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S özü ne kadar gayriciddi ise, 
'fnevzu o derece çok ciddidir 

• 
.\l\IERİKAN 
GARABETİ 

!Öyle garabetler, büyük 
. ınerikan demokrasi -

dne kartı Türk balkının 
Uyduğu hayranlık ve 

~a.kd ir hisleri üzerinde 
e menfi tesirler husule 

Japonyada 
büyük bir 

en .dişe var 

Sobrange'de 
fevkalade 

bir - toplantı 
• 

JNGILIZ • SOVYBT • 
Amerikan teıaatldl 
karfııında Tokyo 

Batvekll ve Harici
ye Nazırı 

ızabat verdiler Retirebilir. , 
}' Tokyo, 4 (A.A.) - Japonya, cittik- Sofya, 4 (A.A.) - Sobranye Mecll• 
~qn: A . Şükr!i ESMER çe artan İngiliz - So,yet - Ameri- si dün 1evkal~de olarak toplanm~tıı. 
. ~ k .. n te:::ani.idilnden son derece end :ae Sabahleyin, parlftm-erıto ekseriyeti de 
~"herik - hlsset.ı:nektedir. Kokumln ga:l.ctesi. ı toplanarak Başvekil Filoil'un memle-

ialihtı anın d. • t...r ismı de bilhassa Sovyet teknlsiyenıerinin Beh- kettn umumi vaziyeti hakkındaki jza .. 
t.q"ı&aı er rrıemlekctidir. En akla renk Boğazından gcr;erck tayyarelerle h~hnı dlnlemiFtir. 
Jı:~t!t .. .i a S>ğın~yan işler bu mem. Am:-ıkaya varm~ o1rralarından şıkA- JJariciye Naıırı Popo( ta. Bulgaris-
~ııı:~ olur. &ı ham fikirler bu yet etmektedir. tanın dış polıtika•ı ha~~ında ctra!U 
~.:kette ıleri siınilıir. Bazan .

1 
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MEMLEKET MESELELERi 
ıtı:11 b suıunlarına kadar akse -
<~lı bu lıkirl~ri okuduktan sonra, 
lıının:aşında olan her gazete ka • 

Ilı~ ~:ııcrikan garabeti deyıp geç. 
c ~zımdır. 

·En kısa yoldan imar 
lı ık~~e.rı gün Anadolu aıansı, böy. 
4Je ~rıbedcn haber verdi. Vak
~~an :_rıkaııın dcııiz kurmay 
8~1· 1·gında bulunmuş olan 

ıng 
t 11 !< namında ibır zat, Alman •. 

1.ııcaı. a!k~syaya yakın petrollere 
1•tıtıi d~nizden hucum cdebıle • 
lııtkı nı, buna manı olmak için 
ltnd_Yen.n Boğazları lııgilizlerc 
~ği 11

1• tızasile açması laıım gele -
'Gcıı~ aksi takdirde Boğazlara 
1-ııt<lilt· etınek icap edeceğini ve 
~'<liğ 1 ahval eski harp gibi ol • 
•ıtfaltıtıdan buna İngilizlerin mu. 

imar işlerini Vail ve Belediye reisler inin 
flzerladen almak, ba ı,ı mastakll ve plAnb 
bir tefklllta bağlamak memleketin birçok 

llllgelerl için daba faydalı olacaktır 

Her türlü mesaiyi fahıaların inaiyatil ine bağla
maktan ziyade değişmiyen, planlı, makıatlı, 
devamlı mea'uliyet teşekküllerine bağlamak bi-

rinci ıarttır· 

Sterı·<ılacağım yazmıştır. 
lııe1tu 1ng İngilizce Gümüş de • 
cı,n ı:· ~akat ahşap nev'inden 

Yazan: ETEM iZZET BENiCE 

l;fınd u fikirler United Press ta- Cumhurıyet Türkiyesi Osmanlı 1 
~,i~-l~n Y.a. pılmıştır. Bizim bil • imparatorluğundan bu memleketi 

'" •e bir virane halinde tevariis etti. t goxe; Uniled Press bir a. 
)ıd;, eşltilatıdır. Ve gazetelere ha. Memleketi dolaşırken bugün gö. 
I'• Yay B zümüze çarpan ne varsa hepsi 

~'•lt· d ar. u arada havadisle 
• ar v yeni rejimin eseridir. 

1 ·~ e onu tefsir eden ma - . 
'it ırı! de yollamaktadır ki ba • Inkilap Türkiyesi memlP1<etin 
tı1elt -"zuu olan yazı da bu olsa umranına bilhassa birinci planda 

tı • tır. yer vermiştir. Köyden en l:ıüyü.k 

ı 
1

Rer t . ı-:============ ~le . araftan VaşıJigtoıı Star ı-
~ ıııu:ı; de başka parlak bir fikir 
~f, hata amıştır. Baştan aşağı ta. 

1 
~ın ~ıle dolu oları ve yazıla. 
1 birce lini isbat etmekten baş-

Milli Şef 
~da l~Ye yaramıyan bu müta. Seyahatlerine devam 

llarııı 8 BerJin kongresinde Bo.. 
~11'% . lluslar tarafın.dan işgal için dün 
~•lbu1tsıne mümanaat edildiğini I • mı' r d en aynldılar 
ı~ ~ıd1 ~usya Boğazlara sa. .. 

1 
·~eı~gu veyahut da İstanbul Anadolu Ajansının verdiği malO-

şehirlerimize kadar her idareei, 
her belediyeei, Parti ve Devletle 

(Devamı 4 Uncü Sahifede) 

iraıuıa wazlyet 

Mütareke 
teklifine ce
vap verildi 

• 
Cevabın metninin 

7akında ! 
ae,rl IJeklenlyor 1 

Anadolu ajansına Londradan ve
rilen malumata gore. Tahranda 
İngiliz ve Sovyet elçileri ile İran 

(Devamı 3 üncü Sahl.!ede) 

'lir Sovyet §ehrinin kapısında. 

SOVYBT TEBLIÖI 

LENİNGRAD 
Üzerinde hava 
muharebeleri 
Din IJltfla cepbe 
IJoyuaca ,ıddetıı 
mabarelJeler olda 

ı EyJOlde cereyan eden bava hare
J<Atında, havada ve yerde, 39 düşman 
tayyaresi düfllrdük. Bizim ltayıbımız 
27 tayyaredlr. 

Sovyet tayyareelleri, bilhassa Le· 
n.ingrad mıntakaıııncla düıımana şid
detli darlıeler indirmet.;tedlrler. 70 

(Devanıı - üncü Sahifede) 

1 

1 

I 

Almanların 15 Eglule kadar 
Leningrad'ı işgale son derece 
gay ret etmeleri muhtemeldir 

Almaa. Sowyet 

BA8111NZ 

1118 BAKI' 

Leningrad 'a 
2 5 kilomet
re yaklaşıldı 

( Yazan: EllEKLI llUBMA Y S UB AY) 
Sovyet İstihbarat Daire.I Seli Rus

ya lle Finl!ı.ndjya arasında sulh yapı
lacağı hakkındaki ri,·ayetlcri tekzip 
etmj;: ve Finlandiya.da yiyecek buh-

Şehrin temizlik 
işleri niçin 

aksak gidiyor ? 
Ferlk6ytlade 2 aydır 
çlpçfl a§ramıyan 
ıokaklar varmış ı 
Feriköyünde Lllaşahin soka • 

ğında oturan okuyucularımızdan 

aldığımız bir 1™!ktupda iki aydır 
mahallelerine çöpçü uğramadığı • 

(Devamı S üncü Sab.itede) 

ram olduğundnn Finlerin sulb arzu 
ettiklerini ıöylemi~tlr. 

Finler Kareli bcrıahında taarruz.a 
devam etmektedirler. Şimalde Uhtua 
mevkiini işgal etmi:ırer, şimdi Kemi'yi 
tehdit etmektedirler. 

Almanlar Duga nehrini Şimale geç. 
mlş1er ve Leningrad'a 25 kilometre 
me~:ıfede buldrtart Krasnoya mevkiini 
ele geçlmli:ilcrdir. Londra radyosu. 
Almanların Şark.tan I~entiıgnda uza· 
nan son demiryohmu da kestikler ini, 

(De,am1 3 ünc\l Sah1!ede) 

Finler eski hudut
lara vardllar 

Londra, 4 (A.A.) - Finlandiyalılar 
Kareli cephesinde büylik bir zafer ha
ber vermektedirler. Her ııoJ<ladan e.kl 
hududa var~tır. 

R USLAR 
bir mukabil taar- • 
ruzla Almanları · 
5 ki.lometre geri
ye attıklarını bil-

'-- diriyorlar J 

Romanyada ı mll
JOn tondaa faı a 

petrol y~kılcb 
(Yazısı 3 üncü SahUedel 

~ünakalit Vekilimizin beyanatı 

Avrupa Yolunun 
Açılmasına doğru 
Hükfımetimizle görüşmek için 
Almanya' dan bir hey' et geldi 
Şehrimizdeki tetkikleri biti • 

rerek dün tayyare He Ankaraya 

dönen MüııakaHit Vekilimiz Cev. 
det Kerim İncedalı bir muhar. 

ririmize beyanatta bulunarak 

demiştir ki: 
•- İstanbulda kaldığım müd • 

(Devamı 3 üncü Sa!ı.lretie) 
't!tı. ... ıle!JestiriJd1<«i takdirde mata göre, Cümhurreisi İnönü se~a-

'e b;., elıEdi ;ulhüıı"'\urulacağını haUerine devam etmek üure dün Iz· - - ·- !~============== ~=========== ~ • 1Un d mirden aynlmıılardır. ~ . :: = lııet 1 a medeniyet için bir 1-=============I ~Ş~a.:T.::k.:.c:.:ep:.lıe=sı::· nde:::_:b:i.:_r _:A::!:ma::n.:.t:a.y:'.:y:'.a::r:.e _ka=:r_:a.:_:rg:a:::h:_ı _:v::e_:A:l:m:::a:.::n:..:.:_lıa.:v::a.:_:gen:::er:a:l.:_l:erı:.:· nden=:._:Lör=·· ~ç:er~em::.:::ir~l.eri::.:..::· n.::i_:v:.:en::.:.:.r.::ken~ 
llu Y 0 acağını yazmıştır. I• 
~~ :rıar ı;>ek ciddi mevzulara 

· tııemış olsalardı bu kere 

~" .\ıııe 'k 
1 •il)" rı an garibesi deyip geç. 
ııı Utıık" 
~ ~ı 11 uıı olacaktı. Fakat fi . 

Bir amele gıkı
/an toprağı.n 

altında kaldı 

Meb'uslarımız 1 

bugün Eyüp ve 
Bakırkögde 

Sebzevemey
vaların 

satış fia tleri 

Yedek parça
larımızı dahil
de yapacağız 

ÇERÇEVE 

Ber tarafa cewap ı .. 
NECİP FAZIL KISAK'ÜREK 

ne ancak denizden gidebilir • 
mi5!?! Buna n1ini olmak için 
İngiliz donan ..:.as1n ın Türk Bo. 
ğaz l al'ınt zorlamas ı lllımmış!! 

Bu ha r p cİe eski harpler gibi ol. 
madığı için Boğazlar geçikbi. 
Jjrmiş!!! 

1 e'ıu ~kadar gayri ciddi ise, bu 
\ laraı" 0 derece ciddidir. Di • 
~u ~ıasis·tan büyük Amerika De
~ ~dıığu •ne kaqı Türk halkının 

f ~:b ~ı,r· takdir \'e h•yranlık his
~ ılir, :e de menfi te!irl"r ya • 
.~\iY,t· Unuıı için bu vazıların 
'~ ın· , 
~: 1 tahlil etmek Y'rinde 

Fatihte Hasan Hanife mahallesinde 
Ocaklı sokağında oturan Ali Ulvi ve 
?ı.leliıhat tarafından yaptırı1an yeni bi
nanın kanalizasyon işinde ç._hıan a
mele Ömer oğlu Alımet içinde bulu
nan çukurun duvarları çökerek toprak 
altında kalmış, yetişenler taraflndan 
çıka.rılarak: Cerrabp~a hastanesine 
b.ldınl!nlillr. 

Muhtekirlere veri· 
len cezaların art· 
tırllması isteniyor 

MabteUI semtıe
r e gire teıblt 
edilen liste 4 in· 
el ıallllemlzdedlr 

Sümerbank fabri· 
kalarında amele· 
ye yemek veriliyor 

Bir Amerikan gazetesinin ev. 
.eli akılsızca, sonra bilgisizce, 
daha sonra ahlaksızca b ir mü
taleasından dolayı Türk kalem. 
krinin duyduğu öfke ve tik • 
sintiyi takdir etmekle berı. • 
bcr, bu derecesini ve bu tarzı 
yerinde bulmadığımı söylemek 
isterim. 

Evvelil ... K nrndenizdeki So\·. 
yet donanması, küçük ve~·a 
lıiiyi.ik. kabilyctli ,·eya kabi • 
Jiyetsiz. fakat şu anda l{arade. 
nize hakim biricik deniz ktı\' -

"etidir. Zira karşısında, küçiik 
veya büyiik, kabiliJetli wya 
kabiliyetsiz, berhaugi bir J\tih. 
\ 'er donanm a.~ı yoktur. llcmek 
k i Almanların böyle bir t esrlı. 

bilse n i~·etleri \'a rsa. onu So,·. 
yet d onanması pekala menede· 
b ilir. Bu bakımda n , Karadeni. 
ze Boğazlar yolile ltalyan drı • 
nanmasm ın geçnıek i ~te mesi, 

im ki n , mantık ve ha3~aıe s:ğar 
da İngilizlerinki sığnıa2. 

~ . 

1 Qıı ;,.. def 
~ ıı~ ilı.3 bu yazıları okurken 

.\ıııl1 1 tlıdı noktayı hatırda tutma. 
it· 

ı, elik. · 
~·~ ~ ada matbuat hürriyeti 

~i~i ~nunla tahdit edilmiştir. 
'.ı'~~ 02mağa \'e ahlaksızlığa 
ı,(' ~.~aı:ıır olmıyan her yazı 
~ıı tııı alan her kimse ta -
'~a• Yazılabilir. Bu yazı A • 

"'n h . • . 
'\...'.ı.t • arıcı miıııasebetleri 
l'İ•ıit. l~~·ı., ve böyle tesir ede • 
~, '~'b •kale şu hükumet tara.. 

l 'lıi\ u noktadan mütalea edil
(l)llıkü'l de~ld'r. Bir Aıre. 
~ıımı üçünci ıohifede) 

---o----
Yılbaşından 

beriAmerikada 

İstanbul Meb'usları dün saat 
14,30 da Üsküdar Halkevine gi • 
derek halkın dileklerini dinlem~
lerdir. Bu topll\ntıda Belediye Re
is muavini ve Üsküdar Parti Re. 
isi Lı'.ıt!i Aksoy ile Üsküdar Kay. 

(Devamı 3 üncU Sah1lede) 

yapılan gemiler Sivas Kongresinin 
Vaşington • (A.A.) - Bahriye ylldönümü 

Nezaretinin bildirdiğine göre, l!Ml Bugün, Mllll Nücadelenin temel taş. 
ikindkanunundanberi 213 gemi- !arından biri olan Sıvas Kongresinin 

21 inci dönüm yılıdır. Bu münaJebet
le Kon~renin toplanmı$ olduğu St\•Qs 
Erkek Lises• binasında büyf.ık mera
iim yapılacaktır. 

nin inşası tamamlanmıştır. Diğer 
249 gemi de denize indirilmiş • 
tir. 

• 

Fiat Mürakabe Komisyonu 
şehrin muhtelif semtlerine gö. 
re sebze ve meyvaların pcra -
kende .satış fiatlerıni tesbit eL 
mişlir. Halkımızın, en mühim 
ihtiyacı olan bu maddeleri a • 
lırken bu fialleri göz önünde 
bulundurması ve fazla para is. 
teyenleri derhal alakadarlara 
haber vermesi lazımdır. Fiat -
leri bildiren liste dördüncü sa
hifemizdedir. 

İaşe Müsteşarı Şefik Soyer 
muhtelif işler üzerinde dün bir. 
muharririmzie beyanatta bulu • 
narak şunları söylemiştir: -

(Devamı 3 üncü SahJ!ede) 

Plaj seferleri 
lağvedildi 

Denızyollan İdare~ı havaların 
boı.rrıası üzerine bu sabahtan iti • 
bareıı Ada plajları arasındaki se. 
ferleri Jağ\'ctmiştir. Bundan sort
ra Ycirükali plajına Yapur uğra • 
mıyacaktır. 

Zira mü talea gerçekten o ka· 
dar aptal, ubil "e sinsi ki, mı. 
b iyeli soğukkanlılıkla, bir ke. 
r e ,.e en k ısa h atlar içinde l eş. 

)L ir edild ikten sonra onun iize· 
r inde ısrar etmek, bu ciğeri 

beş para etmez haysiyetsiz mii. 
lateaya bütün bir m illi öfke~i 

yakıştırm ak, yan i tenenül o -_ 
]ur. 
Mütaleaoın akılsızlık, b ilgi • 

sizlik,., ahliiksızlılt ruhunu b ir 
kaç cümlede isbat edelim: 

Almanlar K a Ckao petrolleri· 

• 

S onu .•. Bu harıı ı:cr(eı..teu 
enl'lki harpler gibi deıiildir \ e 
yaln ı z onun içind ir ki h i~ hir 

donanm a (anakkale Bo~a1111d:m 
(Devamı 3 uncü Sabl!Cdt) 
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h AL K FİLOZOFU 

\ŞİN İÇ YÜZÜ 

ı::u ıneınlckeltc insan başına 
du.~.:n vasati servet, 4.--S lira .. 
dır: Bu rakam gösterir ki, biz 
[aJ,.;riz. l\Iod.ern bir cemiyet i.. 
çin, bundan fazla fukııralık can 
suğlı_ğıdır. 

O halde, bizde vasati hayat 
seviyesi ne olmalıdır! Nüfusu.. 
muz 18 nrilycmdu.r, Büyük şe. 
birler, bizde ırzdır. Vatandaş -
ların mübim bir el<seriyeti 
köylerde ;yapr. K'öylerde .ya • 
şıyanların mecmuu· ı:r buçnk 
mHyomı geçer. Gelin de, si%, 
nahiyeleri, batta, bazı kaza 
merkezlerini de köy iktisadi • 
yatı şartları içine sokun, hat;i 
i~lemiş olmazsınız. 

Bu vazi;yette olan bir mem • 
lekette iki hayat standardı ol -
mak lazımdır. Köyde vasati ha.. 
yat standardı, şehirde vasati 
hayat standardL Türk vatan • 
da,,ının ikhsadi bünyesi tetkik 
edilirse, görülür ki, bizde lük • 
•e yer olmamak lizımdır. Lüks, 
bizim için bir hazin özenme o -
!ur. 

Büyük şehirlerimiz dört nal. 
1 la lükse koşuyor. Büyük şehrin 

bu yarışını gören ortanca şe • 
hir, arkasından yetişmeğe ça • 

l~ KURUŞA 

TiYATRO 

Bir refikimiz, bir yulık tiyat • 
roda gürültü patırdı yapan bazı 
u.vgunsuz seyircilerden §İkayet 
ediyor; bir seyirci: 

"-- 15 kuruş verdim, ne ister • 
sem yaparım, diye, bağ'ırıp çağı -
rıyormuş!. 

Haklı! 15 kuruşlıtlc tiyatroda 
kendi kendisini eğlendimıeyenin, 

başka türlü eğleruneısine imkan 
var mıd,r? 

s1nııt 

PABUÇ 

Meğer, bizim -memlekette ya • 
pılan ayakkabıların hi~ biri sıhhi 
değilmiş. Bir muharrir arkadaş 

geçenlerde böyle yazıyordu, 
Bütün pabuçlar ayaklarımızı sı. 

kar, ayağımızın şeklini, kalıb ını 

değiştirirmiş. Ba~ka memleket -
inde, pabuç yapılış usulü başka 
İlniş! 

Doğrudur: 30 lira ayakkabı f i • 

atı elbette sıhh1 değü, insanın mi.. 

de5ini bulandırıyor, 
SPİKER 

ARM'IYOB 

Ankara radyosu yeni erkek spi. 
ker arıyor. Şartlardan biri de 
türkçeyi iyi ve güzel bilmek. 

Bizce, bütün diğer şartları ha. 
iz talipler bulunur amma, tü rk • 
çey i sapdsağlam bilen spikeri ne
rede bulmalı? 
Boşda ıe:ıen. böyle bir adam 

varsa hayret ederim. Hem türk • 
çeyi mükemmel bilsin, hem de 
hiilıi, bir balta7a aap olmallllf 
oisuA! 

AHMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

batıyor. Liiks şehir, lüks hayal 
caziptir. Beyni iyi işlemiyen 
,·atandaş, lükse doğru kanat -
!anmak için çırpınıyor. Hal • 
buki, memlekette umumi ser • 
vet derecesi malüm. 

İşin tahammülü var m.ı? 
Yok tabii. 
Fakat, beyni işlemiyen bu tip 

vatandaşın lükse doğru kanat. 
Lınmak arzusu, aile ve şehir 
iktısadını çerçeveden çıkartı -
yor. O zaman, Emniyet San • 
dığı mütemadiyen borçlu pe • 
şinde koşuyor. Mahkemeler, iş 
hacmini kucaklıyamaz bale ge. 
le geliyor. 

Sonra ... 
Vallahi sonraslJll bilmiyo 

rum. 
Yalnı:ı ve herhalde, vasati 

bir hayat standardı tesbit et • 
mek, Türkiyede, Türkiyenin 
iktısadi bünyesine uygun bir 
köy ve şehir geçimi belirtmek 
gerek. Nasıl ikametgahta otur. 
malıJız, nasıl ve ne giymeli _ 
yiz, ne yemeliyiz, nerede, nasıl 
eğlenmeliyiz~ 

Bunlar, ~cvapları verHme -
miş içtimai suallerdir ki bir an 
evvel ortaya atılmak lazımdll'. 

TALEBE 
Y URDU 

Fatih medreselerinin 
t amiri tamamlandı 
Fatih medreS<ler!nın birer Ta

lebe Yurdu şeklinde tanzimi bit
miştir. Medreselere elektrik tesi
satı yapılmış, taL,belcrin oturup 
ders çalı.şması içın yerler hazır -
lanmu;lır. 

Diğer taraftan iyi bir bina bu
lunarak Talebe Yurdu yapılması 
için de tetkikler yapılmaktadır. 
Bugünlerde bu ış için Partide bir 
toplantı y.apılacaktır. Talebelere 
ucuz yemek temini için de tetkik
lere devam olunmaktadır. 

K'CÇfJK JrABtBLU 

ViLAYET ııe BELEDiYE: 
+ Belediye Mıifetlişlerl bundan 

sonra yüksek okul mezunlarından .:iC

çilecektir. Bu hu.susta bir nizamname 
hazırlanmıştır. 

+ Rapacla francala alanlar ytizde 
altnııs azalnnştır. Fırıncılar kalan 
francalaları serbestçe satabilecekl .. r
dl!'. 

TiCARET ve SANAYi: 

+ Fi~l Mü.raki.l.be Bürosu haftada 
ik~ defa perakende !iebze fiatler!ni 
halk iı.an etmıye ka.ar vermiştir 

+ Gıda ınaddeleri ..an mağazala
ra 11ıallarının perakende .satı~ Ciatleri. 
ni bildiren tsd:kli listeler diJn reril
miye başlanmıştır. 

* Fiat Mü.rakabe Bürosu memor
ları • lkikat için odun ve kömür mın
tc.kalaıına gitm~lerdir. * İaı;e Mu:;te~rı Şefik Soyer tet
klJcter yapmak üzere jehrimize gel. 
mUjtir. 

MVTEFERRIK: 

* Üniversitede derslere 3 l Birlnci
teşrinde başlanması kararlaşmıstır. 
Kayıt için müracaatler 29 Birinciler 
rıne kadar kabul edllfcektir. 

+ Beylerbeyinde Bürbaniye mahal
lesinde 17 numaralı Hüseyin isminde 
birine ait ev dün bir yangın netice::.in~ 
de tamamen yanını.ıtır. 

Tefrika No: 46 

1 Sürü Çıngırakları f 
Yazan: CAHİT UÇUK J 

Bir müddetteoberi onu .görmüyorum. { 
İçimde bir a~. dudaklarımda bir su
SL' z •ık başlamıştı. Onu görmeden. u -
zakt.an bile olsa, onu seyretmeden ya
ı:ımaklığıma imkln yok. Bu. gezinti so
nunda farkına varmadan ona gelmiş
lını. YiuUnde, iç yürek Mlerini Orten 
sert kat'i hislerin maskesi vardı, Na 
u. ~Ündu&:ünün, ne halde olduğunun ~ 
ı:ılı.ı::ıesi de kabil dcı:Hcti. Fakat daki -
kalar yürüdükçe, yü.ziınü.n gergin mas
kesi yumuşıyarak eridi. Ona kavu~ -
tum. 

Tekrar yant a gelerek oturdu. Rüz
g.lr dınmfşti. Ilavadcı, Ustümüze çokcn 
blr ağırlttt \:ar. Yerimden kıpırdan1ak 
ıstemlyor'.lm. Ortalık ne kadar aessız. 

KLSa bir zaman evvel, dallardan ta -
;;an kuş cıvıltı!aı·ı, ;;ınıdı yok. tÇağna
ga• nın uğultuları, bu ı;esslzliğin içine 
yayılıyor ... zorba:han• simsiyah bu -
lutlara göınüldiı. Eteklerlne doğru i .. 
nen bulutlar. onu gözlerden saklıyor. 

-Bir gUn tZorbahan.ta çıkalım 

Recep .. , Çok istfyoruın ..• Oradan aşa
ğı!:ırı lf'yreLmek ne kadar euLekUc kim 1 
Uıllı·? .. 

Omın doyduğu kend! muhiti bana 
heyecan veriyor, bu, Recebi mes"ud 
ediyordu. 

- Gidelim! .. Fakat yürümeğe, Ur
manmağa gticün kuvvetin varsa? .. 

- O ı.aınan görün~Un! .. 
- Çam ornıanı sona erince, sert, 

keskin kayalıklar baılar. Onlann ara
sından Urmanmak gerektir. Uçurum 
glbi yarların kenarından 3f!1Ulk li ... 
zını. .•. 

Büyük bir fışırtı ile başımızı dere
ye doğru çevirdik. c:Altm. dere.t sula
rı çamur rengi alarak yükselmİ§il. 
Recep, <ini bir fırlayışla kalkarak, e -
llmden tutup beni geri çek.ti. Biz ce
k.ilmce, biraz evvel bulunduğumuz 
kumsal suyla örtüldü. 

- Sel geliyor! .. Biraz sonra dere 
dolar!!., 

Sular, önüne katıp ıilrü.klediği bir 
yıgın odun parçası, çalı çı.rpı ile ka
barmış, korkunç bir renk :iek:il alarak, 
sür'ale koşuyordu. 

Birden eve nasıl gidecegiın aklJma 
geldi: 

- Recep, ~el &etmeden ben ılar3ı 

1 :ili [@~ii.J .1 [ ..... __________ __,' tiJJ.:ıl~l;if•llJ _ MAI-IKEMELERDE J Cezai nan 
Şoförler 

ı:.sıll.I san•atlllr
ıarının imtihanı 

Musiki san'atk<i.rla.rına bir hal ol -
du, at~ pUskürl.zyorlar. Belediyenin 
kcndilt"rini bir imtlhana tAbi tutn.a.sı

nı asla kabul etmiyor.t.ır. Oularu1 id -
dtasına göre, musiki san'alk.Arları cc:o
nat•a dahil degıldir. Onlar, bır esna! 
cemiyeti, deği~ bir ak.ademi kurmalı -
dır. 

Bizi, diyorlar, belediye mi yetiştirdi 
ki, imtihan etmek astiyor. İşte, bu nok
tada, nıuskl sau'at.k.:ıriarı hakSlZdU'. On' 
ları -elbette belediye yeti5Urm.~Ur. An
lat.ayım: Musiki san'atkArla.rı daha z.i
Yacte garinotarda çalgı çalarak.yet~mi
ycrlu mı?. 

1 
iyi.. belechye lse gaz.inoculu.ğu teşvik 

etmiyor mu? Baksa.ruza, şehrin her ta
rafında boyuna gazinolar inşa olunu -
yor, bir taraftan da plinla.rı yapılıyor. 
Bir gün gelecek, istanbulun her tarafı 
gazıno ile dolacak. ilu vaziyette, şim
di.kinden bir kaç misll fazla muı;ilc.l 
san'alklıırına i:; çıkacak. Onlar simdi -
den hazırlanmalı, yetişmelidir, 

Görülliyor kı, musikl san'at.kirlan
nı dolayıslle, belediye yeli$hrmekte
dlr. O halde, muhterem musikl üstad
ları, belediyenin istediği imtihanı ka
bul etmelidir. Filvaki imtihan zor şe7. 
dir. Napalyon dahi, yalnız imtihan -
dan korkarmış! İyi amma. bugUne bu
gün, belediyemiz, musik.1 san'atkArla -
rının velinimelidir. 

Farzedin ki, belediye, gazino men
kına düşmeseydi, yeni gazino açma
saydı, mvccutları.aı da kapatsaydı, mu
siki san'atk8r!arırun hali nice olurdu? 

Eğer, musikl san'aUcilrları, musik.1 -
Wn teknik kısmınd.:ın, notasından ve
saire ürküyorlarsa, telAşa ve endİ;;ieye 
mahal yoktur. Nota bilmemek büyük 

• ı...r noksan değildir, 
Ne üstad geçinen musildşinaslar var

dır ki nota bılmtzlcr, ne büyük edip
ler vardır ki ~rurkçe bilmezler, ne bü
yük dil alimleri vardır kı, grameri hi
çe liayarlar, ne büyük ve meşhur res
S3mlar vardır ki, ömürlerinde tek re
sim yapmamışlardır. Ne kıymetli (!) 
lı.cykeltraıılar vardır ki bentiz bir tele 
eserleri yoktur. 
Şarkı yapmak, yani be::ote vı1cude ee

tirmek işine gelince: Bunun için de 
mutlaka nota bilmeğe ihtiyaç yokt.u.r. 
Ne şöhreW ~~k.lrlar tanırız ki 
kendilerine ait tek eserleri yoktur, he~ 
başkalarının vücude getirdiğl eı1crler
den istifade etmişlerdir. 

Dünyada yeni bir şey söylemek za
ten mümkün değildir. Binaenaleyh, 
bizden evvel gehnlş musiki ü.sta.dla
rının yarattıkları seslerden istedik.le.. 
rimizi toplar, bir araya getirir, yeni 
bir beste 7aparız. 
HuI~a. musiki san'atk<lrları beledi

yenin imtihanına seve seve şitap dl _ 
melidir. 

R. SABiT 

İaşe Müdürlüğü 
Kadrolan genişletili-

• yor; yenı 
memurlar alınııcak 

Büyük ,·iJiiyetlerdeki iaşe mü. 
dürlükleri teşkilatlarının geniş • 
le;ilınesi kararlaşmıştır. Buralarda 
birer Müdür muavinliği ile ra -
portörlük ve diğer birkaç memur. 
luk ihdas olunacaktll'. 

(HALK SÜTUNU) 
Veznedar hayan aranıyor 
Hesabı düzgün ve liıakal orta tahsili 

olan bir bayan veznedarlık için aran
maktadır. Gazetemiz İdare Müdürlü
ğüne müracaat, 

Tecrübeli bir muhaııebeci 
i1 arıyor 

Uzun müddei telgrathan<ıde muha
sebecilik yapm.1$ hesabı kuvv~tll, ya
zısı muntazam, bilgili ve tecrübeli fa
kir bir zat kanaakir bir ücretle iş a
ramaktadır. Arzu eden muhterem iş 

sah.iplerinin Lülfen Son Telgral Halit 
Sütununda .. Muhasebeci> rumm::wıa 
yazmaları rica olunur. 

kıyıya geçeyim. Sonra ne 7apann1? .. 
O, başını salladı: 
- Çocuk mwun'! .. 
- Niçin çocuk olayım? .• 
- Bu, deli suların içinde, at blle 

yüriıyemez ... Nasıl geçersin? .. 
İri damlalarla yağmur başladı. Ses

sizliğin i<;ine dolan sel, başının f~ır
tıl.arı, yapraklara çarpan damla.larla 
beneklendi. 

Yüreğimde korkuya, çaresizliğe, ü
mid!izliğe benzeyen h.isler kıpırdıyor
du. 

_ Ne yapacağız Recep? 
- Şimdilik yapacak bır ~ey yok ... 

Y::ı:ğmurdan ıslanıyoruz. Bizim eve 
girelim ... 

Biraz sonra Recebin odasında yal
nızdım. O, c:Sillün> ü ahıra ç<"kmeğe 
gitmişti. Sarı tahtı parmaklıklı dışa

rının koyu nefti göJıelerl. ve l:Slanan 
topraktan yü.kse1en kokular duyulu -
yor. Küçük oda ilk gördüğüm günkü 
halinde. Recebin yatağı, ocak önün • 
deki kocaman ayı Postu, yaban keçi .. 
sinin boynuzlarında elbi:teler asılı. 

Pencere içinde sararmış gazeteler, ki -
taplar, onlann yanında c:saz..>ı duruyor. 
Her şey oldugu gibi. 

Recep, kapının eşiginde be-lirdi. Saç
larının bük.IUınlerlnden sular dam -
lıyor<14. 

(Arkası Var) 

Beyazıt meydanında geçen 
garip bir kız kaçırma vak' ası ... 

Evvelki akşam Samatyada bir 
kız kaçırma vak'ası olmuştur. Nev. 
.at isminde bir genç, Şeref isimli 
sarışın güzel bir kızı tabanca ile 
tehdit ederek kaçırma suçile cür
mü meşhut mahkemesine veril. 
miştir. Mütenasip endamlı güzelce 
bir kız olan Şeref adliye koridor. 
larında Nevzadın kendisini tehdit 
ettiğini, tabanca çekerek Marmara 
sinemasına götürdükten sonra 
Beyoğluna çıkmak üzere Beyaz:t. 
tan taksiye binecekleri esnada za
bıta memurlarına ancak işaret e. 
debilecek bir zaman bulduğunu ve 
bu suretle Nevzadın yakalandığını 
anlatıyordu. 

Halbuki vak'a hakkında yap:lan 
sorgusunda Nevzat şöyle demiştir: 

- Samatyada geziyordum. Bu 
kıza rastgeldim, bana baktı güldü, 
bundan cooaret alarak yanına so. 
kuldum, konuşmıya başladık. Mar. 
mara sinemasına gitmeyi teklif et
tim. Kabul etti. Marmaraya geldik, 

bir loca aldım. Henüz beş dakika 
oturmadan birdenbire kalktı. Tu
valete gitmek bahanesile d;şarı ı 
çıktı, arkadan ben de çıktım. Her. 
halde benden korkmuş olacak ki ı 
bir daha locaya girmedi. Bunun Ü

zerine evine kadar kendisine refa 
kat etmemi söyledim. Kabul etL 
Samatyaya dönmek üzere Beyazıt. 
tan taksiye binerken beni yakala. 
dılar. Vak'anın bu sırrına ben de 
hayrettey~m. Hatta kendisi locada 
iken bana •çok hoşuma gidiyorsun 
delikanlı!. da demişti. Kat'iyyen 
tabanca çekıqedim ve tehdit etme. 
dim. 

Bundan sonra evrak tetkik edil
di ve ait olduğu mahkemeye sev. 
kedilmek üzere Müddeiumumiliğe 
iadesine karar verildi. 

Adliye merdivenlerinden iner
ken Şerefin yüzü ağlamaktan mas. 
mor olmuştu. 

Akıl hastası b i r Doktor 
Müddeiumumiliğe kaçtı! 

ka til, yaşı ufak olduğundan idamdan Bir 
k u rt u ldu. 3 0 sen e h a p i s y ata c ak 
Tıbbı adli müessesesi tarafın -

dan Bakırköy Akıl hastanesıne 

gönderilmesine lüzum görülen 
cK .... ismimle bir doktor dün 
hastaneye nakledilirken üzerine 
buhran gelmiş: 

Müşteri almıyan şo

förler takip ediliyor 
Belediye Reisliği bütün kay -

makamlıklara ve Belediye şube
lerine bir tamim yaparak mın -
takalarmdaki durak yerlerinde 
daimi kontroller yapmalannı ve 
müşterileri istedikleri yerlere gö.. 
türmiyen taksi şoförlerini ceza • 
l.andırrnalannı bildirmiştir. 

Derhal başlıyan kontrollerde, 
1582 numaralı otom-0bil şoförii., 

Ali, 1535 numaralı otomobil şo. 
förü Mustafa, 1733 numaralı oto
mobil şoförü Rıza, 2463 numaralı 
otomobil şoförü Mehmet cümı Ü. 

meşhut halinde y.akalanarak hak
larında ceza kesilmiş ve tahkika. 
ta başlanm~lır. 

At yarışları 

Handikap koşusu
na hangi 

hayvanlar gir i yor 
Bu haftaki at yarışlarında ya.. 

rım kan İngilizler arasındaki han
dikap koşusuna Olga, Cesur ve 
Poyraz isimli üç at yazılmıştır. 

Diğer dört koşuya girecek hay. 
vanlann kaydı bugün yapılacak. 
tır. 

Otobüs sefer leri 
t E: hd it edi lecek 
Benzin tasarrufunu temin mak. 

sadile tren, tramvay ve vapur 
işliyen mıntakalarda otobüs se -
ferlerinin tahdidi için tetkiki-er 
yapılmaktadır. Bu ıruntakalara 

tren ve vapur seferleri bittikten 
sonra otobüslerin işlemesi°" mü. 
saade edilecektir. ---

•- Sizin beni tutmıya hakkı • 
nız yoktur. Müddeiumumiliğe gi. 
dip şikayet edeceğim• demiş ve 
Adliyeye koşmuştur. Hasta müd
deiumumilikte teskin edilmiş, mü. 
Iiiyim bir surette Polis Müdürlü.. 
ğüne. oradan da can kurtaran oto
mobili ile Bakırköy Akıl hastane. 
sine gönderilmiştir. 

keserek öldüren Abdurrahman, 
Ağırceza mahkemc>si tarafından 

idama mahkum edilmiştir. Tem. 
y.i.z mahkemesi ıdam kararını 

nakzetmiştir. Dün yeniden başlı
yan durtı§ması sonunda Abdur • 
rahmanın suçu işiediği zaman 21 
yaşından ufak olduğu gözönüne 
alınarak idam cezası kaldırılmış 
ve 30 sene ağır hapse mahkılıni • 
yetine karar verilmiştir. 

Yedikulede sün
net düğünü 

Maayeııe yaptırmı
y• n motörll vasıtalar 

idamdan 30 ıenı 
bapıe 

Dört se°" evvel Beyoğlunda 

Kumbaracı y-0kuşunda kömürcü 
Hüseyini boğazından ustura ile 

Vesaiti nakliye zam
ları yarın başlıyor 
Yarın sabahtan itibaren vesaiti 

nakiye fiatleri artmış olacaktır. 

Asker ailelerine yapılacak yar -
dımlar için arltırıl:ın fiatler, tram
vay, vapur ve trenlerin birinci 
mevkilerinde birer kuruştur. O. 
tobüs fiatleri de ayni şekild-e ya
nn bir kuruş artmış olaca.1<tır. 

Fındık ihracatını 

teşvik 
Ticaret Vekaleti fındık ibra • 

catını teşll'İk için bundan sonra 
fındık ihracatından fon alınma • 
masını kararlaştırmış ve bunu 
alakadarlara bildirmiştir. 

Fındık fiatleri 
düşüyor 

Fındık fiatleri düşüktür. Müs
tahsil taleplerin fazlalaşmasına 
beklemeden malını satmak iste ~ 
ınekte, bu yüzden fiatler boyuna 
düşmektedir. Ticaret Vekaleti bu 
hususta tedbirler almağa karar 
vermiştir. 

Şolirlerln garip 
telllrkllerl 

Şoförlerden şikclyet çoğaldı: Kimi, 
şehir d4ına yolcu götürınez, kimisı is
tiab hacminden Cazla yolcu alır, kimi, 
tak~i saatinin yazdığından !azla ücret 
ister. Otobü.s ve lak~i arabalarının top 
yckU.n beled:ye nizamlarına riayet et
tikleri görülmü$ hddlse değildir. On
lar, dalma itiraz ederler, kendilerine 
göre noktai nazarları vardır, daima 
onl·ır hııklldtl· ve binaenaleyh diledik. 
leri gibi hareket etmek isterler. 

Nedense, zapturapt altına girmek 
onlar ıçin ağır geliyor. Eğer, işi tama
men onların keyfine bırakırsanız, kim 
bilir, İstanbul halkı onlal'ın elinden 
ne çekecektir? 

Bu neden böyledir?. Neden onlar, 
yalnız şimdi değiJ , h~r zaman muteriı 
ve şıkayetçldir?. Bu tetkike değer bir 
mesele. 

BURHAN CEVA1'. 

Yedikule Kızılay Cemiyeti ta. 
rafından 13 eylı'.ıl cumartesi ak. 
şamı için bir sünnet düğünü ter
tip edilmiştir . Muhitin fakir <,'O

cuklart sünnet ettirilecek v-e sa. 
baha kadar eğlenilecektir. 

Şehir tiyat rosunun 
yeni sene hazırlıkları 
Şehir tiyatrosu san'at.karlan 

yeni sene hazırlıklarına başla -
mışlardır. Bazı piyeslerin şim • 
diden provaları yapılmaktadır. 
Tiyatro her sene olduğu gibi 1 
teşrinievvelde temsillere başlıya.. 
caktır. 

E D E Ri H OM o\ N : 98 

Motörlü nakil vasıtalarının se
nelik muayeneleri tamamlanmış. 
lır. Şimdi bütün motörlü vasıta

ların kontrolüne başlanmıştır. 
Muayenesini yaptırmamış olan • 
laTdan 25 lira para ce-.as• alına. 

caktır. 4227 numaralı kamyon ile 
3015 numarlı otobüs ve 3583 nu. 
maralı otobüs ve ~583 numaralı 
kamyon bu şekilde yakalanmış -
tır. 

Halep Konsolosu 
Muavini 

Bir müddettenberi şehrimizde 
bulunan Halep konsolos muavini 
Sıtkı vazi!csi başına gitmek üze. 
re İzmir yolile hareket etmiştir. 

Bir Cinayet Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

Onun alelacele bulmuş olduğu 

işi kendi mai.şetimize kafi adde. 
derken bir an için bile olsa gö
zümuzu annemin konağındaki 

bolluğa çevicmiyorduk. 
- Babanızın anneniz nezdinde 

kalan bir serveti olduğu iddiası 
doğru mudur?. 

- Doğrudur. Fakat bu serveti 
haham bir gün bile ağzına alıp 

da bana iade et dememiştir. Bu
nun sebebi ise basittir. Babam 

esasen ann-emden ve çocuğundan 
başka hayatta mazi tanır ne varsa 
hepsini unutmuştur. Onun tek 
hedefi ikimizi de tekrar kolla -
rının arasına alarak hayatta yeni 
bir yuva kurmaktı. 

Bu hissi çok samimi ve çok dü
rüs.tü. Fakat, annem ona layık 
olduğu kıymet ve değeri venne
di. Daha doğrusu vermesıni bil. 
medi. Baba aldandı. 

- Bu bahsettiğiniz servetin 
anneniz tarafından vedada iadesi 
d<ı hiç mevzuu bahsolmadı mı? 

- Annemin ne düşündüğünü 
bliyordum. Eğer bunlar konuşul. 
muş olsaydı muhakkak mevzuu 
bahsolurdu; ben de duyardım. 

- Annenizin geceleri misa • 
firlik şu veya bu veisle ile ko -
naktan dışarıda kalması vaki olu. 
yor muydu? 

Güzin dudaklannı bükerek ce. 
vap verdi: 

- Kırk yılda bir kere belki bir 
ah babında kalırdı. Her gece mut. 
laka evde idi. 

- Eve gece yatısına misafir 
gelir miydi? 

- Herkes kendi yatağında da
ha çok rahat ettiğine göre bizim 
evlerde gece yatısı misafirliği he. 
men hemen kalkm~ gtbidir. Hem, 
lüzum da yok. Geceleyin evlere 
dönecek olanları yerler ine ye • 
tiştirecek her türlü vasıta var. 

- Babanız şimdi mevkuf ol • 
duğuna göre siz ne yiyıp içiyor
sunuz? 

- Çalışıyorum. 
- Nerede? 

- Bankada .. Hatta babama da 
ben bakıyordum. Eğer babamın 
parası olmuş olsaydı, sanırdım ki, 
kızının kazanıp kendisine geti • 
receği tütün, ekmek ve yemek . 
parasını kabul etmezdi. 

Avukat Muzaffer, bundan son. 
ra hakime döndü: 

- Bendenizin şahitlerden sa • 
racaklarım bitti. 

Dedi. Bunun üzerine haklın 
Güzine: 

- Gidebilirsiniz ... 
Diyerek mübaşire emretti: 
- Şahit Aliyeyi çağırınız. 
Profesör Cemil bunun üzerine: 
- Eğer müsaade buyurursanız 

şahitlerin hepsi bir arada ~ağı -
rılsınlar. Vakit geç oldu. Muha • 
keme de uzuyor. 

Dedi. Avukat Şefik de bu tek • 
life iştirak etti. Hakim Muzaffere 
baktı. Muzaffer de: 

- Bendenizce de bir mahzur 
tasavvur etmem. Gelsinler. 

(Arkası Var) 

Jinralacıak dfllı~;~ t 
Yazan: Ali Kemal stJ ııe • 

İngiliz devlet adamlarının.ıe :~ 
na~ı vakit vakit istikbale 
allfık etmektedir. b3fi'jl• 

Üçüncü seneffine i;asan flJll il 
vam ederken bir tar• pe 1 
müstakbel sulhun esasları v•'·' 
bileeeğinı de düşünenler rP ıl 
Bu da tabiidir. Çünkü h•

5
,. 3' 

b' , .• :.J~ kadar ehemmiyetli ır ·çİJI" 
!ursa olsun yine sulh . 

1 ed!' 
Harp anea:k sulhun te:r'ıncııl ~ 
mediğini almak için mur•~i P' 
dilen bir vasıladır. J:IalbU uP . 
olan sulhtur; derler. on ~~ 
müstakbel dünyanın nasılı ,.Jıi 
lazım geleceği bahsi ,.al<,1 

1 4(1' 
muharip milletlerin me~: tı" ııı" 
!et adamları tarafından teP 
lenmektedir. Bugün sul~d~ııı" 
sedilmesi onun yakın ° 1~ ~ 
delalet etmiyor. Fakat ~~iti 
üçüncü senesine gire~ ba ~:~ b' 
ha neticesi uzak görunrr ,. o 

rııı·~ ' raber şimdiye kad3r ve r ~: 
1 ğu bazı dersı:r vard.ır: f!~e)'~> 

alınan ibret .tensı ıçın 

olmasa gerek. ı~u r 
Dün:ranın müstakbel <'1 d 

!'ulacağı zaman 'u ümit Jıf·. ~ı· 
cektir: Hiç olmazsa geçııııı 
taların tekrar edilmeınesı-1 , ı 

D .. .. t • b•l s~ 
unyanın mus a.: • d" 

nince yeni dünyanın re J!fl' 
düklerini ihmal e'melr 

0
• 

harbi• cak. Amerika geçen. .ııı' 
celenmesinde mücssır od 
Bu harbin sonuna varn'l351

·· 

tesirini gösterecek. Bunu g: 1 
l . . Am 'k •,·arı" .J ne ge ·ırınce er· a. 1 cır.' 

de dünya mille:leri ar•·, 
rrıünasebet~rin e~a,ıa."0~ıı ~ 
olan emelleri, fikırlerı •· 
ehemmiyet almaktadır. ;çiJI 

Sulhu sever oldukları · .. p 
A•·r" merikalılar arasııedö .. ·ke 

bugünkü kavgasını Tfl\Jr''i oJ 
lari!P. halledivermek kab ~' 
ğı fikrinde bulunanlar ı-r. 
değildi. Fakat harp art;\< şıı . 
geçilmez bir hale geı.nce ,./ 
şıldı ki ·ihtilılf müzakere 'ıY 
!'ile halledilmeklen çnk ~11 

Milletler arasında d•'~ 
emniyet teessüs etrııed~~(, aıı; 
rı bırakmanın imkan~~lır~n tC 
dı. Harbi kanun harı~• '.

1 
,;·;f · 

milleller arasındaki ı '(i~ 
harp gibi bir vası· a~a ııı 13ı~ t 

etmeksizin halletrreı:ı . 
ettiren me hur Kelloğ rı\ ı~ 
merikalıların efkarına ~; · 
gelmişti. Eğer o misak pı•f 
varmış olsaydı dünya 1 " 
1':ırbi görmiyecekti. fal<• •; 
başka türlü cereyan e1111 

L 

nun için Amerikalılar bUfpı ,ı 
le düşünmekten kendiler: 
mıvorlar: ıııl<' 

:_ Demokrasi bir ırı~ ~ 
harbe sürüklemek ıcrdU · !>' 
kü böyle bir mrm1.ckP1 ·~, 1 . 

larının memleketondl' ~:s 
tur. Onun için fÜ' utsl. 'ıP ı 

k • • 1 k • ı( 
nıo. rat bır mern e e~ r 
d?ğildir. Büyük dcvıdlr.8ııı-
daki siliih 1anmaK rek " 
d .. d . 1· teS'·ı unya a emnıyc ı ·ı:ııv 

şöyle dursun nihavet 51 

yarı~ına yol açmı:tı~· ,,,h 11 
Harpten evvel de ]Oc Jtı;ıri" 

nazan · siliıhların aı3 • 

emniyetin tesis edil".::'~ 
kezinde idi. Fakat h•· ,IJIP 
ması İngilizleri yeni b•tıı~' 
liıhlanmağa mecbur 1~~ f:. · ar tı.k bir gün gelip su ıir; V' 

cek olan da ancak hJl.l'P 
!ar. . el~!', 

Bunun gibi Amerık: p.91

1 
da &ltahlanma yoJund ·u rıı1. 
cereyan başlamıs olcl.Ufer• v 1 
dur. Bu harbin ga)e Çôf\il,. 
geçenlerde Ruzvelt • . 1 ;ftl~ 
!akalından sonra ne;r~~ur~r, 
bcyanat'.a istikbal •0

1 
rı ' 

sasları arasında sil1ih 8 
. .., ~ .. b'"' 

mak noktasının da ıru C. 
tuttuğu görülüyordu._., ~ır ıı· 
dünya için düşüniilır. 0;ııı,ıı ~ 
Bugün uğraşılan ise ııaıl') 
zanarak bir top dana 
bilmektir. 

-----~1 
BOL ÇEŞİD • .,., L y f 

MOBI .~; 
Almak veya görın"~ -ft ' 
BARAÇÇ~,stJ'' 
BEŞLER ıtl 

şıaas~J" 
Salonlarını bir def• ~A 
m.in edilirler . ,.ııı tı J"': 

İstanbul, Fincan~~ 1'•1 
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japon Baıvekili Prenı 
Konoye'nin Amerika 
Cumhur Reiıi Ruzvelti 
Pasifikte bir mülakata 
davet etmiş olduğu bil
dirilmektedir. 

AAıl~~~~~P-t"1'i4~~~- .-,.- ı A .. a IER i K A ~ 
. GA ADETi 

Londra 'ya gölbu yazının metinleri Anadolu 
lıfh· Ai1.ııı1 büllenlerlnden almmL5lır) 

ıı eden: Muammer Alatur 

ta~.ndr•da çıkan cDeyli Telgraf• 
l\3~esi; japon Başvekili. Prens 
nutıı Ye nın Amerika Reisıcum -

saderesine Amerika lriikümetini 
mezun kılan bir emirnameyi ım. 
za etmistir. 30 ha,.iran 942 ye 
kadar m<!r'i kalacak olan bu e -
m.imame hükümleri mucibince 
Amerika hükumeti, Ne ·york li -
manında bulunan Fransızların 
cNormandiya• yolcu vapurunu da 
müsadere edebilecdctir. 

re cephede öııünde ve mer· 
son vaziyet 1 kezde harekat 

ııı., •• Ruzvelt'e gönderdiği bir l 
ı.:~;jda, Pasifikte bir görüşme 
~,: •tıniş olduıtunu yazmak -
~ 'Vaşingtondan ,celm haber. 
._ lluzvnJ• · bö' '- b. ·· ·· '·'\'' ' •ın y1e ır goruş-

lıcı~ kabil görüp görıniyeceğini 
C etmiyor. 
aıete d' ki •l!· IYQr : 

~ i;,~e göre, Ruzvelt - Çörçil 
~p atını bu kadar yakın~an 
li!iı edecek bir görüşmeyi In. 
'-llı.ıy•!karı umumh·esi iyi karşı. 
l;ı,; aeaktır. Çün!cü İngiliz ef • 
~'nv Unıumi~sinin herhangi bir 
t~, •r ın ·nsubuna itimadı yok-

•l;o 
RMANDİYA· VAPURU 

il MÜSADERE EDİLİYOR 
• 'İlul~elt ecnebi devletlere ait 'ı 
"aıj b ."'•rıka limanlarında bulu
~ ecnebi gemllerin[n mü. ı 

ftteb'uslarımız 
~ .Jt;ı ( 1 inci Sahilrden Devam) 
lj&k~I hazır bulunmuştur. 

~. ş Udar halkının başlıca dilek. 
\). ~nlardır
s~~ . 

~nek ~dar ve havalisinde sivri -
bu~ıa ·~.la bulunduğundan bu • 
~n ll'lucadele edilır.esi, ihtikar 
•~tır Unlarına verilen cezaların 
1, b· ' 1 ması \'e ihtikarlı daha sı. 
h·t~~ surette mücadele edilmesi. 
aı~,n ·~ ~mtindeki çeşmeler 

t.~de ıhtıyacına kafi gelmedi • 
lr leh• bunların fazlalaşlırılması. 
·~q köU.slarımız. bundan sonra 
~y h~ı; Ha!k~vıne gider~k Kadı
t°iir, ~nın ~ılckle_rıni dınlcmış. 
., ti;, dıkoyde bılhassa yol iş. 
:o 11::~inde durulmuştur. Küdı. 

"ah l tnakamı Cenap Aksu ba
!.ıeı;'ıı •1 tıa bulunduktan sonra 
1 'arı 

1. "'kla mız dileklerle meşgul 
' •1 k' tını vadederek saat 18 de 

~'r. ı.r:t. Halkevinden ayrılmışlar. 
1 aı.,,k .. Uslar bugün Eyüp ve 
~' ·; 0

.Y kazaları halkının dilek. 
~nlireceklcrdir. 
Ct~ 
·~ 
-~ .. t arata cevap ı .. 

t,tc· 
~ fo'AZIL KISAKÜREK 

lotl ( 1 ınci Sahifeden Devam) 
lı 4g a geçıneğc mukkdir dcgıl.~ 
d. i~~.kü harbin azami derece. 
~ilah ı~a( ettirdiği hava ve de_ 
ıı~ 1• 

1 kuvvetleri say~sinde a. 
>a11 ~ltıaıılara bile yaklaşaını • 
bi d .•nanmalar, Çanakkale gi. 
Ilı; ~''nl·anm en çetin geçidini 

" •rlayabilecektir! 
"alı 

>~a ~ sonra.,, Sallar ve ka • 
nan rd a işgal edilen Yu • 
llıiy a alarını bile müdafaa ede
C •ııtn '!' d ;lbakk ı:ı ız onanması, değil 
t. lı ale Boğazından g>eçme. 
Ilı' atta Ad 1 d · · · ~~e a ar enızınc gır • 
t 11 ••aba muktedir miıfir? 

h;, ~ sonra . ., Bu kadar nazik 
~. h'~~aıı vo mekan ortasında 
~ilrk 1~ bir vaziyette bulunan 

FON PAPEN ALMANYAYA 
GiTTt 

Alman büyük el\isi Fon Papen 
Yeşilköyden tayyare ile Alman
yaya gitmiştir. 

AMERİKADA MÜTHİŞ 
BlR YANGIN 

Londra, 4 (A.A.) - Sovyet Rusyil
daki harp vaziyeti hakkında nıülalea
lar şu merkezdedir: 

So\-7et Rusyada nıuh.arebeler şid
detle devam etmektedir. 

Şirnal cephe:iinde: Dün ıece Alman
lar Lningrada SO kilon1etre yak.l~m::t 
old~ıklannı bildiı·u1~lerdir. Ayni za
manda bu mıntakada Ruslartn muka
bil taarruzlarda bulunduk.lartnı ha
ber veriyorlar, Almanlar Leningrada 
doğru ileri hareketın yavaşlamış ol .. 
ınasuu Rusların şiddetli mukavemeti
ne ve ha...-nlaru1 müsaade!lizliğlne at
!etmcktcdlrler. 

~ıerkez cephsinde: Muharebe $ld-
Kaliforniyada Portcosta !ima • det ke.betmektedir. 

nında müthiş bir yangın çıkmış- Bu cephede Ruslar, mukabil taar-
lır. Zararlar şimdiyıe kadar bir ruzlarını dc,·aın ettirmektedirler. 

buçuk milyar tahmin edilmekte. , M oskovaya gtde 
dr~und~n başka United Pressin 1 cek fngiliz Amer 
bildirdiğıne göre, yangın 850 bin ! kan heyetleri 
dolar kıyme1inde buğday stokla- Vaşington 4 (A.A.) _ Ruzvel. 
rını tahrip etmlştir, Limanda ça- tin katibi İrli, dün beyanatta bu-
lışan iki amele kayıptır. lunarak, Moskovaya gidecek o. 

lranda vaziyet 
11 inci Sahl!Pden Devam) 

hükümeli arasında müzakere • 
!ere el'an deva mcd;Jmekledır. 

Halihazırda bu müzakerelerin 
girmiş olduğu safha ve elde edi
lecek kat'i neUcelcr hakkında he
nüz bir şey bildir' ımemektedir. 

Tahrandan İtalyan S•cfani a -
jansına \•erilen bir habere ger~. 
İran hüküıneti mütareke etklı _ 
fine cevabını İngiliz ve So,·~·et 
mümf'>ssil~erine tevdi etrn:..., ;"· 
Söylendigine göre. cevabın metni 
yakında neşredileccklir. 

İran gazeteleri, Tahranın hava 
hücumuna maruz kaldığı. yüzler
ce kişinin öldüğü ve Şchin~ahın 
Tahranı terkederek İsfehan:ı g.ıt. 
tiği hakkında Berlin radyosu ta
rafından verlien haberleri tek • 
zip etmektroir. Şehın~ah Talı _ 
randan hiçbir yere gitmem~tir 
ve her zaman olduğu gıbi mcm. 
leketin menfaatlerini korumağa 
devam etmektedir. 

-karşı gösterilen ahmaklık \'e 
ahliiksızlık, aca1'~ hangi kar 
maksadına atfulun•,hilir? 

İşte şimdi biz, Amerikan ga. 
zctesiııio vclıtnet!iği k3rı $ÖY _ 
liyelim: 

Böyle bir zaman ve mekan 
ortasında harpten uzak kalmış 
o1nıak marifetinin n1üıncssili 

Tiirki;·e, Amerİ~:1lı1ar na2arın· 
da iç yüzü m1)tlaka an•oşıl,na.. 
sı gereken derin ve ~Srdril !Jir 
ukdedir, Bu Türkiyenin aksU • 
1Amelini görn1ek ve anlan1ak i. 
çindir ki bu kadar ahmakça. ca-
hilrc, s1nsice bir ıniltaJeaya yer 
verilmiş, bu adi çimdik atılmış. 
t:r. 

Bey AH~hım, acaba hinat 
(HH!er)in adamları, (Ililler)in 
ıuenfaati uğrunda, dii~nıanları 
kadar diıhicesine çalışabilir • 
ler mi? 

İşte bu yüzdendir ki, ancak 
sahiplerini ziyana sokacak olan 

lan İngiliz ve Amerikan heyet -
ler'n:n, altı bafra kalacaklarını 
ve gidfp gelme seyahatinin bu 
müddete dahil olduğunu söyle 
miştir. 

Alman-Sovyet 
&larbine lir b&kış 
Alınan kaynakları, cephedeki 

vaziyetten ~öyle bahocdiyorlar: 
Harekat zr.uvaffakıyctle inkişaf 
ediyor. Leningradın sür'atle çev -
rilmesine devam olunmaktadır. 
Alman pişdarları Lemngradın ce. 
nubu şakisinde, 25 kilometrede 
bulu~an Krasnaya Selo'ya kadar 
gelmişler(.ır. Luga'dan ilerleyen 
Ah1'an kuvvetleri de Leningrad n 
cenubunda takriben 50 kilometre 
mesafededirler. 

Finler Kareli berzahınch;ı iler. 
lemişlerse de, Sovyetler el'an mu. 
kavemet etmektedirler. 

Almanlar merkezde yaphkları 
bir mukabil hücumla Brian-k'a ka. 
dar ilerlemi5lerdır. 

Cenupta Budycnni kuvvetleri -
nin Dnyeper'in parp sahilinde tu. 
tunmak te~ebbüsleri akim bıra • 
kılmc•tır. 

Ode••· Alman topçulaının de • 
vaml ate<i altındadır. Şehrin ci
varında bclunan ve su kuvveti i. 
le çalışan bir fabrika Alman ve 
Rumenlerin eline geçmiştir. Ber. 
!in kavnakları ise. <ehrin ba<lıca 
su te~zi ırerkeıiı<n ele ge\iril • 
diğini bildirmektr~ir. Odesada i
a<~ buhranı da gittik\e artmakta. 
dır. 

MOSKOVA VE LONDRA. 
V' rf'ıRE 
Muharebe bütün cephe boyun. 

ca de\·am ctrr:ektedir .. 
Ruslar L<>ningradda dun < bah 

erkend"n bir taarruza ger.,.,[•ler
dir. Neticede Almanlar 5 kilo • 
metre kadar gerive çekilmeğe 
mecbur kalmışlartl,.. Bu muka • 
bil taarruz el'an devam etmek • 
tedir. Mareşal V 'ro,·ilof nesret -
tiği bir emriyevmide Leningradın 
son nefrrP l<ad•r müdafaa edile • 
ceic'in i bildirmi•tir. 

1 

~ar alıllıılJeti hakkında, bu ka. 
"• ._,~ak ve cahil bir müta • 
~iindo~~te(ikin müttefiki mev. bu öküzlere, kara cahillere 'e 
~•d•h'l~ bu milleti neye sev • mütereddi ruhbra yakışacak 

•Pravda. gazetesi. Rumen pet. 
rol koyular na ve tasf;vehaneleri. 
ne karsı vaoılan hava akınların -
da bir milyon tondan fazla petrol 
~·akıldıiLnı ya-ın'"t r. Ro"'w'·a -
daki l»<tarnln yaralılarla dolu
dur. Yr ,., .. Bükreşte 70.000 yaralı 
tedavi altındad;r. 

\' 
1 ır? olan mütaleaya karşı Türk ru-

~•ı,~11 hu nokta üzerinde hem huna, gereken üç beş kelime · 
d• ltıije, lı~ın müttefikine, hem den sonra derin bir tenezzül 

" ttefıkinin müttefikine l'lmeyiş edası yakışır. 

l .. ~a No: 8 

~~tır için Öldürdüler . 
~ııalı1t 

Yazan: AKAGÜNDÜZ-
~ •tııı3 Şefkati şahlandı. 

I .. ltvsiınsır vermed1. 
~ ,l'•tın' 0 deVTin tifo mevsimi 
i. ''er; a da birdenbire yalağa 
ıı~lııı~~= artık bu sefer el ile 

•i!er g" sına teşhis konuldu. 
• 1~ıııd Uzeı Fatma barsak za-
' ıı taha~n Zati hasta imiş, bü. 
1 ~lıf. ~~zlıkiarı bundan geli • 
> ~ bıreb. hat mevsim tifosu 
t-,. llı~ş. ~trı:iş. Başka hiçbir şeyi 
11, 

1 rı~0 astalık seyrini normal 
.. ,, 'ıııuş t 

'a•~ · nce yapılı olma • 
~ ~ . .,,n b .. 
• sa1• unyesi kuV\·etliy-

\' ~· ı\ıtt . 
~ir ÇöztiLEN BiR SIR 

• ~>L lSglz 
~ ""aıı Receydi. 

~ . a-. . 
eır 1 ""osı, dadısı karyo • 

'lı<~,I a •nda ·ı · "t ki 
t- arı ' aı en;n o e 

d!Şarı salonda. Kırk 

derecenin ne vakit düşeceğini en. 
dişe ile bekliyorlar. 

Annesi birdenbire sevindi: 
Güzel kızın dudakları kımıl • 

damış. incecik bir ses duyulmuş
tu. Bu ses tekrar duyulunca ba. 
bası annesile, ikisi dadı ile göz 
göze geldiler. Yarı hayret yarı 

istiğrap içinde kalmışlardı. Bu 
ince ses hastalıkla, kendilerile 
hiç münasebeti olmıyan bir :sim 
mırıldanıyordu. 

Humma içinde yanan kızın du. 
dakları büzlüp geriliyor, arka • 
sından o isim işitiliyordu. 

- Ali! Ali Ali! 
Babası bir muhakeme yürüttü: 
- Son zamanlarda kemana çok 

merak etti. Ali Beyi pek takdir 
ettiğini bir defa söylemişi sanı -
nm. Konserde mı nerde dinle • 

mişse. .. Bu hastalığın yüksek 
hararet derecesi hastaya böyle 
şeyler sayıkla' abilir. 

Anne, beyefendi kocasının mu
hakemesini teyit etti: 

- Üç sene evvelki hastalığır.da 
da olmamış mıydı? cPiyanomu 
kaçmyorlar'• cli~·e say:ıklıyıp 
durmuştu. 

- Ali! Ali~ Alı! 

Bu sefer babası, kadınına daha 
başka türlü baktı. Dadısı, tenha 
gecelerin hıçkırığa benzet iği ses
lerinde bu kelimenin dolaştığını 
da hatırladı. Fakat ses çıkarmadı. 
Aşkın ne demek olduğunu daha 
köyde iken öğrenmi~ti. Beyefen
di gibi Babıalinin - konağa getir. 
diği - kağıt tomarları içinde kafa, 
sinir yıpratmamıştı. Şmdi ağzın

dan birşey kaçırsa. has' alığı unu. 
tacaklar, biricik kızlarından he • 
sap sorup, iffet davasına kalkı _ 
şacaklardı. İhtivar dadı evin iç 
yüzünü kırk yıldanberi bildiği 

için susmağı, eline doğan Fatma
nın iyil" ği hesabına münasip 
gördü. 

(Arltuı Var) 

Londr" 4 (A.A.) - Almanlar 
dün Leningrada 25 kilometre yak. 
!aş ıklarım ve Sovyetleı in mer. 
kez cephesinde mukabil taarruz
larda bulunduklarını bildirmiş • 
lerdir. 

Singapura bir 
•• tecavuze 

kalkışılırsa .•. 
Singapur, 4 (A.A.) - Vall Sir Sen

ton Toma.s radyoda beyanatta buluna
rak demiştir ki: 

- japonya mütemadiyen yaklaşı
yor. Zlı·a kıt'aları Cenubi Hindiçiııide 
\"e Tayland hudullanndadır. japonya 
'.rtndisini ?ı.'lihverin ôzası olarak lltın 
ediyor. V:i:kıalart na.zarı itibare alına
:ı:ak lüzwnsuzctur. Biz mütecaviz de
ğiliz, Uzak Şarkta harp istemiyoruz. 
Eğt!or bir harp tıkarsa, bu bizim tara
fımızdan yapılmış bir hareketle çık
mış olnuyacaktır. Bız sulh i;Stiyoruz ve 
~ulhü temin ... ~ecek en ıyi c;are bir te
cavüze kar::>l a~lnıli cephe gö.stermck
tir. o zaman zafere kadar ·mücadele 
edecegiz ve boyle bir zaman gelirse, 
M;.ı.1aya h.dlkının Büyük Britanya hal
l~ının gösterdiği ayni cc .. aret ve soğuk 
kanlılığı göstereceğine ~Uphem yok-
tur. 

Yedek parçalar 
(l lnci Sa.-fadatt Devam.l 

c- İstanbulda fabrikalarımızın 

imalat kapasitelerini arttırmak, 
jslihsal faaliyetlerini tanzim ve 
tevsi ederek randımanlarını ço • 
ğaltmak üzere Hızım gelen tedbir. 
!erin alınmasına dair temaslarda 
bulundum. 

Sümcrbank fabrikalarıoın ilı. 

tiyacı olan ateş lui!lalarını. yerli 
fabrikalardan tem.n e meği im
kan dahiline sokmuş bulunuyo • 
ruz. 

Bugün AvTupadan getirilme • 
sine imkiın olmayan yedek ak -
sam ""' makine parçalarının bu
rada yapılması üzerinde de ça. 
lışmalarda bulundum. 

Yedek parça hususunda bütün 
ihtiyacnnızı dahilden temin ede. 
b:leceğimizi memnuniyetle kay. 
dede bilirim. 

Basma istihsalatını arttırmak 

için yeniden 1edbirler almakta
yız. Sümerbank müesseselerin • 
de, bundan bir ay evvel i~aret 

ettiğım gibi ameleye sıcak yemek 
tevzii ile elbise verilmesi hakkın. 
daki kararımız 1 eylulden itiba. 
ren tatbik edilmektedir,• 

Şehrin temizlik 
işleri 

(1 inci Sahifeden Devam) 
acı acı şikayet olunarak ezcüm • 
le şöyle denilmek>edir: 

- •Bu yüzden halk çöpünü ci
vardaki dereye döküyor, Taaf • 
fünden, pislikten geçılmiyor. Te. 
mizlik i~lerine nahiyeye şikayet 

ettik. Çöpçü iotedik. A an ol • 
madı. Aliıkadarlaraı nazarı dik -
katini bari ;izin olsun celbetme • 
nizi rica ederiz .• 

Soıı Telgraf - Bizim bildiği _ 
mize göre Temizlik işler; Mü • 
dürlüğünün bir de teftiş vası -
tası vardır. Bunun tahsisinden 
maksat se>kakların mııhallelerin 

temızliğını müdür ve mürakiple • 
rin tetkik etmelerini temindir. 

İki aydanberi Feriköy gibi iş • 
!ek bir yere ne temizlik memu • 
ru ne müakibi ve ne de müdürü 
uğramadığına göre temizlik işle -
rinin kontrollerinin de aksak git.. 
tiği şüphe ve kanaati uyanmak • 
tad r. Eğer kadro darlığından dem 
vurulacaksa iki ayda buraya nö • 
betle olsun diğer mıntakalardan i
ki temizlik memuru ve kamyonu 
gönderilemez miydi? .. 

Bu vaziyeti Belediye Reisliği _ 
nin nazar, dikkatine ehemmiyet. 
le arıedcr Ye temizlik işleri mü • 
dürü ile mürakipler eğer me,kür 
sokağa kadar zahmet edip gider -
!erse bu zahmetlerinin şikayetin 
ne kadar haklı oldu.~unu meyda. 
na çıkaracağını ilave eyliyerek 
Lalaşahin eokağında hemen mat. 
lüp temizliğuin icra edildiğini bil
meği ve görmeği temenni ederiz. 

BERAT GECESi 
Müft,likten: Eylülün 7 inci Pa. 

zar günü Şaban ayının on beşine 

müsadif olmakla önümüzdeki 

Cumartesi günü akşamı (Pazar 
gecesi) Leylei Berat olduğu ilan 

olunur. 

(L....şJnakalcdeu Deva1.ı1) 

r:ka ,·atandaş• is'crse, kalcmile bir 
""'"c :e Lr~• harp ilan eder. Ve 
k:rr.•e bı.:ı : a rr.&ni olarr:az. 

İkinci. i, Amiral GLmüş'ün bir 
zarr.anlar. i\rrerinkan donanma • 
sının kurmay ba§kanı bulunma • 
sı, Şarki Akdeniz ve Boğazlar gi
bi meseleler üzerince isabetli ve 
hatta salim bir fikir söyliyebile • 
cek derecede malümal sahibi ol -
masını istilzam etmez. Vaktile A. 
merikanın hariciye nazırı olın 
Mister Bryan'ın, Budapeşte şeh
rini Romanyanın merkezi zan • 
nettiği meşhurdur. 
Kaldı ki Sterling'in biglisinden 

daha çok şüpheye düşmek için or. 
tada makul sebepler vardır. Bu 
adam işe yarayacak derecede genç 
olsaydı, tekaüde sevkedilmezdi. 
Ve bu vaziyette beyninin sulan. 
mış olması da yakın bir ihtimal 
olarak akla gelebilir. 
Meseıa Boğazlardan bahsetme. 

ğe kalkışan Amiral Gümüş, mu -
harip devletlere ait ticaret gemi. 
!erinin Boğazlardan geçebilecek. 
!erini bilmyior. İngiltere bugün 
bu serbes'iden istifade etmiyorsa 
bunun sebebi, Boğazlarda herhan
gi bir mrmnuiyetten dedJ, bu 
Giride kadar g'tırıis ve dayan -
mış olan Almanyanın ihdas et • 
tiği emniyetsizlikten ileri gel -
mektedir. 

11.miral Gümüş, son seneler zar. 
fında yatmış uyumuş ve deniz 
harbinin stratejisindeki yeni te • 
kamülü anlıvamamış bir adam 
ağzile konuşmaktadır. Rus do
nanmasının Karadcnizde Mıhvor 
deniz kuvwtlerine karşı ka kat 
faik olduğunu b!lmi)~r. Ve tak
dir etmiyor ki b!r donanma de • 
nizlerde ne derece kuvvetli olur
sa olsun, yakın sahillerd.:! de ha
va hak'ır!YCli temin etıredikçe, 
muhar<>bcve girişmekten hakkile 
çekinir. Norveç •ııuharebesinde 

bunun örne;ıini ııördiik. 
Amiral Gümüşün makalesi sa. 

kat ve ham fikir"rre rla-
yanıyorsa, Star Gazetesi -
nin yazılarında da tarih 
hataları ve fesatcılık tohumu var
dır. Berlin kongresindo Rusya 
İstanbuldan mahrum edilm'1. 
Berlin kongresinde İstanbul me. 
self!si bahis mevzuu bile olma • 
mışlır. 1~18 harbinde İstanbul 
meselesi ortaya atılmış ise, Çar
lık Rusyanın bu emllerini suya 
düşürmek için Türkler dör~ sene 
kanlrırını ak!lmışh~r \re aziz va.. 
tanlarımn bu güzel pareasını 

kahramanlıkla müdafaa etmiş -
!erdir. Rusyada Çarlığı takip e -
den rejiın, bu eski emelleri red.. 
detmis ve kom.şusu olan Türki. 
ye ile iyi münasebet kurmuş -
tur. 
Boğazların vaziyeti, Rusyanın 

ve İngilterenin de iştirakile top. 
!anan beynelmilel konferanslar. 
da halledimiş ve nihai hal şekli
nin menfaatlerine uygun oldu • 
ğunu da!ıa on gün ev,•el gerek 
İngiltere ve gerek Rusya teyit et. 
mişlerdir. Bu şartlar altında dün
yada bukadar çok mesele var • 
ken, blr de bugün Boğazlar me. 
selesi ihdas etmenin manası ne
dir?. Bu neşriyat İngil!ereye ve 
Rusyaya dost olması lazım gelen 
Amerika matbuatı tarafından de. 
ğil de Mihver matbuatı tarafın. 

dan yapılmış olsaydı, hedefi da
ha kola yanla'!labilirdi. Çünkü 
bu neşriyattan bizim kadar Rus. 
yanın ve İngiltercnin de müte • 
essir olduklarına şüphe etmiyo -
ruz. Meşhur sözdür: Akılsız dost 
yerine akıllı düşman olması daha 
bayırlıdır. 

İşte sözde İngiltere ""' Rusya 
lehine dostane neşrıyat yapan A
miral Gümüş ve S ar gazetesi 
böyle hayırdan ziyade şerleri do. 
kunabilecek akılsız dostlardır. 

AHMET Şt!KRÜ ESMER 

Japonlar bir liman
dan çekildi 

Londra, 4 (A.A.) - japonlar, altı 

aydanberi ellerinde bulundurduktan 
Fuc;eu limanını tahliye etmşilerdir. 

tn -,ö8.eddu 

JAPONYADA 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Gazete, yeni bir hava hattının te
si!"> edilnıiş o1duğunu ve bu suretle ja. 
ponya üz.erine son derece ljiiddeli bir 
tazyik icra edildiğini söylemektedir. 

---Q---

lobranyada 
(1 inci Sahifeden Devam) 

izahat vererek, memleketin dıa vatl
yetlnin iyi olduğunu \"e Bulgar milleti 
i('in milli vahdcFni gösterdik('e endi
şe verici hiç bir şey olmadı&tnı söyle
miştir 

Harp Vaziyeti 
l ! ı~ ·i Sah!Ct~tc ı. ~vam) 

Voıo~ilo! ordusunun Lcnin.:ıad etnı

fınJa n1ah..sur kal ıklarını b~ldirrnJş

t:r. Ayni radyo, Rw;ların Leningr.•d 
havalisinde mukabil taarruza e:eçti.k
ıer .ni ve Alınanları 5 kiloınet.re Geri ' 
attıklarını da haber vermiştır. Alman
ların bJ7,n1 tahmin etliğ:ır.iz veçhile 
Novogrod 'Lan tehlıkeh bır ihata taar
ruzuna gir.1Jo-'ıklerı anlai111yur. Eı:cr bu 
hart.ket n1uvaf!ak olursa Luga nehri 
ile Lcningrad arasındaki Sovyet kuv
vetleri de ~ehır.e bera.ber muhasara 
edilmiş olacaktır. 

Münakale 
Vekil"miz 

(1 i:ıci Sahlfedt"n r>e\' -n> 
det zarfında Vekiıletın burada 
bulunan bü ün müesseselerinin 
normal işleri üzer1nde meşgul oi
dum. 

Merkez cepb.e.::.inde ilci tara! ta tak
vi,ye 4'.llV\'ei.lt:.ri aimakt.adu-. Stok
hoJın'den vert!en bir habere &"öre Al
manlar ComeJ. - Moi:kova yolu üz.e
rinde bir mukabil taarruz yaparak 
SovyeUerJ geri &tmlilar ve Brian.>k 
önlerine vannı~lardır. Dea:rek ki Al
manlar Merkez ve Cenup orduları a
rasına girınekten ve Budieni oniw.su ... 
nun Şunal cenahını kavramaktan he· 
nuz vazgecmem.şierdir. Bununla be
raber Almaniarın Briansk'a' vardıkla
rı haberini ihtiyatla karşılamalıdır. 

Devlet Denizyo 1 ları İdarC'si tc,. 
kil5tına son birkaç ay içinde 
Haliç işletmesi ile sosyete şilep 

de .ilAV'C edilmiştir. İdare ~imdi 
bunların tanzim ve ıslahı ile me1o 
gul olmaktadır. 

Devletin kurulmu•, ileriye doğ. 
ru giden bir Denizyolları t.eekili\
tı mevcut o:duğuna göre Şir!tAi. 
hayTiyeyi de bir el altında top. 
lamak bizim için esastır. 

Cenupta Almanlar Dnyeper'i geçe
memişler Ye So\·yet taarruzlarını da 
geri püsk:Urtrnüşlerdir. YBlnlZ Alman 
Rumen taarruzları kJ.r~ı.su1da su tev
zi merkezini kaybeden Odesarun mü
da1aası epeyce zayu·ı""m~tır. 

Avrupa Demirvollam Jle mu. 
vasala lemini i~n faaliyet s~-fe
dilmektedir. Yapılaoak taır rat 
ve diğer meselelu hakkında SOit 

vaziyetleri gfrfümek üzere Al • 
manyadan bir heyet gelmiş ir. 

Aimanların 15 Eylüle kadar Lenin
gradı ~ale eayret etmeleri muhte
rneldır. 

İstanbul • Ankara • Adana ara· 
sında yapılırakta olan hava se. 
ferleri te~ninde tat'l edilecek ve 
gelecek sene muayyen vaktinde 
tekrar başlıyaraktır.• 

So"yet Tebliği 
l; m.cı Sahifeden :>t.. va.m) 1 

düşman tayyaresi, bulutların araı;.ıııa 
sa~la.na.rak en bUyük hava meydanla
runızdan birine ani olarnk t.aarruı. et
mı.şler.se de, derhal ha\'at<.ınan avcıla
rın:ızla duşrr.an t. ... y.)'itl"t..:ieri arasında 

büy~ .>. blr n:uhre-be cen.'yan etmiş ve 
dı..işman 11 tayyare kaybederek kaç
mak mecburiyetinde kahnı:)tır. 

RAL o 

Ertesi günü 50 - 100 ın~trc alçak
tan uçan bombardıman ıayyareleri
n1iz, ilerlen,ekt.! olan diişınan tank 
koluna öldü.•ücü darbeler indirmiş; 10 
Alınan tankı ile 20 zırhlı otomobil ve 
bir çok harp malzeme:>! tahrip etmiş.
lerdir. 

Mo;kova, 4 (A.A.) - So\-yet 1'ebli. 
fi: Bütün cephe boyunca şJddetli mu
harebeler devam etmi.-::tir. 

lsvlçrenln PRESıZ YON saatı 

Dakik Zarrt 

Emlak ve EytamBanka ından 
Esas No. Mevki \'e E\'~1 Mukadder K.ymet 

Lıra ıı::\lrU,, 

983 Bakırköy ICartaltepe eski Kariye üstü, yeni İnçirli Çütliği 
eski, yeni 15, 16 sayılı 7099,65 metre rnurabb.J aı·sa. 1200.-

1174 Beyoğlu, Pangaltı nuıhalle.si Do.apdcre caddc::;ı ve ..... ıeyva 
sokagı eski 276 - 2'16 ınükcrrer. yeni 278 - 280, ı.ı.r:tn 56, 
Ada 632, parsel 12 - !3 sayılı 9fınetre murabbaı aı :;J. ve 
ahşap ev 580.-

1666 Beyoğlu, Hü.!.Cyinağa mahaltcsi İstik.lil caddesl eski ı.ı.ı, 
143, yeni 163, 165 numaralı Hacı Mehmet Çelebi ve ilaıtacı 

oğlu dilkkAnı dem~kle Ari! bak.kal gediklerinden anı..: .... k b<..ı.1-
tacı oğlu gedii;inden münkalıp diikkfının 5:>/120 Ws..sc~. 31liC. 

2167 Eminönü, A'fuhsine Hatun mahal.lesi Telli odalar \"e ?wl~ıe-

şar sok"ğı eski 2, yeni 1, pafta it 3, Ada 703, parsel 4 sayt-
lı 170 metre murabbaı arsa. 510.-

2720 Bcyojlu, Yazıcı .Mueyyet Zade> mahallesi Jtiakrt oğlu tık-
mazı. y~ni Tatar~yl sokağı e.ski 46, yeni 30 sayılı apar~ı-
manın 4/30 hissesi. 1479.-

2724 Beyoğlu, eski Kan1erhatun, yeni Kalyoncu Kulluğu mahal-
lesi Mayn1un suı<agı eski 2, yeni 5 Taj 5 pai"La 18, Aua 448, 
par::;el 6 sayıli 33,50 metre murabbaı kdgir ev. 3010.-

2798 Beyoglu, Kamerhatun mD.b.'lllesi Aynal.Jçe::>n1e so.kagı eski 
l'l, 16 ycn1 12 Taj 12, pafta 16, Ada 4~0, parsel 2 sayılı 
199 metre ınurabbaı kagir apar tımarun 1;8 h . .ı,;esı. 3446.-

284.3 Çarşıkapı, Molla Fcnari ınahalle~i Yol.geçen Han alt kat e:Jci 
5, yeni 4., paCta 8, Ada 254, par .>el 24:, Taj ı 7 sayılı 34 met-
re murabbaı kahvehane. 680.-

2866 Eminönü, Tahta.kele, Balkapanı Han bir.inci kat es.ki yeni 
11, pafta 125, Ada 285, sayılı 34 metre murabbı k[Lgır oda-
nın 135/810 hissesi. 100.-

2895 Samatya, eski imrahor, yeni Hacı Evhat mahallesi esk. !la
cı E\'hat, yeni Hacı A.1anav sokağı eski 7, 9 yeni 7 sayılı bir 
bap hanenin tamamiyle hanei mezkOr dahil.o.de senevi 
dört kuruş icarell n1uayyen mah all1n rubu ru.sse.sr. 71 ı .-

3013 Beyoğlu, Koca.tepe mahallesi DuvJrdibi ve Sazlıdere sokağı 
bila sayılı pafta 50, ada 626 par sel 6 sayılı 712,25 metre mu-
rabbaı arsa. 2849.-

3089 Fatih, Hüsam Bey nl.ahallesi Haydar Bey caddesi eski 5 paf-
ta 230, ada 2172, par!-itl 42 sayıh 27 metre murabbaı ar::ıa. 405.-

4191 Burgazada, eski Bahçeler, yeni Kış babtesi iOkağı ~.ki, ye-
ni 10, 12, paCta 10, ada 53, par sel 28 sayılı 1044 metre mu-
rabbaı arsa. 522.-

4220 Kınalıada., eski Sultaniye caddesi -Yeni Yarbaşı ve Tevfik.iye 
sokağı eı;ki 179, yeni 47 sayılı kagir ev. · {330.-

clh 

71 Kadıköy, Altuni Z&de mahallesi, K:oşuyotu soltaitı en eskı 60, 
62, 64 eski 58, 58, 60 yen! 94, ~6 say>lı 62570 metre mur•b-
baı karakol "" tarla. 5050.-

806 Galata, Bereket Zade mahallesi, Zürafa sokğı eski 2, 5, 7, 
Yeni 5, 7 sayılı mağazayı milştemll evin yarısı. 650.-

8"4: Aksa.ray, Yai.ı maballe:;.i, Orta Bostan sokağı eski 19, yt::ni 

1778 

2580 

2629 

2784 

2820 

2912 

296 

27, palta 208, ada 819, parsel S sayılı l:W metre murabb•ı 
arsa. • 
Beyoğl~ Şahkulu mahallesi, Şahlrulu sokağı esi<! 2, 2 mu
kerrer, yeni 2. 4., pafta 39, ada !90 parsel 18 acıyılı 6J,50 
nıetre murabbaı diıkk3nlı apartımanın 2/8 hissesi. 
Heybellada, Uluğ Bey sokak es ki 48, Taj 48 paHa 11 Ada 
55, parsel 27 sayılı 39 nıetre murabbaı ahşap evin 12555/ 
22680 hissesi. 
Üsküdar, eski Pazarbaşı, yeni Al b.ınt Zade mahallesi Nuh 
Kuyusu cadde::;i eski 110, yeni 112, Taj 118 sayılı 1273 met
re murabbaı ars3. 
Beyoğlu, Kamerhatun Bostan mahallesi, eski Bahçe, yeni 
Dilbaz sokagı e>k.1 21, yeni 33 sayılı k~gir evin 6/16 his
seol. 
Beyoğlu, HalAskir Gazi caddesi Şafak sokağı eski 13 mü
kerrer, yeni 73, pafta 63, ada 679 parsel 49 sayılı 119,50 met
re murabbaı kfıgir evin 1/8 hlss~. 

Eminönü, Carsı mahallesi Astarcı Han alt kat eski 30 ye
ni 24, pafta 141, ada 2812, parsel 103 sayılı 24 metre mu
rabbaı oda. 

Beyoglu, Kalyoncu Kullu4u mahallesi, Kalyoncu Kulluğu 

\·e Kirman sokagı eski 143, yeni l, 147, p<!fla 319, ada 449, 
parsel 26 sayılı 30 metre murabbaı dükkanlı k.lgir evin 1/2 
hissesi. 

130.-

1720.-

165.-

1274.-

597.-

1161.-

200.-

707.-

Yukarıda adresi ve tafsilatı yazılı gayrimenkullerden •l• numara altında 
gösterilen açık arttırma ve cll> numara altında gösterilenler . .se pazarlık sure ... 
tiyle ve peşin para ile satılacaktır. 

Müzayedeye iştirak edecekler muka.dder kıymetin yüzde onu nisbetindc te. 
minat yahrmalan lfızımdır. 

İhale, 11/9/941 Perı;embe günü saat ondadır. Satış ebnasında verilen bedel 
mukadder kıymeti gettiği takdirde temin~t akçesi derhal arttırılmıyarak !halt 
kimin uhdesine icra edilirse teminat akçesi ona ikmal ettirllecektlr 

İsteklilerin pey ı.kçesi, ni.ifus tezkeresi ve üç kıt'a fotoi;ra!la birlikte bıı. 
o.;rilen gün <"• saate kdar subemu. Emlak Servisine celmeleri, t892 - 7592> , 
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BOÖAZİÇİ LİSELERİ y;:::· i ! İstanbul Dördüncü İcra Kız ve 

Erlrelı: 

Amavu\köy - Tramvay caddesi: çıııesarayıar 1 Memurluğundan 
Kayıt jçin hergün 10 dan 17 ye ka.dar mektebe muracaat edilebilir. 

ı Deı .. lere 25 Eylülde b<l~lanac.Jktır. Jsti).enlere tarifname gonderilır. Bir borçtan dolayı satılması na karar verilmiş olan ve tama .. iil•••••••••• Telefon: 36 - 210 •••••••••mıiô mına yeminli üç ehlivukuf tarafından bin beş yüz Ura kıymet 

lstanbul Deniz Komutanhğından: 
Deniz Gedikli Orta Okulu müsabaka imtihanı 

ı - Deniz Gedikli Orta Okulunun 18.8.941 de yapılan müsabaka imtiha
nına yeüşemıyenlerin 10.9.941 &ünü ıaat 9 da yapılacak imtihana eirebilmeleri 
ıçin şimdiden kayıUarınm yaptırılması, 

2 - Okurlann ayni eün ve saatte Deniz Gedikli Okulu binasında bulun
maJarı ve ,.anlarında • mürekkepli ve kurşun kalemi ve JAstik> bulundurma-
ları. e:'l524> 

konulmuş olan Bakırköyünde Sakızağacında Kapamacı sokağın • 
da 35..39 sayılı ve mahallen 39 taj sayılı ve tapu kaydına nazaran 
atik 35 cedit 39 sayılı ve budu du canibi yemini mukaddem İpok
rat elyevm Rwn kilisesi akarı, yesarı A.nastaş Onopulos zevcesi 
Aspasiya hanesi bahçesi, arkası Hatice bahçesi, Kapamacı &aka. 
ğile mahdut olan ve satılığa çıkanlan gayri menkulün evsafı 
aşağıda yazılıdır. 

Ga)Ti menkulün 

Sultanalımet Birinci Sulh Hu • 
kuk Mahkemesinden: 

Zemin katı: Zemini çini bir taşlık antrede reınini kınk malta 
bir tll§lık ve bir oda bir merdi ~en altı hela ve sarnıcı havi harap 
bir mutfak ve altında bodrum vardır. 

dilerek ikinci açık arttırmalan Birinci kat: Bir sofada iki oda bir hela. 
10/10/941 tarihine müsadi.f Cu • İkinci kat: Bi r sofada üç oda bir hela mevcuttur. 

Safiye ve İsmail Faik ve Sa -
dık ve Hasan ve Eminenin şayi. 
an ve müştereken mutasarrıf ol. 
dukları İstanbul Demirtaş ma -
halclsinin Deveoğlu yokuşu ve 
Kantarcılar sokağında eski (19/ 
29..31 ve yeni 14..29..31) kapı ve 62 
kütük ve 401 ada ve 4 parsel nu
maralı ve 147,50 metre murabba. 
mda ve Cerrah Mehmel paşa vak. 
fından icareli ve 10300 oo bin üç 
yüz lira kıymeti muhammeneli 
alt nda dükkanı bulunan k.argir 
hane ile yine Demirtaş mahalle. 
sinde Devooğlu yokuşunda eski 
20, 22, 22 mükerrer ve yeni 18, 20, 
22 kapı ve 125 kütük ve 470 ada 
ve 19 parsel numaralı ve 301,50 
metre murabbaında Papazzade 
Mustafa elendi ve Cerrah Meh -
met paşa valuflanndan icareli ve 
1350 bin üç yüz elli lira kıymetı 
muhammeneli bir kıt'a arsanın 

izdlei şuyuu ı:ımnında furuhtu 
tekarriir ederek ayrı ayrı müza. 
yc!kye vaz'olunmaştur. Birincı 
acık arttırmaları 30/9/941 tarih i. 
~c !'!'' sadif Salı günü saat 14 den 
16 ya kadar icra olunacaktır. 

ma günü saat 14 den 16 ya kadar Umumi evsafı: Mezkü: ga)Ti menkul ahşap eski ve harap ve 
icra kılınacak ve o gün en çok art. tamire muhtaç bir haldedir. İç er<le elektrik mevcuttur. 
tırana ihale edilecektir. Hududu: Tapu kaydı gibidir. 

İpotek sahibi alacaklılarla di • Sahası: Tamamı 80 metre murabbaı olup bundan 68,50 rnetre 
ğer alakadarların işbu agyri>nen- murabbaı bina mütebakisi bahçedir. 
kul üzerindeki haklannı hususi. Yukanda evsafı gösterilen gayri menkul .aşağıda şartlar da-
le faiz ve masrafa dair olan id • iresinde açık arttırma 6uretile satışa çıkanlmşıtır. 
diala,.rını evrakı müsbitelerile on · / / ·nı 1 - Jşbu gayrimenkuliin arttırma şartnamesi 15 9 941 tarı n. 
beş gün içinde bildirmeleri la • den iiıbaren 41/1869 numara ile İstanbul Dördüncü icra daire. 
z ımdır. Aksi halde haklan topu sinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. 
sicillerile sabit olmadıkça satış İlanda yanlı olanlaroan fazla malfunat almak istiyenler, işbu 
bedelinin paylaşmasından hariç imi ·· fartnameye ve 41/1869 dosya No. sile memurıyet 'ze mura. 
kalacaklardır. caat etmelidir. 

Müterakim bilumum vergiler 
2 - Arhırmaya iştırak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde .,, .. 

· borçlan nisbetinde hissedarlara 
di buçuğu nlsbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek

ve dellfiliye ve vakıflar kanunu 
mucibince verilmesi lazımgelen tubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 
20 senelik taviz bedeli ve ihale 1 - İpotek sahibi alacaltlılarla diğer alakadarların n irtifak 
pulu ve tapu masrafları müşte _ lıakkı sahiplt:rinin gayri menkul üzerindeki haklannı hımaile faiı: 
riye aitttir. Satış peşin para ile Ye· masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on beş 
ve tapu kaydı mucibince ve icra ırün içinde evrakı mil.lbiteler ilebirlikte memuriyetimlze bildirme. 
ve .iflas Jı:anunıına tevfikan icra leri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilli ile .sabit olmadıkça 
edilir. Arttırma şartnamesi işbu ~atış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
ilim tarihinden itibaren mahke • 4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma prt-
rne divanhanesine talik olunmuş. ruımeıini okumw; ve lüzumlu ma!Uınatı ~ VI! bunları tamames 
tur. Talip olanların kıymeti mu. kabul etmiş ad ve itibar olunur! ar. 
hammenelerinin % 7,5 yüzde yedi / 
buçuk nisbe!inde pey akçesini 1 5-- Gayrimenkul 26 9/941 tarihine rnüsadif Cwna günü saat 14 
hamilen 0 gün ve saatte İstanbul den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa 

Kiymeti muhammcnelerinin Sullanahmette Tapu ve Kadas • bağırıldıktan ı;onra en çok artlırana ihale edilir. Ancak arttırma be-
to binasının alt katında dairei deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya aatı~ yi.ızde 75 ini bulduğu takdirde o 

gün ihalei kat'iyeleri yapılacak • 
tır Bulmadığı takdirde en Mn 
a•ttırnnın taahhüdü baki kalmak 
üzc~e 10 gün müddetle temdit e. 

mahsusasında Sultanahmet birin. istiyenın alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedeli 
ci iıukuk mahkemesi başk.il.abe • bunların bu gayrimenkul ile te min edilmi§ alacaklarının mecmuun 
tine 941/30 No. ile müracaatlar!' dan fazlaya çıkmazsa en çok ıırt lıranın taahhüdü baki kalmak üze. 
ilan ')lnnur.. 941/30 ,, re arttırma 10 gün daha temdit edilerek 6/10/941 tarihine müsadlf 

================== 
1

, pazartesi günü saat 14 dem 16 ya kadar İstanbul 4 Uncü icra me-

SAT iŞ İLAN l 

Ü•kiidar İcra mcrr.urluğuncan: 
Yusuf Ziyaeltin ve H:ısar. Fuat adlarına miinasıfa'an kayıtlı 

'll~p Hüseyin k11.ı Ay~e Berraye ipotek gösterilınlş olan :\lehmet ağa, 
ve Al. ağ;ı vakıflarındar, Beyler~y i nde istavroz mahallesi Çinar soka
ğında eskı 21 mükerrer kapu sayılı (Bır :;.rafı Havva Hanımın men
z .i bir tarafı uhdesinde ipka eylı>diği menzil bir tarafı Çeşme sokağı 
tarafı rabii Çı'lar sokağı ile) mahdut ve tamamına uç yeminli ehli 
vuk f tarafından 400 lira kıvmet takdir edilmiş olan J 14 mdre mu. 

...-at:ıbaı miktarında b!r bap hanrn:n 22HC ·o. lıı kanuna tevfikan ve 
açık arttırma iie sal.imasına karar v~rilrniştır. 

Evşafı: 

29 taj numarasını taşıyan kapı dan girHir. Çimento dö('Cli bir taş. 
hk üzerinde 3 oda bir hel& ve bor inci kata çıkan bir merdiven mev
çuttur. Birinci kat: Bır sofa üzerin de dört oda iki hela mevcuttur. 

Umumi ev!<'<lfı: 

Ev harap ve maili inhidam bir va:ııiyettedir. 

1 - İşbu ga}Ti menkulün arttırma şartnamesi 11/9/941 tarihinden 
itibaren 941/435 numara ile Üsküdar İcra d•iresinin muayyen numara
~ında herkesin görebilmesi için açıktır. İliinda yazılı olanlardan fazla 
malümat almak istiyenler işbu şart nameye ve 941/435 dosya No. aile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbe
'.indP pey akçesi veya milli bir ban kanın teminat mektubu tevdi edile-
cektır. (Madde 124) 

" 

murluğu odasında arttırma be deli satış istiyenin alacağına rüc
hanı olan d;ğer alakalıların bu gayri!'"enkul ile temin edilmiş 
alacaklan mecmuundan faılaya çıkmak ve muhammen kıymetin 
yüzde yetn11ş beşinJ bulmak şartile en çok arttırana ihale edillr. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ,.e satı§ 2280 nu -
maralı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gavri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholıınaral. 

lıendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
!;emen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttuana 
ihale e<lilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hülmıe hacet 
kalmaksızın menuıriyetimizce al ıcıdan tahsil olunur. (Madd e 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu !era11 
harcını, yir.ni senelik valof taviz bedelini ve ihale karar pullarını 

vermeğe mecburdur. 
Müterakim vergiler , tenvirat ve tanzifat ve tellAliye resminden 

mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakı1 icaresi alıcıya ait 
olıııayıp arttırma 1>edelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yu
karıda gösterilen tarihde İstanbu 1 Dördüncü icra memurluğu odasın
da işbu ilan ve gösterilen arttır ma şartnamesi dairesinde satıla -
cağı ilan olunur. 941/1869 

Yapı ve imar İşleri hanı 

Nafia Vekô.letınden: 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla d ığer aliıkadarların ve irtı!ak hakkı 
sahıplerinin gayri menkul üzerindeki haklannı hususile faiz ve mas.. 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde 
l!'Vrakı mii«bitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicili ile H bit olmadıkça satış bedelinin pay • 
!aşmasından hariç kalırlar. ı - Ek•lltmeye Konulan iş: Ankara Atattirk U.,esınde lüzum ııörülen 

bahçe tanzimi ve tadilat 41dir. 
4 - Gösteriien günde arttırmaya ~tirak edenler arttırma şartna • Keşif bedeli d8335.00> liradır. 

mesıni okumuş ve lüzumlu malfıma tı almış ve b\.ınları tamamen kabul :ı _ Eksiltme 16.9.941 Salı günü saat 15 de Nafıa. Vek.'ıleti Yapı ve imar 
ctmi~ ad ve itibar olunurlar. İşleri ekıdllme komisyonu oda•ıoda kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

5 - Gavırmenkul 26/9/941 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya 3 - Eksiltme evrakı ve buna müteferrı evrak •46> kırk altı kuraş bedel 
kadar Üsküdar İcra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra mukabilinde Yapı , .• İmar İ:;leri Reisliğinden alınabiiir. 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak arrtırma bedeli muhammen kıy- 4 - Ek.•iltmeye girebilmek için isteklilerin . 1375,13> bin üç yüz yetmiş 
;netin % 75 ini bu1rnaz veya satış ist iyenin alacağına rüçhanı olan dig"' er beıs Ura on üc ı .. ·shık muvakkat temioat vermeleri ve N~fia VcltAletinden 

. . . bu iş için alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lflzımdır. lşbu ve~ikayı al-
.alacaklılar bulunup da bedel bun !arın bu gayrımenkul ıle temın mak üzere isteklilerin eksiltme tarihinden en az •tatil günleri hariç> üç itin 
l'dılıniş alacaklarının .mecmuundan iazlaya çıkmazsa en çok arttıranın ı evvel bir istida ile Natı. veuıetine müracaat etmeleri ve dilekı;elerine en 
1 aahhüdü baki kalmak üzere arttır m'l 10 gün daha temdit edilerek az bir ~alemd• bu işe benzer d5.000> lirahk bır iş yaptıklarına dair işi yap-
6/10/941 tarı.hinde pazartesi gü nü saat H den 16 ya kadar Üsküdar tıran ıdarelerden alınını~ ves:ka. raptetmeleri Jiwmdır. 
ıcra memurluğu odasında, arttırma bedeli satış istiyenin alacağma rüç- 5 - isteklller tekli! mektuplarını ihale günü olan 16:9:941 Salı ıünü "":'t 
hanı olan diğer alacaklılann bu gayrımenkul ile temin edilmiş 8_ 14 de kad•r eksıltn.e komisyonu ı1!lslığlne makbuz mukab•lınde vermelerı !a-

lacakları mecmu.undan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin yüzde zımd;:;;,tada olacak gecikmeler kabul edilmez. <5839• •7476> 
vctmiş be.şini tutmak şartile en çok arttırana ihale edil:r. Böyle b'r 
lıN!e' elde edılmezse ihale yapılm az ve satış 2280 numaralı kanuna 
•evr kan geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
:!len mühlet içinde paravı \•ermezse ihale kararı fesholunarak kendi. 
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedel 
ıle almıya razı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale 
nasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve dl
· er zararlar avrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil o!Ünur.. (Madde 133) 

7 .- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 
yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye 
mecburdur. 

Müterakim vergiler, tem·irat v o tanzifat ve tellaliye resminden 
mütevC'llit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait ol
m&)'lp arttırma bedelinden tenzil o lunur. İşbu ;:ayri menkul yukarıda 
qösterı1 rn tarihde Üsküdar icra memurluğu odasında işbu ilan 
•e gösterilen arttırma ıartnamffi dairesinde satılacağı ilim olunur . 

BAHiP V1! B,\ŞllflJlJA llllİllf 
HEllJR.f1• .., .,. oiQ~Tx..,p. 

SON TELGRAF, 

941/435 

.ETh.'1 İZZET BENİCR 
CEVDET KAltABİLGİN 

MATBAASI 

• 

Aylık Kartlar Hakkında 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet

meleri Umum Müdürlüğünden : 
idarem.izden Eylül ayına mahsus Birinci. mevki aylık kart alıp ta Asker 

ailelerine yardım para!'I olan (52) kuruşu venn~yenlerin nihayet bir hatta zar

fında }lareket Daire.ine müracaatla kartlarını mtihürletttlrmele['ini, aksi tak

dirde mühürsüz olanların hükmtt olmıyacağı ~ayın yolculara iJAn olunur. (7801) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~-

İstanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 
İdaremiz. nakil vas1talarından 45, No. lu motörbot kt"Şİfnamesi dahilinde 

tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Ei<~ianıe 8/9/941 Pazarte.c;I saat 15 te Buyuk Pmtane binası karşı.ıiında Va. 

lide Hanı it:inci k::ıtında 23 No. lu odadatoplanacak alım, ~atım komisyonunda 
yapılacaktır. 

Keşif Bedeli .. tf:i07• Jlra muvakkat teminat «120> lira •53• kuruştur . 
isteklilerin olbaptaki keşif ve eksilt me şartnamestni &örmek \'e muvakkat 

• teminatlarını yaiırınak üı;ere çalışn1'& ıü nlerinde mezk:Ur Müdürlük ldar1 ka lem 
levazım kıs._r.ıına elt.siltme &:t'ın ve saa tin de mu,·atkat te mina t makb uzu ile ko-
mııyona muracaatla rı. 

4 Eylfıl 1941 
18.00 Program 
18.03 Müzik: 
18.30 Fasıl H"yeti 
19.00 Konuşma 

19.15 Müzik 
19.30 Haberler 
19.45 Konuşma 
19.55 Müzilı: 

20.ı5 Rad. Gaz. 
20.45 Müzik 
21.00 Ziraat Tak. 
21.10 Müzik 
21.30 Konuşma 
21.45 Milzlk 
22 30 Haberler 
22.45 Milzik (Pi. 
23 oo Kapanış. 

Beykoz kazası Tapu Sicil me. 
murluğundan: 

Beykoza bağlı Paşabahçe Sul
taniye çayırı mevkiinde ve Şişe 
fabrikası araksında kain bir mik 
dar tarla ve çalılık Ermeni mil • 
!etinden mühtedi Ali Haydar uh 
desinde bulunduğu (bir tarafı 

dere ve bir tarafı yol ve bir ta
rafı bayır ve Şişe fabrikası ve 
bir tarafı Sahih Molla veresele • 
rile mahdut mahallin senetsiz 
tasarrufattan Ali Haydar verese. 

!eri namına Tapuya bağlanaca • 
ğından hemhudut bulunan kom -
şular ile bu tarla ve çalılık hak. 
kında bir itirazlan olanlar tah • 
kikat ve tırhdit günü olan 13/9/941 
gününe tesadüf eden cwnartesi 
günü şişe fabrikası araksındaki 
arazide veyahut ilan müddeti :ı;ar. 
fında Beykoz Tapu Sicil Memur
luğuna mrazlarını bildirmek Ü-
zere müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (612) 

' 
Fatih 3 tJncü Sulh Hukuk HA.kimli-

ğinden: 941/54. T. 
Ölenm İsmi Babasının Adı Öldüğü tarih 

MEMLEKET MESELELERi 

En kısa yoldan irn~! 
. .. " ıt' 

(1 inci Sahl!eden Devam) rinin şahsı gayret, goru~. , 
ılgili herkes bu uğurda zeka ve bağlanmış bulunmaktadır. Jıdl ' 
emek sarfından geri):e kal~ıyor. Bir ~elediY.e r~isinin ~~ 
Zaten vatndaşın en ucra koy den ğını bıtirmege ]uzum go. gı 
b?şlıY.an. uyanıklık, r.ahat yaşama, yeniye başlıyan r_eis oldU~~ı· 
gorgu hıs ve zevklerı de bu um • bir Valinın yaptıgı:ıı .ıuzud~ 
ran hamlesini tacil ediyor. Anka. Jut;una ve israf edilmış 0~~ ı' 
ra ve İzmir Cumhuriyet umran hükmederek ihmale sev1'. ıef.ı:' 
hamlesinin birer şiıheseridir. Bu- kendi bildiğine, kendi ıs0,( 
nun dışında her köy ve kasaba • gid~n valilerimiz de yok . i' • 
da dahi nisbet ölçülerine göre bü. dir. Hepsinde hüsnüniyetill;i;? 
yük değişiklikler vardır. Harbin lışma ve eser vücude t"~ 
memleketimize getirdiği bazı gayretinin, bol ve güzel .~ı• 
müşküllere ve zaruretlere rağ • htıkim olduğuna süphe ) ~ 
mı>n dahi yer yer başlanmış olan Fakat, yapılacak işlerın ı · 
imar işlerine bitirilmek azmi ile edilmemiş ve bir plôna bS~~1· 
devam ediliyor. Fakat, şahsi t.et- mamıs olması bu takdirn ıe ııı· 
kik ve görüşümüze nazaran imar !ere terk veya ihmaııere ''f' 
işlerini Vali ve Belediye Reisleri. biy~t verebiliyor. Bünye ,·e ~ • 
nin Üzerlerine alarak müstakil ve sini umumi çerçevesi ile (~ ı,ı 
memleketin umumuna şamil plan. ğirniz bir teşekkülün ,.ficu.d~ .1 • 

Jı bir teşkilata bağlamak daha şeyin başında işte bu görUl • 
muvafık olacaktır. Bir dereceye zatlanna mani olur; ihtİyac 
kadar bugünkü mekanizma ile i. nif eder programa ve sıra;•ıı1i 
m~r .Ialiycti~e bu istikamet ~e~H- lar ve ~emleket heyet.i ~;J~ 
mışta. Her ımar teşebbusunun yesinin köy ve şehirlerın . 
planı Nafıadan ve Dahiliyeden randımanlı bir umran orts;•,; 
ge.çmektedir. An.cak .•. vü.cudünü kar. Bu teşekkül sade:" ıh~, 
mu_dafaa e~ek .ıstedıg1mız, ~ş • tetkik, tasnif eden, pıana ııll' 
kilat bu degıl billııl mes ulıyet Jiyan ve tatbiki hususunda ~ 
deruhde eden ve umumi imar fa. rolünü deru hde ve bu balı' ur' 
aliyet ".~ harı:ı.lesini nazım ve ~a. Vali ve Belediye reisleriııi pıur 
p;cı rolu ıle uze.rine .. a~an. teşkı • kabe eden bir teşkil de oJsblgi' 
l~ttır. Memleke~~n .?~.tun. ımar ih- Bununla şimdiye kadaffe il' 
tiyacını takdır olçusu ıçınde tas.. miş, geçmiş ve halen vatı ıJı 
nif edecek, merkezden başarma. şında bulunan Vali ve :ııel ~ 
ya koyaca~ b?y!e bir, teşkil.atın reislerinin kendi şahsiyet '~ 
Nafıa Vekaletının mes ulıyetınde sai mikyasları nisbetin~ ~ 
bu~ işlerle de müte~ad bu • man ıeımeıniş olduklarıll1 eli' 
lundugu btr vazıyet bahis mev - ettığimiz asla zannedibJleJll)J/. 
zuu olamaz. Bu teşekkülün ga • B"~'-· b ·· birler ,-e 

. h--' f" d k'' ıı.uıs, ugun şe uf yesinde ve mesaı =e ın e oy. . . .. .... üı 11":..:· 
den en büyük şehre kadar sadece ~~ ıçınde ~ordugunı 

111 
ııı"", 

Hanıle 

Alı 
Mu5la!a 
l\.tustafa 
Jbr<thim 

halen Belediyelerin, vilayet. hı ımar v~rlıgını onlax; 1>olıı 
24/4/941 lerin, halkın uhdesinde bu • sıne ve vucude getımı ş ,uı 
27141941 lunan imar i•leri bahis mevzuu · duklan eserlere borçlu) •• ,~ Recep 

.l\fusa l\ılusa 

Yusuf 
Mu"stafa 

Bekir 
Adem 

Ari! 

29/ 4/941 ' Maksadımız sad~ce dagl" · 
4/12/941 olacaktır. ·< o 

Al! 
Emine 
Ahmet 
Aptullah 
Raş1t 
Hü!':ryin 
Şlikrü 

Ha~an 

Hakkı 

Alfıettin 

Raşit 

Halime 
J.ıtehroet Ali 
Di;rdane 
N<tzım 

19/12/940 Her şeyin başında şunu kabul sai ve eser yerine toplu 1' ,-! · 
2141941 etmek lazımdır ki, biz yalnız um. çok eser alabilmenin .1<0 ~pı-t' 
5141941 ran mıntakasında değil her sa • nı izaha dayanıyor. Hıç.ş jı ı 
~~!~!! hada en kısa zaman mesafesi Vali ve Belediye reisıerırn ıs 

Mustafa 
Hasan 

Ali 
Mustafa 
Mu~tafa 

Feyzi 
}lalim 

Mehmet 

20/4/941 içinde bütün noksanlarınuzı ta. sında Ankarada, izmirde, iJf 
20/4/941 mamlamaya ve muasır medeni • bulda olduğu gibi çok Jl1ıı c 
1513/94! yetin hatta fe\'kine aşmıya mec- mevki işgal eden ve urııraool• 
20131941 bu ruz .. Bu dunımda olanlar için !erile daima minnetle ) 

8 '""~ 21/3/941 d ,-e ,. 
26/3/941 1 de her türlü mesaiyi şahıslann cak bulunanlar var ır 111; 
2/3 /941 inisiyativine bağlamaktan ziya • Fakat, umumi imarı urn° Jt~' 
5/3/941 de değişmiyen, planlı, maksatlı, tiyaca göre nazım bir tc~a t 

Aptulah 
Osman 

Cemal 
Klımii 

I0/3/941 devamlı mes'uliyet teşekküllerin• tesbit <'imek ve hiç ol~".~ f' 1 

• bağlamak birinci şarttır. Halbu. şarıcılığı Vali ve Bele ı) 1e~' 
:~~~~:!: ki. bugün umran işleri bile de • !erine bırakmak da nıefll )lJ !" 
14/3/941 ğişmcz, plalnı, maksatlı ,,e de • birçok bölgeleri için az da I 

Has ... u 
Ali 
Süreyya Faik 

Yukarda hüviyeUeri yazılı Gureba 
hastanesinde ötenlerin alacak ve borç 
lularının bir ay ,.e vari iddiasında bu .. 
lunanların üç ay zarlında mahkeme
mize mürcaatıarı, aksi takdirde tere
kenin hazineye devredileceği alDk.a 
darların malümu olmak üzere U4n o
lunur. 

J>EVllEDİLECEX lllTİRA BEllATI 

•Sür'atle müiıeharrik vesaiti nakli
yede ve bilhassa tayyarelerde mesne 
yerleri ve silfıhlaı inşası> hak.kındak 

1htira için İ.ktı:-·at Vektıletinden istih
sal edilmiş olan 19 Temmuz 1928 tarih 

ve 687 No. Ju ihtira beratının ihtiva ett!
ği hukuk bu kerre başkasına devir 
\."f'yc.ıhut icadı Türk.iyede mevkii f iile 

.rnak ic;in salahiyet verHecej:i tek 

ht edilmekte olduğundan bu husus 
hakkında /azla malümat edinmek is 
tiyenlerin Galat.ada Arslan Han 5 inci 
kat ı - 3 No. Jara müracaaL eyleme 
lcri iH\n olunur. 

Beyoğlu Dördüncü sulh Hu • 
kuk Hakimliğinden: 941/125 

Beyoğlu Tekke civarı Salti P a 
SaJ il numarada oturmakta ve 
Tahtakale caddesinde 31 numa • 
rada icrayi ticaret eden İsrael ve 
Sami Sıılti ve Nesim Kohen şir

keti şeriklerinden Nesim Hohe 
nin 4/8/941 tarihinde öldüğü ve 
terekesine mahkemece elkon u 
lup ddterinin tutulmasına baş • 
]andığından ilan tarihinden baş 
lamak üzere alacak verecek ve 
sair suretle alakadarların bir ay 
zarfında Beyoğlu Dördüncü Sulh 
Hukuk Hakimliğine müracaat et. 
meleri, müddetinde müracaat et 
miyenler hakkında kanunu me • 
deninin 561, 569 uncu maddeler 
hükümleri tatbik edileceği ilan 
olunur. (6614) 

e TAKVlM e 
Rumi 1357 
AGUSTOS 

22 
yıl 941 ay 9 

EYLOL 
4 

Hııur 

122 
Yasa.t i 
S. D. 

!ı 30 
t3 13 
16 52 
19 38 

Perşembe 
2! !~ 

Hicrt 1380 

IABAH 
12 -'roldl s. J> 

Gilneı 

ötıe 
İkindi 

A.kıam 

Yatsı 

İmııAlt 

10 51 
5 35 

'14 
1200 
t 35 
906 

vamlı birer hareket m<'b'dei ye • dalı olmıy.acaktır. _ıfl/C 
rine valilerin ve Belediye reisle - ETEM iZZET ~ , 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonuııd9 ıı . 

104 No. lu İlfu>: . .,d)l:l f 
Sebze ve meyva fiatleri semtlerıe göre aşağıdaki şekilde tesbı t Jı 
A - Byoğlu remtı Balıkpazanndan itibaren Şişi!, Maçka, AY"'~ır•ıl' 

ğaı.ıç1, Adalar, Kadıköy, Anadolu ılmendifer güzergllhı, Yesilköy, _"13
9 ırof: 

B - İstanbul Balıkpaı.arı Sirkeci, Ka>ımpaşa, Şışhane, Feril<~1f 
Be$il<.tas, F:ıtih, Aksaray, Eyüp, Samatya, Edirnekapı, Topkapı, K 
niki.lpı Vs. ,,,ti: 

A semtinde B se}ll,~' 
Seyyar S<'yYar ,.o• 

Satıcılarda Man<Jvlarda ~~ Cins 

Bamya 
Sakız Kaba~ı 

Ayşe Kadın Ç. 
Barbunya Kırmızl 
Domates Kırmızı 
Domates Sırık 
Dolmalık Biber 
Biber Sivri 

Patl ı can •Kilo> 
Patlıcan cAdet> 
Pallı.can Orta 
Patlıcan Ufak 
Maydanoz Demet 
Dere Otu 
Üzüm Çavuş cBa~> 
Ü<üm Çavuş Orta 
Üzüm Çavu~ Adi 
Üzüm Balbal cİyi> 
Üzüm Balbal «Orta> 
ÜZiim BaU>.ıl Adi 
Razak ı 

Siyah 
Elma İyi Osmanp~ 
Elma Orta > 
Elma Amasya Iyi 
Elına Amasya Orta 
Elma Amasya Adi 
Yabani Armut İyi 
Yabani Armut Adi 
Armut Frenk 
Şenal! İyi 

Şeftali Orta 
Şeftali Aıll 

Fındık 
Ceviz 
Taze İncir 
Karpuz • Yeni Dünya Başı 

K arpuz Orta 
Karpuz Ufak 
K~vun •Kırkağaç Baş> 

2U 24 21 
6.75 7,5 6,S 

20.25 22.5 19·5 

19 21 J9 
8.25 9 7,75 

11 
il 
8.25 
8.25 
4 
2.75 

S5 
24.25 
IG.25 
20.25 
13.5 
6.75 

.ıs 

9.~ 

17.5 

' 40 
27 
20.25 
13.5 

6.75 
37.5 
40 
20.25 
'11 
39 
27.5 
27 
26 
21 
13 
32 5 

12 
12 

9 

9 
1.5 
3 

.25 
25 
5 

l7 
!8 
22.5 

15 
7.5 

.18.5 

10.5 
19.5 
4.5 
45 
30 
225 
15 

7.5 
42 
45 
22.5 
12 
42 
30 
30 
28 

22.5 

)0.50 

ı o.5° 
7.75 
7.75 

• ,.s 

' ' 4 

S4 
z3.S 
ıs s 
J9,5 
!3 

6·' 
:ıs 

9 .5 
17 

• 
39 
26 
J9 5 
!3 
a 5 

36.5 
39 

19.5 
ıo.50 
38 
2s.2ı 
26 
25 
20 
,ı.5 

l t 31J 5 
S5 

22.5 ~5 ""' 

F 

Kırkağaç Kavunu Orta> 
Kırkağaç Kavunu Ufak: > 

21 
13 14 ' 

~e~ 
Toprak mahsulleri Ofisi lstanbul şubesı ,, ' 

KEPEK ALlCILARINA: 011 tlpf 
Değirmen ve depolarımızdaki millet ve kepek &atışları her •,.e vır' 

arasında hazır bulundunı1an memurları mı~ tarafından Ticaret rrP" 
gasında icra edildlğinden almak istıyenlerın mez.k Ur mahaldeJd 
mUracaatları. t 7490• ·1 


