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Wendel Willde 

Hitler, Başku
mandanllğı 
btrakmış 

Uzerinde yal· t 
nız bir unvan 1 

kalmış t 
.......... ı~ .... ı ... ..,ata ........ 1 ...... ,.,.., c 

L<ıtıdra, 26 (A.A.) - D&lly Sketch 
gazetesı, emniyetU bir kayna.ına.n u
dığını blldırdlği bir habere göre. Füh
rer'in yalnız Unvanını muhaCaaa .su· 
retile başkumandanlıktan çekılmeyl 
kabul ettttını. hal'bm genelkurmay 
tarafından idare olunacağını \'e bu· 
nun da tadile uğrayacağını öfren· 
mektedır. Olayların, Almanyada n1l

I ne\1yat Uzerınde derin bir tesır yap-

ı 
tığı müşahade olunmuştur. 

---~~-~~~~~~~~-

Vilki, Rusların cesaret ve 
hükilmet sistemlerini övdü 
Bu hükumetin kuvvetinin , şeflerden değil, 

söyledi bizzat milfetfen doğduğunu 
-ı Toroato, 26 ( A. .A ) - Sovyetlere 

yardım için toplanan bır komitenin 
lçtımaında söz alan B WılkJe ez.
cUmle demıııtlr ki: 

- Birle~ı~ Mlllctlerın bu harpte 
pe y~ma.k istectll(Jerinı ye nl<;ın mU· 
cadele ett.iklerını, zafeı·den ne gıbi 

neticeler bekledıklerıni açıkça tesblt 
etmelerinin gerektifinl söylemiştir. 

Aksı takdirde Bırleşmış MilleUer ga. 
yesız bir harp utnındı bır çok fcda
kArlıkla:ra katlanmı' olacaktır. 

Wilkie harp böl~lerıne yaptığı se
yahat. esnasında harbi ka.zanmağa 

azmetmiş mıUetlerle kaışııa~tığını, 

fakat bu nıüetlerin şüphe ve endi~e 
ıçınde bulunduklarını k&ydetmış. ge
çen harp, de\'ltt adan1ıarı arasındaki 

anlaşmazlık ;>1lzilnden sadece bır mU
tareke ile sona ermt~ır Bu:;üıııtU 

harpte birbırlcnnden çok uzakta ya-

1
.Jıyan in.sanlar ara.aı.nda müşterek p. 
yeler ortaya çı!<mı;ıtır. Rusl:ır, Ing:. 

1 
ıtzıer \'e Amerikaıı:ar \'e Jngt:ız ım. 

paratorlutu mUstemlekelerı aynı dU-
Lanl gazetecilerle strıt,ürkea ,ıınce Ue hareket ediyor. 

bizzat milletten ctogmaktada. Dolar 

Ruslar vaziyete hikim 
........ ~---~~~~ ............. ..........-.. --.-.--. .... 
Cephenin şimal bahsmda 3 şimendifer 

istasyonu, 5 mevzi ele geçirildi 

22 nci Alman tank taarruzu mağliip 
edildi. Kaleninde de taarruz başladı 

Moskova. 26 (A.A.) - So\·;pet 
haberler bürosunun tebllğı: 

Dün krtalarımız Stalingrad cep. 
besınde düşmanın mukavemetini 
kırarak evvelce blldırılen istika_ 
metlerde taarruzlarına devam et. 
mlşlerdir. Cephenin şlmaı batısın. 

da kıtalarrmız Rlkovskt , Noya· 

mak.st, Staromakslınovski :ılmen. 

d ifer ıstasyonıarıle l\talonaba'to. 

vskı, Birov. Odıyono. Donçınk& 

ve MaJadoçınka mcvkilerını ele g~. 
çırmiştir. Bu ~on iki mcvkıdc çev. 
rilcn 22 ncı Alman tank tünıcm 
mağlüp cdılmiştlr Aynı günun ak· 
samı esirlerin sayısı 15 b., artmış 
ve 19 sontejrlnden 25 sontcşrın ak. 
famına kadar kıtalarınıızın aldığı 
csırlerıo sayısı 51 bını bulmuştur. 

19 sonteşrıftdcn 25 sontcşrlne 
kadar kıtalarımız muhtclıf çapta 
1300 top. 5618 kam~·on. ve 52 cc
panc, tcçhıtal \ 'c ~ ıyeccl• depoou 
ele gcçırm ıştır. 

(Dnıt.mı ~. I. Sil. ' dtı) //// 

ftalya kralı F.ma nael 

Elageyla ile Agedabya 
arasında temasa girildi 
Sekizinçi ordu, bu sahada A lman 

kuvvetlerini takibediyor 
Kahire. 26 (A.A 1 - Ortaşark takı 

lnglllz ku,•vctlcrinln teblıSı : 

Diln liıtaatım ız, Agedabya ıle r::ı 

Ag<"yla arasında dlişma nııı ı enı"l!la 

girml~lerdır 

Karadakı kU\'\'etlerını lzın faal iyet.! 
hakkırda 'erııcccı.. b ~ka hır tıober 

~oktur 

Dlln L bya ılal•ı ha ı rı çcnc ınde 
ha\'.a ıaally;ıtı, az olmuştur 

Salı g ecesi Tı ablu~garp şchrı. a~ır 
bonıbardm1an uçaklarımız tarııfııı· 

dan yeniden bonıb:.ırd ı nıun cdllmıştır. 

1 arlan tundraya bl·r :ı~~:=~~~·r;,2:~:;~~~ 
' politikasına dönmemek llzımdır. Rus- ( 

murahhi·s gönderiyor :E"::~::~~·~~;.:::~~7.::: ı ltalyada 
halk sulh 
istiyor 

Londra. 26 ( A.A. l - Ltbyadan ge. 
ce ycnı haber ge!nıemıştlr. Son \ ' 87.t· 

yete göre, sekızlncı ordu dU,nıan ı 

Ce<labya ıle Elagoyla arasında taklf' 
etmektedir nu,manm bu hat üzerın. 
de müdafaaya geçliği ma16mdur 

Fransada Laval ile hükumet Mareşal Smuts 
nıemurları arasındaki anlaş
mazlı k vchamet kesbef miş. 

llr~:kholm. 26 (A.A.) - Lon., zakerelerde bulunacak ve .istikbal 
~ aıı bıldtrıllyor: ıçin anlaşmalaı aktcdecektır. 

tıL "~nıng Standard gaze~slnoo Nn·york, 26 'A.A. ) - Fransada 
11;1tıı b Lava!. Dorlot, Deat ile hükümet 
~~ ır tclırafa ıöre Darlan ya. memurları aras.ındakl anlaşmazlık. , 
~tt a. Lonctraya bir murahhas he· ıarı n vchamct kcsbctUğt öğrenll
ltr Kondcrccektir. Bu heyet 1ngil- m .,_"1.tr . Batı Fransız Amcrikasının 
l'!Jt~ hüklimetile Fransız Şimali Af. bozgunculuk etmest derin bır tesir 
~I vaz.yet hakkında mü. hasıl etmişti r. 

Japonların iki 
Muhribi batırıldı 

T •febbüsün İngiliz' er· 
de olduğunu söyledi 

JePonlar Hint denizin :ie bir ihraç 
hareketi yapmak' istediler H • .,.... ..... 

ı._ Altllıour , . Kudüs, 26 <Radyo • 21) - Ce. 
t tı ~f~e, 26 (A.A.) - Cenup,muhrlbl batırmış.ar \'e bır başkuını j nup Afr·ka Başvekil : Mareıal 

lıı ttb k mUttcfik umumi karar- ha..'!ara u&'t'ntmışlardır Smuts yaptığı bir demeçte> Cenup 
~litte;ıtı: · Bır hafit krU\·azôrle 4 muhr:p b.r ; Afrlkays giderken Cebclüt<arıkta 

Kralın Cenova
yı ziyaretinde 

Halk, harbin bitmesi 
isteklerini göstermek 
:çin pencerelerine be· 
yaz örtü' er o smışbr 

1''cna hava şartları. ha\'a faalıye

(Vctt·amı liJ&: 1 Sü: S del - Llbya'da lng11l:ı! mntirlü lrnnetlerl 

Şimali Af rikada 
sükiinet var 

Laval C~zayire kuvvet gönder
mek için plan yapıyormuş 

Muhar!p 
Fran sı z f a 

Radyodaki neş
riyatı kesdiler 

Londra. 26 (A.A. ı - Fas radyosu.

1 

Fransız donanmumın başına Darla· 
dün ak~m şöyle demıştlr: nm yerine Amıraı Abrial'I cetlrdıtı· Darlaa Al.tkada • •1 

General Anderson. Tunua \'e Bi· nl bildirmektedir. 'lllanba b9 88fl"l• 
zerte'tekl d~man mevr:ilenne karşı Londra. 26 (A.A.) - Brltanova 
çok geni,, ölçüde bır taarruz hareke· aianaınm Fransız hududunda.ki muha- J8tı pp .. 81Z& Y.ic•a• 
tine glrıtmek üzeredir. Alman kolu bırinin blldi.rdiline göre La.va! Paris- •ımn ....... dlrerlar 

Londra, 26 (A.A.) - Ingiliz han Tunus'un 39 kUometre cenubun• ten Viclllye dönmıı,tttr. Laval Parts- Londra, 28 (A.A, ) - Hutran 
kuvvetlerinin bombardımanına maruz s11rlUm~ıilr. te. Tunuııta Mlh\'er kuvvetlerine yar- 1940 danberl muharıp Fransızlar her 
kalan Cenovayı zlyaret eden Italya Nevyork, 28 (A.A.) - Umumi ıu· dım için oraya Fr&nSlZ kıtalannın gUn radyoda l•'ransaya hıta'ben iki 
kralı ile vella.hd pnms Humberto'nın rette iyi haber alan mahfillerde hasıl gönderilmesine dair bir plb ha.zır· defa r.eşrtyat yapıyordu. Bugün ilk 
şehri ~ezdıklerı sırada Cenova halkı. olan kanaate göre şimali Afrlkadakl lamıştır. BU" kaç güne kadar Tunuaa defa olmaJc Uzere bu neşriyat olma 
harbin bıtmes: ve barışın teeMU.SUne nhlrl sUkO.net ftrtınaJa.rdan evvelki gttmek Uzere Italyadan bır Fransız mıttır. 
ait isteklerın: göstermek ma.ksadlle sUkO.ncte benzemektedır. Henüz teey. seft.rl kuvveti ıeçecekUr. Bu kuvvet Radyoda muharip Fransızların so~ 
pencerelere beyaz <irtillcr asmışlar- yUd etmiyen bazı haberlere g8re bu ıc;uı s11ratle a1ker toplanchtına dair cUsU bu hususta dem iştir ki : 
dır. sOkO.r:et ı,tmdiden General Henderson VM!hy'nin verdlj'i haberler teeyyUd - Şimal Afrikada. Darlan şer bu-

Tortno \'C Cc:ıo;·ada bombardıman· ! kumanda ındnkı kuvvetlerle Mih\·er etm•mlftlr. Yapılan ta.bmllllere g!Sre lundukça bu neşrıya.tı yapmama vıc-
dan mllteess,r o:nııyan bazı fabrika· kıtalar • ~ :~cta yapılan çarpıtma· mlitarekename mucibince Vlchy'nln danım mlnıdı r. 

lar kalmışsa da. bunlat' çal :'~ T. lı<- larl .. :11.. ed !mı~ tır. Söylendlflne sıll'tı altmda bulundurmaaına mUsaa. De Golle Anıerikaya mı cidecek ! 
tadır Bunun sebebı. "OU~1lk . d:ı göıe M.hver Bızert • Tum'-1 Atıatejik 

1 
de edtlen J00.000 Juftllk kllçllk ordu Londra, 26 (AA.) - Ceneraı De 

L'fÇlr.ın bu lkı şeh.rci<:n ayr::m.~ ol· ' mühım kcv,·etler :r1tmaktad,ır. 

1 

bu seferi kuvvetin tik 'kısm.nı te,kil Golle'un Vaşington a gtdeceğır.e da .r 
mu.dır 1 \'ıchy raı:iyo.sı; Mare~al Petaın.ın (De•amı SL Ş, Si. 1 de) <+> burada bır p.y.a do aşmutod:r ~bomba. uçak?arı 1ki Japon.1 (lle,amı :sa. s. ~il. 2 de) - (De, ... , Sa. s. Sa. ıs de) •=• 

~:-:maa V ___ a_l=m==~--n-=-B ril===--==S=&==-y-a_h_a_tK:ml_n_t_ı __ b_a--==la=rı=n==ı=y==-a_k=ı=n=d=a=-z-e=V=-ik_le_<_o_k=u=y=a=C=--a-k_s_ı-=n:::::ı:::ı::ıılZ= 

k 

r 
a 
e 
a 

z 



Yaz.an: 
DAPHNE DU MAURİElt 

inekler 
arbfn dr 

A!Jağ'ıdaki 

bir mluıhı vardır. 

ntırlar, bundaıı 

'rup:ı şchlrfrrtndrn blrlnln bta -
) ol!unda nılıtlılş bir faali~ l't ' ,.. . iyi 
kaliteden bir ıılını inel• l iık ' gonla
rma zorla okulm:ık istenmektedir. 

l'!tus) onda ılola.'jan ,..hlrlilerdcn bi
ri trl'n memuruna )alt.laşarak e>rU· 

)Of: 

- Bu ıneklrr bö)fo ncrc)e gidl 

~or! 
- ·rccrlt kampına! . 
- Oh deı;rnlı.c artık esirler bol 

bol tıt içet•eklrr. 
- ifil) 1r, bunlar 50 arkudn.,b. Ara. 

larmda!l biri kırda otlarken telefon 
kablo .. unu ısırdı ' c bu ) üzdcn kurşu
na diz.lldl. Şimdi arkad:ıslnrı ıfa sa
botor dl) e teerit kampların:ı SC\ ke-
dılı)or. 

SERÇE 

Çevl~n: 

İHSAN BORAN 

Şehir 
Haberleri 

VATAN 
%7. 11. N: 

Denizci ·Gözüyle 

-



Askuri durum 1 Alman 
j İBS~z;~nıl 

Şark cephesine $.mali llfrikada ve doğu 
---~~~~~~~~~~ 

doğru akıyor 
c~phesinde harp vaziyeti 

L lbyada 8 fn<:I Ingıllz ordusu, 

Cialo • Agcdabla "'abasını ~nsa _ tsvıçre hududu. 26 CA. 

l~b;o do;ru geçmiş \'e Slrtc kör-• A.) _ 12 sonu- rindenberı. Alman 
~ınde Aceyla'ya yanaşmağa baş. kıtaları Fransııya gcçmekt.e \'C Ak 
l~. dcntz kıyılarına lnnae.kte acele edı. 

hassa AvugtuQ~ll. Çek ve Maca.r 
kıtaları gc-tlrilmiştlr Boyleee yer
lerine ~a kıtalar cctırılen A 1. 
mıın kuvvctlcrı, Rusyada şfmaı ba. 
tıda ağır kayıpl&.ra uı;:rayan ve Sta. 
Ungrad cenubunda 300,000 Alman 
eskerın1 ınlithıı: bir tchd t k&rŞ1Şın· 

d a bırakan tehditten kurtarmak 

içın Sovyet ~he.!i lll'bkamebnde 

gitmektedir . 

ttsııyan!aı' da Franscda Alınarı. 

Mihver kuvvetleri Aceyla'ya çe· yorlardı. Halbukı bugun. aynı kıt. 
tllın[t, fakat bUT6dan Trablusgarp aıar gfüUnüşe gore dogu ceptıesl. 
Çölüne dotru rlcate devam edece. ne gıtmek üzere. ş.tmale dogru a· 
ı:ınc dair ciddi emarcler göı-ülmc. kın etmektedir. Lyon'dan gelen 
l'lllştfr. Onun içhı mihver ordusu yolcular. hergiln cenuptan gelen 
O..kıyyeslntn sa-hıtdc Accyla ile ce· Alınan askeri yüklü U-enlcrın dur
. ııbunda tuzlu bataklık arassnda. madan şimal lstlkametill(> glttıklc. 
k1 dar sahayı ıuta.catma ve bura- rlnı söylemektedir, Fransa • lsvtçre 
<ıa müdafaa harbi yapa<:atına Uıt.l. hududu boyunda ve buradan Al. lardan boşalan yerlerı d<>ldurmak 

llıal verilmektedtr. manyaya giden ana yol üstündeki malı:sadrie bına~ra a.s~ Cönder-
Gözc çarpan ilk nolt~ ~ur: Alman garnizonla~ın yer!ne bil· mektc acele edi7orlar. 1 ııı:ııız ordusu üsk:rlrı<kn u:ı:aklaı;· 

lıjı ~ ieri iJlerj güçleşmiştir. 
l'akat mihverin elinde bir Trab
lı.ı. :arp Ü'5ti kaldı;ı ıçin onun geri 
'flerı de zorlaşmıştır. Trablusgarp 
lıııaru, artık İngiliz hava kuvvetle. 
rı ~ın ycgine \•e nıiişterck bir be. 
titr teşkil edıyor. 

Ame ri kada Millet Meclisi 
zat er is : krazı 
İlkkônun zarfında 9 

milyar dolar to planacak 
Beyaz Saray. 26 IA A.) - Rel:! 

Ne za man tatil yapa. 

cağı belli değil 
Ankara. :!6 ıvıctanl - Mcc-ltsın 

ne zaman ts.trl kanın verec~ğl henüz 

malum değıldlr. Tatil kararınrn bay· 

rama yakın bir zamanda 

muhtemel görülmektedır. 

\'erilmesi 

Mccltsln 

\ 'ATAN 

30yaşmda bir 
Alman generali 

Berttn. 26 {l"f'PD> - En tanıl\M1' 
ve "1 muktedfr Alman avcı tAyya.n
cflerinden biri otan Gııllerıd, F'llhrer 
tA.rafmdan tftmgencnı.HiA'e terfi etti· 
rıln1'tştlr. Gallal\d 30 yaşında Ye Ai· 
manyanın en genç ttlıllg~eralidir. 

Bir İtalyan uçak 
gemisi batırıldı 

SAN'AT ALEMiNDE 

Zaruri bir cevap 
San' atkir Safiyeye 

açık mektup 
Londra. :26. (Radyo - J9,f5) -

Reuıeı aıaıhı ınııhabırtniıı Zi.ırıh. 

ten bfldırdığinc göre İltılytınların 
"6r tayyare genıisine ı;cv:rU.en Rn. 
m• tsmtndeki yenı ztrhh..~ı 13 • 14 
sonteşrilıde lngillz tayyarclcrının 1 
hücumu netıcesin~e batır1hııışt1r. 

Ayrıca 35 bin tonluk İm~rıo : 
halyAR zırh11$1 da hasara ugratıl· ı 
mı:tııı.·. 

Hükü ret tabi pi eri 
arasmda 

Ankara. 26 (Vatan> - Alııca htl· 
kftmet tııbıbi Refet Erzıncıuı Srhhat 
müdUrliiğüne 70 lira ılc terflan, J<~r

st~-.an ı-3ıhhat müdUrU Dr. Nacı de 
Çoruh lkıncı sınıf Sıhhat müdürlti
~nc bO lıra ıle naklen taym edllnıı.,
lerdır. 

Ruslar vaz:yete 
hakim 

ftayan :Siııan l'ıı.kar 

Dun tın kı\ ıH•t ı --aııatkarıı bllc assbıycL ~o:ott'rnı•~ \ ,~ tızuı. 
Yazdıcınız, yazdıf;ınız dcmı~ ('. muştur.u.ı: Oııuıı çındır kı. sız ık. 

yım dC' eski arzuhalcilcrı hatırlata. , bal dcvlrlcrını yaşa) ıp ınerctıvcnln 
~ak bır şekilde yazdırdığınız ya7.ı· bns:ımnkla~ını ınmcğe başlıyorsu. 
yı Son Posto sutıınlarırdn okuchıııı ııuz Ru bır hakık~t1ır fazlıı asa. 
Dogrusunıı Roy'C'mck lıııını gelırsc ; b } cı dC' hundan ılerı ı::( tıyıır 

hcnı güldüııı. heın acıdım 1 R ı kabı, ı:;katrı tcıııcnnısıl(' tık 

• 

Üçüncüsünün eli 
kulağındadır 

H arp da. ı nı~ çe yeım,tarta do· 

ludur: otaylar h1ı briş ~e o

ku,tarcla dalgalanır durur. Harp 
t11ll lı i l;;i.h hlr tarafa. kib öbür tara· 
fa ~uler. Son z:ımBDlara kadar olay. 
larm dalgalanışı, talihin giifü~n 

um•ntiyetlf' Mlh' er tehltu• idi. Fa· 
kat imal Afrika bao;.lmnnilanberi 
işler az çok Mil miştir. Talih, m· 
di de müttefiklere • golmeğe değilse 
bfle • ,:lililnısemete ha..'jJaınıştu. 

~k m ünakale \'(! gttt ~ 
b;;kınıından iki ordunun vaziyeti 
~ güç. tn:ııiz ordusunun, Aoeyla· 
c!;ı rnlhver kuvvetlerine derhal ta. 
~rruz edeceğine lhUmal verılmlyor. 
takat Cazla vakit kaybetmesi ~ 
hıç doğru dc~ll. İngilizler bunu 
lıc aba kalmış olacaklar ki agır 
:oPlar sctlrmekte geç kalmamış. 
~tdır. Herhalde İnsill:zler, Aceyla 
tırıullde mıhver kuvvetler~ Mi. 
tıını etmek için çok beklemi7ecek· 

Rooocvelt, dün sabah maliye nazın 
B. l\forgcnthau'dan zafer lstikrazmın 
ilk bonosunu satın aımı~ır. Bu istik. 
ruın ka.ytd zamanı pazartesi günU 
açılacak ve ilk.kA.nun zarfında 9 mu. 
yar dolar topıanacaktır. 

Güldunı. çunki.ı sızı g11luııc; \ n. defo kor ılııştım sozlı.ıe gelıncc: 
(1'.t&ft ] lıu'1 ıle) / /// zıy('l(' sokncak bir suru mugalata herhalde bu hıbırı kullaııışınız 

:?5 sonteşrın gunü duşman en nz VC' kadın kaprıskrı~c dolıı"·du A. muhtC'hf yerlere d111tı nıış ıskatçı. 1 aynı zamanda mebus se<;htıinlR yenı· 6000 subay \'e er kayb('tmişhr. l:ldım. c;unkii dünıi•ı bir ı;Rnatkiırı arınıLı hatırlamı olmanızdan ılcri 
lenmesine karar vereceği, bır kısım Moskova. 24; (A.A.) - Bu sa. nı rok rcan bir \'az) L''" dusuı u I {!C'lmiştır ı.:'bl ;?eliyor bıma• 

Ro arad:ı, ınun zamanlar fi~ftn•ll' 
ılurolrnu-: olan lkrnt'i N~phl'.df'n ar· 
tık bMtı~t•deıı ~oktur. lJra. şimal Af· 
rika hı'l.<ti!!t'leri. lkiıtei ccııheden ltok
lenill'!n ışı &'l ı;:ok KÖl'TYllH:tür •e ı)a.. 

ha ıta görect"Jrtfr. Mirner, ~imal Af. 
rikı&,H \'e ılulaJ r.oiyle Akdenni k~·· 
tıctınek teliıo:ına düşmttı:, hıı t.ıva.

fın kıl\·,etıendlrilm~ine. tahkim 

cdllme!!lne ÖnP.fn \f!rmişttr. Ağırlı· 

t-ın bu tarafa ı::eçil!'ı, ne de oba Rıı"'· 

yadan bar.ı kııneUerln, hu!losiyl" 
hll\a '41Jihlarının çekllmtt-inl lorAım
ltı l;;rlmr~hr. l'fnk bir hllflnrnıc 
gerC'k me, .. lmin t.e51rl \e ~ ha 
'" ku' \"etlerinin a:ıalm&.' ı. Rv"'lanı 
laarnızonu kolay·laşhnnı.ştır • .F;A-t•ı 

'erOf'ıı hahforlP.r doğru l"e ö~reni~n· 
rııL ki A.kdcniı dolaylarına naklı· 

ılilnılo; olan tılr kı!i<ınt kıın rtler. """ 
R~ Wrrtı'.lU ür.erine, tekrar şarh 
rf'pheslne nakleıllliyormuş.' ltAttıı 

(<\\ içl'f' hududundan ''erilen baıfk:ı 

hir lıabl.•nlf' df' remıp Fransadaki 
Alrnıın k•ı\\ etlerlnhı ~rk c·epbcslnc 
gonıtrrllnıek il:ı'.ere acf'll' .ımale doı'.:· 
rıı \'Ollandrkll\n 'e bunlRnn yerini 
lt:ılyanların aJacs~ı bildirilmektedir. 
Oorlıllıyor kt Mlh\er. B. flltlf'r'lrı 

hiç i!lter11ediğl iki ct!phe araııtnı'IB 

hor.atar ~hldlr. 

lttdlr. 

'l'unusUı mihverin elde ettiği mı. 
~tılar şöyle hul4sa edilebilir: 

ta.hrnınlerden lban~ttır. lnı 1 bu Gece krtalartnıız düşman muka. " " Ş d"llk bahkı Sovyet tebliği: ''ordtı Slzn bu kadarı k~rıctır sanırım 1 

hususta burada ucrnı maırımat beyan vcmetınl kırarak Stalıngrad bölge Sayın bayanı Sız ıkbal dt'vırlc. O gC'r noktalarda da sow. nıu~ıkl 

~ 1) Şimalde Tunus ve Blzert şe. 
~lr~ını müdafaa lçhl bir cephe 
lıtabUdi; 
2) Ccnııpta Trablusgarp 'stika. 

llıct1 ni kapatmak için Gabes körfe· 
U'c F.Uerid gölü arasındaki korido. 
tıı 11'\Gdafaa maksadlle tuttu; 

3) Ha,·a harblne girişti. 
it lşte mihverin elde ettifl bu ım. 
t a~ıar yüıo;ünden müttefikler Tu. 
tollıta clddl muharebeler vermek 
'l' tullda kaldılar. Önce Brzert ve 
~l'tus şchlrl<!rlnı cebrt hücumlarla 
ı>tctmck, stratejik ehemmiyeti 

Ankarada muvaffak 
bir sargı 

Ankara, 2i (Vatan) - Ankara 
Şenyuva ve ucuz. evler koopcraurıe
rile Istanbulda Kartal plli.j evlerı ko
operatifi tarnfmdan Sergicvinde hır 

p!An ve maket urgisi açılnuştır. Ser
gi şehrimizde bUyUk bir alAkıı. eyan· 
drrmıştır. Ortaklar \'e diğer Ankara
lılar sergi.>1 ,zevkle sezmcğc başla· 
mışlardır. Sergi 15 ilkkAmına kadar 
açık bulundurulacaktır. 

Japonların iki 
muhribi babrı ldı ~<l.l:ı:dir. nu elde edilirse, mihver 

raf b1r Trabhısgarp lımanma d11· 
•ııarak Şimali .Afrlkad& barına. (Bqı 1 tBcıde> «:::;:• 

lııa~ Av pa kil b çık~ hareketi yapmışlardır. Ağır ,.e 
~ • ru ya çe meye mcc ur u ,,1 lUkt ki U 
illır. Mütteflklerhı hava üstUnlü. orta b yuk e m tteflk bomba 

tliııu temin etmek f~in hava !ilola. 1 uçakları dllşman den~ blrliklcrlnl 
~ı i:eti ki ld- le 8 . k ı yakalamışlar, Hyongulsde tennr fi. 
b rıne e n>e!:SU ur r. ır aç 
'urı i"lnd T n ~ t ""hl h şeklen n 500 llhrellk bombalar at-k .. c u us a mu m are· tll "k d 

1 
• 

etıer beki b lli mak sure c ı 1 1 şman muhrlbını 
"' ene r. 1 b . ı ldd' 
uoğu h 1 d R 1 batrrmış ar. ırın c ı hasara uğ· 

tC~~ v ~ep es n c ~ ar, mcr. ratmışlardır. 
~ e şımal ~phelcrındc de kı~ 

edilmektedir. 

Yunanistan 
garnizonları 

takviye ediliy_or 

Afrikoyo do Yu: onis
tandon takviye 

gönderi!iyor 

~1iltruzlarına başlamışlardır . ., Don Londra, 26 (A.A.l - Tamamen as· 
~ll<!ğilldc Rus orduları taarruzla. kerle dolu bir çok rnuhrlpten mUre.k· 
~ıı il ~am ediyorlar. Rus kıska. kep btt Japon deniz teşıcnı, Hint de- dır. 
~~ ın §imal ucu Don dlrseŞI ic;Jrıe nizindc bir ihraç haıı:ketı yapmak Tımes ga.zetesmin yazdığına göre 

4111'l11~tir. Cenup ucu henüz dirse· isterlerken Amerikan hava ku\'\"et- ıtaıyanıar bunu emniyetlerinin teh11. 

Londrıı, 26 < A A ) - Tını es gaze. 
tesınin ~ret cttlğıne gore, Yunants. 
tana bir çok Alman kıtalarmın gel· 
mest llzerine memleketin ıa.şe vaziyeti 
vahimleşnılştir. Mih\'<'rln Yunanis· 
tandakl ga:rnlz.onlan tnkvıye edilmiş· 
tir. Aynı suretle Afrıkaya Yunanls· 
tandan takviye gön~rılmcktcdır. 

Yunan vapurıe.n ınfüadcre l'dflmlş· 

tır. Bununla berabeı bır noktadan 
Yunanlıların \'a?Ayetl ıyıle.,m~ sayı· 

]l\blllr. Çünkü ltalyanıarla Almanlar 
son zamanlaı'da Yunanlstana mllhim 
mlktıırlarda 'hububat göodermışıer-

'ıı1t Cenubundadır. Almanlar Rus lcıinln hilcumuna Uğramışlardır. 
'ar ~uı şimal ucunu karşılamış. 
bıı~r. Çünkü en çok tchltkcli olan Hticum nctic~de iki Japon muh· 
~ r ~lra Don dirseği içinden ge- ribl ba.tırılmı.ş. btr mUlınp de at"rr 
1)1 ı. "-lrnan muvasalasını tehdit et- hasara uğratılmıştır. Diğer muhrip· ·e.,.t 
r c \'c Alman kuvv~Uerinl blr ler ihraç yapmak istedlkl<>rl mıntaka
l~~bc-r içine almakt~dır. E[:er Rus 
,... ' Alınan fhliyatlarmı da mağlup · \lt-rı 

dan sUraUc çekilmek zorunda kalmış· 

lardır. ~~ c-rse. Rostof lstlkRmetı aeıla· 
d "e Alma n ordusu çember !çi. Batan muhrıplerd~kl ihraç krtaları 

~ektir. da tamamen b<ıtlılmuştur. 

koye dilşmemt'!'l içın Almanlar ısc ış. 

çlleriıı Almanyaya gidip çalışmaları 

için yapmışlardır 

Ankarada şeker 
m tthtekir 1 eri 

Ankara, 26 (Vatanı -~ Ankara.da 
fazla. fiyatla mamul şeker ve lokum 
sattıklarından öolayı bir çok ı;ekrrcı. 
ler mili\ korunma mahkrmesine \'t'· ":' EKSP z :SYON ~ _rılnıişl-erdıT. _ _ 

k Cslbc • Vog Moda evi Ankara • Ue birlikte ha.zırladJtım huswıı • ı Mareşal Smuts 
Urk, ""''' elbisesi manto ""Pka \'e orijinal a''akkabr Ekspoz\B)Oo:ıu 

2 Y""' ' • v- ' " (Bafl 1 lad de) c-» ııcıt<'.şrln 2i cuma gününden itibaren saat 15 30 da teşhire başladı· -
'•ıt>ı sııyın mUştcrllerimle diğer görmek isteyenlerin davetli oldtıkla- bir gün kaldığı ve bu arada All'C 

t :ı. arzederint. 1 , 
1 

rikan kare kuvvetleri kumandanı 
~ ; .. .. ET ~ Eisenhover ve denız kuvvetlerı ku 

'· ERZı ve KURK ÇU SAAD . ~~n.~anı ~unnıncham ne görüşltl-
lık111 caddesi 292 Knrlman mağazası :ranında Telefon: 41492 ğunu açıga vurmuştur. 

Mareşal Smuts bund an sonra tc. 

6ınde taarruza devam ctmlstlr. rlni yn~amı~ ve 0 gürlcrı ı;• cırmı-s 1 ılC'mıı d~ nefret uyandıraC'ak şe. 
stallngradm şimal batısında nıııki- bir c yıldız.ısııııı Bunu !ııç kım. kıldf' asabıyctle hücwn eıltlğınız 

e ınkar cdcm<:>z \'I' ben dl' !nkfir 1 
nelitüfek yuvası olar11k kullanılan · d k d ;.·ı· sanatktir11 bırakıyorum 

k ld k b d e ece C't;I ım 
157 tan a ı . Şehrın ccnu un a l\tc-ktubunuzun sonunda. buyiik 
kıtalarıııırz birçok yerlcrı ışgııl ve Karşımda bir pehll\'an tavrı tn. 
bir Alman alayını imha etmiştir. kınmaııız. o ede ıle koııuşmonız b(' .ınııtkArlığı. büyıık sıınatkıirlık ıtl. 

1 b t d 1 l cıı:ısıncla bulunanlara terkcdiyo· Şima a ı a mUhım b r rmıva • 111 haklı olarak gi'ılctürdli Uu van 
(akıyet kazandık. ya cevap vcrnıenıe>k liizımclı F':ı. rum dlyorsunur. Soylıveb!ldıı;:mlz 

Yeni bir R ns ta•rru•uı kat llt' va payım kı. lllCSI\ cıınııı bıı lıcı rekcl nl?.I de sizin ıçın hır 
Londra. 26 <A.A.) - Alman ha. 1 e>ı.b<'tt.rdigi b'r vazıyet bu ye~An(' dcğrıı soz d,. budur. Ben 

bcrlcr ajansının bugün bildirdiğine ~ Hasılatı muhtaç musılq '1anaı. mecburiyet olarak ~orlivorum. 
cöre. Ruslar Kalenin cephcslr.ın ' kiirlarınıı terkcdllmck lizert.' tcrtıp 1 

GECE GT·:zn; cenup kesiminde taarruza ge~lş. cd.lcn son konser nıiınasebctılc yaz 
lıcrdtr . dığım bir yaz1 anlıyorum kı sizi 
Rjev'de Alman mev:ri~rine girıldı çok sınlrlcndırmiı: ve ııc;abıy<.'tc Yenı neşr~rat 

Londra, 26 (AA,) - Alma.n 1 ı:l'vkctmiş. bıı nııabtyclll'd r ki. ne 
radyosu, So\•yct.. kuvvcUcrlnın yapacağınızı ~aştrmı~ bir vazıyet· 
Uçüncfı bir tcşcbbuslc, Moskova 1 tc. ınız. O konserdeki muvaffakı 
batısında, Rjev cephcsındc Alınan 1 •etler n zdcn bahs:ederkcn bazı 
mevzilerine gırmeğc muvaffak ol· ;)~imler ortaya atıyor ve konser 
ciuğunıı kabu.ı etmekwd~r . hıttlkten sonra tebrıklerle kıırşılaş. 
Almanbrın ılk ~şkınlıg-ı ~~mı· 

1 
tığınızı dn il!ıve C'dlyorsunuz Y ı. 

Yeni çıktı 

BRiÇ 
Koatrôt - Plalo• 

8e1Elira110• we 01•• 

ı, hu radde,H' ı:;ettriUntt, 8. J:oo· 
!!t'.l\elt'ln: «Alm11nyay, \'Uracak tn 

&'I: hlr dü:ı'.inf' ~·er vıırdm• ~IP.rlni 

hatırlamak 'e ıı anda • Mlh\•er 
şarkla vf'l ,.,.nupta uğraşırken • 
ı:•rııt# ,.., ~maldf': ftçnncii hlr N>fl 

he11 in ,,ek y"1lkınruı. "' birden bir" 
ııçrlıııaın için pllınlnr \"f' hazırlıklar 
.'·aıııldığına hıç şüphe etruernek ge· 
rt'khr. 

8a - tp 

TESEKKÜR 
.a 

Moskova, 26 A.A.> - M•hvcr nız şu \"ar ki. yazdığım yazıda 
kuvvetleri eksnıy.a rnuhtelıf lstı. konserdt' ırnıunan blrcok miizıs· 
kıtıTI<-tlerde tam bir bozgun halln. •enlerin c:öztcrlnl yaptıklRrı mu. 
de çekilmekte ise de, uınuml:vı't ~ayesclcrl de bu siitunlı:ıra geclr. 

Allr. r<'lsımı;; Haldun Galip Save1· 
nın ö!UmU Uzerlne gerek Ankaral!ıı 

cf'na:ı:c tllrcnınc ıı;tlrak etmek. g-crelı 
bizzat veya tahrıren taziyede bulun 
mak 'illrctılC' ncımı?.ı paylnşml!J\ ıtı: 

fu'lu go"terrn şırket arkadaşlarına. 

kıymetlı mUdUrünc. sayın basınım• 

zıı Petrol kunıpanynlorınn vt• di~t'I 

mlıı.'tisesclrrf', uzak yakın akrab.ı. 

rlost ve arkada~lara ayrı ayrı tcşı•k 
Akşam gıızrtesı Bı iç koşesı muhıır· kUrc derin elemimiz mt'lni olduğ'ıııı 

rırı arkada~ıpıız Nazım Ocrsan'ın 

1 
dan hu ,.az. lf<'nln \fasına muhtercn 

C'lllnyaca tanınmış briç profc.stır \'C gazctenız. n tavasımtıınu dilerim ltıbarlle, Sovyct taarruzunun \'er- 11~ olsııvdını herhalde vazıvet da 
~ 1 kt k t 1 • il .. • • 

dlgi ılk ~aşkın ı. ~n ur umuş '"'ı. ha acı olur ve O{:tlce d~ aleyhinize 
bı bır manzara gostcrmektedlr k dı Fakat ben bunu yapma· 

K fk d . il b çı ar . 
Şimal a asya emıryo arı o· dım. çünkü hilsnünlyctim vardı 

yundn ,.c Kalmuk bozkırlarında 
19

_ 
Mektubunuzda bir noktaya Sovyet tankları. muhtelıf lstrka. 

m€tlcrdc Alman ricalini kc-scr<'k kıldım Sizinle bt'rabcr şöhret ya. 
bütün süratıerllc tlerlemcktechr. pan sanatkarlardan bahsediyor ve 

Bu çevrede 3 Alman alay ku- diyOT'sunuz k\: 
ın11ndanı esir edilınlŞtir. 

RusiaT dcmk-yohı hoyunca 
llcrl lyoı+.tr 

Moskova. 26 (A.A.) - Demir. 
yolu boyunca llcrlcmcğc devam 
t'dcn Sovyct ku\'\"etlni. şıınıılckn 

gelen ordularla birleşmek için :ın. 
rak 30 millik bir mesafe katetme· 
-::e muhtaçtır, böylcee Stallngrad 
çıkıntısında bulunan 300,000 kişi. 

ııBcnımle beraber şöhret yapan 
birçok c;anatkiırlar var B llı'.ır 

sını çok beğendiğım. plakları ve 
sesı hudut haricine kadar r.ıdcn 

bir Hamivct Yiiceı::cs vı:ır . y•nc 
klA ilt escrlf!rl okumakla" meşhur 
bir Et'talya vardı Muallfı ıic sene. 
den fazla. bilafasıta istanhulda hü. 
yiik bir sükse ile çalıştı. Gazeteler, 
mecmualar onlardan da bah~eıu. 

ler. Fakat bu ksbıl bir iska~ı tc. 
mennısıle ılk de-fa karşılaşıyo· 

ı, mih,·er ku,·vetinln c-trn{ındaki 

çemberin tanıamilc kapanması bek. 
lcnmektectir. Dığcr taraftan Sovyet 
kııvvetıcrl Stallngrad fabrikalar rum ... • 
1,:evrcslndekı müstahkem noktalar. Dunun sayın sanatkarı! Yazını. 
cıan Almanları temizlemekte ve zın bu tarııfı beni gOldürmcdl de. 
düsmana çok ağır kayıplar verdır. ~em yalan "Öylemiş olurum Hatta 
mektredlr öyle zannediyorum ki. buna benim 

gıbı herkes de gülmüştür Maam11-
Bertin. 

2
6 (A.A > - Alman gn· flh zeki olduğunuz da buradan nn. 

~kspcrlerın•ıı müteaddıt eserlerini tct. Aılc adına merhumun karde~ı 
kik ederek hazırladığı bu kitap hıı· ı-inılıın <~aliıı Sau·ı 
ı;-tln satışa çıkmışur 

Meml<'ketimlzde taammüm etmış 
olan ve poker gibi kumar olmıyan 
bu klb:ır. zarır ve ff'nnl kdğıt oyunu· 
nun dekliırasyon l'C oyun bahislerini 
tdcrrUatılc ,.c bir çok ekZersız ve 
misallerle ve nçrk bir lisanla izah 
eden böyle mükemmel btr CS<'r lisıı· 

nımızda ilk defa olarak lntı~ar etmek· 
tcdlr 

Kitap 230 sayfadan ibarettir. Fı· 

yatı 150 kuruştur. Her kitapçıda bu· 
lunıır 

Satış yeri: Semıh Lf.ıtfi Kltap<ıvl. 

Brıı; 11matorlcrine ve okuyucuları
mıza tavsiye ederiz 

Kuru üzüm 7 2 1 ur us 

G reş ajanhg ndan 
29'111942 pazar gunü Gur<'" 

kliıbu Fatıh şubesinde tecrübelı 

gurcsçiler arnsında serbest ıüres 

teknik, musabnkası yapılacaktıı 

11 den 12 ye kadar tartı olacak \ c• 
saıı ı 14 le m0sabak1llara başlana· 

cakt1r 2 k lo tolerans vardır. 

Oü : Fatihte bir tramvay 
kaz - s ı oldu 

Dün Fatı.htc bir tranwa~· kaz · 
olmuş. bir sene; ağır surette yara. 
lanmıştır. 

Fatihten Edırnekapıya gitmek!< 
olan 2637 numaralı vatman Ha!:ıı. 
nın idaresindeki tramvay, yaya s • 
den Şerife çarparak ) er<' düşur 

muş. kolundan ve bacağından tch. 
llkeli surette yaralamıştır. 

~~? 
·· M. V. 4 No.lu Satı naln1a Ko:nisyonundan: 

.:cteleri, doğu cephesinden gelen laşılıyor. Misal olarak gösterdiği. 
~on haberlere istınadcn Don neh. 

Şebb .. ·· ··ttc,..;klc ı·n clin"'- b · nlz ses "·ıldızları Qzcrındc bt'n de ıırnn mu 
1

• r '"" 1
• nhı büyük dirseğinde ve Stalin- " 

Son :;ünlerde dursun geçen ku. 
ru üzüm piyasası dün hararetlen. 
miştir. onn dahili ihtlyaı; için bır 

çok müteahhıtlcrın kuru üzum sa· 
tın aldıklorı görülmıiştUr. Dün sa
tı.n alınan kuru üzüm miktarı 1650 
sandık kndnrdır FiyaUar 72 kuruş 
~trafında ıdi. 

Motörcil sokağında oturan Şer r 
Gurcba hasta.nesine kaldırılrn. 

vatman hakkında tahkikata ba-: 
lanmıstır. 

ı 1 ~ ıs kalem spor mnlumesl pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 
~ ~ 'Oı2 cuma günU saat 15 de Fındıklıda 4 No. ıu sntm alma komls· ~nu 

Jıı bt.nıı.ıırnda yapılacaktır. izahat iÇln her gün komtByona nıUrac84t 
'~ it abııır. Muvakkat teminatı 187,5 liradır. Tnllpleı·ın belli gün ve saat· 
~ona gelmeleri. (1600) 

A NKA RA ANONİ M 
TÜRK SİGORTA :jlRKET:tNDEN: 

l't l93i sene!!lndenberı Şlrkctlmlztn Ankara Ye ha,·alisl acentalığını 
~llı•kta olan Ankarndn, Bankalar caddesinde 36 '39 numaradaki 
!{O !hane inde mukını «SEYFULLAH KARDAŞ VE NECIP KARDAŞ 
~lıı l.L'EKTIF ŞIRKETb, Şirketimizin muvafakatini istihsal etmcksl· 
1111.r bir ecnebt sigorta şirketinin acenteliğini de kabul etmiş olduğun
rıı araınıZda mUnakit acentelik mukavelenıınıesı hUkUnılerlne lcv
•• :~" trıe;;k('ır firmadan acentcllğimlz re!'edlıdlğı ve bu firmanın 

etınıızı tcmslle hiçbir salıihlyeU kalmadığı alAkadarlann bllgl 
edınmcleri için i!An olunur. 

Ü:1ivers·te Rektörlüğünde-,: 
' .,~ fa1<uıtesinde: HayaU ve tıbbi kimya, Hijlyçn Patolojik Anatomi, 

11 lhl' 
1

<" hastalıklal'I. Fen fal\Ultcslnde: Umumi Botanik, Galenlk, Sınai 
1~t :· Hukuk fakUtteslnde: DevleUer hukUku, \'e iktısat fakültesinde 
~ ı.91~ •~!etme doçentılkleri açıJttır. IsteklllWıl yab:ıncı dil lmUJıanları 
'l " Ptrşe.nı.De gtlnU saat 9 da yapılacaktır. Namzetliği Vekillll<çe 

ı. edıJenıcr tezleritti derhal jUrl heyetine \'crmcğc mecburdur. 
• itl h~lllerln sıhhat raporu, beş f toğraf, nüfus tezkeresi örneği ve 
tlctır) ·~~etini gö teren fişl<?rilc (fişler tedris f,lerı kalcmınck'n lstenc-

~ı.1.{)(3 tanhtnc kadar Rektömiğe .m, nırnwarı. (llS9) 

lun•·ugunu ve h arp mckanizmns•. 

ııın netıeelerlni göstereceğin! soy· 
lemi~tir. 

Şimali Afrikad~ 
süku11 et var 

~radın cenup batısında Bolşcvikle-
~ın y~nidcn bilyük kuvvetlerle ta. 
arruz etmiş oiduklarını yazmakta· 
dırlar. 

Mıhver kuvvetlerı, Don kesimin. 
ıe dar bir sahada toplanmıs olan 
ve birçok tanklarla desteklenen 
düşman kuvvetlerine karşı bllhas

(~ 1 hMıide) <+ı ·a ş1ddetli savaşlar yapmak mcc. 
edecektir. Lava! bu sefer hakkmdn ,ııriyctinde kalmışlardır 
\'erilen kararı Mareşal Pctaın'e b t Mos.kova. 26 (A.A.) _ Sovyet 
ra.porla bildirdikten sonra hava w 

ıwvvetleri, Don üzerindeki Alman mUstemlekAt naztrlariyle ve seferi 
!ı ıtıarında. biri Scramlovıç, diğeri kuvveti tqkil etmekte ltulunan Jozcr 
buradan b'.raz daha uzakta Stalin. Darlon ile görU,müştür. 
.rad cenubunda iki biıyük gedik 
nçmışlar ve halen bunları genişlet· 

A.o·a~ mekle meş~ul olmakta bulunmuş. 
!'! lı:ırdır. Böylece. Sarafimuvlç, Ko. 

Alageyla ile 
debya arasında 

(B~ı 1 incide) 
tinin mahdut olmasına sebebiyet '"r 
m~Ur. Buna rağmen hava kuvvetle· 
rlmiz Girld adasındaki ha\•a nıcvd ın. 
!arına hUcı.:m etmişlerdir 

ı~ınıkovo ve Stalingrad iiçgcntndc. 
·,ı Almanların durumu. yirmi dört 

1 tzarfında, Don dirseğinde sür· 
• ı ·" yüriiyen Sovyet kuvvctlc-rlnı 

..ıurduramadıkları takdirde. ı;ok 

. mıt<;iz bir şekil ııJa.caktır Klets. 
ırnv:ı'.rı gH:en Ru!: kuvv<'tlcrinın 

KudUs, 26 (Radyo - 21) Llb;\·a· 'r"l'e'llchc\·sk'i almııları, diğer ta. 
da sekizinci ordu ku\0\'etlerl Agad 
bia ile Elageyla arasındaki m<'"<Rfc· 
nln yareındaki bir noktaya varr11?s· 
lnr ve burada ,.,r,h,•crııı artçı kll\'vct 
ktile teınasa sclml~rdu·. 

. ı ı ı da. ordu ve kıtalıırını koru
.,,, k üzere ellerinde pek az hava 
la ,.,·eti bulıınma..çı yüıiındC'n, bu. 
rndakı Almnn kuv\'t'llC'rı l okcdıl· 

ı:nek tehltkesJ kar,sısındadır. 

bir parça dunnak isterim 
Bill!ır scsıni c:ok bcğcndl~inizi, 

plakları ve sesi hudut haricine ka. 

dar giden bir sanatkar dediğiniz 

Bayan Hamıyct m·et hak ·aten 

yüksek bir sanatkardır faknt o 

sahncdt sık sık görünmüyor 

ondan hıç bir korkunuz yoktıır. 

Klasik eserleri okumakla mcş. 
hur bır Eftalya vardı diyorsunuz. 
O da bugün hayata gözlerini ka· 
pamıştır. Bir dırlnin ölüden kork. 
ması mevzuu bahsolamıynceğı aşL 
kardır. Üç seneden fazla blllifasıla 
büyük bir sükse He çalıştığını ~ÖY
ledlğlnlz Mualla snhnedcn çekil. 
miştir. 

Gbrüyorsunuz ya, bahsettiğiniz 

ısımlcr. sizin için korkusuz olan 
şahsıyc-tlcrdlr. Her nedense size ra· 
kip olan kimsc1crden hiç bahset
miyorsunuz. 

Ese!le kaydetmek ~burlyctln • 
deyim ki. sizin en zayıf tarafınız 
rakıp tanımamak hususundaki kap 
rlslcrinizdir. Esasen herkes bu za. 
yıf tarofmızı tenkit etmekte ve ha. 
t;ıh bulmaktadır. Ben J>('k'°ilA bili· 
yorum kı. bu sütunlarda blr Suzan 
Yakardan bahsctti'imu günlerde 

Devlet Denizyolları ilanları 
Denizyolları Umumt Yük !':a\'UI tarlCesı, yapılan za'iıla.r dolayısıle 

tldil edilmiştir. 
1 ılkklnun 9•2 tarihiftden IUbaren Istanbuldan hareket edecek Qlan 

vapurlarla yapılacak nakliyatta yeni zamlı t&.rlfc tatbik olunacaktır. 
Accnta.lardan izahat alınabilir. (1708) 

* Konuşmento şartlanmızın 15 nci maddesi (YUklenıe, boşaltma, va. 
pura nakil. ıstit ve istiften ayırma kimin tarafından yapılırsa yapılsın 
masrafı ve tetıllkesl yifüe arttir) şeklinde drğlştlrilmıştır ı IlkkCı· 
nun 942 tarihinden iubarcn Istanbuldan hareket edecek olan vapurlara 
\'C bu \'apurlardan t>oŞaltılacak eşya hakkında bu hUkflm tatbik <'dılc· 
cckUr. Fazı;; tz.ahat acentalarımızdan alınabilir. ( 1775 ı 

M. M. V. Istanbul 2 No. lu Satınalma 
Komisyonundan: 

Eehertne 390 kuruş tahmin edilen 1000 adet cam deve boynunun rıa· 
zarhkla eksiltmesi 28.11.IJ.!2 cumartesi gllnU saa.t ıı de Salıpa.zarmda M 
M. V. Istanbut 2 No. lu satm alma konıi.syonunda yapılacaktır. Ilk te. 
mlnatı 292 lira 50 kuruştur. Talipler in belli \'akitte komisyona gelmeleri 

(303 • 1i86) 

* Deniz erat muamelAt şubeslle nu.arethane bln'ISının tamlıi pazar-
lıkla eksiltmeye konmuştur. Ihale.sl 30.11.9'2 pazartesi gtlnü saat 11 de 
Salıpa:r.armda M. M. V. Jstanbul 2 N o. ıu sa.tın almn komisyonunda ya. 
pıl5eRktır. Keşır bedeli 3698 lira S3 kuruş ilk teminatı 2i7 lira 41 ku· 
nJftur. Taliplcnn belli vıı.ldUe k4Nnl &yOl\ao .pıtm.eled. '3it • 17.ll~ 
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• 
Piyasada 
durgunluk 

Piyasnda btrktı.ç gündilr bir dur. 
gunluk göze çarpmaktadır. Tüc. 
carlar çok temklnl\ davranmakta 
ve olur olmaz işlere girl~ekten 
çekinmektedirler. TOccar olmak 
üzere. geçen aylarda Ticaret Oda. 
sına müracaat edenler gilnde 30 • 
35 c kadar çıkmışken, bu adet bir 
kaç gündUr b ir tkiye d~müştilr. 
Gıda maddelerinde de çok az a. 

lım satım olmakta ve bunların fi. 
yatlarında görUlen düşüklük her 
gün blrnz daha göze çarpmıı.kta. 

dır. 
Toptan sntış fiyatları esklslne 

lstanıbul Defterdarlığından : 

(..'in ! 
Muhammen 

bedeli umınat 

TA. T .14. '!il 

1 LAN 
Büyük t.mfrat at&Jderi olan A eadoluda bir möeneee 

Atölye Ustabaşısı 
Aramaktadır. 

A,_fı4ak1 fl'rllan llaf.._ olanlarua A. B. C. ribnllrlyle llt. 111 ıı-" 
ta katan adı'Cllllne yuı ile mtiraeeatlan. 

ı - Türk olmak, 
ı - Mühendl9 -veya MeJ1t nt•telrl 1"'!1r111'8 oh"lllıı:, 
J - Büyük atıölyPle~ osta'""'°bk yapmış olmak, 
f - Yaşı ~ daft rarı.a olmall'l&k n askerlild• allkıuı b11la•· 

maınak, 

5 - Sıhhat \'e ablAld vutyet~rill.i vealkal&rla U'nik edebllroe.k. 
6 - BUllaesa torıı.a, frue tşlerincle derta vıilnıf ve prMtk ıecrU· 

besJ olmalı:, • 
7 - Maran;cnluk l~leri, pik Te öl"I do'ltUm. tneke ve saç ı~ıe

rlle kaynakçıbkta. ı.,tt'rhl ımnmıl takip ,.. td&r~IAI •iiDlkfut kılacak 
der«f!df' umwnl malöntatı olmak, 

Almanca \eya Jag'iliı·.ce olmdatun• aalayuak ierececle •.Laıılar 
terclb edlllr. • 

nazaran çok düşüktür. Urfa \'e 

Trabzon yağlarında bu düşüklilk 
bir gün :çındc 20 kuru§ kadar b~r 
fark göstermiştır. Plrınç ve diğer 
zaruri ihtiyaç maddelerinde de ol· 
dukça b•r duşiiklük vardrr. 

51217-llH/261 'MccldiyeköyUnde 12 pafta, 54 ada ıı 
pal'scl No. Ju 4t 16 metre murabbaı 

ı:ıveN,U ttlanlar kahillyettae ı8re !50 Ura~·a k:aUr aylık ÜC'ret 
alabll~k. hayat P6halıltğı zamnamclaa tsttfade edecPk , .e ı, kana•u' 
na göre yarM'akı fal.la mesaiden ayrıca iicret alabUecelı. Sl.>9 &ayılı 
kanona tiıbt olmıyacak,1r. arsa. 1111,50 84 

Pirinç 120 • 12:5 arasındadır. No. 
hut 58, patates 27.30. Urfa yağı 
375. 415, zeytinyağ 185 • 190, be
)AZ peynir Edirne 120. kaşar pey. 
nirı 195 • 200 kuruştur . 

52181/ 63 EnılnönUnde Tlilbentçı HUsamettln 
mahallesinin eski Orta yenı Umran 
sokağında eski l yeni 34/1 No. ıu H3 

1 Ayrı<'a ı:aı.,ma, liyakat n pytttiae ıore takdir edilme.le OT.ere 
ııe-nede lld maa, nhbetlncle ikramiye de \·erilebllecekttr. MiiesMJ!I• 

tarafından blübedel koaloriu mtıelıeıt temLD edilmekte.Ur. 

pafta. 77i adıı.. 13 parseı No. ıu 26 
metre murabbaı arsa. 52 

52152/ 21t Bostancıda Yazmacı sokağında 320 
ada.. 15 parsel, 7 taj No. ıu 96 metre 
murabbaı arsa. 

Denizcilere ııan 
384 29 Erenköyünrleki sanat!>r

yoınun yeni paviyonu 
yarıı1 r çı?ıyor 

5215:?/219 Bostancıda Yazmacı sokağında 320 
ada. 15 parsel, 7 taJ No. ıu 96 metre 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

İstanbul Verem Mücadele cem•. 
)etlnın Erenkoy sanatoryomunda 
tesis ett.ğl yeni paviyonun küşat 
resmi yarın öğleden sonra yapıla. 
caktır. 

Pavlycn, 50 yataklıdır. Silley. 
man Çakır pavlyonu ayrıca inşa 

edilmektedir. 

Alt:n 32 lira 10 ku·uş 
Altın fıyatlnrı düşmekte devam 

etmektedir. 
Dün Borsada Reşadiye altını 

32.10 ve bir gram külçe altın da 
427 kuruş üzerinden muamele gör
muştiır. 

Karısını müdafaa eder· 
ken az daha katil 

olacakm '. ş ! 
İkı gün evvel Sirkecide iki g<'nç 

adam birbirine girmişler \'e bun. 
lardan blrl tchlıkelı surette vara· 
lanmıştır. . 

Ebüssuut caddesinde Bchıatla 

j karısı yoldan geçerlerken Cavit a. 
dında bır adamla karşılaşmışlar ,.e 

·Cavit Bchzadın karısına sataşmış. 

tır; bu çirkin t ecavüze öfkelenen 
Behzat, mütecavize haddinı bildir. 
mck l!!tcmlş; bu yüzden iki deli· 
l«ı ~h Rrrsında şiddetli bir kavı& 
olmuştur; yere düşen Behzat ka. 
rısı tarnfındıı.n kaldırılırken ceb.n. 
den bıçağını çekerek Cavide hü
cum etmiş ve onu başından ağır 

\surette yaralamıştır. 
Yaralı hastaneye kaldırılmış, Ca

vit Adliyeye verilmiştir. 

Lat t k tevz ·' t na Pazar
tesi gü l u başlan·vcr 
Ot<.mobıl lfıstlğı te\·zla tı önü. 

1 milzdekl pazartesi günü başlaya . 
c:-aktır. Bu sefer yalnız taksi JAst!ğl 

1 dağıtılacnktır. Tahsis edilen 400 
~ kamyon lfıstığt Bekdlye işleri ıçin 
çalışan kamyonlara verilecektir. 

, Tako::llerc dağıtılacak lfistlk· mlkta· 
rı 750 dir. 

,,. ... ,...,.,, ıtrlcdlyeııl Şc>hlr Tiy•troııa 

n Saat 20,30 da 
Komedi Kısmı 

\o;;RILF.ŞE~ BABA 
Yez:ın: Spiro Melıuı 

Tllrkçesı A Hacopulos 
Her çarşıunbn sa.at 1'l de çocuk piye.si 

(,'umartesl \'e pazar g1lnlcri 
15.30 da Matine 

ZAl"I - Beykoz Nüfus memur. 
ı ı ıl v ı:cn 25112/1941 ta· 
rıhli nilfus hüviyet cüzdanımla tz. 

ı r C: 'l"ruk l\tuh!ıfnzn alayı Ta. 
llm bölil{lUnden aldığım 11 eylül 
"ı 1 • h nh s lE'zkt:reml zayi 
ettim. Yenilerini alacağımdan es. 
1 < ~, hiıkmlı yoktur. 

Beş:ktnş • Muradıye, Deryadil 
:Ul ı. mu tccıren mu. 

kını Me.nısnlı 1332 doğumlu Süley. 
man oğlu MehmE'l Cnhıt Seçkınlcr 

7 .30 Pronram ve saat ayarı, 

i .'.lZ ' Urudu'TI uzu çalıştıralım. 
i 4n A n h berlcrı. 7.!'i5 Senfo· 

ol, IPı.) 

• 1 t . 
12 30 Program \'e saat ayarı. 

12 3... K nşık program (Pl) 
12 1:ı Ajans haberleri. 13.00 Saz 
cs<'rleı ı \ e şıırkılar. 

A KF.4..M 
ıı. 00 Pro&'l'am ve saat ayarı. 

18 03 Fasıl heycU, 18.40 Dans 
mU::lğı (Pi.) 19.00 Konuşma, 

19 15 Oyun ha\•aları, 19.30 ·saat 
ııyııı ı ve ajans haberleri, 19 .4~ 

K'A .k Tllrk mOzlği. 20.u; Rad
yo G ı~tesl, 20.ij MUzlk. 21.00 
l<oru :-ı1a, 21.15 Tem!;fl, 22 00 
R d•·o " •on orkestrası. Z2.30 
Ss t ayRrı, ajans haberlert ve 
bo alar, 22.45 Yannkl program 
ve kapanış. 

29 
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mura:bba.ı arsa. 38' 
Aksarayda eski K!i.tıp Kasım yeni 
Yalı mahalleslnln eski Yalı Bostanı 
derunu yeni Kumsal sokağmdıı e.~kl 

Karadeniz Boğazı Haricindeki 

K.3/5 t 

eski 148, yeni 167 No. lu 210 pafta 
840 ada, 45 par.sel No. lu 29 metre 
murabbaı arsıı. ~O 

Beyoğlunda eski Sultan Beyazı t yeni 
Kemankeş mahallesinin eski Mıımha· 
ne :reni Galata Şıırap lskel<'sl sokllğm 

' 

da eskl, ;>•eni ve en yeni 'l • 9 No. ıu 
Uglr tmal!thancnln 4/12 hissesi. (sa· 
hıı.cıı 169) 3000 225 

F.3/210t' Be.şllttıı..ş'da. CihannUma mahallesinin 
P05ta sokağında eski 12, yeni 18 No. 

~~ ·~ w 
Yukanda )'azılı sayrtmenkuller 30111 94:? pazarte!I gUnU saat 14 

de Milli Emlak MildürlU!{lnde mUtcşckkıl komisyonda avrı ayrı ve açık 
arttırma ile satılacaktır. IsteJdllerln nüfus hllvıyr.t cUz<lanları \'e mu· 
vakkat teminat makbuzlarile birlikte ihale sıuı.tınde konusyona. ve faz· 
la tzahat için Millt Emlftk MUdilrlUğUne mUracaatları. l 1251) 

M. M. V. Ist. 2 No. lu Satınalma 

Komisyonundan : 
5000 adet GUverte fırçaııı 
1000 > A bdesthıuıe fırçPSı 

500 > Tahta fırçası 
1000 > Buranda fırçası 
1000 > Borda fırçası 
3000 > Çamaşır fırçası 

1 - Tahmin olunan mecmu t,.edclt H60 lira. olan yukarıda cms ve 
miktarı yazılı fırçaların 30 iklnc!tc.şrın 942 pazartt'.sl tUnll saat 15 de 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı 669 Ura olup şartnuncsı ve nUmunclerı her giln 

komisyonda görUleblllr. 
3 - Ayrı ayrı tstektilerc de ihale olunabilecek işbu malzemeye ta-

lip olanların belli gUn ve .saatte komisyo:::ı n.llracaaUarı. (1689) 

1 Ka:hköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları j 
Kartal kaztuıına bağlı Samandıra na.hıyeslnde kA.ln Sultanbe~·llk çlft

llğl dahilinde 40 dönUm sahasındaki tarın ve ıo dönüm mlklarınd&kl 
çayır ile .sığır ahırı \'e bir oda senevi 120 lira bcdelı ıcarla kiraya veril· 
mck Uzere mUzayedeye çıkarılmıştır. Ihatesl 30/11/942 pazartesi gUnU 
saat 15 dedir. Isteklilerin mUdı:ırınk o.Karat kalemine mllracaaUarı. 

(1521) 

Ziyalı Şamandıra 
Rumeli fenerinin 13• Mklkl clhetınde ve 11 mil mesafede ve 

A. 41°.24'.3S". Ş 
T. 29°.09'.30''. Ş. G. 

coğran mevktinde bulunan \'C asetılen gazı ile yanıp her 10 sanlycdt' tel\ 
beyaz şimşek g&teren Karadeniz boğazı haricindeki ziyalı şaınaııdıra 
21.11.942 tarihinde e._c;cn şıddetll ftrtına te.cıiri ile yerinden kopmuştur. 
Badelmuaycııe tekrar aynı nıevkle konulacak olan nıezl<fır ı;ııı.mandıranın 
yeine konulduğu \'e yakıldığı ayrıca llA.n edılmıyecektıt·. (li60) 

Emekli dul ve 
malüllerin 

yetimlerin ve askeri 
nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
1 - Maaşlarını bankamızdan temlik suretile alan emeklı d11l ve ye· 

timlerin Mnrt. Nisan, Mayıs 9i3 aylıklarının tediyesine ı.ı:.:.942 salı gü

nü saat 13 den itıbarcn başlanacaktır. 
2 - Askeri ha.ı·p maltillerlnln ise aynı g\lnde ııant 8 den 12 ye ka-

dar maa.şları vcrılocektlr. • 
3 - EyUr. Sarıyer, Adalar, Bakırköy, Kartal, Beylrnz, 1.12.912 salı 

gUnU öğleden sonra verilecektir. 
4 - Aşağıdaki tarihlcrdr.: 

2.12.91:? çarşamba gUnU Fatih Miilkl 1 ill'l 
Askert ı > > > 

3 12.942 Perşembe 

~.12.942 Cuma 
> > 

5.12.942 cumartesi 
> > 

7.12.942 pazartesi 
> j. 

8.12.942 Salı gUnU 
> > 

> 
Fatih > 3Hl > 
EminönU MUlkt 1 > 

> Askeri 1 > 

UskUdar Mülki 1 > 

> 
Kadıköy 

,, 
Askeri > 
Askert 1 > 

> 2767 > 

MUlkt 1 > 
Askeri ı > 
Millkl 1 > 
Mtllkt > 

3231 kaza numaralı 
31t0 > 
60il 
liO 
3311 
1886 
152:> 
2i66 
4495 
2833 
297:1 
1181 
1 !Ol 

> 
> 
> 
> ,, 

9.12.912 çarşamba 

> > 

> 

Beyoğlu 

> 
Be~ıktaı,ı 

> Askert 1 > 3210 

> 

> 

> 
> 
> 
> 
> 

Maaşlar tediye edilecektir. 
Maaş sahiplerinin yukarıda blldlrllen günlerde ve ellerinde bulunan 

fışlcrdekl saaUerde bankamıza milracaaUarı ve bunun haricindeki mflra-
caaUıırm katiycn kabul edUrMlyeceğl ehemmiyetle illn olunur. (1770 

Sahibi ve N6'jrtyat ~lld llrtt: Alımtıt Enı.4 YALXA.."f 
\latan 1"eşrlyat Türk Lt d. ştt. Vataa Matbaau 

TUrkiy huriyet Merkez Bankası 
21 iKINCiTEŞR/N 1942 VAZIYET/ 

AK T \ r 
ILM&: 

Altuı: S&tl Klloçanl 

Banknot 
Ufaklık 

74.616.483 

Türk Ltruı ·----·-----
Hariçteki Mabablrler: 

Altın: san Kllognm 28,914,450 
Altına tahVlll .kabil 'e.r~~ dövi.2ıer 

utter d<rıisler ve Borç:u ıt:i.n:.i' 

c.ıı.>tt)'e,eri ... - ... -------

üıuiııe '1'aln1llerl: 

lJcruhle edl. evnkt nakd1ye ltl.rfllıll 

Kanunun 6-8 1ncı m&dde1erin• ~oTft· 
~ haz.ır.e t..a.rafmda.ıı vW tAıdJ.y,H 

-.edat Cu1cluı: 

'.l'ıcUl SeııeUeı' ··············-· .. ·· 
t:ahı6m \e Tah\1llt OüM!ıuu: 

(Deruhte edilen evra.Ju .na.ltdl· 

A. - (yenin karşılığı esham ve t.&A

(\i.At (ıUb&rl kıymeUe) •••••• 

l. - berbcst eıbanı ve t&hvW.t ••• 

A.•aular: 

AJtuı ve do\'IZ Uz.erine avan.1 
Ta.h\,l!t ~ine avans ................. . 
H&ı.:neye kısa \'aıiell ava.na .......... .. 

ı::u.lne.ye 3850 ~o. lu Kanıına J'&'• 
açU&n altın karşılığı &\'&na ·····-·· 

104 95t.052.l!b 
10.433.ol81.-

164.421,{ı2 

1.138.892.17 

40,670,486,60 

·-· 
47.7111.502.75 

ıss.u8,563, -

2.ı.::05.462,-

431 715.783.64 

15.039.l 19 93 

10.500.689.30 

1,968,9.'.i 
10.861.660.13 

-.-
2:;0.000.0-00,-

Ura 

115.551.955.28 

l .138.892.17 

88.·161 989.44 

ıst.us.101,-

431.il5.783.6i 

260.863.629.SS 

4 .500.000.-
11.219.015.90 

1.l 03.435.076.04 

PAS 1 F 

8enıılaye: -~~----------~·------~------- 16.090.00'\-

lh&iyat Ak~: 

Adi ve feTkalid• 
Huııu.sı . ·-··-·--·-----

Teda•'fildekl .Baıaluın*lar: 

Den.hte edilen e•-ra.lu nakdiye 

Kanunun 6-8 !net m11ddelerine te9f'l· 
kan hazlııe taratmdu v&.kl tedJyat 

Deruhte edilen evraJıu nakdiye -.. 

ktye11i .... ---·--·-···-------
Ka.rtuıaı tamamen alt.ln olanü& 
ilıı.veter. ted&vU:e Tt.M<ill*!l ••••••••• 

Ruıkont mukabili lllv•t•ıı teda~• 

\'O.Z~'.len .... ·---· .. ··-·"··---- _ 
HaJJ.neye yapıla.n aıtm karfılltı a
vaM nrnkab!II 3902 No. ıı '.ic&!ltlll m•· 
cib!.nce taveten ı.d&vü!e vı:ledil-=ı 

He-duat: 

Türk Li:u: -
____ ... 

Alun: Safi KllogTam ST7.422 

18~ ~·o. lı lraı:mı.a prcı bulaeye 
~ıl&n &U•M mııM..aMU MTdı olaaıu 

r..l "6.ıiliu' : 

Sr.!.~ Klı .... graın 

00" tL 'l'oı.ablaud.ıı.I.&: 

5:i.541.030 

Alt:m. tahvili kabil dörial&r 
D.ğer dörisle.r .,.. a'.ac&lch 

tıu.i:yelert 

lı(Uaıw.tf: 

1'konto tladdi 

t.41%.1S5,1S 
-.eoo.ooo.-

ı58.7d.116S.-

24.305.462.-

~.ooo.ooe.-

291.100.000.-

219.rı00.ooo.-

103.380.5S2.-

ıuu.~ a,11 

720.043.101.-

l,23i,164,0~ I06.6U.H6.03 ---

78,121,167,90 11.J:.!Ul1,90 

-.-
2j .. 'H6.475.S-O 2551M7J.80 

142.691.09.56 

1.103.435.076.0t 

lstanbul Oçüncü 
i C R A 

memurluğundan : 

En\llk ve Eytam &rn~ma 1 
birine! d~e« ve sırada ıpotekli 

38/5692 

!arla di:u all.kadarıar.m ve ir• 

tlfak hakkı sahıplerintn ı;ayri· 

menkııl ilzerindeki haklannı hU· olup ehli ~ marifetilc tama· 

mına 5570 (be~ b\n beş ,.Uz yet· 

miş lira) ktymet takdir edilen 

Sultanahmet mahalf~ın eskı 

Bol ve Arasta yeıai Kn.ıa. Bına 

ve Tomurcuk sokağında J\lın 

sağ tarafı Ah.met Afif Pa~ ı.a

lilcs! vereııeleri, sol tarafı Ali 

efendl zevcesi, arkası Arasta 

soka~ı ve cephem tarikiim ile 

mahdut 319 küt1lk, 97 ada, 5 

parsel No. tı ıo ve 10/ 1 No. ıu 

Uç evin evsafı: 

• 6\J.9lle fa.iz ve masrafa da.!r otan. 

iddialannı tıbu. mırı tarihinden 

ıtibaren on beş gün Jçinde ev· 

rakı mQapıtelerile blrlıkte nıe· 

murlyetnnt.u bitdinnelerl ici!P 

eder' Aksı halde ha>tlan t&PU 

sıeıh ııe aablt olmadıkça sam' 

bedcltnin payiaşma.5mda.n hariç 

.kalırlar. 

GR:)Tlmenkul iki kısımdır. 

JOll No. lı sa~ tara!: Bahı;e 

kapısından girll~lkte malta ti!· 

lık. bir hela, blr mutfak. 

nırıncı kat: Merd l\'en ba~ı 

sofadan bölme bır. \ e d iğer iki 

oda. 

ikinci kat: Bııi sofadan bol-

me uç oda. ., e bır bela me\·cut-

tur. 

Uı;üncU kat: Bir sofa Uzerln· 

de Uç oda, bir helA meTcuttur. 

Dordüncti kat: BU' so!a ve bir 

ııeladan ıbar~ttır. 

10 No. lı sol taraf k~mı: Ka· 

pıda.n içeri glr1ldlkte bir malta . 
ta~ı btr mutfü bir hela ve bir 

merdiven altı me\·cuttur. 

Birinci kat: Sofadan came-

kfı.nJ& bölünnıüş bir oda, d l:öer 

bir oda ve merdi\·en altı. 

!kinci ısa.t: Bır sofa Uzcrınde 

Uç oda bir hela vardır. 

U çüncU kat: Bir 3o!a UHrln· 

de Uç oda bir hell vardır. 

Dördüncü ut: Blr sofa1ia.n 

ibarettir. 

Umumi evsafı: Gayrimenkul 

l<Argir olup içinde elektrik tesi

satı mevcuttur. (19 No. lı pu

setin sokak cephesinden 1.50 

metre 6 metre derinllfindekt 

sathın 9 metre murabbaı ma· 

hallinin f,l() metre trtlfaından 

sonraki havasını mUştemlldir.) 

Mesaha.sı 256 metre murabbaı 

olup 87.5 metre murabbaı ba.h· 

çe ve diteı' kısmı bma olan ışbu 

gayrimenkUtun tamamı açı>t 

arttırmaya ç11tarılmı1Jtır. 

1 - l~bu gayrtmenkUJün art· 

tmna şartname."li 30/ 11/42 ta· 

rlhlnden itıbaren 38/56a:? No. Ue 

Jstanbul tıçUncU iera dairesinin 

muayyen numara.smda herkesin 

görebilmesi içın açıktır. Ilinda 

yazılı olanlardan fazla malil· 

mat aımıı.k ıstiyenler işbu şart· 

nBJ11eye \'eya. 38/ !)692 dosya 

No sile memurlyetim!ze mUra· 

caat ctmclidU'. 

2 - ,\ rttmnaya l~tıı·&k ıç!n 

yukarıda yazılı kıymetin yüı:dc 

7,5 ıusbetinde pey veya milli bir 

bankanın teminat me ·tubu tev· 

di e-J:lccektlr. (Madde: l2i ı 

• - G&terile.n g1ln& arttır· 

maya lştıra.k edenler arttırma 

şartnaınesml olnmW{I w ıuzuın· 

ıu malQm.at almll(I ve. buntarı t&· 

mamen >tabu! etmJ:r acı ve jtibar 

oıunurı..r. 

5 - s_,. Emta •e Eytaın 

Bankasmın 8+t No. ıı kanun 

hUktlrahrine ~ oldlJtUnd:ıll 

mez~r iutnuımn 15 inol .madde· 

sine tevfM<&rı lkmci bir arttırma. 

yapılmak61ZUl ~enkll{ 29/ 

12/ 42 tarihinde salı günU sRa.t 

U clf!n 16 ya kadar lırtanbul 

UçUncU icra dl!re8inde yapı.lll' 

calt açık arttmna n~de 

Uç det'a ba.tırridlktan eonra sil· 

tı~ ~teyene rlichanı olan elite! 

alacaklıların bu ga.~rıJtUl 
ne temın edilmiş alftCAklaJ'l 

mtktannd.an fazla olmaJc .;e 

bundan ~ka yıara1a çevrilflle 

ve pay!a1Jtırma ma.sra!ttı.rını te· 

cavUz etmesi lbmıdır. :sayıcı 

fazla bir bedel ile alıcı çıJ<ınaZ· 

sa sa~ talebi düşer. 

1 - Gayrimenkul keft<tt:ıine 

ihale olunan ~e der~ .,,,ya 

verilen mühlet içinde pa.t•>'l 

vermezse ihale Jrararı tesrıolll" 

naraJt kend:\Slnden evvel t'.n ).ft,I(• 

sek telditte bulunan kinlSe sr· 

ze~ olduğu bedelle aJtıtBP 
razı olur6& ona. razı otınaı: \'C° 

ya bulunmazsa hemen yedi gtlJl 

' mtlddetle arttırmaya çııuırıUP 

en çok arttıran& ihale edilir· ııti 
.-celi 

ihale arasındaki fark ve 11-• 

günler tçtn yttzde b~t'n Jtetı•P 
olunacak faiz ve dlğer za.rıırııı.t 

aı-s•· 
ayrıca hUkme hacet ıuı:ırn 

zın memuriyetlmiZ'Ce a.ııcıdı.11 
tah511 olW1.ur. (Madde: ı33l 

rı-· 
7 - Alıcı arttırma }>edeli 

riclnde olarak yalnıZ ıapu terı' 
harcını yırmt senelik vaJtıf ıs· 

pul· 
vlz bedelini ve [hale ıtarıırı 

,.ıu· 
ıarmı vermeğe mecburdUT· 

t ,.c 
terakim verti]er, ten"·ıra 

11dcı:ı 
tanzifat ve teUMi,.e rssntı 

_,..,ıı ve 
mütevelltt ~tediye r\l~ıu·· 

c.ıYB 
mUteraklm \'a.kıf ıcareSI aıı 

... uı:ıdeı:ı 
aıt olmayıp arttırma bt:Ue 

te;\ZU olunur. 
ı.ıı.rıd' 

lşbu ga~nkul ;>"il 
11 un· 

sö.sterllen tarUıte IstJUlbul ç 

od 
ndll ış· 

cU icra memurluğu ası 
ıurrrııı 

bu ilin \'C gösterilen ıır 
uıııc•'' 

şartnamesi daıresinde sa 

3 - Ipotek saJubl alacaklı· tlıi.n olunur. .J 
- =----> 

M. M. V. lst. 2 N·o lu Satınahna 
Komisyonundan: ıttı 

ı !il& sa 
Tahmin bedeli lSi;;O lira olan 15000 kılo parça bez pıız:ır 1 

10 :;O 6~ 
aluıaea.ktır. Eksiltmesi 28 ildnclteşrtn 912 cumartesı gOnil saat c .; c,·s& 
yapılacaktır. Kati teminatı 2850 lira 50 kw'\lştur. NUmune. . 693ıte 
şartnamcıii her gün komisyonda ı;örU!ebilir. Taliplerin belli :Uıı ..,c ıGSSJ 
komisyona mUracaatları. l 


