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No. 

8 5 ADaıı8ı --
2nc1Teşrin1941 

C•lalotlu 1 
Nunıhsmaniye 

Cld. Mo. N KURUŞ 1 

~BONE: 

S.-nelill: 1460 ~ 

I A7lılı:: 7~0. 

3 A71ılı:: 400 

Stalin 24 üncü 
}'ılı kutlarken 

Sovyet Ruaya 24 üncü 
yılda ne bekliyordu, ne 
çıktı 7. Bu hakikaten Ü· 
zerinde önemle durula· 
cak bir mevzudur. Fakat 
Stalin istikbal hakkın • 
daki ümidini muhafaza 
etmektedir .. 

r 

- --
••••• TILl•An.aaı YI •Aaıaı.ıaı vı•ı• AKIA• IAZITJ:ll Gonteye ılla<llll'!ln anak iade odilı>ı..ı. 

'--~~----......... ---=-~~~...l 
___ .._ - :' .. ~·-ı- -- ...... ~ .. - -' Balta limanında feci bir yangın 

Havai fişeği fabrikasında gece 
çıkan yangında Üç ame-

le diri diri yanarak öldü/ --
~ETEM iZZET BENiCE Pencereden atlı yan fabrika müdürü de ağır 

surette yaralıdır. Bir ceset aranıyor Sov3 et Rusya y~ni kurul.ışn
Uuıı ) irnıi dördüncü yılını h.ıç de 
lııııınaılıgı §llrtlar içinde kutla
llıaı, durumunda kaldı. 
l'irnıi üçüncii yıluıın ilk.baha. 

rllı~a <leği~tirdiği tutuımı ile lıir 
f'1ıışleınc siya,asına diinen ve 
•lı ~İnrnlind<' Balt.kta, Besa-

~·by~d.ı. ~·ayıhn Sovyetlcr yim1i 
~rduııoti yıllarında, Letonya, 

1•n3 a, Litnn~·a, Be3 n Rusya, 
~a3nayı baştanbaşa kayb~fnıl§, 
11 

ıtıaıı ardularııun K.tfkas ve 
•slı.o,·a eşiklerine dayanmış 1ıu

'llııduğunu ıörüyorlar, 

11 
.\lınanya ile 1939 un Ağusto

• llda elele veren ve Avrupada 
~•va, ~·angınlDl tutuşturan Sav
i(•t~er için beklenen ve unıu1an 
l trı: Dnleri çarpı~tırırak, ta-
•t~•ri J;..,.mek ,.e Awupayı Bal

~>ıkJeştifmek, dünya haTbi HtlU· 

) • dimdik ve ashi yıpranmamış, 
~ •ruluınnııı Ç1kmaklı. 1941 Jn so
d 11 Yakla§ırken Sovyet Rusyıuun 
'
1
hu hesab1D1n tam tersi çıkmış 

~ 11tıuyor. So\·yeıler umdukları· 
i.· tıddma bir öli:m kalım Hvaşı 
''tıdcd. l --' ti · ır er ve Almanyanın y.,..e. 

\ tıd~ l,,ir anılık öliimiine Iıa:rar 
, '~tikleri Finlandiya n Roman
,,~ 

ıı.' d., bulmaktaıhrlar. 
d u Anupaola Rus , Alınan ..ı-
1,ttrııazlık paktı ile olilm bsırp. 
,.

11
1 koıı.raıı; ilk fırsatta Flıılln· 

l)a~ • 
ı. • a çullanan; Litunyo, Le-
~ 11•ıı.. t&foayayı l;aritadan orilea; 
tt ~ral,) ayı Rumenlerden •iküp 
tj:ı alan; kOlll§ıılarıııa ~t\'etı. ye. 
'ııı. • lı.u~ku veren bir siyasa 'ft 
,,, llftııın doiurduğ'll bir ııhm1111.. 
•r. 

ıt~"VHt Buya şimdi kanı ile bu 
l•k at v~ ya11lış gidişinin ortaya 
>"tı •rdığı tutnmu yeniden bir ılü-
1~ ~.sokmıya çalı~ıyor n her tlir
ı lfii,·iiııii Alman erdusuaon Jıu.. 

•na ı. St y.annış buhıaayor. 
I•~ •hn'in söylevi bu bakımdan 
'•ti ~lltınliıılir. Sovyet Şefi, mil. 
'•ııı Uın uğradığı biiyük kayıltı aiy

tlıt~n çekimniyer. O bııla:r lıi, 
llıill Bizim 7erimi2Ale tHr ı,.,.a 
lot 61 olsaydı lııı byı]ıa n lıa 

I)~ dayaııaınndı. 
•u,

1t"' ve Sevyd erdusaua, 
~ •lkının pcüaü i'l'Üyv. 
"'°V3 ııı,. 11 ~t Şefi 1&va' -unda Al-

'Jı~ Yanın yılıılau:ııı.a, Rus .. -., 
~di~n İİstiia çıkacapaa ıliffL 
il~ tü ..._ ıt· n"'iai ıunda •uiuyer: 

)..,. ,., tla,....ıyerın. Geıiaiııoıle 
)/it 

1 
;• lıüytllt ordular hazırlaaı· 

~I .•kat, Almaaya içi& ~ 
ı.ı:t dır. O yalıncı ve mak tllke
'-iıı hyıl~tır, ıertslıHleıo e
,.. dtğildir. Kayılır çft.tur. 

\ •''• iilti ve yar.:lı v~. 
"- •hııdıkça • m,ecek velılr 
<"ııealdır. -
~ •:va altı 1taftalık ı.esa.ta. 
~~ Yllltı1-J, yıldırım ıavqı 
"ıııt ıı.la t•§Bllttır. ıra tepnık ft 
~ lraylııeıiliyerıu, Y•ltQ'WW2', 
~.ııa fslıM iç pı-u.ın, 
~:-Sahi!ede) 

~I··=" 
ı 
Haftalık 
lılEırl icmal 
ı--... Yazan: 
E:me!·!i Kurmay 1 

-Subay-
ııu mlkemmel ted
lik ya.zısıaı bugün 

4 bel ıaldlı
'11 okuyna.a.s. 

olan 4 ameleden üçu düman ve a. 
!evler arasında yollarır.ı ~aşıra.. 

(Devamı 3 611<.'Ü S:ıhi!ede) TiFO 
Vak'aları 

,..;:-- - ,.. ·-
Cep Mde A"""4n ~.mteıı llCZ>fut 

Dün gece Rumelihisan:ıda Bal
tal±mamnda Prens Halim paşa 
veresesine ait olup B. Rızanın 
~ı. isticarında bulunan ,.e şen
lik gecelerinde kufönıla~ hava! 
!işeklerı fabrikası haline konulan 
t>ıııadan yang:n 1:ıkm:ş ve h;r fa. 
cia ile nihayetlenm.ştir. Yangında 
1.meJ.eden üç kişi diri diri yanarak 

IOVTIT TDLl 1 

Bütün cephe
de muharebe
ler devam etti 1 

ALMAN TIBLIGI 

Merkez kesi
l mindeki mev-
zileri yardık 

• 
Kınında düşman kuv
vetleri takip ediliyor 

Führerin 1Cfflumi karargahı, 7 
(A.A.,) - Alman orduları Bll§ktı. 
tn41tdanlığı tebliğ ediyor: 
Kırımda ALıııan ve Rumen kıt'«

(Devamı 3 üncii Sahifede) 

Finlandiyanın 
harpten çekil· 

şüpheli! • 
mesı 

Ru:ıvelt bu hususta 
hiç bir alamet olma

dığını söylüyor 

-- -Fin 09'&'US1L Btı.§ku.man<!c.nı 
Mar"f"l Ma-lli!Tlıaym 

V.tinct .. , 1 (A.A.) - Reis Ruz 
vek Ye Kmel Hal, Piııliıncliyanın 

(Deor<ıml 3 lincü S&!ılfede) 

A 

Amerika Ayanında 

Bitaraflık 
kanunu dün 
tadil edildi 

• 
Gemiler silahlandı
nlacak, lngiltereye 

gidebilecek 

müşkül 

J 
ı 

UZAB ŞARKTA 

AMERİKA 
silibendazları 
geri alınıyor 

• 
Ruzveltin matbuat 
kongresinde beyanatı 

t velt, dün rr;atbu:ıt kon!craıısında 

ölınü~, tabrıkaı>ın müdÜTÜ de 
ağır surette yar2lanmışlır: 

Tahklkatımıza göre yangın "
at 20,15 de 7.uhur etmiş ise de, ne 
suretle çtkhğı henüz anlaş.ıla • 

mamı~tır . Bayral'Yllarda kullanı. 

lan havai fişekleri bordenbire 
.iı;tial ettiğinden bir.anın ahşap 

kımıı ansıZJn tu:uşmuştur. 

Bu esnade içeride çalışmakta 

Moskova, 8 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: 

7 Santeşrinde bütün cephe.ta 
111uharebt'ler devam etnıi§tir. 

6 Sonteµinde 55 Alı>ıan ta)ya. 
resi dü~rülmü~tür. Biz JZ tay
yare kaybettik. 

Bazı ekalliyet mek
teplerinde tifo has• 

talığı görüldü 
Son günlerde şehrimizdeki ba. 

zı ekalliyet mekteplerinde tek 
tiilı tifo vak'alan görülmüştür 
1!o.ı meyanda Kadıkıy,;nue Utıcı
yan An.ınyan Ermeni o~u • da 
da Si talebe tifoya yakalanmı< • 
tar. Bunun üzerine dün me2kur 
mEktep talebelerine tifo aşısı , a. 
pdnıştır. Diğer bazı ek.dl: et 
-ıtt.epleri idareleri dP takbcie
rille aşı yaptırmaktadırlar 

V&olnırton, 8 (A.A.) - Anoeri
ka 4yanı bir lt.ac saat e\'Vel nli.t
bhn bir kafar iaı.Jı•z etrntşdr. 
Meclis, Bitaraflık l(&Jluinınun ta
dili !~y!Mşmı tası" ey!emlş:!r. 
Uiih~sa göre, Ar:.c k .... n ticaret 
gemil ri t~litı. e<i ·• ~ ereği &ib1 
İna'.ilt· e. c.i. dıı.h ; ' ;ta cık iiz.~re btl~ 
tUn muhJrip ;;-t•rr :ekF tlt>r lfı:ı:i.n-

1arına gidPbl:t>çe~ er i.r. 

Y•~~ı;gton 8 (A.A.) - Ruz • il ~ 
Uzakiarktaki vaz.yetin • husussi _ 

ı mahiyeti hak.kında beyanatta bu.! -==-===;;:;;;:;;;:;;;:;::;;:;::;;:;::;;;;;;;;:::::; Japonlar hü. 
cum kararı ver
diği taktirde~. 

lunmuştur. Reis, Amerika hükft. '/l/T k b J R u J 
metinin PeypL1g ve Tiyençin. lV.1.0S 0VQ QŞlnUQ US muua• 

ı 
(ı:ı.vam• tinci! sahifede> / aası nasıl tahkim edilmiş ? 

Selini te halk • mutbakları (:Ya.zan: BMEKLI K.11811.A T 8118.AT) 
müdafaa cephesinin yarılılıiı ı.il- • ilk önce Birmanya 
diliriyor. Müdafaa mmtabları. yoluna saldıracaklar 
lllD ~rinliği ugari ıot Jıilemet. 

~~reel< hö!l at \1 ıdbirler
den daha mühım t<dbır!•r alın
ma • lnt:ıar (,: lr. eic.tıt\fr. 

Seı~nll. B (A.A.r- Schlrde halk 
mutfak'arı açılmru;. için alikadar kiııı- ı 
lelerin !ıİlr:l ly)e u r top!ilntı yapıl. 
uu;:r. 

Alnıaıt tabliği,' Alman n müt

tefik kaynaklardan gl'kn habcr

lerdıı Moskova yaııınd~l<i Rus redir. Biıaraf n111habk ve mlifa- Londra 8 (A.A.) - Loııdra.. s· -
hitlerin nrdiği tafsilata ıire, ;,u1 mehıİfilinô.e Uzakşarktöld 

!Tahs · ı çağ 1 nda İ ÇOCU ki arın ~:.~~~~:,~~~;:;::J!aıE:~~ 2,,.,,.M·,..,.ıu~:!1°hvt"~e~aks i:ı:~rıbaski::~ı,~z~rı~nı, 
l - Yeni . ilahlar tabiye e.til· 

bu a bah baş 1 Yan ayım 1 
miş ileri bat; bu batta dört nam-

~~~ır:!.'r m~:!~~ ~:~kler, alev dükkanları birer 
a k Ş a a adar b İt İ r · 1 e C·e kı--lDe-""m_., ilnctl_. _SUl!_ecıe'-ıhafta kapatılacak 

swa• 

Sayım büyük bir neş'e içinde geçiyor, sayıma me
mur edilenler müsabaka edercesine çalışıyorlar 

Maarif Müdürü bu sabah gazetemize şunları 
söyledi: "lstanbul ve mülhakatındaki okullarda 87,718 
çocuk var. Sayım neticesinde mekteplere devam edami
yenlerln miktarı tesbit edilecektir. lstanbuldaki ilk okullar 
tahsilsiz kalan bu cocukları da alacak vaziyettedir • ., 

Bu sab.1h yurdı.;,rq,;ıun her taratın- 1 
da ilk tahl<" ı;ı.iında bvlunan 7 - ıe ı 
)'alll!dakl • ;ocul<l~:.n aayılmasına • 
baılanm:.şt.ır. Sayını. ak:aaı 17 ye ka
dar bit:rHecektir. 

Şebrim:zde de uyırua men1ur edilen 
mtlfetiişler, mualliınler, liseler tal«
bl'leri bu sabah saat B den i:lbaren ev
leri birer birer dolaşarak, ıerek o
ktıllara giden, cerek gltmlyen çocuk.. ' 

!arı listelere yazmıya başlamı:Ia.rdır. 
MuallürJer;._'l ve ıatcbeler-1..n b:.ı faali
yeti nıü.,isebe:.iJe mektt:plrr -Ekalli
yetler müstesna- bugün tatildir. 

(De\'amı 3 C:ncti Eah1!!'de) 

Vefada bir aile 
faciatH oldu 

Vcf2<la K~Up Çelebi cadd••!nde 1 
numualı e\"de oturan TalıJr <lüıı U· 
caret mak.radiyle ıittigl Anadoluclaa 
a=ın evine dönmüştOr. Tahir me 
kan~ı fl., Ytın Servrti ~·zbanc: blr ~ 
kele y;ıkalamış, bıça~Jnt ~kettk: :lt:Ml. 
n1 de yi:lr~'~rr..~hr. 

CERÇEVE 

llllncı Cephe 
NECİP FAZIL KI!'AKt'&!'.& 

(Stalin) nutkunıla, Alıpan. 
!ara kar~ı kurulması ı:erckli 
ikinô bir cephe da\•asını ileri
ye anı. Hem ııle üstelik: 

- Bu cephe pek yalu11da lı.ıı· 

5 muhtekir daha 
adliyeye verildi 
Beşıktaşta Hasfırın caddes!r.de 

34 numaralı dükkand~ m:ınifotı:
rııcı Sara lsm!nde ... i kız kıım~a, 
Büyükadada 23 Nisan cadd0~!nrle 

(De\·aruı 3 aı~cil Snhi! 1 C) 

-
dansı, g11nun mr. elesi oJdu. 
Biifün hıııiltcre ~imdi y:.lnrz 
bu mesl'leyi konıı~u)·or. 

Apartımanların Kal<>rifer Derdi Halledildi 

Balkan Harbinde 
rulacaktırl 

Dedi. • 

(Stalin}in bu dan üzrrmde · 
ısr..rı yalnız iki 'cbeptcn ola. 
bilir: Ya b11 ceı;.hen;n artık açı
lacağına dair bir ~ey bifiyur 
ve hunu açılu;a bil<lirmcyi :Ocn
ııli meniaatiuc Uh buitı) or; 
yahut hiçbir •l ! .ıııiyor da, 
pe§İn bir emni3 et ll~desilc in
ı!liz!erı buna resmen davet e • 
ııliyar. İkinci scbcrı, emniyetten 
:ri~·adt, şllphedcn ıloğnr. 

Hararet 10 derecey~ 
düşünce aloriferler 
mecburi yakılacak! 
Şcbrimizıleld kalorıferli apa.rt

m.aa.larda kaleriterlerin erken 
yaktl111a.MMı yilzüaden kiracdar. 
la apartman sahipleri arasında 
sık 51k ibtilMlar çıkhğıaı ı:&ren 
BeleUiye Reisliği bu lıususta ye
ni bir karar vcrıniştir. Karar şu
ıılur: 

•İskan eıltlnı.ek üz~re kiraya 
verilen \e merkezi tCl>lıin u .... 
lile ısıtılan binaların muhifratle 
asgari hararetin günlük va<atisi 
:rniıl. on dereeeden aş~ğı dü.ştütfi 
ıraman ı<ıhlınaları, kalotifctlerin 
yakılması mecburidi•.• 

Bıı karnr yeni zahıtai belediye 
tahınatnamesinr a~ nf'-n bir mad· 

de halinde ilave oloııruuş ve dün 
toplanan ~<hir )lfrcli<i tarafından 

(DE'vd-f\ıı 3 üncü Sal'ıtfed~) 
1-------------
il sıııı,ı aılar lçın 

yeni bir ı Ulıan açıldı 
1 

Piya~ada çal:~r.n alat..ırkacı mu-
sikişir.r.ı;Jar iı;in gu;:enltrde a~., • 
lan e' · .yeı imt'hnnlarına girme.. 
mi<; o.anlar hıtltkında ~on bor im. 
tihan açılması .knrarlaştmlnu~ -
tır. Yeni imtihan ayın 12 inci 
çarçamba günıi G«öt 10 • 16 ara- f 
sında :l'&P'!~~a)<I r Şayan Safi • 
vcıı.n r in • fıa g:rrEcr,ı , 1 
t~hnı.n' eıı ım~ <l~ 

Deniz Harplerini Niçin 
ve Nasıl Kaybettik ? 

Yazan : RAHMi YAGIZ 
Okuyucularımızın merak la bekledikleri, zevk ve lez -
zetle okuyacakb.rı bu eıer de bir zaferin sııhsi il:ıtiraılar 
yiizünden naaıl hezimete çevrildiğini bütün tderrüillilc 
ve ibretle takip edecekıiniz .. 

Cevabını tarihin henüz oermediii birçolr •ualler arasında 
Mal~adan çel-ilıım ve iki hurucu hazırlıyan tdgrulın 
mah:yr.ti ve hangi eırarengiz el ile makineye verildiğini .. 
«Düşman donanma11nı bir kömür gemiaile Mondros li
manında batırmah üzere Ne;arete ;lıÜracaat eden ma· 
cerapereıtin hanszi amillerle hareket ettiğini» de bula
caftarnıı: .. 

ı"'ek ·Yakında SON TELG F'ta 
============'=o..======--· 

, 

Kastedilen ilı.ind cephe, Sov• 
yellerin ya•lannda veya uka.. 
Iarındn olamnacağına ı:öre, 

Garp cephesi drgi\ de nereı;i-
. d.ir? 

Alnıanlann, arlralarını ara· 
çık b'ırakarak ~;ırk istikanıdlne 
çullaııdıkları ırün, biz şöyl~ dt • 
miştil;: 

_ Jngilizler garpte hiT ihraf 
harrk~tine giri~ip Almanlan 
iki ceplırde kuyvrt taksimine 

mecbur etmedikçe, aralarında 

pek gizli hir anlaşma istıdadı 
yaşadığına 'Ve daima ya~iya
cağına mutlaka akıl erdirmek 
lihımdır. 

Mahut tezimiziı· çürlll:c çık· 
ması için yegane ~utı, İngiliz
lerin garp cephesıni açmasına 
talik etmiştik. Tezimiz bugüne 
kadar çürüie çıkııındı, ~in 
garp cephesi aç1ln.adı. 

(Stalin)in nııtl·u•Jd~n sonra 
~mdi bu ti.al'&, garp cephesi 

(Stalin in nıılJ.; ı ııu gil lrrc 
çıkaran in~llizlcr. her~e~ l' a .. 
ml"nnHı 1 ~ aln1:1 ı:..ilr 1 et· il,ıt·~i 1ne
sclc~ :nC< n lurr.z 1,1:. a dii~ınü~ 
ıötiiuü~c~J<-1r. İngilizJrrc ;;;üı·~ 
bu ccph.:~ i a\nlok, Ingiliı lf\Id
ları bc~.ıhına b!r intiho1r l ı c • 
kelidir. So\'yetlcrc her ıiırlii 

)·ardını )'3pılabilir, ~u olat iJir~ 
bıı olabilir; fakat g;,ap ct•rhcsi
ııi açnıakJ )·ini Al.nıan u~t.~&nli~ 
yetinden So\ ~·r<ler he •••na 
ciddi •ıırdlr faı dolannııı a knl
Ia~ınak ... Ola maı 

Ye i le im oloıııa<lık~>, in. 
giliı.lcrııı SO\'l' til'.tt.: J rırdııuı, 

Alınan orrlularını Sovyrtlrrl' 
n1ağ1\ıp e-ttirn1rk rlrt:-il, n iı111· 
kiln olduğu briar tnlırip etti·· 
mck giLi yanıuıı b r Ulrnvu R'· 
la aı nı)acakt:r. Ve ı.~ ül~ :. 
,ılmadı1,ça da lıir ln;ıll' . •,ı 
rnan nnla":ıı.ruı.ı ih inıa.1i, hı.• ..,,lın 

biraz daha ktı\'\'Of bııLıraktır. 



• 
ı- SON T E L G RAF- 8 2 nci 'I.EŞBIN ııu 

-1 AL K FiLOZOFU 

Bİ GELİR M NBAI 
1 
(MAHKEMELERDE} •0,,..,;·;::;.,.,, 1 Soför l e

ri n karı! 
•Çoeııkhı m .. mtır• ba lığfl• 

~az ığım 1 mı okuy•n w 
k rı. ıocuk adedi nislMl.iaee 
JtH'Olura fızla vertiir.- f!'li.. ha· 
ırw hükmüne ~yle bir vari· 
dal ıııenbaı huln)or: 

•• · crede diyor, bekarlardan 
'cr;:i alınıno~ı W.kkındaki ka
uıın JJrojesi'' Y llar ve ıUııı 

udır ki, bu fikır orta) a b. 
lır, fakat, bir adım dahi yürü
ılle'l. Çalı~au fak.at. r\.-lf'llm& 
.nl~ olan, liulün rtı:ek n 
dınlardan alınacak bir nrgi, 
p.,J.;ati, k ~uklu DMmur. 
1 za l&IU )' pılaıı»ı için bir .ge
lir kayn•ğı olarak mütalea e4i· 
lı bilir.• 

Bu tekli(i uzun izah, delil ve 
r.•kaınlarla kunelli bir şekilde 
n Udaiaa eden okuyoı!'ııına hak 
'c rıııenıck mümkiin değildir. 
Ta)·in edilecek ınuayy"a bir 
hir ~·a~lou sonra evlenmemiş, 

i, ıiiç sahibi, kazanan bir va· 

aE.ŞA.T T~J'ZI 

taacla,,taa neden küçük bir 
ergi hnmama 7. 
Bizce, belı:irdan vergi alıiıak, 

belki bekin evı-oıiye :mu
bur ve teşvik etmez amma, ço· 
elik. ıaloi•i memura ir küÇük 

nm yapman mümkün kıl.ar. 
M~lehassı:shı.r v tekni~yen· 

ler h• tatbikatta a· 
te tenit e4e-

Bwcfuı iki "t ç .-hilti 
Ye orta ıwaaflı lıir vatüoilaıı; 
hayat pahahhtımn ve ihtiyaç. 

larw idıleti ertam.dı muhak· 
kak ki muztariptir. Bu ntıralu 

hafifletecek tedbirler düşiliıen 
devlet, böyle bu mevzuu da 
ledkik gözü..U. elbette g'Cçi· 
ttrelctir. 

1) i lıakılaa çocuk, 7anuın 
nıiikcmınel İıtYın1 olacaktır. 

Çocuj:~. çııcv.lı:lu aile reisine 
ba!<alcn. 

--= =- ==: 

&aç 1aşıacıı evıea-
ık dotra ur 1 

B: ~ 111 -ru; ia1 oç 
flk ... .:ia. pyaut 1a9.t bau. ta-n!.tıe

lerd.e bulunuyor. Bu k..otdm dok1.oı:a 

na~ran. evlenır.c-k tç:n en. mlın.a.>i.p 
ve ,ıliht ı;a şudur: Erkekler H ya
i»da.: d r :?2 y-a.~ında evlenm.~

lid.ic. 
Bu milltim rr:evzua &:iI"""....rlt~ in .. 

ıllh dolı.totı>, ~enç kadınlaiın ıtsabl, 
rilr ta • ha lıozı ın 

lla.rtalıldar)'le neden moldl olıhikloı· 
ruıı ı...zal:ı etn1ekt.e, ev lda~, iroca. 
ldares• ba~.a. bazı nasib.atltt w·e!" .. 
mekted , 
Bfzım ınufehaıs f<>ktorl&nmız d~ 

iddta ediyorlar ~ı. kadınıar gi.ttik;;e 
daha çok ı:.aii buıı7t.i olmakta ,,. 
bir tal<Ull bul&, '!<;arı.. alQI bulun. 
maktad.ı.rl.u. lleJtela. s1nı.r b.ut.a:1ı'1, 

umwnl z.a.!:yet, rah.in\ hastalıkl.a:ı., 
bayt!ır.a \•e saire ..;:b~.. Sajiam ve 
... vveıJ; bft bı.wyede eibetıe biç b'r 
tı.utalık bulunmaz. 

Çük ge::ç ev en menin gerek kadın, 
rxt"k tt .~ ~.;,. .. çnı bir tak.ur. m.a.hnır ı arı 
oL<t ... ,ı·: muh..ık.kakhr. Fakat, t:es:ti 
top;.-a.k.• t,;.binyle afade eciebllecegı-

j Talebe Birliği 

• mi:r. eski k.ad1n.=ır. neden sapa sa.jl.un 
:l.dLer, ttetlen hasta!ı.k:lı delillenii.'!. 
Halllck:., on1:ı~, ço!t ~ha ~ç Y.,_•_ 
la ..,,ı~niyorl:ırtU. B.r <;<>klaruaızuı a-

1 oa.sı, ı,;. IG .•~da ilk çoculunu dfl .. 
surmu;t.ı.r. 13, 14 1"""1da çocult d&-

1 

&uran eskı.. ~a<iınl.ır da varchr. Buzi,ın 
küykr~ ek.~r:i gene; kızlar. 13, ıa 
J'~tnda ev'cn·-ı~r, mü..k~ ('OCUk 
doc-.ınırlar, S012t& da, bagda. bahçede, 

BERBERLERiN 

KİTaBI 

ıı .. rber kunu ıçıa 7axtlaa ve 
• kadın açları hakktncla malumatı 

lıavi bulunan bir kitap cle.tikodu 
uyaııdırnıı~. Beş on sahifelik eser 
:ıu kuruşa imiş. içindeki mahiınat 
da i<ali değilmiş-

Teli a Jiiıum var uıı·:. Bir da
ha \azılır, bir daha b&S1lu. 

,\l.,kl<p kitabı deE>l mi!. KL 
hette nHite nadiyen değişecek.. 

N.\RllI 

)u bildiğimiı muma da 11arlı 
koııtı)•or. <:i.inkü, ıuurn flat1eri 
yiik~lmlı·· bu lıid' şayanı dik
kat tır: Demek oluyor ki, mnm 
yakıp, derdine bakan \'e yanaıa

lllJ' Nabyor. 
~um )al.mal< ih!iya<uula olan.. 

!ar, flat arlqı kar""ında Jinull 
ne yapacaklar?. 

KISA 

ETl."Kl.ER 

H<>lhudda, ipekli luı.1Ua4 ı...Jı. 

·anı dolayıs~. kadın clbiseleri
ıin etekleri bina daha kMaltıl

mL~-

Dii~iindük; mod~ xale. kısa 
etek idi. • ineraa payitahtında, 

eteldPr, arlık lrimlıilu ne b:lle 
gelmiştir?. '.llereye kadar çıktı, 
dersinit?. 

Yukandalü fıkrayı y'"*1'1ı:en, 
hatırana Fel~n gl'Ç<'nl.....ıe ysz
d t~ı bir vazı g~ldi. Fdek: 

- Kadınlar, lıaloda imkan da. 
lıl. nde $1>fUnayerlar. diyor. 

Kimlıilir. belki de, tasarruf ltay
u. ile bö~·le yapıyerlarohr. 

A.H11ET RAUF 

Debaihtuıe medruesi 

Fatı1ıdekı d<'bağhan<> ınedre 

""~' f!e Sanyer Bel~:ve şubesi 
l>inalumın esaslı !!'kilde tamir 
olunn:c 1 an kararllfl'~r. 

Ayın son haftasında 
merasimle açılıyor 
•Ünıversi~ Talebe Birliği• bu 

ayın son lıaf:ıısında Onıverı;ı.tede 
yapıl.ıcoriı: oian bir merasimle a • 
çılacaklır. Bu lıusust:. program 
haıır!anma~ladır. 

1 

tarlada. cuç tl:r taktm ~lttle ugra
şırlar. Sıbha.tleı·ı :ie sapa sa&lantclır, 

İu&ih kadın d<>ktoruu laJ'in ett,ıli 
tnlaı; için 2:? 7&$, bizim memlekete 
cöre belki b~raz tarladır. Garpte, 
lrarı koca arow.daid Y"'I laritl, bı~ 

Diğı>r taraf'.an birlık içlıı, nam
zefükiercr!i koyacak olan taie • 
bderm seç.m ve kabulleri Fa • 
kiilt dekanlıklan tarafından ta ... 
vip , .. ta :.lıic eıiılerek ilin olu • 
r.acaktır. B!ta.lıatt de bu nam""t. 
krin .nt' a lan icra olunacaktır. 

.. okt~u ıib, taı.!.a ~gtldi.r. M.esel3, 
bi.ztie ll•ı .ı:at ya$ :3rk:. 15 tir . .Er.kek. 
k.3ri.tndan on ya:ş. hti.yük olura · tJ.bil 
"'lakid edılir. H .bu.ki Gıırpte, ya, 

"' ayc.i yaşta 'eya Kadınlar bir iki ya, 
kilçukt\lrh~r. 

llenba nılan fifelerine aalıt• 
mühür varrtytWitum,. ! 

Son günlerde cmenıı.. suları. 

satan barı ktmse!ertn iyi ~u şı:şe.. 

ierınc terkos suyu dokhı.rarak 
hun n cMenba SUJ"U• dİ~ sat. 
tıkbn ve ~!erin ağ zlarına da 
okun::ıı.ıyan kurşun muhür!oer \'ur. 
dnkları tesbıt lllımmuştur. 

Bu hllekarlılc ve oah!'t'kıirlığı 

yapan sucular hakkında derhal 
kanımi talı:'bat ıcra olunmak Ü • 

zerA dükkiinlardalti menba salan 
şlyelerrn5n ve anıbaI:ıria getiri • 
len damacana ve şışeloerin sı:Cı 

bir '!Ck,ldP kontrolienne ba<le • 
nılm 1 •• ır. 

Rumi ,eçide iftirak etmiyen 
muallimler! 

Şehrimiz "eCnebı '"" eka:liyet 
mek.teplerindeki türk~e \'e kültür 
ciersleri nıu.ıllirnter~:ıc!cn bazıia • 
rının milli baynm glin;oerinde . 
m"ktepler ne gelinedi.k!eri ve ta. , 
lebel"ri baŞlcda bı;lt;nmıyarak ve 1 
resmı geçıt. re de i~tira~ e:.Ce • 
dikleri anlaşılmıftır. 

(.faanf Müdürlüğü dün bu lca. 
bil melcrep ere görıde!'dll\l bir 
enı.rlf• t.ekn1:l muallim!er:n rne. 
rasim yapılması icabecf.en milli 
günlerde \•a7Jife almM!a mc'Cbur 
olduklrını tebliğ cim ı"r. 

Tarih vuikaları 
Maarif Vekaleti, :.faarif ::>.Iü _ 

dürlükltt•ne bu tamim yaparak 
n~rine ba.,..!anen tarıh vesi.kalan 
dergisınin tarih ö~trMnleri \-e 
ledr'..,;aı için fa;'<ialı olduğundan 
olı:ul kilıüphaıı.tierince tedarck e. 
dılmetiııi biktırmiftir. 

Eı~f' rıehnce: ı4 yaş belki kö]"ier .. 
de noc'l!l&kıir Fal<.al, bw:I , 18, 20 7&. 
pn akl X:l)y cki.Jbnhl rı mutlaka ev
lenı.r~tt. ~hlrlt:de, tahsil ıörea. 

amçler • hu ,-a.,ıa evl~ler, 
ç,ınlrn, henüz ~eri bı<ınemiştlr. Y:üt
sek ~h-~il yapan ve ;0nra ask.erlik 
h~ınıa in.1 ita eden, bir il &üç sahıbi 
oI.ın b!...r ıer.-:- en az ~ d~n yukar~d.ır. 

Z.a.tea, 2J yJ :.."lda.n küçük bir er
keı.; te da.ha aek '..G.'1', tecrübesiz ;.·e 
çoclik s.ay:lı'". llenüı. dünyayı Kon~ 

yayı an m::tmııtır. 

su:: n meml~tte, büyük şeh · r
lerd.e. evlenn1eltr ekseriya bin:-: ge( 

olu7or, di,-ebllıc.w:.. N'e çok ~en, ne 
peK. ~'~- Rı,ı noitt.ayı ln~lmak ne- kadar 

R. SA.BiT 

H a.elti, Beyoglu ve Zeynep 
ltômil haııtanelerinin faaliyeti 
Beledıye Rei;;!iği şehrimiz has. 

tane; rin'n bır 'ıllık faaliyetle • 
rıni tı»;bıt cık 1 cetveller haz:r • 
lamı?tlr. Berna nazaran Haseki 
ha.~tanes.tntic g<>rrk ayakt..ı. \"f? ge .. 
r~k yata< a em üç '1ir. dört yüz 
e:li sekiz, Beyoğlu hastanesınde 
on ~i b;n al'ı y:iz alt~ dört, 
OslcLdarduk. Z.;'ll~p Kıim:l has.. 
tane ·ın de alt; b;.n ki yüz kır:, 
hö.~ta muJ\i<:fiı! \"O trda\tıi. olu~1 ... 

mu U!'. 

Y tldı;ı; sarayının etralı
tanzim olunacak 

B<>l,•-:!'v" Reisliği Beşi!< 1<'ta 
cYtlciı.z ara~t!• nın ~trafının aç.:
~ar:ık !anz:m oluntrası için p:.i!'l 
hXl'Jrlamağa l>a,ı!amı~tır. • Yıciız 
saravı• bah~J! de umumi b;r park 
na ne :fra~ olu.ırak 'ıalka küşat 
o!ıınar.aktır. Buradak: büyük ha
yuzda da re.~kli, elek'rikli fıskıye 
ter:ibalı yapılacaktır. Ayrıca bir 
de •Park gazif'o<;U• inp olun • 
ma.;ı için tetk'k'.er icra olurunaic. 
tadır. 

Tefrika No ı 10 !adı. Yukarda 

Çıplak Model 
Yıuan: NEZi HE MUHiDDiN - - --

yap:c..1.ktJ<'t!. Onu wJti•k c ·r.asına bıra_ 
k -.J ı:;idemezdJ kl. .• lfan&i mert ve a.
ıll bir erkek k•lbt kend!S!..'le: ıuve. 
ntn, o:ıd:m. blm!lye: ve cah.ıbet di!eyen 
bır ıc:1d.nı Uk.~p ata.biilrdi" B;:ı.hu:ius 

b'l k.dar -=, bu kadar bedbaht 
bir ı~,: !tttı?! .•. 

..61 b•r tele gotılmıeyl düşün· 
du. F•kat lıi17le bir lel<liti kısa ;y•ır 
m ya bl: turlü. cesaret edemedi. V• 
g:tı.."'enın bu ıoaatlnde bu kı:1~L1e b.an
&t ta gı llebillrdı. Olsa olsa yine 
b r .ıhuı; yat gına &"innt>k mlhnkün ... 
d ı• ~al bu da bu biçare Nuranı 

o" ınek d.ctnekU.. O ancak temiz ve 
e n w -:ıch=te ly b!r aile oc3iı.na 
ı ·~ ıe. ıük\ltı \'e tt e:lli bulacaktı. 

~ı.- ev iM' y:ı..ıtl.l§:m.JıOlard.ı. Ne ya.. 
p:.ı.c>ktı .\.11 .. h:!~, ne ya.poıc3ktı~ .. An
r. · n y ı c ı:ıarJ bakaı:aı.. ona 
b ~ 1 'rı .L,.'ren._ f\ad13ey-l rı2 .. ı .. ıtirat 

e:ı ek i' .. 

o 
.\ aba n[b yet, t\:~Ice tar:t etmi4 

u ~ ı '" ınde ·durmuştu b:Je. 
s.. 1 .l' l..: '1ı... ga) ce~..: oWmobll-

den indi. Ptucerelıeı-clP. hJ.li. 1.şl'.< y. r
d.ı.. Dem~ e"'· hal&.ı mera.l:tan :~u.E 
uyumarn~lı! Kapıdan gird..lklen r.a,... 
man bile N"· ran sıkı :s.ıkı Selimin ko. 
!unu tu\uyordu, Kapıyı ~D .,,,ki ..., 
eır~tar lan öoce büyülı: bir 
hay~tıe açılaa ıı:;özler!I~ onlara bak
tı. Fakat elendlsinla lııoluncla harap 
>e billtizı ınirU.klsıen· ı:enç kadWl 
dikkat edince bu eııltl v" lecıilbeli a.. 
dımun Cilall'riııcloki mAna d•ğ~tl. 
!lı!e.rdlverılen dob'u l'ılrürleıtt<.'Tl, Se
lim yukllrdan aıııusini.n li.trdc ve en
dite dolu sesini duydu: 

- Recep Aia reld.i mi Sellı:1? 
Selim R•cep Atadan ~ı ce-np 

..-;.; 
- ~. ~iım .. Oıülrne ar. 

ı.ıt.. 

Genç •dam bir .._ ö.a.ce t.c nesine 
ka.vuwmalıı: Jçia. daha hlzlı y\..rumek 
istedi. Fakat za...ııı k•:r.m Lttmadı:n_ 

dan nıabnım kalınca, sendeH)"t!ı"ek 

yılulm:ılt ıı>ıere oldutunu Crin ıoe bu 
seter oowı koluna girme-k: için d•ı:·ak-

olan ana ıf;ı a$il.Jıdak:.· hareketı hi.;se.. 
dinl."e rr...erd:ı.ıen!erden ~ıun!:ye lıa.ıl.ırit 
Tam orta yt>rt!e c&rJJlaştılar. 'Raire 
Hanl'.'nt."fendr b~l~ınun le.olunda, saç
lar k.UTna kar· .... .:Jzlanna dö .. 
ktilınU::t, çu·ı. t pak. vU<:"lzdU bir ~k. 
ürti:•ı.! ·a.r::JT.tj aa.rl:."' ıu 1 ha,. ı 
ı.üı-ti.kl~P, sur ... klcn.-• y.:irüyen hlr 
ccr;ç kadın rlrilucc, dı.; up bJy ·;ı:.ı_ 

mı;.:C. ~çin rr.erd.venıe-re ap un b r 
;,·üz.le dayanıp kaldı... Selim a.n.n.e i 
o h:l!dc gOrurıce, artık dayan.ar ... d.ı. 
Ko u:ı.u ş!d.d~tle ~ince ayaklar:..ıı.:n 

d~bine yrktian Nu.ranı çiğneyip gf'.'çe
rek: annesinin dızlerine k.:ıf)Uld!. 

- .\ııneciğtm. Beni atfet anneci
ğim.. Sar... he-r ,eyi anlataca.&ım 
-t.fiye ink.•f.r?-

Ra~fe J!anırı:ıeCc.1di kendJerine 
şaşk:~ P!;lcln b••k'i"~ hizrr.eo;:ıere 
kar.,-t bütfin rre!aııe~ini top?:Jarak 
ollunu yerdf!lı kaldırdı. Ve 

- Selimi Km.-ağ"a ;yantım et te 
yukarı çıknlım 4edi_ 

n::-az scnra hL~etçller uvul
TD\·$, fln-a oğul ve Nuran S'!cak ve 3Y
dınJ\k bir odada yalnız kalmıı;lardt 

Raı.!e H.anıme-ff'nd[ kibar ve nazJc 
bir tavırla bir kol.tuta oLurm ·ştu. 
K..u~;..sı.nd;ı 1k1 e1tyle yüzünü kJp~

ya.tait k.es;k ve ı1:ıl.siz h.ıçkıtıidarla 

.iar Jta.'1. :-.luraoa bai.;.ıyordu. Selıın 

Dinsizin hakkından • 
ımansız. 

gelir ..• Eden elbette ulur! 
Da.vıu.·1 fi.tv ı.n.ı şöyle ıtnl.?rtqord.u: 

- Bl?'I\ ou zatı tanımazdım. Geçen 
ilin dınü:acını.- ıeidi. 

- Ben Gerr.li.kli;ymı' dedl. Gemlik· 
te kü.ı;ü.k b!r 2lf7tinliğı..ınU var. Ora .. 
d2'! ç .!<= zeytinllerden, o<'lalımı.< 
:rat yaplli'm11. aze dört tenSe yol.. 
lad1. Dört ~elııe e.,. fada ıetecek.. 
~ !kı l•cekıeıriııi şana •tayım.. 

Kı' kıyafeti efeodiden bir ada-
ma beru..7or. ~.\.k.lım.a celir mi? 

- Bira? nCiınunı törehilir miyim? 
d 

- Pek!, et eyim! _, 

Dük ~dan çılttı.. ~n bet dAkı.k.a 
u ~ nu e llncle bır f4e ""7tin:ra
lı ı~ ge!di. 

- Bua•, d<di, lıımdlrn'ı ~ açtı
j!ım:z len~ cll)Jdardum; bak ba. 
laılıın. 

Yali b.>~t:ır-. Jl'rbet gibi, mükem· 
ınei zey titıy&ğı. . 

- K..'lÇtan verecekian. dedim. 
- .. ~~ksm k'.lr\l.Şta.n~ dedi. 

- B•!l de bkakahrn_ bunu salt? 
para bzaoacag~'ll- b;raz daha a;;ogı 
olm.a.z ı"? dedinl. 

t~z:atmıya:trn .. altnıu; beı klll'\l.tlbn 
pazarlık: ethk biraz sonra, ilci tıenci(.e j 
&'l'Lml•. Ta.rttıl<. On uçer kilo ıı:;eldi. 
Hesal>'nı V.Jpl!k. Tenekes! 84..'5 kuruş 

tuttu •• ~i ~enclce 1890 ic.urılf. Par".ıla
rı s.:ıyd.L'U .. tenekelerL aldnn, Hiç de 
baU.nma ııetmed1 b, bu ~le bir •c:ıs.. 
ltar..lw olsun. Paralan alıp liderken 
d8, 

- tntaa. :Jedi, ceviz., kuru incir, 
_, Ja ıelecelt ..-leketıen... Onları 

da •lr..r mım.ntt? 
- Alırutı. dedim; he!., ıı:;eWn gii

celi..~ !'.fe, nedi.r •nlı7abm .... 
O gittikten .«>on lenekelerden bl

rlni açtım. Üttrindesı bir parça l">i 
a:tp bir fişeye """111m Şerbet ı:ibi, 
ek.stra ~k!;h·a yağ ... 

İyi UHJ~~riledm.!zdf!'n biri g""l!p 
yı.;:; ~. 

- Fk.st..-a. ~kst~ bİ!'" ':tF• ! var yeni 
eeldı; sııe- ondan fflıe'.Y'm! dedim. 
St$tdek:: ya,lan nümwıe göaterdJ.JtL 

-· ' pek !>efendi. 

Kilosu doksan turu~·.uı, u~·z..ı, oir 
tenekeyi. verlver"dım. 

Erte.si cün ınti.şt~ ;eld: 
- Aşlrolron .. na °""'"" ete·uti, de

di Ki loıSu dok:.s& n ku.rıJi t.ao O. ~ •"J.Y u 
da1ınıdm.. 

- :-re iHYU l>eyim" ıjP(ftr ı~ali.s, 

ekııl.r& - Z'CytillJ'af:<. 
- Tenekeyi gel.i""YU.,, ile c \<' d~ 
o zaımn aklını bqıma ceı.ıı. <Sa

lan, dedim. bendeb tenelt<> de .,. ol. 
mum~• Adamın c6rll:niliı önünde \.e~ 
nekeyi bir b ka tendı.~y.- bofal111\:7a 
iıqlad<m. B ra• yağ ak:ttlttau """"' 
.. celmıye başladı. 

- Eyva~ '!edim. 
Beni de aldalırol41ar ... 

Ne yapoyım" Yatı oid:Jiım ada'.Tlt 
taonn:ı.m. «..\.ilah Oetasuu venin .. de
yip urar1 ııia\(>ye çektık:. İkt teneke
~ t15rd.-r kilo y;ıi, doltmar ltho da 
su f Hcmışll. 

Dün Bahk.~ı:anna l(\J~en y.)tda 
tuna ra.o,-t.Lamıy;ıyım mı"' Hef'..1en ya... 
a.asına sanldtnı. İştıre. bö:"'!,. ~d· 'en 
buldum bunu .. ıımdi. kenı11Sln·1eJ\ da
v&cıyun. .. 

:-.lauum da .,.... k llctl- IUll!arı 
aöy!edi: 

- ~fi' bOy'." b~r b&kk.al tan.ır.-n.. 

ne ~mHkte 7~ytinU~:n\ .... r ne de 
ben• yağ sattım. 11«1.ılde bentttm'1 
olacak.. ben, namuaık..lr bt.r emı.aıtıın •. 
bcıa ın\i..h~tin.ı.l·~ her~ t,.;,.ntr Ben 
tetıkl•m. 

B;Jdral da dedi ki; 

- Efmchm .. 'jQ.hitler,rn .Jııe var Bu 
fnce nilmune ~i!i •""""1. lült
Unda çırağın!fa mm~1.UllU?: berber 
Has=ttı ıefendl c'!e dOk:k;Uıd.ıydt. Tene
keleri ıreti rd t •;ı r.am.ır. Yine çıni,ım 
\·ardı. Teneke1<"fln 1tiıı.Jt>on !IU çtlct.ığı. 

cı da yln~ ya-'ı aJan mutttt'.miz Kl
ı:m :ıe,.ıe b;b..,t ederim 

Bak:t.al Osn\.4iiln i<Jhitltnn ıdc~I-f"r'ini 
verdf. Şahitlerin çağır'. 1 ;11.1~l için rr.u
hakeme başka. CU..'le .i;:al 1~ 

)1°.Jh.k~edL~ cılt!hıtı ... n., s.i..m:'eı- 3.

ı...stnda bulur..ı:n bir" kadın. 

Otomobilciler Cemi-
y · Reisine göre şo

förlerin karı nerede? 
Şehrim<zci~lti bazı şoförlerin 

kJsa mes3fe:'C'r için müşteri a1ma... 
dıklanndan sıkıiyet edıldiğini ve 
Be]ectiye Re>,;liğinin bu hususta 
tahkika!a başladığım dün yaz • 
nustık. Otomob!lcller OemiyeLi 
~si bu sabah şikay'Ctler lıakkın
da bir muharririmize §U izahatı 

vermi<ıtir: 
•- Bu şiltıiyetler do~ olmRM 

gerektir. Şoförler mu terileri ıs. 
tenilen uzun veya l<tsa mesafeye 
götürmektedirler. &asen benh!n 
vaziyeti de meydandadir. Bittabi 
benzin bilmiş ise, şoförün rn:iş. 
tıeri ahna.<ı imkanı yoktur. Bugüa 
arabıı ~ma \'erilea benzin lle, 
motörü az sarfiyat yapan araba. 
!ar; ancak :l5 kilometre kadar ça
lışabiliyorlar. Benı:in \·aziycti, şo. 
förlerln hatt.a, uzun ınesafelerden 
ziya<h kısa mesafoelerı tercih et. 
m<>lerinı mlimkün kı!makta<l.r. 
Bmaenaleyh kısa mesafeye yolcu 
almak şoförün zararına değil biia. 
kis kôrınadır. • 

Yeni bir otomobil parkı 
Yenıcamım ı.kra tarafındaki 

yıktırılan kahvelerle berber,, kuş.. 
~u w müstamel elbiseci, terzi • 
!erin aükkfilılarının yeri~ büyük 
bir .otomobil parkı• y•ptırılacak. 

tır. 

Beiediye Heyeti ~·enniye Mü. 
dürü B. Nuri ile mühendisler dün 
barayıı ve ve Mmrı;arşısma gide. 
rek telkikl~rde Duiunmu~lardır. 

ffABEllLED 

Japonya ve A111erı•• 
Yazan: Ahmet Şültni ESMfJl 

Jı 
Amerika bir kaç Y" ıda:ı"" '\ :ı· 

pony~.1u11 kal'Şllaşınaktan çe ,. 
"'"'i t&lı: devlettir Gc..,.ı Jı~ ""' . ·~ • ıı:· 
!arın İngiltereden ~ h~•ts er' 
aralılı: Rusyadan bile ,,.,~ ,,cı1 s:ı· 

zaman oln:ııştur. Fakal frıJl'...e, 
nın yıkılı_<ından S<>nra !ıı •ıl>< ,~ 
Uzaktloıi1Jda bu eski rıostu• ur~· 
i§ l)r\ağrnm yardınııııd•J: ır. ~ 
nun ka . ve aynı zaınJnd3 ,ı. 
µıaııya 1J.ı. bir ölüm kalıi'n t~·~1 ı· 
delesfıte gırişml§tir. B.ıguı· ' JJ• 
terenin Uzadoğudaki dur~ff·~ 3 ~· 

• · -'•M ·ıe· olJI' ponya ıçın en~ yeı . ~r· 

tan çıkmıştır. Tersine oıars•·. • 1a· 
le Frarıs.z sömiırgelerıuı 1 W 
tına aldıktan sonra, JuP· .,)~t~r 
giltere içuı tehlikelı l~~' ,~ 

Rusyaya gelince; bu . 

harpten önceki yıllar zar!.~ ır.rt• 
yası yalnızlık içindl' ıd•. b•f • 
de ing: llereden daha çetin ~ d 
lüm k41 m rnücade'es ne 

· miı; bulunuyor. d ğ' .rs 
Japonya. Uzakdo,ğud.ı 0 ırc~~ 

zorlukların hal çar<» İn·. ı\d ,,1 b r 
ile anlaşmakla gördüJıın t "'' • 

taraftan ı\merikaya k .• r•' ııJI Jl 
dan okurken, dı.~er taı'3.f~ıer ~· 
bu devk!t.J.e anlaşmak ç3 • bbli>' 
aramaktadır. Bö:rle b:r to~'! uıd' 

1 k teır.fll • • son o ara , geı;cn JP'' 
Prens Konoye tarafından ) 13rd1 

Ge kt bu ;;ra ,, 
mışlı. rl?" en Lul" t 
Rusya Almanya ile harbe ... . jlcı• 

muş bulunuyordu. !ıı!(' r )"' 

Aimanya ile. me~gu;tl~; f.::~.ı ' 
ponya Amerıka tle an·~~ :ısd>~ 
!ursa, i<;ine dıiştiigü ı;l"")' c'P' 1 

~"0no ~ 
kurtulmuş olacaktı. "" f~ 
anlaşmak içlıt Amerika~ 8 ~!· 

- .\ -ı1an. dedi, fU J'•id-'n. tatla v-ar: 
sa. r t· t.,,,•;;• alalım. • 

- Diruılzrn h.'1kk:.ndar. ~~artStZ ~e
Lr, dedl. Krnd! kimbiJ"" kt'Tilerı'l ca
nuı yakb. ki, .-ut.ah da onu böy:e ~ 
u.landırdı. Dlu~:ra etm.t- bclm.a dun
y...s.d · r Ede buJur. 

t ViLAYET ue BELEDiYE: 
ıı11cc ı tığı teklıfin şartları bU, ı:1Lf ~ı 

dar gızU kalıruşlır Bu b<.' ~ ~ı 
kında bil.nen bırşeY varP:..,ı!Jf·· - Ffay '.!"ıay .• it.f tııenekedir.. birini 

a::2~ ve;ey~m! dedim. 

Tavan aralarına maI saklıyaıi 
manifaturacılar tutuldu 1 
Çakmakçıfarda 

• :.;na ğazada 
Sultanhamamında ve 

cürmümeşhut 
i ki 

F:>it -:.lfurıı..:abe Btırosu memurları 

dt..n "';.ı ::·..:!11~ıJ meşhut :rspatlflardır. 

Çakrn tçtl a 95 D\in:arada Mehmet 
Cıutcl ve OCJIL'ırma al: olan depoya 
meın~l:ır c.1.• ~r. ve Mehn:·et Ceriaie 

b~ hayl:. ktln~tuktan sonra ona itf
mat ictk.ın et.n1ı~lerdir. l\lt:hmet Cerid 

mem • ı:rla r1 t<:1 "" n &t"aS'Tld çtkarm ış ve 

b:.ırada 11\00 .: '1l~k m:ı1 rr.übayaa3ı i~.n ı 
m•Ltah:Jc ~c:ı~:n.a~)tır. Asa~~ inen T.<' •. 

murb .. 1000 lı:"ayı verm! 1 ve muk.:ıbi
lic.de: ~cıınü • me 345 1 ra 1 ık 7anı mal-

IJnıaml IAmbalar 
~ r-n .m.ıht yerl~rı.ru~ yeniden 

300 e "':C.tr:.~ 1m.bası tô:""-?C"31c. Elek

'tr '.ıt !h;ılar1 d.a!ıa z:yaı.~ yeni. açı_ 

lan veya t3:ı·:!r göf'f'n yollara kontı

:rm-. IL.Ioulo, eski, henuz tamlr IÖ<
n\emLJ, k.:,)Jı ça.murlu, yazın tozlu 

yo!llLrda, im.ba7a daha ful& ihtiyaç 
vardır Kara.olılt l><n•I< yolda dab.a 

tok k~:J.dini h'.s....-.ett:r:r Şehrin ~un

dıye k.ı:dar taırlr yü.Ui , .... rın:an;:i blr 
~ St1k'ak1ar '1'3.rdır l'i ayni :aman.. 
da ic.antınl!kt.ı.r. 

BORHAN CEVAT 

annes ne ııf\at ~ iç.in o icrenç 
va.k."11yı ;ı.nlalrol.T& b(r ı,ijrlü yol bu
lan: ıoÇılcı.. •kal uu ılllkuı böyle de. 
varr eı:iemcıdl.. Genç fld m anne.,.in~ 

yar.:•~.ar:tıc 

- .\~neci;:m -diye başladı- J'akat 
so•ıuııu cet enı;yecektl. Raih! Haıu

mc!cnuı. aiıt ,,.e müftik ses.ıyle onu 
bu. ı.:..:•rapt4ul kurtardı; 

-· Lc;ttım yuk oeıwu -ded.ı- ilen •e.. 
ni~ •;: J'a:c~,·t.:..nln do,Çlllut?·.ına. e
rro.L.'"'in .. : .. :,~ .r iıah:ı~ • • mfyor~:n .• 
Bir n ve ~ı.o&tı.ıktan ..ıu-J US.ve etti.! 

bn gene kwn bf:dbllht bir ln.:ıan 
01.Cu.::1.o l.'1. söy'crniye hr.ceı. kalmadan 
anı ,:.·cır •. n. 

li' ·· i.ş.it.:nce Nuran ~del:ye .. 
rek yeriTı<i<n kaU:b. Ve Ral!e Hanı
roPf '."la:..'1.n d'..l.le!"'°..n~ kapanıp ellerini 
öt)rr:.ye ba;;lc;d1. 

Sl!lım b;ttit bır ~: 
_ O aaneeıgVn -diye m.ırtldandı

Ço« bedbaht, çok. btdUalı.~ bir k:1.ca_ 
gız .. 

R~i'e H::ı:n'lı Ntırar.;.ı ı;açlar•nı ok
.şr:varak yüz.ünü kaldır-dl. Ve onu al
n ın.Jaı ~ı Optü. 

- - Hc-r ,,.eyde0 evve-l nti.saıL-imız.in 

t11.h..:ı.U .ı.J..lım Seh:n .. -dedi-

\'e i.<11.ı ,!(.ıldudı. Kt>ndl bir lihı1.a 

<ili-lifi "Uup \.ekrar i('eri r, rdi. 
(Devam:. var) 

yapıldı 
brJJ &<ı:tl k:,-., e~! kada"' (Jt·1r1 ·.-eril~ 
nı~tiı. 

Nutnara,.,1 a!ın ... u lıJoQ l!ra ka.a.a.•a 
tonrılduktan sonra cfirmt.ı 111~"'..Jtt ;,. 
pılın ve d-.ı.k.k~:. sattı ' He o.ıı1Uarı.. 
n.ı.n lfadesı al.nrnıştır 

Yalnız 300 t.op gi.z.iL :>.ıt 1 ;iQ. ~:e top_ 
larl'..l di~r .ıtıın ~!ar tılcar i·nt~tr. Bu 
t:ca~·etnane ı-. •• ıı.p!eri bugtla Adliyeye 
veı"llecek.lerdtr 

Sı ltanha.rr::ıır."ıda '!f) a.uma ·acta 
k'..;nı~l Bas.:.ıtı.s;o de ta. n a:·astr,aa. 
:Nil:ıtıtı ktın1a r Of:' .J." • m""'~h !.:a 
d..ın j kalanrn~Ur. 

~ VRUPA;·HARBİNİN~ 
YENİJMESELEt:.ERI~~ 

aıı .. 
Yazan: Ali Kemal SUNMAN 
Yınc Afrika !ıarekbnın arife. 

sinde buluı·ı.lrıuğuna şüphe y<ık. 
Gelecek arl r hunu göste~k. 

Geçen harpteu sonra Uşenı!Pcek j 
gibi görüner. i1lerıiıeı birı de ®s
va okumak :>khıı(unu Fral\S"anın 
P.,k meşhur olan Hartcıye Naz;n 
Br.van her hali ile anlataı.uıtı. 
Muhtelif m~<ıelelere :wt d·,.ya • 
ian maiyetındeki müşaV'irler o • 
kur, b:li:rkrdf Faka! Br,yan n . 
hancı dev!e• ada.'lll:ın.le K~~laş • 
t,gı .aman ihtili.fları nereden tu. 
tup halle\m~k knbil oiacağın• keş. 

\m·'kte r,"J;;; defa ~mılrnanıakla 
~öhrP\ almıslı Keniıs!r.e böv!e 
b•r i imadı ;arınış. Bu belki de 
geçen harpten 9'>nra dip/ırroatlıkta 
e~i.rül·::-n dC',!{:~tr.!) haı "'l";ndt~n bi -
r·d·r. YQks:i. <la.ha evve:'ı':t <ievr?n 
me<hur di hınatlan rem ~şl"rmi 
k.,nı~f'ye duyurmada!._ göt'1ll€'k, 
hem de dosyalardan go~r;nı a. 
yırrcamak fikrındfflirier. On:ara 
g~re en çetin ihtilaflan ortalığa 

\yaymadan konu~up bir netıcqe 
vamıak ~·ok defa mümkündür. 

'.\olevzuun 'kinci k.ısmıua gelin. 
ce; dip1omatlann işi ister açıktan 
i?ÇLEta cereyetn etmek mi.,mkün 
olsu.n, isler bunun aicsıne olarak 
devam ededursun ellerır.de borço.lr:: 
h.:aztr dos~ a, büyük b~r -erııekle 
o:r·Km.iş, _;ı:; ·eri1~-l ma Jmat 
var 11r. 

Fransa Ha •. dye :-;ezaT<' inin 
~s~:: b:r eme~tarı olan ve ilZr gün t 
de Har'<»ye ~azırlığma ;ıeı,crek 1 
•eneleree o makaıxu ıııuh.faza 

* B: ı· .ı~rua n f.irm .... t. Belediyeye 
mU.nocut ederek mek.auik ekmek fı

rınları kunnak Uiedi.ğin, hildı.rmi..:j~ır. 

Tekli! tetkik edi'.:ııetedı.r. * Ankarada b·ılwıau Vali ve Bele_ 
diye -Re:isi Lülfi K•nJann yarın ,ehri
mi1.•· gelır~esi bek.lenm"'ktcdir. 

TiCARET 11e SA.NAYI: 
* Altın fiat. yükselıniD 25.U e ka

dar çıkrr:.ı,;tır. '* Şark Vi:iiyeUerim<Zd~ ~ meb· 
zut yet·~en tlmalartn ~ru~ (lc:reUıe 

nakli :\;n f)(ıoı.·lr'" Denıi~oll.tn 1eni 
btr t;,r'\fe yapmıı,lu'. 

MÜTEFERRiK: 
* Türk - .\l·r:an tica:-et mu.a;ıed.e.

~ tasdik. ec1.~ 1 ıı ... k Uzere ~~d..!.3e veri.L 
mifti.r". * Benzin ıahndatı 9 İlltkAnuu. ta.. 
rihıoe !cad.:tr u:·atı.lm~tı.r. * Topra0c llahmll•ri Otıs! Müdür 
Muavin! .. .\.orı;.ın i:~ mi.ıtea.lthit H..i.mit 
ara.11ntla un ı;uv'1lla.rı ı .e:.e~eew:den 
nü.l"lz:l.1. çtk.nıı • kl tan.f •a haiı:aret 

da va:;ı açrr. ı.st 

Akcıeaiziu dosya ı çok kabarık 
ve do!j!undur. Eu yakın lo:l:ia 
ta~ihe şöyle bir gı>z ataJı,n: 

eden Hanoto .,-eçen harpten v • 
··e~k. diplomatlığı muvaffakiyet. 
le te'11si eden bir şahsi~. de • 
mekt:. Esa»en gaY.ete~tli\;e pek 
lıor~lu olduğunu anlatan Hanoto 
bu meseleye daır sağdan so1Zlan 
gelmı;;, t.1pıanınış. büyük b r dos. 
ya te:kil etmiş malüma~ı gö:ııden 
geçirme!ci;, bir diplomatın ne bü... 
yük faydalar te:nin edcbilere • 
ğini hatırlatırken Akdeniz mese.. 

lesini kapalı olıa.rak gözönüne ge.. 
timrektedir. Akden:2le hak m olan 
bir İngiltere vardır. Bir gün ge. 
iecek onun kar~ı.>ına kuvvetli bir 
raltip olmak üzıere çı"<m ğı lstiyen 
bir . !m:ınya bulunacaktır. 

• )t3ı.i-Y "ı 
tekiıfin Amerıkaca ırı 'n'~ ' 
maması yüzünden Koııo)'e ı;,ı • 
tidardan çekil.miş olnıa>iıdır~·n~ıı. 

· 1 ıı 'fa) • ' royc'ııen sonra ııe e "rtiı,·' 
bu teklif etrafmdak! g\ pof· • 
leri sona 'erdirerek serti! r.r.td'.' 
tikasına geri döncecği zJde 1ıl1 ' 
mış ik.,n, yeni Başvek .1 ,;;rt' • 

·k ı e " talardanberi Amerı a • d·r· 
· te 1 

melerdc dıevam etıneı< ,..,...: · 
gcçıw· ·~ 

Çint! yardımdan vaz •• rb"' 
. h ket,.. • 

Çimie Japooyaya are 'rııı•;. tı. 
Eği venlmesı. Mançu~o a!JCa~ 
nınması. J apoa '"' Ç n ı.-!d' ' 
lan üı:erındeki blokai•'.\,ııa•a' P. 
rtlması. Pasifikt~kı b3Z• ıutı Ç 

tahkimi suretile Japıın~~3y-eı •·' 
ber içine alınmasına n. 
'im . ..,~ 

rı esı. - zakdog• .. 
J aponyanın bütun U sJı: .,'() 

tahakkümü altına .a~ rı; go<", 
dak: hedefi açık oıduı::ıı :ııı1 ' 

· • ı fınll' • 
yaln.:ı; Konove te~-· s. " 

'kt'f etıne . etl ;!i şartlarla ı ı a ııl 

---~ !ı s o k!in olm"-ııcaktı. ,,,..: •. ,-. 
· -;"'l-0-..T• ı 

mas"''" netıcele , de rs ır5" 
Jetloe-r :çin bir ıoret de · 
etmıştir. 

İote l:nınu düşıındü ıü ·:. 3' 
• . !{ono, t•~ 

caktır ki Amer~ka, ~ a~a , 
fuıdan tertip edilen tuz ;ı;; ;!• 

. U akdo~ . rıı'· 
memış ve bu • ı .. ~ı.ı; ., 
nihi> manevrası suya d~3~? .ıı~,. 
Şimdi Japonya I::~ yaı: J&1'~_. 
nu ı.eslir~k muınku it ııı'"· ?' 
Fakat Tojo'nun yenı l> ,.Jııı ~ , 
ra tertip ctınek!e old~~ et!' IJıl 
he yoktur. KoM)"I.? : nl.~1' • 
fındaik perdenin ka ~~ı 1' 1r. 
manevranın biriııcı 1 i ~G' 
labilir. Bundan sonr~ soııte.f 11,; 
ne olabileceğini de ~5 ~ 1r.· 
Diyet Meclisi açıldıgı ki'" 

. ·ı· . ı· e"i nuıu ve ,n ın sov ~c ı; a]ct;f· 
Jamak mümkün olac 

Bundan yarım asır ev\'el ser.ılen 1----------
bu lstikbali Kay~er Almaııyas ta. 
hakkuk ctt rmek i~tem!,ti. Buna 
s mdi ilaYe edilecek de şu var; 
Knvse: Almanyasının ba..'!Arama. 
d•ğın. şim<l:ki Ahnanya yapırak 
istimr. 

Bu da b'r dosyanın tetkikinden 
alınarak ~ıkonuın neticedir, Ha. 
no'o tski G;rit melleletıinm en 
gürültülü bir safiıasınd.a Hariciye 
Nazırlığı ederken yudığı bir ra. 
poru senelerce sonra, İtalya • Ha. 
beş harbinin çılrtığı zaman rel<.. 
rar okurken mazi ile hal arasın • 
daki rr!ibat karşısında hayrete 
dü~bilirdi. İtaly• • Habeş mese.. 
lesi hakikatte İtalya • İngilbere 
meselesi olmuş, fa.kat yalnız .V. 

rıkaya taallük eder gibi ~örünen 
bu davanın cia Alınanyarun Akde. 
nizdoeki enreller;Je nckadar müna. I 
selıetli old"ğıınu Berlin lle Roma 
~rn.sı.nda ıMihvcr• :n teşkil edil. 
meııt göstermı~ 

Biri !'"i.z i.n~ 
epırmzın~ ............ 



Stalin Kızılorduya bir 
h'tabed bul du- Fin
landiyada harbin dur -
ına.k ihcr.e olduğunu bil
diren haberler geldi -
Çörçil bir nutuk söyledi Ru lar ov i tika-

j Sta in 24 ·· cü 
1 y ı ltut arken 

TEL G R Af. - ıt ? nci ·n: RI'> ı"ı 

DUN NE 
veG Y GRANT· 

• (bı.ı yaz.ırıl.D .etınierı l\DdGont 
Aja.n.s1 billten.l.erınden aluunı~tır) 

[elhis eden: Muammer Al~furJ 

S afoı, diin Mo~ko•:ada . apı -

a s k er metinde henüz 

ıaa,,mak eU.,,,. ~·ı.un) 
gc-ri c venı ız cesareti izi, u .. 
ınudunıuzu kpr yoruz. Bu koru .. 
llll.) izi kurtul ~ çıknrarak, onu 
yıkacaktır. Çünkü o bir çıkmaz 
i~ine saplanını5tır 'e gi.iu geç
tikçe de kat§ılaştığı zorluk 'e çe. 
tinlık art aktadıı'. 

iı Göz Ağrısı 
·, " keri geçit re"1'!1l münasebe.. 

doga golü bö1gesin e aslieri 
Jııarekiıta nihayet verilnıış • 
tir. Murmansk demlryolu, Finle. 
rin geri hatları temin edilmek ü. 
zoere kesilinciye kadar harekata 
ba~ka yerlerde de\l'a.m edilecek,. 
tir. 

çı is edi bir terakki yok 2 saatlik neş'e 'e kah kaha [ilmini yarattılar. 

,. b:r nutuk söylcı'nlstir. s•alin 
'" !kuntla bı'hassa demisl'.r ki: 
. ''-! üncıi yıldönümlimüzu rr.üş.. 
l<u µ.r !ar i~!nde kutluyoruı. 
A.lınan haydutlarının a~kça ta. 
ar. uz_. memleketimiz kin bir 
~hd: • \•Ücude getirmiştir: 

'tıl\ akkat 'alihsizlikler<> rağ -
rt ıı ordumuz ve donanmamız , .. 
J 'ltanın taarruzların.: cepheu;n 
o· 'ün iıoyunoa püskürtüyorlar. 
l•luvakketen bazı "lgeleri kay • 
~ttik ve diişman Moskova ile 
<e~:ngradın kapıları önünde gii

ru dü. Şim-Oi Alman müstevlilere 
~., ı müttehit bir cephe teşkil 
eden müttef'klerimiz var. 

k ~l'l'anyanın damarlarında kan 
amıyor. tsyan fikri yalnız işgal 

~1:I~n memleketleri değil, bizzat 
· lınanyayı kaplamıştır. Alman 
Ilı le:i harbin S<.•nunu tahayyül 
td miyor. Almanyanın bugünkü 
>•ı-~etı uzun zaman sarfedemi • 
l·ef\eg;ne 9liphe yoktur.• 
lt Staln, H:trer .Alrnanyasının bir 
~c ay 7.arfında. belki de bir se. 

~· tı;inde yıkılacağını söylemiştir. 
. ~ıareşal Voroş:lof, Mareşal Bu. 

~l\·e'li, Molotof Moskovada ya 
Pı 3n bu miting esnasında Sta • 
''"'n yan:nda bulunuyorlardı. 

FINL.'1NDİYADA HAm' 
DURDU MU! 

• 
•. ;;lokhoimden gelen haberlere 
•"re .Kareli berzalııdna ve La • 

SARAY 
Siner. asında 

MONIR NUREDDiN 
KONSERi 

Menkul eı,.a .. tııı 

Beyoğlu Dördüncü 
Suth Hukuk Hakimli-'. 
~tnden: 

"' •erekes!ne mahkemece el ko • 

~u·~n ôhl Araksi.f1l ait Pangaltı 
ıl .sı •okak 3 No. lu apartman. 

8 'ulunan ve mahlce.ınece tesbi1; 
e·.ııı r e~ eşyalar açık arttırma su. 
eı~e 12/11/941 tarihine müsadil 

klQı:?ıba günü saat H de satıla. 
~·~ ır İstekül-erin yukarıda gös.. t en g'.in ve saire mahallinde 

İng;Jiz gazeteleri, Rus • Fin 
harbinin sona ermek üt.ere bu • 
lunduğuna daı.r Fin radvosu ta.
rafından yapılan beyanatı ılk sıi. 
hifelerinde neşretmektedirler. 

FELAKE'rTEN İSTİFADEY! 
BİLDİK 

İngıitcrenin ş:mal d<:>ğımında 
bir yerde nutuk siiyl,yen Çörçil 
bilhaı;s;. demiştrı kı: •Bu harbe 
sürükl-er.memek ıçin çok gayret 
sarfeıtik. Fakat bu harbin ;;•k • 
masına sebep olanlar, yüksek 
perdeden sulhten bahsederı'erse, 
bm harbe crevam için ÇQk istekli 
bulacaklardır. Hatalarımızdan '"' 
geçird 'ğ'miz imtihanlardan ders 
aldık. Felaketten istifade etme • 
sini b.tdik. Şimdi artık yalnız 
ueğiliz. Büyük mılletler de bizim 
safım:zda yer almq1ardır.> 

AKDENİZDE B . .\TIRILAN 
VAPURLAR 

İsk-enderiye bahriye makam • 

ları tarafından neşredilen rakam. 
!ara göre, İngiliz den'zaltıları ve 
tayyareleri üç ay çindc Akdeniz. 
de Mıhverin topyekun 339000 to. , 
nilatoluk 36 gıero.is:ni ba:ırmış, ı 
217,000 tonil~toluk 61 gemisini de 
hasara uğratmışlardır. 

iki muhtekir 
(1 inci S-.hifeJen De,·am) 

16 numaralı dükkanda tütüncü 
ve sucu Talya ismındeki genç kız 
b&rita defteri ihtikan saçile As. 
tiye 2 inci Ceza :Mahkemesine ve. 

riJm41-er ve dükkanlarının birer 
hafta muddetle kapatılmaı;ına 2ll 
er lira da para cezası ödemeleri..· 
ne karar \'t'rümiştir. 
Dığer ;araftan Be~·kozda kasap 

Alinin dükkanı da ko}"Un etini 70 
kuruşa sattığından, Zindankapı • 
sında 1!55 numarada kunduracı 

Todoriı\in ma,ğazası çivi ıhtıka • 
nndan birer hafta kapanacaktır. 

YENİ VAK'ALAR 

Vişı 8 (A.A.) - O!ı: Alman -
lı;r, !Amlllgrad 'le Katinin ara • 
sında Tizvin is' ıkametinde y-eni 
bir taarruza ba,!amışlardır. 

Ruslar Azak d ni;Linde Taı;an. 
rog'a bir .hraç ha · vap:nağa 
teşebbüs eylemışlq:<!:r. Bn teşeb
büs tardedilm strr. 

Geaeral Vaveı BID· 
Gıtaaa 46a8yor 
Rangon. 8 (A.A.)-Gtm·ral Va· 

vel Hindistana döftnıck iızeı·e 

diin Rangondan hareket etmiştir. 

Filipinde zelzele 
Manlli.I, 8 (A.~<\..) - İki saat devam 

eden siddetl! bir zelı.ele neti~sinde 
Luzon adasınırı Cenup lt:srnı harap -01. 
l!"~u,-tur. 

Henü.ı ta1s.i..:it almaır· am:.ş ~e de bir 
ç,ok tele1at o!ı.iul!:u ve ma.-!Jl hasarın 
pek mühlm. o:dut(.u ı.annedl.ı~ek~ir. ___ , ____ _ 
Kral Borıı Harbiye 
Nazırını kabul etti 

Sofya, 8 (A.A.) - li:ral Boris 
dün harbiye nazırı general Das· 
koloru bakul etmiştir. 

Kurtuluş vapuru 
yarın Pireye gidiyor 
Kızılay tarafından l'.wıaoista

"" gönderilen ikinrı parti gıda 
maddelerini ı:,ulürınekte olan 
Kurtuluş ,-,.puru Çanakkal•de
dir. Vapur, yırın Pireye hareket 
ede<ektir. 

JAPONLAR 
(1 !net Sahifeden De.a:n) 

Japo.alar hücuma .urar verdtk • 
!eri takdtrde ilkönce Birmanya 
\•olunu is:ılıdaf cdecekıerdır. Çin 
Harkiye ·N,ızır. tarafından da bu 
f'kir e\•velee :!er: sürüln,üştü. 

Tokyonun bu hücum mıntaka. 
s:n intihap etır.Lsi, Amerika ile 
açık bir muiıasamayı bertaraf et. 
mek ümidınden .!eri gelmekte • 
c!'.r. Sovyetler ~rndiki gıbi mü. 
<iafaa.\·a devam ettLkçe J:ıponiar 
Silı'ryaya hücum etm!yeceklerd!r. 

JAPO:\LAR S.\KLA)UYOR 
Tokyo & (A.A.) - Röyter: 
•l\Iuvakka: y.ıl• ba~:ığı a!t:nda 

nc;;rettiğl bir makalede Hanc:ye 
Nezaretinin organı olan Japon Ti. 
m~ And Advertiser gazetesi şöy. 
le dernek'.edir: 

'Moskova 8 (A.A·) - T&> aıan • 
Mna göre, Almanlar Moskova cep. 
hesin~ takv: "e ku\'VE'tl<'ri bıt -
hassa 'opçu 'e Lank get!rmeğe 
devam ed:prlar. Kızılordu asker. 
leri, bük:funet ~rkezi~ yak a 
mağa çalışan düşmanı hırpala • 
maktadır. 

HENUZ BtR TERAKKİ YOK 
Londra 8 (A.A) - Alman:ar 

Moskova istikametınde b!r te • 
rakki tahakkuk elLrememişler • 
d:r :l~erkez ~ Kırım bölgesınde 
fena ha,·alar her iki tarafın ha -
ı·ekatını sektere ugratmaktarlır. 
ALMANLAR HAREKAT HAK -
KINDA :\1ALUMAT VER:lllYOR 

Vişı 8 (A.A.) - Rusya muha. 
harebesi h:çbir fos.la tanımıyor. 

Almanlar yeni terakkıler elde et. 
mışierdir ve mutatları Yeçhile, 
harek.i.tın inkişafı hakk:nda her 
türlü beyanatta bulunınak!an çe. 
knimektedirl-er. 
Kırımda Almanlar S:vastopol 

istikametindeki Herı hareketle • 
rıne devam ediyorlar. 

* Nevyork, 8 (AA.) - Ba,-poruu 
isminde 9739 tonluk bir Norve( petrol 
gemi~l ı\tlantiğin Şim~t!nde bahrıl
mıştır, 

Alman Tebliği 

Stalinin •Öylovind.-n k alttığı· 
ııuı ,·e çıkardıW.nıız bu görüş ve 
dü~ünüş gerçe in tam kendisi 
midir, realiteye u~·gun çıkacak 
mıdır? .. Bunu biz ne sö)'les~k "'·e 
dili ünsek ,-ine sürmekte olaa sa· 
vaşın S4)ll tiurwnu o.rtaya koya
caktır. Ancak, Rus Devlet 'eli. 
nin sözlerindeki her türlü titizlik 
'" dikkat ~·ine sesiadel.i titre~·i
şe engel olamamıştır. 

Stalin, içinde bulunulan duru· 
a1un çeti.11., kayıpların ağır \'e zor 
dayanılır olduğunu da sövlemek· 
ten çekinmoıniş, bununla beraber 
gelecek hakkındaki umudunu ke. 
.sin bir inanışla ileriye sürınüş~ 

tür. 
So\'y .. t Şefinin bir dileği de İn· 

gilizlerin yardımına bağladıj;'I gil· 
veııia bir an önce ortaya çıkması 
'"' Rus ordusunu bunaltıdan kur. 
taracak bir başka saldırış alanı
nın açılmasıdır. Sö,Ytevin dünya .. 
ya yayılışının ilk gününde İngil· 
teredea gelen ve İngiliz basmının 
dii~üncesini anlatan .özlerde bu 
saldırış ~·ardımının batıdan değil, 
daha başka yerlerden yapılacağı 
bildirilmektedir ki, buralarmın 
nereleri olabileceğini hemen kes.. 
tirmek ne kadar zorsa İngilizlerin 
bu ,-erleri kafalarının içinde na
sıl tasarladıklarını bilmek de o 

1 kadar güçtür. Alnıanyaya karşı 

j 
ilkbahardan sonra \'e ilkbaharda· 
ki Rus . Alman durumuna güre 
bir İnı:iliz ileri har<'keli için dü. 

( t inci Sahifeden De-·am) 
lan, dağlık ara.."'İye ı•e hıatla nıii
dtıfaa eden. d~manın geri 1'tıv • 
vetlerine rağmen, düşmarı taki. 
be deva.m ediyorlar. Stııka tay • 
yareleıi, Sıvastopo! miistah !:em 
arazisindeki düpııan mevzilerini 
taJırip etmişler ve müteaddit ba.. 
tarya!an su.•turr.ıuşlardır. 

ı şünıilebilen yer , .• akın alanı bel" 1 
' ki Kafkasya, Iıelki İtalya, lıelki 

Doneç f:tıt•zasıtıda Alman ı•e t. 
talyan birlik!("ri, çaı'P'§ara1: iler. 
!emeğe de1:am ediyor!a ,._ 
Şark cep~esimn deniz kesimin. 

de. piyade tümenleri, gayet müs
tahkem dii.şman nıet'.:ilerini yar. 
mışlar ve müteaddit es' r aım~ • 
laT, toplaT iğtinaın eım.şlerdir. 

' 

Peterkof açığında OTdu batar. 1 
yaları hir diipnan posta gemi • 
smı batırmışlardır. Leııingrad, ge. ı 
ce t•e gi,~diiz ağır t•e gayet ağır 
bomba'a"la bO'!"lba!a,.nıışhr. 

Finlandiya 
( l bıcl S•hifeden oe,·;tm) 

harpten ç .. kilınek ni\'etinde ol~n
ğunu gösterir hiç bir .ıl:imet mev· 
<ut olmadığını be~·an •tmi !erdir. 

RUSLAR ARAZİ TERKİNE 
RAZI OL.\ICŞLAR 

Balkanlar olabilir. Fakat, bunu 
kestirmiye k.alluşına<!aıı ön<e 
şimdi ~oskovı'yı, Ro.tofu, Kı
rıl"'ı •orlıyan Alman baml~iııin 
ııereye kadar varacağını '\'e uere· 
de, nasıl durauğmı lıeltlenıek l:i. 
zımdır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Harp vaziyeti 
(1 lnd Sa :ifeden Devam) 

2 - Zikzak şekilde tank çukur· 
tarı; • 

3 - Her iki sahili dikenli tel 
örgiilerile örülmiitt d,.re kesiıni; 

4 - Tanklara karşı demiryel 
raylarile yapJmış miıniler; 

S - Cepheye mu ·~zl uunan 
tank kapanı çukurları: 

6 - Hiıkiın tepeler üzerine in. 
şa edilmiş ve birbirine yakın 
ınuhkeın beton ntc\·ziler; 

7 - Siııerler,-sahra sığınakları, 
mitralyöz \"e hafif top ıne\''l:İleri, 
hn:ı defi batar,·aları: 

Vaşington. 8 (A.A.) - Ameri
ka lıükılıneti, Fin • S:ıvyet muha
senıatm1n kesilınesi ~aksadile 
cerevan etıniş olan müzakeı eler 
hakkındaki vesikaları neşretmiş-

t 8 - 1'Jo,kova şehrı ktnarındaki 
müdafaa ıneV'Zil .. ri. 

•• 

Bu SALI Akşamı 

SÜMER Sinemesı;nd3 

' ELHAMRA'da ---" Büyük 71fer fil mini ı.iz de görünüz 
Milli Şef İ met İnönünün vedzesile lıa)lıyan 

1914 den ·Sonra 
TÜRKÇE 

Bugünkü siya.setimizin zaferı. 25 senelik dlinya sırasPtl 
Genç, ihtiyar her '!'ürkün görmesi liiınngel-en fihn 

~----- Bugün matinel-er saat 13 d-e başlar. _____ , 

Afrilcan:n At<>şll Çö!lerinde... .'\leş... Kan... ıı.:ilcadele 

ı~~an ve Harp ... 
Avrupan.:n Lüks Sa1on1artnda lhtirasb bir ~ ... H~ .. Kıslta!lç

W< ve düşmanlılt 

BEYAZ TABUR 
y ASJND.1.: 

Türkçe Sözlü Kopyuı Franiızca Sözlil O"•jinal Kopya" 

l•PEKSinema-
•ıuda SARAY Si.oema-

11nda 

öLM"E:YEN-AŞK. 
Buyiil< Aşlı: ve Ihtiru Filmi 

IARAY Sinemasında 
BJyük ~I vallak!yetl-e devaın ediyor "°"' Ka.hnm::ınlarL: 

l>U:RI E OBERON ,... L.'UJUNOI! Oı.tvi.Ell 

• de takdir allı:tJl.:uını topl&7orlar. 
.. ~ ~11: ı Bus.m sut ı de ıerucilAtlı m3Une. •mım;am~"'f>!""~ 

Sa)·ın lstanlıul sinrnıa meraklılarına büyük müjd•ler: 
• 

BU BALI TAK s 1 M SİICIMAllND& 
Cilıaaşümul romanların serefun •DEl\IİBRA...,"E &IÜDÜRÜ· 

serinden adap1e edilen, Şark sinemuıWı: ileminin 

2 inci Büyük Zafer Tacı 

ahe-

KADIN KALBİ 
(Türkçe sözlü - Arapça şarkılı) 

Bütün kalplerde a~kın ateşini, bütün gönüllerde so,·ginin kı.:d.i
yet ve uh·iyetini terennüm edecek 

BtlJtl il A•k •• lztırap Deıtanı 

• 

aırr bulunmaları lan olunur. 

940/89 

fü~yoğlunda Bdıkpazarında ka
sap Şame, karaman etini 75 ku
ruşa satmaktan, Tünelde Motola 
kan·atı yüzde 30 karla satmak • 
tan, Mahmutpaşada Mihail tela 
ihtikiırından, Galatasaray Avru. 
pa pasajında Jak Haciman eFnde 
mal olduğu halde saklıyarak müş.. 
teriJe >almamaktan, Galata S:.ıl
tanhamamında Be>gones beyan -
namesiz kaput bezi satmaktan 
adliye) e verilmişlerdir. 

B!rnıanya yolu üzerine doğru. 
dan doğruya yürWrıek !rkanı 

hatta ihfüııal\ h~r za:nan m~v • 
cutıur. Hava akm.ıan bu yolda 
b:rçok hBarlar husn!e qe!::nes · n~ 
s-ebep oln1uşlars:ı di bu y<ı1un ;.ş. 
gali •daimi bir :~al çare!;!-. oh.:r. 

' tir. 1 
Bu , esikalara gör~, Sov) t. tler 

İ~te ,\iman ordu u bö; le tah· 

-~~--~~~.,-~~~--~-

lstanbul Defterdarltğınd~n : 
ıı.,,, !>;o. 

' 01-21119 

~ltı71~ 

' .,. 

:· 

J -1;3~ 

oı ı;-10 

Nev'i 

Boııazıci Yeni mabailede Bozacı sok:ı1'-onda 
eski 6 yeni 8 No. ıu evin 27 /32 ıus•e.I. 
Fatih ~ki Takkeci ,.enJ Mer}.tezeı:endi ma .. 
balleıinin Takkeci meydanı So'.Jk•gında eski 
:!5 ııenl 27 No. ıu arsanın 8/80 tıısse:>i. 
Bılyilk Çarşıda Çukurha n ü•I :utta ıı Na. 
lu oJa. 
EııWıi>nll YavU2 Sinan ma halles.inin Ma1-.. 
mudi7e caddeainde eski 6, 4 y .. nl 2 No. 1u 
düi<kinuı 269/4224 hissesi. 
Biiyilk Çarşı Astarcı han alt icatta 12, ıı, 

H No. lu kAJ>r oda. 
Kadlkö7 Omıanağa maba Ileslnln Sögültti 
Çepne so1tağmda eslcl ısa yenı 80-4/J Na. 
lu o~alı dük:lı:/ınm 2/8 hissesi. 
Kadıköy Osmao~ğa mahallesinin Tayyared 
Sami sok•~~nda eski 45 yeni 2/1 No. lu kA
&ir e\.'. 

Men:anda lgneci Hanında alt katla 
No. hı ik.i. od:ı.. 

Üskudarda ı.'lu.rad Reis mahales!nin 

3, ' 

Çtk., 
maz. g:nbaşı '°ka;.t•nda e:..kl 8, y~ni 10 No. 

:u ~20 mctı·e n1u:-.. bbaı <lr!a. 
Boy~cıktiy '\'t.~ckçi f{use:·in sokacmda es

ki. 27 yeni 25 Nr\, lu :!04 rrC'tre TT'tırabbaı 

a. ..... 
Dı.ıyuk. Çou·; ıda '';ırakçı Heı.n &okat!ında 

ll4uharrunen Tern!nat 
Bedel 

760 57 

3 l 

20 501 

1 
84 5 50 

540 40 50 

352 31 :!IS 50 

3240 

1800 ı~s 

520 24 

1zo • 
720 54 

SİNGAPüRDAK( JAPONLAR 
GİDİYOR 

Tokyo 8 (A.A.l -- İS!':?. ~re. 
d!:miyt?n b:r J aprır. vapuru, ;;öy. 
lendiğine göre Singapt: l :Lı yer .. 
le!:?miş Japonlar: a~m~k ..ozer€:' Yo .. 
kohaır.~dan hareket etr.üşt:r 

Tahsil çağındaki 
çocuklar 

( l inci SJ!-'.:!eden Devam) 
Sayım. buyük: bir nf"'f~ içinıf~ geç4 

rnekte, sayırr.:ı. tnf~1ur ~~clec !ıdeta 

mÜS3h:11t1 ""e~Jfne tııı?ıŞTr.a.kt.ldır
lar. Sayı.;ıa b:tire-r.l'!r l.!s~letiıu Hat.. 
ke\·leriyle, n3 hiyele.r ,.e d:ğe: Merkez 
ittihaz edilcc. burolar~4 !eslim c~ır.c~rle .. 
dil'ler. Erı:1nöc.i.ı H3!ke\"!, ~eni~ bir 
tl'\lfltaJ.ay:ı ır:erkeı .ı ... -ç, bu ırıı !a- ı 
kdnın .s~ıy:.11ıır·:ı İ.')t:ı .. bu~ Kız \·e Erkelt 
Lf::.c:tt! talebelı.:-rl JJ!t>\1 ut· cöilır.,itir. 

Bir muharrir'•rti bli ~tt~h '1'nartt 
MüdOru Tevf.k Kut"U gö~reı.: sayını 1 
h;.kkır.da ,. 1 :z~h~tı al~ :~!~~= 

- Kazala·~Jn gelt'n :-n::ılt.mrıta gjre. 
sayı:n i.Ju sul,a sa~ 8 de ı.er tar.ı.!ta 
bo.;;!aa':l'J o!ul' rr. .. nt znm._,n deva.m ct
n:ekted,,;h E-.1 .... t.: a.yı .lan l •. fetU~ler, 
üg,·enren.le?"" ,.c ta:ebeler S3)- m iş'.yle 

ı:::..e: bUı. e:ı!n :ı·~:adı 1...:-
Halen İstanbul ve mülh&1tat~da)(.i 

re.im! \'e hu ı i oıtı:1!a."da 87,'il8 ço
cuk \•ardır. S"YJm net~ccicde 7 - 16 
y.:ş aras.nda tah.-,a ça,tıcda olup ta •ı:ıo~ -~s 

l~l~~G9 
lıı 

1: - ıa, 17 No. lu dükk.ttnın ı ':? hl e-sı. 

ne_,vJ;lU nulbül mahallesini.n Irn~:ık .;ok.a
C,.ı lG.i e5ki :::;, yeni 33 N'o. lu h~nen!.n 2/11 
hi&scs1. 
Knrut::'ı B'1 11;~ bok;:ıg~da eski 14 yeni 12 
No. lu 70 n~e>tre murr.bbo.ı arsa. 

67 50 1 
lıerhnnı:t bir s(bE'p!e rr.ekteplere de-

5 sÔ \"aın edı-m-yen!erin mikt:ın te.-,bit edil
mi;; ol:.caktıx 

ııo. 4100 Kt.:..t tulu~tu .Alkar-..ı.n(il ~oka~:ında eski 17 
ye~; 19 No. hı ev, 

Ta'1tıı.~ca1ede Sandemirn1ahalle;;inin Ku .. 
tuC'1lar &ok:lb'lnda 15 meL1:e 
diikl_!\n arsusı. 

murabbaı 

Ga!~l;o.da l\!Ueyyet Zade ınahalle:ıinin. Ho-
ca Ali ıoknı:ında eski 22, 24, 26 yeni 28, 
30, 32 No. lu 3 hanenin 7 /36 hi;ss('S'. 

17 50 1 50 

360 2? 

630 47 25 

~9ıB 219 
\• ~ .aka ıda y ılı gayrin C'nkı ll~r 19/11/94-1 Ç ı mba saat 15 de M: 1 !ı Emlak 
t rı. t1 r.de nı.: ıı...,.ct.I~· Knıı;i.,yonda ~yrı ayı ı ,·e atık art •. ına ·ıe s ' ılô.cak-
ilzıa -~h.ı.ı ic~u 1~1ııa Lınıaıt \.h.ıdürh,;J. -ı cu k.;ıleme ru~nncaat ~9758l 

'\-aıruz şunu dı sUylcmek isterim ki, 
İstruolıul Vil.·\yeti dahılındeki 1lk rnek.. 
tepler, herh:.a.ngl l' r ~cbcplc ba or~uı .. 
lara de\·an1 ecıcıniycr.leri -alacnk va
ziyı;.·Lıed:r. VC! d.ıha !ozla t.:ılebcyl o
kLL.-nak .ı.çin de ,·rttıyet bUtr;r~inde 

:yedek rr.ııal ın ttıhsı ilh vaı·cllr. Bcı iti
barla İ-·t· ııbııl '\~Jıiıyet ılde tah il ça .. 
ğu1d;ı oluµ ta oll.l.! u u!< ytlzünden o
kuy:nrıoı:ııu,- t.llebe yoktu. 

Sayın1 scw ! 17 de bi·.~cek Vl'" ne~:ce 

ayın 25 ~:r.de \.ilAyete gı.•!ml$ o!:ıc-ak-. 

ta-. 

Finlftndi~ ara arJ:;ti terkine ba7ır 
oldt•klaruıı bildirml~I rdır. 

FiNLE!' HE. 'Ü2 CEYAP 
YER'.\fEDİ 

V:ışing.cn S (A.A) - DüP ga. 
zetC'Cileri kabul cdeıı An'"rika 
Hariçıv-e :"lazırı Cord•ll Hn ı Fin 
hi.ikli,,;et:ın Amerikaya bug'jne 
kadar lıenü~ hi~blr eevap veraıe. 
I!IİŞ oldt\ğ :nu v~ Fin'er Sor-et
ler Bi:·Hğ.nc kar~\ ·aarruz!:ınnı 
durdu=mad:khn •akdirde Ame. 
r:kamn doı;tluğur.u kaybedecek. 
ler:ni sö~·lemşitir. ---- -
UZAKŞARKTA 

(1 ine! S•.ı !eden Deıaln) 
deki bahriye silahendazlarııı: ge
rl rekrr.eg. derp'ş ett'ğfıı! , faka: 
bu hus•.ısta bir kararın ne zaman 
·veri!ecc~:nin mal~m olmad:ğını 
5Öy lem!ştir. 

Reıs Pt:Yping. ~angiıa~· n Ti.. 
yençinJek' sibhendazların geri 
a1ınma.sı rr.rseles-nin .. ı\n1er.kan. 
Japon müz:;kero•:crirde hiç bahis 
mevzuu o.madığını wl\'e etmiştir. ---.--.. 

Apcrtman 
kalörüferleri 

' ! l:!cl s ... '!"<IC"l Devam) 
encüınenc hrt\·ul<' o!tınn1u-,tttr. 

Belediye Reh!iği Ş<'hir ı·ı"rli· 
sinden ta"'idik kararı uJır nlnıaz 
ke.dinti tekmil kaymakamlıkla. 
ra bilrlireeektir. 

Emre göre kouturntlarda !<alo· 
riferlcrin yak1hua trrihlcri tes
hit cdilnıi~ olsa bill' ) int• bu les· 
bit}Pr tnutebtr olıııı:'I- th.ak \ c ha .. 
rarct her hangi bir ayda 10 de· 
rece:re dü~iinrc kalorif~rler der
hal yakılacaktır. Yakmıyan a· 
p•rtıuan sahipleri h11.ı...~1nda cezai 
t3kibat icra oluu"r .. L:.f,,. 

kim edilıni~ ve ~ok lrnn elle iş· 
gal n ıııudJfaa edilen bir t'OJ!he· 

, yi yarını~ a ~~ı)·or. litı.vn h:.ki .. 
nıi) eli tenıin eJil e Jc bt\_, el bir 
1ntldafaa ıurntak:ı~uıın ~·arıhnası 
kıılay değildir. Eğer 11rlılı ve 
motörlü birlikler, tanklar hare
ket \'e mıııevra kudretini kav
bctm"elerdi, :\lo•ko•• bdki de 
sin1di,·e ;..adar ılti ... ınü~ ulurdu. 

~IMAIMA A 
1 

• 
• 

Sinemasında Bir Hadise 
Me ie:tetimlz ıe en çı>k 

sevilen 
, ılKEY RO~NY 

nin 

1 Fakat görülüyor ki bu 8 hattın 
5 i tankları ve zırlılı birlikleri 
durdurmak, tahrip \'e imha et· 
mek için tahkim edilmiştir. 

I BAHAR 
ı: Çiçek/ eri 

ht nbul'u yerinden 
Oynattı. 

Aşr1<a: 

I
•. O GECENiN 
• RÜYASI 

Bununla beralıer. Almanlar 
kıştan enci lllosku;ayı alıwyı 
azmetmi~lerdir. Yıldıruıı harbi 
yapamamakla berabor her gün, 
adıın adını da olsa, l\lo ko\lya 
dogru ilerliyorlar. Dondurucu 
sof!uklar başlaıuı, vr, karın yer. ~ 
deki kalınlığı 30 santimetreyi ~ 
bulıuuştur. Artık ;:-creleyin ınu.. ~ 
harebcler !ıekleııcnıez. Ru' mu- , 

Hissi filml .. rin harikası .. 
Programı gön , . !meniz içın 

tam seans saatle!'inde 
gelinmesi. 

Milli 1-----: AL[MilAR 
• 1 

Akdt:n•z iklırr lera1:n ark 
On bınlerce halkı agla.t,yor. 

~. A 

r ~ l 
ı • 
~Uyanırken 

ı 
• • • 

Bq Mümll!ssili: Asiiı • 'ori> 
Ayrıca 

DİK Ji'ORAN'ıa 
Hari.ku!.i.de muvaffakii-etle 

Türkçelendlrilmiş bir 
heyecan Borası: 

SON AKIN 
Muazunı 

Devam ediyor ... 

ka,·en1cti devam <.'derse, Alınan' i'bllllBll:m••••••••rl 
f'rdusunun ordug3h \ e b3rınn1a 

1 -
1ncsel~i çok yorucu '\"e üzücü bir 
iş olaraktır. Moskov~~ ı bir an ev· 
ve! almak istemenin bi-r sebebi 
de budur. 

YANGIN 
(1 inci Sahıf den Dtvoım) 

ı"ak ç k.·nl!mşla•, d:rı d rı \'an -
mıslar'•r. Bunlar İbralı'm. Ah • 
ıi:ct ve Kocodu• Diğn bir ame
l"nin c:~ i" 1 11ü olduğu kuvvetle 
tahm:n edi.crck c<'S,cli aran:nak
ı2dır. 

Üç kişinin cese.tlcr bu sabah ç;. 
k~"\!' _mı;:-: ı r. Fabr"k:llıın miidilrü 
Fu t c!a kendis'>ıi ku~tarmak için 
~t an1:.s . ağırca Y3""~1anm1~. Sişli 

as' anes:..~e kaldır! "Illjllr. s~rı
cr :\!ücld<"iumumi!ğ:i tıı'ık:kata 

Laşlan,~::r. 

Sinemasında ŞARK 
BALIKÇININ KARISI 

F m1&l•i.a bir muvaffalı.iyede de'Vam ediyor. 
BUIÜD l&at 1 d.t teıW!Mh matıoe. 

ISTANBUL MARANGOZLAR 
CEMiYETiNDEN : 

, 

Memlekete ıelmiş olan bir milıt&r gomaJatuı tevzlıalı., :'dmtaka Tlca..,,. • 
!liüdüriyeU taratından c•mıyetJ:niz.e bırak!\nuıtll". İstanbuhb mobilya •:nal 
eden marangozlarla 'nrbllya cililtı\ıiı ile meşcul olanlanbn gomalak alınalıi 
'!.!tiyenlerin unva.n \<-"zke.. ıen7;e, talep ettikleri gomalak milctarmı tt comaJ.a-. 
ı!ı!l mahalli •ı11nl b:l~.rcn bır beJanıı'mert 1/11/94.1 aq>muıa kadar Gela· 
ı ~. He::,ren c&ddM:nde Nazlı ball<la ccmiyetlmlz~ yermeler!nl ,.., H/11/Ml 
t.-rilıinden S•>nra be7mname ltı':>;ıl edilm:)"eceiioi il1n ederh. 



• 

4- - SON TELGRAF 8 ı nd TEjJtlN lş.tt 

lngilizJere parmak ısırtan Japon casusu 

YOKOHAMA 
'"·--------------------------- No.28 ---

Türkçeye çeviren : İSKENDER F. SER'I'EILİ 

On milyon nüfuslu bir şehirde bir otomo
bil kazasını tabii saymalı 

•Cim> in ıazdede bir de küçllk 
lE'.!>mi ... ~!"dl. Dt-l.kanJı)a bir nniddet 
a.cıdıın. Stüdyoda~ t <;rtklo ,·e n~elül 

d• 1 .. :ıpnalarını h~•ırlad m. O nr letr. 
&ibi 8Df '\T emfz b;r lfCnt. ı.. 

bolmuş .. Sebebi? 
- Bunun sebeb;ni sornııya lüıum 

var rnı". Gazıeteôe bu haberi okuyun_ 
ca ~aşırdn11. 

Bh-: ;,es~üf ol;ırnn.z ıru?. 

Ben:m tr!Jk bir ihLyatı.;ızJıgın1 ya,,. l 
hı.;t der.w '\le uz· gOı·~leı. 7l'l nL1ayet 
onu da otekikrln yanına gOtfi!"<IO. 

M.!-ter Hi~so'yu gVrmeden bu hük. 
mu kat'iy~tle veriyonı • C(in ~ dön; 

OD rtıHYon çjnde teaadui<" 
inanamadım doğrusu. 

Hi!l!C ıü!dü: 

- n~ı iş te ötek.ile.r Cibl. dilne ait .. 

1 Dii kii!U t dut o m. 1-
Kahva l!ı yanm kaldı. Derhal ha.. 

21r\andım .. 
S:ı.a t sek.iL. 
Odomdan çılı.lı.ın .. ~mı lı:iliUer-

tcn, • kanıdan 'r el eh: 
- Daha kUmli •ar )>li. Yo -

ha:na! l'İkenden nettye g'dıyorsu

nu:z.?. 
Başımı çe'.i. d.inı: 

- A .• Stz n1ı:sin1z, Al.aiter Hiesc.ı? Ben 
d' ..z geliyordum. 

- Fakat n sabah.leyin ap::ırtı. 

n1.r?nda buhınmyacağımı s!.7e sö7:c
OJ:ll!iliilii1idlm?. 

- Evet aınma .. Gazetede 
bir MctI.-e okud "' . 

- Garip mi!! 
- Evet .• Bir kanlı va1''a. 

- Ga!'.ba makiAl,st YjllMİW'lll 
kozaya k tban t ;ğiıiJ oL u;ınuz.. 

D'·tll i' 
- E\•er . Evel. Bt:.nu 

tinl s.!ı.e. 
Faka~ bu, bic ~ ~rlp de"'i\. Bf-

lilöJ, orr m hi ı:de 
pct;: lılb.! bir o' G<:n-
d 1 uı.v 
nıuz bu şchırde dr:ı'·~"'l 
kl>rban g tmellüıi '.lied 
yc.rrun ... .,, 

Gülilı-1.Eedlm .• 
- Ha :z r. DGtru ya. 

man bir le! -ılz! 
- Kılınıımıya nk' ' vaı- :wı. 

Maz!)'e kl:11ftı. Bugün yopacağtrıuı. 

4 re bnltlııu. 
::>fül<•r ll!ı.so ııü:o rr.eraklısıdır. 

Kend!sine b;r küçük pO.ro ikram et
tim. 

- SeJ.;!;; buçuğa kadar görllşebi-

11 •• 
- I!ay'U'. B~n _q.ma kadar 

serbestiz. 
- N:çin? .. StOd)·od:ı çahimıya.cak 

mıyız?. 

- H yır. A)o-ni gazetçde Stüdyo 
D;r4k,töıli ~t.in ıl nı Var Üç ühim' 
tıl·..ar. ı:t.t.:isesl muüTt•s<•öeti• yl bugün 
Stüdyui .:a -nıatcıtı aJfır.-:et; olmak U
~ cenilmıy • m·. D<l-e:C... 
tc;r saı '.ı · Arlar s ;...t birde büyük 
killseye ua\·et (d!yor Cr"'.'l:ıze ır:era

simtne tirak -edc\'.!cğ:z. 
- Üç cenaze birden rnt lk.a-

cak. 

1.ad· erine 
~ G,;yorlar acaOa..,. 

_ • 'c diyeoekler7 Hiç. • aza1a 
karşı kim1n ne söyh:rniye ~.t.kt va.r?l 

(l)eVillU var. 

l\uml 1351 

B. TEŞllİN 

26 

Kasım 

1 
Hial 1380 

!JEVVAL 
18 

:ıı 541 Ay 11 Vasati . l:zaot 
nedc:rim. Saat henüz Sf'kizc!!r. 

- K~p~yı açayun mı?. 
- Fen olı4aı.. 
0Janı1n 1..npıstnı !ckrar aı;tım .. 
İ("'r:ye girdik. 
~Uster !Iisso o k?.dar he-yı? • .aı...ı:LZ, o 

kad r tabi, \'e soğ'....::: kanl;sCı kl .. 

t il. ~riı S. IJ V Alt l1 S . 1' 

6 40 
11 58 
14 40 
16 5> 
18 32 
4 59 

Gün .. 

Öl!• 
İlı:lndl 

A\:ıam 

1 41 
7 00 
' 42 

12 00 

- Ne o? Dedl. 1i:t.hvJ1tır.ı..:ı top
la.mamış~1nlz. BCyüA: bir bı·ye---;."I.. ge
ç. mıt$ g:o!, odanı;::ıi3ki :n•·ı~n kay-

Zührevi ve c.ı.!. ha~t•uık1:ın 

r. ı Omer 
Öi:le<len wnra Bt:=y~glp , i;a-

eaınli k:t uınd ıras.ı:ıbr .. ..-'\.pt. 
Ulml No. 13 TC! r'nn• 4'.l56G 

İstaı, fü.ıl As iy'C U\'Üı 
hakimr ınden: 

aksım VaJdeçeııne 7 2 No. da 
m k;m Hasan . •ni Z1!ı " t 
r.ıfından Beyoğl;md~ Bu:;u Par. ! 
makkapıda 27 . lu han~c ~ mu-
1.im ıkı;;n. m~hal ır.~,,, iru lt;r • 

1 
kederek yen! ~drcsıni, d"!•i meç. 
bt:! olduğu taayvua ecıt-r, Edel 
l'urud Het k • ('y.lı na ı'i ahke • 
menin 9H/842 • 'o. lıı. dOS)asile J 

a~ılan bosanm~ cfa·.asın n ce!sei 
n:uhakemcsinde: !Jiın~n dn'.'eti~t' . 
nın tebliğine rağn1en mahkProe .. 
ye ge'.memlş olan mü o aaleyh 
Edd Turudi Hetşe>: .ak".nda gı· 
~:ap karan itt.haz ve ılan'E'n teb.. 
liğlne kar2r veri! rr.k muhake-me 
10/12/941 "'at 13,;ıo a \·e vaz:lan 
El) .ı!> kaı 15o..-"'1 ma!ık~~~c d: .. r;ır.ha. 
::.cs,n..:,· · a-Jik ed.,nu~ o.ı.du; .• ur.Ja.o 
nüdMaaleyh Ed<'I Tıınıci. Ret • ı 
şek'in nıeık r gün ve "'1atte ma'.il. 
kcmedt' hırllr b'l ~ rnası ,. ·ahut 
b:ı:: \·ek.l gonde11:.e i !~za u aK-
s huld~ gıyabır.da rr. J F.err . .,,y e 
&!Et •a.m o~ nar b r dab~ cel"E'"
Je alınmıyacağı lıu,.ıs ,Ifiri olu-, 
nur. (7&95) 

CumartGs· Y• t..ı 133 
1ındk 11 59 

İstanbul Kada,tro ırnı,;mJlğin
den: 

Kum ktıpıda M ..ı: &ın · ; en ma
ıalles ı-a!e Cemre !tkagında 11 

!\o. da muklırı ölü A:;"J' Xanliiı 
Anniıw: 

BY,yo,,glu \"'ak!fl~r }!_ ""1 lirl~U 
e ·ili ıı~·ukat 1n,an Y •. ı:er tara

f.ından Aleyhinize a ı.311 tashilıi 

ay clavasının car 
· :le ilen !' t,\~!ıta bu. 

lur..mudığınızdar. v ır::_ırıe .Uhı
ııı<ın ı. ~hu! k,a~S.ğı J'l'l(n tes
b~t edıl ,gjndeı\ c1cı·,. t,yenin ila
nen telıl ğıne rnaiık~n1Lt;e. fchrar 
\.·erilerek rr.u~akc ...,~ 21 T. Sani , 
941 cuma günli saat (lti) o a ta. 
lik ed.!'lli~ o!d u6 ;ın ' r. l:,e :ıci
bi kara· rnuhat:t ru" gl1n olan 
211Tc<r'n :xını/9.fl Ctı!' a gunu 
saa~ (10) cnclr mahkrn.c<le biz
zat h.,;ı, bı.lunn:.aıı~ , . .,~ a vekil 
vası :' lı- kerniıılzl "ır~ıl et'ir- 1 ree:n:z c.khı hal le h"k.l<·r~ızaaki 

mıiha1 :-ı..,eye gıyı::ıbcıı devam e .. 1 
dilecr·, tcb:i nıska'llı.a kain, 
ol.ıı;' mere iJ~,ı o!.ını.r. (789~) 1 

Zf;. 'lı - İs; Pb ! i-l"rlıiyc i!";z:-ıl 
bikat ok.tılunci«ı "' ~ ~ oltl ğum · 
:.skeri terhis Y · ~~ \ h!'ttım. 1 

Yeu•s!n. aİac~.- .. n 1""r e:--"k ~inın 
1

r 
w.nı ... okh:r. 
K"3t:fj!ı.tr-rru.~ JCL 1ba 'L Yaz- I 
mscı lll•sre\~ S .. N"o . .1 ı~us- f O. 

:i:! 1 dot;<unıi<ı Stileyman ı 
DilSll. ) 

41 J l 

HAZR Tİ MUHAMMED 
VE MU AR E BEL .Ell İ , 

:'t.t. S.\llİ l'.'lliAYEı..-----·J j 7 .ı:: .. 1n: 

re Eb :,ek rits.< d ve ll•zreli z e. 
r ı ır ~\.) nı.rı a-1c Al>e1c .ye be ... 
r;;ber Medii\cye gcldll<:r 

Dinacnale-yb, mtı::ıac ... .-lt'r 1 !\!eklce
ıı :nünascbeUeri kfıll!yen ke 'hJı ol
du 

Ehli l j nın bu suff'tlc i!•:O'·ed•n 
k~t·ı ır· .. ,.rbe.ı!er1 mOsr..ı·!er için 
cı. c1c:!l: Ce b!r mL1ra!faJ::yet ıa.n:ı.o
lw:ıtu 

Ku:-ey ' r, ehl~ İsl~rr.ı ?.Tt"'kK.cden 
lı:.:ır'n'r.-'- • t-lr- nf<!r k z 
l:ı. .ı::~ 11nC' '.ar. Ve bu 
d -. 

Ql·y;, ~luh::Jı!'T'Tl1e C r tnec-
b:lr ed =! ve kctltu d:y<"ı de-
\ rdeçl'k ve bu su et~e ıruhamm~ .. 
e ·11ı:: c l' talae" ı. • 

1lı 'ıa.nı :r.~j?. ln hl,. '. n sonra 
l' ~k<ı nj;ya 111c • l .o' ~ re<!dl 
41· ınc.~ 1 U7.a.r: tıt ve ,,rar C'J"-

t:yen rt.< a l lr ı-e rtko'lf •ıc., ıra· ı· 
"n k bcak1;ıı-dı. 

Halbuki l:ıilmezlenil ki Nuru H!da. 

1etl Sanıadanb'e mU:~rik rrn, mevcu
rln Pi'" gL. l a! p st1 : rt'Cckti. 

... ed ne! Munc ·vC' ·e t:,_ JI irunnn 
s: oldu. Qj or ve E>~bı K'

Nrn. CCn ıcc;ti.kçc k .. ,!.. k ... '" \:~t tyli .. 
yQrd•: c • • İ.i!~ r tı.)pu 
g~bt ı.. •(} ,y(J:' J, 

f.Jıs" Kü•nun F: hap \/ ru ... h cır
~r hak.Kında. ol.:..: u~ı· e1e v mua· 
ven~t!c.t va husualyle Akabe<lt' I 
B!att.J Alr yhk,;c\. n .E l ~d.i n.ı:e kJ.-.. 
~ı t.:i.ıl.KI vaclii . ·yanttf! dereceı se
btıt ,-r. 1;" ttane•·erl h1k .t!ten şnyam 
ta:<dı. ld 

H.ız 1 M.h.on m•I (S .• \ .) Hicreti 
Neô'!\' j 1 rı 1den f ?.,r... yedi aya 
y:t:i: 1 Ha.ıreti ~ilbı ·Ell ı::. in1 :ı e\·lc
Tinde rr: f:X oldu?~r ~ e cidl Ne-_ 
bevı l!u 1 ddet .arflr!':l.ı .k ,,. ve ı• .. 
me.ru oluudu. 

o ~ t rn.sarı KJram h€1' gı.::n :ı::.a-

nıetg:\"' giderek 1tvPzım v ·esbabı 

••tırah&ııerbu tcm;n ederlerdi. 

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

trftbında giilHle 3 kaşe alwabi lir. Her yerde p\ıll u kutuları 1'nrla isteyiniz. 

8 Son Teşrin 1941 
18.00 !'J',;rr= ve J',!"111Jeltet saat A-

18.03 
18.25 

18.40 

19.00 
19.15 

yar 
Mlizik: F;ıaıl Heyeti. 
~!uz k: MızTaplı Sazl•r<!a.n Saz 
Es('rleri. 
~!i: 'k Radyo Caz ve 'l'"'g" Or
kE' t:-9SL 

k.or.uıma (Kabraı:ııanJ~r SaaU) 
1\lilzlk: R~dy? C.cı.z ve 'l'ungo Or-
ke,...tıası Progı."B:ııının Dt>vamı. 

JO 30 J.lc1nleket saat Ayarı ve .Ajans 
Haberler!. 

19.45 Serbest 10 Dakika. 
l& 5~ J\lı.zi:C Kadınlardan Fo<ıl Şar. 

20.15 
2G.45 

Jo1an. 
Rodyo Gaz•1et.l. 
AIUzik: Muhteı!f 

Şarküar. 

21.00 Zrtat Takvi:r.t 
21.10 !'.Mzik Dinleyici istekleri. 
21.45 K,,nu~"TI'a (G!irıi.ln Meseleleri). 
2~.00 Mtiz!k; Radyo salon Orke.lra-

"'· l V.:.olonl:;t • "ec.p Aı:C:n) . 
22.30 Mt:r-ıleıel·t Sc1;ı.t Ayarı, Ajans 

H!bc.rlcri ZJaa; Eiha.in -
Tahvilbt, Kambiyo - Nukut 

Be 3FI .(Fiy•t}. 
22.45 J\!ı.1lk: R:ıdyo Salon Orkestrası 

P. cgranunın İklncl Kısmı. 
%2.55/23.UO Yannkl Pruıram ve Ka

panı~. 

Beyoğlu Dördüncü 
Sulh Hukuk Hakim· 
liginden: 

İtalyan hastahanesinde 24/3/941 
tarihinde ölen Efrozini Pavlupu. 
lonun va.iyetnamesl mahkeme
nıize ibraz edilerek okunduğu ve 
vasiyetııa mede ki musaleh lerdrn 
Uronyc~·o 100 lira, Sofya Savido
ya 500 lı.ra, Sof. a Sem~.ıdo:;a 
100 lira Stavro Palidiklye 200 li
ra ı.·ası}t ~ cL'Jl~ ve munıaileyh. 
lt-. n ,-!""nh':gfılı!ab meçlıu. oldu
tundon t"•blipt icra edilemediği 
ciht-~)c iHi•1C', 1eb~iyat icrasına 

karar •,erilmekle m·ıhakeme gü-· 
nO.: ulan 2·1/11/941 tarihinde saat 
9.5 da Beyoğlu o;,,-c\ür·cii Sulh 
Huk:ık Mahkemesinde hazır bu
lunn~t.lan tebligat mak•mına ka. 
irr. l.m ,k ilzere füın okr.ur. 

(941/70) 

Beyoğlu Dördüncü 
Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

• ~ı~a:ı taf. Kuyu~UOO!:ıiaıı sokak 
21 nı.ımaro,ı Sirnı n ap.ı.ıtrrıanın

cia o•....ırrrıakta ik 16/::!:/9{0 tari
h;ndc \·(f .. t erle: t:'.r . .sfi:i~ .. oğ!u 

Öırı<ır Rcrr zıl nin v2rı.,l•.ri kanu
ı ~ ~ .. ddı~t .. ıçinc..l .ı.At r..~rns ta .. 
' bl ırl• bulundukları içh mah
kt'!UC't'C t€re;,.t>nJn rcsme'1 tasfiye
~ır'e k. a;' yPril ... ı o, .J.:1a ala
caklı Ye bt 1rçlula· .n tarihten iti .. 
baı < ~ Dir o.y iç:nue mahke ;eye 
m~rardat!c alacaklarını ka. 'ıt ve 
vet>.bcicrini ıfa t!~eleri Hizumu 
İlon oh:nu:. (94'J/:ı7) 

?..!f"':Çi.1
' ~":.\."Cbt Ucı y<.!".:;;d1\ki odar

ıarın hi~a:nırıdJn sonra Aleyh1s. .. el,Şm. 
EfC-nd .:lı oraya nak"":l buyur ular. 

:!'.ft;SC ıH Şerif~n d i;er tı:ı.r<·fı.nda bu_ 

lu:::ıa;ı bı ,. n ~h.! f ~ .. 3 .. o~an esha-
b ••i!r.r 

l'~$}ıatnn n?!cf'tJe ' rr:ahdut ve hat
ıl n.,. ı ,; l'lt! oldt:ıl!\o: .ç.n K·bar Ens::ı .. 

rın ı:;..ı<ı .: 

ver!'lrdL 
.1'\.le~~. l m F../ :! 

nb 

fık:ı.r .. e!>haba 

l:ı llaz.:ctıerl 

ge:t:11 hcdıyelerdcn fka:-a e$hQba his
!.e Y 

Fıktr'l e_,,habı k t.6mf'n Hazre. 

ha r."• ( .. .\.) toıt ! n•JJ'l. nen 
d r 
t!' ı> 

tıı:1 
zon 

: h.,ran;. tar tu: ıo1tı~: yert~. 

" .~i~· Jı. 

r. • 
Eonrn e

r. an(!-

Maliye Vekaletinden: 
2. 6. 1941 tarih ve 4057 numaralı kanun mucibfuce ihracın ~ala

hiyet verilen ve hasılatı tamamen Diyarbakır ve Eliızıg istao;yonia
rından Irak ve lran hudutlanna kadar yapılacAk denıiryolunun inşa
sına tahsis edilec<>k ol3n '.·; 7 gelirli 1941 D<mıryolu istikrazının !!O se
nede ilfa?ı meşrut be· milyon liralık bir'nci wrtibiııe aıt taln·i!lcrin 
satşı 7. 11. 941 'abahından 15. 11. 1941 ak~dmına kadar yapılacaktır. 

Tuhviller hamiline muf:arrer o Jup behnı 20, 500 ve 1000 lira iti
bari kıyn· ette birlik, 25 lik, 50 lik fü•. 

TahyiJlerm ihrnç fıati % 95 olaril.k tesbıt edilm~tir, y2ni 20 Erıtlık 
birlik ta!n il bedeli 19, 500 liralık t& hvil bedeli 475 ve bin liralık tah
vil bedeli de 9'i0 lir~dır. 

Bu tahviller umunü ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve 
müesse>eierce, Vilayet Hu.,usi idareleri ve IJE.ledlyelerce yııpılacak 
müzayede, münakasa ve mukavelelerde teminat olaıak ve hazinece 
•atılmış ve satılacak olan Milli em lak bedellerinin tcdiy<'Sinde başa
baş kabul olunacokları gibi tahvil itfa bedelleri ve faJzleri tahvtı.. 
!erin tar .. amen itfasına kadar her t~orlü ~·ergi ve rüsumdan .uaf bu· 
lunacaklardır. 

Mezklır tahvillCT Türkive Cumhu:h·ct :'\Ierkez Türkive Cum
h11riyet; Ziraat, Türkiye İş. E!"IAk ve E~'tam, Halk, Türk Ti~aret, Be
lediyeler Bankala111e Sümer ve Eti b~nk tarafından sa1ı1aç~j!ı gibi dl.· 
ğer bankalıır va&tasile de temin olunabilir. (9643) 

----r .,. 

Satış ila nı 
İstanbul Dördüncü icra Mem\lr:uğundan: 

LG.,fJye taı·.ı:ıflnd.-.,1 'takl! Paralar İd.· -~.nden 24433 ftrc;z nunıaraı ıyie borç 
alınan par~ya mukabH t1rfrıc deı·ecedc ipt~f!'ı<. t;:-.steı-ılmiş oh·p LOrcun c.ideı me ... 
mesi."'1.C.cn dol:ıyı satıltnasıııa kar;.r verilen ·et. ırıan)ına thıi"u~..!l! tara!ır:Can 443 
11.ra <JO ktırıış Juymet !t.r..dir ed:lınlş olan F"«t:hte. )..Jus}i;hitt'.n nl:l!ıaliesfr,in Io"'cth! 
ye cz.ddedrde e9ki :;2 yer.ı 50 taj 40 kar.ı Ncı. lı bir taralı adlJy\.' hndc .. 1f-cİJ.den 
Kadı meru-Hl ve bazan Emlr menzili brıh,esi e Wr t•r;ı.fı N:ytu.l ır.enz.ll ve bir 
tara..U A ıı ı:..er..zili ve bahcesl ,.e tara!ı r;ıOi: tankiitm ile rn:.huut kaylltn 242 
,ars;n nJktarınd.4k.1 bQh~~t ahşap cvln evı:d ve mE~hası a§a6ldJ yazıhd.r: 

Zenı!n kat: U!ı:ok b:r sofa Oı:erinde b1t oda o;r mutfak bir hc;a \'C Lir mer
diven .ılhC:ır. 

Birine! kat: Dolap~l c.fak b1r sofa üzcı·Inde lki oô.adan ıbare!tir. Bahçede bir 
kuya varci.::-

Umumt evsafı: G;yrt meı.kul ahsap e~k:ı ve Ctıhlll sıva1arı :::?il~ük olup muh .. 
tacı Uırric bir baldedlr, 

Mes3,hac-ı: Tamarr. ı 139 metre olup bundan Z.P. rr.etre mur~bb;:n b!na mC~e-ba
,ıcı.-i bahçed r. 

\.·ukuı.ıa hudut, e\.'&af ve n1esahası ,yazılı gı yri rr.enltvllin tan·:ımı atık arttıı' 
m.ayJ. k.ll"l.Jk)tı:;tur . 

1 - İş-bu. ga7I'i menk\Jliln arttırma 5n.rtnı:.n;esi l:/11/9-ll tarıhinrl<'n itibJren 
037 '202.Z . ~o .• :e i~· .._ -1 cii İc.: .. Da!r-:s;nin r;.1uayj·en nurnarasu.ı.1:ı. hı!rkr .in gôrebil .. 
r:~e.si 1çin açıltt..... Lantl:ı y<ı;U.lı olanlardan fa;;:!.ı nuJüınat aJmnk Jstiyt·nler, işbu 
:-artnam'""ye \'f: 93'i 2022 dosya nurıaras:,·ıc r..ıeı·ı•i:iyetimL:e n1ü~("aat chrf'~idir. 

2 -· ,..\rt!uY-.aya ;tiri."lk Jçin yukanda yc.z:ıı kJ.yr.ıt'Un 3 Czc~•. 7 . .S ğu t'İ lıct~nde 
pt;y \'t'"ya nJ.-,:l blr bankw:uı tc:TJ·ıat niektııb.1 (ı;\·dr edilecck~ir. (Madci.tl 12.fı) 

3 - İço"!l?k sahibi alaccı.k1 ıiarlı:ı diğer alakadarıarm ve (rtifi:ik hakkı s;ıhip- ı 
leTin)n 1, .. ;ı- n~enkul ~zerindeki tıaklarır.ı t·•AH•~·J,-, falı. ve masrafa d~i..r olan 
i<ıd• ~nnı ~bu ·~ın !arflıincien iUba~n 15 t:ıiıı ıo,:inde e".'ri.ı.k1 mü~bih:le .. ile blr-ı 
llkt~ nıeı11lır!yetimi.ze bildirm<';<"ri icap e<!(!r. 4\ks:i ha.ide haklJr1 t3:pn ıic:i!1 iJe 
5ab!t ohr.alıkça sat:ış hedellı • .:1 puy1'4im.:ıslnd~n tariı; kalırl.-~r. 

4 - Göc;ter:Hen gilnde arttJrnıaya işti rc11' .. cde~1:cr i'.ı.rttırma ~artnamcslnl oku
muş ,.e .ı:Ü .... "".;mh1 malUrr~atı a.lıruş ve bwıları .an:~ınt•n kabul etn.Jş ad \.'C itibar 
cjwıur'ar. 

5 - Gayrhr.erı.kul 28/11/941 t.arihlr.dt: CLn~~ r~~ü saat 14- 'En 16 ya ~::.dar 

İstanbul dö~·düncü İcra Memıırl .junda ti~ defa bat;rıJdıktan sonrn en ç.Jk al!'.t1lt3- I 
n& lb:dc eJil1r. Ancak arttınn::;, bede!i n1 ıha:r ... ııe;1 k.1ymf'tin yuı.dt' 7~ ini bulnıai. 
veya sahş lbtiyenin alacağı.na rıiçhanı c1:ltı tilğcr tı.:S.cu..1.ltl;ır bulunup t.:ı bedel 1 

bunların bu gayriır.eJ'ıkul ıle tcr;ün edilı1ıi.ı alaca!darının mecınuundan fazlaya / 
çıkmaz.sa e.n ı;ok arlttra.nın t<..ohhuda ba~ı. kahnak lızer'! arttırma 10 gün daha 
t('ındJt ed.1erea 8/l!?/941 tari~inde Pazarı.esi gU'lil s.obt J4 ten 16 :ra_kacl.nr İ~t.ınbu l ı 
do:dünct. İcrr.. MP:::r.urh~ı.,'U cırla~ırırla arttııı!.1 LC'delt satıs ıstıyenln alacd
i;ı!l:t riic;h~ıu olan dığc.r alacakhh:ırın bu gay:·i menkul ile temin ~Hm!~ alncak.-! 
larL 11.ec• •ı·ı1.dan f=ı.<nJa t!km<'k .,.artiyle, , rı ,.ok. <ıı 'tn.ına ıi.btıle e~rıt:· Di:iy·e bir 
bedel e:c?t- rdilmez~.e ~ale ytıpıln z.z ve ;:ıtıs ı..ı.ıeti :.!U~tr. 

6 _ G:.yri rr.f:ıkl.:1 kent'i'i.ine lbnJe ölun:Jn k·rt.se dl"rhal vey.ı. ver:ıen müh-ı 

}et iç~r.clt: parayı vt·rrneuıe Jt-J.lı.? }taran fett.uluncıra~ kendjsinclen evyel eo yük
sek \('kırt 'e buluıı:tı. k.hnse anctıni' old '.ğ°' brı~elle a lmaJz rnzı oluno. ona, razı 
olmaz vey;~ tuh.~n·~ozu he:::en ':'.. giliı rr.üddetle nrtUrn1ay.::. çıkarılıp en çok 

1 

art.hra'1a ıhn'e ed'.~ir. ikl .. ihrıle ara:>ında ı !a l< t'f g~n f1.i~lf'r _içın yüzde 5 ten J 

hf'·.:ıp <.ıh.d<ı:c"k taı .. , Ye dtger 1arı1rlar aynca i:uKıc.c hdcet l.al?ı; ... k~ııın n1emurl- 1 
)'et.~11lı~t.: '-'h::..ıd::ın tah~il ohınur. (~~ddc :33) . . l 

7 _ }...'!ıcı arthnna bt!deli lııarıcındeı..~ ... 'U'.Jk yaln.u tapu ferag harrı~ı yırauj 
~enc~ik vak!f t.tıvlı. bedellnl \·e ih.alc karar pul!arın.ı \•enni:yt: n1ecburdcr. 

Müte"?"8kim vergiler, tenvirat ve tanzifat -ve deL.olliye re.sıninrlı:n rn..Ut.vellit j 
elecily" rüsumu ve mu:<:.r&!.kiru ,akli icarewi alı,..ı:va. aıt olmayıp ar~hrına bede- ı 

tinden t~ı.ıl olwıur. t~bu gayri nıenkl.il ;-· .k:r:ıd~ ıztJ3terilen tarihte IE>tanbul dör ... : 
düncü İcr;:ı Memurhıgu oda!Ç nda J•bu nan \.'ti göstcr~lt'n arttınrıa ~rtnan:esi da..- 1 
jresinde E3.t..ıl~(ağı HAiı olunur. (9741) 

~~~~_:__~~~~~~~~~~~ı 

l_!:T ANBUL BELEDiYESİ lLA~Lft.RI] 
j,k Tem. ---

tH0,00 85,50 

1220,00 

4275 00 320,63 

31,41 

Z126 'l j 

IU· rü mı;r.al.zlıı.rı 

38 ~· r-~· ı,•, 

yapı..ır.ıacak 

T h r. l"!.eyd .. n:.na dik•lrr.ek U::cre alı

,..~"'-. 8 ac~t't b~yrak uıreği. 
Te 1l:ı.h.tt ...ılcr Jçln ~lı::ıar'~k 16 kal.im 
r tt z.eı:ıe !an.ı.1!iyc. 

ı<. ... ı.'"'-al 1-~ e·~l:i Ya~ı ık:nci p;:,ns.ıy..,n:u o. 
.t. ılı.;n l j 1 h!iy~ :.ı ft<n alınacak 

.ra& f"ebze 
Kı-ı•t i. K ·ç-flh Yalı <'n_.ı. p&ll.!•JOnlu o .. 
~:u!..ınl :1 yıllık iht!~· ı.. iı;~n al:!:acak 
:.Cıı-u erz:ık. 

1 

Aske~L.!.~~ Haftalık 
. ,. 

Rus orduları,· kışa kadar Ar
kan jel ve Kafkas yollarını 

muhafaza edebilecekler oıi 1 
Yazan: EMEKLi KURMAY su!!!! 

Doğu cephesinde bir hafta i- dır. Ruslar vaz.ye·" dciı •· " ~c: 
çir.de cereyan eden harekat şöy. lrr:,e, Moskova ile irtibat \'C ;Ju-
le hulasa edilebilir: ma;ı kalmıyan cenup Rus or ~~ 

1 - Alınan • Fin kıt'aları ıan İran • Kafkn$ Julunu d3 • ,,.. 

Murmansk limanına birkaç ki • manlı.ra k.:plı:r:caları ihtirrı• • 
lometre mesafede bulunuyorlar. h!lindedir. ~· . 
Şehrin demiryol muvasalası 2.2- 6 - R uslar Grııernl Şap(Şı>-~ 
ten ke•ilmiştir. Bu mevi<ı cephe. }·üf'u tekrar G< .,eı Kurnıa! ı~ 
nin en şimr.l cenahmda mevzii kanlı~ına get:ı ıJ'kr. ;\far< s • , 
bir r.okta halinde kalmıştır. roşilof \' olga gcrislnd<' ,·e >·.a·' 

2 - Amerika ve İngiltere Rus- 1 e!'n! Bud J'P". <l~ DQn ger ~'" 
y;:ya sevkiyat için Rrkanjel lima. yeni ordular \\•sk!l etmcJdC ~u• 
nından is:ifadc cdiyorlH. Bu haf- ld · l "A ı ı " 0 g"• •· gu ur er. ıı ~· _.ııc ı 1.,ırıo 'iıJ'ı, 
ta i('indc tayyare rn.:ılzenıl's.i İ[;rJn ınüsta~\.bf'1 nıüdafa.:ı P ~ .. 
yükliı İc.giliz nakıı;ıe g~mıleri L. Voı 2 ,, \'t' Don ne ıri ıxıylat cı• 
maca 0 e mişlerdir. Fakat bu li- .. , 1 h' · t" ,·ı:- 1 

o •• azır.an<ıcatt a ri:.ınıa ~· ·13r' 
maııın <ia cl~mfryol mu\asalası leş ı cd !me1<t·' olon ad'", , 
şl.mdi Fin tehdidi alt.ndaciır. :stinat ecliFr Ha. rx r' ı·~rrı ~ .. 

3 - Leningradda ·..-a, "€\ de. ' · '· b • emıc .! JOCl'~ :,.;;.n1.ıPll ~u. f~m • - cf-
ğiş:nıemi~tir. Alm~.nların şimal 1 Şclıır:cri ta~liv.\ \'C ta~ı ·p lna·:1 

ord1.1lar grup,u burada Neva neh- ı kco fıtbrjkalard J 01cvcu• ... ı.ıf' 
rinde müdafaaya geçmiş ve asıl madd.:!ler m~kinl'lcrı v~ hl• 3~, 
kuvvetleri!e Moskova taarruzu- 1il ınaizerr.0)·i . t.na ''" e~ka 
na 1ştirak etmiştir icı.diyo,·J3r re Dıa)larda ::~~ 

1 
, 

-i - Meri<ez cephesinde Alman- • sınai tes:sat vıicudc gcı rı)O 
b:-m Moskova taarruzu. sn·kul- ı ar. .rs • 
ceys.i bir nıuvafiakiyet Plde ede- Se\•külct""-bekımın.u,ın r-;0 

.. tı 
nH:di. Rnslar t.lb1;ye sah&sında kovanın di.i~nıesi biı\' k b_h ııc1 
bazı noiı.talarda gcü çekildiler. 1 ifade ~tm('Z. Ancak Volga' •"' 
Kalinin de Ruslar V.;Jga sol sa. ı r.el.i.-leri geris ndekı nıüd "o 

1
, 

l.il..idckl mevzilere yer;l'~tiler. • Arkanjel ve İran _ Xaf.<nS • 0 (• 
1. ojaisk ve Kabuga bölgeler;ndc.J rıh bliviik b.r aliık:>Sl ,.ar ~ 

AJmaıt t.ıarru.ı:Jarı buyuk \·e .Eeri Bu ,- 0n~r n u.hrtfnza *-'d 1t '"'4l r 
bir inkişaf göstcrrnt'di. Bunun , Rus- müdnfna•. ÇOK zayıf• 
facrine Almar.1ar Orel bölges"ıe HJlbuki A. 'lbrın 'ap• ııı 
gctirdiklrri yeni k::vve•.krlP Tu- ~ h. r<'kô!a ı:_~ ~ şıı ıiı; JTl'-

la !stikr.n~e!inde taarr..ız ('ttiler. ! ht.!clcf üz, n il"' .~er l;. ek 1 

Şe!'.rin cfü,,ıne>i mub•t 'Y'~ldir,· d · l • ı ı< cırı an ~ r. J .. 

Bunttrıla berabe-r, aclı:n --adım ı _ Arken_ıt"ı .. GorkI ., ..... 
da c!<H .Alman bmgu5uı:cm ucu k mek : 
Moskovaya yakla '11aktaclır. 2 :..ıosı,ov. ·ı ıılnıak; • e" 

5 - Cenup cephcs:nd~ A!man 3 Jrar • Kafaas yolunu • 
!- arekiı~ı büyük b:r inki~a.ı gös- rnek. . fiı>"' 
t<'rm'ştfr. Donetz havrnsında Yani Alman:ar <fmclıdt'f. . •C• 

' Jeı· ,, 
Kursk ve Gorlovka ~ehirlHi iş. lar-n Volgn ye Don n•'.llr t><JI • 
gal ed;Jmiş, sağ cenahtaki kıt'a • rısindeki 'miidafaa p?:ınırı~ ,rı 
lar Rostai'a iyice sokuln1uş, K.i. ·ı n:(i)\ ,.e ma l~ c or ı... at 

. t ,·o·· 
rım'da Rus müdafaası kırılarak Ural uağlarırca 9•ı, . .ı ıs: ııa" 

r · · me~ Sovast0pol Ye K-erı; hoğf>z:ı gar.. 1 .. • .. :ş ~.1e··~ı?!' A:n gorun . -rı , · ı 
bindeki berzaha varılmı~tır. Mağ. lad1 b =ııct.ı bu 1 . " 

itip Hus kıt'aların:n bir kısmı 1 paı,,im.k Aimaı. oııiuları ıÇ 
Sıvastnpola çekiln>!~. diğe!' kıs- i>ol&'V olır.a a gerektir. ~ 
mı da Kcrç oo~ıına tıkılıı.": '· • ' ll H"":fj"ln~ • , osıl 

Kursk şörini alan kuvveler 1: '''ı,,,., ıı~Ş.ehir tıya •r 1 

'7oron~~ ;.+;k•mefinı!~ '"C "•J• 'il u~ m rlrL• 1jfl\ '' .... " . '. v .•• J f/İ' ['I l'J'?Eu1• ·7l • 
lo•;kayı alar. ku>·.ct'cr de- Vorc. • · ,::iı · ,,,.j Kl ~c>D'' 0 ıll şilofgr&d ve Rostof istikanı~·~inıle / 1111i!ı:1 11 .Jıııı' B• <. , 0 1 ıo.J 

t a.k~aın 
iıeri harekete dı::vam cc!iı.·c·r~ar. · J 
Bu surtele Alınanlar biranJ cvvfol H A ;n L E T ;; ı><'. c 
Dc:ın. nchr~ boyuna varmağa ça .. 
lı ıyorlar. Mareşal T.imo~>enko he. 
nüz !stikrarlı bir müdafaa hattı 
tutam~mıştır. Bu sebeple bu Rus 
ordular •. Don nthriı:e kadQr gE. 
rl!ı.:mek ırıl..!cburıyetı ka:-~ı~!r.t?a -

.. 
. ı"J)ı; 

i-;'I iKLAL CADI•~·~ · \ 
KO:\IBDİ JUSA'll~D· 

30 dş 
Bu eli•am ,aaı ~ij, tl 
KöR n ö vtlŞ 

Üskiıdnr Sulh 1 inri Hukıık Hôkiıııf.ğiı.ılen: 941/ 6 ;sr t ;f 
!drhn1et Ali ile Hat~cenin ş::ıy•"n ve n<üştereK.en nıı•tasar ı! olcl;: l• ' 

küdc.irdr. Toygar Harrı.7:a r.ıah~lJe."1nri'!' Se FnrıJ AJ .. 0lı:ağn,c!;ı l.?3 1~1 "·c 1 ' 
et bahçeli bil· ev şiır.di iki evL'l !za!ei cıuyun ıımn;r.f!a t;.Çh nr:tı ,,-,:ı e 
p<0raya ı;e ·.1Tilmesine nı~hken1ec(' ktıra r ''Pl nı~ lı • 

d6'' ı - 123 No. 1U yan r.lat.~Ur ıayri rr.enk'u'lin b 1 ay :< r."":ll~• ti• ~· 
rl>:t'nle ç•?.ıla~·ak cürrJe kupts!Ilrian girildik•P: Zcınini k ; ık rın t""r '' ,_ıe l" ' 
rır.·• (> _•:e f+)l ta..--a!tl !-: ; t:da \"(' "..;nırian bi: k~f\l ;ı,. gC'r-iidıide t>h' ~"1~ • .ıı r ;ıJ 
Cr.n b;,.. cl!rrı'j k;ıpı iit~ girıldi:-ıte ulak bi"' arllık. bir teH· ... . ..... ~ bıl ~:ı 
n.eırU\·'"r:ic ıeınln kr.:....ı i:ıildik~c-: Ç~n~ento dô~P'i hiiyük bir t,• 1 ıK vG; 

0 
:tı 1 ı 

alta:ıda b:r ıHtmıç ve ımf tarafta .:ıd..ın ve ),)! urJf>k (i;ı::ıu ... Ki ırd ~ 11e ı, • 
111:!3 N°O. hı t:r lc3p!!"I \•ardı r) \'f' r<ömfirlüğün itttalinriC ın~it~ (iÖ~~~I' \ "itj1 

bir ku;yu:-:u bt:lunan 1· r r.ı.utf<lk mahalli ve :;ol tarDfta harnp bir 01t1· 4 · ·
1 

::kt.1n hir ~i'Pl iJe çıkıldıkta takrıben , 00 z:ra n: iktarında \'e ;('t~rte 3 ;:p111111 ,,ıı 
ag:.ıcı bu1un.ın bir bah;eyi ve Ui.~)ı'-tta.n sı:ığ taraft.ı. bah~eyc (ı.k•lan iJıCl •'.,.vt 
ııu.da .. wqe bir kurntı ... ı bulı1nar:. harap b ir hamanı mahalli ,.(' bit oe-vt ı;:.o 
Sl•!adan 16 ayak merdi\•enle ç:k:lcllkta. ufak bir aralık ~eğ tar ... !tA C··~. ~' ( ;;ı 
bir cd;.. \ e tamlı kap!Uan getiJdik1e bir sofa 'Ve s."1f tarafta bi\yilt. ~:r ıc:·P 1 ıı:.t 
:-~!!ar ... ndakI od~lara ~cı;ilm~ tizc~·e ild kapı vardır) ve 2ra!~kt3~ Ul u!_,.J '..' 
gırj!ı!ık!e merd.:ven altında bır hela ve 18 ayak mer d iven le 1.:ıld 1 ;' So{J. " ' ~ 
s ı 1!n. ,.e bir sandıl.ı odası ve. bir taı:an. ara ı:ı ve buradan ıeçildikte b~ n111 lt ~ r 
raj!r,. sok.cg;ı, na'-l!' Dir oda ve bir:ı;ci kat4.:ık.1 sofadan sağ taı~f~a. ~0ı.1p \":~,..,ıt 
ı;:rilJikte bir zofa ve bohçeye nAzır bir oda (oda içinde sabit bır ırC r 
ve t;.ı;:l:k~k.I oday 11çı!ır b:r kapı ve bir iıeı.1 ve buradan 17 a~:n.~ \i b• 
~ıkl~:lık!a d°<lk blr sof.:ı. \.e sağ ve sol ta rflflaJ'da iki oda ve tir J:C•

1
. bit r 

rdl t 
,..,J'l.. . 

h kr.p! \"e bur::.dan t~~e 16 ayak me V.:nle ı::kı!d.ıkta basık il", .. t.,,,.,ıı ... 
b:.ı ~·e tan:f:nLia bir oda ye c~ddeye nazır bir sandlıc odas::. flc b.r 111i, t 

n l~\. \ t.: ık bölük olarak kullli.."1.llan rr.ezk.:ır gayri menkıJUn 2~. J'l'l f .. , f(
l t r 'bC'r Uı; k""t.tan ib::ı.ret olt..p h<'ycır um ~n .ye!t 1tlberlyle rrıutı;t~c d 11 if 

H•r' .. tue elektrik tesisatı nrcvcuttur. YcmlnlJ ehli \'lli..-uf ~ar"{~ · 
ri ırıcnku1ün t.am~rou1a (1750) ll.ra k.ıymtt t.'.rkdir ediln.t..,Lll". 

1 
.. ıt11 

2 - S.atış bedeli P<'sin.Q.i.r. 11üzayedeye istir01k et.nıı;:k i tlrer:·e~. ıJ> 
h::ı:ı. !:ercsir.:n % 7,50 nisbetindc pey akcası vermeleri l~z;:r" -:.". \ıteı 
lıYC" YC :o s(nelik evka! t&viz bt'dell ve tha~c pulu n1üsterfy~ ve n . it 
gi \'e rüst;n11ı belcd~ye mal sa.t..:~lerine aJtir. 

4 
teıı 1b ~ 

3 _ Satıı;. 27/11/941 tarlhlne müsadif PerşemLc günü sonl 1 4' 

Car tlsL:üCar Birinci Sulh Hukuk Mabkeınedııde yap1lzcaktır. ,, ('l}' ı t 

O gün kı;ymeU muh.ammenenin % 75 şinİ. bulrr.adıi;:ı uı 1 d:rde er~i< 81 " 

r. 1 ta::ıhhUC.u bai kllmıı.k ~t~le müzayede 10 gün temdit olun9. ~ ,·c 
P" .ırte~i gUnU si.at f4 ten 16 )'11. kadar lk4-ıct art~,rn1a..>ı Y'-'°' 1 c ~ 
art:ıra~a ih:::.:eı kat1 İye'"1 icra kı!tnilct.k.hr. . , " ""(',t l 1,' 

İhale b~dci.inin bir hafta zarfında mab.kC.t:e -vezne ·~e "ı. .. n ~ 
A. ... sı tc.k.ıJ rLC lh~le bozularak bı.::nd~n has;l olacak uırar "le z > · 

;·l t 

ı;; r 1 
1 n - k ıs- Ta. ~ • ...ı3 y ... ı' 1"1ler ay • tyrı ti- ı !niz. ve mı! atlar ondaf' bil.:thük·..:m tazmin cttirl!.ecektir. n~ t 

4 _ i,,b~ ııayri menkul üzl'r.r.de tar Cf 11".ü,;,.eccel ı:e gay1'i ıf• ı ı' 
ı~'"ı.tlıi olı:ı1itl rını iddia edP.n!cr~n ilfln t:ırihinden 1'..laa-en 15 gt to:ı 

ı 

' vctc ez·ın r o ı. 

nr, c ~· ~ ~ l ... r };;.- L.U }er 

el a!hn ~ b!r ÇOk. h ı t~.e.,. ya ı •• 

yari' dl "' n• ' er - lıe:n .1. 1 

hE i~; !r'..; 
y., ıı.ı;' i€r dl İ llıJ"ı"l."'1. in!4ar-na 

m r tı. :n..;t sı..y..:ı.. h. f · 
• .'De\ amı ;ar) 

r ·~!ur. S· tnamt:rıı Z tı \l' 11.r. ,.,.l='t !fıdOrlOi!'iJ k"le-

TI t: e ·';ı:.t-

İ~· 10 ll19·ll r-a""}rt!ı lı<l gll ıil sa • .. ' de ~. E? rode y:ıp·lactktır. 
7· j plı:rln , .!t tenJn.. 1'.K.bnz "e·ra .t:k top el! "(' t;r1 ı yıl .. a • T c rt \ Odail 
"e al , • .,ıe 1rıale g•.ıo.. nıı.ı J::cn s~tle -. ..rı F L>~ ,.~nCe b !L.:.. ınalar:. c!l593> 

~ - t 

BR ON ŞI TLE RE KAYBA 'I 'HA l! [ RtM 

r. c .b'telerl/le birli.itte n1ahkemeye müracaat e-ylemelt: .. ve D :ı o. ıı. r 
n:\ ecce} olnılyan bak s&hiplCri saili po.r ... :sUlln p~y. cıı " 
l~akl • ... '- o,8.fl 

5 - Daha !az!a ı:LalCJinat almak 1stl )·enler •atış ı:r..• u ıt'trıl'' J 
kıitih!r.e. ve mabıkemeniıı 9-il/6 No. lu Sa lıs dosyruın:ı v~ ı~ytı c.Js~ı r•f. 
ı 1 y<'ıı:~!""in' de me:ıkO.r haneye ;:ııüracaat eyiemelı:r1 ve t.aliP 
t.unU saati nıu-.yyenUe ha..ilr bulunrr.alan ilan olunur • 


