni dinlemek zahmetini ihtiyar eder mi?,, diyor 

1 
Memleketimizde istihsal edilen Bezir 40 kuruştan 240 
a çıktı? Bu sebepsiz tereffüün mesulleri niçin aranmıyor? 

Şehrinıi:ıdeki boyacı ustaları 

boya malzemesinin gittikçe paha· 
lılaşmaı;ı yüzünden son z.amnn. 
larda çok müşkül bir vaziyete 
düşmüşlerdir. Ezcümle Kadıkö. 
yünde Kaptan Hasanpaşa camii 
Mektep sokağında 16 numarada 
oturan emektar boyacı usta. 
!arından B. Refik Alt!nel dün mü. 
teaddit arkadaşlan namına gaze. 
temize gelerek gözyaşlan arasın· 

ALMAN TEBLf Ol 

Sivastopola 
mühim darbe
ler indirdik ___ ,. __ _ 

istihkamlar, liman te .. 
sisleri bombalandı 
Bcrlin, 18 (A.A.) - Alman or· 

doları Başkumandanlığının teb. 
liği: 

Kırını'da savaş tayyareleri ve 
Stuka'lar, Sivastopol istibkiimla. 

rına ve liman tesislerine imha e· 
dici darbeler indirmişler, hiiyiik 
bir na\<liye gemisi batırmışlar, 

bir torpido muhribi ile bir tic11Jet 
gemisini hasara uğratmışlardır. 
Düşman Doneç havzasında kıs. 

men şiddetle müdafaa edilen sah. 
ra mevzilerinden atılmış \'e püs
kürtülmüştiir. Sınai mıntakada 

yeni topraklar işgal edilmiştir. 
(Devamı 3 ün<u sahifede) 

1 

!Fiat Mürakabe 
!Komisyonu bu 

e el koymalı! 
da bu hususta ~mılan söyledi: 

._ Nefsi istanbulda 500 den 

fazla boyacı vardır. Bunların aile. 

OTUZ iKi 
yeni kaza 

Yurtta yeniden kaza .. 
lar teşkil ediliyor 
Dahiliye Vekaleti yurdwnuzun 

muhtelif mmtakalarında yeniden 
32 kaza kurulmasını kararlaştır
mıştır. Bu hususta yeni bir mülki 
taksimat kanunu hazırlanmakta. 

dır. Yakında Büyük Millet J\lecli. 
sine verilecektir. 

Mtlderrlı Ziya Olafta 
varlılerlala dA· 

vaıı bagtln ba,byor 
ı milyon lirz.ya baliğ olan ı:crve

tini Ünlverstteye teberrii eden Doktor 
,.ıü<lerris Ziya Gün'ün varsilerr vasf .. 

yelten b~ı tesisin lptal alunınası için 
İstanbul 3 üncü Hukuk mahkeınesin
de bir dava ac;ıhnıştır. Bugün saat 15 
de bu d::>v~ya ba:la:n ılr.caktır. .. ~ 

!eri de bittabi nazarı dikkate ah .. 
nırsa iki bin küsur vatandaştır. 
Malzeme yokluğu, pahalılığı se· 
bebile iş mevcut olduğu halde lıe. 
pimiz işsiz kalmak tehlikesinde 
bulunuyoruz. Vaktile 40 • 45 lru· 
rnşa aldığımız beziryağı şimdi 

230 • 240 kuruşa çıkmıştır. O da 
pek zor bulunmaktadır. Halbuki 
beziryağı memleketimizde istih· 

(Devamı S üncü Sahifede) 

SOVYET TEBLIÖI 
• 
imha suretile 
düşmana tele
fat verdirdik 

---ı•---

Muharebelerin şiddetli 
olduğu bö:geler 

Mo~kova, 19 (A.A.) - Sovyet 
gece yarısı tebliği : 

18 Sonteşrin günü, kıt'ıılarımız, 
bütün cephede düşmanla çarpış. 
mışlardır. 

J\luharebe, Katinin ve Voloko. 
lanısk kesimlerinde ve cenup ha· 
tı cephesinin bir kesiminde !ıil. 
bassa şiddetli olmuştur. Bu mu. 
harebelerde kıt'alarınıız, düşma· 
nın hücumlarını tardetmişler, 

malzeme tahrip etmişler vo Al. 
man kuv\'etlerini imha suretile 
dü~mana telefat \'erdirnıişlerdir. 

17 Sonteşrinde 18 Alman tay· 
yaresi tahrip cdilmi~tir. Biz • 
tayyare kaybettik. 

gahları tesis.ine başlamışlardır. 
2 - Buz denizi cenup sahili ile 

Ladogn • Onegn gölleri arasın· 

daki bölgede Fin ordusu hiçbir 
ileri hareketle bulunmamıştır. Bu 
bölgede ancak kaynk kıt'aları ha. 
rcket edebilmektedirler. 

3 - Ladoga gölü cenubunda 
Svanka • Tikvin hattına vlllan 
Alınan kuvvetleri bu battı birkaç 
gündcnberi daha şarka geçem"" 
mişlerdfr. Bunun için Svir nehri 
boyundaki Rus kuvvetleri do he. 
nüz şarka çekilmemişlerdir. Bo 
vaziyete göre Rusların Vologda 
istikametini iyi tuttuktan vo adım 

adım müdafaa etmek istedikleri 
anla.şdıyor. Bu müdafaa J\.losko
vanın muhafazası htlkırnından da 
ehemmiyetlidir. 

4 - Jl.loskova garbinde Alman 
taarruzları ne tabiye ve no de 
sevkulcryş sahasında hiçbir mn. 
vaffakiyet kazanmamıştır. Ruslar 
ilk mu1'arebe hattını ellerinde 
bulunduruyorlar. Almanlar Tu. 
la'da yapamadıkları cenah taar. 
nızunu şimdi Kalinin ve Voloko
lamsk'dn yapmak i•tiyorlar. Rus. 
!ar bu Alma" taarruzunu da kır. 
mıya muvaffak olurlarsa, l\fosko· 
vayı bu sefer de kurtarmış ola. 
caklardır. 

5 - Cenupta Doneç havzasında 
da bir değişiklik yoktur. Yalnız 
Kırım'da Sivastopol ciddi muha. 
rebelere sahne olnııya başlamış· 
tır. Ruslarm burasını tnhfiye et. 
mek istedikleri anlaşılıyor; bu işi 
bitirinciye kadar Sivastopolu mü. 
dafaa edeceklerdir. 

CERCEVE 

rranıaaıa lbUIAcı 
NECİP FAZIL KISAKÖREK 

Fransa, birinci derecede san. 
at ve tarih kıymeti temsil et· 
miyen tunç abidelerini söküp 
eritmek ve madenini daha fay. 
dalı işlerde kullanmak kararı. 
nı ,.ermiş. 

Ne hazin, ne ıztıraph, ne 
mfınalı karar! 
Herşeyden en·el bu kararın, 

bugünkü Fransa iş çer~evcı>in. 
de hiçbir kıymet ifade etıniye
ceğini bilelim! Öyle ya, tunç 
&bideler eritilecek de Fransız.. 
!arın hangi işinde kullanıla. 
uk? Bu sualin cevabını kolay 
kolay vermİ'ye itnkiin mevcut 
değildir. 

Belki de Almanların zorile, 
Almanlara ödedikleri günlük 
bacların karşılığı olarak alın· 
mış bir karar ..• 

Ne olun;a olsun! 
Kararın hazin ve m:ınalı cep. 

besi şurası ki, }'raosa, akıldan 
ziyade öfke, nefret ve ızlırap 
mahsulü olan bu kararile, dü. 
ne kadar üstünlüğünü borçlu 

1\faarir vektli Hasan Ali ı uc~ 

İhtiyaçtan bir 
misli fazla un 

verildi 
Vali bu sabah "Ekn1ek 
buhranı artık tekerrür 

etmiyecektir,, de.di 
Bir müddettenberi şehrimJz.0 muh

telif semtlerinde jntlzam:nı kl1)'_,<'tm ı 
olan gilndelık ekn1ek tevziatı ihtlyaı:. 
tan blr n1lsli fa'z.la en \'t.rllmek t/c her 

(Dc·va;n: 3 ün<-tl SJ. · .:.· · c-) 
--~ 

Bayan Safiye niha
yet imtihan oldu 
Alaturka :nus.iki san'atkarhırı 

için esnaf cemiyetinde açılan İm· 
tihana girmiyerek kendisinin Kon. 
servatuarda imtihana tabi inini. 
masını istiycn san'ntkôr Ba~ :ın 
Safiye dün Konservaluarda imli· 
han edilmiş:Deee füendideıı ve 
Telliılizadeden eserler okumu< ve 

· tam not almıştır. 

olduğu müccrred "3n'at ve fi. 
kir çalışmalarının, heı-ap, ms. 
kine. manheHi "' pazı kun·di 
önünde ne boş bir emek ifade 
ettiğini haykırmak istor gihi. 
dir. Fakat bu haykırış. tı]lkı 

insanın en sevdiği ve her c.~:ini 
borçlu olduğu şahsi)·cte kiifür 
etmesi gibi, ancak korkuıı~ hir 
ihtilaç ve buhran rseri olmak· 
tan ileriye geçemez vo hiçhiı 
zaman salim bir şuur temsil 
edemez. 
Eğer Fransa, uğrunda bugii. 

ne kadar didindif:i müccrrrd 
fikir ve san'at kıynıetinin ya. 
nında , bnzı ruhi iş ce,·hcrlerile 
beraber maddele hılkimil et 
hünerini de kullansa~·dı. bil
hassa hiçbir şeye inanmamak 
fe15ketine san'at ve fikir adını 
takmasaydı, bu!l'iinkii encamı. 
nın ne kadar başka tiirlü ola. 
cağını görürdü. • 

NOT - Bana (Sızmaz) soy· 
adile mektup gönderen muhk. 
rem okuyucuma: lıtifatlıı.rınız" 
bütün ruhumla t~ekkür ede!". 
ken, hergünkü fikir didinme· 
miıı mükafat ve tesellisini, nı:. 
cak sizin çapınızda okuyucuhı. 
rımdan elde ettiğimi bildirmel 
isterim. 
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Çok fazla su sarfcdcn şehir· 
11..-, medeni diyarlardır. Bir bü· 
l ük şehir çok su ~arfetmclidir. 
İ •&nbıtl az su sarfcder. Çiinkü, 
daha fazla suyu yoktur. Yahut 
da, diğtt bir tabirle, suyu bol. 
,~ r, fakat, sar(edilı>cek baldo 
ılı .:ildir. 

Tcrko", yeni ismile şehir su· 
~ • gayri! alidir. Diğer menbr. 
k · ·n tesisatı yoktur. Şebek" 
l apılmamı~hr, ıslah edilm"' 
ıni~lir. 

Bu yüzden, lstanbulda su, 
ın<ilıim bir madd~dir. Mühim 
olduğu için do pahalıdır. Az su 
sarfodiı,imizin bir sebebi de, 
su) un ucuz olmayışı ve kolay 
~t: u·,in olun.anıa,yı~adır. 

lklediye Sular İdaresinin va· 
riı_.Jtı artıyonnu~. 

I~i lmiyoruz, b11 t.Jnr~yi, Bele .. 
ıli\Cye bir \'ar dat menbaı te. 
liıkki eden zihniyet kime aittir. 

t: l\l:K 

OLA •. J{IZ 

Gazetelcnle okudunuz mu~. iz. 
mirde 15 yaşında, f'alma isminde 
bir kız <'tkek olmuş .. hentiz ame· 
liJal •argu açılmadığı için nasıl 
erkek olduğunu pek merak cw. 
yormuş. 

Şu ıamnnda erkek olmak kadar 
bıı) ük bir talihsizlik rnr mıdır?. 
Halbuki, kız olarak J..alsaydi, bü. 
tün p~halılığa rağmen, evleuece· 
ği erkcğc: 

- EIL:,e do isterim, manto da, 
pal>uç da .. diye ısrar edebilecekti. 

İ:S lİZAMSIZJ,IK 

VAr.:-.ıış 

Bir iddi.ıya göre bazı belediye 
mcnı!ırlHr!nda intizaınsızlık var. 
n11~ .. hir kısını mazeretC)i:t daireye 
gelmiyor, bir kısmı geç geliyor. 
n1<ı ~ .. halbulU, belediye memur
ları , ~ehirde intiıaıru temine ınec. 
bur değil mi?. 
Kolayı 'ar, o halde, bizzat be. 

Jeı'l:> c rueıuurJarıru da intizama 
;ohımk için yeni bir teşkilat, bir 
miidiirliik ihdas etmeli. 

Kl\S,\RIN 

DEFTERi 

Arkadaşlardan biri, kasapların 
ddtcrlcriuin ledkik edildiği ha. 
berini gazetede okumu,... şöyle di
!< or: 

- Kasabın defteri tedkik cdi. 
lir~t', bunu if,a etınemeli idL. şim .. 
didt·n ~oııra, kasaplar da bazıları 
gibi • iflc defler tııtmıya ba~hya. 
cahlr,· .• 

Yl'ZDE YÜZ 

KAı: Vı\h111::j 

Yüzde yüz kir hesap eılcrck , 

kPıııa~Jarı ate~ pahasına satan bir 
lüh:-. 1nttğaza, adJi)·eyc verilınis. 
Bıı :n iıcs,cse )·üzde elli kira ra~ı 
olıu\;J ;.)r1u n~ .. 

REŞAT FEYZl 

Dir )elırin liU) unu teminle 
mlikelld bir idare Caaliyetin· 
~L:ıı boh:.cderkcn, •varidat• 
ıncihuınu tcd:ıl olunabilir mi7. 

Bizzat Bclediyemizôn, SııLır 
İdaresini bir VHridat menbaı 
telakki etmediği :nul.akkaktır. 
Aksini düşünmek gari)l olur. 

Bizce, su gibi, t t gibi, buz 
ve eınsali gibi maddelerden 
Belediye bütçesinde bir varidat 
{aslı görünmcmclidit. Bilakis, 
Şehir Tiyatrosu gibi, Belediye 
bütsesindo bu ıu•dd~!orle ala. 
kadar ·müesseselere bir )·ardım 
\·e ma,rnf faslı göze çarpnı~lı.. 
dtr. 

Şehir suyunun ıslubı için, 
geniş bir proje mıwcut ol<luğu
mı bili)·oruz. Omil edelim ki, 
bu projenin tahakkukunu mü. 

teakip , İ•lanhul h~I "" gayet. 
ucuz Slll-'3 ka\ uşsun. 

Yeni Talebe 
Lokantası 

350 kişilik salon koo
peratife bağlı olarak 

haftaya açılıyor 
Ünıvt'r:ritoe talcbcl<:r' ıçir: Rek. 

törlük taraf:ndan yap.ırılmak • 
ta olan .350 ldşil. k yemek salonu 
nun t.adıl ve t.am:ra-t1. bitrn~ .;a. 

ionun boyanmasma lıa~lanılnuş.. 
tır. B•ı lokau;.a i.ınüm~z<lekı haf. 
ta ıçınde fa•liycte girID(!kte oJan 
Talebe Birl:ği tarafından talebe 
koopcCdti!iııe bagh c!Jn b:r te • 
şc:kkül halince açılacaktır. 

---o 

Belediye Riyaseti, Tramvay 
idaresinde tam randıman 

iatedi 
Bekd.ye ı~yaseti, elektnk ve 

tramvay idaresine gör.derd.iğt bir 
tamJ11de mildür ve şeflerin ka. 
tip, daklılo ve hesap memurian 
gıbi kilçük memurlara gördiirü • 
len işlerle yakından alakadar o. 
!arak lam randıman ıliınmu:nı 

j 
bildınn!ştir. 

Yemiş iskele•İ lağvedilerek 
Halde bir i1kele yapddı 

DenızyoUan İdarf'Si Halıçtlki 
•Yemiş• ıs':elesıni la~'Vetmiştir. 

Bunun yi'r:.'lc &·bze \'e Meyva 
Halin'n önünde cHal• namilı? ye. 
ni bir •Skele yapılarak vapurlar 
huraya uğramağa başlamışlardır. 

MO.teselıll liat artaıosı 
Bilh~a kari:n brı..-bcrl.et·i, F::tt 

rı.1LUakaue Kü.ı.=-.:.,yon· :ı.a rr.ü.raca .. e
derek, sacların kıvr.ıbııası iı;t~ .. ırı.zlm 
ge!e!l ftrket .. vcsa.rc gıo .. \ a .. 1 .... !.Jrl.n 
pahalandtğtnı söyll'rr.:.ıer 

B:zim, bu işlerden anlıyan bir ar
kadaşıııuz \·ar. Berberlerin bu tale
bini 5öyle tef~ir ect~yor: 

illtlyariık bir tolikkl 
me11elesı mtdu·? 
ıı.ı;ını ;,trlc l<ı ... larJan H;.ıyrı ?.!'.lhiL 

Un i>lr fıkra.sıra .iU ~er1evhHyı koy,.. 
maş: 

ihtiyarlık yoktur. 
Ah, kc,ke lıöyle bır ;ey olsa .. Ben 

kendi hayatunda, a:en.çHjlmi otuz 
yo.ş.ına. kadar tattım. Otuz ya5ını 

geçtt n1i, insanın vücudünde u!ak 
tefek bazı Urızai.ıır başlıyor. Yor&un
luk: :;oğuk atr:ıa, hsstalJ.k ve~re .. 
Bir milddct te böyle devam ediyor. 
Y&,) 40 vldu ınl.i, arızalar aı·tıyor. İn
san kenJlsine <l a çıık ct:kkat etnıe
Si l<l?•m g~ld.ğlni takdır ediyor. 40 
ile 50 ara~ı.ndaki yı,ışı 1'..e.cilz biu:at 
1ıecriibe etm•i deCiliın. 

Erkekler seneler ge:;tıkçe büyür 
ve yaşlanır. Z.'u.kat, kadınlar böyle 
ır:i ya? .. Kaduılar için, muayyen ya~ 
hadleri vardLr kl, oradan daha yuka-
11. cıkmazlıır. Yaptııjım tetkikat neli_ 
cesinde Bll kaanate \iardım. 

Gençler, yani genç kıı.lar az<ım! 

18 yali~na tıkıyorlar; bilint\1et n.e ka
dar, uzu.oı. bir müddet bu yesta kalt .. 
yorla~·. Aradan mühfm bir u~:an 

geç!.i!\.ter:: sonra, ;ıyni genç kadt."ll yir
mi b3~ )'a§:I!da buluyc.rsunuz. 25 
yaş ta danıa y.oışıdır. Yine uz.un bir 
müddet bu ya~t..ı kalırlar. Ne kadar 
kalırlar, Aliah bilir. 

/\rdan )·ine zaman geçer, bir de 
bak:ırsınız ayni kadın otuza ıelmis
tlr .. J\rtık, o kadın dalına otuz ya
fllndadır. Bu devre en uzun sürer. 
Ve asla, bu dcvı-ede, ya1 bal"~inin a
ç:lır:a :;:nı Ltemezlcr. Çok titiz ve has ... 
sas olurldl'. 

Bir kısım kaduıJrar, bazan,, 32, 33 
yaşında olduklarını, yine bll de\.Te 
içinde sOylerler. H~kiki yaşları kaç
tır, bu bir sırdh'. Fakat. bu yaşlnr, 
son h~d<lir. Bundan d.ıha ilerisi yok .. 
tu!". 35 yaş:ı.'1rla \'e daha ziyade ol
duğı·rou itiraf rden bir kadına, he
n.üz, tarihte \'t" hayaıt., tesadü.! ed~J

rnecr.iştir. 
li.a) ... i Mulu:~ln :ırkad.ı;.ınuz,. ihti

yar.ık yok derken, belk:l de, kadın_ 

l.ln kasdetmiştir. 
Erkekle-re gelince: Bizim yüzümü

zün hatl::ı.r:, harckt:tlerl.miz., aşagı yu .. 
karı kaç yaşında olduğLtmuzu gös
terir. Çünkii, yoruluyoruz, t!llı~ıyo

ruz. Hayat bfzl eziyor. 20 yaşında bir 
delikanhr.tn yüz hatlariyle, 30 yaoı;:ın

daki. bir genç ndamuı yUı hatları ay
ni n1idlr':'. IIele .ıo .)·aşında olgun bir 
ınsantn yüz hatla!·ı taınan1cn haoı;:k~ .. 
dır. 

Fak"..ıt, e·1d bir söz v:ırdır: İn.sanın 
gönliı taze .ıln:alıdır Gönül tazeliği, 
\'ltcut tazeliği üz-erinde çok mi.'f'sslr
dlr. Gam ve kasavet çekmiyen in_ 
sanlar genç kalırlar. İhtiyarlık, g~nc-· 
lik b~r de telitin meselesidir. Baz:• .. rı 
''llı·dı: 

- Artılı: iı,t.yarladım, yorul-
1 dunı, Ce!", durı.ırlar. 

K\!ndilerınde cnerj his.setınezler. 
Böy:~jerf Adeta bir be<iblndlr. Diln
yanın v~ hayatın ze\-k, I~zzet ve h.-ey
finden, vôlktlnden evvel ellerini, e .. 
tek~erfnt çekerler. Onlar, hatta, ni<.·in 
y<'.~adıklarını dahi bilmezler. Bu gi
bi tiplere ha<;.ta denebilir. BlWl.'.ırın 

Lı:'frd~ ihl:yö:l.k vrhml vardır. Ken. 
di kendilerine boytına ihtiyarladtk
larını telkin ederler, Bu hal. çok za
ral'lıdır. 

Ku,·vetli t::-ade e&hibi olan jnsan
lar1 daha genç kalmasını, gene gö
rüruı.·esini bılirler. llaynt, telıikk·ye 

gOrc. hem uzun, hen1 kısadır. Hayat .. 
tı.'"l ...... t.if;lde e-trr.ek •5.z.::mdır. 

'\' :llar geçtikten sonra, &rkarnızda 
bıraktığımız selenere bakıp h.ayıfla
rı1rız. Yı113.r~, hayıflanmyacak b:r 
:;e:~.lde ger1nr. k saadettir. 

R. SABiT 

"Kız güzelse, ben evlenmek 
niyetindeyim. Şu işigapsana!,, 

- _ ·b:ı~a canım .. 
- •\le ·haba iki gözüh ... 
- ~e ,...., Ne :ır:yor'itt:ı '5en 

la rda .' .. 
- Hırak Ailo.h 

sın. ı; r utiraya 
l.a;;ını 01ytkh1nuya 

- Na~ıl i!tiı·.,.?. 

mil~tahnk.ını ,·er
uğradıın. Pırincin 
ugra ıyon:.m. 

.._ Nasıl olacak?, Bizim bir kon.:.
şumuz var. Dul bir kadın .. Bir de bu
nun, yetiı;mlş, gellnlilc, hattA bire• 
da vakit geçmış bir kıtı var. Bcnlar 
mahele.;•e t:ııınah iki seııe kad<:ı!" o
lUyor. Tabii onlar mahaltye taşının_ 
ca, ale:usul, evden f.Hoş geldiniz!> e 
gittile:. Onlar da Oize geldi. Biz on
lara, onlar bize derken, ahbaplık ko. 
yı.ıla§t:, ~teı;cr kadın, kızını bana \'er .. 
meyi kı.:rarrr.~. Ben (arkında değ:
liın. Ge<'e BJ111J, kızını alıp bize ge
lirler. Ben hiç oralı olnn;yorum. Kız 
açıltp saçılıyor.. Misait davranıyor. 
Be-nirn yine kalbimde kötülük:, fesat 
lık yok... Nihayet !adın bakm1s ki 
bOyle olmıyac:ı.k... Pı-nneme açmış 
işi .•. Aruuue de, zaten onlan se\•J 
yor_ 1 ~de b!r de l.ıana rr:ethedip du: 
rı:yo: .. !\!uy&.fr.k bulmuş. o.ınma 

- C~r kcrre de oğluma sorayım! 
demi.$ B.3na açtı .. 

- İstemem anne! dedfm. Çall,}tı 
çabaladı K~t:clıramadı. Gidip onla-
ra, 

- Oğlan irtemiyor ... demiş, 
Bi.lnbrda surnt bir karış.. Bizim 

evden ayaklarını kestiler. Kcstiklt"ri
ae n~err.ntınuın ya ..• Bir nıüddct son
ra, rr:.tthkemedcn bir da.veli7e ... Mah
keıneye gittik. 

İddia şu: Ben kızı fe\·iyonnuşum .. 
ı1use.Ilat o!uyormuşum. Yüz bulnıa

dığım ıçın de, arka taraftan evlerini 
taşlayıp carnlarını kırmtşıtn. 

- B.:ık şu işe ... 
- Bak ş--,ı ise ki, bak şu i~e ... Ney,. 

se .• o sefer, davalan cılk c;ıktı .. rrut-

turamadılar .. Ben bcraeı ettim. Malı. 
keıne ma:sr:ıfl~rını da onlar verdiler. 
Şimdi bu sefer, baska bir terane ... 
Ben IJir gece kafayı tütsüleyip bun~ 

le.tın evine ıit.mlıiın. Kapıyı çalmı
şın.~ Kapı açılınca, içeri girmiş, ta ... 
banca ile .LJı::isini de tehdit etnı:;aim .. 
Kızı almak b.Uyonn~wn... Bundan 
da beraet edeccğlmden cmlnim ya ... 
İşte uğraşta.racalc.lar.. Bundan sor.ra 
da, bakalım ne icat ç:..k:ıracaklar~. 

- Kız güzel mi?. 
- Gilzel de söz nıü? Mşallah, Sü-

lün ıibi. .. 
- Neye abnlforsun? Nasıl olsa 

evlenecek d-cğil mi.sin?. 
- Hayır! Daha evlerımiye niyetim 

yok ... 
- Sana b:r 'Ş("J söyliyeyim. Biz se. 

ninle hem arkada;,
1 

hem 1neslekdaşız. 
Ben de evlenmek niyetindeyim. Şöy. 
le güzel, n~~:nuslu bir kız anyorum. 
Şu işt yaparsan, hem beni minnettar 
bırakırsın .. Hem de sana, hel!ll mi
nellah, yüz Hıne papel veririm. 

- Onu ben yapamam .. Yapsa yap
$31 annem yapar. 

- Anı::.en:n ellerinden öperJ?ı.. Su 
i,t yap~ın .. l\"e olur':'. Kız ş!ındi bu
raya gelecek ınl?. 

- Tabii g~lecek ... İşto !ole. Kar· 
~ ştdan geliyor13r ... 

- Hangi~i". Şu uzun ooylu kız mı? 
- Evet ... 
- Annene söyle.. Ellerinden öpe-

rinı .. Aman şu bi ih.n1al etmesin!. 
- Olur .. Söyllyeyim. Son evi bi. 

!:yorsun ya .. Bu akşam gel de, kızı 

da g;dip gör .. Konuş ... 
- Öyleyse gidip giyineyim.. Ha

zırlanayım 

Bir! rnahkeıneye doğru giderken, 
übürU, eteklcrl zil çalarak, giyinip 
kusac:nıak için, ko.5arcı.k gözden kay
boldu. 

!========================================= 
Ustasının dükkanını kırıp yüz 
seksen bir lira çalan çırak! 
Sabahleyin dükkana gelen ustasile birlikte 

masumane ağlamağa başladı; fakat ... 
Toph.ı.nede cür'etkiırane bir hır· 

sı-zLk vak'a.sı olmuştur: 

Topb..ncde Necalioey caddesin. 
de 18-l numaralı bakkal Rasimin 
dükkanında çırak İlyas, evvelki 
salı:ı,h dükkanı açmıya geldiği za. 
man l.ilitlerin kırılmış olduğunu 
görcr<.-k ustasının evine giderek 
hlıdis<:;1i anfatmış, Ye ikisi birden 
polise milracaat et.mışlcrdir. Dük· 
kôn açılarak içeri girildiği zaman 

Berberlik ve sün
netçilik bir arada 
yapllamıyacak 

Tabab~t şubelerile alakadar o. 
lan sünne~c;ilik c.sn'atın:n aklade 
berberlik ile ayni ayarda tutula. 
rak ıLıkkün camekanlarında rek • 
lam cd llmcsi Sıhhat Vekaletince 
mu,·aiık görülmcnıi~tir. Gelen 
tam;rr.c göre beılıerlik de yapan 
ruh<nt'ı sünn- t.;iler varsa bu iki 
san'at.an birini seçeceklerdir. Ya. 
ni berberler sünnetçilik ve sün. 

çekmeden 181 liranın çalınm:ş ol. 
duğu görülmüştür. ';'alıkikat es. 
nasında Rasim çalıııan parasrnın 
acısile ağlamıya başlay:nea ç,rak 
İlyas da ustasının bu acı:,ına bii
iün gayretile iştirak L'<krek o da 
ağlamıya başlamışt:r. 

Fakat zabıtanın tahkikatı neti. 
cesi bütün ;,üpheler bu sadık çı. 
rağm üzerin<le toplanmış \'e sıkı 

bir sorgll sonund~ ::ırak parayı 

çaldığını ıtiraf etmiş ve 181 lira 
evinde bulunarak bakkal füısime 
iade edılmiştir, 

İlyas tahkikat esnasında o ge
ce ustası dükkandan ayrJdıktan 
sonra, daima kendisinde duran 
anahtarlarla dükkanı açtığını ve 
çekmeden 181 lirayı aldıktan son. 
ra hırs:zlığııı dışarıdan yapıldı. 

ğını zannettirreck içın kilitkri 
bozduğunu söylemiştır. 

Altın kaçakçılığı yapan 
bir Yunanlı tutuldu retç;;cr berbtcri'k edcmiyecek • 
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AVRUPA :HARBININ~ 
YENi '/ı.fESELflERt 

den Midili! -.dasma hareket et - Hutabakıcıtırın 
mek üzere buhıran Yunan tebaa. 8 ttır1\&Ç8k 
sıııdaıı Yani oğlu İstelyasın üzeri ma3ŞI r 

i.uıgar.ıt udan 
seııer ... 

f htiyaç listeleri hazır
lanarak vilayetce tas

dik olunacak 
Memleketle kaput bezi ihtiyacıı 

;stihsalata nazaran daha çok ol. 
duğu ıçin kaput bezlerinin dev. 
letce tevziinde 1'üyük biT ôtina 
göstermeı;i kararlaştırılmıştır. Bu 
hususta vilıi.y.ere gelen bir yazıda 
resmi dairelerin ve cemiyetlerin 
kaput bezi ... e amhalajlık olarak 
kullanılacak bezler iiçin ihtiyaç 
listeleri hazıriamaları ve bunla. 
rın vilayetçe tasdik edilm.esi lü • 
zumu bildirilmiştir. 

Sümer bank tasdikli ihtiyaç lis
telerine göre kaput bezi vere • 
coektiı-. 

Simitciler de zam istiyorlar! 
Simitciler susam fiatlerin.'l ki. 

!osu 15 • 20 kuruştan 75 • 60 ku. 
ruşa yükselmesini ve un fiatle • 
ri nin de artmasını ileri sürerek 
simit iiatlerine 10 • 20 para ara. 
s:nda bir zam istemişlerdir. Key. 
fiyet tetkik oluıunaktadır. 
Diğer taraftan Simit, çörek i. 

malatının tahdit olunması hak.. 
kmd'1 bu hafta içinde bir karar 
alınacağı kuvvetle tahmin olun. 
mak',adır. 

-----o--
«Akbaba» kapatıldı 

Akbaba gazel<;>si devletin hari. 
ci siyasetine r>ıuhalif neşiryatta 
lıulunduğundan dolayı Heyeti Ve. 

1 kile kararile ikı hafla müddetle 
/ tatil olunmu~lur. 

l 1.ilçnK BABEBLt• 

ViLAYET ve BELEDIY~ 

* Şehir l\lecllsi dGn toplanmış, Üs
küdar tramvaylarındaki Evkaf hisse.. 
.smin alınması hakkındaki ma;ıbatayı 
ait o1dl:ğu encürr.e!le havale etmiş .. 
tir. 
+ Ilcledlyece yapılan teftişler ı:eti

ce~::lndl) talıfflala rl~yct etmediği g3rü.
ln on sioc-rr,a kapatılmştır. 

TlCARET ve SANAYi: 

* Attır. ftatleri ytikselmek.tedir. 
Dün bir Reıl..ı.d:ye "'ltını 2600 kut'\l!Jtan 
muatnel.e ıorınü,tür. * B&.zı tı:ıpt.J.ncı kasaplar dün et 
kesn:<ıt'İ;ı'lerdir. Bir kısmı da mrzba. 
hadal~: ınuanıelelerinl tatil ettiklcr:ru 
bildirndşlerdir . * 'I'ltn1~t 0".3 ·ıııda blr Umumi K:i.
tip tı·-.ı.rı.v~nt:~ı i).das ulunmu5 ve bu 
Vazifeye ll. A\-ni Abacı tayin olun.. 
mu~tul 

MUTEFERRIK: --- -+ Maden kömürü nakliyatı ücret-. 
lerl. yilı.rıe yir:r.l c.rtlırılmı~tır. * Tek':'nil köy nıualllmlerl lcin bir 
tekaUt sundığı kurulınası kararıa,t1-

rılm1ştır. * Türk Hukuk Kurwnu tarafından 
1941 - 1942 yılı için zengin prrı2'.ram

lı bir konfe~ns, serbest kürsü dersle,. 
rl ve rtıdyo gQr\lşmel.eri tertip olur.
n:uştur -

Şimdikiler daha mı ta· 
lihlidir? İslavlık ve Cer· 
menlik arasındaki çar • 
pı;manın bugünkü saf • 
hasında da Bulgar ta • 
rihinin ll'Üşkül devre • 
leri hatıra geliyor. Bu J.adi•eyi gazetelerde oku

yuuca nıcrak·cttim: Acaba, dün.. 
) an:ıı l'n ı:cugin me.ıulekctlerin.. 

de bıi;le bızdo olduğu gibi yüzde 
)ii• karla •Jlış yapan mağazalar 
\'81' rnıdır~. 

Berberler, saç hesme UcretlerinI 
arttırmak: istemektedir. Böyle bir 
ınuracaatta daha evvel bulunarak, 
blli~are-, ücreUeı:l arttırırken b.akh 
ıörüwnek lstiyorlar. ")tepzuubahs et
tikler! maddelerde pah•lılılı: vardır, 
kıt.atı cnhar:n da rlatler\" zam )"il.p~a ... 
sı için b:r 5ebep teşk;l eder mi'.. 

gümrük muayene mı:murlan la. Sıhhat ve İçtimai :\tua\·enet 
tamındıın aranmış ve 25 adet Vek'.ıleti hastanelerde çalışan has. 
Türk altın lirası bulunmuştur. tabakıcı hemşirelerin, sıhhat me. 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN garların cermanlıj.\a ne hizmet et. 
tikler_ bellidir. 

Tefrika 

Müteselsil bir tl•t : ct~ı devam 
ediyor. 

No: 21 

İstelyas altın kaçakçılığına te. nrnrlarmın '"' bazı mütehassıs 
~bbüs maddesinıien Adliyeye ve. doktorların maa~larıua zam yap· 

A.HUET RAUF BURHAN CEVAT rilmiştır mak iizero tedkiktere g~mlştir. 
======================-=====--,====...,.,==~~-~.-~·=·=-=·-~·-:;=="""===1 Büyük bir feragat ve ince bir 

anda, siniri, bir rüı.ııarla beyaz tül- şefkatle çalışan hastabakı~ı beıu. 

Çıplak Model 
lel' uçuşmıya başladı. Hançerli dan- şirelerinıiz hu suretle terfıh ede. 
si>< oalıneye gelmiıti., . cekkrdil'. 

Gizli ve esrarlı n~üzik, rUya .'.'tleıni- ~ 

ne btnziyen C'!latun ışıklar aramıda Lekeli humma vak' alarma 
hazin ve içli devam ediyor, san':ı.tki.. 

Bulgaristanda bugünlerde d0 v
let adamlar:nın harp vaziy<!tine 
ter:ıas eciH< k bc}"anatt:. bt1lun • 
rııaları dıkkate değer yeni hiıdise. 
ıerdeııdir. Bulgar ord.ısunun yeni 
vazifesine çağırılması ihti.malle. 
rindcn bahsediliyor- Harbin genç 
rnilletitre kuvve~ veren bir amil 

olacağı söylenm•.dedir. Bu tarzda 
be,·anata n~den lüzum gördüj;<ii 
ar,;ştırılırkcn giire çarpan dı,\Pr 
bir nokta da vardır. O da nrt•l,. 

l.uru·.muş olan B·.ılg~r b>rliğ nin 
kim"n say<!sinde vücud., gcld' 
ginın unuculmadığı, 'al:lt kı...1 • 

rdli olır.a!~ hakl:ır>ı Bulgari,;' -ı • 
r.ın harp mrydgnlarında kazan. 
mı~ 'ı.duğudur. 

Bunu gören Rus tarafı için ta. 
hamül zor olmuştur. Onun için 
Balkanlardaki İslav • Cermen mü. 
cadeksinde lıaşka emelleı<in hu
sulüne Bulga~istanın yardım et.. 
nıesim hazmedemiyen Rusy"' her 
\'akit kendisi için Bulgarlar ara. 
sında kuvvetli bir taraftar züm. 
renin bulunmasın-a çalışmış, eski 
\·eEnireeti unutmıyan Bulgarlar 
da her vakit görülmüştür. Yazan: NEZlllE MUHiDDiN ----·"' 

Se1ur. dalaın göz.terle anne: ıı~e 
.J!lktc 

- .<\nne yarıg akşam Fransız Ti. 
y:J.tro:;·tında harlk~d~ b;r un'alklrın 
mt.. n esı var-:nı;. Isleröen:z. bera.. 
ber ,;;ıcı.eum. 

ttıııfo Htntn:etıındi g:ızeleyı olarak 
Seli r. •1 gust.ercilği resme bakr: ıya 
Oôişi.ıdı. Y 1ı Hanımefendi res~1e 
baklık -..a a!akası :ırt~yoı d..ı:. D:.J.c1 t~a
rmd ha.(il J>ir ürle:J'e ile: 

- Bu resim 'I ..diye kekeledi- Bu 
reslm bana birinl ho:tırlalıyor! ... 

selin in gü"'ieruı c der ı blr cl;.;.ygu. 
nt.n ız· erı .pırıtd:yaı-ak. 

_ Dan!l da -dedi .. Fnk ~ ne -:ıtin~

ebtl!. Mümkün mil hiç? •.• 

* p,..., ak~a,1u Fr:ıııc:ı Tor-ıtrosu is-
canbulun eı:ı mi.i.~tesna ve kiblr ha..,kı 
ıle dolr uş• 1 Tiyatr mın ~nli hususi 
.>rom~ b er n homu1.tul:ırl1~ blr ma~ 
~er, ar.'1ır,7ur:L.ı. içctde yer bu.,amı. 
yani;ı lı.31 'llr., r.ıi.it'urlüğüne baı,. 
vı.:; u ero ~ b T f.._ U~ilm 

d ıua tek.rc..::1. ıunası için arU.ste r:c;:ı o
dilmcsinı teklif ediyordu. 
zamanından çok: evvel tiyatroyu 

dolduran halx, sakin bir heyecanla 
perdenln açılın••ını bekliyordu. Se
li.mle ar.r.c ! avansen localardan biri
ne yer\o:;mişlerdi. Nihayet ilk gonk 
duyuldu, 

Arndan kı..;a, fak.·t bck!!ye:ılere .;tık 
uzun gelen bir faııladan sonra ikinci 
gonk 

Perde ya\"3$ ya\•ı:'j a~ılırken salon_ 
dak • şıklar $önlıyor, vrtalık l>:aran. 
Iığ:ı tıömilıliyordu ... S;,.ır.ınun k.ır rılığt 

artatken blrd.enb:rt &ahnenln gızli 
ycr~cri.ncicn cr~tıtua b:r ışık tur1nı /:lZ:
m.~·a, ve bu x•: "' ... dalga da1-
&a artarak s-hrt:yı •,ır ıu,;.·a alemine 
benzettiği zaman ~lim iliklerine ka- 1 

d ... r t;U'edi. .. Bl.nle-rce halklo. Qo!ıı 
Uyıı.tro, yekpare ve ır..Unzc\;1 b:r ka
:ya:ıın ..UkCıtiyle ıess~J~ <;•hneyl doL 
duran ölgUn. ve hul:-l r" •-adlr e<ı!. 
rarlı \'e gt:U bir mO:z'k ba,ladı GOz-
lc.:r ısükı'.Vıı .ıc': c' ır ., p:._ ~ 

rın büyüye benzlycn m un , hareket. karşı tedbir 
!eri gö-zlcrt sihlrl!yordu. M~mlekelte lekeli hmnma vak. 

Daruoı: e.rarlı mü•:kle döndükçe a. ıılarının artmaması için Sıhhat 
yaklarından ba,lıyarak beya• ve ince \'ekıilcli, Sıhhat Müdürlüklerine, 
tul!er uçuyor , .• gilzel "'n'atk5rın ııe-

1 
,. ar2 ca Vi!ftyet Sıhhat Müdür. 

fis \'ÜcudUnü yovaş yavaş cry:ı.n~ştı- ÜT\·~ gönderdi&! tam:mde, han, 
rıyordu. k ı 

Beyaz l\iller kalçalara kadar uçup r • g.bi lJmumi yeri.erin ve o u 
&ittiler. Şimdi bacaklar ve kalçalar t~ · ~b~ıE:r~nin sıkı o:r r..unirola ti.-
tamaml;rle .ı;ıplalı: olarak gözleri bti· !l! tutulmasını bildirmi~tir. 
yülem:yc başi..ımışlı, -->---

Sellın Mhi Ltriyord~. Sahı.et.!e kıv- Elektrik fabrikasında kömür· 
ranoıı Lu nC'!i• ve çıplak \•ücut, onun den tasarruf ediliyor 
ruluınun l~n glıli yerine yerlerııiş o .. 
lan o ild.hi vücuttu!... Bu rüya dolu 
c·flillun ziya ... Bu bütün bir acıklı hi
le ycyl tıtiyliy<·n hazin ve esrarlı mu .. 

: .• Niha.)·et, bu eınsals:iz. har ·ulc"i
c' b~ldr \'Ücul' 

Jtu oydu! ... 
<Jndan başkası olamazdı bu! 
nelki bütün bu iedr:k3rhk hep ı:en

d ı içincii!. Ysrabbi:~ .. 

Genç sar...'atkar kendinden geçmiş, 
r ıı... aşk, tilslJn, vt g1'zc.iJiğın er'~ll

mc~ csrariy1e dolmustLı. 

(D·'~"" vur) 

Elektrik fabrikasında kömür • 
den tasarruf oliınmasını lemin 
için tedbirkr alınmaktadır. ~·ah. 
rikanın ·kömür .arfiyntı 1940 se. 
r :nsd2 ~0.648 ıcn iken bu sene 
50,1'58 tona indirilmiştir. 

~--

Bu yıl tuz istihıaliitımız; fazla! 
Bu yıl tuz isLhsaliıt.mız fazla. 

bşmı<·tır. İst ihs;.liı t yalnız İzmir. 
deki Çamaltı luzlas1r.da bu .,.,1 
ik- Y"~ bin ton• bali:; <•i&~ak' !.l' 

VaKlile Bulgar;stanı lesio ede. 
ıek ;.jyütmüş olan Çar.ıi Rı·:. • 
yası 3ulg-~rlarca -esk;derı v~1 1 :ıi. 
met ,l'ye tanındı L5kir. .;tyı,.:cle 
zamanın uzun uzlln m•nndtar • 
ıığ'a talıammülü dmuyor. Onun 
;çin Rulgaı:!ar a"asındft <'ski A • 
vusturyaya, yani daha doğrusu 
Cerm:.rhğa tar•flar ol•nlar çoğal. 

mışlıı. Bulgarla.-:a S ırrlar ara • 
sındaı.i ş.ddc~li rcbbct de zaten 

Sırplau yanı İ>liıdığa aleyhlar bu. 
,unar Avusluryar.ın ış:nc pek ya. 
ıanıı~tır. Böyle, klc gıtgicı. Bul. 

Kah o tarafa, kah öbür tarafa 
dönerek zamana göre bir istika. 
met !akip etmek ve azam! istiiade 
çarelerini aramak vaktile Çar 
Ferdinandın en esaslı politikasını 
teşkil etmi tı. Bu politika geçen 
ha.pte Ccrnıanlık lehine kat'i bir 
ya;..yct alarok tarlıe girdi. Harp 
kabine•iniıı başındaki Radodavof 
BulgarisLanın mağlup çıkması ü
zerine sonradan gelenler tarafın. 
dan ölü'1ciyc karlar kalmak üzere 
sürgün<' gönderıfükcn belki keıı. 
dı kendin~ <Öyloı söylüyordu: 

- Bir gün zaman benim haklı 
old uğu!Nl size gösterecek. Ne 
çar_ l,:f t_lii:;:- .z ;,·0kmu.ş 

Şimd.k:'.er daha mı taHhl!dir? 
İs~8\ 1ılt ve Crrnaııiı'~ aras'ndaki 

çarpıjmuıın bugJı.kü safhas nda 
da "!!ulgJrisl..ın lar;ıı:n.n mü'şkül 

d;c\•rcleı·i hat.ır.a ızcl.mekt~. 

General k~f!D bar1J6 

kırıfması . f:ff 
Yazan: Ahmet Şükrü ESM 

iı"• 
Almanyanın, kış gdmezdeô. ;;. 

ce, Rusyayı ezmeğ<! muvaffak .. ~ 
lup olıruyacağı hakkında .gc<;Jç· 
hazirandanberi sorulan suaielu • 
şın kendisi cevap vermış bU "e 
nuyor. General kış kuvv-etlı p.l , 
tesirli silahlaril~ gelmiş ,.c 

. ,tır· 
man • Rus harbıne karışını, . ,r, 

ıor>-
Acaba toprak donunca m0 Jllı' 

taşıtlar yürüyemiyecek~er d,ı. 
Mantıkan yürümeloeri ıazııl' ~ı 
Fakat unutmamalıdır ki ça~;r 
general kışın silahlarından n~ 
tanesifür. İşine elverdikçe b~.k. 
kullanır. Ondan sonra da soı:-; ,.,,, 
ayaz, kar, buz gibi silahlan ııer" 
dır ki bunlardan her lı,rınıtı 'J'(1'
dine mahsus roıleri yardır. . ır• 

nik nekadar ilerlerse ilerJesın. 0 .• 

san oğlu, soğuk~an müteessır ..ı 
• tta rvdukça kış askeıl hareka _,.• 
.. ıce»· 

oynıyacaktır. Soğuktan nıu .. r dl 
olan yalnız insan ~eğil .. ıno;~ "' 
ayni zamanda muteessır o 
t~ı~ ~ 

Almanyanın kış aybrı ı::'~,. .. 
den önce, Rusyadaki h3rcka1~1~ı· 
!iyeye çalış•ığına şüphe Y~ 

1
.-·1 

a ilkteşrin nutkunda Bay fl'1."o• 
başladığını haber ve:di~i b~~" 
saldırışın hedefi bu ıd•· p. 01 r 
ealdırışı Ruslara ağır 1<a"' ·ıt• 
verdirdi. O kadar ki Alr1'3ı~ 
artık Rusyanın yok olduğun~~' • 
men b'.ldird!ler. Her halde ıl o· 
!arın kolları kanatları kırltf!l b r 

"hill1 ,acaktır. Ordularının mu et'~ 

kısmı yok edildıği gen ş "~ ın,;' 
topraklar ellerinden çıktı. f~v· 
bölgelerini kavbet' ı kr. 111ıs • 
general kış çamuriyle yardı ~O-
T.na yetiştığindon Ruslar ~;;ıi3' 
va, Leningrad v~ Rostof k ıl•"~ 
rında tutunabildiler. Al!1181 şııf" 
hedeflerine varaınadıklarına cd';. 
he yoktur. Ve rPsmen yolc v•nı~ 
miş olmakla bc•abcr: l=tu

5
;url • 

henüz me,·cut oldugu da 
kaldırmaz. 

cfle! ::ı 
Esasen Alman basın ş n ıı-

den biri geçen hafta çıl<B ıııı-~ 
yazısında Alman halkından ~a' 
yada uzun bir muh~rebe~,ş .ı·~ 
zırlanmalarını ·stemıştır .. 

1 
nın J 

:an i.çinde Alm~n harek9 ~~ e ' 
vam edip etmiyeceği me~~,J J 
diliyordu. Her halde ça 8ı \O 

> • b reJciı\S ~:I karın ve so"ugun a _,. 1ıııt 
h . .,...ı 1 n 

engel olacağı ta mın sJ · t 
idi. Fakat Almanların klô)<la'' . 
içinde harekatı durduracı;~aı 1 
<htimal ~eri~.mi,yo'.'1u: J3Uf, ıf::, 
kıimetinın sozcusu Çınk0• ]tol'~ 
gün Bulgar radyosunda!". n,ı~ . 

b .. J b" ihtll \ 
rnasında oy e ır . f ıı• ı 
hahsetmiştir. Hatta Çı.ııl<~r c·~i' 
bir ihtimal ol ara;. dcğıl, ıg•' . , 
gibi ileri sürmektcdır · 13~ , 
cıısune göre, a~tık kış -~r! ~ •. 
den Almanlar R•.ısyada il" ~1c , , , . ~ce• ~ 
rekata devam e·,emlY.. Aııı' ı 
Bulga!' resmi sözcüsün~11 

9 
iC" .,, 

,_ ld - daıfll ,., lara ya~·ın o ugu re l· ,ı 
edildiğine göre. bu habe31ıct ~tı' 
mak gerektir. Ve eıt;r ~)ti ~'cı~ 
ru ~ıkarsa, kışın. dogud;lıV~ıJl 1• 

karışması, !alımın ed 1<tif • 
daha tesirli olmuş deırıe ı.1'' r' 

· fuıı nunla beraber, Çınko ber · ,• 
rile Berlinden gel:n h~ı;ıof." 
lıiribirine uymadıı;ı d• 
de tutulmak lazıınr.ır · lı~'l"" 

··61 ;ı 
Her halde ister ha•<• ~·ıJ,r 

tün durakbsın, •ster ya d• f' 
Ruslar bu müddet zart:ıı ç11'ıt9 
.!!'ayıplarını telafi et~eğegôı'' ıı• 
<'aklardır. Bildirildiğıııe~ ı'~pıl' 
heden geri alınan Martıclif"~1 ,,~· 
ı;ilof ile Mareşal l!U ~;ı.ı{e 0,ı 
~mdi meşgul oldukları~ ~! ~;, 
dur. Bunun ne derece> ların. u~ 
t<ıliıfi edilebileceği kaY'f,r. ~~.:V 
çüsüne bağlıdır. AlınD\ 81dı . : 
çuk milyonda:ı fazla ,sı 09 sf~, 
rırıı ve insan kayıbıoııı. ,.,oı 'ııı• 

. • ımaaı,.· """ mı yondan aşal{ı o . d3 ,.. ~/ 
dia ediyorlar Bu jddıa b;Je, ~ 
• - • k b 1 -.li)Se ••"'" laga oldugu a u <~ eııli ... ., • 
Jıalde Rusların <'n °0 

1 
· ri ıı:· • 

bölgoeleriıli kaybettilı1: ı;ai~~ · dandadır. Gerçi 1n~~ı~cıerıJI ~r'ı 
lan Um! ve Volııa bO· ıe, • 

J lanı11 • sana\'iin Rus or U ;ı11'.>Jt ' • 
\(ehiz edecek bir tlur dC lı~ ~ 

. • . ' nkt• ıse d·· ,, 
! .. ,urlu iaoıa .c .. m... - ol .-, • ,1·ı.t 

ri anın ııe derec~ aog · ~ı 
.. k 'ir. "'ı zaman gostNeoe • · · ~ 

. . Ahı ~1 

Şımdıl!k Rus • l< cfl ıi•~ 
hakkında sövleııet>ıJcce e'"'e · ' k•' r. r , söz. Almaı-laruı . ,cin ~ " 
önce Rus} a,., eznı<"k • cı.~ ' 

.. •. sıt\ d 

t'kleri t>? ~bhusıııı ·· ııır 
oiması ve kışın kııV... ~Jrdı~ıP 
t~flk olarak RuSl ~0dall ilı' 
~IJŞıtıı~ lıulunmasııı 



.===:;::=:::::: 1 
Franaada açlık ve sefalet 1 
artıyor, Mareşal Peten 
bir beyanname neıret -

(Bu ,-azının meu.nıert A!L:tt.M..:..ıu 

Namı bültenlerinden alııım~~tırı 

ti - Irak hükUıneti Fran
sa ve japonya ile siyasi 
münasebetlerini kesti. Amerika ile 

harp istigen 
Japon Nazırı 

1'elhi, eden: Mııammer Alatur 

lhreşal Pe:.Cn, i<tinci kış mevsimi 
'r.ı<li ynrdtm faaliyetinin açılışı 
~un ~etn!tile Fransizlara hita • 
-n b1r btyanname neşretmişhr. 
. l\iare,al bu hazin beyanname • 
lıııde bilhassa diyor ki: 
ıı. '.- Fransı~lar, felaketin ne ol. 
'Junu öğrendiniz. Vücudünüz 
'~klan ve soğuktan, kalpleriniz 

· ılıklardaıı ve matemlerden 
't "<' '-ıp. Yakınlarınızın akıbeti 
>e but.in Fransanın akıbeti, ruh. 
<aıını~.a eıa ,·er:yor. İzlırap yak. 
~:naktadır. Yaşamak için mü • 
'8.dete edinız ~·akat soğuğa ve aç. 
ı~a karşı yalnız oaşına mücadeie 
ld~nurenlerin sefaletini, felaket. 
!'ti !erin mültecilcrn, ihtiyarla. 
.ıı. ç .ıcı:;klann maruz bulu~du • 
~ bü; ilk sc fal-eti, borbirinden, 
•ıu.ı zanıaudanbi!ri .ıyrı olan e. 
• •c • ve ai!Pl-c rJn•n c·lcmini göz 
~~ icn ayırm~yınız. 
\'c .. c~'·-· ~ d d h • - ... l'>.:t.!"'.....Z • ..":"ı.z en :ı .a aç o. 

•t ırı doyurmak, s:z<kn daha 
•7.la ·üyenleri giydirmek için, 

ı ""· fakir ht>p'niz vereceksi • 
l 

3.\1;: FRA,;SA VE JAPONYA 
"F MÜNASEBETLERİ KESTİ 
~ Jnayted Pre~'in bir ha~rine 
?re. Irak hükUıneli Fransa ve 
~P0nya ile diplomatik rnünase. 

tlerıni h-.esmşitır. Irak hükü. • 
0

' "'n bu hareketine sebep o • 
e~ k gösterdıği ~ey, bu iki dev. 
ın Irak ihtilat! -esnarında Mih

·~ <le\'letleriie sıkı ::ninasebette 
'•urınuş o!rnalarıdıı·. Bağdatta. 
' F'. nszı ve J ıpon elçilikleri 
' ll kap:ınrr. < \'e !rakın Vişi 
sı geri çağır:l,-,ı~t r 

S,yAM. Çİl': HİNDİSTA::\'I 
HUDUDUNDA ATEŞ 

~ S lının hükıbıet ınerkczı olan 
4"ıik"'<'dıın b·ldirildiı; ;l' e gôre, 
1 i r. ı hududımda 1.cr.sembe 

<ıı F . ·. ,,. 'ra. sız a ıkerlerı ılc S:yam 

1 arasır.da karşılıklı ateş a. 
llıı~tır 
~·J{~r taraftan F.Lipin!n hükü. 
t ınerkez o!ıı.ı Mı'l<lauan ge. 
h.r habere l({·ı~. F:l •p.nde mik.. 

;;o bin kaJar tahm:n edılen 

ilitiyat erleri en geç ilkkanunda 
silah al~11a alınm:ş olacaklardır. 

Japon ayan ~si. 3800 mil.. 
yonluk fe\·kalade askeri masraf. 
!ara müteallik kanun prajesUıi 
tasdik etmiştir. Meclis asker l<ıp. 
lama kanununuıı gen!şleti!mc • 
sini ve muhaberata sansür kon • 
ması pcojesini de tasvip etmiştir. 

JAPONLAR, İLKBAHARDA RUS.. 
YAYA SALDffiACAKLARMIŞ! 

Çın lideri Mareşal Çankayşek, 
halk siyasi meclisinin ikinci top. 
lantısının açılış <.>elsesinde bil • 
1rnssa <lem iştir l<i" • J aponyanın 
tecavüz Vi! taarruz siy·asetinıe son 
vermek zamanı gelmiştir. Daha 
üç, dört ay beklemek imkansız.. 
dır. Eğer demokrat memleket • 
ler Japonysya ilkbahara kadar bu 
siyas;tine ve hazırlıklarına de • 
\'ama göz yumarlasra. Almanya 
ıle sıkı bir anlaşma haLnde hare. 
ket -tden Japonya, Rusvaya taar. 
ruz edecek \'e bJndan sonra ce. 
nuba do/:>ru har~kete ııeçecektır .• 

HOLANI?ALILAR lRKDAŞ 
SIFATILE ALMANYAYA 

TABİ OLACAKLAR 

İstokh-0lmden Röyterin bildir. 
diğine göre, Holandanın Alman 
umumi valisi S".VS İnkuart Ko • 
ioııyada .•öylcdiğ! bir nutukta, 
Alman zaferi tahakkuk etti~i tak. 
dirde. Holandar.rn tam istiklaline 
kat'iyyen ka,·uşaınıyacağını açık. 
ca bildirmiş, ve demiştir ki: • Füh. 
rerin arzusu Ho!andalıların bir 
ırkdaş sıfa tile Alman bölgesine 
ilhak edilm2leridir .• 

Bir Almon gazete. Sseys inku. 
art'ın Ho1~nda için sö,·!ed;kle • 
rinin Norveçe de tatbik edılece • 
ğini teyit etmektedir. 

SİKORSKİ RUSYAYA 
GİDİYOR 

Loııdradaki Polonya mahfü • 
lerinden bUdirilrl;ğine gör"', Po .. 
lonya Ba,,·ckili •-c Ba.•kuman . 
danı General S:korst:, • Rusrnda 
teş~i~ eddmekl<! olan Polony; t~i .. 
menlerini teftiş .;tınek üzere, ·au;.. 
yaya gidecktir. 

~ Gayrimenkul satış ilanı 
t:yoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatipliğinden 
~ 1 h·veffa ~Ie-hmct Err.ln Ardanın b!r~deı-i Salih ~\rda il~ ö!ü biraderi N'u 

t!\' .t.~ltirl Falw.!~t.i.n 1 Sac !~ ve i''ahiıcnin \"e kendisinden e,·,·el Oln1ü~ bab; 
""de l ti::ıf.uazın çocuk!ıırı Fat:n ve Müfidenin \'-e yine tc:c•ndfslnden evvel 

' lı ... b .• k rdt>şi 6ı..tdin kızı lıikmetin \'e keza Sa.idin öhnü.ş lcLZt Lem.anın 
~lllSı h~~lfı Ka~n.yenin ,._c ı rı tıt<:1.·cf!a Mehırct Eınin l\.rdanın karısı Saliha Ar. 

1 ) lan \e ı~tır:sk hal:ndc ır.ulklyet ol:ırak tahll tas:ın-uUarırı<la bulunan ve 
Yet taıtsı 1Iyc . .,i 01111 -:! i:,:.nLJ; r. ş· ryuunun i_uı!esi zı:nnında bilmüzaye~ sa. 

~' • rnı.ıka-:Ter bulunan N"şantfl~ında Te§\'1ktyt mah.:ıl!("Sinin Çı.na: sokngında 

""'' y ~ k"" . . k" . ıı :N"o Uı\.&1.ınun ka11t1 -~esmna a•n. Yen: Yuva Apartı:non:nın sırasında 
'<! 1 e marakkam reuceddet Urgır bir bap lıar.e ilo Beyoghınd> Talt.nha 

~ it Muh'ar sokağn-da kl..in 25 ,.e 25/1 No. ile r:ıurakkam Kader Ap&rl; 
1 • ırtt!rm..1ya konu1ınu~~..ır. 

(;"saf: Hane iki ~tlı lclgir olup c&m an ıki soıJ, b ı ı· antre, b'1 oda. b!r tiin
ı, iti hela, bi.r banyo oda..-.1, bir muttak, bodr• ırn katında könıi.irlük ve 

..... ve arka ta~aiında~ l!'.lkriben 6 X 5,50 rr.etre murabb;t; rr.cs:ı.hai :>athi.. 
• e lllı· b.ıhçeyı, clektrık. Tcrkos suyu ve ıu:ıva.ga~ı tes~t:r.ı ı-.~vidir. 13!-
4 -~sahai sa.th..lyesi 107,:·0 ınetre rra:r~bb ... ıd:r Ton.:ın1m n muhtır.en kıy
A.'"600) Beş h.n altı yiız lıradır. Ayda 40 Klrl;. lira Jı: ~ ra bedell getfrmektMir. 

~ıru~.:ırtırnan: Bodrum kahna;;;.n maada be.? katlı olt•p müı_-edd{\t \'e k8.ınilm 
"'t. ı.r, Ü<>drllm katında iki vd.iıilı i>.u· daiı-c.:;i w·c di&er katlacda o:rer dJ.fresi 

'r , · A.n~re merınerdır Hl·ı· kahnda birer sofa ve her da:ıede ui:-er aııtre, bi
. ıdor, lı !rcr a.lafJı:,; .-t · .. unfolu helJ., bire' harıyo da esi .ıaış ~ r tıda (1 No. ıu 

il. t!' be:ı od.:ı \'ardır) birer ınutfak, ayıca servis kıqHları. kalorifer, sıcak su 
• azı. terkos .&UYU. elekltik, otoınatüc tenvırat. I<Hozet, bide, l>uıL\.·o.r gibi 

' f~nni tıt\':J!et tC'\.·lı z.alı 1•e bo<lru n·, k:ıtıncl.; ayrıca tki od·4 b ir kömür!· k 
.... blr çaına ~ırhan", bir h('lı'.i \.'e Ulorife d.;"tiresl \·e arka t.cra!ında t:h . .' 

.,!t G X 8,50 rr.etre nıur&ıbb.:ı ~ ınesahai sathiycsinde bir banÇe ve bahçede g.ıl .. 
r::tan yapJ..ı.nış bl.ıyi.lk bir könıürlilğ:il havidir. Katlar arasındaki moz;ıyi.k 

~-~ Jıı.:enler 18 ter ba::.anlakta. 1 No. lu daireden madasında cadde tc.rafında 
:.ıfl ~ın b?Jkon ve tarasaları \'Prdır. Bu apartımanın ıncsahaı sath.iyesi 20;,So 

1-Urabbald:.r. Tamamıntr. nıuham men >kıymeti; (36,000) Otuz attı binli .. 

r e\·~fı \.'e Lahimo~ ve tııWlllı k~if raporunda "·e va.z'ıyı•a. zabıt "·ara-
1 . YRzıl?dır. Ayda 3GS lira kira bedeli getirmektedir. 

· ~: ~ c: atık arttını1ası ~0/1:!/9:!1 tarihlntJ tesaclUf eden Cuınartt.s! günü 
"'ıı,,0 an 12 ye kadar Beyogıu Sulh Mahkemeleri kalem odasındlL Ba;;Uttp 

11 be >· pı?actıktLJ' .. Arttırma bedeli muhammen kl~·ınetlerin yüzde yet.ıniş 
"'otı Ul~adığt takdtrde en son arttıranın taahhüdü b~ki k!lrnak uzert> .ınüza 

;ı, ,9.,,~~ ~n~dlt ~:erek ikıncı aç~ __ arttırınaliı bayraına tesadüf ettiği cihet: 
tdıih.ne musadıt Curr.a gunu saa.t 14 ten 16 ya kadar icra ed!leı-ek 

~I arttırnna kat'i ol:ırak ii.ı~lc edilecektir. 

"' 
1 ~ :ni \"C' ih.:ıle cUnuı:c. k:::.~r bir: kecek Belediye bina vergileriyle E\'kaf 

'1 , • :oedarl:ı.ra ve Dell~hye rüsumu ile 20 ser.elik t~viz bedeli, İhale pulu 
)'kadastro harçları n\U;.'Lt.ılye a:ttitir .• ı\rtt:nnaya fştirak edecek kimsele' 

l)~t ~ rnen~ıtıerin ~-:ıymeti nnıh.an:.menelerlsıin )i.ııde yedi bu~·lAğ U!lisOttin: 
rt çesını "\·eya nı.l\l ~ır b::.nknnı.n b~ nisbette temlrutt nltktubur.u venr.e

. t ı-..atır Arttı~a bedtıluıın kendiSıne ihale olunan tarafından ıhaJe günun. 
Oct ren ,~ .. ~rııcct~ m.~hlet içinde rn;ıhktrr.e ka .. sına ödenmesi :necburt .. 

tı.lt. rr.e ,.;i UtkUırde ıhale feshedilerek keı~d~indrn evvel c-n yilk.-.ck tek .. 
llan ! .. n!>t' ~1 rzctrr.. i1 C·löuRu bedel ile al.r:JC .. ı:ı.zı olur :ı o• ıl • . ~ı· o da , •• ••d{ c-... -

tıı..ı.ClJtt razı 1l-m'l'Z ~ya bulunm1z~a hemen yedi gün nıüddetıc:> 3.,.tt rıT·::tya 

Vajlnglon, 19 (A.A.) - Dict Mecli., 
s!nin dünkü içtim3.ında, japonyanın 
Birleştk Amel'ika ile dtthal harbe gir. 
m<ısiııi llliytm japon Zin•l Nazırı J\I. 
Şimoda'nın süzleri Va:;lng\onda hay
ret uy-ırmıPu'. M. Şimoda, meb'u.. 
san Meclisine tevdi edilen ve Birleşik 
A21ıeriitayı., olmdlki Avn.pa harbinin 
asıl mes'ulü. oln1akla itham eden karar 
lehinde s6ı ı5ylemı,U. 

Ruslar Taman'ı 
tahkim ediyorlar 
Vişi 19 (A.8.) - O!iden: Rus.. 

la,r Keı:ç boğazının karşı.ı;ında kain 
olan Taman yarımadasını tahkim 
ve Kafkasyanın müdafaasını tah. 
zim etmeğe başlamışlardır. Alman.. 
!arın müstakbel hedefi Kafkasya 
-olacağı beyan edilmektedir. 

Moskova operası 
temsillere başllyor 

Londra, 19 (A.A.) - ~B.B.C.> Mos. 
kova Operası O.ım:ıl"tesi gUnU Çay
kof:.klnln Opera.!.:yle temstllerine baş
lıyac<Jktır. 

* Bükreı 19 (AA.) - Resmen biJ. 
dlrlldlğıne göre, Mareı;;.I An\onesko 
bütün memleketJn ia~ı;.sini ıanzi.nı et
m-eğe orduyu mcınur eyleml~tir. - _ _,___ 

Her taraf donu 
(! incl Sahi!edcn Devam) 

haberler, Moskorn, KaLnin, Vo • 
lokolaınsk. Moja;sk, Maloyaros • 
lavetz, Tula önl1;r:nde ~idd-Etli ITlU

harebeler C\!l'Cyan ctır.ekte oldu. 
ğunu bildirmck~,·dir. Ruslar Mo • 
jaisk istikametinde çok şiddetli 
mukabil taarru,lara geçmişlerdir. 
Alnıanların Tuh ve Volokolaınsk. 
ta ilerledikleri kabul edilmekte. 
dir. 

Alman ordusıı Rostof bölgesın. 
de tekrar taanuzi harei:ete geç • 
mi,fa. Asso iy€trd Pres'ın aldığı 
bir habere g-Orc, Sovı·etlerin mııh
kemce müdafaa ettikleri mevzi • 
!erin bazı noktalarına girmişler. 
dir. 
Kırımda Alıfa·n taarruzu Sı • 

vastopol işt,kar ;dincie devam e. 
diyor. Cenuplaıı geleçek bır ta • 
ıi1r1·uz3 kar§ı tahkim edilmiş olan 
bu kale, şinıd• ~imalden g-elen bir 
taarruza karşı koymak mecburi. 
yetinde bulunmaktadır. 

Boyacı ustaları 
(! inci Sahifeden Dev•ml 

sal olunnıaktodır. Bir~ok tüccar. 
lar malzeme saklamaktadırlar. 

!Uüral..abe Komisyonu her ınnddc. 
nin fiatini kontrol ediJor, saklı 
malları meydana çılrnn~ or, sıra· 
sında ttt11iye ediyor ıliyd gazete. 
lcrde okumaktayız. Bu makam 
ne olur muhtekir tilccarhr elinde 
bulunan bnyn malzemesini mey. 
dana çıkarsa. biz de çalışıp ek· 
n1ek yeınis olsak! .. l\I"lzeme hu
laınadığım için ben tahsil çağın .. 
daki çocuklarımı nıekteı>tcıı al· 
ınak mecburiyetinde kaldın>. Çüu. 
kil işsizinıL. 

Coya nıalzeıncsinin kimler ta. 
rafından saklandığını biliyorum. 
Buııu ifşaya hazırını. Saklı bo~·a 
malzen1esini n1cydana çıkarnıak 
icin Mürakabc KoınİS) onu lıc."nİ 
dinlemek zohınetiui ihtiyar hu· 
yurur mu?,, 

Son Tclgra[ - Bu ntandaşın 
şavanı dikkat SÖ7lerini ~Türakabe 
Komisyonunun nazan dikkatine 
koyuyoruz. Hakikat en mernleke. 
tiınizde istihsal olunan bezir~ ağı. 
nın 40 • 45 kuruştan 240 kunışa 
çıkmasını çok garip buluyoruz. 
l\lilrakabe Komisyonunun boyacı 
ustalannı ve ailelerini işsizlikten 
kurtarmak üzere bir an evvel a. 
cil tedbir alaeaİ(ıııı, saklandığı id. 
dh olunan malları meydana çıka· 
ı·"cağını ümit cdiyonı7.. 

Un meselesi 
(1 inci 5.:ıhi.Icden De,·t!ın) 

fı.:ına bir belediye bir emr.iyet memı.:_ 
rr koyarak \"erllen unların hepsinin iıJ
leı.mesiri tem;n etmek suret:yıe nl
h<ı::et; dür.. ak}<;loodanb~ri tan·.amiy-
1~ hnllolwımuştnr. Hu s<ıycde r::ırıt1mız 
isıc ıiğl kac!,:r, bol lıol ekınck al~bil

r::.ş \·e hatta 1.ıtı ab;.ıh bir r.,ok fırın

la ·c1a yUzlcrcc klTo ekmek f:atllam1ya .. 
r i: kalı.""lı., tır!, 

]aponga'nın 
artık sabrı 
tükenmiş! 
Tokyo, 19 (A.A.) - Gece radyo 

Harbiye Neazretı haberler
1 

büros~ 
sözcüsü binbaşı Kamieetaro Tomini'.l
ıa'nı.n blr lronlentl)lını neııretmlştlr. 

Söıcü. Blrlesik Amerikayı Pasifik 
cenubuııdaJı:t Japon aıe1htan k!Jf&t. 
ma hareketin[n baiınsa bulunduğun· 
dan dola:rı şiddetle muallaıe et.m~ ve 
hülA.saten <japon aleyhtarı kuvvcUeri 
yarım milyondur lalcat inslcamdan ta. 
mamen mahrumdurlar.> demiştir. 

Sözcü, japonyanın sabrı tükendiği 
ib.tarında buhınuş ve <hareketsiz se
yirci kalamayu• Sözlerlui. il&ve etmiş
tir. 

Hava Kurumu 
(! inci Sahifeden Dev•m) 

ra: ıoruna göre, Kurumun allı ay. 
lık ı,~liri 941 • 942 bütçelerinde 
bir yıl içinde toplanacağl umulan 
rakama Nk yaklaşmıştır. 
. Pilotluğa ayrılan gedikliler 
Inönü kampında bu yaz pliınör, 
paraşüt çahşmalarım bitirerek 
A. B. C. brövelerini almışlardır. 
Gedikli pilotlardan başka Harbi. 
yeli hava subay namzetlerine de 
planör ve paraşüt talimleri yap.. 
lınlmıştır. Bu kış 104 Harbiyeli 
daha geniş programla yetiştir le. 
cektir. 

Son altı ay içınde 19,124 tayyare 
uçuşu, 16,710 plıinör uç~u, tayya. 
relerden 1,350 paraşütle atlayış, 
kulekrden 11,021 atlayış yapıl • 
mıştır. 

Cumhuriyetin 18 inci yıldönü • 
münde 100 e yakın paraşütçümü. 
zün atlayışlar yaparak törene iş.. 

tirak ~ trnesi halk üzerinde &en iş 
bir coşkuniuk ve heyecan uyan. 
dırrnrştır 

Havacılık endüstr çalı~rnala -
rına gelince, Etimcs'ut atölyesi • 
nin bir fabrika haline konulma • 
:ına, ıesbit edilen plana göre de. 
vam edilmekted:r. İlk •.olarak !i. 
sansı İngiltereden satın alınmış 
olan Magistcr mektep atyyarele. 
rinin seri halinde yapılmasına baş. 
!ar.mıştır. Ayrıca d iter cins tay. 
)·arelt:r!n inşası ıcin lik hazırlık
lar ve hesaplarla iştigal edilmek. 
l'edir. Mektep tayyarelerine lü • 
zumlu olan motör borda al.etleri 
ve bazı parçalar İngiltcrcden gel. 
mek titeredir. B'rl-eşik Amerikaya 
da ayrıca malzeme ısmarlanmış. 
lır. 

Şimdilik ın~ktep tayyaresi mo. 
törlerini memlekette vücude ge. 
tirecek bir fabrika kurmak gayesi 
takip edilmektedir. Tayyare ve 
motör endüstris:nde kullanılan 
ham maddenin tamamile memle. 
ketten teminine çalışılacaktır. 

Tayyareciliğimızin mühim ib. 
tiyaç!arından v~ istiklal faktör • 
!erinden biri olon •aerodinamik 
tünel> temini içın ecncbı alim ve 
mütehassısları He tema,ta bu • 
lunulmaktadır. Bütün havacı • 
!ık bilginlerini hır araya otplıya. 
rak bir kitaphaııenin kurulma • 
sma baslanını,;tır. 

Alman tebliği 
(1 bel Sahifeden Devam) 

Cephenin en şimal kısmında, 
savaş tayyareleri, Kaudalakcha 
körfn.i bntısında düşmanın mü • 
teaddit baraka ve kampalrını. t:ıb. 
rip etiniştir. 

Hava ].:u\-·veUeriınİ7. yenidcıı 
MoskO\B ve Leningrad'a ve Vo· 
logda bölgesindeki hu·a m&ydan. 
!arına gece taarruzları yapmış. 

!ard ı r. 

Maarif Vekili 
(! inci Sahiled<m Devam) 

vat tarafından karşlıanıruşlar • 
dır. 

Maarif Vekili şehrimizde bu. 
lunduğu müddetçe yenı açılacak 
olan Talebe Yurdu• :şile meşgul 
olacaktır. Bugün saat 15 de Ve. 
kil, Parti Gf'nd Sekretni. Vali, 
Rektör bulunduğu halde Üniver. 
sitede bir toplantı yapılarak bu 
lıusu:>ta görüşüle~ektir-

Yeni Yurt içın Üniversitedeki 
• tal'ınhane binası• ile bir medrese 
muvafık görülmektedir. 

Vekil kendlierıni karşılıya nbir 
muharririmize Talebe Yurdu me. 
St>lesinin halli ıçın geldiğini söy • 
iemiştir. Mumaileyh buradaki 
yüksek mektepleri de teftiş ede. 
ccklir. 

.q en r. Ya~ılacak_ ılr'ın rılt:~arlarlara t(:bll!t edilmfyecektlr. l\fOz:ıyedc ~o .. 
· tok nrt ırana ı~Jale ed·Iecek \'C her lkJ hnlde birinci ihale ~C.Jcn 

~· f' r, ~le ~r~_ı.ndak:. r.u.rk.ta.n \'O za~~ardan ınesul tutulıı.!'nktır. İh~:e farkı 
t g ınlerın )UZde a f;.,zı ayr:ca hukme hacet kalnı<ıksızın t..'lh! il o\.ıaa 
r ~tek snhibi alacakltlar?a diğer al3kadarların gavri ınen]~uı üzer·r · .1 -ı. 

l ht.ı. ı f . ~ .. - .t;c 
r 11~ 11 y.~ ~ıı ~·e ın~:-afa ve ... ,reye d~ir rı.'an iddialarını evr<>t t ·' ııı:_ 

l '.ıı de y<lz.d~gımız gibi un Yl' buğ_ 

d...y çok boldur ve l}ehri:ı~ 3za ihtiy:u·t,ın 

~·i.!ı (lc otuz nisbeUndC' fazla buğday 
'Lr' rn€'k suret:yle gUnlWc miktar :- ı·t
t: ... . ı ~tır. Binaenaleyh halku~·ızu~ 

gu·1hUt ihllyacınd'!.n f;- z!a cknıek .al
ına . . hiç te doğru d.?ğil:ilr. 

! glUz Genel ornuıyı 
ltabk .An ;:u il· n ... rrdası~d ... n ıt~barcn Ol!. beş gün ıçindc salt§ rr:e, l Lo ru 

Y • sa• 1e il <ı;k~tıbu>e lı•ldırmolerı lil2'md:r. Ak.si t:ıkdirde tıuk;Jn ıapu .• 
\tı:_ bıt olm:\dık---ça )a1 ış becı:eUı:r n n payla ı::; ~ asıruhı.n ar iç ı,,,. kı'·caı · ı· 

.. 'tl.ly~ ' .. !<1 \. c -

"~ bılf' ye t .r.lk cdnr'e•.n blıtün ~· .. k uul etn-:1~ ve e\·\"clden ö~r .. rı_ 
. h ra:.:b ek r yrı n enk lleıe tal:p bL''''" ~ ş oldt:k!:1n 'lddedilcre-k sopra. 

g<>l'Ihe~ı •: c or:.O o! ... u~ ~a .. .ıt ,ı n !.i,;,' ı J.- 'ndcn e,·,-eı gaj·r, rntnk..ılJe.'i 
lf . ert \·e fazla rrıtlıımat _a ınak t y rieriıı 941/31 N?. ıte Malı.keme 

ı <.. ~ vn .ayrı tneruc:ulle1:.ı g..ıJ·mek '-,: 'f'. latad..'.ı Nur l!c>ı:d.l .ı\' ık t Fa .. 
j ı .. , mu.:ı a fJ Ua.n o ı..tl .. ı..ı:. (_...,v""'.!) 

,·,uj ~E DİYOR? 
1111 s&bah ken iisıylc :ortı~l!ia -nüz 

,. , . t ,-e lkleı :ye ııei~i B. Lütfi Kırcı:~ · 
- •.Ekmek ır..cselcı~ k.:ati a k de 

h~ 1 !unm 'S· At1•'c hund:-- onrı 
b... il .a i ... ın ;t ... tı:t-..r., d,. '.t:, 

(! inci Sahıfedoıı Devam) 
ve e~1 k&.biliyetlı.. subaylarından bir' o
l:ıratt sö!ı..ı.-e! kd.Z.ınmistır. 19..JO Tcırı

muzunda, Lord İronsitie'in yerine, a. 
navi:l't :ı: r. kuv·veeeri Ba!kumandanı ol
muş ,.e bu sı.:retle. Fr: n L · nın sukıı

tundan az lıir zarrınn sonra meml~iteti 
tt·hd • eden isUia iehlikc.s~::ıe k~.rşı bil
yuk: Br!tanya:'lıı. müdaC~.ı teşk.Iat.:nın 
başı .::errrf-.ıi!·. 

BULGARLA 1 
kendilerinden 1 
korkuyorlar 

CB<i.ZDl :xa!c, · ı •vam) 

Bulgar ınilletinin ~·cı:i ~·eni ic
dakarlıklara sevkedilıncsi ihtima. 
linin başında Almanyarun Sov~·et 
harekiltını tasCiye etmek üzere 
Bulgar devletindruı kendi hissesi. 
~ düşen fedakarlığı ve yudınıı 
istemesi gelir. Macaristan, Slo· 
nlcya, Romanya, Finland~·a, 1. 
talya Sovyet topraklarında Al. 
manya ile bcrabCT kan dökmekte· 
dirler. Halbuki, Bulgaristan tek 
neferinin burıwuıu kanatmadan 
Belkanların yarısına sahip olmuş. 
tur. Sadec:e Alman ordusuna yol 
vermenin miikafatı bu ölçü ve 
nisbet Jçlıı<le olamaz. Almanya· 
nın Bulgaristandan da kan feda. 

- -~=:==--.------:-=~---·- - - -- ------
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ÇEMBERLiTAŞ Si:ı:ı;; · 
Bir haftadanberi emsalsiz bir muvaffakiyetle giisterilen 

Kızım Duymasın 
TÜRKÇE Sözlü ARAPÇA Şarkılı 

Büyük Şark filmi 

Bir balta daba giıterllecelltır • 
~inema mooür~}'i'ti sayın halkımıza büyük bir sürpriz olmak 
uzere İSA MIRANDA'nın oyn.adığı ve en muvaffak olduı;'ll 

BEYAZ iLAHE 
Büyük §aheseriııı de bu hafta programına dahil etnıi;tir. iki 

muazzam şaheser... Fe\•kalade pr-0gram. 

karlığı istemesi tabiidir. İşte, bu ,~ Bu Hafta: rıc•:ı:.a!l!il .. 
endişenin bir gün tahakkuk etme. > 
sinden korkan Bulgaristan ted· 
btr.. diye Alıııanyanın karşısına 
bir (Türkiye, lngiltere, Rusya) 
vahiınesi çıkarmak istiyor. De. 

VATANDAŞLABA: ...... 

mek istiyor ki: ~ 
- Türkiye bana saldırabilir. 

İkinci bir cephe açmak için in. ~ 
giliz ve Rus ordulan ile de birlik ı~ 
olarak saldırabilir. Rus ve İngiliz 1 

ordularının Türkiy&yi bertaraf > 
ederek bana saldırması da bir ~~ 
ihtimaldir. Bütün bu •aldınşlann ~l 
hedefini benim ..topraklarımdan • 
geçerek Almanyaya saldırmak 
teşkil eder. O halde, beu biitün 
kuv\'etlerine sahip bir devlet ola
rak cenupta Ahnanya)·ı bekler 
halde kalmalıyım. 

1 MARMARA j 
2 BÜYÜK ŞAHESER 

i birleştirdi: 

1 - 3 kad.n yıldızın erkek 
yıldızlara karşı ilk defa hari. 
kulade bir zaferle çevirdikleri, 

Kadınlar 
Arasında:: 

NORMA SHEARER 
JOHAN CRAWFORD 

ROSALİN RUSSEL 

Müstesna ilan: 

AlEMDAR ve Mlllf 
sinemaları müstesna hir tebcil 
ve her tarafta tazim ve ihti· 
ram la seyredilmiş olan: 
Beşeriyet tarihinin sönme:z 
Ulu Güneşi ... 
Ordular titreten, ülkeler fet. 
heden., büyük tarih kahra. 
manı.... 

Anlanla.r arslanı, kahraman· 
!ar kahramam •. Ulu ve pıtlı 

Bulgarlar hesabına Bulgar ra. 
hatlı/hm ve kan dökıncmC'lliğini ·~ 2 - Yeniden film çe\·İ.i, .eğe ~~ 
idame edebilnıek için biitün bun. 1'•.MARb"ylamıGş olLan QRJ!1~ lar birer buluştur. Fakat, bu bu· 

SALAHADDiN 
EYUB i 

Türkçe filmlerin ~anlar tacını 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

Sayın İstanbu! halkına gös. 
termeğe ~ladıklarını kı. 

vançlarla bildirirler .... 

luşun haklı ve manalı olabilece. 
ğire ne kendileri inal!ır, ne de ot' nin (Napoli)nin dillere des. ' 
Almanlar. Kendileri de. Alınanlar > tan güzellikleri, şarkılan • 
da Türkiyeuin harp dışı ve bita. arasında yarattığı Şarkılar: 

l\fÜNİR NUREDDiN -
MÜZEYYEN SENAR 

Musıki: 

raf siyasetini binbir tecrübe ile 
denemişlerdir. Binaenaleyh Tür· 
kiyenin ne kendi basına, ne de 
bir gün Sovyet ve İngiliz orduları 
ile birlik olarak yeni bir cepJ.e aç. 
mak için harbe ~irmiyeceğini, 
Bulgnristaııa tecavUz t'h11İyeceği .. 
ni iyiden İJİye bilirler. Tiirkiye
nin İngiliz \'C" Rus orduları tara .. 
fından bertaraf edilerek Bulga. 
rislaua hiicunı için bir geçit it· 
tiha:ı: edilmesi fikrine ise Alınau 
ya da, Bulgaristan da inanmaz , . ., 
en başta böyle saçına lıir fikre 
kendjleri gü,erler. Dtin~·ada hiç 
olmıyacak, hiç kitnsc_ye cc . .nret 
vermiyecek bir fikir ancak böyle 
bir tasav'illl' ifade eden fikir ola. 
bilir. 

Napoli 
Şarkısı 

Bugün ba~ladı. 

Üstad bestekar SADETTiN 
KAYNAK 

DİKKAT: İzdihama meydan 
vermemek için filin her seans 
sürekli olarak gösterilecektir, 

HER AKŞAM 
• 

Taksimde MAKSIM ıaıoaıarı•da 
• • 

SAF/YE nin seansları saat 10,30 da 
SAZ. HEY'ETI: Kemençe ALEKO, Kanun AHMED, Piyanist 
ŞEFiK, Keman MAKSUD, Klarnet SALiH, Cümbii§ ŞEVKET, 
Ney GAVSİ. OKUYUCULAR: A(;.YAZAR, FARUK, BAYAN. 
LAR: SUZAN GÜVEN, NEVZAD, SEMİHA BİRSEN SÜHEY· 
DA, GtlzlN, SAillIYE, İHSAN, ŞÜKRAN. ' 

O halde, Bulgaristan Türkiye. 
nin bitaraf, harp d1'ı, taulılıütle· 
rine sadık, dostluklarına vdalı 
vazi~·eti.ni l>ilnıesine rağmen ... e .. 
beplerini sıra ile orta~·a koydu. Saz hey'di tam saat 6 da başlar. Pek yakında mühim sürprizler. 

ğuınuz iç sıkıntılan içindedir, Al· .. ••••••••••Tel: 42633•••••••••-~ 
manya hesabına fedakarlıktan ka. ı -----·----
çınmanın çarelerini ara1naktadır 
ve bu yüzden zaman zaman birta
kım \•ehimleri istismar hevesine 
düşen bir bulanık, şiiphcli ba\·a 
yaratmakta menfaat tasavnır el· 
nıektedir. Fakat, bu tedbir onu 
icabında Alnıanyaya ~ardını et. 
mektcn veya fedakarlık göster. 
mckten ne dereceye kadar alıko· 
yabil~cektir veyahut Almanya. 
nın sen1pati ,·cya antipatisini ne 
dereceye kadar mab{ıız tutabile. 
cektir; bunu tayin etmek bi•e 
dü~mez . 

Candan ı:iilmek ve mevsimin 
harika komedisini görmek 

isteyenler: 

SOME R 
SiNEMASINA 

gidiyorlar n 
IRENNE DUNNE 
"P C AR Y G R A N T'ı 

İLK GÖZ 
AGRISI 

... 

Filminde takdirle alkışlıyor· 
!ar. 2 saat.ik neş'e ,.e kahkaha 

Müessif bir ölüm 
Türk t.ababet aleminin en de. 

j!erli cvlatl~rından b;ri olan Hay. 
<larpa~a Nümun~ hastanesi cilt ve 
zührevi hastalıklar mütehassısı 
D". Nuri Osman Eren duçar ol
dt:ğu haslalıktan kur'.ulamıya ., 
r~k Nünıuııc hastanesinde wfat 
cl'ııiştir. Cenazesi 19/11/941 çar. 
~amb:ı günü saat 19.30 da Hay • 
darpa~a Nümune hastanesinden 
kaldırı~arak Üskiidar Doğancılar 
caıniinde namazı kılındıktan son. 
ra hazırlanan kabrine konacak • 
tır. Kendisini sevenler:n ve mes.. 
lekda~larının yapılacak cenaze 
törcı• nde bulanmaları rica olu • 
nur, 

•• 

r ~,~,~\r:~~!;~ı~~!. 
davetliler huzurik ~1 nwnaralı Saray Lokantıa.sında küşat 

resmi yapılmış ve bu lokantanın modem ve temiz mutbaJıı ik. 
ram edilen yemeklerin ııefa seti takdir oluıım\Ji!ur. içinde ~ü. 
tehassı.. Saray aşçıları çalışan bu güzide müessesenin Kara· 
köy muhitiııd~ bir varlık göstereceği ve halkımızın rağbetine 
mazhar olacagı muhakkaktır. Başarılar temenni ve müessisini 

tebrik ederiz. 

Birçok G enç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gaıçliltlerino mainu' olaralı: ııüzellilderinin temadisini miun
kün kılacak olan y(lz tuvaletir.e biglne kalmışlardır. Kadın
da dikkat ..ı;tmesi pek mlilıtm oı&n nokta: Cıldm incelilt ve 
taravetini ebediyen muhalazadJ.r. Seneler, blnbir vu.ife !cin
de ~alı,ıan ve ··oru\aıı renç kadınların blaman dülmanıdırlar. 
BcdP?ıt ve d .... .ı.~ 70r1u.nlukların neticeai ıuddeler eListiki
y~tini kaybcder:er ve cildde (Leke) diye tavsi.t edilen avarw 
<rüıı:!r ve ıün~ln d• tealri7le) husule cetirirler. İste bu ııibi 
hat&tıa ve bu ribl avarua kaqı Kı·cm Pertev; terkibinin kuv· 
vet ve kudreti sayesinde cJldl besler ,.e h.:ırab!den kurtanr. 
Yüz binlerce kadınUl tecrübe ettiği ,-e sevdiklerine t~v.siyC"deu hAU 

kalmadığı Krrm Pertev ile eünde yapılacak 3 - 5 dakikalık bir ma
sajın ne gibi harikalar yarattı ını pek .ıa.a bir zamaııda siz de mu· 
teıit olacaksınu. Krem P-e~vin yarım asırlık be7nelmilcl zôhreU 
uı1sız değildir. Ondan ı.ti!ade ediniz . 

~ .... .,,..Y.._.~ 

ı~~~~rr~·· 
.~ T" k """ !" A <: ' 1 ' ~ ur çe "'""z u. rdp(a ... arnı ı ı. 

:J Büyük Hant ve Ask Romanı • 
~ .. .. . ~ 

~TAKSIM~: 
~ Sinem; ~u.da büyük rr.uvaf. , 
~ fakiye!le devam cdi,) or. l .. . 

2 .... 

Candan gülmek ve •• .. mııııı. 
eğlenceli iki saat geçirmek 

isteneaiı? 

Sincma.~una gidiniz ve 

MadamLuna 

' 
. •eş'eli ..-e operet filınini 

görünüı.. 
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İngilizce Konuşur musunuz? 
İngi!i::.c~ - Türkçe Haftalık Lisan Gazetesi 

İnc:iliıco biil:nl~rle JC'nidc n öğrt:uıııck b..te;}·cnlt!r için u1ı::,,.I
iiıns~ı; bir ınct..1Jtlur. İngJlrıt·e tel;iffuz ~<·killeri, graıuer kaide. 
Jerı, lis~nııı bütiin nH~vzuatl ve cdehi;\·atı tedkik olunacaktır. 

Her ~rşa1mba g:'~l~r~:~~.~.:~iatı 5ku:~;,~ur. 1 

Emekli, Dul ve Y etim!erin ve Askeri 
m;ılullerin nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Baııkasından 
.Mciaşl:arnı b3nkamız:.;ı temhk ettirmek rur<'tiyle alJn emekli, dul ve yetim.,. 

tcr:n !.lcı t 942 - i\t .. yıs 943 Uç .ıy.Jkları nın tcdiye-;·ne ı. KLnunu,..V\·el. 941 ta.. 
rih~odcn !tibarçn bJ.şl:ınt:?.caktır 

1 ...-~ Müaş SAhiplc! lıı1n t<'r.1lik rr .. unm('lcs! itin, bir cıevre c\-vcl Bankamızc:ı 

~enıdi~rfnt! vetilrui~ otan hesap pusu.lala rındaki izah:ıtı nazan dikkate nlarak 
rrte"ikür pusulaların :ılt kısmına işaret edilmis gün ,.e f'aatlcrde fotoğrafh nü!us 
tüıdanbrı ve reşmi senetleriyle Bankam ız.a müracr.atL'lrı. 

2 - Kupanlannı Vize ettirmek surcti!c mu.ımele yap;ıcaklarm \"C n• :'.l:ışlannı 
lk dPfa olarak ~mhk etmek istiycnlerin mü~caatlarının 5/K. evvel/041 Cwna 

giJ.:;fu:den itibar<>n kabul cdilebHcceği. 
3 - Askeri ma!üllerin mürncaatı ı. K. evvel. 941 Pazartesi günü sabahk,yin 

s~..ıt ~cık;zch.."n on ikiy~ kadar kabul edtıerektir. 
Herhangı bir karşıklığa n1ahal kalmamak üzere askeri m;ılüUer'Jn T\tJl Mil

d' ırl&ği.ıne nazaran nıtirac.a.ıt 51ran aşağı.da &österilmi~Ur. 
Saat: 

8 - 9 Ara.r.ınd.i' 

9 - 10 > 
Ern.inönü ve Beşikt.'IJ 

Fatih 
10 - 11 • Üsküdar ve Kadıköy 
11 - 12 > Beyoğlu ve diğer Mal J\.füd~irllirilerinUc 

kayıtlı malüllere tediyat yapılacaktır. Yukarıda bildlril<?ıı gün ve saallerdon 
sonn vaki müracaatların diğer maaş sahipleri gibi muameleye t5bi tutulacağı ve 
malüUerfn fotoğra!IJ nU!us tczJrereı.ert ile ikramiye te\•zl cüzd42nJanru birlikte 
actirmeleri. 

4. - Fotoğrallı nüfus cilz.danlannı birlikte getlrmiyen maas sahip1er1ne 
biç bir veçhllc tediyat yapılanuyacağı, 

5 - Maaı .. hiplerlnin rah.ılça muan-.elelerlni yaptırabilmeleri için J!Ün ve 
s:ıatleri b:ı.ricindc mti1'aca.-.t etmcmeletini ve bu gibi mür.ı.t'aııtlann kabul edil ... 
miy~ği uan olunur. 

Dikkat: Kuııoııları bilmİj olması do1"yıslyle yeni cüzdon ahnış bulunan 
ınaa.ş sohıplertnin ayrıca gazetelerle ilin edildiği veçhile tcdiY'! günü olan 
ı Kjnunuevve.J. 941 tarih.inden evvel yeni maaş cilz.danlarJ, fotoğraflı nüftts 
t.ezkeretert ve mühürleriyJc birlikte Bankaya müracaat ederek tnuamelelerlııi 
yu.ptırmıı olmalan taz.ımdır. «100'14> 

Adalar Sulh Mahkemesinden : 
Mahkememizce ~crckesine eı konulan üJil Yanko Kamarino.z varlsleriylo 

Tornanın şayian ve müştereken mutasarrıf bulunduklan Burgaz. Ada Çayır Ara

lığı sokağında 5 kapı ·ı pafta 13 ada 2 par 9el numaralı bahçeli h3nenin Izalci iU.YU 

sure\.iyle ~atıltnaıına karar verHm.iş olduğundan açık arttırmaya konulmuştur. 

Gayri menkulün evsa!l: 180 metre m urabbaında bahçeli ahşap evdir. Balı.,.e. 
de iki erik bir Badem ağacı vardır. Bahçeden alt kat:t bir uyak çimento Merdi
venden çıkı.J.arak ahşap bir kapıdan girilir. Zcm.inJ parke döşeli bir so!a üzerinde 

aağda u:tak bir hel.tı. ontm yanında Jld pencereli bir oda odanın yanında orta kata 
çıkan ahsap olarak: inşa edilmiş on dört baS01mak bir merdiven vardır. &hçc ka 

pısının karşnında zemini çbnento döS"ll bir muUak içresinde iki gözlü kömil:rle 
jstimal edilen bir ocak vardır. 

,-------------------~---:--·1 

Balkan Deniz n 'k? 
Harbini Nasıl Köybettı • 

\, Yazan: HAH~rı YAGIZ __ No. 9 --
BA Ş, O i Ş, N E Z LE, G R i P, R O ~~ A Ti l M A 

Boğazın dışarıdan ablukası, hatta 
boğaza bir hücum endişes,; O:; -

manh hükumetini sermıştt 
sol ~enahına tevcih elti .. Turgut
fa Mesudiye nöbet değ~tirerck 
bu ateş nöbetini aralarında t.ok. 
sim ettiler .. 

roz adasına deniz erlcrLıtkn ·11ıı
rekhp rr:üf. ezelcr ç:k:ırdı a · •· 
dayı işgal cttı.lc~ T('şr. aı~~,. ıı. 
d::ıyetjnde Akrlc-n.z 'it! Eg, c! : .. ı 
bütıin O,;;naıılı adaları Yuna.ıl • 
lti r tnrafınd~n i ~gal 1lu'1mt.1 ·. 11J<ı 
ğazın dışardan ;blukası lıath il'• 
ğaw bir hücunı endişesi Qc:nıar: 11 

hükıimdini s&rmıştı. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İcabın<ia günde 3 krışe alınabilir. Her yerde pullu kutulnrı ısrarla i ley iniz. 

Donanma bu sıralJı·da Ç<-kme
cc civarında duruyor, bütün va
zifeler lst:ınbulu müdafaa ve mu
hafazaya inhisar etmiş bulunu
yordu .. 

19 Son Teşrin 1941 ı 
18.00 Progr:ım ve Mernlrk•t Saat A- ı 

yarı. 

18.03 Muz;k: Radyo Salon Ork.,,.tran. 
ıs.:ıs Konuşma. (Dış Politika Hadise. 

leri). 
18.45 Rıl.dyo Çocuk Klübil. 
19.30 .Memleket Saat Ayan, \·e A

jııns Haberleri. 
19.45 Serbest 10 Dak!k>. 
19 55 Müzik: Radyo Dans OrkestraEı 

Programının İkinci Kısmı. 
20.15 Radyo Gaz~i. 
20.45 .Miltlk: Bir HalJ< Tü,.kilsli og

renlyoruz: Ha!1.anın Türltü
sU - Menteşeli. 

21.00 Ziraat Takvim!. 
21.10 Müz;k: Kanş:k Şarin ve Tili-

!tuler. 
21.30 Kamışına: (Posta Kutusu). 
21.45 Müzlk: Rlyascticumhur Bnn

dosu. Şef: İhsan Künçer). 
22.ao Meml~eı Saat Ayan, Ajans 

HaberJeri; Ziraat, Eshom -
Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
Bor<ası (Fiyat). 

22.45 l\füıik: Dans Müziği (Pl). 
22.55/23.00 Yarınki Pro~nım ve Ka

panış. 

~ 
RALCO 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

TI::ıkıTküy E"C;raLı Akli;,•e \-c Asabtyc H;ıo:; t~n<"! inin tr:o lı;ilo Glukor. ..-\ü idr 
l'njtksioıı':t rı,çık ek~:tmeyc konu1muştur. 

ı - Ek~!ltmc 21.11.1911 Cwr.a gUnü saat 15.30 6-a İ:-;tanbul Sıhhat ve İçt-
n1~1 Muavenet 1'.lüdiirlüğü binasında kurulu Komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muh.'lır.tn<'n fiyat 100 kilo Glukoz Anidr Enjeksion için 880 lirad ır. 

3 - ltJuvak.kat tenı.inat •6 lira 60> kur..ı~tur 

4 - İstekliler ş:ırtnanı.asini her gün komisy.'.>nda görebilirler. 
5 - İskkli?er 1941 yılı Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı ka~unda yazılı 

vesikalar ile bu i~ ycWr muvakkat teminat makbuz veya b.ınka mektubu ne 
birlikte belli gün ve saatte komisyona. g~11nelcri. •9602> 

1 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. Maresi ilanları il 
Muhammen bedeli (550) lira olan 500 Kg. Kalıp Nışadır (2.12.1941) Sah 

günü saot (H,30) On dort otuzda Haydarpaşada Gar b!nası dahilindeki ko
m1syon tarafından açık ek~iltme usul.ile satın alınacaktır. 

Bu i~c girmek istiyenlerin (41) Ura (25) kuruşluk n1uvtıkkat teminat ve 

kanunun tayin ettiği '\"e~aJlde birlikte ekhlltmc günü 'Saa.line krıUar komisyo
na. milr.ıcaatıan liz.1mdır. 

nu içe ait §arlnameler korr.
0 !.')'0ndan ~rasız olıır:ık dağutılm3.kt:ıdır. (10020) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 
M~k1ebfn1iz okurlarına verilecek çamaşırlar kapalı z..;:,ı·f usuliylc eksiltn1cyc 

konulmuştur. Beher takım ~amaşır.n muhammen bedeli 18 ve ilk teminatı 505 
liradır. h"ksiltme 6.12.1941 Cumartesi gilnil sant il de yapılacaktır. Fazla malU.. 
mat j,;in ~Iektcp MildürlyeUne mUracnnt. •10115, 

1 İST ANBUL BELEDiYESİ ILA~LARI ·ı 
Tahmin B. ilJ< Te, 

Fakat, dü.şman Nkanıharbı}c':ii 
Yunan donanmasının işe karış
masile Osmanlı donanmas:nı İs.. 
tanbuldan ;;yıffi';;k çaresini dii. 
~ündü ve tatbik etti .. 

Başta Averof anıiral g~misi ol
mak ü.zerP, Amiral Kondoriyot~ 
sin kumandasında dlnize eçılan 
Yunan donanması Osmanlı sula. 
nna hareket elmİ!j, Ege denizin
deki adaların işgaline başl.anıı~tı .. 

Bu hart>kat için Limnos adas.ı
nın Mondros limanını sür·atıc 
kentlisine bir hareket üssü haline 
getiren Yunan donanması faali. 
yete girişli.. 3 Teşrinievveldc Hid
ra, Spevya zırh!Jarile Tila ve 
Longi muhripleri, Pclops nakliye 
gemisine bindirilen bir takviyeli 
piyade bölüğünü Taşoz adru;ına 

çıkardılıır •. Taşoz muhafızlarının 
müdafaalarına rağır.C't1, donan
m~nın denizden yaptığı ateş yar
\clım; ile iierJ;yl'Tl düçrnan blilüğü 
adayı kolayca zaptetti.. bin iki 
yüz ki~iden ibaret muhafızlarla 

mahalli idare erkanı esir edile. 
rck Pireye sevkolunr!ular .. 

Yirmi Teşrinievvelde Averof, 
Psara ve Nokrat<ısa gemileri İm-

. 'f'fl4 
lşte, bu sırada d ~arT.aya' 

len bir em irk T· r~os Ye ç~ı<1ıı<"' 
cedc bir(\r geını b;rakara.k }le~ !l 
Çan.ıkkal ye han•'-eti v" Narad;,. 
ki liste bekliyer<:k dü,rnanın r.• 

.. 1C· 
wmcl Boğazı zorlama tqebou.~. 
rinf' kanı koym:ısı bildirilrn' t~ 

Donanma . kurnandan rııJı·. 
. pil• Bey donanmanın tamır!erc ı 

yacı olduğunu, düşman a~n~ır· 
··! :ı .. 

masını karşılaJ-.ıeak harp ;.a. 
o .pJ 

nndan mahnım bulundu •. 
.-g•· 

başkumandanlık umumi karı' J· 
h na, ve Bahriye Nezaretil'C _bil· 
dirn1~ş, işi saraya da arzctrrı·; . 

· de~' Fakat hükıimet merkezl11 d ( 
maneviyatın bozukluğu o kl ~ 
fazla idi ki, Çr.takadan zorlıYI<" 
düşman ordu>-unun, Çanakk'ııS' 
den geçecek dü~man donaııı11 ~ 

• ı\"r" 

sayesinde hemen l~t .. nbula ı.'l iİ' 
-· . h -'en it recegını z:ın ve e.;ap L~ rıı 

kıimd, Tahir Bc:ı• ın rnptırl3ı1 
taalliile nlklmiş: l<"' 

- Donanma l'tmen Çanak 
leye hareket edccektir1 er• 

Emrini umumi kararg:iha ç 

dirmişti. 

~~~~~~~~~ .. ~Y.~ ~~~~~~ ~ • ~ ~ 

:~ İstanbul Dördüncü icra 
~ 

:~ Memurlug'"'undan: 
~ ~ 

~ Bir borçtan d<ılay1 paraya çc vrilmesine karar verilmiş olan ' •• 
122,25 Fatihte Kırkçeşme mahallesinin Şehza- ~~ yeminli üç ehli vukuf tarafm önn tamamına dört yüz lira )<l~e 

debaşı caddesinde kain 122-124-124/l ~ ld ' 
1630,00 

126 numaralı ve bir çatı altında mih,1.e- ~ met kanulmu~ olan Büyük çarşıda Keseciler sokağında es ~ 
,...kiki ev ankazı. ~~ yeni 6 kapı numa1'alı V1! haremeyni muhteremeyn vakfından ~ 

• sırf müı!c dükkamn yan hissesi aşag-ıdaki ~_ artlar d1ıresinde ar• 130,!!8 Fatihte Kırkçeş~ mahallesinJo Nefer :. 
60kağında 14 nuınaralı iki ev ankaz.J. ~~ arttırma suretılc satışa çıkarıl n:ıştır. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan yukarıda yazılı iki parça ankaz ') Gayri menkulün vaziyeti hazırası: Mezkur gayri me~kU,l ~; 
paiı çarşıda Kesecilu sokağın da 6 Taj numarasını havı dül<~ e-

1377,00 

salılınıık üzero avrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve ~~ <ılup cephesi kırma ahşap kepenkli zemini ahşap ve harrıp do~ 
:Muamclilt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 2/12/941 Salı günü saat 14 de ~ 

Oakık Zarıf ~ mel\' yan ve tavan bedenleri horasan kemerlidir. Daim! Er.cümende yapılacaktır. Taliplerin llk tem:nat makbuz veya mektuplari-

Orta kat: Sokak kapısına. mozayUc: merdi venle çıktlrlıkt..-ı ufak bir sora. il.ze .. 
rinde sağda yukan kala çıkan aJı,ıap 19 basamakl1 bir merdiven vardlr. .Merdi
venin arka kısmında zemfoi çini parke dCifeli bir nnıtfak !Jcrlsinde ıki gözlü 
)tömü.rlc ıstımal edilen bir ocak ocağa muttasıl sabit ve bakırdan mamül bir ça

maflr kaz.aı.ıl vardır. Scıtanın sol tarafında caddeye na:z.ır iki pencereli bir oda. 

mevcuttur. Mezkılr odanın arkasına mtıt tasıı den17.c levkal;idc n1anzarn~ı olan 
ikj pencereli bir oda olup biti~iğinde kflç ilk. blı- he1.5. vardır. 

'Ost ltat: Merdlv~nden cıkıld1kta küçük bir sofa Ü7.erinde odaya nazır tek 

pencereli uıtak bir oda onun yanında ilti pencereli büyük bir od:ı mevc1.1ttur. So

lllllın saii larafnda küçük blT beli! onun yanında lkl pencereli Heybeli ve Pide 
Adalaruı.;, fevkaJ~de nezareti olan bir oda mevcuttur. M-crdivenin ırağ tarafında 
sabit bır dolap vardır. Dolabın ön kısmında camcld'ınlı bir kapı ile çıkılan ah

f'IP üzeri çinko kaplı çıkma bir balkon vardır. Ön, ~it ve or'.a katlaru;da e~k
ırıı. lesi.alı mevcut olup üst katında yol< tur. Muhammen kıymeti 2987 buçuiı. 11-
radır. İhale pulu, yirmi senelik. taviz be deli ve yüzde elli zamla d<>liftLye müş.. 
teriye aittir. Vergi • .Belediye rüsumu bede il ihaleden tcnzjl olunur. Müuyedeya 

iştırak e<llPnler yüzde yedi buçı;ğu nlsbeli nele pey akçesi venneleri veya milli bir 
bank.anın teminat mektubunu ibraz etme lerl muktczidir. 

HER YERDE ARAVINIZ' ıe ihale gllnil muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalan. (9999) ~~ Sahası: Tamamı 12 met~ m ur&bbaıdır. • 

=========-==================================! f~ Hududu: Sal! tarafı Halim paşanın dükkanı, sol tarafı Karc:i.ıı. 
~~ tin dükkanı, arkası Qarşı duva "ı, cephesi tarikiam ile m~b 1tİ 
~ Evsaf ve hududu yukarıda yazılı olan gayri menkul aşagıdO 

Birinci arttırma 10 JUnunuevvel 941 tarihine mUsadi! Çar,amba gilnil saat 
on dOrtten on yedlye kadar mahkemede icra olunacakbr. 

Birinci arttırmada kıymeti rnuhan1m enenin ',\ 75 ini bulma.ısa en çok arttı

ranın taohbüdil bakl kalmak ilure on glln dalı" uzatılıp ikinci :ırttınna 20 

Kanunuevvel 941 tarihine müsodif Cuma rtesl güni..l. ~at ondan on il(-e kadar ayni 
yerde icra ohmacak ve en cck arttırana llialei k&t'iyesl yapılecaktır. 

İpotek sahibi slacaklıla.rla diğer ala kadarlaıın ve ı.rtilak hakkı sahiplerinin 
ıayri mnekııl üzerindeki haklarını husus.iyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı mO.biteleriyle birlikte ilAıı tarilılndcn ltibaren nihayet on beş gilr. zarfın

da bildlrnıeleri lı1zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicllliyle sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Daha fazla malOmat a1rn;:ık istiyenlerfn herkesin görebilmesi için açık bu

!undururacak arttırma ,:ırtnameslyle 941 /89 numaralı dosyadaki vesaiki görebi_ 
lecekleri llan olunur. (8104) 

TARJıd TEFRİKA: 49 4' r ---=.:--------= • 
HAZRETi MUHAMMED 
VE MUHAREBELERi 

Yazan: ~L SAMİ KARAYEL------" 

Peygamberin. de ecdadı arasında 
Abdülmenat, Abdülşems11 Abdillme
dar, hatta belki de Abdulmullalip gi. 
bi bu çeşit bir çok isimler vardır k1 
her biri bir müjrlklik m~budunun ku. 
lu manasınadır. 

Maamatih, hiç birlnM, balta müte.. 
akıp asırlarda tertip edilen büyilk ıe
cerO<le bile Muhammet ten (S.A.) ev
velki batınlarda Abdullah ismini 
mevsuk ve emin bir fUrette görcmi .. 
)'Oruz. 

Muhamm.,.ıin (S.A.) büyük babası 

zannolunan zatın bu ismi icat etmesi 
ve oğlunu Abdullah tesmiye eylemesi 
yani o zaman Arabistanda tamamiy. 
le unutulmuş ve ihm~l ediJmis bi.r 

möbudun kulu yapması pek az muh. 
temeldir. 

Bilakis Abdülmullalibin zaman:n A
detine tebean oilunu ya Mekl<enln 10 
civar m•>•1'4rfn metbur mAbutlarm-

dan birine ithaf etmesi daha muhte
mel idi. 

Muhammedin (S.A.) hareketi bütün 
bütün başkadır, Çünkü o bütiln gay
retini hangi sekil altında olursa ol
sun putperesUiğin imhasına Earfetti. 

Hetto:l insan isimlerinde bile bunu 
tecviz etmedl Esnaın isimleriyle blr. 
ıeşmif adları olan !lir çok Arap biliyo_ 
ruz ki Muhammet (S.A.) bunların 

müşri.klik isimlerin[ yenf irr.arun aka .. 
idi ile daha hemnhenk isimlere teb
dil etmlştlr. 

Muhammedin (S.A.) en ÇOk ••~diği 
s<killerden biri ise Abdullah idi. 

Eohap ta Muhammedin (S.A.) mi
salini takip ettiler ve pek çoğu oğul
Jarına Abdullah isnıini verdiler. 

Yalnız en meşhurla.rını zlk.reder. 
sek §U misalleri göstereblliriz: 

Abdul1"h Bin Önıer, Abdullalıı Bin 
Elıübeyir ve daha bir çokları. Müteıı.. 
lclp nealller bu ı~reti eski ıamanlara 

,. 
l 

, ~----- Bcyoğlunda istikl~l caddesinde 370 numaralı ••••N• 

1 
BAKER MAGAZASINDA 

GA eAno ıHI:ek côdvE ncoô
1

fa ;~hsutnE~ ~coo1 

1 Kum•ıMÔİAMBA h;ezaPALTÔLiABtm"zn 

Muhterem mütıtcrilerinfu emrine Ama.:ıe bulunmaktadır. 

' 
Tornacı ve Frezeci Alınacak 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet

meleri Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz Şişli tamirhanesi lçin imtihanda gösterecekleri ehliyete göre saatte 

30 kuruşa kadar ücret verilmek üzere 4 tornacı ve 2 trezeciye ihtiyaç vardır. 
40 y~uu mütecaviz olınıyan Jsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnü hal 

kağıdı, sJmdiye kadar çalışmış oldukları yerlerden alınmış iyi hizmet vesiknln. 
n ile birlikte Şiı;li Tramvay Deposu dahilindeki Müteharrik .Malzeme Müdür-
lüğüne 24.ll.~U tarihinde müracaatian !Uzumu bildirilir. (10009) 

Sahip ve Ba:;muharrlrl Etem izzet 
Beni..'<' - Neşriyat Direktörü 

Cevdet KARABİLGİN 
SON TELGRAF MATBAASI 

da teşmil ettiler. Ve ecdat lslmlerlni 
~e de~tirdiler. 

Binaecalcyh Muhamınetten (S.A.) 
evvelki batınlarda istisna kabilinden 
tesadüf ettiğimiz Abdulah isimlerinin 
bir çoğunu Abdüll:lbn yahut buna 
bellzcr isimlerin İsllm itlkadatına gö
re tashih edilmiş şekli olarak telfikid 
etrr.ek1iğim1z l:izım gelir. 

Peygamberin pederi me~clesinde 
rnti~rikliğc n1ug:ıylı· sureltc vukua ge
len tıısh.i.hin sureti kat'iycde elzem ol
duğu aşikar idi, En kadim MUslüman 
nes.Hnin tilmizlerinden bir çoğunun 
ismini deği3tiren Peygamberin mlsa .. 
line iktifa ederek ı;ayet bu Abdullah 
beı·hayat olınl.IJSa ve bu isim ile y5.d 
edilon kimse hakikaten Muhammedin 
(S.A.) pederi ı,. onun da lsminl de. 
ğiştinniş ve tashih etmjş olmalarında 
biç ıüphe edılemez. 

An'aneıtln bize l\.tuhaınmedin bil.. 
yük babası olmak üzere gösterdiği za
tln yani ihHyü.r Abdü1mutta1ibin şah.
sının tctk.•kalına girişirsek peygambe:
rln pederl hakkındaki şüpheler teza
ylıt •der. 

Filhakika, Abdullah hokkında der
ır..cyan ettiğimiz mülalenttan bazıları 

onun Mklu.nda da denneyan ettiği. 

miz müt.alenttan bazıl.-ırı onun hakkın. 
da da k•blll tekrardtr. 

IDevamı var, 

Satılık ---1 .. 
1940 mod~~~=~!!! 1 

Ponı;iyak marka, üç :ı.y hu~usldc l 
kuilan1lm1$ bir o!omobil satılıktır. 
İsteklilerin Nuruomıaniycde nu
rr.a:ra 54. Bay T<lceddin veya. Vah
dettine mi\r.ıcaatıan. 

. -
Satış ilanı 

Üsküdar icra memurluğundan: 
Mahcuz olup s;.t1lmasına karar 

verilen Singcr kunduracı kollu 
makinesi 24/11/941 pazartesi gü. 
nü saat 15 de başlamak suretile 
Beylerbeyi iskele karşısında 11 
No. dükkan önünde birinci art. 
tırması yapıiacak muhammen kıy. 
metinin % 75 ini bulmadığı tak
dirde ikinci arttırmaya bırakıla.. 
xak 28/11/941 cuma günü ayni 
saat ve yerde ikinci arttırması 
yapılacğı iJan olunur. 940/2534 

\\~llllii\l\\\\11111111[ Şehir tiyatrosu 

11\\\\ı'\\\..J\m~ı· TEP:~~~~:AM 
llllUllııı . Bu akşam ~aat 20,30 dal 
MERDiVENDE BiR IŞIK. 
KOMEDİ KISMINDA ı 
KÖRDÖV-OŞ-0 

Güzel 
Büyük Anneler 
Genç ve Taze görün
mek için Bu basit ve 
Kolay usulü tecrübe 

ediniz. 

Sa! ve hazıııettırilmiş süt kre
ması ve zeytin yağı, diğer gizil 
~vhcrlerle karıştınlarak beyaz 
renkte <yağsızı Tokalan kreminin 
lstihzarında yirmi senedenberl 
kullanılmakta olan meşhur Cor-

lmüle lthnl edilmiştir. Bu krem, 
cildiniz! serian besler ve gençleş

Urlr. Tenin çlıgt ve buruşukluk

larını ve gayri sa! maddelerin! gl-

1 
derlr ve cildi tazeleştlrlr ve nefis 
bir koku ile tltir eder. Fazla kıl-· 

1 ların neşvünemasına sebeblye' ver
mez. Malümdur ki Fransız kadın
' lan bugün bir kaç sene evvelkl-
1 !erine nazaran umümlyetle daha f güzeldirler. Mütehassıslar bunun 
sebebin! Tokalon kreminin vasi 

1 
ıstımallne aUedlyorlar. Aylık sa.' 

r tışı hemen bir milyonu bulmakta• 
dır. Siz de bugünden itibaren bu 
kremi kullanmaııa başlayınız v~ 

1 her sabah daha güzel görünUnüz. 
\ Tokalon kreminin müsmir netice
leri garantilidir. Aksi takdirde 
paranız iade edlllr. 

~~ şartlar dairE.»nde sahşa çıkarılmıştır. . ,~. 
i - işbu gayrimenkulün artt,,ma şartnamesi 24/11/941 tarı~ .... 

~ den itibaren 41fl845 numara ıle İstanbul Dördüncü icra da'~ııf· 
~ sinın muayyen numarasında herkesin görebilmesi için aÇ.' b~ 

'- İlanda yazılı olanlardan fazla maliımat almnk istiyenler, ı~lftl' 
'"~şartnameye v~ 41/1845 dosya nurnarasile memuriyetimize ııı 
~ caat etmdidir. ı" 

'1 2 - Arturmaya iştıra.k için yukarıda yazılı kıymetin yüzde ~· 
~ d.i buçuğu nısb-etinde pey veya milli bir bankanın teminat ffle 

i tubu tevdi edilrocktir. (Madde 124) ıı' 
i J - İpotek sahibi ~lacaklılarıa dığer alika<iarlann ve ırt~Jfl 

~, ~akkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile 'ııet 
i~\'e masrafa dair o!an iddialarını işbu ilan tarihinden ilibarrrı o~,.ııı" 
~111ün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bild• ~ç• 

kri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit oırnad• 
~ satış ~delinin paylaşmasından hariç kalırlar. . • .f> 
~ 4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırrn• ~ 
~namesini okumuş ve lüzumlu mal<lmatı a~ ve bunları taffl 

~kabul etmiş ad w itibar olunur! ar. 81 

5- Gayrimenkul 9/12/941 tarihine müsadif Salı günii 
58ıı1· 

14 den 16 ya kadar İstanbul 4 üncü İcra memurluğunda üç defB ııt' 
ğınldıktan sonra en çok arttır ana ihale edilir. Ancak arttırtJ18 ~ 
deli muhammen kıy~etin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya b~eP 

~ lstıyenın aıaca~ına ruçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da 0o~ 
~ bunların bu gayrimenkul He ten.in edilmiş alacaıdarını'ı rııecı1'aı6' 
~dan fazlaya çı~~a en çok ~ttıra~ın taahhüdü baki k~lrn8~ 

re arttırma 10 gun daha temdit ed1lcrek 19/12/941 tarıh·rıe, ~ 
dif Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 ünc",pıı' 
memurluğu odasında arl!ıınııa bedeli satış l•liyenin aıac .,ı1il
rüchanı olan diğer aliılralıların bu gayri menkul lle terrıln ıııc~ 
m~ alacakları m=uundan fazlaya çıkmak ve muh8ır:r8nB 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmak şartile en çok arr. ı (e 

~ ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılıP8 

satış 2280 numaralı kanuna tev fi itan geri bırakılır. 
1 

vei8 

~ 6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kımse derlı9 
8
r,.l 

verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesb0111 ~ş oı· 
lı:end.isinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzet1!l~sı" 

~duğu bedelle almağa ran olursa ona, razı olmaz veya bulu~tırsn• 
hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok_ ~r yiiı<l' 

ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler .. ıç.n• 118ctl 

beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca buıaı:ı, ı33l 
kalmaksızın memııriyetimizce alıcıdan tahsil <ılunur. (Mad fer•~ 

~ 7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapııııarını 
harcını, yirmi senelik vakıf taviz bcdel'ni ve iha~e karar pil 

·en 
vermeğe mecburdur. . r•5fl'lir.ı:ı ·ı 

~ Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve teJIAlıY~ 1 en'' •1 

mütevellit belediye rüsumu ve müterakim ·~akıf icaresı 8 ı )>\I 1 111· 
~ yri m~n ·~ olınaYJp arttırma J,edelinden tenzil olunur. Işbu ga urJ!I• 

İ D .. d" .. İ ra nıeJ1'l ·r. il 
karıda gösterilen tarihde starı bul or uncu c . d~ıf<'.<' " 
odasında ~bu ilan ve gösterilen arttırma ~artnam<'51 

satılacağı Han olunur. Q41/1845 


