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~~~:" Fon P apenin bevanatı Almanva 

~~:: .. ~.:~~ .. u": Tilr k • Alma.n aala•ması ~ Ş~tı S 0 lan esl<i İstanbul T 
~~:;;;~u::::;: Şimdiki buhranlardan sonra da yaşıyacak 
~7:~: neşı~lunan bu IG~ ve en samimi anlaşmalar yaratacaktır 
'~i,_. lltl1'1ll devreleri 
" d;:::-"l•n .l ' :"ili• uoğuşu \ 'C batı ı 
·~ Ja n· ~ ' !t ~ b ııaınınm lltL'\ pren. 
~ aşlı<'.a üı; kısı111ı. ay-

lıı tuii 
l>la\'b~~vıuıarı :,u i'ki nol•. 
lrtl'fbı lırtı: 

~hııar~ dinamik göril!jü; \'e 
'llııl' lıad~ liberuı cemiyetle 
-"IJJ; 1 ·cıcıinln objektlf 

\tıı.ı d" 
~ la4ılı ı.:ıl·a niuunımn da· 
~ rt"'ali~Clcn anıı prensipler 
\ l!ll~ 11rıalar, 
~iti'!~ tarihi, birbirinden 

1 
ltiıı tdc :ıtnl'n bnı:lrn ve bir-

~~~: il iki lle\ reye n;yır. 
~'e ~ \·, 1.ııuı::fah de\Tclcri; 2) 

~~t biı 1 dc\'releri. I>ün· 
t dokt 3~ lınpııratorluklar, 

11. ttııı· l'ınler birinci dC\Tedc 
"h• 1 ile" 

"!(, ı,n •ncicte bunun aksj-
~li~~ Parat-0rluklıır dııb1hp 

ı~IQ dal tlcr türemic;, cemi. 
tdl!tıtı llndığı ana pren ip· 
~ • Ye dlktatörlüliler 

~llıı;~tenin dünya ı:;örU~ 
'ıı\~~ .. llnları "e hat ta lisıı
' ~l~ı l~ anJıır bu nyrılı
t ~ erınııen \'e refah '., 
'-'-,~de kunılmu. niza. 
~t 

1
a tırcn iplerini ebe-

a.: ~·· eştirdiklcrinclcn . t.n. 
'"' lııt·~~e "Öğüs germekte: 
~ 1 ıtllcr \ 'c hnrplcr çık-

'lı.. biı3'1 • 
"ıı..'ı c •ki ayrı dC\Te<len 
'-ı ~: ceını~ et dinamizmi
~~~· Rir refah \ 'c siil>ün 
\,' ııt... N t i mi onıı. da:va-~ ,. -~ltıı t • 

"'l.ft "'" ılııhillıule cem'-
• ~İter ar, nha <loğnı gi-

lzmir, 14 ( A.A.) 
Birkaç gündenbcri şehrimizde 

misafir bulunmakta oları Alman
yanın Ankara büyük elc:isi Fon 
Papcn dün akşam lzmirpalas e:;. · 
lonlarmda mahalli hükumet E>r
kanı ile Alman kolonisi şerefine 
b!r ziyafet vermiştir. 

Ziyafette valimizle beledive 
reisi , cumhuriyet halk partisi 
müfettişi, resmi daire müdürle
riyle banka müdürleri ve Alman 
konsolosluğu erkanı ve koloni 
mümessilleri refiknl.:;ı.rh·le birlik
te hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafetin sonlarına doğru Al
man büyük elçisi Fon Papen bir 
nutuk iradedcrek demiştir ki: 

"Türkiyeye gelelidenbcri lz. 
miri ziyaret etmek ve bu suret
le gerek vatandaşlarımla tema
sa gelmek, gerek bu şehrin gü-

Zehirli 
aazla 

Japonlar bir Çin 
taburunu 

Zehirlediler 
Çungkinı:;, ]4 (A.A.) - Ori: 

~ ............ AA Papen diy o;· kz: ~ ....... . 
j Atatürkün muhteşem eserini e linde tutan ünlü ( 
, a sker ve ender görülür kabiliyetteki d evlet ~ 
~ adamı memleketinizieminim ki her türlü uçu
: rumların üstünden aşırarak saadetli ve refahlı i 
l bir istikbale götürecekt ir 
~, ......................................... ,,......, 
zelliklcrini ve belediye reisinin 
yorulmaz elleriyle başanl~n par
lak kalkınması eserini görmek 
isliyordum. Bunun için~ir ki. 
dünyanın hakikaten en ~uzel şe
hirleri arasında yer alan bu ~c
hirde bııgün darbımesel halıne 
gC'lmiş olan an'anevi Türk mi
safirperverliği ic:inde bulunm~k · 
la bilhassa bahtiyarım. 

(Devamı Sa , 4 sü, l de) 

\vıazmada 
1 

6LMAM TEBLiGi 

i Kuşatdan Sovyet 
i kuvvetleri imha 

eaildi 

500 binden lazıa 
esir alındı 

-

• 
ıspanya ve 
Portekize 
taarruz 
edecek 

Londra, H ( A.A.) 
Deyli Meyl gazetesinin Vaşing -

1 
tonda.ki muhabiri şöyle yazıyor: 

Zs.nnedildiğine göre, Amerika 

i
l hariciye nazırı Kordel Hul Alman
yanın İspanyaya ve PortC'kize ta
arruza hnzırlandığnu gizli bir topM 

1 lantıda kongre nzasmn bilclir:miş -
ti~ ı 

1 Hul itimo.da değer ka.yna.kla.r • 

1 
dan aldığı haberlere dayanarak bu • 
beyanatta bulunmuşlur. ıın.ı':i>·'\:99'· 

"'4~"1'ıtı tarıtff.nn sfc;;tcm te. 
'-'ı 'Ye ha lıyor. r.u te· 
\~be ilde istihsal \'e istilı
~. ~ Ucrinde milletler \"c 
~ ~nda farldar hn;;ıl o
~ oıır?alıı ı.i tem lı:iude te

Çokiai ajansının bildirdiğine gö. 
re lchang'ın Çin kıta.ları tarafın • 
dan i ci.irdadı esna.sın.da jkl Çin f1r- • 
ka.sr ~ Japon .krtalnrının ricntini k,..s 
mlştir. Bir Japon fırkası Tang. 
yanga. çckilmi§ ve lchang'm karşı
smdaki nehrin garp sahil'l Jnpon -
lar tarafından tahliye edilmiştir. 

Yekun esir 
3 milyon ı:ınrk ccphl'Slndo Alnuın nhl<erlrrl 

. t, itı Y•nca dıı. hnrp,er, 
~l1'1ıjJl Uıaııer Ye bunların 
't ~ etınesindcn husulo 
~ llıı CI "e intikal devreleri .. 
\~he ''relerde eski ne ye
~ tiler 8a.hada bir mücade. 
ıı_lıı ~· Yapılmııktadır. Jn· 
'lıı..~lt~ olan, eser edilen 
»~ırıcıa.ı eeJnin ~.ok hnrap 
~ .._bıı ır. l.\lüellife göre 
~--:ı~tlQ.I ktı,·vetlerin tesirin
~~ "'lel'h kurtaranıamı~lar
~ ıtitu,. bir rejim t.ekfunU. 

\.:ııi-o,. 'Ce t~zatlarmı mey-
~f ~~~ bunların tasfi~·esi 
t"ll\ılıtılaıı •atın ölüm 'c milca 
~ lttı, ~la?iJindc hnrplerlc 1, tnın olunuyor. 

~ t1ıJitn~ Söre 1014 le 1917 
,l'lıttu ~~ . yaşama Jrnd. 

~,,: lrıJt::ı1 \"e dünynum bir 
~ ~~eıu_ ... dcvrcsiue girdi· 
~ lizıııı "'-"UJr, 

~ l l<ı n doğu u Ye lJatısı" 
~"tıılat:ıntnda. llberafümin 
~ ~ \·e bl dayanan hodgiın• 
\~ llııı Us e;ı~ dünya nizıımı ha
'' ı '~ «elllcdfğinden, oto
~~~ nazariyesinin lfüı-
~ 'lıiJıetJn llıUellif nihayet bu 
~~ llıü e:r \c insanlar ııra. 
\~ ı do~cnılcke, fıırklılık, 

\ 1 J!aı l'duğunu söylüyor. 
~ttı~.._I al', d • • 
.~ ~ıı C'lc cnız n ın yenı 

\'\~de ls~~lcrtndc 7.lrnat , .c 
'~ );}~!'\ ts~hs~Jii tııuı. bıı.Jnn
~~,~q_lirı dunyn mcmlckct
,.ı~.ııar~ ReıiJC<Jl~rinl, bir es. 
\~_1İ,/'~ 1 

Olan A vnıpanın 
\~~L~i )Jeski dünya mcmle-
\ ~1 --..etı .,.~t ınmtnkalarlle 1 
~ıı~ ~\ı fitJ.;ee alakalarını azalt~ 

~ır. bı,. le tlo kıtalar arasın. 
t... 1111 ı. ~t ha ıl oldurn•nıı 
~"'<Uıı 'Ulrb" .. - , 

l'1ii~fl e do• 1n de bir kıtnlar 
~~· ··~t b'l'\ı lnkılfıp cttJği· 

1 '- · ~"'' lllar tezadı budur 
lı.,l~" t " • 
"'il \ ıla llı~dit ctmi~ olan 
~ lt•t hir tQ il.-;f.eınlckc te-Lııdı· 
'ı "ııııoı) l'nfta (Metropol -

ııq,, t!{t' ' <lli;cr tarafta. da 
>~dlılıl~ ~"arı J\lih.icmlcke) 

~~ '1j1~l l(ıı.~':,nıleketıerini hir
tt·ıtlır, horiyc n~ ıran 1e. 

t lı 
,._ ıtıı (\ IJtada c·· h . • 
.'t\ '' 1 uın unyet ın· • 'l ı e T·· 1 1 bı 'llı•ıa ur dyenin lktı-

t g' .. linin sebeplerini 
uru"ı 

( ]J c b:nh etmiştir. 
cvanıı Sa. f Sü. ~) 

Cereyan eden muharebeler es _ 
nasında Japon tayyarelf'ri gazlı 
bombalar atarak blr Çin taburunu 
zehirlemi.'.jlerdir. 

11 komünist 
Bulgaristanda ölüme 

mahkum oluyor 
So/ya, 14 ( A.A.) 
Sofya harp divanının müddei

umumisi, bozgunculuk tertibatı 
yapmaktan suçlu 11 kom~nisti!1 
ölüm ceza.sıM mahkum edılmesı • 
ni istemiştir, 

Rerlln, lb (A. A.): 
Alman tebliğinde ezcUmle bildi 

rildiğinc göre şark cephesinde ha
rekat tesbit edilen planlar dairE• 
sinde cereyan etmektedir. Briansk 
mıntakasında çember içine nlman 
kıt.alarm imhasına metodik bir şC'_ 

kilde devam edilmektedir. 

Briansk ve Viazmadn alınan ve 
aun 350 bin kiı]i>i bulan esirle -
rin rniktan gittikçe artmaktadır. 

Alman hava kuvvetleri I...enln -
~radı bombardnnan etmişlerdir. 

Seri Alman botları İngiliz sa -
(Devamı Sa. -~ sü. 3 de) 

SOVYET ·TEBLiGi 

Viaz11Ja 
Gece ve gündüz şid
detli muharebelere 

sahne oluyor 
(Ya..."'l.Sı 4 üncüde) 

kız Bir genç 
~ocak düşürürken öldü 

Bay Cemal Hüsnü 
Tahran Büyük E lçili
ğine tayin olundu 

Haber aldığımıza göre Suad 
Dnvaz'ın ölümüyle açılan Tah
ran büyük elçiliğimize Val'§Ova 
büyük elçimiz Bay Cemal Hüsnü 
tayin olunmuştur. 

Bir müddettir şchrini1.dc bu
lunan Bay Cemal Hüsnü dün ak
şam Ankaray~ gitmiştir; Anka
radan dn yeni ft%if e8i başına 
gidecektir. 

Kendisine, yeni vazifesini kut
lular, muvaffakıyetler dileriz. 

Şehremininde Uzunyusuf so
kağında 17 numarad'.t oturan. 
Lüt.fi adında birisinin kızı 22 yn
ı:ıında Hayriye, evvelki gün, ])a. 
vutpaşada 12 numaradaki ah
baplarına gece yatısı misafirli· 
ğine gitmiş ve geceleyin bir ilaç 
içerek, gayri meşru olarak ka
~ndığı çocuğunu düşürmek iste
m iştir. 

Ancak, ilii.ç, her nedense tesi
rini f azlasiyle göstcrmi~ ve çok 
kan kaybeden H~yriye zehirlene
rek ölmüştı:.ir. I\lüddeiumumilik 
vakanın tahkikatına başlamış, 
Hayriyenin cesedini muayene e
den adliye doktoru Hikmet Tü
mer morga kaldınlmasına lüzum 
göstermiştir. 

Şehir meseleleri. : 

Şehir tiyatrosu temsilleri 
· gündüze çevrilmelidir! 

Kim mi gelir diyeceksiniz? Hafta arası 
sinemaları şöyle bir dolaşın .. 

Sıcak salondan çıkıp da T epebaşında kar ve 
soğuk altında nakil vasıtası beklemek, ne ticede 
bulamamak t iya t ro müşterileri için bir a zap ve 
ıztırap kaynağı olacaktır . 

Y azan: YEKTA RAGIP ONEN 
(Yamı f incide). 

Yapağı fiyatları yeniden 
tesbit edildi 

Ankara, 14 (A.A.) - Ticaret VckA· 
Jetinden tebliğ olunmuştur: / 

29 sayılı koordinasyon kararının bi· 
rlncl maddesi ve 106 sayılt koordina.E
yon kararının üçUncU maddesi hUktlm 
leri mucibince İktıaat VekA.letlle mllş 
tcrekcn memleket dahillnde l§lenme· 
miş "Natureı., yapağlnm 1941--'2 
mahsul mevsimi devamınca cari ola· 
cak fiatları ve mUbayıuı. şeraiti 

10.4.9U tıırlhindo ııa.n cdllmlştl Bu 
11:\n hükümleri aynen bakidir. 

Ancak ahiren 22,9.194.1 tarihi! ve 

Z/16617 numaran kararname ile mer. 
'lyete giren 200 sayılı koordinasyon 
kiı.rarllc memleket! dabllindo 81 vilA· 
yet ve bir kazanın alcHmıum yapa.ğl· 
lıırma el konulmU§ olduğundan yu. 
karda. evvelce uan edilml§ olduğutr 

dıuı kayıt oıunıın yapağı tlyaUarmın, 
bu defa vi!Ayet gurupJarmm yeniden 
işlenmek ve mezkfır !10.n harici kalan 
tiplerde UAve edilmek surotne kUl ha· 
tinde tekrar ilfını lüzumlu görUlm~c;. 
tUr. :MezkCır satış :fiyatlarlle mUba.· 

{Devamı Sa. 4 sil f de) 

1 
benim kö~em J L-------yazan : hakkı tarık us 

kırtasivecilik 
'blr kelime ki, idaremlzln en çok ıikAyete mevzu olmuş bir ho.stahğmı 

tınlatmak ister. :fakat anıatabllml§ midir? hayır. neden şikAyet ediyorlar? 
eğer kellme bir (kCığıdn boğma) hallni tasvir edecekse bu halden sllrllp ge· 
len aikAyeUn kAğ'ıt Uzcrlne intikalinde (kırtasiyecilik) ln kendisini canlı 
canlı görmek mUmkUndUr. kelimeden (çok lA!, az iş ) ma.nası çıkanlacaksa, 

kusur ıt\fı kAğıda g.ıçlrmekte değildir, lUzumsuz sözlere, tezkerelere mahal 
veri§imizdcdir, 

(kırtll81yeeilik) bir sözU, bir fikri yazı şekline getirmek demek oldukça 
hiç bir şikAyetc zE'min olamaz: eğer o sözUn o tikrin tes'bltlndc bir tuzum 
vars:ı ... işimizi çabuk g5teblld1ğlmiz yerler bnnkı:ılar ve işlerini lcAğıt Uzc 
rine ko 1111nktn en mUsrıt sayılacak yer de banltalardır, 

sağlam bir bankada her hangi bir muamelenin nasıl b:ışladığım, nasıl 

yUrUdllğllnü ve n!J.Sll bitUğinl arşivinde bıraktığı klı.ğtt izlerden dlıcdiğtnlz 
zam an bUtUn teferruallyle anlarsınız. blzlm idare tarihimizin belli baı;lı 
noksanlarından biri bu ftlbılr lle ltırt...slyect olmasından zjyade olmamasın 
dadır. vesika ~·okluğundan bugiin ne kadar sıkıntı c,:ektlğinl bir htı.dlscniD 
tarihini ya zmak zorunda. kalanlardan sorunuz. 

bizi kırtasiyecilik diye şikAyete .scvkeden hal bir muameleyi kı\ğıt Uz 
rinc tesbit etmekte gösterdlğimlz ifrattan doğmayor. şlkllyetinlzl inceleyıp 
tahlil edelim. §U özU elde ederiz: 

1) l§lcr iyi bir tasnif görmemi§, emsaıtne göre matbu evrak hıı&ırlan
nıamı§, JkiŞer üçer kel!me doldurulup yazı SlLfh ıısmı kısaltmak mUmkUn fkeo 
ihmal olunmugtur. 

2) memurlann aklı fikri kendi mc.suliyetinl başkasına yUkletmektedlr. 
nerede, ne zaman, nasıl bir hesaba çekileceğini bllmlyen bu kAUbln, bu mu 
hasibln, bu mUdUrUn, kendinde, bir gUn :fazla knlmadı~a. kadar kAğıda 
tşarct koymak gayreti bir dUztıye havaleler, sayısız beyanlar doğurmU§tur 

bir bankada k4ğıt var, fakat bunlar yoktur. 
kAğıdı havııle etmiş olduğunu tesbit etmek, yahut kanunda, nlsamda, 

tnlimııtt&, tamimde veya emirde bulunan ve kendi bllmesl l!Zım ~len bir 
hUkmU - mttsullye korkusıyı~ blr ba§ka.ınn& a15yletmek o memuru ~su· 
!iyettcn kurtarmak §Öyle dursun yeni bir mesullyet sebebi sayılırsa lorta. 
r1yedllk yarı yanya azalır. 
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;ünlerin Pesinden: 

n aç hn 
• mese esı 

Bır müddet evvel Samsun h.g.. 
valisi ~ibi Anadolunun muhtelif 
bölgelerinde bir rnanJa çalındı, 
mes-!lcsi peyda. olmu'-'tu. Bir ta
kllll l.öylül r hükfunete müra
ca~ ed .rclt c !erindeki marnfala
nn ça.hndığınd~n bahneöiyorlnr
dı Za.b t c:ı. alman b!itün tedbir
ıfil.c rn~en <:alındığı iddia edi
len hayvanlar bir türlü buluna
mıyordu. 

Fakat zabıtaca alman bütün 
takip tedbirlerinin böyle neticE
siz k:ı.lması diJ·lmti calbet~:ği :
çin 'bu i~in icyüzü ara.fjt"nlmıya 
ba.~lanmı.ş. bunun Uzerine yapı
lan tahkikat neticesinde garip 
vaz.iyet meydana ~ıkmlfitır. Me
ğer harp buııram yuzünden man
d:ı. d riieri yetmiş lir~_,ra kadar 
vükse'mi"'. Buna mukabil hay
van yiycocltlerinin p~nlılannıa-
ı yu...'"'Ünden mandaların bes1en

m" i c:ok külfetli bir hale gelmiş. 
:\fandaların kend· si diri olarak 

etmi lirad~n f~n etmediği i
cin ~ hiplcri hayvanlarını kese
rek d rilerini sa:.ı..navı daha k5.r
lı buluyoı:lamu.~. Güniin birin?e 
herhan:;P bir ma!•L:mın teklıfı 
kal'filsında ko.lınaları ihtimalinin 

ü ~ r:eçmek için h~dkati giz.. 
liyerek hükCımete "Mandaları· 
mız calmdı." diyorlarmış! 

Hıldisenin içyüzü böyle anlası
lmca mandn çalındı meselesinin 
onüne geçmek tabii kolaylaşnnş
tır. Hayvanlarını i.tcn:ii elleriyle 
kesip de derisini sattıktnn sonr:ı 
hUkfunete gelip: ''Mandalarını 
~ındı. Kuvvei ~uıniy:<if? 
tenzı1 ediniz.'' diye yruan soyl·
yenlerin cezalandırılacaklan ala
kadarl::ırn. anlatılınca sah ~ hır
sızl·k iddialarının da ~rkası ke-

.. silmiştir. 
lktısa.di hfuiiselerde ~t 

hazan o şekli alıyor ki insan hav
salasına bir türh. sığmıyor: Sa
dece derisi yetmiş liray:ı. sablan 
bir m9.lldanın dirisi de aynı fi. 
ya ı gitmesi gı"'bi ! 

HASAN KUMÇAYI 

ist iş emini 
g .. r_ ......... e zere 

Rifat Yenal 
Ankaraya gitti 

Belediye reis muavini Rifat 
Yenal Dalı.iliye Vekaletinin da
veti üzerine Ank~aya gitmiştir. 
Kendisi Anl:arada bir kaç gün 
kalacak ve Belediyece tesbit 
edilen üç mesele üzerinde görli-
eccktir. Bu meseleler şunlardır: 

1 - !s.ı:mHik kanununwı Be
lediye ve halk baknnındıuı arzet
tiği müşkülatı kaldırmak için ka 
nund~ icap eden tadilatın yapıl
ın~. 

2 - Yapı ve yollar kanunun
daki imar plUnlarınm hakla ta
samıfu takyidi suretile ortaya. 
cı mn ve her giln davaya sebap 
olan müsküllerin halkın zararını 
mucip olmayacak sekilde tadil 
t'd'lmesi 

3 Üsküdar tramvaylanndan 
168 bin liralık Evkaf hissesinin 
atın ruınması için Evkafla Be
edh·e arasındaki anla.s~azlığın 
halli i~i me·:ct' ı· ur. Kenöisine 
B lediyo Hukt·ı~ İşleri müdürü 
Salahaddin SY.dak refakat etmek 
tedir. 

Tramvaya binerken 
düştü 

(Baş tarafı 1 incide) 
Eserin en kuvvetli tarnfln.nndnn 

birini t.cef.til eden bu izalılnrn göre 
Tiir 1 enin gün gcçttı çe fn.kiı·Jes
ıııl'sı, buhran iç';ıde ı;•rpmm:ısı, is
tibdat idıırcs:nin zu~tlm ,.c tıızyiki 
altında kalnuıl a mecbur butunmn!.ı, 
hatta dini fıanssup \'C Jıurııfclcrc 
muı-Jtinde yer vemıe i ebcplcrl n
rc.smclıı liberal cımnomili mUıuısz. 
bctlcre açılmasrnm bü,J Uk rolü 'ar
dır. 

l\lüellif ltıı.ı>itnlizmin tczMtlnrnu 
:tnhllldc devam ederek dıinyruım 
gereıc Jatamr 'c l•<>rek m·· temlc-
k tezndı dolnyısil le iı.i forkh iit~
me nyrılm:ısımlan dobyı bir bsmı 
mcrn!clt~t•crin müb:ıdelcde lclıleri
ne bir f zl, k ymet temin cttll.b. 
rint söl IÜyor, ve bu fnzm kıymetin 
tal• iminden çıl'nn ı.n,·ga lı:ılinıje 

de on iki tezatta!l, ynni "fa .. klı· 
lılı,, ve '' mıf,, tez:ıtı rmd ·n bah
sedi,J or. 

l\::ıpit:ı.Uzr.ı D h"k iZ \'e IDU\'ıtZC
n iz bir <ı:lnyn i"tlsmarmdıın ha
d olan im "faz:.U hymet,, in mil· 
etler nrnsmcln gayrimüsavi tnl;si. 
minden hasıl olnn tezada. bir ''fnrk· 
Idık tezadı,, ndc:ıı \'eren müc1J1!, bn 
fnzb Ja~mctin b'r hnduıln fı;lnde 
ınıflnr ve ins nl r arasu::.d nda

let izcc tn!isbninden çikıın kn ı;n
yn da (s'llıf tczıtdı) i mini \eri
yor. Bu urctle lUarkslnnin en bn!';· 
lıca nnn dire ;in ... 1 ÜC!llD ed n miı
f'lU!, sınıf taaduım nınrksistleıin 
id iin ı hilafına o·amlı entemasyo. 
nal cleğil, fn'lınt s .. dcce nasyonal 
b1r tezat halinde o'd1?3nnn iddia 
\'e isbat cdereli, bununla dünya in
kıliibma giı!ilemiyeccğ'nl ,.e nmele 
lmYgal:ı.nnm m:ıhiyetlni tok oriji
ruıl bir gö·!i .. ıc İZ!th eylh·or. 

Hımili R:ış:ıra. göre dünya inla. 
li.bı olacaktır, v~ olnuı.ktadır. Fır.
kat bu inkı'üp ımırksistlerin öyle
diklerl gibi mıf tezn.1ının kesl::n
lt'Smcsin<ıcn de •,u, fa'knt (liğ"'r te
mtlum si tem itinde telif Jcabul 
c.tmemes"nden hasıl olmaktadır. 

Eserin ü~üncü Jı:ısmı yeni dün
yn. nlzammm, yani cemiyetin Içln. 
ele buiundo;":;"llmoz buhnın ve intikal 
devresinden sonrn. ulaş~ğı yeni 
cemiyet rejiminin nna pren "plerl 
haldnndn tahhlllcrc tahsis olun· 
muştur. Bu kısund:ı. yeni njz:ıınm
da. büyük dün~ n pn.rçalannı b r tek 
otoriter idare nltmda t-0playncağı
u dil~Un rck bundan korlmnL'ır" 
1..-ısmen hak ''ennc.'ktc, rnl:at yent 
nizamın hür ,.e mü taldl mHlctlcr 
meflıoml!na hürmet ı:.ıart"le ya.aya. 
bileceğini i1.ah ve lsb:ı.t etmektedir. 
Bu mcvzttda Türl.iycnln hususi 
mcvlrlinc işaret etlnn müellif hürri
yetin y i t.clakki t.ıı.rıı Uzcrlndc 
fikirlerini bih4rclilden onrn, <1iiıı. 
yumn kifnyct muvnzenelerinc da· 
ynnan büyUk ünitelere ayrılıcağmı, 
miibadelenin milletler \'e insanlar 
nnı mdn farldı!Lt hnsule gefrcn ve 
lrlnnetlee buhrn.nlarn., harplere \"e 
ihtilallere meydan 'eren bnksız 
~eklindcn ç•kncağrm iddin etmek· 
teclir. 

Müellife göre ziraat ve ~ıınayi 
mcmlelcctlerl nra mda bir muknd
denı.t i tlraki \ardır. l' eni niZ!lm
da bir tnrnfm k&z:ınma ı deı'W, her 
iki tarnfm lı:.az:mnuı ı m"'mldindür. 
Dünyanın istihsal \ e Mihii • kull· 
rcfutl ço~nUan bir rejim aıtmila 
bütün insnnlan refaha scvlı:etmeı, 
ç:ıre:sl Ynrilır. Bnn memleketlerin 
sanayici, bazılarının zlnı.atı;:i kala. 
enklnn iıldlasr, tetn.sı ela beyhude· 
cllr. l\lilletleri snnnlicİ ve zlrnatçi 
d"yc tefrik edecek ofan rejimin ı>cn
<1 i dcJ:-il, tabintm ltendi'Oidir. 

Gedikpaşada. Vali~ yokuşun 
1 O numarr.da oturan Neraes 
ızı Hnkin dün Sirkecide ~ramva 

\1'1. b·nerkcn düşmü~. başından 
r surette yarnlanar~k Cerrah 
~hastahanesine kaldırılmıştır 

Plfınh bir l ,tlhsal ''O miibadelc 
cihazı Jmrm:ının ba<olıca esnslnrı, 

yeni pnro tefilkkisi üzerinde tah
liller ynpıın müellif, mülldyet me
selesinin bütlin bırih boyunca. yu

fl'llcak bir mesele olmadı" ım, miil. 
kiyctin 1.u.mrh clmnsı sebeplerini 
izah erle.rck ~h i miılldycti knldır
m:ıl• istiyc:n dol trinletin, kayıt6ız 
\'c .:artsız salısı mülkiyet.c ta
nıft3r olan me !~der gibi d o ğ. 
m a t i 1- 'e n a z o. r i reali· 
tcden uznı, oldub"UllU da iclıli:ı 
dmelitcdir. Kit:ıhın bu son ı.ısmı 
da leni nlzruncln. dcmo'ln'asi \'e de\ -
!etçilik mefhuml.ı.rının t oJılili ~le 
nibnyct lcnmckteı1ir. * B•ı k re ~:ımd:ı türbcalntı hak • 

ret o' n n S lJ.lıattln Eyyub1nln Eh 
ı ı p ile h:ı.rp halinde iken rUesa3m 
dan b zılı.r n:ı. ntec; fa ılııl:ı.rında he.. 
dı~ ' r g n rdi l ,;tıkidir. Ba.,.Unkll 
h'lrpt taatl edilen h dlyel<>r ise nn· 

bomb lnr. 

Hıımdi B ~arın bngünkiı dünyn 
t;nrtlnrı itinde hususi bir nllltm u
:ramlırım eserini hu "uretlc hamsa 
ettikten sonra simdi licndl müta
kamm dn U:he edcl illrlz: Arlmda.
nnızm t.ıırih ndcse~i iç"nden bu
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ŞEHiR MESELELER/: ' , l ' • -, ' .., ' ' ~ 
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Şehir tiyatr su temsilleri 
us ve 

• tJ 

ınga ız 
• 

tranın merkez bölgesin-
günd"ze çevrilmelidir' kıtaları 

den geri çekiliyor İstanbuh.:n san'atkarı bol, di-
h A) siplinli !W.bnesi olan Şehir tiyat· Ta ra.n, H (A. . : d ı..- • l 

lngiliz ve Sovyet kıtalan İran rosunda ay başı_n_ anucrı temsı . 
ntikünıet merkezi bölgesinden ge. ler~ başl~ndr. Tı~ atro meraklı~ı 
ıi <:ekilmektedir. ÇUnkU bu böl ol~n~ar bırkaç Jtlin c~clden .bı
~ede hiçbir knrı§ıkltk zuhur et •

1 

ıe~.m alıp, lı:o~tuguna kurulu1or. 
memistir. Bu kıtalar büyük bir Genç san atkarların canla baş!~ 
ihtimalle, ıran hükumeti tara.fır.. y~atmıya çahştı~lnrı Hamlett ı 
dnn başlangı~tn mUtareltc şartla • doya doya seyr~ıyorlnr. . 
n arasında kabul edllcn hatta ka. Evden gıkıp tıyatroycl. gı~mek, 
dar çekileceklerdir. rahat~ ~ır cs~r seyretme.K ne 

kadar ıyı ısc, uç saattan faza o· 
turduğu · ko1JJktan kalkıp dn 
kendisini Tcpeb~ında vesaitsiz 
bulmak da o nisbette kötü? ... 

Pravda Yazıyor: 

man 
usyanın ka1-

bine yürüyor 
Parola ~~zafer veva 

ölüm., dür 

Havanrn y~ğ.fsız Vt! çok gü· 
zel olduğu bir gece Şe-hir tiyat
rosuna giden birkaç arkadaş ve
saitsiz1ik karşısında c.-ektiklcıi 
srkmtıyı anlattılar da bu yazıya 
sebep oldular: 

"F...seri, rah~\t ve sükunetle 
seyrettik. Perdenin sonuna doğ. 
ru acele acele dışarı çıkmalar 
başladı. Hele perde ka')anmca bu 
ace1e ad:mlnr koşmıya c;evrıldi. 
Dışarı çıkınca bir itişmedir baş-

.. "' < \ A) o ı 1-;,ı Herkes car.mı c:okaO-a dar uern, ~4 c • • f : 4M! • ,... 

Ekseriya bizzat Stalin taratmd:ın atıyordu. lçerde yanr:ın zili fa. 
yazılan Pravdıının bn:makalcsi, sivil 
muhariplere bUtUn kuvvetıerml kul -
lanmı:ıtatmı latiyen acil bir hitap yap 
makta ve fUnları söylemektedir. 
"DUşman Sovyet•Rusya.nın kalbin'!! 

yanl Jı.Ioskovtıya ulaşmağa. Jstlhdtıf 

etmijt!r. Slvll muharJpler, askeri bil· 
gilerlni acele hildlrmeliclirler... Bu 
h1ıyecanlı hitabı neşreden Moskova 
radyosu, son olarak, bugtınlcü paroln 
zafer veya 61Umdllr, demektedir. 

Hafi! sruıayl komis ri Louk!ne, Al. 
mnnyanın Sovyet Ruayanm başlıca 

sansyl merkczlcrlni tehlikeye koydu. 
ğunu kabul etmektedir. 
Diğer tarnttan Lonc1ra lnkft.r kabul 

etmez blr karqıiklık tesiri altmdndır. 
İkinci bir cephe tesisi meselesi en 

muhalif fiklrlctln §lddetle <:arpıııtığı 

bir mevzudur. 
Konıtln.!stlcr, "iklnci bir cephe tesisi 

zamanının geldiğlnl söy'liy~ek.. acil 
yardımlar yapılmasını L!ıtcmektedirler. 

Bu noktai nıu~ar Sunday Ekspresin 
ba§Illuharrlrin!n de dahi olduğ!J 'bir 
zllmre tanıfmdan mUdafaa olunmıı.k· 
tadır. • 

SUnday Ekspres, !ngUtere harbiye 
nazırmm te§ebbUsten mahrum olmak. 
la ittihıtm ederek §6yle diyor: 

"Almanynnm mlltteOklert birer b!. 
rer lniha etmekte olduğu anda seyir 
et kalmakla imparatorluğu kurtarn • 
mnzsmız!,. 

Bu noktal na&ar blrçok taraftar 
bulmakta fakat, Avrupa karasına ya. 
ptlacak bir İhraç hareketinin akibet· 
ıerinden endl~c eden bUtUn e!k!rıu. 
mumlyeyi sllrUkllyememektedlr. 

Dişi Aslan , 
Merkla, 14 (A,A.) 
Dün bir dişi arslan. seyyar 

bir cambazhaneden kaçarak şeb. 
ri dehşet içinde bırakmı!?tır. 
Disi arslan, "~hri ziyaret et
mek" fırsatını tam piste girer. 
ken bir parmaklığı açık bulduğu 
zaman elde etmiştir. MUrebbi 
kaçan arslanı araştmnağa Gik· 
mış ve bu esnada zabıh. halkın 
kahvelerden ve temaşa yerlerin· 
den <:tkmasına mftni olmuştur. 

Nihayet kendi halincre gez. 
mekte olan dişi arslan ~·akalan. 
mış, fakat bu iş, pek o kadar 
kolay olmamıştır. Çünkii ele ge_ 
<:irilmek istendiği zaman gazaba. 
gelmiştir. Kafesine aönen ars
lan. alakası iki misli artm!~ oları 
halkın kıırşısmda hemen numa
ra ·mı yapmıştır, 

Hnynt snhası tabiri ile ifade edi
len hnrp gayesinin "mllllyet pren
ipi,, nin tatbikatta, imkan1ı.ız~ığma karşı meydnna gelmls o dugıı 

tddlasmda bulunuyorlnr. 
Onun i~iıı (De~işcn diiııyu) ııru 

Jördüncü kısmmdn harıı .. onra"ı 
dünyn mm kifayet muvazcnolerino 
day~nan büyük üııltetere aynlaca0 

b"lOI ,.c bir tcl< otoriter ida.re altm· 
da bıı parçalnra yeni b!r nizam ve. 
ıilecrğlni lmh ederken hür '\.'O 

müs1ak11 milletler mefhwnu ile bu 
leni nizamın nasıl telif oluna hile· 
reğiııi anlıyaınıyoru;r,. 

lan çalınmamıştı, Biz, biraz ağır 
aksak davrandık. Bır <le dışarı 
çıkınca ne goreiim: Kapının Ö· 
nündan tıklım tıklım birkaç oto
büs alabildiğine çekin gidiyor
du. Kadın erkek, büyük y~ta. 
çocuklar tramvay durak yenne 
atıldılar. Fakat gelen ..ıramvay. 
tar daha çok ilerlerden saz ve 
işret yerlerinden dönen başları 
dönmüşlerle doluydu. 

Basam.a.klara ayağını tuttura
bilen eli ile tutacak bir demir 
buJa~amış da &nündekinin beli
ne sanlnuştı. Trn.mva~ ın aksi 
istikametindeki basa.naklar da 
aynı vaziyet~ı.:ıydi. J{.:;n;ı taraf· 
ta..ı gelecek bir tramvayın ço.rp
ma tehlikesi bile gö7.öni.ıne alm
mamı§tı. Bu vazivette yeı:en. bir 
kaç tramvaydan da tim t kesın7~ 
otomohlllere baş vurduk. B.izı 
Laleliye dört lira, ctiğerl. dolmuş 
yapa:rSQ. adam başına bir lira a
lacnğını söyledi. 

Taksinin ancak biıı lirac azdı· 
~ı bir yere böyle güzel bir havo
da dört lira verilir rniy'di? O 
hırsla yola ko}'Ulduk. Gazi köp
rüsüne ve Karaköy köprüc:ürıe 
inen yol bir alemdi! Kadın erkek 
ekm akın iniyorlardı .. 

Biz de bu ~afileler arasına ka
rı§.l!:k. Lfilcliye knda r :yüriidl~k. 
Yorgun argın yataklarımıza gır· 
dik • ~etice: Hamleti gördük. ya
ni tiyatro zevkimizi tatmin et
tik,, 
Arkadaşların ;.nlattıklarmd~ 

zerrece mü batağa yoktur. Hepsı 
sözüne Mmat ettiğim kimseler
dir. Nitekim bunların nnlattlkla-

Alman, ingiliz 
yarallları 

Mübadele edilemedi. Müza
kere devam edıyor 

f,,ondra, 14 (A.A.) - Rii~1er: 
1929 anlaşması esası üzerinden 

hasta ve yaralı bnrp esirlerinin 
memleketlerine iadesi için müza· 
kerelerin elan devnm edip etmc
d'!;ine doir A\•am Kamarnsmda 
kendisine bir sual tevcih eden 
mebusn verdiği cevapta lıaı biye 
nazın Margesson demiştir 1ti: 

"6 birinci teşrin tarihindeki n
krtadanbcri BUyUk Britnnyı.ı vo 
Almanya hUkUınetleri arnsında 
hiç bir temns vukua gelmem' t:l.r. 
BUyUk Britanya. bUkfımeti yaralı 
ve hasta htırp esirlerinin memle -
ketlerine iadesi için hnmi bir dev-
1 tin tavassutu tıe mUzakerelere 
tkrnr başlnmağa daimn amadedir. 

Margcsson bu hususta ya.pılımı. 
sı melhuz yeni teşebbUsler ctra· 
fında hiç neşri_rat yapılmamasının 
müreccah oldugunu söylemiştir. 

Bunu m · tcaklp Hes'in vaziyeti -
ne ve mnbpusiyeti ı:ıartlnrmo. dair 
sorulan suallere Marg-esson Hc""in 
vaziyeti hakkındı ifenatta bulun
manın lıalk menfaatine uygun ol
madığı cevabını vermiştir. 
~·~~~~~~~~~~~ 

ltize.r 

rı vazıyet birçok kimscıerin ba
şından ge~miş olacak ki evvelki 
gece Direklerara'!ı narti ocak 
kongı-e,.,inde bu mesele ort,ayn a
tılmış, nakil '.\"RSltasmm azlığı 
yüzünden birçok kimse!erin ti· 
yatroya gidemedikeri ileri sürü. 
!erek dram veya komedi kısmın
dan birinin İstanbul tı:.rfına 
nakli is~.mmiştir. 

.Azalardan biri Şehir tivatro-
sunun Fransız tiy~trosuna bin
le>rce lira kirn vererek kiraladı
ğım. halbuki İstanbul semtinde 
böyle kirnlanmıva müsmt birı;:ok 
sinema binaları buhırıduğunu 
söyliycr.!!ı: mı.kil işinin biran e--1 • 
,~1 h$.l ini istemiştir. 

Bt n.1ar gösteriyor ki halk ti
yatroy::ı. teşnedir, fakat vasıta
sızlık yüzünden mnhrum kal· 
maktadır. Bu va~iyette ne yapı
labilir? Hiç bir kimse sabahleyin 
binlerce vatandaşı işine tnşıysn 
tramvay Sbferler;nin azaltıla1~k 
btın,arm geceleyin tiyatro ve si
nemalardan çıkacck 7.evk crba~ 
hına tahsisini muvnfık tı;örmez, 
zar.netlerim. O ta.lcdir de ... 

Benim aklım,;ı. şu t·~dbirlcr ge
liyor: Şehir tiyatr~nun her iki 
salonundaki temsillere erken 
b:ışlamak Yani yedi buçukta ... 
Bu, yaz saatine nazaran sekiz 
buçuk demektir. Birçok kimseler 
yaz saatmc zaten ;\hşmıştır. Ye
di buçukta b:ışlamah. nihayet on 
da bitirmelidir Bu S'.lre .e iı;kili 
eğlence yerleri· dağılmadan ev
vel çoluk ~ocuklarivle tivatroya 
giden aileler erkence evlerin 
dönmüş olurlar .. 

Bundan d,;ı.hn makul bı, tedbir 
de gündüz temsilterinı arttırmak
tır. Şehir tiyatrosunda pazar 
günleri büy\.iklere bir tems•l ve
rildiği gibı, aynı sana:ltarlar o 
gece de sahneye ~ıkmak.ıadırlar. 
;&>,1, böyle hir şey istivccek de
ğil!m. Yani hem gtindüı;, ve he1!1 
gece değil! Cumartesi ~ünlerı, 
o;{leden sonra daireler. birc::ok 
müe eseleı t;\til yaparlar .. İşte 
pazar ~Unü olduğu gibi cumarte
lıi Jt\MO de 1S~ aiti so'nt:ı 'Pblrn.ıa 

. il verıle~ilir. Pe~~be, cu· 
ma ı;tun eri de veya dıtier günler
de temı;ıl verilebilir ve bu~ünle
rin ~eceleri sanatkl\rlnr :stirahat 
et"rilir GündUz temsillerine 
kim gclir diyeceksiniz. Gelenler 
bulunacaktır. Bilhassa. kadınlar 
ve mnktep paydosundan BOtU'Q 

talebeler. resmi vaZ.fesi olmıyaıı 
kim.,eler. mütekaitler vesaire ... 

Misal mi? İşte hafta nras( si
nemaların hali... Şöyle bir pa
zartesi. sah, r,arşrnba günleri 
Beyo~lu sinemalarına ~rip c::ı
km. bakın ne k~ar kadın erkek 
c;ocuk müşterileri var. Yoksa si
nemalar bir süvareve kalsa ı::ok
tan top al\.'rlardı. 

$ehir tiyatrosu pazar günkri 
nasıl bir matine ve sUvare yapı. 
yorsa, süvareyi kaldırır. yerine 
11 de ve 16 da olmak üzere iki 
matine i!:ame edebilir. Gündütle
ri dört matine (cumartesi. paz:lr 
Q;ilnlcri birer ilfı.ve matine hariG) 
diğer üç gece de ~ündUzleri gide· 
meyip de ~ece tiyatroya gidebi
leceklere ~.lhsis edilirse, mec:ıele 
kökilnden halledilir. 

Hele bundan sonra onumuz 
kış! Sıcak salondan çıkıp da 
Tc~başmda kar ve soğuk altın
d.:7. nakil vasıtası beklemek, neti• 
cede bulamamak. tiyatro müşte
risi için bir azap Ye ızttrap kay. 
nağı olacaktır. Tıyntro f'.evericri 
bu ıztıraptan kurtarmak isiıyor
sak ~areyi gösterdim: Ya temsil
ler gündüze r.evrilir, y.J.hut da 
bin kişiden fazla tivatro seyirci
sini semtlerine nnklcdecek vası· 
ta temin edilit •. 

Yekta Ragıp Önen 

Bir vapur kazasında 
21 kişi öldü 

Stok1ıolm, 14 (A,A) 
Bonita ismipdeki Danimarka 

vapuru lsveçitı cenubunda kain 
Trclber 'ın conubu şarkisinde 
"Bojan'' ismindeki iDvcç v~puru 
ile bu rAbah ı:arpışarak batmış
tır. Vapurun mürettebatından 
21 kiı::i ölmiiş, dördü Eojan tara• 
fından kurtarılmıştır. 

hr\lnUn hD.diselcrl U:.:erinde. yn))t j:,'1 
fohlillcrdcn ':ırclıi:t nil.bin netice 

d .. 1 yı'k 0 t p 0 m dıklnrı arUaşılmo- orljiıı::ıl bir n"1.arİl r olanı!;: fabii 
"' ho :> a aması lc;.n c n· ho• mnıza ~,ı ) or. f.'nl.nt hnrp el J;:-
1 0 • ilme v!'>I ~tursa t:\t,ir i o1ıu n.k mcyd:mn :ıtılmı, o. 

1kind blr nokta: Jlamıli B:ı~arm 
tahakkukuna ihtimal \'erdi~-i yeni 
niıam bu~nkii har in bitme inj 
mi br.ldcmelctedir ve hu harbin SO• 
nu hu n~ni n"umda bir merhale 
mi ol.n~!<, bir neficr. mi? Yeni ni· 
z..'lm nıllı,.el'lc dcmnkrasiden hlri. 
nin Utekinc ~nlip gelme joe nti 
b:ı,:ı:dır? Yol<sa gnll'be bunlıınlnn 
h:ın"İ ·nde 1-alırsa knl rn netice 
L"1.:,;nl midir'? nurııları karan• 
lıktır. 

Yazımızın çokhığundnn <lm
rali) romanımızı koyamadık Ö · 
ziir dileriz. 

3198 tonluk olan Bonıto.:ı vapu· 
ru demir madeni -,ilklü olar~k 
Lulea'dal1 Leltonan'a gitmektey. 
di. 

.. b .... ' • •r l:m. rm cl::n nbrı re bu ~{iru t.ır11 
k t tNı"f !lç ı. Lı tt:z.ıt bal ınıl 'fi • ıtı r uu• w 1 . 

'l r t ço r re. 
1 d nu ıla orroe•ı:c;'. , bil ol n J) lr, 

'11' ı ır. Hamdi n ., .. ~ u Ul b'lir 1\1 

V"' ''IT'A 
BONE 

OLUNUZ 

nı.\crd\l_t' ın·u re~ 

\ ıtahrı " r.· riLıu!lı.ı kur ı: :.:n
d:ı mi 1 tlnr h rl, t \ c i t;kt.iı.li 
~"'.!."'' ı l;:ııhııl etmtyorl:ır. ı:ur.u a. 
ı;ıl, ::ı 'ylemı !\ten reldnml> c»·!:ır. 

Arknda.e;ııuıt esrrir.ln knranhltt:ı 
bıraktığı bu be.tıs& bize anlatırsa 
memnun oluruz. ASIM US 

______ ,..._ __ msmı...ı!K5'%11~~1_D __ e_,_e_m_e_m._e_H_? __ 

Arııb harflerly:e N. R H.) dan tcrl .. tb olunan lcellmo TUrl<lorce nıırk 
o!runur (Vd'llt Pa,:ınm 'L h~ - Osm-ın) si kel.mey! bByle zaptcttl;'tı gibi 
i:.arf inkılabından snnra imli\ lClgntl de bu ttellmcn n it rtısına (narl< 
nerh) ııckıllerlnl kaydcıtml§t!r. Demek gazetelerimizin (narh) vazanlnrJ hn• 
ta cdiyorlnr. Nark demeli ve öyle yazm:ılı, narh dcmcmcll 
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Dört yıllık su prog· 
ramının tatbiki 

Şimdiye kadar1,131,649 lira
hk inş ':.-at ihale edildi 

Halkın aldanma
masını temin için 
Meydanlara afişler 

asılacak 
-· F'!~t .murakabe blirosu şefli
gı, ihtıkarla mücadele mevzuun
da halka bir kolaylık ı::-ö~termek 
ii7.ere 100 X 80 eb'adında afişler 
hazırlatmıya baş!:ı.mıştır. Afiş
ler. matbaada basıldıktan sonra 
~hrin büyük meydanlarına ası
lacaktır. Maamafih, bu afişlerin 
meydanlardaki elek~ik direkle
rine korunası ve geceleri tenvir 
edilmesi de dü.~ünülmektedir A· 
fişlerde fiyat murakabe ko~is
yonu tarafından ~imdiye kadar 
kabul edilen narklar yazılı ola. 
caktır. Bu cihetle narkların ~
vilerine göre afişler bakkali ·e 
eşy~z. manifatura, k:ırtasiye, ı
lah.. eşyası gibi nevilere ayrıla
caktır. 

Nafia Ve.kfıleti beş yılhk su prog 
rnmmm tatbiki için büyiik bir fa
aliyet göstermektedir. Memleketin 
türlil yerlerinde yapılacak su ha -
rojlan, reklliı tör inşası, sedde1e?", 
.kurulması ve bataJclıklarm kuru -
tulması etrafında.ki hazırlıklar bil. 
mek fızeredir. Bunlardan bir kıs · 
mnun zemin üzerindeki etUtleri bıt• 
miş, bir kısmının da ihalesi yapıla
rak :iJı6asınn başlanmıştır. 

Koordinasyon heyetinden kaı ar 
almak suretilc bu yıl içinde :ihnle
lerl yapılnıı~ olan işler şunlardır: 

1 - 366.169 lira sarfilc .Mene
me.n ovasında.ki eski seddcnin ta. 
mir ve ıslahı ile sulama şebeke9ln· 
den noksan kalan imalat ve jnşa
atm ikmali. 

2 - 241.347 liıa sa.rfile Ha tal -
daki Amık gölü bataklıklarının ku
rutulması \e Asi nehrinin ısl!:ıhı i5-
lennden bir kısmı. 

3 - 524.133 lira sarfiyle Nnz11lı 
o\ıısı su sahi! sulama karuılmm nok 
snnlarmm ikmali ve bu kanai üze. 
rfode yeniden yaptll"ılaca.k priz ve 
sınnt imnlut·n !nŞ!lsı. 

Koord.lruı.syon heyetinden karar 
almak suretiyle eksiltmeye konu · 
lnn işler şunlardrr: 

ı - 447.122 lira saıi'ilc Apol 
;:ı.ondaki seddelerin sekiz metre rıı
kmuna kadar }iikseltilme~j ve dal. 
galara ka.rşı muknvcm('tinin temi
ni için tnşla kaplanması ff;leri. 

2 - 268.907 lira s:ırfile Koca _ 

çay üzerinde bir rckllatörle sağ sa- • 
hil sulama. kanalları hafriyat ve in
şaatı ve M.µrüvvetler deresinin JS

lahr işleri. 
3 - 416.967 lira s:ı.rfilc Kaysei"l 

b:ı.laklrklıı.mun kurutulnıası ve Sa
r:mı:;aklı suyu ve tabilerinin lSlahı 
i-şleri. 

Koordinasyon he:ı,•etinden kara
n almmıı, olup da eksiltmeye ko • 
nulmak Üzı're olan işler arasında 
720.000 lira sarfile Ankara lılğım 
tesisatının inşası da vardır. 

Koordinasyon karan alınmak iı· 

zere Bıuwe'!talete arzcdilmış işler 
şunlardır: 

1 - 77.914 !ıra sarfile Ceyhnn 
nehri gUzergilhında ya.ptınlı:ı.cak 

ı:ıt'ddc inşaatı. 

2 - 688,184 lira sarfilc Erzin
candaki Vozket dere"'inin :slahı b;i 
bulunmaktadtr. 

Bundan ba.,kn Eski,'jehır ovasının 
sulanması ic;in baraj ve kanallar in
şası ile Erbaa. Amasya, Silifke, A
lanya ovalarının sulanması, Sakar
) anın ve Uudurnu Ç!lyınrn 1slnhı. 
Adnpazan civarındaki bataklıkla • 
... n kurutulması, Akhisar ovam ile 
Osmancık civarının sulanma.srna 
alt faaliyet de inkişaf etm~ktedir. 
Z.:>min U7erindeki ctüö.Ieri bitmiş -
tir, Bir kısmının keşifleri yaptl -
maktadır. Bu kıs ihalc'erl yapıla -
rnk Ukbnhnı a inşan ta bnşlannc:ıl:
tır. 

Bundan evvel de büro, şimdi
ye kac!ar kabul edilen yl.izde kar 
hadlerini liste halinde bastıra
rak mağazalara tevzi etmiş'..1 
Bunlann pratik bakımından pek 
o kQ.dar faydası olmadığ-ı görül
düğünden afiş usulüne başvuru]· 
muştur. 

Afişlerde. ihtikar ··ukuunda 
halkın müracaat edeceği makam 
Jarm telefon numaralan da var
dır. Bu numaralar şunlardır: 

22233, 24750 
/"t. - --- -- --

Oduncular Adliyeve 
verildi 

Beyanname verme 
müddeti bu aksam 

bitiyor · 

Murakabe komisyonu 
et narkını yükseltmedi 

Keçi. sığır. dana etlerine de nark 
konulmasına karar verildi 

~'ıyat murakabe komısyonu ~.ı 
rafından odun stokunu tesbi~· et- ı 
mek üzere şehrimizdeki odun ta
cirleri ile depoculardan bey~nna 
me istetmişti. Beyanname verme 
mühleti bu akşam bitecektir. 
Diğer ta.raftan adliveye tevdi

leri kararla~ rılmış 8 cdun top
dancısı ile Belediye iktısat mü
dürlüğü murakiplerinden Sürey
yaya ait tahkik~t evrakı dün ad
liyeye verilmiştir. 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

J<'iyat murakabe komisyoıtu, el 
narkmın artınlmamasma. karar ver
mi.stir. Maamafih vilayetlerden is. 
tcnen ma.hlmat geldikten sonra 
n.nrk işi tekrar görüşillccektir. Di
ğer taraftan MUna.kalAt VeWcti, 
kas:lplrk hayvan nakliyatı için icap 
eden vesaiti nakliyeyi temin ettiği 
için badema şehre bol kasa.plık hay 
van geleceği anl~ılmaktadır. Bu 
da, et fiyatla.rmm yilla!eltilmemesi 
için kafi bir unsur telAkk,i edilmek
tedir. Diln, şehrimizde bir toptan
cıya taşradan 2 bin koyun gelmiıı
tir. 

Diğer ta.raftnn bazı kasapların 
keçi, sığır, dana etlerini yükaek 
fiyatla sattık.lan görüldilğünden 
komisyon bu cins etlere de nark 
koyacaktır. 

- O, bize altı hafta evvel de
mişti. Yahut altı ha.fta kadar ev
vel... Yani Sirus P. Hayden'in, 
Harrogeytteki otelde göründüğü 
tarihten pek <:ok 7.aman öncesi 
değil .. Hayır dostum •.. Londra· 
daki "Büyük Santral oteli" nde 
görülen papas ile Harrogeyt'te· 
ki ''Büyük Otel" in müşterisi 
Hayden iki ayn adamdrr. Eğer 
tzidorun katibinin söylediği ta· 
rih filhakika t doğruysa, bunun 
böyle olduğunu kabul etmek lA.
zmıdır. Ne ise .. Şimdi şu hakiki 
Sirus P. Hayden'i görelim ba
kalım. Nerede oturuyordu? 

Ben Çaneyi rahat bırakmıyor
dum: 

- Bir sual daha soracağım, 
dedim. Çarls Rensi'nin. Vilf ord 
zannederek il7.erine ,atıldığı pa· 
pas, hakikaten Vilford mudur? 

- Reruıinin iddiasına bakılırsa 
öyle olması 18.zıın. Ben onun ka
dar iddiasında ısrar eden ve doğ· 
nı olduğunda katiyen şüphe et· 
miyen bir adam görmedim. Eğ-er 
öyle olmac:aydı Vilfordun kaç
masına sebep neydi? Maamafih, 
bunu tahkik e~ek kolaydır. Ki
lise makammm her halde bu j. 
simde bir adamı tanıması lhım. 
Tahkik ederiz: Vilford Taverner 
adındaki papas, hakikaten Rus
yada bulunmuş mudur? Bu mU
nasebetle. tahkikatımmn bir 
kısmına yeniden başlıyacağız 
demektir. 

- İyi amma. Ham>Reyt'teki 
otelde kendisine Sll'D8 P. Hay
den ailaü~ ötekl_~_.kim· 
di? .. 

Modern Garaj sahibi 
mahkUm oldu 

Benzin ihtikarı suçundan yaka 
!anarak Asliye İkinci Ceza mah
kemesi tarafından tevkif olunan 
Ayaspaşada Môdern Gaı aj sahi
bi Seha Seynunın muhakemesi 
dün bitirilmiştir. 

Mahkeme Sehanın suçunu sa.
bit ~örmüş, kendisini 50 lira pa
ra cezasına, bir hafth hapisc ve 
garajının 15 gün kapatılmasına. 
mahkfun etmi.,tir. Aynca arama 
neticesinde garajda bulunan iki 
tona yakın benzinin de müsade
resine karar vermiştir. 

Müddeiumumilik suçlunun sür
ğünle cezalandınlmasım istedi
ğinden bu kararı temyiz edecek• 
tir. 

Şehrimizde lbuluna.n Maarif Ve
kili Hnsan Ali Yücel dün sa.balı fi. 
niv~iteye giderek Universitc ~
leri etrafında rektörden i7.allat al. 
mrş, profesörlerle görüşmüştür. 

Öğleden sonra da teknik okulu· 
na giderek okulda yapılmakta olan 
deği.5ikliklcri tetkik etmiş.tir: 

Vekil şehrimizde lbir iki giln da
ha kalacakttr. 

ihtiyar bir kadın 
ağır yaralandı 

Kandillide 41 numarada otu• 
ran 75 yaşında Leman adında 
ibir k~m yolda giderken havanın 
yağışlı olması dolayısile ayağı 
kayarak düşmüş, başından ağır 
sur&~~ yaralanmıştır. İhtiyar 
kadın bayğın bir ıhalde Nümune 
hastah~nesine kaldırılmıştır. 

BiR CASUS ÖLDÜRÜL DU 
Büyük. heyecanlı zabıta ve Casusluk Romanı 

48 lngilizceden Çeviren: H. MONIR 
- Her ne hal ise .• Şimdi ha- tekim. kolaylıkla tanıştık Gü

kiki bir Mister Hayden karşmıı- müş gibi bembeyaz saçlı, · yaşlı, 
za ~ıkttı. Gidip kendisine sor ba- fakat zihnen fevkalade uyanık 
kalım. Meseleyi aydınlatabilecek bir adamdı. Anl~ttığnn vakayı 
mi? Aca.ha kendi ismini takına- tam bir alaka. ile dinledi Ha1'1"..i 
cak bir serseri tanıyor mu? Hem cinayet safhasına gelince7ye ka: 
ne sebeple böyle bir iş yapabilir? dar ıbir hayli eğlendi de Lakin 
Belki de bilmez, muhakkak bil- ölümden bahsettiğim ~an ti~ 
mez. Fakat kendisine böyle bir redi. Gazetelerden kesip itina ile 
sual sonnakta mahzur yoktur. tanzim ettiğim parç~ları da oku• 
Yalnız şunu aklında tutmalısın du. Neticede, hadiseyi bilttün ma
ki, aradığımız adam, Hayden is- nasiyle kavramış bulum ... ~rdu. 
mini takınmakla, yani hakikaten Nihayet: ...... 
mevcut olan bir ada.mm ismini _ Bana kalırsa, sizin öğren-
almakla bir gaye takip e~iştir. mele istediğiniz §eY şu olsa ge. 
Yok.sa, gelişi güzel bir isim ola• rek, dedi. Benim isİnimi takman 
hilirdi. a.dam kimdir? 

- Çaney, dedim. Bu ısmi al- - Evet efendim, dedim Bu 
makta bir maksat taki!> ettiğini suretle şu dakikada nerele~ ol· 
pekala biliyoruz, çünkü hakiki duğunu anlamıya iınk.Lı bulaca
Sirus P. Hayden, zengin, milyo- -
ner bir Amerikalıdır. Mister Es- gzz...:.: Adamın hakiki hüviyetinin 
muru kandtrTP o kadar büyük ne olduğuna dair hiç malQmatı
kıymette mücevherleri ala.bilecek ruz yok mu? 
bir adamın da milyoner olması - Benim şahsi miltaleama ka-
icabetmeZ mi! lırsa. bu dama bir zamanlar Ren-

- Evet, evet.. Şimdi hattırlı• si adında bir zengin ada.mm ya.
yorum. Ne ise ... Sen bir defa o- nmda Vilford adiyle katiplik e -
nunla konuş bakalım. den biridir. Rensi. Vilforda bir 

Ben, Amerikan konsoloslu - miktar servet bırakmış. Bir mik 
ğundan bir tavsiye mektubu al - tlar diyorsam, bin lira kadar. lb
dıbm için, Hayden tarafından tiyar Rensinin yeğeni olan Çarlı! 
kabul edileceğime emindim. Ni- Rensi bu parayı Vilf orda vermiş-

MW 

Kıs bas
tırıvor 

riıuleld ka.ra.rsnlığm sebebi L51;o bu. 
Diin bıışlaynn poyraz, blr günde 

l-Onnomctrcleri on bir derece dü. 
şlirclü.. nir:ız da.ha tnkı eserse, kar 
da y:ıj;•thrnbllir. 

Yaygaracı lodas, bir gün bir S:ığfam ~atılar, sıcak yorganlar, 
hatta toprak mangallar, bizi soğuk. 

gece orfahğı \"eh-eleye ver- truı koruyab!lir. J.'akat dUnya ~ln, 
dikten sonra yağmurlar içinde eri- bu seferki krş, gerçekten s;ok pa
di. ''Lodos" (b bir kadın hali var. halıya mal olacak. Polonya hudnt. 
dir. O da. hidtletlc kUpilrür, çığlık- lanııdan tı:ışlryarn'k, ta Moskova 
tar at.ar \'e nihayet gözyaı;Inn için- sınrrlanna kadar yüzJerce §eh.lr ve 
de sUkfuı bulur. binlerce ltöyde ne çatı, ne sağlam 

Fakat bu defa, kocası poyraz, o. duvar, nıe de :riyecck var. Buralar
nan çığlıklarına kulak rısm:ını!?zlrk d:ı milyonlann kurban olınası mUm
etmedi. Her zamanki gibi .soğuk .. lt\indiir. Avnıpıı.nm büyük bir kıs. 
kanlılıkla susarak onu te<;kıne c:a· mmı R.'\lkanl:ırr da aynı feci ikı-
lışmndı ve tam bir kazak gükreyi bet İ>ckliyor. 
şlyle lodos ha:una s:ıldı.rdı. Jföpü':,. Kt.~, plii.nlardan, projelerden ev-
Ul lHarmara UstUnd hır kaç dııkl· \"el dan:ınd:. Da;.rı taşı tnttn. Ch-n. 
ka bu iki kn,~·et, çsrprıııtı \'c nllıa. Jal'(la boğazla,.cıa.nlarm \'"ay haline: 
yet lodos slnd. Deniz <lnru'du. Kö- tıü taraf da Im~larmdald bo u
pükler kesildi. Fakat Jıava soj:,"lJ- çüncü hasım'ıa ç.arpı!O<mak :ıonıncla 
do. Lodos, gerçi hrrçmdır, gürültü knlaca.ld:ır. 
cUdtir; am~ bUtün bunları: bir ka- m~ bastırıyor , <' bana öyle ge-
dın ııııcaklıb'I vermesini bıtlr. Poy- llyor k1 bu kı~ ta.rlhlcre asmnı
rnzın sertlli:"I kabadır. Yilzc :ıy~ır zın ~n Jmrlmnç 'c:uıa\-an <leh~tile 
çiftesi .~ibl ç!l.~~r. lf<'l~ b"rı:.z da ~irecel<. Kurh:ınl:ırmm yüksek yı. 
şarka donUp <le l{al'.:l.ycl perdesin. b"lnlarmı onun karlım bile örterni
den akor aldı mı, temmuz.ela kış ya- yccel<. 
ratır. tıııtantıuı, rÜ7."'iirlar u!!rn ı., 
bir sehirdir. Yaı: \"e ıcıs mr.rnlmle- HAKKJ SUHA GEZGiN 

1 GONDEN GONE 1 

Bevaz t mev.1anına 
melivac 

H AVADİS yazan arkadaş
lanmızd:;ı.n biri, dünkü 

gazetelerden birinde Beyazıt 
meydanının ıslfilımdan bahse
derken yanlışlıkla "ameliyat'' 
kelimesinı kullanmı.ş: "Beyazıt 
meydnnındaki ameliyatı da bit
mek üzeredir" diyor. 

Gerçi bu söz, biraz a}kın go
runüyor alllJM iyice düsünecek 
olursak Beyazıt .Meydanına, 
hakikaten ameliyat yapılıyor 
Jtibidir: Şehrin ı::urasında, bu
rasında bazı bczulduklar, has
talık arazı beliriyor. Belediye 
"İmar h~tahanesi" nin en ba
zik mütehassıslarını g-önderc
rek ora~ evvela bir teşhis 
koyduruyor. Ekse:Pya amcliya· 
ta lüzum görülü' or ve derhal 
f aaliycte g~iliyor. 
Şehir ameliyatının kendine 

göre aletleri vardır. Kazma, 
kürek, büyük mikyasta birer 
niş~~r ve pens gib;dirler. Bu a· 

[KllA HABERLER ıl 
:f. Tramvay idarcslnln yenl hazırlıı· 1 

makta olduğu k~ tnrlfesi bugünden 
lUbnrcn tatbik mevkllne konacaktır. 
Tarife geçen kış tarifesinin aynidir. 

:.Y. Usküdar meydanı inşaatı 249,000 

Urayn ihale edilmiştir. 
* Kara.köyde Mumhane caddesinde 

Kanall.zaeyon çökUntUsU olduğundan 
nakil vasıtalan Karaköydcn tramvay 
yolunu takfp ederek gideceklerdir. 

* Börekçi ve simitçiler belediyeye 
müracaat cderclt kcndılerlne tevzi 
edilen 100 çuval unun tam mrınasiylo 
tevzi edilmediğini ileri sürerek §lkll.· 
yctto bulunmu~ınrdır. 

tir Vilford da A.merikay;r. gide
ceiini söyliyerek ortadan kay
bolmuştur. 

- Bu hadise ne kadar zaman 
evvel olmuştur. 

- İki sene kadar evvel ..• A -
merikada bir kütüphane rne -
murluğu alacağını söyl~iı?.Bize 
verilen malUınata göre, eSQ.Sen 
kitap meraklısı ibir adam imiş. 
Mütevaffa Mister Rensi de ki
tap kolleksiyonu yaparmış. Bu 
itibarla Rensinin yanınde iken 
hem onun arkadaşı, hem ka~:bi, 
hem de kütüphane memuru gibi 
bir §eymiş. 

Mister Hayden bu esn~a dü
şünüyordu. Gazete parc::alarını 
bir kenara. koydu. Gözlüklerini 
c::ıkardı. Sanki uzun bir nutuk 
söylemiy~ hazırlanıyordu. 

-Tuhaf şey, dedi. Ben de ki
tap meraklısıyım. Kitap topla .. 
mak, insanın vaz.ge<:mesi pek 
müşkül olan bir iptiladır. Bu 
yüzden benim gerek Avrupa.da, 
gerek A.merikada bin:ok kitap 
meraklısı ahbaplarnn vardır. 
Bütün kütüphaneleri tanının .• 
Sizin Vilford dediğiniz ismi ha
tlırlıyamıyoruın. 

- Size e'Skalini tarif edeyim. 
Onu ~yet iyi tanı~n bir ada
mın anlattığı~ göre bu adam .•. 

Vilfordun eşkalini, kendisine 
etraflıca tarif ettim. Sözlerimi 
bitirdiğim zaman Mister Hay -
den: 

(Devamı var) 

melıy~ttan sonra da ~ansman
lar yapılır 7 muayyen bir ncka
hat devresı tayin edılmiştir ..• 
Yeni döşenmiş bir asfaltın üze
rinden geçirirler mi? 
İnsan ameliyatı ile sokak ve 

meydan ameliyatı arasındaki 
b:;ı.şhca fark. "yara kapandık .. 
tan sonra" lizcrinden silindir 
dunilcn muazzam bir madeni fil 
yürütülmesidir ki, bu sayede 
bazan eski yaraların da açtldı,;ı 
~örülüyor ve bit~a:bi yeoiderı 
bir ameliyat vapılmas! gereki
yor. 

Yeniden ameliyat ba.za.n, içer
de bir yanl~lık dolayısiyle ica
beder ki, bunun da, bizim bildi· 
ğimiz insan ameliyatına bemer 
tar ah vardır. Hani bazı doktor
ların bir apandisit operasyonu
nu müteakıp m~kas ve bıı:aih
ru, hat~ gözlü2ünil, bastanm 
kanımda. unut~ğunu söyler
ler. Şclıir ameliyatında da. bu 
gibi tekrarları icabettiren hol· 
lcr, bazı kere, böyle ihmal w
ya acemiliklerin eseridir. 

Istanbulun bundan bir devir 
ônceki Q.Illeliyatlarında bu ncri
den o kadar ihmaller ve hate.• 
Jar yapılm:ştır ki, simdi onları 
düzeltmekle meşguller. Aça ~ 
bir hat olduk. Ha.Ia da içini te
rnizliyemcclik. 

HiKMET MUNIR 

Telmik tedrisat 
umum müdürü 

.Maarjf Vek&.lcti te'kn~ ~t 
umum mildilril Rüşlli, Arikaradan 
şehrimize gelmiştir. DUn ilk ola. 
rnk erkek sanat okulunu gezmiş, 
talebe vaziyetini gömen geçi.mıi~
tir. Okulun teşkiliitma ili.veler ya.
p1laca.ktır. 

(\ --
Altın Fiyatı 

Altın fiyatı dü~eğe başl~ 
tır. Dün bir altının fiyatı 24 lira 
85 L-uruş idi. 

SADAliAt t"ITIB 

D:.t1f bl Son 
K. K. K. 

Buğday: 27 2f 20 

Arpa: c.c 88 87 
üzUm: 234 170 117 
Frtra ve ~k&t it&..-ıyıe mükellef o 

lan muhterem a,hs.LD:.lZe, mWeUmizln 
en bayaU ı.htl)'8':1&1'mı kareııa:van ve 
elde ettiği tebcrnıat kendlstyle Kızı.. 
ıay ve Çoe'.ık Esirgeme Kurumları 

arasmda paylaşan 'l'DıJr Hava Kuru. 
muna her veçh!l~ yardımda bulunmıı
ian 10.ZUmu heır.mlyetıe arzolunur 

1noıe.;1 1ııtanbu1 Mlırtl 

lvırmı yıl evvelkı Vakııl 
15 Blrlndt.fıtda 121 

Galatasaray Pragda 
İa\içrenın muhtelif fehlrierln 

futbol maçlanna i§Ura.k eden Gal~ 
tnsaray !utbol klUbU ahiren Çeko ' 
\'akyarun payitahtı olan Pl"aga vatıl 
olmuş ve Prağm en me~hur ve n :n 
dar klUplerlnden Sparta De çnrp -
mrştır. NeUoe 12 sayı De Spıırl n 
g&µblyeU lle bltmJoUr. 



ı VAKl'.r 
=· 9' m:• 

ton Papen'in 
beyana ı 
(Baş tarafı 1 ine.ide) 

TÜRK SlY ASETl 

Amerika haric; ye nazırı 
Hullun beyanall 

Silahlandır ı
lacak ticaret 

Aman 
tebiivi 

(Baş tarafı l incide) 

hllle'rl açığında kuvvetli bir bi • 
:n:ı.ye altrnda seyreden bir knfi 
eye mensup ccmnn 18 b:n tonluk 
1ltı ti~arct vapuru batırmışlardır. 

Birbirını anlamıyan ,.e yiyen 
bu tı.ı ... me İzmirln <;al.ş ve barış 
lınvnsı, 'Nirkiy~yi şimdıye ka
dt:.r ı.nrş•sınn dikilen bU.!:.in teh
li!rnlcrın nrnsmdan sevk ve iJ~
l"C\•e ınuvn.ffc.k olan kiy.ısetli bir 
siyn etin nimetini bize arılatıyor. 
Atutllt kün mı.<ııtetem ererini c. 
linde tutan ünlll <':lker ve ender 
görtılilr lta:.ilıyctteki devlet ada; 
mı memlckc~ nizi eminim ki her 
tUrlü uçurumların Ustüı•den a§ı 
rnrak f:~n.detli ve refahlı b!r is
ti!~bale göti!reccktir. 

8 Blltiln botlnr Uslcrine dönmtış • 
•erdir. 

M.illctlcr~ tedrici ve muslihane 
bir tekfu!ıUl çerçevesi içinde da
ha ziy:ıde saadet, dah:ı ziyade 
refah vermek arzusun:.ın irabet
tlrdiği siyo.m:.~ ötedenberi iki 
rnamleli:etimizi birleştiren mUştc
rek bir eso.stır. Bizim tarihimi2 
vo sizin tarihiniz blrbirıne pek 
~ok benzt>r. Avrupanm ortQ.sm. 
da millctımizin muhr..fazası için 
asırlardanbari savaşmak bizlere 
mukadder oldu. Nasıl ki siz 
Türkler de.bundan yirmi sene ev
vel ocağır.ızm parçalanmamış ve 
ya~ncı milletler arasında nüfuz 
bölgeleri haline getirilmemiş ol• 
ınasrnı ancak ve anc~k büyük 
de\'let adamlo.rmıza ıe Anado1u
n'.111 kahraman askerine borçlu
sunuz. 
Hakika~te tari?ı bir tekerrUr

den ibarettır. Bu dim"anın, ken
dilerini Allahm inayetiyle, deniz. 
ler hfildmiyetiyle ve cihan zen• 
{.'inlikleriyle imtiyazlı gören ba
zıJan tarafından idnresine artık 
milS3ade ctmemiye büyült deviet 
adamları ve milletlerin nJıu az. 
meylemiştir. 

Albay No!ts ela milli 
riyaknrlık haline gelen 

bitaraflık kanununun <lerh:ıl 
ilgasını istedi 

Londra, 14 (A. A.) - B. B. C: 
A· ler:kn harbiye nazırı Stimson 

ve bahriye nazırı I<noks di!.n blta. 
raflık kanununun tnmamcn feshe. 
C:ilmesi lıinngcld:ğlni söylemiş • 
lc'r ve hariciye nazın Hull'un fi _ 
kirlerine tnmnmen iştirak ettikle_ 
rinl b.lcllrrni3lcrdlr. 

Hull Ucnret gemilerinin yalnız 
Ruzvcltin istediği gibi silii.hlandı. 
nlmasile lmlmayıp harp mmtaka. 
larına girmeleri de icap ettiğini 
söylemiştir. 

Bahriye namt Noks bitaraflık 
knnnnuııu şiddetle tenkit etml~ 
ve demiştir ki: "Milli r:yakfırlık 

haline giren bu kanuna nihayet 
vermel"dlr. Amerikanın vapurları. 
nı Panr.ma bandTası altında se • 
yaba te çıkarması gibi bay;ı.ğı bir 
harekete teş-;bbll.s etmesi ne u • 
tandırıcı haldir.,. 

Yapağı fiyatları 
(Baş tarafı 1 incide) 

yna §Crıııtı aşıığtda (:'österllmi§tlr. 
Yukarda yazılı fiyatlar haricinde 

sat!§ yapruılnr hakkında r.ıU!l koru· 
ma hU!tUmlerl dııhlllndo tatbikat ya.
pılıı.co.ğı 110.n olunur. 

Rusyada, tarihin bir e~ini da· 
ha asla görmediği en bilyilk mey
dan muharebeleri Türkiyenin de 
mensup olduğu Avrupanın akr
Ml:ni tayin ederken de biz gene 
barış ve refah siy.;;setine hizmet 
etmekten geri durmadık. Yapağı flyaUan: Normal "glSmlek,. 

HARPTEN SONRA . • • yop;ığılar: 
Bund.::n dt;rt gün evvel Anka- A - İstanbul teslim fiyauarı: 

rada Türk - Alman tkaret a.ıı.- Trakya mallan kUoııu 81 kuruş, 
!aşmasını imzaladık. Burada pro Tip Trakya kilosn 75 kuruş, İzmir: 
paganda yaparak misafirpt?rver• 
liklerinizi suiistimal etmiycce- kilosu 73 kuru§, Aydınlı: kilosu 73 
ğim. Propag~nda yapmıya muh- kuruş, Anadolu (İnce) kUosu: i'.? ku· 
taç dci?iliz. Size rııkamlnr ve ru.,, Anadolu (Kaba) kllosu 6S ku· 
istntis!.kler vermeme ihtiyaç ru§, Şark <fnce) kilosu 73 kuruş. 
~oktur. Asıl olan hakikattir. Şarlc (Kab:ı.) kllosu: GB kuru,, Erzu.. 
Almanyayı muhtnç olduğu şey- ruz Kızıl (Yüzde on beyazu) kUoau. 
terden mahrum bırakmak arzu· 75 kurU§, Van ve Erzurum beyaz ki 
sundan doı!an sun'i pamrl:ır. ıosu: 73 kuru:;;, Karayaka. ve Koç ki· 
suJh a.vdet ettikten sonr.ı bir gün ıosu: 60 kuru§. 
fazla .i~liyemez. ~akikat şud:ı~ B - MUbayaı:ı maııann:ıa. teslim fi. 
~l ikı me.~eketimız. ar~sında~ı yallan: 
.ikl!:~at m~n~~betlcn ınıllctle_rı. ı - Edirne, Kırltlnreli, Tekirdağ 
mizı~ h~kıkı ıh.tiyaclarına ve ık- ı vllAyetıerl CTrakyn maın kllo.su: 77 
tısadı bünvelcrıne. ?a~.:ı.m~akta· kuruş 2 - Bursa, D:ılıkeslr, Çanak 
dır İşte bunun ıçındır kı şur.· ı ' , ~ 
dil •. b h l:ı.rd d ka1c vl.t'ıyctıerl B"rlrt'n lt:ızası ı.e· u u ran an sonra a ya. 

d . rtnos (klrl1 ) kUosc: 170 kuru~, Y -
enyacn.1<lar ve aramız :ı. en sa:nı- k (l·ı 11 kil ~ . 1 .. 0 1• ]• 
mI anlaşmayı ynr;-.tacaktır. Bu- rım ıın · r ' 0 u. " .uru,, .... c 
na yalnız blr ~ey iJÜ.ve edeceğim. rlnoJ (Kuzu) kllo~u 130 ::UTUJ, Tip 
O do. hUkümetimin bu tabii mü• Traltya ldlosu: 71 lmruJ, ., - lzmlr, 
nasebetlerin dairr:a derirıleşmesi Manisa, Aydın {İzmir) kilosu 69 ku· 
hususundaki samimi arzusudur. nı~. 4 - tçeı, Seyhnn vllAyctıcrı (A.r· 

1039 mayısında hükumetim jın!ı) ldlos~: 67 lmruş. 5 - Alyo:ı, 
kendini büyilk devlet l!eisiniz Eııltl§t'hlr, KUtııhya, Ispıırta, Burdur 
nezdinde temsil e~.nek vazifesini vl!Ayetıerl, ,\kşcblr lmznsr. (A.uadolu) 
t:>mıa verdiği zam~n yegane ar- "ince,, kilosu: 67 kuruş. 

zum geçen büyük harbin sonu 
muahcdelerinin mirası olan dün
ya durıımundan doğnnu~ suite· 
!ehhilmleri ve boş itikatları or
tadan kald·rmıya ~ah.ı;mak ol
muştur. Mezkür senelerdeki bir 
çok buhranlar it';nde an'~me7~ 
dostluğumuzu muhafıı1.aya sar. 
eılmnz "ir itimatla Ç'llı"'tım. E
ğer mUtevıı.zi bir muvaffakıyet 
e!dc.' ed .... ı-.ı:civs~M bunu devle~ ::.· 
C:famlanmzın \'C llk ön'!e de mem
leketinizin harici sinısetini bü
yijk bir maharetle · idare eden 
muhterem dostumun samimi an· 
layışlarma borçluvum. 

Konya {A.undolu) ' 'ince,, kilosu: 
67 kuruıı, (Anadolu) "kaba,, k!loau: 
63 lturu!J, 7 - l{ayeerl, Ak.saray, Nlğ 
de, Sıvos, Yoz~at, Tokat, (Anado:u) 
"kaba,. kilosu G2, 8 - Urfa, '!Jlyarba· 
kır, Mnrdln, .Maraş {Şnrl~) "İnce .. 
kilosu: 67 kuruş, (Şarlt) "Kaba,, ki
losu: 62 kuruş. 9 - Erzurum, Kars, 
Bingöl, Mutı. A<!rt, (Erzurum> Kızıl 

Y1hde on bt'yazlı ltllosu 67 kuru!J, 
Van • Erzur.ı111 (E .. ynz) ldloru: 65 
kuru~, 10 - Vıın, {Van • Erzurum) 
beyaz klloııu: 5S lrnruş, 11 - Trabzon 
ve füıradenlz sahi! vllO.yetıcrl, (I~ 

rıı.kaya ve koç) kilosu: li6 kuruı. 

C - Den Malı -... Ait olduğu cinsin 
yüzle t> nokaanlle, besi mcılı - Alt 
olduğu c:ı:ıs yapağı fiyııtına tAbldlr. 

Dün gece Alman tayyareleri 
birçok lngiliz hava meydanlarmı 
bombnlam~lardrr. 

Alman r.v tayynrcleıi, dali ba -
•ııryaları \'C donanmaya mensup 
topçu kuvvetleri dUn Manş kana.. 
lınd.l 31 İngiliz tayynresi dllşUr "' 
'llU !erdir. Blr Almruı tayyaresi 
jssüne dönmcmi11tir. 

Dün gece İngiliz tayyareleri 
gnr'bi Almnnyadn ve Almnnyanm 
şimnl sahillerinde bazt movklleri 
bombardıman etmişlercll'r. Be~ 1n. 
:;iliz ta)-yaresl dUşilrülmilştUr. 

Ilerlln, 14 (A.A.) 
Döyce Algemııyne Çaytung gazete_ 

31, §ark cephesindeki vaziyeti tahlil 
~derek ezcUmle diyor ltl: 

Askeri netice nrtılc taııyyUo etmiş.. 
:ir. Sovyctlt'r hAdlselerin cereyanını 

jeğ!:Jtlnn!'.'ğe muktedir değillerdir. tn· 
;ıliz Amerikan yardımı bol ols:ı. bile 
u lmkt'ınsız g6rUnUyor, Bu, Almanla 

:-m lcazancmr arttırmaktan b3~ka bir 
1ctlce verm!yecektlr. 

Berlln, J.l (A.A.) - Stefanl: 
lngll!z propaganda servisi, Alman. 

.arm henuz Moskovayn varamamış 

:>lmnlnn IUbarlle şark cep~lnde katı 
;ıarcketlerdı?n b:ı.h.setmcmck ld.zrm gel 
.:!iğini teyit eylemektedir. 

.. 12 Uhr Blatt,, gıızetcsf, bu çocuk 
ı;a iddlııya §Öyle cevap veriyor: 

Almanya, şimdiye kadar Rusyada 
'l veya bu şehri almak mesele.si Uze· 
r!ndc durmnğa lUzum görmed!ğini 

muhtelif vcslleıerle anlatmı§tır. 
Sovyet ordularına tevcih edilen dar. 

:ıeler, yalnız dllşman harp maklncsln1 
tıımnmlle tahrip etmek gııyeslne mil. 
tcveccllıtlr. Ve bu neUcede hemen he. 
:nen elde cdllml,7 sayılabUlr. 

Alınan para,ut~ülcrl imha edilmodl 

Berlin, 14 (A.A.) 
Alman nı.dyos:ı blr çok Alman 

parnşUtçü gruplarının Viazma ke
s.minde Rus hatlarının arkasına 

indiklerini ve oroda imlıa edildik· 
ler:ne dair verilen haberi tekzip 
eylemektedir. 

\'launadald İmha Bitti 

Berlin, 14 (A.A.) Telemonılial: 
Resmi bir kaynaktan Jıaber ve

rildiğine göre, Vlıwna kesiminde 
ltur.:ıt·lnn Sovyet kuvvetlen kati 
suretle imha edilm'fıtir. Almanlar 
Viazmn Briansk kesiminde 500 
binden fazla esir alm11lardır. Mu
'ıarebenin b~lnngıeındnnberi esir
lerin Mlccli Uç milyou geçmekte a 

:lir, 

Alın:ılar lllosko'·" önUnrle 

NC\yorlc, 1' (J\.A.) 
Londranm salfı.hiyettar mahafil· 

ler:.nc gelen bir habere göre Rus 
cephesinde bUtün faaliyet merkez
de ve pek az miktarda da ba§ka 
yerlerde te!<fisilf etmi'.itir. Mosko
vanm zaptı için yapılan muharebe 
bir buhrana doğru githektedir. Çün 
kU Almnnl::ır yakında bir netice 
tlde etmek için bUtUn gnyreUcri
ııi snrfetmektedirler. 

Moskova - Roslavl yolu uzun
luğ'unda Almanlar bUyUk kuvvet • 
lerie dar bir cephede ilerlemiııler 
ve Moskovımın takriben 10 O kilo· 
rr.etre garbında kain Mojais~'a ka· 
d:ır gelmişlerse de geri pUskürtuı. 
müalerdir. Şimdi burada 5iddctli 
muharebeler ccyeran etmektedir, 

ı::rinnsk'ta vaziyet karanlıktır. 
Orel kesimi yııprlnn eiddetll tnar
ruılıırn muknmevet eder gibi gö • 
rUnmc:ktcdir. Almnnlnl' Azak de. 
nl~i üıtikametindc bıızı tercitkller 
kııydetnıielcrdir. 

Almanlar 
Cepheye 

mütemadiyen 
yeni kuvve ler 
sevkeo:·ıiyor 
Londra, 1.', ( A.A) 
Gece yansı çık~n Sovyet teb 

liği, Moskovanın 240 kilometre 
garbinde bulunnn Vüızma'nın 
tcrketlildiğini bil1irmiştir. Bri 
ansk ve Orel'in tahliyesinder. 
sonra burasının da terkedilmesi 
bekleniyordu. Viazma'nın uzun 
süren müdafaası Moskova etra 
fında AJm~nlar.ı ka~ı muka,.e: 
met hazırlığı için çok faydalı ol 
mllijtur. Moskova radyosu buna 
ve Almanların ilerlemesinin ya. 
vaalamnsma ra~mcn Vinzma 
mmtakasmd~ \'aziyetin vahim 
olduğunu ı:rizlemiyor. Almanlar 
cepheye mütemadiyen yeni kuv. 
vctler scvkediyorlnr. 

Ukrayna'da başlıca İtalyan. 
Rumen, Macar kuvvetleri ileri 
sürülmüştür. Burada d ... hatı.arm 
gerisinde ceteciler büyük faaliyet 
P"österiyorlar. Kuvvetli çeteleı 
Dnieprepetrovsk civnrmda da 
faaliyette bulunmaktadır. 

Leningrad'dan yeni haber alr. 
namamıştır, Bur~a Ruslar te
şebbiısü ellerinde tutuyorlar, 
Moskova radyo~u dün bahriye 
kıtn.lnnmn Alman hatlarının ge. 
risine muvaffakıyetli bir kara. 
ya çıkrş hareketi yaptıklarını 
h~ber veriyor. 

Sovyet 
tebli~i 

Londra, 14 (Radyo) - "7,15" 
Gecey:uısı Motkovada neşredi .. 

len Sovyet tebliği: · 
Birinciteşrinin on UçUnctl günU 

askerimiz biltün cephe boyunc:ı 
harbe devam etm•ştir. Muharebe. 
lcr V~azm::ı. ve Briansk mmtnka • 
larmd!l. bilhassa çok {iiddetli ol ... 
mustur. Askerlerimiz gür.Jerce su. 
ren çok Hiddetli rnuharebelerdc:t 
...onra Vinzmnyı tahliye etmişler • 
fu. Alman hilcumu müthiş mu _ 
ı!aYemete 'l'.laruz kalmnktadrr. Bir 
~ok dii§mnn harp malzemesi talı. 
cip edilmiştir. Cumartesi gUnU 
122 Alman tayyaresi tahrip edil. 
rııiştir. Sovyctlcrin ztı)iatı 2i tay_ 
varcdir. Diin Moskovn civaıında 
7 Alman tayyaresi tahrip edilmi~. 
tir. 

J.ondra, 14 (Rnclyo}- "7,15" 
Sovyet tebliğine ilave olarak 

1el)rcdilcn bir tebliğde ''nziyet 
ıakkmda ııu umumi tablo yapıl • 
~:ıktndır: Almanlar geniııı miktar. 
fa seyyar kıtalar ve tümenler kul 
anarak taarruz etmf<-lerdir. BU " 
ilk kayıplarma rağmen birkaç 

'llilltnkada bilyi.ik taarruza çalıŞt. 
·•orlar. Rus ordusu bUyük muka _ 
:remet göstermekte, hava kuvvet. 
!eri ağır darbeler indirmektedir. 
rayyareler knra ordularının hnre. 
ttutına faaliyetle iştirak ediyorlar. 
Düşmana her karış toprak dağlar 
~bi ölU yığmlarma, sonsuz mü 
1imm:ıtı mal olmaktadrr. DUn yal 
111. bir mmtaknda 600 ölü vermiş_ 
er. 64 tank, 23 top, dUzfüıclerle 

makineli tüfe1t kaybetmişlerdir. 
Yeni t.n'lwiye krtalnn geldi 

l\loslw\·u.. 14 (A. A.) - ::Marc• 
meydanı kar171sında bulunmuşlardır. şal Timoçenko her }1ekadar Mos.. 

Hiç tercddUt etmeden taarruza l:-0- kova cephesinde çekilmeğe mcc
~ Alman kıtnları yıı.krndıın yaptık· bur kalm:şsa da Alman doğu ku. 
l:ırı bir sn.vıı:;ıta tayyare meydanı (:'ar mandanmın Sovyct hudutlnr.nJa 
nizonunu zapt etmişlerdir. :ıçılan gedikten geçmesine müni 

13 Sovyet tayyaresi nnğlnm bir hal olmnğa muvaffak olmuştur. 
de ele geçirilmiş, bu suretle iki blrin· Vla.7.ma ve Bruynnsk kısn:ıla 
clte§rin tnarruzunun ba§mdan beri rmda şiddetli muharebeler devam 
doğu cephesi m~rkez keslmlnde AJ- etmektedir. Viaz.ma tarafında du· 
man ordusu to.rııfından iCUnam cdllen rum k_arışıktır. Bu bölgede muay • 
Sovyct tayyarelerinin sayısı 21 de 1 yen bır harp ve cephe olmaktan 
çıkmıştir. :ılynde ordu gruplnrmın bir hare • 

ket harbi yaptığı görülmektedir. 
Her iki t:ıraf da, Uıtiyatlo.rmı nteı; 
hattm:ı sürmüştür. On iki gilnden• 
b~ri eskimi.c; olan Alman tnarru • 
zunun yavaşladığı n~i.kürdır. 

Berlin, 14 ( A.A) 
Alman orduları b~kmnandan

\ığmm tebliği: 
Doğud~ hareket clcrpt, edilen 

gidişini 'l'akip ctmektetlir. 

Briansk kesiminde çevrilmiş 
bulunan düşman kuvvetıeri mü
teaddit kısımlara ayrılmıF;tır. Bu 
kısnnlann imhası rnüş~ül bir or
ma!llık arazide devam etmekte
dir. 

Briansk ile Virazma muhaıe. 
bclerinde alınan esirlerin mi:tt~ 
rı dün üç yliz elli bini aşmıştır. 

Esir miktarı durmadan nrt • 
makto.dır. 

Alman sava-, tıı~rareleri 13-14 
birinciiPc:rin ge~esi Lcnin,ıtrndda
ki askert tesisatı çnk t<" ;,.•i bir 
surette hombalamışl~rdır. 

Yalnız miltcamzl:ınn değil mt:. 
dnfilerin ıırhlI nrab::ıl~n müthiş 
rurettc hasara maruz kalmıştır. 

J.~ntlrn, 14 (A. A.) - lfosko 
va radyosu geceyarısmdnn sonra 
şunları bildirm"ntir: 

Viazma etrafında durum ço!t vn 
hlındlr. Alcnnlnr, ayrı ayrı muh.
telif noktalarda Sovyet mlidn.faa. 
lnrını ynrmm ve Sovyet kuvvet _ 
lerl muh t~IJ' me·nllerdc köprü 
başları te~is et.mi::ılerdir. Ruslar, 
yeni takviye 1 ıtnlnrı almrşlnrdrr. 

Almanlar ileri hareketlerini in• 
kls:ıf ettiı'nıcğe uğr~ıyorlar. llu. 
harcl:cler, ""'Ce r,ündUz uevnm et
mekte ve u..,ultulu top sesleri de. 
vamh surette Jnltilmekt edir. 

DüQmnn insnn ve malzeme iti 
bariyle ~ok büyiik z:ıyiat vermek· 
tedlr. 

Kıtalnrımız faşist kuvvetlerinin 
:ıiddetli bir hUcunıunu t.Ardcderek 
yeni mevzilere çekllmf.slerdir. Ev .. 
\·cl5. çek im.iş olan bir birliğimiz 
mukabil hUeumn geçerek ''K" 
remz·yıe ifade edilen ••rrdcn düş_ 
manı tnrdetmla ve mevziini takvi• 
ye cylemi§tir. 

Alman seri hücum botları 12. 
13 birinciteşrin rrJccei İnıYiliz sa
hillerine kad.ır ilerliyerek, dest .. 
royer, seri lıücunı b:>tları, ve 
tayyarelerin kuvvetli himayesi 
al~.nda bulunan bir dfü1man gemi 
kefilesine hücum ctnıiRlerdir 
D~maı.m Jmvvetli müdnf~sınd 
ve himave kuvvetlerinin ücıtün
lüğUne rai(rnen, hiirum botıarr
mız topyekOn 1800 tonilfıtoluk 
alt•: sfüihlr düRm'1.n ticaret ge:ni
slni batırmı§lardrr. 

Bir tank tc::ıekklilil 96 Alman 
tankı 22 zırhlı otomobil, 93 nnklJ 
vasıtası ve 5000 dti::ımnn askeri 1m 

Birliklerimjz kavm1ar verme~- ba et.mi~tir. 
sizin üslerine dönmfüıl<'rdir. Şimal bntmı istfknmctlnde fan .. 

Dün gece müteaddit İngiliz liyctte bulunan bir Sovyet birli~!. 
meydanlarına h:ıva hilcuml::ı.rı şiddetll muharebeden eonra "E,, 
yapılmıştır. • remziyle ifade edilen noktayı ele 

ı l?cç·rm·fltfr. 
Dün lnrriliz tavvarelerinin -

Mnnş sahilindeki işgal altında J?os!ar mu'knbil t::.nrruzl:ır&. 
bulunan topraklara yaptıkları bulunuyor 
hücumblarda, diiQm"'9na ağır ka• !'tloskovB, 14 (.\.A.) 

18 Haziran anlaşmamızın her 
iki halk kiitle!cri nras"'llJa buldu
ğu hevecnn onları siva~ct }ı~ri
cinde birbirir.e ba~ltya;ı da.ha 
kuvvetli bir duynınun bulundu
ğunu isbat eder. Bu. krubleriml-
7.in derinlik'erine kök salan si-
15.h ka.rd~liğinin an'anevi bağı
dır. 

nerlln, u (A.A.) yıplar verdirilmiştir. Röyter ajansının mub:ı.biri bildi-
da sulh düsturuna uyarak Milli riror: 

. 1 1 h.. Alman orduları baıkurnıınd!lnlığr.. Alman tıvcılnn tnvvare karm L . 

İ"'t<! bu dUVITTJYl"1Jr ki, ünlü 
devlet Tt'lsinize ve cloc;~ milletin 
istikbalin<:, val've ve bu giiZf'l 
sehrin mlim"ssili i'e'edi·:e ret"inc 
i{n.dehimi kn.ldrrır. ,.e bize gösle· 
ri'"n 1 nb·Jlclen dolavı en samimi 
tes;c't <ürlerimi nruedcrim. 

VALİN!~ Cl!:VABI 
V:ı.Hmiz funt Tu1{ral Fon Pa

p~:ı·n nut:runa v<'rdl~i ce\'apta 
büvUlt f'l irıin, En•·an P:ıı>en ve 
kı lar.vle birlikte lzmb ziyaret
lerlrd n do•avı eevjnce ictir:!k 
edere'c gerek kendisi, gerek m'
e i arkndaşı ool di~·c reisi Dr. 
R:!ırrt Uz hnklıındnki rüzel söz. 
1 • · 'len dolayı d"rin tc.~"1{kürlc
r · i b·ı lrmin, 1 "O e·~ inin dün
van•11 blrco'< ye. 'erind.l devnm 
et i wi b•ı znmnnd1 Tiirltivenin 
ve Türklerin yurtta sulh, cihan· 

S~flerınm yij tsck ! ha:Cll ve U· mn busus1 tebliği: Vlyazrr.a sahasın· enmgradı mUdnfan eden Sov • 
kumetin basir~tlt:lr idaresiyle kovma ve bahriye toprumuz. 31 yet kıtnlnn )·alnrz Alınan hUcum-

da çcvrllml§ olan dUşmaP kuvvetleri, d'" n t · a·· ·· ·· ~·· vatanın her to.rafından oldu!".u u~~ n ayyareQı ur-ıurmu0 ır. larmı durd•ırmnkıa knlmıyorl:ır 
gibi İZ'nirdc ve Izmir vlHl.yetin- şl:ndl kntt olarak lmhıı cdilm~ buıwı· fakat aym zamnndıı bazı kes.im-

maktadır. 
de teneffüs edilen havanın bir 

1 
T lerde t;i<.1detli mukabil hUcumlar 

huzur \'a sUkiın havası olpuğı.ınu Drlyıınsk cephelerinde de dll§D!anm da y:ıp;yorlar. 8 le 10 ilktc"rin n-
bclirtmiş.:• r. Valimiz ilci büvü1..: ç6zUlmc.91 durmııdan devam etmekte- rnsında üc gün sUren bu rnuknbll 
millet nrnsmdnki aamimi dost· dlr. nu iki mua1.zam meydan muho. D . I lk hU"umlnrm blr:nde Almanlar 1500 

1• 1 k · ·k azma ıa ın menlaa· luktnn ve iı\i mem e etın 1 tı"n · robeslnde Almnn kıtaıurı tarııfından ü:ü ve bir çok ynrnlt vcrml§lcr-
dt müna .. cbetlerinin inld!Jaflanan alınan eaır mll(dıırı boo yuıı tı1nt eı:ı· tini düoüniir, her sayı· c':ir. Rus.:ıır 18 tqn!< karşı lrnypıa 
ticaret itil/'! fr.amesinin "arnttığ"ı mı:tır. Eelr mlkdıırı dul'Jllndııı:ı art- s;nda en ,.e,.me va•ılar topu ve ô hnvnn topu batıu-ya:n 
duyguları ıfnde ederek büyüle el- maktadır. u ~ 61 tahrip \'eya iğtinam et'Jtişlcrdir, 
ginin TUrk millo.ı: ve İzmir vila- n~sreder Sovyet htva kuvvc:tlerinin kara 
veti hnldnnrl ki cerıi:eVilr hitap- :Ooğu ı:cphcı!ndc hııre~O.t tıaa!qdı· 

1 
hnrel:atına ynptıklı:trı mUcııeir ynr-

lanndan dolayı 1Ukrnnlrırmı bil- 1 !1'ınd~nberı Almc.n kıtaları tımı!ından fl:~::Z::ll dım son gilnlerôeki muhnrobele. 
dirmiştir. ı ıılınan esirlerin tonckfln mikdım Uç rin önde gelen vnsıflıırındnn birl· 

Vali nutkunu bitirirken kade- milyonu r;cçml.tır. j GOZ MU fEHASSISI 
1 
<lir. Bu suretle, 10 ilkteşrinde bu 

•lni ekf:elons Alman de\'leti ref- 1 C) fir cephede fa:ıliyctte bulunan Sov -
si11hı 1:1 tatlfle. Alpırın ..,..;ıı~ 1 t,..in n"rlln. H CA.A.) yet tayyareleri 3 Almıın taW.ı, 4 
refnh ve s3ndetirıe knldıTm•-ı Ye O. N. :o. i'.jn.ıısınrn askeı1 bir lmy· Pazı.ran.n ııa§ıta oer C1lD kamyon, petrol s~rnıçlnn ve vU:z:.. 

• 1 t 1 b ld ,. ö Al OGl.EIW.N ·01',tA " btiyiik elc:i ile Bnvan Pn ~!"nin na' o.n ıa er a 1ı-ınn 6' re man den ;iynıJe diğer nakil va~rtıısı tnh 
krn'nrmın r.crcflcrine irmistir. tutıııarı tıarJc cephe.sının nıerıcez kel!'· T a/,sım, Kamer Palas ':-iv etmısıemir, 

Ziyafet gel' vo.ı.-··~ kadar snmi· mlnde yııptıktıın sUr tıı ileri b:ıreke· 1 nci ha~ 1 l\fütblş c:ırpısmıılar 
mi pir dostluk havası iç:ndc de- ı ti esna ııı\Ja, 13 blrlnc!te~rin gUnU l" lrton: tllSl:S j lUoslw\'a, 14 (.\, . ) 
vam etmiştir. , ı birdenbire, !ııaı bir Sovyet tayyare lliı•••••••••••.ai Pravda gazetesinin muha.b!.rl 
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ı He di ve 1 i bulmaca- '.-....Sıiiii-.ilililim'ııi~-..zı~il::l ~1~llllliiiil-.. 

mızı kazananlar 
- Büııkü snymıı7.dıııı de'l.'tlnı -

S 
•• e 7.38 Ha!"ıt program, 7.t5 Ajans, 

. Urprlz 8.00 Senfonik mllz.Ik, 8.80 Evin saat!, 
12.33 TUrkçe plll.klnr, 12.45 Ajans, 

BU\Efl AŞK U(iflU~D.\ 
R0'1.\.'.'lil JiAZANA1'"LAt: 

~ l&ltcı 13.00 TUrkçe pUl.klar, 18.30 J{arl!iık 
'et ~l ndrunalullı ten. kuyor, fakat eline geçen bu avr da program, 18.03 Radyo ı>alon orkes 81 - Muhittın özgU~y: J-~mnlyet 
t~tte]tcn:aım gözü vak- hemen kacırmnk istemiyordu. Kö- trnsı, 19.00 Nilın\"cnd ve ıııcaz maka- 5 inci ~ııbe polls memuru, •2 

- Ala· t 
~ö 'bır kadın gölge· Ul tesadüflerı önlemek için, kndmı ınmdan ıµırkılar, 10.30 Ajans, 19.45 ettın: Kumkc.pı · N~anca, Havui.lu 1 
ldııtıJ f.1skelesi oldukça fstanbula jnm& 'fikrinden müşkli - Serbest 10 dakikıı, 19.55 Fasıl şarlu· bostan sokak !8, 53.- Necati Parlan, 

~ın bulmakta g'ÜÇ· latla va.z geçirdi ve Kadıköyde bir ıarı, 20.1:5 Rndyo gazetesi, 20.45 .Mnr· Beyoğlu orta okul No. 37i, M ZU~ 
L boylu .. sinemaya gitmeğc karar verdiler. ta Eggert'dcn parçalar, !?1.00 Ziraat tU Alpar, B~şik.nş Tı.lrkali mııhallcııı 

- "il' lı:acıın" guzclce ve ol- Yolda herkes bi't kadına bir de tnkvlmi, 21.10 Mandolin kuart.::U, Mehmctali sokak 30, 55 İnci Boro-
~ct dı. Gôzlerl an· Mehmet Cemale bak1yordu. Meh - 21.30 Konuııma: (lOO sene önce nasıl naip: Burııtı Emek apnrumanı 8 nu
~dttt Ccnuı.ı iskele at. met Cemal be nı:.zarlnma ktFi•r.M•. yaşıyorduk>. 21.45 ırnı.s k 'fUrk mu. marnda Blnb şı Kemnl kızı, G - 1. 

ettnedi, fakat 1ta- hktan ıiyadc, hayretin mcveudi.}:e. zlği programr, 22.80 Aj n3, 22.45 Dnns 1 Selim, Pendik Ankarn caddesi. No. 
t C kadar hafif değil- tini anlanuyacak, görcrniyecek kn- mUzl~i. 165. 87 - Abdullah ôzllidalgıç: üs· ı 

~ali fena halde dar af değildi. Fakat )-'anmdıı.!d kUdar Tcpeoaşı CaddeBt 2M numarıı-
~ kadının limit verici vaziyeti her ne da, 8 - .Mı;zııffer Dinçer üskUdİı.r I 

k e Ml'hmet Cemal p:>.n!-ına oluıea clsur. k"'ndısinı sü- 1 Nubkuyu u caddeııt 1..okmacı o lu 
ı.~ 'c ı Ughiyordu. :E çarşam '>a Perşembe 9 - Suna; Balat Hızı:-çavuş Mecı·, 

e\'v~·dc, dedi. Her ka- Sırıemaya \lanncnya kadar bclk! > _15 l.teşrinlıu ı.teşrm füye, 2s numarada, oo Vahdet A· 
C!cta a büyle tersler... yfü: kişin'n hayret dolu nazarları ~ ğ"trman: Nauman şirketi memurıann· 

" cıat':lk kadına .}a- nın suzgccinden geçtiler ve sine- <t dan Gcilata Voyvoda cad<l"sl, 91 - R. 
J llc Jı: l:ıunnzaıı: 2~ Itıımnzıın 2-1 ctı .. Mehmet may geldikleri zaman ta.hii bir L.._ Erensel, BccıikUı. .. ·şenlikdede Knkmalı ' ,,. ..-- llı11r: 168 Hızır: J6l " " 

"4 ,.,,,_ !oc:ı bılcti aldılar. I..oca {ı ıklıınn kapı 3, 92 - Refik Gaçmez, Horhor 
l>U'('t "b• ~. lta gı ıdir. Kova· dış alemle alakalarını k('sen r.ıiı· caddesi, Yeşilmekke ııoknk No. 6 

illldu rnsan kovalar.. ıkemnıc hır sığınaktır.. Mehmet · 93 - Sedat Ata Alenn, ~rtevnlyal Valdtıcr ' .ıs:ı t1 E'z~:-.ı \'o.satı Bzanl 

ti}' d ~at fe~efcısinin Cemal de bu uğurlu höcrede ka • lisesi No. lOiO, F. 6, 94. - Mihrt Birol 
t?ıc~ 0 rdUncü defa ka. ran1ıktan istifade ederek yeni nr- lstanbul gUmrUkleri Zıraat mucadelc 

GUneı:ılr: 
(l.11 

doğu~u 
12.S!I 6.18 12.48 

. konu mağn mu. l'ad ı.} in tnm manasile anınştık- baştcknl<-!yenllğlnde, 95 - L9.mbı No· 
bere.~ hın sonra kadının basını göğsti:ıdc to!, Kadıköy Moda caddesi 112, 96 

Öğle 12.00 6.SO 12.00 6.31 

ikindi ı:>.04 9.85 ıs.o;, 9.81> 

l Rı r gittilN· Kadı· buldu .. Genç kadın konu§ınuyor, Kenan Akansu: Haydarpa<>a Usı>sı 
Oldu· .. " Ôl'b • ":cak gözyaşlarile ağlıyordu. Bu G. 5, 97 - Nuriye Peçe!, - Fntih 

A~"lm 17.SO 12.00 17.28 l.2.00 

l'nt">t 10.02 J.81 19.01 ı.sı 

llllc konu mok is· oöz\.·aşlarının usla S"rmnvel-r"1n ç b dd · .,57 t ... " '" " ,.. a r ı:ı a m a co. e.sı numara .. . 
~ınaı döktükleri göz )a.şlarından bir ıar- ı~ ... ..._..__ ......... _.. ..... ______ _, 98 - ljaklu Erk mm c n, Kadık!Sy 

lmı:.al< 4.83 11 .02 4.S<I ı ı.o:; 

~" hakiki düc:ün- kı vardı. Vehmet M"mal bu~. u da 2 L ""H' ·ı d ~ " Modo. caddesi Dumlupınar sokak . 
~ ~tlt 1~'ebilirdi? hissed yor, fakat yanındaki kadını 99 - Muza!fcT Akonel, Kuzguncuk 

~,~dı· etinde nefis bir günlerdeııberi munyyen b!.r sınıf'\ ı------------·ı Koncabaıı sokak No. 5, ıoo - Yusuf 
~i. d. ..... ''Crle"tl·remı· ... ·ordu. "'I " ., " r..a ıa aA a Akarcan, Cıball 63 Unctı ilk okul 4 

ı, hoşuma gitU· l{adı·1 iki hıckırık arasında: • ii D il ul ı· üncU sınıf tıııe'besi, 101 - Mehmet 
tıtıı:ı... - Benı artık kendinize tnına- ....... .-..,_-.,._ .. ..., __ ... ıııiıiıııiilı:> tı!ıı ~tın Fevzi: Askerlik §Ubca!nde yazıcı, Ka. 1 

y~ r );• nıubakkak bbı men bağladınız. Ben sizden ayrıla. dıköy, 102 _ Burhan Tarcan, Top· 
--.; .. ·• llkat her kndı" mam lle.;)İlita };vfrmlinııc l\lemurlıı 1huı· •tke·· •• ·· 6 hane FUnızağa TUrkgUcU cacı. No. 17, 

tıı 1\ i:ı~ "hoşuma git. Dıyc inledi. Meh.met Cemal de dıı •M,.neıılcr: 103 _ Fevzi Larbi. Kadıköy Bahari-
e dUı;ıiındiJğünü an- sesine hüzünlü b!.r ton vererek: • ~ Bcşıktıış CihannUmıı. sokak No. 4 ye cnddesl suıcymanpn,şa sokak No. 

iıı,.ı - Ben de s'zi sevdim, hny:ı.tı. u H kk l K bl"A 59, 101 - Snltı.h"ltin özdiyar, Kadı-
ı] \ suau de eu oldu: m:n sonuna kadar sizi btrakmatn.. te t ccar a 1 le DUriye uru .,.,r, .. 

Ol' musunuz ben Mukabelesinde b\llundu. Vaziyet Bcşıktnş Screncebcy cnd. No. 19 da köy: ı<uşdlll SöğUtlUÇC3Jlle No. 844, 
ltıdaı:ı facia ltılıklı b!r komedi manza.rnsı TUccar Avni Kalkıwaı. ne Sabahnt 105 - Sedat: Kadıköy Misakı Milli 
~ d~cr gibi bu :sö- arzediyordu. 1'"ak'lt kndm muhak _ Kalkavan, BC§ikt.nş Muradiye Cad. soltak 46 No. dn, 106 - Hikmet Te· 

iltalık an Mehmet Cemal kak ki tecssUrUnde snmimt idi. Rol No. 72 de kaynakçı Ahme Kesanec. kin· K. 'Mustafapn,şa, Sitlvrlkapı cnd· 
t llıııa,,... arkadnşım cemi- ) apan Mchm<'t Mee..'lldi. Ka.dm tek- oğlu ııc Şcfllm Şekil, Beşiltag Çırağan de.si Alnyimamı eoknk 10, 107 - cı.. 

ııh"a.rcn bir sınıfa yer- rar inledi. Cad. No. 67 de 'fabclltcı Ali Caner 110 hat Andalt: Kadıköy Cevizlik Bakla 
~ "i 81lı "tYor, yen! arka· _ Böyle söylüyorsunuz, fakat SUlhlyc Dönder, Bcşfütaş S!.nanpaşa sokak S5, 108 - Vnc!b Eren, Kadıköy 
%·ıu ?fta nı. ensup olabJl-c. kim olduğumu bilseniz muhakkak ~o. sı do 'tcrzı Cemil '.Diker ne Na Halltağa caddesi Kıvanç sokak 6, 

b 
""' .. · · hldc Arnıut"U B "1kt"" /l.bbasa"a 109 I<emal Özdcmlr: Mercnn Sc· 

~ il'd .. .,.n edemiyordu. bana. böyle sözleri soylemczsınız. " ' • ""' b thııı. ~nblre bu sözli söy Ve kadın iki akfjrull evvelki sö _ Cad. No. 9 da Emekli HU.SCyln Oz· mancv sokak 12, 110 - .Aysen San r, 
~ l1n 7enıa) gayriih U. zlinU tekrarladı: yurt flc Hafize mama ti, Arna 'llltkôy Kadıköy Cevizlik Hncıahmetbey so-
~- du: _ Ben çnlışıyorum .• Fakat be- Dua eokak No. 45 le blletçl Mehmet kak ~o. 1:5 
• ·oıa d h nim nerede çalrştığnnı öğrenirse - Erol ile Hanlfu Esen, Bcıılkta" Ha· ( DC1"(1'Y"" .,.ı 

~ Ilı oı: ivi ya. Niha.. niz hiç de memnun olmazsınız.. nnpa~a acresl No. 2 de memur Ah 
Cc\' ı... r •. ,, Mehmet Cemal rolUnli sonuna met Ercan ile FeVZJyc, Ortal<öy 1mam 

()!' a~n: tn kndar devam cttirmeğe mecburdu: soknl<, No. l9 da TUccar Tnbsln Çn· 
lı?tı usunuz? Ç'.ok iyi, _ Aman k•zrm, dedi. ç:ılışmak tnltaş ne Safiye GUldUlcr, Be lktııı; Kanije 
hAr·· dedi. Esaaen "'ı·m- v ..... 2 d d H t ,. l!:ıh " nyıp değil, nerede çalı~ıı-san çalış lşnezııdc .,o. 2 o I<un uracı Usc. 

r atd.ıı ada erkeklerin bcn'm makbulUmsUn. yın Yapan ile Nermin Po1:ıt, Bl!§iktnu Muh sarası b ar. cıı.ıın Bu teminat Uzerine genç kız ağ- BUyük çlfUUt soltnk- No. 71 cıe Be 
ll'tetı nerede çelı~tı- lamağn devam ederek baklayı ağ- §iktnş, Tahsil §Ubesı, başmemuru namık kemal'in ~ '" '" hiç de memnun zrndan çıkardı: Samı Gôknll ne Asiye ôğc, Beştktn, 
t th.ııı t C - Ben Modada Hacı HUseyin D!kllltıış cad. No. 240 ttı motörcU 

\"l'Ulll'Şt!rll"ll 1 ~l'rİ 

ı.ı t d cmali bir kat beylerin yanında hizmetciyım .. Be· ·~ Urdu A k Htıyrl Çellkkanat ile Neuat GUnlzl, 
il.!. lt.a .. · ma ren nı bu halimle de kabul ediyor mu-.~ l!ıı ~ Acaba randevu ? Beşiktaş Ktığıthane so~al< No. 69 d.ı 

h:ı:r.ırl:ıyarı • hal•! ı 1arıl, 11 

kadın, erl;el<, kllCoJ'< h~.' ül' her 
tUrk için t"l.rtı r ld<rnr ultun:ır'ıık 

hlr &.itah 't lıa ~ryor? di'<>e ak· sun · · korucu Ahmet Demir baek ne Emine 
ı~· ı .,, " Sinemadan çıktıkları zaman Meh 

n •Y a biı sual geç. met Cemal iki glinlUk sevgillsino korkmaz, Beşiktaş Abb:ısağa No, 27 

tı~ı:. ~~ldU .• Tabii mcm· hfilfı sevgiden evl<!nmeklen bahse -
~ı ··../ ısınd ki lamam diyot. teminat veriyor. g<'nç kadın 
~n ~•zlyetj id r için 
\Pratıdl!ozıeriııi nnl::ıma· mutt.ac::ıl ağlı)ortlu. 

ı. O günden sonra Mehmet Ccma • 
t "atım- Un hu ahbnb ııı görüp görmndiğini 
• att.k .~a)darpa. !l) !l hıydetmeğe bilmem lüzum var mı? 
~~ I<? 1 nci randevu Muwffcr Acar 

!'-:.•'~ti ~P ediyordu. Soz 
"il\ • e vak"t ve nere- } , ~ 11tıı k I ı tıınbııl t ~lııırlı krıı l\lemurlıı• 
•. rar aştırma • • ·•-c · ~ ı,'tın .... n : 

b.:' ~a~u d 041/1248 
ııe;::an k r an ç,kıp ayrıl· 

·tccııbc at'arJannı vermls. ~lr alo.cağın temini için haczedilip 
~ '-1< 

1
&-Unu Kadıköytın. paraya çevrilmesine karar verilen 
es rtdc bulu acak halı, seccade, kilim ve sandalye Be· 

glkLaşt.a Valdeçcşnıesinde Aktar so· 
kak 10 No.lı hanede 17.10.941 günU 
saat 15,SO da birinci açık nrttırma ile 
satılacaktır. İşbu gün kıymet yUzdc 
75 ini bulmadığı takd!rdc 20.;ı.0.941 
gün ve aynı mahalde \e ay.ı saatte 
ikinci e!:Jk arttırma !I(' satılacağı ııtın 
olunur. t37555) 

: fAYOALI f.'iALUMAT 

SEMiZOTU 
tınız. Bir baı dnk kadnr snııl1'saklı 
r.irke ve :.uz döklıniiz. Biraz d:ı ku. 
ru nane serniniz. Hepsini iyice ka· 
rı t·rmız. Bir tabağa güzelce koyu· 
nuı. En iıslilnti de bel' on zeytin 
\ ne 1 le FU.,Jcyinız ve ka.c;ıkla ye
:; .niz. Oralarda bu yemeğin tcıl ip 
g-tlnilnde konu komsu bile davet O· 

~umır. 

getiı-dikten sonra e\'\"elfı iç yağı 
ıle bnlmumıınu biı· kap iç;ndc el'it 
meli, bu i5 bıttlkten sonra reçine· 
yi iJf,ve ederek karıştırmalı. en ni
ha) et keten ya~ını karıştırıp ntc§ 
ten indinne>li. On beş günde biı· de
fa bu madde ile ayakkabınızı l ağ
!araan·z katiyen rutubet almaz ve 
bUtlln kış 8) lnrındn rahat eder. 
siniz. 

fiı\tı s ' kıını .. 
de vıipucru Murad Uzun Uc Emine, İ()vzl .} eri \' AJ01 l•itabe\1 
Beşiktaş. TUrknli ma.h. No. i de mc ht>r kltabcıdıı bulunur. 
mur Tcvfık Tulu ile Naile T~ngöz, 

Maçka SilAhhnne sokak No. 5 tc Ba'b. 
çrvnn I·;tcm Tırpan ile Nazmiye Fi· TUrkırii mah. No. 5 to memur SUlcy 
dan, Dcşlkta17 Akaretler, Ş::ılr Nedim man Gözaydın llo Hatice, Be,şlktaı; 

sokak No. U2 de kunduracı HUsnU Bal mumcu çiftliği No. 281 d KAmll 
E .rı;in ile l•'atma Hlçyaramaz, Orta· Ocndcrc ile E11;1lno Korku, Ortaköy. 
köy Dercboyu No. 151 de §Oför Sn• [)el'('boyu No. 63 te MUteahh!t MUca· 
Um Onur ile Fahir(' F.rman, Bc§iktnş h!t Canlı ile Naime Alpay, 
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l•'akat ~mlar bu1. tutmuştu. 
\h Scdriğe Vf' diğer arkada..5Jn.ıa bir baber gönderebil· 

seydim. Fena halde meraka dü eceklcrini biliyordum. lh
t:mnl ki, beni arayıp huln:ak İGin adam <'ıkara~klardı 
Halbuki böyle bir.hareket' bu tipide öliimii bile bile davet 
c.tm0 k demekti 

f::ıatlerce yatakta bir o yana, bir bu yana döndüm. 
durdıun. Yorgun clm;ı.ma rağmen bir türlii uyuyamadım. 
Başkaları benim için uykusuz kalırken benim mı~ıı mı
~ ıl uyumama imkan yoktu .. 

Bütün cehtimc, gayretime rağmen gene bir parça uvu
yn kalını~ olmalıvım ki, lbirden silkinerek gözlerimi aç
tım. 1 mimle beni cağırıyorlardı: 

- Baymı Ver& .. B"y~n Vera! .• 
Bir Hlhzc.nereac olduğumu ı:ıa5n dım. ve 1-eııdimi ken-

dı cvimc'!e sandım. 
Vera .. Vera . . 

Yalaktı.ı kalkıp oturduın. Artık kendime gelmiştim. 
- Ne var İris?. dedim. Entarime sarındım. ve onun 

baPucuna gittim. 
iris, sanki di~l~·ri takırdatmıı:ır~sına titrek bir seı:.le: 
- Lambayı yak Vera .. eledi. 
Derhal lô.mbayı ) aktım. 
1ris yorganının nltındn iki bulslüm olmuştu. Kireç gi· 

İ:i~ lx·mbcyazdı yfü.u, almııda nohut büyüklüğ\inct•: teı· :.ı
ııelcri bırikmişti. 

Seslendim: 
- Nen vnr lrı&. Sancın mı tuttu? .. 
- Vera .. Ah Vera .. G~liba do~um ağrılarım bu ... ~e 

yapacağiz? •. 
Fena halde lirkmfü;. şn.şırmıştun. Dizl~rim tirtir 

titri) ordu. Bir iskemleye uzannraJt ~ektim ve L'ir kı.i.lçe 
gibi cöklJm .. 'fırnaklarımı kanatıncaya kadıı.r iskemlenin 
! ollarır.ı sıkmı, sı1:tım. 

- F~kat burada da kimsecikler yok. tek ba ;ına nasıl 
üurursun di •c acizle fısıldadım. 

\ 

Kuruıu~ ta:tlw 1888. - :xroıayesı: 100,000,000 Türk Linı.n 
jube ve Ajan~ adedı: 265. 

lıraı ve ııcaTf '•e-r ~vı banka muamcltltri. 
l'ara oırıınırı·nıer, tR.Sua tını Utraoılre nrtyor. 

• 

araaı 611.nka.smı:ıa KUmtısralJ -· aıtıanm taııa.rn1l ae-~ .. ı-- ~.,:ı • u 

~ Ure.ır l>UIUl'lAnııı.ra ıene<le • de.te 

olAnıı ı:ore tltrıımlyt' 

tllecelr kur'a Ut stnğtdakl 
11\~tılıı.cı;l:t:ır. 

• M'~ ı.00-0 ıımııı. •.ooc 11.rr ı oo "'1eıd tıO ıtm111r ~.ooo uno 

1 • 60ı • t.OOCi , l%C UI • •.80e , 
1 • '"JO • l,000 • 1118 ıo • uo~ . 

•O • IOJ • .. OOG • 
Ol.KKA 1': lieııapııı.rmallkl paralar tıtr 1eoe !çtnde :)() '1rada.n •8 

:ıQimlyenıen lkr&miyı çıJtugı takdirde % ıo faz.!a!Syle ftrilect:~ r 
t<~ ·: ı l Mart. 1l ~n.zlran U !!_'3 IQI U Blrlnclkllnım tıı.'1hle. 

:.nJe yopllrr 

Ada/ar Maln1üdürlü uünden : 
"'t;~\ITI lE\'Kii <JIN 1 '\lubammen Klra1;1 

Sedefadası BUyUkada Balık Voloyerl 1200 Lira 

Kamlno BUyUknda .. 
Köyönn Burgaz .. 
Manastır " 

,. 
Halik " 

" .. .. .. 

400 
100 
300 

2100 

.. .. .. 
•• 

Patr!dış (Pıırtik) ,, ,. 391 ., 
Yukaıda cvsa ı yazılı 6 adet balık voh mahalli kiraya w:rllcceğtndc;n ta· 

!!p olanıarın ihale günü olan 27.10.941 Pazarle9l günU 8nnt 14 C!c Adnlar Mal 
mUdUrlUğündc- mUtcşekkll satış komisyonuna muracaatlan ilfuı olunur. 

(9115) 

Belediye Sular idaresinden-: 
ldarcmızln F rfköy litclycsi 1 in ehllyetll bir eıektriltç! aımacaktır. 

Vcrılee<>k gündclllt talibin lmtıhanla anlt\§llnc k ehllycttnc glSre tesbll cc.'lıle 
cektir. Tal p olanların chll.>etnnınel1!rl ve bonservislerile birlikte bir hıtld 
ılc Takslmd , Sırı,.ervllerdc i.'l:ıre mE>rkezlnd muame-lM servısioc mUrncaat 
etmeleri. (91 ) 

Devlet Dcmiryolları ve Limanları fşlelme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 33150 lira olan 2000 takım pirinç İspanyolet, lam 
·•Çubuksuz,. ile 3000 adet gömme !tapı kllldl nynası "Pirinçten,, 27.10.0.&::. 

Pazartesi gUnU saat 14,30 da en dört otuzdn Haydarpaşnda gar blılaın da 
hUlndekl komisyon tarafından açı t cksiıtmc usulıylc satıh n.lınacakt.ır. 

Bu ıııe girmek istiycnlerin 251 lim 25 lmrı.1şhık muvakkat teminat ve 
kanunun tayin elt!ğ} 'c lklı> blrllkt ek itme gUnU 8ftatlne kadar komlso. 
yona mUraenatl rı l!zımdır. 

Bu ı e ait şnrtnnm in komisyondan pnrnsız olnı'ıık dağıtılıntıktadır. 
(8923) 

·-. - - -- -

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

,\uknra cnodl· lııu. e-: n.ctcbe..r yerinde fe\·L:aludc uazaret.li ha· 
'adar \ '0 eydiillık lıir bina ki111lddll'. 

\'akit f:aıl'ksl idarC'h:>..nC1<lnc nı\lr~t. c - - - --

A.Şl{JN MUC!ZESf 

Franki yolu cl•kkntl<' izleyip. rolu•yarak konuştu: 
- \rınem siz! rorünce öyle se' ıneook. öyle sevin c ,... 

l.i, izinr!z sokağa ~ılmamı affedecek. Annem, ihcrkeslc ko
rıuı~maz. Bir, bizden <!şağı yı.ıkan altı kilometre ötede o~..ı 
ran doktorun vn;ıJı kı.:knrdesi ve lbir de iki ib!\.y~nla go 
rü;ilr .. 

- Yeter de artar bile, diye güldüm ve sordum: 
- B.ıb:m geldi mi? 
- Hayır! ..• 
Konm;mndnrı, ) olla becelleşmiy-r devam elti!<. Evet. 

bu hakikaten bir n.lıcadele, didinme bir becclle~eydı. 
B•r kolumla onu J...ucaklamıstım. BtisbiltUıı azmış olan 
rhzı!fır~ k.:;ırsı ilC'rkrr.ek icin varkuv, ... "ı:mizlc uğraşıyor· 
<.!t ı..:. Bırtlen mliti.ic- bir uğultu l:optu. dat:latdan aksede: 
re'c r.ıutlıi<? bir vmlayıl}la ctrnfımızı sardı. 1'"'erıa ıald 
korkum tum. Bu ml!hakkak ki bır tipi alametiydi. Ürper. 
dım. Derhal "'-' carc:;buk kuliıbi:>) e ulaş.malıydık ... 

Küc ük r rkad~ımın yiıZu korku ve soğuktan nıosmoı 
kesilmil)ti. Onu kardırmak, yün:ığine lbira.zcıl: olsun CC· 
sarı:t vermek i~in konu'llm,yı denedim. fakat uluyan rüz
~ılr ağzımı .' kat'!ı .•. Nefes'mi kesti ... 

!\Iüthış, kc; in 'b;r so~uk başlamıştı.• AyaklEınm, ba,.. 
caklarım uyu maı.t ydı. <;c:cu1c ise neredeyse donncaktr. 
Lakin, bu ynptı~ır.ıız ?.ırdclılikten 'başka ıbir şey dağildi. 
Fakat g...r.c d"' .?ldiği~ıe ll ı:ıman olmamıştım. Ya gelme
f:Pydim, c:ocuk n:ı-.ıl evıne dıiııebileccl.ti? .. Böyle lbir hava
da oğlunu dı anya c.J.mıya lbırakan anaya karşı Meta kı
zı~ ordum. Fnkat C• d ne bils'ndi .. Burada tipıler bit'dCT! 
bas.• rırdı ... 

ıı.h ne olurdu k; bır yolu kaybetmeseydik Karlara.na
forlar yap:ır-k yağı or, öz~özü görmüyord~ ••• 

Lapa l"pa, s ıvrula <.. nula ~ağan karlar yanakları 
mızdn donuyoı. il umı: gözümuze doluyordu .. 

Riız~ar da bUti.in 'ücudumu dişliyor gilbiydi. Ayakl 
nm donsa. buz l-eı:sr de yüriiyecek, yürüyecektim •.• 

Zavallı Ft·~nki ·org-unluktan ve kar şiddctind n 
tık ~ urüm<' '11 dı..· unulmus, yunrba~amda sürul; "• 
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10.000 kadını 
'-f ayrette bırakan 

G • p BiR 
PUDRA 

T İ 

Daha güzel 
gôrOnebileceüinizin 
Kat'i DELiLİ 

BUG OtJ bu 
TECRUBEYI Pudracılıkta şayanı 

hayret son bir keşif .. 
Cıldi güzellestıren, Yapınız. 
ona güzel bir cazibe ve leni bir ha 
yat \'eren ur.sur ••. donulı: ve çirkin 
bir cildi, gençliğin tabii renklcri!c 
süsler. Pudra yağmur'a, Rüz.gar'a ve 
hatta terleme'ye nğmen bile sabit 
kalır ve artılı: parlak burun bırakmaz. 
Bu cevher (Krema köpüğii) n&mı ııl· 
tında beratı ıslilual edilmiş ve yalnız 
Tokalon Pudrasındıı. bulunmaktadır. 

CiDDEN UHI. BiR TEKLiF 
Yüzünüzün bir brıı.fımı krema 

köpüğü sayesinde i~ihzar edilen 
T o le a 1 on Pudrasını ve diğer ta· 
rafına her hangi bir pudrayı sürünüz. 
Şayet "Krema köpüklü pudra" ile 
pudralanmış taraf diğerinden daha 
güzel daha taze ve daha cazip ~· 
rünmezae Tokalon pudranmı verdi· 
ğ"iniz para iade olunacaktır. 

t.ımli~indcn: 

Fatlnın l{ocası Mehmet Mustafa 
Mollıı. zade aleyhine geçiınsi7l!ğc mUs· 
tcnldcn nı:bğı boşanma. do.vasnun le· 
a kılınan muhakemesi ncUceslnde, 

TURKiYE 
iŞ B KA 1 

Küçük tasarruf 
hesaplnrı 1941 

IKR.4.MIYE PLANI 
KEŞİDEC..ER· '.. Şubat, 2 Ma. 
yıs, 1 A#Ustos, 3 İlkteşrln 

tarlhltrlrd" yapılır. 

1941 lKRAMIYELERl 

1 adet 2!l00 lira.Jık = 2000.- Lira 
s 1000 ::; 8000.- • 

2 ~ 7~ - 1500.- .. 
4 ~00 - 2000.- • 
8 250 ., - 2000.-

85 ıoo • .. 8:500.- .. 
80 .. 50 .. 

soo 20 

En ldarelf 
LAMBA 

Be,;ikta, Sulh :'\lahlmneleri ba kli· 
tlpllğlndt'n: 

1941/8 
Mehmet Ha.dl, Münire ve .?yl~hmet 

Muhsinln şayian mutasarrıf oldukları 
Ortaköyde Hacımahmut mahallesinin 
Çayır sokağmda eski 21 MU. yeni 2 
sayılı ta.rlanm tamamı, kabili .taksim 
olmamasından Beşiktaş birinci sulh 
Hukuk hAklmliğinln 190/56 sayılı 
kararile umum arasıftda açık arttJr· 
maya çıke.rıınuştır. Şartnamesi 

14.10.941 tarihinde divanhaneye talik 
edilmiştir. Birinci arturması 4.11.941 
tarihine mUsn.dlf Salı günU saat H 
ten 16 ya kadar memuriyetımlzde ya· 
pılacaktır. Arttırmaya iştlrAk için 
% 7,5 tcmlnat akçesi ,·eyabut mllll 
blr bankanın kefalet mektubunu ibraz 
etmeler! mecburidir. Birinci arttır. 
mada verHcn bedel muhammen kıy
met.inin yUzdc i5 nl bulduğu takdir 
rle ihalesi yapılacaktır. Akııl halde en 
son arttıranm taahhUdU b:ı.kl kaımdk 
Uzere arttırma on gt\n daha temdit 
edilerek H.11.941 tarihine mUsadlf 
Cuma gUnil aynı saatte en çok arttır. 
ranın uhdesiM lhalel knUyc:;I ıcra o· 
lunacaktır. 

Salı§ peşin p:ırn. Ue yapılacaktır. 
Evsafı: İçlnde bir mlktnr şcftnll ve 

ayva ağaçları me..,·cut olup halen çl 
çek soğanı mezrudur. Mcsahası: 

160S/'i6 metre murabbaı dır. 
Hududu: Sağ tarafı l{lmll tarlası, 

sol ve arkn,ııı İnekçi Ali, ManJl, Ta. 
naş. Yorgi tarlalarile mezarlık ve 
~phesi çayır caddeııilc mahduttur. 
Muhammen kıymeti (1500) liradır. 

rallar arasında ıılddctıi gcçimsi.z.u .. 
uı mevcudiyeti abit ve kanaat dahi 
asıl olmuş oldu~undan boşanmalan 

na ve Mehmet Mustafıının bir sene 
mUddcUe evlenmemesine ve keyfiye· 
tin tescilin~ ve 1538 kuruıJ masarifi 
muhakemenln mUddelnleyhtcn alın. 

masme. ve kabill temylZ ôımak Uzere 
10,7.941 tarihinde karar verilmiş ve 
bu bapta alınan 911-518 No.h ll!'ım 

bcrayl tebliğ gôndC'rllmlş ise de lko.· 
metglhmın meçhul olması itlbarlle 
blUI. tebliğ iade kılınmış ve bi:rsabık 
Ol'unmda dahi U!'ınen tebliği tensip 
edilml§ ve mı.mm bir sureti divanha· 
neye asıımış olmakla keyfiyet Un 

1 İstanbul Belediyesi ilanları J 

200' No.lı icra kanununu muaddıl 
3890 No.lı kanunun 126 met maddesi· 
ne tevfikan !pot.ek aablbl aıacaklılar· 
la diğer aıakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayrimenkul Uzerln· 
deki haklanlı ve hususile falz ve 
masrafa dair olan idd!alannı evrakı 

mUsbitelcrlle on gUn içinde memurl· 
yetimize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde haklan tapu sicilleriıe sabit ol· 
madıkça satı~ bedelinln paytaşmuın· 
dan har!ç kalacaklardır. Daha fazla 
malumat ~lmak istiyenlerln 941/8 
dosya. ~o.sile memuriyctlmlze mUra· 

Tııhmln R. lllı: T. 

553,75 41,53 Clh:ınglr yangınyerinde Kılmc;:all mahalleslnln Karadut 
sokağında l'i ne! adada 45/l numaralı ve 22,Hi metre 
murnbb:.ıı sahalı ıırsa. 

caatıarr i!An olunur. (37556) 

166,tiO 12,4C) Aksaraydn 1nebey mahallesinin Koçibey KUçUk Langn 
sokağında 64 ncU adada 1~ -38 harita numaralı 34.,50 

metre m\lrnbb:u sahalı arsa. 
Birinci sınıl 

mütehassıs doktor 
NURtBELLER 

olunur. (37554.) 

SAHIBt : ASIJ\1 US 
Basıldığı ver : V AKIT Matban::iı 

Umumi nesrivab idare eden 
Refil' Ahmet Seveııell 

Tahmin bcdt'llcri ile ilk teminat mikdnrlnrı yukard:ı yazılı 2 parça arsa 
satılmak tızcrc ayn ayrı açık nrtlırmaya konulmuştur. Şartnamt'lerl Zabıt 
ve Mu::ı.me!Cıt :MUdUrll\tli kal,.mlndc görlllebillr. İhale 81.10.DU Cuma gUnO 
saat 14 de Daimi EncUmımde yapılacaktır. Taliplerin ilk tcmln:ıt makbuz 
veya mcktupl:ı.rll il ıc gUn muayyen s:ıattc Dalmt Encllmcndc bulunm:ı. 

ı "tR ve HUD DA ;;TALIKl.J\ Hl 
4'nkara Caddeflt S o. 11 

' ' " l\·ent> ea.11tlert: ti\ tı!tl ıtlhartm 

tarı. {9191) 
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~eliyor, ikide birde kapaklanıyor, tekrar doğrularak yolu 
na devam ediyordu. Bir an geldi ki ~rtık tal:ati büsbütiin 
kesildi. Olduğu yerde kalakaldı. Sonra bir külçe gibi ka· 
rın iı .•:ine yığılıverdi ... 

Çocuğu di\rtü~:iycrck: 
- Yok .. Yo\ Franld .. diye haykırdım. 
Franki başını ~allıyarak bir kütük gi!:ıı ban:ı do~ru 

yaslandı. Oooh ! .. Hemen, !3'\Jracığa, onun yanma uz;ın. 
mak ne hoş olacaktı. Fakat insan üstü bir kuvYct ve kud. 
t etle onu ayağa kaldırdım. kucai;ma aldım. Fa?.la çabal~· 
'llŞ. vonılmuş ol foğum için soluyordum. Buna ra~men 

Frankiyi bırakm:ıclun. taştmıya devam ettim. 
Birkaç ıztır":nlı adım atmam· .. .., m ki hayat;,mm en 

sevinçli marı,zar.1lrrından biriyle karsılaşmıştım. Biraz 
tede bir kulübeııın loş hayalini gördüm. Franki'nin an

rıesi olduğunu sandığım bir kadın da baııa doğru ~e!i}or
du. Yakla<"tı ve ikımiz birlikte Fr:;ı.nkiyi kulübeye ta.<jıchk. 
Herek kapıyı ardımı kndnr actık; tekrar kapamak için de 
.kimiıin gücü nncrı!: yettı ... 

B"n duvara d~ vanmış soluyordum. Siyah saçlı ~enç 
n:.a.dm Fraııki'nin e1bis"'lerini c;ıkanyor. küçücük çizmelt· 
rini Gcldyor. ÜZl'r;ııe buz damlnları o.•Jrmuş yün boyun 
\tkı ım cözii,.:ordu l:hı and1n var.m saat sonrasına kıı
d~r olup bitcn1~rı f'('l· " vli\·emiyeceğim. Kuvvetic hatır
<ıdığım y fı.ne v. yarı donmuş €l~erimin }.irden buz gi-

..,i & vuk SU doltı b;r kaba daldırtlmasiy}P ko:•-3rdığ-ı:n 
ığhktır ... 

Kcnd mı uzerıırıdc yün bir entarı. gürül gürül yan:u1 
ragın yanır <;C-n lmi? bir halde buluncaya lrndar ctra
ımd hılt>r n far1 ında olmadım. Oturduğum iskemlenin 
.., • • 1'l a ı arlı bir kız duruyordu Guzleıi S'>:'Ufilurucu 

\ ıldı?. ibı ı ıl ı ldl Ru muha!ckak Evelin olmalıvdı. 
r{ulüb" pek öy'r süslu değ·Lclı, fakat ince zevkli bir 

radmm eli} le dö t ndiği belliydi. Frankinin şura~ma bu
ra ·mı vıı tı\1 :-ırı \fT •ıirkcn onu E.evrcttim 

~a ·lnı ı düm lt .dti Gavet bicim1i ·bir yüzÜ vardı. 1 >u· 
lah.lnm•ı•ı kı rrml rınrla ÖJ l!' nazlı eda vardı ki. onu dai-
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nıa gülümsiyor sanırdınız. Gözlerim biraz aşağ;lara, epey. 
cc ~işH: karnına do?ru kayınca, hayretten ağzım açık kal· 
ciı ve telaşla söylenelim: 

- A .. Siz bu havada hiç dışarıya çıkmıımahydmız .. 
Ya iişüdünüzsc •.. 

- Çocui:ı.tm clışal'dayken kendimi düşünemezdim, 
Ba\ an Vera. Sizin, onunla birlikte olduğunuza emin de
ğıldim, 

- Öyle amma .. Baksanıza ... 
Gülümsedi: 
- Aldırmavmız. ge<;c.r .. Bu ilk <;ocuğum ı'J.cğil ki ... 

Şimdi ~ıcak bir <:<'\\' içerim. bir fieycikler kalmaz 
Ay3~a fırladım: · 
- Müsaade C<'liniz de size ~ayı ben pişireyim. Siz, sa. 

clece takımların nerede oldut!unu söyleyiniz .• dedım. 
- Olmaz Davar Vera Benim misafirimsinız siz 
Gavct ciddi b:r sesle: .. • .. 

· Benim buravn geliııim hic de uğurlu olmadı. Onun 
İGİn bırakınız da ı:;:ze yard1m edeyim. H~ydi Evelin. gel 
de nnneye ~av pişirelim .. Belki biz de içeriz •• 

Çavı hRzırlavın icerken. konuşmamıza devam ettik, 
\'e ~fadam İris Bövk bana hayatını anlatt•;_ Kocası bir in· 
~;ı.iye mühcndisiymi~. Hastalanmış. Doktorunun tavsiye
siyle burnva gelm!~lcr. Kocası ,bu ela~ başının karısı için 
pek iptidai, korforsuz lbir yer olacaihnı düsünerek ilk ön
teleri tek ba~ma gelmek istemiş. Fakat !ris, buna razı 
olmamı.ş, Çocuklnrım da alar-k buraya yerleşmişler; ve 
havasından, suyundan o kadar memnun olmtwlar ki bir 
cahn c:ehirc dönme;i canları istemiyormuş. Şimdi de, gün· 
lf'ri sayılı imiı::. neredevse bir haftaya k~ar Joğuracak
mı<ı r:ocas· da ava cıkmıs imiş ... 

Madam 1 riı::, siızi.'nii şöyle bağladı: 
- .Fakat tfnider. dolayı gecikeceğinden korkuyorum. 

Yoks<ı bu sabah •"Ve dönmüs ol~ııktı. 
Kulübenin ici Ciı·le ralınt. öyle şirindi ki... f. C!eta dı . 

"'"1r:da u~ııldwarok esen. Ye kuliibeyi insafsızca sarsan 
rüzgarı unutur gil:.i oldum. Dıı::arıyı seyretmek istedim. 

.--
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Gayrimenkul satış ilanı 
tSTANBUL ~ U!'<iCU iCRA .aa.MlJBLUOU?\DA?'İ' 

9i0-t602 f)i'~ 
\"frfldl ~ 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar df s ıı s o 
c!varmda Emir Buharı mahalleelnde Bayrnmpa~ sokB~a}ttl\ ~ iJs'I 
tanın 120 hissede !5 hlssesı ve yıne aynı mahalle ve so ddesttıde dl I~ 
ralı bostanın 240 hlsscdo (!5) bissesı ve yine Yedlkule c:ı 480 ~{J 
ıan çıkmazı ııokağmda eski 17, yenl ı,numaralı oostan;aııe5ı ''..JJJS 
sesi ve yine Kapalıkuyu mcvkilnde Yedikule Fatih ın ı6 ?ıl"'"..., 
kağuıda eski 20, yeni 6 ve 6-1 numaralı SöğUt111 b9sta.n;ıvrl1'11fl fi 1'l 
eea' ve yine Yedikule lııuicinde Kapalıkuyu karşısında 5 b~ SS 
da. ~.sk\ 22, yenl 5 ve l>-1 numaralı bostanın 120 h1S3ede da ~9 il~ 
mustafıı.paşacla Hacıhaınza mabıı.llesı saray önU soı<a~tırın'.r
ıalı bahçeli aıı_,ap hanenln 16 hissede 13 hissesi açık ar ur. 
evsafı hudut ve mukadder kI)"DleUerl a§ağıda g!istcrnıo.;dırııe ~il f 

ı - 3 numaralı bOıStanuı evsafı, mczlcfir bc>Stanın ~ ıJ 'I 
caddesi tızerlndeki sokaktan girilir. Sokak cephesi ıı:erlııde ııol~ff 
UstUnde Uç odaaı bulunan bostan evi vardır ve evin önU e!1 b I 
tan kuyusu vardır. Bostanın hududu kısmen sokak ve kıSDl rııı1 ~ S'l 
men de dere ile tahdit cdltmlş oJduğundan ve tahminen yl t ,•e t'p117 
ibaret bulunduğu ve içinde birkaç meyva ağacı d!l. nıcvcu rıJ~~ 
dank! hududUc hlçb!r tebcddUW.t olmadığı ve ehlivukuf ta ~ 
na. (3000) lira kıymet takdir edilmiş olduğu, tllııttı eda 

2 - Diğer eski 17 numcı.ralı yeni 1 numaralı Alvalk J:ıOS uıcrııı jlll ti 
kür bostan Sillvrı ve Bclgrad kuyuları deresindeki cadde ... .;e ılll "",./ 

d allı" ~~ 
.ııoi<ağa girilir, mezkfir sokak cephesi üzerinde ortasın ıı. ~ı ... ıd 
da biri yarım kflrgir oda mevcuttur ve bu odaların ısr&l....- 11 
kısımda aıtı ahır üstünde bir oda ve bir hela.sı vardır. soı ... nııırıı' r ~ 

b b....- -"'ltt 
a!tında bir taşlık, bir heUi., l\stte Uç odası vardır, iş u it ı:oeV"" ~ 
dahill kısmı tAmir edilmekte bulunan k6.rgtr bir saınanll ,, ~e ıır 

. hende" . ..Ae 
bostan 16 dl:lnUm mıl:tarındadır. Sağ ve sol tarafları e ıçll"" 
lıastahancsl ııokcığlle tahdit edllmi§ ve mezru bir haldedir :, tıırf 
ôit meyva ağaçları vardır ve tamamına yemlnll ohlh'\lk ,ŞI 
!1500) lira kıymet takdir edilmiştir. 1<agııı4' ıP1' 

3 - Ve yine Emirbuharl rnnhallcsinln Bayrampaşa so 1'1111 
maralı bostanın evsafı mczkür bostan S numaralı b05te.nı1lsltı .zııt # 
lçlndo yanyana abşap barap iki samanlık ile beton ka.rglr ıııJ\ ııud t" 
bir sofa ve iki odalı bir mesken mahalli nıevcuttur. sosta .• ıııı ~ ~.ııt 

cen" ~d"' •• 
tarafı derununa kuyu caddcsl ve şimali Maltepe yolu ve ıı;tll tı1 
hetl Bayrampaşa sokağ"lle tahdit edilmiş \'e 25 dönUın lJ'IJlle~ 1 P 
bostanın içinde lki dopallı bostan bahçe mevcut oıduğıı velr& JıÔ? 
ilir ve tamamma yemL'lll chllvukutlar tarafından (3000) 

1 .;ı 
olunmuştur ve senelik 350 Ura. lcar getirmektedir. baııe-<l, 

4 - Ve ylne Kapalıkuyu mevkilııdc \"edıkule Fatl~ rrıa t.ıı~ 1 ,p' 
dl sokağındaki eski 25 yeni 6 ve 6-1 oumnralı Sö~Utıu ~ere ,-e ~ 
Sillvrt caddesi cephesi Hum hastahanesi sokağı, sol tarafı d01ı1rl' .~ 

bir t#~ kası hendek ite· tahdit edllmlş, içinde kt'lrgır bir havuz, otJıl ~ 
kılmış bir temeli vardır. Halen mezru olup bu bostan sM 'J'ılıı1' 
nmdadır. Mesaha. 10505, 39 metre murabbaı mlktarmdıı.dıt~ıştll'·.s~ ıı 
mlnll ehlivukuflar tarafından (1200) Ura kıymet takdir edl 0 ,oY. ~~ 

5 - Kocamusta!apaşada Çek Hnmza mahallesi sara>'6~ul il' ;t.' 
llfı. 33 numaralı gayri menkulUn e\·sııtı, mezkür gayri rnen anedil'' 
hamz& ve Sarayönü sokaklarının kö~eslnde bahçeli abtaP b 
zemin katma 33 numaralı kapıdan gl::für. odll bil' 

ZEl\lİ..., KAT: ZeınJni toprak bir ııo!ada bir hclA, bir 

vardır. 

A~~L\. KAT: Ufak sofada bir oda, blr he!A vardır. ,r 
BtRlNCl KAT: Bir ııofadıı iki oda, bir heıtı. mevcuttur. '(t'.ef'" 

B AHÇE: Hududu klfS'lr duvarla tahdit edilmiş içlllde 

w~ "' E VSAFI: Hane eski harap ve iııkcletl çıkmış bir vazıye t)J" 11 tresı ~ 
;\l E:s.\lL~:sl : fSO metre murabbaı olup bundan 6• ı:ı:ıe 120) 1 

bakisi bahçedir ve tamamına chlıvukuflar tarafından < 
olunmuştur. ~ 

HUDUDU: 1~ ~~ 
1 - İşbu gayri menkulUn arttırma prtnamc,,i 17.10.9" ,ısıJll ~ 

baren 940/4.602 numara Ue lııtanbuı Dördüncü lcra vaır: ~~ 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. llAnda ya.zıl "61' !' 
la malUınat almak iatiyenler, ifbu §llrtnameye 940/4602 d redl~ 
ınurıyetimize müracaat etmelidir. yıııcıe ~ 

2 - Arttırmaya i§tlr&.k için yukarda. yazılı kJymet!D tt"di ~ 
nisbctlnde pey veya mlllt bir bankanın temınat mektubu ,1. 
(Madde: 124). IJtlf'I' ·~ 

3 - İpotek ııahibi alacaklılarla diğer alA.kadarıann ve e ı:ııjll""JS
hıplerinin gayri menkul üzerlndekl bakıanm hususile fa!Z ;de e~pJ_j 
otan lddlalarmı işbu na.n tarihlnden itibaren on beş gün ıç ltlı llıı.l ,,!'·~ 
lliteleı ile birllkte meınuriyetlmize bildirmeleri icap eder. /.. b~~ 
tapu sidlll ile sabit olmadıkça salt§ bedelinin paylaşmasındııtl ~ 

ın& wı: 4 - Gö~terilen gUnde arttırmaya lallrlk edenler arttır btıl e f 
>kumuş ve lUzumlu ma!Cımatı almış ve bunları tamamen ı-a dl'~ 
ubar olunurlar. at ı' ~ 'l 

~ - Gayrimenkul •. 11.941 tarihine mUsadif Salı günU ~cııl' ~ ı 
.-tıı.dar İstanbul DördUncU İcra. memurluğunda Uç defa b3 JllıııeıJ "// 
on çok arttırana ihale edllir. Ancak arttırma bedeli ınubB ı-Oçtı'~ 1. 
yUuıe yetmiş ooşl.nl bulmaz vcyn satış lstıyenin aıacağaı&ul ne ·.J 
ger alacakltl!ır bulunup da. oodell bunların bu gayri ıncnlt s.ıtutYı.9'1~ 
1111§ alacaklılannm mecmuundan fa~ıayıı.. çıkmazsa en ço1' rel< ''~:.eD 
hUciU baki kalmak üzere arttırmıı. ıo glln dahcı. temdit edile 

1 
o6~ .J 

rlblne mll.<,adi! Cuma g1lnil saat 14 ten 16 ya kadar tstanbU ı-Oç ,.~ı 
memurluğu oda.sında nrttırnıa bedeli satış ıstıycnin ıı.ıac~rı ~ ~ f 
ciğer a16.knlılıı.rm bu gayri menkul ile tcmln edilmiş ala ııeP~ 
dan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetinin yUzde yetnlı,,ıııc!"° j 
şartile en çok :ırttırana ihale edilir. Böyle bir bedel etde edil 1, 
pılmaz ve satış 2280 numarah kanuna tevfikan s-eri bıralCıl~· ~i',ıı 

6 - Gayri menkul kcnd1sl.ne lh:ılc olunan kimso derll 6#6 ~ 
mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fcshoıunarıık J<C:ııı' ~ 
eı. yUksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğ'U bedeile al uc ~ ~ 
sa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi g1ln mUdde .,er'~! 
çıkarılıp en çok arttıra.na ihale edilir. lkl ihale arasındaki fııtl< 8f~ I~ 
ler için yüzde beşten hesap olunacak falz ve d!.ğcr znrarıat )J.ld~·~j 
bncet kalmaksızın memuriyctlmlzce alıcıd:ın tahsil olunur. ( !~ ,ı rır J 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ynlnIZ tartı ele ıııtJI l'J 
yirmi senellk vakıf ta vız bedelini ve ihale karo.r pullarını çe~d~ /ı 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve teııa.1ıye t oW_eP 
velllt belediye rüsumu ve mUternklm vakıf lcarcsi cı.lıcıya al tefll(ll J1 
t:rma oodellnden tenzll olunur. lşbu gayri menkul yukard3 g6!'~te~ı 
te tstıınbul Dördüncü icrıı. memurluğu odasınd:ı işbu ııa.n 110 ((ı"/ 
tırma §8.rlnarnesı dairesinde ııatılncağı UAn olunur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünde"~ 
--ıı:J'~ ;! 
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y,ııı' I 
1 - Şartnameleri mucibince yukarda cins ve mikdarl / 

almacaktır, uı ıJ l 
2 - Eksiltme hizalarında yazılı gtln ve saatte KabatM f.'I 

bcmlzde mUtcşerl:kll alım komtsyonunda ynpdacnktır. 0 ıır' 9ıı' 
3 - İnşaat gartnamcsi söztl gt'çcn şube veznesinden ı,S 1 

LİJ.lde alınır. Diğer şartname~r nynı yerden bedclsfi: aıuıabillr. 


