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" 
~üDUü Şef 
Don akşam Ankara
l'a hareket ettiler 
ı . 

llt.. staııbu}. ı 
"'Klrı ,a O (A.A) - Şehrimizde bulunan MUll Şef 1emet tnöntı bu 

"ıtıtaıay at l9,ııo da hareket eden bususı trenle fC)ıriml.zden ayf.ııarak 
ne·aı lllUteveccıben hareket etmi§lerdir. . 

«ltr, llrn1'
1 
Cllınburumuzu istasyonda v&lı n belediye reııı Dr LCtfl KJr. 

lllı ar.re ko t.Jn . 

Bu hattaki al yarışları 1 

Tab •inler 2 ıacı liste 
4 inci ıaylaauzdadır 

L -1 

! Mıhver.menhaları bildiriqor 

Stallngradı ••· 
1
basara l•klasız 
Sovyet mevzileri ateş saçan 

bir ·volkan ağzı gibi 
ld liay mu ı korgeneral Sabit Noyon, pa.rtl idare heyetı relai 

rauerıe t~i ÜrgUplU, orgeneral Fahrettln Altay ve daha birçok gene. leruı hen .ıınuı zevat uğurlamı§l&r ve MIW Şefimiz uğurlamaya gelen. Roma, 10 CA.A.) - Berlindeki çoktur ki ~ du.rm:iclan l~ımtl 
.s1ııı.. İtalyan muhabirl•..;n.; .. .,....,.,..ele • v ....... ız....... t-•-, · · lmek 

.... cııcrlni sıkmak suretiyle iltifatta. bulunmUflardJr. MUlf Re, nmız dlln akıtam Ba.ydar•"'"-.. 'l "'-ka-ya ._ __ ~..._.._ ... _. •-(..... ,, ,, ... .,,~.... e .......... .....,.,. ...... "1Ye"Sı ge tıe 
....,..-. ~ ... ~"VQ•ı ........ .,. .... ~vu '""- rine Ml<lirdiğ~ göre, Alınan mah bcrdevamd:rr. 

VURGUNCULUK i Ş i N O E LiİViNOF AMERiKA HARiCiYE fr~~:~~§~~ ~;i~fi~i~ 
GAZETELERiN MESULiYETi NAZIRiLE GOROŞTÜ ~~E§:;~] ;~g:::::;: 

Y 
.4 _ q 

1 
_ ~ . ber aluna almına.sn:ırn ka.bil ol - zi, dalga1I bir deniz gibidir, Bir-

'- azan : ~Uft ~ Sovyet elçi.inin ''Japonyanın Rmyaya taarnı.zu için meu. madrğı bilhama bellrtilmektedir. birini toıkip eden büyük çukuı4u 
~ deta. , •İm ilerlemed' ·' r b \'olganm ~ki luyısmı birbirine baJ vardır'. Sovyet kıtruan, silı1Ahla.n, 
bi lı~tin A~k~raya gidi,~mde lerln ne'riyatrndan beklenen fay- • 

1 
mc • '' aua ıne ceva ı: lnya.n !kö!>l"clerln S&yım o kadar (Devamı Scı. !. Sü. ! de) bit' "318.bıyctli mahafl!lnde da fozla kazanç hınl!lnnı teskin i' HAR p M E vs ı Pli TAN 1 M AZ ' _______ ____:_.:.__.:._____ ı- 11aıı._~&ı.etelert aliikaiandıran et~k. msl Ü'Zeride aipekülbyon 1 ,, , Avam Kamarasında münakaşalar 

"-da ,
11 

e ka.rşdaştnn; bu, yazı. lıarP-<etLerini önleyecek tedbirlerin 
~ 91\l l'gunculuk iı;!erhuien en tatbikini kolaylaştmnakt.ır; yok. 
qql •hYetçi görünen hazı htan· \!a§inOlon. 10 ( A.A.) - Sovyot 
~ .... ;-ceteı........... ~a bo glbı makutlarla yapılma- ç • • ıı..--::-. ta.oı -uıın farkına nmıa. hmd.a fayda olan ne,riyatla İ41te. büyük elcisi M. Litvfnof bugün ha. o ç • J • ~ ~ il ~llç b ltt"sine \'Urgunculann nUyereol\ bi.'r lmnn e,ya tizerirı.e 1'iciye nazırı M. l\ordell Hal'i ziy.._ r l ı e _Q l U u ~e e 
-~~la.rına ilet olmakta haHrm ve alpekiil&törl~rin teha.. ret elmi~Ur. Do~ cephesindeki son' V 
,ır.ıkıtı kanaatidir. cümiinU te,,ik etmek değil. durum dofayislyle ıbu görfişme bir 
t ~Ya ~YaU ihtiynçlanna ait Bl7. bu !labrlan yRzark~n Anka. alAka uynndırmıştır. M. LilYinol h u··cum ed •ı'~ e ~~ldı~tla~m suni suret- rada !11.~lihiyetli htlldlm.et ma.bafi. mülAkatın mevzuu ha'!clandn demeç. l U l 
~ btı hld 1 hısseden her g&ze- linin endi~lerfnl ifade etmit olu- de bulunmaktan fcthıap e1mlştlr. 
~~eyt 1Se tlzerine efklırı yorm; a.vnı zamanda \'Urı?'lncn. Gazeteciler, Japonyanın Slbirya. 
tı.1K_dQ. ~ikkate dant etmesi hık noktas1~an gazetelerin de far ya taarruza geçnı,.si iti'l mev.sımln 
~:_'411l ~ ltibarı1e l'tll'gUDcu- kmda olmıyarak mane'i bi'r m~nli ilerlemiş olup olmndıRı husm.unda 
~ç b fınek, l"Drgunculann yet-e manız JralmaJan ihtJmalini bir sual sorunca Sovyet ıbüyiık el-

Bir mebus HÇörçilin iktidarda kalmast 
millt bir felakettir! ,, dedi ~~ btı ~~ft.l'Tndan ikly.et eyle. hatırlatmak tstiyorm. çhi şu cevabı vermiştir . 

.. ~ te.ı. it~~ Ve İktısadl Jıast~-
"11 oJdu''lsı tareJerini aramak 

llı.lııs bi h kadar bazı ah\"3.kle 
iL t va~fecl' 
...._~ ır. 

~ d~e Yerinde olunıa, i'eap 
~ 'b~ Yt\ptlmıa gereik halk, 
~l et f~in fayda verir. 
~t ---~la ka~ı alınacak ted
;"""'liti ---~ halkla hUlriDDetin eL 
~ lı.alJt~itıb bağlıdır. Gazete-

' a htikftmet arastnda sıkı 
~t.e~ '"•sıtadır. Bu anlqma 
>ı a~ "1ırgtmculula ka!'fl 
'Ha da~de yanacaldan 
"'•ıı- lnfhrıkfln olnbili'r. 
~h~ g,ı.,..etelerln yapacaktan 
~ ~/e?t:t!'ıtten m&lml bir sis. 
~ b~ aıtrnaz da her fakadnn 
dt it~ ~ ~ıkarsa. her fşitilen 
'ıı~ ~~~~ geçirilir$e bu tan
~ ıı:_., ltık hareket \'Ur::UD<'U· 

tı~~tellı savaına tayda yerimı 
,, l\ıll rn l:ttar ''erebilir; d.hinle 
ı. a ~t:ıc:faatinc ~·npılan bu sa. 

t '-~,1 lııde bilidd!i Yurguncu
~-.., ...... tırırr 

.llb .... ~ı· . 
ta..._. ~mı ki plya!la.da bir in-
i~ -~ ucuı fiyatla faıla mfk. 
ıa:...'llt. llu })~~ bir mal toplarnı~
) ..... tu b· tuccann maksadı mal-
~ \ıı :a ı.rtıan ellerinde tutraak 
t ~ ~~ fiyatlar ytik5elirse 
~._f'tıa •fade etmektir. Bu sa
~~ lhlkta111a mat toplamı' -...'ti kıt bekledikl.erl fiyat y\ikse
lı..~~ l'lcliliginden olmazsa: 
~ OfQ ~ 018.n malın fiyatı kilo 
~ ll., giİl'•hut yirmi kumş yiik
~ıııllt 1 bir takım yalan deifi. 
'll~I"" ~l'dana çıkar; bo dedf. 
~'"""~ ntroısuz olarak gnete 
'1 lı~ 8 gec;inee ertesi gUnli bir 
'i bt~ ~etin kolaylıkla inanaca-
3'~· li Vadis kljil Ve mahiyeti. 
<~\;~elan sonra fiyatlarnım 
«. . ın..ı- ol~utundan bahse
ı_~ ~ '1n Pıyasada satt~ı bir
~~ı..._~ bit :.· O gilne kadar o mal. 
"4 -....,... ılo almak hatırlanna 
t.ı'!:"l 1' Pek !:Ok kim!"eler dük
)•lca...~'llSOkrlar. Bu defa fazl" 
~~l lQda fiyatlar gere:~ 
ıı-~ıır-.. b ~a5lar ,.~ piyasada 
~ \ baıi:· fıyat ~iik11eJtş.i hazan 
ııı~ c_ıa~~ 1 alır. Bn "uretle Tiır
lltr °"'-~'kntcklerine yağ sürül
oıltt '•ts.a.t dört göıle bekledik-
~ kendilerine verilmiş 

t rı ı 
1-ııı laıantam . . . 1 t1ıı nı~.. a pıranç fıynt &· 

~-\·el'dilc~t~!'Jlhde hnzı ~azctele· 
il~ Olrrıı:ı 1 Yanlıı haberlerin 

111 .'""ltlc:ııı litut. 
h!ı l..att.._•rın _-ıtz b .. • ,.,~. . ~ •• Yfl on eş, yuz yır. 
liı-:'t firat"P•Mnç satıldığı srrada 
t"". t~1:ır... •nın Yii-z. kırka, yllz el
··•ılbı· ~ :..·o• 3~ "'tir Jı tında hllberler ne,. 

tit ~ U~ti~d n nesri~·et derhal pi· 
'•tt ı!J\dan : tesirini göstermiş. 
' "1~ k a5J<a Ankara<la dok
kıı"ı.ı ~tll\t ll!iar pirinç ut ılır. 

v~"' birden a~ı'lft .d:\ nn, ~ be' 
tgll. .. ,., ~'\ıkşelnıif'tir 

.. C-uq),( • • 
bahsinde gaıek.. 

Hindiıtan hakkında 

Ç6rçil 
izahat 
verdi 

Son hareketler Japon 
betinci kolunun eseridir 

Kudüs, 10 (Radyo, saat 22,15) 
- ln«ilterc Başvekili ~rçil bu
giln Avam Ka.mar.u:ında Hindi.s -
tan mtt1el~ hakkında beyanatla 
l;ulunm.ttŞtur. Başnkil e-zcümle 
~mü.ıtir ki: 
"- Hindistarıdald durum IOU 

günlerde biye doğru gel:j,şmi§ ve 
ıtimat veri<'i bir mahiyet almrıtır. 
Sir Kı:ripll tarafından ilan e-diimJf 
o'an beyannamenin e&:ı.&ları İn
giltere kira.lı ve p:ı.rlAmentosu t&· 
rafın&n kara.rlaştmlm'Jf umumi 
preMipl'!rin ifadesidir, bunlar • 
cJan hi~ kimse ibir ICY ç.*aramu 
ft illve yapa.mu.,, 

(Devamt Bo. !, Sa. 4 ü) 

"-Harp meftim lanımaı r" 

TOKYODAKİ SOVYET ELÇlSl 
S.1R.H'DA 

Tokgo. 10 (A.A) - Japon imp~ 
ratorlı;esl bu sabah sarayda Sovyet 
büyük elçisi Yokırt Mnlik He elcilik 
erUnını ~abul .Çbni~tir. 

Hitler 

• UMnof 

. 
Londra, 10 ( A.A.) - Dün Avam 

kamarasında M. Kingsley Vood'dnn 
, sonra sllz elan M. Lavrence b!lllas

sa şöyle demiştir. 
''- Millet, bizim için ne kad:ır 

aAır olursa olsun cesur müttefikle 
rimiz Ruslara ilk fı~atta yardıru 

Vlllll din sallab 
Musolini B t itti görüşecekler eyra a 1 

· BaıelertaaTruzdefü Ayrılırken dedi ki: 
:::!"'u"': ;;;;;,:~ ''Türkiya sempati kazanmış dost ve 

Lonclra, 10 ( A..A.) - !Ulyıer: • 
Hltler ve Jıılusolllll llk defa olarak çok dürüst bır memlekettir 

taamız projelerinden değil mUdafaa '' 
projelerinden babsedece~rdtr. Mtız.a.. Ankara, 10 (Va.kıt muhabirin. ktDdan tema.s etmek ilk tahminim 
kere ViYanada yapılacaktır. Ayni za.. den) - Biri~ ·d~vletl"r reisi 1 de ulı>~tığnn milspet neticenin pek 
manda Macarlar!& Romenler arasın • Huzveltin hasusi mümessiJi Van- ı ütUndc beni miltehan.sia etmiştir .. 
daki a.ı:ıla~mazlıklar da gl!rtıŞUecel<. d~ı Vilki bu sabah saat 7 ,15 de An Ç'ok kiymetli Hariciye Veki'iniz B. 
tlJ". Yugoalavyadakl 1taıyan kıtalar- ~ra hava mey~a.nmdan tayyare r\uman Menemcncioğlunun beyne! 
nm yerine Bulgar ve Macar lutalan ile hareket .e~~ı:tir. / milel 53hsiyeti, kendi<ıJile yaptığım 
konulacakur. Yugoaıavyadald 1ta!yan Vand:l Vılkıyı Ankarndari ayn. t~ma.stan bir kat dalıa yticelmi9 
Jctalan Ruayaya g!Sn~rllecektir. IJ§ındn hükfunetim.z adınn proto - · .. . 

lkol ild:'rU S 1.\"-t . .1 bulunuyor, Pek muhterem ŞukrU 
mrtU!n m u :1 cuın tın l e Q ğJ b kk d ö terd' · 

hususunda hlc .bir fedarkArhktan 
kaı;ınılmlyaca~ına emin olmak ıs -
tlyor." 

Liberallerden M. Graham \ite 
İn$illz milletinin bUyük ekseriye
tinin şimdbe bdar biç biT m!tlı 

(Deuamt Sa. f. Sü. -5 deJ 

Yüksek hakem hevetinin kararı 

I z,'Tlirli işçiler 
haklı· görüldü 

1 .. ..: · . kal Udl' .. Şad" K "'arsço unun a mı a g s ığı 
ı ..... cı}e .t"m m ıru ı &· 

vur uğu"Jamışlard:r. y~ksek dikkat kendi.sine. şahE.I bir 
Uğurlama tci~n1nde Birleşik ~nncttarhk arzetmcmı zarut;i. 

devletler bü~1ik elçisi Ştay"hhard kı mt§tır: .A~aradan çok temu: 
ile refikası ,.e elçilik crkA.nı, lngi- ve mils~ıt ıntıbslarla aynlıyonım. 
:iz hay:ı nta~esi ve 1ngili:z bUytik (Devamı Sn. !!, Sü. 5 de) 

Vandel \'Ukl, ruu.~ Aıııor:lka 
büytlk eısıstnın :refikafllfyle beraber •. 

ıeJıç:iliğinden diğer ıeva.t ~le ibir ç.ok --------------------------
'Iürik ve )-P.bancı gazet~ciler ha.zır 
bulunmlµ}lur. 

Beyanat 
Villti h:ı.rekellnden evvel şu be· 

yanatta bulunmuştur: 

.l ..... _P_O_L_l_T_i _K_A_I 
111tekllk11 ler ve 
gizli gazeteler 

r " • Un labrikalannca fi,,.Jiye kadar yapılan yiUde 12, 1 
- Dost ve demokrat Türkiye. 

rıin merke?.inde gördüğüm gilzel, 
kabul benim için ula bir sUı-priz 
olınadı. Evvelce de 5öylediğim gi_ 
hi, Türkiye, Amerika efktln umu· 
miyeainin en geniş itimat v~ sem. 
patisini kıı..za.nınış olan dost ve g<.ık 
dürUst . memlekettir. Vn~ingtonda 
seyahatime başlemazdnn evvel, 
Pliyled"ğim gıbi, Türk fjeflerile ya. 

yüzde 10 ve yüzde 28 ni.betinJe zamlar kafi g6rül-
medi, hayat palaalılaiı Jolayıaiyle yeniden ~e 10 

. mm yapclacalt J 
Ankara, 10 (Vakıt mubahlrin

d.en) - 1zmirde ooır ~ fabrika· 
lan ile işçiler a.raı.mda Ucret me· 
&e!esindeft dolayı c;r.kan \}ıtll:\! u. 
zerine i43 Ankarada yUku'lr. ba:kem 
he-yetine :ntikal etmişti. Devlet 
şfiras: ida."e reisi Saffet Tunçayın 
reis'Mğinde profesörler, iktt~at ve. 
klleti mli:mf'•illeri ve vekAletler 
hukuk mtı.~vlrlttinden mlirekkep 
heyet ka.rannı vererek bild!nniş
tir. Kararda ezcUmle ıöyle denil · 
mt>ktedir: 

, "Her giln faz'alaşan hay&t pa
haWtğ'ı Jcariısında muhteli:f saa~y: 
t.u~Ierinde işçi ücNtlerinin art· 
makta o'duğu malumd-.ır. Bu Uc: 
un fahriıl<a,ında hRrpten t-vvelki 
~~i i'rııet~~ıinc ~imdiye kada.r va . 
eati ol:lrak yüzde 12, yUzde 10, ve 

Kundura fiyatı arı 
tesbit edJdi 

lsmnr!aml\ kunduranın 
azami fiyatı Z5,40 lira ... 

< 

}1iz.dc 28 nisbct}nde zamlar yapıl. 
dığı dOByada mevcut ya.zı!ardnu 
an 1 aşılmaktadır. Bu nisbctler hll· 
yat pn.lıal!hğı tazyikini k~ı!ry.ı • 
cak ~Ü&yetf.e d~ği"öir. Esasen 
heı;:einin knlifiye olına.cu !Urm ~c
•rn değirmen :i.Şçllerinin hı\'en al
DHlkta oldukları Ucretler d:ğer sa. 
nayi şubeleri iı;çilerlne kıyasen 
dilş.illttilr. Bu iUbnrla vilüyct ha. 
um kurulunca Dlilhalll ~rf ar da 
nazara alın 'lrak tesl:!t ohınan nis Ayakkabı fiyetıa.rının tetktk e · 
bet madalete U\"gun görule'rt'k İŞ· dıloiği yszı m-~tı. TetkikleT sona 
çi Uc!"e:lerine u:numiye-tle ~·flniden ermis ve seri ınah yani fabrika. 
~1izde on zam yapılması k':lrarı ve imalSıtb.ane h~i bir ç!.ft erkek 
ke9in~tlri!mi5tir... ayakkabısına. 19 lira 90 kuru~ ma. 

Fa'!:>~Ju:.'arın ç:üşnadığı gUn- Lyct fiyatı kabul edilm:şti.r. Tsmar 
i~ı Je i~ti tlcret1e-rinin hi~ bir tUr- lama ayakka.bılur için ise bu fiyat 
:u kesilmiyeccği aynı kararda bil· 1 :.?5 lira 40 kuruş olarak tes.bit e-
dirllmektedir_. l <li~tir. Fiyatlar azamldij,r. 

Yazan: SADRI ERTEM 
Yu~lavyadaki baltnlama ha. süs edemediği znmanlıırıts ~eterı

reketleri her gün daha ehemmi· li'ğin inki51lf bulacağı tabfülir. Hc
yetloi bir manzara arzetmektedir. le bu emnlyehıiılik !.ıir ıie\ letln 
Mihallo\'İÇ kun·tleri gün geı;mi. yeniden kurulması il.: n'ıl"·atı b!r 
yor ki bir ooltalamn harekl'ti \'Ü• lıarel\et ::ekllndc gc,terileook O· 

ende getirmiş olmasınlar, bir &eh- lnrsa t:ırih itindel~i te<lbirlcri İ'I· 
rı ha&ıp, bir ~imendif~ri yolundan tıklıU da\'asiie ıkı bir surette ft)i. 

tt-\İruıesinJer. K~Hk adını :don kalı olıın insanlarm d:ıha t;'abuk 
Sırp ~.ete1erinin faailyeti en Mftğt lıcyecanlnnmn.lan, dıilla .. ura~le ıı. 
blr bu~uk yıldır Balkanlarla Orta yaklaııma.Jnn mümkiiııdür. Ral
Avnıpa ara.~da bir huzursuzluk, ı kanlann g.enr. mill•tleri arasında 
bir t'mniyetsizlik duvan halinde milliyet hisle~i h~üz bi,yllk infi. 
dunnnktadır. Sırp ~etelerinln fa. 1 laklar ~'aptp hızını almıl' değil<lir. 
nl:)·.etini hl'ln Yunan rett>Jerinin Bunun i~in I!:ı~.nıılann ~ent: ınil
faaliyeti ta.kip etmek~ir. E~a~en Jelleri a.rıısmcla millet buekct1e!i' 
çete fa:ıliyetine pek mUııalt ohm guhi AnnpaYa nazarnft <1Rha 111-
\'e yal."Tll tarlhlerincle f'P.te<'ilik ftft . t1ltle sillbln~mava Tnft~it buhm
anesi hulonan memte!tctlerde em- maktadır. Arsu.;oin, ve Jı:ılk }'3i-

ui)·et l 'e h11%1lfUD tamamen tee!I- (DaHımı :! Uoctide) 
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Sıhhat merkezleri 
için haz,rhklar 
tamamlandı 

~oğu cepbeıinde 
. 

urum 

Vazife alacak doktorlar 
ıtaj görüyorlar 

Ankara 10 (Vakıt muhabiri'n
ıer>) - İskilip. Kandıra, Artvin, 
EJmbeyll, Mıanclide açılacak 

ıhhat merkezk'rl için haztrlıklar 

l.tmis, bu merlcezlere sönderlle
eıek ta.bipler ıtayin edilmiştir. Sıh. 
hat merkezleri isleri memleketi
nizde henilz pek yeni 1'ir mevzu 
lduğu için bu tabiplerin Etime· 

sııitski sıhhat merkezinde iki Uç 
1 y kade.r ~taj görmeleıi mu,·afık 
ı:;örulmüştür. Tab:Pler staja baş • 
Ianuş bu'unma.ktadır. StaJlan bit· 
tikten sonra vazifelerine başlaya. 
aklard:r. Bu merkezlerde ebe \"C 

hem.sjrc de kullanılac&lttrr. Sıhhat 
merue.:derinin fnnliyeti!li tanzim 
ctm•k üzere vckaıctçe bir de ta
lı :ıı<ıtname hazrr~mruştrr. 
Ta'ima.tıınmede .sıhhat merkez. 

l.ı-.inin ne su~tle idare cdilece. 
gı h:ıkkmd:ı hUküınlcr vardır. 

Posta müdürleri arasında 
tayinler 

Ankara, 10 (Vakıt Bmhabirin 
'len) - Se)han posta miiclUrü 
lo'ahri KıJtlua,y Yozgada, Yozgat 
l .,, mildilril Naol Baykal Sey. 
tr.an mildib-lUğün.e tayin edildilıer. 

---o-
Belediyeler bankası umumi 

heyeti toplandı 

Ankara., l(t (A.A.) - Belediye
ltt ban.kası umum! heyeti bugün 
saat 15 de divanı mubasdbat reisi 
Seyfi Oranın reisliği ahında top
lanmış, bankaya ve be.lediye me
murları tekaüt ~dığma ait i<iar.e 
m~clisi ve mura.ki!>ler ::-aporlal'ı o
ku ndUktan soora beı:nkıar. •n ve ean 
<ilğm bi~lan tetWF; ve ıta&dik ve 
.: d arc mccli9i :fbN. cdilmişdr. Umu
uıi heyet, milddeti biten mllraıki 
bin Yerine yeni bil' miıwıMp seç. 
~tir. 

Baleptı Blrtler 
•• , •• ıtmı,ı 

Ankara, 10 (Dadyo pzete.i~ 
- ttaJ:yan rad}'QSU Halep dağla.
nn~ Kih'tlcTin 1şge.t kuvvetle
rine mrwr iayan ettMertrU bildir
~ de bu haber başka herhan. 
gı bir ~ te1it dlmemiş. 
tir.. 

Amerikada 1118Cbu
rl 

(BCl§ taratı 
t.opçulan ve tankları ile buralara 
Slğmmı§ buhınma.ktadır. Şehre 
ooğru hUcuın eden .Alınan as:ter. 
!eri, hemen toprak seviye5inde a
te§ .eden b.nJtrce sllabm ateşi ile 
:rculuıkkn.k blr ölüme uğramamak 
için, ba::an günlerce yU.ileri top
rağa ys,pışmış vıı.ziyette durmak
tadxrlıa.r. Bazı zamanlar ateşin 
~ddetl o c!erecedir ki Sovyet kı
tala...'"llllll bulunduğu bu çıtkur:ar, 
ılteş saçan hakıki bir :ı.·ol!Kan ağzi 
nıahiyetlr..i a muıtt.ıı.d·r. 

Bu vaziyette ancak büyiı.k itina
larla bir çu:ıcurda.n bfr ~ukura at
lıyarak il~.ı~ ebilmekte<'~. Çüıı
kU ayağa kal~ ve dllşlnana gö
zükmek, bir saniyede yüz kere ö. 
lilme meydan c.kwnaktır. Bu çu -
kurl:al', ~ynı zamanda birer tabıi 
tank tuzağı vazifesini de gönnek 
tedir. Doa ile Vo'ga arasında 80 
kilometre genişlıkte ve l'JO kilo
metre .derinEkte b:X araziyi ihti
va eecn mu:har~be meydanının va
ziyeti böyledir. 

Bu vaziy~te aynca §UDU da ila
ve etmek liiznn'irr ki harbin ba§· 
langrcmdanberi ilk defa o.arak 
4uuıla.r, stepin mutlak kuruluğu 
yümndeıı hiç bir sığınağa malik 
bulunmam::ı.ktadırlar •e eskcrler, 
§tcndi.lerine sonbaharm ılk kötU 
zevk!.ni tattıran sağapak halinde 
yagmurlarlı bir çok defa sınlsık
itJm olınıışlardır. 

Fakat lbütun ?u gUçlükl.e.re ~
men, Alman kuvvetleri, usu:l dai
:resinde har~tlc teker teker Sta 
hngrat ct..-&ındaki mevzileri işgal 
~k dü~anı kerrirmektedir -
kr. 

Sovyct mukavemetinin deve.nı e· 
deocği gizlenmektedir. Hnttft. La • 
voro Fnşi:!ta. gazetesi muhabirinin 
ileri eUrdilğU mUtalcavn g&re, Sta 
lingrat şebi iııgal edilse dahi, 
Ruslıı.r buna rağmen şehrin itlisa. 
lindekl Sarpinska.ya adasında çar
pışmaya devnm ~eceklerdir. 

Ummadıklan muka,,-emet 
Stokbolm, 10 (A.A.) - O!i: 
St.&llngl'Mlda Rus mukavemetinı~ 

kudreti geçen aene Lenlngradda ve 
~ &y enet Slv&stopolda gBsterilen 
mukavemetin derecesi lle öıtuıebilir. 

Sal!lılyetll Alman makamlarında bllc 
dün, geçmi§deki tecrUbt'!t. re rağmen 
barle bir inat ka?'§ıımıda ka.!maca~ı 

tbnit edilmediği söylenmekteydi. Ru -
ı.nn Stall.ngr&ddak! kuvvetleri ıu . 
kenmez gtbl glSrUnmektecUr. Ate~ hııt. 
tm& durmadan yen1 kuvvetler sUrUl
mekte ve tank birlikleri mUtemadiyen 
muharebe meydanında görUlmekeıfö· 
Gelen fnsan JıUtlelert §ehr şlmaldw 
arıuı. AlmaD aıol ca•hma karp sev. 
kedilmektediı'. SOYJet tabiyeııl ka... ... 
cepbelllnde kealf lıtunetle .. le taarruu 
seçmekten ibarettir. ÇOnk1l Sovyet 

~ -- klltl• ballalıl 
,apda tun ..... araıi bMftQIMI 

.._ tdelillMcli flkrlDcle ıav •taek 
tdl'· • &ltı ....., ......... . 
1DltlDtl ...... edin ..... .,. SoYJe~ 
~ pek ....... tıcımlleıt.. 
drmeale•-~ 

A1mua JlllDuıdımlıtı -~ K• 
-ti .. t,lcelbıdea main balmatiaaldadır ................. 

x.a .. llnlminde Aımmı 1'b11· 
,.-. llolM Ten:k 18hili boyunca. 
llerli.verek an.ıiDlıı 50 ldlcımetı'' 
Glmall ~nde bulunan Nov. 
rmWriye V&mllllardll'. Kodoku 
terkeden bslbca ~t kuvvet. 
lerl h BUretle .., centıllJanndan 
ıanlmlk tebat~ bıtmn4a tal· _ __...._ ... •111 Jllll)arcbr. aro.niyi teh4it edtlll t.eh 

-.-ı.. •• W i ilke llr9nlr bir surette artmakti. 
.............. w: bu mertrıNıt yMmda lyal edt 

leceline fU»he b:r...,...aktadır. 
Jltall8aelı al 7 RuaJar IUDdi kudretli ıaııcın, 

,..., ..... .u <A.A.> _ .., ... , boml>alan • ~ ve tteple. 
Bir~ Amertlra ldlJıtmeU .Mu rl Ateli \IU'llltıt ...,le Alman. 

Bran tanaN1erl tallllmdua ...._; ilft'i -.ettnt aelrtfnnelt iste-
• ~ ........ ~ ~.&.... ..... 
Vlfl ~ ftk1 olllla ....... • 
- NddettJal ..... ~ w. ~- 10, (A.A.l - Alman. 
11 .,,.... m0n·•1ıı..._ .._ ,.,. dalan ;Befkmnandln!llrnm ı.b.. 
lhfim•lfndm türar ..,_ .... ___ ~ele ,,_a .a;!e denilmek.. 

-~. tecbr: 
........ 1 (A.A.) ...... . PHı• ~ N'o'Oll~tl .......... ..Silhl

.UCU. ~ ~ ı.a.. de yenlcten m. -- ltpl edil 
&"'11wftt AmerUcu ta~ • Alr fıopçtım.nt Karaclenla 

tanfllldul JaP11M aJaaJar doıla,Julı. 1ablli ~ela dlfmamn & nllldı,. 
l'nbaclt. lmtaaası 1ıir Alurllıa Ya Y.C &'ftldlinl kf.aonuttır. 
tandafı tUJIJr edilecek -oluna Vaflll~ Te19 il2erinde, ~11 bir tihlle
tcmla Vfıl arumdald m~betlm.ı ne meD!lllJ> bir A1mP muharebe 
dlda1- kN!lecetuaı lıUdlrmtftlr. guıııpu llddetle taama geç•n 
;;;;:::=::;=:;::::::::;;::::::::::::;I· dllrnı.aar pUlldlrtmUI ve batarya. 

lamı ta!arip etmqtlr • 
~ Stallngracl M!rninde hava 

~M#•.llf..CuNL ,.~ lnnvetJellhdn ;yardnnı ile yeniden 
* Tllla~ """9m lnarba- bUr btl!ıUmJa ifpl tdtbflt{f' .. 

.......... A..ı ~ -·-· 

;::;ovyetlenn cephe :- U:kUnU hafiflet. 
mek için yaı>ttklan iddetli ·taar
ruzlar do ay•.si)le cereyan eden 
muharebeler csnas.uda 54 düD. 
man tankı tahrip edil.niştir. 

Volga.nrn ııarl<tndaki ha.va mey. 
dan'arma gece taam.dan yapıl. 
mış'llr. 

Rijev bölgceindc düı;man büyilk 
piyade ve zırhlı kuvvetleı i ile 
yeniden taarruz etmiştir. Bu kuv· 
vet.J.e.r tayyarelerin yardımı ile yok 
cdilmi3 ve bu kesimde 77 Sovyet 
tankı t3hrip olunmuştur. 

Ladoganm cenubunda ve Le. 
ningrad cephesinde bir kaç Sov_ 
yet taarruzu aıkim kalmıııtır. DUş~ 
man Nevayı geçmeye teşebbüs 
etmiş ~ de muvaffak olamamış_ 
tır. Burada dlllmıanı:n 36 deniz ta. 
ırıtı tahrıp cdi'mi!ltir • 

İmha eclllen Alınan ttımenJert 
Moıkova, 10 (A.A.) - Sovyet ha. 

berler bürosunun neşrettiği huaUW. 
blr beyanntımede bir ıno.yıatan 31 a
ğustosa kadar geçen mUddct zarflnc!:ı 
73 dü§man ttlme.ninln Kızılordu tar.ı.. 
tından tamamJyle yok cdlldlfi blldL 
rilmektedir. 
Aynı müddet zarfında 42 Sovyt 

sUAhendaz tUmeni He H U tank llvaa, 
olan 26 liva büyük kayıplsra utram~ 
tır. 

Sovyet beyannamesinde Kwlordu • 
nun bozguna uğrattığı 78 dl.lşman 
tUmeninln M ü Alman, 8 i Romı: 
olduğu gerj kalanının İtalyan, •aca•, 
Slovak ve daha b&.:ka milletler kıta. 
larmdan teoekkW ettiği UAve olunu. 
yor. Bu kuvveUerin mevcudu y~ 
70 nlsbetlndcn fazla yok t>dUdiğj gene 
beyannamede bfldirllmektc.dlr. Rusl:Lr 
aynca. 21 Alman Piyade tümenine d ı 

ağır kayıplar verdlrmjşler bunlarnı 

nıevcudundan yüzde 40 ilA altmı§)nı 

yok etmlşlerdtr, 
Alınan taarruzu istikamet; değlftlrdj 

Moakova, 10 (A.A.) - Stıılingrada 
ka?'§ı batıdan yapı!e.n yenJ cephe bü. 
cumu Ruslarm Alman plyadeııt ve Al. 
man tankları tarnfr;dan yapılmaktr. 
olan §lddetıi ve mUkerrer hUcumlan. 
bUyUk bir güçlUkle mukavemet ede'!:>J 
m.elertpe rağmen son2 f saat zarfın:!". 
kayda değer hiçbir te•akk! gösterme. 
mlııtır. DUııme.n §ehrin batı §imalln"e 
fU aırada. Adeta tamamen durmuş g!. 
bl görünen muharebe ~tıcestnde he. 
derine varamadığlndan BC-hrin batıst!l
da. klllllyetU miktalda ta.nlt \'C mot6r. 
lü piyade kuvveti yığnııotı. Hic; ı.ıUp'lc 
yok ki tlddetli ve ani ınr hUcumıa ç\. 
buk bir gedik açmak Umldindeydl. ı.: • 
istjkamet de~Urme hareketi kısmc..ı 

~....:-:..~ :r:::'ı·-.-.-~--~·ı.-.-.. -.,-.. 1 
iaı.n da o lradıaıo lluar " tetb'ahat - VatlqtGB, tt (.\.A..) - Ayan 

._ dllmuadlrlar. 'l'J9fl'llUI "" malantrta dllDkl ra, Roman.ya, Bulpri!tan, Sırb't-

Sovyet tayyareler; 
tarafından 

Berlin ve Budapeşte 
bombalandı 

Macariıtanda ölenler Ye 
yaralananlar var 

Sloklılm, 10 (A.A.) - Svenska 
DaAllladel gazetesine ıöre dun gece 
Berlin tekrar haV'l hile :muna ~· a 
mıştır. 

ALMANLARA GORE 
Berlin. 10 (A.A.) - Sovyel uc~ 

Iarı dünsece doAu Almıınyu üzerin. 
de baç uçuşu yapmışlardır. bir 
kaç uçak Berline kadar gelmlşsı:. 
de Berlin'e hiç bfr bomba atılma• 
mıştır. 

MACARiSTAN VA 
Budapeıte, 10 ( A.A.) - Dün 

gece Macar topraklarında mlitcad. 
dit yerlere yapılan hava ııkınında 

J,ir kaç ölü, miHeaddıt yaı .ıiı var • 
dır. 
RADYO NEŞRiYAT/ KESIIJDI 

Londra: 10, (A.A.) - DUn ak. 
f!aJn hemen tekmil Alman raılyo. 
ları ve Alman kontrolü allınuaki 
mdyd istasyonları neşrJyatlannı, 
kcsmi~lerdir. Bu istasyonlar a.ru· 
smıfa Butlap~te, Prnğ ve Brati.sla. 
~ da vırdı. Alman haber aJansı 
dün aJrımn Budapc~tenin Rus tay 
y&releri tarafından Yine bombardı 
man edildiğini bildırmi~tir. Bura. 
ya ille akm cuma gecesi yaptlml§"" 
tı. 

MACARLARA GÜRE 
Budapegte: 10, (A.A.) - Cu. 

ma geceei resmen bildBildiğine 
göre, çarşamba ve pcıl'§emeb gUn. 
Icri ~ovyet tayyareleri Budapeş -
tcye ve Macaristanm müteaddit 
mahallt'rinc hücum etmiilcrdır. . 
~ınıdiye kııda.r alınan haberler tıu 
lıareketin anca.k hafif hasar:ara 
sebebiyet verdiğini bildiriyor. 

Blnd meıel aıı 
(Ba~tarafr ı inci sayfada) 

Blndlıtan da 

Mahpuslar 
isyan etti 

iki memur diri diri yakıldı 
Loadra, lt (AA..) - Bindlet&na .. 

Patn& merkea baplahaneatJıde 60C 
mahpus layan etmJ§tır. Haplııhane 

müdUr muavjni ile ı memur dlrl dl:i 
yalulmJt, 2 memur yaralanm11tı~. 
Mabpuıılard&iı 20 ~i 6ln; Uf, 82 kfı! 
yaralanml§tır. 

~ llWleeler 
Vitl. 10 (A.A.) - BombaydaD blld:. 

.rildlğine göre, polll " defa halkm u. 
zerine ateş etml§ ve blr çok ldm9<!l". 
rin yaralJtn-ıazuı..a. ~ ver. 
değlldlr 

mlştir. 

Madraıı ve Yenl Delhlde de karga • 
p.lıklar olmu§tur. 

Çlrçtıa blcam 
(Bo~tarafı ı inci ıal1(ada) 

feda.Jı:Arlıkta buJunmadııını sö) le. 
miş ve şunları illve etmiştir. 
"- Biz haftada üç veya dörl on 

şekerleme yiyip yiye .uye~:n.ız 
hususunda milnnkaşn yaplıı:tımı( 

s)ralarda gazeteler Atine sokakla
rında açlıktan ölenlerin fotoJrana. 
rını neşradiyordu. Gerek M. Çörçı' 
in gerek lbaşka bir İngiliz de,Jel 
adamının AllanliJin öte taralınd.ı. 
"Söylenen nutuklar gibi bir nutuk 
söylemiş olması tce6Sli( edılecr..!· 

bir baldir.'" 
İşçi nıcbuslardan M. Georgc .şu 

sözleri söylemi~ir: 
''-, Başk11lan, mlikayese cdılm'i· 

yecck kadar yöbek bir h:ıyat 6ilrcr 
ken işçiler, gündeliklerin tesbıllni 

knhul etmiyeceklerdir .. '· 
Yine işçi mebuslnrdnn M. Bevaıı 

'bundan iki ay evvel S3nsilr mesc. 
lesi hakkında yapılan milnakaşacia 
olduğu gibi M. Çôrçill'c şiddeHc 
hücum etmiştir. 

M. Bevan hilh3~sa ş~ylc dcmış · 
tir: 
• "- Mıizakerenfn böyle bir çık 

maza girmesinden başvrkil nıcsui- I 
dür. Son gizli cclsrtlcn i. nce M . .,,:or 

çili 50 k:ıdar gazeteciye pek faz,a 
malumat \'emıiştır. Bunu M. Ruz 
'eltin gazetecilerle yaptıl!ı topi.11. 
tılnrla mukayese edemeyiz. CünJ..Q 
Huzvelt ne Ayan eıımıdır ne -'r' 'llc 
lıusdur. Baş"ekil, A vnm Kamara~ı 
lızn~ından biri olmak ~ıratılc bu 

.._.. •m•emda ._.,....... ~ (mıtlll ___.. 1i1111ı11e ta !louıleya, lfaeı.ırfıltln ft At • 
.._.dairi~ Stıade ple) ıı.n.t nr. man.va cteJecelerl llth'9• ~ • -1ıa11u ..,..... ... ,,,. • .., ....... 

, • ...., ..... dadır. Bu kelimi arabeeda ..rate 11111 ._ tir. A1tr ataatr fcıvtetlıl mlme9 • llllıııill llllııtı:a;a:. Dla _....._ h.: ...,. l"ilıb911iı1·~-.. .... illft'Jllll-. 
ti8' cllıW: -. -.caır ırtıw 11a 1ılr aaı llaumd.ia ,...-. w GJ· ıJ lai, Tam. llarlfMle normal p. ,... lladd-')lliıi~· 'r 1IUla ,_.. ~ ,,_ ••::t • .._ .. ıra 

Şehrm ve halkm de 

Çöplük hali 
·gelen sok 
"Şlfli Oamanbey Şair lf 

kağmda oturan okuyu 
Ne.el., imza.siyle &ldığımd 
ta §Öyle yazılıyor: 

..oamanbeyde Şair Nil"' 
na o civarın belediye zabl 
murlarmdan birinin blr 
met edip uğramıwnı bCtP 
kaktaki apartımanlarda 
temenni ediyorlar. Bu 
oduncu ve kömUrcU ile k 
partnnanın araamdaki dar 
c;öp!Uk haline gelm~, etraf• 
koku yayılmaktadır, Ar~ 
arabaların mola ve bek!eıne 
.lıer nede:nae bu ııokak cldUI" 
le g1lbre de ekmk degtl 
ba§lllda duran bir karpuzcu 
!mm dökUntlllerf de bu p 

İlgililerin dikkatini çek 
!Alet etmenizi rica eder.111 ... 

UZAYIP GİD&N BlB 
• MUAMELES1 

Samatya Su!umaııaatır 
caddesi 119 numaralı evde 
emekli önyUzbap lılUkerre .. 
yazıyor: 

.,Eskı kanunla tekaUd 
emekli subaylardan buluııd 
bet.le az mo.q aldığım ye .ıu 
tıabaeı da. olduğum ıçin ail 
l§etinJ tem1J1 d{lfÜnceaiy!e 
slnde 1nbjııar ıdarestnde aı 

aldım. Yed1 ııene Erb&11d& 

dum. Nutus kaydımız auece 
nakledildi, ellmizdekJ nUfl.11 
rma da. bu aureUe §erh veril 
haddi, dolayıafyle bu meaı 
ayrılmca lıtanbula döndUUI 
tanbul Samatya nU!us d 
Um jçln 10.11.941 de saaıa 
fue memurıugwıa ıatıda U. 
caat ettfm. Polisçe tah!d.J<•l 
dı ve evrakımız Erbaa rotu' 
sine gönderildl 

Fakat Erbaa nU!us datrell 

&ra olmanızı dile$ ... 

At yarı 

ı.l4e caıılm _..,.~ ıece ~- ır.t ~rlerlnln ~ ~ ı. ~ ~-idltUta dl. .... a.-tıl!iıh 
·]>~.,.:::: .. '9fD taklıterdm •'- (lllltl&nf•) &ııDeD. (mlt.Ulft) flgftl ...... Mtldk .,., ... l ... •tliıtfillr· ·-... w ..... ,., .. --;·~~~~~~~· ~--·ıa:A :'• ....... ..,..ı . Oe•••J,I. ~ ' ....... 
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~k·~ ~: m,1 #1: H ••: M =J :ıt ~J ! =ı1 ~ll li®1P·= ·ı e lık. ler ve gızlı"" - - wı:aıı_ ...... --~---------------...........,~F 
rıı.ga~aıeıer PARTi KONGRELERiNDE Fenerbahçeye BiR YAuMUR KARŞISINDA 

~~:~~: i~~,:~·~~:ı~. ı·srANBULLULARIN oı·LEKLERı· tramvay tek hat tJ:ıı::;.::ue: b~a::ş~~~~~s~~~; 
;;: ... ~-:::,~~-.:~.:::.~:: . . . işleyecek ~':~~1~;~b!a!:' 1::~'. 
$~ :::-·F ;;:;,:;,. .ı;::.~ uskUdarlılar semtlerinde bir lise Fazla raylar sökülerek =: :::::ı.":'lan •• hale koyan. 

ları lıaı· • nalcye.tl, rete a· lstanbulda kullanılacak Yollar "amur ''e sel i"inde A" 

( Sırbistan~· ~Jnbiliyor. açılınasını temenni edı·yorlar Fenerbahçe çift tramvay hattın- falt cndd;l~rde bile göll~r vn~. B~ 
L.ııın,ı. akı hareketleri dur. a'!faltbr döl.ülürken bi'r öl"il kul-
ırıe .., ona. knl'$ı jıı.n ı t 1 dan birinin sökülerek lstanbula ' "' 

1 ti alınak ·çı t a.nna et. G~ hafta ba.~layan ocak kon kaymaknmlığı znmanmrlıı kazaya. naltledilmcsl ve bu ımretlc 1stan- lnoılmıyor mu? Na<ııl oluyor da 
ı.~~ asker~ n s:fulı:ri<:;t~n ~ir gırelerine devam C'.dilmektedit'. büyük hizmeıtlerde bul.ınan h:aza bul tramvay yo!larmdaki ray ihti- balık sırtı yollarda, bu göllerle 

llr oldu er _r e mege Dün de muhtelif kazaların ocak rnrti ba.~nma t~eltkUr ed'lme. yacınm ~ası kararlaştı. knrı;ılaşıyonız? Çöktü des~I;:, yine 
t 11-tta son· zam kongıreleri ya.pılmışur. sini i.stem·ştir. Bu istek a'kışlarln l"'~tır. B."ldema, Fenerl:>ahçe zihnimizd"'ki düğüm çözülmüyor. 
~~ tanda da • anlanla Bnlga- Emlnönli ];azasının Kumkapı o- lmbl!l edilmiştir, tramvayları tek hat Uzerinde ça- Çünkü :ı.sfalt nihnvct uzun hazır. 
t '~ıldanrn: 

1 
nııhver alcl~hine b{lzı cağı koog?l't'ai kalabalık bir halk Beşikta~ kazasmda J Jıklardiın sonra dÖkiilür. ÇQkmesI 

ıı~dır, B~~.::: olduğu soylenmek- kütlesinin iştirakile yapılmıştır. Beşikt3.ş kazasuun N.i§antaşı ı~caktir. ;~in :ıltının da bozuk olması ge-

l·t"lıaı ret f nl~r~a huzursuıluk Kongıre rds:iğine say1nv Fatma Muradiye mahalleleri ocak kongı~ H iki k k rektir. 
l~e:tdljğcreiı.~~~~ı:eğrl~~.1!iip eder~ Memıi.k, ikinci reisliğe İsmail Ve. releri evvelki ak!l3lll kalabalııt ve a an e me . Fener lc;kelecoJnde dn.ha acayip 
t e erde k .. • . an mem. fa SCÇ!:lmi~lerdir. Evvela bir yıl.- münevver bir zilmrenin iştirakilc b,r manzara gördilm. t ke!enin üs. 
ıth111<1er Q sulamel gizli, gitli lık idare heyetj raporu okunmuş, ;)"ap~tıl'. kartı toplamışlar tündt!.ı<i kinemitleri knldmnı~lar 

d~~~ n' fer~Ji ısu:~mstlar, giıli ek . tı;eriye de dı<ıandakı' k•d .. r ,..,,._;;.. 
ır tşrlyat h J' . ~rıyetl.c kabul edi:miştir. Bi - İdare heyeti raporları tasvip e- • .. .. .,.....,.. 

• ı a. ını almakta- lahıre hallan dilekleri dinlenilmiş- <Hldikten Mnm, halktn dı'leklerı· mur yağıyor. Haliç Yapurlırın:n 
l\v... · Kumk Memur rolü takınan · kt' d ı · le • • ba· '"Pil sos f • • • ur. apı ocağında muhitin yol, ı;örüşillmeye ~lanmı§tlr. nilek .. n ın e ge mey13 n, eskı bir 

ar;:r1lınıı, olJn~~ aç7~nzen;s;'rı1!' ışık, as:ıyiş, okul ihtiyacını ,ilgi - ler arasında; fırmlarm sıkı suret. hırsızlar aranıyor derttir. B.i'r de içine ynğmur, hem 
ti1t;:a'.l1, ~n büyUk ~f1°' ~ a e~ın Jcndiren esaslı cfüek~r hakkında t: kontrolil. be!edlj•e talimrıtname Beşll:taşta maharetle yapılan ~ de salar ~"lkır yağmur ~rnğnn bir 

1 
lin ita b 1 eaı 0 an ı!- lıa~rlannuş olan rapor okunmuıt, sıne aykn harcltct e.denlerinin kn. mek kartı hırsızlığının failleri henUe iskelede uzun umdıya bekteıneğı 

t~"' \'e nl<s~ı::ası ruhi buhran- k.abul edilmiştir. Dinleyicilerden ratılınış olmaları dolayıtile azal:ın yakalanamamıştır. düşünün. • 
aı._~· l ti!iya e= ~ebep olmak. bazılnn söz alarak maden kömürü Ye Llıt:iY3CJ irtı.rŞil:'.mıy<t~l fırınla _ Bu cUretkdr kart hımzlan kcndlla. Uunn bir bn5ka..4ll ys.psa, beledi. 
llaa lanıeııer ~ 1~ ~~·rupanm tevzii ~ekli etrafında §ikayetleri- rm miktarnm çoğaltrhnası, b=ızı rine faşe memuru ııUsU vererek matıl\J Ye kim bilir nasıl köpUrUrdUT Fa-

m a •rlar gu temk'5ını Anu. ni .söyero1şler Ve kö-:nUr bayii Ih- ~t'erde mangal kömUrUnün le mahalle dolll§mI§lar ve kapıaı:-.ı kat suç ~isinden çıkma\ bel. 
~ tef'biy~i~l.ır aldığı .m1!1et ot. tiyaca :U.fi gebıı~diğinl i~iye sUrM ııanktan fazlaya satılınnsı dolayı- çaldıkları evlere: "i Bfkayet bile suç olur! 
bt~~i adı) ın fns~yakı bır mu- ınüıılıerdir. s.yle mlicadel.enin arkl:.Wt.'Tllnuı.sı •·- Biz iaşe memunı)'l!Z eize ver , J~te bu -;Uzgeç tnvnnlı yerde. 

lU ~~sact etrnelklır. Belediyenin kurmuş olduğu mah daimi kontrol ::ılt:na. :ilinnr:ı.k ta~ len karUar yanll§tır. Ye.cısını getire. §emsiyet~rimize sığm.<ırak ·-bere. 
lerru "İirtı ~;zı!1elç!kad'l~' Non·eçtc ruknt ofisinin ibir an evvel fanll. ~ip edilmesi, ıba.zı se:ntterdc umu- C<'ğimlz ıçln . kartl&rmızı \crhı!,. dly~. ket ''ersin benim vnrdı- bskle
tıj tde bq aksUıUneşlr~ ıbl~ ,;arı!!te- yete geçmesi ve §ehrin muhtelif Jnf :JŞlk n-'!"en lfımrolnru. artırıl • rek topladıkları bir hayli kart ne or. G.'k. Vapur geldf. Fakat tıklım tık 
t"1 tşlciı etrn r ·m~ ın ır. «-'~p~eo;i. y~r~rine 'Ylğılml§ <>'an odunların ması iste~ir. Yııpıl<ln ve ya. tadan kaybolmuglardır. lım. 1.slak lnc;:ınlarla ynpışıl( dur. 
1ıııı lsıriıı.rca ~:.<!tedir.. Mıllı hisle- zıyaa. uğramasının önU~ geçilme- pılmaiktı. olan iş'!ıer hakkında. kazn Yeni kart bekllyen vatandaşlarır. nıak yüzünden, ~emsiycsl olnnlann 
ğ l\ ıitıııt 1 •;J ene ı4'1~.ıe şahıs. ~i yolunda temenniler ileri sürlH- pnrti re·:,!Ji ve kaymakam -dinleyici. bu memurları{ ı) işlerini ihmal ettik oa, şemsiyesizlel'den farkı lcnlmn-

gısız :ıclam dli:}müşse, va1 halini. 
2e: .. Ucundan sıznn darnlalurla is. 
knrpinleriniz d~ dolmuş tur. Eğer 
sade ayakla.nnrzın balık glbi' sa 
l!;lnde kalmasil~ kurtulursanız, )i
ıı.e ne mutlu! Çünkü ayak U~iime. 
sı, bin bir h:ı.stnlığın kumkuması. 
dır. 

Koprüye ~ıktığrntı7 \":ı!•it, orta. 
lığı bir knt daha berbatlaşmıs gör. 
dük. Soknltlnrdl\ ha,·a hücumana 
uğrıunı_ş gibi kacışıyorlnrdı. $ı~n 
deliği değilse lıile, saçak altı bin 
parnyn! 

Bu peri5anhğa baktım da, ne 
L-nclnr programsız, tedbirsi'z İll"So"ln
lar olduğumuza bir kere daha fia§· 

tnn. "tc,·eikkül'' ün bu derece'i 
~ok \'e zararlı değil mi? 

Şemsiyesiz ~ıka.n adam, tc'.I bir 
İn."nndır. Fakat başkB bir yer htı· 
zırlnıruı.d:ın iskelenin tavanr.:ıı yı. 
ı.nn l<oca bir idare makine idlr. 
'.l'c,·eltkül ,.e tedbirslzli1kte iıııte 
fortle cemiyetimiz elele Yerişi~ln 
manzarası! .• 

Dahası \'3.r: Eğer ynğmur uzun 
~üre~, !Jüsbütiin peri~an oluruz. 
Solaıltlımlnn :ıdnm sırtmd::ı. geı;:erİ7.. 
Knldınm ta.~hmnı eller ôker, 
ı-.t.anbul cnddelerinde kendiliğin. 
fü.n bnrfüatlnr kurulur. Kmıalj

.zr. yon, müzmin bir y'!lra ~ibi z ı
ten ::;:hrln bağrında işliyor. Her 
gün yeni b!r ac.falt, clı.n -n moza. 
y1l.~an ~-apılmış bir Ynl'" kal<lınmı 
!:Ö1 ::1 -=::'>tedlr. Hem l•im bilir Im
çrıu•ı d fa 01ıw-ak! nu, nit-in böy
lt<iir? Ilibmeyiz, ki! .•• ıtı ..\\'rtıJl:ıc~tı hnyatl~".?11 ka~ad~. milştür. lere :Zn.hat vermiı=- ve verilen iza- leri için §ikAyet etmelerı üzerine mo::. dr. İliklerimize k11.<.lnr ıslandık. 

~e, bir Js _bn aksül:ınıcller bır Aı.a:Jt.-ılılar tarafından verilen hat Uzerine mcmnuni)·et iz!ıar edil ısele anla,.'Ulmı§tır. Hele yanmızda ~ernsiyesini ko 
l\ "- btan ~kba.ı d&\'f\51 olmaktan izı.ıhatJa scmim.i bir he.sbühal nıa- mh~. büyük.tere minnet ve {1ilkran zabıta bu mahir kart bmıızlarmı'l luna takmr, bir dalgın ,·eya ı8aY· H alz!zı Siiha Gezgin 
t,''lıııı~ın ~~i ~fa~e eder. Adeta hiyetinde geçen kongrre ç:>k canlı l1isl ::-rbin iblağma karar verilm.i!i- izi U:ıerjndedtr. ============:-:========::;:========-=-~= 

rt lttiltf itıyadı hallmı gi- ve alfür:ılı olmtL;.,«tur. Tesbit edilen · ---4)---- Be•ikta• fırınlan ,_.,.. 
l\ın bi \'arhğın geçirdiği buhra. dil:-kleri:ı b'.r taraftan teşkilatın nr. F3tih kazasında Belediye talimatnamesi 24 n'"'"t~ tarlhli sayımızdn Be- Sugunku rnc._·c 1 

:tlug~ CSeridir. yilk<'..,;;:-k kademC"lı':ıe bil.dirilmesı' du"kkanA larda .. -~11 .... llrı gel~ b' h b .. Fa.d.h kazasnun Topkn.pı ocak bikt~ fmnl:ın hakkında b!r yazı 
·v~ ır a ere gore k:ıbul edi!miş, bunlardan de'rh:ı1 ~b.tte her gün 800 tane ~zll tatbik mevkı'ı'ne kon""'"aı mtim.,Uıı kon.gnıesi dün akşam yc.pılın~, bulundurulacak ynztlmıştı. Alaka.dar daireden bil-

3ıiı... llesr a·· k • ':> ........ A ikongıre reisliğine Bic3.n &g-.. ...w_ dirildiğine !!öre ''oldu'!tça nüfusu 
..,. °'•~.. e 1·me tedır. Bu üç "-'ıan1-- da h ......... ·ı ""'rett~ ı"cra ~~,,, tal • · • h -lıtıı ~-~te bu 

1
_ • v ı=w ~...., -... o:: Ju ~lmiş, Ye ıtopla.ntı ~nimi b '.r Belediye inıatuamesın1n er ~ok ve mı;>rlt<"zt ibir vaziyette bulu. 

il 
l'et;>...

1
• memı-t:'kette istıklal maka-'-rma blldı'..:lmesı· knrar • nf .ı.r..1- 1 d .. 1

-- bas e 'q il n k1 ıı:... 
1 1 

= ·• hnva içinde g~işt.ir. C.."ll ı ~an ıran n.ısnn...... nan Be~iktn.5 ka?.asrndn mevcut 

1 "· 8n .. u .~ 0 u!"> .. nu fa< e e- lar:tmlm~_trr. Bund"'" sonra ''enı· r--- .1 unıa-•· d'"·'-"-lara .. -ıaA-1•tll". bU U f b 'k d ı d lı tt ,_ nku h ·- - ... ., ~..:en y11 yapr"an dileklerden nLA W\:IUW ..... CilA t n a n :ı ve epo a a çn §-
i,y 11tıı1teti f~rtı~ teknıgi \'e dev- jclare heyeti ve ~ahiye kongırcsine yerine r,-etirilı:n1~r büyük hir ala- Böylece ıhalk 1bu Cflaslara. aykırı mnk iizere lstanbulun muhtelif 

lıı'-· =•0 kütle halinrle gı'tlec'""· delegel·•r "c~ı'lerek t 'P· ' ,_ ... t -"'--1 L-.'-"· d '- ı-~: 1
- d 1';ıı.... ~ c;l'k "'"- " " •, v ütn ili." d'""..nlenilı?Uş ve memnuniyet .._..aı-c.ae ~ er ıuı:AAlO a 11e ~· semt...:rin en gelen amelenin ek-

t· .. lllllz 
1 

annasma imkan bı. lantıya oon vetilıniştir. uyandınnıŞtır. Yeni dilekler ara. ~eye şikiı.yette ibulunabiliceldir. meğini Besiktaş fmnlnrmdan te-
" 1&17' • 898 in barikadlan, hat- ~~sJ-~lllar k .. ~ .. sı11ıla d ~li nın k u •u' n.... !in a. Topk:ı.pt - Aıkseray yolunun --<)- darik etmesi izdihama sebebiyet 

il llıU 80 ak mUcsdelelerl bu- tt-'·Udar Muratlı r"'1°'" ve Selı' - b" Ort k il " - t tttı nı&di d ~ d 1'= " " 'T an cvve-1 yapılma!I vardır. Ça-. ao ·u a.rın og;·e men vermiş ve alınan tedbirler saye-
t" htill n egjl ir. Bu eıebep. ıniye .!!cmtlerinin ocak k<n:gırele . d ' k ı k d 1 · d • · i d ed 1 • ıı~ b 111tındakl Avrupacla gö- . 1ı! pa a yapr aca o an çeıµne için a ro an em e ıntızam n e i mıştir.,, 
tckett.~ hn~eketleri ~ycH bir ha. rı ~'"•elti akşa.'ll bUyük bir dinle- Earfedit~Nt 300 kUsur lirayı tü.. -- -o--
\4~ ~· ı -

1 
• };ci kütlesinin :_ tirahlle ya.pr:mış- tün eksperi Yahya admdı.ı Nr kon- Şehrim.iz orta okullannın öğ. Üsküdar • halkevinde tem.sil 

'ltıak d ı,, .. t e bir ıç sıkıntısı trr, !-'-- '-e~·etl•rı· """"Orla- oku. '· d 1 h k'k l ö...ıı .. l(ı,, llba do~· 1 ~ ı; .. ' ·-.- •• gyre azası vermeyi deruhte et:ı:ni§· retmen :Aa ro r.rı 8 ınc a g • uv 1Jsküdar halkevinden: 
ı 'Utliru .. "''" 0 or. nup tasvip ediidikten sonra dilek tir. Bu zata alenen te.aekktir e~:ı. mek üzere dün maarif mtkJUrlU-ll-Q A nnn csaııı "n iUiyet'' o. " '" 13 eyliil 942 pazmo günü sabah 
ftılıi b:,~1'11Pada bu iç sıkmtı ·ını, lere geçi!mi§tir. Riltlln kazanın miş ve yeni idare heyeti scçi'crek i;iinde bir toplant~ yapıhnı§tır. saat 10 da· evimiz salonunda pro-

·•-11ran1 tabii görmelidir. beme-n hemen ocak kong~lerinde toplantıya !<OD verilmiştir. Her oı-t.:ı. okul direktörii yeni yers • frsör lsmail Hakkı Baıtacıoi;hı-
SADR/ c-RTF.M :ıynı dilekler.e raatlanmı~ttr. Bun- yılı &nif V-e şube vaziyetini, öğ- ııun (Kafa tamircisi) piyesi tem-

~ r.. • 1.nr Us..'ltUd:ı.rcla bir l~enin açılma- Doğum retmen durumunu biidtrmiştlr. !>il edilecektir. 
~ltlurI«tra Et, hnlkcv'nin gcniR,etilmesl, tapu Hazn-lanan li'.5te yakında vekll. Davetiyeler iCa.re mUdilrlüğiln -

kömür ve odun muhaf17Jığm•n yeniden kurulma - De,·Jct k .. ms~rvatuvarı deıkor v<. !iğe gön~rileeektir. den te:nin edilir. 
~ 

l'ch.i Verilecek c, nınden ikömUrll ihtiyacının kış ko~ti!.m muar.ımili Tarık Sevener'in 
~ lc0op~n vilıi.yet memurla. geJmf"den karşr!ıınmasıdır. l·lr erke<k evladı dünyaya g.elmiş-
1 ı.. Itcsnıu lifı ııy başında meuıur- Ocak a7.nsmdan MUmtaz ad:ndn tir. Yavruya uzun ve mcınıt bir ö
a~~tır.r ve odun tevz;ine ba5. birinin verdiği takrir üzerine ge- ınür di'er, anne ve 00.basmı teb-

~\iltıt"k---~--
l! len idhali.L eıyası 

lcetıdiı . çekildi 
.~halatçı ~tıne te;,tgat yapılan 61 
t1rıı, "' ~asından 57 sinin mal 
~t:llll'IUtı el".ilen mUh:et do1madan 
;; lııt. e;Jlc1! ı:ektikle.rini y.r.%. 
a ttıaııaı, er.ye kalan 4 firma 
ıı~lı:l'.ld nı taınamiylc çekmiş bu s tr, 
ii~ ---00--

, .. bank umıım müdürü. 

11 
~tlı~iin tetkikleri 

c(llın ltıU Zdc .?uluna.TJ. Sümer Bank 
l ... ~ltted· dUru tetkiklerine dcva.m 
~~ ,.,;r. Unw.m mUdiir, dün • 
......ıh ':l"he' • ' tııı !'a <la erıni gezmiş, öğ1eden 

n!: b~l~iye ve gcreks~ OskUdar ıi.k ederiz. 

- 46 ·--

.. ;~~)~~MWb.~'f :=] 
~~.~ s ·5!: ~ \ ~~"(ffeflfö7!1/l~ 
~ :\! ~.. ;:;,/ .... f """ ---._,/~~SL;. 

Yazan: ZE~l MESUT ALSAN 
Bu ma~a1ic.h!or ile herkeı yediğinin, içtiğinin şükran , borc~nu öd emeğe 
çclıJıyordu .• 

Hacı fyüp, cömert ve neıeli, davetlilerini ağırlıyordu.. Bütün mu· 
halleli, bütün tekke mensupları bu davetliler arasında idi .. Hacı Eyüp ke · 
sesinin ağzını ac;mııtı .. Çocuğunun ilk mürüvvetini görüyord.ı .. Bunun Ha.:ı 
Eyüp ailesine lôyik bir mürüvvet o4ması lôzımdı •• 

lttt ~dereknaktrköy bez fabrikası-
• tetkiklerde buluıunuş- Hacı f:yl:p, iılerini daha bir dikkat ve intizam ile takip etmiı olsay~. 

belki de b:.rçlarından yava_ş yavaı kurtulmak çaresini bulurdu .. Fakat o 
it batıt tekkeye dovam etmeğe boşladığı gündenbcri iılerini do biruz yüzüsıu 

1 
l'Iİt•·· llaının gİfe sa.atları bırakmııtı .. ·~akıö Hacı Eyübün iıleri çok çalıpnağa, çok dü_şür.meğo muh· 

\llıl t\.l)'t lıı R ka • İ taç iıler değildi .. Onun etrafı meyva ağaçları ile çevril:niı, birkaç tarlası 
ıs~bc-Jin<İ an sı A. Ş. ~tan. vardı .. Bunları zaten ortokcılar ile ektirir, ve hissesine düşen mahsul ile 

tar- eylü1 
1 

t:n: · iktıfa ederdi .. Oobakhanedeki küçük deri atelyesi de babasından görd•j· 
"~.en ıou 942 ~·ı ...ı1 nilnden it'ı· d ı· ""'·tu • be \' . İ.. . ğü ve bulduğu usul dairesin e faa ıyete d~vam ediyordu .. Heı ne kadaı, 
~il 'li :ı. • e aJan arımızm gışı: yeni bir derı fabrikası a,an, Had Anastas, Hacı Eyübün atelyesiyle bero· 
tıı! ~ğis~~~a göstcrild'ği .;ev- ber, bir<ok benzerlerini ~or bir vaziyete sokmu_ş ise de onun köylü mü, 
./\~ız; ~~~S.i~i s:ı.ym milf,;te · terileri henüz kendisinden yüz çevirmemi~lerdi .. 

lG, C J !::Unterdır~rız. Hacı Eyüp, tarlalarının, ve atelyesinin hesaplarını biraz daha yakın· 
"ınartcı;j ;~ 9,3~ • 12 ve 14 • I dan tetkik elmış olsaydı, belki de ömrünün sonuna kadar eski refah için· 

t> ... nl:r•: ~l .30 • 11,30 c!e yaşayabilirdi .• 
l1t )(ar .. Fakat aerviJlik onu iş hayatından uzaklaştırmış, ve ipin ucunu koy· 
~!-"ctr: 4~r huliıaııdır bettirmışti .. Bir iki defa sabuncu levi"nin gayreli ile bu ipucunu yokolamai< 

'•tt •IU lcorı.ı~ı3a2 teşebbüsünde bulunmuı ise de, bir yıl mahsulün fencı olması, ve Hacı 
2~ :ıı ıttıçıu ~ına kanununa muhale. ~n~stası~ g!ıtikçc artan. r~kab~ti, buna !~lıôn vermemi~ti .: B~rç, bof; 
tıC;t lır:ı:ıarl1<2 1 flllbuı Ankara cadde.:i ystune bınr.ıı~, ve Hacı t:yup bırçok-iarı gıbı sabuncu Lcvı'nın tıgına di;ş· 
~l reuıe ın a TUtUncu ve mUsklrJt müştü .. Artık yahl•dinin, onun kanmı emmesi zamanı yoklaşmııtı.. Hc-cı 
~ ll:ı.iltt bıı.~guı Yanı oJlu lsteıycı Eyüp ailesının, mahallece bilinen birkac neslllik tarihi sona ermek üzere 
rıı~ Ztlıuık lllda lstanbı•ı milli kn • idi .. UzıJ• yıiların mahsuıü olan küçük bir servet, bir faiz oyurı,ı netice~in· 
't1:ıı lıtttıeeı etnesjnde cereyan ed.:n de fuiz ü!•ac!ları yahudilere geçecekti .. Kozdibi mahallesinin ıeıefli ve 
-lııı l oıııu!'u.n Zltljce.,ınde suçlunun fJ!!ı hoys1yetli Hocı Eyübünü, yahudi mahallesinin sinsi, ve hiylekôr sabuncu 
ct .;:ll?ı s9•

3 
dan m!l!J konınma k:i. Levi'si alt edecekti .• 

"e lira aı ·4 aı ınadde1crl mucıbır. Kanun, mahkeme, cemiyet, devlet sabuncu levi tarafındo idi .• Hepsı 
._,;: ltbı 1~ Para cczaş· ödemesine ona, Hacı Eyübu mahvetmek için yardım ettiler •• Mahkeme ~r.ırar veıdi .• 
, U b•rtıa.ıııın ddetıe de dUkklnının W.emuılor, ıandarmalar kararı tatbik ettiler •• Va bir gün Hacı Eyübün, h· 

'\t :ttı 8\ıç~ ve hüküm ı.at'llc~ti~ıı men bütün serveti, sabuncu Levi'ye geçiverdi .. 
r., Ull«~ın uya aıt olmak Uzere ki-'. Hacı Evüp, uğradığı bu felôketi kolayca hazmedemedi. O belki de 
'~ru llıeaı11e 2~ Vnk:t gn:eteslnde ncı has bir r.ıüslüman sıfatiyle, bundan evvel mesela ilk karısının ve bir ik: 
~ •4.942 tnr!hfnde ltar:aı I cocuğvnun ölümlerini derin bir tevekkül ile karşılamıı ve ıztırabını ibadet 

(9%0) ile yatı}lırıııc;ğa çalıımııtı .. Fakat ıimdi, o ıı.tırabdan ziyade utanç duyu· 

Tekrar un verilen fırınlar 
Unları ~ilen ıs fı:nhczya dün

den itibaren ~·eniden un verilme
sin c lxlşlar.nnjtır. 

Altın fiya•dan 
DUn b!r Reşadiye altınının fiya

t& 33 lira 20 kurus, killçe altının 
bir grram fiyatı ise 462 kunıştu. 

yordu ... Öyie bir utanç ki, on~n ~vden. çıkıp. ahbapları ile kar~ı karııycı 
gelmesıne, ve onlcrdan tesellı gormesıne bıle môni oluyordu .. Hacı Eyüp 
son zamana keder, yatıudi muhtekirden faizle para aldığını ailesinden 
bile gizlen1ıjti. Bunun kendi ıerefiyle mütenasip olmadığını biliyordu. O, 
ancak denize düıen yılana sarılır, kabilinden, mevkiini korumak için ya· 
hudiyc nıüra:aat etmiıti .. lı meydana çıkınca, Hacı Eyüp, değil kahveye, 
tekkeye bile gidemez olmuıtu. O sanki herkesin gözünden t!Oşmüş, ve 
birdenbire küçülmü~tü. Onu yalnız sabuncu Levi değiı, cemiyet de ceza· 
!andırıyordu. O, aldığı ödünç para ile aile mevkiini korum<:k gayesini 
gütmü: oldu~u holde §imdi ona bo$ka maksatlar isnad ediyorlardı .• 

Nasıl ç.ksın, kimin yüzüne baksın? .. 
Oğ'u Sobrl bile, mektebe muntazam devam edemiyordu .. Aile i~le 

rindeıı, om•ıı yapabilecekleri kendi~ine .havale edilmişti •• 
.'!.us:c:a :.ıir gün mektep yolundo Sabri'ye, rast geldi, Telô}!ı adınılar 

ile istasyona doğru giden Sabrinin gözleri yaş ile dolu idi .. Sabri, hıc· 
kırıklı bir sc> ile Mustafanın sözsüz sualine cevap verdiı 

- Atiı:alı doktoru çağırmak için, lstamat'ın eczahanesine gldi10 
tum, Dündenberi boboma "inm~., indi .. Sağ tarafı tutmıyor ... 

~ ~ * 
Artı!. o günden soııra da Hacı Eyübü kimse görem~di. Kimse onun 

uzun boylv, ıop sakallı, öbôni sarıklı, ağır yürüyüş:O silüetine rastlamactı. 
Birkaç ~')mc:n sonra Hacı Eyüpten görülen Jey evinden tıkan bir tabuttu .. 
Bir tabut ki, üzeri sureler iılenmi$ ipekli bir örtü ile örtülmü) baı ucuna 
da ye~il s:m!dı bir keı;c külôh konmuıtu.. Bunların tekkede., geldiğini 
söyiüyodordı .. Tobut omuzdan omuza geçiyor, ve ilk önce yakın canıl ıc 
ve orcrdon C:a kabristanl doğru yol alıyordu .• 

Ho.:ı Eyübün mahalle ve dabak ahbabforı ile del'\.iş arkacia~ları ken· 
di~ine son vedaı yapma~ iı;in, kabire kadar gitti!er, ve birer l:'rer sırasını 
getirip Hacı Eyübü omuzlarında taşıdılar.. Nihayet, camiden kcıbristona 
giden bu yo! da biıti .. Koca ömür yolu bitiyor da, tabut içinde yapı!orı 
öu yol mu hitm:yecekti? .. Bitti .. Ve kalobalıl., Hacı Eyüp ÜzP.•ine atı!ar 
son bir kürek foprok do yere düıünce, dcğılma~a ba;l•dı .. 

H-:ıcı F:yiıp, evc!en c;ıkarken arkasında feryatlar, hıçkırıklar bırakmış· 
tr .• Şimdi co ona b<'I1 r.ıhboblarının gözyaşları ile ict~n gelen dua seslr ·i 
son vedaı yc::pmı,ıı .. Mahallenin koca Hacı Eyübünde:ı ardakc!an şey:e• 
İJte bunlardı .. 

Mcıcı E·,.-iibe hakikaten inme inll"'i~ti.. Ne dcrvi~lerin, lıccalorın oku· 
moları, ne de bc.kıcılorın, doktorforın tedavileri kör etti., KimJe onun <.Ö· 
zülen sinirlerini yerine getiremcrl: . Kimse onun duran dimağını yeniden 
işlc,cmedi.. Dili ~usmuıtu.. Gözleri ferini kaybetmişti.. Eğer hôla soluk 
alıyordu ise bu sayılı olan Mfcsinin tamam olması içindi.. Yoksa. Ko.:. 
Eyüo bu "inme ile beraber ö1mÜ$fv. Gövdede duran can. -yainız Allah•n 
takdir ettifıi n~f es sayısmın, ve kuluna tchds ettiği lokma mH<darının ta· 
IT'Om olnasııı• bt'kliyordı.ı. Netekim onlar da tamam olunca, cc•ı külce ho· 
linde vücudü bırakıp gitti .. 

Hacı l:yüp cilesinin bo$ına çöken felôkel, yalnız 
etmedi.. Sabri, babasının vefotında11 sonra meHebi 
Eyübün oe:\I; karısı, küı;Ok c;ocuğu ile yalnız kalmııtı .. 

aile reısine inhisar 
bırakmıştı.. Hacı 

Artık Mustafa do 

Sabriyi pc!. seyrek görüyordu .. 
- Devamı var -

7,30 Program 7,32 VUc!.ıdllmUzU ç.ı 
lıştırnlnn 7,40 ajans 7,55 _ 8,30 Stn. 
fonlk parçalar Pl. 12.30 Progra•'l 
12,33 mllzlk· karışık program pl.· l.:', 
45 aj:ıns 13.00-13,30 Peşrev, gnr~ı , c 
scmaI!er, 18;00 Program 18,03 l<'as 1 
hoyoU 18,40 dans mUZl~h pl 19,00 J 
nu~ma 19,115 Ud ve kanunla s:ı.z <'S 1 

leri 19,30 Haberler 19,415 klA.l!ik Tf.lri. 
nıllziğı 20,15 muzik 21 00 konuşn ı 

21,115 temsil 22,00 radyo salon orkc •• 
trası, 22,30 Haberler :?2,50 kapanı,. 

Beden terbiyesi kursu bugün 
sona eriyor 

Beden terbiyesi Öb~tmenlerinc 
Hnyda.rpaı:a lise.c:ıinde açılan kurs 
bugün saat ondn )apılaca.k bir tö
renle lka.p:ınacs.ktir. Törende Ma
::ırif Veki'i Ha.san Ali Yücel de bu
lunacaktır. 

~ıl evve ki Vak·t 

11 e~'lül 918 

Kafiasya ve Türkiye 
Gürcistsn hükOmetkin tesisi 

nıUst.esn::ı. olduğu halde Kafkasya 
nıeselC'si elyevm mua!lakta bulun
maktadır. Merk~zi Avrupa d.evlet
krinin ır,n.ali J{afkasy:ı.yı Bakü iie 
beraber Ruslara t erketmek husu. 
sundnlci arzul:ı.rı K:ıfk-.ısyn. ak .. ·amı 
islfı.m.iyesinin rn~maliki Osmanh c 
anhil'nd~ tevl:idini istey-:n Ti.ir
l:iye üzerinde fena tesir icra ede-
cektir. . 

~ OUMA (,"umartesl -> Eyl{LI: 11 Eylül; 12 

~ • 
cı Şaban: 29 Rıımazım: 1 - 1 

Ht7.:ır: 129 Hwr: 180 

\ıı.kith•J' \ a..atı l<..a111 \ ııı. '" 1 ~.ı.u nı 

GUn~ 5.34 11.03 5.~ 11.01) 1 

Ö~le 1%.10 5.44 12.10 5.H 

İkindi 115-.45 9.J7 1344 9 ,17 

Akşam 18.27 1%,00 18.25 12.00 

Ynt ı 19.59 1.33 19.58 ı.s., 

lms:ık S.54 D,26 8.56 !Ufi 

Karar hülasasıdır 
1ht)kftr: tH2/ 2017 
Milli korunma kanunu~a muhal.. 

1 !et ten suçlu Taksun Sıraservllcr 7:.: 
' numarada bakkallık tıcaretlle me6 

gul Koço oğlu Vangel Milanos hak. 
kmda İstanbul ıısllye 2 nCi ceza matt.. 
kemesınde cereyan eden muhakeme~. 
neticesinde suçlunun filli sabit oldılfı 
ğundan milll korunma ka:.ununun T. 
C. K. 79.36 M. K. 59.32 maddeldll 
mucibince &ltml§ Ura ağır pnra ceaıt 
BJ ödeme.sine ve 20 gün n UdJetle es. 
dUkka.nınm kapatılm~ ve htildlıl 
kat'lle§tlğlnden Uerotı wı;:ıuya ldtillL 
mak Uzere karar !dllA.MMmm 'Wliil 
gazeteatnde nctredllmee•r.e ~ ıı• 
tarihinde karar verildi. (8$"'1t\ 
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At yarışları 
Haf ta Programı 
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TOun~u 
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Abn Sahibil l ! "'•beoöriı z 
--~ • .::t: 1 

Hengı Ana~' >-- •. ;:; ti) ısm L 1 1 uabası ı - w 

1. ci KOŞU (Sııngliıel koşu!!u) 
U~ ya~mdıı afknn ,\ rıııı erl.•ek ,.e lliı:;i taybra mahsu'>. !fesııfe!ll 1400 metre. ikrnmiyesi: SUO l1ra • 

1 l\l. Bn}Ttım 1 Con 
Al er. Berk 

.Maide 1 ' 1. Alçı 
Bayram 
F. Atlı 

6' 
56 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiznı 
Nevra~j!, Kırıkhk ·ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
' 

2 A. Er:ıan Rind l\ ır er. Kulıc 

"\ C. Döke Dahi \I er, .f\Qhc 
ylan Meram 3 
yll'tüldnl Alınimnıhi~·e 3 ., 6 

1CAB~NDA . GUNDE3KAŞE At;INABILIR' 
•w -

2. ci l\OŞU (Tepeüstü koşusu) 
Jki ) nsındıı ve kazıını:lan yekiınıı 400 li'r:ıyı gcı:memiş fnglliz erkek ,.~ di~i ta:\'lara mahso,., l\fesafe 

1200 metre, 11\ramiye 1: 850 ljrn, 8 Dr. lbrahım Denker ~ı ~-... ----------~ 

1 
Balıklı Bıuıtaoe$l UabJUye &IOte.. 

1 F, At lı Varndin \ ı Joru er r Lg"Jr" 
Springboord 2 F. Allı bauısı. Her g'tlD saat 16 ten tonra 

Beyoğlu • Ağacamll. lSLlkıZağacı 

cadd<~I ÇüplUk~me sokak No. 13 

CSWViii!li fele!on: 4246!1 ım••IW 

2 C. Apııyık f z , Doru er WS\'OOlop Mrs. Atlans. 2 1. Alçı 56 
3 S. Karao m:rn Hein J.galfcr Rasloca 2 S. Knraosmn f fl 
4 A •• \lır.nn HnsJ>fl Doru di5i 

1 Doru dişi 
Moma. 

1 Coııpdcroi 
Sontalin • 2 A. Atman I 4, 

5 
1 

F. Atlı Zehrimar L gıı lfcr l\czban. 2 F. Atlı ı 4 5 
6 A Ay nn;::öz Pınnr V:wootop Coupderol T.ithia·. 2 A. Aynnı::öz ~J.5 BAY VE BAYAN 

S. cü KOŞU (Tozkoparan ko~u!lu) 
Dört \"e daha ynkıın yaıııtakf nf knn Arap nt ,.e krırnklara mahsa' mesafe<Ji: 8500 metre, ikramtye~i: 

400 lira. 

(Süs) dikim evi 
Şevki Razgradlı 

1 
; 

t A. Ers.ın Tomurcuk Al at Gandi 
, 

Sunde 6 Bayram 60 
~ 1. H. Tcltçe Snn Kır ııt Kuru$ Fındık 5 t. AIÇ1 60 
3 1. H. e.kçc Tuna Kır ııt Kuruş• ~übeylıi 

. 5 1. Atçı 61 

t!ltf..ınlllk dolayııılylo dükklnını Ak. 
aaray <Jerrahpaşa. cnddesı 26 numa. 
raya nakletmlıttlr. Saym mll,tert vu 
hemoerilerlne hilrm('tle a.rzeder. 

4 F \Turnl Tnrzan Kır at Kuruş Sübcyhi 4 F. Atlı 5~ 

58 
(41047) 

5 s. Karnômııın Sidl Dnrnni Doru rt Bcr:k Maide 4 S. Karaosm ~ • _, . 
IKAYIPLAil 4. eU KOŞU (Alt!mdar l<OJ:iUSU) 

'()'~ 'f'e daha yukan yastaki yerli f\af kan İngiliz at \'e kısraklara ıoahc:u!I, m~nfesl %400 metre, ik
ramı)"et'li: 850 lira. 

:t7 Nilıan J9:i9 senesı Beyoğlu ad

!u.s 'tda.resin~en almııı o!dt?ğum nUfJa 
cUzdanımı kaybettirO. Yenislıı.ı çıka. 

racağımdan eskisinin hUkrnU yoktur. > 
1 F. S iın.c;nro#hı Demet 

D;\"al ııC"ira / Kor di•i 
.\lişnh Yuı;onia 3 Bayram ~., 2 S. Knraosmnn Al er. Vre~aslion Siherion 3 S. Knraosmnr. : 8 Jozeflna Algou B:ılurköy Ça~ar<JO 

3 Şükrü Alemdar 
4 

Al er. ' Oınidc n Aisrnette 3 Siikrü ı: -~ sokak No, 10, (41070) 

A. Alman Ka rahlbcr Ynğız er. Strntfort Thc S. Hclrc~ 3 ..\,Atman ·5 * * * 
letanbul mıntaka Umruı rclellğtn-

5. · ci I{QŞU (Handikap) . 
tJ~ ve dnha yakan yno;;taki yerli yarmıknn İn~liz at ''e kısm~.ıara mahsu,, Me5afesi %400 metre, ik

ramiyesi: 250 lira. 

den almış olduğum 2314 numaralı mu 
ayeno oehadetnamemt zayi ettlm. Y J. 

nlejni alacağımdan eskisinin hUkm'i 
yoktur. --

S. Kanıosmnn l 1 S, Karaosman Meneviş Kır <Jişi Vre.gaskon Mi.ss ' 3 72 
2 H. Özen AlceylAn Doru at Olgo Yerli . . 7 t !\'niçin o 

17 LOnluk Kocadere motörü a:ıh:ul 
tıımaU Baler. (41076) 

3 S. l\arao~man Tirynkl Doru at Vrega!d<on Al nazlı 3 S. l\nroosmnn 5' *"':{. 
Ziraat bankasından aldığım 21060 4 H. Tekin Acar Vonı at Sil vergi ov Kl!mcr 3 H. Tc'dn 48 

numaralı heaabı cnr1 cüzdanımı kay. 
betUm. Yenl!lnl aıaccğlmdan eskia'. 
nın hUkmU yoktur. 

Çilte bahisler : 2 • 3, 4. 5 inci koşular lzerlnde!!lr, 
111111 lıablsler: 2 3, 4, 5 lacı koşalardadır. Pangıaltı zafer eokak % numarada 

f ;>evlet Demiryol1ar1Ye Limanları İffet~ /-·.' 
· ·-'Umum idaresi ilinlatı ' ~ - - .. 

l - 1:5.0.042 tarl.hin\ıen ltibo.ren D, D/ l 'N'o. lu Ankara baı.llyö tartte. 
elnc Etjmcsl!~ - Sincanköy bölgesi eklenmiştir. 

2 - 15.J.0.042 t a r ihln cten itibaren kepek, razmol, paspal ve bunlar 
gıbj değlrm• n!erde hasıl olan diğer zahire groası ve elek Ustu maddeler D, 
D/ 209 No. ıu tıı rifcnln 2, , .c 3 Uncu kısımlarına idhal edilml§ ve bunlara 
alt D. D/ 211 Ne\ lu tnrlte ile D. D/223 No. hı kUlçe bakır tarUeal katd·
rılınış tır. 

3 - :F'azla bllgı iata.syonlardnn istenllebnir. •(7781-9923) 

Bi/e,.ik Nafia • Müdürlüğündent 

ı. - EıuıU:meyc konulan iıı : Bilecik - Karaköy - Bursa yolunuıı 

5 - f l6 - - n + 820 Klm. lcri arasındaki esasu tamirat i§i olup ke§lt be. 
deli (551516) lırP (99) kul"U§tur. 

.:.. - B.ı işin muvakkat teminau (4025) lira (85) kuruttur. 
3, - ı-:::k31ltmc 26,9.9i2 cumıı.rtesi gl!nU saat (11) de Bilecik hUlrtımet 

binıısındnkı Narla mUdlirllığU odasında tcuekkUl edecek komjsyon tar&fıo. 
dan kapalı z::..rf usuıııe yapılacaktır. 

4. - F.lıı.iltmf' , n.rtnamcsi ve buna mUtefern evrak (27fı ı kuruıı b., . 
del ın.ıka bıu:-.dc Dllccjk Nafia mUdUr!Uğllndcn alınabilir. 

u. - l ı;,eklılcrin eksiltme tatjhlndcn en az Uç glin evve.ı bir iatida fi t 
Bıl ~ık \·Ullle tine ıuUracaallıı bu g ibi e.snslı tamiratı ynpabll~C4:!1'1erjne dat· 
ehliyet veı.lkseı almaları Hlzımdır. 

6, - Eksiltmeye l~ti"'k edccclderln 6 inci maddede yazılı veaika jle 
642 yılına ıwl Ticare t odası vc.siknsı ve muvakkat teminatlarını havı ola. 
ralt 2490 sı:.yılı kanunun tarlfatı dairesinde hazırlayacak!an kapalı zarf. 
larmı Uc; tıı: <'!l rııaddcdc yı:. zılı vakitten bir saat evveline kadar J<omlsyo·ı 

•eı ı~ğ.ne makbuz muka'.ıj ılnde vermeleri ı.tı.zımdır. 
Po ta~a vulrubulacnıt gecikmeler kabul edilmez. (9932) 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
Dcntz l sez;~ne ve Gedikli okuiwıa kayıt olunan talebelerin seçme "· 

nav!arı ı.ı Vfl l6 E ylül 942 günleri yapılacaktır. Her hangi bir mazeret y'.ı. 
zUndcn gcl :ı •• yenlerin lmtihıınlnn bu günlerden ııonra yapumaz. BUtUıı 

talebeler in lnı tarihlerde Knsmıpıışadııkl kayıt ve kabul komjayonunda saat 
8 de bulunmu1 ::ı.n. (9774) 

tstanlml Den;'Z Komutanlı*ından: 

Yl\ş "32 .• J' n fazla ;ı'ır.amak Uzere yedek aubaylardao 
nr.ı<!a mu\·a:fuk o anıar~sıı ~1rrofs1 deniz ordusu için tıe~ap 
memuru ye tl"ııtirllmek !lz re aımncaktır. 

lııtekltıcrlr: ka),t "' ırııooı ı::.:tıarı tın.kkıı:ıda aıaıomat 

k"'muta.'"lı1tııı:ıuı mUracö.a! an. 

tabul lmtl~a. 
re aıU&rcPJe 

\imalı Uzere 
(9321) 

Elibeylıl Paker, (41077) 

Kapah zarf usulile eksiltn1e Hanı 
laparta Nafia Müdürlüğünden: 

1 - Eksı!t~ konulan it: 
Baladız - Burdur yolunun l + 400 - 5 + 500 kilometreleri arasın. 

daki §OH lnemınrn eaa.sll tamiri O + 000 - 8 + 000 kjlometrelPrJ ara.aırda 
lSı adet menfez inşaatı §088 tamiratı eeasiycslnin ke~n 10853 79 lira ve 
men!n iıışaat: keıif bedoll ae 7536.7ö lıra Oltı]nk i.ızcre h~r ıkl i-ıe ıılt ka. . - ,, . 
olt bt'dtll U3ii0 !.iN 46 kuruotur. . 

2 - Bu i§e &il tVTak ve p.rtnameıer: 
A - H:ıyındırlı:.C l§lerl genel oarlnamesl, _ , 
B - Kapalı zarf usulilc eksiltme şartname~ 
C - Şoe& ve köprUler fenııl şartnam~aL ,, 
D - Mukavek pn.-Jeai. 
E - Ke§lt htil&.o!aları, r 

F - Projelı:r, 
1 

G - Vahidi t\at cedven.: 

...Ateyenler bt: eTrakı Isparta N~la-MQdQr1Uğüıi"de" sl!rebllirll'r. 
S - Ke§if l:edell 18890 bra 45 kuruş olun bu ışe ait muvakkat ten>- " 

mil.dan 13i9 l;ra 28 kuru§tur. 
4 - 3.(ı.H2 den itlooren 21 gün müddetle ve kapalı ~rt!a ekelltmeyıJ 

çıka"ılan bu i~in lha'esf 24.9,942 pe1"1embe gUnU snnt l5 de ıcra oll!naco ktır. 
~ - Ta?ıpierin ihaleden Uç gUn cvveluıe kadar yazılı olarak vllll :et 

makamına muracaatla rhliyet vesikaları almaları lAzımdır. 

6 - İhale Nafia mfltJürlUğUnde teşekkUJ edecek komlayon tarafm1ıı.:ı 

icra olunaca:, t n. 
i - Ekı\lltme iştlnltj için 2490 sayılı kanun hUkUmlerl dalresin1e 

jcabeden teınıt:ıat veae.tr Hıalkl havı kapaıı zarfların munyyer. ilın'e va\' . 
Ur<!".;; t.lr ıwat r.\·vellne kadar koml!!yon rc!sl!ğine makbı.•.z mukablli:J·~e 

ver..ııocaı veya poeta Ue gönderilmesi §arttır. Postada vykubulacak ven. 
bUrler r.azara almmıyacaktır. (9452) 

Fatih BlrlncJ ~ulh Jiı>' ı.k HAklm. 
litf.nden: 

, I 
942/36:5 

Hasan Uz tara!ından Trabya ın. 

renk mahallesi Ahu çelebi sokak ı t 

numarada oturan Anastas kızı Sav.il 
ve oğlu Va.sil ve Vangel oğlu Sotir, 

aleyhine açılan izale! ştı}~J davam.'"ldll 

mUddeaaley:ılerln lkametgtıhlan me.:. 

1 
hul olmur sebebiyle 20 gUn mUddetle 
11Anen telltlğat ıcruma kı:rar ver~. 

RAŞiD RIZA TJY ATROSU 
GAı.tl>E PİŞKiN bcrııbcr 

Her akşam ıııuıt (21,.'10) da 

HAB1BE TE"iZ.El 
VodvU - S - Perde 

mlş ve g~enkulu'Tzı 9 042 tar:. 
l:indıı kcıılf yaprlacağı ve mu hak •ın ' 
5.10,942 tnrjhln~e saat )O a tallk t'

dıldiğin.dcn mezkQr gUnlerde mahke 
meye gelmclerı veya vekil ı;önderme. 
lerı 11An olunur. ( 41073) 

' 

1 

' 

. .. .SAT.iLiK 
ROTA TiF Matbaa Makine 

Meı:ıll)ketlml.zde blr eol olmıyan, her .ablfeye ayn nmJdel' .-; 
hususly•U b:ıjz 4.2 - 67 ei>ad.mda 8% uJılfeye kadar • ..atta •'" 
ballM bir tabı m&klnesl satılıktır. ' • 

Aı. mllııtamel fakııt yeni rlbl 1,ıeyen bu makinenin fiyatı nl~ 
UCU7..dur. TUrklyf"..n'n l11teıı.llen her ııeb.Jinde moıotaJı yapılaralı 
halde teı>lı.m edilir. 

Dahıı fazla t&fııilAt lçln: • 

İST..\:SBUL, GALATA ONTON BAN 62 - 61 No .da JIJ.6' 
SIPAlttlT... T~lefon: ·11822 Mliracaat (41~ 

,Gayri Menkul satış narı' 
latanbul 4 .ncü icra Memurluğundan: 

Bir borçlan dolayı mahçuz olup satılma.sına karar verilen p;.re 
de Hupyar nıaha.Jlellinde ukl Hamam ve yeni Cami sokağında uld S1 
30-82-24-SS-38 mUkerre 40 yen} 2-4-6-8-40-48 numara -~ 
~91 parsel H numaralı Uatunde adalan bulunan 9 dUkktnm 720 )ı!F"-
hisses! aı;ı!: 6rttırmaya çıkarılmıştır. , 

E\·ıuıfı: Mez~~r gayri menkulün hAlcn birinci Vakıf han v~ 'f~ 
aoka1tları k~eaınde altında 8-6 4 ~ 42-48 18/1 46-42-4.-. 
marnlr dUkkruıiar mevcuttur. 

Dlrlncı \'akrt han aokakta 8 nu.ınanıJı dlikk&nm ev.arı: oepb"' 
demlr kepenkli zemini beton bir dlikkAn m.,thali ile üstünde blr od' 
dır buraSI nyda elll Ura kira getlrmektedlr. 

A)ol ıokakta 6 numaralı dllk,kAn: Cephesi camekAn vitJiııli ";ı 
~mir keper.klı :r.eminl anşap döueli bir dUkkAn met.halı ile Uııtunde 
varqır. Bu d::ı.fre de ayda 43 Ura kira getirmektedir. 

Yir.e ny:-.ı sokakta 42 ve Yenlcamı sokakta 48 numaralı Ud 
havı dükkA.t:.m cephesi cnmekln vitrinli istor demir kepenkli zeıııtııl 
ı.ınptır hslUıı~e bir ııa!on vardrr. Burası da. ayda 91 lire kira getırııle 

İ§bu 6llKkAndan ayrılmıı 48/l numaralı ufak bir temalyeei _..Al 
ma1ıaUl varoır ki. 48 numaralı dllkkAndan doğmak uzcre ayda oıır
ç:.ık lira kira getirmektedir. tptfll 

Yenjcami ce.dcesinde 46 numaralı dllkkAn cephesi camekA.n il dJ 
l6tor kepenkli zemini a~aptır UııtUnde bir Balon vardır. Buruı ı:J 
lira kıra getirmektedir. 

Yine ııynl sokakta 42-ıH numarfili dUkkAn cephesi bameklJl}J 
ve ııtor dr.,ı.! r kepenkli zemini a.hgapttr UatUnde bir salon vardır. 

. Çılcnınz sokn,Kta 40 numaralı dUkkAn cephe9.i camekA.nlı ve ıı 
deı;ur keper.kll zemini çini dl!§ell UıtUnde odadan bozma mattıab 
Burası da ayaıı lira kjra geUınektedir. 

Umumi ev&lfı: İşbu gayri meıikul tamamen klrgtr olup fçiıld' 
tnk Jesi6alı da vardır. 8 Te 40 numaralı dUkkAnıarda terkoıı da ~ 

lludııılu · ;l'apo kaydına göredir. 
l\tr ,abn ı: Tamamı 200 metre murabbaıdtr. • 
Milcdar kıymeti: Gayri menkulün mevkii ve getirmekUı oıdu#1S 

ve hail lıazır <r.lım ve saıım rayic} nazara alınarak ehli vuku! tar 
tama nunn fnl bjn l' ra kıymet takdir edUmlotır. 

1 - lşbJ gayri mcnkulfin arttırma şartnameıtt 10.9.942 ıarDıtııd" 
baren l93i/~b ... 3 numara ile İstanbul 4 neü icra daireslofn muayYetl 
marasında l:'t>rkesin görebılmcsi iQl.n açıktır. llA.nda ye.zıu oııı.nıard&~ 
mıı.IQT!' '\t olmak ıstcyenler işbu §artnameye ve dosya nıımaraaı ile 
rlyet,ıaıı.zc mUracaat etmelidirler. ~ 

Arttırmııya işt.1rak 1çın yukanda ynzı!ı kıymetin yüzde 7,:ı ni.1! 
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poy veya ınmı bir bankanın teminııt mektubu t.c\•dl edlleccktjr. )!ad.,' 
3 - lpot\-k ı.ııhibl alacaklılarla cll,ğer a.ıtı.kadarlarm ve ırttfal< !:?, 

hlp1erip lp CtıYri menkul UurjndekJ hakla.rmı ve hususile fajz ve ~ 
do.i '" olan kldlalanr.ı işbu llAn tarihinden itibaren ylrmi gün içınde 
mUsbit.!!crile birlikte memuriyeUmze bildirmeleri icabeder, .Attai f 
hakları t:ıpo slcılll ile sabıt olmadıkça satı§ bedelinin payla§maııı.ııcı-' 
riç kalacakluuır. ~ 

• - Göı;lcrilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma 1 .~ 
s:ni okumuş ve lüzumlu malQmat almış ve bunları tamamen kablJl 
ad ve ıtıl.ar o1 unurıar. ı' 

5 - Gbyri menkul 1.10,1942 tarihinde Perşembe gUDU saat ~ 
16 ya knd~,. latanbul dördUncU icra memurluğunda Uç defa bA!rıl~ 
sonra en çok arttıran:ı ihale edilir. Ancak bedeli muhamme't l<I I 
ytizdc yetmiş bt'şjni bulmaz veya salı§ l.ateyenin alacağı:ıa rüç~IJS I 
dlğ'!r alacl'll< 1 ılıır bulunup ta bedel bunların bu gayrjmenkul Ue teıf 11, 
mjş ala\'nklRt mın mecfuucndan fazlaya t,:ıkmaz3a en çok arttıran• 0,ı 
huclll ooki knlmak ll.zere arttırma 10 gün daha temdit edUere'k 16 ~ f 
tarihinde Cuma gt:::U saat 14. den 16 ya k&dar İstanbul dördUncO ıc I 
murluğu 01.1aFında arttırn• bedeli sntııı isteyenle alacasına rUçJ>S°' ~.; 
d.ğcr nlaçak :ıarın bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları rııcC fi 
dan fnzlay.a çıkmak şarlile en çok arttırana lhale ediJ.r. Böyle bll' 
elde edllmc•mı ihale yapılnmaz ve satış talebi dU;er. ~rO 

6 - Ge:.yrı menkul kendl!!ine ihale olunan kimse derhal ve'fS d'ıı 1 

mUhlct için!) parayı vermezse ]hale kararı fC8holunara1< kcndf.81Jl ., t' 
vcı en '.\ tıkre!\ teklifte bulunan kimse anetmlş olduğu bedelle Jllırı&~~ıf 
olursa onıı, ıazt olmazsa veya bulunamaz.sa hemen on beş tun Ol ıd f" 
arttırmaya c:,~kanlıp en çolt arttırana ihale edilir. lkl iha!e araaınd• , 
ve gcı:en ~U::ler lçln % 5 ~en hesap olunacak faiz ve diğer zararı-r *P 
ca nllkme !ı:ı.çet kalmaksızın memurlyellmfzcc alıcıdan tabaU 01uııt.1'· 
de: 183 ,eı 

7 - Al.er arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tı.po ferağ ~9' 
ylrrri tr>:ıelık vakıf taviz be®l! ve iha!e karar pullarını vermrğt 

11 
! 

(!ur. Mfiteral:im vergiler, tenvirat ve tıınzifat ve tellAJiye rcsrnı.ndt ıll' 
tevallit lx'led'ye rUs11mu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait 0 

arttırma be..ır li>nden tenzil olunur. d 
t~bu :;n~ rı menkul yukarıda göstcrllcn tarihte tstanbul dllrdu;;,.,

mcnıurluğu oC:as:nda ıııtnı ilAn ve •gösterilen arttırma ııartnanıeai ") /. 
de satılacağı llb olunur. :501~~ 

- -- -~1 ,, 
~HITRl: A'iHI fi~ tluı..ldıih yer. \'\Krı \t.\rtt 

VmuuıJ Ne,rıyalı ldan eden Be/Ilı .t.hnıeı ~eı,-crı;U 


