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Ali Haytlar ÔZKENT 

Cumartesi 15 lkinciteşrin 19 4' 
1 

ilim, insanları kucak kucak 
1 

Adlt cdcb1yatımızda eşsiz yer tutan bu de
ğcrll eseri yalnız avukat ve hukukçulara değil, 
ınflnevv1ır bGtün vııtıınd aşlara taTsİye ederiz. 
Eser Türk hukukçuluğunun her bakımdan çok 
~ümullü bir ncvı nnsıkl o;edisidir. 

k•şi/lerle ~enginleştiri.go.·. Bu 
eş_ifleri iyilik veya kötüliik için 

_.:"t.-1.'ı /anmak insanlara ait bir iştir. 

900 büyük sahifeyi havi olup fiyatı 2 lıra-
' MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE 

L dır. Her kitııpçıda bulu nur. _) 

• 
1 kme • • 

ş 

Her eve. bir beyanname 
verilerek ihtiyaç tam 

surette teshil edilecek 
Yeniden 3& fırının açllmasına 
mUsaade edildi, farınlar mın
takalara taksim edilerek, her 

t Roosevelt t 

sulh • 1 
• iD 

ta·vassutta 

bulunu or 
Amerika Devlet 
Reisi ile birlikte 

Telef on : 2 O S 2 O 
Telg. TasviriefkBr, İstanbul 

W. Watts 
(Şerhı 2 ncı ıınbifemizde~ 

l mı n ta kanı n sartedeblleceOI 
ekmek miktarına gire bunlara 1 

un ver:llecek 
ı~-.-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·..... ~·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-

1 Bazı bitaraf 
memleketler 
ve Papa da 
buna iştirak 

ediyorlar 

Diin bir Mihver denizalhsı tarahndan batınldıiı bildirilen ~ Royal tayyare pmiai 
Şehirde ekmek daiıtma itini satlam 1.ir esasa ltaf'-

lamak için dün Ankaradan İstanbul vilayetine bir 
\uyruk ~!mittir. Bu buyruk, birkaç gündür Aakara- ı 
4a tat.ı.lki cilletlerlne giriş ilen usulün İstanbulda 4a 
icrasını tazammun etmektedir. , 

Fırıncılar tarafından arada bir 7aratılmak iııteni
len ekmek buhranının bu aaretle kat'i bir ,ekiltle enü 
alınmıt elacağı muhakkak görülmektedıı. 

•u emir mucibince, pazartesi günündeıı iUltaren 
her eve bir be,anname ve rilerelc bunların aile reis
leri tarafından col<lurulması istenecektir. Doldurula
cak ltu beyannamelerle şehrin ekmek ihtiyacı tam ola
rak teııbit edilecek ve şehir deki :f111nlar mıntakalara 
taksim olunarak her mınta kanın aarfedebllecef i ekmek 
m ktaı-ına göre bunlara un verilecektir. 

Ark R•11tıl'Uı h•rp kudreti muthif- bu7!tlan ttttıel Fıırioua tayyare gemi
tt. Dıler inılliz ta:ı1111Jre ıemiıeriniıı sfnin. Biivıırisı idi. Mımıaüevh daha 
lıe7ui1ıult'7! faz/« t•1111•re taınyııbili- evvel, bu harbin iptıda.sınü düşman 
'll•rtlu N•nrıal olşra.k 10/70 tayyare denizaltıları tarafından batırılıın 

toıırcılı. Mıo-ttfrbah, /ngiliz bcıhriyı:ı- Courageouı tayyare gtımt.inin ku
.U,itlri lıar71 gen~ileri11İYC en fazlası- manda11/ığını 11apmtştı. 

11•, 1.11# e 11ii.k8eltyordu. Ark Rnyal, battrılo.n iiçilncu ta71. 
aiırma.rck ztrhlısile uaJılJ/jt lmm lıfr 11rırc gemı:imr. CouragroııR, lılıınş 

t1111ha1·eie neticesini~ imlan, ht1.:rıı dc11iz ıırlr! toı·pillcnen.k, Glorıoua ı•e 

l likı•f!fi iiin11tır• malii m olaıt fJ ood rcfa/;ıı lindt'kt iki mu.hrıp 194fl senesi 
flritnott' m•ıı·rtt,.bı:r. nıdan tno kiıti ha•tromf'ılrı :Von•f!ç ııah;ll,,ri uçfkla
/•t:laıt "Va1·iı. ı ııdo, Srha.rnlıorst t•c G11iıtı!l'nau vH• 

Bir mııidrttenbn-i Ark Roynl'i11 maıı mııl.areb~ knıvrn.orl~rlle JICl'I' • 

11"ivariıri ola" Ku111•nda11. Mnund, tıgı muhaı ebe so11wıdcı batmışlardır. 

Ark Royal. ıimııl luu den.itinde,. 
Ümit buMıuna ka~ dtıva.m.. cdtır& 
sahada, dcnizaltıla.nn.ı avlıyarak, 

korıınnlan takip ederek, askeri mık
lıyotı ve knfilr.lcri himtıyfsine alarak 
mı lıtclif hateket aalı.nd~ı1tuic hiz
met etmiş, Biswuı.rck Alınan zırhlısı
ll)n lıatırılnwsıle nt!tfr,,/nıcıı lıare

katta J a11ati flhenımtyt.ti ha.i: bu11ıtk 
bir rol oynıunıştır. 

Ark R1111al t yycı.irl! gl'müiıı.in 11ott 

gtu•ft,,, Akdenızdt elıem.mivrtlı kn
filr.len hımay,.. cclen bir harp gemisi 
'1az1feıiııi 11aJ»"akTa geçmiştir; 

Günün gazı.ı ........................ 

(De,,amı ah.il• 1, wtu" 3 u) 

(Yeni kanun hazırlanırken 1
1 

~ ~ 

(_A_s_k_e_r i_V_a_z_z_· .Q_e_t_,,,,,,) Ark R yal 
FinUin .. iyanın 

gör .. uıu 
tazyik 

iyasiyatta hakim ol~ h~_si:: 
yat deiil, menfwttır, tozu 

ötedenberi m.alimdur. Zat~a 
bundan dolayı deiilmitılir, ki ltıl-

• inıııılen husa garp aleminin •ıyHet 
~hsedcrkcn biz <ıperenCeNzlık, 
medrabnzlık» gibi tibirl':"i bol 
bol kullanmakla büyük br zen 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
umumi efkarı aydmlatıyor 

Yakında Meclise sevkedilecek layihada 
birçok yeni kolaylıklar var 

Moskova etraf d t ____ yy __ a_r _e 

son muharebele • dün • em ısı 
M, Rooıevelt 

duvanz. f • -..=r~ 
Fakat bu aiyuet, ban tıle • 

BOSTON 1 .. (A.A.) 
Ma.saachmssetts demoknt aya

nı, ve ayan rnecliaj bahriye en-
ANKARA 14 (A.A.) cümeni reisi Wabh Cümhurreisi 

Svir nehri boyunda Alm_an ve 
Fin kuvvetlerinin birleşmesi 
Yazan: General Ali Ihsan SABIS 

döneklikte ve kararsızlıkta ~ ~~ 
dar ileri gidiyor, ki onu tavlİf ~ 
cıhokkabazlıln gilti tiltirlel'cle ka-

fi gelemiyor. 
Bunun en yeni ve en ıö~e ~r

pan misalini, A vrupanın tinıalm· 
d l<i küçücük Finlandiya memle. 
ketinin son zam•nlarda maruz 
kaldığı tazyik tetkil ecler. . 

Bu küçük memleketin üç mil
Yonu geçmiyen halkı, malum ol
duğu üzere, fazilet ve nanı~ lt~
,u-unde hiçbir AVT~alı rnılle~ 
Yet~emiyeceii kadar yübelm .. 
İn&nnle.rdan mütefekkiltılir. Asla 
Yalan. söylememek, ahde • vefa 
drnek mertlik ceaaret ve ....,_ 
l 

• • . ,_, __ 
t'.;.ümriiık .... lnbiaarlar vekili 

Raif Karadenis 

~ümrük v_e Jnhisadar Veldli Roo~veltin, bucÜnkü Avrupa 
6SKI ORDU KUMANDANLARINDAN Raıf IÇaradenız yeni giimriik ka- ı harbine nihayet vermek üzere, 

nua_u ctra. fında bir muharririmize Papa, digv er din rüesası ve bi-
- d le b M ~-kova cenubunda ALnan_ aşag• a 1 eyan ... tta bulunmu?- taraf memleketlerle müstcreken '}: T J h · · g.r 1 u ru .ayet u a şc rını 1 

bir harekete tcsebbüı ett.iiini bu zablcttiler. Şu suretle Boltevik· 
. - Burünkü gümrük rejimini il_ gün söylemiştir. ler yeniden bir 1anayi şehrini ve !t:e=~ 

cilendiren hükümler baAlıca 1499 Walsh, radyoda yaptıaı n-şri. ı h f • ı ;~~~S~ l " .. .. ıi a aınika arı merkezini kay- il 
sayı ı gümrük tarife kanunu ile yatta, Rooseveltin Mihvet' dev- ı.ctmis oldular. Moslcovadao 
ll 33 .. sayılı güınriik kanununda Jetleri harp gem.ilerile atef teati cenub~ doğru, Tula ve Kum' dan 
toplanmıf bulunmakla beraber etmek üzere bahriyeye verdig· i ı • ı f D h '~~~~~~{] 
L geçip 'larıco a ve on~tz avza- :ı 
oir kısım muafiyetlere triptik mirleri de •eri almasını istemiş- ıu;;:;;;;.;-..~ 1 .. ama ciden demiryol hattı tama-
muamc atına Ve gümrük komis- tir. mile Almanların eline düştü. 
•y oncularına ait hülci•'11ler de ol- ============== 
(! v Don nehrinin garbinde artık 

ugu r:ibi gümr•ık ka nunu içinde nm•rı·kan gomı·lerı· k ı h h · h. yer alması İcap eden bir çok hu··_ A il 5 sev u cey.çc e emmiyeti aız ıç 
'-il t bir demiryolu Rwıhuın elinde kal 
"' m er <lahi ayrı kanunlar hal'ın- • ı ;.. h 1 d 1 M 1 d a a 1r1 madı demektir. oskova i e 

e '\ e dağınık bir şekilde olduk la. s 1 a 1 y 1 r -- ~ Stalinı,rradı birbirine bağlayan ve nllQan ve ayrıca bu kaııunlar za- k d 
mania birçok tadillere de uğra- N F:l'l'ORK, 14 ( A.A .) Don nehrinin şar ın an geçen 

Novc>· ~arvAl.sk~ 
t ado~ .J... . . o 

"""'~ !lK VlN 
f oı11ıno o 

Mürettebatın mühim 
bir kısmı kurtarıldı 
fakat sü'variden 

haber yok 

LO.\'DRA, 14 (A.A.) 
lnıtlıı Amırallik Dnn·esinln teb

l1tı: 

Amirallık Dairesi, Leh .Mauııd'un 

kumandasındakı Ark J!oyal tay) nre 
cemU.lııin buttıfını tet"•sürle bılrlı

rır. 

Ark Royal tayyare gem ısı toı rıl

lendlklen sonra yedeğe alındıgı 'it

rada batmıştır Gcmıde ol nlPı ln sal vısı henüz malunı de~ıld r. Faka\ ılk 
ık gibi hnııletler Finlindıyaııuuıu 
ba,lıca meziyetlerindenjliı- ve ltu 
küçük millet, 0 büyük meııiyetl~ri 
hiç ,üphesiz. aslen Türk f\e•lin
den gelmelerine med~ur~ar. 

tnıf bulunduklarından , bu hal Bitaıaflık kanununun tıuhlı ıçln 1 __:o~amı ·~~~ ıütun~ d• ı 
--------------tatbikatçıları büytik zorluklara nrilen ıeyler hakkında gı' teı-ilen -
r , , ' ve ~e:e~dütlere düşürmektedir. ilr:ı. Nevyoıiı:ta ve dığcr yedeı·de aı-

- --# .... - ' . -~ . - . 
nberler ııı ıı ett<'bu ttan elt>f ola•ı .ı

rın fazla olınıırl ğını memnun!) "t1e 
bıldirnıektedlr. Tayyare gcmi.~ile l:ıe-

1 1ber "eyıeden dıgel' cüzutan-lar 
nıüı·ett<'butm b ı~·uk kı•rıonı k11 11 -

ıııışlardıı· Olenlerııı akrabaları nı ını 
kun olduğu kadar surntle habcrd a 
edileceklerdir. 

Fakat Finlindiyahlann bu ta
lihsizlikleri vardır. Tarihin zul
nıetleri içine karıtmtf oJ,.n mu~•: 
ccret cereyanları, kimbilir ne ıılti 
tesadüfler eseri ol.,..k onlan ba· 
Z1 büyük devletlere ko1114u olmı-

s• ~ r 1 n ya H 1r1c1 y. Yenı layıha bu mev7lratı bir ara- nemalann, proı:ı anılarını kc erek 

1 
ya t.oplamıf olup alalcalıluı böy. reylerin uet.if'.e.sini halka bilJırnıış 

Ja aevketmittir. 
Kendi haline bırakılacak el

lfl, biç fÜpbe yok, ki hakiki ve 
İrtsani medeniyetin en yüksek 
Piyesine eritecek olan bu millet, 

Encllmıni Reisinin 

~ıyanatı 

Bulgaristan 
hududundaki 
tek meçhul: 
TÜRKİYE 

ırlardanberi itte bu kom,uluk
lar JİizCMen bir türlü rahat yüzü 
J!'Ö!'?nel""lektedir. Vakit vakit 
rnemleketleri iııtiliya uirar, i.stik
liılleri ellerind'!n alınır, kendi N! 
lanna, kendi yüksek h.aletlerile 
Y•fayıp memleketlerini, iklimin 
inıı fsızhğına raimen, umranın 
yeti,=temiyecek derecelerine var. SOFYA, 14 (A.A.) 
dırrnalarına imkin bırakılmaz. Stcfani: - Sobranya Hariciye 

Bununla bera~r, FinliDdiyalı- Encuıııeııl Reisi ianeff, Parla-
lımn azim ve ir•deleri asla ıev. mentoda mühim beyanatta bulun-
femez, nefis1cı ine itimatlaırına ı muş ve şöyle demiştir: 
h"lel gelmez, sabrederler, be~· cYuı:oslavyaııın tasfiyesinden 

b 1 1 brr ve Yuııanistanın hezimetinden 
lerler, uğratırlar, ça a ar ar, . 1 ü 
aral\k yine istikla1lerini e11erıne sonra buc-ün 'l'ürkiye i e m na -

k aebetleri dolayısile Bulgaristırn 
elu·lar ve o zaman inanılmıyau. hudutlarında )'alnız tek bir meç. 
bir hayatiyet gösterere~ .kıta ~ır bul kalmııtu. Türkiyenın cenup 
:r: manda memlekctlennı yıne huduUarında f nrlliı ve Sovyet 
Avrupanın direr hıri.tiyaa mem- ordulanııın bulunması hasebile, 
l<'k .. tlerine nümune tetkil edecek Türkiye il• münasebetlerimizin 
ıurette yükseltirler. daiıwa mevcut dostluk paktı esa-

Bu azimli ve bahtsu milletin sına nıüstenıd olarak devam ede-
iki aene avvel uindıiı yewi taar-... ceiini ümit ediyoruı.> 
rt,2 henüz herkesin hatırındadır Hariciye Em•ünıı'nİ Reisi. bun. 
O vakit batt• İaıiltere ohnak dan ıonra, 'l'uı k kabine~in~eki 
ii~ere ba,hcn demokrat dev!~tler de~iıikllklerin hakıki ~··bcplerının 
Fınlindiyaya büyük teYeccülııler henil• meçhul oldu(unu lllve et-
RÖ&tcrmitler bu milletin yarclunı- mit ve Türkiı•• harici siyıısetlnın 
ile ko,mak ~İn her teri yapacak- def'i:,mediiini teyit eden bıı dek. 
I rını aöylemitler, hatta Finlin~i- larasyonun Ankaradan ne~ri 11ı. 
Y•ya asker ve ..lih,a ıönd,.rmıye (D•vamı uyfa 1, ılltun 1 41•) 

TASVf Ef'KAit \...\.---------' (D~aftıt H.'ltıife ı, sutun l dA) ı 

le bır mu·· k"l"tt ı. I olmalarıle nnlasJlıı·. ti u a an ıı;;urtarmış o a · 

!
calctır. - 189 denıokıat, 22 eüınlıul'lyctçi, ı 

B d b ı. çl!tc,"ı, 1 ışçi kanun Pl'Ojuıııın ka-un an a,ıı;;a ııümrüklere ait 
~u. mevzuat eksile olup bugünkü bulü lehinde, i:J demokrat, 137 ci.lııı-
iht.yaçlarımızı temin etmemekte. huriyetçi, l çiftçi, 1 ışçi, 3 teı akk ıcı 

(Devamı aayfa 1, ılitwn ı ıla) 
de aleyhte rey vernıi~erdir. 

(Devamı ı«hi/e 8, ritun ı «•> ................................ ································································ 
----- Sak-tşf ar~--... ..-.. 

Fikir çok 

D ÜNKO Tasviri FJkar4a, 
AQ.kara mubaltirimizin 

verdiii hususi bir laaber vardı; 
lktıaad ve Ticaret Vekaletleri
nin birle,tirilerek Milli lktısad 
V ekileti adı altında vazife ıör. 
mesi için tetkikler yapıldıiıru 
bildiriyordu. 

lhtikir için yazdıklanmı ha
tırladım. Diyordum ki ihtikar, 
ticari olmadan evvel iktıaadi 
bir bidiaedir. Mal az, iıtelıc çok, 
arz ve talep arasındaki müva· 
zene çıirından çıkmıt. bund•n 
bir fiyat buhranı dojmuf. İhti. 
kir bu iktısadi müvazenesizli
ii~ marazi, fakat zaruri netice. 
ıidir. Muhtekirin önüne kendi
liğinden bir iıti11nar meydanı 
açılmıthr. Hatta burad• müf
teri muhte~irin ıuç ortaiı olur. 
Aradığı nıah üç kal fiyatla ıe
ve ıeve alır ve te!efona yapqıp 
muhte.kiri hükuınete haber ver
mek öyle dursun, onu gİ7l•
miye çahıır. İktındi hid;se1e. 
rin niumı adli kanun1ar değil, 

yerind•dlrl 
P•!1•11ti .J A FA ................................. 

iktıaadi kanunlarar ve l.u ha-
4iseleriu miJııveri ılttiyaçtır ... 
4ece ihtiyaç. Be.im h.~ 
var. Sokakta ltayılac.k. Talı:
ai arıyorum. Y olıt. 8tr toier 
itenden iL.i kat iatiyor. Veririm. 
Telefona k•fArHm toför ıaza 
ltaur, saVUf•r; ha•tam da yol 
ortaııırnla kakırdar. 

Tabii fiyat yük•eli,leri nya 
zaruri ihtikar hidiıaeleri ticari 
tieiil, iktıaadidir. Halbuki ih. 
tikirla mücadeleyi İklıaad Ve
kaleti değil, Tic.ret V•kiJeti 
Üstüne almı,tır. 

İhtillinn sebepleri iıktı .. di 
neticeleri ticaridir. Sebepleri 
ertadan kaldırmadan neticeler
le urratmak. çiirük bir tlitıin 
ainlarını karanfil yaiile seçir. 
miye ben:ıer. Ain dalııa büyiik 
ltir !İddetle yine •elecektir. 

İth&li veya İıtih .. li talep 
aisbetinden ataiı olan mal, •n
cak, devlet eı:Je ve mutl,ka 
vesika ile, iıtiyenlere mü vi 

( /Jcı•amı aahife t, ~iıtmı ı dr) 

Sojfy!! lebliği · 

Kafkasyaya 
ilk hücum 
başladı 
MOSKOVA 1-4 (A.A.) 

Sovyet 2ece yarı11 tebliği: 

1 3 ıontctrincıle kıtalarımız. 
dü~manla bütiin cephelerde çar
pıfmı,ludır. 

Sarih malumata göre, l 1 son· 
teşrinde evveke haber verildığj 
gibi 25 değil, 36 Alman tayyare
ai dü,ürülmü~tür. 1 2 .anteşrin
cle 20 Alman tayyaresi tahrip e-

CDevamı aayfa I, ıttu" 4 J•) 

'Alman tebligi 
- . - -

· Kırım'de ve 
Dontez'de 

ilerliyoruz 
3F:Rf,/f\' , 1' (A.A.) 

Alnıan orduları Baş umandaıılığ"ı

nııı teblıği : 
Kll'lmda, kıtalarımır: Kerçin pek 

yakınına relmıştir. ş .. hıı ve linınn 

Alınan topçusunun ateıl altındaciır. 

Alman ha•a kuvvetleri, Sivast.opol 
cıvarınılakl düfjlman sn hı! ltataryala
rıııı tanı ısabetlel'le iskat, limırnııı 

ehemnıl)·etll askeri nıev:ı:ilerinl ıah. 

rıp etml• ve orta bilyilklükte ıkı 
(Devam ı 1ayfa 1. si.itu rı 4 tle) 

Ark Royal hakkında izahat 
Ankara, (Radyo gıızct.esı) Al-

manlar, şinıdı\'e kadar Ark Royalin 
battı •ını uç kere ı!an etmlşlerdı. Bu 
genııde Hi tane 11.4, 34 tane 4 san
timlik tayyareye karşı koyma topla
rile Ayrıea 32 tane mnkinelı tüfek, 
ikı adet de tayyareleri hauya fır. 

latnıı) a mahsus ileti vardı. 

Buı:Lin lngllizlerın elinde ayni ti~ 
ten 4 tayyare gemlsı daha vudır. 
İki tnncsı de ınşıı hnliııd..,dir. Hali 
fııııllrette olan lıııtil ı tayyare ge -
nıilcı·ının sayısı, Ark Reyal'in eat
m11sile 6 ya dilşmilştiir. 

• (Devamı ıo.hifo 8, ıütun 4 dt) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••• ·-··· •••••••••• 

KIZILAY iŞ BAŞI D 
Açıkta kalan yurddaflara 
miktarı 25, yarah miktarı d 

çadırlar 

90 olar 
gönderildi, ölü 
k t abit dlldl 

ANKARA 14 (Husuıt) ı Şehrimize gelen .haberlere ıö-ıyer saraıntıaı üzerine açıkta kalan 
Erzincan civarıııda vukubulan re Erzincanda, bugün onbiri elli yurttafların yerlettirilm"i jçin 

zel:ıclenin tahribatı tesbıt cdıimek befte sekiz saniye ıüren oldukça Kızılay cemiyeti Enurum transıt 
tedir. Bugüne kadar sayıJan ölti şiddetli bir zelzele d~hi vukubui- deposundan üç yüz çadır, Anl::a
adedi, 25 ve yaralı da 90 dır. muştur. Zarar olup olmadı~ı he- rn deposundan da istenÜcn rnik
Eaedi, H .. nza, Selike, Ecrelı. . Hü-ınüz belli değildir. tarda iliç ve panaıman levazımı 
z.an, Sihah, Seli iz. Korukenki. Ankara 14 (A.A.) - Kızılay göndcrilmif ve yaralıların ia,e ve 
Hamdeni, Nilhoz, Kiniyi köyleri cemiyeti umumi merkezinden bil- tedavjleri iti Erzincanda%.j Kızılay 
tamamen yıkılmıştır. En:.ıncanla dirilmiştrr: hutaneaine verilmiştir. 
Kt-nıah araaıncla üç tünelin istinat 12 ikincitcfrİn/9-41 tarihinde Alınacak yeru malumata gö"c 
duvarları kaymıştır. IErzıncan vilayetinde vukıl bulan jıht.iyaç (ıÖrülen yardımlar yapıla_ 

caktw. 
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15 bdnciteşriıı ,-

Bu adama hırsız mı diyeceğiz! • • • ~ .. Üç haftaya kadar ve Akden=z. 
h • b • f hl l c iban potit&umm en yenı 

cEn Son Dakiku refikimizdemeıbkeme röportajlan yazan ar- Çok müf lŞ l7 aqyare baş/aması mu eme mühim hadisesi bitaraflık 
kadqımız bir iki sabr a,ağıda hulasa edeceğim ve suçun failinden ~========~=~============ Tramvay, Elektrik Te Tünel me. kanunwıun tadiline l\İt Roosevel-
:tiyade b~inı yü2ümüzü kızartması Iizun gelen bir vaka anlabyor. [ seleleri etrafında, Umum ~üdür tin yaptığı teklifin Amerikan 

Sırtında çamap.rı ve gömleği olmıyan bir ~am ~astaneden ta· k Q z Q S l n Q k U 7 b Q n 0 Q n Hulki Erem tarafından aşagıdaki Mebusan Meclisi tar,fmdan ka. 
burcu ediliyor. Karnında i•!iyen yansmm 62:ermdekı sargılar «Mı1• beyanat veı·ilmiştir: bul edilmif olmasıdır. 212 mu• 
)et mahdırl» diye, hastaneden çıkarken geri almıyor. h -Ttinelin cer kal>l_?su (yani ka· vafık· reye karfı 194 mebus mu. 

Yukarıda da söylediğim Jibi. bu adaıncağızm sırtındaki tek ce. G 1 H t . e ' ı· n aya t 1 yı,ı) Amer1kaya oldugu ~~I İev~Ç~ baJif rey vermİftİr. Bu netice A-
ketinden ba~ka sermayeıi olmadıiı için açı~ yarumı .k~P,at~ak "~ e n e r a u n z 1 n g r de Bipariı;ı edilmlşt!. B.lldı~ıntz gıbı nıerikan efkinwnumiyeıinin he. 
teninin üzerine doirudan doğruya ceketi gıymemek ıçın dıg,.r bı Axnerlkadan gelen bır çıf~. ka.~.lo nüz daha yarı.sına yaktn bir kısmı 

Basra körfezine varmış ve .uç gun bu devletin herhangi suretle bir hastanın gömleğini atmyor. evvel Baııradan tstanbula dognı Y'>- A h b. "rüklenınesine 
Kanun ıuih tikayetçi var, Sf'I\ misin! Bu İfİ yapan, haydi za• - 'f l . /stanbula la çıkmııtı. tsv~ç~ sipariş edilen İJ~iı: k:1' .... :";uı::d•Jğunu isba.t bı• haydi ifa.!e' haydi hazırlık ve ilk tahkikat aafhaları, ve bu General Huntzinger'in askeri t1azı e erı .. kablodan bir takmın de 1stanbula f • . ·y 

b~baht adam bu muazzam suçunun cezasını görmek için Adliye-- - ziyareti • Ankarııdaki flazi/esi • Mare~al Petain'in doğru yvla ç1ka:rıldığmı dün ~her etH~ır. taraftarları kanunun ta• 
ye sevkediliyor. -· l L d 7 aldık Bu kablo Almanya.dan geçerek . . rp I d . l"'-' h :r 

k d - - emniyetini nası "'azan ı · . 1 d ,.. tl' dılı harp o ma ıgmı ve -ın a • Burada hırsızltğlQ senasını; yahut müdafaumı yapaca egı. gelecektir. Isveçe ısmar a ı._ı~ıız ı· be do. u en büyük adımın abl· 
lirn; fakat 'u satırlarla, dürüst olmak ırıı:.retile insanlan nasıl da- B ı'r aJ·ana telgrafının, Fransız nesinde Lejiyon Donör nışkanmın ğer bir ç!.ft kayışın da siparışı laveç d w gr. l • 1 lıfo-Lur harp 

ak . . Grand - Officier derecesıni azan- fabı·ı·kaJı tarafından kalul olunmuş· ıgını gı..z emıyor ar • ; l:.lete sevkettiğ"mizin tenkidini yg,pm u;jyorum. bi N U Müsteıırrı ~ f Alba K bil b ka 
Har ye ezare mış ve 1938 senesınde yüksek aı;keri ve ınıiilıne başlandığı blldirilmiştır. tara tarı . . Y no'.: e ~-..ıı · Sırtında nömlem olmıyan alil bir adama bu cemiyet, yarasını General Hunuiger ile refakatinde · d'J .,.. b' tadılı mah •s mak.ıı:ıu a 

c. .,. k h h ıuraya tayın e ı m.ı~ır. Dunlardan başka Ameı·ikaya da ır Dunun , • • •-rmnk j.,;.ı'n iki a.-«ın bez veremez, SD'h ısınsın diye, ne a e.t '\. • bulunanların bıı ayın 12 nei günü bir . . · h b .. "ki k olmadıgmı 
- .,. Huntzinger, 1939 sene~inde, pek çift kayıt aıparış edilmıştir kı, bun~ . ar e ıuru enme h . 
lind<>k' bir adamın arkasına bir gömlek geçiremeue, o ceımyetın tayyare kaıasmda düşerek yandıkla- mtih!.m bir Biyasi vazıfe tle Ankarnyn ların kabul cevabı da gelirse üç, ızaha mecbu~ olmu.{Ç~· Ba nye 
n -m· ... k:.r go"r::nc11 hüviyetine riva-lcar damgasını vurm. a.ktan. kork·: rını bildirmiı ve bu teessüre eayan 

1 
F N A erıkadQ lmnltere hesa· 

• "' .. d ııöndedlmiş ve Türkiye ı e 'ı anı1a dlirt haftaya kadar elimize geçece- azın m .. . .. .•. nnmalıy17.. Hırsızlık ayıp ,eydi.r. Fakat ben hu ce~ayehn ~ır f~r • habeı-1 iki ıün ·evvelki gazetemize arasında akdolunan aıilceri anlaşıııa- gınl bekledıl!;imiz iki kablodan başka hına pek çok naklıye gemısı ~n!a 
o'm k sıfotile; Adl'ye koridorur.da hınız damgasıle te,lur ed1len clercetmiştik. da büyük hizmeti görülmüştiır. bıri daha yolda. ve diğer dördü de edilmekte olduğunu v~ . lak~.n 
h ,._ • .p, ftht ndamdnn daha fa~!a utanıv. orurn, ve aczimin ıstırabı al- Gi!neTlll Runtziger, hildiııeden üç t k b 1 b'ttikte ~onr"' İnailız mu 

..... ... ., 1939 senesi eylUlünde Almanya le hazırlanmakta olaca lır. un ar ı n .. .. • d d af dil k b · t' · L!_ diyorum huftft evvel, 1"ransanın Afrikadaki b ·ı l · '-'-~ bu tın a on an eme mec urıye lJll ru.ase • .. Fransa arasında muhasama baı,lıdığı Elektrik levazımı meselesine ııe - rette ah ı e t~c aıze ım&an • 
B 4 BA ıı.r nıfistemleke oruularını teftişe ııit- k d .• k" ik' k" ur Ci' a l !V zaman, evvela ikinci ordunun haşırıa lince vakıl elimizde bir miktar 11to lunma ığını ve çun u ı us mlşti.. Orada teftiş işlerini bitirdik- ' ı d b · t i)' hah • in'n 

ge,.miş ve 0 hazıran 1940 da da dtır- vardı. Ancak ıdare, harp baş ama- sene en en ng •Z rıyes ı ten ve General Weygand ile mühim " 'l il b' l'k k t 
düncü ordular grupunun başkuman- duu ikı ay evvel şirketten bize jnt1- birçok gemı er e ır ı te ıyme • 

bazı meseleleri gôriişükten gonı·a dan1 olmu~tur. kal etmiş olmakla beraber biz ne o tar denizci kaybeylediğiııi söyle-
tayyare ile Fransaya avdet ediyor- " b ı y · A ='--- 1 ·ı 

Fransa mağlup olup ta, .Mareşal fnsıla ansında, ne de harp aşa- mi~tir. . anı mer1AB11•ID ng. • 
du. P"taın devlet reı-• olunca, Generl\l dıktan sonra boş durmadık. Avrnpa- tere için yalm_:z g

0

emi yapması_ ıle Generalin avdeti, Vichy'de adım "' ,.. h ı -
al Huntzıng"r'I evvel" Almanya ıle, 1 ııın, Amıırıknnın mümkün olakn er bir fayda getınmş o amıyacagını adım takip ediliyordu: Gener , ayın ., .. 

on ikınci günü l.'abah saat dördü • sonra da ltaıya ıle mutıuekf.' ımıza- fobrıkasına siparişler yaptl ve anlatmıftır. • . ~-=

Tefrika: 117-10 Yazan: KANDEMiR ...... ······· ························· 
otuz iki geçe Cezaırden hareket et-,. ı1üthit bir kazaya ~bm gıden kerelenne memur etmış, sonra da hunlardan miıhim mıktarda elektnk Bımdan bafka Amerikan gemi· 
m.iştı. Vichy tayyare meydanınır General Huntzmger kazandığı buy'ijk ıtimat üzerıne, mıl· mafae'lnesi elıl~ ettik. Mesela bu müd lerinin yalnız Alm8?yaya. kartı 
radyosu, Generali getiren tayyare- ····---········=······· tareke komi&yonunun riya~etınde o. det zarfında lngıltere, İ~viçre, İsveç, kullanılacağı da tasrih edilmekte 

Enver Pa,a o gece, masasının UstUndekl 
haritaların batında sabahı etti. 

1 1 A Z A N !arak Vıesbaden'e gôndennıştır. Çekya, Macaristan ve Almanyadan ve bu suretle Japonyanm; bita· 
nin, saat 13 den biraz e~e ııaoıre Y : bır çok malzeme ve bu meyanda raflık kanunu tadil edilmesin.den 
mevk.iinin -üZeı:inden geçtıgıni, sonra •• Mareşal P!taın, bır müddet sonra, 
lla Bete ve Mont.velier tiıerlerinde M Rasim OZGEN ~neral!. Panse eelbetmtş ve ona, 263741 lirahk kal!ılo, ve 385-00 adet ku,kulanmaıına lüwm olmadı.ta 
göründüğünü bildirmiştir. Bu haber- • Nazır salahiyet n payesile Harbiye eaııt geleli~!. gibi eski anlaşmaya iı. ileri sürülmektedir. Alınuıyaya 
teri müteakip, endlıeli haberler gel- ••••=•••••••••••==•••=•• Nezareti Musteşarlığ'ını vermıştır. tinadcn Almanyaya yapılmış sipa - kar,ı harpte Amerika tedricen Rolı<evikler bu sefer tahmin ve ta. 'öpiip yüzlerine &özlerine sürüyorlar: 

1avvu~un fevkinde bir kuvvetle kö- - Batımızdan gitme). Bızi bırak. 
yümü.ıü ıarmıtlardı. 'Bu, ne zaman- ma, kurtar!. diye yalvarıyurlar, ıon
danberi canla~a tak dedirten. we.. ra avazları ,ıktığı kadar bağırıyor. 
ti nefislerine dokunan, hele her ta ladı: 

m.iye başlamıştır: Dört mot.örlü tay. Geneı·al Huntzinger, 1918 senesin- General Huntztngcr, mağlubiyet rtşlerimiz de vardır. Keza Çekyadan lntrilterenin yerini tutuyor de-
d · ve tsv1çreden bazı ıı.ipari§lerımizin kt' yarenin pilotu, kesif bir eıs yüzün- re, harp n1hayetlerinde, or u emır- feliketıne uğnyarak çökmu~ olan d me ır. 

den yolunu şaşımllş ve yol bulmak lerınde iki defa zikredildikten başka Fransayt d1rUtmek "'e daha iyi bır gelmeıılni de bekliyoruz. Almanya nn Mahaza Japonya her türlü ih-
için bocalamaktadır ve tayyarenın Lejiyon Donör nişanlle do taltif halde stikbale kavuşturmak gayre- yen!. an~aşmalara istinad ederek ~ir timale ka~ı birkaç cepheden bar. 
radyosu da biçbir haber vermemek- edilmiş bulunuyordu. tile didınen devlet reısı Mareşal çok eksıkler!mizı de tama~ıyacagı- bi idare etmİye hazırlanmaktadır. 
tedir. General, harbin son ıenesinl, Ma- Petain'ln bütün ış1erınde sağ' kolu mızı ti.mit etmekteyız. Amenkaya 23 Ahzı asker kanunu tevsi edilerek 

rafta itibarlanm kıran (Türkirtan - Yaşa ... Yaşa Enver Pllrlişah ! .. 
kıyamı) na bir nihayet vermek ka: Bu (Padişah) so:ı:unün Türldyede 
rarlannın ilk hareketi, ilk kuvveUı olduğu gibi hükümdar mana.mu i1a. 
teşebbüıü idi. GlSriilüyorda ki bir~ de etmediğini kaydetmek iaterım. 
kartı beş, on, yirmi... yüz, herşeyı Ttirldstanda (İyşa.ı Sultan) ııibi bir 
göze almışlar, her fedakarlığa ha. sürü (Sultan) h isimler vardır. Biz
aırlan:mışlardı. de esal!cn (Paşa) daima (paşııa) di-

Vlchy artık, hiçbir haber alama- reşal Franche d'Esprey'nin kuman- ve en emin yardımcılarmdan biri otobüs Bıpart., edilmi,H. Bunların seferberlik halinde ordu mevcu· 
d b 1 B ık d ı rl fl . b' imali bitmek üzeredir. Bır 1k1 aya d b' k · ]' ıka lacaktır dığı için eaatleri, büyük bir en ite duında u unan a an or u a mevk.iinde ıdi. De~erli ve şere ı ır ki u ır aç mıı ıne ç n • 

içinde geçirmekte ve her taraftan grupunun üçüncü ıubesi reisUğinde asker olan Generalin, böyle hıç u- kadar yola çıkarılmasını be ıyoruı. Formuz adaımda tahfid edilen 

Nihayet, gruptan biraz sonra, ka- gnl ordusunun erkıinıbarbiye reis genç denecek bir yaşta ve bilhassa e ır yen deniz yolile donanma hıma· 

Kafirunda kalsaydık, büttln gıı.y. ye aeddeli telaffuz olunur. Enver 
l'etletimize ratmen, etrafımızı ear- Paoaya (p•eta) derken, halk bir hayli 
nıış olan nisbet kabul etnrl~ek de. saygı tesirila (patl~ah l deyiverdi. 
recedeki kahir kuvvet tarafından e. Enver Paşa o kadar çok seviliyordo 
r.ilmemiz mukadderdi. Bunu tam vak ki, halk ona, dünyada mevcut lakap_ 
tinde sezen Enver Paşa, orayı tah1.l- ların, ilnvanların Pn biiyilğiinti blle 
ye ile Diişenbeye dotru çekilmemiz~ az buluyordu. 1ıte böylece pana, 
ruunasip görmüştü. Arkamızdan yetı paşşa derken günün birinde 1fauşab 
şen, yanlanmıza aaı·kan Bolşevikler. diyiverdiler. Yoksa Enver Paşanın 
le çarpışa çarpıp yol alıyorduk. (padişah) lık iddiaıı filan yüktu. 

Böyle vuruşa vuruta on gtinde Dü- Hatıl kendisine padişah denmesın! 
şenbeye vardık. Enver Paşa hiç yor- hoş görmtıyordu. Fakat halkın dilln
gun değildi. As1l mühimmi ise, biç den bunu silmek mümkün olamamıştı. 

mallımat istemektedir. geçirmiş ve n.ı!itarekede Frans1z iş- mulmadık bir kaza net!.ceaınde, daha ş h. Mecıı· sı· büyük Japon ordulan mütem.adi. 

ıa haberi geliyor: Tayyarede bulu- muavini olarak İstanbula ıelm.tftlr. kendiılnden memleketine daha bü- yeai ahında lngiltere ile harp ih. 
nan on yolcudan sekizi ve bu meyan- Huntzinger, 1920 ııenesınde, Har· yük hizmetler beklendıii bh ııırada toplaDİISI timaline katlı sevk~dilmektedir. 
da General Huntzlııer yanmıış, hiç biye Nazırı bulunan Andre Maginot ölümil, Türkıyede de teessürle kar- Bastin Japon B.,vekilinin bütün 
tanınamıyacak şekilde kömür haline tarafından Pariae eelbedilmiı ve şılanmıştır. • • • dünyaya hitaben telsizle aöyliye-
gelmişlerdir. Diğer ikisinin hayat kendisine hususi kalem müdürü ol- M. Rasim ÖZC.EN Jkinciteşrin içtima ceği nutka büyük ehemmiyet ve. 
ve mematından ise bir ıey biUneme- muştuı-. • • • rilırıektedlr. 
mektedir. General, bundan ııonra, miraluylı- C! nau ..-erasimi müddeti ]5 gün Japonyanın Sovyetler Birliği 

Tahkikatın son safhasına ait ma- ğa terfi edilerek Harbiye Nezareti Vichy, 14 (A.A.) _ Almanyanın daha u.zatı/d& ile münueball da birdenbire fe-
lümat şöyledir: müstemleke kuvvetleri müclürlüğüne Vichy Büvük Elçisi Otto Abetz, Ge- nalatmlflır. Kora yarı.maC:Luı ~-

Aigaaal dağlarındaki kereı;te ima- tayin olunmuş ve biı· mücldet !<onra neral Hunt?.ıger'in yarın Vichy'de Şehir Meclisi dıin öj'leden sonra nünde ınayine çarparals hır 
11.tbanesinin gençlik teşkllltı, bir- 1924 de de Uzakşarktaki Franllız yapılat·ak cenaze merasıminde bulu- toplanarak muhtelif meseleleri mü- Japon yolcu vapurunun yüzler~ 
denbire, semalla bir tavyare makine- kuv,·etlerinln kumaııdanlığile Hındl. nacaktır. Cenazede Alman Mareşali zakere etm19tir. yolcusu ile batmıf olmasım Ja· 
sinin iyi işlemem iye başladı~ını ışit. çınıye göndeı ilmiştir, ki buradaki K<'ılPl 'ı tenı!llen General Vogol ile Evveli geçen celsenin zaptı oku- ponya bükılmeti bu mayinin diğer 
mı,ter, sonra tayyarenin dönerek vazifeııi 1928 e kadar dı:vam etmiş· i 'roı ıno'dnkl ltalya Mil t.areke Komia- narak aynen kabul edilmlt, bunu birçok ıeneri mayinler gı'bi Vla. 
aşağlya doğru son siiratle geldiğini tir. Mezkür sene ::.<'ran11aya avdet et-1 vonu Reısl Geneı-al Amgg!olını ve müteakip Maarif• Vekili Basan Ali divostok önünde lii%umıuz yere 
S\'Örmüşleı·dir. Sonra birdenbıre bir tıği zaman, kırk yedi yaşında iken, 1 ~ezkür komisyon umumi kAtibı Ge. Yucel tarafından İstarıbu.I Belediye beceriksizlikle konulan mayin)er• 
ınfilak vukubulmuş, bunu ikinci bır Liva kumandanlığına yükselmiştir. neral Gc11ch de bulunacaklardır. Rıyuetine, geçen bir sene :ıa.rfında den ileri geldiğini beyan ederek 
infilak takip etmiş ve ortalığı sars- General Huntzlrıger, bir müddet General il unt:ı:iger'in kurban g1t· Belediyece ba~rtlan Maarif itleri So.yet bükômetini ınesul tutmu,. 
mıştır. Başlarında reisleri bulunan Franaada kaldıktan sonra. 1930 ~e- tiğ'i kaM hakkında alika verıci taf- rlolayıslle gündet"Uen teeekkilr mek- tu. 

bezgin ve ümitsiz görünmüyordu. Hatıl bir ıon: 
_ Göreceksiniz, düşmanı kahrede. 

cetfz, diyordu. 
Onun bu nikbinUii hepimize ııira.-

:vet. ediyordu. Tft.rkistanı kurta.rınt.k.. 
tan başka bir şey dtişiinmüyorduk. 
'Bu uğurda gelecek &Iüme batnmız 
her zaman açıktı. DOşenbedec:Saray> 
denen hükü.ınet kona.tını karargih 
ittihaz ettik. Bu (Saray) bizim için 
bi.tıralar kaynağı bir yerdi. llk kı
yam bayraf ını burada açmı,tık. Bir 
cece, Bolşevik kumandanı ile maiyeti 
sabitlenni burada ı.iyafete uvet e-
41ip, burada eair ve bapeetmiştik. NL 
hayet Düı,enbe içinde Bolşeviklerle 
ilç g{in ftç gece de.-am eden kanlı 
prpışmayı buradan idare etmlotik. 

Enver Paşa, Tllrkistan milli mü
uhe esln«e husuııt bir yeri olan bu 
eüzel tehri de, bu tariht binayı da 
alfllı::a ile ııezdi. Sarayın muhteşem 
bayrak direiine tanlı al sa11ca~ımızı 
(ekmiştik. Halk bu bayra~ı g<irüncı.> 
kendini tutamıyor, hıçkıra hıçkıra 

ağhyarak, ellerini göke kaldırıp du
aya dalıyordu. Enver Paşayı ıı:<lı:dük
leri zaman ise ellerine sıınl 1'"""''"" 

Bakışlar ··········· ........ . 
Fikir çok 
yerindedir! 

dağılırsa fiyat seviyesini korlll'. 
Serbest piyaaada bu malın fi. 
yatı e1bette fırlayacak, mubte. 
kir bu yükselitten elbette zık· 
kımlanacak, ona kartı tokat, 
yumruk, ıürgün, bapİ.I tehdit. 
leri elbette faydasız kaJacakbr. 
Adli kanunlar iktısadi kaınun
lara uygun olduğu nisbette mü
essir olur. 

Bunun için devlet, cenif bir 
pli.nla, ithal ve ihraç, istihlak 
ve istihsal araıındaki münue• 
bete el koyar. Modem ikbsa. 
dm nomıal zamanlar için bile 
zaruri cördüiü bu plin devlet· 
çiliği. buhran zamanlannda ea 
liberal devletlerin bile bat vur. 
dukları tek çaredir. Biz dev• 
letd mi değiliz? Buhran za.m•
nm'da mt değiliz 1 Hem devlet
çiyiz, hem buhran devrindeyiz. 
Kaldı ki Clevletçilik ya.ini% buh. 
ran zamanlarının geçici pren
sipi delil, milli iktıaadm tenıe. 
lidir. 

Öyle ise daha ne bekliyo· 

.. ı 

• • Abdullah Recep 
Baysun'un 
bir t•vzlhl 

l t enin düQtü~ti istika nesınde, · bir aı:ıkeri heyetin reisi ola. '"t ld d'I t T "d bu k genç er ayyar ., • · ıı.. e e e ı mış ır. ayyar .. e • tubu o unınuştur. t .. -:ıizler aon &ylarda denizde" 
mete aitmek ı' ıtemişlerse de, dag" dnki rak Breıilyaya memur edilmiş ve ı 1 k .. .. geçı'lemty• B t k .. ruznamenin mtl "ti"" 

., unan ar azanın onune - unu mu ea ı., • ve havadan yaptıkJan bütün bü· 
kardan başka kesif bit· ıis buna im- orada 'ü.ç sene kalmıştır ve bundan • ı 1 ı ı z Ge er"l Hunt i ·1 · .. t'r 18 maddeden ceg n an ar an ama n ... - ıakereı ne ge~ı mı., 1 

• cum 'V'e _.,..etleri AkdenDP.' Ms. 
Dllnkil ıayınızdaki (Enver Paea kan" vermemfatir. sonra f1rka kumandnnlıkına terli i d ne ıy t1i ktıı..tıar kk(ll d -amedeki nıevsul•r o-r 

. zıger, ıç n e e mm e e· teşe e en ru.... 1"..__lf. lerdir. Bu harellat kendi 
Rusyada) tefrikaıının (alınan esirle- Ancak, bilahare mevkiin valisi ile ederek Franıanın eark kuvvetlerinin bulunan el çantaı;ını tayyarenin pen-' mi.ııakere edilerek alakadar Enctl - '"'un 

rin kulaldannın kesilmesi hakkında- jandarma zabiti geldikten sonra idaresini eline almıştır. ceresrnden atmı,tır. Çanta, tayyare.; menlere havale edllmit, bunl.ardı.n itiraflan •eçhile yüzlerce tayyırır~ 
ki ldetı Enver Paıa kaldırdı) baılığı gençler de blr1lkte daha uzun blr General, 1935 senesinde kolordu nin dıietüğü yer yakınlannda bwu.n- beş tanesi kabul oJunmnf, Nafia •e \'e bir hayli harp .gem~ ı.m 
bazı yanlıı fikirlerin doğmasına ae- yol takip ederek kaza mahalline l'İ- kumandanlığına yükselmiş, 1937 se- muştur. l\luhtellt Encilme~ler taraf~dan tıt ~:~· h~~İn;z ~na;. 
bebiyet nreceti için keyfiyeti tavzih debllmişlerdir. kık edllerek Meclıee sevluıdılaıı Btl- • • ..Y_.....!J._:_-

1
• nlanncl iı 

etmek Ulıumunu doydum: Türkis- Tayyarede, yangından kurtulabil- 1 ~' u-11 L • T lE LG. RAF l! R 1 yukada nlzım planının ve yine BU- imli .l"UlftlnlUl.n ana • a • • 
tanda, Enver Pqa e;eldlfi uman mlş olan iki kllıç ile bir cesedin we- u o :,rü"kadı1da bir areanın ifru plinının man bomba tayyarelermdan emm 
dahi alınan esirlerin kulaklarını rinde boz bir elbise parçası bulun- . . tetkik edildikten sonra müzakere e- ' olarak taenir edilmektedir. Fakat 
kesmek ldeti foktu. Yalnıı bir defa muştur. Bundan başka bir ağacın - • dilmesi kararla.,ıtrılmııtır. ahir~ İncilizı.r kend.ikıri. için çok 
Ye bir pb.ea münha.eır olmak üzere dallarında da Generalin evrak çan- B • t • h c / Meclis, bu arada tetrlnfsant içtima 111Ueta1r olacak Miyük bir ~-
fU ıekilde bir kulak kesme bad!..sesi tası bu1nnmuştur. Anlaşı1dıtına gö. r l l c e o n s u müddetinin i~lerin çokluğıl dolay11i- utraım.tlardır. İngiltere Bahriye 
olmuıtur: re, General, tayyarenin sukutu &ıra- le 15 gün 'müddetle uzatılması hak- Neaaretinin reamen bndirdiğine 

ıSofıyan k/Syll elvarından seçen bir sında kendisinin kurtulamıyacatını kındakl Riyaset makamı tukerealnJ gere Ark Royal Ak.denizde bir 

Bolşevik millrezeal, köy yakınında anlamıı ve mühim olan evrakı kur- A n k a r a s e r o ,. e v ,. n d e <le aynen kııbul etmiştir. tnuharehede •itr yara1amnı• ve 
bir yaralı Kızıl askır görünce, (bu- tarmak için çantaıını aıağ1 atmııtıl' Ü C4ebelUttank•a yedekte getirildiği 
nu bu köydeki Türkler yaralamıştır) ve çanta bu suretle bir ağacın dul- I" BUG N "'\ een.da batmıftar. 

:~:;~k h::~si~~t d:lş:.~~kl!~e kı;;!~~ larına c:~:::;;~mıı~~saca b ,. r re s ., m s e r g ., s ı' a çt 1 .tfltffl~l~~::: ... ~t~:.l:ll~~ y 
rerek ilk rastgeldikleri on be, btgü. hal tercümesi : Vecizelerin şeı~hi ~= 
nahı koyun boğoifar glbl kestikten 
sonra, bu kadarla da iktifa etrniye- General Huntzinger, 1880 ı1enesi ;;.,,,,,,"'1111111111N11ıı11111111n1111111111m11111uıi 
rekbunlarıbirkasapg!.blparçapar- haziranının 26 incl günü, Finistere Açılışta Britiche Consul'un mü1nes3ifi JOAN CRAWFORD ilim, in•onlart kvc h 
ça etmişlerrl!.r. BütQn o muhitte fev vilayeti dahilinde Lesneven kasaba. tara.tından Türkçe verilen nutka ve ltucalr h•,iflerle zertgin· 
kalade bir tees!!tir uvandıran bu ha- smda dojbnuştur. İlk ve 

0~ t~hs~- 'ı 1 

1 r k .1. k b l J b / d F R AD ER 1 K l1 AR C B l~ıtiriyor. lJu ltefifl•ri iy;. 
dise, bilhassa parçıııanmıo c•setıeri ııni vilayeti dahilidekı rne tep er e Maari ve ı ı mu a e eue u un u tarafından mükemmel bir 

ikmal ettikten sonra Parlse gelmiş lilt veya lı61ülülr için kul-ı?ören Lakay ba~larınd11n Togıı.y San surette ibda edilen 
fl«tünde çok fena bir tesir yapmış ve ve Saint-Cyr askert mektebine gir- lanmala in•anlara ait bir 
bu adamın kııabını bozmu,tur. miştir. Üç sene a~ker1 tah!ilden son· ANKARA

1
, 1~ (Huııust) ıve a.rkadaşlarına bılhassa teşekkür KORKUSUZ iffir. W, Watb 

ıa ikinci mülazinı olmu:;. 11e ılnğruca Britiche Consul ngılız şırketının ederım. Mılletleı· arasında kuvvetlen-
Toııay Sarı bu kanlı eahney1. gl5r- müııtemleke ordularında hizmete glt- hazırladığı kıt.ap ı;erglaı bugun saat I mcsıne çıık muhtaç olduğumuz ilgı K A D 1 N fngflterede toplanan !.imi iler-

dükten biraz sonra mtıı;ıırlemeye tu- miştlr. 15 de Serglevlnde merasimle açıldı. ' ve sevgınııı kafa ve gönül yolıle ol- ?etme kongresinde söylenen küşat 
tuştuğu Boloeviklerden ilk alınan General Huntzinger, müıtemleke Merasimde Büyük Millet Meclisi cl u~una foannıış bulur:uyorum. Onun Hatikulade filmi takdim nutkundan aldığımız bu vecize, bil 
esiri karşısına getirdikleri zaman ordularındaki devamlı hizmeti iıra- Reis Vekili Mazhaı· Germen, M11arıf ıçın m!lletler: atasında santıt ve kül- ed11mektedll'. yök bir hakikati ifade ediyoı:. Bir 
sinirlerine ve teusilrtıne hakim ola- iıırında, 1902 aenesinde Madagaskar Vekil!. Hasan Ali Yücel, bır çok Me- tur bağlarını ne kadar kuvvetli go Ayr1ca: aralık, bazı n1ütefekkfrler ilmin 
mıyarak, çok al\&bi bir hareketle ku- harbine ve 1907 ıenesinde Senegal buslar, yerli ve yabancı gazetecilerle rürtıek o kadar memnun olmaktayım . MATBUAT U. M. M-emleket artık insanlara fenalık yaptığını 
lağım ke.smişt!r. hal'bine iştirak etmişth. umum müdürler hazır bulunuyordu. Bu ııergıyl o bagların dili oldu- Jurnali. söylemlye başlamışlaı·d1. Bunun 

Enver Pa~a, billhare bu lıld!.seyi General, müstemleke ordularında İngillz heyetı reiıi kısa bir nu- ğunu görüyorum ve onun müteşeb- BUGÜN saat 1 de tenzilatlı kadar yıı.nlış birşey olamaz. İlim, 
haber aldığı zaman müstevlilerin zeka ve kabniyctlni, ha.l'plerde de .ukla tznıir fuarında ilk defa açtık- hislerini bize bızım dil1m1zle h!tup ll~•!!•!!!!!!~m~a~tın~· ~c:..!!!!!!!!!~ esa.ı itibarile herşeyi insanltğııı 
zavallı halka reva gördiıkJeri r.ulme idare ve cesaretini !abat ettikten \arı kitap sergısinin Türk hüküıne- eden Brıtiche Consul'ün mOmeasılı .,,; iy111i:i ve Uerilemeııi için keşfeder. 
ka d ' ük. eti k b 1 .... k wb t azh ldu ............. ........ • ..... tıım zehirli gazı, insanların di\-.,-rşı aıma ı un e mu a e e ...... sonra Parise avdet etmlt 'Ye 1911 tınin bü;')·ü rag e ıne m ar 0 • bu duygu ve düfilneelerde &'Örmekle f 
menin imlcinı olmadığını kabul et- k- h kt b' 'k ğunu, bu rağbete güvenerek Anka bahtıyımm. ş A R K manlarlle ınilcadele edebilmesi için 

b b ti senesınde Er anı arp me c ıne a- k d k -------------- tınl . mekle era er, en vahşi. hareke er bul edilmiştir. Burada, yüksek as- ıada bir sergi açmıya arar ve!' ı - M•IJ"' p· icat e ştır. 
kartııında blle isabımııa hlkim ol- keri talısılini ikmal ettikten sonra ı erini, Cümhurlyet Halk Partiaının 1 1 ıyango S İ N E MHe~·k~ 1 N DA Fakat bu son derece kuvvetli 
mamız lazırngeldiğini bildinn1ttir. yüzbaşılığa terfi etmiş ve yine Fran- ve Maarif Vekaletinin bu huıusta bugün çekiliyor . ...., aillhları birbirlerine karşı çevL 
!ete kulak kesme hitdi!ıeı1i budur. sada kalmıyarak müstemlekelere git- tıu)'11k yardımlarını göl'diık.lerlni •• •• renler, insanlardır. 
Yoksa herkes bilir ki Tiırkiiıtan köy- mek istemi~ ve arzusu veçhile Hındi- sövlemiş ve teşekkürlerini bildirerek Milli Piyangonun 8 İnci tertip ,; GONUL İlmi iyilik yapmak veya köti.t-
lüled, alınan estrlel'e - iidcta bir ko- çinideki kuvvetin erkanıharbiyesine ıı~tkunu bıtirmiştir. planının ilk çekilişi bu_gün saat 1 7 itik ivlemek için kullannlak, mfin-
nuğa kartı gösterilen mlsafirperVer- lııaıllz heyetı reisinin, Türkçe j de Ankara Sergi evi binasmda l ARI ha•ıran 1neanların ellerindedir. t.ayin edilmiştir. "' ESR ., 
liie yakın - muamele eıleı ler, üstle- General, geçen büyük harp başla. söyledığl bu nutuk al kışlan · ıyapılacaktır. Filmiad• İnsanlar bunu anladıkları za. 
rine başlarına bakadar, temiz pil.k dığı zaman, 1914 senesinde Fransaya mıştır. Müteakiben Maarlf Vekili Piyangonun çek.il.işi ııafhaları ~ nııı.n belki de Umfn masum alnını 
yerl.ırde yatırırlar, hatta her öğün dönmüş ve Almanlua karşı getirilen Hasan Ali Yücel de ıunları söylem.iş. Ankara radyosu vasıtasile Ser~ı lekelemekten çekinirler. Faka.t bu 
kannlarını, kendi aofralannda do- nıiistemleke ım~vı>tlerin [n lıa na it"- tir: 1evinden naklen neşredileceğinde.1 WILLY BİRGEL VE uyanıklıfın pek erken ohnı.yacafı. 
yururlardı. çerek dört senelik harbin miiı!uctiı.ce Britiche Consul'i.ln İzmir fuaı·ındıı piyango meraklılan saat 1 7 de ~ BRİGİTTE HORNEY'e m tahmin etmek hiç de yanlış ol-

Keyfiyetin tavzihi rietı.Bile 11.'aygı - dnrup dinlenmeden harbe iştirak et- açtığı kitap sergiııine halkımızın gös radyoları bl".şmda bulunarak çe· ..-.... Hayran olmaktadır ........ rnıız. Ve onun fçin ilim, daha u-
larımı sunarım. mili ve gö,.terdlği ayret ve feılnkiır- tcrdiği ilgiyi, bu ikinci sergiyi ııçnıak lkilİ!;!İ takip edebileceklerdir. tunca bir zaman, büyük bir lnri-

lılerhum Enver Paşanın müc:ıhedc lığ~ t.akdir edi1!'rek çabucal, iki rl · 1 ıretile karşılamaııını büyük bir cl k- Bu r.ek!li,,;:e 8496 7 'Jilet ıkra. l'l'IZAR - cGölı:;e> edebi roma- liz slya!\lslnln redifi ırib!., bir fa. 
arkada~!Qrından Tiırkıstanh ı rece t.eıfi e):ı mış ve erkanıh::ıı p ı' ·tt ve nezaket t>«erl ıınynı ım. Hl""- miye kazanacaktır. 480. 'lOO 1ira 

1 
ıı.ınız. :·ıtı!~!ızın çoklı:gu'.ldan bugiin bl~e s:-lbi i!!ttsmar edllecektir. 

Alıdullal~ Rece/> Ba.11ııııı kayhlakamı otınu~tur. tın sayın reisine, buradaki müm!' il ikramiye olarak tevzi edilecektir. konamad .. Oı.ür dilanz. \.:..-•-----------•• 
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Dünya harbi ı / ·~-~SKERi VAZİYET 

Moskova etrafında 
son muharebeler 

Sahife: 3 

lustafa Fazıl Paşadan ... Fethi Okyıra 
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İNGİLİZ TEBLİ~t 

KAH}RE, 14 (A.A.) 
Brıtauya Orta~ark UDlwrll karar

siluuın tebliii: 
Libyada: 
Tubrukta düll dilşmanm hiçbir ba

va faaliyeti olmantlftlr. Cenup batı 
bölgcm1aln önlınde harekatta bulu -
nıuı bir Polonya devriyesi tank karşı 
koyma tertibatJ inşa etmekte olan 
bir düşman müfrczesinı ortadan kal
dırmı~tır. Sungti ile yapılan hücumda 
düşmana birçok kayıplar verdirilmiş 
ve beş İtalyan esir edilmiştir. Dev
rlyenıizdeu 4 kişi hafif yaralanmış
tır. Bafka bölcelerde devriyeleri~ 
düşman müfrezelerine rastlamadan 
serbe.~tçe harekatta bulunmuşlardır. 

Hudut çevresinde, normal devriye 
faaliyeti devam etm1'ıtir. 

Günün gazı•ı ......................... 
· Flnllndlyanın 

gördUjiU 
tazyik 

( 8Q,fmakiJff.e11. d411ıım.) 

bile kalkıf1Dıtlardı. Bu meyanda 
Amerika, Finl&ııdiyalılaı-a acı
makta ve onlara manen ve mad
deten yardım etmek hususunda 
diier demokrat milletlerden bile 
ileri ritmit ve mesela Finliındiya
ya açık bir boao ventıek kabilin
den, hudutsuz mali kr<pJi a~tı. 
Amerik.ı.Iann Finlandiyalılara 
bu kMlar muhabbet göstermesi
nin blıthca eebebi de, b.u küçük 
ınilletin, Ameribıya Harbi Umu· 
ıniden kalma borçla~_muntaza
m.. ödeyen yeıi-e D)illet olm/
aıydı. Halbuki Finlimiiya, mem
leketinin kiiçüklüiüne, mali ve 
ticari kudretiaia çok az olmasına 
raimen bütün borçlarım f&Y••n 
hayret bir .. mu.ici.rhkla böyle 
öderken. me.ela lngiltere ve 
Fransa gıai çok büyük ve çok 
zenırin milletler Amerikaya kwtı 
milyarlara balii olan 1.orçlannın 
hatla ltir santimini bile tediyeden 
imtina eylem~lerdi. Zaten bun
dan dolayı değil miydi, ki AmerL 
kalılar bu harbin bidayetinde bir 
ıene müddetle Fransaya da, ln
giltereye de mali en ufak bir yar
dtmda bile bulunrn•J'l tiddetle 
reddetnıislerdi. 

Eier Amerikanın ba{Dlda M. 
Roosevelt gibi, çok gayedi ve 
çığırtkanlık (propaganda) kuv
"eti çok fazla bir ut bulunma. 
ıaydı, Amerikalılann hali bugün 
bile İngiltereye herhangi bir yar
d•mda bufunnuyacakfarı muhak_ 
kaktı. 

J.ste topu iki ıene evvel Finlln
divaya karft bu kadar qın mu
habbet ve taraftartık gölterm;' 
olan Amerika ve lngiltere, timdi 
bu küçük milletin ıırf hayati hak· 
lanm istirdat ve ancak iıtikbaJini 
temin için ririJmit olduiu cidali 
çok görüyorlar ve ona ikide birde 
«ya bu harpten vazgeç, yahut 
biz de sana harp ilin ederin ih
tannda bulunuyorlar. 

Finflndiya lfeçenlerd!! kendisi
t\e bu suretle lngilterenin yaptıit 
nıüracaab nazikane ve fakat me .. 
tanetle .-eddetmitti. Şimdi Ame· 
rikaıun da ayni 5uretle .uku bu. 
lan tesebbüsüne ayni red cevabı· 
nı ve~diiİRİ ajanslar bildiriyor. 
lar. 

Finlandiyanın. 'dünyanın en 
büyük n en kudretli devi.etlerin
den madud olen Amerika ve in. 
ıll•er"nin tehditlcrint> b~ suretle 
mukabele edeceğinde zeten kim· 
•enin tüphesi yoktu. Bu kücük 
millet, ki iki sene enel yam ba
tındaki mua7Zam ve muhtetem 
"komsuıunun bile taleplerini, ma
t"\n bulun'duğu müthit htyati teh
likeye karşı, redde-tmekte asla te
reddüt etmemis ve kücük memle. 
ke•ini o f'zici l~uvvete ka111, ta· 
rih•e mİ.;fj S!Öriilmemis bir celi
detle adım adım müdafaa eyle
rniııti, böyle b'r milletin timdi 
fiilrn bir tesiri olamrnıcak teh
ditler kal"fllHnda eğil~iveceği ta· 
l.İi idi. 

Diğer tara~tan FinJandivalılar 
beraber harbe &'İrİşmiş oldukları 
A lmanlan van yolda bırakarak 
c:ın•~nn düsm .. nlarile UJ'U•mıy.ıı 
hJktmuılan Ot!k $"Üçtür. BundAn 
ha11ka Finlandivlılar i~ıı böylt
b:r' hRrek,.tte hulunmıya siyase. 
t"n VP. f;ilen de imkan yoktur. 
Ciinkü F"mlandiya Rusya ile sulh 
akdeder etme:T., ayni zamanda 
Abnanyanm bir nevi düımanı 
m•vkiine veemiı olur. Alman. 
Yanın bu,ünkü ı1artl&r ~İ!?,<lf' Fin
lere diltman olmalan herhalde 
Am•rika ve fnp-iltcrt!nİn dU.man. 
lı1•l:orle mukayese edilemez. Şu 
halde Finl&ndivanın AlmAnyadan 
•Ytılmasma butrnnkii ferait kati
Jen müıaade edemez. 

Bütiin lnı kım~ık macerada. iııe 
ll'ıedeni dünyayı asıl mütee!tsİr 
~ecele cihet, bu küçük mitl .. tP 
lrarşı siyasetin bu kadar çabuk ,.,.. 
h?J kadar kAti surette dön-ek111< 

RÖatennesidir. T ASv1Rf EFKAR 

• 
yenı 

kararı 
Koordinasyon 
neşredilecek 

Ankara ( Ra<iyo gazetesj) -
Brrkaç güne kadar iki .koorclinu.. 
yon karan neşred.ileceai haber 
alınmıştır. 

Bu kararlardan bmncia.i, geçen 
ağustos ayında müatahailin em
deki çavdar, arpa, butcfay ve 
mahkıt Hyatlarına Uave edilmit 

Raif Karadenizin 
beyanatı 

(1 inci •tıii/Mn üNm) 

elli. Bilhuaa yabancı memleket.. 
!erle memleketimiz araıında eşya 
taşıyan deniz, hava, demiryolu 
rnüesseıe ve te,ekküllerinin ve 
posta idareleriniı:ı ııümrükle olan 
müRascbetleri açık ve ıarih hü
kümlerle beltrtilmemiş olduğun. 
dan gümrükle bunlar arasında 
ekseriya anlaşamamazlıklu çık
maktadır. Kezalik mmi ekonomi
mizin himayesi ve dış ticaretimi
zin gelişmesi l--rJumından ehem. 
m.iyetli bir mevki işgal eden an
trepo, tranait, muvakkat kabul 
ve muvakkat muaflık gibi usulle_ 
re ait hükümler de eksik olup bu 
eksiklik yüzünden bunlardan bek 
lediğimiz faydalan tamamen is
tihsale muvaffak olamamakta
yız. 

Yeni layihMla bu ekıilclerin 
ikmaline ve bu huıusa ait mevzu
atın daha mükemmel olmasına 
çalışılmaktadır. Mesela: Bugün 
bizde antrepo re1ımı tamamen 
tatbik edilememektedir. Halen 
antrepo muamelatımızm anbar 
muamelatından farkı yoktur. Hal 
buki antrepo rejimi daha ithal 
ınuamel~i yapılmad!ln e~yanın 
mmterilere gösterilmesine, ica. 
bında etya üzerinde bazı mani· 
pül;.yonlar yapılmasına imkan 
veren bir listem olduğu için onu 
bu yolda tatbik edebilecek ka
nupi müsaadelerin verilmif ol
ması memleket ekonomisi bakı
mından zaruri bulunmaktadır. 

Sureti umumiyede gümrükçü
lük, gümrük vergisi tahsildarlığı 
olup bu tahsil&t yapılırken mü

kelleflerle devlet arasında bir 

münuebet vukua gelmekte ve bu 
münuebatın mükllefi mağdur 

etmiyecek, devlet hakkını da zı
yaa uğratmıyacak tekilde tanzimi 
İ.cllp etmektedir. 

Yakında Büyük Millet Meclisi 
encümenlerinde müzakeresine 

ba,lanacak olan layiha bu encü

menlerin tetkikleri neticesinde 
şüphe~z daha mükemmel şeklini 
alacak ve memleket, iht,iyaçlarına 

uygun yeni bir kanun ka:r:anm't 
olauktıT. 

olan 1 kurutu ilk.klnun ayının bL 
rinden itibaren ind.irnıektedir. 

İkinci ltarar lıe bu ayın •onun
da muteber olacak ve gemilerle 
yapJan kömür nakliyat navlun
la11J1J az bİT miktarda yübelt.

cektir. 

Q.ıılgarhududundak 
tek meçhul: 

(t fftot sahif•den d•WMn) 
timall olduiunu aöyledlkten eon
ra, baJJbaıırda JWhver kuvvetle
rine .karoı yeni blr ceplae almak 
için Londranın zayıf bir nokta 
bulmaktan batka bir şey düet\n
nıedij;ini ~ Bulgarlstanın teya.k
k112unun eksilmemesi 1Szımgeld1. 

ni beyan etmiştir. 

Sovyet Rusya ile olan münase. 
betlerden bahseden İnneff, Sov
yetlerin Bulgar k>praldarına Bol. 
vevik ajanlan gondermek .ureti
le Bulgarlatana karşı gayri ba-

liune ve '1ı!phell bir durum al
dlklarını s3Ylemlştlr. 

Hariciye Encümeni Reisi, Bol
şeYik tehlikesi tamam.ile bastırı. 
lıneaya kadar Bulgar m11letintn 
müteyakkız bulunmaaı icap etti
tıni beyan ve Sovyet Rusya ta
rafından teklif edilen aekert pak
tı reddetmekle Bula-arietanın bir 
öliinı tuzatından kurtuldutunu 
derin bir memnuniyetle kayde;v
lemişti.r. 

YENi TAHSİSAT 
Sofya, 14 (A.A.) - Bul,;ar Ma 

liye Nazırı B<>tılof, Mfinakalit 
Nezareti için Sobranyaya 2 mll
yar 700 milyon levalık bir fevka
lade tahaiıat kanun llyihası tevdi 
etmiştir. Üç seneye taksim edil
~ olan bu tahsiaat, lokomotif, 
vagon vesaire satm alınmasına 
tahsis edilecektir. Memleketin kor 
tanlan kısımlarının Bulgar ara
zisine llhakı neticesinde, Bulgal' 
demiryolu ~ebekesinln genişleme
si, bu mflbayaatı zaruri kılmıştır. 

Amerikan gemileri 
silahlandırılıyor 

(Btrtnct sah•'ede-n ıl•v•m) 
Gemiler silibltndınlıyor 

Vaş;ngton, 14 (A.A.) - Bildirll
ditine gore, Bahriye Nazırlığı, ti
caret gemi!erlnin derhal sllihlandı
rılnıasına başlamak üzere bütiln ted
birlerini almıt bulunmaktadır. ................................................ 
Şehrin ekmek ;,~ 

(J inO'i ıahif-ıirıt d•vcım ı 
Diğer taraftan VUiiyette yapılan 

bir toplantı sonunda, evvelce fırın 
açmak üzere müncaatı etmiş olan 
36 kişiye bu müsaadenin verilmesi 
kBl"arlattırılmıe ve dün eabahtan iti
baren de mtiracaatçllerin tYrakı mu
ameleye konmuetur. 

Nakliye işi eksiltmesi 
SÜMER BANK 

lstanbul Satınılma MOdllrlUğOnden: 
Haftada ikı defa Y •mitteki lzmit Sellüloı Sanayı·1 M"" . . uesseseaf-

nın Bürosu ıskılesınden verilecek eşya ve emtiayı ı k 1· . .. a ara zmıte 
trımitte~ de don6tte eldutu takdirde mal alarak getltecek blr m~ 
törle bır sene içın mukavele yapılacaktır. Şeraitini öğrenmek isti. 

yenler tarihi ilandan ayın yirmisine kadar Galatada SDmer Bank 

binasında ikinci katta Tıcaret Servisine mürllcaat etmelert ve 

ayın yirmi b1rınde saat onda y11pılııcak olan eksiltmeye gelmeleri 

illin olunur. 

İstanbul Elektrik, Tranıvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğunden: 
1 _ Keşif bedeli 4288,30 lıra tutan Sılii.htat• fabrikasında tı 1 . k k it ul . ·ı yap rı a-cak tamirat lşı açı e sı ıne us u ı e ıbale edilecektir. 
2 _ Ek51ltme 24//11/941 pıu:a.rtesi ıriinü saat 10 da Metro hanının 

5 ınci katında yapılacaktır. 
3 - Muvakkat tem mat (321 ,62) liradır. 

4 _ İsteklilerın para:ız ola n1k verilmekte olan §artnameleri Leva. 
zımdnn almaları ve kanu~ı veP1kaJa n ve muvakkat temınatlarile ilan 
e<iılen gün ve ~natte Komısyonda haıır bulunmaları. ( 9928) 

1 

İÇKİSİZ SAZ 
··································································-··· . ..................................................................... :::::: 

Hırsa Kıraat~ınesi Bahcekapı 
Her paz• saat l 4 den 18 e kadar Radyo okuyucularından 
Tahsin Karakut'un iftirakile kıymetli tanatkir Bay ve Ba
yanlardan mütCfÜ;kil saz heyetini dinlemek fsraatuıı kaçır. 
mayınız. Kıraathanemiz içkisiz ve nezih llilek.ria aalonudur. 

TeL 22308 

KUŞ TÜYÜNDEN 

ALMA~ 
tebliği 

. (Birln.t NM/edft de11aım) 
nakliye gemisini hasara utratmııtır. 

Kerçten k~n düum.aa kuvvetlerı. 
1- de havadan taarrmlar 7apılmıt
tır. Savat tayyarelerlml.z 6500 toni
lato bacnıJnde iki a-emi:ri bomba ila
betlerile batırnnıtır. 
Doğu cepheabıia cUter keshnlerlıı

de mahalli muharebelerle yeni mu
vaffakıyetler elde .Iihaiştlr, 

. keı-ç ve Tula diift& 
Berhn, 14 (Radyo) - Neı,redilen 

hususi bir teblitde Kerç ve Tula ee
hirlerinln AJman kuvvetleri tarafın
dan zaptedfidiği bildirilmektedir. 

Müttefikler V orofİ}oqrada 
yaldatıJor 

Budapeet;e, ı• (A.A.) - Macar 
ajansı bildiriyor: 

Ukrayna cephesinde Donetz ve 
Don bö11ı'elerinde çarpışan müttefik 
kuvvetler, düşmanı inatla müdafaa 
edilen bir çok kesimlerden atmışlar
dır. Müttefik kuvvetler, Voı-oşilov
grada yaklaşmaktadırlar. 
M~ar kıtalarınm barekit kesimin 

de, kayda deter bir ıey yoktur. 

SOVYET 

(Btrlnot •fi.At/.._ ..,._, 
diier bir ckmiıyolu busün Rut
lann merkez ve ceJ1up bö'8eleri 
araeındaki yqine muxasala yo· 
luıt'.u te,k.il etmekte iee çle bu yol 
dahi T ulanın Pbtından sonra 
artık ~hlı1ceye girmi\ltir. Tula~ın 
ancak 120 kilometre kadar ti.
mali prkisincle olan Kolomna ve 
ya Riazaa tehirleTinden biri Al
manların eline geçerse hu eon de. 
miryohı irtibat~ da keailıniş ola
cakttt. 

Almanlar bugünlerde Mosko
vanın cenubunda, cenubu garbi
ainde ve garbinde bulunan Kalu
ga, Maloyaroslavetz, Mojaisk 
ve Novokolomsk taraflanndan 
Mo.kovaya doğru taanuzlar:tnı 
daha canlı bir sekle sokmuslardıT. 
K;-Ünin ta1afla~ında da ye~i taar. 
ruz hamleleri görülmektedir. E
ğer zemin donmuş ve çamur zor
luğu geçmişse bu taarruzların 
mühim ileri hareketler ve ham· 
leler tarzında inkişaf etmesi muh. 
temeldir. 

Şimdiye kadaT birkaç defa 
izah edildiği veçhile, buralarda 
Almanların durmuş gibi gorun· 
meleri, Rusların muk~vemetin. 
den ziyade yağmUT ve karın, ça· 
muT ve batağın zorluklarından t e b 1 i g"' i ileri geliyordu. 

Ayni zamanda son biT ay zar. 
(Btri?wf sııhif•d•n tkvam) fında Viazma ve Briansk tarafla

~ilmiştir. Biz 5 tayyare kaybet- nndan Moıkovaya doğru takri
tik. l 3 •onteyrin~e, Moskova ben 200 k.ilometTe ilerlemiş ol
yakınında 2 Alman tayyaresi üd. duklarından Almanlar. bu saha. 
ti:iriilmiiftür. 5 son-tesrin ile 1 O dalci yollan ve dem.iryollan tamir 
90nteşrin arasında gemilerimiz ıslah ve geri- ile muvaaala işlerini 
Baven. tz denı'zı·nde, ceman 9000 ı_ 'dd ı b tanzim etme~ ve fl eti fr ta-
tonluk 2 düıı. m-.n nakliye •emisi, 
B l 

0 anuza lazım olan cep.hane, ben-
a tık denizinde de ceman 1 3 bin h lı '-I - zin ve sair arp ma emesi n01'.-

ton uk 3 düşman nakliye gemisi eanlannı ikmal eylemek için uğ
batırılmışlaTdır. 'le raşmakta idiler. Eğer bu işler 

alkaayaya taarruz bafladı yoluna girmişse. M<>sk•va jstika-
Londra 14 (A.A.) - Rusya. metindeki taarruzlannda Alman. 

dak.i harp durumunu gözden ge- lar yeni büyük hamleler yapabi
çiren bu sabahki gazetelerin hep. lirler. 
ai, Moskovaya karşı yeni bir hü- Moakovanın simalinde ve Le-
cum teşebbüeünde bulunmak üze · b y ningradın şarkında Almanlar. İr 
re on Bock'un tank ve piyade yandan Tikvin ,ehTiru zahtettik
kuvvetleTi toplamakta olduğunu ten sonra. Volga "nehrinin yuka. 
yazıyorlar, 

D 
rı mecrasının şimalinde Vologda 

iğer yandan Daily Expres- k ) ı · 
s'in Stokholm h b' . d .. I şehri isti ametinde i er cmıye 

mu a m e şoy e devam ediyorlar; diğer taraftan 
yazKıyofkr: baqka bir Alman kolu Volhov 

a asya petrolleri için yapı_ h · · k d L d "!" l ne tının sar m an a Ol!"a go u-
an muharebenin ilk safhası dün .. b. k" · 5 · L b l nıın cenu u şar ısıne ve vır nen. 
aş amıştır. Alman tanklarile . d v ·ı ı '-t d" ı B 

St k 1 K 
rmc ogru ı eT emes; e ır er. u 

u a arı erç müdafaasına hü· k I S k h · · 1 
d k 

1 

o van a ııc rı cıvanna p:e -
cum e er en Alman hava kuv. . . B ~· 5 · h · L 

l · K fk . mıştır. uraaan vn ne rme ~a-
vet en a asyanın öte tarafın- d 50 k'I t l"k b' f 
daki şehirleri bombardıman et- lkalr ı ome re ı ır meaa e 
mekt d' /' a mı~tır. . ...... ';, .. t;.;................................... Bu su1etl~ geTileri tehdit eıdil-

Ar k RoyaJ tayyare miş ?lan Bolşevik kuvvetleri Svir 
1 nehrı kenarlarını terkederek pr. 

gemisi dün batırıldı ka doğru çekilmiye mecbur ola· 
caklardır. Şu halde Svir nehrinin 
şimalindeki Fin kıtalaTJ bu nehri 
geçerek Alman kuvvetlerile bir. 
leşecekler ve her iki kuvvetin 
mi.inaaip ktaımları tarka doğru 
Vologda istikametinde Moskof· 
lan takibe ba~layacaklardır. 

(Birinci aahifed•n d•v&m) 
22,600 tonilato lstiaı> hacmınde o

lan bu gemi 1937 4e denize indiril
ınlşti. Yetmı~ tayyare taşıyabiliyor
du. 

Gemi süYarisinden haber yok 
Londra, 14 (A.A.) - Aı·k Royal 

süvarisinin uvcesl Mistres Mau~d, 
zevcinin kurtulduğu aakkında eimdi
ye kadar hiçlılr haber almadıi'ını ea
zetecllere söylemişUr. 

Nasd l.attı? 
Londra, 14 (A.A.) Reuterin 

bahriye muhablrının bildirdiğine gö
re, Ark Royal tayyara ~misi bir 
denlı muharebesi neticesinde değil, 
fakat Akdenizden ılönüşünde torpıl
lenerek batırılmıştır. 

Geminin pusu kuran bir denizaltı 
tarafından batırılmış olması muhte
meldir. Bu münasebetle üç gün evvE>I 
Melıla açıklarında bir 1spanyol ge
mi~inin İngiliz olmıyan bir denizaltı 
tarafından batınldıi'ı hatıl'latılmak
ta ve bu hadisenin Cebelüttank su. 
ları yakınında Mihver denizaltıları
nın mevcudiyetini gösterdiğine ışaret 
edllmektedir. 

Bu ıuretle Ladoga gölünün ce_ 
nubu sark\ kenarından . ve Svir 
nehrinden Bolşeviklerin tardedil· 
mesi. Leningrada btı cihetten ve
Ladogıı gölü üzeri:nclen erzak ve 
cephııne yeti~rmek hususundaki 
Bolsevik ümidlerin.in mahvını 
mucip olacaktıt. Leningradda 
mahsur bulunon milyonlarca hal. 
kın •e askerin ı:nak. cephane ve 
mahrukat hususunda çok sıkıntı 
çektikleri anlaşılıyor. O tarafta 
artık don ba .. ladığmdarı iki tımıf 
arasındaki caırpışmalaT da şiddet· 
lenmiııtir: fakat af'.h~ın şehri as. 
keri hücumlardan zivade teıir ııl 
tında bnakması ihtimali daha 
kuvvetlidİT. 

Eski ordu kum.a:ndanlanndan 
Enuk/1 Gınr1·al 

AU IHSAN SABls 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel S, 1 O ve 20 paralıkların 

tedavülde• kaldırılma•ı 
hakkında ilaa 

Eski nikel i, 10 ve 20 paraiıldarın yerine tlanielli bir brqlukl&rla 
ı.ronz on paralıldar darp " pıya•ya kafi 111.iktarda çıkarı.lmıı elduğun.. 
dan eski nikel 6, 10 ve 20 parahldarın 30/6/19~2 tarihinden Nara teda
vüldeıı k~ldırıl~aııı k:arar!A~tırılmıtur. Jrieakur .tak paralar ı teıamwı 
H2 tarlhınden ıtibaren artık tednül etl:nıyecek " bu tarih• itibaren 
ancak bir seııe mildcl.etle yahııs Malııandıklarila C. Mertes Baılkaaı ıu
beleri:n• ve C. Merkez Baıtkası f"IDesj olmıyaa yerlerde Ziraat Baakuı 
ıubeleri tarafından kabul ed1lebtlecektir. 

Elleriııde b• llfalı: paralardan buhuıanlama baalan .llalaandıldaril• 
C. ?.1erkez Ba•kaaı •• Ziraat Ba.nkaıı ıubelviu 11ebdll ettirmeleri tlb 
oluıtur. ('1J9-..MOI) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Bakırköy Emraaı Akli1e " Asabiye lıaıtahu .. iıdn d'l00> takım 
lnşiık hasta pi.lamaları kapalı ıııarfla elı:ılltıneye konulmuştrr. 

l - Ekııiltıne 21/1119•1 cııına paii nat 15 de İstanbul Sıhhat ve 
İçt1mat Muavenet Müdürlüğünd.e kurulu Komisyo11.da yapılacaktır. 

2 - Muhamınen tlat belMr takım ptjama ıçin c13> liradır, 

~ Sıyas1 fırka F( islerinin hayatı 

Tefrika: t11 Yazan: Ziya Şakir ................................................. 
Ethem efendi, muhataza altında, Yiidız 

Sarayına gtitUrUIUyordu 

Diğer taraftan da, İstanbuldaki ar- tile büyük bir emniyet göstermiş olnn 
kadaşlarınm vaziyecini düşünüyordu. aaf jandarma kumandanına hiçbir 
Lakin, kendüıiııi tecrim edecek kuv- şey yapamadı. Ve, oeytanm bu çirkin 
vetli bir delil olmadığı için, maruz Vl.'lfVeseııini de, derhal zibnintien da
bulunduğu müşkülatı yer.eceğini ü. 1 tıtt:ı. 
mit ediyordu. 1 Kurban Bayramı ı.abahı, İstanbula 

Birkaç &iin, sükunetle geçti. Son- ! geldUcr. Vakit erkendi. Bayram top
ra, Yıldız Sarayından Manastır vl. ları atılıyordu . Bu top sealeri, EUıem 
}ayetine, şlfrell tel~raflA so emir ve- Efendinin kalbine derin lJir büsön 
rildi; verdi .•. Şu anda herkes kurbanlarını 

(u 
·- d .a~ ·nın _ ... d l kesiyor .. bayramı tes'ide hazırlaıfı. sw .. ga a, pe-rı n ..... ın e • · . h f ısı 

kamet eden Tıb"biye talebesinden Hı- yordu. Halbuki kendlı:ı, mu a aza • 
rahim Ethem Eteudi ile muzir mck- tında, Yıldız Sarayına götiirülııyor. 
tuplar teatisine tavassut eden Posta du. 
Mtidörilnün ve merhum Etheın Eten- Bu gidiş, hayıra alamet değildi. 
<liyi tevkif einıiyerek firarına sebe. 
lıiyet veren Halil Çavuşun derhal 
tevkif edilerek sür'atle İstanbula gön 
derilmelerl...) 

Uhri kaymakamı ile jandarma ku
mnndanı derhal Ustrugaya geldiler. 
Ethem Efendiyi tevkif ettiler. E-vde 
sıkı bir araştırma yaparak buldukları 
birkaç parça evrakı bir torbaya ko
yup mühürlediler. Bütün kasabaya 
ha yret ve dehşet vercli.ler. 

Ertetıi gün, zavallı Posta Miidüıii 
ile, Uhı·iden getirilmiş olan Hıı.lil 
Çavuş yola çıkarıldı. Ethem Efendi
yi de bizzat İstnnbula götürmesi için 
jandarma kumandam emir aldı. 

Bu kumandan, ~k iyi ve saf bir 
adamdı. Kendisi , gayet dindardı. Ve 
dindar olanlardan aa çok hoşlanırdı. 

Ethem Efendi, bu adamın zayıf 
damannı b1ldiii için, onun hoşlana
cağı tekilde harekete başladı. Ve bu 

Padişahın bir tek emrile, (Fium) 

cöllerine kadar uzayıp gidebilirdi. 
Ethem Efendi, bu Fizan yolculu

~unn da ehemmiyet vermiyordu. O 
yalnız arkadaşlarını düşünüyor .. şa

yet mektepte bir araştırma yapıl
mışsa .. (Cemiyet) i ele verecek bir 
şey de bulunmuş~a.. bunun alacali:t 
şeklin fecaati karşısında, teeı-sürün4 

den tirll tiril titrh·ordu. Ve bu rc
laketin önüne geçmek için gözlenni 
miitemadiycn etrafa gezdirenk, bir 
vasıta anyordu. 

Babacan jandarma kumandanı, 
Ethem Efendinin bu endişelerinden 
tamamile bihaberdi. Uzun zamandan 
beri görmediği 1stanbulu gördüği.in
den ve Yıldız Sarayındaki Arnavut 
hem~rilerini göreceğinden memnun 
bir halde, kılıcını sürükliyerek yolu
na devaıın etmekte idi. 

(D~tıamı.ı 114T) 

rüzden de yollaru hiçbir tazyika AÇIK MUHABERE: 
maruz kalmadı. Adeta, iki yolcu gibi, 
tstanbula dotru yollarına devam e. lmıuı okı.ı114unıy~n. [Avukat .•.••. ] 
diyorlardı. int,Z4lı mektup sııhıbı-ne: 

O t ·lht h ·· ,.. ,..... S 1• ı - (C"111f1/et) in müess&lerin.de'Jf. 
aı e, enuz, ıuana"ur - e - bdull h C tÜ ) 

nik ı,lmendlfer hattı yapılmamıttı. I (?..-u"t), (Doktor A 4 4111 t 
Buna binaen Vardar sahilini takip tw. , • 

dl 1 d B
. "ğ' kti . d 1 ı - (Cf'hnil/tt) in lt8is tcı.rıhı, 

c yor ar ı. ır o .e va , Jan arma .. • . 'd' 
yazu.ıgımız gılıı ır. 

kumandanı namaz kılacaktı. Rovel- _.. _ "b. (C . 

verlle kılıcını Ethem Efendiye tes- t) . • . (T bb. ı·ı ) 
1 

s - Bu11ıı..-.. ugını.ue lfl ı, emı-

. . ye tn te.sıııı şer~/ , ı ıye ı er • 
hm ederek, nehrın kenarında abdeııt "ttt 

E im r. almıya ba~lRdı. O anda (şeytan), t. 4 - Mehaınmu ot..n vestka.lcır, hfo 
hem Efendinin kulağına şu 11özlerl b" ti •t · h l in ak ı r 11ttı·t ıı , .ırıı.za nıa a r 111111a-
fı sı lrla cl ı: ook dn-tctd• kutıoıı•fli cıld~ığu için, 

- İşte, eline bir rovelver ıreçti. iııimİlff"fni hob~ t•trdiğiniz zt'ucıh 
Hemen şu adamın üzerine ateş et. ra.hat.aız thneğe luzmn görmüyoruz. 
Nehıre yuvarla. "Sen de, karşıdaki 5 _ Bahaettfn Şakir Bey meı 1ııı-
ornıana dal. mun tıırakı tııra.fımı::dcı.n tetkik. lwfi 

Ethem Eff!ndl, şeyt•nın bu sözleri dwtcede i.tifade tdü111tiş., miihiın kı
karşısıncla, bir an bocalıı.dı ... Fakat, nmlan da 11epoolunmuştur. 
s!Hlhını kendlslne teslim etmPk «urc. Hiirmetlıw... Z. Ş. 

)' ıllık 

kirtJ,Şt /ik Tem. 
180,00 13,50 

111,00 8,33 

Kerestecilerde k lin SE"bze R ati dahlltntle 96 numa
ralı yazıhane. 
Floryada Çarşı sokaf:'ında kiiln 12 numaralı dükkan. 

Yıllık kira bedeli mubammenle rile ilk temınat ınıkt.arları yukarıda 
yazılt ıkı parça (rayrimenkul bırer :<ene müddetle kJraya verilmek üzrorı 
ayrı ayn açık arttırmaya konulmu ~tur. Şartnameleri Zabıt ve Muame. 
!it Müdürlüğü kaleminde trörülebıl h-. İhale 24111/941 pazartesi guııd 
saat 14 de Daimi Encıımende yapılacaktır. Taliplerin ilk temina.t m:ık
buz veya mektuplan ve Hal dahılin deki yazıhane için şartname nıuci. 
bınce ibr112ı li%1~elen veaaik ve !Ml yılına alt Ticaret Odası vesikalımle 
ihale günu muayyen saatte Daimi EncümPnde bulunmaları (9719) 

Toprak Mahsulleri Ofisil 
Umum Müdürlüğiinden 

Değirmenler için 
kontrolör alınacak 

Ofisimiz emrinde çalıtan veya vilayetler veya belediye
ler emrinde işÜyen değirmenleri ve bunların iatibsalitile 
kontroluna memur teşkilatı murakabe ve bunlann. mesai.le. 
rini teknik icaplar dahilinde tanz.im etınek üzere 3659 sa
yılı kanunun 1 O uncu madd•i mucibince raezkut k.anuna 
tabi bulunmıyank 300 ve 260 liıa ayhklı baf kontrolör. 
lere aşağıdaki evsafı haiz bulunanlar imtihanıu alınacaklar-
dır. · 

Bu vazifelere tayin edilecekler, Merkezlerin haricinde 
vazife gördükleri müddetçe ltarcirah kararnamesine göre 
ayrıca ha.rcirah ve yevmiye de alacaklardır. 

Namzetleriıa ~faiıdam ew.h haiz olmaları lizundır: 
1 - En aşajı orta tahsili bul&&•p ftWi Te elekli bıiiyük 

değirmenleri mal aaltibi veya k.iracı •fa.tile bizzat P.le~ 
veya ihtisu temiaine ,..nyacalt -..azifed. aqarl on aene ça_ 
lışarak deiirmmı .,. tekııiiiM hakki.le Takıf bulunrıwt ol
mak: 

Bu bjlgi rerek .ibru ~u -cak vesika Jle ve ceMk Ofisçe 
yapılacak denemede ~ olunmak lhımdır. 

2 - FHi ukerlik hizmetini YÇll'l1f ~· Uleıa •erlik! 
bir Hi,iii bulunmamak; • 

3 - Çalıthklan yerlerden. &Tnlmalaıri.nln 1e .. hallesin. 
den ileri gelmediğini ve tavziflorine JQiai pzi)"etlea bu
lunmadığını tevsik eylemek: r 

y ASTIK, YORGAN. YAT AK kullaıuıu.k hem kesuıi&e ve ' h•m d• J 
8 - Muvakkat teminatı 2362 11 ra iO kuruştur. 
4 - istekliler i•rtname ve nümunesin1 çalışma rünlerinde Komis

yonda görebilirler. 

v 4 - ~ıhhi durumlannın çalıtmaLuiaiır. .....a baılıw:ıchı.. 
gunu Ofu doktoru taporile tevaik etnMk: 

ııhhaUn~e 
faydalıdır. 

Bir k uştüyü yastık 1 liradır j 
Yastık, yorcanları da _pek ucuzdu~. Adres:. ~stanbul Çakmakçılar, 
Sandalyacılar ~okak, Omer Bnlioglu Kuı: Tdyu fabrikası. Tel: 23027 

11 - İstekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka-
11unda yazılı vesikala.r ile ltu ioe yeter muvakkat temlnat makbııa veya 
banka mek~uhil_e_ teklifi havi zarflarını !hale saatinden bir saat ~.ı 1 
makbuz muı:ahilıııde Komisyona vermeleri. (9601) 

5 -:- . İsteklilerin aranılan '9'Mikalana birftkte •ine~ 
on ıelı:ızme kadar Ankarada Uınum Müdürlüğe bizzat veya 
yazı ile müracaat etmeleri. (8240) (981 7) 



Sahife: 4 ıs İkinciteşrin 

Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm ilACldır. Bahçekapı; Salih Necati 
lstanbul Üçüncü İcra{ 
ıv~.emurluğundan: 

411sıı 

Emlak ve Eytam Bank:.aaı T • .A.. Ş. 
İstanbul şubesine birinci derece n 
aırada ipotekli olup tamamına 

(6242) lira kıymet takdir edilen 
Molla Gurani Nuridede mahallesi, 
Topkapı sokağında sagı 618•, solu 
6209/5208, arkası emanet mal, önü 
cadde ile ınahdud eski 245, 243, yeni 
291, 297, Lıı.j 245 No. lu evin evsafı: 

Mezkur gayrimenkul Fatih Molla 
Gürani Nuridede mahallesi Topkapı 
ıokai'ı 245 No. tajında zemin ve bi
rinci katlardan ibaret bahçesi me•
cııd kirgir bir evdir. 

BAHÇE: Kirgir evin bahçesine 
tramva)' cadde;rincien demir bir ka
pıdaa girilir. Cephesi. dunrh ve 
7üz.ü sıvalı olup üzeri harpuştalıdır. 
'Bahçe kısmen çiçekle ve fidanlar ile 
tarhlara ayrılmı, içinde bir ayva 
ağacı ile üstü betonlu bir de kuyusu 
't'ardı.r. Binadan sonra bir kaç ba
.amalda çıkıla!\ ikinci sette yine bir 
kaç meyva aıtacı mevcud olup etrafı 
komı• duvarlan ile mahduttur. 

ZllMlN KAT: Bahçeden üç me
&ayik 8aumakla inilen bir sahanlık
ta bulunan demir kapıdan girilen 
taılıiua zemini çimentodur. Satında 
zemilli çimento şaplı sabit mozayik 
tıekne n raf ve tezgahlı mutbak ile 
bir U.ıdaıı geçilen zemini toprak 
kömidüiü mevcuttur. Taşlığın se
aunda zemini ahşap döşeli bir oda 
Ye diier ltir kapıdan ceçilen aralıkta 
.emilli çimente ema:re tekne banye 
mahaAi •ardır. 

BİRiNCJ KAT: .llirinci kata me
ır;ayik •erdivenle çıkılır. Ayrıca bah
çedea mozayik mer<livenle çıkılan 

sa!ıaıılıktaki demir kapıdaw. hole gi
rilir. t:'ramvay caddesinde n arka 
cephede bir oı.las ı vardır. Soldaki bir 1 
kapıdan geçilen aralıktan bodruma 
hıileJl merı.l ivenle fayans heli tll:jl 

•e aft•<;11 vardır. 
UM.rtMİ EVSAF!: Gayrimenku

Uin uhaııı 4.Gl metre murabbaı olup 
bundaa '12 metre murabbaı üzerinde 
ld kadı bina. Ye diğer kısımları Dah. 
tede.. Dtarettir. Bına kıirgiı- Ye }"'ni
d.iı-. ıı:.tektdk, terkos, hanga?Jı teii
aaı... aevcuttur. Ahşap aksanı ya~lı 

boralt elap tamamı açık arttıı maya 
k~tur. 

1. - işbu gayrimenkulüıı arttırııııı. 
ıarlıDamesi 15/11 /q•H tarihinden iti
barea 41/821 No. lu İstanbul Üçün
cıi İ•• dairesinin muayyen numara
sında ve herkesin görebilnı.esi için 
aç.ıkv. İlanda yazılı olanlardan :Caz
la ı:ıuılinıat almak istiyenler işbu 1 
ııı~n1.a2e)e •cya 41/82! No. lu dos-
yaya müracaat etmelillir. 

2. - ArU.ırmaya itLirik için yu
karıda yazılı kıymetin '6 7, 11.ı ııislte
tinde pt>y vt>ya milli bir ltankanın te
m· nat mnkbuıunu tevdi etmeleri li
zımdır (Madde: 1~4). 

~. - İpotek sahibi alacaklılar ile 
diğer al.ıkndarların ve- irtifak hakkı 
ııahiplerinlıı gayrimenkul üzeriıırleki 
haklarım, hususile faiz ve masrafa 
dahil ~lan iddialarını işbu ilan ta
rihınden itibaren on beoş gün içinde 
evrakı musbitelerile birlikte memu
riyetimir.e bildirmeleri icap etler. 
Aksi laaldc hakları tapu slc:tli ile 
sabit elrııadıkça satış bedelinin pay
laşmasınd n hariç kalırlar. 

-4. - Gösterllen günde arttırmaya 
iıılirak rdenler. arttırma ~artname:;lni 

okumuw ve lüzumlu mahimatı almış 

ve bmı!ıu ı tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunur. 

5. - R·ıtı~. Enılik •e Eytam Ban 
kas!nın 8.H Ne. lu kanununun hil
lcimılulne ti.bi olduğunıian meT.kur 
knnonıın 1 f; ind rnıırlri "" •' ,,.~ r 1--~· 

ikinci !tir arttırma yapılnııııksır.ın 

gayrinırnkul 18/12/941 tarihinde r'"r 
tenbe ~üııü sut 1' 0.-n 16 ya ka
dar İıt.anbul Üçüncü [cra dairesinde 
yapclacak arttırma neticesinde üç 
defa aıt.Cırılclıktan sonra ~tııa rüç
banl elan diğer alacaklıların bu gn
rinıeııkul ile tf'nıin edilmiş alacakları 

mecmwundan faıla olmak ve bundan 
batlı paraya çnlrme •e payta,tır
nıa nıuraflaı·ını tecavüz etmek tıar

tile en çok arttırana ihalP edilir. 
Röy1e bfr bedl-1 eldı> edilmezse ihale 
)'l\pılmaz ve satı~ talebi düşer. 

6. - Gayrimenkul kendisine ihale 
olunan. kimse derhal veya. •erilen 
nıı.itılel iı.;incle parayı Tenneı:se ihale 
karan feııholunarak kenllisinden eT
•el ea 7üksek teklilte bulunan kimse 
aı'?letmi, olduğu bedelle ıı.lınağa razı 

ohuıııa ..,, , razı olmazsa veya bulun
mar.sa hen'Prı yedi gün müddetle aı-t
turııa7a çıkarılır. En çok arttırarıa 

ihale e4nJr İki ihale ar asındaki fark 
ve geçen günler için '}'O 5 den h .. sap 
olunacak faiz ve d;ier 7.ararlar ay
rıca hükme hıı<'et kıılmakııızın me -
mm lyetinıir.c·e alıcıdan tahsil olu
ııuı (Mnrlde: 133). 

7. Alıcı arttırmara bedel harL 
cinde olarak yalnız tapu fent har. 
cını, yimıi senel!k vakıf' taviz b~e
lini •e Uıale kararı pullanıu nrme
ğe nıeeburcluı:. Miıterakim vergiler, 
tc11\ir11.t w tanzifat ve dellaliye re~
mindea müte\·ellirl bı-ledlye rtl.ııamu 
n müwakim nkıf icareal alicıya 

ait olmayıp arttırma bedelinden ten
zil ohmar. İtlt• cayr.ime ıkulLin yu
kv rıda gösterilen tarih\tı İıııtanbtı. 
Üçünci İcra memurlufu oduında 
işbu Uinda göııteı-il<"rı arttırma ı,art

narııesi ıJulı-.-ıı.iııd11 .. ıttılataiı ilan o
lunur. 

• -..' • • • •..-. ' • ~- ' 1 ' • • ~ • 1 .~ 

l 

Baş, Diş, Nezle, Grip, n·omatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Biitün Ağrllarınızı Derhal Keser 
icabında ıünde 3 k~e aluı.iüir. He.r g•r•e Pııllu kııtrıları ısrarla istegini~ 

Toprak 
Umum 

Mahsulleri Ofisi 
Müdürlüğünden 

Şef ve Şef 
Muavini alınacak 

Merkez te,k.ilitımmla açık « 1 70> ve « 140• lira aylıklı 
?ef ve tef muayinlikler.İlle yüksek mektep mezunları•d•D 
3656 ve 3lt59 sayılı Barem kuı.ualarıaa ti.l>i itlare ve mü
esseselerde «3> yıl ve daha riyacle ltizmeti olup hakların
da iyi referans alabilecekler .imtihansız tayin etli.lecelderdir. i 

Bu vazifelere alınacalclann ücretleri yuka.mıılaki hadleri -
geçmemek fartile 3659 sayılı Barem kanunu hüküml~ine 
göre hesap edilecektir. 

1 - Fili a.ııkerlik hizmt tini yapmış olmalan veya hilen 
askerlikle İÜfİği bulunmarralan. 

2 - Mezun oldulclan yüksek mektep şahacetname aııl 
veyll tasdıldi suretini ibraz etmeleri. 

3 - Çalışmalarına mani fena halleri bulunmadığını tev
'lik eylemeleri. 

4 - Sıhhi dutumların•n müsait olducuna tla.ir Ofis 
doktorundan rapor almalan. 

5 - YatlaTinın c40:t dan yukan bulunmaması la~ımdır. 

cHuou~at ve un jtılerinin tekniğine vakıf olanlarla ecne
bi dilini haklcile bilenler tncih olunur.• 

, lııteldilerin &Tanılan ve' ilcalarla ilcincite~rin on ıekizine 1 
kadar Ankarada Umum Müdürlük Zat İşleri Müdürlüiüne 
bizzat veya y~ı ile müracaat etmeleri. (&239) (9816) 

~1Pi WWB '+AH bet 
-""' Mtô& _ &~ 

llTtYATROLAR 1 
ŞEHİR TİYATROSU 
Te,,.Oqı Dram kwmı: 
Gündüz Mat 16,30 da 

Türk Tiyatroıu 'l'arild 
temaitlerl 

Bu ıese caat (20,SO) .., 
HAMLET 

İatiklil caddesi Komedi ıa
•ugün saat 1' 4e 
çocuır OTUNU 

Bu gece Hat Z0,30 ia 
KÖR oöVOşO 

ikinci lcra Memarluğımdaa: 
Bir borçtan delayı haciz altın

.ta olup paraya çevrilmesine ka
rar verilen. karyola, konsol, gani-

! rop, mau, lcoltuk, konjedinden 
il.aret e~ya 20/ I 1 / 941 perşembe 

1 
ciinü saat on ikiden on üçe ka
dar Aksa.rayda Valide camii H

haiıncfa 6 l No. lu hanede aÇlk 
artırma ile aatılacaktn. 

Muhammen kıymetlerinin yüz
de yelmiı, betini bulmaclıiı M~ 
dirde ikinci artırması 24 l l / 941 
pazartesi günü ayni mahalde ve 
t!lyİn edilen saatte icrııı edilecek
tir. 

l~teklilerin mahallinde hazır 
bulunacak memururıa mi.iracaat
ları ilin olunur. (94J / 230S) 

Üsküdar Asliye Hukuk Hi."" 
kimliğinden: 

Üsküdarda Cülfem hatun ma-

l ha11esi İmam Nasır sokağında 18 
numara.da Ayte B.alta tarafından 
lzmitte Tepecikte 20 numarada 
tayyareci Mehmet Şükrü ve ar-
kadaşları aleyhine ikame eylediği 
fekki haciz davasının kra lcılm
makta olan tahkikatında: 

Müddeialeyhlerden Mehmet 
Yeni Postahane karııııada yeni Valde hanı altır.«a yaptırılan küçük Şükrünün İkametgahı meçhul bu_ 

KİRALIK KASALAR 
.kasalar kiraya verilm~ie 9atlannu,tır. j lunduğundan kendisine dava ar-

Talip olanların n fada mallımat almak istiyenleria mezkur mahal- zvhali ile birlikte davetiyenin 
de kiralık kasalar memurlutuna miracaat etmeleri. (10001) ilanın tebliğine karar verilmiş ve 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
4/12/Hl perıeabe cüni saat lö d~ İstanbulia ?iafia. Müdürltlğü 

Eksil m• 1'em.ia1en• oduında (2669.12) "lira kotif ltedelli Takshn Lisesi 
tamirata aıçık ebiltmeye konulmuıtur. 

?ıluka•ele, ebiltnıe, bayındırlık işleri ı:enel, hususi ve fennt ıartna
meleri, proje keıit hülisaıılle buna. müteferri ııl.ihf' evrak ııl.aire ... inde 
rörülecektir. 

Munkkat teminat (200) liradır. 
İıtelrlilerin en aı air taahhütte (2000) liralık bu iıe benzer i~ yap

tıfına dair idarelerinden alnıı~ oldui'u vesikalara istinaden İııtanbul Vi
layetine müracaatle ekliltme tarihinden tatil tünleri hariç c3> cün evvel 
alınmıt ehllyet n Hl yılına ait Ticaret Oııl.ası vesikalarile gelmeleri. 

(9964) 

tahkikatı 15/ 12 / 941 gunune 
tal ik edilmiş olduğundan ve işbu 
ilanın bir surdi Üsküdar Asliye 
Hııkıık Mahkemesi salonuna il
ı;ak edilrruş olduğundan tebliğ 
yerine kaim olmak üzete 15 gün 
müddetle ilanen tebliğ olunur. 

(941 / 1174) 

SATILIK EV Beş.iktaşta 
Abbas ağa sokağında l numaralı 
hane acele satılıktır. 

9 odalı elelctrik, tuyu ve bü
yük bir bahçesi varclıT. Taliplerin 
ha.neye müracaatları. 

Istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Mikuı-ı Dr:i•n Temitcatt 

• Varka N•. Ki. Gı·. Li. Kr. Li. Kr. E~!!" mı<.~l 
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İpek boyun baft (t6 adet) 
Elektrıklı gramofoıı 

8 küçük, 10 büyük elektrikle iıltr 
çalgıaız mua ve llu•ar ııaati 
Sade demır ocak aksamı 

Ayna ile mürette19 ~alalit traf ltutuıu 
270 deorı'ceden evvel t•kaddür eden 
k11mı olmayan madeni grP:i yağı 

:D.ll'varlı ıııüre ile G. mürettep üzerleti 
•• kaplı albüm kapacı .,e enak 
kap;ıklığı 

İspirtosuz boyalı vernik 
Dişçi toı-nast 

İpek astarlı deri kadın çanta11 
İpek astarlı deri katlın çaıı.taııı 
İpek men>ıucat 
İpek mensuc.ı 
İpek utarlı deri kadın ~antaM 
Ki.tıttan çocuk oyunca!'ı 
M. S ile tnüı et tep teoraiye rörmüı 

küı·kteıı kaclın ~apkası 

Dcmıı otornobll şasi akfl&ml 

Ecııeuı \isanile yazılı muka••a lı:aph 
kıtı.ıı> 

Pli<ıtık saplı diş fıl'çası 

İçı çuha dışı derı kaplı tahta çanta 
B:ı.galit ele1'tri.k levazımı 

Yüıı fıliına 
Kına kına kabutu tezu 
(Ecneltıre ~ôtüriilmek üzere) 

Adi te · azı ( Ecneltiye ritihülmek 
üıerel. 

Selclöka rlisltat eun'I ( Ecl\elliye rötıl-
21 rülmek ü~ere) 

V L 102 22 500 129 4i 11 to Adi teuzı( Ecubi7e ptüı ülme1ı: 
üzere). 

6/11/941 günli !on .. Telr.raf rueteaile ilin e4illlifi ür.ere yuka n4.ı 'd eoı 154i sa.yılı kanun mucibince 
21, 24, :26/11/9•'1 ~nleri ;ı.çı.k arttırma suretile satılacaktır. Satıştıı.n :\ rün evveline kallar eo•a 1--1! an
sındıı görülebilir. Satış Reşadiye ~add•si Ho&lt AntrepHundaki Satış Müdüılüfünde saat 13.:IO dadır. Kanuni 
veqlkalar ibrazı ve teminat akçelerinin satı' günü saat 12 ~·e kırlar yll tırıJmaı;ı lazımdır. Bu eş.yadan maada 
muhtelif .:ünlerde eşya satışı yapılmıı.kta olup lı.-telerl sa on ilin lahta.~ında a .. ılıdır . (9776) 

illi\ SANTİMETRE MUllABAl NA 

BiNLERCE KiLO SIKLET . 

Mlteecltlit -•• pr..a.er . . . . . Ea aert 
madealeri i•teailem tekle ıetirea •aki•eler. · 
. . Malıı:emeyi ıı:enelere ufalta• ciaaılar 
Munzam bir elektrik ıeui ba1iDİ alan Philipı 
fabrikalarıDda bütüa '911 huıas makineler 
men•ttur. Buı sayede Pbilips dünyuın eo 
büyük radyo prodüktörü o muş ve Pbilips 
radyosu tckaik balcı•ıadaa •• eo mütekimil 
bir cihaı lt.aliae ,.elmiıtir. 

~SÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

İnhisarla,r -- U~ .. MüdÜrlügünden: 
•· 

ı. _ Teftiş şubesı bın:ıuıında bulunup 14/X/9•1 tariJ;lnde satışa çı

karılmıt olan cl9> kalem hur4a eşyanın <16> kalemi tekra.r pazarlı~a 

konmuıtur. 

ıı. - Muhammtın bedeli cl50~ lira«ır. 

lll. - Pazarlıtı 21 1 XI/9.H cuma günü saat 9.30 da Kabataıta 

Levazım ıubesınde, müteoekkıl Satıt Komisyonunda yapılacaktır. 

IV. - Bu c16> kalem ena Sirkecide Teftiı Şubesinde, listesi de 
Iabataşta Levazım tubesınde berırü n görülebiUr. (9860 

İstanbul Defterdarlıiından: 
Faı ıh :-.ı alı ye Şubesınde yaptırılaca 8'1f> !ıra keşıflı dosya dolapları, 

2'111/11( ı pazutesı ıı.inü ııaat Li de Mılli Emlak Müdiirliltiinde tep
lanacak oln J(-ııyond• açık arttırma ile lhaJe edilece!(tir. Mu•akkat 
temmat 64,lli liradır. Şartnameyı ıörmek içın Mllli Emlik ' cü kale-
mine müracaat. ( 9fıi31 ) 

T0RI< TiCAR~T ~ANlfASI A.~ 
kUPONLU VADE:Lt M'VDUAT 
PARAll I IURADA i.(LIT 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30 Prog-ram 19.00 Konuşma 
7.33 i\Iüzik 19.lfl '...\Iüzik 
7.45 Habt"rler 19.30 Haberler 
8.00 Müzik Hl.45 Komışma 

13,30 Program 19.55 Müzik 
13.33 Müzik 20.15 Radyo Raz. 
13.45 H11berler 20.45 Müzik 
14.00 l\tüzik 2 t.00 Ziraat (T.) 

14..30 At yarışlaı·ı 21.10 Müzik 
14.40 Müzik 1 t!'i Krınuşma 

22.00 Müzik 
18.00 Program 

18.03 Müzik 

18.40 Müzik 

22.::0 Haberler 
22.45 Müzik 
22.55 Kapanış. 

İstanbul Asliye 1 inci Tiu.ret 
Mahkemesinden: 

İstanbul Defterdarlığı Muha
ke~at Müdürlüğü tarafından 
Şevki Altaylı aleyhine mahkeme
mizin 940 /346 No. lu· dosyasile 
açılan 7 7 l liTa 80 kuru_! alacak 
dava.sının cari muhakemesinde: 
ı{Önderilen arzuhal sureti müddei 
aleyhin 2 llY evvel Anadoluya 
gittiği ve Anadoludaki ikametgL 
hının bilinmediği ,erhile teltliğsiz 
iade edilmiş ve mahkemece de 
kendisine ilanen te\>liğa.t ifasına 
karar verilmis olduğundan müd
deialeyhin ta~ihi ilandan itibaren 
on beş gün zarfında mahkemeye 
müracaatla dava arzuhalini alıp 
cevap layihası vermesini ve mu
ayyen olan 12/ 12/941 cuma ~ü
nü saat 14 de mahkemeye ııı:eh1'e
si lüzumu ilan olunur. (940/ 346) 

lstanbul Asliye Onuncu Hukuk 

Hakimliğinden: 

1 
Hazine Maliye Muhalcemat 

Müdürlüğü tarafından T abim 
Meıı:ulılc .akak Talat bey aparll· 
man 5 No. da oturan Cafer Sadık 
ile Kızıltoprak Hacı Ki.mil Eff"n
di sokak 38 No. da Ahmet Ne
dim aleyhine ikame olunan ala
cak davasının yapılan muhake
mesi sonunda: Miiddcaaleyhlerin 
140 lira teminat akçelerinin irild 

1 kaydi ile bu mebaliğin nobau 
bedelden tenzilinden sonra J!:"erı
ye kalan 940 lira ihale bedt.li 
noksanının dava tatihinden iti
baren yüzde bes faiz ve sarfedi-

1 len mesaiye gö;e yüzde uç avu• 
katlık ücrıc>tile beraber müddeııı
aleyhlerden müştereken ve mii· 
teselsine bittahsil davacıya veril
mesine ve muhakeme masraflı'ln
llln müddeaaleyhiere aidiyetine. 
Temyizi kabil olmı'lk üzere 24/ 
6 / 941 tar;h ve l SS sayı ile karar 
verilmekle. miiddeaaleyhlerden 
Cafer Sadık göstr-rilen ad reste 
bulunmadığından, ik~metv,ahının 
meçhuliyetine binaen bu baptı'lki 

bilumum tebliğat ilanen icra PdiL 
miş olmakla, bir sureti de mah

keme divanhanesine talik edilmiş 

olan mahkeme karan b{r ay müd. 

detle ilanen tebliğine ka1ar vNit

diği ilan olunur. (941 ' 221) 

rBORSAl 
14 111/941 MUAMF'LESI 

Londı a 
Nevyork 
l\1 ıdı·id 
Stokho . 

1 StPrlin 5.22 
100 Dolar 129.5275 
1 OQ Pczeta 12.89 
100 İsv.Kr. 30.887;; 

ESHAM VE TAHVİL~ -1 
1kranıiyeli yü~de 5 1938 
,.. 5 ~33 Erı:ani 20.70 
Sivu - Erzurum I 20.r.o 

, 7 > 2 ili 7 

Anadolu Demiryolu I n II 4.9 .~:. 

Tüı·k 9orcu 2 -. -

İt •anka!U nama 

1 
Merkez Bankıı.ı;ı 

Şark detirmenleri 

-.-
- .-
-.-

•••••• • ·••••41•• ••••••••••••••••••••••••• ······-
Ta•Yiri Ef klr 

Ni•hHa (5) Karattıar 

1 
. , Nrkit1• H"'"'-

Aaene Şeraiti ifin .!.f.1~ 

8eftelik ............ 1'00 Kr. 2700 Kr. 
.A.ltı aylık ........... 7it > 1'50 > 
Üç aylık ............ .(00 > 800 > •ir aylık: ............ 150 > yoktur. 
DİKKAT: 

DercolunmJvan evrak iade olunma&. 

İkiacite9rir : C••arte•İ 

1361lH. 
Şenal 

ıs 

Güll: 319 
15 

----us; 
f<uru! 

2 ci tetrlıı 
2 

Eaaat Vuatl 
S D S. D. 

Gil .. t tYıarıakO ~1 51 K '68 
Ôll• 07 07 lt 59 
lkı...a ~' « l' ıs 
Ak.fa• , 12 01.1 11 St 
Yaı:., ~l ss ıs 25 
1. ., (Yıma1d) 12 15 5 OG 

sahlbi : z. T. ı.•üzzJy A 
Neıriyat Müılil.ril : C. BA•AN 

•aııldıtı 7er: Jl•t•Hi N•ÜZZJY A 

I 


