
1 ci Kanun 1941 

yıl No.1287 
GONLUK S/YASf" HALK GAZETESi' HER UJRDE (ft) KUKU~ 

'' Yeni Sabah,, a beyanatı 

Haraccı Kardeslar 
' ' Ltd. ş ı t•mbulun en zen.ın ~W 

MOBİL YEMa;ı~. 
Scılonlannı her zaman 1e&ebiliT8hıi.ı 

lstanbul, Fln~ancı\ar, Rn.a J)a1ll 

yoku~ 59 • 61 - 8$. Telefon: 220lt 

ugiinii diit;iiniiyor. 
Almanyadan yeni bir 
iktisat heyeti geldi 

Ankara ~ ( te- :mal bir f&1tna ... 
lef onla) - Bu- M •• h [ 96 •ı tereffiller ol-
gün F.ehrimize ute assıs ar, mı yon muş \'C Ut· 

hazlrllyott•111rt1z !0::J$~~ ::~:~; 1::;;~:~;~;:;;:~:r ~I~~·:I:~ı 6 U f tıgı 21 kışılik mrnt.ır. Heve-t 

-: :_ . .,. ... . •. ~ - . , :_ t ~ .. - "\.. . ... ... . . ~ ' 
yı·ti g,dmiıj- ııt anormal fiya l bir ilifolat. he- eden wh ese/eler u··zerı·n de tin ziyareti J\l 

tir. tert·ffüleri ;le . . -li ''Memleketi sulama işlerile kara . sı~:~~~d~~ı mühi"ı temaslar yapacak ~';; .. ;1::~~1~·l_ 
lkt" d J ma~ı. ı ı n ti n n s 1 y A s 1 y A T yollarımızın ikmaline büyük ~~;~~~~~ ~:~~es~i .. re-i-si_<_lo-k-to_r ___ İh_r_a_ç_ş_e_r_a_it_i_n_ı_ç_m ___ d_iı_·s-ed~cı-1-t-el<ııik so,::~:ku\ttas~ 

· b• h • • Kurtvolf de bulunmaktadır. ihracnt eşyası, fiyat tcreffü ve 
___ J Jr e emmıyet verıyoruz '' lfoyet, gc~enlerde aktedilcn gOçleŞITIİŞtİr? ilıtilaflanmn hal edilceeği \O 

Y .. • C ı. • d y 1 00 milyon liralık Alman - Malfımdıır ki Türk _ Al- bu suretle Alnınnyadau daha ko-
QZ Q n: Hu sey 1 n an 1 a ç 1 n Ankara, 4 1 'felcfrınla.) - Bu' nün '."' raitine uyımıt fu.,.)iyı•tA Türk ticaıe~ mukn.ve}esinin man tı·caret muahc~ıe .. i akle- ]aylıkla ithalat yapılabileeei:1!i. "i 

' "" ~ •· tek 'k tatb k t al ka.da.. "' ve 'ri\ı·k • Alman tica:ret -- sabah .,.,<\t 11 de Nafi", VekiJi hızl" de\•tımclır. Bu bı"ı ı·.·ıcı· kıs • nı 1 a ını a • 
.,.. ·~ ... _;ı k l ı .. .. ek dildikten sonı11. bazı ihracat maHJnın norma\ biı• ~m·ette i. i-

l n g l• ı ı• Z vct Vt.: vakar ile kaı·f}ıla4lılaı·. General Ali :i4und Cebesoy taı'3- (Sonu sı.yfa 3 eutun • ı.I•) tl~~11 ma am ara gonışec - raaUaıının fiyatlarında anor- YC<'t·ği nıcydandaclıı•. - (8. B.l 
ranı<lun bil'inci kısmını kaybet- fmdaıı kabul cdiluim. Beni bü-11 

b lük b. k u k b 1 1 -~........__~~.,._.....~~~ ük. ikincisine ak~ıhrn, dcdilt r. Y ır neza ·c e a u e< en sa- L • b f d - ----
Ve A 1 m an Muvaffok olMııatlıklarım gi~:.lc- yın gcneraie, wk:lletln bu gUnkii, 1 ya a --- - ---

m<>ğc çahşmadılar, hakikati iti· faaliyctiı.~ dah· bazı l'\Ualler SVi'I 1 Ru zv e ltı• n 
~ kt 1 • raJ' t·ttiler. Bu a•·ık ve ciddi hn· dum. Şu be:, anatt.a bulundular. -o--- - _ __: ~ • ara er eri ,. ·n.. ı .. d d' T" ---=K=O-E-N~--=--z-_-. _ rekctleri efkarı ımrnmiye na~:ı- ' Ltnya ıarp ıçın e ır. ur - _ ~=- ::::; 

----,.., rınd:ı. onl1:1ra karsı hay•li vcyn kiyc<.le, bu dünya harbinin ş.·ı~- HAREKAT 
müb:ıliit alı muvatftt.lcıyt.>t rck· itine uymak mecbuıiyetirıdcdir. ,r;a-- b t 

'•6iliı.lerin büyük bir nı~Ji- lam)aı ıncbm 1 ok daha z:iyado Binn nalevh Nafia Yekiıl<.•tiniı, 1 
•• • OR eya na 1 

k,,.,,; 11onicr "' o da ıecrü- iliuı.ıt ve omniyr::.t lt·vlid etmiı:r her turıu faaliyeti bir wdcrecey~ G UÇLE ŞIY 
leden istifade etn.e ;,,; bil- t İl'. k:ülar bazı sekU'Jerc ugramn.k • _ 

Libvadnki mm ıffakıvet.Hizli· tadır. Buna rağmen faaliyetimi- o---
.,.deri '"~ rtııwa/fa hyt lsiz · ği.n lngilıılcr<le bir j;~ti nef's zi iki k.ı. nıa. ayırdık. Bugünll 
~leri ••ideye J,.ru yu. Ü- Hu~,in C..bld YAl..c'IN dilı:;iinnıok, yarıhı hazırlamak ... 
'lfek için kemlı/,.rine 11&C"rdi- (Sonu aayfa 3 ailtı.ın 7 de) "Bugüiltlen maksadım, bug\i-

lngt iz ara göre 
~n gupact k ka,ı11r nzmii ın:- ı- yeni ZelAndalı 

~ye •ahip olnıalarıdır. 1 c ı·ııı·mas yok 1 kuvvetler düşma· 
na çok ağır zayiat 

1 ki biiyıik muharip biı er hı rp 

~u::esindc hoınc.n hemen • ·ı verdir ~ 
ayni ~1 uda bırer mu-

'SRE iiliC7F ı· 

lR 

harita 

Gadre uğnyan 
180 milyon insan 

zafer gününü bekliyor 
1 

ı " O günü biz 
,tayin edeceğiz,, 

----00----
Polorıya Haşuekili 

raılyoda /jög/e 1 

.'liiyledi 

" Türkiye icar ve 
iare kanunundan 

istifade [eder.ektir,, 
----oo~---- _..,.... 

Tilrkigenin ke11Jiıff ..... ' 

/a• elmHi A 111erik• iri•, 
hayati elle'""'İflet& Aauclir •. 

Londra, 4 (a.n.) - B.B.C. 
Amerika hükümeti Türk~ye 

ye ica.r ve iaro kanunu mucibiq 
ce müdafu malzancsi veı'DleM 
kararlaştırmıştır. Amerika ~ 
huıTclai Ruzveıt bu hus~ 
tlün geco ~u beyanatta bulua ~ 
mu.<;,lıı ı·: 

''Tih'ki.\tenin ica.bıııda. kendiü 
ni müdafaa etmesini Amerika ·1 
ıun mttdafr.;a.<;ı için hayati ehe~ 
miyct.i hafa buluyorum. Tii.·ki\ 
yeııiıı mlidaf.ıa. ihtiyaçların\ 
nıUrnkl~ıı olduğu kadnr geni§. 
ınikyasta. :tcmiıı edeceği"" ., 
~meıikan m:ılmfili Am ı i • 

l«ın lıaro lcvnzımmın zaten Tür 
kiyl'yc scvkcdilmifj okiuğtuı\I 
söyl~1tit·. 

Ingiltcı ~. Tıir1dyenin h:lkinıi
Yctinc bUyıik Hgi gösteı ,ıiğin .. 
den bn haberi memııuniyNle'kaı 
şılamı~tır. 

Vnş\ngton, 4 {a,3.) - Vcıilc11 
habere gdrc G:ıllup Ya.kınşarka 
e-itme'~ üzere bulunmaktadır. 

1 
' 

1 

• ~ 



YENi SA BAR 1 

... 

"; __ ---: HA V AZİYETi-}-..--

Silahlar ·mtlhan edlliyof Üniv rsi e Kö •• • r me e esı 
Libyada l\'lihver or~ularmm çetin ve talebe 
~ok oynak bir muharebeye karar birliği llediliyor 

verdiği görülmektedi~ ~ 
--vazan: Bugi~. Maarif Ve- Muhtelif kömür merkezlerine 

====! Emekti General «11mal oy r l kilinin bir mesajile kamyon ve motörler S!Önderildi 
!mparntorluk ordUBU, hele teSİS OIUDUyOr O A lman muvaffakiyetindo 

en mühim 8.mil, )'.eni si
ve ot.odu. Oynak bir ntcş 

klet merkezi, müstahzar bir 
henin de neticeye götUr~ 

1 
afo.nlannda çokertmelero imltiı.rı 
o ıyo \ c teş bb min ıileri ere 
doğru gôtürillın , çoziılmclcre 
)·oJ açıyordu. ani lafi. bit· ateş 

di vücude getiremez mi idi? 
Da1 benin dehşeti mı bütUu mu· 
kavemeUeıi lanyoıdu? Bu soru
lara hentiz mü bet cevap ver.c
cc.k esaslnra malık d"ğili?. . .Mağ· 
lfı.biyeUııi bal lı g · stennek ·~ti· 
)lenlerin vcl\liği, verdirdiği zayi 

şark ıha.rekatının başlangıcından B ledi h• • d .. _. lin •t 
beri hava kuvvetlerini de tasar- İstanbUl Üniversitesinde kil- e ye, ıe lr ClvarlD 8KI yt 
ı;ıf etm.ek tı~tını elde etmiş- nılacak Tnlo1>u Birliği iç.inme- madenlerini kendi ;aletecek 
ti. Zengı.n .Ameriknn kaynakları, rasim. bugün saat 12 de Uııi- -s 
emin n.:ımldeniz yolilo silfıh, mal versite merkezi binası holünde 
.zcmc, gıda. mııddeleri de yetişti- ynpılacakur. 
riyordu. Amerikan tnnkı, Amc· Merasimde bütün Üniversite 
rika.n tayyaresı Nil d·ırülhnrc - talebleri ha.7.lr bulunacaktır. 
kntnıa akıyordu. Amı yurt, ko· Merasimi Ro!ctör Cemil Bil
loniler ve dominyonlnr, yarının sel açacaktır. Rektör, hitabe -
ihtiyaçlarını kannlruna.k üze~c. sinde Talebe Bir-liğinin teşkil se 
te§kil ve terbiye ettikleri km·- ~plerini Wıh ettikten sonra Mn
vctlcri oraya lmydırıyorln.rdı. arif Vekili Hasan Ali Yücel ta
Nılıayct, hareket aali ç::ılnuştı; rafmdn.u göndcıilen mesajını o-
\•n.ziyct, istical emrediyordu. kuyaca'ktlr. 

.Beledlye ve "Vilay~tln ynptığı hıı§obbiis!er w aldığı tedblrlcr 
neticesinao d.mdl"o itilı:ıl'oo ch"M mmt:ıJmlaa-dıuı f,ıC1irimizc 
bol miktarda kömür gt lmeğc başlrunıştır. 1 

Dün Çerlrosköy ve tuı.valisindon 200 ton ınanguJ kfüniirü 
~ıiştir. nu mmbluı.dan ~gün iQiude )cıı.!den mUlıinı inik
tanta kömür geleceği ~hmin olnımaMadır, 

tir. Ayrıca beş motör de Ağva· 
va hareket etmiştir. 

Motörcüler odun ve kömür 
na:kliya:tı için limB:n olmıyan 
yerlere gitmenin tehlikeli oldu-

tı gozde bulunduırMk, e lr ka· 
filelerinin ödevlerini b rlp 
b...,.:armadık!nrını anlamak için 
dları arasında belir n ~· 
nn ölçmek icnp edDr. VtW.yct
ler bili~·onız, m .. tcırm: çok i.is· 
tün kuvvetlere baş w,dınn.i tir 

Cunningha.mda. nmharcl>e-niıı !Müteakiben Talebe Blrliği 
nazımı ~dığı, tank '\'C tnyyn.- talimn:tnamcsi o1runup .i?.ah cdi
rey . ı>,afor yolunu nçnıak vn.zıfe. lecektir. Bu suretle Üniversite 
sini \'et'.mi ti. Tank ve iııJ'}'aı'c Talebe Birliği filon tef}t'til edil -

Avncı:ı. İğneadn ve Kandı
ra.dan dı. şehrimize son günler
de odun sevkine başlarunışt:ır. 
Bu mınta'kadalri odunlar şehri
mize ıretirtilebildiği takdirde !s
tanbulwı 3 aylık od:.ın ihtiyacı 
tam.aıınen karşılanmış oln.ooktır .• 

ğunu ileri stirmilşlerdir. Keyfi- dıyesiıun karıimitin bu nmLoıunu 
yct: Vcklilete bildirilecclrtir. ruı~an ıtiliarıı ıarak ırn.r.ış u tel-

bütlin bir cephe, Jiı vuru t::ı 
ökfilll\·-Crnli~tir~ Sebep1eı i a.rnş· 

brnnlann eriştikleri .ıı tiee r;u· 
dur: Tankları ıklcın sfluhl r yok 
tur. Pike uçuşluı ı tam vuruş-
1 rifo cehennemler yarntmıqtar· 
dır. Nihayet, piyade tank gıbi 
mülıim muharebe unam hrınırı 
J"8l'dımındım ınalırum kalnuş- ı 
tır!. .. 

Hadisclerso, şu hakikatleri 
<'..a.nlnndınnıstır: Mudafaa. her 
ka.n toprağı korumayı püınla· 1 
1!llf0r, b!naenalcy'h ber yerdo 
r.ayıf clüşmii~Wr. O ~ak bir nıü· 
Gfaa, büyük harbin ptı~ leli 
çerçeve inde de, cok yerde <iii· 
fijn'Ulmemıitir. Bir nırm, tuar
ru7.a hedef t şkil eden l:ıölgcleri· ı 
niıı kapatılması d:ı. imkhusız o
labilirdi. l ... ak:ı.t. çekilme yolu 
üzerinde ınralnno.u mliatalıke.m 
mmtakruarda, intizar 'a.ziyetin· 

bekleyen ve felakete süriık-ı 
lenen kard kuvv t ~ felitıı.e· 
tine seyirci olanlar. hatta es.ki 

~lann ikaid ·iue de ')-S.bancı 
idiler, muk.D.dder, akibeti be.kle- ı 
diler ve hasma kolay muvafia-, 
kiycUer kazmıdırdılnr ! 

Rus topraklarındaki kanlı çnr 
pl§malarda, yakın maziden de 
dtts alan müdafilerin. hiç dcfıl
llC 1.ibiyc sahasmda, aiimli bı.• 
boğa.tlaşma. kabiliyeti gösterfü· 
lhü t-eslim clm k ha tperestlik
tir. Bu muha.re~ tısulü, belki 
yıpratıcıdır, belki orum7.dur: fa
kat, gene ve daima bir mn.ksncl 
ifade eder, takdire ayandır ... 

Libyada to.arnım g n O" ]tı 
~tti günlerin öğrct.tiğı dc.rsleı-i 
(Özden uzak tutmamıı:ıtı. bazır-
ndı, zırhlı ve motörlü kuvvet

i.ere önem verdi. Şüphesiz. piş.,;a. 
hına bidken engclleJi kırmak 

Buwian b~ka Şileden şehri
miz.e odun ve itömUr na.kliya,tı 
için dört kamyon göndorilm.iş -

Diğer taraftan eelhrlmizin kl't et.ıneslni riC'.ı ediyoruz:. 

kömür ihtiyacını karşılamak a-.-------------" dalgaları, Sirenaik müdafaa cep! miş olncaktlr. 
maksadiole bazı rJİrketlerlc fo. besini ~ealc, bu cephenin mu ~ 

knvemctlnd mile-slr. benzeri 
kÜvvetleri gi.dercoek Ve o.na or- Bı·r çuval 
duya. 11?.ak hedefine yürümek 
kolaylığı vereceklerdi. Cüınhwiyet Halle Partisi ta-

Bir harta, çöllerin f;Ollnl:ı.mı· Un d QR kaç rafından llalkevlcrinin onuncu 
da ve kar:ıln.rında. motörfü kuv- yıldönümü şerefine ve İstanbul 
\·etler arıIBırulo. kanlı musaraa- k 1. k ? Ha.lkevlerl menfaatine 21 Şa-
1a1' devam etti. 1ki tnı-n.f da. ağırı e m e1<.: Ç l ar • bat 194.2 cumartesi akşamı saat 

Halkevi balosu 
masta bulunulmuştur. Bu me
yands. Fikri Tun Çalmsz şirke· 
tiııden 200bin kilo köm.Ur geti
rilmiş ve bu gelen kömürler şeh
rimizin muhtelif uuntakahnna 
d.ağılrntŞtır. 

Yalıın Fmi T'all Çnlmnz, 
attığı bu kömllrlerd.en 3000 li· 
ra zıırard& olduğunu söylcnwk -
tedir. Binaenaleyh kömltr fiyat
lannın bir mlkb:ı.r arttırılmasını 
isteznistir. 

-r:SPOR 1 

lnoiliz kafile reisinin 
verdiği konferans 

zayiata ll.l'!rn<lı. Ve yeni muha - 22 de Taksim gazinosu salonla· 
rebc m :todunun bu ~npraı k 

1 
____..,..,._ nnda muhteşem bir balo veril-

- nnda kararlaştırılmıştır. Her se 
~~~~~C::~:a::~~ Dün, Belediye ik· ne mevsimin en gureı eğlene&-
ae Rueyndatd hnmlal •• nlmm~ tisa t •• d.. l .. ğ •• lerinden birini tMkil oden IWk-
değildir. Şimdi, iki ordunun. çok • mu ur u u evleri balosu iQin bu sene de 
erki t ribler.den be-ri mulıaTcbo büvi~k bir lAzım gelen mükemmeliyeti te-
faslının !untl ve lıasılı bulunan ! -- mhı etmek tizeı'8 C: H. P. vflA-
sınıflıır:ı ve silfilıları karşı kar- tecru e yaptı yet idare heyeti reifJi ve 1zm.ir 

h • dırl ı mebusu Reşad .Mimaroğlwıun 
fı~~~p~~~~c ~~ph~ t:!~y: !s~~ul Bek~yesi İktisat reisliği a1tında bit' komite vtlcu-
\iin ctmi.<> gibidir. Tank ve tay- MUdurl~ğU dil~ bır ~uval ~dan do getiıilmis \'e bu komite f'aaı
y.are, bu cephelordo işlek gedik· ~ılı:an ek~ek mıktarını ka.~ i ola- liyete geçıpistir. Halkevleri ba.
ler nçabllerc-kler midir? Acab::ı, r~k t~lllt e~ıck ma:ksndı!e bil- losunau bu .sen.2 d İstuıbul t-ı:in 
e:öz rına kuvvetler·n eJindcki si· )~k h.ır t~c:Ube ya~~r. 'l~ mfurtesna ~ır e'Vlence fırsatı tet
l~hlann mıdır? Bunu. hareltfı· rubenııı ~utUn deyanu milddetin- k_il edeooği anlnştlmaktadır. 
tın gelişiminden sourn a.nhyaca- et} .B.~ledırc 1ktisat ve .Sıhhat Bır çocuk mangala dOştO 
ğız. M~du~~c~ile, Esn~ cemıyetlcrl Dün snat 11.80 dn Şitfü Bt .. 

l 1ııytt omdenlariııt Beledi~ ! 
lş}eteorik 1 

Dif!er t.B.raftan fst:anul Bele
diyesi !stanuı civ rında bulunan 
~ linyit ocağını bif".mt i§}etmek 
1bere tetkiklere başlamıştır. Bu 
ocaklar Belediye ta.rafmdnn iş
letildiği takdirde daha çok istih 
sal ya.pıla.ca.k ve bu suretle şeh
rin ma:hııitat ilıtiy~ kısmen 
linyitle kacylaruı.Caktır. 

----OOf-----
Yemekten zehirlendi Ayın on sckizindenberi d ·am mtirnkıbı B. Fent Hamal ha.zı.r yükçiftlik 00 ·~~da. 14 nw:n. 

eden savaslar. hiltün Hilahl;:xm bul~~ştur. . rada oturan 14 yaşlarmda JU- Sirkecide Hocapaşa.Demir 60· 
kanlı bir imtıb a. çekildiğini ~ecubeden alıua.n ne~celer fnt kızı Malınıure evde banyo kağında 2 numarada: oturaıı 
gootcriyoı·. Romnıel, yer yer. kc.f:ı olnrnk bu sabalı bellı ola- yaparken mangala. dilşm~. Devlet Demiryollan Siı'kccl iş. 
müstahzar mevzilerde ınuhareb('\ caktır. Muhtelif yerlerinden ağır~ ıetmcsinde çalı~ Zühtll dün 
ler mi verecek? İngiliz zırhlı or- Tecübeler oonaBlllda bir çuval rette yanan Mahmure Şişli Ço- öğle Uzeri yediği yemekten zo. 
du u Gia.layn. kadar sokulan a- undan 113 eltmck çıktığı tesbit cuk Hastohanesine bldın.b:nıt- hirlenmi6, Cet'r&hpaşa hastdıa- \ 
km<'l m1U'N'7. sini talıviye edf' edildiği takdirde .ekmek fiyatla.- br. JtiBlne :kaldırılmı8f.ır. I 
rek, sevkillc<"vıııi bir <'.evirmP. ya- rında kat'i 'bir tenn1iı.t yapmak-------------------------
pacak mı? Her gUçtu~n ezerek inıkfu11 hasıl olacaktır. Diğer ta
Avrupa karal nndan deniz havn raftan fırıncıb.r ceıru,reti ekme
yollı.rile müdahale ku~·eUeri r.lı ğin bugUnkii rütubcti derecesi 
rülccek mi? Bu a.ndn bun!\ ce· muhafaza. olundukça. bir çuval 
vap vermektense. j"akın gilnle- undan 113 ekmek tıkanııyo.ca -
:rin h • d selerini bekl mek d:ılın ğım iddia etın-Oktedır. 
doğrudur. ----

Şimdilik görebildiği iz, m'h
vo1· ordulanııın Qetin ve cok oy
n:ık bir muharebeye kaı ar vel'· 
miş ve ona güre do tedbir alnuş 
bulunmnlannd:ın ibarettir. 

Türk KOHür BirUği 
kongresi 

"Türk Kültür Birliği,, Sul-
tan metteki Bir. binasında 

(ANKARA TELEFONLARil 
\ ~ 

Siyasal BilgilerOku
lunun 85 inci kuru-

Büyüle bir alaka j 
uyandırdı 

Ankara {Hususi) - Şehrimiz 

do bulunan İngiliz futbolcUleı i 
kı:ı.filesl reisi B. 1..orev'in Hılrp 
okulunda \'erdiği bir konfeı!ttnS 
nlii.ka uym:ıclınnlf tll'. ı 

Konferansta Beden 'I'erbiyesi 
Umum MUdürü G~nP.ral Cemil 
Taner Umum MUdüı· muavini 
Cemal Gfütduğ ve Umum Müdlir
lük eıitii.nı, bır çok zevat bulun-

---~- .... ---
Türk Musfüisi kons rleri 

Lrt.anbul Eclediyeei konscr
vs.tuvan ta.rafından tertip ol . 
nan • 1'l'arilıi Türk Musikisi,, kon 
serleri büyük bir rcğbet gör -
ınektcdir. Bu :lı.oııserlerdon döı'-

için, snyı Ustiinlilğti temin et- ..... -·-·-·--
meyi de unutmadı. Zaıru n, vazi· Hazreti 
yet bunn müsait.ti. Hruuıuı. ge. 
ltnre1 kaçamak yoldan, bUyük Beni 

-------u a ve 
İsrail 

senelik kongresini yn.pmŞ;ır. luş yıldOnUmO 
~~-~~-.. ~~~~-- uncüaü önünıüUleki ayın 1 iu

ci güııti akşamı veri!ooektir. Bu 
konserde Itri ve Şalcir Ağ'a.nuı 
eserleri çalınacaktır . 

•• 
Odemişte biı· 
çocuk ocağa 
d .. şerek öldü 

Ödem~. (HU!3t ) - öd~ 
~hı Subbey köyünden Dunnt'lt 
oğlu dört ya.sJarmda Mustail 
Ali ,annroiuio evdewıumnadJ.i'I 
ibir sırada evde }-anma.kta old 
ocağın yıımnda oynarken ~ 
dll.<un.Uş, ve oayır cayır yaıınr81' 

zayiatı dn iktibam ederelt, bu 
ay ırı cepheyi· beslem k, lıeı 
tehlikeyi karşılamak ıztırarınds 

Ycı.nmırm çoklu undan bn,giin 
d~rc.edenıedik. Okflgııcular. 

dan Ö%Ü1' Bileriz. 

Yeni idaı-e heyetine Cafer o!
lu Mımet. İsma:il Otar, Muhar
rem Feyzi Toga.y, Alnnet Can 
Okta:y ,Muhiddin Sart, Ahmet 
Hsn intilıe.p olunmu~tur. 

Dün Ankarada bütün vekille imizin 
iştirak ettikleri bir merasimle 

* ht ubul :Elektrik. Troı "· y ve 
Tllnel tşldmcleri Uınu udtirü ı:;, ------------

öhn.üştür. 

idi. Maarifte tayinler 
l-.fuaıif V elttl.latiııce g6rülen 

K •• •• Rll ,.. lüzımı :üzerine Muş Maarif Mü-

0 P ru 1 R S U n ~ e dürü Hilmi 'l'uncer mfuüıal bu-
U U --~ lunan !Kırklareli nnarifmildUr-

Eski sevgili ·nin takibinden sa an 
şçi kadın, yolun ortasında iskarpinini 

çıkardığı gibi topuğunu ~damın 
alnına yapıştırdı 

Hatice G<lnul artık usanmı&tı. Yolda Hııtiee bir hayıt dnba sHy
lendi. Ellrisl ynralamal~tan, d.f:eri 
de s rltıntılıktan su lWarın ikamet 
rfüı:ı rnptı meselem, ~in iç yUWnlı 
meydana çıGrd.t. :: 

lüğüııe, I\: tmnonu Bölge San'at 
Okulu teknik - coğTnfyn. öğret.
emeni Ta1it Mümtaz Yaman 
münh 1 bulunan Diynrbakır m& 
-arif müdürlüğüne, ·vas lisesi 
baş muavini ve fizik Ö1,°iyctmeni 
Baha.ettin örekol Ela~&- lisesi 
müdUrlilğUne ~ fizik öğretmen
liğine, Elliziğ !istm tarih ~ coğ 
rafya öğretmeni vem 'dür vo
kili Şeref I~işmlr Çanakkale or
ta. okul mUdürlüğlinc vo taıih 
· coğrafya öğretmenliğine nak
len tayin edilnıişlerdk . 

Menemende 

tes'id edildi 
Ankara, 4 (Telefoulal - Sta 

vasaJ Bi~ller Okulunun kuruhr 
(fU.nu.n 85 inci :ve yfikse.k ta.h!il 
müessesesi haline geli§inin ~ 
llııcli ~ıldöniimil ,okulun Cebeci
deki bhuı.suıda her sene olduğu 
gibi, bugüu de bliyük merasU. 
Jek.utl~r. 

Törende bütün vekillerinüx. 
Büyük .Millet Meclisi Reisi AO. 
dülhalik Reııda, 01'.generaJ. A
mm Gündüz, Hukuk Fakillteıô 
profesörleıi, okul mezunkı.rı ve 
talebeler hazır bulunnııışlardır, 

Törene lstiklhl Maı'5l ile baş
lanmış ve Siy.asal Bilgiler Oku
lu Müdürü veciz bir nutuk aöy
ienıi.'3 ve bunu, mektebin yaşlı 

mezunlrauıdaıı biri olan Şuroyı 
Devlet Reisi İsmail Hakkının 
bir kou~na.sı ıtıakip etmı~tir. 

Son sınıf talebelerinden Er • 
tuğnıl Soysal da bir hitabede 
bulun<l.uktan sonra törene son 
vorilerek davetliler, bUlf 
büf e izaz edilınh}lerdir. (B.B) 

ŞOhrınıiz!N 

Siyasal Bilgiler Okulunun 
kuruluş yıldönünol müu ~betile 
le şehriı:xıizdeki eski ve yeni bir 
çok Nüllciyeliler de dfin ı;ooe , 
Parkotelde topla.nmışlar{lır. 'l'op 
Jant samimi bir hava içerisinde 
devanı etmiştir. 

Yeni kurıılacak 

Hulki Erem d•uı sabah Ant rndıın 
ibrlmh:.c dön:ınüf;!Ur. /-UlHii~-

ı L t.licük lıabtrler 1 
Meınleketin ilç milli cenfvclltıı."J 1 

'O'rJ ı: manda yardım :Cı.rsatı heı· za- j 
n:ıan ele r.;c.nrnez. Kurb.ın bııyraımn
dıın 6 tifudc ederek kurb n tlcrilcrl
nuu Tiırk Havıı kurum nsı 'crelhn. 

* Kurb.:ınlarımızın derılcrini Türk 
n"\i urum •na ıı:crı l&Jc, ze1v..lc 
fel te edclerwe, k!m ız Y9 ·:u1 -
nı v; nıılli havacılıfunıuı !fllrdım e~ 
mı o1 a!ımıu unutma,.a'Jıın. 

Kunduracı kavgası 

* tstı: nbul Be1e<cy • ;:;: 
md ve Edlrncl-..nr.. mezıırlt1 

1700 elvi ağacı dütme&e kıı•nr 
m~Ur. * ul b ugazı · ' 
IU2.Jlyaya hav.<l,bau 

etrr~~,für. Bu ~ fur 
tı:kdırcte yeni bir ~ ...,,..U>LJ ... 

AZ ıı; erilbUecC:.'i.iı·. 

"' h 
TU..~kJy• l!kAe•I 

SEN:!LıK 'HOO Krf. 2l ftrf. 
6 A 'J'LI ı< 150 lt 1UO ,_ 
1 AYLO( 4C!O llt (ltro • 
, AYUI( uo • .. 

Blr ı,; çıknrmndı, il,l 6Ci cıko,r • 
mıdı, aldırmadı, tuımadı, !nkat bir 
a;ün anbohlcyin fnbriknyn giderken 
ki>.Pru üsfindo o knzık suratlı Er
meniııln kcndl ini takip ctutlni 
görimce durdu, herifi bekler \'C 

batU çalınr gibi y:ıptı. Y nın:ı ie
llnce, ayn,ı:ındnki i karpiııl ç41'nrıp 
ai\Tı topu. herifin nlmna )"anıda
nn ruır .. k yapı. tırdı, ve ııçlı llf
:z:ını, yumdu ,uzonu. 

- Miafn, kQ10Z .. kazubet Er-
mem • Sen benl ne znnnehın? Bir 
kDdının füı:erine bu kadar varuır 

1 ım? 

Enncnı A,ık, H:ıUcenln de!ıl ~1-

ldlyct, krnfü hl1 bir t."t!Vfilı oJ.ar::ık 
eve dn ı Jroblll ctt.iilni, giln1erce, 
haflalnrcn kc d:;ilc benıber otur -
du un.ı, hnu:ı bu \ azil"<!U bOtOn 
m:ıhalle:iliılD bılc b:ldli!lni aöylU
)'Ordu. lô~cı llc d9rpten 6Ut1U ta
dın yine da!ı&:ilılar. Nillay t 1IaU -
cenin FcrlküyUndelti dar ~:e ka -
ranlık bir .O:takW. bulurum saçak
lan ci!rllm1'. ıwr<l erl yırtık \ir..n 
kulübesine vı:nıaı. 

Bir genç kardeşini 
bıçak1ıyarak 

öldürd" 

Meclis grup 
encümeninde 
Ankara., 4 (Telefonla) - Mec

lis Grup encümeni bu sahalı sa
at 10 da toplana.mk millt korun
ma lmmunmda tadfller hakkın
dald Hi.yihayı müzakere etmiş -
tir. Bn nr daki veklleUni lA -
kadar eden meseleler Uzerinde 
İktisa.t Vekili Sırrı D y da din
lenmiştir. Müzakereye par.artesl 
günü devam olWlacaktır. (B.B.• 

öğretim oku 

Terkos çıkmazında Teıças h -
nında lkunduracılı.k ~·upan Tn-
1011 ayni handa çalı: an az ka• -
şı '!ltoska ile bir ayak\ • bı nıe- J 

selesinden dolayı kavg etmi~tir. 
arı Bu esnada Mo .ka :ı.yakkabJ ,..,. __ T_A_K_V ... 1-.-.. --t 

Ankara, 4 (Tclcfonla.1 - Mn- çekici ile Tnloriyi başından yn-

Po ise ııfktıyet ettim, utanm~dın. 
7fizüne tukQrlidilm, imıdına knrt
ıım önünden ayrılmadın. Annem, 
b!ıu:d n npfıyıı bul~k suyunu 
b~ elti, yine olcltrm dın ... Sen ne 
utuuruız, arlanm:ız lıerifsln ... Kala 
1UJ::ı ı:nna mı Jaıldım, ıı ko'kmu~ı 

Pek r.ı\-allı olınaynn ihtiyar, 
gcçkln Ermeni, mornrmakt:ı ve bir 
m- &lbi ~pnekte o1an alnını tutu
yoı-, bir tnr.ıftnn d 'kendini müda-
fa:ıy;t ç-alşyon'lu: • 

- 7.o... GISnül 1.•emılş isem, sen 
de nlmıs isen cnn htır? Bu bir ah,s 
vcrtşUr Ben :Cabrlknd:a iken •y1 
leli? Şimdi mı kötn oldu? O ~an 
bent &0yınt11 isen stmdl... herifı 

ı@yl edller. füıvgııcfunn etrn· 
fmı "Saran halkı o a aça bir Polis 
~eldi. Ha lce ile Kn ubet dcdıti ıteY 

ÇnmaŞl?'Cl CühU!:l 1-.-uırun Erme
nlylc beraber postn edilip bir cem
ml gafır onünde ı:eldilHn görünce 
v:ulyctl anladı, kumnzdl. O da Er
'mcninln ne s:ı1aklıfmı na ıvarmalı
ğını bıraktı. HiddcUui yenemedi, 
sUpilıgc ı>O.Pıısını adııırun kafasına 
indirirken wr oyırdılıı.r. Da~ırmeya 
baı;ladı: 

c- KA!irden, c'.r eften hn:rır ge
lir rol? Stınıı .ncıynrnk evime abnıs
sam cOıuıh mı '.1.cdnn n kokoz: •.• 

Koodinl beaU.V k halin yok. Bfr 
de kız, kadın peşlnBcsin. Ben DJk 
m~k bllmcm, o eski :fııbrlkn gfin .. 
leri eokt;uı geçti. Bir dalı~ s ni bu
:rnlard;:ı gl)rQ.rscm alımnll lı una 
patlatırım. :B:ıruı .adile ille lu 
Gülı;ıım derler. Bilıniyo n bıl-

Menemen, (Hususi) - DUzı 
sabah Menemen kazasının Ka -
yınde:rc köyünde müthiş bir ~i
nnyet olmuştur. Bu köy.de otu
nuı Osman oğlu 'Mcb:rnet: Ars
iarila !küçük knrdeşi Recep .Ara 
lan arasnıda bir zeytin meScle
sinaen çiknn mi.irutkaşa. büyU
müş. ig kavgaya iıikll!p etmiştir. 
N&.icedo Mehmet, knrdc§i Re
cebi altı yerinden bJGak'layarak 
öldürmüştür. Katil tutulmua -
tur. 
Çankaya Kaymal(amı 

vazifesine başladı 
Ankara, (Husus!) - Çruıka.

Y kay:mskronlı'!uın tayin -edilen 
Mahalli İdareler İkinci ldaro 

Muhtaç çiftçiye yardım 
Ankara, 4 (Telefonla) - zt

taat Vckruct.i, mulıtclif sebepleJ11.: 
le muhtaç vaziyete dilşen zllr
rna geniş mikyasta yardımlara 

baŞla.mı.ştır. Son bir ay zarfında 
istilmal mmtnlıalanndaki sclriz 
Tilayetinıizde bir çok ~ye yar 
dim yap1lmı5t:ır. Bu yardımJv 

mnlı bir seldlde 

arif \Tekileti t.cknik ö&Tctiın rı.!amışttr. Suçlu yik:ı k Kasını 2.8 GÜN 3.:.ı9 AY 1' 
mUsteşarllğı emrinde J..-urulmal·- rulli\'\: c teSlim ıedilnıi r ,.

360 5 ta olan 8 öğretim okulu ve mü- • · ,, 
easeselcri fue.ri.!ıdclti t.alışmalar · 

1357 . 
y&kında bitecektir. Mcs i pro,..,.-ı Örfi idare hakkındaki Zlt.K n~ t' ~~nun 
ramı hazırhklaı ı bitirilıniştlı-. r~~ · 
Bu :nıUcınseselero dair ikadrnhı.r layıha Mecliste 16 194! 

tk.Te rlr 
22 

ve t~Uı ait kanun projcled 
hazırlwımak ilzeredir. - (B.B.) 

Kaymakam!ar 2sasında 
Ankara, 4 <Telefonla) - D -

biliye Ve1':8.lcti ı.a~'lllakanılar n-
1'8.Bında yeL-i.i...n brn dei!i ikJik
lcr yapacah"tır. Bu hususta ha -
miıldaı b& l~. (B. E.) 

Trenlerde rötelr 
An!mra, 4 (Tele!onla) - Bu' 

ll&baJı 1.32 de ~ehrlıııize uv -
saıntı ic.ıbeden 'l'cı-o eks reci 

Ankara, 4 (Telefonla) - Bu 
ayın 23 ünde soııa eıecck olanı 
örfi tdare müddetinin uzatılma.
sına dnir b':r kanun ltlyilınsı lıa-ı 
zırln:nmakfudır. i~un lıi thıı&ı 
lr'Jtiiln ~ılyük 1-JiUct !eeli!4,1.,, 

vkoo ecektir. - (B 'l J 

15 saat ~birlt. gelmiştir. Frzu. r 

CUMA 
GOr.q Ö§le 

2.28 '1.28 
7.NJ 12.G4 

Vataı 

1.38 

lkhıtli 

9.47 Ez.ani 

14.!'f. 'Jn.d . .. 
12.4S Euııf 

: r.19 G .2../ haatf 
t::w::===:z-:c:-~ =-=;, ıtc:=~ 

D~1<K"T-



TARİHTEN YAPRAK -

ücudü Konyada, başı 
alatada gömülü adam Amerikada 
n..tıı.r Kwlının o<Yio - Uş.'lk zadeler anısında b~ talı- H b• b .. t • 

'" - IMl!a+ hlr ~ - .l<'cnorli lıamb.m in~tnn son- ar ıye u çesı 
}& - m.ııı entrika ''o desiseler - ''Yeniçeriler klllclınlıp mtm- içın 8,5 milyar 'blzam tıtr«'du lnmılurs:ı 1lı'SI mmı klın zap100ooek?,, - Ya.-
""1cmm mumu ~a k1\6Q.!' • mt1' - Sürgün Y<llmı~ - lfa;s- dolarlık munzam 

MNH@I Arif ~m glı;1_i ID<'muıiyeti - "Şu bmilin gid~ • 
bilime testr ~ti . ., - lbroı tn§ı üstünde dııran kesik bn.s - tahsisat veri ıyo 

Zalimlıı 'lllilmü ~lSB ikıdmaz. Vl\§lngton, 4 (a.a.) - Diln 

1 1 
'« O bUtçe cncümeııi tarafından 

.. Yıwm: TARIHMEN 4 • "I tasdikedilenS.243.000.0QOdo-

lar munzam t:ahsi9lt, Am&-1 V a cehaletleri, yo. ihtirasla.- - Y cu.lçerlleri ortadan kaldı- rika ordusu mevcudllnu der-
i n, yahut da bunla.mı her np munt.uam asker vUcuda hal 2 .. 000.000 a çıkarmak imr 

'si yilztjnden 'efendisine ve do- getir.malt ımüm.kündilr. Fa.'kat kanını verecektir. ~·a.kriben 
• f :tl k Iruıım· (padiş::hı) kim 68.000.000.000 dolara vnrnn , yw yle memlcketıne n. u· r?. dediği meşhurdur. 
~l:ııu§ devlı:tt nd :nlan r t çt :k- * müJafa..ı. ıııastafı ye'r.·ünu ~'-

' 
l "'ı - .ı..-1-- · d" uıcı· "PUh:ubdcki m:lSl'a.Ünikinus 1 ur. u.ıcm -u\uuu.ı. uı ıçın '"' ·• H efen li ö:ı ikb:ıline \ "'" 

~lı--!luı ut devrmın m • uı [J.l- ~,. ı lintlcn fazla.dır. Bir .nakc.rl yük 
ihtiı uın tın ~mloketin vtiksı;:;{ k 1 . t, n· l ·ı A.nw -i '[endisi k. r . .a :&rboı \ 1 m ..... ·- rıı· ,·, r da tÔrcndi.lt go. sa ısıyc ır 1 { ırı-

• ~~1· • d:-o'.!· =u- kanın h.ılen i.ın klı bir ııa.ı;,e t :l~IDl tlU. U'-llr. n~.mcdi n•nma "ı•nlancının !IllU· 
h:rrımlı Ta.tar bir ka lıruıı l•1?- mu v 1 bul r ..,.nnar,. ı;özü-~ ı "1 

"" " ha.arı nmakLa ol uğunu ifşa 
lu "" 1 J et.mı• ı.ır . 

o .. n H31Gt. ucnd.ı ıkı ,YllLI ' \ e nün rı ,.. · 1 ı<"..'ll ı h~ kem. da- '------------~"' 
r ksiz polıtı ·ası, ı:;;.ı i ın ·n- tnb t olarak hiç ummadığı 

f'aat hırsına d.ı.van:ı.n oeı;i ·11 bir uıd ı fi1 it kuvvetiyle 
entrikaları ) üzanılcıı Osmı; nlı him ve ettiği veniçer'lerm zori
bnparatorluğuna e bi lı..u sa ıc, yuksek mev:künden yuv.arlan
rnem 'ckct:c pek ço ft...nn ık c uuş clı. 

Uzakşarkta 
vaziyet 

ALMANLAg 
BiLDiRiYOR .. ..__ 

D , _)•• onetz d~ a.uş-
mana zayiat 

venlirildi 

Fin kuvverleri 
Hangoe'yi işgale 

başladılar 

li11 &l'e atın 
ula ası 
su vy et llus~tf! 

EeJ..ııü t.ebh "'lrnlen mı1aşıl
iliğma \'e muhtelıf kay
nnklariları lllıııan nıalftmata 
göm, .!Uo.:.uorn etrafına~ 
co' ül(k,(li mllhPOOeler,llm.r 
fırtm.nıu.rma '\ 'e "iUıi~ 80-
ğulıhı..'"'öl raJemon hızım by
betmf.aniştir. 

M06kova 1ı1rllıtda ..,.. 
ayet Glduk~.a buhrnaılı bir 

-o-- 'l.fh:ula ı;öriiJ°i\'01'. Al nmı-
Leningrad gece ve gün.. m•"iJJ blı' 1ı:n en ı bir I! t.ıoo 
d..,z sıdJ t, bum ar- 1 ~.üzere ~ 1.."llıila <~ 

d • ·~• . ti. bucllillllU"a ~ 
ıman ea .. ıyor cbnt•l ri rnulıtemcl ~ 

Berlın, ı:J. (a a.} - Ahnnn or-ı ooilnU'Mcdir. 
dt_:,~arı ba.5 ko nııtanlıgınııı teb - Almaıı lul\ a lmwdll'ri 
lıgt: nıo ~ova ('İ\~nnclaki &V)·et 

'.Denet.ı: havzasında. 'Ruslnrın kıtı.lan nz.ermıle bevuıll13-
yaptıgı ıdd tli uınrru :tar, düş- kıt.alan m ıinc bt..~WY 
ma n kBJllı zayıat veı·Jınlcı'ek nM, ı·~ l\lo.,.xo\"tmm zı ı>tı
pfü.1türtiilınüştur. um muha.kk:ılc olcluJu, mu-

Alm:.ın hüva 1..-uvv t!"ri Mour- ka\ernet -ed!ltliği ta'lnlirde 
mam;b em ;!)•ol mun bır Rısnu • hrin 1snuınıen 1ahf'ip 'Ohı-lr dı-.'loma.ttrr. 1kmci Z hnlllt i Bir gün S ıltan .Mruumrt 

~i 0-m:ı.nhhUkw tlarl rnıııı •'11 gayri resmi 'b r surette Ba)e
heyb tlı ve zekilcn nnwmda . r t tt' rbesıni ~ yaret ediyordu . 
a.!111 bir pad1ş:rhıı, Hakt etl'n· Yeniç ri ağ&iı da tescıdiücn 
cltrlıı m~·um eııtrıkalarına Y- tı.a-b mn sakiniııuclti Bayezit 
ttlni desiseleıinc uzun miıu let lfollugunda bulunuyormus. Za
teyirci kalmış\ e nıdnnnuş olma- maııın bir nevi skıı-ri knril!ko
'llna §aŞllır. ıu il • k 61an kollul ta.ki yeni-

:ıı t:: hr p ,.c Leııingradı gece ve ~ ka~ leilltnıe.ld:edir. 
(Bcış t(IM{ı 1 i> ci N1ı1Jfada) &;üııdüz bomh'lrdınıruı etmiştir. • A.lr.uur'ların Rİ7.alll i ~ 

bar edilmesi vo ayni tedbirlerıll Finlandiya kuvvetlerı H:::ı.n - ettikll•ri JıakJı::mda henüz b:Z 

Morı.da Rom isy.annıı, 'Il-ı;e- çeri t t.nlaı ı, ağayı: 
\elenti Ali I'a§<mın Bab alıye - c .. it, efondi.n•ize ~yle, biz 
karşı i.ığyamnı, ~ fük Vl' Huğ- o henfi {Hall't fo!lllıyi) isttınıc
fau ·~~~larmı doC:,ırnn iuuil- yi.G! diy .&:ı1o tıruu_ya 00.Şlaı'
fı-r iıt-ınde 'Halet cfı.-ndi Lru;.---ta ge- lm. Pndi .ah gürültllyil i,. ·tir~ 
,ı-, ı sch bmi sorar Vl' hadise kendisi-* ne anlatılınca: 

Hnl...t efendi muv ffak olmak - J{c ncülerine söyleyin, da-
IÇin bil,5iden ziynde fıtri :)Xkksı- ğılsmlnr, muratları hfısıl olur? 

llJ. clavaudı. Banası eski *°Y· 
1 

c v ı.bını " ru·, lıır müddet eon
'2Ulislimlal"dım Şerif efend'fün rn da H!llet eföndınin Bursaya 
dairesi haclcm.csindmdı. ilk siuiiln~ıne dair4r.ade çıkar. 
ta.hsi'ini o duirede diğer u.'1lk Hul.;t cfrmhıun sürülmesine 
evJatlaıiyle i>irllkte y.ap• ı. O za- dair iı:ade çıkınca o zamana 
'Wnanl U' biricik gayesi bab8sı ),adar bır fırs ... tıııı bulup padi -
aibi bir kadı olup gednmek- f'aha kilra1i soylcyemiyenler 
km. i'l3.l"etti. :va&i) eti bütüıı ç:qı}Jkl'l!,Yiyle -or-

Şeı if efendi ölünce genç &- t ~ a t rmıı-k Iırsabru elde oetmlş 
~t bir çok kapı deği tiıdi. La- olU)'<;'ıl~'dL 
~n hiç biı yerde yiız bu.lama- 1 İk u · Mahmut ıı.ncak o a
ft. Io'8ka.t Yenişehir Feneı Nai-1 mau ne<liminin bUtün desise ve 
'1ı:ıin :ya.uma .kcUıüda. olarak .rnel'.a.u tler~i kavradı ıve son 
~ .sonı a o samana kR- dcrceede hidd tlener&k menfa. 
hr kendisine asık bir Jıtırat gbs sı .kcudi iossı üzerine .Bursa
lermiş olan t.alıhin bl• den gtl- •lan l{on~y: <' VTil n Halet e-
lünı3ediğine §ahit oldu. endiuin idıurunı emretti. 

fialet efendi, O zamanki tRrJh- (Sonu sayfa 4 SJt• n 3 df') 

çDeri ıı dedikleri gib., • Jtalemı:· 
ievam ebnemi'}, yoliyle den R ftlf,. b A 

:!'"~S:~et?:;!~::~! uzvrn ın eyanatt 
)'bar, gimelJconu§llrdu. Bu yüz.. (BaştaN.fı l hıci sı•)Jada) 
c1en kendisini Galata Mevlevi-! 'Mumailevhiıı Yakmşa.rka seya -
ha.nesi şeyhi rneş.bur tıair Ca- hatmin 'l'ürkiycııin kiralama ve 
lip Dede efondıye bile e\ dinniş- ödünç verme kanunu alıkfı.:rnın 
'ti . dan istifade edecegi hakkında 

Genç Halet sırasi> le zahh e verilen lan-arın Uıtbiki 2'arnaru 
llnzırı Mustafa efendinin, k.1 • na t<>~tü etnıesi şayanı dik
~ Hacı Mclıınrt ağaıun kattir. 

Hong:toıık<l ~ l"elcnıenk liiuuis- goe ri iı::gal etmişlerdir. nmlfimııt i"·oktur. 
tanıııda ve Fılipin o.dalarındn a- Büşm-ın kmrvctlc.rinı hamil ,n ..u.o tn. ıxı:bsındnld h:ır-.,-
lınmış olması, Bınuany.:ıya ln - Han""O.."'llnrı kaçım l.~00 tonluk f at Sonrtıtler lehin !e hlki
giliz tak\ iye kıtal n gfüıdcril - Rus Sr.aline nakliye g • is hır fi.Ü e' ut-ktooir. Ta;;anTO,.,'un 
mcsi nihay('t Jn.pon matbua.tına Fin • AJlnau mavn tarı ına ms- R kilo net.re şim3.lindeld Al-
göre Siyaİuı isttl""ya ha7.lr olan f ı kı 'l 
cll' b' . Tk b A: st 1 la.mıı; ve üc mayn in ı u ı e maıı l unetlerhrin <le ric'at& 1 ın 1 1 1 

• _ ır 'll r~ ya hasara uğroım$tJr. 1 b..-si=ildda.rı bildirlti:ror. 
ordusunun .Y P·~'l hıw;rlıklar. ll0ttgoo· tJfl mııMsı i.'!go.l ed ~y01· J..ondr.:ı., ,~ i'tk•rln lws-

Londra, ı {a.a.) ........... I'ime.s.gs.- l:Ielsinki. 4 (a.a.~ - 1'.,ınlim - tofun 150 kilöınetre ~.uio-
7.ete<ıı baeyazıqıııd.~ dı1or kı: ~ dry.a .:kıtaları. l!ongoe yanmada OO"ki bir JJOktmlıuı büyük bir 

.Jano.nyıının bugun_ku. v: geç- sını ~stcınli surette i:ı.,'lll etmek taarnıza gN,I ilcleriui 1l!lber 
~"ki. durumu, a.ru .bır hücıml 1 ted1rler. Fnk::ı.t bu bfü6C, mıı.yn- v l'UtektOı'lir. nu vn.uyet 
ihtimaline k~r{fl tcd!:>ı:ıer alın • larla dolu olduğu iGin. ru ker! r, k:U"!ISl!laa Abuao Keit:t-1 t>r
mnsıııı znnın ln~~1 

• B~ - toın c; ğı lm1'ış anş yok'lıynrı1k iitıfanmn t.f'ltdit altında Ull
Kong, M\1.l~~a, .Jı"ilipın adaları, ilerlemek rnecbttriydınd dirler. lunclu~u wibşdJyor. Gene bir 
Felm;ıc~ Hn_ıdıntruu,. :\'Wt~J.l- Rnmadırda, ha18., ~"Ül"UK 'siih- i10mtf'a J rrrtfı, iUm:m lm
y.a., 1". e.Dl Zcland~ bu· ~~·~ kfunlar me\·cul oll.ij), Bo~ C\'ık ra ~olan b:ı.~lmm:aadum
mu ka veıın<:t hususundıı_ bir. nuirl grıtp"lıı.n, buralardan ill'rliyeo aıan :KıNteı 'Ol'dusu '\·a.ihetiııi 
det evve-lkınc r.ın:zaro.n şınldi S-Oİk }mhindiya. kıtalaruuı ates aı:: - U&.ki"" '\ıe ıWılla iç.in knn na 
daha kuvvctlıJırler. Sıngapura ..-1. ..w.....;__ '1....-·•·-t ~ !:....ul 
bu "k l ·ı· d · k dl • mu.:l\tadır1ar. cııt~.., ·rm.n:;ın:- f"""'r-.'1 

~yu . ngı ız eıu~ u~v-....wen , , • ~ .. ~~r. Ro tofb 
gelm~ı,. .u~t..-..arkın. mü.d~a- • • • ~~ .ı\Jmanlru- için Ol-
s~a ~~n en yeru ve mues - Nafia ve·ı-=Jinın du!t~ eifüliltb·. ~. 
aır ~~atidtr. fil Al :ımla.ı t Mıuiynpul hat-

~ollıngtoo, .~ (a.a.) -:-. Bat- .tnıd l malJU'!i km"t .. t-
vekıl Fra&.:: şoyle .~enıı~tir; l>eyanatı Je ıcmhiıenıcl ?riı'lmfimdir. 

·'Her .gun ve şupheaa her _ 

sa.at BUyük Okyanusta pek cid- (Bu* taraf1 1 incir.ti' J f • da 
di hadiseler bekliyorum. lıtemle- ma a.it olan faaU,eUerinıi.7. flle· ~!trf,j i rılta 
ketim iz bu haCüselerıe doğru .

1 
. m U ~• M ın 

dan 'Q_ğruva. ve dem:.ıl alı-.kadl\1' ) unmda bilhRBllll. sulama t('61118.- ~ • 

ok>.ca\:ur. Diğ~ cilı~tt:en ı,t~- tuu zikredebılirim. Memleket.it: h r fransız -lspaRyol 
yadaki vwyct muvt:clilomır. mn'hsulunll hem nut'htcmel afoı. 

ft.usyanın bazı parlak Ne teda- re RT'&t'lardan konllttak, 'hettt de .llJlµllJk' • j, r,n!~tlftf 
ftli mm·nff~y~Ueruıı: ve bir bu ma:l.sulü çoğaltabilecek Aern- W ~1)t 'l\UıulUJ-U 
kaç nıur.:tffonyetine n'J,b"n'len ne- 't.' t . ed b'J.ro~'· 'Ubar:ı~ bu .-1- ti . '--,. -•--~1-~ ı ı cmnı e ı \:a 1 .111\; 
7411.C ili D'\\hMloL&llli. ~ - , • • A 'k• d 
dir .. ,, tesısatııı ehemmıyetı aşı ar n .. 

Tokyo, 4 {a.a.) - Bafv.ekil 1 ·~ndan başka kara yolları 
General Tojo v.e .Hnriclye 118.T.l· işlerme de bliylik bir ehemmiyet 
rı Amiral Tqgo bu iEJabah veriyoıuz. ÇüukU bir mokleket .1.' 

ondaıı y8.l'lmiil .kadar de~ e-ı n1ünakalc yoila~-ı, k~ damarları 
den has mecli.<ı mutaJ ıQtimatıt- kadar chemmıyebdır. Fak.ıt.. 
da son di:plomaıtik hadiseler yalnız bugünü d~il, bQgiin ks
:ve 1.bilh~ Japonya - Amerika d-:ır, belki daha fazla bir dlklmt
mtaalcerelerinin halihazır da-1 le yannı düşünüyor ve hazırla· 1 

romu hS'kkwdıı. ialult vemıi§ler nıyoruz. 
dir. iJ3ifö"Piniz ki uafia işlerı gcuiş 

Atman hududundaki Rcuter 

aJaıısının nıuhnb.rmden, 4 (a. j 
o..) - İtimada ı;ayaıı biJ' nıeın
lıada.n ~nil~ine göre P.etcn -
Gıinug .au!amnasmın csns hat -
ları AwılaT'dır: 

ımalı F:ran. ız Afrikası ıl~ 
garbı F'nuıtuz .Afriknsı ayrı böl
geler d~cWecclttir. 

tdtabet hizmetlerinde buhuıdu . Londra, 4 (a.a.) - Reutcr a
&nra Derya teı ciimanı Rum ja nın siyru;i ~ra.7.arı Türk İ> eye 
R.aliınakioğluııun kitabet biz- altı aydan bert A111crikan silah
ılbetinegirdi ve Feııerli Rumlarla .larJ güuclerild!ği hal;.kın ki ha
leli dıJ}ı oldu. Artık Halet e- beri mütalaa ederek JD39 da 
fandinin ika.bl de' resi bql:unış l.'ilıkıye He :Fcanaa \ e lngiltere G a1 
oluyordu. Filvaki Derya teı'cii- arasında inaal&nau mu~yi eııer, 
ananı.jı 4kitabeti yüY.fuıdcn ltatıı latmakta .,,~ unlan il~,~ et il di L• 

ctfüJl1.;re, te"ti.belcre ve biııııeıı
alcyh ~aman·. dayanan 1şı"· "ır. 
On.:an jchıdır ki Nafia V.e1ri•ntı
mn btıiJ::ikil .faallyeüeri içind~ 
nazardan ka.çruı, fakat çok ehuı.1 

Lib_va seferi dolayısile Al -
nwılar d.ietl m taç olduk -
lan §imali Afıikada istedikleri 
bütün deniz ~ hava ii~i, 
Fr nsız 'donanmasının ynrdırnı
"Bl istemeden bizzat iş-ge.1 etmek 
~-arül :elde 400ebilecekle!'d ir. 

t~kabı Hümayun krthüd ısı ın ktcd r: l)e (İaa e yor-.r. 
lfteşit efendiye catsıı bu .haris E~ Kru'&lllık ~ibı ~öri~en ,1.r;· (Başt 1 <incide) 

r, hocalık rül:besinı ahı ak- ma:- ar?,t bıle ' ı ıansız mag- milletine !hitaben radyo lle yap-
~ı·, binız sonra da l~b )lı~kı~e ;ıı~mTü~rkiu ~un.hed~ tığı neşnvatbı. Viehy liderlcri-

biemahueôecı payetiyle P ris nm u tmıeı:ne .~<;n~ ce· nin ihnneUer.ini ta.kbih etmiş ve 
:l tayin olunu) ordu. ~retle t~1 Tnı.yet ettıg'lnl 1n. • bilht ssa Pe~ - Görıqg göriiş-

Pnris sef. l'etinden dönünce e.k0 !ltere uslk a ud!ı~tmmüırd: <';lttır. Ti.ikr meleri esna.ı mda, bu liderlerin 
llialet.efendiBcylikçi, iki ay son- ıy .~m . en ını . aıs.a etme 'flmal .Airikuuıda asilere l>'r 
ra da Rikibı Hümnyun _i k~bı ıed~ d'"e. ann.tt.hRk"kı da dtn- pı aqmak üzere okimdanuı 
oldu ise de bir saray entrlkasınEt gılt~r c .~ıma 1 ır;ıat ~nr ır. liÖylemi.~r. 
1curban olarak azledildı ve Ii iı- lngıitcrt' Turlnyey; . ou ma:uratl~ General De -GauYe ~}le de-
ı:tabya.ya sttriildti. Lakin 11 y:a- de •anılı sur.ette elmden gelenı mfl:rt.ir: 
aık ki bu aürgi'nlük uzun lllhd- )apnu~lır. . "Flitleı· vardıma multtactrr. 
~ deıvam 'eitim-eclı, muhtelıf me- .. Bu d n rlolayı kır lnm~ . ve Znm>n onu- sıkışlırı'.','or. Bunun 
muriyetlere tayin olunduktan ödun~ mı~ ka.,unu mnr-!bı~ce icindır ki riyaset ettıı,ri Vişi ih" 
sonra Rikibı Hüın.ayun kr:Llıü- Ti rkıycy, hnrp mn.1~mesı gon- net okumpanyasııın. iht1yacı olan 

tdalığı :ile ikinci fohınııdun mı oerı1~ ?akkm ı..: hab...--ır Lon mnlzerne ve s:: . .iı'e h tklnndP.ki e
~ataa .O••len sıras:ııa 0 c i. nroda der~u meınnunıyetle kar - mirlerini dikte ettı:-r i. ve avn '* şılanmı tır. d:n-be ile de kentii "Jind cll!' 

HMet efend p:.dı 'hm :mu- mi~i bir koz olan vt" T· iru. '
1 aahi i ve mahremi esrarı sı ti- \'('glllle munıeı, vız ' • I 

le jltiac.i '1ılahmut etrafında ~- lc!'.".kil eyl"'Y"'n n1Ubhemıyeti de, 
lii ve kor.kwıç bir örünte<"J• a <:ı yırtmış ve parçn.Jnını.ştır. 
(kunuıya baBladı. Ccvdcl n • :__ Frnn anın şeref ve istikbali 
t!l!_n dedili gihı: ~tuf)turduğu icin, ikendint bugünkil hazin ' 
9ıile 've desise 'fenerinin k'ıı ilk \c rkcl< ınsouı sn • mıcbn su- ziyctlere sUru.1-leyen hiuliscl • 

· Hebeple11!önebil ccğnıi bıldıği ı, de edıln esıne a"t bukU~t t kli!i- rin il ete atfedilmemesi çok 
iSçin :buluttan nem kapar, lıer e- nı tak.\'iyeye karar \·eım':>tir. şayanı tercih olac<ı.1rtlI'.,, 
11en 'l"Üzgi.n'lftn salmurdı. ,, ••••••••B!!lll••••••••••••••' !Bilet efendi ikbal ' nUCuzu- ıııı 

.ı.nivetli bir faaliyeti vardır. l:'a
ıır1k~ Türkiyen.n, harp sonrası 
l'ürkh·esinin ihtiyaçlarım hewp Garbi Afrika ise zahiren ta
,.c huİıları etüd clıuek, 'bu pro. n 8.lilile b:r lı'ransız - l&l}aızyol 
.JCh ri nor.ıruıl :zaman avdet er 
ct~Pcz derbal tatbik me\ ki ine mü.dn.f a bölgesi olarak fakat 
koyabilccd. ha.le getirmek. .Fransız -~yol kuvvetlerine 

·Bu suretle harp biter b tmez .A.lm2.n harp.me.171'...mcsi verilecek 
\ek 11ct, s1.:ııelcrce devam edene- ve Uyük bir .iht.im:üe knpnlı bir 1 
tii erini um 1 '\'e vakı geçir - . e .Alma ecl ylLTd.unı 
mcden tatbik mevkime koyabile in ·1.,. !:f' • .Buna ınuka-

' h usı Türki ınin 

1 
\'e ·on· ırtin en yakın ·bir :ı".a-0 b'l bir mil..~r F:re.neız ·rı r-
ırıruıda net ccyı almasına yardım ~..st bırakılacak ve masraflnn a.

1 

ed t-'ktir. Harp c:ıkmamış oı~ ~l:ıt' ktır. 
itli Ankar oa bır yllks k ~ıü -
be:ı ı m<'ktebmm kıınhm sı r:ıı~ n•.,m- _ 
du · .ülily rdtt. Bu proJe ~ ,r-; ;.J.-.a• .. ~ 

kedilnıı,, d 61lair. :Mckt ın ilk 7 ~lk"kanun. 19~1 
fın,atta te ıs t."<lıleoegi . i.ıph iz .l'!;:\kitişi 
dır. Çfuılct. aatiı c m n- "r" 

lcket. kemrniyct \ c ke •fzyct iti· p L ... f 
barile fazla t.ekmsyene muhtaç- l!-------------1 
tır. Yapıcı olmadan yo.ratnı, k ikramiye ı/k:ramrge 11.:r.ın:.ıyc. 
:ve bina tm ı · 81~ Bu Ailcdi Mıkdarı Tr;h;rı 
nün fiCı-al+- ıc gcı .Na · \ 

Lira Lirn 

nun dewunı kın ber1'ı mı.hgı la- TAKSl!ll M 1 
~ ~~a:ı~ed':d~~ S IEMASINDA 

11.!1.ıııın elınJ"n r;e cnı yaptıgınu 
\'C y~ kanilin. J.lt.kat ya 
nna. bu iın knoar ve l atta dn--

1 h:ı fazla ebcmmiJet vcıiyoruz ve 

1 
3 
:S 

. 00 '25.00D 
l .O O 30.0 lO 
:5.000 '.25.000 
2.00G 80.' 00 
1.00D 80 CDD 

ı;eki .m~. 
Pndiph ~ euiçedlc.ti orta.dan 
~ 'ftll\1&4w.1 etın.L<lti. Halet e
:fenc .iae Ocağı, Hünk&rıı.. karşı 
lrir .. Jilı olarak kullanmak .is
tedlginden .ikinci Malınıudun iijC 
~811.ımasını dalına geciktirir, 
"'illyetlerdo bir vak'a icat ederek 
"1Jad'l§aıhı. meşgu1 ederdi. Padi
trah bu fettan sa.nklmın ynrııt-
tağı vak'a ile ınecgul olarak ye
tıiçeri ocağıııın söndüriilmcsi 
tct:1kfra.l ama bu ylizdcn sayısız 

e..n1eket eriftdl ölür, bir çok 

Bugün mat·nelerd.en itibaren 
J.lev.ımin en mUhim ve Marınarıı STÜDYOSUNUN e n filmlerin

den bJd olan, milyonlar ısarfilc '\ e bınlcrce art stin iilıı iıklle yaratılan 

TORKÇE SÖZLO 

Yeşil Korsanın Kızı 
Aşk, •ergüze.§t ve korsanlık fi mi 
Er.-ek \'e k;ıdın korsanlar ıırıınnda amansız mUcadelcleri, ôldarucu 

ve yakıcı ask maccr~lannı. akıllara hayret ve kalplere heyecan vere

oek bir &urette gosteren harıka filmı .A 1 ;ı ~ il.Av.ıa-•• 

~de harap olup gider-, 

!:falet efendinin bu yeniçerileri 

Yök etme:t.hsinde bir yaldulııe: -----------1:"-

! vereceğiz ... ,, 
Raif Mcto 

Staliu, General 
S:likorski'yi 

kabul etti 

40 
80 

120 
a()J 

ı.'200 
4.000 

& .000 

500 66. 
100 80.000 

50 60.00D 
10 40.000 
3 240.000 

n 720.0JO 

Tula'da vaziyet 
gittikçe 

vahimleşiyor 
------o-

Kunık'da Alman 
ileri hareketi 

durduruldu 

.· 

Sark filosu 
lngilter~ Uzak 
değe için yepye
ni bir donanma 

kurdu 
Bern, 4 (a. ) - o ~aııo 

Ga7.ette de Zurlclı'm Lonara. 
muhabiri, 1nglliz amlral.Uği
nin, "Şark filosu., .ismi altında 
başt:miba,.-.a yeni blr filo Vftcu 
de getirdiğini haber wmıek
tedır. 

Du muhabır, c:-i • div~ k 
Tikvin civarmda birçok yalnız vatan fıl una .en-

kasabalar yeniden leıı "Ulo,, nın, ıuu > 
nun ~ >'etli ığ 

istir at ıedıtdi dclil t ''lkil ~ıgınl • oyheyoı 
rA!oskcn-a, 4 (a.a.) - Sovyı..:~ E<ıası:-n a.nıır llik, Prime -O 

öfüe tebliği: Wa:h:s Zll'hlı mın bu filoya 
3 İlk.K~nun gecesi .kuvvetle - b.hıl bt1lund'..lo'Untl h&ber ver 

cimiz butdn cephe1erde d.iış - mışti.. 
ma.nla ~u pısını.ş1 .. rdn. t..,...;~---------•ı 

'l'utı!.(_'a \'3.Zi~ et \ıı.!ılmlc\.-'1~'0r 
Mo~kova, 4 (a.a.) - _fü ısko -

va radyosu, 'I\ıla onüııde "ro.zİ· 
\retlıı -valıimleştH;nıı soylcyc -
rek diyor .IG: 

Zırhlı \ e motörlil Alınan kuv 
veticri, 2 llkanunda, "l'ula yolu
mı. çıknrağn. .ııuwaffa:k olınuşl.ar
du·. Maı..mn.ı1h, Ru .ar, yeni rucv 
~ile re celdlebilmislerdi r. 

Kuvbışef, 4 (a..n..) -Irursk is 
tikam andeki Alınan ilen ha.re -
li.ct:ı durdurulnıu ve ild. <lüşman 
tumoıi şimdi müdafaa vaziyeti
ne geçmiş buluom:ıkt:ıdır. Bu
nunln. beraber cenııb batı cep
hesinde ''BzWct hü&Jaten A1ma.n 
lamı Orel den ı;:.'Jrk istika.nıe;. 
tinde bir ilı:;ri hareketi )'.l.JXlU.5 
ohnnlnrı dolayısiyle toh..liketlui 
anuhafrı.za ediyor. Bu bölg'Cde 
muharebeler çok şıddetlidir. 

:hf, kO\"a, 4 (a.a.) - Mo.:rtto
.. ... aya kl!l ~ı )ıJdlllan Alman taar 
ruzunun 17 gimlük devamlı hli- \ 
cumdnn ..,onra agırla.._qmış oldu
ğu anl~ı:ıılmn!ktadır. Almanlar, 
Kliıı ı.st.ık:ı.mctı nde nıUdoıı ~ a 
~cetiklcri gibı St:alinogorsk isti
kametinde yavas yavaş cenuba 

1 
doğru ~dic:rnektedir1er. 

Pra,'dıt muhabiri, Voloko -
lamsk istikametinde şiddetti mu 
harebcler yapıldığını, Sovye'I 
kuvvotletiııin mühim tern.kkılt ı· 
kayd ve bır ~ok k b lar ıstır-/ 
tla't G'tti:.iinl b kluiyor. 

Km·bışef, 4 (a . ..ı..) - Sovvet
ler, son bir muharebe esnasında 
Tikvhı civann<la yeni kasaba
lar U.'tirdat etmışier, 5000 Al -
ınaıı öldürm~cr. 32 ianK ve 
:r~ otomobıl ıta'hrip ctm~ler -, 
dir. 

l{uybişef, 4 (a.a.) - Alman 
lar, simdı Tagaın o_g'dan Ml4..ri-

1 up-oln d()f,nı tam b.r nc'.a.t ha-

1 
lindedirler. 

Rualsr, Alınanla.n cenu.µl3n 
y~tm.ı.ktadırlar. 
---o-

LİBYA 

İngiliz ve 
Ahnan 

kardkterleri ı 
\ • 



' il ''YO=-... ..,a _,,. .. ..,_"""",...,,,. ... '~ 

1 , ......... r--
• ~ ~1 y ı: <;. c ı . ,,_ ... trt ,.. e ~ T H1fen Yaprak .. . 

1 ' ·r&l•Gii!m~:&'€ ie · _ t ait naı ~.c: 
1 2 3 ı· ~ . 

Yazc;m: M. Sami Karayeı ı 
"('\\.,,. ~-...ı· Her""cleci kQlla Cc.'\zgır, mukabele etti: 

~ nı göğBtinc gaprazlamış .. dim <00> ~ .... ~ ..v•iO?UJ.A~... t:>c 
1 

• - Kav""O!ltı ıl"' Ali".o büylel 
dik duruyordu. Sırtında. koll:-ı- karar verdiler. 
ıı smın.ınış ve alt tarafı kisbct Katrancı, itirarnııtazcledi: 
kasmığı üzcnne .kndnr kaldın- - Olll.JlUlZ.. Hcıgeleci ile biz 
!arak büriililp k<"netleruniş hilfili tutusalun.. Büyült Yaşnrla I o
göml ği vnrdı. Karn Ahmet ele ca ?1urad eş olsunlar .. 
eyıo idi. Hergeleci de : 

D i ğ e r pehHvanhr ela - hat.rnncının dedi.~ do:.,. 
n.rJ at-da 'e s.ırtlanndr. göm le\.· - rud ur ... 
leri olduğu halde k zandibine Müna.k n. w: dı ... Bunun ü-
gclmeğc başlndıla". Ad:ıl~ Halil zerine CazE>ır, hn cun hcyctınc 1 
~Hiştine li göriilü) Ol'du. Katran- varch.. \'c, meseleyi r~nı. ttı. 
cı keyi11i idi. Etraı"Dl~a bulu - K""vas ylu İbrahim, Kel Ali-
nan tanıdıklara. ~®im veri} o:r ÇO} n don ı ek: 
ve gUlüyordu. Tu.:ııtlıldnrı EGt- - Ne dıyf' ekse-n sövl ? 

Dcy;nro, Aliço yerinden fll'la· 
roTJCl)~cltliY m, talihin a~ık <.1!- dı.. J{ l7. •n ri h"ne hi:M tli hid· 

l t. l. • \ i 1 l l k 

l 
e nra gureş 

ıc 11:.le ıılı'• r •• Aı.' ı · 
du? Afü ı, n"'Clt n hk.ıw•t ıu 1 • 

ti.. 
Aı:ço, }<. ı · n d•b.nc he-idi .. 

1 K .ıtr. ı>< ıya hıt , 11: 

N'e ı ·tiyorı-mn KatH!llC.l \ 
l>e? 

- .. J'itiyl.>c<'ğ"ın ucıta be? 
Hergclu:ı ıle bi.t tuuılıııı ctı) o-

1 rum .. 
- Abc fJl nınz ~·? .'OIU'fl. ~-/ 

reş den ~dt: 'nı· • X> • 
- Asıl >' t gi.ııc:" d nkle-

mudun haraı.<"7.cii \).u;ısı \'C mii· 
S:Llılbi m(·~lnır iı:tyaıi Snid l fl·n· 
di lıık. Hnkt l'f~ndiye miimı.-

lı • (tı • ı) ı•l•ı ... , uv 
! r e (tıpkı) olur, U). ıı 

Çetın. 

YUKARIOAN ASAGIYA: 

1 - ~it •d. dl t.ı il .ıı 

lir b;ı ıl.~1 11. 2 -· B. mo <T) ,•'I 

"' t"kı R•·J:ını k ııl ır, e 1 r T 

hul <linetı. :ı B r lıılı ı- .)ı. 4 

olu • 5 - B<ıı u , ~ • O lı p .d' .. -

h Deli ibı. h nı z.ııı nr.ıı ~.ı ~·für, t 

kıulınlış '~ ı;;onra ıı ı , ulı:ıııını~ nıcşlıu.· 

y. hudı k:ıdııu. f. - Topt ncı 1 (1) un 

tik<. rı, ıı•ın ~k ıı .ı•d.ıı ı ın n uz.ırı 

siı!ıı ı n iifrerli g .. ııı. 7 - IJıı, ııın b r 

(K} •el"nce k nl. ıı kıHtıer. 8 -

J{rıtılık. 9 - Mg:uıistımın m,ıh1'1 

hiıkıund-.rı. 1 O - l!·ı. ıum ıh~ Jın. n
y. :ır:ısınrl. ı nlf'Shur m hlr, ılk hru·
finden • oı1ra l>i r ((-~) l,"CI r c rı k ı 11 111 ı·. 

l~nılak ııe ı~ııtaııı Hankası11cla11: 
Eıaa No. YERi NEV'i Senelık 

kirası 

Depoz ıt.> 

Kadıkfly Zuhtilıwı.ın e ki 
1''• nt r yeni Kı ı ı cad
d i No. '48 

Odıılı c.llik kfııı 'l'.T..1!12.- T .ı •. Ul 80 

1877 Eminonu D:ıyc hnhııı m • Oda 
hallr.si Kıxbr ağası ha-

TJ,. 110.- TL. 9.-

* nındn No. 1 ı 

r .. 
Frna olm. .. Dor:ıııom 

11c\ylı...Ulderin .... H•·p çetini •ıi ilk 
c iı ı im hirJ('riylc t utuşturursa!c 
~ru. ı b i.ı •• ol ıı . 

D o· ~1m gıhi ycıpumk rrnı
vafıl tır 

rı r {:. ı alım t.nlimct 

n !ı ı.ıura.d itir~z 
e:ttı. 

1· eı ile Kn.trancı 1 

il C'l hd"Ul •k i~i olur. 

Surada sn a.51 gclıui~ iken oku- 1'4i3/14:.~ Ueyoglu Tnksım P~n- Aru 
yuZ·uluı mut n nldığıın nwkll ı>· 1'165 ıı-ıtı Şehit Muhtıır mıı-

'l'.L.Cıl ı.- T.L. 76.65 

lann ru.iındeı-et•atından b:"ılı&.-dt."- beli l 3-3-8 No hı nmı I 
ymı. Bu mt!klupll'.l'n ay.ı'l ayrı 1 Yuk:lrldr. adres 1zah tı ya?.ıh gnyıimeııkullCl' ~tur. Kir •• ya \erme 
c•f•\ap vnm k gazetcll'l'l!-1 ~,ıy- ~unii 8/12/HJ41 p:ızal'tc ı 'nnt ondıı.:tır Talip olanl ı·ın t.nfsllılt nlnınk ıh:e- 1 
f d.ırlı21ndaıı dolııyı mll.';lkula- r~ hıınk;ımız 1-:mUU;: &erislııe gclm lr.rl. (910 - 10437) 
t; ug uvoruz. Bu, ınektupl.u·ın ı 
mundı•n.'ıl'.atı Hrıbelccinın gLi
ı-e.ıl •rine nit tiı'. Bilhas.cın, Selfı
oik ~mar ı,1ireşindcn bah
Mt:divor. Ve Kocıı Yusufla Her
gcl~·i gtifl ,.Ierintlcn, Katrancı 
·w Hergelcd gfücşifü.1011, Kurt
llPI·cli, I<ara Ahmed.in Selanik 
giiret;iııden, Çolıı:k Molla, K.Oca 
Yusuf ,(.-"iireı.mde:ıı bahistir. 

Ol uyuC'Ul.anmm mektuplaıı -
nı enterooan ve ta.rlhc yanır bul
dıti;rı.ımd n ve Selimik gii~lcri
ne d tsınlluku' olrlugn cih~tle 
:lm.riloı buf! föydn. olur dıyo tcfri
kanıın J'a.Bına ınt.>vzu yapal'ak 

Maliye Veluiletinde11: ~, 

l - ~5 ycdeklcrilc bcrnher 07200 ıodct tahvıifıt ba!-:kıı;;ı 2400 mıınaro1ı 
kanwıun 41 fncı ıııııddcsinin C tı>:rnsı ıuucllıince :ıçık ekı;iltmc,> c konulınuli- 1 
~~ 1 

: - Muhamme11 t»l"kı \lcretl 330tl Uradıl'. 

3 - Muvakk:ıt temlnntı 247,5 llrndır. 

oi - ]~~ilim~ 20/12/lMl cunınrtcsi gunfı s.1at 11 de LeHlZlnl MıidlirlU
tftnde mi.tGek.kil eksiltme komlııyonunen ynpılııcnktır. 

5 - ŞGrtnı:ır c i Anknr:ıda Mnllye Vekaleti Levazım Mudurhi!üncle, ls
tıınbı.ıkln Dolm~twh ede M llye Ve ;;İl".?ti ı-;vrnı.ı mııtbua amb:ırmda gürült'
b Ur. 

6 - t 1.e:ıdıl.,rln 2490 nun1aralı k:munun 2 ve 3 iıncü rnoıd<k~lerlndc y:ı.
zılı belg"le \"c muvakkat tcıni.ıınt rnnktil&u vey:t b:ınkn kefalet mcktubilc 

ds.,.e~ı 

FASULV(LER: loptan P~ 

Yu:nu • o,;aJı ı·c Yakın 

An:ıdolu c-rl, u- ~mtırr 

19.;ı 23 
20 5 24 2A 

24 .. .. 
3l 5 

2il 34 ,4 •• ı 
15 17-'i lll 

16 Jli.5 19 

17 

22 

t il J 
tol •: 1 ı 27 
MERCIMEl(LErt: 

•o P,:, r m il" nh 
brwrl-s , teınlı ~ t•. ·ı 

nı rciıııt k 2 l 

c l' aınl>nl jsıı 

il 

'TEL ŞEHRiYE: 

kJlo u 
YAGLAR: 

&ıclcy:ıı: Ci; :ıllan ::u 
zim edılı ıstir: 

Cln•i 

" 3 ;ı ti! Urfa 
"a B ıı-,ltli Urfa 

Dly. rb ·kıl' 
n dnd ııcvi E'I itıılı 

K:ıl": \C Ardah. n 
.Birım ı ııe\l cr1memiı:ı 

J{,11., \'E' Arrl~u :tn 
'J'nılrı111 ;;ı:r:ııııt 

ZEYl'IN VAC.I: 
l<~ r nlııbetı: 

20 

311t5 S2 

U Kı11. 

rn > 

44 > 

top· pcra

tıın kerıde 

165 ]Ç3 
lGO 178 

15.!.5 170 

145 1112 

120 134. 
ı:ı?..rı ı:;o 

'J'opwn <;"• 5 yun toptııneı % 
Pf'l~kendc % 10. 
Pt:YNIRLER: 

Bey .111: Paynlrle.r: 

Biı .11rl ne-\ l 
Y:-ıı;lı 'fı·, )."') n 
Jk1n.:i nC""I 
tıc.ıı z p•j>nlr 

Top· 
tan 

8 
KAŞAR PEYNiRLER: 

M:ırk• lı k:ış;:ırt..r 120 
Bn1nri nr"r l ynı;lı 108 

1kim:i ne\ i ;) n:lı 9~ 
th "irıdl JıC'vl (KRl"8 

ve mnmoıılli) kuru 
l,Qli:ır ııcynlri 

NOT: 

ıt5 

130 
ll$ 

87 

1) Top1an aatıılar.ııı malın men· 
,eıntn v e clnalnin sarih b ir te'411· 
de gl:lııterllmeal prttır. 

2) Pcrakcndccller etiketlarde ma 
lın ~!yatından ntn:ıd;ı malın leml· 

ıe mcnçeinl de gostercccktlr. 
3) Komıııyonca k abu l edllmlt u· 

zak umtlcr Yrdlkule Topk pı, E· 
dlrnekapı h:ırlci, Bogıı.zlçl (Runıe• 

ıı seıhlli Bebekten itibare n) Ana· 
dolu, Adıılardır. 

4) Tayin edilmlı ola" toptan ti· 
yatı;ır dökme olup ı,t;ınbuldnkl 
toplıın fiyatlarılır. Bu flyatı:ıra pe· 
rııkendecinin ves;ıitlne kadar ar· 
dlycden çı\<ı; mur;ıfı dahlldlr. 

1 RADYO PROGRA~ 
-5 1 ci Kanun 1941 

1 ı;a. tı 
1 19.15 Muzik (Pi.) 

lP.JIO Ajım 

OrınRı."l Unıum J';Jüdürliiğii Devlet il" 
ııu n lşlelnıesi Revir Amirliğinde•' 

Oııncın d:ıvnları için e.artnamcslne göra muhtelif fi k ~s.,f/lllYıl'-
fi:dn b:ısılnusı p."UA•lıkla açık eksiltmeye konulmu~ur. ~ 

Bunl~rın 'ktj?ı.Uan ldcı cmlz Maijy<ı Ve:kfllell kırtasiye ~·; 

ru(;t • .hlt'nlnc tC!lim ed:-cC' ·tır. 

.Aı~r 1 

M u<l .ı rn!Otıl 

Biı· ço 1 Genç I{ızfar 
Ve Genç Kadınlar 

;, .. ıdık lcı ınt- ıı .. ı .. ı m· ola • k ıı: ıl~<·liil.. leı iı. ıı tı-n a<lı ini 

letlr c h :mc k 1 ı ı. ı c.lıı·. 

n nukt.:.: L'ildi•ı 

Vüz blnl ,.. rcr kadının tf',rİİbf' ~ııı(i l 'le ıf'vdlldHln@ tavaiycclf'n h.lılf 

kaJmadıgı KREM P l:RTEV ıl:ı ourr'c )apılacak 3 - 5 d;ııldka k 
bir m r.ııııjın ne alb l hlırlkıılar > ;ır \'tı(f•r.ı pr~ !rıu Llr zıı· Pl"<l.1 

elı d" mulrrlf olac~l<etr 12. ~aO!l\1 PF:BTEV'ln ):ırım ;.eırlık bey· 

""h~ll•I tohretı :ıı"''":ı d~ulıdlr. Ondıın İ•tıfode ed ni:r. 

i.~tarı/Jtıf J)pff,1rdarlığ111da11: 
Nev'i Teminatı M uhamlll,.ı 

621~1 - 2'il llcJ \>elıuo,ı Yalı b:ıl 

..,<ı:ı 27 p" ı d "" i kll &>t 
ınt-tıC! rnur~bb ı .ı u. 

-----"-~ 
ll> ~ 

3 - 125 Oııl:ıt.: da Sultan Hl· ı l ııhRll ~·\İn 

~ 'oMı<:; .ok.ı1ınıl .. ı~kı Vf ,v""ıi H 'No, lı 

144 :.ı ın :ırs ı. 

S3 Jl .. ş.kt."4:i M• id~ e ıı "l ılt ·, n l'a-
1.ıut.>u sokııı;ıı.rl. <::ıkı 3J 'ı•ııi li4 No. 
lı 2777,llfı ''"~ı<" muı ıbh:ı• :ııırn. 

!\2S0l/2.5S7 Ht')~lu P, 11 tıltı ı . lu 'l~ırıln .M ;} 'n 
ııokı;ığında 682 pcfo 15 ı•ı:ıı el e 1 1 23 
Y"ni 33 lwpı 'o. lu 9-t nwtı !"'. nıuı !Jhaı 

Al'Sll. 

'750 

ıtıııı ~u 

37S 

l'ukorıd ya7.ılı cayri ll1('llkullet• 10/12/1!'41 Otl'"'afı\bn gunu 
lsttmbuı Deftf'ı dıu lıgı Milli gpıltıı. .1 durlugundc n.utt k'<ıl J,( 
rcyrı ayrı ve ı,;ık :ıı1.tım1. ılc :ıtıl <'.Ak\ r. 1''ı ,:JJ lınh t ı in M 1 
-4 Cindi kr.lemine milracı.aı. (10324) 

1·. H. /(. IJtı rsa. Şubesi 11deıı : 

21 so 

'l"ı.lrk JJ14-.·. Kuı umu nur .-1 ube!!I tm :.fu1dr.n bu s<?ne Kurban bny :ın,ırıdl 
tvı:;l ııııcok ol:ın kurban dt:ı ı ve b. rsı<k:I. n l/B t ım:ıHınun/l:Hl t. ıhindtft 
22/DlrincikAnun/941 bnhine kad:ıı 21 y,ıin n ı dctcllc :ıçık artııın Cl.}'tı ~1k•' 
nlınışt.ır. 

bteklılı-rin em tmımeleı ini göı mdt li7cıe 1 in 1bul 'e- Bur ıt şııbeleı·iıı' 
pey sürmek fü:ere d• ih le gıinfı Euı~·ı ,,u\:>( ine nıfünca.ıU. ı·ı ililn olunur. 

Kadıköy Sulh Mahke_mesi 
Başka1ipliğinden : 

-======:::(:.....:l 0678) -::;:. 

c .... a F "I AKBA Kitabevi 
.Boı kahır Oıt.ddf"N 

A J\. RA 

Kt: A. '"O· 

- c· n z Mtı .. lid ağn ... 

sokm.ıış bulunuym'lmı. 
Cavid Balla · rnindc bır oJnı

yueum, :Kntranc1 ilı\ n:oro Yu
sufuuı ve Hergc cciden bnlu;t"· 
diyor. Ve doğru olarak da anek
tlıbımun ~hayeü.ne şu kelimclc
ri Hıth eden w etimle koyu

birlikte tıı;rin olumın gOn ve saatte L:omlsyona murtıc:ıntınrı. {10\lOl) 

7.30 Progr:ım 
7.33 HnCıf 

parçalar 
7.45 AJ:ıns hnbcrlcri 1 

MUddci Hoyrıyc C;ıb nın wilddt":ı- 1 

allyhk.r Tevfik Meltem \c fanl~.nc 
Niyn::i ile ı;:ı~ ıan ve ın[4-tcrcherı mu
b rırrı.t old

1

u.u Kamküyilndc H san
~a mahallesinin Nru:lf B. so. eski 
26 )'<'.ni 56 Tnj 5t> - 50 No. h ve tnı>u 
k:ıydınn nnr.nrnn 480 arem ve takdlı-1 
kıymet rnp>runn nazaran 275,li met
re ıo•::abbaı olup bundru1 (GO) met
re murabbıaı binn nıi.ıtcl>nki.si solrnJa 
acıta· bit· lıtapm bulwıa11 bııh.,'-'<icm 

ibaret ve ı926 lira kıymeil muk d
dcıcU ab :ıp hanenin zemln katın

do :zeınıoi çini döfell ve lıahçeyc bir 1 
k puıı bulunan bir taşlık ve ~hçe 
cihet.inde blr oda bir hali ve mcrdl
v•n nltı ve ııem.lnı çimento ve tll\'ruu 
k.lirglr bir mutfak vo bir bodrum 
vnrdır. Birinci ka\ta ok.ak ~ııı n
d n gırildlkte kfi1.-ük bil" antre ve bir 
sofa W:erinde bbi E.Ou.tfl, dlieri bah
çeye nnzır iki oda bir ı uı ve ikinci 
k:atiıı bir ı:efıı. üıuindc • • bnhçe clhc
tind bir oda ve bu odadan geçilir 
btr kapıdan drildikte tek k.urn:ılı 

biı· luunnm mahliD.i ve sokak cihetin- 1 
ele bir odn ve bu odadı:n geçilir blr 

1 
hpılı ~dık odası va.rJJJ:. 1 

Her dilde: lotap, mecmun, ıa· 
1.cte V<' ı,ırtn• ye s:tbs ye\l. Her 
i~n..:n kit.ıp siparit;i \ e ab')tıO 

kabul cdılir. Şub<>!:i yoktur. l>P. ı ı <, :M•trnd ağu, sıısmnş-
111. Kt.l A li<'oyn. itıra.z olmazdı. 
R. ,. ı>.:?tıı İli:' ilcisi kararlnrım 
wrm ı d C zgırı çağırdılar. 
ve §J suıetle lmrarJnrmı tebliğ 

• et tile>r: 
t t.n ! Kat.rnnrı ile Kıoca 

l fo. d, Ad lı ile Kar.a Alım.et, 
nı· t mlc Çakır Ali, Hergcleci 
fü Büvlık YMar eş olacaklar .. 
Ghr !ar n kırnnadır. Beraber
lik )Oktur. 

fe uol ı· heyecan içinde idi. 
E ' ı n nru ıl olduğun merak e
~ _ vrl .. rdı. Oa7,gır, kazan dibine 
,..-;~ di.. P<-hlıvonlara hakemin 
3rn:raruu t.cblig etti. Bunun ile
rin Katrancı bif· adım ilen at.a
rak: 

- Rr na. bak usta.! Ben Hergc 
~i ile tuta.c!ı ;ım., 

Dıyc söylendi. Hc-rgeleci de 
· adım ileri ntara.k meydan o-

kudu: . 
Ben de, Katrancı ile Uıt.-

1nak hJtiyvrunı. 
n ğcr pehliva.nlann sesi çık

nuy du. İlli ağız gf.!r'~ ha
teı~ı _i.ı:mç' istiyorlardı. Hele, 

L.Ullin sesi hiç çılm.ıyor
~ Çilıı.kü o, Karo Ahmedi, 1~en-
41! • içtn pey:ııir ekmX f.ıal'7.ed 
pdu. 

yor: 
"Bunlar Mollamn u.st.alı.k yap 

maııın şerefiyle gnlcya.na gelen 
Suyolcunun &aıihasmdan doğ
ma şeylerdir.,, 

·~üreş tarilrlııi yazarken Hıt.. 
fen Badece evnmfri işro gibi 
Mehm.edin flÖ2:lOrini tesbit ctme
yjnm.,, 

F...ski mi.itekaitl.,;rdcn V<ı F..dir
nc csbak ni"fu · mi"dürü bulu -
n::..n bir zat da. Aliço ılc Koca Yu
suf arasında vak· olan iki güre.er 
seyrettiğini Ut ;w iyle ve bir 
çok sağ olan ıhtij'lil' şahitJcrile 
t'OOt~riyor. Ve bu okuyuculn.rı -
mın bildirdiği güı eı:ı mfüıinıclir. 
Çünkü Koca Yusufla., Ali~ı.mun 
güreş y.apmad!klarım iddıa e
denlerin brııı;ında llirçok eskiler 
vardır. 

Meselt'l. Su yolcu Mehmet 
pclılivan, Cemal pehlh'an ve bu
na mümasil eski pehlıvanlıır Ko
c.ı. Ywrufla, Aliçonun güı~ 
y pma'lıklanm idcil etmişler
dir. 

1 İstanbul Belediyesi İlinları 1 

habcrlorl 
8,00 MOzlk 
B.15 Evin sao!i 
8,30 Milzlk 

12.10 Progrrım 
12.83 K:ı.rısık 

ıınrkı ve 
türktiler 

ll.4.ı; Ajan; 

ahm ln B. ilk Tem. 

2BOO,OO ZI0,00 

U,7V 

Bcyoglunda Emekyemez mah:ıllesinln Yolcu7.lıdo fır 
tender 'okolında 8 laı.pı num~rQlı blnn cnknun'8 
satı:ıı. 

J'&Uhte Kasap 
mnzı sok;ı!uıda 

sa~. 

Demlrhun nuılıalle.:lnin Fınn çık-

16 numaralı abş;ıp ev enl::&::wun 

haberleri 

18.00 Kıırısık 
&arkı v e 
türkiller 

Ja.30 K:ı.nsık 
Dariillıuıe müecse::czindo bulunruı bur~ baku, program 
hurdrı ceket, pnntaıon v~alrenin ~tısı. ıs..oo Program 

19.45 Klllsik türkü 

mılıı:lği 1 
20.15 Rııdyo 

gazctCJıi 
:.10.45 Muhtelit 

ı;nrltı ve 
türktllcr 

21.00 Zlrnat 
•rnkvlmJ 

21.10 Odıı musik\sl 
21.35 Tcımil 
22.00 R:ıdyo 5alon 

orkcstrruu 
:ıuo Nwııı 

habcrlt-rl 

22.45 Radyo •alon 
orltc:;trnsı 

22.&5 y nrınki 
proınım 

Tııhmlıı bedcllcrl ile ilk tcmlMt mikt."U'ları yukarıda yı:.zılı iöler ~yn 18.()3 Fasıl heyfli 
AYt"J açık arttırm:ıyn konulmu;tur. Ş:ıı1nnmc.lerJ Znbıt ve Munıncl!lt Mü- 18.40 D<J.ns mOz.iiU 
dürltlğü kolcmlndo görülebilir. 1hnlc 2!' /12/1941 pnznrtcsi guııü saat 14 do ' 1n.oo : tkti! ~t 
r:ıirnl J<~cümende ynpılncaktır. Tallplu in illt teminat mokbuz veye mck- ,......,..,.,JVv....~A/'vv""'""-""''V'"""""' 
tuplnrilc il\nle günfi JD.Ua1'YC1l sanUc Daimi Encümende bulunmnlıln. (106~ 

Deniz Letazım Satmalma Komisyonu ilanları 

8"'90 adet küçQk ~en Püyüz c.Muhtclib 
aso > porselen Füyüz knp:ıilı cmuhtclif> 
650 > ])lrbıç Fuytız dibi Qlluhtellb 

Yul~m-ıdn dns ve miktarı ya .. 1 1 e 8/12/™1 p, 
at 14.30 da pnz:ırlıklıı a'!mncnkb.r. 

t& lllerln belll cOn ve s atta ~atllda buluıım J;r 

'1otll» 

Kurban bnyramı.nda Türk Hava 

kurumunu yıı.p.\C:lL'lnllZ 1nrdunlıırın 

tutarı Kızılny, Çocuk E.o;:irı;eme ku
nnnu vo Hava kurumu arasında tak
sim <'dilccl'k ve en mubron memleket 

ıht.ıyn~ rma ~. 

6ahll.ıl: 

N 
A. Comı:ıleddln 6cırı:çofilu 

MOcWr\l: M, Samı Karayel 

l)ahçc lamlı duvnrl:ı Uıhdit edllm1$
1 

'ft ııokn!l..ı bir kapım ve b:;Aıçc dahilin 
de tulumbalı biı· lruyu v-0 bıızı mcy
va nlnçtnrı varclı.r. Mczlcı1r han tn
rll.i ilind"ll itfb.• 'len ma.'ıkcme :::.0-
l•mtndc cW"bı MÜMCa tn AÇl'' r ı- 1 
hındurulıu ~rt·ıa:ncı · ıdc ynzı-
lJ 6(T..ıı d nde \-C p • p:ır=ı, ile 
26/"2/~l :ıtlh!nc ~ut <'-len u 
ma ı:lliıil 11a2t 10 dan 12 ycı h:drı.,. I,..,_ 

Tel· !on: 3377 
-. •m 

d« oıçık artımın ile ımtılacak.t.u. YeV" 
mi mc:.zôrd!I s .. tı~ kı> nıcti ınuheın" 
ıncııcnln yCıde yctmi., b~.;inı bulınll" 

clığı takdirde en son artıranın t.Mh' 
hüdü bakı Jınlmak ili.ere mü:zay('de" 
nln on gün dt..ha temdidi ıle 5/1/W 
tarihine teııadüf eden pazari.eııfi euıı• 
sna\ 10 dan 12 ye kndnr en cok ar~ 

tn:ınn ilıalei kııt'iy ı;i icra kılınacak
tır. Snbş tnrihinC' kndar ınfitcrakiıt' 
bina \CrGi borçları ile rii"lJnıU telli• 
llyesi ve sntı:ı barcı .., e mnsariCl lcrıa

fyC'Si hlsscdnrlannn ve ihnle pulı.1 
JnÜŞterlye nit olarak solılncakt•t. sa-
tıoa gi.m1ck lııteymleıjn yiizdc yedi 
buçuk pey nkrcsi vermeleri l!\zın.d11"· 
fent ve illi\s kanununun 126 ıncı 

maddPCi mucibince ipotek c:ıhibi aJa• 
caklılnl"la di;.er nliı.kadk!·lı>rın bu'i.U· 
sil"' :fa.iz ve n:.nsr<l:S. dair ot:ın iddia 
larını cvı akı milsbltclcrile Hi güıı 

içinde mahkemeye b!ldirme1crl a«sl 
halde ı-.a1tlıırı tapu iclllerllc sabit d• 
mndıkçn satış IA."Clclinln paylaıınasın .. 

stlıı nklan ve dnhıı ta:Jıl 
1 ı- • " rn,"'!'hı ı~ahkr 


