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l{AFKASYA· 
°YA DOGRU 

Alınan ordusu Cenupta· 
ki taarruzunu arttırmı§• 
lır. Bu taarruz Mosko • 
Vanın dü§ürülmesinin 
Alman Batkumandan • 
lığınca müemmen görül
tnesinin ve kış hareki • 
hnın son hedefine var
ınııaının emniyet altına 
alınmasının arzu edil • 
ınesinin bir ifadesi sa • 
Yılmalc gerektir,. 

~ 
~ ETEM iZZET BENiCE 

b· Sovyet Rusya Napol~on har-
'nde · kr la . n sonra muhakkak iti te ar 

/'hinin en vahim ve endişeli 
~n'-'rioi yaıııyor. 129 yıl boyun
Q·· ltıısya hatta Büyıik Harp ,.e 
b~Yük Harp sonu lıulıranı da da. 
b~ 0Irııak üzere asla bu ölçüde 
~: Öliim vo dirim devresi. yaşa. 
~ llııştır. Karşısında Almanya 
~ hemen lıemeu yarı Avrupa 
~l~let halindedir. Gerisinde •Ya 
ı, uııı, ya hürriyet. diyen ve iler
i' lııek, genişlemek, tarihi ve miL 
ı' .'0 lünü ortaya koymak soluğu t0 de bulunan bir Japonya var. 
~~ Ve bu defaki harp muayyen 
b\ı ~darla mahdut arazi, istismar, 
) •~faat harbi değil, diinyayı 
t~•den taksim davası içinde doğ. 
hk •n doğruya Sovyet Rusyayı 
!<il lııak, manen ve maddeten par. 
d' •ınak, haritadan silmek harbi. 
~ ~ .. llunun içindir ki, Sovyetler 
'l>ıyet' t' t "d tik· ın ve vehan1e ın am nıu .. 

k· 1 olarak bütün azimleri ve im
~la~, .ile tehlikeye karşı koy. 
t k ıstıyorlar ve bihakkın kah. 
~lııanca, yılmadan, son damla 
j· lllarına kadar yatan ve ideolo
ı1 ,duygularını bir arada telif ede. 
•• h"'-~ ııı 5arpışıyorlar. Sovyet u .. u. 

\1~111İn. sefaretlerin, sivil hal. 
l<l' ~ll<:uklann Jlloskovadan bo
leı,lılına ına rağmen Şef Stalin'in 
\ 

1 
başına bu Bolşevik kabcsinde 

0: '.Dası vatan müdafaası ile ide. 

1,\JYa müdafaasının bir arada el 
lı '!Dıa<ınm en canlı misalidir. d: vaziyet karşısında Almanlar 
•u,1 .hasınılannın bu umulmadık 
h~1" 11 '1ıukavemctini itiraf ve ka. 
d' 

1 
etmekle beraber, canlarını 

... ~ •rine takmış olarak ve miite. 
'"ad· '< 'Yen yeni kuvvetler alarak 
ıı, "1t!lerine devam ediyorlar. Al· 

•ıı n , • 'k' .. ıa t a, umandanlıgı son ı ı gun 
d~t ınt:a cenuptaki taarruzunu 
ı.. şiddetıendirmistir. Bu taarru. 
•n ·1ı , 

ı i nıanası ''ardır: 
\ a - l'tloskova istikametindeki 
lı •tp vaziyeti üzerinde Alman 
•ılıuınandanlığının son dunımu 

tııt - Rıştan önce vukuu tesbit 
\, eıı Planın başarılması ve Kaf. 

5Yaya vanş. 
"1:0s1ı 'l b" "k "" . ovaya müteveccı ı uyu 

lt llıhal taarruz başladığı vakit 
d ••lıof ve Rostof istikametinde 
.. • 13•l'ruz vardı. Fakat, bu taar. .. , . 
lidd l•ınaı ve merkezdeki kadar 
d•ı •ti; değildi. Bunı.n şimdi şi~
l<>tıı lıeshetmesi ve Rostora 60 kı. 
\i ~!reye kadar sokulunabilnıe. 
lı ıı tnılıan içine alınması Alman 
\ı'llıuınandanlığının l\foskova. 
ı.~1.•ukııtunu müemmen bilmesi 
Snv •nde tefsir olunabilir. Zira, 
lııeı!e.tlerin sükfıtu muhafaza et
k~lı ?ine rağmen Alman karar. 
nuıı' ~ınumisi Timo~enko ordusu. 
tı: 1 Dıha edildiği kanaatindedir. 
<\1~' hakikat bu merkezde ise 
t1~ h3ıılar. merkez h~lgesindı; ar7 
lıaı· •rekata bir tasfıye amelıyesı 
tt 'ilde bakıyor ve sonbahar pro
ı~:011nı Rorkof, Rostoru da dü. 
biti•rek Kafl<asyaya varmakla 
de 'ın•k istiyor, demektir. O hal. 
ta~, t\lınan genelktırmayının ka. 
Ilı l basmadan önceki prograını
lı0t Şu şekilde hulasa edebiliriz: 
IUıı denizinden Hazere kad:- bü. 
iıtaı·Rarp ve Avrupa Rus~ :ısını 
\ad ı altına almak ve ilkbc '· nra 
l"'ıı ar .~ir anlaşma sulhu elde edi • 
.\,~ "dıgi takdird<o Asya • J{üçük 
har~ - Şimali Afrika • Akdeniz 
ı, .1 •ne hazırlanmak ve İngilte. 
ı~,:.; başbasa kalmak. Ancak bir 

'Qd" • 
d~t: ut noktası vardır. O da şu. 

\,,:- lıı\caba Alman ordu"!' Kaf. '•it •!tını kışa rağmen zorlıya-· 
ll:ı.ıdır, zorlamıyacak mıdır?. 

(l>ev:ımı 3 üncü Sahifede) 

UZAK ŞARKTA 

Japonların ne 
yapacağı he
nüz belli değil 

---·---
Sibiryaya saldırmak, 

İngiltere ve Amerika 
için bir harp sebebi 

olabilir 
Vaşngton, 21 (A.A.) - Vaşington 

hükftmetinin memurları Uzak Şark
taki vaziyeti endişe ile takibe devam 
etmektedirler, japon siyasetinde cez
ri ve anı bir değişiklik görülmemi:ı 
ve Amerikan - japon görJşmcierinin 
devam t;İınesi siyasi maha!illerc bi
raz emniyet getl.rmi~e de, umumt ka
naat müstakbel inkişafların b!Jha~sa 
harbin cereyanına bağlı bulunduğu 
merkezindedir. Diğer cihetten, kongre 
fızalarında.n bazılan metanetin muha
faza edilmesini hararetle tavsiye et
mektedirler. 

• 

Hayat Pahalılığı 
ve Memurlar 
Hükumet, geliri az vatan

daşların korunması 
için bir rapor hazırladı 

Deniz 110.tahdemınıne Zam Yarıldı 
Hayat pahalılığı karşısında me. 

mur, işçi ve müstahdem gibi ~"· 
liri mahdut olan vatandaşların 
korunması için hükumetin ted
kiklere geçtiğini ve bu hususta 
bazı tedbirlerin düşünüldüğünü 

yazmıştık. Alınan mütemmim 
malumata göre tedkikler netice. 
sinde bir rapor hazır]anm1ştır. 
Hükfunet bu raporun tedkiki ile 

nin ücretlerine ayda beş liradan 
on beş liraya kadar zam yapını. 
ya karar vermiştir. Bu karar ay 
başında tatbik edilecektir. - Zam 
görenler birinci, ikinci ve üçün .. 
cü sınıf günrte ve nınkin<' los. 
trom0Jarı1 kanıara me-n1urJ.__ rı, 
dümenci ustası, gemici, maran. 
goz, yağcı, ateşçi, kiimiirrii. 1:1.'1. 

(Devamı 3 üncü Sab'fede) 

•• 
Ayandan Corc Norrls, bir gazeteci 

ile yaptığı mü1ı1kat esnasında dem~
tir ki: 

c:Hitler'i teskin ec!emiyeccğimtz gl ... 
bi, japonyayı da teskin edcmiyeceğiz.> 

Almanlann Şark cephesinde kullandı.klan tanklardan biri 

· meşgul olup ittihaz edeceği karar 
etrafında ayrıca mfb'uslarımızı 
da ihtimal önümüzdeki ay içinde 
Mecliste veya Parti Grupunda 
tenvir edecektir. 

Uç nüfus me-
Ayandan Gilettc, Büyük Okyanusta 

bulunan ticaret gemilerine verilen 
emirleri, htiktimetin japonya ile bir 
itilfı!a varmaktan c:oldukça ümidini 
kesmiş.> olduğunun bir delili olarak 
telfıkki etmektedir. 

• AMERiKA VE İNGİLTERE 
VAZİYETİ ANLATl\tALI 

Şanghay, 2ı (A.A.) - Şanghay'da 

çıkan Changhai Evening Post gazetesi 
diyor ki: 

i:Büyük Britanya ile Amerika, ja,.. 
pon kıt'aları yürüdükleri takdirde 14· 
kayid kul:ımıy:ıcaklarnu ve Sibiryaya 
yapılacak bir hücumun BüyUk Bri
tanya ile Birleşik ~rikanın, 1a ... 
ponyaya karşı sür'aUe harbe girmele
rini intaç edeceğini, tim.diden açıkça 
bildirmelidirler, --
Efganistandan 
90 kadar Alman 

çıkarılacak 
---·---

Efgaalıtaaıa cevabı 
lranın cevabına 

ı.eazemı1or 
Nev Delhl, 21 (A.A.) - Diplomatik 

imtiyazlnra sahip olmıyan bütün Mih
ver tebaasının mt:mlcketten g!tmesini 
istiyen Efgan hükümetinln talebi, tak
riben 90 Alınan1<.t bir kaç İtalyana şa ... 
mil olacağı zannedilmektedir. 

Nev Delhi'dl'kl resmt sözcü, bu ted
birin, İngiliz ve Rus hillcümeUerinin 
dostane müracaatleri üzerine alındığı
nı söylemiştir. Efgan hükOmeUnin dos
tane cevabı eski İran hükCımetinin al
dığ durumla, bariz bir tezat göster .. 
mlotir. 

60 
ALM N TIBLfÖI 

Rostofa 
kilometre me· 
safeye geldik 

• 
Moskovayı koruya -
cak Rus ordusu boz-

guna uğratılmıştır · 
Berlin 20 (A . .ı1.) - Alrnıın or. 

duları Ba§kumandant1ğının teb • 
liği: 
Şark cephesinin cenup bölge • 

stııde Alman, İtalyan, Macar ve 
Slovak tiimıenleı'i durmadan Do. 
netz havzasının endüstri bölge • 
sinde ilerlerneı-tedir. 

Briansk • Viazma muharebe -
sinin sona ermesi!e M oskovayı bir 
Alman taarruzuna karşı korııya. 

(Dev:ımı 3 üncü Sahifede). --
Sovyetıerın muka

bil taarruzları 
Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet Rad

yosu, Almanların motörlü kuvvetleri
n.in dün Smolensk - Moskova yolu 
üzerinde bir çok kilometre Hcrlemfs 
olduklarını bildirmektedir. 

Sovyet Radyo~u ilfıve ediyor: 
Moskovaya dogru yapılan bu ileri 

.hareket, Sovyet kıtaatının mukabll 
taarruzlariyle tevkil edilmiştir, 

Ayni radyo, So\--yet kıtaatının kale
nin kesiminde kftin blr mahallin Şi
mali Garbisinin bir kısmına tekrar 
ginni§ oldukların da b1ldirm.ek1.edir. 

. -· ·-·-· ... .-- . - - . - ----

' ··'!..·. H-A.~ a: P1;; ·"fi .. A. z :i ~Y·';E;:r i~- '. 
! : ... ·t- ._.. .. ·-~~ -~·- . _ ,-:., ·• '\ ..... - :.:.. '·<:--_..".ı:;_.,.,__ ;,, <:. • & -

Rus merkez ve cenup orduları 
arasındaki boşluk daha büyürse 
(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
Doğu cephesinde son haberlere 

göre harekat şöyle hulasa edile
bilir: 

1 - Alınanların Moskova taar. 

ruzu kısa hir hazırlıktan sonra 
Katinin, Kaluga ve Tula istika. 
metlerinde tekrar başlamıştır. 
Rus sağ cenalıında Alman taar-

' 

• 

ruzu geri püskürtülmüştür. Fa. 
kat sol cenahında Tula istikame. 
tini zorhyan Alman zırhlı birlik
leri Riazan'a doğru ilerlemekte. 
dirler. Kısaca, Tiınoçenko ordu. 
larile Mareşal Budiyeni orduları 
arasında Alman yarması tamami-

(Devtmt 3 üncü Sahifede) 

Alman. So91et 
Harbine Bakı' 

Almanlar 
Moskovaya 
karşı 20 bin 
tank kulla-

nıyorlar 

Bir Rus gazete
sine göre, Alman 
zayiatı ölü ve ya
ralı olarak 4 mil-

yonu buldu 
ı---~- ____ , 

Mare,aı Tlmo
çenko azil mi 

edildi? 
İngiliz ka~akl~rından verilen 

haberlere göre, Almanlar Mosko
vaya yaptıkları bu son taarruzda 

16 IJA 20 biıJ. tank kullanmakta
dırlar, 

(Devamı 3 üncil Salılfede) 

SOVTET TEBLIÖI 

Garpte Alman 
taarruzlarını 
püskürttük 

---111---

Majaisk, Maldoyaros
lavotes, Taganrog'ta 

muharebe şiddetli 
Mo$kova 21 (A.A.) - Sovyet 

gece yarısı tebliği: 
20 ilkteşrinM bütün cep1ıe bo

yunca savCJ§lar devam etmiştir. 
Majoisk, Maldoyaroslavotes ve 
Tagımrok istikametlerindekı Sil • 

1.·aşlar çok şiddetli olm~tur. 
Cephenin garp istikametiııde 

Aıman kıtaatı, bii yük tank tqek
küt!erile mevzilerimize karşı şid. 
detıi. tıw:rruzlarda buttm.muşlar
dır. Kı'ootıınız, Almanlanıı taar. 
ruzlarını pilskürtmü.§!e-rdir. 

23 Alınan ta.yyaresi tahrip eli!. 
mi§tir. 7 tayyare kaybettik. 

Muhsin Ertuğru
lun bu sabah 

Diğer tara!tan 'Münakale Ve. 
k&leti hayat pahalılıgı mücadele. 
sinde az ücret almakta olan Dev
let Denizyolları gemi müretkba. 
tnın tcrfihlerini zarul"İ görmiiş 
ve iki bine yakın olan bu zümre. 

·Bir lokanta ve 
bir kahveci 
dükkanı ihti· 
kardan bir haf· 
ta kapatılacak 

Büyükadada !ok.aıılaiı.11k yapan 
Vasi! 7,5 kuruşluk c,kembe çor • 
basını 12,5 kı.ıruM sattığından 

dün Asliye 2 inci Ceza Mahke • 
mesine verilmiştir. Neticede dük. 
kanının b;r hafla müddetle ka • 
patılması ve 25 lira da para cezası 
vermesi kararlaştırılmıştır. 

Kahvecilik yapan Sabn ismin. 
de biri de 30 kilo nohudu halis 
kahve diye sattığından dükkanı
nın 1 halta müddetle kapatılarak 
z.~ lira para cezası vermesi ka -
rarlaştırılmıştır. 

--<>--

ıİ fa de s İ alındı Şe~ir Meclisi Cumar-
---------- . . tesı sabahı toplanacak 

E 
•Hamlet. piyesınin tenkıdm -

Maaş m den dolayı muharrir Celalettin Şehir Meclisi te.şrinisaninin 
_ • Ezine He Şehir Tiyatro.su rejisörü l inci cumartesi sabahı saat 10 da 

G 1 d • Muhsin Ertuğrul arasındaki ha • toplanacaktır. O günkü içtin·ada e 1 karet hadisesi btı sabah Adliyeye encümenler inl!habı yapıbcak • 
intikal etmiştir. Celalcttin Ezine tır. Hangi günlerde toplanıla -
aleyhine yazı yazılmış olan ·Türk mlacağı da 0 gün kararlaştırıla. 
Tiyatrosu• mecmuası neşriyat caktır. 

• 
rı 

muruna işten 
el çektirildi 

---··---
Bunlar gooçlerl 
yaşlı göstermış·er 

Şişli, Samatya ve Şelıreınini 
nüfus nıemurlarına göı·ülen li.i· 
zuın üzerine işten el çektiriln1i'" .. 
tir. Bunların kayıtlarda tabı ifnt 
yaparak gençleri yaşlı göstonliL 
!eri anlaşılııu~tır. Kcııd'.leri '\ı ;ı.._ 

yet idare hcy•ctinc ,·crilıni~lcrd~r 
Oradan l\Iüıldeiunıunıllii;e te, di 
olunacaklardır. 

Diğer taraftan niifus şııLele
rinden birinde- bir suiisHmalc de 
Viliıyct Nüfus ~1üdürü B. Jllu. 
harrem tarafından el konulmuş.. 
tur. 

Kırklareli 
tren seferle
rinde tadilat 
Yarın sabahtan itibaren Sır • 

keci • Uzunköprü • Kırklarelı tren 
seferlerinin hareket saaLnde ta
dilat yapılacaktır. Trenler sabah. 
ları saat 8,30 da Sirkeciden, 8.4.1 
de Kumkapıdan, 8,55 de Yediku. 
leden, 9,01 Zı>ytinburnundan, 9,09 
Bakırköyünden, 9,20 Yeşilköyckn,· 
9,29 da Küçükçekmcceqen, 9.41 de 
Kuleliburgazdan, 9,54 de İsr-ar • 
takuledcn, 10,05 de Ömerliden, 
10,25 de Hadımköyünden h&rcket 
edeceklerdir. Seferin H adımkö -
yünden itibaren eski tarife üze. 
rine devam ed~eektiı-. Defterdarın bu ıa

ballkl lzallatı müdürü Bayan Neyyire Ertuğrul ::::::::::::::::::::::::S:::::::::::::::::::::::::::;~~-----ile zevci Muhsin Ertuğrul Müd- -- -
Memur maaşlarının Cumhuri • 

yet Bayrammdan evvel tevzi o • 
lunması için dün a~am Maliye 
Vekaletinden Defterdarlığa emir 
gelmiştir. Defterdar B. Şevket 
bu sabah kendislie görüşen bir 
muharririmize şıı izahatı vermı§· 
tir: 

•- Dün akşam aldrğıımz emir 
mucibince ayın 27 inci pazartesi 
günü tevziata başlanacaktır. 

Mes'ul muhasipler 1-00 liradan 
fazla maaş alanların maaşhrını 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

deiumumilik birinci tetkik daire. 
sine gelm~ler ve mEVZ'lltıbahs ya. 
zı hakkında ifadcler:n. ,·ermşiler. 

(Dewmı 3 üncü SaJıifede) 

Amerika ordusunda 
bir dağ tümeni 

Vaşington, 21 CA.A.) - Salfthiyettıır 
bir ınenbRdan t-Hdirildiğine göre, A
merikar.. C'rdusunda dağ kıt'alarından 
mürekkep Uir tümen teı;kil edilmiştir. 
Bu yeni blr!;gin techizi için Erk.Anı 
Harbiye söyl .. n<liğine göre, Yunanls
tanda ve En~k;"':.rıla da rcreyar. etıniş 
elan muharr.tıelcrden ilhan1 almli
tır. 

YARIN 
Bayram 
Bugün arife, yarın da Şe. 

ker Bayramı dır, Bu münase, 
betle gazetemiz, diğer refik. 
!eri gibi, yarın, öbür giin çık. 
mıyacak, cııma gününden iti
baren tei.. neşir vazifesi ... 
ne devam edecektir. 

ÇERÇEVE 

Tramvay arabasından ders 
Tramvay sahanlığının basa. 

mak demirlerine asılmış bir 
salkım çocuk ... Bir ıniknatisi. 
yet kutbu üzerinde demir kı. 
rınlıları gibi, üsüste yapışmış 
insancıklar ... sem, zayıf, kuru, 
yalınayak, başı kabak serseri 
örnekleri içinde, kasketli mek· 
tep talebeleri, hallire çocuk. 
lar da var. Fatihtrn Harbiyeye 
kadar bu çocuklardan yüzler. 
ccsini s:ıyabilirsiniz. 

Hey Allahım! Bu çocukların 
sahibi kim, hangi anne, hangi 
baba, hangi ev, hangi mektep, 
hangi polis, hangi memleket, 
lıangi cemiyet? .. 

Korkunç!!! 
Demek bütün bir sahipsizlik 

ve başıboşluk teşhhiui elde et. 
miyc bir traınva)' arabasının 
daracık çerçevesi kafi geliyor. 

NECİP FAZU. KJSAKİ ltEK 

nıiyesi kadar çetinlik ifade e. 
den oturma yerlerinde hep 
genç, hep dinç, pazılarına 

mağrur bir yeni nesil ziiın 

resi ... 
Haşmetli koltuf:una yerleş. 

· miş, filim ililnlnrını scyredeu 
kaytan bıyıklı gencin yonıba
şında bir fısıltı: • 

- Ben elli dört yaşınclnyıııı. 
Gençliğimizde bizim nc~le bir 
takım ahlak •ıiflnrı, hüyükkre 
say·gısızlık su~ları isnat ... JiJir. 
di. Neslimin hi~Lir genç ada. 
mını görrnrdim ki. lıi~ oln;.sz~:ı 
züppelik icabı, Beyoğlu trnm· 
vaylarında bir (Jllatınaıel) ve. 
~·a (lrnkona)ya ı-crini \'erme. 
sin. Şu hale bak azizim! Baş· 
tanbaşa koltuklara yulcşıni' 
genç neslin annckri, babalan 
ayakta kıvranı~"r da. bir ta. 
nesi olsun l·erir'li verrn<.'yi llii· 
şü111niiyor. 

Korkunç!!! 
Demek bütün bir alıliık ve 

Şark cephesinden resim.!~: .Tah ı_>p_ edil mi§ Rus ruıkil 11aS<taları ~ arasından geçen 
fiaktiye kolu ile Tundra mevki!ne varan diğeı bir koI. · ..'.--

bir Alman 
-. . 1 

•Son Telgraf, okuyucula
rının Bayramlarmı tebrik e
der, mes'ut ve neş'eli daha 
nice bayramlar geçirmelerini 
temenni eyler. 

Tramvay arnh~sının mah~cr1 
dağarcığında, ciğerlerinin ha. 
va payını bile kaybetmiş ia
sanlar arasında, ay .ık üzeri in. 
leyen, ihtiyar ve hasta kadın. 
!ar, sütbeyaz sakallı, iki bük· 
lüm erkekler ... 

Elde edilmesi, piıaııı:o ilua. 

terbi~·c d:ı\·asının trşhi · ~ni !']. 

de etmiye bir trnaıvay ar., lı:? ... 
sının daracık ~erçevcsi kafi 
ı:eliyor. 
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HALK FİLOZOFU 

BÖYLE TEVZİAT OLMAZ 

Beyoğlu Yrrli Mallar Paza
rından dört metre basma al. 
mak istiyen yüzlerce vatanda.. 
~ ın çektii{i lüzumsuz ve mina. 
sız sıkıntıyı, kulağıma kadu 
gelen devamlı şikayetler üze
rine, niha,yet yazmıya ınecbur 
kaldım. 

Günlerce numara :alnıak içia 
oraya gidip geleeksiıtiz. Sonra, 
yine günlerce hasma almak 
için gidip geleceksiniz, Sanki, 
buradan basma almak arzusu.. 
nu gösteren vatandaşların, baş. 
ka hiçbir i.5i, giicii yoktur. F'ı.. 
litn gün hasmayı almanız ıa .. 
zıın. Elinizde nunıaraya göre 
öyle. 

I·'akat, Df' münıkün"! Çünkü, 
sahahın saat sekizinde bu tev. 
ziata b:.~lanması akıl, n1antık 

ve vaıife icabı iken, aat 11 de 
lJ:ı<;Ja:~~tyor. · • 

ltE$A.T FEYZi 

Haydi, i~iniz ertesi güne kal. 
dı. 

Yarın ayni vaziyet, öbür gün 
yine ayni vaziyel Ve kapının 
öniine toplanmış yüzlerce in... 
sana ceyap veren basına verea 
bir tek memur. 

E~er, mesela, iiç yerden, iiç 
ayrı memur bu tevziatı yapar
~a, halk, giinlerce beklememq 
olur ki bu kadarcık kolaylık 
11edense fazla göriiliiyor. 
Vatandaş niifus kiğıtlarıru 

ılelerek, hatta tahrip ederek 
yapılan bu basma tevziahnı 

makul bir şekle sokmak için 
lıiraz mantık, biraz insaf kafi.. 
dir, Ayrıca tevziat mütehassı. 
sı olmıya lüı.om yoktur. 

Sonra, bu niifus kağıtlarını 

tahrip işinden de vazgeçmelf. 
dalıa salim bir usul bulunma. 
lıdır. 

rL;iM;;:::;;;;;;;;ı 1 Zehirli pastırma 

KO:-.:SER 

SALONU ---
Dcflcnin konseri verildiği r:a. 

ııwn, erbabı kalem, birer ten.kid 
yaımışlardı. Selami İzzet Sedes, 
kı::ııı,4. r esnasında, ::,alon ka~ısının 
a~ık bırakıldığını, boyuna giren 
~ıhan ol<lub,"Unu işaret etmişti. 

Ilabl Scl:.mi... Böyle diyeceğin 
yrıdc: 

a- (iazinoda kon:,er verilir nıi, 

hnni hususi konser salonlarımız 

desene .. , Guiooya tabü girip çı.. 

k~u ola!'ak .. • 

BOYl' KISA 

01.A.'LAR 

Bir bayan, boyunun kısalığın. 

dan dolayı, uzun gösterecek bi
çimde pabuçlar giyer. Bir gün, 
bir m•cli.te bir bay şu gafı yap. 
tı: 

Bu biçiııi a ·akkabıları çok 
scvi~·orsunuz, galiba, bayan •. 

Ye ~u cevabı aldı: 

- Sizin gibi ) alnız boy uzun. 
luğuuu nc yapayım? .. Allah akıl 
da vermeli .. 

ODUN 

Vr: HİKAYELERİ 

Odun pahalı, diye, herkes bir. 
birine odun hedi)·o ediyor. Bü· 
tiin espriler odun üzerine. Geçen 
akşam bir oduncu mahalle kah. 
ve~iude şöyle diyordu: 

- Düştük .. 
Hemen etraftan atıldılar: 
- Nasıl düştünüz. yahur. 
- Dile diiştük, canını ... 

TAKSiLERİN 

ZAM~tl 

Taksi ücretlerine faıla zam ya. 

pıldığından şikayet ediliyor. Şu 
iddiayı ileri sürenler var: 

- Taksiye binen insanlar, pa.. 
halılıktan müteessir olmıyanlar
dır. 

iri, öyle İlle, bu mucip sebeple 
daha yüzde yü:ı zam yapılabilir. 

AHMET RAUF 

1 

ı 

Kadıköyünde 

bir kız 
genç 

pashrma 
öldü. 

~ . 
yıyıp 

Kadıköytınde, Feneryoluruia pro. 
fesör B. Salim sokğaında 18 nu -
marlda oturan B, Nusret Ectıinin 
t-vliıtltğı 22 yaşlartnda Bayan Gü. 
zin Ecedsoy dün yW.iğı pastır • 
madaıı zehirlenme aliiııni gös • 
terın~tir. 

Sancılar içınde kıvranan za -
vallı 1-ızcağız Haydarpaşa nümu. 
ne hastanesine kaldırıln>tssa da 
az oonra kurtarılamıyarak 

0

ölmü'j
tür 

Ces('dı mua.'/ene e:kn abtbi 
adli B Salih Haşim M0rg1 kal • 
dm:masına lüzum göstermi,;tfr. 
\' e ceset bu lüııum Üz<'ıine i.İorga 
'1dk <.dilmiştir. 

H asehi hastanesinin genişletil
mesine 50,000 lira harcanacak 1 

Hasckt hastanesinin etralının 

açılması ~in Be!ediye Rt-ıs!iğ·i ta. 
raf r.dan 50 bın liralık bir tah -
sisat ayTılmışiır. Hcı.3,aneye trarn
,·av caddes:nde bir kapı yapı'a. 
cakhr. 

ı (HALK SÜTUNU) 
Der• Vt..·mek istiyor 

İnç:;liı.c-e ve Fran.-.ızcayı ıyi bilir, 
İngılu ınKtebind~n n1\!Zlaı bır l>a
yan, .;oct.lklara dcr.s \'enuek ve onla
rLn terbiyeleriyle meşgul olı?ı:ık isti
yor. l\.tu.nasip t.ekUt:eri ka.b•..:.l eder. İyi 
ve n~zıh bi.r mUrebblyeye ihl!yJ('l 0-

1.ınlar:n lütfen Son Telgraf H.t.lk Sü
tunt.nd.ı ol:'-Aürebbiye• runıuzu.n.a mü
racaat etme:eri mercudur. 

1, arıyor 
16 y~ında kims~iz fJklı· bır kızım. 

Hayattın ı çal~rak. kdl.dnmam icabet
loğinden yazıhane, fabrikllarl.i pasla
han(" e manı.talura··ıtartn yanında 

kanaa .:ir bir ücretle her han;<i Uir Lş 
ar:yor.mı.. To.ılip olaı!IJrln h.Jt(en Son 
Telgrn! H::alk sütununda (\'uzyı\) nı
""'1UZı.na yazmalarını hUrm~tt . .,. rıca e~ 

derim. 

Gelen iş Verme Mektuplan 
K.ı; ıyeı - BeyoğhI.dan gö:lderll

rr.Iş b :r i.S venne ınektubllıtluz gelmiş
tir. LUtfen ald.J.rmanız mcrcudur. 

Bir kaaiyer aranıyor 
Si: k~< ıd~ yeni acılan büyük bir lo

kantada Ka.lyer olar.ılı: çalışmak istl
yen hcsal.u kuvv~tli bir bayan aran
nıaktadır. Halk Stitununda Kasiyer 
nım:....zu11a acele yazılnla!J:ı nıercudur. 

Tefrika No: 93 

Sürü Çıngırakları 
Yaiao: CAHİT UÇUK 

boş b•rakh~l karanlık. uçurum, bize ı Uzand.j,ı yc-rde ha(ifçe dogrula.rak, 
t-n sadık:, en veCa.lt3r bir bekçi oldu. 1 pt.:ncere 1ç..nde duran .,azını aldı. Biraz 

VI sonra go~lcrimi kapıyarak 1 dinlcnıiye 

ıı~ gece ot:ıkl:l bOyfik kutill<ter ya- b31latH·"· Recebin dudaklan degli, yü.-
nıyor. R~cep. nğı.ldan geldikten sonra, re~L turkü .öylüyor. Vüucdüm. ı.istlin-
pcı.cere.1erin tahta kapaklarnı sıkı sı- den s~r..n bir rüzgar geçmlş gib~ tirpe-
kı ôrterek, kapıyı sürgUledi. İç-=-rl g:_r- riyor. Beni sevd..ğıni, ölü.nciye kadar 
d ği \-a!:it, ocağ:ı kQ.itu: se·ıe-tegi.nl he.p bu li..trkUlcrle bana 

- Sl>ğıJk \'ar!.. kalbinıc fislkhyan Recep, çn1ar, söy~ 
Ocağın yanındaki m.inderlıı ılık yu- terken, niliumda. garip hisler do&wor, 

r.ıu~k~na gi:>mülmüş yatıyordum. yeni tadhır sıcak bir hava dalgası gibi. 
Gt:.luırw;iycrek: kalbimi ısıttyor. Kendl kenct:me: 

-- I<ı.ş!. tBundan fazlası yokturt diye mırıl-
Dcd:1n. Çamlar hep bir ağızdan u- danıyoruın. •Bundan sonrası yok!> 

ğLı.!d~ryorlar. Fa.kat evimiz o kadar Kalbim heyecanlarla, h iç bitnıly€'n ta.-
sag~am, iç• ktşhk yiyecek Ye giyecek- ze heveslerin. WtWı duygulann ate-)y-
lerlo dolu k.l; s"ğu.k bizi üşulemiye- le çarptyor. 
cel<. Bul·aya geleli. tam btr ay oldu. Göz 

It!CC'p, ocağın önünden cekilerek aı;ıp yumuncıya kadar k1301cıic geçe-n 
pencere tarafındaki mindere uzandl. blr ay, benl büsbütiln başkn bir Fi.;,·n 
D.~arda uğultular artıyor. Bu sesler yaptı. Çı!Uige geldğimdenberl kuv1fot' 
her gece iJiraı daha büyüy01'. elinden, rr.apların sıcak demirındt.-n, 

Recebe bakıyorum. Yüzünde hulyah tlrketeleruı ktokacından kurtul ar· k 
bır s:ükiın va.r. Ha.yatın1l2 hep biribiri- d.ah&1 :.ızayan saclarıml, artık hep iki 
ne b~nı:lyen, fak.at doyulınıyan. bir tez- örgiı~de örüyorum. Sırtımda Rece
ı.etıe blr b.:ı.ı. vererek eeçiyor. biıı a.nne.>in.ln ııeli.nlı.k entar!s:i var. 

Olzeı bir kadın a 
neler ararız ? 

Kad'.nl:;.;,ın alt·ynıne olan bir mü
~ahed'!nH turaya yaza.cag.ım. Fakat. bu 
yazımdan, ınuh!t:rem bayanlar kızma
sınlar, btlf:kıs, başlarını. iki avuçlan 
arasına alıp dü~ür~ünler. 

Geç~n gl.İ!l bir mecliste, kadın aü
zelllği mevzuu üzerinde bir münkaşa. 
geçti, Ealıi.>, bir o;ıyanın güzel olup 
olmadığı rr.eselesinden çıktı. Sonra, 
kadınlar, eskiden mi daha eü
zeldiler, yom, şimdi mi daha güzel
dirler, suali ortaya atıldı. 

Bentm. o CUn, edindiilim intiba ~ıı: 
Maaleset güzel, tam mlnasiyle güzel 
ve kumrsuz kadın tipi, bueün pek az
dır . .Fakat, blr çolı: kadın lipleri var
dır ki, hoşumuza gider. Bu.. nedendir? 
O ak>amltl münak,..adan da aldığını 
ilhamlarla kaç türl(l güzel kadın ol
duğunu sıralıyacağım. 

Kusursuz güzel kadın pek azdır. 

Kusllrsuz güzel kadın demclı: hiç blr 
çırlı:m taran olmı,yan kadın demektir. 
Böyle kadın tipi az oldu~ için, güzel 
dedltimlz bir kadında nasıl kıymetler 
anyoruz? Şimdl a,,ağıya sıraıı,yacatım 
k<Ldı.n t.iplerine bugün güzel diyoruz. 
Fakat, hakikatle onlar kusursuz gi!W 
deılildlr. Bizi cezbeden, hoşumuza gi
den bir tarafları mevcuttur. demek.
tir. 

l - Bacakları güzel. Böyle blr Jı:&.. 
dına herkes dikkatle bakar. Hatta a· 
>•k olabilir, ve bi.z bu kadın:ı. güzel 
kadın diyoruz. 

2. - Elleri güzel. Elleri pek hoştur, 
1>evımlldi r1 biçimlidir, bakmakla daya-
mayız. Böyle bi.r kadına güzel kadın 
ciiyo:uz. 

3 - G~leri güzeldir. Bu kadının 
b>k•şlan da harikuladedir. Dolayısiyle 
klrp~!i!ri eııfcıtlr. Bu kadına güzel 
diyoruz. 

4 - Vücudü güzeldir. Yani uzt.m
ca b~ylu, bulun \'ı;:-:.ıl hatları munta
z~mdır. Endarnı kaıııı.Q1nrt.ı hayran ka
lırız. Bun"a g•LZCl, d;~·iz. 

5 - Agı:ı guzelrtir. A~ı güzel de
nH~k. duJ.a!t.laı·ı "'e d:,..lrd guzel de
mek... B•..>yle b~r k:..dın gCzel .sl!atını 
der'1a' a.: . 

6 - YUrtiyuşu ııu.zcld,r. B•ı· ,adın 

içln bu çuk mü.hırudir. Ad.tın ahn:ısını 
ıyl b~u-lt bır kadın, Ct"kekler l:..Zer-in

lie 'nzlac·i te~irL. olar. llöyle b~r kadı
na gu.zet deriz. 

7 - K~ını•;ına.sı gı.i.t.:eld•r. Fe\•kalJde 
tatlı bir t>~i vnrdıı'. Mu.i'.kt gibi bir 
h<!S ver.r. Lt;:cı-.nd'-ı..ie ı;ıcl!Jayıcı bir 
te:>ıri vardır. Bı.ına guzc! diyonız. 

8 - Zt:'ki ıcadın .. Gi.ıı.cld•r. E..:,··pri:e
rl, hazı ce\·aphırL vrı.rdır . İnsanı dü
şıJ.ndüriı r. or.ı !ar, saa ~lcrL>e başh .ışa 

kahnak, KOnuşnıak U;ter.ı.ltuz. Böyle 
bil· kadın guz.~t kadınd.ır. 

9 - O.ını-etınesi guzcldir. BOyle 
b:r k.ld~la bir gaz:n.::xla, veya b:r sa
,'..lnd3: biı· ikL de!a da.nsedcrsiııiz. İ~~
ntZC i»r ıca.Li..h.K dolınu:;tur. O:ı3 der
h:ı.t güzel kadlr .. ~!cıhnı vt:r.rsi.:1.z. 

İşte, buglaı. güze! tru·hn dedi.g:ıniz 
za:ua·ı, bu Lpl~r t;üzlerimizir. önünde 
canl Pn1aktadır. Ba t:plcr;n birinden 
brl hr.Jşı.ııına.a gld.:r, o !tad:na karşı 

tı..:.yranhk ciuyarıı:. Eğer, bu ha~lcller
den iküü, üçü, dOrdü bir arada bu!u
nursa. o, !e\•ltaldedc k~d1r.d1r 

F .. kat, dediğim g:h: t::ım, ınükeın

mel ~adın, kusursuz kJdtn çuk !l&dir

d·~-. E!!ôkldcn, k3dınlardn, şimdi ıı:radt
ğın •z bu hasletler aranınazd1. \~e ga
liba. QflUn it)ndir ki, eOO erlcek!el" da
ha mi.işla•lpesent idiler. I-\:adınl~ruı 

bu h:ısJE"tl-eri, bil.:t'1.are ıneydana çıklı. 

Bu:ılar, birer tc!e~H vesilesi. m.idır?. 
Bilmiyorl..:n. F~ıkat. kusursuz kadrn1 
Döh.""iiıeci:t'r Çaı,ı :.ınd döktüremezsi
niz ya_ 

R. SA.BiT 

Kasımpaıa ve T akaimde bu 
yıl ağaçlcındırılacak sahalar 
Kasımpaşaderesi civarı ıle Ok. 

meydanı sırtlarında bazı kısım -
ların \'e Taksim • Dolmabahçe 
arasındaki sahanın ve Mühendis 
mektebinin önünün bu yıl içinde 
ağaçlandırılması Berediye Ra. • 
liğince kararl~tırılmtjtır. 

Bu. yeşil ve pembe çubuklu, dara
cı.le belli1 g:en:ş etekli. elbisenln bana 
çolc yak4lıiını Recep, her dakika 
S.Oylüyor. 

Burada, radyo yok, telefon yok, 
kit.ar> yok, gazele yok, hiç bir şey 
yok. şehirler, oradalardakl hayatım 
karanl:k, k':ibuslu bir rüya gibi., ba.şı
ının bir kOşeslndc uyukluyor. Ne ka
dar ı-ahat, rn~:s'ut okluğumu düşün

diik-c;;e bir çocuk gibi .scvinlyorUtn. 
Bı.ilti:n gurültülerden, patmiılardan u
zaklaytn1. Ri.ızgarların ç~unlarda !1-
sıltı-sı. bazan uğultuları, su şırıltıları, 
Recebin türküleri, sazından b~ka 

ı> es d!Jynıuyorum. Bunlar da bana 
yalnız zevk verıyor. 

Bir kaç gün ev\·el, annemle baba
n1a uzun bir mektupla yeni hayatı
mın bir krokl~ini çizerek, kalbiml 
bütün hlslerlyle anlatmıştım. Küoı;ük 
Haşan, hediyemiz olan taze terayağ 
sitilini. koluna tlkarak.. bizi ~ehre 
b:ıglıyan köprüden geçerek, mektubu
ınu götüımüJ, ertesi gün geç vakit 
dörunü~tü. Anacığımın gönderdiği bir 
sür(.) hediye, arasında bcnl en çok se
vind:ren yün hırkalar, ve bir yün eL
bise ol~tu. Gerek babam, gerek 
annem bana darılınıyorlar, yazdıkları 
destan kadar uzun mektuplarda, akıl
lt bir kadın olduğumu, harekatımda 
c:tamamiyle s~rbest> bulunduğumu 
$0yliyerek, Recebl çok sevdiklerin!, 

(~AHKEMELERDEr;,,,,~·~·;~c ... -, 
"Ben mizansen filan bilmem .• 
Babamı görsem bestelerim.,, 

1 Yeni Do- ı 
ğumevleri 

- Vay, merhaba azizim .. Şekerden 
lezizim .. Artık ılitatınıza nail olamı
yonlZ, efendim .. Nedir?. Nedir bu su
rat, bu çehre? Babanı mı öldürdüm?. 
Tavuğuna kişt, hemşlrene pişt mi 
dedim. 

- Bırak Sltkl Elendi ... 
Be be be ben, q. u. sa.na, 
darııınıın ... 

- Ne ne neden?. 

Bırak! .. 
da da da 

- Ba ba ba bak! Hi!A alay edl-
7orsun .•• Ya ya ya ya yaptığını be
tendin mi e e e e evvelki aqam? 
Da da daha ne yapacaksın? Kahve
de, e e e elAlemın 1çinde, be be be 
beni kepaze ettin .. Tala tala taklidi.
mi yaptın. Be be be ben de, Rama
zandlr diye, misa!irlerlm.i ka ka ka ata 
kahveye, me me m~ me meddah din
letmlye geUrmI,ıUm. Ha ha ha Iı.a 
haysiyotim Ut! paralık oldu ... He he he 
he herkes bana baktı, durdu ... Be be 
be be beni herkes tanır ma ma rna ma 
mahallede ... 

- ~1 iki gözüm.. Gel civanım .• 
Gel azizim de, şu kenarda sana bir 
hik~ye anlatayım ... 

Adliye koridonmda, bit kenara bir 
pencerenin yanına çekildiler. N~kre 
bir adam olduğu anlaşılan mukallit 
ut, anlatmıya boşladı: 

- Bestekar ilstat İsmaU Hak.in Bey 
meruhma bir operet besteletmişler .. 
tistot. operetl besleldik\en oonra, pro
va ı;ın ttyatroya gelmiş .. Orkestranın 
başın~ kend.L;i ıeçmiş .. Değneği eline 
almış .. Başlamış orkestrayı idareye ve 
kf"ı\di'9i de ağı.ıyla güfteyi okumıya ... 
Bi.r yerlnrl<!, makanıı mah.o::usla, şunu 
da okumuş: 
cR 1ı parça ki de!a tekrar Cdi.lccek

tir .• 
Mıiellif le orad.ayırı~".. Atılmış, 

- .\.ır.:ın fist :1, demiş .. O be~telcn
mlyc '<.t. Onu b:z oraya m!z:insen o
lar:ık koyduk 

tistad, 
- Ben, demiş, mizansen tilô..n bil

mem .. KAğıtta babamı da görsem bes
telerim ... 

İkisi blred.n, uzun uzun güld<ıler ... 
Hakikaten, fıkra çok güzeldi. Ben 
de, gizllce, tarkettırmedcn gülmelı:

tcn kendimi alamadım. Epey süren 
glllme kırizi geçtikten sonra, rr.ukalllt 
zat tekrar söze başladı: 

- Ben de meddahım... Kahvede 
monolog söylerken. karşımda babamı 
görsem taklidini yaparım.. Onun !çln, 
biç gUcenmlye hakkın yok. Hem se
nin kekemeliğin de uydurma galiba ... 
Bak, demin gülerlren hiç kekeleme
dln .. Dikkat ettim.. Yarım saat gül. 
dün .. Bir defa bile olsun!. 

- Bı bı bı bı bırak canım alayı ... 
Gü gü ııu ııü gülerken kekelenir mi 
hiç?. 

- Şevklciğim .. Ben seni pek seve
rim.. Biz seninle çocukluk arkada· 
ş1y12.. Fakat işte, elimde değil; ne 
yapayım?, 

- Ha h.'.ı ha ha haydi.. Bu se!e.r 
de barıştım a.mnıa, ba ba ba b.ı bak, 
bir daha ka. ka ka ka karışmam!.. 

- Sen merak elme ŞevkJciğim .. Bu, 
bir de!adtr oldu... Şimdi ben şurad9. 
zabıt lc&\libi Fahriye uğrı,ya.cağım .• O
radan çıkıp Llngadnki Y.lhveye gide
ceğim. l!aydi beraber gidelim de, hem 
birer kahve içeriz, hem şöyle Sandık
burnuna· doğru da bir uzanırız. 

- A a a a amma, benim işim var .• 
Şa şa şa §a şahidim ... 

- Ben ~eni beklerim .. Hangi mah-
kemede?.. ı 
-~u şu suradak.i mahkemede ... 

Haydip:;~~~l~~i~~ orada beklerim .. J 

e-cidah., arkadaşırldan ayrılıp yü
ıiirken 1:endi kendine, 

- SPnin böyle blr gaatte b ir kelime 
ııöyl:yC'CE.'*lnt b!lseler şahitl:ğe de 
ç:ığırmazlar ya ... Diye söy1cn.yordu. 

İki şof Ör bir ote ciyi ölümle 
korkutarak 3 biG lirasını aldı 
SiıkcciJe Gü """ oleli sahibi 

Ar.lan Ahmet adıuda birisi ev· 
\ 'Clki ak~;ını Arnnvutköv s ırtların... 
da olimı telıdidtie korkutularak 
3 hi n 1ira'5ı gao:holı..nnıu'.iitur. Ya .. 
pılan tahkik:ıta nazaran hiıdiıe 
~.u~ le ccı-e:,aıı etnıi~tlı·: 

Ar.l•n Alıınedin kamyon l:is. 
tiği aradı;.,ını du~ an . lehmet ve 
Iia.> daı· adında ikl )Oiör, kendi· 
si.ne ıııiira.ra.ıt crlerek l:ir arka ... 
da. :ı!da i kamyon listiği bulun .. 
duğunıı. bıml:ırı 3 bin lira~·a sa
tnra~ ı nı. ancak i~i ~izli tutınasıoı 

söylem;~lerdir. Ar lan Ahmet bu 
iki ~oforiin teklifini kabul ederek 
erle:-.i gün :; bin lira ile Beşik.. 
ta~la bir gazinoya gitmi~lir. 

Ha.y ddr ile :vfehınct, yaııların
daki bir arkadaşlannı, lilstik sa. 
bibi olarak tanılnı:~laı· ve Ars-

Ev ıah bl - Kiracı 

lan Ahmedi otoınobillerine ala. 
rak Arn~\'utköy kırları civarın• 

daki Mr kııliibeye lfıstikleri ver. 
nıi'k Hzerc göti.irn1ü~lcrdir. Üç ar- ı 
!<adaş bu ıssız ~·erde tabancala. 
rını rekerek Ardan Alınıedin 1 
zoı la 3 biu lirasını aln11.ş ve ken... 1 

dislni. kıtda hırakar::ı.k otomobil .. j 
le kaçn1ıı:lardır. l 

Vak'dya zabıta el ko) muş. cür
elkar hırsızları şiddetle aranııya 
başlamıştır. 

-----<>---· 
Baker mağzası 

gün kapatıldı 
10 

Bak er ınağazası n1iidiiı·ü Sala. 

111on Sercra ile kuudura dairesi 
şefi Dinıitri, Fiat Mürakabe Ko
ın.isyonunun tesbit ettiği kUr had
dinden çok fazla fiatle satış yap. 
tıklarındaıı ınahkemeyo \'erilnıiş

lerdi. Mahkeme, suçluları 30 iira 
para ce--Lnsına mahkUrn etnıis ve 
mağazanın Ja 10 giln kapatıİma. 
sına ~arar verıniştir. 
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Vilayetimizin her ka· 
zasında bir 

Doğum evi açılacak 
Sıhhat Vekaletinin emri ü:ııe -

"ine vilavetiıniı.in her kazasında 
bir doitum evi açılacaktır. Bll ınak. 
satla bütçeye yeni mali yılda ka
beden tahsisat :.onulacaktır. Di.. 
ğer taraftan Belediye Reisl.i.ği Üs. 
kii<l.ardaki •Zeynep Kiımil do • 
tum evi• ni sür'atle tevsi etme~ 
karar vermiştir. 

Bu yıl hastanenin bütçemne dötr 
bin liralık bir zam yapılmıştır. 
On yatak ilavesi lçin hazırlıklara 
başlanmış bulunmaktadır. Önü • 
müzdeki ay zarfında yatak adedi.. 
nin şimdikinden on fazlasile 70 şe 
fül&ğ olunması için de teri,ibat 
alınmaktadır. 

Otakcılar - Rami arasında 
ye11i bir şose yapılıyor 

Belt-idv<> Reisliği Eyüp - Otak. 
çılar şoses:ni temdit etmeğc ka • 
rarlaştırılmıştır. Otakcılardan 
Münze,·iye ve oradan da Topçu
lara \"e Topı;ulardon da Ramiye 
kadar büyük ve geııi§ b'ır şose 
inşa olunacak ve bu şose boyunca 
ağaçlu ' ld<><:ektir. 

Partide bugünkü toplantı 
Bugün Cumubiyct Halk Partisi 

V'ilay·zt idare heyeti reisliği bi -
nasında bir te>plantı yapdarak 
Cumhuriyet P; yramında kaç ço. 
cuğ~ eJ.b;ııe ve ~upka ile ayakkabı 
\"f'I" lecoği karar!ııştırılacak:ır. 

~---

Gümrük caddesi asfalta 
ta! vil olunacak 

Em:nönünde gümrük bina.sı ö
nündekı cadckn!n de asfalta talı
vil o1unınast kararlaştırılmıştır, 

HABERLE• 

ViLAYET ve BELEDiYE: 

* \'•li ve Belediye Reisi 
Kırdar, Belt.:diye Viı.iyet işleri 
kıııct.ı \?t·k::ılete izahat vennek. 
Ankilr;.y ı g'.tn11st .-. 

TiCARET ve SANAYi: 

Lutti 
hak.

üzere 

+ A\·rupa hud ıdıı da yeni ınunaka
t!l ış e.·int t-etk.ik eaen Guı1U'ı.;.kler t 

Başn.udüı i.ı ~clu invi7e dönnıüştUr 
+ Jo'ıat ·~:1Lt\.ı ı~abe Konıisyor .: kır

mızı HlCrciır.~ac tnp~n 25 kurli.,, 10 pa
ra narh k 1))'1T!1J~tur. Perakende 29 ku
ruşa ı;atılac;~kt~r 

+ Trabzon yağına toptan 132,5 
kuru~. ı>erakerıde 150 kuruş narh kon
mu:,tur. * Vilt'.tyet eınrinc veri1en 10 ton çi
vin:n te\•ziine bugun baş.ianm~ttr. 

MVTEFERRIK: 
+ Kı-uın nıı..istahsilleri hey'eti dün 

AoJ;araya gitrr.i~~il. J~letJr:eler . ı.e ait 
bJ.z~ ınalıcmenin tedarki ir;iıı İktısat 
·vekalt:tiyk· tenıasklrda bulunacaktır. 

+ ,\llln !ialı 24 Ura 90 kuruştur. 

E\· tJhibı k:racı ınün.ıeebeUert yeni 
bir karaırla yeni bir safha arzcdiyor. 
Bahar.eler ic~·t ederek kira bedelini. 
yükseH1"!'tek istiven ev sahiplerinin· 
uôylc ınuhtt:me1 bir tasavvurları ber
t11raf edildi. Klrarı, kirasını vermek 
şarUy:-;-, e\•cien ı;ık~rı1amıyacak. 

Bir Cinayet Davası 
Fakc t, Ou işle bir takım uzun mua

mel8l v;;:.r. Ev sahibi uğraşıp duracak. 
K'rao;ı u~'Tn.şacak. iı nihayet. mabk:e: 
meye iot:!.ı.l cılE"Cck. Bizde b3z\ karar
:&r h"llk trır:.ıfı,...d:ın yanlış tefsir edilir. 

Bu son kaıaıın •1a, kiracıya mutlak" 
stıret1e \•er~lın., blr imtiyaz şeklinde 
tefsir ntar.r:.o~i'ldan endişe ediyoruz. 

BÜRHAN CEVAT 

çok tak'dir ettlkleri:nl ilaveyle, başla
dığım yolda sıhhat ve 5.fiyette yürü .. 
mcıni. ten:cıınl, bahara geleceklerin! 
vaded~yorlar. 

Bu ınektuplardan !'!Onra nıhumd.akl 
.sükCın genişl~i. 

Gözlerimi. yarı aralıyarak Recebe 
baktın •. Gög.;ünün üstilndcki sazını, 
yun;uşak ok ayışlarla çalıyor. Duvar
larda ti~~'Ş"'n ale\•ler, onun sesiymiş 
gibi. 

Gözlerimin ac;ıldıi.ımı görünce, sazını 
el ir..rlen bırak::tro.k, bana doğru kaydı. 
Onun acık kollarına uzanırken, çene
min ;cunu öperek: 

- Uyk.un ınu geldi Fiğen?. 
Di.ye sordu. Biraz nazJanarak. ona 

sokuldum: 
- Hem de ~k! .. 
Kah.kahalarla gülüyordu: 
- Ayakların ll)'~tu değil mi?. 
Gö1.lerimi örtüyor: 
- Ilem de nasıl!.. 
Diyordum. Bu her akşamki, uyku 

vakti konuşmamızi1. Reeep, beni ku
cağına aıarnk, beş adım ilerideki yata
ğa götıjrdü. UyuyLtncıya kadar, ona 
çocukluğun1dan bahseder, mektep ha
yatımı anlaUrdım. Her gece yen~ bir 
mc·,,.zu buluyoruz. O da bana köy ma
salları, mağaralnra, pınarlara alt efsa
neleri ~öyH~o'"'du. 

- Bu aıtşam bana ne masal söyliye-
cek.s.n Rl"Cep?. (Devamı Var) 

Yazan ETEM iZZET BENİCC:: 

O - Hayır. 
Ben - Birisi mi g<iTdü? .. 
O - Hayır. Kimse görmedL 
'Ben - Bir şeye canın mı sıkıl •. 

dı?. 
n - Haytr. 
Ben - Bana riilldevu verdiğine 

mi sıkıldın?. 
O - Ne münasebet• 
Ben - Benim huzurum mu se

ni sıkıyor? 
Ayşe bu sorumdan sonra büs

bütün bunaldı. 
- Çocuksun. Ben seni ne ka. 

dar seviyorum görüyorsun. Bir 
dakika görmesem deliye dönüyo. 
rum. Yervüzünde ilk ve son sev. 
diğim erkek sensin. Bu sevgi bel
ki bir gün delirtecek kadar artı. 
yor. Fakat, korkuyorum. 

Dedi ve .. bu: 
- K-0rkuyorum .. 
Kelimesini ağzından birkaç ke. 

re çıkardı. 
- Neden korkuyorsun?. 
Bu sualim üzerine durdu. Son. 

ra, gözlerine hareket verdi. Bu 
hareket, gözbebek.lerini irileştir
di, irileştirdi, ve .. o siyah, keskin, 
ateşli bebeklerin bakışları gönlü. 
mü ve bütün hüviyetimi tutuştu. 
rarak uyurmuşçasına gözlerimi 
kamaştırdı. 
Tekrarladım: 
- Neden korkuyorsun? 
Yanıma sokuldu. Koluma gir-

dL tl'şüyormllj, titriyormuş, başı. 
nı sokacak yer arıyormuş gibi 
büzülüyordu. Birden, 

- Cevat .. 
Dedi, sayık.lamıya b~adı. O. 

nu hiç böyle görmemiştim. Başı.. 
nı koltuk altlarıma •aklamak is
tiyordu. Hafif bir •esle: 

- Ben en sıkışık bir vaziyette 
.. tur ve senden yardım istersem, 
bu yardlmı bana gösterir misin? 

Diye sordu. Tereddütsüz: 
- Tabii ... 
Cevabını verdim. Daha scnra, 

konuşmamız şöyle devam etti: 
- Fakat, bu yardım çok mü. 

him bir şey üzerinde olursa?. 
- Bence mühimi, mühim olını... 

yanı yoktur. Her istediğin şeyi 

daima yapmıya hazırım. 
- Fakat, bu söyliyeceğim şeyi 

dünyada aklıma getirmezdim. 
Merak ettim: 
- Nedir bu, böyle?. 
Hala tereddüt içindeydi. Söy. 

]emekle söylememek arasında sü
rüp giden bir kararsızlığı vardı. 
Tekrarladım: 

- Bu çok mühim şey ne ola. 
bilir? 

- Ummadığın bir şey .. 
Dedi, fakat sonunu getirmeden 

yine sustu. Merakım artıyordu. 
- Şimdi söy Jiyeceklerin mü. 

himleşti. Hakikaten merak etınj. 
ye başladım. (Devamı Vaı) 

Fransız yııuaıOJll 
mes•uııerl ,..r; 

Yazan: Ahmet Şükrü f.S ,.;. 
p t• 

Fransız yıkını yeni zanı• .0dıı 
hinin en önemli hadiseler• 
biridir. • 

Jet• I" 
Fransadan gelen lıabet k ,. 

re, ruom'da faaliyete geç~ ır 
u•' lan mahkeme tarafından p1 

0 
~ 

me edilmek üzere, şi01did< diı' 
Başvekil, Leon Blum ve pşl•d,ııJ 
ve eski Fransız Başkuıu•0 b'P' 
General Gamelin bir kalcY• d,_ı 
udilmişlerdir. İki poJıtiJ<_a ~b,.-, 
ve hir asker hakkındakı h•rb' 
Fransayı hıuırlıksız ofara~ 61 
ve feli.kete sürüklenıclı 1 '~i ı" 
ithamda biri harpteıı e~~'! ı•' ,f 

ınanlarda, öteki harbin ıl•" , ,,, 
üçünciisii de h;.rbin idarrs'.:,Jıf. 
olmak iizere üç safha ' .,.ıı . bl 
Fransanın hazırlıksızlıl? 1 ~.,. 

.. .. İn ·ı· d ıarıııı~ • gun once, gı ız or u d'' 
mandanı Lord Gort ıarı!•• r'" 
İngiltere bükümetine :veri1'~,rı~ 
porlann neşriyle de açıl<c;~rı'ı' 
belirtilmiştir. Gerçi Lor0 •' dt!'L 
bu raporları, 'Fransaoıf\ 

1 
bt• 

İııgilterenin hazırlıksıılıi!'" l"' 
lirtmck için ne 1<dil:ıı·~ı.ir· b'~ 
kat iki demokrat devıctı• fi~ 

. nııt ~ 
hazırlıkları aşağı ~ uk•tl d l:.O'. 
olarak yürümekte id" x,or .,ıııl 
bu raporlarında, ken<li>i _de;,r• 
olmak üzero bütün lugıl•• il•"' 

ıill y 
kurmayının yCfli harp ' •1,ot 
ni anlamadıklarını ıtiraf ' 

1
.,rt 

tedir. İngiliz kun1aııdaıı 1ıı 1\ eli~ 
snvaşa gönderilen kıfdJ&rııt:t~,_. 
rinde kafi miktar tank ,c d•ııı<'' 

. t 
re yoktu. Zayıf teçlıız fıl•i' 
kıt'alar üzerine, t:ıy)""nre ili"' 

le ahenkli işbirliği ynP•"\!•' • 
tanklarla teçhiz cdih 11 '~ j1gıl~' 
tünıenleri hücunı edıoci il tf'' 
lcrin ınağliıp ofnuun:ıları.cıtıt ,=· 
kiiu yoktu. Frau•a da ld••'ro',.J' 

k .. 1 . ni '' I•' rer en şup ıesız a) . ~. 11t 
idi. Bu, ha!'pten ev,·cfkı :o.;! d;ı• 

f d 
vcı·ıı•r ,, 

zar 111 a l'eteu ve .. ·' fr•" 1 ı, 
lıil olmak üzere, lnıtun ~uİ' 
askerlerinin '"·eni harp tt ;lc'

1 

• 1 lldaıt , ı. 
aıılaınanu~ olına arıı 11tılı· 
geln1İi1İr. Yoksa f~ran!öıt cldtlıl1 • 
icap eden (edakiırfıklal' ~ 0,ıı ' 
ınistir. Fransız a• l:::rrli'.'rı. \'"''" 

. " ı• f• 
nıeııtodan aldlklart tıarrı·~t •" 

• 113 f;• •" 
tını tank '\"O ta,·var,• I1 ttı ' . . . .. ah!! .~ 
fedecclclcri yerd'!' l\1JJ10 t'ııııl 1 '. 
hı~a.,ına o:-erfetın~sl•Jrdir. t•~tP 

... . . ..ını ~ 
nıaıua!ıdır kı 1~18 b.ntı... ı:ı•" 
eden yıllar zaı·fıııd• uz•'' el~~r 

(.tP ~il 
Mareşal Petcn Fr<'nsıı .. ,.,,ır • 

. . go ·"' ınn'-' Ba~kanı vazifc~ırıı ftsıv • • d ,. 
idi. Ve ondan sonra . i.! t,-11 Jo; 

askeri teşkilatında bır ~ 1; 11 ç' 1, 
ğer suretle ilgili oıın• :ıl'r' ,. 
madı. Bu hale gör•· ~,,1ı•ıı r 
Fransanın askeri hazı~~I ~l•'ıı 
dan dola~ ı ba~lıca nıos . 1 
daıı biri olmak gerekllf·. ~t ııı. 

b h"~ - ~ Fransanın :yıkını 3 · ı• d t<•· ,~ 
mes'uliyet daha ""r ır btl ~,,,. 
mahkemesinin bunurıl~ 1119ı.t' 1~, 
gut olınıyacağı anla~' . ,l•~~.r· 
Bu da ınütarekeniıı 1

" ;,,ih "~ 
sı n1es'ulivctidir. Gerçı .·ı.ıı'"'~1 • .. ıc· fıtl ılı 
nüz bunun hakkuıda 1 

•. 14 ,1111 'tir' 
vermemiştir. Ve bu h

11 3tı ,JY 
d 1 . ı· . .,.,re ~·· ca e cnın ne ıcesıne "fC 0,ıı ,,,,, 

bilir. Fakat ayııi şeY . 
1 

, ıı<'.~,ı 
kemesinin ele .ıac•~' ıı•~' r• 
hakkında da doğrud0 '1• 1;~•'' 1: _. 

PO 1 J:&'" 
şudur ki Fransız ;it • ,f 
için henüz, 1939 savsş il• ~·6,. 

es•!•-> ., 
dır mes'uliyetler ın 0111 ;ıt' · 1~ 
gul olmak sırası gelP' bir<"~ ti~ 
giin suç gibi göriin•ıı rt5•''~o 
1 b.. .. k yu b''' er, yarın uyu .. . ·bİ, 1ct' 
hareketi olıbilecegı ı1 ~;r .p 
vatan,everlik sanılall 1 .bi(ıC· ... , . o "' ;tı'" 
ket de yarın ıhanet p"l· ,,ı. 

• rı'iıı rt• 
Bu durumda f ra lı• ,,,o 

ııru ı• adamları için en d0 
.. ·iik ~'.,,,,o 

1939 harbi denilen .b"~,1 fıı~' ~·!· 
sonunu beklenıektı.. 1111i)' 11ı' 

1 c ·~~ 1 ortasında sut' te\'°l t.1lit1 fi1ıı 
kısmak ancak. küçiik _P ıı'~ııl· 
tir~aslarının tcıahiirıt 
delalet edebilir. 

sr•" ' izciler "/ ·cJİ~o ~ 
Ankaraya 9' gıJ•· 

. karsY~ ·1'·" Şehrim •zden ,\n <eııl' , • 

C 
, ( B ,,,ran11 ') ı• . 

umlıurıye ~. ·ıclıcr , ı 
istirak edecek ol3 n .~ ... ır.d• r 

"' ··nu oı.. ':ı:: 
rınki çarşanıba ~u . )\arllP 
ra hareket etıne.erı . J ~ 

•• rı11 ,. 
mıştır. li>"'" 5 _,. 

Bu yıl ""Iırim:z 0c 4 eı< 
~- 1 de 1 c1

· 

384 orta mektep er 13~ • 'ı ,ı 
' 'd ekt••· a 

Ankaraya gı ec . diifiİ ".' 
San'at Mektebi :-,ıu ,...:eı-tıt· 
Etimen riyase' cylı> 
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==========[ ~~~"""'"""ı11ıtı:ııı1"';-1 • Heyecan &' 
İngiliz mehafili, yem Ja· Dünya sinemacılığı ilk defa 
pon kabinesinin efkarı her ciheti nıiikemmcl muaz. 
teskin için vücude geti • zam bir film yaratmıya mu. 
ı·ilmi§ bir kabine oldu • vdfak oldu ve ilk defa Ame-

ğu fikrini ileri sürmekte, Aza k denizin- İki istikamette rikadan Avrupaya tayyareyle 

(Bu yaı.ının metinleri Ananotu 
bir muharebe ihtimalini getirilen 

't A.iansı bültenlerinden ahnD111tırı 

tlhiı eden: Muammer Alatur 
pek varit görmemekte • den Kafkasya- Alman tazyiki Bu FHm : 
dider. Bununla beraber 

d 
Asrın sinema mabudesi 

~ JaPon B~vekili Tojo, harp ka. 
.. 'ne:si azasına hitap eden ilk gün
~ eınrinde, Japonyanın yabancı 

~;;~nn:;~;~~eıl~:!;./~t: ya bir hareket gittikçe artıyor 
~ektedir • 

~ ·l~tler tarafından çember içi-
1:e alınması hareketini önlemek 
Jllııtınunu tavsiye etmiştir. Tojo, 
/Potıyanın tekrar silahlanma si
~tıııae gösterdiği terakki!eı'<len 

:n•nuniyet beyan etmiş ve şu 
zlert ilave etmişlıic: 
•- Kabinenin başında bulun. 

~ktan ve bu nazik devrede or. 
'ot lltın idaresini el~ tutn_ıak_tan 
~ancak mutehassıs olabıLirıın.• 

~.!laşVekil, Harbi~ Nezareti er. 

1 
•nuıa hitaben de, Japonyanın ' 

b n:<i- hayatla ölüm yollarından 
~ lrinı terdh zaruretlnde olduğu-
• 11 soylemiş ve i:ıuhranı h""<armak 
.~ 1~ ~~rkes!n her şeyi fedaya ha. 
<ır '" ı· ld'" t "'"4 1l"'rna.sı azım ge .gı av .. 

Jc 1nde bulunmu.,.<;tur. 
, a,>on Har!ciye Nazırı Togo da, 
~1 \'..a;ifoe:sitıe başlaması müna-
• eı le, söylediği J~pon harıci 1 
aseı;ni şi;yle ızah etmiştir: 

ır.:'"':" Biz Japor.lar 1!1f'mleketi • 
1ta'ı tehdlt cd«oek her tehlikeye 
Ilı tşı Şiddetle müdafaaya azmet.. 
~ bulunmaktayız., 

11 a>.ır, milli vJhdetin lüzumüna 
~:~et ~tın~ ve adalet esasına kuv. 
~ ~ •stinat "'°tmiş ve hakikat -
•.rı d ' 

•ıına cepheden görme~ a. 
tl;.ll'ı, olan Japon harici siya.se • 
it-~ ~ar>on İmpaıator:uğunun yük. 

'lfı.: lOdefine ul~mağa. ve dünya 
taı -<nun teessü~ün~ i~tırak etmeğe 
· tnakta ·ız-. denıiştir. 
ı\; Eski ffqrbıye Nazırı General 
•J:ki de yazdığı bir makalede 
ıa/0nyamn hayat sahasını ve 
. atı ınenfaaUcrinı kanı paha -
~~~ '1~ o_lısa müdafaa cde<:eğinio 

neti~den emin olmad.:ıkça, yeni 
muhataralarla k•r~ılaşınak iste • 
mesi muhtemel değildir.• 

Umumi mlltaka şudur: Yeni 
Başvekil General Tojo iktidar 
mevkiiııi, fazla s• bırsızlanan as. 
kerl meha!ile sabır ve sükUn tav. 
siye ctmeı;>'C ve bunu kabul ettir
meğe kafi otoriteye sahip yegane 
devlet adamı olduğundan dolayı 
kabul etmiştir. 
Bazı Amerikan gazeteleri de, 

İngiltere ile Amerika gevşek dav
ran.rsa, J aponyaııın tahammül e
dilmez ınuzir bir kuvvet olacağını, 
h;;lbuki şimdi Japon donanması
nın harbe hazır olmaclığ:nı, İn. 
giliz ctonann,a.smın ise kuv,·et -
lendi·ğini yazıyorlar "" ~cı müta. 
leayı ileri sürüyorlar: .çindeki 
Japon taarruzu akim kalmıştır. 
Uzakşar!ctaki Rus orduları Jıaliı 
yerinde duru.yor. Japonya ile bu 
işe 11ihayct vermenrn tam zama
nıdır. ~er rezri karar verilirse, 
Japonyanın boyun eğmesi, harp 
çıkarsa, kuvvet yığınlarımıza u . 
zun müddet mukavemet edeme
mesi muhleın<."ldir.• 

FRANSADA HADİSELER 
Vişidcn bild:ri 1 diğin<> göre, Frar~ 

sada Nant böLgesi Aldman kuman
danı General Frederik Holç dün 
sabah öldürülmüstür. Alman Ge. 
neraline ateş ed~n iki kalil kaç -
mışlardır. Cinayet, şehird~ Sen 
Piyer meı"Clanmda ışıkların karar. 
tılmasnıdan istıfade .:dil('r~k ya. 
pılmışlır . 
DOKTOR FUNK ROMADA BİR 

NUTUK SÖYLEDİ ı eın."<hr. 
~o'"D Alıtıan İktısat Nazın doktor 

:; llA, JAPONYANIN HARBE "•llE Funk Romada bir nutıık söyle _ 
t CF.ÔİNE İNANM!YOR miştir. Nanr bu nutkunda, Akde. 

? ta Sıiıs ismind.ki twı-crc ga. nizde yeni nizamın tl'<'8'üsiine nc-
~.:1•nin Londra muhabiri şöyle zarct etmenin İtalyanın vazıfesi 
~ ll'l·Yur: tUzakşarkta vukuu muh.. oldu.gunu söyli,--erek, czcürr.le 
~.ır el_ıhtilatlar, dığer bir harp dcmi~tir ki: cHarp bitince, iktı. 
'ır~ltatı sahası ihdasını kol:;ylaş.. sacli sahalarla mülıad !c münase. 

hak mahıyette değıldir. Hiç bellerim izin sür'atle k!'SSÜS ede. 

Qs~:;~~~":;~;o;~;s7';~~;~Rı -, 
~. .. .......... 

ıi'nlıı. İlk Tem. 
~,,. 

'"-00 189,38 

ısıo.oo 
Temzilik işleri amelesinin iaşesi i.çın alınacak bulgur, 
yeşil mercimek, ku ı u faslllya ve nohut. 

121,50 Temizlik ~!eri am desinin iaşesi iç!n alınacak kurıı 
'l'· . soğa.n: patates, .prasa ve lahana. 

ıy,1 a~hının bedellerı ıle ilk temınat mıktarları yukarıda yanlı işler 
t ~{r1 

.. aç_ı~ _eksıltme.ye konul_m_uş t~r.' Ş.artnar;ıeleri zabıt ve muame
•t Udurlugu .ka~emın~e gorule bılır. !hale o/11/941 çarşamba gün;.i 

lııı~b 14 de Daımı Eııcumende yapılacaktır. Talıplerın ilk teminat 
-l)~, U>. veya n:cktuparı ve 941 yılına aıt Ticaret Odası \-es:kahrilc 

"gUnii muayyen saatt: Daimi Encümende bulunın,ları. 9326 
~~, ~ . 
.............._ -n 8. İ!k Tem. 

•ıa,--

~oo.00 

iıs o ' o 

63,98 

'2.50 

63.38 

Unkap.'.lnında Kasap 0("T'Oirhun ır.ahaI. 

lesinin Zeyrek MehmC'tp.ışa s<>kağında. 
4 - 6 nuı1•aralı ev anknzı. 
Fatihte Kas:\p Dcmirhun mahallesinin 
Uski.iplü sokagınrla 1 - 16 n;..ımaralı 
altında dükk.lnı buhınc.ı.n ev ankazı 

Fatihte Ka ap Demirhun ınJhalles 1in 
Unkapanı tll'ını sokagında 5 n~~a:·..ıiı 

,. 4:r~hın. - . . ahşap ev ankazı. 
. ırrıaJt .tn bedellerıle Ulc teminat mık tarları yukartda yazılı üç par('a enkaz 
~ltıtta t.ızere ~yrt ayrı açık aı-tırmtya konmuş~ur Şartnameleri Zabıt ve 

~ .. lt ; MO.dilrlO#i_! kaleminde görQ lebllir. ihale 5/11/.941 ça,.,.amba gü
~~ rrı t de Daımı Encum~nde yapılacaktır. Taliplerin tik teminat makb'.tZ 

ek.tuplarile ihale günü muayyen saatte Oaiınt Enciln1ende bulurınıah.ı.rı. 
'- (9328) 

HAZİN BİR TEŞEKKÜR 

Vişi, 21 (A.A.) - H. O. Rusyade.· 
ki barp vaziyeti hakkında şu miltalea. 
serdediln1ekt.edir. Taganrog'un zap
Undan sonra harbin bütün alikası bu 
nuntakaya inlikal edecektir. 

Aln1an ordu.sunun biç beklenmt:ye-n 
bir manevraya tevessül et.n:.esj ınuh

temeldir. 
Alman kumandanlığnın Tae:ınrog 

körte.Li.nden karşıdak• Ku.ban sahi
line asker çlkarm~t bekleniyor. Bu 
horek•ot tahakkuk ettiği takdirde Ka!· 
kasyaya karşı harek:it heınen Ltiıak

uk ed.cl>ilecektir. 

Koraeı Bai'ln 
sert sözleri 

Londra, 21 (A.A.) - tB. B. C.> A· 
mcı·ika Hariciye Naı.trL B. H 1 .. ll dün 
matbuat nıilmessillerlno.:: yapll~ı be
yanat~n. Kecmi. Aınr!T"ika torpido muh ... 
ribin<! yapılan taarruzun Ahnanyanın 
h<r tarafa kill'il taarı-ıız I~krınt. bir 
nı.bal teşk.!ı ettiğini söyleıni~tiJ.·. Al
n1Cıny;oya bır protesto notas1 gönderi
lip göndcr:tı .. Jyece~ h<.i.kkınd:.ı baze
tecilcr tDr;ıfından so·.ulJn :;ual.: ce
vaben B. HuH 4:3Cy'ıf1ır.ilel h: ydut
lara dipl'11n11t!k no!:ı. ç:öndermek tı:ıy
dasızdn .> ci('ıniştlr. 

Alman Soyve·' 
Harbine Bakı!l 

~ 

(1 l:ıc; SrJılfcden Devam) 
Ofi'nln Sovyct hududundan \'Crd.igi. 

habere göre, SO\'yct Erkfını ıı~·rbiye 
nc:;;;ı Ge.:..1eraı jvnko( 1\10.>kovan1:1 ha
r~cl C("ph~i ~~uın.andanlıg1na. hı.yin 
edllitıiştir. Bu k:ırarnaıue ~1'3.reşal Ti
mocenkonun a1.ledlldiğini ihsas ct
noe:ttcı.lır. Cı...nkil General jonkov·un 
Unvanlan l!rası.nda geçen Temmu-zdan 
beri Ttmoçenkoy::ı ait olan cl\-Ierkez 
Ccphe:;;i Kunuı.nclıını1' ünvanı da var
dır. 

l\1oskovarı:n c.;ki garr.izon kunı.an
danı Genc-•·al Ra\.ıakın'in Kor G'"'ne-
ralliğc ter(! ed:!n1C?;İ. de, bu zahn ·ııh:ı. 

nıühlm bir vaı.i!eye tayin edllı..il ~ini 
.ıan.nettiıa~ektedir. 

<-Pra\·d:.: ., gazc·tc .. 1nin harp ınuha

biri, son tahn-..in1ere nazrran, Şark 
cephc~lndcki A m~n z~y~atının 4 mil4 

yon ö!(ı ,·e y .. ralıyu baliğ oldl1~unu 

uqdiın<"kl{'dir. 

Alm· n Tebliği 
(l :r.cı Sahlf<don D<vaın) 

cak olan Rıts ordu;-u da bozgıma 
U!l"amış:ır. Bu ordu üç aY ıçin'1e 
mağh1p olınustur. Ordımıın te. 
şekk;il/eri Alman taarrıızımu 

Sovyet lıii.kı1m~t merke=iııııı tah. 
kim edilmiş olan lıa,·icl is"il:kdm. 
!annın öııiiııc 1:adar götürmüş -
tür. 

Taganrog veltrini zapteden lı ü. 
C1lrn mfrfre:elcri, kuş uçuşile 1'os. 
tof'a 60 ld!orııetre kadar yaklaş
mışlardır. Bıı miifrczeler şimdi 
Kafkas istikametinde mühim bir 
denıiryolıı W isak nokta."ı ve Sov. 
yetler içiıı lıayati bfrelıC'mmiyeti 
lı.a;z olan Don nelıri ii.:eriııdc bu. 
!tı ıımukt.ıd' rl'l r. 

Muhsin Ertuğrulun 
ifadesi ahndı 

<1 inci S:ıhlfeden Devam) 
dir. Celalettın Ezinenın davasına 
birkaç ı:tüne kadar baş!anacaktır. 

YENİ DAVALAR 
Diğer taraftan Muhsin Erl .ğ. 

ru! da c_.ıııcttin Eziııeye r.1u~a
bil bir hakaret davası açmıştır. 

San'atkar B. Tıılr.t da muharrir 
Peyaıoi Safayı dava elmiı;tir. 

Kafkasya'ya 
doğru 

lt ŞEltEKCİ "' 1 
Sevgilı babamızın V'l.lkuu ve • (Başmakaleden Devam) 

Vişi 21 (A.A.) - .on. Havas 
askeri muharririne göre Rusya
da vaziyet şudur: Alman ileri ha. 
reketi ve bunun neticesi olarak 
muharebeler şiddetle devam edi. 
yor. Tebliğlerden anlaşıldığına 

göre muharebe başlıca Moskova 
ve Doııeç mıntakalarında şidd~t -
ildir. Alman kıt'alan Moskovada 
Sovyet hatlarına derin surette 
.girmişlerdir. 

Cenupta Ruslar gittikçe geri 
pi.!skür!ülüyorla•. Macar haber • 
!erine göre Sovyet hatları bırçok 
noktalardan derin surette yarıl • 
mıştır. 

Sovyet radyosu harp hakkında 
pek az haber vermekte, daha ziya. 
de halkı mukavemete deval et • 
mektedir. Bundan anla5ıldığ:na 
göre Ruslar, Almanları durdu1·a
mıyorhr. Moskornya ,.e K;ıfkasa 
doğru tazyik gittıkçc artmak' dır. 

Harp vaziyeti 
(1 Lnci Sohlf<d<n O<VJm) 

le muvaf(ak olınuş, iki or<1 ~ı)·u. 
biribirinden ayırmış, bu bölgede 
Don \'e Volga nehirleri yolu Al. 
man taarruzu İ!:in açık kalı~nŞ
tır. Mareşal Tiınoçenko cenup 
cenahında ve Maresal Budiyeni 
de şimal cenalımda. birer müda
faa koltuğu teşkil etıui~ler. Bu 
müdafaa koltukiarile muttasıl bir 
cephe tesis etnıck, A1nıaıı ~arına 
ve kuşatmalarııu durdurmak bi.. 
zinı görüşüıniizc g(\re iınkiin.;.JZ

dır. 
Orel - Tule ve Ri~zaıı fatika. 

mc!lerin<le Almanlar ,e,kul, en 
üstUnlüğünü taınaıuilc elleı lnc 
almıılardır. İstcrlers<• çenJ.eri 
l\'Ioskova doğastuıa., doğru uz· ta
bilirJer, yahut i:;terlcr e l\lare}al 
Budiyeni'nin Kursk \'C Harkof 
bölgelerindeki kuv,·etlerini 0.>n 
nehri sarkından ihata edebilirler. 
Alman' motörlil birlikleri Don 
nehri yukarı kısınma varou~ bu. 
lunuyorlar. Almanlar, kış me\·si
minde Rusların Volga \'Oya Ural 
gerisinde yeni ordular toplamak 
imhinıııa malik ol.ıcaklan ilıti. 
malini hesaba katn11şlnı-; bunun 
için Mareşal Timoçenko \'C Budi. 
yt'ııi ordularını hu sefer ka~ll'ma
mıya karar vermişleı·dir. Yarma 
ve kuşatmanın Orel • Ria7.an is. 
tlkameliııdc ileri götürülmesi bu
nun en bariz aliimetidir. 

2 _ Cenupta ICursk • Costof 
arasındaki Budiycni ordularının 
vaziyeti artık ileride kalını~. cc
nalıları hükiilmü~. müdafaası 
zavıf bir cephe haline gelmiştir. 
Eıier Budi"cni hu hatta kalnuya 
deyanı ederse bir nıüddet sonra 
Don nehri sol sahiline de çekile
ıniyccek \'C lrnıı _ Kafkas yolunu 
koruyauııı acaktır. 

Maaş emri 
( ı ln<l Sahil<><len Devam) 

Ziraat Bankasından avans olarak 
alacaklardır. 100 liradan aşağı 
maaşlarla miktarı her ne o!ursr,, 
olsun ücretler doğrudan doğruya 
hazine tarafından ödenecektır.• 

BELEDİYEDE 

Belediye ve ona merbut daire
lerde de maaş tevziatına a) ni şe. 
\kilde pazartesi güı.ü başlanıla. 

caktır. ----. PtllJSTAFA ve MAHDUMU 1 
~~~~ .. ~~~~~ i 

fatı dolayısil~ t""enaze merasimine Bizin1 hususi görüşiin1üzc ua. 
,iştirak eden gerek bizzat ve ge- zaraıı, Alınan ordusu hakiki he. Bayat pahahbp 
rek yazile acılarımıza iştirak et. defini lanınınlamak için herhal. il ln<l Sahifed•n Devam) 

- Kutlular. ~~ ı 
Set .. • -

~l~; lanatunet Uçüncü Sullı Hukuk ı 
ıı,~1itıı:den: 941/970 . • 

mek lu" tfund·a ı....ıunan mul1t~rem de kışlan önce' n~·a kış içinde k . ·ı h' t t vu I.,; vnz
1 

su, On1t r ve ıznıe \•ası a~ 
zevata ve aziz ~~stl•rıı11tza son- miişküliıta rağmen so,•yel pet-........, ~ Iart ıniirettebatı ve 1navnacılar .. 
suz şükranlarımızı sunarız. rol hanasııu da eline almak ve a"ır. Bıı z.•ı11lar yıldu 15" bı'n Jı'ra 

ondan sonra tc\'akkuf etmek ve " " Oğul!atı: 
Radyolin Dış macunu sah!plcri yeni lıazulı!;. devresine girmek tutmaktadır. Bu karara İstanbul 

istiycccktir. ve İzmir t~kiliıtı dt1hil bulun. 

Dorothy Lamour 
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un en sotı çevirdiği 

SİNGAPUR 
y 
o 
L 
u 

Günün mevzuu, heyecan, his
si, ihtişam, dehşetle, nı uaz. 
zam salıneler bu filmde bir 
deha mertebe>"ı,de görülme. 
miş harika hnlindc ..... 

Bayram şerefine 

1 Marmara 
sineması sunuyor. 

lzd.ihaına mani olmnk iç:n 
tedbirler alınmıştır. 

Bütün İstanbul Halkı 

1 

AL KAZAR 
Sinemasının Ba~·raın pragra ... 

ntına hazırlanınız. 

Yarın matinelerden ıtibaren 
sinemacılık aleminde şimdiye 
kadar misline rastlanmaınış 
büyük bir film. 

Hl 
A 
R 
t 
K 
A 

YERALTI 
CELLADI 

Baş Rolde: Polis Gangs
terlerin bJoman düşınant 

ıtSaint• liikabilc tanılan csra. 
rengiz adamın maceralar do
lu filmi. 

l'WALLACE BERRY 
İstanbul'a heyecanlı bir 

Bayram ya~atacakttr. 
WALLACE BERRY 

Bugün e::ı korkunç boğuşma. 
!ar olan denizlere hükmediyor. 

WALLACE SERRY 
Binlerce insanı dehşetten 

titretiyor ... 
WALLACE BERRY 

Deniz boğ~malarının Lahuti 
Destanını yaşat,yor. 

Dehşeller ve he~euular kra
lının he!Seriycte !ııon arınağanı 

ı DENiZ KAHRA
MAN l ARI 1 

Baştanbaşa Türkçe 

ALIMDAR • lllLLI 
nin Bayram şeref filmidir. 
Bayram programına ayrıca 

ÇiNGENELER 
BARI REVÜSÜ 

i13vc edilrniştir. 

~1 1 K E Y ~1 A V S 
• i.ıJt. acı l.,;tanbı.ıl Telefon l\'Iı.idürH.ıgü 
'lrlt\rt~arı_ndan Ramiz Bako.noğlu ta
~ 11~-ıı Istani.Jul Kurtu!u~ta Bollkurt 
'ttı;11 l tıuınara 177 de Din.!trl Alek.) ıı: ... !cylün~ 9·J l I; iO nun1ar111t dos
:~ı ilC ~ttl~n on iki lira dok!'lian ku~ 

Necip ve Cemil Akar kardeşler ETEM iZZET BE!IICE maktadır. 
··===='-""=~=~~-· ~=======================================! 

tt, da\:..ı~ının yapllınakta olran n·~u-
fh 

11 
e ~de: 1\I~idde:ı;ıleyhin ik<J.ınct

%t- 1'l ~hul olduğu anlaşılına.sına 
l tti 'l. 1l:ıne-n arzuhal v~ davetıye yir
. 1ı.: l'rud<M>tıc te!jhg ed.ldigi halde 

f'.ırı. t tne.rc gelmemiş ve vekH darJ 

1
'l-h ({:1errd_ş olduK1.<t1d~n nıUJdccı.a
l( il\ ~rnitrı Alcksandıra berayi istık-
~ it 4-lkeılleyc gelnıesınc \•e gelntl-
. ,,.~ ? Ul°'"'....a, .sLitta.ptan c,.·ektn:ı~i.s ad-

, ) 
~ 'az olunun muko\·~Icnin ken-

tı -o\&ı:ı a. diyetine karar verileceği h· ı
tİlld~~ :tı.;:rı suretiyle yirmi gun 

" e i~nen gıyap kararl"!In tebli-
~~(' e tnuhakemcn:n 12/ 11/941 t.ari
,G iQ 111 liıadtl Çarşamba günü saat 
~· "'1~ U.l!kıne karar verıln:iş oldu· 
:ta~ rnucıdeli kanunıyesı zar!lnda 
ı. '-<u •dilmedlii ve yev:n ve vakti 

~a bı:uat veya bilvekille aıah
e lıaz.ır b,*1u.nulmaJ~~ı tak.dird.o 

/~~-
SİNEMASINDA MEVSİ!llİN 

EN GÜZEL FİLMİ 
WILLY ffiİTSCH ile 
i\IARTHE HARELL'in 

EBEDi AŞK 
Büyük muvaffakıyetle devam 

ediyor. 
• S E S • Sin~ması hıncahınç 

mı•••• doluyor. 

I, 
1 

gıyab~n hüküm ve karar ,·er~leceği 
iliınen teb:li olunur. (7521) 

MAI<SİM 
s 

Yarın akşaından itibaren 

SALONLARIN DA 
A F İ Y E 

ve en iistün san'atkôrlnrdon ıniite~ekkil SAZ llEY'I:TI • 
Kemençe: ALEKO - Kanun:AHMET YATMAN - Piyano: ŞEFİK - Keman: MAKSUT - Ha. 
ına'1 ALİ - (izmirli) Kliırnet: SALİH - Cünbüş: ŞEVKET - Nay: GAVS! - _Okuyucular: AG. 
YAZAR - FARUK ALTIN - Bayanlar: SÜZAN GÜVEN - NEVZAT - SEMiHA - BiLESEN 
_ SÜEDA - GÜZİN - SANİYE - İHSAN - ŞÜKRAN - AYSEL. 
Salahattin Eyubi filminden (Atlılar) marşı bestekarı SADETTiN KAYNAK tarafından bizzat 

dirije edil<'rek Koro halinde okıınacaktır. 

Anhara Radyoııuuda Oynawıt olaa SADl GÜNEL'in 30 kişilik biiyük 

ÇOBAN REVÜSÜ 
Fiatlerde zam yoktur. Telefon: 42633 

İçelim. E;\lenelim. N.,,;'edır geçen ha\·at, 
Her akşam •l\IAKSİM• e gel, gaııu.n.ı, derdini at. 

' -

3- S O N TELGRAF - 21 ı inci TEŞ_RİN 1141 ---

Elinizdeki 94 lirayı bir yal sonra 

100 lira yapmak ister misiniz 1 

• 
Bir tasarruf bonosu alınız ! 

9223 

,__. Yarın matinelerden itibaren __ , 

TURAN fstanbu~ _iki büyü~ 
sinemasında birden 

AZAK 
ŞEBZADEBAŞl Gedikpap 

Bayram programı olarak Beyoğlu sinemalarında ayrı ayrı 
haftalarda gösterilen iki müstesna film birden 

iki Yüziü Cana ar 
BORİS KARLOF - BELLA LUGOSİ tarafwd~n tem>il edilen 

Korku ... Esrar .... Oeb şet ..... Ve heyecan filmi. 

Aynca TURANda 

SİHİRLİ 
YÜZÜK 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Şimdiye kadar çeuikn bü.. 
tün Türkçe filmlerin fe\•. 

kinde bir şahrser 

Bayramda 

Ayrıca AZAK'•a 
Göz kaınll'jlıran bir giizcl
li~c malik olan ~·ıidız )'eni 
GRETA GARBO - SİG. 
RİD Cl'CİE en on yarathğı 

Unutulmuş Kadın 
hayatı hakiki~·l'<lrn alın. 

mış bir :ışk faciası 

Her Akşam 

Şehzııdebaşı TURAN Sinema -Tiyatrosunda 

SiNEMA-TiYATRO -VARYETE 

San'atkıir N A Ş i T ve arkadaşbrı 
Büyük Ç İN v~ryetcsının akıllara hayret veren akrobat numa. 

raları ve yen, van·ete numaraları. Büyük komediler. 

• Bfitün Şehir 

ş K Sinemasının 
i'ck yakında gö.terc.ceği 

ARABACININ KIZI ile mukayese olunacak olan 
A§k facialarının <'il heyecan !ısı ... Bir kadın kalbin n bileoi .. 

BALIKÇININ KARiSi 
( Dio Reise • "aclı Tilsitt) şaheserini bekliyor. 

Oynayanlar: 
CHRİSTINE SÖNDEnBAUM •·e FRİTZ Von DONGEN 

,~~~"';~~ 

~: TAKSiM SİNEMASI ~ 
~: Büyük Rekor ve Büyük Muvaffakıyet i 
~~ Halkın tehacümü ile bir haf tddır TAKSİM SİNEMASI SALO. ~ 
~~ NUNU doldurmakta olan ~ 
~~ Mevsimin ilk TÜRKÇE SÖZLÜ \'e ARAPÇA ŞARKU..I il 
~~ :.\iuauaın Filmi .~ 

~: KIZIM DUYMASIN ~: 
.,,~ Umumi arzu üzerine Bayram haftasında da ı:österilecektir. ~ 
~! Şimdiye kadar görmevenlerin bu ikinci \'e son haftada filmi ~ 
~~ görrnelerinı tavsıye ederiz. ı 
l i\latinelcr: 1..45 - 2 • 4.15 • 6.30 - Su\'ar<: '~ 
\;.~ :.: :.. ı.:~ ~ 

Bu akşam SÜMER Sinemasında l 
DEMNA DURBİN'i unutturan Muzaffer Yıldız 

AÇILMAMIŞ GO, 'CA Kahramanı ve Holl)·wood Bülbülü 

GLORIA JEAN'ı 
Amerıkanın en meşhur CAZ MUGA.NN"!SI 

BING CROSSBY 
ile beraber yarattıkları 

YILDIZLAR ŞARKISI 
Filmini gidip görünüz ve dinleyiniz. 

Şarkıların ... Revülerin... Dans ve Musikinin filmi ... 
Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

1 s ~p!,~k! G ~ ! !'s~e~ı~ S I 
ır. )fodern zan1nnın11zın edebi ve hakikj şaheseri ... . 
~ Biitiin bir nesle askı tanıtan roınan ... . 
!~ E :.\1 İ L L İ E B R N T E 'nin meşhur eseri 

: ÖLMEYEN AŞK 
~1 ( Wnthcring Heigbts) ~~ 

Ba> Rollerde· ' 

MZBLE O.IERON • LAUllENCE OLIVIER :: 
Anıcrikada 6 ay sonra gösterilmi~ bir san'at abidesi ~! 
Perşembe ak~anıı için yerlerinizi evvel<leıı aldııınız. ! 

Leyli Tıp Talebe Yurdu lv1üdürlüğünden: 
1939 _ 1940 yılı ikmal lıntihanında mu1.:a!!ak olamtıdtklaı u1dan na i i""""rt. 

tan c;ıkarıhp nehari olara.k tzlu!:illerine dev,.irn. eden_ talcbelcrde .. n 1940 :- 1941 Y_t
lı inıtibanl.ı.nnda ınU\oııı.~C ... k olup \.rurda ~elmetert ıc:ıp eden );url taıebeler 1nın 
31.10.1941 günü Fakültede deTSlere başlanacağı cihetle 20.10,941 güntlnden ıu .. 
c .... en l.~ 1.9-ll ı:OnUr.c k ::l:.1 Yurda gel:p kayit!aı ıru ye:n!leınel'"'ri. hn tarihten 
iO[lr& e:ele.cek.leri.a Yarda kJb\li cdLlmiye ccllleri iUn olu.nur. 49216> 



' - SON TELC1l.\F 21 1 lad iEŞıdN !Ml 

İstanbul Dördüncü İcra 
rv'Iemurluğundan: 

Bir borçtan el-Olayı satılmasına kıarar veI1ilmi§ olan V1l tamamına 
yeminli üç ehli vukuf tarafın dan (2220) Ji.ra kıymet konulmuş 
olan Şehzadebaşında Mollahüsrev mahallesinde Dede efendi so
kağında 1 No. ve Tavukhanı demek1e maruf ve tapu kaydına 
nazaran iki ta-rafı imalathane ve bir tar>a!ı Şehzadebaşı camii 
şerifi avlusu ve tarafı rabii tarik:iam ile mahdut bulunan gay. 
ri menkulün nısıf hissesi aşağı dakıi şartlar dairesinde satışa çıka. 
rılmıştır. Mezk\ır gayri menkul sokak cephesi taş duvarla ayni. 
mış olup büyük ahşap kapısı bulunduğu ve halen bir numare 
taşunaktadır. Kapıdan girilinıce büyük bir taşlıkta bir kuyu ve 

s;;ı,~a han binasının yanında ~ar o.r baraka mevcuttur. Asıl 
han bınası kapısı a~&p zem.İJ'i top. ak ve hinası tamamen kagir 
ve es'kı tanıda harçla ve tonoz kemerli olarak inşa edilmiştir. 
Ancak oolı:ak cephesindeki bu avludan başka bir kapısı olmadığı 
\"'<' kadastroca bu avlu mahalli l D'~mara altmda ve taş binadan 
ayrı olarak tesbit ffiilmi~ olup yalruz kuyuyu havi taşlık 'osmı
na kıymet konulmuştur. 

Hududu: Kadastro tesbitine göredir. 
Mesahası: 370.000 metre mu rabbaıdır. 

1 - İfbu gayrimenkuliin arttırma şartnamesi 25/10/941 tarihin.. 
den itıibaren 41/1793 numara ile 1ııtanbul Dördüncü icra daire-
sinin muayyen numarasında herkesin f!Örebilmesi :için açıktır. 

İlanda yaZ1lı olanlardan fazla malilmat almak istiyenler, işbu 
şartnameye ve 41/1793 dooya nıımarasile memuriyetimize ın.iira. 
caat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yulı:anda yazılı kıymetin yüxde Y• 
di buçuı)ı nısbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mek
tubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

S - İpotek sahibi alacaklılaı·ıa diğer alakadarlann ve irtifak 
Aakkı s.hip!Hinin gayri menl<.ııl üzerindeki haklarını hUJıWl• faiz 
Te masrafa dair olan iddialarını işbu Han tarihinden itibaren on beş 
5ün içinde evrakı mibbltelerilebirlikte meınuriyet!mize bildirm-. 
!eri icap eder. Aksi halde hakla n tapu sicilli ile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma ,.rt
naıneıini okumuş ve lürumlu malCımatı alm.lf ve bunları tam
kabul etmiş ad Voe itibar olunur! ar. 

5- Gayrimenkul 11/11/41 tari~e müasdif salı günü saat 
: 4 den 16 ya kadar İstanbul 4 üncü Icra memurluğunda üç defa ba. 
gırıldıktan iOnra en çok arttır ana ihale edilir. Ancak arttırma be
~eli muhammen kıymetin yüzde yetmiş be ini bulmaz veya satış 
istıyemn atacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedeli 
bunların bu gayrimcnlml ile te oıin edılıniş alacaklarının mecn.uun 

dan fazlaya çıkmazsa en çci ut '.ıranın taahhiidü baki kalmak üze. 
re art:ırma 10 gün daha temd;ı edilerek 21/11/941 tarihine müsa. 
<lıf cuma günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 üncü İcra 
memurluğu odasında artı.rma bed~li satış istiyenin alaca«ına 
rüchanı olan diğer alakalıların bu gayri menkul ile temin ;dıı. 
mi, alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen 
kıymdinin yüzde yetmiş beşini btLırıak şar1i;e en çok arttırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmeZSl' ihale yapılmaz ve 
salış 2280 numaralı kanuna tev filcan geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarıık 

kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetrniş ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bu lunmazaa 
hemen yedi gün müddetle artt ırınaya çıkarılıp en çok arthrana 
thale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer urarlar aynca hükme hacet 
kalmaksızın memııriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalI'ız tapu ferag 
harcını, yir:ni senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını 

vermej!e mecburdur. 
Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellföye resminden 

mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait 
olıMyıp ıı.rttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yu
karıda gösterilen tarihde İstanbul Dördüncü İcra memurluğu 
odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. 941/1793 ------· Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

Ahmet Feyyaz v• 111ehmel Sabahattin ve ÜmmOgülaUm Kutun 27029 he
sap No. ıile Sand1ğımızdan aldıkları (2000) Uraya karşı Sarıcezde Çıkrıkıçı 
Kemalettin mahallesinin Yağhane sok.ağında. kfıln en eski 7 M. eski 271 29 
yeni 71 No. lu apartımanı birinci derecede ipotek etmlşlerdir. 

Dosyada mevcut tapu kaydı ıure .• ııde (Fatih Sarıgez eski Çıkrıkçı Ke
malettin yeni Hoca.üveys mahallesinin eski Yağhane yeni Sarıgüzel sokağın
da en e&ltJ 7 Mü. eski 27, 29 yeni 71 ka.pı No. lu tapu kaydı ikraz senedi mu• 
clbince hududu aaitı 2565 solu 2/2566 arkası 2574 harit.a No. lu mahaller 
önü 15 metrelik yol ile mahdut önce arsa ıtmdi evdir. 

İkarza esas olan rouhammln rapo -una nazaran. (mezkUr ıaylmenkulUn 
umum sahası 142 metre murabbaı olup bunun 91 metre murabbaı üezrine 
bina yapılmıştır. Mezkür ıayrimenkul iki buçuk kat üç daireli apartıman
dır. Bina Urgir çatı artüsü ahşaptır. Dairelerin birinde dört ve ikisinde ü· 
çer oda ve üçünde birer eofa birer mutbak birer helfı ve birer taraça ve da..
irelerln ildslnde blttr b..,,.o ve umum dalrelerda elektrik ve terkos suyu te. 
ııisaU vardır. 

Vadesinde borç ödenmedi(inden 3202 No. lu kanunun 46 eı madde,,inin 
ınatutu 40 cı maddesine göre &atılması icabeden mezkür k;\rgir apartımanın 
tamamı bir buçuk •7 müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu slcil 
kaydına göre yapılmalıtadır. Arttırmaya ıirmek isteyen (925) lira pey ak· 
çesi verecektir. Mlll! bankalarunızda.n birinin teminat mektubu da kabul 
olu.nur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri, vakıf icaresi taviz tu
tan ve te!Uliye rüsumu borçluya albr. Arttırma şartnamesi 17/10/941 ta
rihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk i&lerl ıervisinde 
acık bulundurulacaktır. Tapu sicil tay ,iı ve salr lüzu:nlu malümat da şartna
mede ve tak.ip d091asında vardır. Art 'ırmaya ginniş olanl~r, bunları tetkik 
ederek satılığa çıkarılan cayrimek:nul hakkında her şey! ö#renml' ad vo 
teldkkl olwıur. Biıı'ınci artırma 8/12/:1.11 tarihine mü..sadi! paz.arte.!'i günü 

C .. ğaloğlunda klin sandıiunızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. ];lu
\";ı.k.k:ıt ihale yapılabilmesi icin teklif edilecek bedc'in tercihan alınması ica_ 
beden gayrimenkul mU.kellefiyetile candık a1acağını tamamen geçmiş ol
ması şart~r. Aksi takdirde son arttıranın taahhudü baki kalmak şartile 

2'1/12/941 tcırJhine müsadit çarşamba gilnil aynl ı:;aalle ve aynt ır.ahalde son 
arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada g.:ıyrimenkul en çok arttıranın üstün

de bırakılacaktır. Haklan tapu sicill•rile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak 
hnkkt sahiplerinin bu haklarını ~ hu usile f~iz ve masar.i.!e d ... :r idd'.al~rını 
iWn tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mi!sbitclc~ ile beraber daire
rrılze blldlrmeleri lhzımdır. Bu suretle haklarını blldimıemiş olanlarla hak
ları tapu sıcillerile sabit olnuyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Daha fazla malümat almak isteyenlerin 940/1542 dosya No. sile 

6andığınıız Hukuk İ,)leri Servisbı.e müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

DİKKAT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimf'llkulü ipolt>k göstermek fate. 
r-nleM" muhamminlerimizin koymuo olduğu klymeUn % 40 nı tecavüz et
ntemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek surclile kolaylık 
gu>tcrmektedir. (9312) -------

SAIIiı> VE ıS.'-Ş'.UUHARRİllf ETF..'I tzzı:r BENİCE 
NEŞRİYAT DİREKTÖRtl: C'EVDF.T ltARABiı.GiN 

ON TEL~A~. MATBAASI 

BAŞ, DiŞ, NEZ LE, GR iP, ROMA TiZ MA 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

• 
TAKSiM HALK--

GAZiNos u. 
Bayramın ilk ·gand akşamı ıaat 

18 den lttbarea saat ı e kadar 

l Radyonun .~ 
1 

Biricik Yıl- MUKADO[R i 
~ . 

' ~ dızı SES SUMEN 
~ 

~ 

Kraliçesi 
~ 

. 

~ 

' ~ 

ve muhteşem saz hey'etile beraber, her akşam seanslarını ya· 
i kından görüp ve dinliyeceğinizi sayın halkımıZa tebşir ederiz. i 
~ • Memloketin yegane san'atkar Kemancısı 

ı HAYDAR TATLIYA Y İdaresinde ve 
i güzide san'atkılı iştirakile saz hey'etimiz Keman MİTAT, Cüm. 
büş RAHMİ, Tambur İHSAN, Klarnet HİKMET, Piyano AN
JEL, Okuyucu NUMA."l ve MER..1\1ET, Okuyucu Bayanlar AY. 
DA SÖl\~IEZ, SAADET, ADVİYE, MUALLA, 111ELAIIAT, 

GA YRIMEf.JKUL SATIŞ ILANI 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

?.lod:cn 2C913 Hesay No. &ile Sandığımızdan aldığı (15000) liraya kaqı 
Bc-yoğlunc!'a eskı Karnerh.atun m2halle3inin lI;ımma!bası sokağında kilin üç 
ayrı senetle tasarruf ey ledili üç gayrimenkulünü birinci. derecede ipotek et
ınlıtir. 

Dosyada mevcut tapu kaydında Beyoğltmda Htiseyinağa mahallesinin 
Hammalba0ı sokağında eski 46, 48 yenl 48, 50 No. !"-hududu şarkan ev 17 
apartıman 7 tlınalen pasaj 13 ev 14 garben pasaj, yol ccnuben apartıman 
on bir ile mahdud işbu 12 parsel ile 14 parsel arasında müşterek 17 parsel 
bulunan 70 metre murabbaı miktarında dükkdn ve ev ve ayni mahalle ve sokalt; 
ta eski 48, 48 Mil. yeni 52, 54 No. lu ı;arkan ev 12, 9, 17 şiınalen apartınıan 

15, 16 yol garbe.n apartıman 15, 16 cenuben pasaj 13 yol lle mahdut 115 
metre murabbaı mlktannda işbu 14. parsel No. lu ınahal lle 12 parsel ara
sında müşterek. 13 parsel bulunan dUk:\:an ve ev ve ayn! mahallenin Tuti 
odaları çıkmaz...nda eskl 50/1, 2 Mü. }'eni 6 No. lu şarkan çlkmazyol ~alen 
ev 14 garben ev 12 cenuben apartıman 11 ile mahdı..t 41 metre murabbaı 
ev ikraza esas olan muhammin raporunda ayni mc~ahayı havi olup umum 

blııalar .kfırgir, çalı örtüsU ahşaptır. Her ilci ev dörder buçuk katlı ve böl

Jl'l.e duvarları müştcrtktir. Her iki evde 8 zer oda, dörder sofa üçer helfı. ve 
birer dükk~n ve müşterek geçitten ceçilen arkada lk;li'!r kallı 18 dükkftn ve 
terkos, elektrik ve havagazi te~isatı varjır, Vadesinde borcun verilmemesinden 
dolayı hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesi

nin maturu 40 cı maddesine göre satılması lcabeden yukarıda yazılı dükkfuı
ları olan iki ev ile iki katlı 18 dükkO..ı.ın tamamları bir ~rtname ile ve üçü 

kül ha11ncW ve bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satıs tapu 
sicil kaydına göre yapılmaktadır. Art:.ırma,ya girmek isteyen (4750) lira pey 

akçesi verecektir. MilU bankalardan oirtn:n teminat mektubu da kabul o

lunur. B irikmis bütün \"ergilerle beleJiye reslmleri ve vakıf icaresl ve ta
viz tutarı ve tellüliye rll.:.umu borçluya aittir. Arttrma şartnamesi 17/10/941 
tarihinden itibaren tctk;k etmek isteyenlere Sandık hukuk işleri servisinde 
&çık bulundurulacaktır. Tapu sicil kayJı ve sair lüzumlu malümat da şartna
mede ve takip dosyll.sıoda vardır. Arttırmaya girmiş olanlar. bunları tetkik 
ederek sntıhğa çıknrıJan gnyrimenkul hakkında her seyi öğrcnmi~ ad ve te 
llkki olunur. Birinci. arttırma 8/12/941 tarihine milsadit pazrctsi günü Ca.
ğaloğlundc.ı. k.'.'ıin sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. l\.'tuvak
kat ibiıle yapı.abilın.eıü için teklif edJ ecek bedelin tercihan alınması ica ... 

beden gnyrhr.enktJl mükrllt"r'yetlle Sandık: alacağını tamamen areçmiş ol

ması ıarttır. Aksi takdirde son artbranın tahhüdU baki kalmak ~artile 24/ 
12/941 çar~amba. günU ayni mahalde ve ayni saatte son attırması yapıla

caktır. Bu arttırmada. gayrimenkul en ÇOk arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
Haklan tapu siclllerile sabit olmıyan alftkadarlar ve irtifak hakkı sahiplt!ri 
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını Ufın tarihin

den itibaren yirmi gün içnde evrakı müsbiteJerile beraber dairemize bildir_ 
meleri. ı a z ı m d ı r. Bu suretle haklarını b i ı d t r m e m i a olan
larla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay

laşmasından hariç kalırlar. Daha fazla ınalümat almak lstlyenlerin 40/1527 

l!osya numnrasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri bun.. 

dan evvel yapılan ilfı.nda 4bu üç gay rikenkulden altında dükkAnı olan ev-

53.fı yukarıda yazılı ik.i e\' sehven üç ev olarak ilAn edildiğinden tekrar ve tav
z.ihan ilA.n olU:'lW'. ... 

Dİ:ııtKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrlmenkulü ipotek göstermek lste-
1enlere muhamminlerimizln koymuş olduğu klymetln % 40 nl tecavüz etme
mek ti7.ere ihale bed.elinln yarısına kadar borç vennek sure tile kolaylık g:ös
termekW!dlr. 

,. Reklam Değil, Hakikat:~ 
Yur:lumuzun ht'r köşesinde? dürüstlüğü, 

t C' zlu 0 u ve bol çeşit.teriyle tanınn11ş: 

!1 ır! 'il ıiya r. . ğazaıı 
r:r·ır_eden \'e bir fikir almadan lıaşka yerden 
1\1 O B i L Y A aln.am:ılarını tavsiye ve 
nıuıJ1ka s.a!onlarımızı gı.:znıe!eri..rıi rjca ederiz. 
p, r.<ısşa İngiLz ka11·olaları ve Avusturya san-
ı:.<.!;) aları me,·cuttur. . 
ı ~~"ı.bul Rıza Paşa yokusu No. 66 Ahmet Fevzi. 
'ffL• 23407. 

İsteı·.bul -fia Müd~r~üğür:den : 
6/1lı941 r1crşembe günü saat 15 de İstanbulda Nafia 1.1Udürlüğil Eksiltme 

korr.isyonu OO:ısında 2ü29.42 lira keşif bedelli İstanbul ıandarma Konak Ko
mutanlığı binası kalorifer tesisatı ik.mal işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, B3yındır1ık İşl eri genel, hususi ve .fennl şartnameleri, 
proje keşi! huU. ası Le bun:ı. nrüteferrl diğer e\·rak daİl'<'sinde görülecektir, 

Muv~kkat tcminnt (198) liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhütte (2030) iiralık bu işe benzer iş yaptığına 

dair idarelerind4:'n alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Viliı.yetine mü
acaaUa eksiltme tarihinden tatil günleri. hariç c3> gün evvel alınmış ehliyet 
ye &41 yılına -.il Tic;u'ct Odası vcsikalariyle gelmeleri. (9277) 

21 B. l eşrin 1941 
18.00 Program ve Memleket Saat A· 

yarı. 

18.03 Müzııt: Radyo Salıın Orkestrası 
19.00 Fosı! Hey'et!. 
19.30 MemıcJııcl Saat A;yan, ve Aja.na 

Haberlerı. 

19.45 Serbest 10 Dakika, 
19.55 Zeybek ve Salıil Oyun Hava.-

lan. 
20.15 Radyo Gazetesi . 
20.45 Hafif Sololar (P.) 
21.00 Ziraat Takviml, 
21.10 Oda Musikisi. 
21.30 Konuşıru.. 

21.45 K!Jsik Tül'k Müziği Programı. 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 

Haberleri. 
22.45 Dans Müziği (Pi.) 
22.55/23.00 Yarnki Procram, ve Ka· 

panıs. 

İST. BİRbiCİ İCRA MEMURLU· 
GUNDAN: 9U/575 

Geredede Emin kızı Zehra Ta UJya 
bo~lu Geredede Demireller mahal
lesinden Mahmut Zlver'ln mahçuz o

lup fic ehli vukuf tarafından tamamı
na 1020 lira kıymet takdir edilen Ka
sımpagada Camii Kebir mahallesinin 

Tersane Kapısı sokağında bir tarafı 

Ruklyenln kah.ve dükkluu ve bir tara
fı Hacı l\.lnstafa vereselc.ri bahçesi ve 

bir tarafı Huriye ve S. n1n menzili ve 
hazan Rukiyenin hanesi altında.ki dillc
kan bir tara!ı umumi yol ile mahdut 
tapunun cilt ilci sahl.fe 72 sıra 67 de 
kayıtlı eski 93 ye.nl numarat.aj 95 nu
maralı dük.kiının dörtte bir hissesinin 
açık arttırma. suretiyle paraya tevril
mesine kcı.rar verHmiatir. 

ı _ Me7.ld\r hissenin 11/11/941 ta
rihine ra;tJıyan Salı günü saat 14 den 

16 ya ka:lar yapılacak birinci açık art
tırmsuıda hisseye göre muhammen 
kıymetinin % 75 ın1 bulduğu takdirde 
müşterisine satılacak, aksi halde en 
tok arttıranın t.aahlu.:.dil baki kalmak 
şartlyle ar::ımıa on gün temdit edi
lerek 21/ll/Dll tarıhlnc rasUıyan Cu

ma günü ayni saatte yapılacak olan 
ikinci arttırmasında. en !azla bedelle 
alıcısına sa tılo.caktır, 

II - Satı:;; pesin para iledir. Talip
lerin mahcuz gayri menkuli.ln hisseye 

göre muhammen kıymetinin 7o 715 
nisbctindc pey akçesi veya milli bir 
bankanın bu n.i!:bettc tem:nat n1ektu
bunu ıbraz etmelcrı H\zundır. 

III - İpotek sahibi alacaldılarla di· 
ğer aIAkadadarın gayri menkul üzerin
deki haklarını hususiyle faiz ve mas
ra.fa dair olan iddi.'!larını evrakı müs
biteleriylc tarihi ilAııdan itibaren 15 

gün için<lf' dairemize blld'.nnelidh.·ler. 
Ak.si halde h:ıkları tapu slcillerile sa.

bit olmadıkça satış bedelinin payla:;
masınd;,.n hariç kaltTlar. 

iV - Müteroklm vergi ve evkaf 
icaresi satış bedelinden ödenecektir. 

V - 20 senelık. evkaf tfiviz bedeli ve 
rüsumu tellftliye; ıhalc karar r>ulları 
tapu harç ve masrarları mü:1teriye 
aitUr. 

VI - Daha fazla bilgi edinmek isti
yenler uinlfl neşri tarih.inde dairede 
açık bulı.ındunı1acak arttırma şartna

mesiyle dosyada mevcut vaziyet ve 

ta.k.dlri kıymet zaptını görmeleri il~ 

olunur. 

'\!\~\l\l\ll:l\'\\\\\l\!ı\\l\llll~l\
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1\ı \' "" \ ııl\ KISllUNDA 

Iıııııı: ı:ı'" Du akşam saat 20,30 da 
H A M L E T 5 perde 

TAKViM 
Rumi t•~ 1 Hııur Hicri 1380 
B. TEŞRİS 

169 
r..'-.'ICAZA.'i 

I! 29 
Yıl 9H Ay 10 VasaU 

V.AYj1 
. Ezan! 

8. Teşrin 
S. D a. D ---------
619 GünOf 12 57 

2 
11 59 Öf!• 6 38 
14 58 İlcindl '37 
17 21 Aif.un 12 00 

SA l I 18 53 Yataı 1 31 
4 39 İmslk 11 17 

İTİZAR 
Mündcricatrmızın çokluğun

dan dolayı bugün bazı tefrika. 
!arımızı dercedemcdik. Özür 
dil eri~, 

Bayramlık Çiçeklerinizi 
Be)"Oğlu İstiklal oaddesinde ~ numaralı 

SAPUNCAKiS 
Çiçek evinden t edarik edebilirsiniı 

H~ bir yerde şubesi yoktur. Tel: 4-0167 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------

~ 

..... ı .................. DllllllllliZll ...... ~ • 
Doğan Sigorta A nonim Şirketı 

Müessisler Heyetinden: 
Türldy<> CilmbUiiyetl dah.illnde ve eenebl memleketlerde eP'; 

hayvan emval ve eşya üzerinde hayat, kaza, nakliyat, yangın gibi ~· 
nevi sicorta muameleler! yapmak ve bu işler! yapmakta olan Tilr~ ~ 
ecnebi ~irkeUerin mümessillik ve um.unll acentellk!crlni ifa etmek .. ~ı 
iPolek muk1Lb11i !krazatta bulunmalı: ye bu maksatlarla bilcümle ııı-• 
Ticari ve sınai muame!At ile meıgul diğer ılrketlerin lı.lsse oenedal ve 
tahvilerile hazine tahvil ve tasarruf ban.olan m.übayaa etmek ve lilZ~~ .. 
halinde işUıaı sahasına dahil rirlretler tesis eylemek ve 100 sene mu t 
detıe devam etmek üzere beheri 100,- lira kıymetinde ve b,arrıillı1 
muhan-er 5000 hisseye münk.asem cem'an 500.QOO.- lira senntıyell 

• 
Doğan Sigorta Anonim Şirketi 
adiyle bir Anonim Şirketi tedricen !e$kiline 11/10/1941 tarih ve 8~2~ 
sayılı ~es1Jıa ile mezun!;ret istihsal t!dilmlş olduğu ve bu şirketl:ı h•51 JI 
safıyesınden % 15 i !htlyo.t ak.çe<i tefrik edildikten sonra b. ;.,yct75 
3 25 nin Meclisi İdare c17.4larile müdiran ve memurlarına ve ~. 
nin de hissedarlara muhassas bulunduğu ve tesis heyeti umumiye51~ 

nin sermaye! şirketin tamamln.ln taahhüt ve 7• 60 ının tedıy-sind )t 
ooııra 10 etin zarfında ca.zetelerıe ınrulen yapılacak llllnda gösterll.e« . 
gün ve saatte Istanbul Yeni Postahane ark";sında Türkiye J;f1f.~ 
Bank.asJ ~erkezlnde toplanacağı ve bu içtimada sermayenin 1~aJc:3 

nısr, Lemsll edilmedikçe müzake relere ba~lanarr.ıy;ıcağı ve ıı.er ~ 
sahicinin bir reye ı.ahip ve ancak bir şahsın hisse miktarı ne ot.ırsa 
olsun izaml 10 reye malik olaca ı. ve kararların mevcut his.c;edarı..crırt 
ekseriyeUe ittihaz edileceği ve sermayel Şirkete iştirak arzu5L.noıa. 
olanların 21/10/941 tarihinden !libaren 27/10/1941 tarihi at<şaJ?ll~t 
kadar Istanbulda1 Aşirefend.i caddesinde 35 numaralı Tıi.rkıyc lıtl 
Bankasına müracaatla iki nüsha iştirak taahhüt.namesi usulü da~~i~~ 
de tanzim .ve .imza ve taahhütlerinin 4,l. 60 milctarındakJ bedetıııı JC 

derhal peşınen ödemeleri lüzumunu mübeyyin işbu hulasa. mı.ı.sadd83 Şirket e~as mukavelesinin 8, 91 11 ve Ticaret Kanununun 281, zS ' 
287 ve 288 inci maddeleri hillı:ilmlcıUe tevf.lkan ilan olunur. 1 

Reca1Tur 0
J). 

Emin T a 11 s. ıı 
MGhendls Enver A d a l . 11 ı 

Mühendis fJaydJr Salih T o k 
11 

I1 
Mühendis Nihat G e Y r • ........ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-=------· 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tiil1~1 

işletmeleri Umum Müdürlüğünde";tıı" 
1 - Muhammen bedeli 47.700 Ura tutan 360.000 adet ekmek açıl< .~ 1 

usulü ile satın alınacaktır. • 5 J.ıı" 
2 - Eksiltme 27.10.941 Pazartesi giinil saat 14 de Metro Hanıoın 

katında yapıiac;ı~tı.r, 

3 - Muvakkat teminat 3577.50 liradır. ·cı>ı-cıl~ 
4 - Bu elcnekler gilnde tahminen 2.000 adet olmak ıartiyle ve .1 

aşağıdaki ambarlarına hizalarında yazılı mi!<larlarda teslun edıleccktır. 

Her gün verilecek miktar 

660 S'şll 
187 Taksim 
132 Metro Han 
119 SliAht.ar 

81 Beyazıt 

4l7 Aksaray 
264 Beşik~ 

55 Kadköy 
80 Müteferrik . bftl 

Yukarırla yazılı ambarlara. verllcco 1t miktarlar üzerinden ayrı ,yrı 
veya bir kaçı için de kısml tek.li.!ler kabul edllebillr. glirııı". 

5 - İsteklilerin bu ft için tanz irı edilen şartnameleri Levaz.1rrıd3 "°e P 
leri ve kanuni ve!:ilkalan ve muvakkat teminatları ile UA.n edilen ~ 
te Konıisyond.a hazır bulunmalar. (9279) /. 

-,,_ıs_T_A_N_B_u_L_B_E_L_E_n_ıv_E_s,_ı_ı_LA_· ':L!R~! 
Haseki, Cerrahpaşa ve Zührevi Hastalıklar Hıı.s1.anelerıyle zeynevkA~;e·et'~ 

ğum Evinde 942 Mayıs sonuna kadar vefat edecek fakir hasilara alt cen ıe~j .. 
defni işi açık eksiltmeye konulmuştur. T abıntin bedeli 2040 lira ve .. 1 ~~tcbiJJ:". ~ 
153 liradır. Şaruna.me Zabıt ve Muamelftt J..1üdürlüğü kaleminde goı ı.ı 'f" ~ 
hale 3/11/941 Puzartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapıwcaıctıd"°" .-:; 
lerin ilk teminat makbuz veya mektup 'arı ve 941 yılına ait Ticaret <92S 
slkalariyle ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

,,.. ~ 

1 Jllıı1'1 ll'' 
Beşik.tasta Abbasağa mahallesin.in Rum mezarlığı sokağında 1 p:ırse 1 ,..ııı.t \'' 

ve 425 metre murabbaı sahalı arsa satıla mak üzere açık arttırmaya konu zsbıı ~ 
Tahmin bedeli 435 lir~ ve ilk teminatı 32 lira 63 kwuştur. Şartnaıne ·I ~ 
Mu.ome!iıt Mlidilrlüğil kaleminde görülebll1r. İhale 27/10/941 pa1.artc~ıı' ,.P 
saat 14. de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk ten1inat ı11oı1'a13rı. 
mektuplariylıı ihale gilnü muayyen saatte Daiml Encümende bulunrt' (9oe8> 

+ bt" 
J'ı!Ôıı fil' 

Topka_~ıda yaptırılacak be!A inşaatı açık ekslltmeye konuımuııt.ur'. ı"rl"' r' 
deli 1782 ura 35 kuruş ve ilk temınatı 133 lira 67 kuruşlur. Keşi! ,c 1 rı

1'' 11 
Zabıt ve l\1uaıne1At Müdürlüğü kaleminde görülebilir. !hale 27/1~1 94 ıet!';,~ 
tesi giinü saat 14 de Daimi Encilmend• yapılacakt.r. Taliplerin ııı;.c~ l ,.,, 
makbuz veya mektuplıı.rı ihale taı ihinden 8 gün t:vvcl Beledıye jcı'lr<t v1' 

Müdürlilğilne milracaaUa alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına alt ~u~··~ 
dası vesik.alariyle ihale günü mua,..,.en saatte Daimt Encümende bll (908/ 

d j1 : 
Adapazarı Asliye Hukuk Hakimliğin ~,:ıııt16• 

Müddeialeyh: Adapazarı İstlkl!U mahallesinde Gatl :Mek~·b 1 
' 

9 No. da mukim Nail o~lu Necip: ~o. tiD ·ı:;;"' 

Davacı: Adapazarı Istikl~l mahallesi Gazi 1.1:ektebi karsısında 9 .1 t;.lıl tıııl 
kim karınız Mehmet kızı Saadet tarafın dan aleyhinizde ihii r d .... \.. tııs-1C tl 1 
mınıza yazılıp uzun z.amandanberi semti meçhule gittiğ:.nizden b~ııt~ ı (/ 
edilr:ıemlş ola~ davetiye ve arzuhal sureti mahkeme ~~l~~un~ t14 .ı1.B4 16,ı iıJ 
tir. Jlfı.ndan ltıbaren on beş &ün zarfında cevap verme<l;gınız '~ niZ tol.tı
ma saat onda mahkemeye gelmediğiniz ve vekil de göndermedığl , 
kanunen muktezi nıuamele yaptlacağı tebliğ olwıur. c9308> 

~ 

Devlet Oem'.ryol!arı ve limanları İşletme U. i~aresi il3~ 
j\fYO~~~ 

Muhammen bedeli •21000> lira olan 15000 metre mikıiP ııal••~ıııı!>l' ıl'.ı<' 
k~ir hattı üzerinde Km. 40 ocağındaniiı.zarı işinin 5/ı 1. 94 ı ç 11.,ııı~• 
saat 11 de kapalı zarf uı;ulile Afyrm 7 inci İşletme Müdilı hiJ!ll b ~" 
siltınesl yapılacaktır. ,e 'ıı 1 

Bu işe girmek isUyenlerin •1575> liralık muvakkat terrıinı1t 15Jf.t 
kanununda tayin edilen veslkalarile tekli! rr:.ekluplarını f.ynı gOn 
kadar KÔmLryon Reisliğine vermeleri lazımdır. nııJVLbtlJf• 

Eksiltme şar!namesı 4ıetme KomJ..yonunda• parasız olaral< 7 -ı (U2 > 


