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f stanbulun giyecek, ve içece
ği bir elden idare edilecek 
filli müdafaada ve J Fiyat murakabe bürolarının 
İktisaoi havatta 1 salahiyeti genişletiliyor 

Ankara. 2 (Vakit muha.birin-

m · ı " b • ı k uen) - İstanbul iaşe müdürünün 1 ll lr fiyat milrakn.bcsindekl milcadele~i 

Yazan: ASIM US 
lJl • ~ll.nb İmpn.rotorluğunun çrnr 
it llek ıtıuclp olnn sebepler bir de. 

toktur. Fakat bu ebepler 
tfj bir tı:ı.lıllldcn geÇirilcock 

~unların ba.5mda milli birlik 
~ yokluğu en bnsta ~elir, 

l<>rluğu te idi eden yaban· 
Urlar arnsmda mllli birlik 

~Unun yoldUb'll tabiidir. Fn· 

, 

~ Vlct mefhumunun temeli o. 
duygunun yoklu!;'ll Tüı~ler 

lada zan.fa ui,'TlllDış, hatta or· 
~ komutanlıırn askerlik vazi
~ 1 unutturmu olursa bnsnnı· 
l' en milli felaketlerin sebebi 

anla ılır. 

lkıe\"Zu üzerinde konusan bir 

~dünya hadi eleri karşısın
: ı;;üyle bir hutmısnn nak-

~an harbinde Çatalcada Bul
ı,arşı cephe tutan iki ::rüı~. 

fifddetlcnclirmesi için sal&hiyetlerı 
genişletilecektir. Bu müdürlük 
bölge iaşe müdürlüğü ııd·nı alacalt· 
tır. Bölge fiyat nıüraknbe biırolan 

bu makama bağlanacaktır. 
Giyecek ve yiyecek maddelerinin 

biT elden tevzii ve idaresini temin 
için bir tevzi ofisi kurulması da. ka.
rarlaşmıstır. 

Bundan mnksat halkın ihtiyac"Jlı 
kendisine ucuza vermeyi temindir. 

rı 
1 l'anynna dumyor. Uir ~ün 
~ lar t.nnrrnzıı ~eçmiı;;. Fırka· 
~ biri müdafaa l apıyor. Fa
~ıııdnkJ ikinci fırka, taarnı

,, 
,, 
.. 

Yııo fırkayn ateşi ile yardım 
~ l enle susu~·or. llic bir Jıa. 

t ~eri göstcrmiyen bu fırka· 
~l'rrıay ub:ıyı kendilerine dü· 
~ ffc3i frrka komuta.nmıı aıı
•t: 

lıulgarlanı hücum iı;ln biz de 
~ etnir \'erelim. Tn.amıza uğ
fır nm üzerindclri a&n"Iıl'." 
~lhn • ., diyor. 

~.teklife karşı fırka komutanı 
lbı \'erivor: 
1 • 

\ fayır. lınl,r. Beyhucle e mfı. 
tlınızc sıcrnt nınyıı!ını ! ,, 

'-Ordu içinde lld fırkndnn biri 
1 11 tarafından taarruza uğrnr 
~~ri ona yarıhm etmeği llir 

\ ;: başına bela a.ramnk ıie'l< 
, likld ederse buna karşı ıı 
~ llalknn ha.rbini kazanmn~ 
~ tlnlcl<ette her ~ey \'ıırlu~n n r: 
~ayı kaybcdllmiş olduğum· 

\..~lil anlaynmıynnln.r bu fırJ 
d~•nm özündeki acı ha~ ·ı 
~nUrlerse 'lnhn fazla J.:ı 

hacet görmezler. 

~t Ba.llaut Jfarlıini d:ıgıl. 
~ Osmarıh İmpnrntorluğunu 

~l'e lroybcttJreıı ı;ey ,;ndet•e 
0ınutruılanna lmd:ır irnyet 

ı::snnüt yok ulhığudıır. llal
tbJ içinde göze ~nrpnn bu 
b ta.lığı teda\'I için Em·cr 

~>~tı harbi~e nazırlı!;rı znmanın· 
• Unun ~cnclcştirilmesine ,.e 
"lık ruhunun n!'öılanmasına 

·~ \ rilmi5tl, Fıı'kat bu o retle 
~ıilcn orduyu kufi derecc
l lanıağn \'nkit lmlnıadnn 

harbinin gelip ~atması 'e bu 
~ Osmanlı imparatorluğunun 
l'ı~a ı mukt'..(ldcr olnn ıniJli 
tıerin önüne geçemedi. 

~ l\ta1ürl Un cıı billiik ıııuci· 
~rtlcıi arıı.smdı:ı. tesnnüt yok· 
l bu dereceyi bulan ltir mem. 

1~1ndc yen1dcn milli t:rıık 
~~llnu cıı.nlıuıdrnnıs olmıısı \'c 
'1 i hlrlil< kuwetile imp'.lrntor. 
ı b'0kUntü1cri nltmdnn en ku\'· 
\}~~ Türl.iye ynrntmı.; bulun· 

~· ~n artılt kendi ine askeri 'a-
" lıatırlafanlara kar"ı Türld
~Cybudc esmiirı üzerimize 

~'lllta l'n.hm !'' tlh·ecelt bir fırka 
,'\lı·ı Ilı değil, nlelfülc bir er bu-
. \. l!ceğine innıuın kimse :v o'l•· 
~lttz milli birlik, milli tesa

\,,"~ 'len duygunun Jı:ırp 'e ns
~~r~ llıifclerlne mahsus bir ey 
~'lııı memlckl'iin iktı ıu:li hn· 
~ ıtıUhim rolleri bulunan i 

~.ııııa aıılntmsk, Jınrı> kazan. 
ıı.! tıi~'etiıc milli tesnniit fikrinin 
,·ıqıı~etnez mnl1h·ette sevler bu
~ u, a kerllk \'e milli müda· 

l asında milli lıirlik ,.e te a-
~ ~ 01tluğu ne kndnr memleket 
'la ~rlı ise ikhsndi h:ıynt sııhn
ltr nynı dcre<'f'<lc 7.a.rnrh ne
tf>t.1 \ ereı•e ~-ini \'e nihayet hak
bıı. .,ıı 15 1 :ırp kn:rn'ncla mm 
Ilı h l<lrı-spnln ynnmıla knlrnıya.-

1.tnınra nnlat mak lfızımdır. ' 

Alman korsan_gemisi tarafından batırılan 
Sidney zırhlısı 

;;~z;;~ ı 
KRUVAZÖ-

Çörçil 
İngiltereyi tehlikeden 
kurtarmak için yeni 
tedbirler tavsiye etti 

RU BATTI -<>-

-o- Askerlik vaşı 50'ye 
Bir muhrip de 

torpi.len dı 
Lonclrtı, 2 (A.A.) - Avustralya 

nukOmetl, Sldney knıvazörUnUn kuv. 
veUe mOselHUı bir Uca.ret korsan ge
misilc muharebeye tulu§tuğunu haber 
vermclttcclir. Sidney kruvazörü, bu 
liorsan gemisini topla batırmışsa . da 
kruvazördcn blUUııre hiçbir hnbcr n • 
ıınamııdığından onun dn. battığı tah· 
min edilmektedir, 

Başvekil Surtin, Sldncyin 42 subay 
ve 603 bahrlyellden mürekkep m:tret 
tebatınnı zayi olduğunu blldlraıl.şttr. 

Knnbera. 2 (A.A.) - Avustro.1~ 

yanın Panımattn muhribi, torpi1-

lenmi5 ve batmıştır. 

çıkarı leh 
Londra, 2 (A.A.) - M. Çörçil, 

hükümetin 20 ile 30 yaş nr....s:nda 
bulunan ve sayısı 1.620.0CO'i bulan 
evlemnemişkadmlann hepsini üni· 
fonnnb hizmete çağırmak tasavvu· 
runda bulunduğunu nvıun kamara· 
sında bildirmiştir. 

Erkeklerin askere çağrılma yaş! 
18,5 haddine çıknrılncıı.k bu da 942 
senesinde 70.000 fazla asker temin 
edecektir. 16 ile 18 yaş arasındaki 
erkek ve kız çocuklar milli hizmet 
~ gönUllü kn.ydedilıniYe teşvik 
olunacaklardır. 

Çörçil, şu sözleri ilave etmiştir: 
Hal'b!n sonuna kadar tepemizde 

lstiJA ve hava akmcTSt gibi iki at· 
maca dola.cı.maktndır. lst.ilı1. belki 

(Devamı Sa. 2 Sü. 8 de) 

Tevf k Kut gömüldü 

TC\'llk Kut, gen~ nıekteplllcrLn cıırır\ üstünde t ı;ınıyor. 

Ölümü dostları ve Maarü men 
supları arasında büyük teessürle 
karşılanan lstanbulun değerli 
Maarif müdürü Tevfik Kuf un 
cenazesi dün merasimle kaldırıl
mı!?tır. 

Cenaze merasiminde Maarif 
Vekilini temsilen lstanbul Ma-

arif müdür muavini Faik, Vali 
ve belediye reisi, Parti başkam, 
vali muavinleri, Belediye reis 
muavinleri, Üniversite profesör
leri Lise direktörleri, öğretmen
ler. merhumun talebeleri ve aile 
dostları hazır bulunmuşlardır. 

( De'L'amı Sa. 2 Sii. 6 da) 

• 

Jaoon 
sözc·"sü 
Japonyanın 
siyasetini 
anlattı 

Şanghay, 2 ( A.A) - Japon 
ordusunun sözcüsü, Vaşington 
müzakerelerinin akamete uğra -
ması gibi QOk mües~if bir ihtima ' 
lin vukuu takdirinde Japonya -
nın Siyama karsı bir taarruz 
hareketi yapmıyaca.ğını beyan 
etmiştir. 

Mumaileyh Hindiçini ile Si· 
yam hududunda çarpışmalar ol • 
duğu hakkında lngiliz kaynak
larından çıkan rivay"tleri yalan 
lamış ve Japon ordusunun her 
hangi bir hii.dise çıkannaktan iç 
tinaba çalıştığım, bunun için 
son günlerde geri alınan hudut 
bölgesinde hususi tedbirler aldı· 
ğını ve hududu tahdit eden hat
tın henüz sarahaten tesis edilme 
mis olduğunu ilave etmiştir. 

Yunnan ve Hindiçini hudut 1 
bölgesinde askeri harekat imka
nı hakkında sorulan suale ccva -
ben, Japon sözcüsü şöyle demiş· 
tir: 

"Bu, kısmen Va§ington müza
kerelerinin neticesine bağlıdır.,, 

Sözcü bundan başk~ bu bölge -
nin tabiat itibariyle ne taarruz 
ne de müdafaa için mühim kU\' -
vetler toplamaya müsait olmadı· 
~ı işaret etmiştir. 

Japon SÖ7.CÜSÜ, Japon tayyare 
!erinin hedefinin Birmanyn. yolu 
olduğunu ve her lüzum görüldük 

(Devamı Rcı. 2 Sü. 1 ele) 

( . 
Tenzllatıı kitab ' • Kupona 

Yedi kupon biriktiren okuyucumuza ııyatı 100 
kuruş olan dUnya şııhcserıerlnden Uza TOmanı ynl. 
nı1: 45 kuru.,a ırerilect'.'ktır. 

' 
L_ __________________________ ~--·-' 

Okııln tnlebıılerinln dlplom:ı. t.l.wzi mer..ı.,.imino gltlemk bhnıt dlplomshlnnı 

Yrrrllkl.,rlııo :ı~mı~tılı:. Re!\nı4ıtl7., Ba,o\"Cldll hu mera i.mı}ı) gös~~diodtf, 

ORFI iDARE KOMUTANl G A 
General Sabit No ıan 

tayin olundu 

els'~n r. 

nu u 
Sovyetlerin taarruz lcıv
vetleri kırılm~tır. 

:f. Çörçil'in lngi)tereyi yen. 
memizin imkansız oldu
ğu hakkındaki iddiası 
çocukçadır. 

:t- Amerikanın harbe gir- ı 
mesi Almanyayı korku. 
tamaz. 

(Yazısı 2 incidl'ı 
----------------

URUM J 
.;. 

iıla.rc l«ımutantmız 

Gencrnl Snbit Koyan 

Libvada Alma hUcu
mu durdur lamadı 

A nknrad:uı h:ı.bcr verildiğine go
re örfi idare komutanlığmıı MiJ.)1 

Müdafaa. V ekfı.leti müsteşarı Gcl\t 
ra1 Snhit Noynn tayin edihni~. 
Y enl örfi idare komutanı htrgünleT 
de gellp vnzifeı>ine 'lıaşltyacnktır. ŞAUK <J.El'lillSl.'1,'llE : 

Hareklltm şiddetle devam ettiği kc_ 
sim Moskovadır. Almanlar, kUlll kuv 
vetıcrıc burnyn. teksir cttlklcrı hUcu· 
mu her gUn biraz daha §iddetıendlr 

mekt.e\Jirlor. Sovyetleriıı Mosltovn ö. 
ı.llııdo Almanınra verdirdiklerini bil· 
clirclikleri :rakamlar, ç:ı.rpl§m.nnm çok 
çetin olduğunu göstermektedir. Soır

yeUcr Uç dUşman alayını bozgunıı uğ_ 
r-nttıktan ba.'kn 1400 kamyon, dört 
~hlr otomobili, 400 tayyare tahrip 

h.LMAM···TEBLiGi 

Moskova 
önOnde 

şı ddetll çarpışma
lar devam ediyor 
Berlin, 2 ( A.A) - Alınan or

duları başkurnandanhğınm teb · 
liği: 
Doğu cephesinde H.ostov kes!

minde ~arpı~malar devam etmek 
tedir. 

Moskova kesiminde Alman kı
taları. dli~.mnn istihkam sistemi 
nin yeni kısımlarında derin ge ~ 
dikler açmışlardır. 

Leningrad önünde, Sovyet top 
çusunun şiddetli ateşiyle hazır -
lanan bir G<>k <;ıkış te{Jebbiisi.i gc 
ri püskürtülmüstiir. 

(Devanıı Ra. 2 Sü. 2 ele) 

~·liJilJ3;lU 
ostot'ta 

50 kilometre 
daha ilerlendi 

l'ılosko\-a. 2 (A.Jl.) - Sov.ret tebliği 
t:himi:ı öcniliyor ı.1: 

Moskova., batısmdakl bir kesimde 
barekClt yapan birliklerimiz. snyet bli. 
yUk nıltrnlyöz ve bir ınlktar mUhlm
mat iğtınam ctml§lerdlr. Cenup batı 
ccphesln!.n bir kı::ıimlnde Sovyet sü • 

(Devamı Sa. 2 Sii. S <le) 

ettiklerini, diğer lc!erruatınrlo. bildir· 
mektcdlrler. 
Anc:ık bu rakamlar, Alnıaıı taarruz 

kuvvetinin kırılması demek değildir, 
(Dcı·amı Sa. 2 Sii. 5 de) 

Faal vazife aln~ ımm mUd.atv 
vc.kfileti milııtcşa?"l general Sabitıa 
yerine de korgcnernl Galip Dtt 
niz ta}in oltınn1~ur. 

1 henıim kö~emj 
L.: yazan : hakkı !arık us 

RJ lüm ceza 
bUyllk millet meclisi yore~lndc ihtlkfı.:ı bnlcyecek y ru tcdbırler du 

UnUlilyor. şıındilik mlizak 'rdcr pıı rtı gurupunun scçtiı;-i bir ~ncUmcndcdır 
ve Jıllktıınele vcı ilen ı:Lylha, gene bu cnctimcne gelmiş bulunmnktndır. 

o:ıtıcrl::r ihltltCırcıyn luırııı cezaların d. ho. nğırlaşlınldığını bildiriyor; 
bu nrıı.clıı. "b:ızı,. mebusların bunları ö!Um cezasına ça.rptırmnk istem" 
dercccıılnde ileri olduğu söyleniyor. 

c!Um cezasını nsımda lstemiycnler vıır\1ır. bunu yalnız slyas:ı.l suçlarda 
kııllnnm:ılt lstıy.•nlcr olduğu gibi ... nctckim ben kendim de vazifeli olduğum 
zamanlar lı!ç bir 61Gm cC'za .. ına çarpma karan reylndt'.', ne red, ne kabul, el 
ltnldırmaaıın· fakat bunsuz bl. ı.:czn kanunu ynpııaca~m:ı innn:ımıyorum 

dlıştmUnuz: dört y:ınımız ateş içindedir. memleketin 1 tıkl!ı.lını, men 
!naUnl korumak için bUtUn varlığımızı sdcrbcr t'.'lmelt zonındnyu .. bunu 
için duılmlzi s•}.ıyor, h r ye knllnnıyonız. hep.mir. birbirimiz daynnııca 

gUnlerdı.:yiz. bö:11 ykeıı bazı ln~an kılıklı semler nkıyorl'lr, milletin mu. 
da!aa. kuvvetine sulknsttcn çckınmlyorlnr. z ngLn o mak. fakat bu zcnguı 
L~ nuısum, vatansever halkın bu sabır \ tc\'Ckklll sırtından cıluırm..-U
ç::ılm'?k b hasına <'Jdc etmek için sinsin siruıi mlll lın irnd slM kaı> ı ko 
yuyorlnr. bunl:ınn dllşmnndnn farltı ne': 

tUrk sınırının .rrctin sata mok cilr<'tıni gö t ren bır J,tist.n.ıu tUık 

ınillctiııl tcms.l Cdl-n mchmcdclğln nnmlu.sı)lC yere s"rm yonnıyı:ı: vo )'I' 

ltıldığı rklt: '' lça.k, cc1.nndır!,, dcmlyormıyız? Ulrk ordusunun kuvvet.ini 
nzııltacalt bir h:ırck ttc bulunan bunu keneli hayatiyl öden:ııyor mu? ihU· 
kArcı d.ı memlckdln ihtiyat ku~vcUnı yeyip b!Urlyor. 

ihtikarın d ı, lhtildhcınm na tUrJU tUrlUsU var. 

norma\ b r durumda ışlt'.'nmlş bir ihUltAr suçu içın olum c 1.asına çarp 
Mak b r sinir buhranının eseri s yılabilir; bu~ öyl m ? bugUn lhtıktırcı 
Lıu suçu ccph<'drkl vatan kahramnnının himnycslndc, onun yoksul annsmı:ı 
onun ıotkanaat geçinen eşin<'. onun bir pn'N'a mama bir pnr~n b<'z beldi. 
yrn y.ıuusunn knrı;:ı l!!llyor. 

bir nyaspn§o. k!barının ıht1lt ı n hoııulmuş iskarpin ini alıp yere çala_ 
lım; faknt bir kilo ltömUrsUzlUk yUzUndcn bir h.-ıstnya can vt'.'rdiren vur 
ı:;uncunun yeri darağacı olmalıdır. biz iki ny evvel de cann\•a.rrn ba!II czi· 
lir!,, dl'mlştik: cnnn.varın bn,;ı işti'.' bl:Sylc c1llebllir. 

mebusl.ır, durnklnm dan el kaldınnn:. ccz:ı.yı suçluy glırc-, lı;Jonmc~ 

suç olnıı m"ddcy, göre, kendin • kar9ı ııuç işlennu!I vnlnndaşnnı:ı:ın halin 
soro n~ırlnştırn•..ık, nğırlaotırmnk, Ui. ölilm cezasına çarpm ya kadar çıka 
rabilmak için ıwnunl mmıza snl hiyet sUtwı veriniz. o salfıJıhlyet kl, an.. 
cnk sene bUyUk mlllet meclisinin tasdiki ile JmJlıırulablllyor. hft.kim vntan 
haininin bu kadsr yırtıcısına rnstıadığı znmo.n onn karşı mUcehhez çtknb!l 
mol1, okunu ihtikOrm kn.lblnc s:ıplnyo.bllmolldir. inanalım ı..;, insan adnloti 
nln oku onun kadar yerinde bir suçluyu ırurmıyacııktır. b!r ce:rA: ki, mı~n 
dengi ağırlıkta \'C onun kadar temln:ı.tıı ... 
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i alya, lsviçre, lsveç 
izden mal istiyor 

i al an~ar bir hayal gönderai:er 
lt.alyı:ı.dan çebrimize bir ti~- ı rini hu~usi ta.kasa istinat ettir -

ret he} c.ti gelmıştır. Heyet, p:. nıektcdirler. 
y.ısa<ia ara§"tırmalar yapmnh1a - AL~1AN HEYETİ 
c1ır. ü~enildiiin~ göre İtalyan - Bir müddet e\.-vel Alma:ıyadan 
ar, meınle:kcti.-nizden hnm mad· şehrimize gelip bura.dan Anka • 

de ve erzak almak istemekte, rnya giden Alman ticaret heyeti 
buna kargılık da bize idht.lat ~ AJman idhalat ve ihrn.cat birlik· 
yası vermeği teklif etmektedir- ' teri reisi Doktor Rumphun baş -
!er. kanlığında olmak ili.ere Ankara 

Diğer tnra!tan İsveçliler de dc:n şehrimize d;>nmü..~tür. Hevct 
m.!>-nle!~ctimize demir ve demir - tekrar An~araya dönecektir. t.r. 
Mn maınfil eşya te!;lüinde bulun tanbul mmtaka ticaret müdürU 
ınu:-':ırdır. Ancak İsveçe giden NeCJ11ettin dC' bu akşam Anknra-
yolların uzakJrl:'I. karışıkhf.r. hu y.:ı. gidcce!~tir. . 
sutl tn.ka.."la da olsa 1sveçle tica- umı 
ri müna:ebatm idarnesiııe imkfuı BERU~1E GlDECEK T { 
c1vm-miyecek gibi göriılmckte- HEYET! 
d" Ticaret Vckiıkti Ticaret Ofisi 
I~ı:re ioo memleketimize Umum ~üdürii ~m~t. ~1il 

kamyon ve otobüs vermeği, mu- 1 Conk un ow;~anhgmdakı . Tilr~ 
kabılir.de ham madde almağı ı ticaret hcyelı, ~arın Derime mil 
te'dif ctınc..1.delir. 1 teveccihen §ehrimizden ayrıla -

Her ü::: mcm!e.ket de, teklifle· cnlrtır. 

Londr:ı. 2 (AA) - (A.A.) - L"le 
gnterc.ıln J:ıllnJly:ı.yıı h:ır;> nnn et.. 

m me-· lhtımallnd:ın g:tukço ı.lahıı fazla 
'C balutcdi~mckt:ı:llr. 

(IJa!]!arafı 1 inci sah."fe&} 
çc bu Y'>lun te!mır bo:nbaroı -
m~ edi!:!cw'.tini teyid f.:m·~ir. 

Mum :byh Pısifik-~e mu..i.a.ca
m t o'C:u~ıı t~ı:dirde J:ı:ponlarııı . 
ŞanThayı ~-:;al ctmiyacekleıini, 

... çün!~ü bu cebirde mulı:ı!'ım d~v
Jcttcrden ·,:rir.e r.ıcnsup asker 
b1:,·ınm~ıJı1'ını, Şa."lg"ha.y:n da. 
m '•n.rir:ı d"?v!~tlercfan b;r·ne ait 

ı ·r tcj)ralc olr..ıadığım ilfı.vc et -.. 
~ ~ ._~ı_r_·~~~~·---~--~~ 
Me.ca.r!sta::ıd:ın orı P-u!du 

memmt:ıt fi'\; i 
A::fora, ! (Va7;ıt) - M<ı.C"• 

ri !1-:h:ı g ... len pru:nı!t'u mc:ıw 
ca~~:ı:ı b:r l::"ım v:ı; · .t .... gclm~ş 

1 

v sa.usa çıkarılmL5tır. 

• 



~'man- Fransız 
~ ~lhunun esas arı 

ne olabiUr? 
ill&t<! Ahna.n elı;W Abetz 
~ Oomba.t) OOlı mecmuada. 
~ bir ma~Iede Almruıya \fo 
llın bir an!Aşmayn ,.~ıa!n.
~ ıiyasi n:cs.cle ıleğil, b:r id~ 
fıoıltığllDu 6Ö~ lemcktedlr. Ay

'! ~lıtııta bUylik elçi Fmıı ada 
~- ile :ınl:ı.şmak t raftan o
~ ~k oldu~unu Pctc!ı lmbl
~~ının <f...;eriycttc ba rn.re 
r bulunduğunu da ila\ c et-

~r. 
~'llllya ile }'ra.nsa. mtina ebet. 
~· l1ir anln~l'la esasına göre 
~ 1 Avrupa t.aribln<le gcrçek
~r bll.czka faslın ifade i olncak· 
"eI,ün bin senedir Ren neıı.; 

1 
Ja kel"§ılıldı r.liytik b1r busu· 
~ zaınnn ~m:m mUcadeleler 
~'"P.:ı.r. 
. il Franf>lz tezadı, katolik • 

n, ~reko lltin • cermen 
ttı tarv•"'m hın hnlindc göze 

Cil>l milli toprakların lın
nıcseleslnde <le uzrn za... 

h<ııı UrUp glclcn ibtilüfur 
lt:ır 

ı C:ok~ \'e Yirminci nsırb.rd:ı. 
~P:ı.nrn tcı•.cibl WJŞltnlnsmı5 
Ya. ile Frnns.-ı arnsrı:.ilrud tc· 
l'~ni S?flıa:ar nz.retzneğe 

lShr. 181 ı den soııra i c A' -

11_ li tUn bir lmnet J?.Plfnt n
"llanva n:rnı ııa~ıundn A \TU• 
tıı • • 
.ja dıı hlr ku ."\~t m:ır.z:ırıı• 
lnıiş. illlııyanın enıı;:ılsi.: B:ı

llıenıbuetl olt1n tnıtiltereye 
bir rakip olmnfziur. 

l {!;alibi)ctindcn llOnra Al-
l ~ . 

onilıMle Rusya - Frnns:ı 
"' Anup:ıdn. yeni blr mu

lıt 'kurmak emeline dayandı~ 
~~u~ - Fnuısrz nnıa~Mn ı 

ltcrenln dtlnvn. mtın·~md:ı.
et bildmiyetlnc cng:?l olan 

Ya kMşı A nupada bir seil 
getinn~ ihti~ :ıcmdan doğ-

VAR l '.l 

l~ ın: 00 D L!JXJ ~ ~ ~ ffi). lb rn: ®lJ 1 ~~ 
Un bakkallarda 24 
kuru a satılacak 

.:. 

Vilayette dün yapıian toplantıda bakkal, simit
çi ve bisküvicilere ver! bcef ı: un mikdarlnı-ı üze-. ... .. .. ··ı .... 

rı~ . e ". .... n:::-·~ ttu 
Dlln s:ı.bnh vali muaviru A 'l ı ~i ı.ıi ·c kar!:ır b~tü\"leilerc 13, 

Kmrğn bnşkanl!ğı ııltmd:ı Y. • m. ti ı "ı, , ,3 \'e b :.l:keln.:-a uıı 15 
kamlar, toprak mııhsullen ofisi di- ~uv... ı.;. \ L• lınC"hı.cydi. ic ı>" ettiği 
:rektöril ve belediye iktrsat iöleri ta.kı.i. de lm mi!ttar n:1ır!.ıca.ktu·. 
cllrektörünfüı iştira.kile bir ton!nn- B >kk::ıll .rı::ı alciıic a 11 unu t.wnam le 
tr yapıl.m·ştır. Top!antıdn a'.mıtç\ , c.lhıı. <~ğıtm:lar-nı temin için 
l:f~'divlci1crc ve b~k::aıJgro. ' rilc. kı!yrı n.';111'11 ·r sıkı ltontroll"r ynpa. 
c~k un ~tarı üzerinde görlışUI- c ~u:laroır. Unun kil03U 21. kurt:6 o-
m\4ıtür. ı ... ca...Lr. 

Eminönü - TC';!coim l f'Aezartası fı1Hzesi 
arasında 16 otobüs kurulllyor 

işliyecek B;:Ieı.Uye TopJ:a.pı dışın<lıı 10 bin 
Xakslm - Emi.nö:1U arasındtı iş- , .,ğ.ıçh bir çanı sn· nsı vUcud<.' geUt

llyecek oArı oto':ıüslcrin !;a1•şmn m -ıli. lk1::diyc iburada ynkı?:ndn 
oıı:umla.r nr tesbit etmek üzere t:r de (h1eznr t&Şı milz~zi) yaı). 
cwnn giinil be!e.iiycdc Lütfi .AkEO· I maza ka't'ru" VCl."InX'ltir. Bu müzede 
yun reis.iğindc biı· toplantı yapıla- eski Osm:ınlı imparatorluf;'llnn ah 
caktır. kıymetli lT!czar ta.<jlan top~rınnrıık 

Bu halt& şlc.mek üzere 16 oto- bır tasnirten sonra buraya kona· 
t-üs nyn1m·~tır. O~obUslerin gid'r-- t'a1mr. • 
te; F.miı6ö:ıü, K.rn:.:öy, T-oplınnc, -----o·----
Oolmabahçe, Aynsııaşa, Taksim yo Odun ve kömür foi 
lunu tnkip edece!;, Tnrla.ba!j:ud:ın Ş_hrin kömür ?htiyı:u:-u ko.rşıln-
döneeckler°dlr. · nın.k üzere Yiliiyct tetk d:lertne de. 

vam etnıe'dedir. Şlle ve Midyeden 
l:ömür getirilmetl için icap cı!len 
tedbirle:- ıılmm ştır. Burnıffiı:la 
kömür boldur. Bug'~nkil odun ve 
kömUr n_rklan Uzeri.nde bir art
ınn yapılnc!4tlır. 

AkaUemi laıehe-
t • • ~~ b Gcn~IDt, lilümo en t.nk merluı-
ı 0 f f n IO V\ ur an le, di:-e tc.nınıı·. YilLut fün~:;cıı 

ıianm ;.~rcia, ı.ı n dotu:li-ı~ln 1 o ar~ 

g it.ig~i k!lza l.cn, • •ut-.ın" il n11m •• ı. Ft'l;::ı.t o, 
V Sl.'J•!ti im gcıfi~~i"lll l :::l li : ,_ 

Şoför üç seneye \er ı~i.:li, b~:ınn ' <";>nwv. .ı.ll1 en Mı,..-
lam:ru, en gcu.:ini kar.ıp gGtUrU-

mahkum oldu ~or. 
Bir müddet evvel b:r gece yarı- Te' flk Ku • ı .te b.ı ~rnrb!ınlnr-

1 m Ha.:-b:rede fecl bir otomobil k.a- .1~ d • 
im H Fu 1 

won 1r. Dn!ıa 0'.1 ~ün cn·eı ı; ... n , .e 
zası o U§, as&.n c.t cdında sar- 1 -asum uı~ .. u !•"""" J -~ • h ı..· fö H ;ı....· • ... •' ~ , • ucır ~N" ~ ı ı 
~ .. ır şo r ar.,,J'ıedcn Şışllye •Atlı scsilc ıs• nı.. ı ,. ı • ' 

ı ı.rvrıJ • 1 "'' • •a.I ..- 1 • • I~ r.ıa• 
'·03'ru r- ır.:en h~ı.nı my ilurak n•llm odnsmı kı tl 11• lı 
!-Cl'>ndeki tram\·ay direğin~ p;\!-?ct- 1 ..t.,. .., ··aJ"'~ ,,; rrı'd. t~D ,""il 1._'.

1 
lll • i l(.t ... r• .... , ırn ı ıır; , ı• un< 

c <'.Srpnu;;ıu. 1 ptı•·or 
1 Durak yetinde l>ulunn.n Gliwl ·· • 

&matlar Akademisi tale:bclc_'iuden 1 Ttn fi;·, ölümü t~,. , L. J' l tı ırl 
l{ emnl, Fuat ve araba içLndc ibult:· ede ·el, l:ir rnh ·• e 7"1 ( ! rın ueıu· 
ııan !h~ adında3i gençler öL"llü • ıaa c.··mlı. b"r ~n Jı. Ua;. .. tı l ıı~·
tli. Vn:.'m.yı milte:ı:kip, tevJtif o.luıı;ı- h-.!c'!bi1 onun "11· fı.l"llfl boz~ ~; 
t:-Jt ikinci ağır ceza m:ı.hkemes·n~ fn.ka1 C'iıl cnu k:ı.yb~d1nlcr, b:ı nr· 
verilen suçlu şofÖriln muh~te.'Uem rıhf;m ucı~·ııı uslil nnutnmm:ıc.ak-
clUn hltiri~. 3 sene mU:klctl.:: ı,·u·ıln·. ' 
hapse koııııhnasma k ı '"';·il· I n.1 nıl.· ,.e ıii.irliı::f o~lıun t.ülıen. 

. tJ • t' • m J r . • • me, .. lr-- , tt>,"' lı ı \C ~umu,a't 

Bir I::achnın· 1150 
lirası çalındı 

Beyoğlunıla Bo.st:ın'bıt!ı"Illd:ı ~:: • 

1 

rıf np:ırtmınnmm sah ıbl buluun:ı 
ve 1 numnralı clıı.i~e o~n 6' 
~ıışlarm:lıı Şer!fc Gül bir nlılx:" ru 
· :~'lll'ettC>n sonra dairesine clvnmü 
ve yutak odnsmda. bir k.u'U\ kl h 

1 
gfü':l'ü ·tlir. 

Bu vaziyetten şiiphdl'ıı~rok ct
ı ,fı m a.r.-ttr:m Şerife Gül, kcnt:o~·ı
nu o tığı :ı:ıı.nuın ıır.o lira pa:r:ısl:•· ı 
ıc kıvmelli mllce'\"herlerin-i.n yerin. 

<\ 'l'lc her t!crui ((11 1"'~, lı r ynrı::L· 

n s rnr, her zcırh:· :tı 5 cıı~cli. 

t .ta•ıbn1 rihi n--1ıl,..,,., hoca ı, ir
fnn gaile ::i Aıı~1::1Dnı•n yru-ı-q nn 
"tı dil rıır m---ı. ... , ·~ ,, l•Pc.:ı sh· 
r n ınuvr.U:ol.:..-cH, i<:-. t, 1 me7j. 

ele yelt?ı· esl'ğini görml'3tür. 1 
E:nniyet m\ldiırlUğUne mUra.c at B~ıoo~yf', Knp'lhc;nrşıvı yeni -

Bir çuvaldan 113 e1tmdc 
cıkarılma sı mese!osi 
Bir çuvn.J undan l13 ekmek çı. 

karmak Uz~rc ~t.-bhüsleTe girişi~c
ceği.nl ynunl§tıı. Bu hususta mUs
bet bir nctlcP nlmak fül"rc J.arrn 
b"r deneme yıı.pılnc:ıktır. Bu d(!ne 
mede s~hat lşll"ri, ltin1ya.hanc di
rektörleri. daimi encümen :ı=nlarr 
bul unacalt tir. 

e-:!erf\k htı.d.seyi anlat:ın l)::rife Gü- lem~~e kar .r ,·erdi. öne_ 
Canlı Si Pır fiyatları ilin münı.c:?.3tr Uzeri!ıe zahrt.a hare- ~..,kakı:- ındı.n b,-;hyn cı..~ ç 

dü~tü kete ge!}llli' ve bu aparhnanda ıı·.z. falt d ·.cc ": •. Erncc bu karar. 
~on gün'erdE". mezb!lhaya fazln metçillk yapan AY§e nd ndn 15 ya§ l:ılanbu1un '> r lcı~ mı- l!l.ll~ iııı 

mikdarrıa sı~r ve Jrnyun r.e:mck lnrındn bi .. kızı ycknI:ı.m·~trr. hird ıı çic .... m ~ t' 1. k kn • 
te:l:r. Bu, canlı sığu· f:y-.ıt!aı ın- üzeri ve eşyaları aranan h!zmet- dar öı ~ '!l o: 'ı. <.. • j lem an 
da ldlo basınn 5 Jrunıs kndar bir çi laxdn bir nıikta.r para baluııınu!j- oluyor; b:.itim r::ehrin büyük 
dii:;iikli:.!t temın etmiştir. mr. bit· kımnmm ı:c.ı'.:u cıhali..<i bu 

Mülkiyenin Y ıldönilmü 
Sirasal Bilı:?iler Okı;lunun knranhk har:ı.b~nin i<:inc dolu. 

'. 191'8 harbi bv l'lnln. .. m:ılar (Mekteb-imülkiye) kuruluşunun Geco yarısı b:r kö:!"teci IST AN8l'L BELEDiYESi yor ve ınİ§ti yo.nışlu, girintili 
esı lı:lnıle tekew'in c!tf. tn. yıldönümü :vannıd perı;e:nbe gü- soynl"'~.u !',11ı~··:ıı1 ŞEHiR çıkmtrlı )ollıınndn. lmrmc::ı gı -

;-- Fran"1z l~lth! ;;.i zihniyeti- nU akşamı Parkotelin hususi sz.- " bi dola~ı:;orlar ..• 
~larmı bu hiıdlselcnle :ıra- !onunda kutlanacaktır. Hi" bir Küçükpazarda köfteci Sal"ln, ev- il TIY ATROSU Sulh 1.amanlarmdo., yo.ni bü 
~trndır. tnı;illz - Frnns'Z mülldyelıye davetiye göndcrilrr.c '·ellti :ı:~şam Şehz:ı.d '>nşıntbn ge· ı J TEPEDAŞl o: tün dünya barış ic:eriaindc bu· 
1 t 

• t ri • m'- ol~u"'•.,ija .. m"'7' lJ • d r~r'kcn U,. me"'1U! r;rJisrn hOcumu- 1 ' J O ... _ ..... IU"' .. "'"'DA a t ya nt7. sı:o.-n.s ve ruılte ı~- '"" u 1•01•· ·• ...... u nr•(O r""·· "' " ~ ~·~~ lunurk0
11 '\ie ıstanbula vapur • 

qa~fnde Jınlmn<lı. J•i'ltnsacla lıırrn ll""'z1:ur l!ilnde ve !:!\'Ü 19. nıı m!l.l"UZ kalmrstn·. l!l\tcenvizler 11111 A~ııı ·e-, .ao Q3 !ar dolusu seyyah taburlnrı 
~ • _,, 31) da Parlcotelı"ndo h"zır b l Sallm'n b cı~n:ı bir ,.:ıvııl gc,.;rm·ıı- M''th" A•l .. :emn büny~lııe jntlbal• ene- ~ .. u ur- ı bi d ,. "J u 1$ !. e nltın ederken, yiue bu karan -

.~ıı, ilttısadi c:ırtbrı tesis IQin malan ve bu ilunm daveth·~ ma er ve ce n eki pn.rolan Sliınnış- • • o lık harabe, bir mabc:eı- hnlini 
ı.. ~ ve faaliyetler fu .. fad•. kamında k&bul edilmesi rica O· lard r. lstlkl!I Csddmn:.ıe alırdı. -
~~tle Al F t hnma'ttndır. Z:ı'Jıta meçhul soyguncuları fiid- "O""• 01 ~ b \h manya - ra.DS!l o. dctle aıamnğa başlnmmtır. ı~ mE • .KISMINDA ,.,eyyahlarm U zıyaretten 

a ilyr.de ıuunış bnlan'J-
1 

,,,..._, Buglln GUndUz H de: ~ok iyi M.tıro.1ar!a ayrıldıl=lan 
~ 't_Bugiınkü radyc. ı Bir yancın bs.r.ian~cı ÇOCUK OYUNU muhal:ka.ktır. ÇünkU bu kn -
~ !ladn rniltaret.e<lt-nberf Fratt. Taralrç:L::!.rda, Snndnlyn ro~oğm. dar entereJan bir p~zar tecıki· 
'1 "lnıruıya arasmı,nld tezat· rl.ıı 26 numP.rada Ss.bri ndın"a b!ri- A.qam .ro.so aa · Iatı Şarkın p~; az yer1crinde 

rctıcrln, bu serme ynrıu1rlıwm ese
rldir. 

1'l"' tll:, g_cçti;9 makamltLr.U ~p· 
inl te"~"'UUD:tD bUyalUğüylo 

• .ILlll~• Iro.L c!ind~ b:r v:ırlıl:rtı ftfn. 
k:ı:.ular, onu de;;H1 o, tna~""l 
cle..,c~i~nfür.li. fl;'" hJ!an işt~ bu 
ltudr~t, '':ı'r!f iz 1 ":tn i-..c bu ter· 
tcm:ı ı-n"ı '~ \ :e:ı~:.uu·. 

On:ı, 1 ... r: "n Ir tanıdım. il'· 
hor lı i t "T ·b~'c"<nln :r::r• bı~ n· 
ıb. Lnı:n • u.ıı. ld;ır~ l!,:,rir.I ya'.m· 
ı1 n rö l' n. 

T \ C. l l_ırk~ıı de :-ksareallUdt 
ı .. ı,,:L·~etl)le milmfo: :lı. Hims"'yi 
ı 1 m~ en feıcı hıı ek:~ıc~ k:u1;1 • 

s.n ·n en h"!:lı byJııı'::.rrrı bile ~f· 
lmtH tir nczal:ct!c dmn'Ja.m:ıclan 
o faya. ı;ık1naıız:h. 

1 ~ lud ~ r e-. bin ele ~ulu, Jmrb:ı.
rıı iJi, ş·ıı•i huün:i biı. m: ı.:r if. 
fot ·çlnde ı;eç·r~r. ll"c b, cıı:h hiç 
so11l'aynn t·ı~ Mı- r.frek gibi ya
!;n• d• • 

urıwf"!t l\•·t , 1 Eı1' ~o~ ın·?.l -
;\C.t'e:- de b:.C :'. c r::u~ü!dll. R:ıh-

lnnndan · bah~u gaz..."1.elcr, 
bu büri.ıl~. tarih! izbede bazı 
mi.iJ::'ıale lın.!\laıı bulunan Ev .. 
kaf id~rcsi ile Bcled.ycnin ru1-
l:ı')t1~mı ynz..-yor;~r l i, biz, bil
i nssa bÜna sevindık. Çü11ku 
rl lediy~ vo Evkaf, nc-de:lsc, 
'>a~ı ıleri lmıarlar husu~unda 
birbirleriyle ihtilafa <lü.<?er; 
tutbikat durur; yahut geriler. 

Bir vnki .. k-r su işinde böyle 
olmuştu sanırım ... Nihayet bir 
tara.f ın gösterdiği anlayı~ zih. 
niyeti, ötı:!~inin kesltiıı, alttif 
di.işünces! ve ild~inin birden iyi 
nyct havam icir.de ~al:tma zor 
Jurru, iş!erimizi birer birer 
mUsbet ~ilde neticelendirme • 
ğe yardtm edecektir 

Hll(f;tET MUNIR 

ir manif a.uracı 
te I' if eaita i 

t Ş}(a bir zıw=-eden mUt.ate:ı '1.Si' Hafif pnrçalnr, 7.45 Ajans !Lne ait bulıman hnvlu ve dokum:ı SAADET YUVASI r,öriilür. Fa!cn.t pek d'.)1:ı;naklı 
t ""t ·~ -

1 
~ t d 1 5.00 Ha.if par~nlar prog·anımın de .... b · J • t l d ı.A ~ "'' ~ .. e ~-OJ'.l m~:.< n ır ar. i.malatlıruıesinde e\'Velki gUn yan- - azı garıp m ıra an a v.:ra. B b -'--11 b. l b Ilı.. ti~ Ab3b'in i ..,nl'et etHi<' vamı, 8.15 E\'in saaU, 8.80 Müz.lt 1 Bevo,,.,_ .... l(t Halk Sineması berleı>ıdc gö'iird";l:1erine fiÜP - ir alUUl a ır ~asc. ın ı."llt 1 f ta 1 programının son kısmı, 12.33 Hn.fi! gın ~ıkın!~ da nmelel~r to.rafın- d··ı ! ,. b" l fta en o te ekidir rr arm d~n ı:öndü!"illmüotur. he yoktur. Ciinkü Knnaiırnrı::I- u t n:ını a·er ıa 

t<l..,n • ler .,..nla-·' • f&SU f!.rkllan, 12.t(, AJ'.lD9 t:ı.berlcrl, Guı_;~ )l.a.tlııc ll de, ...,..,,, 8 de S b , a·· lJ d b" l 1 k -·· ıırensıp G'" nırr. Fabri1~anın O bin liravn stgol"falı n.ıyil'· Film nırdft-·. ..-- mn ozu.ı: uz.en 'lO arın a ır cap11.ti aca • 
..._ 13 CO Hafif fasıl şarkı!arı pro~mı. · "" ~· ' nz ., ... k " .. .... .......__ .._,,, - oldugu" a.nla.cı'J:lmıcı, tahk:.kat.a ha"- •< av .. ngr".rn2 srzın vuruye • "'nınsn tclı .,.. ... ı:ma ynşıyıı· nın d?vamı, ıs 30 Knnşık program, "J ı - l>I:Jl Tıırz.n:ı ('!Tu-kçt" ). bilmek r.a~1, ba«ına bir u, ta " Mnnüaturn Uzerinde ihtikar ya-
:bQnun kuv.,,·etH bir istinat- 18.03 Radyo dans o:kcstro.5ı, ıs.2ıı lanın gt r. 2 - R'.lymt \"nla <Str.m;). lık. bir canha~ık ~erl'lir pr.rken yo.:tnlnn:ın Ça:km~çılarda 
1 llyacı v<> .. d1r. K m 

0 
ııt•k '""d " ı·ı Kon Tli k • m0nı"f ... tura t.nc

1
n· . \'ah-"" Be.._ la ..... onuş n ( ı, po . a "" l.sclcrl) ·~ - ~ ng g - r ·~e. 1\:apalıc::u .• mın tamiri il'l"'.ltiıı1 '"' .. • ......... ·-

tln:t.tgfi.b fngllteıe olduğu 1e.45 Radyo çocuk kulUbU, ı9.SO A Tıbbi Müsamere --------------- bezyan dün ad.li;.cye sevkediler.!k 
~mleketin sos:)'!ll bl'ny~ J:ı.ns . ıP 45 Serbest ıo do.ldka, 19.55 Hay.iarpo,qa Asker hastahane- ti ıkincl adiye ceza :mahkcmcslndo 
~ dcr,.~e'er oloyor. Fra.n- şarlu ve tUrkUler. 20.15 Ra(!yo ga:e si ikinci tıbbi müsameresi dfm eorguyn çekilmiş, tcv".x:if olunmu.~ 

t.{ecllik \'e snna\icilfü nüfıı· tesi, 20.45 B!r halk tUrkUsll öğreni. b<> r:~211ib Albay Dr. Zahit Tolun' tur. dlf! 
11

.bt oluyol'. Halbu'd Fmn· yor.ız: (Çifte have.sı) 21.00 zıra,.t un re1sli~indc toplanmış ve.nşa.- 1 Aynı m.clıkemc, bundan ba~ka ~ lirnsun yüzde ellisi kırlaroa takvimi, 21.10 ~arıcıık şarkı ve tllr ı{ıdaki vakalar takdim cdilmia • .,., beyaz pey:ılr Uzerlnde ihtikar yn• 
~ _ifadrr. kl.ller. 2130 Konu~ma ırosta kutuı:ıı ) tir. s A pan Tnrlnbaşmdıı b'.lkkal Kost.yi, 

~ ~ lliifu un da fel'k!Hne göre 
2
uJ RlynseUcUmhur 'Mndosu, 22 30 1 - Bilhnrziya val:ası. et üıer:nde ihti".:ar yar.an Şehit.-

f'fl"' ı llset tl(.,jp etmek iktiza e- Ajans. 
22

.43 Dans mtzt(!t. (&vliye Asistanı Dr. Suat Öz muhtar cadtiesinde kasap Leonu ve 
uıO' ~ rıc:ım:.ada boy}e olduğu ID· ı.rrn) Şl.ıu;uye ka.i:ır görlllen ltor ı.:ı fllml .. rlnln en gi.iz;eJ...... lh'nC m:erinde ihtikar ya.pruı 6eY· 
at Polltlk~d:ı da dcb1şmelcr 2 - Sillfomitle §ifa bulan sa- Binler~ F!gUrnn." :MUthl§ sahneler •..• H~rkcs· all'.kadar cd.:~ı. 'ar sat..cı 1.smalll 25 eş lira pnra 

~ 137.mıııır. nmn ar.ı1armdııld bt!tUn mesclclc· ri me.,{)njit valmsı. TURKÇE SöZLU SUp<>r F.ılm. ccnmna r.arpmıştır. 
tn t 

rt b:ıltcdeee!' Şc!dlclo "Örfü;rueler (B • t ı ·· · a.A D S 1 I .... ıı• dü' '-~n 
1
-Ad ğmd .. • ' ı;I1tere ne mftt em• ~ ~ t ervo.oJı asısl.Unı r. a- Önu"müzdel'ı· CUMA ~•nu·· sr ..... ın 1t!l.a ı ouua ı "'" 

"illa unıanlarda tngnterc ynpm:ı!:ın mT.Jmdı. Mar~ ııl Pctcn· im Gtila"lağlu) " 5 u :~_ luı.s~pla bakkalın dilkkiinlnrı birer 
... ediloptez bir kale hallni le Görtng mU'i\!tah bu sufü'ıı yol 3 - Duglas retcinde idatik TAKsı·M sı·,ne na"Sında hnft.a dn kap.:ı.tılacaktı_r. __ 
., "" a"acal( b:r anhış:ruıya zemin hs:r.ır- k" t ı o ~ rakat Fransa Alnuın gaza· Y ·ıs -•tıne cclbeılivor. Pcr t-et'a· lnyn~ktır. CHaricive nsistanı Dr. Kut· m 'l:'ıilRıttrrıııı:ı~ı •~ • ·o";; q . Ticaret Odasında 
-~-~~~~ _____ s_A_D_R_I_E_R_T_E_M __ b_tl_ti_n_T_e_~_ı_>_~ ______ w_m~w-~-------------~-~-·--~--~-\ dü~~~~ 

' ln~tere Oe l~blrD!i yapı· "-- Almanya ile ı,blrlliti yap. Herbi bu cevaba memnun ol- /' • ' kerek kendini kurtardı Ve dür.. Dün ticaret ve eıın:ı.yi odasmda, 
"'ll!ıa mün1'..~pUr. ÇUnlıU tn- !lluı::t11 E-Tlenceve nasıl ol~a kn. l d 

1 
manınm ~enesine doğrÜ şiddetli ~ornpçı, fıı.nllf.cıla.r to:>lu.nmı~tır. 

ltal'll A''nlıtasllc alaknlı ol- ttlaca'danna pek sevinivordu. ı • •• •• bir yumruk indirdi Bu topl:ıntıyo, p:unu!< ipl@ da-
" ltaJue AJmanya kara A\To· Fa"·Rt bir an evvel kntılmnk is. span JJ o ansozu Bu yc'Ilruk ad:ı.ı~ın kafasm1 ğıtılmasmı yeni bir es:ıaa b:ığla-

Ortasmıla'11l'. ftnnsanm a. tiyordu. ı:: e • '!':I bir de oto:nC:bi!e carptırarak, mak Uz~~e ı:.tıga~ .Vckilleti ~~-
tıı"· to!}rnk ,.e hudut lı'f .. n!r.ı:t- H ~ b .. ··ı p r R k~ndinden geçirmişti. (1nd:11 ytikse.t salahıyetle Pe~rımı-
~il~redcn ııiyııdo Almanya Sivnhlt bevazlı otomobil sa.ı:.a eyecarı1.1, uyu< o ıa omanı Herbi her zaman yıı.nır.da to§ı :-e gonderllen heyetten bazı hlm11c-

• :;a11tı Büvük lüks otcmobil de ar -.ı ... 17 ·ı· d Ç • H MlJN/R'- dı&t tellerden bir kısmını "ıl·nra ler de hn..-rr bulunmu. tur. Bundnn · · . - in!?ı ızce en evıren: . ,.... " ı d tı t -.:ı d k ~tı. .... -Ya ne sulh ~ıapı1&<'3k olur- arke.smdan Herbı, 5n lamba - rak sersemliyen herifi ba;;:ama- c~c. c c:ı:c <.r..ıe~·n :ı p:unu 
, -sa uzun mUcldet rahat ede· lar1911 eöndUrdG. Peı:ılerinden Şimdi, siyah lüks otomobilin Yolun iki tarafındaki toprak ğa. ~:ılışırken, Morgnn da yetiş - lpl ğı ile iş gorcn do . .rnmac l!ll" bu-
t~ döndii lJ~ kilometre kadnr böy. I§lkları da kaybolmu§tU. <:ukurla.rdan sessizce ilerliyorlar mif!tİ ~a benzer bir toplantı yımmı~lat--

&a"":: AJmnnvn ile snla,malt •,,,.,,. "':wıpr !.forgan ve Herbi, ayak s~le- dı. Az "sonra bu adamın kollan ve dı. B:r knç gl.ın ~o:ıra dn yine tlca· 
1 :_::ıa .. malfİmdur: Yollar dBnoü1're l\forf!an. en rini duyurmamak için, yolun Derken otomobilin tam arka. avaklar:ı SI~{J sıkı ba~lnT'ldti'{ı M· ret odasmdn ipekçiler toplanacak-

c\lnıanyanm kan·etine r,U- önde giden arabanın ışıkl:ırmı yan tarafındaki ccukurdan ilerli· sır.da bır h!zava geldiler .•. Yak· bi, a~zı da \,'\yük bir mendille ur. 
~........, ~özetliyordu, yorlnrdı. lnşarak buluştular. tıkanmı~tı. -------------

.\lnıanyanm sosval ve llth· Işıklar durup birdenbire bir Derken Moqran durdu. Siyah Herbinin talit \'arnııs ..• Çünkü Nih~wet bir çuval gihl. otomo 
ı ))o1lt11m ;n:l taraftarhk et- oolm~a saparak kavbolunca. Her li\i!s oto..-no-bil önlerindeydi. Ha 0 otomobilin 1-"endinden yana olan bilin ic:erisine, arka tarafını. ver 

o\ı.._ bive hızını artll'ması için işaret fif mırıltılar işitivor1ardı. Dahn tarafında bir adam görülüyordu. l~tirdi1er. Her,Ji mtmnuniyetle: 
~~ ku,-vetlne gllvcnm~ için verdi. do!{rusu, bir ses. bir kaç ki§lye Bu adam, kollarını clireksiyoııa - 'l'amam. de~i .. Bir tan""S; • 

! 

1 

~ -> 
~ 
<X ~. llı1tıarrer olması irrı't!ünlı:ı.nn:ı Yüz adun lı:adn.r ileriden giden talimat veriyor gibi idi. da,·amış, si~ara içiyordu. nin h~~!):m ~ö ... clilk dPnH•htir. 

1 "-~. olmıık la~ım~ır. S°"yal lüks otomobil ise. ~öze c:arpncak Bundan sonra yol üzeri!lde n- Herbi se&.:Zce, otomobilin ~n - F~at co!c ivi oldtt • ~iraz .!sıu • 
~~ balmndan Almanya 'le derecede hızmı yava9latıyordu. yo.k s:sleri duyuldu. Morıran ve murluğundan do.<{ru yürüvcrek ına~ hıc:la'lrm . G~rl'·e d('rt ta • 
''t Yapabllmt?" tı;-in Fnn~'-·z"::ı· Hemen va'll başlnnndıı. ı;ayır· m!ıavini. bir kenara ~ekilerek kocaman elini icceri uzattı. Gırt- ne knldı.. K·•drrla nr\·n :l-ıı;ını 'ı 

"tı 
1
°Pts{,ra dön\:.Ş" poH'i!~a~ lığa acılan bir kapı vardı. kendilerini saklamışlardı. la~ındruı yakaladıı:'l adam ta " dn s~yar::ak: ta.,-ı :-lt

1 
ki i .. 

~n mı I~ ı faJ.1ördiir. A\Ttt• Morgan otomobilder. çıkarak Morgan: vuk gibi gıdaklama~ bru;lndı... Morgan. yolunn devam etti. 1 

"-

ı ... .,. .. 
Gllll •· 

~~nıı knbul eden bir Frnn a bu ka'lıvı ac:t.I ve Herbiye: - Oncd otomobilin hesabını Herbi bir eliyle kapıyı·ac:arak J{&rşılannda bir duvar e;örünii -
~~~. tın anla5malıta m:ıhiur - A"'1bayı burava sok ve n:ı.d ~örmeliyiz. dedi. Her hcılde içeıi herifi yerinden oynattı; çekti. yordu. Her ba!de. siyahlı t~vaz ~ vatcrü sokal•tan vana cevirerek sinC-:e bir arkadaşlarını bırt.'kmış Fakat bu sırada, herifin bir eii h otomobilin ctrafmdar döndü • 1 
, , ... \ r'"f A'ı-.tz'in n'l"7.'tı .-tH<rt dur. dedi. Ben kann·ı tekrrr Ira. larcltr. Ben karşı tanı!tan yürü- di? Herbinin ~ırtla~ına. uznnınış- i!il duvar bu o;aca1üı. l<"eri'-"!r. 

1 

~. J) ıı.ıı1 .. ~-.-nnm e!4:t<ı,nooı b.,n. pav:n b:ı.~iıvaea"?ım . c:unkü az vevim. Sonra ikim;z b;rc1°n oto- tı. Bunun1a b~raber Herbi bir (). r
1 

bir ev bulunması muhtemel - I 
tt"111 Mı hmu•'t• "'olrn'! : i"iıt l sonra belki ne süratlc kacmaklt· mobilin hemen nr~asında bulı;su küzünkü kadar sert ve kuvvetli eli, 
\e ,\iman de,·let. adamla- ğunra icabcder. ru:ı. '·a.fa.sını olanc:ı hızıylc geri ce - (Drva., ı t·rrr) 

ao:;u 
ö;;fo 
~!{\ ıdl 

tı.kııam 

\•BUi 

lms:ık 

t çer{aml: a Per,..embe 

~· kônun 4 '. k<nun 

llw!c: U j Zlllaıd : lö 
•n'll: 20 li:nsrm: 21 

. 
\oasu ıız~'ll lfasau t..ıanı 

1.01 ~.'ı6 '7.18 2.27 

n.oı ı.:s ll.I» 7.!!S 

lıl.28 D.46 lUS 9.4'J 

16.41 12.CO 16.41 a.oo 
18.19 1.88 ıs:ıs 1.s! 

f28 12.41 5.%~ ız.~ 
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JI ~. 1745 Belge genel num'lrah ve 31 G.941 
_, ~~ r@ ~ i l '"•'"" {~"'l'i hltırmP) belgemi zayi 

1 bUkmU yoktur. 
Me '~ tll ı.11 ettim. Yenisin~ alacağımdan eslclsinın 

i
MG u~~7_a __ f~f e r Arnnıc a r o= 'ffiyUp , E!>klyt•ni Uıı.mam Çakmazı __ ____ . ·= :\"o: S te Nebil Erolus. (SS058) 

...... ımıı;:ı;:ıı::::;]S'~~:t:J:JCJl•;-.;;:;::ı:::.i~:M :.;. :;~ :;. 

Bu m!Uıulled ... ia 1;. ••• ı evler, aı.e 
pansiyonları, husuı:ıi t .drisat mu 
sseselerı haline sokulmuıı .. I<le

man"o'nun soa ;\n.r ..'.! • ihı o!an 
J,i bir binanın yanın-rı veni bir 

mektep göze Garp.yor. HiG şüp 
hesiz pastahancler, rire!;:r.ı dük 
kanlarr büyük tic:ı.r ... ~ha c!er ye
ni c~ddelcrin üz_r ne ışık'ı en -
mekanlarını açmıı: ar falmt ~ne 
mahallenin mühim bir krnmı ka· 
ranlık ir.ınde yüzüyor. 

Passy ş ... ıre yalr.ızca. ağır gi
den suratsız bir omnibüs ve tek 
hatlı bir tren ile bağlandı<1ı za • 
manlar, tasan'Uf ile hareket et 
mek istiyen kimselerin sığındık
ları bir yerdi. Kürük. fa kat rneş 
hur bir yer •. Me:;hur adamlarııı 
zaman zaman oturdukları meş • 
hur bir yer .• 

Frank Jerald'i hamil otomobil 
de Raymar caddesinde Balzak '
m evinden bir kaç metre ileride 
bir evin önünde durdu. Bu eski 
evin önünde bir bahoede yaprak 
lan dökülınili? iki ai!aç vardı. 
Civardaki bir havaızaz:ı lfı.mbası
nm hafif ışığı bütün bu sefil 
manzarayı hafifGe aydınlatıyor · 
du. Bu evde fakir ihtiyarların ve 
şurada Galışan fakir kim0 elerin 
<'turduklan şü"'-he~ızdi. Pencere 
!erin hiç b!rinden ışık sızmıyor. 
du .. Bu evde oturanların hemen 

(Baştarajı dün7cü sayımızda) 

- Maru.sya, beni niçin ka. 
çırdın? .. 

Genç kız kahkaha ile gülü. 
yordu. Birden: 

- Haydı ~lim bey, şimdi on
ları dü~wıme .•• Gel seninle bul. 
vara gidelim. 

- lııdelım Marusya •. 
Selim a!llıyamıyordu. Hala 

esrarengizl:ğıni muhafaza eden 
bu kız. neden kendisine bu ka.. 
dar hltuf gösteriyor, alfıkaoar 
oluyordu. 

Fayton, soğuk suyun ye§illik
ieri arasından geçiyordu. Atla. 
nn mutmrit nal sesl:rine dal. 
mış, ikisi de dü5ünüyorlardı. 

Fayton, iki yana ~alpa vur
dukça warsılıyor, te11JL.e M rus 
ya biriJirlerine sokuluyorllrdı. 
Doğru lıulvara gitt•ler. Kara . 

deniz sahilinde uzayan bu şirin 
yer, onların ye;:fıne tef errüçga. 
hıydı. 

Taflanların kuytu gölgelerin · 
de yn.nyana gezer.erdi. Daha 
~k l\llaru.sya konuşuyor, daiına 
eğlenceli, gülünç fıkralar anlatı. 
yordu. 

Selim, cün geçtikçe iyileşiyor, 
yüzüne renk geliyor. Manısya 
da her gün: 

- Bugün daha iyisiniz Selim 
bey •• diye onun hı: -ta n·anev;. 
yatını da kuvvetlend riyJıdu. 

Fakat Selim. cmıma mfuızun
du, daima diışiln\.eliydi. Bu ya. 
bancı muhitte içinı cU'n, bir an 
hafızasın: iş"'alden eri durmı • 
yan ibir derdi vardı. 

- Ealnmz Sel m , ey. grup ne 
kadar güz:!l .•. 

Karaden zin uzak. karanlık 
suları kızıl ren1c1 

• yJc r vordu. 
Selimin ki <""' c yen b'r hn~ıct 
ateşi yanıyordu. 

- B•tn'ı.r ı:;ü ' ,...,yle Harus-
y<ı ••• Fal:at ... 

- Falrnt re SHm ı. ... y?. 
- Benim i"in d 1 
Bulvarın o· ı· -!.r ı ,.. ~ ~'l • 

mm ('"., ıvrd •• ru h tı"' e 
lcr Seli"1in ·•::" ,, d ~in 
tesirlzr v"~·~· - h .. ~ da.lıa 
Çt>k at~H 'O du 

- J.T~ .. ıı ~erm b v Şamil rü· 
zc! mi? 

- Co't {!··~ l ": .. r · ••ı .. 
- Bu ~--rte.,·n l>i':A" sini bi. 

liyor mu .. un z? 

n n·· ... n. 
LO"i 
ırü-

- H<ıVJr '"or'lrı.• 
BeyJ.'7. ('"1

1 i t 
mi:ı yo1 :l::uı yi.' .. 
ma:rı-a"a'n'"ın İC'" 
1.elliği \"ardı .. 

- l ter rı .. i,.,·.. ~~··m "'e··, 
bu b""'tenin h'v 'T\i rize an. 
latay m?. 

- Dini r· 
- S rn'l. R 

Mr Jti5vde l"'!1•l-ı., .. 
Yat>"',Tılnı- T • ~ ., r • •• 

Ha.;n R r .. ,.. · · · ,. .. 
ile b 1'.:emiklerı tY'r""1-.ndı1·tql1 
sonra. ezelden işık olduğu niha. 

a_psinin ya fakrü zaruretten ve 
va uy!rnlarını feda edememekten 
1şık vu!a11adr1t:arr muhakkrıktr. 

Jerald ile Saviyer bu c•·k: '.!vin 
5nürde kaldmmda bır müddet 
sessiz kaldtlar. <-onra hu c:ükutu 
Jcraid oo.,du: 

Fabrlkcı lıUvlyetıaıi lcaybettlm. Ye· 
nlslnl aıncnğımd:m eskisinin hUkmU 
yolttur. 

lla;:rdltrp;ı~a ı:tnıcııdller dC'JloSlın· 

da 1~88!> No.h T1•s\·iyecl Ttırgat. 
(38057) 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMATiZM>' 
NtV.,ALJ!, KIRl:<LIK VE dÜT jN AGRILARINIZl DERHAL KESER~ 

- B::mi bu kapıya kadar gc -
çirdiğ'ın için saM tcsekkür ede
rim Saviycr .. d~di. 

İcabında Günde 3 Ka§e Almabilir. J-ler :Yerde Pullu ~utulan Israrla 1sleyinİZ• 

"""~--.. ~~~ .. -~.._.,... ~ 
Saviyer arkad::ı.şının elini sık· 

Fener NUfus Memurluğundan aldı. 
ğı.m nUfus kAğldımı zayi ettim. Yeni· 
sini ntacrı~ımdtın eskisinin hUkmU 
yoktur, r- wzm •• - u; .,. = Kayıp ~anta 

tı: 
- Ne zaman görüşeceğiz? 
Diye sordu. 
- E~er i~tersen her O'Ün 11;ö

rüşcbiliriz. Ben, b ir ay karlar 
Pariste kalma~a karar \Terdim. 
Sen ş;mdi benim otomobilimle 
gidersin. Bana otomobili geri 
g-ö ... der ... 

Fatih, Ha~clar, Fent'T Nabiye&} 
IUlçl\k Mektep sok&I< 2/1 Nolı 
hanede Mehmet oğlu Hayranı 
Demir. (88056) 

• * * 

1.sandık im aliye si e~<siltmes r 

1 ürkilJe. kızıtalj cemiyeti 

2 .1:?.9~1 tarihin· s:ıat 11 rs 
.ade Sirkcct f}e Çarşıknpı ıır 

. rr.rt ..:d!rnekapt tıam·ıayı,,d-ı. ı " 
11 

yl c:lllmi;:tır. 1çcrıs n .:k ş:ı"ıı · \ 
ıJviyet cUzdnnı ile Ş'l" beledi>:;~ c~ 
,ına Toprak Ofisten aldığttı1 "'d 
val un faturası ı.·c lCMımp:ı,a oı 
.ne::ine teslim ettl~!m boş çuvlll 
JUZU ile bir m!ktar para bu!Ull ~ 

Mnrnınrn adası nUfus memurluğun 
dan aldığım nüfus kt\ğıdım ile içinde 
kayıtlı İstanbul Deniz lcomutan!ığın_ 
dan aldığım askerlik tezkeremi zayi 1 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan ~ki
slnln hUkmU yo!Q;ur. 

Umumi Merkezinden : 

Ve iki arkr'le"' ayrıldılar. ,, ,, 
" .Jerald zili r.aldıktan SLıura 

1 - En az 2500 ve en çok 7500 ndct oımalc lizerc Mnd"nsuyu şi:; 

!erine mahsus yaı>tırı.ıı.cak sandıldarın ynlmz im:ıllycsı ~.12 1941 Ps 
zartes! pUnU saat ..ın dö: ttc açık ekslltme ile !hale olunacaktır. 

,. r 
Jır. Bu'anın insaniyet n~:nınıı ' 
.. n ltcnd ıe hediyem oımalt U n 
B ınkası A "'lsındıı. 'lr?:ıa.'1 ı:;rl~;.· 
';aı>.n sına t csilm!nl rica <' ! : ııı ıı 
hqld• m:ıltbuz ve !oturan r ~ 11 
alacc.,tımdıın h'ç b'r !:ı) .. • .i 0 

evvpı·ı bah"e kams:. sonra tla 
eski b;l'anı'l büviik kapısı karan 
hklar i,.;nae açıldı. Bu fakir e.. ' 
vindc elektrik tesisatı yoktu. 
7.iy~retri kamcıva ism;ni sövlc • 
di. Kamer her halde havret et
miş c-ıac.ak ki bu ismi iki üç ke. 
re te1·rarladı Jerald bir cep 
lfimb::ıı::mın 7"'1.~rf I"'ı~mdı:ı.n isti. 
fade edereh ta1ıta merdivt>nler
dcn yukarıya doi!ru cıktı. l{ori. 

Unkapaın ~nlih~ c:adık!sinlle 

Kt\milpaşa sokağı l numarada 
Jncoolo.nun Abana nahlyc&lodeıı 
SlG doı;"Wtllu Mchrm!t oğlu Klimil 

:? - EltsUtmcye l,ştirlk .çin (3C'O ı ıırn teminat mcktu~u •ıerılecek tı 
3 - isteklilerin tartnıımc için Yeni Postc.hane :.tar~ısınd:ı Mimn 

Vedat Caddesinde (Kızılay) hnnmd:ı. Ii:ızılay Dcp'>su c:.rektö:-'liğUr. 

mtlraca:ıtlan lllın olunur. d, 
Aktan. (SS062) li••••• ww ı a nza t rz ıa,. sse;a ::wt!V~~ 1 ~mı llfın ederim. 

( Dew:mı '•nr ) 

Yazan : Reşat Ahmet 
yet.siz sahralara atıldı ..• 

Maru.sya, bir an durakladı. 

• ı;: ılı 

Birinci Tüm komutanlığından almış 
oıduğum nskerllk tczk~remi ve nU· 
fu!I cUzdnnımı zayi ettim. Yenilerini 
aıac.ağlmdan hUkUmlerl yoktur. 

Rct!lktaı: Şenlikdcdıo Mezarlıkönü 

:So: 2S/ 2:i te Ocmll oflu 1827 do. 
ğumlu LQtn Sarpbaıt. (88039) 

il- :t- :r. 
Emniyet mUdlirlUğll 4 ncU 'l§Ubeden 

nldığım 31/34.507 no.ım::ıralı ikamet 
tczke•eml zayi ettim, Yenisini alaca. 
ğımdan eskisinin hUkr.ıU yoktur. 

Mlhall oğlu BUnyamin. (88069) 

Devlet Pemiryolları ve Limanları l,letme 
Umum idaresi ilanları 

1 
Grupta sönmek üzere olan kı
zıllıklara baktı . 

- Düşünün °Selim bey, dedi ... 
Şamil ne tahammülsUz ıztırap. 
Jar çekmiştır. Fakat onun ka1 . 
bincle ya.nan at.eş, bu ıztırabı 
hc.ldkaten eritiyordu. 

1 - Muhammen bedell (8968:S) lira (10) kunııı olan l,şlerlmiz me· ' 
mur ve mü.Btahdemini içln 639 takım açık yaka (caket, yelek ve pnnto. 
tondan tbaretı ve 21 takım kapalı yaka (caket ve pantalondan ibaret) el. t 
blıJe kl cem'an ~ takım eıblııe \le 890 a.set palto ve 450 adet kaııkct ka· 

palı znrt usulilc eksiltmeye çıkarı!mıştrr, 

Büyük bir kayanın ıslak taş -
lnrında gecesini geçirdi. Sab::ı.h 
a~arırken gözlerini göğe dikti ... 
Kollarını açt1, kimsesiz kiı.i=::ıt. 
ta bütün kalbiyle duaya da!dı. 
Şeyh Şamil nrler mırıldandı. 

Bunu kimse bilmiyor. Fakat 
"Şa~il bestesi" bu dekorun 
na •{rneleri dir.,, 

Selim dnl~ın dinliyordu. Ma.. 
ru ··a. hikayesini bitirdiği va
kit: 

- Omm iGİn bu kadar hazin.. 
n:yehildi. 

2 - Bu 1§ için mukt.az.l kumat bedell mukabilinde id:ıre tarafından 

verilece!· tir. 
3 - Eksilt.meal 11.12.941 Perşembe günU saat 11 de Afyonda 7 ncı 

işletme mUdUrlUğU blna15mda yapılacaktll'. 

4 - Bu işe girmek lstlyenlerin C2!HGJ lira (39) kuruşluk muvaklt:ı.t 

teminat Ue kanunun tayin ettiği vealka. ve tckılficrinl muayyen gün snat 
10 a kadar komisyon rela'lğlne vcrmeıcrt IAzımdır. 

o - Şartnam~!er parasız olarak 7 nci !§!etme mUdUrıUğUnden alınabilir, 
6 - 27.11.941 tarihinde bu işin kapalı zarf usulllc eksiltmesi yapılaca 

ğı llt\n ediıml§ ise de şartn:ı.meac tadıla.t yııpılacağmda.n artt•rma ve ek 
slltme kanununun 18 ncl maddesi muciblnce eski !Uı.nm hUkmt.. yoktur. 

{10303) 

P.Il:ŞtKTAŞ SULH MAHKEMELERİ BAŞKATIPLtGtNDEN : 
941/17 

c: o • H ayri, Seher ve Aııafın gayian mutasarrıf olduktan Ortaköydc Mccl. 
- !\1chtap çok tr\!zel Sc1im diye ınahalleslnin Fıstıklı ve nıab.allon Yerebakan ve Kabrlsta.n soka~ınd$ 

b~Y. Ba.h<'eyc cık-:.'mı mı?. csld 18 ve mahallen 29-31 numaratajlı ah)ap eı.-ln kablll talulm o'm!!.ma· 
- Cıkalım M:ırusya,.. smdan şuyuun ızaıesı zımnında &:ı§ikta§ Blrincl Sulh Hukuk lUkimllğinl.n 
- G'ta::'lmI da a1ay-ım mı? 9-ll/279 numaralı luıra.rlle saWmasına karar vcrilmt:ı oldu~ndan mez:tôr 
- A! Marusva... ev memurlyetımlzcc umum arasında acik arttırmaya çlicarılmı,ş ve şartna · 
- Size ~ ·1h ~tımili c;alarım.. mcsi 4.12.0U de divanhaneye tallk edllml§tlr. 
- Mersi J IaruS"a. Bı.rlnci arttırmıısı 26.12.9U tarihlne mUsadif Cuma gUnU saat 14 ten 
SeJimin ic;ini v:ı':an. vatanın. 16 ya kadar yapılacaktır. Arttırmaya. 1.§tirlk içln yüzJc yedl buçuk temi. 

dan b!r haber aln.ır ... ....,1c:rnd1. Tür nat akçesi yatırılması veya mıı:ı bl.r ban'<ıı.nrn lte!nict mııktub:ınun ibrazı 
kiy~de n2 oluyordu?. Öz kar- 1 m ecbur1Jlr. 2v senelik ta .. 1z bedeli, tellil.liye resmi, ve ihale pullım mUgte· 
de:leri i"in h udutl arda akan r:Sıne aittir. Artırma 'bedeli mub:ı.mmen kıyınetinln yUzde yetml§ beşini 
kaıı1ar bl)ı::a mı rritmişti?. 1 bulduğu takdirde birinci artırmada ihalesi yapılacak, aıcsı hıılcre en tolc 

Bir gün bir haber re. 1kandı: arttırıı.n'll te.a!.hUdU ba.ki kalm:ı.k Uzcre arttırma 10 gUn daha tem:lit edi 
!\1us~af1 Kemal Türkiyeyi le ek (i.l.1l42 tarihine mll..'.ıadl! Pazartesi gUnU nynl ııaatte en çok artırana 

ktır~nrm Ş... ihale cdl'ecektir. 
lkinci gün daha veni bir ha. E\'SAPI - Mezkf.lr ev iki bölUktilr. W numaratajlı kısım, Ortaköydc 

bcr: ve Kabristan sokağındaki ah,ap kapıdan zemini kıs:n:m merm:ı:- ta§ dö;;eli 
fvlust:ı.fo l{,.n"alin askc !eri nntroyc girilir. Sağda zemin: lı:ırmı~ı döjell kuyu ve tulumb:ısı bulunan adi 

B" ":1."":ı "'ePyorlar... 
1 

• oc:ı.!tlı blr katu mutfa.l:tır. KömUrlUğll vardır. Ta)ılttaki merd ven nltı he. 
.. s"'.11!1 artık m";:n~tındu. 1 n l!ıdır. Ta;1lıktan dört baı:amakla çıkılan sııha:ıl·ğın so:und:ıkl yani ikl yük 

~~il~ ı-:ır<le orcla ...,. ııl;11 bu de· ve bir d labı bulunan bir oda olup altı bodrumdur. 
gl"''·lık l\laı usya) 1 b•le şa-;ırt- ı nlR1Nct KAT - Bir sefa Uzerlne alaturka mermer taşlı helı\, tçlçc 
m·ştıi ~ Kah • ı;e"en iki oda, birinin tavanı yağlı boyalıdrr. Elclttrlk tc:ıisatı mevcuttur. ·i at·•ı.syn. •·ann ::ı.ı..:!re 31 Nl"l\!AiıATAJLI KISiırt - Bu numnra.ıı evden bahçeye girilir; b:ıh· 
g-ı l) o~u.'ll. ,.., i . . ç~ ·en ı;-i i ince zemini malla dö~ell bir taşlık \'C sağında zemini mermer 

- n -~·· .... rn rey; n·- . ; .; • '' cfo elt Dl-turluı ocaklı bir mutfak ve taşlığın sonunda altında bodrum VC 

S
"'l' ız • rl t 

11 
yUİc, t'olabı bulunan tavanı yağı boyalı bir oda m evcuttur.• 

d 
• ı..n , u: :ı 1t v Tü.,.1k arın. nı -:tsct KAT - B.r ı;ofa Uzcr!nde yilk ve dolabı bulunan kıı.r .. ılıltlı 

11 r:: l~ .:~--·c i.. u r. uı. " 
i · .Jc:-i) · :! !•re::· · ~ 1 .. !rcn göz.le- iki o:ı::ı., "l::ıturka musıuJdu bir hclıı. vr bir odadan ibarettir. 
rİtı ~,.,1 j'·i a~:--ı'-ı •, q r•zn•ıc;.lI. 1 Ç.\'i'l ~ B'r.nnın orta kıı::mın~ mUsadl! mab:ı.l le bir Cılıannumcı mev 

:C~ }" ~. ,•c • en ii! .ı cu•tı.:~. Ilc!r ıkl k:sımda da clekt:ık tesisatı var lır. Heyeti unıuııılycsl 

h m i. c · ı, n~ C:: ~l unun has. ah.nptır. 
ret'••._ i: ":-:t\. wn r nne~i İ. l.\IES.\HASI - Umum ev 186 metremurabb ı olup &O mctrenıurabbaı 
ç':r· i. b.n:ı. ve 11 metre.murabbaı mutlak olup geri kalanı b.ı.lıç:cdir. 

Du i 1·i dam1a y~ ·, kurtuluş IUVl'ı1E11 MUHA1\DIEN1 - 1630 limdır. 
har· 'nin sevi"n ''"':!YdI. 200i numarc.lı lem kanununun muadili 39~0 nuınn 1111 kanunun l:.!G ncı 

.. • * m'l1J::!s'nc tevfikan ipotek sahibı alacaltlıl<ır ile dlg"er altı.kı:ı.darbrm ve lr· 
_ s "m · ·, bt:~iin s'zi mtıh· t.ı 11.!t halckı s.,hlplerlnin dahi gayri men.dl llzeı.nd:ıl<i hn.l•ı:ı.rı Vu hususile 

zu., ..,. .. r~·v=.-rt:m. ro.ız ve nııı.:;ra!a dr lr olan ldd'o.'ıı.nnı 15 gtın icı'nde menıurlyetimız::ı bıldlr· 
~·;m (' .. -üni.iyc~ ·u. !{ı-p • 1u. m 1 rl fü:ımdır. Al~i halde hnlt'ıırı tapu s~cillcrlle f:'.lb!t ol.nadık-;:.ı satı.,; 

ı • "ayı dü:,;ünüyorC.u. Ku.c: de. b"'dcllr.ın p::ıyla~m?.sı ... J:ı.n h'.1.rlç kalırl:ır. 11bu m:ıdd"yi kanuniye nhkfunm:ı. 
fa: gö e hnrclcct ctm"lt \'e dalın fazl:ı. mıılClmat almak isUyenler d 941/17 

Merı:ık ederek "'C v"r Se- s.ı.yılı ıJosyam•zn mllracaatbn Ul'ın olunur. (38004) 

liı' '_v. d"..,,hıti • . ' oıt""'md~n ·a"'· / 
' 1 ı·:F-"'!l yok ... E •':niz. yeri . - Bir hafta sonra gidiyorum Ilık bir rüzırar esiyordu. Tiz, 
m ~ v11:- •• .. . 1 M:n~v'l1 :.. titrek bir ses. gitat'm dam :ı ı 

C::'r•' "" •;m ;ı,; vo1 l '"',nrm- - P ,.,, bnv ~i·1er"~lniz (l~ını1a lmrı.nhklnra rlntrn nn~·- 1 

•: • -- "•., r "ıı ' ·'""l 1•"':.r· .. V"IT ,, .. ;"'"' mele""ivh akIV""dU . Bu bir $($ 

t t v~· .... --.,ı 1E ·q r · · ....... 0 ':ti . Ee!l bahf't'dc $1mili Gal:ırk;n: rüz~arıyclı. Kara,ırı:ıa .... da bir 
Ya hnyatınr kurtaran :Marus. roc- ;::;ce uzakla.sın ~ölc;;e sendcJiyerek : rkaya bak . 

va . t{aranhk, yıldızi~· bir geceydi. ınadan uzaklaşıyordu. 

Şl'c l~l\ç'i'> ' ' ,ıancı 

K11rıı.,.llınrü't 

ğtl ıtı~n: 

, .•• r 
0'. l'U'llU.ı:a ':.i.t p -ı.ıı~n " 

·ı • r.-.ıtı h'lll" o' anların 10.12 9 " e' 
lacak rnflııobık.ı lnıtüı:'lnn•ol\~ııS' 
olc~ıın mUraeıı'\tıc·ı. ~ 

Mobilya yap tırılaca~c 
C. H. P. Genel Sekı·eteı·liğinden: 

1 - Erzurum, Kars ve Isparta hnlkcvlcri için temsil sıı.lonlll~ 
tulda·ı ayn ve klıtUphıınelerlo mefruşatı da nyn o • .n!ik Uzcrc nçıl> 
ıpeye konmu:;tur. . ~ 

2 - Acık ek!i!ltme ve lhalo Ankıırada Halk Partisi Genel ~ " 
deki lrnmısyon huzurund:ı 15.12.941 tarihine rasua.yan Paza.rteal #O 
l:S de yapılacaktır. 

3 - Tahm n edUen bedeller: 
Salon koıtuklan < 45780) lira. 
KütUpha.nelcr mefruşatı (22777) ı:radrr, dl C. 

4 - Bu işler için hazı ı lanan p~ojclerle ~artname ve saire Anıcıır' ııı-ıf 
H. P. Genel Sckrcterlilt muhasebesine ve C. H. P. 1ata.nbul vuıyet ıJ) 
heyeti rclslizlne müracaatla ıo ar lira mukabll!nde ~ 

Gayrinlenkul satış ilanı 

BEYOGLU SULU MAHKEMELER! 8.-1ŞKATIPL!GtNDES: 

EmlO.k ve Eytam Ban~aslyle ölU Hatice varisleri ltoca.sı Sa.~~ 
\'e cocukıarı Ahmet ve Mehmet Çcllğı.n şay..aıı ve ml!şc.ere;cen ıtııl:$~ 
bUlunJuklan ve ika.nntglh aJres• meçhul Hırlsto AngJllkl 03nos'" ~ 
dc • .?ce ~p..ıtekll Ferikôy birlncı kııı.m mı,ı.ı.llJsJı.n Aynzm:ı. a.rka s:ı·' ~ ~ 
y~nl Avukat caddcs!n le :?3'ti mUk~rrer 1. m:.ıkerrcr l, ~. 5,7 YFn' 33, ~d',I 
30, 33 No.larla murakkıı.m Uç dUkkAn, lkı bap hane t.aksiınt kabll 0 

ğından şuyuun izalesi zımnında ac;ık arttırmaya Konulmu1tur. ;!'.. 
_ Evsafı: 33 numaralı dtikkn Avu:cat caJJest ile yeni L1la şaııl!l-4~ 
t:;ı ltö§cSinde ka.tn ve 39 numarn ı hıınenln nltınJa bu .• t.1 ua.tte.Jır. C ttLI'" 
cc;:>bı?Sl S,70, sokat;·a 5,40 met eJir. Kasap dUkkl'ını olan burada eıcı< 1 
terkos suyu tesisatı vardır. 39 numaralı hı;ıeni.1 kapısı bu dı1.-lt~,
sa:lnJ"d1r. Kısmen le rg.r, kısmen a'• o.p otıın bu iki k~ hane ]>il' v."ıl: 
bir ta§lık, bir mutfak, b!r soı.ı, birh; ti., ı.lört odadan ibarettir. 9'11,t 
tc. kos suyu ve tulumba tesisat nı havidır. C.ı.d.!c.10 cephesi tah.:nill~ J' 
sur mctrcJlr. 37 No.lı hane 39 .. •o.lı hanenin lttıs:ıllnlc olup ah,aI' .,,, 
olup caddeye ccphc.3'cnl~llği 5,45 metr::ıJir. B.r taş:ıı{, b!r mutfak, ~ .,,_ 
bir heli\., dört odadrn ibarettir. Elclttr,k ve ııu tc.llsatı vnrdrr. 35 rl /',. 
l.'\ycı dllkkd.nı 33 No. kömUrc.ı dUkkl'ınıdır. Cephe gcnlşllkled dötd0' -~ 
ı·cdlr. Kısmen kdrglr, lusmen ahJap ve tli.:niro muhtaçtır. Tafsilıtı 
dosyasmda ke§ü raporiylc vaziyet zabıt v:ırakasındı:ı. muharrerdll'· il f'. 

Blrlneı acık arltırmıı.sı 25.12.911 uı.r:hine tesad.lf ed~n Cum:ı g:I~ 
14 len 16 ya ka<lar Bcy')ğlu sulh mahkemeleri kalem odıısıo:ı.ı ıı uıi> 
n1.:zdtndc y.apılacaktır. Ve heycU umumlycsl birden sat.lacalctır. ~ 
nln mulıaırunen kıymeti m vemuu 2500 ilci " n bcşyUz liradır. ,\rttl 
dell m•Jhammcn kıymetin yüzde yetmiş bejin1 bulmadığı Uı.lcdit'de 1 

cırltıranın laahhUdU baki ka'malc Uzcrc mUznyedc on gUn txımdlt e J' t 
iklnt'i açık nrtlırm:ısı 5.1.!!42 tarihine mUsadlf Pazartesi glln!l E:l L · 

lG ya kndar icra olunacak en çok arttırana k.ı.U ol.ırak ihale edil • ' 
thnlc gUnUnc ltadar bldkmlş ve b'rlltccck bina b~lcdiyc ı.ergilc:'IY1 " rC
ıcar<'&l mli:ıtcrllcro ve 20 senelik tAvlz l~d •ti ile ihale pulu ve aell~ • 
sumu, tapu, lcadastro harç!arı mu,tcrlye aittir. ıı 1' 

Arttırmaya ~Urcın cdccclt k'ms~lcrln gnyrl menku,ün muhtltllr.ı 
melinin )1lzdc yedi buçuğu nısb-tinde p::ıy alq;csinl veyn milli bir ~ I' 
bu nlsbette te:mlnn t mektubunu \'erınC'leıi şaı tır. Artlırm'l bedcıııı.l ""illl ,. , .. 
C:'alnc ihale olunan t~rn!mdıın ih<ıle ı;linUnckn llilınren vı.!rilecc 'd. t.ı 
içinde mahkeme kasasına ödenmesi mc.cb".ırldir. Öd('nmect· tnkdil' ff. t: 
fc::hcclllercl~ l:cııdlslnd"n evvel en yüksek tekll~te buıumm 1.ımsc 11 

0 
oldugu bedel ile nlmağn razı olursa ona ihale ('d!lcc~k ve oda rll~ı<tıf' 
\'<:Y bulunmnzsa hemen yedi gUn mllddctlc n.rttırmnya çık ırıl3~6oıııı1' 

Ynpıl 1cn.lı: ilan nl~lmd~rıa.rcı t:ıbliğ cdUmiyec~ktir. MUzaycd" ~ 
en <;ole arttırnna ih:ı1c cdllcc"k ve her iki h:ı.ld- birinci ihale cdU~c {I 

lid ıha le nrnsmd'lld fn r'üan ve zarnrdan mesut tutulmıyc.e:ı.ktır. 1?ı' ti 
ve gC'çen ı,"iln'ertn yUzd be-, fa.izi o.ryıcn hUkme hacet knlnıaı.csıtı;ıtllcııF 
olunııc:ı.:ctır. İpotek !l.hıbi nlnc.ıklllr.ıı la f;nir altı'·ndıı.rlann gtlyıi ıddi' 
· tlln tl.:ı:crlndeki hcıklarmı hususiyle faiz ve mnsrıı!a ı.·e salrcye dnlr 0 ıııd" 
hırını t\'Takı mUsbltC'lerlylc iian tarihinden itibaren on beş gUn ıçtıı1'ıl 
tış mcınuru olan malıkeıno bnşk tlblno b!ldı ınclcri lizmıdll'. J\1<9! ~~ 
hakları tapu sicilleriyle sa.bit oımndıkça. satı" bedelinin payııışr:ııU ı:' 
hariç bırakılacaklardır. Mi.lzıycdcyo işllrik edenlerin bUtUn şcrtÜ ı:ııııŞ-' 
ctmi~ ve cvve'lndcn ö~ıcnmlş \"\) b.l rck r:ııyrt mcnh'"Ule talip bulun tif •·· 
dukları addedilerek sonrada'!\ itirazları mt><ımCt olamıyacag-ın:Sıı.ıt =~ıı' 
nünı! :?!l evvel taliplerin gayri mcnkulU g~zlp ~Brmclerl ı.'e ta.zla ~W' 
almak ıstıyenlerln her gUn sabahları tl11/S2 No, !le ruahkcn1c ~J 
mUracaat etmeleri ili.Q olunur. ( 


