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Stalingradda Alman hücumu gö-! 
rülmemiş · derecede şiddetlendi1 

Sovyet kuvvetleri şimal mahal
lelerinde geri çekildiler · 

Yeni, büyük Alman taarruzu 1500 uçuş yapan 
tayyarelerin arkasından tankların 

ve iki piyade tümeninin hücumile başladı 

.. 

Ekmek Meselesinde! 
Kararlar • ; Yeni 

Ankara'ga bildirilen Belediye 
dilekleri inceleniyor. Şehrin 

Fransada Buğday ihtiyacını Belediye 
Mareşal PeleL 

grevler Tüccarlara temin ettirecek -Ankaranın 1 Kafkaslarda da 
ylldö!'ümD büyük çarpışma .. 

19 Yıl öncesi ·lar devam ediyor 
iŞçilerle polis Yeni Karne ve Beyanname kağıtları bu sabah 

. arasında Ankaradan geldi. Ticaret Vekaletinin 
ve Bugün 

Lond<a, 17 (A.A.) - AJ;monlar 
Stalingrad şebrint.ı ş:rnal mMıa!lele

J'iq.de :;im<Lye kadar görülmedik ş.ı
df>te tıaarrUR:ıla rda bu 1 unmn'k.1a<hr l ar. 

Sô\'\l't't tc-bliiıi , Rooların ade1.çe üstün 
düşın.an lcuıvvet!eri karŞ]Sında bazı 

yerif'!'de g('rilemek med:>urintin
de o.idc.ğunu b : ldi r:nel'~ir. Rus 

çarpışmalar oldu emrine göre kimler ucuz Ekmek alacaklar? 

Ankare. bugün yalnız bir 
bauehirin ıı,dı değil bir 
dünya varlığının ve bir 
millet hüviyetinin sem
bolüdür .. 

ETEM iZZET BENiCE 

A.okau hükumet merkezi seçil
diği gün bizim neslim.iz yirmL ya· 
şı.nı doldurmuş deli.kanlılardı. 
Merhale merhale Sanı.sunu Erzu
runıat Erztrnınıu s;vasa,, Sivası 

Ankaray:ı bağlıyau ihtilal Türki
yesiıtin kurtuluş s..vaşını haleli> 
Yen binbir safhası içinde, 

Ar.karanın taşına bak 
G<izlerimin yaşına bak .. 

Mısrala-rı bütün bir 'l'iirkıiye 
ka) naşması.nın, tarihte eşi gürü1-
memiş bit kurtuluş müudelesinin 
içinde yuğ:ırulan beşikten mezara 
kadar bütün nesillerin dudak mı· 
rıl!ıları idi. 

Göz k,.paklarıınızı buğul:ıyan 
yaşlar ılıtilal yolunda, vatanın 

kurtulU!jU savaşm<la, memleketin 
uğrad1ğı jstil;i, vah~et ve zulüm 
karşı.sınila, yı.kılan evlerimizin, 
Sönen bacalarımızın dibinde inli
yenler, ölenler, yaralananlar için 
akıtılan yaşlardı; fakat her göZ"de 
bu yaşın buğusu arkasından diri
len ve güneşe ulaşan üm.i.t inanıa 

Dün gece M<8covada nP"ŞredileDJ (Drvarr:ı sa: 3, Sü: 2 dt-) 

Vişi, l 7 - Uııited Prem: 
Ge<:e yarısı neşredliien resmi 

bir tebliğıde, Lyon bö]ge€inde 
bazı ilınıa1 atıölyaeri'le ~ 

Fransa ingiltere- 1 Ka;;;~ "i'I; 
..Yİ Protesto Etti! ŞEKER 

tevzii Madrid'deki Vişi Elçisi lngi;, 
liz Sefirine bir nota verdi! 
Mad':rid, 17 (AA.) - Fransanın 

Mad:ıid biiyülk eh;<si M, Piyetri 
Cuma günü İngiltere eliçi.J:Çne 
g 'dcreık İngiliz deniz 'kuvvetleri 
tarrafından Fransız ticaret geni-

ilerinin floıpi!lenmesi bad:isesine 

dai ol.arak Vişi hülkfuneti tarafın,. 

dan yazılan protesto notasını tev
di eımiştir. 

Vilayet bugii'l bir! 
beyanname neşrediyor 

Şe-ker şiriketi umum müıd'üırü 

dün 'belediye ilatısat müdürü 
Saffetle U'ZUn bir g0rüşmeden 

(Devamı Sa: 3, !.'-ü: ı de) 

UZAKSARKTA SON HARP VAZİYETİ 
..:> 

Japonlar Guadalkana Ada
sınaçıkmağa muvaffak oldu 
K.iska'ga Amerikalılar yeniden taarruz ettiler 

nın nus:raı da: lırrlıa, 17 (A.A.) - Japonlar, 

' , 

iktisat Müdürünün 
bu sabahki izahatı 

karne basıhyor 6 çeşit • 
yenı 

Bu sabah kendisile görüştüğü. 
müz belediye ikiısat Müdürü B. 
Saffet Sezer şu i7.ahatı vermiştir: 

•-·Belediye halkın un müba· 
yaatını aocak İstanbuldaki büyük 

CDcvaml ~?.: 3. SO.: 4 de) 

_HiNDiSTA 'DA \ . k . 'tu.siınıh bir gazete taraimda.n yenı argaşalıkl·ar 
. Ankaraya gitt.iÇi bildirilen, fakat 
şehrioınizde bulunan Uitfi Kırdar 

Ticaret VrkJ.Jert.inin bildirdıjine t~ 
re aşağLd~ vatand:aşl&r d.evlet fjatı 
ii:oe'rmden yani şimdi.Jci fiatla uıcuz c.k
mdt alacaklard ır: 

Dev l.et ve ımür::.:.eseler barean-

Halk kırmızı gömlekler giyerek 
polise ve istasyonlara hücum etti 

leTine dahil olan.br, dem iryol!arı ba. Roma, 17 (Radyo) - Hind$1.:ınlm 

rcmtinıin bir v t:- i.ki numaralı ce tve- Ş1mali Gaı'lbl keısım!t-rinrle y.tı'1.y.an 
]in.de bul unanla r, .:W5G numa.ra)ı k:a- yerli a.bıal.i kınmızı .günı1<iklıır giyere.Gc 

nunun 19 urıeu ve 3659 nuırnaral! ka- polis noıtcıtalarına ve ş.imendilıer fs-

taısyoniarına bücumlar yapmı.~i ar<l.ır. 

AskerleJ:•le vuiku.a gel-en mü.sıadl'.me
ltrde bi-r çek ö!ü ve yn.~alı vardır. 
MüsaıcLemeler yer yer d~vamdadır. 

n'tınun 10 u.n.cu nıaddelerinde yazılı 

ıılan lar, vinzlar, <le c-iiıırJar. hat ba· ' =ll=ilil~ml~ll~==~'...!·=...!·~·=·~·~·!!!ll~S~iii2!!..ll~lli~~~~ll~lil'!..!•~lll!._B~ 
klc ı ları, baş bakıc1 ] J r!, mr\ivE:ı.2.iler ve 
başmüv=ileT, bül<;t:lerm masraf 
tertiplerind.en alınan kadro]ara debil 
o!anla!·, köy {'ğ! tmenle rl, küy öğı-et

menleri, tekaüt1 d ııl; yetim ·mıaa.~ari-
(Dovamı Sa: 3, Sü: 6 da) 

ÇERÇEVE 

Yeni bir tuzak mı? 
Korkma sönmer; bu şafaklarda Guadallkanal a,dasını işgan e~ 

yüzen al sancak .. 
dı. Zafor bayrağı Ankara kalesine mek ;ç:n büyük gayret sar!et· 

Dün, Oven Stanley dağları ke
sirnin<le kay•de değer hiç bir de

ğ:şild.ik ollım.amıştır. 

de !kalan Kiika a<lasma Ameri
kan bomllıa uçakları yeniden ta-
arr.ınz e1mişUertll<. l--------------1 

L'ananda 3 Japon deniz uçag-1 ff \ 
NECiP FAZIL KISAK(1REK 

çekildikten ve Türk kurtuluşu tar mekl.Ed:ir'ler. 
lıakkuk ettikten sonra da Şef \DÜ!n akşaırn neşredilen bir A
Musta!a Kemal ve onun ondan rner',kan telbliği, miıhim m<ktar
a.sla ayrısız arkadaşı Şef İnönü: da Japon aSkerinôn adada kara-

- Ankara ;ı:eni Türkiyenin baş ya ayalk basınağa muvaffak oıl-
~-ehridi.r.. k'-~' duiklarını 'biJıdıiıııne .....Wr. 

Dediler. Yinni yaş çağımızın 
mahfuz h~tıra ve intıbalarıru bu- Londı:a, 17 (A.A.) - Gene1'a1 
giio bakışlarımızda dirilttiğimi1ı Mac A.rtlhur umuarıt kararglliı-

(Devamı Sa: 3, Sil: 3 del nın tebliıği: 
======~~;;,;,====;;,,;;;;,;,,,;~========================== 

-· il Yeni, Büyük Tefrikamız: 

Bir Palyaço, Dör 
Canbaz Bir 

de Hokkabaz! 
• 

Yazan: Nezihe Muhiddin 
Kıymetli kadın romancımızın Son Telgraf okuyucu

ları için aylardan beri iti na ile hazırladığı bu ınilli, 
edebi, mizahi eser son ,ıy lcuın en güzel romanlcuından 
biridir. Karilerimizin, muharririn bundan evvel gaze
temizde çıkmış olan diğer romanları gibi bunu da :zevk 
ve alaka ile takip edecek [erine eminiz. _ ı 

BUGÜN BAŞLADIK 
(ikinci Sayfamızda Okuyunuz ) .. 

(L(lndra, 17 (AA.) - Şimidi, 

Şimal Pasifikte Japmıl<ırm elin- Ankaranın Hu•"kuA • tahrip edilmiştir. 

ÖLÜMLE BiTEN 
iKi FEC. KAZA! 

Fatihte Çarşamlbada Hati.p 
MUS!Hııitıtin ma'h2:ıılesi·ıı<le 14 sa
yılı evde oturan Mehmd'in 9 yaş
larındaki oğlu Mustafa dlin gce 
Fatilılten geçmekte oı,an bir tıraım
vaıy araıbosından cadldeye a~ar
ken, şoför Nuıinin idaresindeki 
taksinin altına d>iL,9IJlÜ§, parçala
narak ölhnüştü:r. 
~ör tutul!muş, lkaza;nın tah

kikatına müıdil.t"i uımuaxmHk cllootY
muştur. 

65 yaŞ!arında Da\'anço adında bir 
§iıhıs da dün a.k~arm saat 21 de 
Harlb.iyede Dağcliıık lıll'ülbU.ıfrn 
önıliınden geçe.f,cn bir oıtoıbüs ta
raiır:dan çi{7enoniştir. D<van

ço altlığı yaraların tes'rile der
hal ö~ımii~ oıtxJbii.s şoförü yal<a
Lanmışllr. 

EN SO 
Beyoğfonrla Pıootahane soka

ğında 37 nuıınaral~ evrle otwran DAKiKA 
38 bin lira- lngilizler Fraıı· 
lık çuval sasahillerine 
ihtikirı arka arkaya 

Millli . korunma m~·~ı·manresiı y e ll ı• b z" r k a Ç 
mürlk:!eiumıını1liği uuı bir 

çuval ihtil<iırı OO<lisesinin taııı- •h f bb 00 00 

kiikatilıe meşgul QhnaJotadır. Mü-• l raç eşe USU 
racaat ve .iıdldlaya göre \'1llk.'a • 

şudur: yaptılar 
Jlmnaal'tı csdld~inde çlt'vaL ti

ıoevamı Sa: 3, Sü: 5 d!,!) ( lı'azısı Sa: 3, Sil: 7 de) 

met merkezi olu-

şunun 19 uncu yıl 

1 dönümü dolayısile 

I Berlin Rad -
yosu dostluk 

1 hislerini ve 
1 saadet dilek· 
lerini bildirdi 
Londra Belediye 

Reisi de bir 
mesaj gönderdi 

cAnkara,, s-ehrinin hükünıet 

merkt.'2i ol:ırak: 6("Çilme3inıin 19 un
cu y t! dör: ün1'i.i m ürı..cı.sebet;yl(ı dost 
me<ııl<i<t·l ı>a<l;yolornııda yapılan 

1 
ne~riyat me-mleketLmi-ı:ıd~ alaka 
ile karşı!anmııştır. 

E'll.cü.ınle Bl·rl:n Ra<l.J..'()&u iki ya
yı·:-t1lllda da. bu yıldönünJünden 

bahsed~r<k: 
- •B,ıgün tekrar 'I'.i.rlt dooıL 

larlllll2!a biriiıkt~ Tür'ıriş'cde yEnİ 
ıinşa. tari~n.e g~is olan mühim 
bir günü hat!r]l.,)-oruz> dem.iş ve 
Ank:ıra~ Türk İnkıl~bının ru
huna uo·gun yeni bir merkez o!-

(Devamı Sa: 3, Sü: 4 dı!J 
_j . 

Bi,r İngiliz ga:bete;;i, (Bitler) vo 
pcyklerinin verdiği sönük nutuk· 
!arı yeni bir tuzak farzediyor, 

Bu İııgi!frı gazel-esine göre 
(Hit!er) n peykleri, art.it Alman· 
yayı taal'ruzdan müdafaaya geç• 

miş göstt'rmeğe memur sönükı 

nutuklar verdikten, böylece Al
manya.nın k~ndisini müdafaadan 
başka b'rşey düşünemez bir zaaf 

haline uğradığını farzettird:kten, 
demokra>yaları da bir müddet 
için rahat ve kayıtsızlığa sürükle

d.lktıen &mıra birdenbire yeni bir 
hamleye giııişecek, demok.rasyala
ra yeni ve ımıulnıad.ık bir dırrbe 
havale otmek i-.liyecektir, Yani 
bütün bu zaaf tezahürleri kasdl 

ve caü: bir tavır, i.uanı1maması ge
reken bir tuzak.~ 

Devrimizde, a<rtık muharip bir 
memleket siyasetini idare eden· 
lerce ilk pilanıda gelen .,_,.yet 
polis hafiyesi (Şarlolo Bolms) ün 
şüphe •e hile dehasına malik ol-. 
maktan başka birşey değildir. i.ıı,. 
gilizler9e bi= 1 (Şarlok Holms). 

ün sabi~i ol!ll'ak bu dehaya ne 
-nisbette malik olduklarını göster
m<0k için ola~ak, şüpheyi marazi 
hadlere kadar ilerletmekıte nıab
zur görnınyoı-lar. 

Yoksa, eğer Almanyaıım ıra-· 
ç~kten son zamanlarda belirttiği 
ve hiç ş~ph~z östcmeden, elinde 
olmadan belirttiği zaaf emareleri 
böyle bir tuzağa işaret olsaydı, Al
nıanlann şimdi ikisi ortası değil, 
nk.ıl ve hayal almaz bir çapta 
kuv\'eili olması lazımdı. Ve har-

bin bu devres·iııde, Sovyet Rusya 
çöllerin<kı saıılanmı~ kalmış bir 
Almanya eğer hala bu kuvvette 
ise, sade bu kuvvette değil, dün
lci, artık onun karşısında hiç bir 
şaıı bir kuv,·et1e ise, İngilizle-rce 
hemen kabul edil:nck kap eder 
ki, artı'. onun karşısında hiç bir 
.taarruz veya muka,·e-met ümid.i. 
yaşı.,Yam~z. 

Halbuki mesele bunun tanımni,. 
le aksinedir; ve İngi lizler. İngifü 
idarecileri bunu pekala bilir. 

Sovyetlere karşı 16 aydır l.at'i 
n~t1ceyi de\·şiremcksizin sava~an, 

ana vatanından binlerce kil&nı<'l-
re uzaklarda ,yeni ve yaınan b~r 

kışın kapı eşiğinde be.kliyen, bu
güne kaddr milyonlarca kayıp ve
ren ve alabildiğine ha21rlanmış 

<km11krasyalar ordusu öni::ıde 
son dere.:o ışüpbeli bir vıızi} cıte • 
geçen Alına.n!arın, şn anda bütün 
A!nıan nmuıni vicdanına ka·rsı 
böyle cali ve kaseli bir zaaf taıili
dine girişecek imknn ve cesarete 
malik olması, evet hala bu kadar 
kuvvetli bulunması hemen hemeıı 
muhaldir. 

Fakat siz lngilizlcrdeki (Şarlok 
Holm.s) dehasına bakuı k~ işin i<;
yüzünü pekala b-ildiği halde bu ka
dar UZıtk bir ihümale yer veriyor, 
yahut yer vermiş görüıımeyi fay. 
dalı buluyor; böylece hem kendi 
hazırlıklarını ve yeni tcşebbüsle
r'ni peçeliyl'cek hakiki zaaf tak> 
lidini ke'lılisi yapın'§ oluyor, hem 
de ikinci ceph,) dilencilerine yeni 
bir (Allah versin!) mukabelesiı~ 

de bulıınm~a 2emju hazırlıyot 

• 



2 - S O N T E L G R A F -1 7 ı ci TEŞ.R'IN t9<t! -
HALK FiLOZOFU 

Vaktile Yapılacak iş 9
-·~·- .. : _,,, ... . 

...,·~~~· ~ ..... ·t· · . .. - .... ,__c_ f'..! J! 
UlUU\. ,~..u\.K4.Q,4,-. . . 
Bir kı,bk palto 

lalkAyeıl 

Ha ·r 0 V . o • . 1 i , MAHK.EMELERDEı 
.. ı--=- azıye [T ,, d ı · avuga a gem, 

Ben, )Una hay<et ediyorum: 

REŞAT FEYZi 

lince, .i.ki ay atımız bir pal>tıca gi. 
riyor. 

Klo, ze ·n tne'\ '111Xlir. Fakat~ ar
tık .. ze.DıG l Jtn ö:çüeu d~ esko.si __ g~i 1 
Qe.=ı.!dit'. E.~1d~ u·z:e,n dıed.ij:ıru.ız 
iıı.;an]ar, buçün orı... ljalU olmuıı
lard.ir. Kı}'ın f'Cl nııühioı mesel1.:lerden 
biri de p•l~. J:lvm kıöarüı-ü, odu
nu ne ise, vücudün pal1oeu da ayni 
~t"'Jbe<ljr. Bazı kln'9eleı' ta111-
rım. K11a ell'er~1 b-r pa.i.to alır!ac, 
ilkbaharda sa.tarlar. Du Jliıbii-er, gı: ... 
çen iti..ııaroa paltıol.&rılll '"'tenııı
ı~roa. ~. ""'"11 ve nereden palto 
tcdariı; edecd<ler?. Bu., bir -
ledlr. 

Stalingrad'da _yeniden başlı- kantarma BrY~~~~~!~~:~~n~:: 
yan Alman pıyade ve tank vurulmaz ya! 

Davacı Hesna: 

Hiıla, bitt~kım ha;it 1ktısadi ha
reketleri yeni iii:rmı3orırz. Zey
tiıı)a.: iÜ«tarını çağınyOTnz. FJ. 
!erinde ne kadıor ıııal olduğunu 
soruyoruz. Halbuki, bunu, biz1m 
bilmem•:ı: lazımdır. Bıınu, yıllarca 
ene! tedkik etmi,. öğrenmiş ol· 
mamı:ı: gerektir, İkhs:ı<li, ticart 
teşekküller, yıllardanberi mem.. 
leketin en hellibaşlı mahsul mev~ 
zularını dahi inceliyememişler 

Tüccardan, müstahsilden, h&
nüz şimdi soruyoru:ı:, henü.z şimdi 
öğrennıiye çalışıyonn. Saı>ki, on
J.ar, bugünkü tartlar i~inde, size 
doğruyu söyliyeceklenniş gibi., 

Harpten evvel, baSI iktısat.çı 

ı:eçinenlerimlı, boyuna A ~upaya 
todkibta giderlerdi. Soııı yirmi 
yıl içinde yapılan bu Avnıpa se. 
yahatleriıı<len bugün kaç paralık 
istifademiz olmuştur, bunu öğren· 
mel<, etti.den meraklı bir şeydir. 
.Bir dü.züye Avrupaya tedkikata 
;:iden baylar, biraz da, yımlııa 
i>tihsal mıntakalarıru dolaşsalar, 

~imdi lüzumlu cörülen tedkikleıri 
o zanıan ~ apmış olsalardı, bugün, 
nıüstalı>ile, tüccara: 

hücumları ve Kafkasta şid
detlenen Alman taarruzları 

\...Yazan: 1. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri l
1 I>OGU CEPHElSİNDE .ı\sıaıni 1 sayede, Rusların Volga ürerindeki 

- Efernlim dedi; anı~ bu, bir 
değil, oo değjJ. Kıam.~udur decNk .. 
Hatır, gönül sayıchk. OJnıadı, oJı. 
ma<lı. İki tane ibilksie ket hı> 
ı-oo:la, ü.ç dört tane tııdık tavulı: 
aldılar. 

•Gota. sahıa~ini karıştırdılo
ça bwzı J..rallann, kral zad<>lerin 
gcçird;klrri vııluı~ i de göz öniin· 
de stralanıuaktaclır. Geçe11 harp
tenheri bir sın takip etmek lô-
2ım gelirse evvclii Hoheuzullero 
hanıedaııut.ı, sonra Hab~burgla.rı, 
İspanya haDodarunı göıı: önüne ge
t.lrnwk !Hım geliyor. Bu hurpt..ll 
sonra da Avrupada bii~bütün 
yepyeni hudutlar çizıiıleceti söy>
lenirlren eski kral ve kral zadt:lb
rin k&llılHiooe yeni ümitler be
lirmiş olabilir. 

'? 
mı .. 

V AZİYE'f: irtibat ve muvasalasını şimdi d ... 
B. Hitler son nutku:iıda, vaıktl ha ikolaylıl<la kesebilir. Maamaüı 

Dava edilen Rukiye bu hıı:iı.a
rete tah.a:mill edemedi: 

- Kim elemi§ kal homı: Giye? 
Filan maddeııin istihsal bölg&o 

sinde tedkikat yapılacak. Orayı 

filan zat g:decek, filan madde ne 
kadar ek:Ji3·or, nasıl ekili3or, na
wl toplanıyor, kaçı maloluyD<?. 

Pa.llQ, azau~! bir "'""!>le oldu, Bir 
gaflet eeeri olarak. havı dökülmek 
~re bulunan paltoyu nnilell1ll.'lc iıe
weıne ıcılpt!d!m. Fa'.cat, bu, 68decc_ 
bir niyet \'C teşe!ıbıi.s halinde idt, A
radık, wacıııı:. 110rduk., wn;şt.uırduk. 
Vı\.kıttyle, mf"'tıeeinl on liraya alab:;d.i
&!nez: kuımGŞlara, fl,ndi, otuz lıra isü
yorlardt. 

gelince Stalmgradın alınaeağu-ı:ı StaDır.graddaki Rus ordusu, !bir 
ve oratla'1 Alman ordu.sıınuın b-1' mukabil taarruzla kay'belt.iği .mev 
daılıa Ç>kanlamıyaıcağı.nı ııöyleın:ış- rileri tekrar alabilir. Diğer taref
ti. Daılır. ror.1'3, Stahngradıda A).. tan şinnldelll. Rus yard:ııınc• ol'
man orc..usumm cebn oocurnl81'- dusunun da daıha şidetll ta.arruıı-

Benim horml.a.rım, kıı1k bir kere 
ma~aP.ıah, sütün gibi, arslan gibi. 

Hii.kim susturdu: 

Garip, daha bunları yeni mi öğ· 
rcnreği.z?. 

dan \':tz.Jcçtig. ve şehri y'alruz ha- Jarda buılunınası muhtemeldir. 
va ve toı;<;u JJorımardımanile talı- Bahis mevzuu olan tral..-tıör fab-
rip edecPği şeI<Unde b~ı h;ı,ber- rikası 1939 a kadar senede 35 b'ln 
ler yayıldı. Bu glb'i haberlerle A1- traktör yupıyordu. 1939 dan sonra 

- Siz susun!. Davacıya dön· 
ciü: 

- Siz de laiı uzalıınayın tl~, 
kı;;aca, i§i an.Jatın. Davanız ne
d r? Hakikat olan şu: Memleketin 

iktı,adi çehremi bugüne kadtt 
öğrncınenıişiz. l1:ırp dolayısilc, 

birtakım şeyle.r bilmek lazım g&-

- Ne ohu, fiatlan art!ırıruıyın, 
diye rica ve nıyazlanla bulwı
maz, söz nldık, diye beyhude se
vinmezdik. 

Şö<yle bir düşündilm; Yalnız ku· 
nı4.!'a 90 :ira \"Cmıek. lcizıımdı Ekim 
bir terz~ var. Sağ o!str.J. devrıi 

0

:ıııaad,et.. 
t<n k<llma b:r ter.ı.! .• KoodGl,y!e gö
ıilştüm: Hat:r öc;in, a:>mıo jiraya di
ke<otğin: oöylcdi. tMeUk, lrulağım6 
r:tje-rf-k t1Sit10r: 

man ba.şkumandar..lığı, yeni piya- ağır ve en ağır t;p ta.nık:laır yapan . 
de ve tank ıhüuımları ı<;in 'h=.rlı!k b<r falııt i<a haline sakulanuştu. 

- İşte efendim, davamız bu! 
Tavuk haroo: alıp bahçeye kıoy
dular. N~nıfiş? Çocukilan gün
lüık yumuı•la yiyeco~<nı~. Çoculı:
lazı yumurta yiy~k diye tavuk
larının berı'm mısırlarıını1 yeme
ğe ne hakkı var? 

OS'.'IAN CE..'1AL 

NEREDE?. 

D°"tum Osman Cemalin İlodam· 
da yazdığı fıkr&!ar, son zaınanlar
da muntazam çıkmıyor. Sordum, 
hasta mı, dedim. Hayır, dedile.r. 
Seyahate mi çıktı; i~tanbulda, de
diler. Peki, o halde, nerede bu 
O nıan Cemal, neden yazmaz, de
din1 ?. 

On beş gündü.r Topkap.ıda tl'8.m' 
vay bcklisor, dediler, 

rlRi. "CİN 

llESABI 

Bazıları, pır:nı:tn kilosunun iki 
lir:ı.ı a ~atılmasını çok pahalı bu
luyor \·e ha3Tel ediyorlar, Hulbu· 
ki, böyle bir düşünce yanlıştır. 

Hesabı, ~öyle yapmak liizımdır. 
Bil' kilo pirinçte kaç tane var, hiç 
ı;a3 d.mz mı?. f:Ger, iki lirayı, Jri.. 

!onun içindeki pirioç tanelerine 
tak.im cderse11ix, bir tanenin fia. 
tıuı ifade için para vibidi bula
maz..._ ıntı?. 

Dugün, bundp daha ucu:ıı ıı.e 
,·ar?. 

AKINTIYA. 

KÜREK 

Gc~en ~iin, Mustafa =gıpla 
Yekta Ra~ıp, Babıiılide Naci Sa. 
dullaha rastladılar. iki Ragıp bir· 
den: 

- Yahu, dediler, fıkralarına 

•Akruhya kürek. başlı&'ı koydu· 

ğuna iyi etmedin.. bazılan, sana 

kızı~·orlar. 

Naci, şu cevabı verdi. 

- Tabii, aluntıya kürek, •yo

dek• au olanlar İçin zor gelir. 

ASALET 

lHLSELESİ 
Ilazı gazeteler, sabun !iatlanuın 

da ) ükse!diğini hayretle kaydedi

yorlar. Halbuki, sabun, bilindiği 

g;bi, zeJtııı)·ağın: akrabasından

<Lr. Bi.na~nal~yh, ayni asaleti gös

terme i t .. büd.ir. Yüksek taba.. 

kaya men,up olanlara fa:ıla dil 
ıızatmıyalım! 

AHMET RAUF 

Bir müteahhit üç yıl devlet 
münaka&alarına alınmıyaclr 

Dev1ete ait p şbği taah'h.ü tle
rcnı ıfa e'laniyen marang<YL Almıet 
Özduru isminde bir müteahhidin 
şiını:t:ye karlar aldığı dev:let ta;ıh
hiilt işlıer;nde gÖ9terdiği suinrye. 
ve ilın:tal dblayısile ~ sıene müd
tleelıe d~vlet Şerin~ ait münaka
sa ve taallhüt i:Şlerine a1mma.ma
sı Nafia V elld.Jeti tarafından teb-
1 · • 1 ...... .,g o unm...,.ur. 

- Ba~kasıne. bu f.iata ,.aı:-nayı.z, d\... 
yor, K!m;eye B:zylt-'n~. liertt.e ... 
•• 75 !.raya d'kl\yoruz. 

B~ka.sı km veya k.mlerd.r~. Ba
na, nı den bu...c:usf. bir rn.uaıne.Je yap-ı
Yor?. Dm. onııı nes yim?, B~ cJfbet.. 
]eri blttabi anlamı, dcğ.!irn. F..Ut, 
her neden .. , o. bana kıaı~ bir ya
kınM: dıql!yQr, 

Hulasa, müstaltll1'i pal.1'>. 150 lira
nın lkai>ım oldutu için, bu nıiY«t, bu 
hev"" ve bu l('ŞCbbü.>, dahi başlu
kıen bojjııl.ını,ya ınatık Uın kaldı Gaf
let uyku.swıdan bor an· ıqandı;,,, E
ve gcld:ın, bizim ••bık paltoya bak-

Bir ialr.arpin ciliUı 20 T..urUf tun. Meğer, ne lı:•dar yeni, la.vmetli, 
güzel, r.ıı: t:'r Sl.'Y lmif ... Bir güzelce 

olur ma? tıtule!ıfOm, cepler: in astarlarnıdıan 
I\.qırüde Kadicdy Vllt>llr iskele- sökUlm!if olanları diktiıdlıın c~111e. 

simn içinde bulıın~n boyacının miı d~e:crini ııağlııml.ad~. 
Palto, mum clb; oldu. Bio' lış daha 

yalnız bir eı1kck iskaTpini ciılas> çıkarmalı: ilzere, b=r ... Fakat, lkiıı.. 
için y•rınJ 'kuruş a1dığı dün Jıqıırii et h•r kıs ç>kartr mı?. Orasıtn.ı bil· 
a!t1 p<iis kar~una şikayet e- rr.em ... İk r.ci tıir klf•. yine l:q:llr..ıtn 
d.lınıiş:tır. Bunun üzerine dü'k:kA- E•rt!ar!a mı ı":r wjllz•. Bl2ll1! da dil· 
na g'.dilıni§ ve bir fki güın evyel siln1'!1l>yo mı. F at, ş:m..ı· glrm<k ü-
dı:varda me'\-"CIU olan fiat tarife- zere buıun•n kıştan bsı,ka, btr ikinci 

kış &6zikı:rJmı>, haylı bulanık ve b:>-
sinin dıe kallırılmı.ş oWu/;'U gö- z"n g6rün0yor. İnşııallah eôtrn<7iz! 
rüJmii$ür. Meakılr tarifede 12,5 R. SABiT 
kuruş yazılı i'ken. 20 kuruş alın-~============= 
masr ÜflJC<ine b'u' ilı:l ikıir xıtplı tu-
tulınu~ur. 

Beyoğlunda ihdas o/anacak 
yeni bir haza 

Pangalıt,, Fenlıııöy, Ş·şli, Nişan
taşı, Yemşerur ile Teşv· iye cad
desi< ve Taksim me·ydanmdalci 
cCümhı:riyet abideı;in. den iri
ooren Mete cııııliesindeki adayı 

ihtiva cbmek frl<>re bir cTaka.m 
ka.za.sı• teŞkil dl unması h,.J<tkuı
da. biı proje h&.Zlil'lan.ınıştır 

.ti' • '~--.,- • .. :--~ •• -. .,.,. .... ,..' ..ı; 

~;~ 
•. - • .r,. • • ol • ~ •• 

Sntıt me uru 
Yerli Mal.lar Paz rlann:' lif 

memurlar~, milfteT ye, he:rha ~ bir 
m"'i;l:za vcy;ı d"J.lddn tarı g.!>i. 

amele ctm!ırorl c. N~set, ismi 
cstUUie_, rn :'Dl.Ur. lfa1buk., bu va.z.._ 
felı re alına..,, :ıll63.DJ~r, kendılerin.i.n 
ru..~nur deg 1, .,.ııcı o '.dUI<:ı:ıru idrak 
etaM!!.id:r. T"'3ret zilrii ye-ti H s:>tıcı
nın haleti ruhiye.$ni ta.şı.ınnyan tez.. 
gôhta~. bem çnlWJl.>tı ~ye kal'
eı vazi!esln.l yapınamı.ş. hem de va
~ra kaıı;ı ne.aket bol'Cunu ö
d~ o1ur. 

Doğru..~ "btersen'2:, ;ı!clUr.tıan 
memu.rt fwnrr.~ ~ -)İ muayyı'fl bir 
Ü<'"rM mukabilinde gören insandır. 

B narralryh., bu insanın d;ğer vatan.. 
ca:hırla olan ~I dalla na
z;k olmalıdır. 

BURHAN CEVAT 

Maarif Mü.dürü hcutalanarak 
biT buçuk ay mezuniyet aldı 

Maarif müdürü Bay Muhsin 

Ad.I Bınal raha11S1Zlığı dbJ.ayısilıe 

bir bu<:uk wy mezuniyet almıştır. 
Kendisine mııavi.n!cr111~n Faik 

Öz v~1ılet edecektir. Geırç Ma
arif mü.dürümüze acil şifa dile--53 bin liraya yapılacak 

istinat duvarı! 
bir 

KslfDl!laşa ile Hal:cıoğ:u yolıı-

nun deni?.: hasr;!lıar,.,si altına te

sadüf eden 'ınmıma bir cistcnat 

duvarı. ır.,ı;a olut::""ası kararlaş.. 

tınlmıştır. Bu i~ ta berediye

ce 53 bin L ra sarfutunacaktır. A!y 

başında faıUiy'('W! geçrlecekt.r, 
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görüldüğiı.nü bcfi<i saıklaanak :l>te- l\lioıSkl'.)vannı Kafikastaki savaş-
di. lara &lir verdiği haberler b.z.i.m 

Fa.kat Rtııs başkumaıııdanbğı B. fikiirlerlnıi'zi teyit ecmeirtcdor. 
Hitleriın Stalmgradı.n zaptını ve Moslro·1Jya göre Kafka9ta Alman 
Alman ordusu tarafından müda- savaşları ş.ddctlenmiştir, Alman
faasım ifade eden o sözlerine da- !ar · ıştan evve~ davranmak Için 
'l:.a çdk eıhemmiyet veni. Her ne cirirt büyük muharebe bi<deon ver
paılıa.sına olursa olsım, Alman Ol'- mekıedlrler: 
dusı.ın:uın tekrar cebri hücumlaTa 1 - Karadeniz sa:lıi.linde Novo-
gir~,lirı." tclımin ve lkıd>u:l ede-- l'06isk - Tuapse yıolu iiızerinde. 
rek şehird<'k:i mukavemeti yerJ 2 _ May'l<ıop • Tuapse vadiıs.i 
kıt'alar ı;evkedorek km-veticııdiI'- ll:ıoyı:nca. 
di. Bu ikl taarrıımın hedef; Tuap-
Şımdi öğren.iyoruız ki, Alman se li:m<ıruıc!ır. 

ıord.usu, tc..krar plyade ve tım!k kort;. 3 - M<ırl'<ldı: bölgesi~ Groıı 
alarile şcbre taaırnıza başlamıştır. ny'ye doğru. 
Cür'etli bir gece hücumu yapanı 4- Mozdok cenubunda Vlfıdi-
lbir Alınaın zıı11lı tümeni ıpiyarle Kalkas istilrnmetiruie. , 
ibirliklell1e ;t.oiırliği yaparak Rus Biz yazılarım121da A'ıınan ba'J 
ıınewıılerıne girmiş, şiddell.i w ve Jmmandanlıığımn, Sta"lingra.d'n 
sokak ç rpışmalannd~ sonra bü.. Tuep<;e'nin, Grosny"nin ve VeJa-
:ıcük traktör fabrJka:sımn ibulu:n.. di Kafkasıu za.ptmdan başka bir 
dıığu sannJ",: ve i;ıçi mahallesinln hedlf güıdemiyeceğ'ni, uzun cep-
şiına:l .lasmmı zaıpt.elımiışti:r. hen' baŞka kesıımle.inde büyiiık 

Moskcr:a, lbu Alınan başansıını hareketlere girişemıiyeceğini de
ka:hul e<l,;,yor ve dlyor'ki: • --Dii:r faatle yazıcb'k. Aflmnn1.arın makı
ımaın 2 piyade tümeni ve 100 tank sadı, kendin; şimdiden hisset!ıren 
tan ilıeret l:;•r lku.vvetle .işçi mar kıştan evvel bu hcdef:eri elde 
hallcsine taarruz c~ü" Birlkaç etmek ve 'bumlan oonra gcleü<k 
kesimde dıü.şınan ai:'lr kayoıplor pa- sene ııçir. kışlanıal<tır. Fakat Stı>
hasLll!3 kıt'a!ı.rı.nuzı biraz geriye lingrad'ın zap~ mülm!kılh olsa da 
sii.nMğe ımu.~:ı'fiaık olm~.. arada barınm:ılk Al!lrnan oniusu-

Bu yeni başa.rı ;ıle Alman orduı- na ~güç gelecekl'ir. Bunun te
su şehrin şimal losmmda ve Volga mini -yjne tekrar edelim- şehir 
gaırp sah ili boıyunOOki ~esiıııi şimaLndeki Rus j'~rdınııcı ar~lu
lbiraz dahu gen.·ıştotıruş oluyor. Bu suınu.n m~ğlüp ed lmeslne a.ğlıdıır, 

- Size 1iıtl uzatmayın dedim. 
Kıscca davanızı anlatım.! 

- Davamız efendim, bu i~;:te!. 
- Nedir? Daha bir şey anlat-

madınız ki ... 
- İşte anlatıyol'Um efendim. 

Bu sene bahçeye giiız mısırı eJre.. 
lm dedik. İlki füahik 1dhuml.uk 
mısır a•ldım. Üç lira da Bahçıvan 
İslfun ağaya verdim. Bahçeyi beJ... 
lecli; oca.!clar açt; mıtm4arı diJ<ri. 
Bunların tavuklar;yte lıottdan 

gelcliler... Mısırlon yedilıer. Ne 
mıSJ.r ka:ıdı, ne ocak! Ocaktara 
inciri dikiller. Benim y:mıi lira 
zarar:;,m \'tır. Ben arıedan en aşa
ğı yimıi ) raUt.1<: mısır alırdım. Yir
mi liıramı icterim. 

H"1<.im R uıkiy eye sordu 

- Ne d;y<'eeksin iz? Tavukla· 
ıınız lromşunuzun bahçesinde yil'
mi liralık zarar ziyan y•pmaş. 

- Buna ne denir ereru:lim? 
Hayvandır, yapar. 

- Yapar anm:ıa, mademl'.<i. si
ızlıı tavııkl:mnıızıchr, mulkayyet 01-
manı.z, ba~G<:a.sma zarar verdirme
men.iz 1azım. 

- Tu·vuk bunl.ar efendim. Ta· 
vuğa da gem, kantarm"- vuru). 

<Devamı s.:ı: 3, Sil. 7 de) 

c TARİH SOHBETLERİ 
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lstanbulun Çarşı Hamamları 
j Yazan: J 
( Re.~at Ekrem Koçu 

tor pabuca aldananayal:m: ine 
kıdk.!.aıınak, eteğe yüz sürme", ve 
ayak öpmek i.çln ccsa'eıt lazıım. 

1817 · 1818 yıllauıda İstanbul
daki İngiL2 sefire<>: Leyuı Mon
tague, on sekiz.inci as..rdak:. Türlk 
kadınlar.mn hayatını anlatıı",:en 

b:r muıhi!boesine şu satırları yazı
yor: c ... Artık on!sn h;·ç bir kı
yafet ayırd etııniyordu; hepsi de 
gi1zetı:ntleri ve çinkinli!',deri mey
dadan, çırıl, çıplak idiler. Ne gü
z~:o.k, ne kusur saklanmıştı; fa
kat iffeti bozacak belirSiz bir te

beoı.süm, k üçücüik · bir hareket 
bile yoktu. 13azılttı, Mi:ltonun 
Hazreti Havvada tasvir erl.'ği va· 
kı:r eda ile gezioi~lacdı. 

•!Haımam; Türle kadını.arının 

re, Fener 'kt:pısı hamamı Rum
lara, Edirneikapısı hamamı Ar
n.avu.tilara, Çift kapısı hamamı 

Yahudilere, Silivri.knplS1 h•maını 
ta~ılara, V=ıec;Jcr hamamı 

Kanıarc,•ara Tru;v' li hamam ~ 
yunbazılara, Çer.gül hamamı mas 
karofara ... H~iı.sa, her hamam 
bir sınıf l>a'.<a, bir kbl esnafa 
tl l;;crek :Lltanbu'da hamanııroJ 
klmse kahnıym ... Hatta: Utn;ı:v. 

Jara Çegl.nl<ıc)y haımamı!ını.. Ç<>
cuklara &şi.ktaş haanammı!. 
Bey·nemazlara Kuruçeşme hama 
m..nı!, Sariıcşla.ra Piyalepaşa ha· 

ınamıru!. ~ılk ve maşuklar-. da 
Sarıyer hamamını!. ycr;yıor •.. 

r-====---==================ı===A===, 
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düıdcanı boşaı.t:mıya mtc.buruz.. M•· 
lüm ya l\Iı ır Ça~L'il t mır i'Ln tahlı.Je 
edi.-.•or •• 

Ah .. Gıcır gıcır yrkarım;ş b.iır 
1sta<ılbulu, terlcmi:z b:r İstanlbu
lu ne zaman ~cJn?!. Bu an
c~ 00:-.a·ı<~a<ın bahçelerim:;: ka
dar !bizini olduğunu, şehrin ev-
1erindcn vücut b~uğunu duy
d1J umuz zrur.-:ın taf~aıtn;.~, ede
cektir s&ı: nm. Be'lce, şelıa- te
~ .. 'bel.ediye bUl.çesi me>e
lesi değ;;dir, heımşcluinin t~ız;. 

liği ve >ii'1.L~i mescles'dir. Fa
kirlik, yo.ksu!luk ayıp değ;';dir; 

!hele binleroe çe~me, y.iiz'tE:rce 
hamam• olan 1stanbulda, i.'lsa
nın bir kat u<ubası, ilki kat ça
maşırı oLa da, tertemiz clı:>'.~ıla

bllir sanırım. i.~ta. bulda, en ucuz 
şey, insaf ile SÖ)1İcr isek, çarşı 
hamamdır; biitü n.gün en tenha 
yerler de yine htmaınlarımLııdır 
di-:,ebihrim; pe}•kc ve iskemle· 
eri de ot11<ulaea.k yer bulunma -

yan bir k&bveılıanede cknptı 
kaQtı. oyayarelk yenildiği has
mına yüz kur~luk sigara alan 
ve kend si teke g:ıbi kokan, yağlı 
çorabının yl4'!ığından kt.mür gi.
hı bir t >pl.h, ya{ilı yak::sından 

kır;eri M l filıl o'lınuş b:r boyun 
görünen he , lı.ri, hafta şôy:.C 
dursun, .~'<la ·b,. yüz k.ıruş ve
ri.p de bir hamam kap.sı~dan 

iç~ri g> ~ ytır. Mc~anede. pat
Layınc ya hdar l~n, &!.eye be
riye yıkıtarak ıepec?en lıTnağa 
batan hemŞ(.'hri, b·r <'baı<ba. ya 
b.r grecde v~rdiğı paranı~ ya•ı

suıı bhr hama.mcıya verse, bir y.1-
bk mü C\"\"Csatını tem :ı!e«"b ''r. 
htanbulı;n ya'ı11ız h•malı ve ir
gadı deb;~ ka11an lbcyıik'. ve k.ı

vırck züLıf.ü şık genç:er~ gı..gu. 
rik ş.:ıpka:,, mant : papuçl•· ba
y.ı:n.cılcları bile ekşi eJ<:i ım kı>

kuyor ... Hde yazın yalın ayak 
gezen kadınlarımız da divan şa
irlerinin gazeller ve §ll!'~rl 
öğxiü:k.!.eri cpenlbe topu!k, •· pek 
na.dk i:St' nıı1arla ra.<ı:lanıyor! .. 
Göz alan ipe-hl lrum~laro. altın 
bileziklere, >pek çorap iLe :n.n-

kı<.ihvdh'anesidir. Şehrin bütün 
ha vad'.si bura.da nakledı.li., .• 

On yedinci asır ı:wt.alarında, 
yarıl FNliya Çe1obirJ,n y~adı.ğı 

zamanı.arda da İstanbulun nüfu
su aşağı yukarı bu ka<lazdı. Fa
kat, ça .. şı hama.ınlan bıı&üıııkü,. 

nün en az üç mıiılli· fazla idi; he
le e-v, kıonak, ve saray hamamlıa

rına gelince, Evliyanın hcsaJbınaı 
göre İS!anfbul haımaml=rının 6a· 
yısı 14536 yı buluyormuş! ... XH~~:ı~~J~~Di.·I DÖR CANBAZ l 

, I I"' IR DE HOKKABAZ 1 J\o. 1 

,ciı: iı'TE DÖI:T CA.'>B.\Z--

ı. şıl< C•DÇ, elJc,.; ce
& rdı. S\Tl uçlu. 

tarını ..::zu kaldUl-
L:. t ıc. lnabı-

ı to'1 · •ian 

ıenre dik". 
- ııuc-.ı.1 mi aradın C\ 141? 
Ratip dudaJdarır.ın a-..ıtıdan belli 

bı-lı ·• ıslık" mırldatıdığı Yar;ısa 0-
peı~n o;rıak p_r,asım kese relı: 
saygı &~-term:y .. çal. n bi:-- ı 

- Evet ı rendim. c.ye 0€\ ap verdi. 
~!'!:!>ur baharatıç.ı Elhaç Samedu!lah 
Ftganl Efendinin dill<.kAntDI arıyo
rum 
Dültk&ı • ~ı llıtiyar ,,arı müstel>

~· yarı acıklı Cil!Omo~e;: 

- Bittabı J..~ndiler:nı dt',ğil!' 
- Kendileriy:e göril;llr' cm elbet 

daha u;mrı:un olurum. · 
DOkJ.."!.n sahibi bu 9"!tr Jroıicc ifade 

eden bir balı:JŞtan IORra l<ıise sakölı. 
nı havaya dllkU: 

- Şakanın arası cıeı;ı delikanlı!. .. 
Ac~1""1i4 var ... Yarın öğleye kadar 

liakı~ten Jtamıa ktı,.."'k, yıgın yı

ğın m:i>ala-, kese kng t aı·ı, ktl;ük 
ve bilyük lo.o-!ular ~ursya b!.lnya is
r t edilm"-1, 'h vCnk hf•\'enk: Ort1mctı'.k

f c"' köşell :·cien ·k!' i, toz'.1.4 ve ki.ı!
lü rafiar rpılm ı \ (· kopmı;ş etraf 
danuad:ıtınıktı. • R t o dükkrının içi. 
ne ·ri bı:· gOz attık' n sonra: 

- Ne ır.finas!'bcl! D dl, Şaka ed<·n 
kım• ... E:lı ç Saır<<lullah Efenctly, a
rl.}'oru:n bı.:~~ ... 

Ada.rn s:ıbırs1zlı1 !a yer;ndı?n kunıl
c!adı: 

- S z:.n hiç Mısır Cat)lSının t3Ji
h;,.Je •cikanız :Ye>i< galiba?... Elhaç 
S• nedull:ıh Efendı vc!at edc..i y(lz 
k.ti.su:r sene old!l a oı; ..lm.! 

- Yaaa? 
- I:Net! ... 
Ilal.lp boynunu bük :"1<:, bal~ öfke, 

hiddet ve korkuya benz·y ·n l>ır çe. 
kingcnl'klc d·« dk yJilnıı Lakan 
balıaralçuıın karı:. ında kala kalmış. 
tı. Delö zannet~ğl genç ınüşterl:fi! 

diikancı baıtan s>vma tekrar sordu: 
- Bir f('y mC iıst yordunuz? 
- Ev>et... Amma mademki kendi-

lcriıü bulm•k mv,m,ctln defi!?! 
İhtiyar d ~ncı sinsi bir gülüşten 

sonra ll'.trtırlıı göğ<:ünil şlştrerek ök-
sürdü: CI>cNamo Varl 

Ev'liya Çeleb~ kadın ~rrinden 
yılg.n olacak iki, istanlbul ha
maml•arını kendine h<ıs bir zara
fet ile tasnif ederken, çoğu cç.f
te. o'.an on ~inci asrın bu nam 
lı h.amanlarının kadınlıar kısrm

na dil uza~r. Ediy~uı tas-
nrf'ne göre, sayıs• yüzleri 'bulan 
İstaıolbul hama.mJ.ırmdan: 

Eyüp hamamı hastaı.,.,.a. Aya
wfya hamuru ş~ih1cte, Sofu'ar 
hamamı sofulara, B tan lrnına
mı bostancılara, Cuma pazarı 

mamı dinsi:d!ere, Çinili hamom 
mamı dins zler, Çmilı hamam 
nalokaşlata. Koca !l!eh:rnct paşa 
ham•mı Kutucu1-ara, Sar~<:'başı 
hamamı K ncıiara, Yeni Odalar 
başı hamamı ycniçeı;ler, lr;ıad 
hamamı irgaıdlara, Beyazıt ha
mamı vehlere, Alaca hamamı 
delilere, Sıııt hamamı hamalllara, 
Sill,eyıroa.ııiye hamam1 şairlere, 
Ma]Jlmutıpaşa hamamı bezirgan· 
lıara, Atıreyuanı haımamı bin.i
cile:re, :,ıiü.flü hamamı müftüle-

Eüırnde Evliyanın zamanına att 
kı)ımc;tli bir naV!ı dcft.er var. 
İçin~ haıına.m naı'lıı ve nizamı 
faslı cid'den mer&k..ı ve e>ı'.enceli, 
a)-nen na~' d;yorum. 
H::mamcıyan: 

• Haıın<ma gus\..I için gkenden 
bir akçe a';na: Kese sfrrfüıüp tı
raş olandan >ki akçe alına. Ha

:ın"lime'Ya mürÜ\•V'Ctcn (bohşiŞ 

o1arol:<) zlyade veren mc. vlun

maz. Mii.şleri müriivveten dl 11.l..k 
ve natura akçe verd:Jctc ha.:r$n;. 

cı ücretı nıutad0lcrin yine Yere. 
• M~'.erı, '1umsi'e fukara ve 

:misafirin m iilıi"IV'Ve<ten a!kçe ver, 
diliçe dell.ik ve natur akçe talep 
etıniyder. 

"' Delli'.Gı: müşıeriyi tı.rll§ ettik
te boynuna peş'.cmal tuta ki ter, 
mü~te.-i üzerien akmaya ... 

• Müşteriye riayet olunup pak 
(Devamı Sa: 4, Su; d d.o.) 

llohcnzullera hanedanı Pru;ya 
krallarını ve Alman3· n impara to:r
larını yetiştirmi~ti. Geçen harı>-
1eki mağlilbiyet«>n SOt1.ra artık 

Prusya kralı ve Almanya İJnpa• 
ratoru İk.imi Vilhclın memldoe
tinde dmamadı. Yuvarlak bir 
hesapla yirmi beş sene vu ki H,.. 
hew:ullern hli.lledanı tahttan, tM
tan uzaklaşmuı bulunuyor. 

Habsburgl:trıo Avusturya -
1\Ia.c:ariı;tan 1ıııç ve talıtmlda.n u
zaklaşması ise o kadar giirültiisil1ı 
olmadı. Geçe,,_ harpteki mağlüı.>. 
yet iize.rine dağılan imparai<>rlu· 
ğım son hükiimdaı·ı Şart b.ir tiirlil 
tahtından, tacından ayrt kalmağa 
razı olamadı. Tekrar talihini te0o 
rübe etmek istedi, y·ne hü.kiim
dar olmağa çalıştı. Fakat t•lih 
artık lı:C'ndisinden yüz ÇC\~rıni~ti. 
Bedbaht kral waklara götiıriıle
ırnlı: ~nfa hayatı geçirmeğe mec
bur oldu. Son netesiııi mcnfası11> 
da venli. 

İspa.ııy• ·krah On üçüncü A). 
fonsonun memleketi geçen lıar~ 
girmemişti. Nitekim bu seferki 
harpte de bitaraf kalıyor, FakM 
Alf<ıi!SO on iki sene evvel İspun.
)adan çıkmağa, taç ve tahtından 
ayrıiıruığa me<:bur olmuştur. Sa
bık kral 6enelerce S<>ru:a gurbe• 
ellerinde öldü. Bununla beraber 
Lpanya tahtının bahsi büsbütün 

kaparunış değil, daha ziyada açıl
mış oldu. Siyaset alemini meşgul 
eden bir mevzu. 
Sırayı takip etmek suıretile eV<

\·ela Buhtnzııllınn hanedanından. 
sabık vrJiabd • Kroııprinz. den 
bir zamanlar yani bu harbin nri· 
fes.inde hayli bahsı>dilmişti. Sa
bık veliahdın İtalyaya gitmiş ol
ması bau rivayetlere yol a<;mı~tı. 
Fakat sonra anlaşıldı ki Kronpr' n3 
öyle mace<alara girmek niyetind<> 
değilil.ir. Geçen sefetıki hr• pto 
Alman ordulannın başmda ınu

vaffalciyetler kazanmıştı. Şimd'ki 
Almanyanın ;şJerini karıştırmak, 

talihi.nıi tcmübe etmek istemedi. 
Sessiz, ~cdası:ı bir tarafa çekildi. 
Bununla beraber genç oğlu i.-t'lo
bal için belki bütün emellerinden 

VllZ!l"ÇllÜ · değildir. Genç prensin 
bir gün Uohenznllorn hancdauı

nın mirasçısı olarak yine Alınan· 
)&da tac ve taht sahibi olmak j,.. 

tcdiğiııden bahsedili3 o:r. 
Jfab,,burı: hanedanının m ra-;

ç:sı olan Ar~idiik Otto .i.sc ısnıi \'e 
resmi dünya ınııtbuatınca pek 
bellenmiş şah•iyetlcrıdend:r. A· 
\•ustııryamn draf nd"ki ·İrili ufak· 
lı komşular Habsburg hanedanın
dan bu genç rren. in tckrnr t.;ıç 

ve taht >ahib: olınu,ını istcınedı
ler. Çünkü, diyorlardı, eğer Jlnb,.. 
hurglar ~ine Avıısturyanın başına 
geçerlerse Avusturyayı yeniden 
koınşııları aleyhine harbe sürük
lerler, O imparatorluğun J>'1IÇ•· 
lanması ile vücude gelmiş \'eya 
daha büyümüş ola.o kom~ular 
hundan pek kuşkulaııı~·orlardı. 

Oııun için Arşidük Ottoııuu ismi 
et.rafında ,·akit \•ak;ı rh a~·etler 
çıktıkça uıaktıın, yakıııılıın itira~ 

lar, protestolor da yiikselirdi. l{ü
çiik yaşta babas•nı kaybcJcn Ol
tonuu tahsil:nc annc!)i tarafından 
pek dikkat edildi. Öyle ki istil..~ 

balde yinıı bir glın t.:ıç '" taht . a
Jıibi olur.a o makama lhık bir 
hüküında: ~l un di~o İmparatorı
çe Zita o _lunu gurhdte ~ok okut• 
ıııu~tu, llununla beraber Arş.dlık 
Oltonun ~cti~tirilnıcsiade!.i ı:ay. 
ret yalnız sab•k İmparator• r.":n

kinden ibaret kalırtam4tır. Kat ... 

l'k kll' " i erkanı tara!mıbn Ar· 
§İdük O!tonun talı>Jlin~ a:, r c:ı 
di.kka-t Ql!:!li~eTdu. Grııı; P e " 
Bclç'kada katolikıerin tin\ ,ı:

tcsind-c 1 •l!-.c{cdc.:n ınczun clın 1ş
tu. Hulasa rnenfa<la senclvıinin 
lıiçhiri be~ lıııde ı:eçıncın'~, A·~i
Jül. hem kiluptoıı, heııı lıapttan 
öğreneteklcrini öğrl"nıni~ ohııahla 
•öhret aldı. Siyaset alcmin·n va
kit vaJ..~\( carılanan rhayetleri a
ra,·ında yine ondan bahsedilmesi 
tabii görülüyor. 



,-Günün sıy~si icmali--------·, 

i
l Son24Saat içinde 

Hadiselere Bakış 
~---------------------------------·' Po0:ııler ajamsının Moslkovadan 
bi'.d:rd;,ğine göre SlovyeW,er ha
len müıttef ik'erln e1in<le bulunan 
Henin ve diğ<CT naz; S!yasi adam
!< riyGe Gen..,,.al:lerinin artık ada
lıetJn pençesin-e ver~:-rn.esi zama
nı gelıdi,ği kanaarindecH:rler. 

18 - 5oO YAŞ ARASINDAKİ 
F.RANSIZLAlt AJ..ı'MANY ADA 

ÇA!LlŞACAK! 
Pw'.s Ra.d'yosunun b:lllirdiğine 

ııtm;. lbu günkü Perşemibe g.ün,ü 
ç.t<an F.e.ımi Garet.ede, 18 ila 50 
Y"§U-«:loaki büıtıi.in Frans~arm Af
mrn}'ada çah,'l!Xlağa davet olun
m,,·arı fil>lt.!'!ll-ali.le 16 _ 29 İilkleşrin 
tsı·Jhleni aras1J11da kaydolurımağa 
m.edbut tut-uJduJ<lar;na ai.t t~li
marnameyi neşretmi'!ii.r. Bu ta
lorata -'i.ykın hareket edenler p<ı
fa cezası.na. çarpıl.acaldardır. 

ŞALK CERHlESİNlDE 
A]man orduları b~uman&n

lığı~ ın bildirdiğine gike N'ovon>
si~'< cenup ö>ğusu-nıda tıolkrar Rus 
ku,,vet:leu kuşatiaxak yok~:.1-
mi~1tir. 
Tuaı ·• istikametirul.e, Alman 

kuv\'ct:eri, taıanuzıın ta!kiıl>i 'ba
kımorrdan bilıhassa öru>mli yüıksek 
mevzileri hü.:umla ele geçirmiş
Jerorz. 

Stalingrad'da, cü.r'eill bi.r gece 
hl;wmıı yapa<n hiE zwlü tümen 
Vo1gaya k~dar uz.armıış ve müte
a-'«föen p:yadc teŞblatile i.s<bi.rliği 

) aparak şidldetli ev ve s..i'rnk çar
P1t)lldar:ıe Çerç . .r.skl büyüık 

trcl ... \)r f~ brillca~arıının bu~'Jnıdu

gıı end'iW~ri rnahallesin::ı. şımal 

kı.s:n ııı zap~eaııış:..,..-d;.r. 

& v:yetlere göce Jıse Stıı;ingrad 

m iakasında AJ4nı;nta.r ağır k.ar 
YıJ aı· pahasına Rus bôrlilklerini 
b·r kaç kesjo!I'.ı:le dağıtıına·ğ-a mu-
vafiak olmııştllt!. • 

1M ÜTT.E'FIİJC GEM.li ZAYjNTI 
Bcrlinden 1:ıill:l.irihl.'ğine göce 

F,;·lul ayı n1hayefaıe kadID" müt-
tet:ık',erin gemi zayi.atı 24 m;Jtı.un 
tooıiiatoyu ge~. 

Yalnız italyıa·n ıı.·vvvederi Ma• 
y!S!n ratasına kadar on b'r mil
yon :00 bin. OCından fazla gani 

l\arne ile şeker 
C ı "'"' S&lıifeden Devanı) 

eo.ıı.ra: HaJıka e:ıım& karneleri·ne 
iı;aret ediler<ek şelker d-ağıtmağa 
karar vermiştir. 

•Bu ~·ki'ıde tedbir ıiınmasına 
sdxp tacirIT<?t:in eVıe-r.indeki şe

keri sahlayıp hal!ka saumarna
\anid'. Şekersiz kalan 1ı<1ok bu 
yii'Zrlen lh~ı 01.aro.k ş kıaye<t et;. 
mck1ed .... 

Hwl:ıe. ~dığrmıza göre beW
ye kıt Gat mi.iıc!ürlüğü 'l>ugün ga
:z~c.erie 'b1r tebl· ğ neşredilerek 
lıa',l;a n26ıJ. ~r alacalkJarını i
zah Edecekti~. 

Öğ.ren<liğimize göre bu işte 
şöyle bir rnul kaıbul e<li!m:şür: 

Eıı ay 1ıeı!k.os elkmek karnel.e;
ri.ıtin üı;ıt;ü.nO.Jki cEylıfıl - 1. Teş

ün• kmmını kestiı'l!rek · yarım 
kite şeker alacaklaıdır. Bu ya

zıla.ı· tct:ıJanaca'k ve balk!iralla.ı-a. 

bu tcplanan kuponilar kadar şe
k<:r \·eri!ecek:ti.r. Bu ~lıde ha

,... k c t etmeyen lbaacl<all.ua ~ker 
v c r; lan.iyecelılt=ir. 

Ge~cek aylılr ~nd.e dahıı. pra
tik bil: şekıil bulunacaktrr. 

batırmağa muvafiı>k olro~ar
d1r. 

Mıt\/RTİNW MiESEILESİ 
HAI .rnmi:LUİ 

!Beş aydanberi Amerika ia.e 
FU-anBa arasında Martinin< •odası, 
hailıfk:ında yapılan müzakere1oer 
memrıurıiyet ver.ti lıtr anlaşma 
,'le netieeleıırnişür. Buna ooza.ran 
adadaki lıaqı gemiler\ tahrip o
luacak ve Frıas111Z tica:r~ gemile
ri de Afrikaya satrlacaiıltı.r. 

Va ş i n g ton, su 
basmak 

tehlikesi altında! 
Vaşingron, 17 (A.A.) - PcM

m••k nelı:rini.n taşması, hükumet 
rnc-rkezi!lli gayet şitldetı.ı bir su. 
bask:nına maruz bırakmak teh
didi göste.riy0t. Cümhurreisi Rıız.. 
velt, su altında kalan 'böl'.genin 
bir kısımını otomdbi.J.le d<;;laştık

tan roma h'ç bir gı;yretin ve ~ 
ri lııorum~lk için hiç birmasrafın 
csirgerımEmesi hususunda me
murrlara icap eden !aima<ı ve e
nrir!.eri veırmişbir, 

Su, şimdiden Ja~la.r seviyesiıü 
aşmış ve bozı yerleri ba=ıştı.r. 
Me1mxıloji bi\rosu, su seviyesin;n 
bugün 17 - 18 kad<ıme var&ca·ğını 
bihfaoriştir. Halen suyun yülk

se-liiği 7 kadeımodh·. Doğrudan 
croı;..,,uya tclıilit al.tınıda bulıınan 

bö1ıgelerde suJar ortcsında kwla
cak evkre i~bında y;yece~ gö
türmek üzeı:e tayyareler sefer
edllrniştir .. ---o---

Necip Fazıl'~n 
konferansı 

Güzide şai:r ve muharrir, d~ 
ğerli ar!kad~ımız Necip Fazıl Kı
sakfuek yarınki P•= günü Üs
küdaır Halke'V'inde bir kıclnierans 
ve:recektir. Konleaııs (.AlhdClliak 
Hfımıit ve yen.ileıın>e da.varnın) i
sJmlliıdir. Kanferall5a sıa+t 15.30 
da bıışlanacalktı.r. Giriş heıik"'85 i
çin ser'l:ıesttı:r. 

Staılingrad'da 
Ci inci Sohifeden Devam) 

klLvv-etlerl bir semti tah]L·ye ctm'işle.r 

d?r. 
stalinıgrad cephesinden aldığı bir 

h"a:beri veren M-0&mva R:ady<>,u., b~ 
tün Alman hücwnların.ın ıgeri a.tıldığı
nı l>il.dim eld.edi.r, 

Stalincrad şehrine kar~ b~yük ta-
2rruız: Çari:;mıba sa.b::ıhı şafa.k~a baş

l~ıştır. E\·y-ela, Aln12n u;çakl.:ıı't tıir 
buçuk. k:lon:..etre derinlıgınrlıe 'bir sa
ha ü,,.rin:lc ıwo uç·;~ yapm:ş!ar ve 
a"h6ıııılın 100 t:ır.11< !&amı;z e'1ıı~ 

tir. 
Bu kLrvvetlerjn aıtk~ Rus 

hatla.rına karoı iki A:m.a.11 p'.y<ıC.ıd.-e til
meni saldırm:ı.rtır. Ağır kay:ı.plar pa.
b...."'Sına düışn1anı biraz ilcrle.:ın~4~T. 

i!ık gün, düşm.nnın 48 talik ile 15-00 
~işi k.P.ybı:ttiği bild.lil"ilrnekrtedir, 

MQS..'1ovada, 24 ıs::ı~t lçind-e Stalin
graddıı. Alm•nlaı·ın 80 t•nk 11~ 2000 
kişi loeybet:tlk1eri t:ıbmin «ı'lmek
tc-<!4', 

Almankır, hiç şüpMsiz ,..e<il haftalık 
rnuva.O:&kiyıeta.~erini ron. bir ga.y
ı>etle ~liıti e1ıın<eğo ça lışm:ıldıa<iırlıı.r. 

Soey<ıt ktv11veUrri ge<ri ça,1n,;ş!~r

se d~, bu Sollyet halla~ınm yarıldı
ğını c&rterm('?;, 

MO'Tı<lok Jı:1'$İmfnıle Al.-.lar ilerli
,.eımfmlişlel'dir. Ktılkao dağları .etdde
riruUo ~iddefö \21lllloilllalar vukwı eeı
nıekt<ıdir. 

BUGÜN Jl/ELEK Sinemasında 
ALiCE FAYE CARMEN MiRANDA 
J03-IN PA YNE CESAR ROt\.~EO ~ 

~ 'l'arafında.n yaratı lan renk.l.i . t(~ 

·lif-.':!!!!'!~~!!.~~!;'!!!': 
~..:;. ... ~~S-.~ Bugün saat 1 d'e teJlll!litlı matine ~ _ ~ ~ 

Tarihin :uicrL. San'alıııı şerefi.. Aşkın ıuanıcti.. "~ 
l{udretiırı. eiiCrİ olaa 

e izler Arslanı 
T.'.ROLL FLY1'"'N - BRENDA l\'.lARCHAL'm 

ft Son ba•tİ kıısıMO -· 
Bu{Yibı L A L E nin: En bil yük ma.vaffaldyetidi..r. 

Buı:ün ~aat 1 de tcJl:ı.ili~ nı11tiııe •••••il 

iRAN'DA 
iAŞ~ 

DARLIGI 
Amerikalı İaşe Mis· 

teşarı yeni 
bazı tedbirler aldı 

'.Berl1in, 17 (Radyo) - İrand:ın 
gelen haberlere göre iaşe vaziye
ti gittikç<ı müş.kıüll bi.r d'll<uma gir 
mişti.r. 

haın'a yeni tayin cılunan A
me-ri!ka14 iaı;e müıst,eşarı, memle
kette illk icra-at dl:aralk, buğdayın 
tıonu 3500 riya.le çıka=ıştır. 

Madagaskar-
• 

da lngilizler 
bir şehri daha 

işgal etti 
[»ndro, 17 (AA) Dcığu Af-

ri!ka b<Şkum-an<lanı aşağıdaki 
reoııni te!:ılcği Gt>ndermi.şlir: 

Tananariv'den gelen ve cen~ 
ha cIDğnı iferllryıen llnlt'alarr:mıız 
diin hiiM!!Illet mcr~e iki yüz 
Yinni beş kilmne<t.,e mesa!fede bu.
Jıınan A<rr.lboıı;bra §€ilırini ~gal et
~lerdir. 

--o----. 

Çekilme-si istenen 
lngHiz Nazırları 

ingilizler Fransız 
sahillerine 

VŞi 17 (A.A.)- Alııwnbr, ln
gitiz komandolarının Fransa şi

malinde Diep tarafında arlıa ar
kaya y3plıkları bir takını hare
ket~ pü.skürtüldüğii.ııü Pariste 
söylemektedirler. 1 Hkteşriııdc ge
ce yansuıa doğru mot<>rlil bir 
gemi, Norınandie salıiliııde Coıı
tanses'in 10 mil bat> şimalinde 

Annomrille'c İngifü komandoları 
çıkıı.rnıak istemiş ise de Alıılll:n 
sahil batary2lan dnşnı.anı püs
kürtuıüşlercfü, Almanlar koman
doların bir bask.tn hareketi yap
mağaı muvaffak olduklarwı ve 
Aınigny o<lası batısm:laki Alman 

1arassut mevzilerine hücum ettik 

leriııi bil<tiriyQrla:r. 

Diğer taraf.tan Sm;yetler de kıo
nın bıı fja.tm iki mislini. vereçdı:
Jerrni ilan e1m'~1.crdi.r, ' 

Berli~, 17 CR>.dş\;) - hıgCLz lro
müni9t pat•t..İ6f. ~trslnin t>ildirıdığine 

göre, Ko.mii~ Partisi İcra Ji• y'eb üç 
--------- -------ı naz.ır ve iki b!!,r-ült elçinin mn..taft 

12 E.Ylıli gecesi 6 İP..:ill:, •ubayı ile 
lı:r kaç {;rcien mürekkı~p bil' kt:ırnan

W> grupu Norına.ııd;<ı sııb.Vndt Cber
bu•.'g civcı.rında kartiyn çıkm3.ğa te

şebbüs ertmi:;rt.ir. Bw..:ları gt>tiren ge

mi, 12'P ateı;iıyl~ batırılmıştır. 3 İngi
Vz Iilzeı~ S'ahile çıkmış \>"e üstr e~ 

a;J.rn;.şt;r. Ürü boıWlm'llştur. Alman 
h'ilkürnıeti İng:i.Hzl.l'rin Büyük Britan.

ya Cen"Up sabi~l J~ıaclarında gemt

ier lopladı.1<ların~ lwmr.ndo han,ket

lerini ve hava fanliyetıeı•int ar!.tıı'dık

larını gö:ziinün.e geti;erek İr..glliüle

rin Mos'ıwvayı tıatm.=n için Dit'ppe 

ba9kı11ı1na benzer bir har.eket daha 

y.apmağa. lıaz.ırlanJ~kla;,rı k~naatini 

peyda etmi:tir. 

AN KARANIN 
YILDÖNÜMÜ 

CBarnıakalcdı?n Devamı 

anlarda !Uııslafa Kema·I n kmet 
inöııü karş.ıs:ıuda matbuatı. ile, 
filııir sistemkri ile, ha.tipl«>l'i ile; 
yay~ ~ö"ret\.erin.in güvenci ile 
nasıl bir iç alemin ay_ak dirediğiıı:i 
ve ııasıl bir dış atemin, 

- Türkler Avrupa medcniy~ 
tinden ıızaklaşıy<>rlar .. 

Diye luyaınetkr kopardığını ve 
menfi bir m uka v emel.in nasıl 
şalıla.ndıeını bötiin sahneleri ile 
piirüzsiiz ha tırlı;ı:oruıı. 
Tıpkı ruedrcscu ;u kal kışına, 

tıpkı fesin atılışına, bpki ~inıen
•l'feriıı Tii.rk ş~hirJoriui ıı.'\omir 
ağl,a·ı fü.- Inıcaklaınasıııa, tıpkı 
Arap harfinin bldınlışına. baş 
döndürürü bir hezeyan irtiaşı ile 
mukavemet ettikleri gibi. 1 

Fakat, Ankarada, yeni Türkiye
nin her inkılap saflJASmm 1emel 
atı,.•m•faki ı.en:.e.-Likle tu>t.tu, i!"" 
lişti, ~rııildi, ve bugünün A.nJ<a.. 
<rası oldıı. Ankara, hugü.n .artık 
yalnız 1'ürkiyc&;n baş şclrr:.u.i.n 
adı .ı,,g;ı, yepyeni bir dün.ya \'11.r · 

lığının ve bir mıll"t hüviyetinin: 
oombofüdür. 

Ankara ooınd.a 19 yıl önce; ldil
tür, fiıkir, politika, siyas.<t, milli 
varlık ve sosyal hüviyet bakımın
dan diinyııya yepyeni bir doJ;<uşıın 
varlığını ve 19 yıl içiııden istik,. 
bale doğru akışıo tGplu.ve ahenk
li gidJş:ni bı;luyoruz. 

Bu bizim iç-in böyle o:Jduğu ka.
dar oo dukuz yılın gdi.,.iıninde ve 
on dokuzuncu yılın dönemeç ııok· 
tasında bizi dış iılcmlerdcu in.:c
Jiyen dost millctlcrln de görüşü
dür. Londta bdediye reisinin rad
fo mesajı ile Ankara beletliye 
reisiıu.izfo şalısmda Tiirk Anka
rayı öğüjii bunun ne caıtlı bir 
misali ve tezMhiiıüdür. 

Lond.ra beı.e.uye reisi, 
- Aıı.'mranın bu inkişafı At,.. 

fürk ve luönü Tiirk.iyes.inin kiil
tiirel, sosyal ve ekon1>m1k teka
millü ile muvazi olarak yüriimiif
tür. 
Derkeıı yalnırı: Ankara şehrinin 

steploer arasından bi:r medeniyet 
abidesi hJlinde yiikselişmi öğınü
yor, Ankararun bir millet hüviye-

L oddMilineleri ~ı?r'.do. bT~· k.a.rw 
ıllibae eıtın.'.şt'c. ' .. -...----
lktısat Müdürünün 

izahatı 
(1 inci SalıifeO-,,, D"vam) 

hububat tac(rleri vasıla~<ile yap
tırabile~ektir. Ofis sadcee tanzim 
satışı yaparak devletin malırlu.t 
gelirli kabul ett.iği vatandaşların 
ekım:ğini ve ununu t.emlıı, ı.~ 
.:ekı.ir. 

Serbest ınübaylL!YR h.onüz baş
laıımanuıttr. Şciı.rc her giin 3()80 
ÇU\'al un tem.ini için tazını ola.ıı 
25 vagonun ve geminin nc.1sıl te
min eıi.ileceği aı·aştırıluıa!..tadır. 
U:ışm Y ~kıu olm:ısı .da nakil hu
susuııd<ıki zorlukları arttıracağı 
sanılmnkt.:ıılır .• 

Ankara Hükumet 
t\'aerkezi 
(1 inci S&Jıdeden 1,evam) 

duğunu söy!ed4ı::Le.o ~cn:ra dt:mi.'flir ki: 
- <.Affi..tıara'n.lıı hüıltürnet snerkezi 

ola,_ seçilm<'si Milli Tüttt Hükumıe
t::mn bakikaıten. siyas~t, sevkulceyş v.e 
idare bail-:tnııı;..den ~ iss.be.t!i di.iyü
nerek iş gürdi.ıö~3i.ı. bar~z S!..ıt'r-tte 

g(.::;;l:errn:.şUr. Q mıı~ndan itA;!l:.-en bu 
k:ı.ıarl~ra &\~h'B, işler J'Rpı~ııuş, aüşü

r:oülen p{a.n.Jara göı<ıe ü~ta b.J~la:nı
ı~. Aı:tı;:ıaran.ı.n yen!dcn ıll.Sı1sı lçıin 

her şey ö!çi.iıldü ve bir plan dahilindıe 
yapıldı. Vt' ıOOtea-ktbEn bu ŞlViir, nl'U.- 1 
B..ıl0aan .ikt:>Sadl id;,u·cy~ u:ygun bir 
tarrz.da iaırır ~didi.> 

Berlin. Il::d~osu btıT..dsn ~X>!'ııl''a Arr ·ı 
l;n"""" iıı:;..Jtıne. iş't.lrak e<lın Al
man oli!lııırlarının AtıWo1unun rı..Xıtr 

38 bin Urallk 
tntikarı 

çuval 

{l inei S:ıhiledıetı Devaın) 

carefıi yapan İı·an teb-aasından 
izzet Şafizade, Agrcıpy.a.n Gıanın
da· Jtlı.alrit \'<! ihracat 'kıoını!cyl'.liOr 

culuğu ile iştigal eden Mi Er
g::r:i ve orıak1'1r.L rn.ü""'5esesine 
8()(){) çııvat sipa-riş vemıişt:.. Boş 

çuv-af.ın tanesi 35() kı.ı.ruşt.an 

~ ~ de dahil satılma
sı ~ıgıeli.tU,JOn w müewese 

İranlı tikcatdı:T 8000 çuval içİill 
38 bin lira talep e:ım·şı,: ... 

İ:zızet Şafi aliiiJrnd arlara ırııti.ra-

caat edoerek HKıı;filt ve Mır~cat 

tüıccad.e artı:k'\arı-nın 'kend:sin

d!en 10 bin lira fazia paıra- a'.dJk

lannı roylcaniştir, Fatu.ral:ır, e1-

de ed.ilrr.«ş, icildia etrafında ge

.re\W tafö/'1:1:8rnta b~;ş.lan~ır. 

ra ınrgun bir tar.1da. i,} gö:-dü.klerin.i ·--------------
beyan ederek: 

_ <Böy:eli:k.le Aı:«.ararun ıycnlden 

hcyası Alm:..n - TUl'k do-;ıtluğunun 
arlırnaöına v._Eile o!n.l'l..ŞiW'. Bu ıt'bar
la biz, yeni TütJci.yc h~Lımet !n(!rke
nı.in kurı.:\ış.mıın 1G U'Dıeu yıl dV:\jJ
mil gü,nıilrJ.iC Türk dostlarımızla bir
ir.:vt.c ıst:viniyortii"..> Dcıniıi' ve s:,ıçdet
&lekl('r\ni bil.dir~niştlr. 

Ber]in R?~d!ycsur~un l>J. neş.riyt lı 
'Nrk _ Alıı'!..an dostiuğunuın yeni bJ.r 
tr.zahü.riidür. Ve bu d-Qs.t;uk 1;_,t;!~bal 
fçıi nd&nlıa vaitk.3r olnıak Yolur~udır. 
Her ves.ilE De hiz.e samimiyı~t hislr
rini iı;'l~r eden Alman dlo.:ııtl.:ıı Lnil7.: n 
An~-oara ş~h:'!inıln in~: 1'!}afın1 ;ılfıka .ile 
ta:kip ed,er(.'ltı;: bu yılciö~-.ün1lt , <'s:!es.!y
!e sucı:.t, !'('fail lernetmiein.de bulun
malıı.rın.ı. ayni hisle, ayni mühaıbbetle 
~l'.)'<lr, doot Alman mil'etin.e saır
gı ve sevıgtl-eııim!'l.i ~n.ıız. 

B. CEMAL 

rŞARKjda~ 
~ Bu li.üta ~ 
~~ Dehakar. ve meşhur rej' ör ~ 
'i~ WILLY F-OilST'ın , 

~: Filme çektiği 
• JOIIANN STRA VSS'ı;n 

Şaheser opent:i 

WİENER BLUT '~ 
• ~ Ma ria Jlokt W illy Fı·itsch f~ 

1 
Tlıeo L!ııgen llans Mas.er {i 
in ynratlıkları cihaıtŞiinıul ese1j 

Suarele~ için yerlerinizi : 
•vveldeıı Mdı:rınız. ! 

' L- i01 Telefon: 40380 ~ 

tine seınbı>llük ed"n asil roııız.i.ni ı 
de öğüy.>r, Dün.yanın öbek öbek J 
cehcnııcnı alevleri içinde yıınıp ~ 

;mY.cıı11 BU 

TAKSM 
HAFTA mm-ıac:ıaZ11111aı:m11ıı.. .. 

kavruldıığu böyle onlarda dost ve ~ Sinemasında 
nıüttefik İngilterenin lıaş şehri 

belediye J:eisinin dost ve müttefik 
Türkiycyc kendi merke-.ıiııde se

li\ınct, sa&det, refah tenw:ııni edj,. 

şin-dcki halis dileği ayni z:ımıındıı. 
içten duygularımızla kı>rşdarkeıı 

Türkiyenin kalbi ve remzi Anka

ranın baş şehİr s~çit.işindcki isa

beti bir kere dalıa Atatürk ve 

İnönü huzurııada minnet ' "' şük· 
ranla yiıdctı.ueyi milli vazife ta

nıyoruz. 

Türk delühı, Anknrnyı baş şe

hir seçerken onda Osmanlı İmpa

ratorluğunun bütün sistemi ile 

tetlııedilişini ve yeni Türki~enin 

bütün sistemleri ile y_cryüziine 

doğuşnııu aramı.,<:tı.r, Bunun için

djr ki bngün Aıı.kara dünyanm 

.,.. salim bar ;rasaıt meıik<YLI ~ 

ve bir millet admnı eşlJ..liğiııi ve 
timoalliğini yııpabiliyor. 

~TıM iZZET BENiCE 

Öhnez bir hayat faciası .. İlıtira sJa, dolu bir o~ r<>ruaru .. 
~ Hasret ve sevgi ile yanan bir kal bm acı feryadını .. İztuap ve ~ 

.elem iı;mde rk.ıvrana·n bir kalbiın heyecanwn. Saadck> susamış 
~~ sevg>i için titriyen bu gönlün en yü.kı;ck na,,ömeler.ini W:rewıliın 

eden 

ZEY EBiN AŞKI 
TÜRKÇE SÖZLÜ - TÜRKÇE ŞARKILI 

~: l\Iusiki bestekarı 1 Raş rolde: Elmacı güzeli 1 Oku~a<nlAr: 

1 
Kemani filminin ba-ş artisti SUZAN YAKAR 

SADi IŞILAY . AZİZE ~lİR SUAD GÜN 

40 Kbjilik KÜ:\-IB SAZ HEYETİ, AYRICA 25 KİŞİLİK KORO ~ 
.~ HEYETİ. Bngüu saat 1 de tenzilatlı matine. ·~ 
r.; ~?'VITTH .mr .......... ~·~......:~ 

~EŞYA SATIŞI~~ 
• Beyoğl'u Dördüncü Sıı1h IIıı!kulo Haki.ı:ıi:iğlnden: 942/90 f 

Terck<ıSme mahkemece el kon ulan ölü c.m.ani'ye ait ve ~ 
mahkemece tcsbit edilen eşyalar Kıwmpa~ııda Knltukçularda 

~ 23/IO/M2 tarilune müsa<l·if Cuma günü saat 14 de sablacakt:rr • 
~ İsteklilerin yul<anda gösterikn gün ~.., Aatte mahallİl:ıde hazır 
• buluıun.al.an ilin cılunu:r. (604.4) 

' ıra Yi 

~ıli 3 -· S O !.'I TEL G-'R"A f - 17 ı ci 'f~RİN JU! 

Ekme meselesi 
tı lnci ezıhjfedf\rl Dt":a'Tl) 

le ma1üli.yrt vr hidtmtatı "-at:.ıniye 
rnaa.ş~an alanlar • .açrkt~n t.ay!n ediien 
vekil. memur ve tnü~1a hdt11lnler, eli 
i:;te.ı Qekfüilenlcrle kad.r06u ;ıga e<li
len v~ Ve.k.Slet enırlne 4.Jınanıar, r.ad
Y"O yayın mü~ltrlıtdt' dai ıi su
rette çalış.3.n gü-nıdt'li-k] wn'n'..küı•la;r, 

Eı-e-ğli kömür havu1sında sc:ğl·~c t~
kilatı ve amel~ birliği menı\.1.-ia.rı, 

Bunlar liç gün içind~ Wlduracak-
11ilrı beyaıınn.tneye :zı_•vcclerind, ı:ocuk
Ierı.rtt., an:ıte, büyük t:1rmt', k~rd-eş 
"YC tı>nmlarınt yazacak!aı"Clır. Kadın 
n"tC'M!l.lrlar kocalarını, f'l'kekler, Prkek 
k:ırd~J.erini bryannaımede g::...,-t.Prm1-
yeeeıklerrlir. ~ ~~' ri ve g.'<İikli 
l>~rem.loerine dahil ole.ular da grçin
d,ruıiye medııır olduklar!. k · ·<>!er 
için beya.n.n.a.me dok!ı·rac.-aklaı'Clır 

HusU&I kanunlarına göre ayn~ ve
ya nakden ntfer ta,.in! w.mn.."lu alan
::r, d6'v!etÇtt! iS§e~ tcnlin edilenlOT 

"J>ar.n""1l'YC trbl tululmıyacokbr
dlr. 

1 
Be!edtye bu beyarn·,,.ıel eri kaza.. 

ara gö u r . re at-"tl. t ~decr.-k ve ona göre 
ha~ı fırı.ul:ıra ne rnl:kta.r un vrr:le
c~gr anla~ı1ccakıtır. 

B~aımı.rnr~er l-'c::zr.rte.i.nc kada.r 
nalhyele.re tevz.i olur.-acak Vle üç gün
dr doldurulu,p voeril<'c•ktir. 

. SPrbest meslek .sah~pI.crf d~ ikjn.cf 
tıi kanneyle yine bugünkü m'.kiard:a 
a~.acaklardır. A:nıe:a·k c.nların a~acağı 
t•at B<-led;yenln bııGdayı trmln ettiği 
f at tn€ıirıO.en tesb;l ('(i;] ecc.ktir. 

Bole<Iiye Mal"öaası Y«nl beyttıın.a-

Tavuğa da gem, kan
tarma vurulmaz ya! 

(2 inci Şalıifcdcn oe,·am) 

n:az ya! Heıın de d.5rl beş tavuk 
yırmi liraMr zarar yapa•bJJir mi? 
Dört beş odam bil<ı yapamaz hıı 
zaran ... 

Bir iki şaM! te dinlenild!uen 
so.nra, hiık:m, Rultiyenin on lira 

para ceza ı, on lirada Hesnaya 

zaza;r ve z'yan ödemoesine karar 
verdi. 

!lfahk:em€dcn çıkan Ruk:ıye: 

- Uğur d'ısun, diyoocdu, ~midi 
gider g. tırnez tavuıkJarın heıpsini 

kesip lhiı; çmiba, b:r pilav, bir de 
yahni yapayım... SonJ"a kendli 
kc-ııd'1ne: 

- A a·k,J.sız karı, dedi, aldım sı

ra piQ,ş ya,pacağım. Y ap.acağı.ın 
amma, pirmç nerede?. 

HÜSEYİN BEilÇET 

na ... Jerinin ve rnıah:ı.lli K ... · n.ı;•leı·in. la..bı 
içln ~~-nn gı.,len }-,azttltkl::ıı ını bu.
gün ikr:ı1a' edeeP.k.tir. A.rt.~.:-ıradan 

gö'Xierilen U.rne ktğ.t'.arı bu sa.pah 
gtılır~~r. 

Bu sabahki ga-ıRLekırrit'n biri VaI• 
ve Belt:d'.ye Rei".i B. LUIJ.i Kırdaııı.rı 
Anokaray<ı gıittiğiui y:u-:11ıı§<ıa da bu sa
blh yaptığımız ~M:i1<•ıa ~ör< b11 
habt"r doğru değıiid; r. \'al' şe>Jıri.rni!ao> 
dedir. Belediyen.in bu nl~V'ZU'Ciwk1 di.-
1-ekleri Anluoraya bi]diri!errk incelen ... 
m;ye başlaI>mJŞtı~. Be!ediye ı>('hrin 
tekm.il ekm~kl.ik na ihtiyacının y;~ 
01'5 tatYtın:Ian kt'ndis'ne "'C'r;Jmes:i
ni ~teıt;r. B u trklife görıe ~ 
&i.n v-e~ fia.1a nakliye masnft da 
!rooularsk _,...,; amcıı: fi;tı f;eo;b;t o
lıl!ll8caiolıı·. 

Fransada grevler 
(1 jfl<S SabifedCtıı Dr\.·aml 

I~. ~ekTinde Per,şernllıe gü
nu grev teşeıb'liiıs1eri <Jld:ıığu bil
diri'.!nAted:ir. Bi.- kı:ç saat son
ra lı0fse ç~adan nı.haalt ma

k:ıın'ların ve 'lıilkfunetin rrıüda
~alesile işe tekrtr başlaıımıştw. 
I.şin tafü edilnıoesi, seııbeııt bıra
kılacak oıı.m esirle.rln yer:.ne gön
d-eriJ,en işçiler:n t,f,;bj bulurıacaı.,.. 
ları şartlan bazı roahfılierin yan

lış tefser e~lri yüzünden ile
ri gelm:ş gibi giir.üım}ıor, 

Grev1.er başlıca i>;;g<d altın& 

buiuıımıyan }calllSada ve ekseri
si Iıyttı bffigesiooe çılkimt";ltır. 
L'}'<>ll iş çe-vresine dı::ıhll ve Cban
beı'Y, GrondlJle, An necy gibi da
ha ba4<a wa:k merke7ıletde işi'n 
yc.r;.m saat tatil. şck:Bir.de n·Lifrrı.a. 

yiŞler o'muştur. 4ç'1erle polis 
a.rasıooa çaı<pışına • o'Jm-amı.;tır. 
Hüıkı'.'ımet, grevlerin 1941 de Ma

reşaa Peten tarafından neşredi
leTb karamtııne hükümlerine ta!bi 
d'd>uğunu hatıilafım;ş idi. Kahi~ 

ı:e durumu incel.im ve grev ha
reketinin nihayet bu'd\tğunu ·gü

:rerelk ıeı;.şa mahal Oılmarlığı ka
rarına \"armışi:ll". N,ürna.y:şl~ri 

başli<!a şinıend'iier amoelcsi ya!)
tığı halde demiry<Jı.ıı servderi 
bundan hiç müte.,,,,,ir c1'iınamış
t,,.. Nümayişler, işçi!e~n Allman
ya.~·a giir>dmJınclı: iizere tesb;t 
ed'iıldll'keri b"1>er afandığı zaman 
~amış!ıt. kinler! teıfuirt edi
len ;wıe,,., ait lisıte'ler, sokak1.ara 
~·apıştı:rılan duvaır llinlarile halı

ka bilrurilmiştic • 

O. Bem~yolları ıe linıanlan işletme U. İdaresi llinlar~ 
llı!uha1rnn<:n bedeh (l-!23) hin. d(ii" yüz ~ üç lira (36) otuz 

•«kiz h-un1ş ol a.n m-.M~! c'cs '"" eb'at!& "ımpa!'a !ajı (27 /birin.el tqr· 
rin/194~) ,,_,ıı giloü saat (14,45) 00 dördii ıı..-ı.rıı:: ""'11• Jbyd:ırpa.pda 
G:ır binası d.a.biliOıd.ek.i kıomL ... yon tan ıadoı.u açık eksilime ustNile satın a.lı
non.cakt:J.r 

Bu iş<! g:rmeıc Is• yon!wn (106) yüz ahı lira (76) yetm'~ altı kuruş. 
luk mıuvak'1..-at ıem.:n:ıt vr kı::.'111..'l!Ji.ln ta in ettiği ve.r?.ikle biri~te eksiltıme 
SU.nü saatin~ k..'\dar lro:n~ mün ~aa !'l 13.zımrl.ır. 

Bu işe ü ı;ar1'ıomeler romls.)'OC!ı'•n p..,..ız &"""'k d&ğctılmııl<'bııtır. 
(530) 

Bu, akşamdan itibuen Beyoğlu İsiiklıi.l CNJksinde 

1'aln.u: 15 güıı içU. 

SAF 
U.m uıni .istek ü:ı:eriııe 

ALABANDA 
Reriisiine ıwdet eiiyft, 

tık defa olarak Nihat rolünde 

SELAHATTIN PINAR 
ve Dı.ırmııı. Rc:.s fJi U A M M E R 
istanlxıl Festival heyetinin Ka stamonu ekil>indoen meşhur 

DAVULCU MABİR KARAYILAN 
Kemani NOBAR - Kanuni AHMET Yı\TMAN - Cünhüş 

CE'\IAL - KHırnet SALİH - Kemıı.ni 111AKSUT - Darbuka 
FERİT - Okuyucnlar: A(.;YAZAR - F'ARUK ALTIN 
Bayanlar: FA.İDE - İzmirli l\IELAHAT BİRSEN 
sı\."liYE - CAHİDE - NERMİN - SEHER, 

Pek yaknıda Elu-cm ve Cernal Reş;t Kardcşlerln y02ııı 
besteled'kleri büyiik Revü???.. Telefon: 40514. 

n:il:immıiiıili;ıı-m~1D11111ıamiıı:!.m=mm:m:m:ııııı==ı~ 

Si.nemasınd.-ı. BUGÜN sem 1 den, 
Yarınki PAZAR :;ünü ~ 11 den 

itibar""' 

ÇALALIM DANSEDELİM .. 
Günlerin ve gecelerin en hoş, en giW.J eğten esi 

OYNAK BİR CAZ - KIVRAK BİR :\-IÜZİK 

BOB CROSBY 
Baş rolde: Tatlı sesi ile ııeş'elişarkılar ~öyliiyor. 

S E S Sineması Ileyoğlun da Şehir Tiyatr&>unwı eski 

--·- Komedi kısmuıdad.ır. Tel: 4.9369 llCll _ _, 
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.--Gayrimenkul satışı --
Beyoğlu 4 üncü S~ı lluk uk Haki4Illiğ nd.!n: 936/168 

Terkesine mahl<cmoe elkon u!-.ın ve tasfiyesine karar veril.en 
ölü Jd< Ovad;y~n:n uhıesinde bulunan İslan'bul Çelebıoğlu A
jiı~-<lkJ n mahaiiesi N.aca.ham ı:m cadıilcsi e*i 87 yen. 37 numa
ralı düıkkinın üçte iki hiSEc si tapu koydı mucibince mahke
memiz tarafından 12/11/942 tarihine müsadiıt Peqeır.ibe günü 
saat 10 dan 12 ye kadar açıık art.t=a suretile satılacaktır. Sa
tış lxdel. yüzıd€ yetmiş beşi geçmediği takdı.nie ;kinci arttır

ması 23/11/942 tarihine rnüsa dif Pazarıesi günü saat 10 dan 12 
ye kadar icra edikcekt.r.Tam arnının kıymeti 9500 liradır. Tcl
laliye rtsırni ihale pulu tav:z bedeli müştıerisine. satış gününe 
kadar vergiler terekeye ait.tir. Arttırmaya girebilinck iç.n % 7,5 
r.iSbetinde pey 2kçası yamma k Jaızımdır. 

Tafsi'..'ıt: Me,.üır düldkiın tam kargir olup cephesi saç sl:ordUT. 
.Dülkkiının cephesinde camlı vrtrin ve içinde dolap!.ar vardll". 
Dükikiı.nın dö~cmcsi tahta, tavan tımoo olup i.rdaı içiçe 3,15 
metred'r. Bochuma seyyar mer<Lvenle .inilıir havası 19 numa
ralı pı:.rsele aittir. 

İpotekli alaıe~lldar ve diğer her alantadarların irtifak hal<ıkı 
sahit>lcrin n gayrimenlkul üa er:ndeki hakları hususile faiz ve 
masra.Ca da.T olan iddialarını evı-a.kl mililbitelerile bi.rlikıe sa
Lş gününden en-e1 maltkem eye bik[.rttnelcri icap eder aiksi 
takıdirde haklorı tapu sicilile sabit olrnadılkça sa.tı::; bedoefoin 
payla,'Yrlasından hariç kalaca ld.:>l"llır. _ 

l
. Jste.klilerin yuıkarı<la. gÖSte rilen gün ve saatte Beyoğ\u Dör
auncu Sulh Huku.k mah!tem esi kaleminde haızır bulunma-
a.n ıiiın olunur. (6046) __________ mme_..-.__... __ ._~ 

Teşvikiyede Satılık Arsalar 
Teı;'Vi.lr.~e<k Emak caddlesi üzerin de hCT tür!ü i:ıina yapmağa 

rnü.sait ilki arSa satıılıyor 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
&as No.. Yeri Kıymeti Mcs;ıhası Tem!no.tı 

JeuLMACAr 1 

123456789 

1 -- --- • ı 
2 • 
3 - -. --

4 .--
5. - - -
6 
7 
8 

-·ı-· -- -- -

il ----. 
' . 
• - - . - ·- -• 

9 '-''--l..-!...-ı=a~_.ı.._ı.....ı. 
SOLDAN SAGA: 

l - l:)aylom-ak, İcar, 2 - Donuk, 
KürJ..ü n'a.klıul blr hı!yvan, 3 - Sü.at, 
Ku!übe, 4 - Sıcak!:k, 5 - Bir mey
,-a, Kötiı, 6 - Aıe ... ·cuL olmadığ'l hal
de göze görünen Ir..CVhum bir şey, 

7 - Doğn:Juk, Ed=ıt, 8 - Kayantıla
ra.k içilL'lll bir kük, N:h.ı~t, 9 - k.-a
lrt!!, B~ ~t·yin :ı.{.,'lrlığıntn kendi ken
dine az.a ması. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 
1 - D.r..cl~ı~r. n:r nevi bez, 2 -

Tavlada bu·lunuır, Toprağın muayyen 
biı• u&u~lı· bellenrnesi, 3 - Beygir, 
Mevtıurn, 4 - Bir ı<por Aleti, 5 -
Mevcut, D1,.;rio:k, ~ - Yakırılık, 7 -
~a.lt.la g&ılerrnek, Nota, 8 - Te
nis O)'n<lnaıı. lıle-t, Kor,ya kazaların
dan l:ıirl, 9 - IL.kl btr Türk. kavmi, 
Göğüs. 

Dünkii bulmacanın halledilmiı 
,Uli: • 

ı 2 3 4 5 6 7 ~ ' 
1 A L E M

1
8 S A K !:-_ 

2LAV•B•SOL 
m Tl')'\''kiye - Jlarb.ye Vcıll ~l,325.-Lir<ı .u.so M2 2133.-Lira 5 t L • p u T li L E 

lııonağı mahs.l!esi Bo:.-1an ve 4 M- • p 1 L O T • -T--
Emll>k ccdd.·le:ıl eSki 8/4, 
yeni 23 mımaralı arsa. S • D A ı 1• ~ E J?. 

40l Tı·şvıkiye - Harbiye Va.il 3-0.130.--Lira ~07 .M2 3013.-Lir.ıı 6 Y • K A M f L • Ş 
kon:?ğı maha:;}~i Bostan ve 1 7 - -
Eml.,;k cad<.!eJeri e.:-k i 8/6, A B • v 1 A K • D A 
y•·m 21 numoraıı ar... 1 8 M O R • H • S U R 

tı>hn1, yukarıda yozı.lı gayrlmenkul'cr peşin para tJe ve aç:k a.riı'..rma usu- 9 A L E V ı • T A N K 
l yfo satrlaokl<r. İhale 11/11/1942 Çal''!l'.mba günü saat 14 dü Bankomız is- l -~:..::::::::========--1 
~r.00~! Şubes~ Satış Kc:arLsyonu huzurunda yapılacak ve en yi.ı~ek bedel ~er

Hıe h ]dirilecek ve haddi liı;yık görü:lı:lilğil t.akdird\? Mallye Vekaletinden isti-
2:illl l'<llcrrk muvat.aka.t cev<ri>l alındıktan oonra k:ıt'l ib.ale;ff yapılacaktır. • 

Satış f'snasında verilen bedel mukadder ltJJ•ru·tl grçtiğl tak·dirde teminat 
nk-çrs.i derha.l art.tınl:mıynr.ak ihale kimm. uhdıcsine icra edilil'5C aradaki fark 
lr.t.ıı.ı.n tıahsJ. cdilecekt'.r. 

Müzüıyt'•c.lt"')'C ı,tırak ecit'ccklrrin rnukaddnr kıymıetin yüzde onu niOOetindc 
trm1r..at yatırmalaTı 1.ö.ız.undır. io.ıtı•klt1eI'in trun.irı:ı.t akıcesi, nüfus lt'zıkeı·esi ve üç 

e.det to~atla bI.ı.•llkte bild~rilen gün ve saate kadar Şuıl:M:,n1lz Em:lfilc servis.ine 
müra<'.aat et.melı•ri tn('r~. (526) 

~: HASAN FARE ZEHİRİ 
~j 
, Fındık faresi, Sıçan, Tarla faresi ve bütün fz.e nevilerini ö~- ! 

~l dürür. Bir parça yağlı ekmek ve ya pastırma üzerine sürüfüp :ı 
ı de crare!.crin •bulunduğu yere bırakılırsa bu mükemmel gıdayı ! 

seve seve yiyen fareler demal ölürler. Küçük fındık fare1eri 
için fare buğ<Lıy zehirlerinden se rpmel;dir. Buğdayın kutu
su 20, Macun 50 kuruştur. Büyük Macun 75 kuruştur. Hasan 

~~ ~-.:.~-.:. Deposu ve Şubeleri. 

1 O. Demiryolları ve Limanları İşletme U. Muesi İlanları 
\.. . J 
A~ğıda ~. muhammen bedeli va muvaGtkat t~tı .ayrı ayrı gösteril

rr.:Ş ol~n muhtelit malzeme 26/10/1942 Paz.artesi günü !:.aat ıs den l.Libaren 
k..apa?ı :ı.art 1.J9U}:yJt A;ıkarada İ'iare OOasmda sıra ile ve a.yrı ayrı eksi!tme
yc ~tur. 

Bu şe girıne4t istiyenlerin Listeleri hizasında yazılı muvo>xka.t tı~m!nat 
ile kanunun tayin elliği vesikaları ve tekL!'eri ayni gün sa•l 14 de kadar 
Komisy-:ın Rels!Oglne vermeleri lıl2ımdır. 

Şartnanlelc.r parn.Sılz olarak Ankarada Ma.lztıın~e Dair~drn ve Haydarpa
pıda Te<;cllilm Şe!l•iOJdcn temin edili.r ve nümunelor Aı>ka:;ıda Malzı>me 

Oairesinde ııikıilc'1>ilir. 

R"'1!1rneye Konan Malzeme 

ı No. lu 16tc muhteviyalı 1500 a4et 

Muh:ımmen 

Bedel 
Lira 
--~ 

ı><çete. 3375 
2 N<>. lu 1"'le muhteviyatı mı>hleli! 

yı.tak, yastık. çarşor. örlU ve kı1'!:llA". 16589 
3 No. lu liste mtL'ı.leviyatı k:ı.ruıpe ve 

ff'Z'"'"'ılar. 6955 
4 No. hı 1.is'e muhteviyatı 750 adet 

küçuk ve ı(I() adet büyük bilet torbuı. . 4759 

Jı.fuvakkat 

Tcınln:ı.l 
Lira. 

253,13 

1244.18 

521.63 

356.93 
1473) 

1 r 
~ 

nhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 \,. __________________________ J 

M!'tal Ant ~k~on çe»k tel h•l•t 
li m/m hk 300 er metrelik rulo 

halir..dt) 

Mikrlan 

100 ltilo 
600 mı;:tro 

Çe!•k t('I halat lKl m/m lik 300 • 

Pazarlığın 

Günü saati 

20/10/1)42 salı 9.4-0 
> ID 

1 - Yı.karda cins ve mlkdan yazılı ~ kalem malu>me pazarlık~> ..,__ 
Un aınacalctır, 

2 - Pazor!ık Jıiz•larında yadı gün ve naU!rrde Kobata,<4a le-vozım 
Gdx's.nıdt·lı:i merkez :ı.!ım k<>m;syonunda yaptlac:ı~ır. 

3 - ~!·ta! antifJtasy0n ntJlllltli!ıSlheı: &ün öjled n eonrs ~ü G"'çen 
şı_bcdr görfileb:Jir. 

4 - lst.kliln:n pazarlık iç!n tayin olunan ı:ün ve 
MP<"!-k,rri f.yat ü.zer'.nrJen % ıs 1ıom:inat paraslle birlikte 
n. milracaat!an i]jn o?ımur .. 

!l.lal!eı-do teklif 
m~ı.kur komi.-yo

( G33) 

Su,tanahımet Birinci Sulh Hu.kuk 
Mahkeme&inden: 942/949 

Hatice Haıtrnan'ın, öl il İbrahim va
ri6i, lrardt'.şi RWt:ye bilve~le ve 
kendi namına bilasalc Srkeoi'de Pa.
r's Olel>nde oklcl Hald<ı Bayraktar 
aleyhine, .muıtasa:m! bullJrldu.ğu. Ye
ııokapı'da Kiıtip Kasun matıalle<iml<! 

Çeşme ook'1gı."'1a eski U! - 14 sayılı 
ici kıt'a ar'6a üzerine, nwr1s).(lri mü
tevrf(a İbrah.lc-n. n<lım..:n.l v.nz.edi!miş 
ipot(k vr. rd"ı.-in kaydının kaldırılma
sı hakkında açılan <l•vadan dolayı 
davalıya gönlleri!en da.va a!iluhali 
sure.tine ve ik.am(·tg6tıı.-rnn t.aMciki z.:ı
bıt:..ya ya-z1lan verile:'\ cevapta., ika
~lg'.Junı lrrl<'l'<l:p ı:-<tli:i ve tıali ha-
21r iko.mclıg!mmın tıı<'<)hul oldll4itı 

biid'rilmiş ve mııhkc-rneoc 15 gün 
miıddptle ııa.n.rn tebl~ icrasına. ve 
mL;.l:ı:lkt"m""n:n dç: 5/11/942 Per~mbe 
günU saat 10 a. tôlik;nr karar veril
m'ş olduğundan o gün v.c o saatte 
maıhk~'medı-> b!o:zat vey-~ı bilvek5le ha
zı:- bultrn?'rı.:ı:dıl-ı l".ık:lit'd.f' muha.lreme
rini.TJ. gı'Y<"ıbın.da icra kılınacağ dava 
arz-... hali ~urrti mak«ım:na kaim olmak 
üz.~re il:in olunur. 

İstanbul Katlaı:ro Hfıkim}jğ!ndcn: 

Toplıan<dn Defterdı>r lbill.fadıl Meh
ml-t E!l'ru'J.i mahı!!_cshıde Ker~
ci .rok-agında 1"2 No. lu banıede Sel
ır 'ya: 
Kl'rn<Ihlı Saim laraJ,n<lan aleyhini

z; aç·lan Tophanrd~ Defterdar Ebül
!a<lıl M<"lıır« Elemli rn:ılhalle<ind~ 
K• r.,;f.ecl oobgJr.ıda e•ki 12 No. lu 
aı-.anın 3/4 hlEes!nb na:mma lasilihi 
h:ıkkınd:ık; davanın cari muıha.keme

,;;ruıe: Adre&in.i~ln mf·~ul1'yrtme bi-
11-'.len l<bligalın ilan.en yapıldığı halde 
yevmi nrı.ıhakcmedc mallkomey.e gel
medi.ğin1q,Gen vr gı,yap kararının ila
nen ifasına ve muhak.f'menıln 5 Trş
rin~ani 942 ta.rihlne mı16adit Peı'Ş{'.m.

br günü sant ona t..i.\lkine &mrar "\-"€ril
mlş olduğur.d:>n yl'"\-rl ve vakti 
m<"t'.cüı-C a S ufüım hmC tte 'l'aJlll Da i
r esi içiı.d° Kadastro mahk('Jllesine 
l!"l.!T'.diğ'1ı'z V<ya bir vekil gönderme
diğiniz takxrı-de !);r ciaha mahkeın..ye 
kabul edi 1n~ğiıLı: Jlukuk Usulü 
'41uhakemel-t•ri Kar.u:n.U'!M.S'L 142 inci 
maddesi mtıctt>:nce tebliğ makamına. 
krıl'll ol.m:ak üı:-eNJ il~n o!unur. 

İslar.obul 5 inci İcı> Memurluğun.. 
dan: 942/1763 

Fatilltc Haydar mahaUeslnde Ha
cı Ferhat sokak llacı Ferıtıat cam.il 
t•ski 15 yeni 17 No. 1u evde muk1m 
iken halen ikametgahı meçhul olan. 
Merur.c-t Iiayr(·tt.in Brı.şaran'a. 

Hilmi Gaie o:an 81.5 tr:ı. borcun.u
Z'l.ln taMninJ tc-m~en daire.mlı.in bu 
d<ısyas~lc aleyhinizde yapılmakla o
lan !cral ta.tkbat sırasında 
yU:.<arda. yazı:ı ikaffıt·tglh.ınız.a gonde· 
rilen ödı•me c-nui ikametgaıınız.ın 

rnı:çtıuJ. buturnnası dolayısi'YIC tebliğ 
<C.>dılemı:'m4ş ve tcb!=g<1lın, Usu·l I\h.uh.a
kemeh!rt Kanununl;n 14.2 ve m-ütea
Lp maddeleri muc bince tebligatın 
b:r ay müddı~le ve bir gazete lle ila
nına İc:a Hiıkiı:ıni·l.ırnce 6/10/42 tari
hln<le 42/3828 esas noonarasiyle lrn
rar veri!rr:;~t.!l'. 

İşba ilin tari.h.indcn itib<lr<'n niha
yet bİL' ay içJndc yukarda miktarı 

yazılı borcun t:ıG<ip l<ılebinde yazılı 
faiz ve mo.sratlariyl-1• birlikte ödeme
n:z lazımdır. Borcu ödt.mez, ta.mam·ı
na veyn bir k:~ına karşı itirazlnılZ 
varsa, y:oo bu rnilddt·t iç:nd<' bi :dirı
mr:aseni-z icraya g:yabımula devam 
oh).'lacağı ôdcıll' • ..;:: C'mrlnln tebl;ği ma
.k:a.mına kaim olmak fi:zere kryf;yE:t 
ı.:,· ;ı.y müddetle illn ohmw-. ( 4900) 

1 

1 r 

İ LE SA BAH, ÖGLE ve AKŞAM 

17 llkteşrin 1942 
18 00 

18,()3 

Ul.45 
lP,30 

Prog:.-:.m ve M, rr. e;~et s~at 

AJarı. 
M~ Radyl:ı UJ>n; O:·k ·trn
SJ. - H er Te~de-n Progr<.i.au. 
(Şet: Nihad Est·r.~m). 

R.ıdş<ı ÇocU:< Klubü. 

. ller yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayın•z. J!f.45 
19.55 
2().J5 
20U 

Mem/t"k.et S:aat AyJrı \'e Ajana 
Haberleri . 
serbeot 10 D•kika. 

Beyoğlu Yerli A skerlik şubesind en: 

Şııbemi2ldc ldl6'ıt:ı ol~ lertıis edilmoş h ·niiz tı:ıtı.'<lcrin! iş!etın<!ıl'iş olan 
Yedek Suıbay ve Askeri At•crnurlann k:.yı~ları yapılmak üu•rı; rıü!us eüz
d:ını ve tcrh:s t...Xer{'Siylc birl'kte ac•' le Şubr.yc mürı:.cıı.alları. 1421-'550 

Öksürenlere ------KATRAN HAKKI EKREM 
,ı ..... --mm ..... , ... __ _..._. ...... _ 

Gayri Menk ul Satı şı 
Beyoğlu Dörd üncü Sulh 

Hakimliğinden : 
Hukuk 
940/89 

Terekesine mahkemece elD< onulup tasfiyesjne karar verilen 
ölü Ara.kısi Yazıeıyan'ın uhdesinck bulunan BaJcıd<öyünde s~
kızağacı caddesinde Karame hım et sdkağında 6 No. lı hane ve 
bahçe ve y.ne Balmkıöyiinde Yeni'mahalJe ist.aı:zyonuna yaıkın 
lıaTap çıtkurlar mevkimde 10 4, 159, 161, 163 kapı numaralı bir 
ibap hane \'e rlti ahır maa bahçe g~yrimenkuJl€rin arltıııma &U

ıretiJe ma-h!kememiz tara.fınd an 12/11/942 tar.bine müsa<lif Per
şem4Je günü saat 10 dan 12 ye kadar sab-OacaMır. -Ar1ıtuıma 
bedel! ;"1 75 şi bulmadığı ı a kdirde ikinci OT!ıtırması 23/11/942 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat 10 - 12 ye kadar icra eıli
lece!ktir. Karamclmı.et sokağındaki hanen.:n kıymeti maa bahçe 
1400 L'ra ve harap çukurlar da.ki hane ile ilki a±ur maa bahçe
nin kıymeti 1700 lira olup te Jtruiye re!!Ini >hale pulu taviz lbe
deli müşter'sine sa~:ş gününe kadar verıı: J.cr tCTekeye ait.ti:r. 
Arttırır.aya g'Tebiln;ek 'çin % 5 7,5 nis'beti-nde pey akçtsı yatır
mak l\izlmd:nr. Satış tapu kaydı mudıince yapı1acaktır. 

Tafsiliıt: Bakııf;;öy stCrnzağ acı caddesinde Karamehımet roka
ğında 6 No. lı b:nanın scıkak kapısır.dan girild'ikte söj';ell< iaş
t~ ve küçük biır saJıanhilc kezalik 7 basamı:ık'• menhvcnle ç.lkıl
dikta tahta d~rneli ·bir oora sağ cihette sokak yüzünde bir 
ada arka c.hetinde küçük bir oda yerli ilki d'olap camEl';;tınla bö
lünmüş yanında ve kapısı sofada, \'e bir ibüyük oda sofa·dan on 
basamakn< ahşap merd"venl e bcri'ruma iniil:lilırte 2;,cm ni çini 
ı:WşemeJi, kn"'.dor at\ıap ool rr.eli zemini maHa d~emeli bir 
kuyu ve oca·ğı havi mmi<•k rol tarafüa .b;r abdeslılı~ne yanın
da bi:r oda merdiven altında lkCmür!ük mermer taş'ı musluk
suz bozulmuş b.r halde el yı kom a')er> ıle bahçeye çıJuır b< 
kapı, sofadan 13 'basamk!a Ü.o~ kata çıluJdıkta bir s<>fa ocl· ta
rafta· mermer taşlı abdesthane i'.e kezalik taştan el yıkama m.
halli yanında biri c,üçük diğeri büyiil:< iki oda ve eleld!ır ~ tes:
sat1 meveut balırum ıbed...,nle ri karg"r iki katı ak,-.ap O:ıin•nın 
yapılön öX,Cde bina ııemini 60,63, hah~ zemini 14,64 • me'lze 
murahbaıdır. Tamamın ikrym eti bin yedi yü zliradır. 

Har<ıp Çukurlar mevkiinde 104, 159, 161, 163 nuına..-aları ha
vi 770 arşın mural:lbaı bir bap hane ve ikJ •hır maa b.zlhçeni·n 
'bina kapısır.dan girr.dikte malta d<::§eli ve altı dö.!emeli ev al
tında bir ocak scğda hara·p bir oda yanında diğC'< bir küı;iJk 
oda merdive-n a1ıında b'.'T aıb des'Jı.ane, ahı;ap merdi \"~nclcn çı· 
Ikınca b r rof•, sağda b r oda, kavş:sında d':ğ<'r b;:r oda ve kü
çük bir edayı havi ve muhtacı tamir bir katı karg.r ÜElt katı 
ahşap 52,40 a·hır 'se dön tara Ir loş duvar içlnde amıa bir odayı 
havİ 66, 10 yı.kılan ahır zemini ile bahçe der::,.,Jiği 325,92 cem
tn 442,42 mette rriura!:lbınd.adır. Tamam kıırr.cıi 170() li-radır. 
İpotek sahibi alaealklı1ar ve diğer her alıiıkada.ların irtifak 

lhaklkı sah~erinin ga•yorimen kuC"'r üzerindeki haldan hususile 
faiz ve masrafa dalr olan iddiaların> evrakı müSbitelcrile b'~
"kıte sa·tış gününden evvel m alıkcmeyo bildüvncleri icap cdCT, 
aksi taıkc!.irde haklan tapu s icilile salbit oiım di.kça ve saıtış be
delinin payla.,<Jn%sından hariç tutulacaklardır. 

1ste-kbltt'n yukarıda göstc rilen gün ve saal4-e Beyoğlu Dör
diiıncü Suh Hukuk Mar.Jkem esinde hazı< !bulunmaları ilan olu-

nur. (6047) 

~------=---------...----~ İstar.bul Üniversite Rektörlüğünden: 
Hfıkiml'!t ve eczacılık 1çin üniversit(ıye baş vur.u:ı~ar~n im"Uhanı 21 Bi-

rinci ~n ça ıtamba saba.ha. yapıla~ktır. 
Namzet olarak yazılanların numaralarına g6re bulwıacakları dershane

ler knnieı·ans salonu ka.pLSında asılıdır 
Ona göre namzetler ıaot 9 da yl'r '.eL.";nde bulunrr..a.hd:rlar. 
Diş htkiml;.ıı:ne ist<ıklilcrln sayı.el 60 ı bulmadığından imtihan yapılma-

yacaktır. ~--1 

r lST ANBUL BELEDiYESl iLANLARI "\J 
'-

.Beykoz Mcyves.iz Ağaçlar Fidanlığı bi.na.sımn ta.miri açık ek.s.iltm(":r'e 
kooulanuŞ!ur . .iha:,..ı 26/10/942 pazar'.<:;i gün.il s:;at 14 de daim! eocü.mend<l 
yapılacaktır. 

Muhammen bedel. 248.2 lira 31 kuruş ve ilk temiootı 196 lira 17 kuruş
tur. 

şartnam~ Z3bıt ve mua.m~Jat mütlür!üğ'U kaleminde e()ri.ılebil if. 

Taliplrrln ilik. trminat makbuz ve~a cnrktuplrırı ve buna benzer en az 
(2-000) liral:k iş yapmış o!duklarma dair i·halt'<i<'n (3) t:\!n Evvel Nafia 
.m.ÔdUrlüb}ne nıüracaatla a.lacaf,tları M.1i,ye-t ve kanurıcn lıbrazı l~ ge
len dtğ('1' ul!Silk-aları le lh~&Je günü m\la.)'")'t'fi ::aac:te dairnl er..cl'1nl"nde buJun,.. 
malm. (537) 

Beyoğlu Kaymakanı \"e Bel~djye Şube,; Müdü.rliıi;ünden: 
Panga!tıda Yl.11UB bry ookağmda 25 Nlo. lu .harap \'{' mal!i inlı;dam 

binarun sahibi mrQ\ıul bu.luMuığun:lan malv.ı.rrun 15 gün ~arfınd-a ii.aleS, 
aksi ha!de heltdiyece ~ı.k.tırılacağı thtarname :mcı.kamına ltıı\ın olcnak ü-
zere ilan olW>Ur. · (63()) 

RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Kadıköy Süreyya sinemasında 

BENİ ÖPÜNÜZ 

Ko.-nedi ..3- Perde 

• 

ASKERLiK İŞLERİ: 

Fatih Atkexlü ŞulJesindenıı 
ı - Topçu Ged:kl• Baş Çavuşlu

ğundan emekli Ali oğb :ıı.ıo1ınıet Rı
za Gürelin, 

2 - Kull'li Askeri Lısesi.00.Cn ili
~i ke6ilen Hasan oğlu ML1St.:ı!a Ser
ku:urn, 

3 - Ur1a iı.tısas .Ma&lkeme«i aza
ı;ınrlan eıı1ı w.:::Li Al.bay ()mcr Nazuman 
Şul>e::,>e müracaat tt.meleri ilft:n olu
nur. 

l\fixc:lk: Şal'k! ve 
Ra.d:ro Gaz·•tes;. 
Müzik: M•hu·ı· 
Ş:ııiular, 

:ıı.ır.&amınt!aJ> 

21.00 Konuşna (Kcndi.n1'lzi 1';..nı-
yol:rn.) 

2115 Müzik: Di.n!ryici İJtekit·:-i, 
21..15 Konuşma (~l~::ılı:klt~r Kon-.. 

şuyor). 

22.00 Müz:k: Radyo Sa'.on Ort<.::'s
tra~n. (Şet Nec:p A~'.i.ttı) _ 

2"2.30 Memh~kct Saat Ayarı, Ajans 
Haberleri ve Bot'6illar 

22 46/22,50 Ynrınki ı>rugra.m' ve Ka .. -· 

Tarih Sohbetleri 
(2 inci Sahi!ed"11 Devam) 

ve kuru peşteımal ve si'leeek v.ı
rile. DeJJ,rk ve natur >brişim ~ 
temalı m.mal ede. 

• Müşteri murad edindiği de}
:ıaki istihdam eyli.ye. 

• Defiiı'k ve natur müşteri çık
tıkta göz hapsine alıırnyalz.r. 

• Kefere kafes yanında SOJYU
nup niıJ n veribiye. Pe~cmal· 
larına bir hı:.Lka a~:::ır.et loonula. 
Kefere için b.a~tten dışarıda 
ayrı kurna ol.a; halvete gri~e
ler. 

• •• 

verirler, a~çlarının pkanması içi:ı 
ise leğen parası adıyla ayrıca 2 aıkı
çe verir !erdi. Saç leğerJeri 'kurna
nın ki yanma loonulurdu1 önüne 
.l:oy.nıaık, yaeaktı. Saçı topuğuna 

iner. kı:dınların saçlarını 1Dpuğuna 
kadar uzun örmi.ye, yahut gerda
nına kadaır saı'kıt.ına örmiye .beş 
akçe alıııurdı! . Müşteri verecek o
lursa, alıtı alr.çe istemiye de izin 
vardı!_ 

Erkeklerin bahşiş le beraber 
3 - 4 a:!a;e ile ~rktrklan b<ımamdan 
kadınlar &r.ICak on akçeye Ç'l<kabi
lir1erdi • 

Bu narh detlterin:n tarihi Hicır! :. 
1050 (Miladi i640)dır. Yani ızama- Odunun ve kömürün gü.çlüılı:le 
nımı!Zdan tam 302 soı:.e 'kadaT ev- teda.ri11<: edild,ği şu. yıllaTda, haı-
veline aittir. Hicri 1091 (M ~adi mamcı.lara )'ardını e-tm€k, onlara 
168-0) yılma a!t blr narh lmnununr aza.mi kolaylığı gösterrno.1<, lst:n-
da da ham3'ıocılar hakJun<Lı şu şa.- bulun temızliği bakımından, Belc-
y:ıaoı dıkkat ko:yıtlar var: diyer..in dik'katlc ~arması lazım 

• Harn;ı.mtıla.r hamamı temiz tuı- işlerinden biri olsa gerektir. 
talar. Suyu mutedH, hamamı sıcaıkı T'•şat Ekrem Koçu 
ola. 1------_;.. _____ ;.... 

• Delliiklar eline ayağına ça:bU'k Fat'b Sullı İkinci Hukuk Ila-
ola; ustur:d~r. Jc.eskı n o a ve baş kimliğinden: 1942/64! 
traşı etm·.!de u 'iP. o_lalaı. Tebliğ edilecek k imse: Adil 

• Dc!Liklcr güçlü kuvvetli ola, Gü nay: Kiiçükpazar, Üçnıihraplı 
ziyade :ıi,mct c.ııp :n;ıhl,.em <kese ca mi sokak (18 ) numaralı hanede. 
sürüp w ~=bun ile. v.kayaılar. Ke- F ener tı>h s 'l şubc"i rnemurla-
selcrinı· 'e ucturalarını tem\z tuı- rından iken istifa suretile aynl-
talar. d ığınız ve ikinci teşrin 94.l aylı• 

• Küi'r b<ş•m ve u:yuız başını ğından (21) lira (39) kuruş bor• 
traş ettikleri ustun yı müsliiıınan cunu7..u ödcmed iğ"niz içiaı bclcdi-
lba~ır.a vur.ı:ayalar, onların ustu- ye tarafından aleyhinize açılan n• 
raları ayr. cı... lacak davasını rü"yet 00.:lccck 

• Naturlar futalarırn temi.ız tuta , m uhakemesine gelmeniz hak.kın• 
adamı.na göcP futa vere. Futalar d a çıka rıla n davetiyeye gösterj-
yırtlk, delikli ve kısa olmıya. Kfı- len adreste bulunmadığınız anla-
fire ayrı futa vere ve futalamıda şılmakla ikaınctgıihınızın meçhıt• 
aliımet ola; yfa silecek havluları liye tİ.ni?l mebni duru~amn bun-
da ayrı ola. kı ldığı 23-10-1942 cuma günii sa

a t (10) da mnhkcnıcde bulunma
nız için davetiye tebliğ i makamı
na kai.rn olmak üzere ilin olunur. 

• •• 
302 yıl evvelki narh defte.rinde 

kadın ha.r.,aır.ları hakıkında da şa
yanı dikkat hüı.ümler var •. ikadın · 
saçlar>r.ın topu1clara kada.r ln.diıği 
o devjTl~!"de, ham!>mlarda büyük 
saç leğenleri vardı. Kadınlar, ıken.-
dileri ig n 1 aloçe hamam parası 

(605J) 

Sabi.p ve B.'lşmnharrriri Et~n1 İ~zet 
Benice - NeŞ?·:yat D ·ektörü 

Cevd"t KARALİLGi :-1 
SON TELGR.U' MATBAASI 

,,... ... - Gayrimenkul satışı 
Beyoğlu 4 üncü Sullh Huk ul<r< HakimUğ'.n<len: 940/155 

Terekesine mah:kcmce elk clunup tasfiyesine karer wrilen 
ölü Hasan uilı.tesin~ bulunan Kasımpa.şa Nalıncı. y<Xrnş 
Mektoe,p sokalk 1 numaralı ga yırimenku lün mahkemeır.:lz rnrn
fından açıJc. a•ttlll'llla suret:J.e 12/11/942 tarihine müsadif Per
şembe günü saat 10 dan 12 ye kadar satılacaktır. Satış bedeli 
yüroe 75 şi bulmadığı takdir de ik:nci arttırması 23/11/942 t:
rihine m üsadif Pazarıesı günü saat 10 dan 12 yek.adar icra cd'
lecektir. Tamamının kıymeti 450 lir a o'u.p teltil'ye rem:i i.a
le pu~u favi.z bedeli müşteri sine, satış gününe k•dar vergiler 
ıerelkeye ait.tir. AI'L'tırmaya g :ırebihnek içi n % 7,5 n:Sbetindc 
pey alt!çası ya.tımıak lazımdı r. Satış tapu kaydı muc;bince ya

placaokııır. 

Tafs'Uıt: Mezlkur gayri.men k ule sokaktan bi< kapı lfe g rili;. 
"Önünde ufak bahçe o'oıp yany~na üç odadan ib<.ıret olup her 
odanın kapılan bahçeye açılır. Odalar dk>ğru<Lın doğruya ~ 
r:ık üııerine taş ve tuğlı.dan yapı1mış ddalann taban'arı, pen
cer e ve kapıl.arı adi tahtadır. Tamamının mes<.hası 45 metre 
muraıblbaıdı r. 

İpotekli a.kııca'ldar ve diğer h er alakadarların irtifak hai!ılkı 
sahıplıerin n gayrimenkul üz erindeki hakları hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarmı evrakı mfufuite!.erile birlJ<ıe sa
tış günüındıen ev~·cl mahıkem eye bH(h.meleri icap eder a:ksi 
t.akdllıde hakları tapu s.icilile sabit o].madı.k~a sa.ti§ bedcLnin 
pa:rlaşmasından hariç kalaca klan:lır. 

'.İsteklilerin yu.lrarıda gösı.e rilen gün ve saatte Be)"oğ'.u Dör
diitıcü Su)ıh Hukutl< ma.hkem esi kalıeminde hazır bulunma-
ları ililn olunur. (6045) 

' 
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