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S•h'p ve ~uh,...ı:irl: ETEM İZZET BENİCE EN SON TELOaAFLABI VI BABBBLIBI VERiN .&KfAll BAZBTBSI 

Birleşik Amerika Reisi Ruzvelt Söylüyor 

'' vrupada ikinci bir cephenin açıl
masına karar vermiş bulunuyoruz,, 

Bir Adım geri 1 

Gitmemek; Havadan 
Ç u 11 anmak!.~ 

Bu iki tavsiye Rusya adına 
önemli manalar taşımaktadır 

Büyük Rusyanın Anavatan Top
rakları Darahyor •• 

ETEM iZZET BENiCE 
MoskO\·a radyosu, Sovyet or<lu

suna şöyle hitap ediyor: 
-Artık geri çekilmek için ye· 

rimiz kalmamıştrr. Kızıl a&kerler 
i:ıiıiyer musuıwz?. Bir tek adını 
bile geri gitmiye<:eksiniz ... • 
Alınan taorrll.7Alnıın yeni safha· 

sında bu, l\losko•anın, KızıJordu
ya ikinci üçiincü hitabıdır. Don
da ric'at etlikten sonra da Mare
şal Timoçımk<> ayni söderi söyle
miş, 

- Artık milli tcıpralJarımızda 
geriye gi1mek yok.. 

Dcıni}tİ. Stalin de daha üç balta 
ÖMe buna )•km hitaplarda lıu· 

lun<lu. 
Öbur J·anda Ru&yanıu L<>r>dra 

El~i•i ıuaiski de bir wıtuk ııöyli
ye.-ek denıokrasyalar c<'phesine 

• şu tavı.tyeyi yapıyor: 
•- İn.:san l..ay ımı:ı. gıinde 

7,000 ki;ıiJi buluJor, .ı\hna~:ı ı 
gece güadii:ı: haudan bouıbala
manın artık müttefikin ~İa kat'i 
umanı gelıniştir .. müıtefilı. hava 
ordul ... ı tla buna muktedirdir ... 

kald.rınea ortaya şu çıplak haki· 
kat cümlesi çıbr: 

- Büyük Rusyanın a-navatan 
toprakları dnrabııışlır. Stalingrad 

(Devamı Sa: 3. Sü: 3 del • 

Son 24 saatt~ 
ı Almanlar sa
atte bir gemi 

batırdılar 
• 

Ağustosta batı
rılan gemi 

mi rı : 
V:şi. 8 (A.A.)-· Berlinden bi~ 

dirildiğİlYıl göre son 24 saat zar
fında .A)man silah'lan 24 dii§man 
gem.ismi batırnıışlardır. 

Ağuı.'tos aya.ııda batır:Kan dii:ş
man gemilcrinm .adedi 106 dll'. 
Bwı.1arın mecmuu taı>'M!bısu 

699.000 dir. Aıyrıea 23 müttefik 
şilem de casaora uğrat*nıştı.r. 
Bıınlatan tonilatoou da 13-0.00-0 dir. 

.Aimalı hava kuıvvetler; bu 
müddet içinde 14 dii§man filebi
ni batıiııuşı:ıır. 

Zafer Bayramı 
• 

pıyangosunun 

talihlileri 

-1943 AMERİKAYA YÜZ 
MiL YARA MAL OLACAK 
Harbin cereyan ettiği dört büyük sah.dan 

hiç biri ihmal edilmiyor 
•. 

· Birleşik Amerika Remi 
Rll2Yelt 

Loıdra, 8 (A._A.) - tll.B..C:> hM . 
riı:a ~ M, Ruıı:ıoel.t dün 
gece ~lUl' .. Ocakıbdfı> nutuildann

CD~"'1ml Sa: 3, Sli: 4 de) 

Sahte ilam tan
zim eden bir 
mah ·eme katibi 

Fatih SuJh Cft:ıo. Mablı:emMI \QAtiple
rinclen Berat adında blT memur doo 
vamesiıü sui;,,t.ima.J suçundan Adl;y~ 
~rilmlş, le\4<:l! edi!moştı.. 

Halakıııdalti iddiaya g<;re, ııuçlu ıı.

t;p bazı klını>elere ait da.va f>VI'llltları• 
(DCVQml Sa: 3, SU: 7 ae) 

V. Vilki 
Bu sabah Hari
ciye Vekili tara
fından kabul 

edildi 
Vekil bu~akşam mi 
safir şerefine 1O7 
kişilik bir ziyafet 

verecek 
Aııkıaa., ~ (Tele!on!a) - R.wvcltin 

bu..-....i mumt#Oli M. V•rxlel Wilki bu 
~ sa.at o.oıd:a Hariciye Veklli B. 
Nunııa.n Met>L·J1)(>Dcirığ~ u tara.tından 

ır.,bu]ı olunın1~tur. 

B. Numan Mıenemenc:oğıu bu ak
""" M. Wılki ,erpfine Çift:idt Gazm
&UDda 107 k.lşıhk bir ziyafet verecrk
ür. Yarın da İneiltere s,•terrLnde bir 
ölc'e ziya:feti, vtı:rilec~tir. 

F&il.8.t Kent Dil;\.U'ni.ia, b!r lay,1'loıll"e 

ıroıza~n llıt'tııoesindıf o)ümtı dDlaY~yje 
bu ~zya!elte ing.,ız.,~ruen ve Amerl
lıan miıme<: •!in~ bs;1<a hiç kirı1\C 

lıulunm """""" tır. 
Di~ tarana.. dün gece Wl'.lkl §C-

r•fmıe Amt>r.iir.an Sefa~nde bir ,.;. 
y:ı(et verilmiııtiz. 

(v;Dcio>iıı ııJıüın. ö~ son~ 
AtıkMılda ~k yaptı{;. 
ha.ııln1ıal .soıı 24 SClat sütıufll<m. 
mızda okuytRl:lı2.) 

Bu sa hah yapılan bir araştırmada 

iki mağazada 5325 
paket, ayrıca 55 

sandık çivi bulundu 
Tabtak:alede 6 numaralı 1m1ğ::ızctda. I 

~! tlca...,ti y<ıp&ı> Naltad<i ile yine 
burada 14. nwna.rada aorni fcar.et1'f" 
~ bltlunan jak ToJado ;"!m 1erin.-. 
ddci ikıi lfuseı.; tücca.ın mata:?ııl,;ınn.. 

da nWtılm mik\:.rda çlv' buhındcıiıu 

ba.ldc - olur ne olmaz be)ici iicrde 

da.il• faz.la paraya ••tar,,,. ~
I• bu -'lan tal<J~dılolerı Enfty•t 
Mti<tii,.ı;ijıQ D<a<;akçıllk Bü..".OSU me
mu.rl.a:rı taraJınd:ın hs;bro!' a]ınmııştrr, 

Bu satı.ıı ih<'r iJt, maıtn.ada yap.!ar. 
ıraşt:rma netıi~inırle tüccarların ar

mcvamı Sa: 3, sn: 7 de) 

Milli Şef 1 Ruslar N~v_oros.isk 
D .... v 1 ';ı Kalesını Gerı un og e en ıonra 

~üleburgaz'd·~ Almak 1 s t edile r 
E d ı r n eye g e ç t ı 1 er 

Lüleburgaz 'I (A.A.)- ~ugiin 
buraya gelen Mi!Ji Şef İnönü, 
burad,kı köy er..sti!Ü6Ü'1Ü gezdik
ten SüPra snaıt 16 da Ed'rneye 
mÜ~f:"\.•eccihen h.arekct buyunn~ 
laroır. 

Başvekil yarın 1 

Ankara da 
Ankara 8 (Teleronla)- BaŞVoe

k.:I Şükrü Sarac<>gh:a dün Trıab-
2J0ndan ~ketı.e Akçeabad kat
zaısına gitmişler ve bered.iye bah
çesinde halk ile görüşerek, Baş
kaleye hareket etmiŞ!er<lir. 

Te'tkik seyaiıatlerinden , dön-. 
rnelt'le o.kın BaşvekilimTz. yarın 
Anka.rada bekllenımekıed'r. 

En ge'ç ikinci 
teşrine kadar 
kömürler tevzi 
edilmiş olacak 
Etiba<nk k.ömii.r tevzi bürosu 

müdürü Ezyüp Sabri Ankacaya. 
gitmiştir. Bu seyahat Zonıguldak
ttn şeılı<imrze yapılsın kiiıniir mılıı 
liyaıtınm :ıuızlandırdmasına temin 
içindir. Yapl'lan tekmil gayretle
re rağmen henüz şehi:r iiltiyac'
ru tamamen ka:rşıJıyacak mikt.ar
da maden kömürü temin oluna
mamıışnr. 

(Deovwm S<ı: 3, Sil: 5 de) 

Karnelerini 
kaybedenler 

Yangın ve eve hırsız 
girme gibi haller dı
şında yeni ekmek 
karnesi verilmiyecek 

Son günlerde bazı Jtimrele11in 
ka.ymakamlıklara ve belediye ik
tısat müdürlüğüne müracaat e
derek karilll"lerini 'kaybettiklerini 
bilcbrdikleri ve yeniden karne is-

CDeV'3.ınl Sa: 3, Sil: 4 de) 

Fırınlarda bir 
gün sonraki kar· 
nelerle ekmek 

verilmiyecek 
Batlı f.ırınc:Jarın c-kmıe.l\ l ~lorl.

nıi bc·l<-dıye li<tısat müdürlüğüne 

:akıtınden gEÇ getirdJderi ,.e ba
zılarınm da 1X>phı ·bir halde ge
ti.ıımıyerfk b.r k•sı:n fişler..• he-

<D'van ı Sa: 3, Sü:' 4 de) ___ ..,_ __ _ 

Karadeniz sahili boyunca 
çarpışmalar çok şiddetlendi 

Bir Alman kolu da Hazere ilerliyor 

Golıı b'ı rıCill aya 
5k vorııo 
QsJJQ\ıo /ı 

. K~ıaç 

vt~ 
·-~~--#'~ ı<.ra5n0Arnwnsı..ı 1 

'<>=~~-"">. q Gtoriıoslavs){a 
''~""' o ~ ıt ~o ·1,.' 

'9r':1- ..... ' 
ı<.ıLO NE. TRk 

- . o E. H i R y o L v !: = KANAL 

Hila mukavemet etmekte olduğu ..ı~ St;ılingrad 
teVTHini gö terir harita 

Vişi 8 (A..A.) - Alman hava mckıtedirler. Biı- \viı. mavnalar 

lnwvetlıeri durmadan Vo.lrga ndı- tahrip edib*tir. 
r· üzerinde naklzyat.. taamız et.- (D"'"ı.ını Sa: 3, Sil: a aa) 

••••••••••••••••••••••••••• 
ÇERÇEVE 

Bir seyahat etrafında 

Amerika CumblllftisinJııı tah-
si müıı1essili, seyahatler.in

de na ıl bir gaye tak.ip edebi.lir? 
Bunu, kendisi, iU kelimelerle 

çerçeveliy<ır: 
- Seyahatimin hedefi btt mu

hiti aycbnlatm•kbr! 
Bu mücerret ve nuari ifade

nin müşahhas ve eıneli maddele
rin< tahmine gayYet ..delim: 

ıadf' l'AZIL KISAKtlJUi:K 

ülkeler, yarına ait brr hayat •m· 
niyetiıW.o, bugünl.ü ölüm tehdidi
ni ip!ai edemiyecegi noktasuıdan, 
iş ve fıkir tezadlannın en ke•kİ· 
nine düşmekte; hem bugü.nü at
latmak, hem de yarından pn ·b· 

• noı almak gibi iki ur· ) olu ka
' vu turmıya ça balamaktad . 

Moskova radyosunun Kıızililr· 
doya h>l.alunı ve Loncl:radaki Rus 
Elçisioin tavsiyesilli birilririne 
katarak miınalandırmıya çalı?"" 
Nk bu iki tavsiyede 1-ı ÖMmli 
urların mabfııa bulundu(:urıu id
rakte gü~lüğ• rastlamayu. Ger
çekte.. Almanyayı miişkfil cl.unı
ma ııokacak, &a11ayi merkezlerini 
tahrip edecek, halk ~tını 
bozacak, m11vasala ve münakale 
yollar.ıw 15arsacak en miicssir si
lah, bava silal»dır. Ve.. bu silih 
geniş ölçüde bugünden bıllanıLa
bilirse Alman ordusunun pııktaki 
dnıımıu üzerinde kötü tesirler hu- ' 
151ıJe getirir; bir lusJm lıeva kuv· 
vetlerinin mukab"I silih halmde 
Almanya içine çekilmesine ve mü
dafaa va.srtaaı halinde kullaml· 
maa.ııa amil olur. Bihlassa, hava • 
bombardımanlarm1D son deia it· 
gal altındaki Fransada ve lfİm8li 
pırbt Almanyadalı:i tahripleri de 
gözönü:ıe getiriliırse Sovyet • fn
cili:ı: - Amerikan hava f&l.anııım 
Almaııo'll üt.erinde birleşınesiu.ioıı 
ne müüıi felaketten> yol açaca
iı derhal anlaşıl11. O halde, l\lai8-
ki'nin taniyesindcki içyilz h,,. 
merw:ecik aydınlaruyor: Rwya 
karşıla tığı :ı:ordau kurtulmak ve 
Liraz kendisine gelebilmek i>;in 
demokrasyılıırın yardınıma ve 
Alnıanyanm beynlııdea vunılma
Slll a muhtaç ı! ununa bihaıkkıa 
gırmiştir. Havadan clbirliği ilcı 
Almıınyaya çullanmak tavsiyesi
nin manası o halde budur. 

Eyüple kanlı bir vak'a 

Bir kadın namusu u 
korumak için Sal I• 1 Yeni Sene 
ran adamı yar 1 Şekerindenilk 

Evveli, AmerPka Cumbııtteisi
nin f&hsi mümessili nao:annda 
•yd.mlatılmıya muhtaç mulriıtlH, 
mulıakkatır ki, demokra. yal~r 
dünyasına bağlı olduğu halde şiın
di!.ik onun fiili müttefiki mevkiin
de buhmnı•) an H hadiselerden 
henüz şu veya bu tara( besabma 
hareket telkinini elde edezni
~cn, yani dörty<>I ığ7mda bekli
yen ülkelerdir. 

Bu ülkelere Ameril<a Cumhur· 
rei._•inin şahsi miinıe ili, herşey· 
den evvel şu hakikati sindirmek 
znrundadır: 

Eğer bu zaruri ve tabii ııcı'.ce
nin bir SltÇU var.,a, onu, dalına bu 
giin ,.e bu saat piliin ı .Iih,.,,. 
bırakarak, yarın ve ge lcrc.k • r 
ilemine ıröç eden n• bn alemde 
mutlaka -zafeı anını yakalı)acak 
olan demokrasyaların her bakım
dan hazırsıılığona ~ iiklcmck l;l. 
zınıdır. Her bakımdan lıazınızlı· 
ğın, ilk iki harp 'ene,tn bin: t 
Amerikaya 11ıısl bir ta\ ruhare
k•t talundırdıi;:ını hatırlamak 3 t· 
ter! .. 

Onun içind~r ki, d molmı. yab 
nn her bak•md.au ha:ı:ırl ğı bıt
meden "e Larekct saati ça•.ıua
dan. ırf bt< hazırhğı er.: i~ t nl· 
tına alın•\< için b ·ka ı..lkclcrc .;. 
lünı teHifine benzer ııolit.ka ısık· 
lan hiçlıi• iilkeyi aydınlatamaz. 
Yarın, iki gfü ilavesile diriltile· 
ccği va•H, bugiiıı hiçbir körü olu· 
mc ra-ıı edemez. 

Bir admı geri gitmemek, tavsi
yeeme geJ.mce, bu tavsiyenin de 
çok dikkate değer bir ar mnlıa
faza ettiği mohakkaktu. Bmm an· 
la7ı.şnnn:ı göre bu rümlenin ~ 
bliviye1ini uklıyan mahfazayı 

BUO'ONI 
2 nti !ahiofemizde 

MAJIMUr YESAJÜ'llin 

neft~ bir hiüyesi 

' 
Şoförün Karısı 
~·---------' 

Büyilk ihlL1JÜ1ey; kınanan 
Bakıdı:öyiinde berber 

Mahmut A!JUtay 

Milll Piy~un :.> ağusta3 
Zafer Bayramı çekiıliışin.doo• ta
lıilıliler tamamen lbell'i ohnuştuıl. 
Bu çeic>!işio biiyiik ikramiyesiniı 
İsta.rf:ıu!lia :BakırlOOyün& berber 
Malwııut .Af;ııbrym kazandığını 

yazmıştık. Buıgün bir resmini de 
&reeıttiğmuz 'bu talihli vatandaş, 
liık:rantiye isabet eden :bileti çeki-

. tDevwnı Sa: 3. SQ; o dıı) . 

'Dün gece E,yüıpte bir cer$ vak· j 
ası olmuş, hir kadın n=usuna 
teca....üz etmek cür'ctinde bulır J 

nan bir adoımı taşla başından a- 1 
kır surette yar.alanr.JŞtır. Vak'a 
·şöyle olmuştur: 

CDev•mı Sa: 3. Sü: 5 de) 

Balık pazarın da 
iki bakkal mah
kemeye verildi 

Zeytinyağı ve pe)·nir fiatlarını 
sebepsiz yere yükselterek ilııikar 
yapan Balkpauınnda bakkal Ui· 
mitri ve Bodos )·akalanarnk :\Iilli 
Konınma M•hkemesine verilmiş· 
!erdir • 

·-----. arti Geldi 
İngiltere deniz

de birinciliği 
KAYBETMİŞ 

Vişı 8 (A.A.)- Alma·ıı başku
rnand'aııltğ;:tı fl ne.;N>tt•gi tn hu
susi tebiığe gör, İı,g.lizler 3 se-
ne!Jk ıruharebe devresınde safilı 
h"rp gernı'.erinin uçıe binnr, uçak 
gem ler>.>ı;n yarıo;ır'1. kruıvazörle

rr.ı.n üçte birini, torp11xı crırlırip

ler;n<n U.;te birini \'e deıırzalt.ia· 
rınm yan51n~ kavbetmi~tit. Biı~y
l<'l'k!e İngi:terr: <ln,,zrle ıuttugu 
bir l!l('iliği kaybPtmiş ye üçuncii
<üf:e diimıü...tur 

Bugün de Eskişehir. 
den mal bekleniyor 
Alpu'.iu fabrika5mda istihs•l e

d:j~n ye-ni sene şc-kerinck·n on 
, .• .gcnhıık il.k part1 şehrimize gel
m~tır. Heps• toz Vıalindıe olan bu 
şekıeTler dertıal piyaSaıYa çı.ka
t"Amıştıx. Dün Balıkpaızan bakr 
lı:ana.rıında bunlar deıfıal satı'

mıştır. Buıgün de Elslti~hlT fab
T' o<.;ııS.ndan mal beklenmektedir. 
Bl nda-:-. sonra piy~a.da şeker 
ibuhranı kalmıy"t'ai,ıı ve bifüassa 
ıoz şekerin bolla,acaJn bi.ldir·i
,,. ek•c-d r. Şeker ş.rkeli k?Jwec'-
1 •le b;ı.kkul1.ar.a re. ;-etler; va· 

- Harbi, netice bakımından do
mokrasynlarm kaz:ınncağından e
min olmak Jiizım! 

Bu ana diisturdan sonrar mü
messil, her ülkedon, kendi i.tra
tecya icaplanna göre, dt!lllokras
yalar hesabına bellibaşlı hareket
i~ isÜyecektir, 

Bin selim akıl milmessil.mden 
999 unun kabul edeceği bu ana 
diistunı, mücerret bir hakikat 
pilamıda ve biitün seyahat ~ev· 
resinde bakinı kılmak, Amerika 
Cumburreisinia şahsi mümessi
lince güç olmasa gerek ... 

Fakat illet oradadır ki, mü
cerret v• ıniistakhel bir z~nıon 
ve :mekan piliinında bir hakil<at 
ifade eden bı: düstura hazırlık, zıı· 
man ve n1ekinın inı fıo.ına mü• 
$ahb;" tesirleri al!wda yaşı)'ııl!l 

Fabıt demokrasJ·alarıo, her ba. 
kımdan hazırlığını bitinui~ n 
(ya ~ugün hep beraber ölüm, ya 
bugün hep beraber bayat!) tar· 
zı.nda bütün ruh ,.e irade artla
"-Dl yerine getirmiş olara~, bera
berlerinı!e yiirüyec•klni tayin et• 
"1ek gayesile yapa<:akları her talı• 
1<.ik, o türlü veya bu tür!ii, fakat 
mutlaka kafi ve s•ınimi bir nıu
li.alıele gönnek talilıine maliktir. 

Dookrasyaların her bakımdan 
hazırlığını il~n edet·~k i~ \·e lınre
kot saatiyse pek yrıLııdn çın! • 
mıya başlıyacaı..tır. 



2 -SON TELGRAF_: 8 EYLOL uat 
.... 
HALK FiLOZOFU 

BiR KOMEDYA 

lstanbulda ev meselesi. dah.a 
ziyade sonbaharda kendisini 
hissetti!rir. Sayfiyclere gideu.. 
ler şehre dömniye başkunışJaı.. 
d ..... Ev değiştirmek isti yenler 
)·eni apal'llman aramaktadır

lar. Birçok aileler, çoeuklarm 
mektep v"ziyetme bağlıdır. Ey· 
llılle beraber ikmal imtihanları 
ba~lar. Teşrinde de mektepler 
a<;ılıruşhr. 

Bazı meslekdaşlarm haklı 

~ilruyetlerine menu okın >.pal'
tım:ı:ı kiraları meselesi, har
bin dördüncü yılı başında, frlıe. 
ri!ıde daha çok durula.:ak bir 
mevzu olmuştı.r. J{i.ralar yülıı
sektir ve yükselmekte devrun 
etmektedir. Ve bu hadis<!, önle
nl'memcktedir. Bir k>sım ev 
•alıiplcri, işi ki1.aha uydurmak 
iç:ıı. ti.'1-Fı şekiller bulmasıru 

Li'rnişle•d>r. 
· Hütün ..,.c~·m; bir tek evinin. 

l\IFVCUT VE 

ZAYİAT 

Geçenlerde, bir arakadaşın, bar· 
beden memleketlere dair yazdığı 
makalelerden birini okurken şu 
mealde bir cilmlcye r36tla.dun: 
·Bin ..cltlz yü-z me,·cutlu bir alay, 
yaptığı taarruzda üç bin küsur 
ki i za)'İat ,·ermişti.• 

ffô i>ndüm, düşündüm; bir türlü 
lıe.nbın altını)an çıkamadım. 

TE~EK"Ü& 
EI:\lELİ 

Ii::>dı.köy Havaguı Şikctinin, .. 
bon ... l rine gaz yerine, ha,·a ver· 
eliği. yine ~ikiiyet me.zuu oldu. 
}'akıı.t, şu zamanrla havadan daha 
hilcc:i-z ne var?. Saf, temiz oldu .. 
ğu yüzde yfrı muhakkak bir nes,. 
ne! 

Abonelerin, öpüp başlarına koy
n1alan icap etmez mi? 

BİR TEDBİR 
TAVSİYESİ 

İkinci mevki trMnvay1ar çok 
işlediği ve fazla kalabalık dolayı
sile, yükü de ağır olduğu için, el
bette, bu nevi arabala,rın bandaj· 
ları daha çabuk aşınıyor. 

Simdi, bir kısım hatlarda, yal
nı; biırinci mevki araba kalıyor. 
Ne yapmalı, düşünüyorlar?. 
Ynpılaeak ne var? .. Ara.b&lan 

boyamalı .• 

T(CCAR 

Allı.AKI 
Biitlin mulıarrirlor, şu günler

de, •füccıı.r a.Jıliikı.. isimli seri ha
linde ın~kalclor neşretıniyc baş
ladılar. 

Halbuki, •tüccar abHikı> isimli 
ma?ı.aleI~r yazmamalıt •til.ecar 
hliıksızlığt. adlı makalekr kale

me olmalı! 
Yoksa, bu ;, kaleme gelmiyor 

ın11?. 

AHMET RAUF 

lstanbul alııam kız aan'at 
mektebi müdür ımııavinliği 

İstanbul akşam kıq, sıına.t mek· 
tehi müdür muavinliğine mezkur 
mi>:< tep m ualıli.mlıerinden B-.ıy an 
Meliıılıat Ersev«: tııyin olwımuştur. 

REŞAT FEYZi 

gdeeek kiraıwıa bağlı bir b
en kimsesiz kadınlar da, ba 
işte mağdur olmuşlar, ...s çıka
;raoıamışlar, hayat pahalılığı 

kaırşısınck, eılki gelirle Yll\ı> 
mıya SDVlllJIWŞiardır, 

Evveli, prensip kararında 
büyük hata vardır: Ev kiralıırı 
yükselmiyeeek. Bwnuı lrad11r 
mantılo dışı, bir şey olabilir 
mi?. Amele yevmiyeleri yülo
selmiştir. Neden?. Çünkü, h.,. 
yat pahalıdır, amele, eski gün
deliği ile geçinemeı.. Hulisa 
be:rşey pahala.ıımıştır. Yaluız, 

ev ı.;ralan pahalanmıy3"11k. 
Sebep?. Yoktur. 
Binaenaleyh ev kiralannda 

makul bir yükselme kabul e
dilmeli ve bu iş daha pratik 
ve müsbet suretlrele kontrol 
allına alınmalı vo bugOOkü ki
racı - ev salu1>i komedyal>llla 
bir nihayet verilmelidir. 

iaşe müsteşarlığına ,ait işlere 
hangi dairelerde bakılıyor? 

İaşe müsteşa"hğının ldğvınd~n 
sorrra bu d3':reye bağli< ışk-r için. 
nerelere müra-caat olunaca.ğında 

tereddüt edildiği goörülmektedir. 
Bir kolaylı.k olmak üzetı" mülga 
müstcşarhğa bai','1.ı. dairelerin 
,.apted il.dikleri yerleri yazıyoruz: 

Fiat murakabe ·şıeri iıç ticare
te, toprarıt mahsulleri petrol oıfisi 

ve dağıtma işleri teşkilli.tlandtr

mrya, ticaret ofisi tle dış ticarete 
bağ1anıınıştır. 

Resmi dairelerde kullanılan 
hayvanlara her gün ne kadar 

yem verilecek? 
Resmi dai!relerde kullanılan 

hay,.rnn?ara işine göre her gün 
2,5-6 kila arasmda yem verilme
si 'ficaret Vemiet'.nden aliikadar 
Lata tebliğ olunmuştur. 

Resmi ambalajlarilan çıkan 
çiviler de toplanacak 

Devlet dairekr'ne gelen ~mba
lajlardan çıkan çivik>ri.rı daılıi 

kaybcdil'meınesi ve tcpTanarak i
cap <.'den ;şıeı=a.e ku!ıla.rutmasa 
deva!re tebliğ olunmuştur. 

Köy kadınları gezici kursları 
Yenich:n mütead&it kıö:, <.adın

ları gezici kursları açılması k~ 
rarlaştm.Jmıştir. Bu seyyar kurs
ların muaı.limle:ıi ıınuhtelif k.öy
!CTe uğrıyacaklar ve oralardaki 
köylü kız ve kadmlarına dikiş 
d:kmc, yemek pi"şirme, şap'.ca.cı
lrk gibi isleri ögretecek.!er1i=. 

Valt•t va.kil, muhtel'! ıe,v;; m.ıcWe
ler üzertnde yoı..ıız,uk haber r ve
rll:yor. Esasen., devlet eI;yJe veya 
ım.!idahales;yle t......U edilen ma<lic, 
ya azdı.r, yahut, tasarrufta sıarfcdilmclt 
Jlıa.ımdır, Hab.i<i, öyle maddeler va~ 
ki. arzu cchlen şek.ilden bm&men ~ 
zak: lıir ıa.r;p bal lçlr.de, bazı dedi
'k.odu mt'V'Z'Uu ol.u;rorla.r, Mctthl, 
1cunaırra çivisi cıtıt.. 

ııormaı zamanlaroalti n~yaçtan 

fazlB1'tnl depoounda saidamllk l&tlyen 
ve fevkalol<le g(ln(eri :zel)tıin olmalo 
fırsatı addecie<ıie• va:r. Yo!suzlulı: ya
panları, ne Y8"'faiı?. Mereut kanun 
nl hüll'ilm leriı> hALA lıalif kalıdıııma 

UlaMlak 
1~ô~1İAN~EV AT 1 

EDEB1 ROMAN: ö4 

1 
AŞK ve GÖZYAŞI 

Yazan : SEL A Mİ t Z Z ET 

\.----- İKİNCİ KISIM .j 

_ Ya ben, y-a Ah. JtB.k...k tı öiren- ı 
dl.: t a da &enl afft:tmemeıirı.e-. 
sana Ll ıt n besle='ne ırr-'<:in yol<-
l 

·. p k d.ru "'-'.f'tlr, ben' artı:< ıev-
n ,. ( t raf. ben; a "'adar et.. 
mrz • 

- Senı artılr. ıcwnee.ğı malılm 

de~ 
_ Sa. yJMim ya .. Öyle !>ör ba-

l\;; ıct ı... i, nd ki kL">. garaz, 
1ı i , göz b bekle en f~ırı,yo,... 

d,, 
- CW>kil senJ loendis""° ihanet etti 

son.yor ... Bir kl're buncn yanl!IJI ol
dt:juno., al:l:md.;ğını öğrezıfıın ... 

Sevgin için çek:U: 
- inanacak mı?. 
_ ~t ederiz. 

- D:..!cmez ki ... Dıı>lrmelı: · bile ~ 
teıwyectk, Eter beni sevmi<y'()r da o 
kadını sev Yo<ıSa ba,ı!ca hiç bir şry ile 
a \Akadar olmaz_ sı!Jl'l'-cıa;z .a..!er 
u:r.ııı'<lll<la bile deıtı.:dlr .•• 

- Olm:ız öyle ~Y· 
- Ol"'!Xız deme Eng:n, E~er g&le-

rioı o l:aclın:n sevdası bilrü<lıü '-"!. ba
'"~k•t.e ı;öo: yuııırnak.t:ı.n çek nm'yc-c< k
Ur .•• Saadetini lıoı:maınaı. ıç;n, görd(l.. 

lü reye.dan u,ya.nm:unalı: ;çiıı el>Dd:en 
ı:cıaı her f!!Yİ yapac<>ktır ... 

Derin bır SlS!zJik orta:::mda Sev
gin hı.çkırdı: 

- Art.ık Kcımn b .n:m içtn ö!dıU ~ 
mcktir. Artık Kenanı ka;ybe•tim. Örn.
rilıriin sonuna kadiır bend<-ıı nrfrel 
edeoı'ktir. 

- Mademti ~ mad~ml<\ 
güıı.alıgııı:ııııı, neden. ne.tret e!sltı.?, 

- İst.emıye <ıtemlye de olsa, değil 
mi k.i ona izt:ırap çektirdim, dıeğıl mi 
lti ona azap verdim... L4oet etilli 
ismimi dııymamııit iç :n bı fa.k!ertnı tı
!Q:raeaktır... Scneieıxl-enberi ne.tr.et 
ettiği b;r karuı.ı ~ık >Sıruı.m.az. Bu ko
lay değUdlr Eııı;in... Düşün. seneler 
var ki, bamı Llnet ediyor, akıhna ııc

ti,rd..Sce Wmin'roıı v~ k!ini aı-tı,yor ..• 

. . . ·~ -

9 willn. ?;in.KldC 
illbıatÇIJarımız çoll 

geç kaldılar 
Bueim, Memu;!ar Kooperat;!; b>

:rulmuı:Jlur. Ta.ksitlıe, memurlara bir 
takım madıleler dalıt,..,or. Bu loocpe. 
rW!in faydo$1 ,..,.ıar oiacaittır: Müm
loün me~ -.. ;,-i nltt<rie m&I 
alınabl.leci>ktir, daha ucuıı:a almabile
ce!r.tir, daha lınla;ylıkla \edıarilı: fd.ile
bileceldir, birdeııb;r~ tqılu bir pan 

Ha·r p v ·a z-i ye 1: i'_, 
Her türlü tahminlerin fevkin
de olarak Stalingrad neden 

daha düşmedi? 
Yazan : t. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri 

Ramazan 
Cumartesi günü 

başllyor 
İstanhu!I ,Müft,ülüğünden: 

12 Eylui 942 Cumantesi günü 

Rame.zanı Şeriıfin iptidası olduğu 

ifan olumu:. 
İstanbul Müftüsü 

Fehmi ~ne1' 

veııme1tten loırlı!unacalı:tır. Doğu cephesinde: taarnızu yaparak Alınan piyade-
~ darlığın, p&lı&hlılm •- staı'--ad önünde, Kaf'kasyanm sinin irtibatını lı:esm'·'er ve -h· Ziraat Bankan orta mektep 

6'.11 sebei>leri -!ılr kaç mıadde miil>- ....,.. ~ .,., 
tema- bugün artık anlaşılmıştır: Karadeniz sahili istikametinde ve rin içine kadar uzanacak biı- Al- ve lise mezunlarından imti-
Tüccarm 9<ık itaz.anmalt hırsı .,., ı.... şarkta Grmny petrol sahası hu- nıan yarmasını önlemişlerdir. hanla memurlar alacak 
tifç;1:ıc... dutlarında çok kanlı muharebeler Kaı'adeniz sahilinde Novorosislı: 

Çilnlcil, mal saklandıkça, tiat artı- olmaktadır. limanı Alımın - Rumen kıt'alan Ziraat iBank.esı orıta mektep ve 
yor, Stalingrad düşmedi. Z!ra, Rus,. tarafından t dil . tir R 1 ilise meııun}armdıın memurlar al-

Halt>ı*.i, asıl lst;fç;ıt; -W>ir cae. lar hem müdafaa hatlarında öle- zap e ruış · us ar mak üzere bir imtiiuın açnnştır. 
sı:- istllı.liıoit kooperatifleri yapııcair.- bunu henüz teyid etmemişlerdir. 

siye bir mukavemet gösteriyor- d Talin olanlar 7 ...,,.;nievvele kıa-tı. Siz, ~. bıma halle ı.oope,... Bun an son<ra AlmaııJar hem sa- ~,.. 
~" ,__ lar; hem de, bizim bi.rçok defa dar müraeaııt ' ede'bilecekl.e:rdir. ...., ıneımır- lrooperat.li, De derae- bil boyundaki yoldan ve hem de 
,.;~ cıeyaıiz. tasavvur ettiğimiz şekilde şimal- gnbl Kafkas dağlarının bog· azla- Kazan~cak olanlar İstanlbul hıa-

H:u;p baı;lcyoLJ, üç yıl bitmlı, - den bir cenah veya yan taarruzu- ,_ Bat,,~· · · ı k ridndekti şubelerde istibdam o-düncü yıla basmıq\ır. Bu istillJılılı: ko- na geçmişlerdir. Almnu teb!i.ği, rm .... n -·~ mınıye ça ışıaea -
opcı-atiı.ı,,ri, aeri memlaetJerdıe noc- Alman _Rumen kıt' al.arının yeni- !ardır. Ruslar sahil yolunu adını lunaoa'kllardır. 
ıneJ z:ımanlarda kırrul~tur. faali- den arazi kazandığını bildirdikten adım müdafaa için birbiri gerisin- ----<>-
yeiledU-. I!aJ'dl, d;ycJim ltl, blıı: kunı- • al de yeni müdafaa mcvzilerı· •·e ına' _ DTta mekteplerde muallim soora şu mühım m umatı da ve- • 
~=~· ;~: ~ı:'d'f';;.,.,ııe.:"' ~ riy~r: ·Ruslar şimalde Alman ku- nin hatları .vücude getirmektedir- muavini olmak istiyenlerin 
dile, baıt>in JK;nci yılı başında ltumıaJı şatrua mevzilerine kac·şı kuvvetli lcr. Ancak Tuapse ile Batum ara- imtihanı 
idik. Ilayd~ o zaı1'an ı>a düııyıuı.ııı piyade n tank teşkilleri sürerek smdaki sahada kalan dağların ge- Orta mekteplerde muallim mu 
gid.şini tahntin e<lcrm><l•k.. Hiç oJmao.. şaşırtma hücuntlannda bulun- çitleriu· d,;. s.kı tutıuak mecburi- avini olmak istiyenln için açıkm 
sa, gece., yıl, yani haroon OçünW. yı- muşlardır. Bütün bu hücumlar · k · kntrhana bu aym 14 üncü pazar-
ıma b •-aa, .,;;nJ•ı'-~ bu ,__..._ yetindedirler. Novorosıo; 'm dü._ 

_,, ·-·' ~ ..._,,,.... püskürtü·ımu··ştür.a • t · ·· ·· Ank da G · t b' ti.rlPri kımnah ld•k. mesile g::ırbi Kaikasyada ınuba- es1 guru aM az; c·P ıye 
Kıırsay<lıdc, ne oiW'dU!. Şu <>lu.rdu. Mareşal Tim0<;cnko'ya şimal- rcbe cephesi daralıruşltt. BlHla ila- enstıtüsünde başlanılacaktrr 

Bu nevi hal~ ·~ya ~-'- ~~ den ~eni Rus kuvvetleri gönde- ıkı da !·=:;============= ~ ·~ ··-·--r ~,,...- ' veten sahil yoluna ç ş Al- " 
vatilleri, en zarur1 maddelerr toplar, rilmiş, o da bunları Alman ordu- man ileri hareketini kolaylaştır .. 
•çık tMı;rJe l6tit sonra, tall<h edil- SUllun cimal yanına karşı taarru-

miktar:a......t.. !aka+ muntazam ve "$ makta.dır. 
·--. ' za sevketmis_·tir. İ<le Stali!l'""ıul·ın 

""""• orlaklann>. salardı Bütün bu ' ,,. Şarka gelince, Gro:ı:ny petrol 
lkt.ı.>adt tedb;rlı!ri alrııeJc • için, haı'biD akıbeti, şehrin şinıal batıs:nda ha nası için yapılan muharebe 
dö:d;Lncıi yılı.na ba""""ını beiclrd.C:. başlaını~ olar. bu Rus taarn;zunun ikinci safhaya girmiştir. Çünkü 
I!a!!:nılti, haıJP, dördimcti yılına ba- neticesi>ıe bağlıdır. Fakat Stalin- Alman zırhlı tümenleri, mühim 
sarken, !iatların ne :tl<lllZa.ra arrettl• grad düşse bile, Ruslar bu yan ta· 
g-; meydaıxladır. d · bir mani olan Terek nehrini ce-arruzu:n an v<ızgeçnuyeceklcr, ye. 
Yukarıda aöylt~d'ğ:m gib;, hiç oı- mıha ~çmiye muvaffak olnm~la.r 

mazsa, g~çen yaz sonlarında, yani ni takviye kuvvetleri yetiştirerek ve petrol sahalarına doğru ilerle· 
.L- ·· ·~· ı b L-- 1 Alman ordusunun şinıal 'anını •~ı:p uç~~~ yı ma asar=•ı o sun, ' mi~·e koyulmuşlardır. 
ne gibi ilctcsadl \fdb;rıer alacağımızı kavramıya ve onu cenuba doğru b' 
kestirmeli, dig· •'r bir ••bır· le, ha~ e- .. . 1 ki ılır Görülüyor ki Kaikasyada ır - ·~ surmıye ça ışaca ar . Çünkü ,_,._ 
lkonomi:. ·zin ana hntlarını çiz:meli k d ucu Battımu ve diğer ueu Baa.u-strateji saha a Ruslar için baş-
ldik:. Çünkü, iki yıllık1 tcvkallıd;ı k b' kal ~u gösteren bir Alman kıskacı a ır çare maıruştır. , 
tartlar lecıoül>ı'Si bizı n içUı lofı!i gel- S !in d' b d · belinnlştir. Ve bizim tahmin et· mel1 ili ta gra m cenup atbln a.1ri 

Brn, sız; !!!eki nasıl bir yol tutaca- Alman taarruzu da şinıdilik dur- tiğimiz gibi Almanlar orta Kaf-
ğunı<ı belıki o zaman kestircmez&ıc durulmuştur. Ruslar bumda da kasyadaki başlıca iki dağ yolun-

la~. l\foskova radyosu, Rus asker
lerine yaptığı neşriyatında al'tık 
geri gitmek irin yer kalmadığım 
söylemiştir, Ha -il-aten Ruslar a.r
tık b>r adını geri gidemezler. Zira: 

1 - Aşağı Volga geri ·ine atılır· 
larsa, 1\.Ioskovan:n ve Rus merkez 
ordulannın da Ural da<,iluına ka· 
dar geri çekilmesi tehlikesi baş
gösterebilir; 

2 - Karadcnb: sahiliı>de son 
kalan bir i,ki Hnıanı kaybederlerse, 
Rus filosu saf harici kalacak, Al· 
manların ikmal işleri kolaylaşa
caktır. 

3 - Bakil. elden giderse, senevi 
30 • :ı.; milyon ton petrolden mah
rum kalacaklard1f. Fakat, hani, nerede rıctısat u.leıne.s; tanklar himayesinde bi:r cenah dan ilcrlemiye lfuum görmüyor-

grçincn.lrrimiz?. Nrye, iJ.eriyf, uzağı !========-===================================== 
göreıruodllcr'!. 

R. SABiT 

Hatay valiliğinden mesken 
f)arası alacakları olan 

muallimler 

!Ha.tay valikğinden 1939, 1940 
ve 1941 yılları içinde mesken pa
.-ası alacakla:n olan ilk okul öğ
Tetmenlez:inin bu alaca<klarının 
öd<>nıınesi i<;in Ha tay valihği 1942 
mali yıılı bütçesine tahsisat ko
nulmuştu;. Alacaklı öğretmenler 
valiliğe müracaat edeceklerdir. 

Enstitüye yabancı talebeler de 
kabul olunabilecek 

Gazi t~rbiye enstitüsü talebe 
kayıt ve kabul tarn atııamesınde 
ye~ er ğişt'klıkler ) apılmıştır. 

.EL•na göre Maar;f Vek1!etinin 
mü. aadesil ecnebi tcbaah talcıbe
ier r• enstitüye kabu~ ohı bıle
c k'crd r. 
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Böy~ b;r cliı:eğe bugün meram anlat
mak ve oırru tekrar eski sc,,gisfile çUt.. 
mck kolay it rrudir? ... Olacak şey mi
dir bu? ..• 

Ben onun ihaıyatında b!.r engelden 
başka bir şey olaınam artık; oaıtm 
ıçin mi.l'ı'iç bir mahlük:.an b~ka bır 

~ değlJim ... Buıı:ün yok olsıı.ın sevi
necet:ne şüp.lıe ctmrm.,, Bunun için o
nu ı-abats.-z etmek i:.temiyt>"'1lm. Brn 
acmm k doğil, •evilmek istr:im. Eğe.r 
ben..1 se.vmıyo1-sa, SC~Pn -J-~ı ağ. 

ladığım gi.bı yine oğlaı:na.ı<ta devam 
ederim... Onu öl::nı!l:; s:ıy1ırım ve öm-
rümün ısa unıa k:ada r• moatemirk t.ı..ı ta
nm. On.a erttıı: beıx; n b<hsetme
slnler. 

Engaı bur.a tara!Ur d>!lildl; 
- Böyle teY o.lma.z dedı, <>nur. a 

konuşm:ık. an~. he.ışeyl onht.. 
mak hlzun. Yusu!<l<l aeıı.n çocugu,. 
obıadığın., lıenıWn gürıeiı.mı, k ıııa
batler1mi bÜ!l\8."'i lhun ... Seni yok ye
re ilham ettiğin; snleyLDca p>ş.nan 

olma.t tası, yüre!;nde acı duymam;:ısı 
kabl midir?. Bu acı onu yoıa grtıre
cektir •.. Bumını için artı:k {izüine ve 

düş(imne. Bon ve Ali bir çaresini bu
l=- Her ne o!u:-sa olsun K~nao ile 
görüomcliyiz, 

Swgm ;y;ııe inledi: 
(Devamı Var) 

HüKAVlE f 
ŞOFÖRÜN KARISI 

Yazan: 
Uzun boyu, d;olıgun vücudü, ke

merli burnu, toplu ağızile alımlı 
•bir kadındı. Düşüne dü.;üne, tu
tuk konw;uyordu. Derıliyd:, Ka
rıma aruahyıot'du: 

- Anam m;, babam mı, han
gisi, bill!'iyoru. Beni, çoculL:en 
hlr eve ı.hrct1ik vermişler. A~a
nu da, babaııru C:;ı hatırtlı.mıyo
rum. Ben o evde büyüclüm, Mek 
tebe vermediler. Okumak, ye'Z
mak bi mi;-.:.: um. Ağ ç g bi yetiş
tım. On scl'.tizindıc V2•, ~".>ktum. 
Karşıma Bürlhanet!ıin çıktı.. Ko ... 
oam, şaför Büı:fhanet.in ... 

!Derin dt>rin içini çekt..·: . 
- Sevdim ... Amma nasıl? Bü 

tün canımia bağ\ıındıtm. Beni ka
çuch. Bir oda tuttu, beraber ya
şamağa baışladık. Yaşayuşımdan 
memnundum. Beni, hoş tutuyor
du. Seki-z sene, melıres hayatı ge
ıjı'<lik. Sekiz sene somıa beni ni
~dı. 

YÜ2>Ü gülüyordu: 
- Artık nikıilhh 'karısı olmu!'

tum. Kocam ,fena. kazarunıyor
du. Ben, dünyanın bin türhl ha
lini düşünerek, ondan aldığım 
paralaroan bir keı1a•a aıtıyordum. 
Kadın kısmı, j<;terse, kocasının 
el.i dar bile ols& yine para arm• 
rabilir. Benim sigaııam, k.aohveın 

yok. Süse de düşkün değilim. Ko 
cam, içki içer. Bazan beni ı.orlar. 
Onun zorile bir iloi kad<lh rakı i
çer:m. Amma is.ekle değ:!, tik
sine tiksine ... 

Durr,un bakıyordu: 
- Rakıdan keyif duymuyorum. 

Amrr.a kooanıı k1rmamak için, 
ona uyımuş görünüyordum. Ko
cam, b:raz haşarıydı. A•ada sıra 
da eve gC'Ccleri gclm·vc:·cıu. Bu
na <la ses çıkarmryi:ı•dum. 

G<iifu; geçirdi: 
- Sesim cıkıarırsaın, ka,·ga e

dccekt.k. Be~, ka,,ga<lan, ciırıltı
dan hiç hoşlanmam. Ağ':;oı:mız;ın 

tam kaç:ıcakt. Kocam, eve gel
med gi ge<:elerin ertesi günü, dil 
leı- dökü}".>rdu: cArko.da ·lar bı

·rakmadı.lar, içtik, sızınırm. Ço.k 
camm sıkıfdı.. Bi:rşey demiyor
dum. Ben:m uysallığım, onu se
vindiriyordu. Geçinmek niyetin
de olan insanlar, benim bildiğim 

MAHMUT YESARi 
başka türlü yapamazlar. 

Sesi burkulmuştu: 
- On iki sene, tam on iki sene 

d>rıltısı.z, giirültüısüz yaşadılk. 

Son günlerde, ona, bir hal oldu. 
Sık sık gecelm gelmt>ITX'ge baş
ladı. Scs;mi çıkarmıyordum 0 m
rr..;ı, buna bir miına da vereımi
yordmn. rıı;r gü,.., eve, çok dii,'in
celi geldi: cCeza yazdılar!• d,di. 
Ben, kenara dôı•: yüz lira kadar 
b'.r para b rllcti;;mişıin: Sen sağ 
cıl. Ben.de 'biraz para. var, dedim. 
Çıkardı:ın, verdim. Se'Vindi, be
ni kucakladı, öptü: c Y~a karıç.

ğı:m. Sen pırlantasın!, cezayı sav
dık amma, o, sık sık gecdleri gelr< 
mem.ekte ~e\ anı ed'yordu. Bir 
gün, yine düşüııceliy"cL: cAraıba, 
tamir istiyrn-.• Araba, onun de
liil amma sıı~ kendisininmiş! Bir o' 1 ~ 

ağaca bindirmi§, çamurhılclar e-
zilmiş, motıör de tamir isti)"Ol'
rnırş. Ne kaıdar wzmı? diye sor-
dum. cEn aşa·ğı, yüz lıirallık iş> 
dedi. Çı'kardım, yüz l?nıyı da ver 
dim. Çılgm gibi sevindi. Ben;. 
yine kucakladı, öptü: cYaşa ka
rıcığım sen, billnnmırz bir pır
laı>tasın! > 

Dalgınlaışmıştı: 

- Araba ,taınircl.e' iken, yine 
geceleri gelmiyordu. Bahane o
larak, hep: c.ArkadBŞlar, b.lll'aJc,. 
mı)"Orlar. diyordu. İnanmış .gö
rünmekten ba'lka çare yoktu. Fa 
'kat, içime kuııt d~üştü. Bu a
dam, gcc<'leri nerede kalıyor? 
Bunu, pek merak ('(t:yordum. Bir 
gün, peşine dü,;tüm. Hiç çaktıl"
madan takip edıyordum, Tram

vaya bind., ben de bindim. Ka
ı-aköyde indi, Kadtköy iskelesine 
y.:rü<lü, Kadıköy vapuruna b:n
di. Ben de bindım. J<:ad)köyde 
bı:ıb.ısırın evi var. Oraya nu gi
<li)"Or? d!ye düşiindüm. Tahmi
nim doğru ç?ktı. B:ııbasmm evine 
g'!ti. Ne zaman çıkacaktı? D ıım
yordum. Döndüm. O gece ve er
tesi gece gelmedi. Kararınu ver
mi~m. Kalkt>m, Kadıköye geç
tim, b<lbasının evine gittim. Qra
doa idi. 

B-rden tiHzlendi: 
- Orada idi amma. dost>le be· 

rabcr. On seki.z, on do.1<uz y~ır 

da bir kı-z sevıyormuş. Kızı kaır 
dırmış, babasının evine getirmiş. 
Rezalet meydana çkıı. Kocam, 
yaılvarıyıordu: cTutuldum bir Jre-
re ... ELimde değll... Bmılkaca-
ğım ... Sen, b:-raz :;.abret>. 

K;.ırım n yüzüne bakıyordu: 
- Nasıl sa'bredcr'11? O gece, 

ben de or;da kalc:t m. Krz, yukarı 
ka.ta idi. Kocam, be imle bera-

'.'T ka'dı. Sat b. b rlikte evimi
ze dondü:<. Soruycmlum. 3u, ne 
Jwd-ar sü:'E'Cek? O, yeminlerle te
rı:.n ed yordu: cÇ k cürrniycce'ıt .. 
Ben, bu k kirll"ttitr- Eğer bı
rakaNk olursam, hapi;:Jlıanelik 

olurum. Bir müddet, idare etmek 
la«ını.> Buna, pek aklım yatmı.
yerdu. Seviycırdum. Amma gö
züm, fena kızmıştı: A:yrıJahın!. 
dedim. Buna, razı olmadı. Pat
ronla da arası açılmıştı, aıç~a i: 
di. Ben para veriyıordum.. Birik
tirdı:ği.ın döııt yüz liranın üç yüz 
elli lirası gitti. Ne olacak? diye 
düşünüyordum. Bir gün, tel.Aşh 
geldi: cBir iş buldum, elli lira ke
falet lazım!> dedt. 

:Kalfasını yumrukluyıordu: 
- Ah, bu benim kafam... Çı

kıırdun, şı:m kalan ellıi lirayı da 
verdim. Aldı, gitti. Gidiş ,o gildiş .. 
Bir daha. ~ediı. Kadıık.öye 
gittim. Kızla beraber Anadoluya 
gitmi-ş. Ytl<lırıımla vunılmınıa dön 

diim. Ne yapacaktmı? Beş para
lar kalmamı.ştı. Eve. bir aylı!k ki
ra bol'Çlan.mıştım. Ne ile verecek 
tim? Ne ile y.:ışıyacaktım? Kmk 
dökük, bir kaç parça eşyam var
Onlan satayım. Kaç gün dayamr? 
Bir yere işçiliğe girmek istedim. 
İş yok ... Hiıçbir -şeye yanınuyo

rum. Biıiktrrdi.ğim dört yüz lira
yı kaplırrnı tını. Kocam, bu pa
raları, yeni dostile yemişt;, On iki 
sene, ona kul köle olmus!ı..m. Bu 
bana yapı.lmazdı. Mah.1<erıeye 

başvurup ayrılacağım. Ya, bir işe 
girerim, y.ahut, bir alan bulunur. 
Yalnr.ı:, nerede olduğunu lbihni
yocum, Eğer bilsem, takibat yap 
tırabilirim. Ş:rndi, iJ<i elim böğ
rüıın~... Bu, hiç aklımdan geç
mezdi. Eşyam var. Eve, bir pan
siyon alayım, diyorum. Ev sahi
bi, buna tazı olur mu? Ev sa~, 

Şayia we dedi kodu .. 
Ycu:an: Ali Kemal Sunman 

Rivayet, şayia, dedikodu ... Bun 
larm derece deıeoe fanktlan var
dır. Hepsinin inandırmak kabili
yeti bir değil. Çabu.k >naruıan ri
vayet, şüphe ile dinlenen şayia 
old~u ıgibi merakla kulak kabar. 
blan dedikodu da vardır. Fakat 
farkedilmiştir .ki r.ıvayeti:ıı, şayi
anın ve dedikodunun tesi~leri 
yanında en doğru bif hıberin ha 
ki.katen it:mat te~kııı edebilmesi 
bile bazı vakit çok 2l0rdur . ..Şa
yia. yı Şekspir çok yaşlı., çdk dd
li, acaipten bir mallıluk diye ta
savvur etm,ş, sonra bu mahlı'.ı.ka 
aşaığ• yu.karı şunları eöylemişt.i.: 

- ilk ha.m1ede doğruyu ooy
leınek neya yarar?. Benim işim 
her _tarafa bir gürültü yaymak
ur. lngili.z kral di.işmanıll1 yen- 1 
di, perişan ettl Bu zaferi lıeınen 
müjdelaıntık olmaz. Bilakis ev
vela İngiliz kralırun düşnanı ta
rafından yenll.diğini etrafa yay
mak lazıım ıgelir. İngiliz kralr ga.
lıip düşmanın kat\}lS!nda başeğ

di; demeli. İşte evvelıi bu şay: ayı 
köy!tıre yaymalı. İnsanlar ilıaki.ki 
mus;betlerden d~a fena olan 
tatlı, fakaı yalan teselli sözlcırini 
dinlerler. 

Şekspir bu çdk başlı, çok dili! 
ıınailılluku böyle söyletirkt!J], ona 
su1htan da balısettirnLştir. Çün
kü harp devam ederken sullh sö,.. 
!erini çıkarmak cşayia. nın hiç
bir va kit ihmal eıdeıniye<:eği eğ
leooelcırdendir. 

Her harpte Bir de sulh şayiası 
olduğu gibi lbu scl'erk; d'Ünya 
haıibinde de cşayia•rnn alemi 
kapl.tyan rolünü unutmamak e:a, 
zmı. Bugünkü dünyanın nakil 
ve istihbarat vasıtaları da ayrıca 
türlü türlü :rivayetlerin yayılma
sına yaramaktadır. Yokısa İııg'liz 
şah-inin tasvfr ettiği ..şayia> es
kiden yer yer dola~ırken !beygir 
sırtında, posta arabasında ora
dan oraya gitııneık için günler 
sat'feder, sonra bir hana inerek 
ocak başında dinlenirken de söy
liyttc-!ıini söyler, dinliyenleri ça
buk inanıdı.rır, i§ini görürdü. Bu
gün cşayib nm dünyayı dolaş
mak için yorwduğu yoktur. Ken
disinin bile şaşacağı en kJ58 bii 
zaman zanfında her i.StediğinJ 

• mevcut vasıtalarla du~arun ye-
di iklim ve dört köşes.ine yaya
bilmekıtedir. 

Bwgünlerde yine Rusya iıltı Al
manya arasında kat'i sulh mıiza
kerffii değilse bile bir mütare'ke 
aktcdilmesi düşünüldüğüne da:r 
olan sözlenin de 'her tarafa nasıl 
bir sür'atle yayıldığını söylemci;e 
hxct yok. l\!Wıtohf tar:ıfura go
re dünya mı;,ılbua tının kaydt>ttiği 
bu giliı r:vayetkr karşısında na
sıl ı.l:ı.Uy t ı o1malı: lfızını gclece ; 
de 'bir kere dahn anl·şıhnış oldu. 
Çünku 942 senesi bütün muha
ripler'n ku;vvetlcrini t.opilyamlı: 
haı1bi ~iddetlendird erı bir yıl
dı!-. Kavganın yatışması değil, 
dalla haTaredenımesi movsımm
de oldukların; söylüyorlar. 

çdk ~ bir adam. İki günde bir 
cPara!• diye başımda elkşiyor. 

Gelecek aylığı da vermedim mi, 
beni evden atacak? Nereye gide
rim? Nerede barırunm? Ev ıı.a.
llıibi, kira ;çiın eşyalıamru da hac
zedecelotıır. O zaman, halim ne 
olacak? 

'.Karıma soruyordu: 
- Ne yapayım? Öyle bun11Jdım 

ki, ne yapacağı mı şaşırdım. Ar
tık, lbiışey düşiin~rum. Çok 
alçak adammış!. 

Hep bu tempoda söyledi, söy-. 
ledi; nihayet kalktı, gi~ti. 

Aradan bir ay geçmişti; ona, 
sokakta. rastladım .Beni gör~e
dr. Amma, ben qılüat ettim, ba
şında süS!ü bir şaqıka, s~ınıda 
yeni, şık bir rop, ayaklannda gü 
zel iıSkarpinler vardı K ndi'1den 
emin yürüyordu. Otuı'duğı:ı evin 
üst katmdaki kiracıyı tamyor
dum. Bir gün, or.a soraca.k ol-
dum. ' 

Güldü: 
- Bir hu~u:si o'om<ıb 1 r.oförii-

nün metresi! Adam, iyi bakıyor. 
- Eski kocası ne ~ld.:.?. 
- Ondan haber yM. 
- Ayrı.ld>J.a.r m>? 
- Hayır!. 

- Peki, cürmümc~uttan korlc 
muyor mu? 

- Hanıgisi hangisine cürmU.. 
;m~ut yapacak? İkisi de b:r 
lıald~. 

MAHMUT YESARİ 
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Ruslar Novorosisk Kalesini 
geri almak istediler 

ctirler. Stalicıgrad öınüme yenJ 
muvaffak:(ietler elde edi.tmjştir. 

BATI ÇÖLDE Bir tayyarenin Stalingrad mukavemeti Rusla- Nevy<?rkta 1802 
ra bir sene daha kazandıracak MiHVER Mihver kuvvet· havada iken 

~ ·cı inci ~,ah.i:tedi\ı Devam) 
Ta.man yanmadasında bulunanı 

Rue ku"!Vetlari ş:mdi tamamilıe 
inlıa edibiş bulunuyor. 

Ke.radeniz sal:ıiJi botyuııı::a ya
pı.lııook.ta olen çarpışmalar !bütün 
şiddeti.le devam etmektedir. Ruıs
lar Novorosisk limanını geri a>
mak için ka·rşı ta.arrwJarda bu.
lımmuşlarsa da hiçbir şey yapa

Timoçeıılro şima,lde şaşı.rlıcı bit 
kaç karşı taArrll'Z yapıruşsa da 
bunlar hiçbir netice vennemişt.r 
Bu taarruzlarda Rıısla.- 108 tanlr 
kayi:ıetm.işlerdir. 

Ankara)'.a ı:elen Vandell Vi!Joi diio gazetecilerle lııımuştu - Mısırda 
Mihl'er kul'l'etleri eski meınllere çekildi 

Blı-ieşik Amerika ~i Ruzvel
·lin hususi mü.mess•li Vıındel Vil
k dü.n saat 14,30 da tBJ'Yı>re ile 
Kah reden Ankaraya gelmiştir. 
T< wyare geii Aken, Beyrutta bir 
müd.de.t kalmoş ve seyahat çok 
iy• geçmi.şti.r. Vilkiye Amerikan 
')(ı' .;.,arat bürosundan iki za.ı re
fakat etme!kıtedir. 

Vilki dün akışaan 17 de Anka
radaki yerli, ya.ba11>Cı gazetecileri 
k l.Jul etm:~. sorı.ıılan suaUere ce
vap \'errnöştir. Falıh Rıikı A<ay, 

m Us, Mat:lıu~t U. Müdürü 
Sc 'l'l Sarper, yeri ya:bancı ga
:zctccıler, JT'atbua.t ataşeleri bu 
kom,cmada n= lbulun.murjar>
d r. 

v 'ıki sey:Mıatin'n sebeplerini 
şöyle anı!aımııştır: • 

• Bazı kaynıikhır !~illere ile 
Amerika arasında 'harp ve sulh 
gayeler, arasında ihti.Pô.f buılun

du.,unu iddia etımşlcrdir. Halbu
ki ı ti merr.'ıeket bu gayelerinde 
tamam le beraberdirler. Bu be
raberliği uğradığım memleket
lerde sÖ)>! yeceğiım. Ayni zaman
da Amerikanın llıarp isti'hsalatı 

hakkıu!11. salfrhiyede malCı.mat 

v.?rec .... u·m. Harbin ne zaman b!
ttı:eği •bilinmez. Fakat Ameriıka
da harp f;ayrcli artmaloladır. Ge.
ç~n egustoota 5000 u<;ak yaptık. 
Bunun yilzde alwuş> harp uça
ğ d r. Bu m ktar öırümüzdeki ay
larda 10,000 e çıkarılacak!Lr. Yine 
ge;en a.ğtı.>lıcısla 600 bin ton gem:i 
in~a ettik. Kanunda bu anilet~ 
bir milyon ıona çik~aktır. 

Türkiyrıye ilk defa geHycrum. 
Bu zi,y>ı:ıretimde.n çok memnu
num. Türk''.)'e Reisicumhuruna, 
Çin Cuır.ftıurreisine ve Staııine 
R uzveltin mesajlanru hamil bu
lunuyorum. 

M:sıroa iken cepheyi de gEfJl
'dim .Rommelin taarruzu durdu
rulmıışlıur .Mütıtehklerin bu za
feri c<?nüz biltün şümulü ile el.
kara bildır'L!memiştir. Çünkü 
RorranelJn taarruzu alelıade biT 
k .! hareketi değ;J.di. Mihverin. 
yti··:hn fazla ta.nkı mı:tıa edilmiş
t r Amerikan mab:emcsi bu mu
ha:e:.ıede büyük rol oynamıışt;r. 

Villoı i·kinıci cephe lıakkmda 
E.\:ı " n bir sua!e de şu cava.bı 

vc.m~tir: 

- Be" m kan atimce ikiıııci 
cephe Mı.sırdadır. A vrupada i
bne' cepne r.ıçı!macının tarafla
• rı ço.ıcsa d:ı, btl'll şahsan bu bu
~ a ı:6z söyeycrek dut'U!Ilda 
d l{ilım. 

v ki Türk - Aır.~rıkan dostııu

jju Jıakkıml.a. da şud-<ıırı söyle
m J:ır: 

- Amerikalılar Türk.,ye hakı
kmda tasaVl\furunınıdan ~k faz
la malümat sa.hihidirler. Yeni 
Türkiyenin terakki hamlelerini 
hayranlıklıa takip ediyorlar. Ata
türk'ü. lbu de'Vrin en büyük ada
ır.ı olarok tan.u'lar. Memlekete 
d;',,ünce, öğrondiklerimi ve gör
dük ler.iani si>y!iyceeğim. Maksıııt 

) a.n z Türkiye ile dosll~u ida
me deği~ omı ink:ışaf ettiıımBkıtir. 
DO(';U CEJPIHLSINDE DtJ!lruM 
Batı Kafkaı;yada, Karad-enade

ki Rı.:ıs fi'bsunun bannabileceği 
sen haııp limanı cilan Novoro.sis
J<.n Almanlar tarafından zaptc
d • "l;'.''ni dün bildinnüıtik. 

Zaten bu limandaki Rus harp 

ve tioaret gemileri çoktan ayr.ıl
rnı§ bulu.ımyorJ.ardı.. Naror061Sk
te menni ve ane11611cat fabrlka&
n vardı. Petrdlün bir k19mı d:ıı, 
bural:lan ihraç edlli'yıordu. 

N1cııvurosislct.en hudutlanıruza 

kadar olan 250 ıınil mesafelik sa
hlt ü.<erill<le tami .. , .ikan.al ve ba
VllZlama yapabiltıeek kuıdrett.e li
man yoktur. Tuapse, Sciluım, hat 
ta Batum dallı.i böyle tesi6atı ih
tiva etııni'yor. 

Rtclann Ear.deıı:i.zde tonajı 
285 .bin ton tutan 184 ticaret ge
m •lcri de vaıtlı. Bunların bir 
lruıım batmıış olsa hile geriıYe ka
lanı.arı da ba.nnıdıraocak yer la
zımdır. Ş:rndi Almanlar Ba.tuma 
240 mile sokuhn~ bırlull'll.yorlar. 
Hı.ıll:fısa Rusla.ın Karadenbıleki 

harp ~ t~arı* filolan başka 

miit'lttn bir safilıayı t.eşkit etmek
tedir. 

S ta lingrad me .)"dan mtıtıa.rdbe
si ş!d.detini Joaybetmeden dE.'Varn 
ediyor. Sıal.i.ngraddan sonra giri

şilecek ha.rekatın gelecek kışıı bı.
ralnl.ıp bıraık>lıınıyacağı malum 

değildir. Bırakiıl.ixsa buradaki mu 
ka"-unet RuS!.ara bir sene daha 
kazandımuş olacaktıır. 

.TAPON!LARIN DURU!M.'U 

Dey li Ekspres gazete.sine göre, 
Japonların Rusyaya ta.arrurz et
mesi ve Rommelin tekmr hare
kete gçrnesi ilçin, Stalingra<l.ın 

d'üşmesi be k.lenımc kted ir. Rommcl 
d:::ha ziyade beklemeden hücu
ma geçmişse de püskürtü lmUştür. 

Bir gardfren parc;..<t
lanarak öldü 

:Evvelki gün İzmirden Bamllr
maya harekat eden 1171 nııanao

rıalı tTene Karşıyaka istasyonun.
da yük va,goıılan bağlanımak is
terurken Eşraf Suk.ıııtma.z ism.i'Dr 
de bir gardiOOren v.agonl'1rın ara
sııman geçmeğe teşe1:!biis etmiş

b·. Faıkat lbu esnada ıtıren hare
ket ettiğinden vagonlar arasında 
kamp czilerclc feci bir §eklde öl
müştür. 

Belediye Reis Mua
vininin bu 

sabahki tef"iT~eri 
Beledıye Reis Mu:v,,,; B. LO\fi Akr 

soy l:>u •ab:m B< ı;'klaftakı Bart>ı.roo 
TLıt>esi önü.. İnOni> Gru::ni gcım ş 
ve M'ülhendls Me!ı:>rhi o?>unde yapı!

ma:kta olan büyük <S~at Konı6tı.> 

nun ağnçlanılı:rma "' t<: ;;;.ı.: etrn~ l 
tiı\ Sıhbst K.o~u Carrbu rryet Bay

ra.m.ıında tnrrasim! e açı:..aca.khr. 

Liı1ıfL Aksoy buradan Ahlü:!c Bul
Vat'l inşaatına gitmis ve fa.a\:yeti gör
müştür. Bu!va.rın Unkapanmd.ln iia-

ı ı~ baııın& kada.r olan kısmı Cum
hu.r0yet BaynınlllQ k;ı,dar \kıma.J. edl
lettk mersiml.e açılacaktır. Bu.ra.dan 
.Alıooraya 1<.Jı®r olan l<.ı6ım da Cımı.
buriyet Da.yr:ıroından sonra açila.cak
tır. 

Ruan'a 100 bomba 
daha atıldı 

Viışi. 8 (A.A.)- Müttef.!ık lllyak
lar• bir haı11ta.da ik4nci.delfa olıııra·.k 
Ruan şehrine taarnu; eınLşler
dir. Ş~re yii:z kadar bomlba atıl
~ır. 80 kişi öhnü.ş ve 150 kişi 
ya-mlanımıştıır. 

r------~~--------~~~~~~-::-::-::-::~:.:;;;;:::;;;;~~ 

l [nhis rlar U. Müdürlüği" nden : j"' -·--------------
< Sl :r>1"'1 bey o Jtı kllşe 
., !fi J11 pasol u.> 
3,8 k 

('l\ a yuv ' 
Cl'\a ... ı 11 X "8 n/m 

aşlı 

C , .~ 3 8 !:;< 50 lim tül~ 

B ır bo• ı Dıs •utr: 5 rr~ı!ım 
B z ı !n 2 5 PLS Jk 

Travers 

lo'p ,aı b<.rtwn 2 J>U! bk, bezli kıı<ıçuk: 

Mkt rı 

2500 Adet 
2500 • 

5~00 

ı;ooo 

) 

•• 
40 Metre 
·20 • 

Paza"ıığın. günü saati 

:!:?/S/942 Salı 10 :o 
22/9/912 S.ılıı 10,30 

ve ı ', " l takv~.,, • 12 :ı; 22./9/942 Salı 10.40 

sir. 

1 - Yu.k'\.; da c ns \ı"'e rn ..an. yazılı mslzt'me ıxrzarldtla satın a[ınacaktı 
2 P • n za Jnda yazı,ı gün w saatl<>r<Mı Kabalaşl& Lrvzım Şube

!< ez AL.n Kom'.s;yonunda y3"ılacaktır. 
- İslekl"lt"r!".1 pa.?.:!J"~ k i<,-in tayin olurocn eün Vf! aa.atle:-de trklif edecrJc

ıe.-ı ' t ilier ,d<'n '::. 15 gıi.vrıııxıe para•i;rle bil'likte me-d<Ur lrom"'1°"'! ınüra- ı 
caaJarı lan 0~1Juur. c9714• 

tebaası mevkuf lerininartçıları . bombası patladı 
iBoonı:ıs Aires 8 CıA.A.ı·- Neov-- hırpalanıyor slııılkh>lm8 CA..A.)-!sveçtel:ılr 

ybrkıt.ao OO<ber v>eırilıdiğine göre kaç gündenberi <levam eden m~ 
ınbver teiıaaısındao. 142 kişi da- Londra 8 (A.A.)- B.B.C. Batı teıek bÜifÜIC manevralar esnasın 
ha te~ edllmiş ve bu sureı'le çölüıııdoo pek az faa!;yet b:ôdu;,.. da .ıı:.r ta~are ka·zasl ohnuştur. 
ıharbin başırı<la.ıWeıri Nevytork.ta m,Ş.ir. Ç<tk.iten <m.ibver kuvve<- Ncınmal boml>a yükü ile havala-
tevltif edilen İtalyan ve Abnan- !erinin gerisi müttcfı'k seyyar nan b>r Uımbardıman tayyaresi 
mın sayJSl 1802 ye ÇJknıJi1l>r. looll<an ve 1x>pçu.su taraf.ından lıamıufosinin iwl.ilu neti.cesinde 

mütıemaıdiyen h>rpatanmaktıadxr. parça parça ohnuş, içinde bulu-

Bı•r adım gerı· Şimd:i cephe mi!wer hücumun nan iki tayyareci deıiıal ö!müş-
dan evvelki vaziyete düşmüştür. tür. • k l\Hlı'ler hımı. faalzyeti habfçe 

g 1 t meme ' ar\mış!IT. 
Röyte.r mı.ilia-Oirinin iş'aTatına 

havadan Çul göre Ebıtneymat böjgasinde 
• mürtclikleri.n cenup't&k.i mayı> 

1 k i tarlal.a.rııı.a girmiş ollan b:.r Abnan 
~oma •• tümeni geri çeltilm:ştm-. 

uıa .. -maka.l-oden Devamı Alman· Rumen ticareti 
ve Nowrosiski cenupta son iki 
Sllll' lıud..t kalesi idi. Şimal ve 
merkezde de Volı:amn sol kıyı
sından öteye ana\'atan hudutlan 
bitiyor. K.ııD!ordu bııııa göre ne 
yapacağını bilmelidir. 

Hakikat de budur. So\'yet Rus· 
ya anavatan Rusyas.ı ile müstem
leke Rusy=nın bir camia vah
deti altında toplamayı birinci he· 
def saymış ve buna çalışmış ol
makla beraber Rus milletinin ke
safet arzettiği bölgeler, milli top· 
raklar son uçlarına gelmiş halde
dir. Stalingrad dii§tülı:ten sonra 
Alman ordusu karşısındaki Rus
ya: Gürcüstan, Dağıstan, Erme
nistaıı, Azerhaycan'dan müteşek· 
kil Rusyadır. 

Moskon Volga ga-rp kıyısı böl
gesi de Alman istilaı;ma geçtik.
ten sonra ondan öteye Kaz.an, 
Kırgu.istaıı, B~ Kaza. 
kıstan, Türkistan, Tıirkmenis

tan şu ve bu gibi Cumhuriyetler
den, ırk kesaCetJ.<ırindcn. müteşek
kil bir Rusya vardır. Çeşitli ırk 

kesafetlerini derleyen. bu Cumhu
riyetlerin Sovyct Rusya Bttliğin
deki rabıtaları ne olursa olsun 
herhalde harp gayretleri ö:ı: Rus 
nıilletininki ile ölçülemez. Bu
günkü illıl'bin bi.rin.ci şartı olan 
ruh ve inan. birliğini bütün bu ırk 

kesa.fetlc~inin tefriJUn.de ayni zil· 
m.ında ve ayni ölçü içinde bulmak 
mümkün olınadıi;'l gibi ideali:ıma, 
tekılik, kiiltür ölçüleri bakımın
dan da b.ı topra.kluı ve bu insan 
~rığnılat'UU <n Rus topraklarıdaki 
kesafetle ölçmek kabil dcğildi'.r. 
O halde, Sovyet Rusya, milli top
raklannın son bölümleri üzerin
de halis kan ı;ocuğunun teknik ve 
kültür ı.:arl ğ;t n:.h ve inan mev
cudiyeti içinde ~eşitli kandaki bir
lilclcri:nin askerlik \'.ı~mdn! .. i fe.rt
leri11i de dövü~tiirerck son taka· 
tini sarfedi)·or, son muk1ı1vcmctiui 
gosteriyor. llu ınukneınetin de
vam edebilmesi, Asya içine ser
pilen ınilyoııluk lıısan ve malze
me kaynaklrrmm harp gayretleri 
bakımtnJan sönıiirülc.bllmesi için 
bu son Rus topraklarının 'tide kal
ması; Sl)vyet Biriiği caınias,na: 
l\fosk.on dimağı ile Rusyarun hi
lıi yaşadığının ve &)akta durdu
ğuıııı.n anlatılması gerektir. !\fos· 
kova elden çıklığı, son Rus top
rakları Alman işgaline 11ğ\-ad1ğı; 
merkez ve şimal orduları çii'ıiildü
ğü, Timoçcnko ordusu eridiği gün 
ltııs devin.in kırkayakları olan 
çeşitli Cıunhıulyctlerin ne hal ve 
hüviyet anedecekl"1"ini tahmin 
n ınütalea etmek miişkill olmak
la beraber herhalde bunların ne 
kadar idealize edilmiş olurlarsa 
olsuular kendi toprakları içinde 
Rus ekalti)".:ıline kıyiİsı~a riımola· 
cakları zanrıcdileıneı. 

Görülüyor ki, S<>vyet Sefirinin 
de, Sovyct r.adyosuııun Ca tavsi
yesi Jıakikatle ziıhi ·de gitründü
ğünden daha m5n;:ah, <L.ılıa sırlı, 

daha ön~mlidi'r. 
ETEM İZZET BEN1'CE 

Vi§j 8 (A.A.)- Bükreşte.n alı
:ııan bir habere göre; .Ahnanya 
ve Romaııya arasında mühim ik
!16adi anJ.aşma.!ar iomuıl.anmışt.r • 

Karnelerini 
kaybedenler 

(l inci SahlfedO,, Devam) 
le<iklıeri sık sık görülmekt.edit1. 

'Yangın. ve eve JıJırsız ıgiıımek 
gibi haller dıışı.nda kaybedilerı 
karneler yerin<! yen'.den kame 
verilmemesi hakkında Vekaletin 
kat'i emirleri olduğu cihetle, bu 
g bi mür::ıcaat saıhiplerine Jreııdi
len:n., badana karn<! wrilmesi 
imkinı o'ımzd~ı anlatılmakta

d~r. 

!Bu husu~a, aytr~a 1"Jza kay
ma'kamhlclarma da tebl'gat ya
pıll!rnştır. Halkın, ellerindeki kar
neleri büyük .bir clikka tle mııha
d:aza emıeleri gerekmektedir. 

Fırınlarda 
(l U.Ci Sahifeden Del:am) 

nüz günü gelmi)"En ertesi ve da
ha ertesi güıı.Lcre ai< fişlerle be
ralber getirdikleri görühnekted.tr. 
Bu meyanda yine •bazı fırıncıla
rın halka bir iki gün sonraka is
tihka'klarını da verdikleri ve QU 
yüzden ekımek sıkınt..ısına sebep 
olduklıar~ anlaş ılın ıştır. 

Beled!:'ye ilot>sat ;müdüriıüğün

ce, bundan J:ıöıylie bu gibi haHe!'<! 
~ydan veriılmemesi, fişlenn gü.
nü gijnüne ve <am olarak geti
ır~ için dün kaymal<anilik
lara tebligat y<aptl.ını:ştır. Bununı 
hS"ında hareket .eden frrırıcıların 
ge-tirdikleri fişler 1".iıbul c'<lilmiye- · 
c ktir. 

Ruzveit söylüyor 
(1 inci S h • cl"'n Devam) 

'l b rmi LJ.h SÖy-i~mişt.tı, hl, Ruz-
\" t e ı. dem ~ ~ K..ı: 

- "A\.~a h<ı""P mıntak:as · '\ ga .. 
y = • :ıyaya llr.arşı ta r.rın:Cuı-. 
ırı...cum:> bo, zyıi>l:Rc<-. m.z başa bar 

ı '"' a Jl b ~ ye" vardır 
Gerek Aır.er.«ada ve E~ek incll!t-~ 
rede -u ıoanaaı hlk.ın ~Vl'luçtur kl: 

- c.A!ma11Y•nın kuı:: ·~ Avrupa 
b.a.II> sa!.ı.asıınde. torıenalıdı.r.> ve bu 
böyle Glocoktır. 

Ba<1 haya.11 ka.rar1-Ta vard.ı.k. Vakit 
.,. zam:rnı gelince bunlar talbik <>1u
nacal<lır. Ve il'ındl &öJiiyebi!;r<m k.I 
ırutün bu kaJ·aı-lar ~ geçınekt 
lı:ıloi<JDdadı.r.• 

Ru:ııvdt !nmdan aonra 1943 yıl.mın 
AmerikilJ"A yiie milyar dolara maı o
Jaca;fılnı silylem;, ve japonların P""1 
Harbura ba.ıtmlarmd.anberl lıarôcc 
göod-.·ri!en Amerikan asl...-ıeırl.erinin· ee
çen Umumi Ha.ıi>in illt 9 a.yuıda ;razı,. 
eaya göderileııden daha fa~la. oldugu,.. 
nu rove ettiklen !!O!l!la d<!mi;lir ki: 

_ cMilYoııla.ı>ca Alman yinıe Rusya.. 
da acı bir kl1 ııeç1 reee1clıerdir. Faul 
Ruslar buna dayanacaklar ve Mütte
tiklPrin yardımiy4le Alman:tan vataD
ların<l~ atac .~ardır. Bu cli.nya yi.&. 
zünddtı hanplerın en çetinidir. I-I&rbin 
cereyan ett<ği clört bııyüJc sa:ıı.1 d.an !Lç 
b'rtnl ih.mal etniycçeğ,iır.i-ı:e Amt~rlıcan 
h kı en 'n o. ıbf...ir Bızın1 kfı.fi dere
ce-de sert Uup ol~za cevap 
vr ·rrcy-• is k1'wLI n tari!zç Prine b ~ 

rr-ıl< cX•!:"ll değ "'· B 'Z buna ~v.; 1 
ve b riz: 

- c:ı:.V !!. .. > 

Eyüpte kanlı bir vak'a 
(l ;nc1 Sahifeden Devam) 

Fatihte Nişanca ıeadde:;;;nde <>
turan Hayreddin ~dında bir genç 
dün gece saı1!ıoş bir halde Eyüp 
cadde<ittlen geçerken o sırada 
yd!.d.a.n gmnckte ola.n A;ı,~e ils
ııninde bir kadına sa.rkıınt>cık et
miştir. Çok diiriist l> r kadın o1an 
Ayşe mütecaviz gence bu çirkin 
ha>reketinden vaııgeçme;!ru SÖ}"

lemi§se de ,Hayredd;n dinlıeme
:ın.iş ve loadmcağ\Z.ı ~erfua yerle.re 
sürüklemek ;sıem~r. Bu teı:a
vüz kaorşınında kendini ınüdaJa
eya medbur kalan ,Ayşe, H&yre.d
dinle mücadeleye btı1lamış ve bu 
esnada eline gı.>ç:Xdiğl büıyük bir 
kaya pan;role onu ba~mdan ağıl" 
surette yar•nron~t.r. 

Hayreddin iltade venıneğe gay
rimuıkıted.ir 'bir ha.ide hastaneye 
ka'l.dırılmlf), lıiıdise elıraıfında tah
kikata b;~lananıştır . 
ÜS'KÜDA!IIDA DA BİR ZORBıA 

Bıi.R .• KADI. I YARALADI 
tT"1üdarda Solııksinan mahal

Jasinıde Hanıcı sokağmıda 9 nu
mara.da oturan Hurusl evvelki ge
ce ayni semtte KüJhan sokağın
da ımukim Fatma isminde genç 
biir kaıdına. tecavüz etmek iSter 
m~tir. Fa1ıma b3''1ınnca onu bı• 
çaklıyan :zıorba yet ışen polis me
murl.arına da tııılbanca. ile a leş et
miş, yakalanmıştır. 

Yro-al) FElım.a. hastan.eye ıka!l• 

d ır.ı lm 't;tıır. ----K" mür tevzii 
(l inci Saiıifoden DeYa.m) 

Halka beyannattM! tevziine 
tnAJd:.a zıunan tlen-ın c'<l.ı."'l:nekte
dir. Fakat sıra bekliyenler de ~ 
ğa1rnaktad.ır. Al-kadarlar en geç 
teşrinisanlye kadar tekmil .iht>
ya<;lı!luın kiimüıı,lerini a!.nbilecek 
lıerini kuıvvet1<! za-nn<:>tme.1<t.edir. 
Diğe.- tar.ıft?n müdürün Anka.
radan avdel inden oonra kömür 

te'\T.at..ında bazı y~ni esas
lar:n ted.J°•t olu~ırc-1<1 a~ 1-şılmak 

tad.ır. 

Zafer Bayramı 
cı tnr.t !=\="hifea. ~n DP.vam) 

IÇ~l' bir gün evvel gi if'al i!.c 
bı.i ün İstanbu'u arn,yıp tarodık
'..an sor.ra a.rıcak Aksarayda bir 
bay· de bufabi.Jdii:>ini söylemiş ve 

tel hine şiil<rQlm ştir. Beroer 
Maılunut, k.azandığı paranın bir 
kırnnını lbankaya yat.ıracağım, bir 

kıısmile f!V alaca.ğini ve '.bir de 
mükemmel ,bir ·beıiber dükkıan. a
çacağını i.lôve etmiştir. 

DİCER TALJİ:HLİLER 
20 b:<> Ihıalık ikrami'yeyi Ban

d>rmad.a. üıoraat ame+esi Mü'min 

çalışkan 1ımanm~r. 10 bin li
ralık ikramiyeyi Uluborlu<la lle

göp kıöyijnden. Ahmet Oktemie 
kaz.anmıştır. 

Beşbin liralık iıkramiye'ıcrden 
b'·rini And\rin orman muha<ıibi 

Abdurrahman Kayran, diğerini 

Akseki Ziraat Banka5ı milliüMi 
Cemal Dioçkal kazarunrştrr. Di
ğer ~ hın l r•Jık ikramiyeler 
Ankar:>da satı mıış ise <1 bc~üz 

taı l!ıl'l0r müracaat ederek i.kra
nuyelcri ni al >nP 'Tl ıışkı.rdır. 

YARIN AKŞAM 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESİ' ED 

MEV . İ EN BÜYÜK MÜSA ESİ 
I~anuaı.l AJC\11'.'T YATillAN'ın •ım'at hayatının 30 uncu yılı bütün müzi.yecler.iıı iştiraklerile 

saat 3 e kadar devam etmek üzere kutlanacaktır. 

REVÜ 

maml§!ardır. 
Aknan kuvvetler .ınin bir kısmı 

Te~ vadisind.e Hazer denizine 
doğ:ru ilerlemektedir. 

<rlıııeNıl ZukQfun SllJ<)leıısk -
MosJrova. yolunun şlmal'nde yap
makta olduğu faaliyet a.zalıımya 
yüz ıutmuşt~. Lond:radan alınan 
bir haber bunun, son zam•cnlarda 
yağan şiddetli yajınurl.ardan 1lıeri 
geldiğini söylemektedir. 
VİŞİYE GÖRE STALİNGRADDA 

DURUM 
":r"li 8 (A.A.)- Doğu cephesin

de Alman kuV<V('tleri ilerlemekte 

Mes'ut bir evlenme 
Emhik Bankası memurlar.ııdan 

de~li ukadaşımız Kemal İs
birle N-ezıafet Emrenin evlenme 
törenleri dün Eminönü eviıeıırne 

memurluğunda seçkin bir davet
li grupu huzUT11nda icra edilmi1" 
tir. Gem; evl i1'eri tebrik eder, ken 
di1€r'.ne ~aadcl temenni eyleriz. 

KONGRE 
c. H. P. Mt'bmet Galim! Ocal!ı yıl

lık kongresinin• bu aıkşam saat 18 de 
Ad<ıara caddrslıı.de Yilayet Kor.ağı 
ka.rşc- nda c. H. P. EınlOOnil Nah;ye 
I.!~rkevnde yapılecağı haber al.ıwnıı
tı.r. 

İstanbul Üçiincü lc.-a l\iemlH'
luğnudan: 936/285 

B::- borçtan dol2yı mt'1t1un ve bu 
ıkerre pa."llya çevrilmesine ka.rar vc<"l
kn (47) adet morok~ a.ndacyr, (1) 
adet Nest.or Maı tin ma.r1ta. demir 60ba 
ve (l) ndct üu.erı camlı u:!a.1< bulenin 
SÇ1:k: arth:-ma i!P satılm:ts:ın.a kıırar ve
rilı:ınlşt:r. Meıthun eşy .. ıl:ırJ.n -o.;. ınd a
çılı: aı1.tım>ası 22/9/942 taritı:ne nw.. 
sad;ı Salı giinfi naa.t l4 den 16 ya ka
dar İstanbul OOy{Hc P!'\Sto.hanoe ark.a
tında Alelemciyan II:mı önünde ıc.ra 
ediJeıcdctir. M-e-nhu.n e~ya birinci açık 
artt~ı 6/10/912 tar;hfnp, mfuadit 
S~h günU saat 14 d 0 n 16 ya. 'kadaT a:r
tll m3fuılrte ;er• edi\eceğill<leıı t:.lip °" 
!anların~ m•ı:kiırıla satlf mahal
linde hırrzır bultmacaJc nııemururnuza 
n•Jrac:ıaUarı tt.ın olunur. (489l;) 

LOKANTACILAR 

---o---
Dört kişi tevkif edildi 

Yanifte Umonı.skclesinde 38 
n~rada Yağ<cı Ham.ayak Tir
yako.ğlu 23,5 kurı.ışl uk makine' 
mak.ne yağm> yüz kuruştan ve 
67 kll'Tllşhık ma.Jtine. yağını 250 
~an satarken yaloalamnış, 

ımiltt korunma mclıkemesine ve
rilerek ter1•ki:f o1unmuştık. 

IDünkü muhakeme esnasında 
amme §ahidi otara~ dinlenlen !!>
rahim, Mus!x:ıfa ve İzzetin yalan 

şeiıaıclette lbukırulukla.rı anlaı;.ıl
mış ,bunlar da tevklf olunrnuşlar 
dır. 

Bu sabah yapllan 
bir araştlrm~da 

. . ( 1 IDCi Sah edru Devam) 
<bJeoinde sakAı 5325 pak• t muhtel~ 
çiıvi ile 55 eaodık k.ınctura çiv1s.a bulun 
IlllU§tur. 

Natı.aıci il" Ta.>do 111'1.:l Koru!Pn& 
Müdd<>lwnu.mC!iğil>(' te:. ·m c<h:eceıt
lerd.tr. 

Sahte ilim ta ·,:ziml 
C1 inci Sahi!f'den ıı.evnm) 

nı tetkilı: <ime.itte b r Mk karar 1'8 
s:ı:l.'>hiyet•yle Md etra.ı cb krOOi 
kendine karar tanzı'Tlı rtmf>.ktedir. S.X-
ı:usu yapılmak iizere dun tl ·nc-:ı Sıı 
C~a M&bkıemeı;·nP ı;.k:nı.11?1 B rat tQ. 

v(yetinin IM'h'tlııden s a Mklm ta
rafından ~ok f cdi l!'iı;fa . 

ZAl:"İ - N•lf' c">dan 111 k•Ybct
tim. Bulanlann tnS3 ıytt namına .. aşa.. 
ğulalr.i adreoe &ö ... , J<r.m. 

327 Doğı.:mlu AbdL AT 1 Del<>-
d'ye KooprraHI Mağa · 

---= .... - , 
Yalı ve Köşklerde ~ 

Mutemet bir a''e, bokçil.ı.k 
aramaG<tadır. Galatada K.ü

~ Teloçiler 17 No. ya müracaat. 

ZATI - İstanbuı Htı!t.;k Fak ~ 
sinden namıma verıJ.en ş ekem! zayi 
ettim. Hfııkmü yoklu~. 

Bejıikl.aş Ytnimahalle Şofor sokalıl 

l No. da Kıtic •• mcz nu EmeJ 
KOSl'!'NCA 

CEMİYETİNDEN: 
Man.iif<rturacılur Birliğinden tedarik Edilen ·bir milotar beyaz 

keten'. cemiyetimiztie kay>t\ı müesseselerde çalıışan. müsbhıdem
lere .bırcr cekctl.i.k tevzi olunacağından l•l>tiyacı olan esna:f=ın 
un;ıan teızıkere:n.. Cemiyet cüzdanı ve reüessosesinde çalıştırdıgı 
nıu.'llclıdemlcnnın c=;;-m cüzdan]- ·ıe bidın<te 17 Eyluı 942 ta
r:i1' ne kadar he:-gı.ın 2at 14 den 17 ye !kooar cen:>?yete mıüra-

~m:!::l::::.'lm caat e erek kay olU111mG' !"! i!Sn oln.:Lur. 

T 

3000 fülo · •YD'l m b<zir 
5-000 oa ·b r 
500-0 kilo H.)ıf,na B{Zl.r 

ın Bedeli 
L 

7800 
117<.ıO 

10750 

İ._. T fyutJ 

L ra Kr. 

30300 2272 50 

1 - Yukarıda ci!IB ve mik\an i)'Ul!ı. üç kal<"m -meı>ın 9 !'1ylıll 942 tarı
hinde sa.at 14 de pazarlıkla ekhı.Jı.rrresi yapı!.aaıltt.:.r. 

2 - Şartnamesi h•r gim koınisyund .. n <2?7• ıturur mul<ııl>'!>~ ahnabl!ır 
3 - İBfekJ;le"'n beti• gün ve saa\<e Kasıq>~ bulunan Koı°"""ııda ha. 

zır bulımmalon. <9683> 

1 - Tahmin okııwı m«rn<.ı bed'eH 
14904 1"'1 4-0 kuruş olan 13 k.a.!emrle 
ta.ıaben 931&.54111 Kg_ man;ıa h•latm 
9 Eylül 94ı! t~lne rastıvan Çafli8.ID
ba giin o.aat 15 de pazarlık!• elıısilt
~ı 1apıla.calclı.r. 

2 - Ten»natı 2% ~ ll!ra 96 kuTuş ow 
Ne> şıırtnamet.i her gWı lr.omisyondaıa 
• J ıoabil'1". 

3 - İstdclll.ernı benı gün ve saatte 
KM~ bul.unan lı:oıroy<ında ha. 
z.ır bulııımıııılan. c9689> 

Çanakkale Valiliğinden: 

Kapah Zarf Usulile Yo Tamiri: 
Çan:ıl<kale - Ba.!ya YoOltmwt 5100 metre tu~tind.J raasiı tamUi 

uırul'Yle ekıslitmeyc kon"""ltur. 
L - Keş•! bedd. 3013'? hra 50 kuru~ar. 
2 - Muva."tkat n;;ınaU 2!!32 hra 44 kuruştur. 
3 - F,vrakı J<eşf y<'.1 rt!r gun N "a 117Cl<lür ... ..m<l• gör.illelı''ir. 
4 - ı...ıesı 23/9/942 ta.rihinc ~df ç,., mba gü.< saaı 15 le ç ı 

k:Ae N "• Mildaıll.>;:. ue 1,-~!il eden lo;rnisyooda yıı.pıJacağrn an isl 
l!'rln muvalokal l<'m nal, 942 y:ılı TioaN'I Odası. ve laı5ı. \'e ıaı.ı günl<-1 
ili; gün cvvd Yl!~ ~ n:füMcaatJa alaca '~l'l 2490 savı'• 1ta~ 
t&\'f.ika.D lı:ızıtllJ'1lca!l.!aTı k:ıp· lı zarta ko mııa...., ve ıırt'ar.n 14 d~ •d::r 
mısyon riyaı:::ırtine ver-ırı' eri V4& posta 3 vuku b &e&.k. g-ecı l!lf'lerln na: 
Hi!ıare a!ınnuyaca.fı il~ "lı!u.'ııUT. c0668.> 

İstanbul Bölge San'at Okulu Arttırnıa Ek
siltme ve İhale Komisyonundan: 
N<'V'ı :ı.n. 

Kuru ııü rgen /IO ÇeJti 

Mil. F. 
I..i. Ku. 

lO 50 

EJl<'sf~
T. G, S. 

18/9/942 Cwna 14 de 

ilk T 

lıtarmul San'al Mel<t>fıi<rin \9{2 :ytlı ;ı mRlı6uben 80 çO!;I lrul"J :Jrgtn 

30 KİŞİLİK KÜME SAZ 

BÜYÜK 
HE Y'E Tİ nu ek:<\ltmeye konulmuşlu.r, Eks>ltm~ C: loğlımd<ı. Yüksek llıelct p!P• b a-

Birçok orull!ar, danslar. varyeteler ve siirpri-tler; fiatlara :uıııı yoktur. Tel: 42690 l nnda top! an kor-"l)'Ondt ,..pı: caktır- '!ul:amınon bed•l mektebe le ''m i "' 
ıöylccr- " aiti ımlıunalc isl.yenl~r, ın<W;' ı:ıür.ıcaal ıt .ınıer. (9t63) 



.f, - S O N T E L G R A F - 8 El'LCL 1M2 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

B<cil<"" N"bar C•la],yan 29162 bese~ numarll6İYlc •andığ>mızdan a.lciıldan 
(3~0) ıaa.ya kıı~ Kadrkeyünd>C Ca!rıoağa a-..ı.ıeı.mm fôu)'<>!u so!ratınOıı 8"ki 
7 ve )"(\o..i 13 i>.apı numaralı atışap eıvi birınci dı,,:_ı-.e1.:t!dıe ıpoııek eıı.nlşleı-dif', 

~~da '1"r1Cvcut tapu kaydı wretinde mczıkUr gayrin)~uWn tı,TD'l lleT!l!t, 
mah~ıı:. c ve Ley~k ~gında eiiki ve y eni ayni kapı ve 140 ada 12 parsel nıu
m;,ı~lı 147,76 meire mun;.bbaı :rniktanndg ahşe.p ev olduğu blld ırtlmısttr . 

Oosy:ida mt"'YCut iıkraz. senedi mn.ıclb_irıct hl.ldOOu ŞarKan 2 pe.t!ie'I nunıııara

h n1·ıırııez ev. Şimalf'n e~ Swycılu, iimdi Leylek sokağı Ga.rbe:n Oi1ancıy.ın ev 
arsası Ccnuben evvelce Çcrkeşyan §imdi Oimiı:ri oğlu Niknla ile mobduth.tl'. 

liaraı.a Cias olan mubarnıniıı r&ponı muci~ııcc :mellkür ga.yrim::nık.uU.iıı umc.m 
ınıesahası 150 metre murabbaı olup bUlY.iıan 68 metre murabbaı kls.n11 üz.ennt! 
;J..,şap ~i boyalı ev y~pı!:mıştır. Üç kattı rnezkür evin yarım kat itibar olwıan 
-zemin nhn<ia: 1 oda, 1 mutıfak, 1 c;am.a.şıı·lı.k, 1 OıdunlU!k Bıl"lnıci katında: 2 od<:ı, 
1 sofa, ı he\a, İ'.'ıcincl 'k.nhnd:ı: 3 oda, 1 sofa, 1 hrlQ ve ya·rın1 kat itibar olunan 
çatı kat?Dia. 1 oda, 1 [:ı()fa, 1 !a.roıca ve umuın binada. elektrik, ter•kon, hava.ga
'%1 tıcsiSdtı va.ndJ:r. 

Vadesinde boreu11 vf'rilrnemesindendolayı yapıl.an t,a;kip üı:rinıe 32C2 n t:.nı.a .. 
ralı kanunun -46 ı.ncı n1'1ddrsinin matufu 4-0 ıncı madde.sine göre sJtıl!ınıası icap 
ed; n yuılta.rıda ya.ı:ılı iiidlşap e\"in uunaını bir buçuk ay müdd-ctte •~ık artnrmaya 
k.ıo.nmuştW' • 

Satış taıpu s'.cil lroı)•dma göre yopılma'.rl<Mlır. Arttırmoya g>rındc lstiym 
(375) J ı ra pey akçesi verecekWr. 1'-I illl Bankaları.mı.zciian birinin tetnıt.'lat mektu

bu da k<ıbul <>lunur. Birdımiş bütün vcr~ilcı· ve Belediye re•••tlloeri ve Va..'<ıf 

tcal1E51 ve titvJz. bedeli ile tt!'llı8l iıy e rüsuıntl borçluya aittir. Ar ttrnna şartnitmesi 
1/9/ 942 ıa ıibiıxl"'1 itibaren tc- etmek istiy~ere Sa.ndı!t H ukuk İşleri ~ı~ 
vie1rııdt" a.çık bulu.tıdurulaca«.tır. Tapu s.11_.il looydı v e .sair atızumht ft::ıahat ta 

ıeı1ıı>amede ve takip dooy- vardır. Arlhnna:ya ııirmiıı <>l:ınlar, b..,nlıtrı !et

t ik eoorek satılıiia çıl<ıırılan gaJ"Tlmenkul hal<kırıda lherşeyi öğrenmiş a..ı ve 
ıe tıil<lı:i olunur. Birinci arttınne 9/11/!142 taril:ıloı> "'6adü! eden (Paıı>.rtes.) güo ıl 

cağ:>lothınd.a kaiD SandJlınmda so.ol 10 dan 12 ye l<ıa.dar yapıl-ae&k:tır, Mu
vakka t ib:ıle yapıla.bilınesi içln tefı: l i f edilecek l>edelin terC<ban alınma.ı icap 
eden gapiıner>k<ıl mülıel!etiyetiyle 5"nd>I< alaaığlnı tamomen ~ olmwıı 
şarttır . .Aksi takdiMı> 8"ll artı.renın taaımüdü baCi lı:almaıı: şart;yle 25/11/942 
tarihine miload'f (Çarşamba) &'(lrıü ayni ma.b<ılıde ve IG'tli saatte _, artı.ımwısı 

yıap?Llca.ktır. Bu arttırmıa.da ga.yriınenku.l t)n çok artıranın ü.smn.de bı"*1.laca«ı 
h r, H~ı bpu &kilJt-ri:y1e sebit olmıyan al:\k.adarlGr ve irtifak hakkı uhı.ple

.rmin bn hakkır~nr vıe ht~usıyle faiz ve masari!e dair iddalanru ilAn tar!tund11n 
ıı;ıxıren 20 gün i,;ıode evr.ılu müobıtelA!riyle bera.ber dikremızP, bıldırıneien lıi
z:wmdır. Bu suret~ hoicl.a.nru bı.ldlrm-emi.ş olanlarla hakları tapu sicilleriyle sa
bit ohncyanlar oatı:ı bedelinin pa.yJ..şımısından hariç ka)ırlar. Dcl>a !azla malıl
m.O.t almak isky.onlrrin 941/~8 d<ısya numarasilc Sandı,ğıına: Hudruk İşl"'rt Ser
viıSine müracaat etmrle.ri iüzutıtuı ilan olunur. 

-- ---·-• - - ·-· - ---• • -- -- ----~ 

-- -·- - . - -- - - - --• • • • • 
SOLDAN SAtA: 
ı - Boğa..1;incie bir !ı:.ôy. 2 - İşe 

yaramak, 3 - AL ıbuhınur, AIJJK1nıya
da. bir nohfr, 4-Tavır, Brce~..kslz, &
U.z.o.Jı: d<>ğuda bir memlfi<rt, Esll.$, 6 -
Be-nk, Pa!'Çl8., 7 - Söz, Baba.sız, 8 -
Kısa zaman, Tutacak yer, Tersi zı:-vcr, 
9 - C<ıit gııııcl. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Beyıtına !rolıui•n (i.ki keli:Yııe), 

2 - Ad<ıletiı """"tte. 3 - Alçak adam, 
4 ....:... Nota, 5 - A..<4rerler, Mabem, 6 -
No ... Koyun taciri, 7 - Damın üstürı

<le bulıın uır, 8 - Parasını verm<'moş, 

9 - Tec<Lt etmek. 
%>lb*iı J!kılmatcatn.l'llJll 

H&ll..ııııaı. .-» 
1 2 3 4 s ' 7 1 ' 

lRUHAN YET 
2AKAME- T•fA 
3HARAM•FEM 
•ttE•a ~ifAM:T 
s BAM B u ı• ı N TM 
' E ·ı· T ~ ·· i z ı • 7 L E Y L E KlB Z a 
IEG•ELA L EM 

BELEDiYE iNTiHAP 
Defterleri 

BUGÜN ASiLDi 
'İstanbul Vali ve Belediye 

Reisliğinden: 
lıtanbul Um:.ımi Meclisi azalığı için 1. Tesrinievvel 

1942 tarih inde başlıyacak olan seçimde rey vermek 
ve aza seçilmek hakkını haiz olanlar hakkında Be
lediye Şubelerinde müte§ekk İ 1 İntihap Encümenleri 
tarafından ayrı ayrı hazırlanmış olan İntihap defter 
!eri bugün saat (9) da latan bul şehir hududu dahi
linde bulunan Adalar, Bakır köy, Beşiktll§ , Beyoğlu, 
Beykoz, Eminönü, Eyüp, fatih, Kadıköy, Sarıyer, Üs
küdar kazaları nahiye, köy ve mahallelerinde Kay
makamlık, Nahiye Müdürlüğü, Köy Konakları ve Polis 
Karakolları kapılarına asılmıştır. Defterler 14 Eylfıl 
1942 Pazartesi günü saat (18) e kadar asılı kalacak 
ve bu saatten sonra ukıdan indirilecektir. Hemterile
rin ·bu defterlerin asılı kaldığı bu müddet içinde bu 
defterleri tetkik ederek isim ve hüviyetleri defterlere 
yanlı§ veya mükerrer yazılmış veya hiç yazılmanııt 
bulunduğu takdirde 14 Eylfıl 1942 Pazartesi günü sa
at ( 18) e kadar mensup oldukları kazaların 6 10lediye 
şubelerinde müt~§ekkil İntihap Encümenlerine müra
caat etmeleri lüzumu 1580 sa yılı Belediye Kanununun 
35 inci maddesine tevfikan ilan olunur. (9763) 

3 -RF. INK•\: 1 TA 
D 1 K K A T '-=~;;;;;~~~~;;;;;:;;;;;;'.;;~~=============::::::::::===~=::::::::::::;::;~:.::;::===ı tırrmıiy•I Sandığı: S•Mıkt•n alın<m ga,.-iırrnıirnl'i.l lpold< ı<i'!•nntir '"tiy.,,,_ ı - ı · --. 

l eııc ır.ı•haırıır 'nlerlmizffi koy~ olduğu ıo,tmetin % 40 >nı t .. :a,•ıu ttmemek (' "\ - - ... -- ·.,;.'o:ff · · • · • 1 :;:";;· .. :ıe ~~~n yarısın:ı ıı:aıı.ır borç ,~rınel< surı.yı kol•Y'ılt ıo•ter- l 1ST ANBUL BELEDİYESİ iLANLARI J ~--~t ro 
Maçka Me,..rlıCın<>a 11ışa edilece!< merd:ven vesaire açık .ekısiltmeye ko-Y enikapı - Sandıkburnu 

M. Çakır Gazinosu 
Sayın nilişteriluinin valı.i llirarı üzerine 

Türkiyeoio Seı Krafü;esi 

Hamiyet Yüceses 
ve Bestekar Salahattin PINAR 
13/9/42 Pazar giinü akşamına kadıı.r N

•nslarına deum edeceklerini bildirir. 

fstanbul Nafia Müdürlüğünden 
24/9/942 P~rş<>ınbe giinii saat 15 die İs1ruıbu!ria N::tia Miidürlütü -lt.

"'" lkomisy<>ou od&ınd& •44133.M• lira ~<if bedelli t.ıar.oo.ı Bı:şı;'Ei<ruct A~:v 
de.<re~ ta<r.or ve tMil lşl~ri '<qıalı zarf U$uH:rloe e!ksi'\m~)~ koıwhoovtur. 

M-uJ&:ıa,-.,,'t?'lıe, da:iiltme Blte7mdtrlı.k İ.§,le ri gı>ncl. ~husus.i ve .C«mi ~a.i-tdl.m.elıe.ri 
ıın:>je , keşif tı.il.ld.s~y1e b~na mil\.efelTl diiel' cvra~ ~2:!1-. lı..""Ur-.ı~ mukabilinde 
.ıa.iret;in<J.e verıtcc<i.ti:. 

Muvald<al ttın""'t •3310> lira • 16> kuruştur 

:idtcldlilerin t(:k;Uf n;.e~ .. · 1-rı ·ve erıaz bir taahhiJtie t'J0.000.> lira!lk: bu. ffif' 

bem"r • :r..,ıı;:ıoo dai.r ;d3rej..-inderı alınış olduğu ve.italara lrtJruıd('n :is
Lı.nbuıl Vlltwyetlr.t> :nü .. ;ı~tlıa. ekl!'i~tm-e tarihindıen tatil gilnl~ı ha.,.ıiç 3 gıü:n Pv
vel o!J1111114 et.ı;yet ve 942 yılı.ııa a.!t =.-et oıı:..ı vesJ<ahır.ııı J:ı.avi kapalı 
ı.ar!lanoı. 24/9/942 Pe-.. şl"lnlbe günü sa.;;t 1'\ Qe kadar Nafia ~Udü r"Uğüoe vtr. 

mf"'Jıeri . c9279> 

lst. Lv. Amirliğinden: 
"12 l ik Har.ison tip.i n1tkectif't \ieş a. müs~ ... mı çor:..p mak.}npsi alıru..t:akbr. 
Bu makintleri .,a,tme.ıc a!"ZU cd ·nJer~n m·..ı!asti:ıl tek.:i! ::r.ekt uµl.;ırmı bir haf .. 

ta z.a.rfu;da. Tophan+ı-dr İst . LE'ı\ ~zım knn"Ci-rlit~e vermeleri. •9633., 

"1 Kşi! bedeli 3106 lira 93 :ıturuş ve aıı: teminatı 233 hra 17 kuruı;tur. 8 Eylfıl 1942 ~.;;~Şartname zooıt ,.., Muameldt Müd'ÜI'lüıııu kalemiııd~ göl'ill-c.bllir, Iha-
}e 21/9/942 Pazarlesl ııiı<ı<i.I saat 14 de Daimi Encüınendil yapıl"'.""1'tır ... T•lııı:: ıa.oo 
!erin >liı: te:miDat mal<l>uıı v~ya mektuplan aıaıe tarihinden -Sek•ı.- .l!.lJll ev 18.03 

Program ve Meml.elı:et Saat 
Ayarı. 

ve! Bel<Jdio><ı Fen İşl<>ri Mütdü:rlıüğüne müra<ıa.Gtla :alac"'1ı::ları fenni ehl•Y"t ve 
•--·-- il>rll21 ~zun gelen diğer v~silı:alıariyle ihale 9 i.iatü muaY.Yen saatte Da-
~~,~~,. 18.45 

Mıüzll<: Radyo Sa1ro Oıi<e.st.ra
sı. (Violonlst Necip AŞkıın). 
J.lüıtilc Pa6ı.I Hoey 'eti, 

;mı EntoWıı<>nd.e buılunmalan. <9600> 

Kadllöy kazaS< dahilinde yaplırıhc.ıl<: mımiı<'hf yoU..rm ifı.şaa\ı açıl< rksllt-

""'Y" toom.ılmı.ıı;IU<_ . bıı 
Keşi! ot)de.li (6466) ln" (09) kuınış ..e ilk ıemmatı (409)-llra 03,> .. ~ r. 
Keşif ve prtname z..i>ıo ve Muarne:ı:ı.t Mütfürlüğü. k.alcmiııdıe gorulebillr. 
İh J 11/9/ 942 Cwna ı:ıüı>i) saat H qe Daimi ~D<lıe y:>pılacaktır. ·Ta-

. ı..rı: ~ 1ıeminat m<ıtkbw v~ya mcktıupla.rı, >hale tatihdıd<>n (S'EIGZ) gun 
lip ·l -n .. ,~ ; Fen i -'-H"l Müd ü::rlıüığüne 1nü.T'Oc&a t\a. alocakları f-emu ehl~yet 
e.V'Y' '°"'=-- .... y-e ~ • , ·ııa· .. il ..... ıvven ~a. 
ve kanıı1l'Cn ib'razı l:lzım gelen diğeı• .esiJuılar.y . c • i" guc. m~"" · 
Daimi DıciLo1"nd<' buhmmal41.rı. <G252> 

H00,00 105,00 

11675,00 

- 900,00 67,5{1 

~900,00 • ~7,50 

i tfaiye :ı.tü<lü.rıyeti lç'.n a[ıJUl<?Qk 50 ki-· 
lo sobuıılu vr 50 kılo toi<ıınak!ı kösele 
ile 50 adet sahtiyan, 
H~<°S.i Jia.stıabaneS.İ. JÇİn ;.}ın:acak 1.500 
i<Uo idroN pamuk. 
Bt..:.k·diyı: ıvıat.baa..31 için (huırda buru
faU Beledi;'<'<:e verilmd< şa.rtiyleı Y•P-
tırıl-ô.eak 4-00 kilo hurufat. 
Ka4a. muahasbt:'<:ihkleriyle taha~Ulk. ve 1 
tah5il şubıe)erindt~ mevcut t.an1:.rc muh
taç 1950 adet dt>fl.erin tamir ve ciit}('t

tidın.,.U. 

Tamnin lbed~Ileri ne ilk t emin.at m;ktn~l"art yı.ikartda yazı1 t ~l~r .. 9~_,.~1 .. ayrı 
açW: eJ.-ql}tmPye konı.ıhr.ıaştur. Şartnarr...etıır·: ZJbr: vt' Mu~mel:at ).fdd.urluıgtı k~ 
i-ern.inde görülf'b.ilir. :ilıaleleri ll/9"/942 O.o:-ııa gll~ıu saat ıt: dıe ~ımi Encü
mende yapııa.e.-.ktı.r. Talı.iplerin ilk teminat nı-a.kıbuz ve:ya moktu!J).'3.Tl ~ıe ka
TJO!M"n i br.:ı.ı.ı Xtz1m celıe-n v~.la.riyle iha]ıe ~mı. mı1-aıyyfD Sôatte Daırr.i En-

19.30 

20.15 
2-0.45 
21.00 
2 1,15 
21.30 
2145 

22.30 

Memleket Saat Ayar> ve A
jans Haıberll?ri. 

Radyo Gazetesi. 
Müzik: Fih> Parçaları (Pi.) 
Konıışına <Ev•n Saat>). 
MüzıJı:: Koro'lar (Pl.) 
K~ (Posla Kuttıw.) • 
Müei-k: K.'!ısik Ti.irk M üz'l:l 
P r<>t."anu t. Şcf : Mesud Cerrdl) .. 
Memleket Saat Ayarı, Ajam 
Haberleri ve Bor.sal11r. 

Devredilecek İhtira Beratı 
·Menteşeli gi!b.i açılır ka.parur 

!kapaklı karton ve inüıına&liıııden 
mamul pailrotler w kutu.ıa:r. l:ıak

'k ınd lbki ilıttira için İ.kıt.ısa t Vokale
ti.nıd en alınmllj olan 26 Ağuo ı'xı6 
1938 taTiı!ı ve 2626 No.hı iMi'l:a be
ratının ihtiva t'iıfüği hıııkulk bu ike
re baçt<asına devir vey ail'ı:!' icadı 
Türk:iıyede !ll'lC>'kii fiile '1ııoyma'k 
için sal:i.myet daıhi veıilebileceği 
tvkl'.i edilmekıte olmakla bu husu
sa fazla malümat edin.mE'k isti
ycnlcrin Galatada Aslan Hıın 5 
inci kat 1 - 3 No.laTa mlÜTal'aat 
ey lenıeleri lüzumu ilan olunm. 

Sahhk Çadır Parçaları ve Yün 

K 1z1 LA y CEMiYETi 
UMUMİ MERKEZiNDEN 

~ 1 Etimesğut anbarlanmızda mevcut 15 tun miktarında ca· 
dır pa.rçalarile 4530 kilo yün 21. 9. 942 ta rihine rastlı)-an ~ 
pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara 
Yenişehirde Umum1 Merkezimiz binasında satıl acaktır 

2 - Talöp olanlar y apacakları 1"k1ife göre % 7,:i ni•beti~1le 
teminat vereceklerdir. 

~ 
3 - Nümuneler Aııkara'da Umumi Merkezimizde ve İs tan·bııl-

da Yenipostahane civannda Kızılay hanındaki depom u•J 
Müdürlüğünde görülebilir . 

~ -~-~ ~~ ~ -~ _y ..... - ~ ~ ~--.... - ~ .. ~ 

lstanbul Ziraat Mektebi Sabnalma 
Komisyonundan: 

Y"tdlkull' Gc::ı.dı:anesirrlt•n Halkalıda bulu.narı mıekte-be taşı-ı.'acc.ık o)an 72 
toıı l<ok'ıı.n mkliy esi aç~ eksiltmesi 10 ırün daha uzatılarak l~/9/942 ı~ 
be ff:kıü ~aa.ı: ı o na bır?kılm.ıştır. Muh&..ınımen b edeli 9 lira vQ ilk trıni11atı 
48 ~a 60 karuştuı-. Ek~i J~n:e Br-yoğLunchi Liselflr Mu.basebeciliğindıe tıc.:piananı 
k<>ın'<IY<ında yııpıl...,ak!ı.ı'. fatek~lerin bu işe yarayacalt lı:abiliy-ette kan :l"ll1'l 
sahip b uli.UldWc.l a ruu Enm;y ı:ıt 6 ıncı .+Ubeden alımnl§ v-csika. ile ~ik ct!ll(!
lf"'l"i, vaktind-t_: adı g<:çeıı ınuhasebeye yatırac:aklan ilt t.e-n1ln.:ı t n.a.kbuzu \T9: 

rıUtus o&ıdıanlari.yle birJ~te komisyon a mü:racaatları. ~rtn:a:mıtyi hergün mur 
ha.~Pbtıde görme leri. ~735> 

r D. r ur iııclluı ve limınlııı isletme U. i~aresi ilanları"' 
Muhammen bedıeJ, 1800 (hın reki7' yüa) lira olan 100 ()'iiı.) adet İış Gön• 

idi ıle 6-00 (olu yüz) ad-et lı:ask~t (25 :El,vlıl l 1*2) Cuma g ünü saa~ (14,W J 
on <>ôrt olı:2d& Ha.ydarp'l!lada G<ır binası d:ahiliıı<lel<i lromieyoo t;>ı·~ından a~l6 
eok,sıltrnıe usuliy}.e aat:n alınacaktır. 

Bu i'le girmN<. isUyeıı.lerin 135 (yüo: otu:ı: beş) liral>k mll'\lakıkat ı.,minai 
v.e ık.anı.ıınwı tayin cttigi vesaik>lt: ıb.irlikc eksiltme ıfliDü saatine k'il.dar konıis ... 
yona müracaatları Lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komkırondan paırasız ol:ank da.ğttılmakt:ıdıı·. -ı973Gı 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
2"!.9.942 Perşembe günü saat 15 te Nafia MüdÜ'rlıüi:ü ekoi;Jıme od<cıında 

(1182.33) lira keşif b·.,del ı Kadıköy birinci Oı·taokı.;l t.arıııiri açık eksıltmf'_ye. 

knnulmuş!ıur. 

Mukavele, EksiltmP Bayındırlık İşleri gcn•·L. husust ·v.e !en.ni şarinoo;.e,-erl 
proje ve k~i! hül5.sasiyl-e buna müte.fr,ı:Ti diğer evrak daire~;rtde görülr•cc·ktir. 

Muvakkat tem.in.at (87) lira (68) kul'!Ştur. 
L>t.e-kliltrin en az bır taahbtitte (1 000) lirıalık bu işe ıbcnzer iş y<.p"tığınn 

dair ida:·•-ıJerindl'n almış oldv.ğu ve('jkalara istinaden İlstaı]bll'l Vi~y2tlrıc m:ü.
raoaat]a eksiltme hrihindı•n tatil güllleri tıariç c3> gün evvel nJ.ınmış eottliy~ t. 
v<ı 942 )·ıJına ait Ticaret Odası ve.sikalariyle ı:e!meleri. (9717) 

llllllllll•mmm .. mlllll~ Kız ve Erkek kısımları m.:.:~~Zl .. l"'ıf.89' 

BOGAZİÇİ LİSELERİ. 
Ana sınıfı - ilk - Orta - Lise 

Yatılı \1e yırtıBız talebe .k;aydına w e91ııi Webenin kaydının 
yenilenmesi ne başlarurnştır. 

ARNAVUTKÖY ÇİFTESARAYLAR -Telefon: 36-210 • 

Çavalye Satın Ahnacak 
Münakalat Vekaleti Devlet Limanları İş

letme Umum Müdürlüğünden : 
Y>lhk ih1ôyaç olarak cI5000> adet Ereeli •5000> adet Kiok •3000> ~ 

orta pasa ve <1000> ~t küçük paaa çwa!yesi salın ailnacakU'l'. 
Taliııierin 15.9.942 aqamına !radar ~ıVle birliate d<-lle sa:rıl

mek suret>yle ta.ıwi,e edil~ ça'Valye taklitleri ~n telkilı: edilecektir. 
ToeklifllcTinl İdare Meriı:ezind<mi Le\"&2ım Mildürl\iiü'ae tevdi ...ı:m~ıs~ 

HAn <>lunur. • 9703• 

Bmdur SuJb Hukuk Mahkeme sinden: · 
Bu:rdıurım Yenice M. den Mehm et .luzı AUrne v e ıkard<ışleri ömer 

ve SaJllh taraiından ayni malhaJled en Mehmet karıs ı Rutkü(ye ve kını. 

Ayşe ve oğlu Ali ve Ankara Saıhil Sıfnhiye Mü.düru Sal.Mıaıttin refi
kası Haıyriye akyıhlerine açılan döııt paırça g~€'n.1<u1ün t~ıi da
vaı;ırnn yapılan muhalk<.>mesi sonıun da rnıüd!c!ıe!ialey'lı Hayriyenıin iika
mctgiii!ıımn malum olmadığ ınd an gıyaıbılll<!a müddealbih gayrittnen
lou-llerin t.aik'sıimıi ka.l>il olmad1i,'1alrlan satılmasına karar verihnıiş olmak
la 27/7/942 taı-i:h ve 321 sayılı !<ara ra ka;rşı tariıhi ilfıntlan i.t'.ıbarenl>Elkiz 
gün zamnda <tcmytiz edi..Lme<liğıi takdirde 'hüıkmü romıkitrun ift;ıt'iısabı 
kat'iyet ed€Ceğine dair hülkiiım hl.ıl ilısa.sı yerine lka'İtnı olnıaık iiırere 
ilan olıunı;T. (5005) 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları iş
letme Umum Müdürlüğünden: 

cü:rrende buıl.lJl"llHQları. 4.9"...Q()J 

S:;l. .. ve Ba~uh:ırrirl Etem izzet İstanbul 5 im:i İcra :Memurlu
ğundan: 42/1925 

İstanbul Bölge San' at Okulu Satınalma Komisyonundan: 
K.aptaD, ÇClll'kıçı, f&f"r. ya.ğc~ itmicl, ateşçi alınaca«t• r. MaLUp şeraiti 

Q}.a!Je.r:ın Gabttada İd,_re n .. t!rltf'Z~ ~ E:n.frpf'KtörlU:e mli.acaat!ar: 
oluııı.u.r. •9599> 

haiz 
Han 

F• ,,.,f' - Neş.ı~yat Dirı ktöril 
Cevdet KARABİLGİN 

SON TELGRAF l\IATBAASI 

Sayın al kımız 
rastladığınız 

• • 
Kömür alım ve satın11 .da 

zorlukları haber verınız. 

Tozlu, lslak ve El sik t<cmür alrı1ayınız. 
Kömür fiatı mua)'yendir .. Fazla para ver· 
meyiniz. 6arih adres ve müsbet vakıalı 

şikayetleriniz derhal takip edilir. 

Bu hareketiniz 
olduğu kadar, 

men/ aatiniz icabı 
vatan borcudur., 

kendi 

Müracaat yeri : (Ankara ve lstanbulda) 
Türkiye Kömür Sailş ve Tevz i Mües:ıeı;esi 

Mari varisleri: Vahra.nı, Zara, 
ATa:kel, Eva. Yeşilköy Şevt.ketiye 
maıhallesi eski Ar5lan yeni THki 
ve Gaeıi Evreı:ios soka:k eski 9 yeni 
19, 1, 3 No. hanede mu!cirn iken 
tıalen fil<amctg.lhları me<;hul. 

Tev.filk Tan.<alın aklığı (0000) 
lira mııkahitinde ıı.;rir.ci derecede 

~U.--0< gıö&Wrdıiğ.i yukarıda a<lreı;i 
ya.7.ıJı b&hçdi bir bap eve ait iıpo
tek lıedelıffin t. 1 KontınUlll.l11 
1~3 ü.noü matd.dooin.e tevfi:k.on ve

rilm~ Sll'rcıtivle ipoteğın rci'i Tw. 
fiı.k Tansal uırJından isterı~tir. 
Kanuni t;riıfat daıre.sıı](le yapı

lan icra ıtı:uemdeı;inde iıkaı::no\ga

hınızın meçhul olduğu anlaşılmc~, 
zab:ıta tah~ cku\ı da bunu mücy
y.et bultuııırııu• okluğundan icra 

h.a.k.mlıiğince tebl''gatın ·bir bw;ırk 

ay mü.d<le<!le ve i1'ınen yapılmaı;ı. 
1 

na karar veri~ıt.ir. İşbu iliın ta
riJünıden itibaren bir buçuk ay 

içinde yat.rıl:ıcöik ipotek bcdelinıi 
alır.;mııı: ve bu tıwıusa bir itirazı

nız vaırsa bildinmeniz lazımdır. 

Aksi halde gayıimenlkoule m<.>V'ılll 

ipoteğin kaldmla<:ağı ödeme enn
rinin t..bliği ma'kam ·na ka<ım ol
mak üzere bir ·b~çttk ay müd:det
le i!h olunur, 

Z.ı\ Vİ F;,ı )h NC. "1:4 !-,.!rımurlt:.ğu.n-
da· r. Jmış o ğ• m nüJ cüzdanımı 

k. ~·brtı:m . ,.,_•ni • ıni çıkaracağım<lan ı 
~ ,ın.n l"'.~ıi ka:man11.:ttr 

O~'ADİ.\ ~·EşUJ,A:lf 

-c.n:si Mi'k. Mu. Fi. T utar. PazaTlığuı T. G. S. 
L ira ku. Ll Ku. 

Yaylık çel;< tel '165 Kıg. Muhtelli 2907 
SS hava çe:ii;ğ ' kıor.ti1< m'1ık.ka.p 43 Ad. > 413 5G 9/ 9/942 Çarşaml:ıa, H 

EleMı'?k el mar."ka:-ı 2 Ad. 135 50 271 
J ~o<'b Marı.ckrn ile 2 • 143 286 • 
Boru .paftası 3 • 53 19 159 57 
Seyyar re1ü!:f'i)·r t~: 1 • 190 9() 190 90 
Gaz t.a:ı-: 13 • Muhtelif 38 80 
Demaırci t&Uuıınlan 1000 Kıg. • 1007 83 9/9/942 Çarşamba. 14,15 
Boru pattaıs.ı \•esa!i.re 17 Ad. • 58'2 53 
Çek!ıç, :rn.akıka,p ucu çel.iği 190 • • .+65 75 
Oksiıeıı. kaıyn"k takınıı 1 • i50 550 
Zı.rt:rpôora .\x,z.i 2 0000 > o 13 2600 
ElektıTO't 10000 • Mulıtelil 977 50 

Y:l.dız ·ma1I1i<o ma'lı;kap l.ltCu 76010 mm. 9,5 7220 95 
Taık.m kıla"l\"UZ 309 Ta. MuhtcLl 1179 80 
Kıhngnt v~a Muhtelif • 5124 90 
Tek taraflı rrıııkine dL·ster""'1 3600 Ad. l 10 3000 9/9/942 Çaışunba. 14,30 
Saman eğesi 237 Pa. 3 819 
Y u.var laik rn•·kıine de-Jl.t!re9i 104 Ad. Mwhte1if 363 4() 

Hava ik<ıı.npresöl'lı 1 Ad. 2200 2200 9/9/!142 Çarşamba. 14,45 

Muhtelif alet Muihiıellf M uhtelif 1250 65 9/9/942 ÇM'Ş3mha. 15 

Muıhtelif nuıficine V€ alet Muhtelif M uhtelif 2482 9/9/942 Çarşa:ııı:ba. 15,15 

Mıııhtelif ~Jet Muıhtelif Mııhtelıf 5059 40 9/ 9/942 Çarşamba. 15,30 

};fuhtel:if Eilı'atta 'kate,· çcli~ 14-00 Arl. Muhtelif 9810 

D estere, saıınan eğe 700 • 3 210-0 9/9/942 Çarşaıııl:ıa. 15,45 

Zımpara taşı 203 Ad . Muhteli;f 2681 35 
:M uhtel:ii Bar amin 5665 Kıg. 82 4-045 30 9/9/ 942 Çarşamba. 16 

Yerli metal 51 Parça Muhtelif 1105 32 9/9/942 Çarşamba. 10 

l\ffitfreclati yukarıda ya2:lı eşya {;Österilen gün ve saatte pazarlıık su rctile alınacaiktır. Pazar hık Cağal
oğlunda Yiıksr'1< Mekkrler Mu'1a '<'beciliğinde tıoplanan Komi.S)onda yapılacaktıT . İstekliler sözü geçen 
gL;n ve saa.t1e Komisvona' müracnat !arı, f"'<Vanm evsa.f.ııu, m.lklar.wı ve saireııi.ııi ııtinnek ve anlamaik is~ 
yeıı.ler Me-k1etıc miı.ı acaat e1.siruer, 19720\ 

f 


