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\,, Sab;p ve Batıaı.ulıaorrl,,!: ETEM İZZET BENİCE 
- , Gazeteye zijnderilen enek iade edil mu 

~ ;;;;;;ı;:a ·= ~- SOR TELOBAFLABI VE BABBBLEBI VEBEN AaŞAM GAZETESi 

Almanya için çetin 
mukavemet 

safhası başladı 
Beqhude münakaşadan ve zihin 

~ormaktan ise Hitler'in !"'!,\ ~·.J.\s 
nutkuna dikkat etmek kafidir t ·'I 

-

Alman ordusu şimdiye kadar yapabile-
ceğini yapmıştır. Daha bir mikdar taar
ruz gayreti ı;arfedebilir. Fakat, Anglo
Saksonlardan gelecek darbeyi karııla-
rnak ıçın kuvvetlerini tüketmemeye, ... 
uzun harp yıllarına mukavemet etme 
tedbirlerini almaya mecburdur .. 

ETEM iZZET BENiCE 
Hitler sii~J.-,·inde kuvveUi miy- [ bunu yapabiliJ'. Fakat, ııaman 

di, ;ıayıf nu)ılı?. Biitün dünya kalmadı. Rusyayı bitirinciye ka-
bU'l>U.n miin~şası ile meşgul. dar üçte bire meee.kt'r. Halbuki 
J imine ııore zayıf!Jr. Kimine gö- geride daha bir Amerika ve İn-
1"' ~rtıık müdafaa ha:l'bi ) apmak giltere birleşmesinden doğan tap· 
m~cbuıriyct'a; idra'k etmiştir. Ki- taze AnglosakoionlııX alemi vardır. 
mine ı:-örc planlarını iişa etnıiyen Onlar en geç 1943 ylt'l.JJ>da Avnı· 
'\'e faıkat bCll' Hık.itkinden maba (Devamı Sa: 3, SU: 3 del 
faı:la ·l>İr mt'trnet "e km·ve1le 1a- __ _ _ 

tı.-re ~an h.tdcdir. ı ~ E . .. u·· 
Biue, biitün bu münakaşalar, OM R iNON 

talımıı y~ ınütalealar zihi-n yor
ıurı.ktan , e bcyhudt' lronuşmeılctan 
~!ı .... ttİı'. Hadiselerin isti!kbali11c 
n Hitleriıı nutkuna h:lk:m iç illc
nı~ d::ı·ka·tle itu:eıle.mek hiç o1nıaz· 
•• kafiye ~·akın bi.r hüküm sahibi 
o!m:ya ı..tidir. 

PUotıuk . açu,ıarına 
ba,ııyor 

Milli Şefimnin bii) ük oğulları 
l iiksek miihend's mek1eıbi talebe
sinden Ömer İııönii Yeşill<iil' ha
va ~u tes81erinde yapmakta 
olduğu mu\·affıı.kiy~tli talimleriııe 

devam ederek yan)uru,ı ıı.ç~lar 
sa!ha5.lnı bitirmiştir. Öımer İnönü 
Ş:mdi fam bi.r pilot ol31'ak yetiş
mek için icap eden ikin.,; safha, 
yani tekemmiil UçllşlarB!a hazır
larunae.iadır. 

Stalingrat'da son vaziyet 

Şehrin Şimalinde 
Bir Alman 

buru İmha E 
a-
i l d i 

Şehrin cenubundaJa Af "zanla· 
atıldığı bildiriliyor • 

rın gerı 

Londra, 3 (A.A.) Stalingrad 
şehr.i.nın şimal batısında şiddetli 

muharebeler devam etmekteclır. 

Bu cePhcnin d;ğer bir lıe5im nde 
RU5':ar bir düşmarı taburunu im
ha tmişlerdlr. 
Şehrin cenubunda Almanlar, 

RU61an ışga1 ettikler. mevziler
den çıkar:p i!.k mevzıleriDe atnıış
larchr. 

Bir .Alman sözcüsü, fazla zayi
at verpıemek için Alınan kuv-

vcılerinin topçu kullandıklarını 

.:i"af etmektedir. 
Mozdok kesiminde Rus kuv

vct:eri ~chrin doğusunda yeni 
mevzilere çekilmişlerdir. 

N<-vorosisk'in cenup doğusunda 
ş'ddetli çarpl§lllalar d..'\·am et
mektedir. 

RUSLAR KARAJDENİZDE 
DOKUZ GEMİ BATIRDILAR 
Londra, 3 (A.A.) - Moskova 

racıvoou, Rus dı>nız kuV'Vetlcrinin 
K~;adenizde 'bir Rumen muhribi 
ile bir taşı tını balırdıklanni b:l
dırmekted.r. 

&ılı ik ıha:C:a 7~rfında Ruslar 
5 ı.:..ıı ile 4 torpidoyu denizin d;
b.nc yollamışlardır. 

Eski Fransız 
Başvekili Her
yo tevkif edildi 

• t 

Tevkifin sebebi: 

Fransayı terketmi· 
yeceğine dair 

söz vermemesi ••• 
Loodra 3 (A.A.)- B.B.C. 70 ya

şındaki eski Fransız ıbaşVekili J\L 
Heryoııun Lyon şehri banliyösüıı
deki iıka'IIU!tgah.mda tevkif edil:di
ğini Alman radyoou ·bu sab:ıtı bil
diırmiştir. 

Tevkil biidiseı.ıi, Fnll9B'y> ter
(Dl'Vt.ml Sa: 3, Sü: 7 del 

Deniz motör-
leri nakliyat 

birliği kuruldu 
70 motörle işe başlı
yan birlik tersaneler 

de yapacak 
Memlei<et de<nz .,akliyatında lca

bında tıopl uca, ica.bında s.yrı ay.rı fa
kat sisterr.ll çalışmak üze"rei bir cKü
çük Deniz l\toıö:•leri N::kiiyat Birllğ» 
Kuıı.ılmuş \."C f".;ja~ı·tt• geç:Jn4t.ir, Bir
l!ğ;D ~n:<i.il:tt yet.n-üş n1cıtörü va.rd.ır. 
~nca bir 90k motör sa.tı'.p]eri bu 
birl:~e girmfk içln t11~L·bbüslerde bı;
Iun:nak"..adır Blrlık yakında. ufnk 

1ıc.!"S::ıni'ler yaparak küçük deniz mo
töı'Jrrl til(l'J'Jluza bir çcık yeni motöT 
kezandıımoğa ça!l,)ac!\ktır . 

r==========================="' 

Hayat pahalılığı ve 
ihtikara karşı 

cezri tedbir alınıyor 
Heyeti Vekile dün 5,5 saat 
süren bir toplantı yaptı 

Anara. 3 (Telefonla) - Heyeti Vekile dün saat 15 te Baş
vekıl Şükrü &ırı;coğlunun re isl.lğir..de iqplanarak saat 20.30 a 
kadar ,b<>ş buçuk saat süren bir toplantı ya.pmıştn. 
İçtim<-da ,günün müıhım me seleleri ve •bu meyanda •ll!je iıjle

rinin görü.~üğü kuvvetle t ı.hmin edilmektedir. Hayat paha
lıbğırn durdurmak 'Ve mtikii.rı önlemek üzere yen• kıtKarlar, cez
ri teıJbirler haz;rlanmaktadır. Buniarın çıok yakında ilin ve 
tafbiki ocklenmektedir. 

~·=============================-

üren Yıldırım -
Sabaha karşı Erenköyünde biı 
amele çadırına yıldırım düştü, 
Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı 

Bu gece saba•ba kaşı saat dört derhal ölmüştür. \";!dırım amel•· 

buçukta Erenıköy ile Göztepe is- !erden Ila~anın da sağ kal~a•:nı 
tasyooo ar:ısmd.aki elektrik am.e- parçalamı~, Hal'J V" d.ğ<r İsmai. 

Jelerimn 2 num;ırah çadırına yıl- , isminde iki amele ele ~·ar lanmır 

dırım irrnhot ctm:şfü. Ur. 
l\Jüdd(Iİtınt u ıni n1 nu v in! Prin11eı:: Yıldıırım bu (adırda uyumakta j 

olan amelelerden lı.nıaiJin kar- Suat h5d:$c mahnilint' glrl<rcJı 
nından ~irerek kalbinden gec~·P tahk•kaıta elko1ınu~, cc-~Niin def· 

İstanbul M <:!>' us-ı=eru;=es=in=d=e=n=çıkm=~ı=~·=··=v=a=ll=ı==anx-=le=ı =n=i=n=e=iz=i D=\=:er:=i=ln=ıı=~="=' ·==-= 

ları bugün Uskü· YAGMURLABDAN DOGANÇAY

dar ve Kadıköy.. DA 'YA YIKILIP HAT BOZUL u 
lülcri diııliyor ! 
Fatih ve Eminönü 
halkı Meb'usları
m ı z dan neler 

istedi? 
istamul M'eb''llflları bugüc saat a 

te Üsloüdar P:ırti1>nrle, saat 16,30 da 
da KaodıköyüKi<' helkı dinl.yeceltl~-

Bu sa hah Haydarpaşa
ya hiçbir tren gelmedi 
Hat tamir ediiinciye kadar seferJerin 
ak tar m a ile yapılmasına çahşıllyor 

(Yaıı S;. 3. Siı: 6 da) 

Alman ordwm hariıe başlark"n 
iıel•İ>İ ç<>k Şt'Y apmak, biitün düıır 
)ayı bi .. 6d gibi önüne katıp İS· 
tcdif:i :sıikamete se,i<t')1emor:k, 
harbi kt·c bir J.anıan m~esi 

ı.çiode b;ti~mek, dünya)'l yeniden 
1~.n:C:rn cdC'bilmck güveni iosndey
di. Fakat, Sovy .. ıterle ense euseye 
gA!l.iıııce 15 ayhk iki dev ~arpışnıası 
besırbı şa~rr.ıtı. Rusya seferi Al
m.ımyı>nrn umduğu gibi kolay ol· 
ınOOı, b'.liı.kis pek pa·ba!ıya mal
oldu. Nllıayet Almanya 1,400,000 
metre k~re Rus toprağı ü:ıerine 
otıtrdu, Ru'l)'anıo en zengin ma
denlerini, b~ıbı>bat baı:inek.riıV, 
sanayi meı-k .. ılerini, can ve hayat 
•haları.nı ele ı:eç:rdi. Fakat, can-

İstanbul kışın su
suz mu kalacak ? ~Iosko,·ar.~n şim3l batısında 

ikı günde RU6 silahendazları 23 
Aln.on tr.nk.nı \'c sekiz uçağını 
t:>tı rip etnı şlerdir. 

di~ . •n•••••~~ Meb'uslannııı dun sa~t a le Fa· ı • • • • • 
~:..i::1;;;,;l~rt:ıca da Gll'IUIIl de· Sular idaresinin ancak iki ag-

tith Halkcvındc dilcklui tak p et:n•:;- ,... E R ç E V E 
(Dovıı.ın• Sa 3 Sü: 6 da) 1 "'~'===='==== 

u~~:d~;i;,9.e~:~:ı,~~.h~:~:~~; ııkihtigaca kafi kömür~ varı !Anasının sandıg~ ından Cevaptan gayrı nesne .. o 

lı.Ul\·vet ifadesi, gençliği yarı yarı-

:.;!;~,Al:anm:~~~ !:~r~~~~ 1 iyi h8V~larda. ftİÇİn kÖmÜr t_e~in edİ- 500 lira çalan çocuk 
bir hudutsuzluk. bic ronsu:ıı~ 1 lemedı? Alakadarlar ne chyorlar ? 
dcj!ifdito. Vertb;te<:eğini vennıştrr. ı Geçenlerde bahis mevwu eti~ Jiya1 ıkıonırsyonır. dur. Çünkü ko-
Hcr ~:ıl altına aldıj!ı kasabaya ğinıİ>. ilstanbul su idaresioin kö- nı:syon sula'I' idaresinin kömürleri 
ilki er bır;ı.kuuş bulunsa bu yekıln nıÜTsüzlük derdi );De başgöı;ter- için gemi t1ıh~is etmrmişfü. Hıwa· 
ya .. ı kafan Alman ordw;unuıı ya- miştir: Jar oozmak üzer..Jir. Eğer bu son 
usıdw. Bununla l>cralıer Norveç· İki ay içinde •Teri<,,.;, un !ima· ay içinde komisyon gemi tahsis 
Cl"D Fransarnn garp ueubQ kadar .,, olan •Ka.rahurun. a ancak 1300 etmezse Sular ;dar.,;i kömürünü 
da Avupa sahtllerini ve karalarını t.ıın Irorniir çrkarılairilıniştir. Bo ancak karadan kamyonlarla nak· 
kkliyecek b:r ordn btılun<lunnı- ın:ktar ise f~ri!..amn ihtqyaeım )etmek zonında kolaealıtır. Benzin 
~'" nıC<'bıırdur. an<:ak iki wy karşılı~ abileo:ek.tir. tahdidi, taşıt ~:..hı;ı yüzünden za· 

Rus de~inin aı;..,,ını yumruğile s;,, ,;.,,ayete göre bu kömürsöi>:- ·te<ı bulnnaıruyan lrömür bulunsa 
l.apıyan Alman ı:fa:ü bütün bu ftiğe ~b<:bil·et , . .,,.,n •ılenİ2 nak· <Devaou Sa: 3, Sü: 5 de) 
nıttburiJetler altında kendi >Of· = 
Jarını daha ne kadar tarayabilir, 

SPOR ne kada.r a,,J,er t.oplıilıİi;t?. Bunun 
~iııdir ki Alman ordusu Avrupa 
kar""ı üzerim!e ~e Rusya !..arşı· 
sıuda ~nıdlye kadar yapa.bileceği
ni yapnıı}ht. Bundan öle)e daha 
b T mrkatr taarruz ga)reti s,arfe
debiJİr. Bunu da şimdiki halde 
a}ağı Kıfkasya bo) unca yapmak
tadtr. Faka·!, bu bütün kuvv.,ııe
rini tekrar saldırırsa Rusyayı t
oiıı.de ,.e 9011unda mağlup edemez 
halde .. demek dc(:ild::r. Bel:ki de 

is anbul u e i i 
Avrupa Yolunda! 
Henüz vakit varken forml4trını bulamamış 

olan oyuncuların yerlerine __ _ 

Dün gece Edirncye kaçmak ister· 
ken Sirkeci Garında yakalandı 

Dl.in gı'ce Sirlwci Garında annesi- ı 
00 sanıiJğından 500 Ura çalarak Edir
neye kaçınıy• ~tıb[\s •·.den 17 ya:;
larmda b'.r çocUI< yakalannn§hr. Zıı
b:..taya yapı.an bir nW.t"acay:ı göre 
·va:t•anın mruıl.ye\C li\]dur: 

Bala1ıta H1z1rç:ı\o~ş ma1'ıal!e~nde 

0o~-a.P\·ı S();çeğı!D. 44 n\Jll1.aralı evde 
oturan 17 ya.şlarınd' Ma.Jmrut odında 
bir çocuk, ayni yerdı• otıur::uı ~1elekle 

Muı;tafa ve Mahmut utü bir olarııic 
Edimeye .tirar etmeyi kararla,tırmış
l:ıır "" di.ltı C•'Ce gard:ı treoo binerler
k•n !lfaimuıd>mı ann""i Elmasın mıli
racaati üzeı"ne -ıabıta tarafından ya .. 
kalanmışlardır. 

Kartal, Maltepe 
<>ii:" l\lu.mıt•ııın l•~"kJe,~yle dün ve Pendı· kte bu 
ahr.esinın. sandığını kııml.), ~ıe bu... • 
lun.:ı.n 500 ]ir:ıyı çalmışhT, 

Bu hıı~ıtlıJctan sor.ra Melek, oğlu gün de e k ffi ek 
Amerika bahriye nazın! yapılamadı! 

Riyo dö Janeyroda • 
Londra. 3 (A.A) - BOrJeş•k Amc- 1 

rıka Ba:hı<yt Naw·ı Knak1ı Riyo dıe 

janEy."tl'cia ~.,Tl..,ın1yet.t! kı:u'1tlunmlŞ't.ır. 
NJZJt' [Jl'r tr21g{rhı 21y3tl'et etım.iştit'. 

. 

Aı·al..kabı almadan en·el 
Yeni Postane karşıoıruloıki 

daha nefeslilerin alınması lazımdır ----------

Buralara un veril
mesi Vilayetçe 
Ofise bildirildi 

Fakat ••• 

" 

Al TIN TOP 
:\lağausının 

Ye<ıi \'e fe~koliıd• zengin 
çc~itlerini mutlaka görünüz. 

Alnl.'3ifl $001' t~ 'jf.!~:b dav 0 ti 'ÜZP· ı 
r:nt üç rr.~ç yapım~~ tın're ~\"("t ı·dı

IPn 191-aabul Muht~lıt.nin s•·;) aha ti 
a..rtıit tnha:ı.~ .:k c-t.ınış \ e tuU>alcu)ar 

~til.lt.nıu ant.. °t"tl~Lnla .uru. W.~larn.ı~~ar
d;r, 
A\~~·a gıdecı•k o)uncu~ar.nuzın 

ht-.:.n~iı kc:.t'I ..... ~ılde- ı-e,_~ ,'m!~ o'.ruama

lar-~.- r2C.TH,;_n, ça'~;a ı~n ç;ğı"llan 

tVtbo!cu. ,ııs!ftrne b" ~ ~1JCh.recU-

~-.......,, 

o]uı"N.'k, 1:lt-nin tdlci IJıir Kadro olnHil· l'o0 
dıgını gOruı·\.17..,. 4 ;.o4°o)~ 

Gôt'U...~1;1'UIZ".l kı60:ı.t.~:ı hnl.86a t'dt•rken. 

i$im ~ı inde duı ac.-.k değiliz ... Çüo- ' .5.o.oo 
• ı.ıl;A 

Kü bugu1l i(ı.n g<it:-rrııyt ct"'k vaz:y~lte '-...-
oliln }i.!>tedt:ki n . .ıtaxı.c ... Ia:ın. b:.ız:,arı 

TT.l:i ve h'tr ... ~ i W çek ınaç yapm.ış 

kı.d•·n1 vP erlıt.•:.C f:a.h:t>: O)"ur,.•ul3rdan 
iharet olup ~ı·r..-f rr.:'zıye sah'.p bul\> 

(De\·anu !;<'. 3, Su: 4 de) 

-ı Be:ect:ye hu<iudu h.a~·~i Kar
tal, Maltqw v~ Peıı.dôi<te bugiin de 
h:c bir fı.rin ekme&: çlkannmnıştır. 
Vaii dlm re'sen Topru-~ Otise: bir emJr 
vrerok bu k~hıra ö.Jünç un vcr.i1me
siı:i i6tcvni_ş L,.e de 01is bu emri yert-
nı• gıel1rnuımiıJ ve bu eınrin Umum 
M.üd'tır!ükten \-"erilmesini l~lf~tir. 

l'mı.wn MUdurNlk1'-n hrr>il<t ses seda 
(D~\'amı Sa: 3. SU: 6 di) 

Fii2uli"nin, ilk Türk nesrine en 
zengin kadrO)U çi.ten (Şika) el
name) sinde, bayıldığım bir cüm
le vardır: 

•Gönliiın ki suaLime cu-eptan 
gayri nesne vnmezlCıl'-• 

Ayni nesrin: 
.g.,Jaru verdim, riişvet değildir 

de> u almalılar.> 
Cümlesi, büt\m şöhret ve Jı.ı~

metine rağmen, bence yukanıılakı 
ciimlenin l:"fliş ve derin kavra)ı· 
cıhğma mal'.k dej:il. 

Ev..t, gördüm ki sualime cevap
tan ı:syri nesne vermezler. n.m.u
kı lst<>nen. cNap dc~il, sualin ya
nayakılA bcıkle4i::i J,;r iş, kaskatı 
dipdİ.11İ 'bir iştir .Yoksa dünyada 
hangi sn<ıl vaıdn Ü, _şu veya bu 
türlü, falı:~ yatn11. Lıi.fla eevaıp
la.ndırıl.mwk imkilnını önliyd>il

sin? 
En korkunç ve mü:unin illetle· 

rimiıden bir tanaıi de, füzulileri
mizin .,..rıerHıe cevaptan cayri 
nesne vemı~yişimiz.!. 

Biç bir baknnan özüdendiril
mesi müm:kiin olmıyan ildısııdi 
bubraınınııı etrafında ilk yauları 
yazan muhardri'erdcn bidyiın ga· 
f.·ba!. Artık \ş benim ilk olefa ve 
yalnız başıma kalem• sarıldığım 
gii nforin umumi kayıtsı:ıılık şar
tını aşnuoş, her kalem davaya el
atnıış "" Fiizuli'nioıı suat:.ıoe her 
taraftan cev"'Plar yetiştirilmcğe 

ba~lanmıştır. 

Sen pirinç, yağ ve şeker J>e.kli· 
yedur; al sana vapur ve tren do-

NECİP J<'AZIL KJSA.h ÜRJ>.K 

lnsu cevap!. 
İl];; cnabı Ankaralı bir nmhar

.rir veriyor: 
Bu muhanir: 
- Herk"" alabildiğine kaıew 

c.ynatnıakla!. Halnu .. i i~io içyİı· 

zi.inü, sebepJ-r.r;ni, neticelcrJni, 
(uı,,,ıl) ıoı , (niçin) ıni bilen \C 5'0-

;ran y&k!. 
Deuı.eı:~ getirip nıcmlekdİlı 

müsbe1, ı.aıuri •e hakiki manada 
•ebep;iz ve özürsü< buhranı ti1&

zuiode ağlıya ağlıya kalem O)· 

nalan mıtha.rrirleri, bilg:fiizlik, an· 
lay.,,sızlılc, bir ne' i vurgunculuk, 
bir cins •edlı işçiUde •u;lamh.n• 
lor. 
Doğrusu, ;ı.er) üzünde hiç bir 

örtme ,kapatma, bastırma, kulayı· 
ııa getimc oyunu, hüu~ri.ni u~ıe 
b.r mürlaf.aaya kiralı) acak lıodu 
fiafdil olam:rzdı. 

Bu Anlı ar o muharririne, ona ta
kad<ltim etıııiş nya onu talci, 
edecek cevaplB'ra, mabut .valin 
c:evapl.a.rıuı> edil""k mukabelt 
tuduır: 

- İ§İıft uıüsbe1 ve zaruri hiç bir 
(nasıl) \"e (niçin) i olnıadı~ı 
biz i.sba.t edeceğimize, •İz bir (na· 

sıl) ve (niçni) i olduğunu idıa• 
e-UenYLe!. Ne dtır1ı~"'Ol'Qlnu2?. ' "t 
ıbunu yapı:ı1>ildiğiniz takd irde biı 
sualimize cenı> alnıa)·ı, he~. 
almak derecesinde biiyiik bir nıa· 
likiyet kabul edeceğiz!,' 

Heyha.t! .. 
Gördiinı i<i uahııe el'\ r.plam 

gayri nesne nırnıe:zlerl, 
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Gece kız güz~ ünden 2 Saatler artık bir saat 
' geri alınmaı. ! 

kişi biribiriııe girdi! 
Dun gtc~ B<.",)"O',: urdaki Turan 1 

Lar r .. Ja kanlı ·bir k~·\·e_u o:n1uş, 
bar kız!.ar nı YC rr.ii~t ... le.ri he· 

hal bu ç.rkm vazryete mi.ıdabale 
etml<j, bu ı;;ırelle Ortıanla }!asan 
ara;ında km"g:> başlamı:;tır. 

) C-<:ana dt..~Jrrr:ü~~ür. 

B~ra Y<'l'h alınan .Irnc;ard ... .n Ki
r.ır n arkadaşına göz koyan ıbar 
muşteri:.e enden l!Mon adında lbir 
delikanlı, kızlar paydos ett>kten 
sonra daıısta, dıs-ar:da .ou lu ~mak 

i.ı .Pre söz 1 eşti(;'1 kız:n yanıııa gi
dert>k, kend>sHe birl kte gelrne
s,ni ı.stem.~. kı'Z buna h;ddetle 

n.uk" ıbele elmi,;. bunun üzerıne 
Iio.san kızarak kıeı kolundan sü
rü.klpmeğe te,;ctıblis etm'şt.r. 
De 1;kaı ];ıpn bu harc'ketini ka

d na karşı teca ,.üz addeden Or-
1 r adında ci.iJer bir genç, der-

HAKKI TARIK.iN 

AZİZLlôt 

Hal<kı Tar>k Us ;;o yıl önce Türk 
nıallı.>uatında yazısı çı.karı.larm l>ir 
jıilıilecfoi lıaz.,dt)Or. Tabii 50 ~·ıl 

önce lıe.rhan.gi bir sclıep ,.e sa lle 
•bl."".Ş on satır \e.\.·a \ah'Ie ~:azı yaz ... 
nuş olanların topıınu birden mu
har ıi.r s.a,yıur3 a \'C ~nııya iınk<ln 

yok, 
I:::Zc öyle ge<liyor ki, Hakkı Ta

r:k Us ba11 zcrntın yaşlarını göz 
önüııe çıkarn1aı!c :çin u. lura bir 
aı zLk ~apmak istedi. SO )·ıl ön~e 
)·az ı çıkan bir zatın o ,·akit 20 
~- sında ol.rluğırnu kaılıul e11er ek 
ilıugun 70 yaş.oda dcnıeı.tir, Her
halde salın ~Ial\ye Vekili Fuat 
Ağralı başta olmaık: üzere isimleri 
nc•rcdilcnlc'r Hakkı Tarık'ıo bu 
al~~Jiğind('n memn11n olınasalar ı 
gerckt:r. 

ASIL l\fİ.'Hİ:\I 
01.Al'I 

Hasan, kendis nden kll'\·velll 
ol<ıll{luru anı_.ymca, Or;ilıana bı-

çak çekerek yaralama.k islt'mi~ 
~ de, o sı.ada vak 'a yerine yeli
,,en zabıta memurları. feci bir ne
tiLeye doğru g.den bu kavganın 
önüne geçmişlerdir. 

Oı'lıuı, \·ak'aya, KOçaııın arka
da"m l<urtarmak üıere kendisi-
ne rica et.miş okluğunu için ka-

rıştıgını bıldinniş, Hasan ise sar
lıo~luk yüzünden yapığını bilme
diği hakkında :iade verm~tir. 
Vtk'a hakkmda fahk'kat y:.pıl-

ma ·tadır. 

Terziler, Hazır 
~lbiseciler 

Şehrimizde bir koo
peratif kurdular 

Şd'ır m..z c!er2lil.er, h""ır eThise
c'ııcc ve •:lıiıkJ şçil.er san'aıtıkdr mı is
thl~'< Grooperm:i.ii. n&ın le yeni bir 
t ~ekl<ıiil vii.cllde gmi.riılmıiştıir. Bu 
ıkooperaıl' fin r.izamnames geçen 
hLıfta tasJiık eıdiller"1< ticaret ,,icil
Ln<> kaydcd lmiştir. Kooperaıl'l 

l\krcanda Y. o.!ızlı har.da çalışaıcak 
\'C ortoklarına tihıtiyaıçları olan 
m~ddelcıri kvz.i e<kcdktir, _, 

Vefada gizli bir 
mezbaha meyda

na çıkarlldı 1 
Di}n Beyazıttan Ünıversiıe cad

d•sinden arka;;ında 1oir yükile 

gelmekte olan b.r adamın hare
keti şüphelıo görülrnü-ş ..-~ maıhal
le :bekçi.si :Fiasan kendisiıu dur
<lıı.ırmuştur. 

Küçükpazarda Vefa caddesin
de 9/12 numarada oturan İsınaıl 

Karagöz isminde olan bu adamın 
a.rkasLnda 3ô kilo kaçak et lbulun
mwş!Ur. Mumaileyhin evinde ya
pılan araştırmada burasının bi-r 

.Gizli m~.ılbaha• kal.ime konu·ldt!
ğu anla< Tarak kaçak ~tler e!e g~ 
çidıniştir 

Tii.ık gazetecileri Amerikaya 
·nıı dılar. AJıidi-n D•verin ·~el key 
fim geP.. deyişi resıın:n11ek> yü
ziinden belli. Ifolo Amerikada a
çı.k ..kamet bono,unwı kend;,,ine 
sunl ... Ima~ı kail)ısı·nda ınemnun ot .. 
n1a~nasma im.kan var n1ı?. l\lalUnı 
a .. Do-twnuz beleşe ba)·ılır. Fakat 
aı>ıl nııiiJı'.ın olanı bu değil de re
~inılcrin te~siı:le Nevy0ır1."ian bir 

gı· .ı oonra Türkiyeye verLlişi ye 1 r~~~~~~~~::ıi~LJ::~~ 
gazetelerimizde çıkışıd:ır. Demek, 1 
Anadalu njaoumız fotoğrnlçılıkta 

1 
hav ad sçil.~ten ileriye geçt:!. ...,...,._..'! 
ODU!\CL.NUN 
ÖLÜlUÜ 

Su dc,tisiniu su yolunda kırıl
dıgı maliınıdW'. Fakat, bir odun 
t ccarı odun makin i:nın elektırı. 

<:c.rc~aıuııa kapılarak könıür ol· 
ııı~. Filılı~..ka, odun kadar kömür 
de abtın değerinde amma odwı
cırnlllll odun nı.akin&i başında ö
lLinLÜ ne kadar ba·tin!. 

AHMET RAUF 

Bir samanlık kundaklanıp 
Yakıldı! 

İzmi\, 2 (Hususi) - Kandıra 
~zasına bağlı Töğenli köyünde 
Em<n e>ğlu Asım isını.nde biır köy-
Oüni>n samanlı,ğı kunda.Jı:Ian.p ya
blımşhr. Şü.p~ üzerine a~-ni köy
halkmdan Enrin oğlu Akif v~ Rı
fat oğlu Lebii yakalanmışlardu 

iıtanbuiluların 
ebusı2rd ileğl 

Ü~gunaen: eri ! .anbu' Mcb'us
ı ı .. halk n dı:ekl'r ni ta' i. e<lr 
yorl .. r. An!aşıld.ğ1na g0re bl!tıin 

d Jekle-rın ekseriyet hayat paha

;, gı üzerinde loplan.y r ve .bıl
hassa mahOl!I kazançlı vatandaş

ı.an çok miiŞ<ül bır duf!Uma so
kan geıçım zorluğuna karşı tedl>ir 
a.Iınması, üıtfkıar yı'anının, sürat.
U! baş ezilmesi temenni edilıyor. 

Hakıkaten ·bu dert, bu temen
ni İstanbullııLarın umumi dileği

dir: kşe işleri bir an evvel düze
ne konulmalı, ~tilı:iır ve hayat 
pahalılığına kal'i bir çare illlll,un
mahdır. 

BURHAN CE:V AT 

EDEBi ROMAN: 108 \ ( 

AŞ ve GÖZYAŞI 
Yazan : S E L A M l t Z Z E T · 

lKİNCİ 

Acaba Engine mo b..- şey o! du? 1 
DNI. 

K :ı onu tesı:.ın etti: 
~ Me:aık. e-~nc:·yi'!\, size hemen ha· 

her \-etmıı\, EtCC" o1urmrun uz.un s~ 

reI'I Fııe c L•r şey olma<1ı,ğıru an
la.."' A iAlı '"'r" .ı., S<l'i gırıl bızl
sorr. 

G 3i, kO'pıc ya """111:. 
e:ıyan Enı;.n evde m.?. 

_ E' de :ı::ınn<derım, çıktığuu 

g m>edi , yo lruz B::ıy M\JS\Bfa. çtkU. 
K ın l n n ucı..ı:a bir sual gel-

C:i , ( ""°31 ao. du 
- r: y ., sc.-.g n! t:ınrroınızf 
- Evet. 
- Acaba burada mı1. 
B ;:ıu o .:lJ'ken Kenan sa.psarı oı· 

~~ 
\"ih'cği oa"P"nk cevalıı bekledi; 

Ukal tam b r crovap alamadı. Kapıcı: 
- Ben goldiğ"' göımed•m, belle• de 

c· .,,,,.tir df"'' .• k •ık gelir. 
JC ~ ~ro ven..'-e.ri lkıl5er ~ er 

KISII\I 

~ı:ı-. b-..adı. 
-15-

- Ke.n:ın Dallı adında .bi["i. siı.i 
görnıt'k i6tıyor, ... 

H.zmetıç. burıU ııüy )er s1ly lemt'z En
gin ;ıöyie bır cioğrukiu, k>..pacJ,lmıı.ış 

ır-bi atan kaltıınl lllku. 
Hcıı>(lz yemeğini bıt.rmişti; m:ısa)'O. 

dayanarak ııotıu:du: 
- Kenan mı?. 
Ka IJ<ıı, sevinçten gırt~ d üjı'im

Lınml>ll. 

He"ha!de Keruın Se;°lf'ol gOrınQı o
lacaktı. 

Sevgin ooa her t~I anialmış ola. 
- 'ttı. 

Kenan ooa oılwıu etteriyordu. 
- Gelsin. 
Kenan kapıdan eircr · g"'-z l')ıgio 

haykrrdı: 

- ()ğl<J!n nerede? ... 
~ zamanda, E<ıc"1 ôk 00- ağız

dan Kell8n ela: 
- SeHt"1. SeVl<'ll neı·C<l.c?, o,.,... 

Sabatılan bt·n ~ :kt1 n kalk1rrm, çon-
kıl e:.ıi• u 'flll:e yt:tl~b: n:t i<. ıçin, 

tra:nva)ıı bint"bihnt•k Um din~~ el''k..en 
yet.~>t"tnt b:ığ:ıd . fua.aıl!Cih btt' 
l):eyJ f.'ılc gı•c A· ~ı·m, .. rtLK tr.ı.n-11\·ay du
ra:ro. ye:-incie bır s!lattı n ta.~n durakiJ
mak mecbu1'lyc·t.irıde o'dt;.gl.Mnu geçİıc'
dig .. tt•ct-Ubeler.e biiirı.ın. 

Insan:ar, irMLnl~!'. insanlar ... ·.rra~ 
vayların bs.sa.makları"8 ve t:utıun.abi
lrreklcr• ne~ v<ııısa, oraya tntı·fl-tı.P 

:>alkım halinde i"O.ı:.unu.zun öoörıden 
geçip gitı:ğioi sey elligiDİz insan.ar .• 
Bir ayaık evvel İ'}:n!n başırıa gitmek 
mecburı) et.ı.nde olun İstanbul he-Jn,;;('h
ri~ ı ri .. 

Ben sabahleyin erken ka!!k:armı. 
Fak.ut ~imdi gün!er kısa.ldığt için, lu.'
le ha\ia bu.tuttu ve ya~~rhı oh.Jıırsa, 
gi..iııeş saat altı b:.çukta anc3ık. c!oğa

bi]tJ · 1ı1,:ne göre, odam karanlılttır, 

ı1:ecburen el<"Klrik yakarım. 
Ve sonra kendi okı.·ndırr:.e d~ Q.ü9ü

nürtin'. Eıf"kt~kten taee.rcu.t içLn,, 
dilkk~nlar•n, s.nem •. ların, ı·;;leru:e 
yeri ~ r-nin dı:.·ıa e\;\ el kap<ı.tılmaaına 

karar ·verilı.r, Bu iyi ... Fa.kat brn sa
bah\.ey:n t"ritf..ndcıı kı.llı.-ınca, et(~<.tr!.k 

yakrrıya r.~"l'bı~r o!t:.·yorum. 
Slcra tlrı;fJ';,ufarın penc I'f"lerinde 

de, r...b..ı.h, hPr k<'9n, artık uyandığı 
sır~lJ., eltktriğn. ynrrdlt;,ını gö:.-.... iim. 

K('ndi 'kc•rdi.me d.eriın ki: •El€"kt ik
~~ tasa'"rt f. için, ıeceleri bazı tedbir
lıır :l)ınıyor. Bu trcibi.r sa.ba.blar için 
de :?.ıllf'& ... > 

Yani 6::l~~ier art~k b·r saat geri a.-
!ıns:ı ... 

R. SABiT 

Hukuk Fakültesinde 
imtihanlar 

tl'n:versite Hukuk Fa.külesil.e 
İktısat Fakültesinin güz devresi 

yaızılı eleme imi hanları sona er
miştir. 

İmtihan neticelen ·bir hafta 

sonra talcıbey ıbildirilecek, sCY.ı sı

mf imt hanıla.nrın Biriniteşrin n 
yed• ve ya sek.zinde başlıyac~ı 
tJlımın ed.;meklcdlr. 

Bazı mekteplerin he
nüz mahrukat ihtiya-
cı temin edilemedi 
Ekser ilk okulların henüz k~hk 

yakacakları n;:Jul vasıtası yok
iuğu yüzünden temin cdfieme
mı,tir. Bunun için Maari.f Mü
dürlüğü aliıka.dar:.ar nezdinde ye
n <lrr kuvvetli tc~ebbiislere ge
çilm ştir. 

Ofic imtihanla muhasip, ve:z· 
nedar ve daktilo alacak 

Toprak Molhsuilcri Ofisi d<'nİIZ 

ve taşra tejkil'atı için mıı.ha.sip-

lcr, veznedarlar ve da~tilo ~'mak 
Czere bir imtiban açmıştır, İmti
han bu ayın oıı bcş;nde icm olu
nacaktır 

Taliplerin 10 T~:inicvve!e ':a
dar mei'.<lır Of'-:n zat 4Jeri Mü
u .. rlugu"le müra~aat etmeleri ~ap 

etmektedir. Daktilolara azami 
100 J.ra ~ylık i>c"ct, d llcrlcri e 
de ::6~9 numaarlı kanL.n üre 
~ ı ~ veri1ecc!<.t r. 

EYLÜL 
151 1 20 

Yıı 9t2 Ay 9 \'as:..; 
v&1ı:ıt • S L 

l:kteşrin 1-6--159 ı---ı GWır~ 

Öjle 

3 
1303 
16 20 
18 49 

tumartesi 2~ ~~ 

brincıı 

ı\Qlrr 

ıraı.· 

ıma..ı. 

.., 
s D 

12 08 
6 14 
9 30 

12 00 
1 30 

10 30 

Her iki..-\ de yüreklerindetDni m<'y
clana ~ soora dunıı.> biil<l.,)tı
lar. Kenanın yanında ~ yoklu; 
odada Sevgin ;yoki...ı. 

İ.kısl de b•r an konuşamadılar, 
N:ah~yet Engin sıt"SSİzlıği bıcxıdu: 

- Oglooıu siz aldınız d<i>! n•?. 
- l{~y1r, ben almadıırn... St:v.gln 

m:rede? 
- Sovg'ni görmed.itr_,. Oglumu k!m 

aldı'?. 

Biçare kadın yine hıçltımııya baı>
ladı: 

- Blr tek llm!d,m sizde icü, ötc
k nde .. e ... 

Kenan Mla S•\'ltınl s<>rı.ıYO'!'du< 

- Burada de~lse nerede olabllir1 .. . 
MeydanWı yolı:, 

Engin keooııı topladı: 
- Kardeşim cviI»cie değıt ml->. 
- Hayli'. 
Kcl')3.n olup biteni Dnlath ve bTrd~n 

b:re sustu, ak1uıa geltof Sevglnin 
k:lrcleşlne S<zylrmek !demedi, 

Yine sustular. E~n bir yazııc:k).n 

çocutunu bir yandnn da kl!.rde§ini 
doüşünilyordu. 

Kenan kendi acıs;nı bi.t' an bafrına 
baotı ve g•oı; kadına rordu: 

- Co<ul:uoozu kim kaçını. dersl
nlıı:? ..• 

- Kocam.. 
:tr>avamı Van 

Har va z i y e ti Şehr~mizde 19 . 
yenı otobüs fa!~~~ - ı Alman deniz 

Doğu cephesinde 1 inci Teşrin ı sefere çıkıyor! 1ıawvet1erı .. 
ayı ı•çı•nde neler olabilir ? 1 lwAzreer,i<•dan Mı;;.r'a ~elen do- Yazan: Ali Kemal Sunman 

otıAbüsü.n mernleketimtze 
Yaralı Alnıan Jıar·p g·t: ıu :Irıri-

(Yazan: ) 
nakl ni temin iç•n iskenderi~·eye . S E k • B ·· k At ·ı • t • ııin tan1iri Jılttiktetı M>nra ~1-U~ıS 

• • S ı U reş e~emı ı erı g:tıniş olan tramvay id~resi u- Ok) aausuudak.i harp •al••'• ıun 

DO(.;U CEPHESİNDE: 1 re :çinıe almak maksadile şimal
den •·e cenuptan taarruz etımo1<-

ted:rler. Yeni .il.iman kı>nıandanı 

Fon List şimalde.ki taarruzu ta.kvi
ye eıtmişlir, 

Son gelen bıolbeorlerden anıadığı 
msa göre, Almanlar şehrin şimal 

varoşlanndan b•-.'sine girmi ' ra
bıt cenup k.sın.ınıfa Rwıh>rın şid· 
detti muk•bil taarruo:u karşlSıııda 

ıb'.raz geri çek'lmiıjlerJiT, 
Haze.r - Volı;a yolunu k"6ıll6k 

veya bunu mıdıafaıa elmek iki 
tarafw a.,ıl hedefleri olduğuna 

göre. Sl<ılingrad strateji:k bir nok· 
tadır. Alnu:r>l"r bu hedeıle var-

mun1 nıü<iiir muavini ceıaı('tt:n 

ehritnize clôr.mi"·~ffit.. Dokuz o
tobiis yol.a çıkmı:ıtır. Ay orWı.sına 
doğru ;..-ehrim;7,e ge}miş olacak
lar ve Beyazıt - Haıib:ye arasın

da i5liyeceklerdir. 

Di!{er taraftan Mısır'da on ta
ne otobüs şaııisi bulunmuş ve l>un

lann da satın alınmaı;ı için mü.
zakerelere girişilm~t.r. Bunl.ar 

buray., geldikten sonra üzerlcri
ne "lı{ap kısımlar yapılacak ve 
demal şehir içinde işlet ''-ceklır. 

BöyleUkle yakında şehirde sefere 
bsşhyacak o)rn otobüslerin ade
di on dokuzu bulacaktır_. 

ycn:ıcıen ehoo.1111 yet alarağı ·a.nla-
Kaf'kasyada büyük bir değişıı"k

il yoktur. Rus tıe>!ıliği, Almıımla
rın Grozny petrol cephesiııe yeni 
kuvve<tler getirdiğini bildiom.işrr. 
EV\~lce de söy~iğ'nıi-ı: gibi Al• 
ınanlar I. teyrin ayı nrfında Tu. 
apse limanını ve Grozı>y petrol 
sahasını zaıptetmeğe çalışacaklar- j 
dır. Fal!<at .bu .kısa hedef~ hare
kt>l1"'rin ink~fı bile, Stal:ngrad 
ve Doıı dirseği m ıı:Makalarında'k.İ 
lb~ük mıııharnbelerin Alıına·~ 

lehinde ı:.iir'atle net:C:elıeııane5ine 
lbağlıdn. Bir Ahnan ileri ha.reketi 
t&sa\·vnr ve t.:.bm.in ederken artık 
pergarı açrp ınuvasalanm ııe ka
dar U'Zlya.cğını ~.., ıııevs:m ve de
mirye>lu şeb.,kesi olıınamatiı doola· 
yıs.ile yi~ ocek, cephane ve benzin 
sevkiyaünm n.e büyük ı,üçlüklere 
marıu: kalacaığını h.esaolıa katmak 
lazıımdır. İkmal işi, ar<tı.k yalna 
otJD llrolla.r.ile devam eıtirilcrnez. 
Meısaie Jı.a;'kmundan iş """ kerte
sWıe ge~tcr. 

m..k için, ~elıir mıntakasıııı Rus- AAraçtan ve pıncere
Iardan tamam le tem.izlemek mec H 

·~'lıyoııdu. Alrua.n auıtrallc• I gel'Çİ 
denD.altı vasıtaları 'e ta)· lar&

terle -ç<>« iş göı:ınwyi dii~ünmüşı
Jt..""'ltie de buğiln Alınan.\·anuı elin

de 1bu.l.L1Dan denrzü~tü geınilt."f'. nin 
de büyük rolleri.nıi ihnı.al et.ınenıiş

lerdi.r. Onun için Atlas Ok~ an.u
su saha>.ında bugün en mühim 

fa<ıl.)et İngiliz 'e Amerikan li· 
ıuanlarlnd.an kalkan n~·k liye g°'"' 
mi kafilekr'nin Buz Ok)<ınu.,ıına 
gc~,11.cs'nc ve şiınald.,ki Rus li.

•nanlarına g:Jebilnıesinc nıiıni o.1-
nı•lk ga~cs'le olduğu görüliiyo-r. 
Rırs) a) a Sevki) at lıarcl<eti şi.ındi
l c kıodar felce uğratılamaınıstır. 

f""ka{ mii ınkiin olduğ ka.;lar b• 
miinaıkalatı . ekteye ui;rtınr.k A .. 
nıan denizcileri.n~n o ısahaı:fıa en zir 
yade yad;, çalıştıldarı bir iş ola. 
caktır. 

huriyetiıuJ.edirier. Rlbkıa- da bu- !den düşen çocuklar 

Bunwnla beraber, Kafkasya me
selcsdıde üzerinde durlacak hedef 
'iimdil'k ikid'r: Tuapse, Grozny. 

Sta~in.g«1dn gelniıce; burası hi
liı mulıarebeleri.n mihrak ı;.oYta

sını teşk:l etmektedir. 

Şclırin tamaınHe ınUıbasara edil
diğini, \1tJL;;ıa ii:zerinden jyt lbat ve 
muvasalaı>ının k.esilm~ oJ.duğıınu 

idida eıdeulcr, dıin Berlin'.ın ,-erdi- ı 
ği hıtberle fikirlenıl taıJıiılı etmiş 

ol,.,-lar. Ciz ötcden.beri bu karnı
atte ld:k; Rus müdafileri Volga 
Üzer:nden takviye -ve cephane ala

biliyorlar. E! n oradaki Rus 
kuvvetlerini bima,ye eden ııısıl tıop 1 
çıı mlY\<:;Icri ve baya meydanları 
Volga şark sahili üzerimde ve ge .. 
risindedir. 

Almanlar yarım dair>enin uçları
nı Volga garp sahili üzerinde bi!'
lcştinndk ve şehri sahil mahalle
lerinden de ısararak tam Hr dat-

ra;ını her n·e pahasına olur.,,a o~ Eyü.pte Dök:mec !erde Yar so-
snn müdafaa etmenin ve Alman· kağmda oturar. Fahri evini.n baih-
hrı bu kış bu şehir içinde barın- çrn ndeki erik ağacmdan föu. sa-
dırmamanın Jüııunumu kavramış h~h düşmü.,--, sıhhi imdat o'.orr.ıcfui
lardor. J;!e Cerrnhpa~a hastanesine kal-

·Sla:bıı:grad muharebe<Jni uza1an <lırılrr:ışt.r . 
en millıhn amillerden biribi de, Üsküdarda HlnımetJbaba s:.ıka-
Mareşal Ti.moçenk.omm Alman ğında oturan Nur nir. oğlu 10 yaş-
sol cenahına ve yanına yaptığı larmda Necati aıdında D:ıir çocuik 
siirekli taarruzlardır. 'i\lareşal Ti· 

moçeııGco Volga ile Don nıeıhri a
nıı;.mda Alman kilüt meuiİl:ti yar

mak ve d lıa garptc Don nehri

ni cenulba geçerek Doneçlen ge
çen Ahıı2'11 geri yoll:rrıııı tehdit ı 
etmek fik.r:nden vnzg".E'çm.enıi~tir. 
Son b"1j1laıd.'ğı taarruzda cen uıba 

doğru ilerlc-diğiıne dair bazı eınar

rdt.,.. vardır. Çok büyük piyade 
v·e tank kuvvetlerile taarruza geç 

-tiğ~ Alm;•n tc!bliğindc.ki malumat 
tan da anla.şılıyor. Alman kili.t 

mevzii çok mahirane b:r şekil<le 
müdafaa edillyor. Mareşal Tim... 

çenlooıııun tazyiki gilt:kçe bü~·iirse 
l teşrin ayı iç'nde )·eni SÜl'prizler 
beklc111ı<lbilir. 

da bu sabah evlerinin pencereıs:n 

der. .sdkağa dü.:ımüş, ağır surette 
yarnlanıdığmdan niiımune (lıasta

nesfoe kaldmhnıştır. 

Açık iş ve memuriyetler: 
Çocu!k Esrgeme KurmU'nJn 

mulı<>sebe servisi için orta mek

tep mezuda.ıın al'asından bir me 
mur aran lma~t~dır. 5 Teşrın'ev

vcle kadar Ankall'ada Kurum 
merkezine müı>:caat ol.unması i

cap ctme'ktedir. Türkiye Cümhu
<r'· ·eti Merkez IEankasının An.ka

radaki tekaüt sandığına lüzumu 

kadar mernur '>ranlm~ktadır. Bu 

ayın 5 inci günü bu maksatla bir 

imtihan yapılo.caktır. 

r 
TARiH SOHBETLERİ ~ 

Eski Gedikli ~eghaneler 
Uste, Aşçı ve Uşaklar- ıürekkepçi izzetin ölmüş Hindisi

Davul ile Kapanan .eyhanerer - Akşamcı i~e Çor acı 
İlk yazımda, İS!anbu un eski 

büyük gedik.I, r•)l•arelcırn n i
s:mlcrinı, son lerir.i )azmi§> \'e 
lbugiın crtıK. ta:.~h;r malı olm1ı,1 
bı.Ju.. o mcY' 'er: iıç ni ta
rif etmıştin'. Eugu de lI'eylıa
ı~t.·ı"trdcn ·ve ffi 'rt.(ri1c.r r~Jen 
bahsede<:<>g:.n. 

B:r büyuk gedıdı.-tlc .usıa. ün
vanıle b'r terzg.'.ıhtar pat.·on, şam
danJun:;. ve çubuklara bakan >ki 
atr;çi, sofralara hizmet eden beş 
altı tan.e gı>ç y.ihul çocuk h~ 
metkar, bir aşçı ve aşçının da bir 
y.omağı bulunurdu. 
Güneş, yaz ve: kış her a.39'lm 

alatuTka saat on '"'ide kavuştu
ğuna göre, saat omkın, )-.ıni 
gruptan. ve ezan<lan. iki saat ka
dar- evvel, tezgahtar akş .• mcıla
rın ibriklerini dold11tup haz.ırla

anağa başlardı. 
Meyhanelerin te:micliğin.e çok 

d. kka t ediErcli; barck;J<lar ve ka
dehler temiz bezlerle kurulanıp 

parlatılır, yerler dikkatle si1pürü· 
lür, sofralar gıcır gıcır silincrdi. 

Sd!'ra 1.aıxla akşamcılara h;zmet 
eden uşaklar ve uşak çocı:l<l.ar, 
tertemiz giydtr.1.rdi; İstan.bul ak
şamcılarıM sakil.ik, nez.afet, ne
zaket ve zarafetle !lıüsnüana bağ

lı 'nce bir san'attı, her kişim.in ka
rı değ kii, bi.l.hassa Sakızlı Rum 
çocukkırı, me:)il'ıı<>W! u~aklığı".lda 
büyük kabiliyet göster'irlerd .. 

SoiTalara toprak şamdanlar ko
nur, ll'Umlar dikiJjp hll rl~nırdı; 
etroıfına da meze tııbaklarını di
berlcrd, ;her sofraya bı>r tane de 
büyük tuz kutusu konul rdu. 

Akşaınc.ı~ar, on b'.re dQl;Tll b • 
rer ik;şer sbkün e<lerd Kapı ö
nünde dl!ran 1uva.na lbir oğlan, 
yüksek sesle: 

- Büyürun efendim. .• Buyu
run! ... 

Diye bağırır, .kinci cBllyu
rtıırlı un son cUa sunu. ciger~nin 
so::: gayrdir.e kı;da.r uzatırdı.. 

OÇU 
Ak, m. hır, ırr.eyl !lrcye e:: boş 

{:ClmezJ.crd, m.CVSıffi<' VC .zevkıne 

göre b:r kaç e'. •• a v..!:.at pc rta
knl, üzüm, kir:ız, yahut, havyıe•r, 

tııasınckın sırt yahut kuışgonü 
pasl.ırıma get:riTd .. 

Uşak, da.ma kendi sofrasına 
oturan müışteride böyle bir şey 
görünce, koşup eliınden a'ur, so
yu:mak mı, aıyıklanmak mı, yı.

kanmak mı, kesihuek mi hUihlsı> 
ne yapılmak 'likzımııa çabucak ya
p.>p önüme koyardı. 
Ortalık kararırııca, c Usta.. eli

ne b:ır küçük şamdan ..Fiske am
danı) alır, masal;ı.,ı do1~1'ak o

nun alev> ile di{ier şaımdanlan 

tutu~ururdu; ve her sotlranın 
mumunu ya.k:ııc~ da, etrafındaki 
akşam<cıları: 

- Ağal.ar. Safa geldiniz! ... 

Diye se!iimlardı. 

Her m<>yhancnin bir tane bü.
yıik orta .ı.:,ı:ıdili vardı; en soı:u'll
da da o yakılırdı. Akş.mc·f;;r a
rasında orta kandiL.n ) anm ·Jı, 

m9iıane solıibetin:n ı;e~ .e:;ir,e 
;ı,ir başlang .ç bllinirc1i. 

1stan.'bul a kşamıcı·ları, ekst'<f';
yet!e, mccLs!t>rinJ.n let.ıfott ile 
meşhur ecLp ve zarif kim elm·di, 
r:~dane gazeller söy' .ven, des.
tan, koşr.a semai düze' lıanen.
de ve sazen<ie akşam ıJann aı;:;~ 

sına, e'.... b a.Klı be' ı -ı çJF.aklar 
pek karı,3>Y ızdı. Kanlı vak'aJar, 
umum.'yct!c k ~iuklarda çıkard.t. 
Bilhas.<a ye~ ceci kaıbada.yıLarı, 
akşı,mcı!;ğa ayak u)"durm!lğa ça
Lşan esnaf gen<;l('rini, bu gibi 
mütecaviz s~rhaşlara karşı mü
dafaa eedrfordi. 
Akşamcı! .-<lan bir kısll4 da, 

mucı: ıpl!kl.eri ile meşhllrdu; Meh
met Tl"\.ıfik me:clıum, cMW:ekkc-h-

çi hznt. isrr·ıl'-!C bir n'q;amcın.n 
şu f krasını nakleder: 

cl3.r akşall' -eri, İzzet bir vi
ro'Ocdc lb·r h ndi ö:üsurıi gormüş, 
h~meıı al rak yo lI'ağ.., l la.mış. 

A kadaş.a• : 
- İzzet! öı: , neli yenır nu? 
Dcyir.ce; cSiz karışır ~y.n ... 

Renk ,e verm,..yin!.• d ye l<r.Jih 
ederek meytıaneye gitm;~,er ve 
bındıyi, kı;wrlmak üız.cre ıneytıa

ne ~.sına vermişler. Meğer yan
larındakiı masada da, üç beş kişi 
ô.la lüieT balığı alıp get emişler 
imiş ... Derken hind.ı kızartması 

İz-zelin sofrasına, lüfer ızkarası da 
berikilıe:rjn sofrasına konmuş. 

Mürekkepçi İzzet. Eırkadaşlıan .le 
hindi üzerine düzme bir hır çı

karın~. arkad3!jları da llıindiy.i 
yememeğe ant içmşiler ... 

Öbür sofr.dakiler, İzzet ile ar
kad&~kırmın tuhafüklarıle eğle
nirlerken böyle lüzumsuz bir id

dia yüzünden dağılap gitmelerine 
üzülmüşler; aralarını bulmak için 

ıh.ndiyi keneli safralarına alıp ön
le:- n'1cki lü.fer; İzzet:n sofraısına 
:ı:.o·ymuş!.ar ... 

1\'ieylhane!e,in kapanma saatin
ck ~i alaturka 1,5, suları ldi, 
çmgırakhr çaJ;nırd:; hanlar için
de..<· gedikli meylhanelerde ise, 
dav.ı' çalrn,rdı. 

Akışa"Il<: •Ar, meyhane dönl:şle
rincle sem11i6ile bırleşerek yolda 
c.a mı.+.ah eUe g.derlerdi. Fazl.a 
k. ·ıranl .. rcia,, 'ba~an yollarda 

<.<'k,Jüp _.a!an'ar da ol.urcll! Hoş 
bir !ıkr~d r: Al'imcın.n biri ev>
nin kaiıısına kaclar gelm.:ş, fakat 

tokımağ ç2·l-crk. takati kalmadı
ğından kapmırı önünde sızmş, 

kalmış. Kol gelmiş, bir yeııi.çeııl 

çorbacısı kendisini uyandırarak: 

Kalk! Kapıya gidecck!in! .. 
deymce saıılıoş gülmüş: 

- AğaL demiş, ışte evi.'T!in ka
pı.>ı, halim o:sa, or~ya ı,:ider<llm:. 

.ıknizaHı vaıs:tal&{rHe neler 
yap.ılabiloceğiııi geçen seferki 
ih.ıırpte K~er AlnıanJaSı göster
mişti. Bu sefer de ondan gen ka
lınnııak şöyle dur'lııı deniz.altı 
muhaı-clbesne şiınıd;Q.i Almanya

nın bir kat dalha ehemmi)·et ,·er
diği görülımekted.r. Lakin gemi 
batırmak i~i daha geniş b'r salıa

ya yayılmak istendiliçe deni.ıüs
tü harp gemiler'.nin liizum ve luy 
met de sanki o nisbette an!aşıl
ınaktadır. 

G<:çen ıııılxı-Ua FraıL<;a ile İngil
tere arasından muvaffakiyc{!e 

.k.:ıçadı:coı yaral<ıumış olan Alman 
harp ııoıuilerinin tamiri işi arlık 

bitmiş sayılıdığı gihö Norveç sa
hilllecinde pc-k mükemmel üsler 

ıbulaırak oraya )·erleş.miş olan di· 
ğer Alman lıarp gemi!CTinön de 

v~kit nk\t açılarak fael.iye'le geç
•uclcac.j nııiiırnkün ola.caktır. Evvel

ce ikiye ayrılnı:ş orn Alman ıı.... 
nanıına,;ını.n bu suretle birleşerek 
nıe)'ll·ana ç•kma&ı lng'diz asl<eri 
münekkidlerin-ce zor görülme

mektedir. Norveç ;arullerlnin Al
man.l.aır ~in el eheri.şli .-e ta.hl 
o.J.aıı ii:ssli nıalUtn oldu~u üzere 
'.l'roııdjc.rııdir. Burada Alman .U.. 
nan.m:ası oranın giriınt.isa:nden 

t.fade edercık kend'..;inl !.'-Ok 
sıı.klıyab· lmektedir. 

i,.. 

iyi 

:U:ütt.ı>flklerin deniz ve Jınu 
lm,·v.,fleri oraya kadar giderek 
Alınan doııııaıııuınsını saldı bulun
duğu yerde batmıı.aı:'& ne.den kalk 
mıyor?. gibi d'.tn ucırna gelen 
sualler urdı. Bu g' i işler bii) ii:lı: 
fcd:ı!kaı:'lıkLara ve pek çok za~bta 
mal'olsa gerek. Sonun<la elde 00>
lecek nc•i<:e ile böyle fedakiır'tk
la rı rn za yia h öl~üııce am,ıfıa bil· 
yii:k Jı.ir nbbct.;izliık göze carna
caktır. Abman donanmas.:ııı ' m
d.ki halde bulundı:ğu yerde l.<1-
pımmış ka,lmış bir hald.e tutaı 1-
meğe muvaff;;k o1ınak miitlcfik

lerin deniz knvvetleriru:e Atloa" 
Okyan""" sahasında yaprlacııa. ilk 
iş sayılıyor olacak • 

' Bilecik Gazinosu bir 
hafta kapatıldı 

Arnı>vu1köyünde Udi Marlro
nun Bile<:ik gazirıosunda tarife 
harci para alınd ığından bir haf
ta kapatılması milli korunma 
mahkemc"ince kara.ıaştırılmış
tıT, 

Raadevaca bir kadın 
bir Jıl b2' se ıb.· 

k m e ildi 
Fatihte oturan Ayşe nam di

ğer Lütfiye ismiNJe lfr k ,d"n 
asl:ye 7 nci ceza mahkemesi kıP 
rarile bir yıl hapse ve 50 fira pa
ra ceızasına mahkôm ed lın1şı..r. 

Lise ve Orta mektep 
muallimleri henüı 

maaş alan1adı ! 
Bugün ayın ~;u olmaı: n 

men Ankaradan kadrolar 
digj için orta ok .ıl ve li~ 

muali.mlerc her üz rraa ,, 
memiştlr. 

e-

Yüzlerce öğrell!"l'n bu yüzden 
sıkmtı :çinded;~. Diğer ın~ 4 aın 

bazı mckkplerde mual!i.m ka~ro
su çok eksiktir. Der:;ler ~ geç
mektedir. 
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Ruzvelt tarafından lcabul edilen 
Gezetecilerimizin Amerika da ki 
seyahatları bir ay devam edecek 

Senih l\Iuaınmer ALATUR 

An:ıt'r"kaya vard:klamı yazdı- ilerl-iyor. Ladoga göiÜllÜn cenu-
ı!ırnn: TilTk gazetec.ler •heyeti iıur.<iaki mutıarwelt'r nelicesin-
Ne\'york'tan VaşingLon'a g;tm'ş- de çember .dne alınmış olan Rus 
ler. Türkiye Bü.yük EJç;,;i Münif tümenQerin.in yokedilınes yaJ<ilaş-

Ertegün'e ırr.kafir olmuş7:ırciır. rnıştır. 

İlk gece sciarethant'de ~ereileri- Ka·fkasyada Al'rn:ın ileri harıjke 
ne b;r z.yafet verilm:~tir. ti pek yavaş geli)m-ekted.r • .Bıu-

G • .zetecıJ.,,,imiz Gün llanci)·e nunla beraber :Mozdiok'da Alman-
Nazın Kunfol Hal taraiında.n l.ann talaviye alıdıklan llfllaşıl-
kıd>ul edihrriŞler ve Basın kll.iıbü- m• ktadır. 
.,c-rc"flerine br.r öğle ziyafet. ver- Novr06isk'da teşcı'b'oüs ş'ınıdilik 
mıştır. Sı>vyetlerde görünmektedir. Fa.-

Bırl<."{ik Am<·rıka R!!i.si Ruzvclt kal arazi kazançları olduğuna da-
dL: Beyaz S•rayda g • .zet<'Cilcr,- ;r 'bir haber ~oktur. 

.zı K 1 etmi§tir_. Anıerikadakl 1·!ısır'daki •harekete gelince, 
seyahat bir ay kadar dev. m ede- Maııasib m-evkiıine yapılan İngilllZ 
et" ve gazetecGerimiz B"enos - hücumunda. ve -buradaki İta~·an 
A ~-s. Afrika ve J\i ısır y-0llle mevzilerınin ele geçir:lmeoi bü-
ın~ m1ekeliımze dön~>ceklerdır. yük km'vetlerle yo.pıldığı için, bu 

HiTLERİN" NUTKU !hıırcket geniş bir taarruz mahi-
Tr ller'in geçen gün Bı>rlinde. yetıni d-e göstermekte ise de, lbu-

;:lıpor Palas'ta söyled;ği nutkun gün öğleye kadar yeni ink.işa.f ~ 
akıSleri hii':i devırm etmektedir. duğuna dai<- .hiçb r b·b-er gelme-

Rt.-slsr bu nutukta, geçen sene ır.iştir. 
söy:eren nutukta olduğu g:bi, SÜ- -- ------

~atr za!er d.idl görmüyorlar. j 
Amerikanın &.>Lon radyosu dl- 1 tl'OC'O& BABEG.LER 

vor k: cH.tkr'in son nutku §im- 1 ;;;;;;;;;;;';;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

~~-~~:/')~~!'s::;u~·;:_ il 'IICAR~:r ve SANAYi: 
~ 'Il-a'<ır'><k.n ~ m..-tısul ilk parti 

mn tam .. mtn tc:!lizlene.::egıni Çelı.:k şe ll""'2• gel §(<r Şch!'lmoz-
"'> ·~y-:ırd Şimd. müdafaaC:an de Ko .bttt.r Faobrıluıaı la.Ta!•uian ,,.. 
...>ah d ~ or.> nt.ı lıu. yılın ilk pı;ır.ç ma ~t..!il kt-

Eu' u.rist"nda lbu nutu\\: 11eye- ~!cxs:u )uz .scı;sen k'.ıruşt-an tcptan sa-

u '7- tı r.ı tır. i:ki yUı. çuvJ.l ol ı. bu par-
C3~ a karşı ..ırm'-'jtır. tro ve ,..,,. 

tinıin '.l\ı!nıc! "1 satışı .ıSe 187 k ~an 
ra ~3 Z<'te'cri zaferin kazanıla- icra Q\umn'UŞtur. 
ca;;ı cı::n şüphe olmadığını yaz- * B•r, bir buç.ık as•lli z<ı>-t qyağJa. 
m.ıjlardır. rı dün ıch.ı·irr"2Xi'e toı;tan loı;u iki 

Macar gı:ızeleleri de Alm~·nya- :yüz on b• ı ıruı'UŞI•.., .a·l.lm l(ır. 
run her zamankıiuden azimli ol- * Diln bir a:tın 33 Lrııdan bir g:-am. 

l<Ju\'e e.I tın da dö:~ yllz elli ile' ~.;.t'Ui-
dugu u belirt yorlar. tan rmıam.-le görmüştiir. 

!tat an gazeteleri, nutkun em- MÜTEFERRiK: 
niyet h.s.>i uyandırdığını yazı- * Şelhrimizdeki dairelerin sa-
rorlar ve Alrnanyanın kı..ı\"Vetini tıahlan mesaiye ıhir saat erken 
se,.a !!di}orlar. !başlanılarak mesai müddetleri 

Stoktıolm'da çıkan Alton l31a- zarC:nda tramvay seferlerin:n de 
de+ gazeteGi ik. tar<ıftan söylenen azaltılması k.;;rarla.§ltlnlm,,,lır. 

nı;tı:.ıcları mukayese etmekte V!! * Eminönü Halken Cümırnri· 
ar ak.. teLadı meydana vunnak- yet bayramında yinnt fakır genç 
.::ıcLr. kızın çeh:Zler.m vererek e\•len-

CEPHELEH.DE VAZİYET d;rmcğe karu vermiştir 
Afm~n .ır.n Stı;;!in~ 'da ye- * Hullısi ve M hmct isimlcrinı-

ni tera kJer elde ettik.lc-rı anla- de 1~ - 13 yaşlarında iki çocuk 
şılmaktadır. Ş:ınal batıda müs- Sultanahmette o ura.n MaıısLra 
tahkem Orlovska varQŞu da hü- bir mektup göndere<ek Güllıa-
cu 'a zaptcdilır. .. } Alman tcb- ne parkmd.:ıı b r a ,acın altına 500 
r r.e göre, 'bu vartt; .. n bat•sııı- lira koymasını isteınişl..,.,.d r. 
1 m Rus kuveUcrı çemO:ıer Bo:; bır zarf oraya l ıtakı'mış, 

1 • kürük havdutlar iJara dolu ~·n-a ınm .ı.-t... ~ J 

n Jü.nün ceoob• -ia.ki nilc ibu zarfı alırlarken c ırmi.i 
A.n ~n ta rn.zu muv ı:r ki etle m~~· halind-e yakalar'lllŞl.rdır. 

Is anbul Emniye üdürlüğünden: 
L -:l>u.l Emn!.yet fı.lü: H~:;ü Emnlyt Aım.. ~1or·ne lüzumu olan t11b.se. kas-

k~. lc.xd•JB, ne. 20 çift !otı.:.n mi!dan ve mı.:.ha:.mnen bedelıcrl .:ı.., ııd~ göstı•
tilm şUr. 

Ek ·ı'kme 21.10.94.2 günu s:aat 15 de yapılac<ıklır. Talıpleriıı :ayni gGn ve sa-

atte M'üdıüa:"iyetimiz b:naaada ı ... 11 .eşelk kl·l 'kıômi~yona şartn.2-me \"e ıı.uanu.nt:yi 
ıormek çın s. 3 Müdlir~ü~e rr.•Jr[~caatlan. ilin olunuır. 

'!··~ B~ l f',k Teminatı c;ası Miktarı ., ~--m,,:en =e • 

20 talcım 

20 Çd'I 
920 Lira 
SGD > 

99 Lira 
27 • 

(326) 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 
lstanbul t~afia Müdürlüğünden : 

22.10 9i2 p •rşC<ı.l>e gilnü s:ıa-t 15 de istanbulı:la Nafia Müdurlügu eltsıltme 
m:n·"'>-onu odasında (975) lira !<('Şif bede!u Cam1ıca K>z ı.sw tııımırat• açık 
, ·;;,,eye konul mustur 

.ı.ı e e, ek'ıiltrne, nay.mdırlık İşleri, gon('I, hını.ı<I ve ı~nnı şartnamele-
r!, 10 ı~ ~f huUsasıy'ı! buna mütelerri dil!ıer evrak <!alrl'3Ulde görükc<ktic. 

" ı temınat (73) L<ra (13) kuruıtur. 
i.:t.eklı er.n en aı bir t.:ıaHh'J'.tc (5-00) 1 rıılık bu ~ benzcx iJ yap!ığın3 

da. relerinden ılımı o:d•!u ve>-ika 'ara .sUIJJUlen İ.slanbul Vil~ct'ruo mü-

racat a msı., ;-:ı.e t:ı"" ?Jd ~ t:ıt;J günleri harıç 3 gün evve! alırınno ehLyct v 
9l2 yıuıı ait T'caret oıı..s, ves:ksl•rı ile ı:elmc'eri. (319) 

• 
Bugün 1 P E K Sinemasında 

En bü~·ük macera fi!imlerhılo SCVllÜıli kab.r.a.manı 

VVALLACE BEERY 
Tarafından cmsalsi~ bir ı;.uırette ··arat,lar> 

u u 
l\f ... zı.am w müthiş ırahn~le.-le dolu büyük film 

LİON"EL RARRY:\IORE - LARIANE DA\'. 

kc:ı=:Dm:ıı:ıı:m llu,ı:iiD ""at ı d4I teıuıilath ma.tine -l!llmm::mııl 

;-s - !:> U N T .E L G R A F - 3 ı rı TI·:5KN rn 12 

l lstanbul Meb'usları 
(1 inci Sahif""<ien D.·vam) 

.e.u·. B· ~ da ci lfk ~ n coğ,~ .nun • 
il.1\.~ o<.:a::ı \ e luıy.ıat p..ı.Uı :l;g ~a.n 
,.. 6il'J"l'1 rn '-ZLJU l.ze nde t....planrlı.(~ 1 

S.r H kul< t> m k • t'-' n • 
1arıntr. ki y·l st.,J y pı tr"'Tt fak•r 

nwzlı Jrı çok ı ~:<-1 b'r \az. •·te 
<rı;H'd~ gt.r. 5Ö} e·r ş \"e bir l)a• 1\ 

•mı..tılhm de b::;y n ,, ~ fpt n n.-

dan acı acı ş Kit)"P.t f 1 § • L' ~ •>t'f 

Taylor'ıın Pa- 1 Japonlar Vilki- ltalyaıılar Akde-

gö~ul ~· . Fat ~ı~ .e::- "1 i Korur.rna. 
Kanunı..uıon şfd:i'l"tlr rllN 111""5 •li de tc
n~nl t't:ll lr•ı dkr. B.ı.ıxt :ı b· •k& Da
·~r .afa:-.a.) 11 gLdım ;ona c.-:\ciıc!L"lln t>ır 

•Hı e,·,·f. y. ·~:!a k c;-· ,. -d.ı.'. V:u.1.ü-

rn \"'f"~ mani.ar• ;.}·~1:;1'k· bı g y ba-
yan.]01-a. tesarliif ~rr t · &1ull 1.m 
ba.:ran bakJlar.ııı Vt,, caylaı'3 da r:'!-6:. .raA 
e<:i'lm<-m~:nı ~nu•r.n eyt. ·ı • r pa ile görüş

mesi sulh ile 
alakadar mı ? 

Londra, 3 (AA ) Rö)"lıo< Ajansı-
iLtn dı:.Pi<>•natlk n harr1ı.,., Rum-.e~t'oln. 
mütn('.! -ili To..yloı. .. u.r.. P<apayl ve Son
ra LondooyJ. z,y.,ı--etı nuıa-sebetiyle 

ç.kan :;uıl.iı ŞQ3ia::ı:-ıııdan bah9ecierek 
dtyor ki: c.İng t-t::t' <::<l<>:et \""e•su(h jt;jn 

dö\·~üyıor. _r.1ilyonlaı·ca iru;.anm iZtı

ı;:...:bııu htrıftf!~~t·cek hi!!r tedıbirt kahtıie 
hazırdır. Tao-'1.or'un Lotııd:ra,/ı ziyare
iınin 6'00e-bi budu.r .> 

--u--

+ V.?in.!Jloo, 3 (AA.) - 11.;,, Ru-b
._·e:t rnf 1aey-oo·u ~k k··n t;ın:z.im 

edilı·n ~anun ıa,. hasını l!Tlıii12a larnı.ş

tır. 

Almanya için 
çetin mukave
met safhası 

başladı 
<Baamakalcdcn Dcvaml 

p:a !<arasına taarrıız cdec:eklıerdir. 
Hazırl:klar1J11ın dörtte üçiiuü ikmal 
etmıis sayılabilirler. Almanya Rm .. 
~·a d~vini sırtüstü getirinciye ka· 
dar kend· ini tamaınile tü.loe1ıir ve 
hauar6a bu Anglosal<sonkıık .aı ... 
minin sıddırımlarıııa k'm kııırşı 
,koyacaktır!. İşte Hitleri düşü°'" 
dü.ren, Al.ınaııyayı d~ündüren 

bunaltıcı mevzu budur. 

Bunun içmd'1- ki, Aolm.anya arhk 
Anglıı> • Sa1cısıonlt& fılem ruhm ge
le.:ek darbeyi k:ır~tlamaık için 
kuvvetJcırini titketmcmiye, uzun 
tharp )·ılla.rma mukavemet etme 
ıteclbirlerini almıya ID<" bur kıal· 
mıştır. lhtlerin: 

- Aldığmır& ye.rleıi belıeıınelıal 
111uha{a7.a edece*':z.. Liizumlu yer
de taarruz edeceğiz .• dcınesinileı..ki 

-sır• budur. l:ğer cenuıbi Kaf!kas
ya islilıl.<ını tamamlar \'e Şimal 
Buz deniı' i hiikmıi n·ltında tuta· 
bilirse Rusyanın tam abluka~·a, 
bü)-ük ınahruıniyetc d:ü~eıceğine 

ve Alman ordH.,,unıt yanp geçmi· 
ye asla mukted:r olawıya.r:ık 

nı:ıhdıwt kuvvcLlerin vra~ ile ve 
kendi kendine ~·ıkılacal1ına ffıller 
i.nanm~tır. Y:ıne, İugilierc) i Orta 
Sark ve Akdenizdcn wküp a<a.bi
Ürse Avrupa karasında Alman 
tııukavcmctirıin J..tıs::ıfu, askeri ve 

içtiıım;l halleri ile ozll'll yıllar sü· 
;rcibHc.ceğ:.ne H't ı:r kan.at etm 'ş
tir. Yine, Alman hava kırn·e4leri
n·n scrJıestlcme i ta!ıai.:rinde İıı:,n· 
!iz adalarının buna ıcı ırte~ altımı 
almma>.1nıo Angoo • S:!kıs.ı>nluk 
lıarp gıQrctini ve A\'Jllpa kara· 
;sına• ç :..nıa .\c~ '· ünü ilıallalı· 
yne:ığma fftler kanidir. 

HiHcrin nırtkundnki iç tılemin 

ifadesi budur. Belki ibu iırr ciddi 
iııaıu:br, 'belki dcj\ilcfu. JU\erin 
nldan>p aldanan:ıdığını ilı>ri hadi
seler gibterecı>kf~. 

Flakat va.zil c,tin bu olduğu, Al
man ordusunun buna göre ayar· 
!andığı ve son B\l& mukavemetine 
1943 iltd>aluırııııd'a ezici bir chıriıe 
daba vurınaik h-bının mülahaza 
ediltliği \e bunda.n öteye Anglio -
Sabonfulc darbclerinoe kaqı gele
ibilınenia .tedbirlerinin ba.tta öllke 
ile diŞüniitılüğü şiiıphe göt~ 
'b:.r hakikrttir. Almanyada çetin 
msavemet 1'1'fhası başlam1"ır!. 

ETEM iZZET BENiCE 

• • • 
nın tayyaresını 

Düşürmek mi 
istediler? 

Çunglı:.ng, 3 (A.A.) - Reos Ruz.. 
veltin şahsi müm"6Sili Vilk.i, se
yahatinin 8,000 kilometr-elik son 
mextıalesi sırasında Japon uçall
larını bertaraf ettikten sonra dün 
Moslmvadan Çungking'e ıgelmöıt

tir. 
Vilki, Şanzi -eyal<?tinde Japon 

:hava üslerini pek yakından geç
mi-ş ve dün saıbaıh Çun,gk.ing'e tak
rl~n 80 kilom-etre mesafede 
Şerıgto'da yere inerek buradan 
öğ~ed-en sonra y:ne uçakla Çul'g
king'e tıarek!!l etmiştir. 

Japon makamları Vilk 'nin ha
va yolculuğu lı~ kkında en büyük 
ketumiy!!tin muhafazasında ısrar 
etmişlerdir. 

Japon uçakl.an günleree h~ıva
larda mekik dokumuşlar ve ilk 
ÇC'Vre!erde bir çok hava tehlike 
işaretleri verilmesi.ne se'lıep ol
muş>ardı r. Bununla lıerı>ber Vilr 
ki, hava yolıeuluğunu salimen bi
tirmiş ve her merhaJes,nde hara,
retLe karşıl.anmışhr. 

Roma Elç;miz bu 
sabah taykare 

ile Romaya gitti 
Bir müddettenberi Mezunen 

gehr"m'.zde bulunan Roma Bü
l iik Elçm.iz Hü.sl'yin R~ p Bay
dur lbu sall:;aılı Jı:.\·a yolu il-e IW
maya hareket ctmiştır. 

Bulgar Kralının tahta 
çıkış günü 

Bcrl•n, 3 (A.A.) - Toht• çıkışı
nın y:J.d.Qctırrıü rn(in~t.yle, F'Wı

r"r, Buigrır Kralına so:ımı.n'i bic ~l-
graf!a t.ebr•k!«ini bild;rmiştır. 

B•n-Ln, 3 (A.A.) - Flüttr <illıı, Al
mal'\)"a yeni Bavvı kalet Da•ıuinde 

Bulgarlıtan1tı ye~ı Amı•nıYa Ot? El
ç>Si M. Saıgcro!'u kabul ~tmi$1!r. Or
ta Elci ıWılltif:vını~i A.\m,;:ın ~let 

RC·sı.ııe vernı!~lr. --......-
SPOR 
cı ınci Sahife<>.,,, Devaml 

rıa.n au çocuk:!arın kınlmama!an la-

nizde 75 deniz 
altı batırmışlar 

Vi~ 3 (AA.)- Roma r·.dyosu., 1 
harbin baş!angıcındaııberı !tal- 1 

~~an dEn'z ı\'t! 'lıal\"a '~U:vvetlert.uin 
AkdeıaiMe 75 deıuzaltı batırdık- 1 

Jaı·wıı bild.i.Mıekıted r. 1 

Rommel'e Mareşaı.I 
hk asası verildi 
Lontira, 3 (A.A.) _ Holle•, dün 

Romme!'& k-abu.l edETt'K, D.la:·e., .. l·k a
sa.s.Jlı vl'rnııişt4r. 

Kartal, Maltepede 
( ı inci Sahif~den De"v•ml 

çıkrna<i1ğ1 tein bucü.n dıe bu mırrtaka
lard- elomek. imal edllemooıittir. 

Ha: · ekm.ı:•ğıni Lııta.nbı.rht adam yoI
Jıyarak vr ağır maiôr;..f!ara ica.tlranarak 
ıem.;n e'mekte<kr. Tt'1llenni rctcriı. ki 
Ofi::;e iee.p f"d-t.o. em• r btr a.n ..... ·vcl ve. 
r.~eıu buralara sut""at!e un tl'rnin o
lunsun ... 

MEMUR VE llli"IEKı\İTLERİ.N 
EK..'lfEK İHTİYACI 

Ankara, 3 (Tl'!t-lon!ı) - Ellemek 
loarnesi kaldırılan tek.rntl vilü,.Ye!.lerde 
Df'ı.·Iet daı~rcıeri ve n-.ıi.ie' ıJt>şa.ıt ba
rE.'lmJeri kco.nunlarıan t:.b; nı-e-nmr ve 
miİ'.lnbdenı!lrrl a~ı. mülki kkaiit 
dul \."e yMim1erin m2a.sJaırı 'iit- rn-alOl"t... 
Y<'I v~ hid<>.m U ,.a~n nr.ııış 

alan!oı.r1 tıeknıil bun.Llrın bcs'.eın~ye 

mecbur 01d la:·ı la:n.6t~l T ve astteıi 
b•"""" d:ffi '. olanlac n ail :..,.; 1çin 
<'km('lklik hublıbat n Toprak 'll•hsul
leri O!isi ıt;n"3.fın:dan temn ol ;nmesı 
ka.rar~n.:nışt.:;. Ticaret \elc6le1ıi 
t, lg afla \"al.liltlt e bu g b !erin ha.r
cıraıh karar......,ıııesine gon.> b ~ mıye 1 
me~ odUk. an nu!us aaedıoo 301"

ıµUflur. 

fstanbul kışın CJU
suz mü kalecak 

(1 inct S ft!den D~\'lın) 

bile nak!-edilemiyecek ve yabut 
d11 gıryet İ.ıılt.i7.am.>ız .bir şekilde 
bir gün ta~ın.ı.p üç gün tnşınamı
yacakhr 

Bu işi al3kalı deniz makamları 
nezdinde de i:ncekdik. Bize şu 
malumatı verdiler: 

.suıar idares.ne gemi veri1-
mi~tir. Ancak ha\-zada ya kömür 
'bulamam.şiar ya da bu!dukları 

kömürü yukleyip ıı.skledem!!miş
lerd:r. Ayrıca Karaburuna kömia 
çıkarmak ta b:r ~tir. Oraya kö
mür çıkaracak o!an b'r vapur 28 
gün Boğazda düzgü.n hava bek

··~\ k aatimıze göre k Jtlesini ;.cın'!Ş V!! n hır;. e+ kömürü lstan
- etrn özere sey..ıt..te ç=cak buia çıka1ma.k ancolıuri)e''ode 
b>< • ın f(ıhr ı • o,yu:a... :ın de- k~lm •ır. 'Kııll:ıa"at b:zde d.J:\il 
ı. l, t ıw.ı rn nÇ .ı "" ç ı r.ııı olan- Kar~ -~run limanmdad r!. 
la md t'C, "es• ırut! ... a ı.ı:.ı nl"- Son Telgraf_ K ı., a•m kim-

e Ç<>k tecr' b mt"ccsodc de • .ı uP n talık ı bıze at d.-
.. .ırk, böyre rr. >m k.ır-

ı ro:iS!, ı·lr!~rik6 ~ Jt;.,l\.a pı!I O, \"{'-

r" '1")t"<'.İ. ve 40 bine y<Aı::tı: ı.:· ~ bu1 ı nan 
Faf.'h "1T:i nin nmPrn b r l{a,kev.i. 
b'n~LOO ,·~uo."Ulmdı&ı çi."l ){'() b'.n ı 
lıraı<.it bt· tah:;.isar~ vrf1..r. es· •MI
rn'ttir. Selçt:l.: ..,,,.ııı.cı.., b'r .ııccç le C;o.. I 
a B:ııvar .ç:n ya.pı a~ .. "ff.iml.tkte ar-• 
sa b&htpıtr•nH:ı rr-atd o .. ..-; g"'1U aöy
l+'m::.ii ._-.e S3i,. sola n !i-0 ar n t:tr.-lik 
Y~!" 1 n Wıtim,aK _,inin şinıd 1 k: durciu
rl.l:masnı ~ etın~1.ır. 

Dün "'"t ıS.30 da Em'nonıl Halı.e
vin.de yapıJan tqp!sııtıa<1 \·aı U'i" bu
luunı~tllır. Genç b r llnt\ı ı'&.e tale-
bt'S.i yUksC"k tahsil t.:ı.lcbl-cr.nıo ınt"!m.ı

ri.rt'lıe alııl'IT!aaıelarmdan ::k:iyeı -et- ı 
m;ş. hatyat paıhalı'.ı.1,t 'k0trşı.:;.ııld2 bUı 

ıuemnulyL t:n ıt.:ılciu·ıı-.a-ını .s.temiştlr. 

Üç eroinci 
Küçükpazarda Tava11ÇcşıtıE ser 

kcğında otuı·an şofor lltise; i.nle, 
h;.mal İsma.I ve kasap hbrahim 
•dlarında üç şa.lııs dü:ıı gece Un
kapan,nda bır evde toplaı:m"}

lardır. 

ıMemurlar, suçluların üçü.nü de 
eroın içerı-erken suç W.lü yakala
mışludır. 

Bunlardan :iıbraıhımin ü<ıer<nde 
pake1Lerk! eroın bulun.muş, mü
sadere olul\11lll§lUr. 

Haydarpaşaya bu 
sabah tren gelmedi 

İki gündenbeI': deıvam eden şid
de~li yağmul'lar yüzünden Dooğaıı:r 
çay i·k Geyve aresında P,ir yar 
yıkılın!§ \'C dem :ryolu oo.ruimu..._ 
tur. Bu oobeıple bu s:ıbah Aııkı,ra,
dan Haydarp::ışaya höç bir tren 
ge;me.- t.r. Hay arpaş~<lan yar
dım e'ciplcri ve 11' ktar• kaf, arne
k lıfııdıse maıhıfiline (;önder ~~ı 
tıir. F:ı•loat saat 11 de bu<-.ılarla mı.ı,. 
lıalbere de lkoc.silm:şilr. Y::;ğımu .. \'e 
fırtınadan telefonun da b:nuMu
[.ru amaşılmal<lıadır. 

Bozulan hatl.ın laml6 b:r kaç 
güne mütevakkıf g:b .gôrlinmck
te \•e sefrrlerin aklarmıo su.retile 
icrası iç•n !edbirler al;rmaktadır. 

Bu sabah İzmit m ıtı<birmi1..o 
den ald:ğımrz lb'r telgrafta dün 
ı:kşam Haydarpaşadan kalkan A
dana trcl! nln ve Ankarı.<l.an ge
kn ekspres'c posta treninin Ari
fiyede, Erzun;m postasın•n İzmit 
islasyonu!'da !beklemekle oldu
ğunu bild.irm ·şur. 

D.ığer tara!trn Kandilli rasat
l:ıane>ı ya~murun bugi1n de de
var nı muhtemel gön:--ek:.Cdir. 
24 saatte şchrimıze 16,3 milimet
re y omllr yağmı ur. 

Bir t()ccqf dıa. İtha ;Jt Bı .. 'ikll'J"lnı n 
lüzu.n1>1Jıl. oh::k.ıtoou ve bir ka-; k. 
urıgin ,.~ ğinıi ileri f;Ürem bJr tİ ll"ııl
?~t \'P Ptı,·a.{·&t Banbôı• te,ı.. ıt. · l.j_..,..._ 

Son zamorı!arda ~. 1.itı lf.-vl 
tara.l:ndan nu bir 8Citcakta k uru'a• 
c:.A.ı1'oıdaşl* Yurdt.i> ı "atlı ti' ~le 

Halkr,-'tti vart~ h c bir 10%.ırn ol
madıgı da b>r zat tara!ır.dan bryan 
edıı-oc_rş \f' bu hUEusta tahkıık:ıt icr6$ 

k.ara.ı hı~ırılITllj~ır. B r d"1e# ktllll 
çoer.ık aiahhanc.ı.:r tr .. :.ılı ,.f k'!nu,~_. 

.J.z ('OCukıarm bann-d.r,J .:'lfülı i(,.-in Kfı

zun Karabek•r Mt'c!ıp:e biı· katı\.lll ı .. 
yiha.sı \'Crdi!ınl söylen t.ir. 

Galatada yangın 
Galat~da Kemte"alt, cadaesin

de Küçük handa 2 .ııci katta bu· 
lunar. sülüsyon 1maıı.ıii1anesın .. 
den dün gece ya~ın ç knıış, a
tölyein b;r kt>mı yand.ki.öll son· 
ra söndürül.ıı.üştü . 

ln;aıaChan.e ~000 lıra) a sigol'
tal oldu'!lundan yaı gın etrafuıda 
tahkik~ ta <ıaşlnmışt.r. 
-~-

Eaki Fransız 
Bas vekili 

(1 lr.c• Sahifeden n, vomı 
ketıni~~eğiue dair kend"sine ya
pılan teklifi redde1mesindeo 2' 
saıa.t sonra vu.kua gclmi~tir. 

Beryo den.işt'r ki: •Her ne so
l'etle olım•a okun, söz nnnek 
meclıuriy.,tinde olmadığımı efen• 
dıiler'ntt.e SÖ.} le) rn}z~ l\len1IC'kc ti
ııte ne suretle h 'zo1et edeceğim do 
sizi alakadar etmez.• 

l\1nliımdur iki, llcryo 1917 de 
Kl<'manso tarafından kendisine 
verilen Lejyon dô Onör n' anını 
geri \"""1l1° ·ti. Ileryımırn \'i iden 
bi.r gani t'tcdek: 1nlı~ıt kampına 

güti.iriildii~ü zanned"lın~ti. 

Mes'ut bir evlenme 
&kı Maarif M:idü_k!ı:'m4.dcn 

\'e aı:aıen Kadıköy ik.nc. orta o
kı.l riy aıziye öı:retmenJ Şahap 

Akkay'm kızı ve gaze\em..z mu
lıarrirleriııdeıı Bülcn~ Hamoi E
r.m'in baldızı Sa\'aşlcope Köy 
Erı.st.i tüsü öğfe!mnler nden ba
yan. l\1ücaıhıde Akkay ile Kay eri 
v.ıayeti Oğretrren.crinden Bay 
Adıl Ergezerin ııikillı t-Oren!erl 
dün Kaddcöy ~\ \<-P'."Ile rnemmltb
gunda kı le-rafın dost·ar, akra.
ba'arınd:ın mütE:Şekkıl güz"de da· 
vetlı!cr ününde icra edl m ştir 

Yer evL ro saı:c. ler «Jer z. 

------------
Istanbul İkinci İcra Memurluğundan: 

r a~ ya ı ltt<'d- gi rur Faka. ortada c.!an b'r ~ıaki-
• h r a ~ce'e.r ka~ vardır ı<ı od Sular lda ·um Bir 'brorÇ't::n 1 yı 11.>ık ~"""" il• p ya çevr 

V1 \ie m.111 l."' e ti ie.. ancak Kl 8 ' k kiimiıı '-i.nün mcv... ta n. a 2 14 l ra k net ~-tr ,,!un n h 
men~r 1 cutol~uğudu•.İdırnkışbastır- • Pa lveC•=y Ş'lhba veÇıar 

İç er 'c ver n Lir nokta L nda c;:, ~t ol bır bap banen. dör .. 
v• ·-· ı.at'I ""'4°"11' 11 hPn z Y "' ,,.,_ rnadan evvel ne ya,pıp Ya.JY'P kö- ç• a-rılmış o 15/10/42 r. ::den ;ı.ııaren ,.rtnar...,. u 

ı 

n .. ol ..... """ ::.ır. Bu pnr. r kJ.~ıla~"'k rnür !em n c+mcli ve bw. suretle -.ıtı 
~ ···- •• •·- .çi.n daire dıvanlıants.pe ı,u .,....rcetdt · Satı,, p~ 

fuıere çagrılanl ra bı- kaç llizwn usu yanıgınları, su iMiyacı ıhiç le az men k~e~ n <;:. 7,5 nSb tinde pey ~:'Si veya milli b :ıltar. 1 

dah> ;•:ıve ooi.!Pr~k h<!psi de çeı.n bir olJnıyan §t>lıri susuz kalmak talı.- "'~~:, nı<d<tubumm v r< .nesi !cop e<rer. Müterakim vergıle• .ıe rl..<;: 
tel ""' 

\"il 
t • imt'ho:ı:lan grçirll•c<k olursa, öyle likesiııdcn kurtarmalıdır. · ı, lliıllye tıooçluya ait olup s:Uış bcdc!Jııd<:a t«ıv•1e edilece'1t.r. 20 se 

zant>Pd'iyoruz. ki'" bu ışı başaraıbil-ecl k ı ---------------
bir takım ın8.)"dana g<irraş olur. Fak1ıt 
batır ve g\.'ıDÜl mt.>st!eleri me,,.·z:uu ... 
bal:ıo oımam<ık prLyle .. . 
Tıkk fotbolünün AY~a ırn.ııvace

hcsinact<.i dem"'6ini ı.esb;ı için büt"(i!t 

t)'r f""'3t olan bu ıı<'Yahat 1942 deki 
gibi zaller!e netice1"oeb;,<r... Çünkü 
bu kabiF;reli tafıyaD e.emanıa.rımız 

vaıtdır. 
Ortada yalnız :sabftll biı; kairo teı>

bit (>dilmesi kaloyor ki bu işi de fut
bolün v~ lcli.iı><:Ulüğün heltiı<aıetı kur
d'U olan istanbullu ida~<'Cilerdıen belo
li)'O{'UZ. 

FARUK ERER 

ZAYi - 9/9/942 tarihinde va~ 
hulul rd~n Cwnhurıy.,t Meıttez Ban
kll<ından salın ald:ğım 11342 T. No. lu 
500 beş yfu liralık t ... arnı.f born>su. 
nu .zayi tyledi.m. Bark.aya ihıbacı .key
fıret ettitcm cilwtlt bulanlann. barul 
lade etrr,(>&ıini ve itıl>u booloun hühnü 
blmad.j,.Ulı beyon \"C !lan ey !erim. 

Ga ıata Yelkencilml• N<ı. 6 da 
ROOD j()llJ 

,..ŞARK'da 

viz brdeld ve ihale pulu ~iye aitt<ı:. Gay<I mcnıkul 1.: ndi'-111<! ilın e olu. 
nan müş.teri <ierluı! w:ra verilen m11ı:et içiııde paray• nrmt'Z ı e i1' ka
rarı !eslıedil.lır. Ve kendlslndcn evvel en yülmek tciddte bulunan kl0Tt$C lll'

ıetrni~ oldıığu btdrlle <ılın* ra.ıı olursa 01>a ihale e<liLI". O da rllZ• o:.ın.az \.,... 
yaıhut bulunma-ma ~m n 7 gün müdiet;e artt.ı.rnır.yıa çıkarı:lı.r. Her ikt ba'oe 
birlııci ihale t'dilM nfüırteri iııi ih.al.e Rr<l1imdaJd fa.ıto!an ve d,i!tr zanıc,ardelı 
ms'uldüc. th ... l~ ra.~ı ve C"çen C{llıi~rin fıaiai a,oırıca bükmP hacet ka! ııa.ttsı

"n dairece tamll o111DU<. İ..""'1 gayri mrdloul 1.!tuıda \iti d~1'kf.nı olnn ahşap 
harap ll<i k-., iba:-et tvdir. Tapu kay- yazı., bıyu mevctJt dP ·'3ir. ç;... 
nac sdkıa.ğı.11Cia. maıhaUCI\ ev~n a.ltındtı hateıı 60 ve 60/1 numaralı tl{İ ctcık~d

nı mevcut olup l&ıpu kB<Ydıoda yazılı 62 ııum.a!'3lı diJl<la;;n yıkıl.ııc ı..r a 
halinded ... Mevc<•t dt.i<kAn,arın zemOııi ç~ ve !albta Jupeııl<h<br. ~ .. 
köı;e başınaa oldclllundncı. Şu!ıbal eoCaa!ıDd> 1/1 numaralı k•PlO• \llrd;r n
ltllan <iüildlcln tarolındaıltl cephe loa.planta.-;ı da y<'lttur, Evin ka.pıısı ş,ııı ..,_ 
jkağın<ll ı nu.marıa~ıd1r. Ze.rnıin bt z emin.i IQQı-3tJ'llk döşe-li i.ntren "l aı .,! 

,, __ zcı::ııı B E y A z 1 D DA IDCI --...... 

MARMARA SİNEMASI ÜSTÜNDE 

Ara.bacının kızı ba~ at1i&ti 

HEİNRİCHE GEORGE 

in en son yarattığı ve 
meşhm r nklı'.ue 

; z<'1'l'ni a.!ıw bir oda ba.ltal tav=!ıdlr. Sı)lda zem.'nl karasimıın döşe!• • 
i ı<,,gı.tı. malıız oc:ık sab't k:ızsn a:aturka he.Asi ve l>a.lı<;eye çıkılan k 
mıı:ı!aktlT V•. merdiven ,uı, ı.Drnürlük oıup a.ııl.renuı bajNadı sıvat. • • -

il men cıv~UI~. Birinci ıı:ata alıf3I' rneıdhenl~ çıkılan T.crdi-en b 
kapı.lan olan 1ki oda mÇrır.er nıusluk taşı zooı.tnı. kaıraaman \ş ı ' 

l;!J'a.ııs hela ,.e me.nhven ba~ımt.ıkl kapıdin tı"ll'•<n blc- s<>fa üze ·r.e " 
d.Ukkinlar;n üstune d <!:! lasııımde. ;,,; oda vardır. Ba od> a , , k ye Marmara Gazi osu 

Dız!u ltap:ılı şişe bira, İnhisar şarobı, bafü kahve, •lıikart yemek 
tb:dot, mfiPıt rr:n1 serv 

M:ı.mı.=: "" A43la.r.n nı=z ~ı ae k <tıraça ve kapalı ı ton.. 
l"arında red , bI: 'n vıe boş hr ,~1:eıt ceç "' ten nıle- g zinosı.u:hır. 

Sinemasında 
Önünı<iulcU ;alı akşa mımlan 'tilba.ren; 

S'~ıııamn i!iılıi yıldın 
l\IARLENE DİETRİCII'in 

Son şnb~ri ve biltü.n llitimslaır kaynai:J 

C GÜZE I ~---:llc,,,ınıin .i.llı,"süper fümini t~ cdecekür. ~ 

BAY AN ADALE.T 
in şad< dan.slaril.e süslediği 

KSMET 
(P.eji; GEZA vo~ BOLVARY 

seyi.rriler"n mütemadi göı>

yı:şlarına ta..<ıd;. ve alkış t ... 

:zahür:rtıne nıa:rJınr oluyor. 

Bugün . aat l de tenzilatı. 

J\latine 

.. 
:ı .. 

tısad.l od:ının oııtı ve t:ıvanı basmış olup !D'111l mhıd:ım ve tt'h k b<r 

halde odDaıı.n ve ııofmın ~ a.kse.mı yağ ı b:"wyahdır. B!nanuı -:.. ve yan 
c ı'ıelerda b1rlnc1 Ic&.tlarındıa orta p::hnı,. \'&nô.ı.r. K:ıplaır.:ı. , .• ~al;.;.r..ırı ,wı 

ıksemı tarı: re mutıııaç· .r, Blrim:i 4<at pencereler• kıım.ın p.ınJur.ıı Zflllu J.;ıl 
panjurları yarım cltmir ;>:ırm hkJıdır. 

M,.abasl: 1611.50 ınetre olup buodan &8.DO M. bina geri k.l1 G r .,._ 
,.. 11 1m:ndn arsasıyle b::.hçtdt,. Binanın Ogt:Q. yrrl" k.ı.:ella.ı~ ıle ö.t l 

ı BiI"nCI al'\tmn:ın 26/10/942 tarihıne milııd>! Paz:ui,,.. ,,n t 'ı '"" 
ıs ;ra kadar İstaubul İkinci icra D:ı.1."""'nde icra ec!Jrc<'ktir. Ar rde ı 
~u ImJh:;.-mf'n<I)ffl % 75 ş -l'i ~.dutu takdıı'de L'h:ı1e- f'üı ecetııır..; ~ 

1 >:ıJııjn'd6 en çok aıitır.r. n taalıtıü~ b<."ki kalmalı: Ozere arıunna 10 ıı "' 
ı ~•t e<f·'e- 5/1119\2 tarih ne m.(i&ad1f Prşcn11ıe glinü aynı .aoı.:e r ço:ı; 

arUır.ıao ib:ıie ediec .ıct r 200~ umau•ı İcra ve İfl*3 Kam:nı.: 126 ~"ci 
'ııı.m•m••ntıı:mllll!:!!!m•aııl' ına.cidesınt> t.t•,"fıkan patek s::..'1>bl nl:ıc k'ı.lar le diğer .raıro.d'1r a n ve lrtı.. 

t.ü haldu ııaı!ı(I>! lrıhı iŞıu gayri menlı:,J, rdeki bııiltarınl \"O hwu&i)'ie fala 
,.e mosarlt~ \iair oltın olddiaları •'-nt!o müsb.te c 'yle bir ~· • 15 g l:ı nı:tıQ 
icra D~ b;Jd.lnn !eri l&zımdı.r. Aı.-sl halde tı.ııkla tapu • c 1 le aı-

1 bot olm:ıillk('<I ıatış b de' nln pay!Qşmaı.111d.ın h ~ kal rlar. A k ı- a 
1 işbu madJ.eyl lı;affi.mlycye göre helreket <-heleri ve dnlıa tu a rnalümat si nalıi 
lisı<Yctılt""1 940;369S numaralı dı:ı<!rasly'.o Doıiremize miir caa.tarı li.an olu . ..,., 



-SON TELGRAF- 3 ıanşa&iıNı 

• • 
Istanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 941 /1790 

1 leul.MACAf 
Bir borç!en <l>laşı açılk artt,r me S1JretiJ., P"raya. ~ 

sine karar verihrı ş olup yıeıninn üç ehli vukuf tara!rıxlan ıbe
hcr metre mura.l>lı•ur.a (6) altı lira Joyınet kıonulmıış olaın ve 
dooyada me~ çapına naııara.o 237.lô metne murattıamda 
olan vo tapu kaydlll1"a göre Fatm te Çıkrıkçı KemalMıtiı> ma
halleııir.ı:le eski Yaglıane cadtlea yım Emtrıl:Uıari sdl<ıı€ında 
haremeyna mülhak ord~u hümayun Kadısı Sıukı vakfıııd;m 
•b.t· tarafı Hacı H. hanesi, bir tara {ı Hasan Hümıü veresesi a0r
sası, bir tarafı Ce!'rah Ahmet ve Nuııi ve •balıkçı Ahmet ve-

reı.clerı har.e bahçeleri ile !Fatma hane ve bahçem vıe tarafı 
raıbii Emiıiıuhari ooka:ğı ile çevreli (504) arşın mtlctarında Efej}<i 

13 yeni il, 13 emlak sayılı elyevm mıılWer.k •hane arsasının 

tamamı. 

HalJhxı:ıır va.2liyeti - Mczklır arsa Çıkrııkıçı Kemalettin 
ınatıallCoS.oir, har>!< ma.halL.nt teıık.il et.ıııeı1de ohıp tapu kay
dının mahalbne tatar'Jci sureıtıil.e yapılan tetkikat işim mahal
de yaııgın SOO:l.'it dalı Untle oJ.du ğu ve lbelcd'yoce tanz.irrı mi
ler. ÇSi'a mlfrS!enittir. 

_MEillkur gayrimenikul arsa a.şa j;>da güsterlen şel<ııl ve şerai! 
daıresi:ıWe aıç>k arttı.nnaya k011.ulmuştur. Şôyle ki: 

1- Işlm gayrimenkulün arttn- ma şartname.si 5/10/42 tari
hi11~n iti'baıren 941/1790 numan ıle İstanhul Dördüru:ıü , .,ra 
dairWnin muayyen numarasında herkesin görelı•lmcsi içID a
ç>ktı.r. İi~r.ıda yazılı oJ.anlardan fazla malümat almak istiyen
ler i§bu şartnameye ve 41/1790 d ooya No. s'le memuriyebmiııe 
miıracaat etrneliıcEr. 

2- Arttırmaya iştirak .çin yukarıda yazılı kıymeot;n yüzde 
yed buç:Jl'U nislıctinde pey veya milli bır lıan'kanın teııı:inat 
mektubu tevdi edilocektir. (Madde 124). 

3- ipotek sa.lııbi alaca1dılarla diğer aliıkadarların ve i:rti
fa.k ha.l<ıkı sa.l:riplerin·n ga~"l'İmenk ul üz.erindeloi h3klarını hu
susile faiz ve masrafa dar olaı:. :idd al.arını i.,<tlu ilan tarihinden 
.tibaren or. beş gün içinde evraıkı mü!Sbitelerile .birlikte meınu
riyeölınize lbJldirmeleri icap eder. Aksi llıalde hakları tapu si
ciili3e saıl>t olmadılkça satıs bedelinin payl~ma.sın<lan hariç 
kalırlar. 

4- Gösterilen günde arltırma ya ·ş'lirak edenler arttı.mıa 
şa1namesır.i ol<umuş ve füızuınlu malürr.atı al!TliŞ ve bunları 
tamamen kıabul ctm·ş ad ve i1'Jlıar olunurlar. 

5- Ga}rımcolml 23/10/942 tarihine mfuadif Cwna gunu saat 
14 den 16 ya .k.a<lar İstanbul Dör d;ıı:cu İcra memurluğwıda 
uç defa mağırılcbktan sor.rn en ç cık ar!ıl:ırar. a ihale ed tir. An
caık ıwt!ııma lıtdcli muhammen kıymetin yüzde yetm'ş beş ni 
:tıulır.ac veya sat~ istiyer.aı: alacağına rüçlıar.ı olan diger ala
caklılar buJunup da bedcb bun! arın bu gayrirr.eıııkul ile tem•n 
ci:i'lmi.ş ala::ıJk.lanr.m mcıcmuund n fazlaya çıkmaz.sa en çok 
arıtııranın taahhüdü b"ki tkalıınak üzere cttırmıa 10 gün daJıa 
kmdit edJlerck 2/11/42 tarfuine müsadt! Pazm1esi günü saat 
l4 den 16 ya kadar İstanıbttl Dördür..cü 5.cra memurluğu oda
sında artırma bedeli satış ~enın alacağına rüçhanı olan 
tlıiğ'er al.ikalıların bu gayrimenkul ile te.min edllroi.ş alacakları 
nı«muundan fazlaya çLl<mak ve mulhammen kıymet>nin yi1z 

-0<' yetmiş 'beşini bulmak şartile e<ı çok arttırana ihale edilir. Böy
le bi, berlel e~ edilmezse ihale yapılmaz \·e satış 2'.WO nwna
ralı .kanuna Uwvfikan geri bırakılır. 

6- Gayrimelllrn.l ker.ıdisine !hale olunan kimse derhal veya 
verilen .nuiılet :çrıııde parayı vermez.se ihale k&rarı feslıolu.na-

rak kend .>İnden evvel eı: yıfrksek toklıifte bulunan kin"' an.et
miş olduğu 'bedelle almağa raZ11 olursa ona, razı olmaz veya 
lıulunamaı:sa iıemeı: yedi giirı müddetle arttmnaya çıkarılıp 
en çok arttırana llıale edH.r. İkı ihale araeındal<i fark ve ge
çen günler ·için yü:zde beşten hesap olunacak fa'1. ve diğar 
zararlar ayr;.ca hükme hacet kal ma.kısızın memur-yet·mi·zıie alı
cu:!aı:. t&.h.sil olırnur. (Ma<l<le 133). 

7- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak y~lnrı; tapu ferağ 
lıarc111ı, yimıı seneli•k vaikııf ta'Vlz lıedeliini ve ihale karar pul-
larını vernıeğe mecburdur. , 

Müterakim vergiler, tenıvirat ve tanııifat ve delliıliye resmİ'!ı
den mütevıellıt beled' ye rıüısuıınu ve müterakiım valnf icaresi 
alıcıya aiıl olmayıp arttırma bede tinden tenzil oltunur. İşbu 
gaynmenicul yukarıda göı;terilten tarihte İstaıılıul Dördüncü 
icra memurluğu o<la.smda ~u ilan ve gösterilen arttırrnaJ 
şartııamesi dairesmde satilacağı i l.iın olunur. (41/1790i 

1 2 3 4 5'' ' ' 
1 • 
----- ---ı=+--1 

2 -- • -·t--~·-1-= 
3 • ' 1-· -- ·- -· ,_ - • 
5 -- -- - -- - -- - - -
6 İl - -- - - •• - -
7 .- --- ----
8 - -- -- il - - • 
----' . 

SOLDAN SAC.A: 

1 _ Sd:>l<!. 2 - ~am.,;ld~ birli, 
Zek.lsı yer'nde, 3 - Yurt, Kan. 4 -
Gü<el bir san•aı, 5 - QJ>aran (iki 

ltd>meı 6 - Hamuru ka.ba<tır, Bir 
had ·n <ıi<ıu.m.lşu, 7 - Tersi korl<'akl>k. 
8 - Benzer, Nota, 9 - Şeniiklerde 
caddelrrde kurulur. Ya-zı y:ı.z;rııa YJl.-
1S1las1. 

YUKARIDAN AŞAi:'>IYA: 

1 - C•i:ırnıa, Tersi vilıı:u:t SU(YU, 

2 - insan, Y.şa, 3 - H<ap ilm., '
Sin .. ·rnık, 5 - İöte, 8 - Emir, Emir, 
İiyı, 7 - ErkP.ık iani. Arının verQi.Ci, 
8 - KAtipler, 9 - Yarım, Y>ldız. 

Diinkii bulmac:aaın halledilmİf 
pkii: 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
t 
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AD A.G A S G A R 

Şehir tiyatrosu 
DRA.'lf KIS:UI 

Bu akşam saat 20,30 da 

KIŞ JUASALI 

Yazan: W. Shakespare 
'l'ürkçesl: Mefharet Ersin 

KOMEDİ KISJ\11 
Bu akşanı sacl 20,30 da 

YALANCI 
Yuan: Culo Galdoni 

Türkçl!'Sio: S. llloray 
Cumartesi ve Pazar günleri 

ı;;,30 da Maline 

P~mıılı:lu Memucat Fabrika.Ia. 
nnda çaJlo\lmıı tecnitı<-,; ve yük-
6tk: ID38(1 ı b'r 

Dokuma Ustabaşısı 
ile İKİ İYi USTAYA 1h1.yaç 
vard11' Taıiplerin 1<a~lı Çeşmrıde 

MENSUCA"T SANTRAL T. A, 
Şirkt!t:n.e mu:-ac:ıat:arı 

Brtt (~trt'Wl'2Zliı Türlt Hava. Kunımu.
oa "erini<) d<><liol<:'1'1 ~ hiç tered.
crut eddıilir ~- GolUeı•n luorun<J1'>o 
sına 1rreilı f'<iebi~lmn: ıı;ç b.,. mıe
...ıe wr mıd:T. 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Iltt yırmektea 90n.ra gün~ 3 defa munlaza man dişlerinizi brçalayıruz. 

Zabdo Romanı No. 116 l 
•• 

Sen mi Oldürdün? 1 
Yazan: EDGAR VALLAS Çevlreıı: MUAMMER ALATUB 

Leli bu vesbl.ard:m iıloincisini 
dllklk-d!Je Okudu. Bu vesika Rud.oJf 

Stal'm, Alis isminde lbir ka
dınla ev-leıuhğini gıösteriyordu. 

Ltli bu kızın aile ısmin.i pek iyi 
~aıııyordu. Çünltü bu aile ismi 
kendi aile ismiydi. 

Onlar evleııdiıklıeri z•man, Le
! Fransa'da idi. Binaenaleytı Ru
<kıl.f Stat ile ta.nışırıak im~<anını 

'lıı:l•maırruştı. Hem;.uesinm ev
reımıesi irt! beraber te~kedilunesi
nın de bir olduğıı-nu öğTenmişti. 
Çunlkü Rudolf Stal yani Fran.k 
SuHon drahoma paralarım a:dik
t~n sonra ortadan kaybolmu~tu. 

Mreke: vers:n, bu J:ı,iı.dise facia 
tk nihayet'.enmem şti. Nikah ko
h~-,:a fe91ıed:l<li ve U!li'nin ı.em
!.J"'Si Yeni Zclanrla'da tc;.rar ev
!Lı;dı ve simıı... pek mes'ut~<l. 

F-akat işte bu ·zdivaçtı.r ki, Le
li'ye Fran Suttcırı'un izini bu\dur-
mı;ştu. Çünkü Leli muhakkak 
rntikam a'mağa yemin etınişti. 

Llıeli ~u.ı:ıd'an sonra bi:r küçük 
defleri karıştldXlağa bapadı, Bu 
defterde Milli Trent'in eJ;le ya
zılmış stenogra!ya i~aretleri var
dı. Fakat bu işaretier İngilterede 
·a~lfunum kullanılan stenograf
ya ~aretlerine benzemiyordu. 
'Bun.lan çözüp 1kuyabılmek ı.çirı 

Leli ay)arca u.jraşmıştı. 
Defterlerde mukayyet banka 

makbuzlarına azaran, Frank Sut
t.or.'un muhteli.f memleketler ban
kaU.rın<la mua22azn bir serveti 
vardı. 

Leli, dikk .. tıe lresi·imiş ve sa.k
lan·mıı gazete k•pü.rlel\ni dt ~z
den ~er;r.J~ 

Bı..nlardan bir tanesi ~n f&. 
,~ı,; Jan Stclanoon ~ bir 
risin.n bir cmayet teşebbüsü ve 
ilki karılı oı.mak suçlarındıaın do
layı aranma.kta olduğunu yazı

yordu. Portresi ç~ıliyor, hakkın
da :ııazı malumat ver.il.:yordu. 
Acalıa Frank Sutton o kader 

ker.di aleyhialde olan bu gazete 
haberlerini de ne diye kes:'P sak
laını;ştı? Çünkü usta c-.iru!erin 
ker,diJerin; beğenmeleri bı:r me
se! hükmiinded:·r. Sonra gaııete 
tatsilıat verirken, suçlunun pek 
yakışıklı, münevver birisi oldu
ğunu bi~ k·8Ç lisan 'bildığiıt ve 
tam İlj adamı oiarak tanmch~ırır 
da ilave etmıştır. 

Leli bü!ün bu Joiığıtlan tekraır 
kutuye Slkıştirdı, ka.pağını kapar 
dı, i<;alkmağa hazırlandı. 

Odan:n içine son defa bir göz 
attığı zamb<ı, koridordan doğru 
bir ayak sesi işı•·r gibi oldu. San-
1" lbu dam oranın y alıancısı d~·, 

nereye ı:ıc<ieceğınt kestiremiyor
muş ıı.ıo•, lıır gidip bir gel;yordu. 

CDev•mı Var) 
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3 İlk Teşr in 1942 
18 00 Prcıcram "'6 M~rnielr._. S&a$ 

Aya.n 
18.03 ııı:Wıilt; Radyo Oaııs Oıitertr .. 

sı. ·ıı.er Trldrn Ptog '"31'J'l.1, 

(ŞP!: l\.tıad J..:.o.er.gaı). 

18.45 Redyo ÇoatM: Klübü. 
19.30 Me1rıJel<ot Saat A3>1n ve A-

jans J{A~rltl'i_ 

19.45 9eri:>e6t 10 D:>.•k:k.a. 

19.56 Mü<ik: Fas•! Hl'Y"tli 
20.15 Radyo Gazete:; .. 
20 45 l\.l;.;.zac K: r 1-t.k Şa k ıl ıı!'. 

21.00 K.oouı;mıa (Ken<o>tmıı Tan..,.a· 
hm). 

R 
E 

3 
IMODELil 

21 15 Mt:.z:k: DSn!eyıcı i~iokle..~. 

21.45 Konı..ışıl.a (~1eslı_•!<lf'r Korıu

Ş<O"Or J. 
22.00 Milz<k: Ra4:fo Salon Oıkı·s. 

""''"· (Şef; Nec>p M:ın) . 
22.30 llf<!lllleket Saa.t Ayarı. AjoM 

Hıabenle.ri ve Bcır'F&l'.'lr 
2.2.4~/22.50 Yarınb Program ve 

Kapanış. 

W. 167 -5- 6 Lambalı 

Üsküdar İcra Me 
murluğundan: 

939/2383 
Tashih ilanı 

İkdam gazetesinin 24/9/942 ta
rih ve 113'5 sayılı nüıtlıasın,n 

4 föıcü sahiı!es:nın 3 ve 4 üncü 
sütunt1:nd"' Balılımasına kaırar ve

>rild~i iJ.tın edıHen g. ~Ti menku
tüın arttırma şartnamesinin açrk 
bu.lduchıculdu-ğu tarih 22/10/942 
olmayrp 14/10/942 -0ldıı,ğu i.!..:aı o-

ALMAN TEK iGINiH SAHESERiDiR 
1 

lun ur. 30 /9 /942 

Türkiye Umum Mümessilliği Deri tüccarlarının Hava 
Kurumuna teberrüleri 

Son biT hafta zarfır<la Turk SADETTİN SÖNMEZ r~. LOGOTETIS --H" va Kurwmuna vatandaş1arı-

İSTANBÜL SİRKECİ HORA. 

ınızdıı.rı. deri .Jıracatçısı BQhor Öz-

1karagöz 5,000, lira, i~in-ıJennı v"j• 

lem iyen ikı zat taraf .nd," 3 .. ı{(), 
deri ıthalatçısı R<.-mz, IJ(l~a!p 

3,000, deri tüccarı Yont.o Ç'prut 
2.600, deri İ'l"ır•catc;ıs• Enril<:ı Fa~ 
yan 2,000, Mayer Taran:o '.! CO, 
tlmıcalçt Salam-On B:.;a\'O 2J•OO, 
:lnınıcatçı Salıa1>2y 2,000, deri v~ 

.kösele tüccarı Bclhor E.s~i.ıa'.ld 

1,000 ve M~n l!elC'\·a ı.oo:ı ı,.a 
tebrrüatta bulnmıış'ardır. 

SANCİY AN HAN No. 7 /25 

f elcfon : 20412 Telgraf: LORENZ - fSTANBUL 

HALKEVLER!NDE: 

KONSER 
RAŞİD RIZA TiYATROSU 

Kadıköy Sıü.reyya SJ·m!masmd'a 
SİZİ TANJMJYORUM 

Vodvil 3 Pt>rd<ı 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Hastahane
sine bir Eczacı alınacak 

Eminönü Halli.evinden: 
3/J0/1942 Cumartesi gec<:>J sra• 

at (20,30) da Evimiz caz ork-e& 
trası üçüncü konsenni ver(-o<k
tir. Arzu eden'.erin davet.ıyeı...,.iru 
·bi.iroonuzdan atmaları ricd v·ı. 

Sr.l: ~, ve ~şmuharrlrı Etem izzet 
B• ·"'' - Neşr>yat !);rektörü 

Cevdet KAI'-o\BİLGİN 
SON TELGRAF M'ITBAA~ 

M- bulunan D<'M h1l"Jl oi<ulu ve LJee& h~ıılne bir '"""~J ah
naci:Ktu·. K~ne 26[>G 531.Y~lı ~ hü~üm~nn~ göre 140 l•raya kadıaır t.::ret ı 
ve.r~lı'cdoLir. Ist.ckl~~ın Dl>nl'Z :M:~llı;ına. roüra.caıatla..,._ c8246 - 10401> 

• nur 

İSTANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA MEMURLUGUNDAN: 
GA VRİMENKUL SATIŞ İLANI 

BW borçtan do)ay1 mehcuz ve başkaca da ipotekıli ibuılunan 

Meciıdiye kıöyüntlıe 425 külük 4 pafta, 39 "oda, 4 parter ve 75. 
75/1 75/2 75/3 ve 10'.!/1 rıumaralı içinde >ki !Gıgir hane ve sam.an
JJk ve odaSL :bulunan bağ ve &-sanıııı ~marn~ aş~daki şerai_ıt 
dııııiTeStllde satıhğa çı.ka.nlmn§ t;ır. 

Umumi! evsafı: Mezı.\ü.r gayri.ıneukul Şişlini!fl Mecidiye kö
yünde 13üyüıkdıcre asfaJ.t.ı. üze rinde 102/l kapı numardt cadde
ye üç kapısıı ,.e elıli metıre yüzü olıan cadde kısmı kal:' .. ve dir 
ğer •oıısmı beş katlı 1.el örgü öle tahdit edilmiş ve Jcirirzmalı muh
tefü A'Vrupa gülleri biır çok meyva ve ç<ım fidanlru-ı ve kiiçük 
!bağ J1e tamamen imar edi:lm iş bı:.C'ıçe i\':nde üç oda11 ın1.1tfak, 
·hamamlı·k, çamaşııılık, kömür 'Ve odu!l&uk 'biri tamamen e.yn 
olıarak kiraya ver~ilr v.:rzi yette lbetorııarmc iki bina v31"dıır. 
Biri +:alorif&li olup ile. büyük çiçek came'kiını ve ayrıca blı" 
cıöttnekan, lıahçıvarı odalaxı, odu.ııluk, kömürlük, muU!aık, l:ı.ela 
anlbar. Ve bahçede b:ır büyük, üç kü.çük dıeım~ kameriye, on 
beş hay'Vaınlok kıiğir alhır otluk ve samanlık, seyı:e odası, mut
kk ve •helıfı6ı ve süUıane, tavukluk, erılık ve kuŞhanesi, bah
çe ve bına:lann her kısmında elektrik ve su tesi1;atı ve kana• 
lizasyon ay.ıccı iki büyük, d öa-t küçük beton havurz ve tıl:Ui su
lu bir kuyusu olup iıüıaza da müsait bulunmaktadır. 

MESAIHASI: Taını;ıım 7742 metre muraibba.rdır. 
HUDUDU; Kadastro tıe.<bi tr gikn olup kad&Btronun 4 pal ta, 39 

ada ve 4 parsel ve şankan il paırse:l ve Jcısmen dere, ştımalleıı 
bazıııeye ait arazı, goaroen 6 parsel, cenulben yol ile mıihdıı t. 

T~d,.. ol.un:an kıymeti: B ulU'ndutu ıneıv'ki ve va-zlyetı hazı
rasına nıırıaran ehliıvukui _tara~ından (.93000) doks&n üç bm li .. a 
k1}ımet tcıkdir olunmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkultün arttırma şartnamesi 5/10/M2 tari
hirulen itıbarcn 942/2290 numara ile İstanbul Dördünıcü 1era 
da'resinin muayyen numarasında herkesin görebilmes> içm a
çıkt:r. İlanda yanlı olanlardan fa21.a malı'.ımat almak istiyenler, 
ışbu §artnameye ve 942/229\ dosya No. sile m.xnuriyetiıın'ze mü
racaat t>lmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda y32ılı kıymetin yüızde 
ycdı buÇ'UğU n•sbetinde pey veya, milli Qıi·r 'bankanın tem;nat 
mektubu tevdi edilecktir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahılbi alacaklı !ar]~ diğer alakadarların ve iırt.fak 
hekkı sa•h,plerinin gayri ıpen kul üzerindeki bakı.arını hoousile 

.faiz ve masrafa dair olan id clJalarını i~u ilan tarhindı n it.
haren on beş gün içinde evrakı müsbiteler.l.c biri kte memm.
yetimize bildi1'lllelcri ic&F eder. Aksi halde hakları ta;cı siciliı 
He sabit olımadıh;a satış bede linin payla§m.asından har•ç kalırlar. 

4 - Gö.sterilen günde arttırmaya iştirak ederı'er art\ınna 

şartnamesini okumuş ve lü.zu mlu malumat tlmış ve bun.Jc.T_ ta
mamen kabul etmiş ad ve iti bar olunurlar. 

5 - Gayrimenkut 'li.'ı/10/94 2 ~arihin-e n:ıüsa.!1 Paııartcsıi günü 
saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dürci~ü İcra memurluğu·~da 
üç defa lıaığırıJdlktan sonra en çok arttırana ihale cdi'.ir. Ancak 
actıtuıın2 bedeli ımı!haıınuaı, kııyrnetin yüzde yetm'ş beşini bul
maz veya satış istiyC<Jm .ıılac ağına rüçhanı olan d.ğcr alac.k
lılar lbulıunup ta ibedeli bunl.a rın bu gayrimekul ile lemin edı,
miş afacaJtla .. ınm mecmuwıd an fazlaya çıkmazsa en çok artı:· 
ranı.ıı ta~ılıtıüdii baki kalmak üzere arttırma 10 gün dıiıa 1.em' 
di.ı ed:lrereJo 5/11/IMGl 1ari.hine müsad·{ Perşerrlbe günü saat 14 
den 16 ya kedaı- İstanbul Dördüncü İcra rnemu•tuğu ocJa.;,onda. 
"1"th!rma bedeli satış isliy>enin alacağına riiıQhanı ol"n di;'.;er 
~alı!;;.rın bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacak!aı nıec-

muundan fazlaya çı.kımak ve ımihammen luymetinin yili<de yet-
miş llıeşini bulmak §arlilıe en çok artıtımna ihale oe<liJir. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale o:Unan kimse de~hrul ,.e)'<'. 
veri.len mühlet içinde pa.Nıyı vermezse ihale kararı f holuna
rak kendısinden evvel en yük sek teklifte buılunan kill'.ııe arze~ 
miş olduğu bedıeL!e alanağa razı olursa ona, razı olmaız veya bu
lurıtmazsa hemen yedi ı;ıün mü dkietle artıtırrruya çı.ka:rılıp en çd< 
a..ttırana lhale edilir. İki iliale arasınıla.kıi fark ve geçen gürJ:.er 
i.çıin ~e l>Eşten hesap o'lunacak faiz ve diğe.- zararlar ayrıc~ 
hükme hacet kalma:ksıZJl) me rnuriyetimirlce alıcıdan tahs:J o'u
nur. (Madde 13."l) 

7 - .Alıcı arttırma lbedteli h ariı:inde dlarak yal.nı2 tt.pu ftoraf 
barcını, yirm. senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pulia
rım vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvı rat ve tanzifat ve tellaliye resn' r.
den rnütevcllıt belediye rüsumu ve müterakim vak;{ icarc-ı;ı 
alıcıya ait olmayıp arttınna ,b edeLindcn tenzıl olunur. İ~bu ga)
rimenkul yukarıda gösteril~n tarihte İstanbul Dördüncü !cTa 
memurlığu odasında işbu ilan ve güster·~n arthrma şartna-

mesi dairesinde satılacağı aan olcnur. (5623) 
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