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TELEFON : 20?95 GÜNLÜK SiYASI HALK GAZETESi HER YERDE (5) KURUŞ 

Haraccı Kardeşler 
' ' Ltd. Ş. M•nbulun en zencın ı:tlitli 

MOBİL YE Mata.asıdır. 
• Salonlarını her zaman ııezebllin!niı 

:lsta.ııbul, Fincancılar, Rua pqa 
7olwşu 59 - 111 - 81, Telefon: :UOM 

• 1 üft:Türk-Alman r 1 Führerin 
ordusuna 
gönderdiği 

emir 

• 

esi imza edil • 1 

hülasası 

Anlaşmanın esasları 
'1 

Alnıanya bize sınai mamulat ile harp levazımı da 

- Hitler diyor ki: -

Merkezda 
Bir Londra tt>l~· ~ı,·lı, ıner

kez cepheshtde iki milyon Al
man a.!.kerinin ~ bin tuııkın 
miizai!aretilt' So\') et hıil<fııll<'t 
lllt'rkezine 3·aııtıgı muazzam 
taarruz, Sınolt>n,.k'in ~imaliıı
de ıuare,,,.ı Tim0<•<-ııko nı llla
N'"."11 Voroı,ilof orıhılannın ir
tibat nokta .. ını hedf>f ittılıaz 
ehni!;>tir. 

1 

dahil olmak üzere demiri işliyen sanayi mamulatı 
i verecek, biı. de Almanya ya mevaddı iptidaiye, 

zahire, pamuk, tütün ve maden göndereceğiz 

"2,400,000 esir 
aldık, 17 ,500 tank 
14,200 tayyaı·e. 

21,600 top tahrip 
ettik. Dünyanın 

asJa görmediği bu 
müthiş zaferlerde 

sizlerin adınız 
geçecektir,, 

Almanlann tıirinei taamız 
grııpu hu M'phede birkaç kol
onlııpı tıirıı.-n kuşııtrnt~tır. 
K11,,.atm1L lıaridnde kalıın Al- 1 
man ku\\elleri Viı azmu'uııı 
84J kilometre 'ı"lrkm,;, ~·i~
""rdir. Bu kııvvetk'rio ll63" , 
ıazifeleriniıı l\loskoıayı işgal · 
etmt>k olılui(ıı anla.<;ılıyor. 

Moskornnuı 30 kilOlllt'lre 
heh•ınıbı, km•·ern !rir S<ıı·3 rt 
talıkinıat hllttı men'1ıt oldu
ğuna ~ÖN", ~ltı.s1'0\1ıc.ıa ı,ısa 
bir zams.ııdoı sukut etnwı~ 
pd; tabii göriilii~·oı-. 

Almanların ikill<'i fwtrrıız 
),'tllpu, Bri~ ausk'tan Oı't'I i•ti
kanı<.'tiue 'hr'atle 11.•••;nıişln, 
Ort'li alıp doğ1ı) •t ilnlt'mlıılcl'
dir. Bu taarruz grupunun Tl
RlO<,>E'nl<o kolordalannı itınto. 
Mmt"kl.- olclııı';'ll, 40 - 50 Rus 
tiinw>ninhı sinıaldı-11t , . ., """11tp

ta11 ~ok "'"'~hrılmıtlrlıt bu
lıındu;'\u anlo~llı) or. 

Cenupt~ 

L ~ 
Ankara, 9 (Husus! Muhabiri

mizden) - Bir kaç zamandan 
beri şehrimizde devam etmekte 
olan Alman - Türk ticaret mü
zakereleri bitmiş olduğundan, 
hazırlanmış olan mukavele dün 
saat 13 te merasimle imzalan -
mıştır. 

Mernsimde Hariciye Vekili, 
Umumi Katip ve Türk murah -
has heyeti Reisi Numan Mene -
mcncioğlu ile Alman murahhas 
heyeti reisi doktor Clodiııs, Ha
riciye, İktısat ve Ticaret Veka
letleri erkanı ve doktor Clodiu-

sun maiyetindeki zevat hazır 1 

bulunmu~lardır. 
İmza merasimi pek samimi 

olmuştur. 
Türk murahhas heyetini Hari , 

viye vekili Şükrü Saracoğlu, Nu i 
man Menemen<.'ioğlu, İktısat V e-1 
kaleti Müsteşarı Halit .Nazmi; 1 
Alman murahhas heyetini Bü- . 
yük Elçi Fon Papen ve Clodiııs 
teşkil ediyordu. 

İki memleket arasındaki ticari 
mübadelelerin tanzimine dair o- ı 
lan bu uzun vadeli ruıloşma ile 
iktisadi münasebetler 31 Mart ı 

1943 tarihine kadar tanzim edil· 
miş buhuımaktadır. Bu müddet 
için her iki taraftan takrıben 
100.000.000 ar liralık ihracat 
teshit e<lilmiştir. Bu hiid dahi
linde Almanya tarafından Tür
kiyeye bu memleketi bilhassa a
lak;,dar ·eden sıı~aı mallımat ve 1 
~tahsis demir sanayii ve harp 
kva.zımı da dahil olmak iizere 

{Sonu ıayfa 3 ıUtun 3 de) Alman lk>lft u .. ;~; Hitler 

Alnıan harp 11 Sovyet harpı 
tebliği tebliği 

Beyoğlunda bir-1 

kadını kaçırdılar 
SOVYET 

ORDULARI 
İMHA 

EDİLİYOR 

DÜŞMAN 
ÇOKAGIR 
ZAYİAt 
VERİYOR 

-»o«--

: Otomobille Edirnekapı mezarlıklarına , 
zorla götürülen zavallı, tecavüze 
uğradıktan başka biitiin 

mücevherlerini de kaptırdı 

Cür'etkar serseriler şiddotle aranıyor 
}}~~ gti!l !jt•lıriı?izde ~ne roınanlıırda ra..tlaııab~k cı .. -

rettde C?ur ~tkarıme b~· hadise ~r"'~"ın etmiş, S..yoğlu gibi 
kafal>lıhk bir Sl.'mtte bır gNı~ kıldın uç me'!.'~ul şııhm tara.fmdan 
zorla l~ınlın:ıştır. 

Beyoğhındaki me~hur Novol· ı--- ? 
ni birahanesi sa.lıibt olan (J,) y 
nin . kıl.l ve itlıaJat, ihracatı ugos)avyada 
komuıyoncıılanndan İtalyan te-
baalı ( ı.ı.) in kansı 30 yaşların- o, __ _ 

da (J.), evvelki akşam yalnız o· ı . 
!arak Sümer siJwmasının 16,30 Sırpların ısyan 1 
matincsino gitmiı; ve saat 18.30 h ,_, At • • 
da <;ıkmıştır. Genç kadın I<urtu- • arena 1 gıftı hçe 
luı,;~aki evine yay_an olarak git- biiyügormflS' ı 
m.,g,. karar vermış ve tar.ı Ta~- • .. • 
ıimi ge~ip Elma.dağı yoluna sa- Londra, !l fa.a.) - l~•al '.l!tın 
pacagı l!lracla alaca karanlıkta da bulunan topraklarda askerh1' 
yanında bir otomobil durmuştur. çağına geleolerden ka~mağa te
Otc·mobilıle bulunan iki meçhul şer!ıüs eden yeya muvaffak olaıı 
şahıs. araba durur durmaz aşa- ı,.11n adedi her gün artmakta· 
ğıya inmişler, ve birdenbıre dır. . 
genç kadının ~rine atılar:ı~ . Sırp topraklarında byau git
ağzını kapatmışlar ve kendısmı tıkce bır cephe hr-'·bi şeklini al
oto:nobile atmışlardır, Bu isler maktadır. 
olup bitmiş, tesadüfen caddede 
kimSE:nin bulunmayışı ve esasen 

Berlin, 9 (a.a.) - HiUer Rus 
Cl'phesindekl askerlerine aşağı
daki gündelik emri göndermiş
tir . 
"Doğu cephe.si askerleri, 
Milletimizin varlığı ve İstik

bali endiııesiyle dü.';11llanın son 
andal<I tehdit edici taarruzunu 
önlemek ilzere 22 Hazirıiıııda siz 
!ere müracaata karar verdim. 
Krcmlin'dekilerin fikri yalnız 
Almanyayı değil, aynı zamanda 
AvruJ'ayı da imha etm.,k oldu • 
ğmm bugün biliyoruz. 

Arkadaşlar, 
Bu arada iki ~ey görmüşsü • 

ııüzdür: 
l - Bu düsmaıı en büyiik 

korkularımızı bile a,,aca.k de
recede fevkalade ı;iliihlanıını~
tı. 

2 - Eğer bu barbar dlWııan 
on binlerce tankını biWen e\' 

vel harekete getirebilmiş ol>mydı 
bi.zını milletimizde bütiiıı me<k· 
niyet iilenıl de mahvolacaktı. 
Bütün Avrupa yıkilacaktı. 

Çünkü bu d~ınan askeroeıı 
d<·"'· büyük bir kL~mı itiooriyl•· 
canavarda nmürekkeptır. 

Askerler, Bütün tarihinı ka v 
. dettiği en muazzam askeri kı . 
vet ve kudrete karşı sava ~ :ı. ~ 
tıldınız. Buna rağmen üç ay. 
dan .<z bir müddet içinde siz ar
ka<1~&larımın kahram- nlığı sa
yesinde bu düşmanın zırhlı te~
killerini birbiri ardından i.,,., ha 
etmeğe, sayısız taarruzları d~n· 
ya ytiziınd~n kaldırmaj!a, "ayr
sız harp esirıeri almağa, aziz 
tvpralJar iı;gal etr.ıcğe muvaf
fa i<oldıık. Bu topraklar boş ver 
ler· dcğ·ildi,-. Düşmanın geçici- ve 
mıw.zza.m lıarp endili<trisi. için 
1ü cunılu olaı• her nevi maddde
r ; istihsal ettigi topraklardır , 
Bır !ıaç hafta içinde düşnanın 
esaslı ii~ endüstri b0lgesi elin•· 
nizde oacaktır. 

Dirryanın asla görmediği en 
müthiş z:ıferleı-den si?~ll adi.a
rınız ebedi olarak aynlnuyacak· 
tır. tki milyon 41)() binden fazla 

(Sonu ,a,: fa 3 sütun 5 dt) 

Odun meselesinde mes'uliyeti 
göı~ülenler Adliyeye verildiler 

!e:yÜ ~§l©}"[t"[t~181111' ıas~ 

OD~YIFilD~rr 9 
• • 

Zeyrekli Hunnap Hoca anlatıyor 

50 Sene büyü ve 
üfi:Jrük aleminde 
hükümran olan 

adamın hatıralı.· 

rını zevkle 

okuyacaksınız. 

-. .... PEK YAKINDA •••••••• 

'' eni Sa ah 
'' da 



Sayfa : % ıf"Jl!Nf SABA&. 

e~~~~~jc::::·===E==H===l=R===,=·H==A===a:-::E::R:_-_L~~E~~~~~~~~~ 
- 38 - Ceviren: H::hid Yaı)r BiZE UflRSA , Eden Haldeki infil8kin OK~~o~R-K ....... I · :Yazan: A. Simone 

Bu lıOfllY bat büyült otr ~numi !~ıst aleyhtııı'laruun bile M 
'l1t '\te memnumyet tc.lit etti. Mruı- ttılyarun tekrar Sttesa ceph~ıne av- es' u liyet onlarda. b 1 ' "'N fak · ı d. k 

lllafib, kabinenin baricl hak- det edt:cefi hakkında leml.ş -01- değimidtr u ur. S e b O b 1• 1 ŞI 1 d I a am• , m •ye a- A ğzına kadar dollt. bıclaki ilk beyanatı. Uıraltarlaruıd.an dukları ümltlerı sarsmnğa kifayet an a dar nidn alamad•m?,, dı"' ~ T vaya alıcmn. gı 
bu- çoiunu hayret ve esefe düsiırdı.l. etmek 1,.·:r.mı gclırdi. Onlar şu noktavı ktı.yette bul··---"' N ,,. ~~ .1...: BeykmdaQ bir okllJ'UCVft\ıta ye• u wo.ı~ 
Harid)'• azın Delb kendisini vek gözden unk tutulmuşlardı· Mussollni vuu.a 1~~ sarpa. eardı, odtbı- zıyor. bomboş gittiğini söyJifell 
emin 'Ve rabat his!letmiyor gıbl bil' 1 nın şahsiı.. lus.:3i,7atı olursa olsun, CU :zararından bab8ederek ga.. lkı• toptanc--ın limonlan sarartmak Hıtyf'NIZ ik1 o§lutndan rmıhkemı CU, çok daha tenha. b~· 
intiba has\l ettı. Lava1 'e kııl'il mu- o mtisterek bir auıkadderat ile Hlt- ti§ yapmıyor. ~-- --- katw'1ie kMllu a ıtrc ,,. geçin· bulup ta binmeye Dl 

cadclede Delb biikOmetimn. lübe- lcre ba!lı bWwıuyorda. F lst dik- Kasaplarda bir kaç gün et içı· D yaptık lan hile ayakalanna dolaı- mek :rnecburtyetlndeylm. Baıka duğu anda ardından geletl 
fl$tıuı ı;lyasetı hakkında parlak bli tntörledıı Cll kuvv ........ ··--1·-- Hit- azaldı veya bil' b .. t .. -~adı ted ......_ ..._..ww. 1' &UU.U.Wll • ltlf bir yerde.. gollrlm yoktar. Ay yolculann da. arabaya. "" 
ı:wtuk im · Şiın • - ler eder, yahut cidcll bir mu- Mektepler açıldı. Denıılere f:ı, §İmdi hesap veriyorlar da iki lira c1a oda klruı veririm. na kızar ve ne hakla k.,.~ 
btr1er bitince, t~ ir nevı v ~e utramıl, Mmaolini başlandığı günlenle 28 gelit nıJıa+m- etti.klerıııı' • sorar• P" St..-~ cephesi.ne tckrnr nvdct ede-i _._ ı,,~- ...ı.:a..-• .._, __ da--··- "r a'lrl-Oft k' fltntfar:nı tenft:ıı yeri lora dal• "D4ü ........ •ı= ............ .....,._....._ .... ·onu. ........uu.. m .............. t- ıta:ınnın pjşasad& hodbinlik örnı""'"dir. 1o.Jı1 nmldin" ı.. ..... 1 • .,,... ~""l "o"-''n"- k&S'1:1adı:ı!ll .... '-'1 n_

6
,_.1 _

0 

""''-'-....._ler :..... -~oım-..:ı..~ t '!C\.-..;.
1

1...l .-'!.- .-..s...-.. ~ı"-'- ~ 'L.-"'~--:.; ıı..4"&--.. releri olduDuaa g6nı btıı paralal'HI ~· ,_J =.ı ... Del - ~ ... rl .. :-· tpı.UN .. ·:ç:_ ,,..._.. .......... ..,...."'. ""'ı M0V,,;w.o.uıgı an aşıldı. 'fa. ~~-~~ .... - ......,. ........ ~.ı.uı;;~ OAUll ,,~ baa .. hn .... f.taltbat icra daJ· Fakat bu örneği bi&e1c"'ı;a 
.. - ... u. nu cı,ye aurı •u.ır- nıenfatlıerlni m.WJ menfaatle- lehe hlli kf'-p ı&..,..kl' vwa.u. ........ __., ~ blma•nm öııi.iııe .-.-.;.ı-:w.. ö ~ 
t ı ık i 1 

ı.+:x; - UC ıyor, 1.:ı---:-.3- ı'l.eri ~~ e!>':mL I>~......_ Nlortad~ b'-' ._va--·t ed y e Ve her zaman goı.,rl 
i rn. e ..... ı rıutuırta i()yle de- !inde tu'tnurkta ukları i~in ~ &~ -~ ... - EıAıer1la ba§mıa geiealcw .... , '"... ..... .,. •na n..i dı cttalyanın gayreUcrı bızlm gay-1 Mwısolinmin er:ec H er:lc birleşcce 1 Sarpa saran odun işinde, t&- lll.1§, hem adliyece, bem de fbe. Kadıköyiinde, Moda cadde • fakaya taaUOk eden tevklfllt da dl nına malikiz. Hele ~~if;{Jl 

:retlerlmb:Jc tedricen hem.ihcuk halel ği aşikllr idı. · min edilemeyen et meselesin- lediyece tahkikata baş.lanmlf' sinde 238 numaralı evde oturan lır borçlaNn tevkifine tıkaddUm gişe önleri hodbinli.6~~ 
ook:uUı.bılırs. Fr.aıuıa emnun olacak İspanya nıuhnebesı .b !,amadan de, her sene tekrp.rla.na.n jjci. tır. 70 yaşında Y'uda kı7.t F..ster eder. Bunun için oğullarımın aylık· tün hudutları zorladığı 
tı LAk d Atn vi d r.ı tap deroinde mtişterek netice Adli tahkikatı mildd-ı'umumt el lmrındııın paranın veç ke3••meslne rici bir sahı.dır. Bı1.defl 
n. ır ıyı ıanyay ç r ıc:. ı bir ıuu evv,.ı, Dan-.__ıe olay bır • d t~ "' ff'lfV ki gUn mutfe.kta ça..maşır 1. . ı 1 bı' 

F 
• ._.. ~u ur: .s.gİmizt vaktinde y~n- muaviıılerinden K---"' ö~ "",,,,....ı., ~ imkin tııuvvur edıtemez. Sonra gc ıp sıraya girmış O fll ı• 

:u;man, roııs.1nııı •dört ııe haı·bin nazı kıyamı vu.k.UD nelmırtı Tcnuıu- :ı. _ ~ =.&ı.tl4 _.... ;r---.en, ocııga silrUinen etek- ..ıtıfp• 
1 

" .,. nuyoruz . .H.lltmeye hizmet ~ ban yapmaktadır. T.-.-2 Ö_.,,..._ J Beykoz, lstanbul b" t bl 1 kişiyı ?.Ol' veya kurJl.lllo! f('ı-.ıyi! ftrtl"mda yaş.amıı bir adıınun zuu 17 tn<::ı gunu. f\37.ı ·•nrtı .... ı:ıcrbe.~ ~Wll ·~ eri tutuşmuş ve ihtiyar kadın il ır aııa r k .;J keli -"~I · d üph l • hi t .- -r- t;İfeRi za:nutnında !rörülnıiyor. ban diln yauında beledh7e mu·· • diri" di · - çeyrek mesafede bir yerdir. Va· ~ımıza altığımız cııwa 
-·· crın "n s e c met,!e ç mye ı şebrın tot<Jliı.er hAkimı •ne11kı ac c;ık -' v n yaıımaga başlamıştır. ehnad1gmı beyan etU Söziındcn t .. Büyu"lc Fredenc vaktıl ~.}le de- Halk nmtazarnı· olduktan hendislen olduğu ha.ide vaık'a Nihayet konu k.umşu feryadına purıar gilnde on, on beıt poıta ya· den pek memnun katırıı. 
fttphhe etıuedıli adı:t11ı Adolf Hıtler mişti 80nra kontrol, ziyaret, yerin- ~ıahalline gide.rek .keşifte bulun- yetişmişler ve ID:Jteri muhakkak 1 parlar. Har böyle iken ayın bugün Mektep s.ı.ralanndıı o 
idt de tet:ıkik ve iQtiınala.nn ne muştur. Keşif sonunda. anJa,. bir ölümden JQ.ırtar.nuelardır. ' 9> " olduğu halde param icraya müddetce öğrctnıen!eruı 

. cKlnı Oanrite :sahıp bulunursa Le-. kıymeti ola.bilır? Bize kalırsa fl]dığıııa göre, Rüstem, LUt.ii -~ tıentiz oeımemlftir. Sekiz ttra 11,. sız ve ·haksız hareketle 
MllH ve beynelmilel Cıı,, zm eley-' hısl.ımrla I..ehi.mn kralndan tlyadc .t~1,. .... 1..,." dcrtJ .... ..:- ___,•uli- ve daha 14 15 ,.,..;;. ait •-- geçin~, bir kadıl'•m. Alikadar ·k· .. ürt 

hinde muc;ıdeJcye "ırı~ıek ntituz ve aöı: 11hi'bi olur> _,.,,,.-ı:1uou ....... ı ~~ • . - Ol"'""6& ONW& T' t v k•ı• ,. ŞJ ayeti dilıııdeıı dUS _ııf yeti JtÜC<'~Mll, toptanc.ıda, dükkanda, toptan Ola.ra:k ÜmOQ , l"are e ı ının mDkımlar İcra dairclerı 1c mefgul gen(( bir kere diplomasJJ!I iP'!, 
iktidarı ele elm~ olan halk ceph~- J' kat akıl et'n\1!7. Leh Hariciye esnafta değil, aaıune menfaat. sa.tılnıaktadu. Ancak bu 11 or- ' b olmak tOtfı.ında bulı.ınınaz mı?» bir mektepte kün;U sahıbl 

~l =-={~=~ ~n:::~:: :::.ı miralvy Btik hıç u:utıııı boz-. ıierdiniiigözetıuesi lazım gelen- ta:k jşi~ı lı:olalay:ını bulmuşla.r 'M du··nku" tetkı'"lerı· -H . -ı·ı==- k d ca. eski boeala.nnda.n ·~-
1 

1 er e: r. * * yemyeşı o rak got.irttikleri ti- J\ amıye 1 a ın sız hareket etme}'İ ıhnur.ı ... 
Blumun :ıne;'" arkadaşlarından bid ========~(A~t-:~katt~·~w~r~)~~~=======~=~~ nıoıı.lan, dükkana koyarak bir Haşin \'C sert babalar 63

11 
... 

vaz.iyeti bir ga7.etC'CRer grubuna iznh ı teneke 'karpitin meriue etJ dö- Ticaret Vekili !Mi.iı:nt:M Ök- çocuk oJmaruış, babn ı 
etmek istedı. Blumun, bir ga2t•teci küp bundan intişa.ı- ,eden gu- maı, diln öğleden evvel ve öğle- -»o,~-- nıu ~c1sını sanki hiç çe'kf!""" 

ve bir yahucli olmak tt barUe, harıct A k 1 k h la.rla li.monlar.ı bir gecede,.... den son..a Dördi.8lcll Vakıflfa.- E ı• • b• k ıeröh-. Jandarma.dan ~kif'.; 
styasctte ikt kırt ıhtiyatkAr dıtvrım- • he ı e rartmağa ~l~aniır. :Lv . nma gel~ Mmltlka Ticıı.rct m V8.ilDID ır lia- den köylü, ııkendisinia ~ 
'SlUI tMıbcdeceflru Ve btmdmı d(>la- s er 1 a ıs erı velk.i gtin de getirttikleri külli- lıftldürlttğünde VC ticaret oda&n mJbl hastanelere fomıayı SHtllla geçirir g'~ 
7Jdır ki lhtı.rafü ve ttnstıı~ bu- lm•n yetti 1!'ikta.rda limonu. mağua-1 d... ~ o'ınuŞtur, Vekil, bu 1

1 
köylülerine kar.şı nasıl 11

1 

lriılhı'!mlMı lutkkmda DeJbm; ne mu- - )'& y~ışla.r ve bir tenob ku- rada Toprak Ma.hsUlleri_, Ticaret bıraktı ltx.lc bulunaoa.ğmt hııtı 
tabık kalmış oidukıJrı.11 MLduirdl Böy ş k h .. d pitin üzerine su dök.erek bpı- ve Petrol Ofisleri Uumm. Mii· I geçirmez. 1ş sa:bibi 
le bir Liı;anın 1nglh:ı:lerın hoşunn gı- ~-- ar cep esın e lan Bllll8ıki kapadıktan eoa.raı' dilr vekillerini davet ederek ken -o- fatile dairelerin ya.y~I I 
kelinı ve fl688et lnıany ,.. St>V- çak.ip gitnıiş1enlir. dileıindeu .. şe~ı'i a.ı.axadar eden ı, Vahat z,,ovcı· IJBSi- memurların ka.yıtsınığırıd~ 
•~1 tıalyanlar tir.__.-rind.. m btt ~· • Wii&k hemen birlr.ıM.; 4akflra mevzular uzennd~ ı.zaha.t alrnış- 6.' 

1 

.::.. ' laııan a.vnı adanı meınLlt 

·:=::;nsı~:: k, t Son ha" dı·selRrden dersler ~ı~ı::~,::Jw.~ tırnea.ı'et Vekili. Mc§aJll Ureri netın tpıaı;n; istedı ~~;~~f~1ı:c;:0 ır::' 
~'fi fiıtıısız _ tng(lh dbstl~ f~ı Bu v kin tamamen v1k11dıkıbw ~ Tic-ıı:ret Odasında Oda birinci Atman h~-tahancsinde bir a bik tti ~. · dli .. ~ 
em.an dıplon~f!lfımn m hven ıdı. b civarındaki~ diik«i:atar da rei.c;i Mitııa:t Nemli ve iknıci reisi meliyat ııetioesind~ vefat erleıı e gını şunmez ıl. 
Aucak iki garp d~okrn 3m\n sıkı kmnen hasara. uğramışlardır. Ahmet Kara ile YCi sıt8it kadar havan !fi.inine Naciye Halimo!lu Gazetelerin yerli yedi' 
lltıirliti Yfttl"lll.'11 11a7mn edfr ltı M•I Buhranlı va~etlerde bir milletin Hava t:a7.yiki yüzünden h1l.in ıöril&mıtiştilr. vefatından insa bir ~nüddct ev- kitleıini pek .insafsı.zoa 
~ Ceniyctmm kııyf)otmuş pı _ --7 bütün ~Ua.rı krrıhwitır. Aluııet Kaı-.l, .şehrin et vaziye- vel şifahi Vt: tahriri bir '\-asi:vetle ayııi mevki sahibi za.t, 
tfjlııdcm bir ıasmıntn iadesi kabil O· ı irade L udreti hakimdir. Harp, bu •'f'...den bulur!" ö ha.kJcmda ~Wle izahat Yer • İmrtlr ve İ.stanbti daki emvalin - Be\'kile~ gazetede ·~ 
~ını h!s&edı7ordu & ışhirlığinı k ~ ti ··ı bi Mlktde.iWDwnl mua.viul d11kth ~ir. deu bir kMmuu, 1zmir Meml& • roa;ya VG!llayın.ca en şı 
tımım u!urundn totnHtcr P:Om;uhırı- aure O ÇeD r mizandır aa.tü~erini"SOırguya eekımiŞ, ~ 1İC8.ı'et Vôklli bugün İfSt.'l.11 .. !ket HastahanesiVle, İstanbul en Qğır tenkit.1eri bi'u.ai .-------------------------1 ı---.· , b.ıl J•ı..-'"t "'""' L -~-t o.:-Ukle- Haseki hastahaneSint> ve Durı'>c.. kaleme almaya baijbr. ~ aa ekliventı bir r.t UZlltm ''"' ~e Sav- ~ \.1-.ul "'" uıraca D<U. " ~ 
,.et. ftuııyay~ barit davr.anmala hazu· y A z A N : - Eğer, bu ~il ıtmonlan rinde meşgul ola.cak ve .matbuat şa.fukaya teben·ü etımişti. Ve kimbilir_. ıhodbitdlP"'.:' 
Mılunu~u. Her huldc ~ı mu- böylece ol!'&lunıak, ıa.nca« 1 ay- mümessillerini kahu ~erek ıken l Öğrcmiiğiıuize göre BayM zin tahlilini yapan bu ~ 
ı.ılckakttr Blum l'MfütnHıda, Fransa Emetli General Kemar r~·r da saranriv.r. Halbuki karptt dilerine izahat vereeektir. Vekil 1 Naciyerun zevci B. Mu.'itD.fa ·7..e- muhttrriri de farkında. .ol ~ 
öe u. R. s. s. ımwndakı muna.~e·ı "'I"" razı bir ceee<le :hepı11WJ ~ tin.bu aık$anı Anka.raya dönmesi ki Ba.r.u.rucıoğlu lstıuJlul 11c· ne çok defalar hodbiaoe.;" 
betler parllılı: bır lytıeşme 8t'UNnedı, M .al7ıetnooo r.8.af, mh üze- f smıflann ytmje ottu itiharlyle ~r.,, kuvvetle "muhtemeldir. ı Jediyemne milra~11t ederek b« \et ve diişünoeierdea 
Jtu ıılr iki nımeun geuelkunuayla11 .rillde ınaküa te&irle.r bı- hayn.n zayiatı verdiclerini ha- 11 "Ortaık iıakkmda. da tedbir- Ftrmlar.ın <kontrolü vasiyetin iptalıni istemiştir. kurt.:arNnamupbr. 
ernsındıı. konupıuıtar brud.ıuaası ıcin raktır, diyenlerin <>f'dWtu, 1bir tıratmda i)"azıyot·. Libyadaki bU sizlik ':ve dikkatJftlik l!!IUÇundan Yeni elanclı:: ~hınuı tatbiki- '

1 
Belooiye bu nıür.a.caata mUık:a- H'odhinlikledmiz, etüni~ 

atuteedd!t defalar t.ı.ılcplerde bulun- kaç darbe ile ve belli ba.BJı bir yük ltaıyaa -Orduaunun akıbeti takibata bqlanmışttr. Diğer ta- .ne dün aa!baiita.D itibaren baş- bil, vasiyetın ıkiuw.ni ve hukuki nırnız gibi bize umakı ~ 
au"Jr1Nı dil böY.Je btı ~v ırukua ~- iki yarmadan sonra çöztitüver- malflındur. .fWbuld, Afrilcaya raftan belediye-de lirrınnlan ba '9.nmıştır. Bu .mll~le B~ j lhütün şrutları haiz okluğunu id· ancak nıhu.muzla. 'birt~ .Al 
~Nli Bu 'lurr.tıt: l'raosız _ ~\.-yet m1şti: Tank '88.Vletieı'.ıne ıuiiıliyle çoktan veda ~tru.i§ olan Alman şekilde gayri sıhhi S&llll'tt.ık»- iediye şehir ..dahılinde bulunan dia edcı·ek; ıpta1.ine inıkau ol- den ayııla.n en ~ ew-
.an k~tin.ln bU,.uk bır ıoı;smn mukabele ed~. Yer ve ordUGWWıl ROwnel .:kun'd.leri, ~·~çin h&ld'cl.rwitı <CeZA kesecek- büt.ifn 1ınhlan yeniden kontıX>-j ımadığ'ın1 bildirtniştir. Bu c-evap muz değil midir. ~ 
darı ~ bu-elcı'Jdt. hava kuvvetten ... rta:khgı~ e- ilk hamlede ark.umda 1000 ki- ıe i "la.Dl"'~ır -t-..ün ~apılfin kat"ŞWlnda .B. Mm;ta.fa Zeki Ha- ............ ---==- a=-

dınce, piyadeyi ~ dest6klemek lometre imtida.th u.s. bir .»aha Keşfi yapa.n ~dit:>ierdeo. ·kontroller ~ .\ha~ur :k .. 1 maımcıo_ğ!u AiS!iye Hukut. Ha- - 1 ~yetinde -buJnıuuı topçu baakm•ı: Buhratilı 'VB.2lyetJer.. bkisi. dün ıkfllll!isüe g'Örtlllll ali' met. ç•aran bazı Ttrınlar ce- k ' nli~iı1e ımünıca.at ederek -va· ==::;:ı= S P~R Y 8 _.. ~ tt3tı tarüuMıe. 1 
lcJ ~ ~ büW. Fran· 

~a derin -.trler ppe12k btr şe'.'k, 
•~ heyecan nlhN~ içinde teb"•t 
-eıfild' Bir SP.ııe evvel, konHsyonı.m 
9c eli -Ed<KUR"d Dıdad er. Uon 
191um v~ Maur.b 'tbore&- LaVBl hü-' 
k6metine 'kuş tnıılihalMe n lider.• · 
atatfle nmne~m şındı; J'\.ı-

, ~üşlerd • · 'dl buriliırm lı:isı tik 
IMılk cephet!i kah eftntrl ~rufıı !bıı
lılftuyorlard ı O n L'!U f' ıkOme

ilf. ınüza~ıet ~ftt<'yt, J:ıhh.:lt ~-

;retmis hıi ~ Jtı mhno~tı::eu 

~ partiyi kbrt- ~ıvm"du 1.ıt t'l"ltl
aıw: ~"" halkın uıf"1'ınln b y
remı ..... k ırit> gmornrli~ı ~ -
aıAyi~bı mtk ıtr hıtlt:~rHf<ılti 

tahminler bes ::fiır bin ıı .. ,.~ vuz 
hin ı;ıı·r.nnda whavvfll ed~ordu. 

Btum ile Th0t't'7 ytn" wyın lhı#ınd• 

7UriidiHes·. Dal~dıet !l lmun ve 
tnuan.nlt, ortado nmmuyordÜ Bu, 
Leoı Blum'un hıw.ıı buluııdtıtu !111:1 

Miyö.Jk ve lhenk!a im num~. 

Ben bu numa~ı e;omıedın . Baını 
putc mudurunc dıploma.ik 7 lla?""-
4İlm l'!len blr hıı bf!r t n.yai:b il ri 
bir lllyann nhzııı edılmcktc oldugu-
ftU blldirm" Bunun ıne 
iıtp:myaya goııderilmı tun P.arıstclu 

ll!lu:uzam nilmı;ıyış gununde, ben !s
tııan.rr1 Beşvekılı Ca.sc t'«"• Qı.aroga ta- i 
Mfmdan kobu~ edihyurdum. Bır ki 
süne kadıu· cenerallmn Cıımhurıyet 
hi.ıkümeUne k:ırsı s ihıı nı ı1s k:la
nna dair Madri tıo dola an ~alar ı 
ınUna!!cbt'tile fıkı ını bordum O Işı ı 
ciddıyc almadı Gözler· ınm u ıcme 

Hk rak şöyle dedi 

- Sizi temin ederfru kı ordu sa
<i1ktır. T kilatı Esasıye kanununa 
hürmet edildıli milddetç ordudan 
l:orl ak bir şey tur. izı bu
tü fspll.nyads. dolasmabı v t ed"-
70rum Kendı gmı .. rını7Je etrafı go- 1 

riin07:. 

?>ört gı.ın sonra gcnerol Fr.mclsco 
J'ranco, nazı Ahnaeyu Ue ~ızm 
:IWyası taralmd:ın görduJ:U müzaho
retle, isyan bayraı::ıru at"U. Bu yalnız 
ispwıy~yı ~~il A\.TUPilY! ~ ıi.emelin· 
~n sarstı. Eski b1r tsp:ınyol darbt 1 
lnellcli vıtrdır: dsp -nya kımıldndığı j 
ıaman dünya sarsılır> der. Bu pey
pınbcrce bir s!z idi. 

d~ ~a.ngi !hi!ldefe eevap verece· 
1 

da bir mı1letin ancak .trade&i hA- ll'k~şı.mıza ~dc~ı,iftir ki: ..umdınJmuslaı'du-. Bu* ara- ııiyetin iptali .için lizım gden 
ğini w1meyen §8.Şkın bir du· kimdir, iddia.<Jı bu suretle ta:ha.:k- - Inf!JAk Çl)ı<. çü'.ldetli obn~ smda &y~ "'IC Kunıka.pı. ruı.- I rıı~neterun d3SUU 1ateımi$ir. 
rwna d~ . Dev clis6eli kuk et.rniş oluyol'd.u. tur. Eğer ıhl.lın ı&Yarundaıld / hiyesinde bulun:en 4 fırın ua l>iğer taraftan berediye hu- Bu haftaki k, -.~ · 
taıı.klQ.r delinMıiyoı. devrilemi- • Alman • Rur; harbi patladığı cncereler olma&.ydı bugün nrdır. tuki .,, ka.rıuni bütlin f;ltlrtlan ~ 
y<>r'la.r ve milbare?.e mevdarumn s1ralaroa ,Avrupanın her çıkıl 

1 
lin Y~= Y~~r ~ti. S. D~ qt.ratlan,, BelOOiye fı- ha.iz: olan vıtsıyetnıırnenin tatbiki m a Ç ) a r 1 U l il 

h&ldrui baili.yori&rdı: Hücum yerine doğru &te.ş ailiııdııiet'İ ,u. pencere 1
_ n olUl netice- nnl~ wı. ~htiyn.euu lta.roıle. • için tiwm. ıgel~ı ~bhllifteri vaµ · · 

tayyareleci. nokta hedeflerini rüten, bir çığ. ya. bir«aaırga aeıı f .n.de caQllan kınhmo ~ ıu. ... , mak 'lÇin, fınnla.m verilen u.n lll&ktadır. ~ hakemleri 
sarsıyorlardt. Ta.rtk ve tayyare §etiyle her .bQ~.( sal'San Al- mikUtnrun bir raikta.r a.rtt.ınl - ! ıJ« önümüzdeki ~ gftnil il 
bu iki mühın1 tnlfı.h, en kudretli, m.an ol'dUlllUlun bir kaç !hafta 1 1 nwu için TopnLk Ma.bsµ.Qeı.i O· 

1 

• - nerbahçe ve~ 6~ 
nutharebe ullkrlan idiler. Top- içinde şa.ri< engelini ü girl~ 1 Sadakai Fıt1r &ine'6lltinı.caat etmi§ti. Ofis bu Befedıy.e Usk dar tram- kupa maçlanmıı ilk hafta'-" 
çunun tabiye Bist:aoıi değişıueli ğini 6a0.&lller t.ôlrtu. Hi ~. En iyı ı~ ._ 1 mUrac~tı makul bulıırak f1l'lll- vaylarmı 'Satm a1ıyor şıl~ınalan yaptlacakbr. ~ 
idL Me.tuı· topçu, kW..<rik us-.cl- bu kanaatleri uııJaniadJ. Tan1k K K 1U'a \'erılen un mik.tarıru;. günde K ı -,,...ı.. t ~ ı .. ,__ ~;:,b uh ....ıL. __ ,,~ • • K. '4ııtn ı··uval ı·,~v .. -~-ıi<>tir' • . ÜSk. üda.t·, K,.,hı,.;.;.., \" ... b ...... _ at'Şl ~ .a ,,,. 'idu#r ı=e .-. m 61.ı.u.ıc yardım ede- dalgalarının delip -;.,,,.,.~ -11 • ..,.,.,, :ıı ıcı. ,., ou..ı...... .,.._ ·"-"1 .,.. ..... __ ı .h k--1...-.:-.: bi · 
· "lirdi .. ...-. '&""ıt''"'01 -..... ı a.jlday: !1 '2ı4 "" h~ı hur.k trar.ıvaylaı·ıııda V· .. •·fa mac arJJl 3 o:ııı~-...... 
Dl • ~ ..... - nıe-vEileneu to1>· 'takalar.da. ruhunu gön~ ~ c.v ~ ruz: 
çu iıet.. hava ~...r.aıin, tank- awdığı .re~•--'- de alili\ ımtlda-ı "'cıwı : <fO 88 ar D ff j f ait· hi.~leım Belediye ta.rafın-! 
ktltleleıiırin, hatt:i yelli metod- faa ord~iğe bptlnıam, Uzı.i'" : 25'4 110 111 

1

ll ( ı, ' dan Katın ahnma.~ın d&ir lkanu-ı 
!.ar ta.kıp eden topçunuıı dei°~ her ikant t.opnğını kaniyle ca .. 1 'l'ıir• ve «ekit JtwA)'\9 -WelW l İÇ Ü k fi 3De·rj1 r ı ı nun Bü}iık t.hllet. MecliAin<ien 
h hedefi, tikfu-l idi. .. .ııiyle ıkorudu. Rm; seYlk ~ lda- •lan muhterem ahalimtt., mille- ·.,._ __ ..._ _______ _._ çıktığını yaunışt1k. 1 

Gene, tepeden tim$ nıü- .resinin, ~ı.aıanmın o.aker.i cihana ı timizın en hıtyaU ih\i7a~nna * Bir Zl14.iddcL1.eni>eeı tehr.ımi~ Beledıye ile Vakıflar İduesi 
cehhez ve çok . fu;tün ~ir ı>ni~- ' prensipler çazen ttratejis.I ka,r .. I k;ırşılt7an ve C'lde ecutf teberru- ı.u&ı.man ızmir Bcıiudı,ye Bi>Aın Ben- ! arasında yapılan termıslar rıeti-
nun k&rşısm.da •. ~addi !,ar:lıt,rı .şısında sönük kaldığı te8li:m e-ı : kendi iyle Kım117 ~ Olcuk ~ u~ dlio i:ıı:ını.re ~avdet «~Ul,'J\ır., coomde bu hususta bir anlaş -
~dw;-an zengınliğiyle mutena- dilse de, Rus birük1eri tabiye irgcnle l\:urumlıı.L'. ~ Bellçet ~ bu seneki h.mıı· fuıu:ını maya vanhnış ve bir 'llıuka:vele 
sıp. ~Utf"vazı, fakat ma.neviyat- aa.ha.sın<la. yenilik\eıri -ben.imse- paylaşan T~rk Hu"ll ltururnwı.a tabit eden fibniu :ı&.ıenıııu ~mı sureti hazırla:rr:m~'tır. Bu mu- ı 
ça. Y~~ ~duLiu·uı da. hel~ so· yen bir wkuf Ye meharetle ö- ber v~hile yardımda 'IMwuna- ile de ;,ılakada.r ()lnıuttur. k~velc-ye naza.ıı:ı.n Bel dıye, Os-
ğu.k ruzga:1arm .ve kar fırt~ de'\·lerini bs.şudılar. taoka tank- lan limnmı ehemmiy~ ıu-ıı.W- * Be:10Clu Fiyat :vlürak.abe lıuro-ı küdar. Kadıköy ve Havnlisi 
hı.nnın «a.mgıla.dıgı sarı> dağla· ta muka.be'- edilıyo inci h nur. su. Tıtnn Beyo·~•u ltayınakamJıllında Hulk tramvaylarındaki 468 bin 

.ı...-.-ı ,...., h-T'-- ı u.; r. ırme a 1ııtanoul Mılttüsii ... ~ 1 1 k «r ' f 

.bü
nn uvı .. ..ıUl'\'4..'U 9<"'u7L&lannda ne rekeUeri Rus .-nh ....... ,.,......ı..:...:.... açıl8Cııkt.ır . .Bu ul>c de .tW.etonla mel" ıra ı "3.Kl 1tisse.sıni on beş 

yuik ..,.ı..,_,. t 1 ---ı· ~· .r.~· •l'<::'l'lU F. Olll'Sller ed b " • -•· 
- ~--...e ren Y~- de yer huhı.ınuyordu. P..us hava "·------------• keı.e bağlı olacakt.ıl'. sene e, on eş musavı t~sitt.e 
gmı da hatırlamaktayız. Kış,! ordulan saflarmda beıki h ve faimiz ödemek sartiyle 200 
h~ durakla.ınalar veriı: dı tebliğlerinin bildirdiği nıs= bin liraya satın alacaktır. 1 

~ . ~ tabiatın ~ - boşluklar da belinnl.ştir· fakat z o r1 a k a ç 1 r m a m 1 ş' Haztrlanı.uı mukavelenin t:a.a-j le~ı de yenen hır kudretle zifa (jüştüği.i ıddia edil~ ~ r -, diki içjn Beledıye Riy.asctJ, Şe-
Fiıılerin nasıl ça.rpı.şttklannı u- va ıfiloları tam bir faaliy& ha- • 1 

1 

bir Meclislıılıı 1 Teşrinisa.nide 
1 

nuta:zn~yoruz. • Hndedidet', cephe öt.el rine de " • .. - • yapacağl içtimada salii.hiyet is 
. Denız ıın harekatın, hfrkim. uzanıyorlar. Bana ifık o du, hır gun ansızın evı- teyccektri. 

bir daua.nmaya dayanmadıkça * ld• K d• • ... • · muvaffakıyetler vii.dederniyooe- me ge ı. en ım .kovacak aeg.alııu 
ğindP aakeri iı.tenı miıttefikti j R w; a.da!aı uula ha.!i müda- ya Alan t 

'l'abıi miuıia.la.ı, ha.rekata faa kudreti gôw çarpı - . ••• razı, sa an razı •• ,, Dün akşam bir 

~~: 
Saat 11.30 Ta.ksıim • R. ~ 

sar. Hakem: 1ıluza.ifer. ya.o 
kem: Fikret, Ss.d\k. . _& 

Sa.at 13.30. Attıntuğ • SIP"" 
Halkem: Reşat. Yan b&kern. B'" 
haeddin, Sel&rui. . >

Saat 15.30 Gela.ta88r&y -
Hi~·ar. llnkem: Nun. Y~ 11" 
kem: Nihr..t. ).füeyyet. 

Şef'f.'I: ~= 
Sa.at 9.30 da. Dawqııaıtıl ~ 

Unka.peru. Hakem: B. ~ 
Mutlu. Yan hakem: Fır.zıl, Zol<t 

Saat 11.30 Süle)'JIWl.iye - fı" 
mi. flaıkem: Halid filzgi • .,; 
ha.kem: Halid, abahaddin 

Saııt 13.80. Beyoğlu - Gal~ 
Ha-kem Bulend Turanll. frY 
haikem., Mustafa.. Nejııt 1 Saat 15.30 Beşilrtaş • :f:{ilJt 
ha:kem: Adnan Aawı. Van ~ 
kem: Necdet. Fer.idun. 

karşı sed.ler· çekehilırdi. ~-\ncak, yor. Müstahkem meviri101"8e, t:luseyln act1ndı bir Qe110. bfr n1!id kıtr.m çıkarılmı§, qk.:ııı latanbı.ıla 
be.şer. ha.vada. ıBJek yollar edimn talihin kahraman kalelerıne ııa· det evvel, Cldede bulnduğu aıre- • bildirilerek arattırılması iat4ltı· 
ce ve paraş!it birlikleri ta.hıye zire yapnuıJda_dırlıır. Asri bir hırda, hemen bütün Cidınuı en 9ı. ~ir. 
roliimi zati bid'atleriyle ba- ık&Jenin rolünu Leniııgraddaa zal kızı sayılan Ayte f'lltllıa adıa· Fllhaldka Hüaeyın ff kalabalık 
§ara.bilecek bir kabiliyet kcsbe- ve Odesadan oğrenmek rnüın - da bir genç kııta tan""'"' 9eVlt- Mr tehir olan l.tanbul;ı f(.açmıt ve 
dınce, yalnız hır nehnn, ba- k.Undi.Jr: Bir kal •yalnız mukad· miı ve evı-ete k•rar v.rm..._ ..._nahnıotte bir aandıkı;ı dUkkA· 

ı yapağı deposu 

1 Diin ~a!~!s.sraaooıc./ Yeni Sab 11 
rinde Em~önünde bir yangın! ~SONE BEDELi 

taklığuı ve sarp bir agın da de- deratmı bekleyen .:bir maıızu.me Ancak, Hüııcyın o tarih • if91• •• açuak çahpnağ;ı ba;;l;an 1~ r. 
ğıl, yakın dcniz]Pruı de, donan- değil, hasım kuvvetlerini çeken. tiAÇMız olduğundan, kızın allMt de Nihayet .Hüseyin, evvlekt .gün ya-
maya arzı ıftikar edılmeden, 1 bağlayan \'e ıhırpalaya.n ateş ci- kendıelnı bıraz çapkın gördiliD•· kalanmıj. dün de adliyeye eevko· 
Q31ldıgını ve uza.'k deniz ÜS} ri· lı~dır!. den, ~ızlarını dellkanhntft bütil• httuı!tw§tur. 
nin elde edikliğiru gorolik. Ha- Yeni sı1ilı v.e :vrusıta ve metod, rkulrına, Y•..,Mmalartna re6nMn Kara ka§lı, kara gi~lu bir genç 
\'a. tehditlerine karşı havalnrda sürprizler yapabilıt'. 1tıumaldir vermemıflerdlr. ..a .. 8U''" aorguya çekltdljl birin· 
at~ barajlan tesis etmedikçe, Ruslar da ilk a:vletle'r önünde Bunun i&zorlne Hliseyia bir ır- ei •lh cua mahkeırutelnde derin 
-deniz kuvvetlenne iınıit bağla- sendeJeyeceklenii. FaJmt, Av· pil6U kurm1.19 ve yalna bafuıa fnl· Wr hayrete dü~lif olduğunu flO)"• 
naınıyacağı aabit oldu. rupada dönı:•n maceradan aldüc- .. flrllkt011 dönmekte olan Ayte '-'it vo: 

Ho.rekitın a.raziy ve iklı· lan dersler sayesinde dafi tertip Fatmayı a9z.ın1 kapayar-.k kıM<ıv- - Berıı nedetı yakahy0nıtınu&, 
ıme göre inkişa.flar lkaydedec<'ği ler almasını bilmişlerdir. l.942 rek yakalııımı§. kaçırnufttr. +iııM- •nıııtJr. Ben kt.ıı :zorla kaçırma· 
ne inananlar, InOtÖr kuvvetine nin yeni silah ve yem 00"...siarwtn yhı gen9 kızı taft'l ıblr hafta içlral.1· d1111 kı." Bana 41ık .oldu, yalvar-
daya.nanlarm, Afrikanuı tn.ka.- dehşet salac·ağını ll\lb.ı'ldardaıı dıilı evdo ahıkoymuı ve .aorta ırzt· dt, yakardı ve bır g!ln aMUm evi· 
ti tüketen kunı f-ırtmnlarını hi- anlnmnktayız. H rp, mnır ılruv - na teeaviiz ettikten eonra bir itle ,.. geldi, Ehh, kendi•lnı kovacak 
çe sayarak, yü7Jercc .kilometre- vetini do ölçen bır ınıizruıdır. Ya- ltlrdenblre ortaden kayboltftufbW. MjlldlM ,ya? •• Bir milddet alıkoy-
ye varan merhaleleri 113.811 al· nnm Çarpı.q:nal:ırının neler öğ- YOz ı.ıstü bırakılan gcı1ı9 kız -tı.,._ ctwnı <1onra evine göııdertl m, glt-
dıklarını gö1.de bulundurmalı· reteceğini lmiyoruz. Hn.kilaat ağlaya aıleslnl• avlne dimmQı "Ve ti. Ala11 r~ atan ruı .. El ne ka-

dıl'lar. İtalyanlar 8yı-enaique'de ~ur iri man vty~tı yttKsek ve it zabıtaya ııkeedcrek H41Myla •· npr?.-. 
Y ptıkları dev mlı m~EWr:a ve kayna.ki n :engın !anlar, ne remnağa bııtlamı,ur. Sorau 'netioeeınde Hil~y••ln tev· 
tatbikntlarill cıol muh rebeleri· b uıa n va..<;tna Fakat auçlu bUtU11 tıtklp • ktflrwı ve rnevclldllft vak'a .nehaUI 
ne alı.jkuı olduklanıu sanmış • kab f' nı , rebıiirler: Buh .fere ragmen 1%.lnı kaybetmlt oı.n Cide,,. göndertlmeelne karar 
lardı { r.-şa.l ) Bono H We- ranlı vazıy tıez e bir mılletin oidu6undan hakk&Ma lıılr tov.k.H veri.latiftir. 

rtaA erw~ uç &.y1ia. a.th u--.ıde kudnlb hiJd:aMiiL 

1 
çdanış, Elmırler mırldesindeki TOrldye f:on.4,ı 
Giilbenkyan hnnınuı alt katın -

l 
da.ki depo yu.nmıştır, HH~LIK 1400 Kr •• 1'7il0 t<,. 

1 AVLIK 760 • 146e ,. 
y nngı il ~'buk göriilmüş ve ı Av LI K 400 • IOO 

İtfaiye .hemen yetişerek ateşi, ı ,.. VLtK 1 ıse • "°° : 
fa?.la biiyümesine meydan ver- ı------------_.., 
meden olduğu yerde bastırmış- T A K V 1 M 
tır. Yangın somında, depoda 
bulunan 100 balya. yupağı1 34 HltlR 158 GÜN 283 AVI 
balya pamuk ve 2.; - 30 çuval 

1360 börülce yanruıştIT. 10 
Vak'aya müddeiumumilik el 1 Ramazan 

koymuş ve tahkikat ba.şltımL-ı-
tır. Ateşın depoya atılan bil' si· 18 
gara yüzünden çıktığı sanıl • 11---
n1n1.-tn.dır. Zira., pamuk balyala-
ıoı snat 16.5 raddclerinde ikı ha
mal ta.rafında. depoya ~ınmı§ 
'"" 

0 onm kapıları kil'dlenmiştir. 
Yanan sıg.arayı yn. bunlarm, ya 
hut da depo katibı Bo,ı;;o::;un at-

B. Tsşr,u 

1941 
CUMA 

tığı sanılmakta, kendil<'"ri ne -
zaret altında bulunmaktadır -
1 r 

GUneı (l§lo 

12.21 6.23 
6.06 12.01 
iftar Vatı 

12.00 1.30 
17.37 19.09 

lkındı 

9 • .J 
IS.il 
lmeak 

Eunf 

" .. (1 



urad ve eryem a a 

:kadar, bütün mıpnrn.torluğu he· 
ve korku lath. 

Nitekim ikinci 1ura.duı vir
mı 'bin Bmna surkrlna, 
ti Y edikuleden "Eyit"be kadar u
.muan aalul,yn randığı gün, 
koca imparatoıı uğun, en büyük 
tehlikf' çanlarını çaldığı gbrül
dti... 

lnıparatoı· Mauuel, i in bir 
çıkma7.a gi~"inı Gllt~yardu. n 
bir ış olarak "Turk mulıibbi ola

k tamn n Kora.k ,, ı ;ı.ekrnr 
fır o1anı.'k, A!f ta anos '"Ye-

şilköy,. ıda ordu kı.ıran 
ıp işalı yo lailı. 

Koraks gayet iyı Türkçe bi
lir ve Türklen ~'Ok sc.ver-di. İkin- · 
ci urad bu ııefiri b.iz:2t 1 
etti. 1e i.stedığini .sordu. 

KoraJcg a.id.\ğı tnlıınat mu.ci
huıce ıkinci Murada QOk büyük 
vi'ı.dlerde bulundu. ıK\mdisıne 1 
her cihetçe yardun cdileceğııtl 
yalvaran bir Tısa:nla mrlattı. Y ııl
mz :1stedikleıi Türk ordıumnun 
BtZ:ıns cıvnnndı: n uzaklaş;.tırtl. · 
ması di!. 

Bunlan lı 
Jcycn ik' 

:v. 
- Gli~ goy:lersın ! akait ne ' 
elim :ki, Tann. Bızansı Tiirk

ınasıp kılın • u evda -
an n vazgeçsem. nden on

rakiler vazgeqemıyecôkler .. ~li
.;µınuıı kı, )arıtt:ornmrz f.fa
n 1'n -0glu "' ·mı. nasıl genç 
ve gfrzel arısını lbn-n.'kama.zsa 
hız. Tür.ki r " a nm zlerrn 
eJırrigdt' bu·ak~unayız .. 

Kora c bu n'bmi :ıraya ""tin
d<'ztti,.,'1 att '!pıJınt or .anu
el ulütıtudoo iı.ru.ta1aurnı...;tı.. ö
hbn d~ eğine gırmi ti. 'Vcilia.ht 
Yavan her· ışo h :kimdi. Ru ce
vaptan 'C m sıkild.\, He} n ge
!tlr ıı halk bfr .numo.yıs kaygu-

ylP Koraks'ı un >lmıtorun yat
tı~ı odanın i -Onimde 
~trtnru k gozlerine mil çektir
dı, sonra yuzruıü ~ plll"ÇS 
kesme'k gıbı tah mnıül ~itmez 
işkencelerle icilre sefıri öl
dürttü. 

Bu hn.rt-k lıylc, ıkınci Murada 
bır Tüı"c muhihbıni öldürtmclı: 
suretcyle ahın:ı. aı1 vennek 
ısteınişti zahır!. 

• 
Nihayet Tur~r hare.kete 

guçtiler ... 
1422 seoosirun 

( onu '4 .afitun 4 de) 

1 

GOZELl .K KRAl.ÇESİ 
ı4AKilt;t BiR HADtSENiN 

·ı 
1 

1 M 

21 
• 

orciuğun <ı ·a.r nişnn i bun · 
dandır. 

İsmail Efı di ıpeç te ile, nıcn
dilimle kıml.a:nmı ·ı rkeıı Selim 
~= 
- Knann oğlu! Feriyi . hen-ı 

den çok seviyorsan ııl ! Senın ol
'Sl.lll ! Sizı b a JJırakıvorum 

llk defo. ısyan .ettim: w 

- Ağzınd n eılcanı kulnğın 
işitiyor mu'? 
Şoför 1snuı.il Efendi doğrul · 

dıı. Benzi balnıumu sansına. dön 
mUştti. 

Vclirum~tim beyim! Ben se
nin on iki senelik şof oriinüm. 
İki evlfıt babasıyım. Bana bun· 
la.rı söyleme! 

- Seni ka.br, seni! 
- .Aman beyım ~ 
- Ben gıdi~orum. aJ i tt" ko-

Rooseveltiıi 
~~STALİNE 
gönderdiği 

• • 
mesaı 

Ber1in, 9 (a.a..) - Moakova. 
konfaransm ikan mu
rahhas bcyetinin reisi Hnrrlman 
YRS1tasile Ruzve tin Sta.Un• gön 
derdiği mesajın metnı D. N. B. 
tara.'fm 
ıda şayan,, 'bir manba.&.n 
nik neşredilm ir. 

:ı ·nı U!" 

"Bu ımaırtubu S·" , 'fo ·ova 1 
konferansındaki erikao mu 1 
rahhııs heyetıinc -rıya.set tmcğe 1 
t.arn"flmdan .memur cailcıı OS• 

tum Harriman vcı-.ıccktir fuıı.. 
riman IZJ 3.ke.dar 
~el e vakıftır va mliza. 
kerelerinin mesat Jbır ctıce)'C 
iktir etm · ıiQ.in d gele-
ni ·ıı.pacağını biliyorum. ! 

Sovyet .ordusunun ordüğü 
ilıizmetlerin Ju.Jıim1zı e :kadar 
miıtehassis lt\ğun tarıf 
mem .• ovyet .ceph ı dah ol· ! 
mak :i.İz.el'e Hitler .il • bUtiln ı::ıep. , 
hclercle mücadel tn • ı · la 
zmı olım malZt:mıc :e ıl 
icabed.en ~·.allar~ fud i- • 
lerek rgöndo.rilooe\dt.v-. Bu fır.sat 
tan istifade ederek 00.utarun
~ '11C.Üccdc Hitıcre .. a1_ be~
cağından emin .butunaur,umu vl' 
siz.e ico.bcdcn b"ütün ad i r· 
dıını yapMağa lrn.dyerı im ı 
\'ermiş olduğumu bildirfrmı~, 

tt{ stunuz: 
ıwıJd.m 'llu..""t! t 

A man ticaret 
muahedesi 

suretli bağırmasına ı 02 -
muşlar ve kcndisiru fu>ğruc IE
dirnekapı hnE"icindeki bir 1t r-
lığa götürmüşlertıir. • --~--..... 

Otomobil asra t . un ~İl' e- aıvekilimiz Ma-
n nda tlurmus e ıkl - ı.t ~nç • • • 

kadını indirerek för d uJI ;car -Elçı ını kabul I 
olduğu halde mezarltifu süriik ettı• 
Jeınişl er, tecavi\v.de bulunmuf+. 
laroır. Ankanı., 9 (a.a.) - 'Bu ;vekil 
Mechıll mlitecavizler, kndr:un Dr. Refik 'Saydam buglin tıaat 

üzcrinde1d bir kolye il bırii le- 11.30 1Cia facar orta 'sı M. 
zik, wbn t ıve1>ara Çıı,ntaSlnı Jcan Vfüeııle'yi kabul atm• t ir. 

.Nevyork, 9 ( a.n..~ - CDllier.s 
.Magazine mecmunmnaa ödün~ 
verme v itinılnmu. 'kanunu hak. 
kında ncş:rettjği bir malrnlede 
'Rcisiclinilıur Ruzvclt şunları 
yazmakta.dır: 

".Bir.1-.a. ..A:ınerilmn · __,,..... sıy 

ti daima. Amerikayı harp u
zak bulıındurınakt.ır. Fakat de
mokrasinin son kalesi olan J3d
taııya yıkılacak olursa, bu g yri 1 

nıümhün bir hale g-elecc.kth-. İn· 
giltere don.a.nm ·ı deniz.l ıin ta· 
mamiyetini muhafazaya kadır 
bir :\'aziyotte kaldrkc;a Ameııi
kavı müd~faa edebtl ·ği.ınizi 
sinıdi anlıyoruz. .. 

----<>-- -

tebliği 
tiJaı rafı 1 lncı aaytıu:ııı) 

sıkı sarılan aıu, yi.'di tümen 
ya1nnfüı imha edilcrA ktn'. Dii -
mmun zayıf ba.kiy •lerı Rruılof 
üzerine çekilmeğe çalı n ak -
tlır. 

Ceplıeuiu mcrkeZin " <leı:.uıJı
ğine delml' 'hareketleri ih~ı· bır 
büyiik ç=>1·irnıe meyd n .muhare
besi 1ıa.zıı:lımurtt.ır. Arh.lar:ından 
clı~ımhrl'Ui zırhlı km•v tler n 
taa1T.t1zuna uğnv.an üc So·vyet 
oı·dmm Br:ian!ik kesimıu ımlm 
edilmelcı inı beh1iyorlar. 

'\'ia.m. civar rnda çe •ı:Hmiş 
o1an ovyet te. nkküllcri ~~ b m 
il:ixe edilirse mareşal Timoceıı
ko, ovye.t ceıilı ·intn heyeti u
ınumiv ~in e tam verjınl ~ r 
pısa'bile ek n cırdulannı da 
'feda ctml.s u unmak ı·· 
2 1ı1ilyon asl r 1•e snoo tU'fıkltt 

taorm.z . ~ 
Louclr'.ll. 9 la.a.) - 2 milvon 1 

Alman askeri VE' 5 bin tankın 
m"MheN'tile Moskovaya \r;nıl m 
taarru7.da hedef, TiruO\;enko w 
Budiyeııni ordulannltı biri i · i 
no'ktndn•. 

fo~kovada kar ' fırtı a 'b 
lsmıs'Ur. zlik klyılArın:i k.i t;i•
dct!i mu1ıarebe:1erde, mera 

Ya.tan: 

.ına-

kadar çoktur. 
Lt';ıi,,gm<f bombardıman mrZ.U ...,,,,.__~

1 
~ 

Berlin, 9 (a .n..) - 'D. •. B. [ ~ 
Dlin gfl<'e l'apılan ir h:wa ı 

t •TUZU esnasında ]m .:tay-
yareleri "Len;o,gran iill'rine y -
niden binlerce y~ bômbala
rilP mfJlakli bcımhaiar ".;-mıslar
dır . 

Bir çok yangınlar qtkanlmıt1-
tu·. 

Asl<eri VC'J.In:ü lıerl 
hasara uğrnmıstır. 

· ağır 

''Artı 1.· GÇphe hibıWih ,, 
B ıfüı, 9 (a.a.) - ar. 

dün akşa.m neşredilen Alman 
f vkalfıde bülteni · biMiri -
len 'haberleı'l büyük har: i 
tibas ve (Fer.ek ~ ko gerek 
'Budiycnn:~ · • kendilenne biı-j 
P.. ı bile rahat veoni,_"ell Ahu n 
1cuv,•ctk>:ıi tarn.fında.ıı açılnnl 
nıua~ı m ıharebetere bütün 
mUsell:!h 'ktt\.~eriru ciddi ım
rette ~ür-mu oldltkhn'Ul! kay-
El k-tedirleı'.. 

du aldıktan :ROnrn kendi:s1111 bi·l-=========================:-:::: 
tnb ':bir ha1de mezarlık ort:asında f 

ı ,a.<µğl diı tu. Dır 
aktı . Selıme, 

bırah~lar ve rar tomobil 
b inerok kaçmı..s.1ardır. 

adın, biraz soımı kendi · e 
gelmiş \'e Edirııeknpı k rak Ju-
na müracaat 'ek ibaşın 
1enlı!r1 .anlatmıUr . .7..abıta f 
edilen ıeşkile göre üç m . ul 

ı cür'clkim şiddetle nranmk 
Bunların bu_gilıı v • a yarın e 
geçin1ecekleri tahmin ediliy r. -

* 11:· i abalı - il.F ised~ · · nleri 
ge9:nı<e&..-tc olnırlnrnı ad rıı ve ıü-
1\ iytlleri Jcü remizoo ıfuzdur. 

Bir akşam Perapruasta o umı· 
yorduk. ~atın alınacak d ır
yolln.r dın·ası iain hır e<>n bi 
gelmiş. Selimi v-Okıl tutrı:m , 
Selim heni ~'.İne im tercü .. 
manlığım vasıt:usil Pre?.ante :t· 
ti. 

Ç-0k iyi lisan bilim ım ! Çok 
iyi dan ed rmişım ! K"ndismın 
bir saat kadar işi :vanmş, v kil 
.olara1ı: beni b rnkncakmış. 
Artık dayanamadım, sordum: 
- Beni yabancılara iPe ke;; mi 

çekiyorsun? 
- Ne yapa.hm? 1 n a t ıkti · ı 

zası her şey olur. 
- Sen bir alçaksın! 
- Yalnız kaJınca bu sözti.ntlu 

cezasını çekersin. 
O anda hakiki suretk> nef....-t 1 

ttiğiıni anladım. 
- Hele, de-dim. Seni hem n 

İsmail Efeı,rlh·e ha~r verırun., 
- Aşıkım: mı"' 
İnat için \'ı 1 n söyl .. m : 
- Evet. 'F1 ,_ 1 ır baka 'llll! 
- İsmail seni muhafaza 

mez. 
- 13en kendi k dinı.i muh 

fnza edeceğim. 

Od 
(~~tarafı 1 i?ıci Sayfada) 

o :vve de ,Yine Valinin relsli
ğinde yapılan ve odun ıntıl"hı. m 
elli kuruş indirilmesi kar.arilc ne 
ticelencn komwyoıı ıçtirwunda, 
odun toptancılarının mahkcme
) 'e writmel ri k lb nlın-
mı~tı. Bu kurar ile dihıkü rar ı 
nmsuıda il.O gün geçmiştir. De
mek oluyor ki vilayet mrı.kıımı, 
bazı bahanelerle tatbiki l O gün j 
geciktirilen kararın isabetı ka
r.nntirıi muhafaza etmiş bulun
maktadır. Ancak, ev\•erki celso
a i mukam1a:rı iğfal s ur;ile 
~·nlruz 8 <>Qun torJtruıCl ın mnh 
lıemevc ·verilmesi karar a!tına 
lmmı dünkü cels le-

diyc tkt.ısat ildürlliğü .Mürakı
bi Siireyyanın da mahkemeye 
verilmesi karnrla§tırılmıştır. 
Mallım olduğu üzere geçen 

re1ı;{X]e SilF€yya ra ıuit ar, 
mnlınilinde tetkikat ~ JUP '-'er
diği ra >0r jJc naı.Jıın yüksek tu
tulma sına sebebiyet rnrd~uıden 
dolayı sadece b~lca bir vazife
ye nakli karar altına nhruru ı. 
'Dün, muhalt meye V"rme~ararı 

üreyyn •a da teRlllil ('rl ' lmiş o
luyor. 

Müzakerelerin sonunda. Bele
diye reııriynt • ifülılıü, komis-
yon namına gazetecılere şu ıza
batı vermiştir: 

- KomizyO!l bugün odun nar· 
hını tetkik e1U. mütehassı arı 
<fuıledi. Fiyat Mür:ıkabc memur 
'lıırı ta ı·afından verilen ve odun 
narhımn '50 kuruş indirlimesiııi 
kap ettiren raporun i botli ol-

w ~ıldı lk narhın yiik 

sek tesbitine amil o1a.nlarla \ 
ilk nponı :tın.tzlm eden Stil'(! •
yamn muhkenıcye ~ ilmesı ıı
rarlaştınldı ... 

{)ğr:cu6ıt;ıirnize gbJ , bu iku i 
raporu ver n Mürakabe 
iarı, lki gençıır. 'B"r ~ dJ in 
!kısmen de -0lsa nfovdanıı :L·ıluna-
snıa hizmet et'tikle.~ ı n }ruu 
Wbriktirlcr. 

0kuyucu.lru•un' • u cıhMJ 
hatırlatırız 'ki HU uzun ıv ıd i 
koduhı odun ıınrl1l .isinde her 
Juıngi bir .suiistimal~ hııbor
dıır olan1anu ına1ıkem. :e ihba.r
d~ lnilwıma1arl da ayrıca .rica e
dılm ktroır. Bu hl!~sta .ic Ti e-I 
derse komiôyoıı azası da malı -j 
k,,. ... f'Vt' ,,.; ·t o1t:nm aıcl:uxlıl'. 

( . A.) 

Bn fmm.rdan sonra dün yazıl
dı .Yı gfü· '6 kı!iiilik bfr h<.:yetin 
odun k(>!l" n1ın ak rm t .. =============-
kik t yammı.laıı hakkın a it.ti-
b'T. edıl ;.,..: ıi bet· veril "'IJnJ!' 

1' rarm tatbikin de ' 'az ge
c.:ı "5tir. 

Odunun 50 ku 
ruek sur ·ı kabul 
perakc-ndc oeki b 
ruRt.ur. 

lı't darh jı bert.mw.f 



• TENi SABA&. 

HERGELECi İBRAHİM 
Yazan: M. Sami Karayef •. ----• 119 

* Fakat ne acı bir teendUf ki, 

---j} aloro PROGRAMi f ikinci Murad 
. ....,_ ve Meryem ana 

10 B. Teşrm 1941 . · 1 (tlaf a-f• 3 ii..:Cv •)'fada) 

7 .!G Program ı 8 25 KOntSşrna lalı Allah! Bell!!ıleri Bbm,nslılann 
Hergeleci, ha.remağasınm boıj Davut, hasmından ç!kacak o- 7.33 Müzik j IS.30 Haberler maneviyatını Rlfln lndfriyor 

boğ82dJtmdan epeyce şeyler öğ yuna :lntimr etti. .Bqka çare 7.45 Haberler 19.4S Mu:zık du · 
remnişti. Hareınağaiiı ona: yoktu. Zeki ve usta bir pehli ·• 8,00 Müzik 20.15 Rndyo 

- Arap ~aid, Da.vudu kaç de- :van ancak böyle düşünebilirdi. us Evin saati gazetesi 
fa venmişt:ir. Asıl başpehlivan Paşa. başını önüne eğmiş dü· * 20;l5 Mü.ıik 
Arap Saitt.ir.. demişti. tıünüyordu. Ne olmuştu böyle? 12.30 Procram 2uo Ziraat 

Hergeleci, bu sebeple Da.vu· Arap ~ ~e. usta bir pehli • 12.33 Şarkılar TakVlml 
dun soyunmasına slnirlemniş • '"'8.n ol~ :ıçııı Hergelecb:ıin wt µ.45 Haberler ıı.ıo Müzik 
ü. Güreşte davul zurnalar yok:- mal oldugunu bir hamlede anr a.oo Müzik (pU 2uo KonUf?fla 
tu. Hususi mahiyette olduğun- J:amıştı. * 22.10 Habes·ı. 

kat'i neticenin alımnwmıa doğ
ru gidilil'ken o gece Anadolu • 

=EJ$-:!--:;: Baş diş nezle grip romatizlfl• 
ket.inin baegösterı.-ceği bildirili- ! ' ' ' ' 

dan sade ibir güreş olacaktı. Ali ~, Arap Saide dö. 18 bo Pro-- 22 ... 5 Mu-_, .... 
Hergeleci soyundu, yağ iJ:>. nerek; · ··- • ...... 

riklerinin lbftfj\na ge!di. Faka\ - Said, asta bir ~ 18.03 Mti.zUı: 23.00 Kııpan11 
düşünceli olduğu görülüyordu. benzfyor bu... demişti. 

Batta Halim paşa olduğu hal· Said de: 
de büliin maiyeti Hergelecinin - Evet, öyle gijzüki de-
öyle mağqnum ve düşünceli ol- di. yor 
masına. ba{tkn mfum vermişler- H~leci, iç kazıktan dikiş 
dı fJe-rgele<:ıyi korktt1 zannet · aranınga. ba~hıdı .. Maksadı paça 1 2 3 4 S 6 7 8 9 lO 
mıı-ıleHıı. Halbukı, llenıge~.:.i kasnak asacaktı... ı ----

1 
{ 'ı._,.. 

Halim pru;;ayn kı~mıştı. Davut, hasmına paqayı ver· .11-_:_.I _...:._l;.......----...---~-ı 
l>a\'lll pehlivan yhğbmdı. Kol. ınemeğe ça1ışıyordu. Mücadele 2 !il 1 i • 1 

)arını çaprazlamış bcl:!iyordu .• epeyce uzun oldu. 13 1 ' 1 : m ı 1 
Hc1 geleci de yağid.nmasını bi- Hergeleci, paça kasnağı ala· 1-..:...1 -.1-.:-~~-:.-...:....-+~~ 
tiıtii. ve· olcluğu yeıxir> durdu. mayınca derhal oyununu da ı • 
_ U•n.u~ •. Hergelecinin işi bitti· ı değiştirdi. Haamuu samıaladıj _ı;;;;...,__,:...-.:...-...:-~ 1 
gını gorunce: ,.e künte aldı. 

Haydi çıkalım meydana!. Davut, kurtulmak. için çırpını- 6 .....;:..._...:...ı•.;.;.;..;.l--'İ_•-'ı'--.;.::·=--""-...l_a-1 
l>ıye söylendı ve, öne düşe. yordu. Nihayet bin rnii.şkülatla 17' • I l !1 I 

rck yuriı<lü. 1 \'e gür·cşin sekizinci dakikalan-1 •--.~.-,-~;.,.:! _l.ı........;..--:...~.;;..;;;..li--1 
Hergeleci de hasmının ardm, na doğru tek paça alttan boşa- =tl 

dan yürhmcğe i>a.şladı. Hcı iki nıp kalk<tbildi. 1 1 112 \ 
pchlıvan da meydana geldi. Da- 1 Gür~ ayakta ba.şlamı.c;tı, •· B! • 
Vlll. efendisine dönerek yerden Hergeleci, hasmının kendisine 
bir temenna etti. hafif geldiğini görmüştü. SOLDAN SAÔıA : 

yordu. Nev raljl, Kırıhlıh ve BQtiln Ajjrıları derhal. keser 
Diğer taraftan veliaht Yu- l . 1.-. va.n mağlup olacağı düşüncesi- cabmda günde 3 kaşe ahnablfir, Her yerde pullu kututarı ısrarla isteyif1.,. 

le o gece Bizans müdaf:aasında 
kuma.ndanhklatını takdir ettiği ı 

~ ~~·~ra:I hatti 8lrimda yeşil bir ellUe 
hilcumJa.rı karşısında aci2Jeerini okluğunu farlıııedıenler ibiJe lMı
kabul etmekten başka bir şey lund\lğu ileı::i sürülüyordu. 
yapamadı. İkinci Muı ada t.eh-rar Bu mucizevi hareketten Tiirk 
bu fetih arzusundan vazgeçmesi lerin korktuklarını ve onıın iç.in 
için bir sefir göndermeyi ka- çekildı"klerini iddia edenler de 
rarl~tırdılar, fa.ka.t Kora.ks'ı11 çoktu. 
feci ikıbeti hepsini ürküttüğü Fak-at bunun sebebi bir an 
için bu cesareti hiçbirisi göste- evvel Anadoluda zuhur edecek 
remiyor, sefirliği kabul etmiyor- ı isyanın tenkili pla!nının ta.tbik 
du. ediJebilmesı dteyfiyeli idi. * Meryem ana meselesine gelin-

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı MiUJiİI' 

lüğünden: 
Adil saglığıncla Nndıde ile yckcligeı ine nıüteşckkil kefil n~ ıı:ıili 

borçlu olarak 534/10407 ht.'Sap No. FHI.) sandığımızdan aldıkliııı (85611) 
raya karşı Be7oglunda Snr~ L~ıtfl muhallcsin.<le Kançılnrya sulta.:ı~1d~ 
20, 22, 24 yeıu 18 No. lu kaı·gır .. partımını bırlııı.: derecede ipotek 
lerdlr. 

Dosya içinde bulunan tapu kayıt ı;ur('lindc,. (131'.)0 lund,1 Aı;nı.ı1ı~ 
mahallcı;.nln ŞE-hbendf'r soknrınd;ı e .ki 20, 22 ? ı Y"'" ı r. :o. o. l•ı • 1 

:;".-" 

7 şimıılen e\ 10 garhen ev 9 cenubeıı 301 ılc mahdut 112 ı ıct,·c .ıO d• ~ 
~e murabbaı npar:mhndır. (3 üncü icrıının 34/4079 No. sile s.•ııclıgııı j;,6' 
gınd,ın dolayı hacız \•ar ise ele S;ınclı1< ve nn1>t<'rıle:ı in huk""Ukuıı::ı ili 
dcgı!dlr.) · 

Heı·gejeci de terbiye da!resin- 1 Güreş ayakta çok silnnedi .. 
de Halim Paşaya karşı bir selam l Hergeleci çırpınarak paşa va 

Ertesi sabe.b, Tür kaskerleri - ce: lkincı Muradın çadırına gi
nin siperlerinden çekildiğini gö- ren Meryem ana mıydı, yoksa 
ren Bizans askerleri ve halkı ı vcliahd Yuvanın gth~ ve gü
büyük bir hayret içinde kaldılar. rel kansı mı idi? Bu hadise 
Şehir dahilinde bir rivayet do- tanhin karanlıklarında gömülü
laşıyor; rahiplCT geceleyin Mer- dür. Kora.ks'ın fed i.kıbetind~n 
re.m . ananın gökten indiğini, sonra kimsenin sefirliği kabul et 1 
ıkincı Muradın çadırına girip memesi düşünülürse bu muam-

1 - Feryat, Şimalde bir kaza mer- Bizanslıların rahat bıra3r'-"'"'l- ül kezimi:ı.. 2 - Akdeniz kenarında m{ı- umao ma pek de 002·· emiyecek bir şey 

_ lkra1a esas olan muh:ınımln raprınma gorı• ıncsnhası 282 nrş)n ter~ıt' 
de ı_ı;ı \c rlışı. boy~l.' .k:irgi.~· apartmanrlır, blmı bı• buçuk l,;ıtlı c be~~ 
lldiı. Dair<'lerın bırı üç, donlu be er od::ı birer ~ufa, mutfak, h<ıl:\ 'e 
mnhıılli elektrik, terkos ve hav:ır.o:t.ı h siscıtı 'r.rdır. ~aktı. Arap Said, HalWn pqanın doğru bir nara salladı: • ı 

aı kasında. ve ayakta idi 1 - Hayda Maşallah be! .. 
Hallın paşa, başmı ı.;evirdi. A-1 Hergelecinin bu narası çok 

rap Saide işaret ederek yanına 
1 

neş'eli ve m8.nalar dolu idi. Has-! 
çağırdı. \'e: , muu çabuk temizleyeceğine de-

-;;- Said, hakemliği sen yap!.. lıi.let eyleycın1u. 
lstersen Ali pehlivanı da yanı• Nara salla.yan Hergeleci, bir-
na al! .. dedi. dt-nbire hıı.smının il?.erine yiirü-

AH pehlivan, Sultan Azizin ~- dü ve bu sefer çaprazı o doldur
tri harnla.cılannd8n "di. Pehli · l du. 
vanhk etmiş olduğundan hakmı Hergeleci hasmını çapraza 
»k yapa.bilirdi. Halim paşanın 1 taktıktan sonra ~run oturdu
yalısında gec,ıinip giden birisi ğu yere doğru sürmeğe başladı. 
idi. . _Davut, çaprudan sıynlma:k 

AJ'&p Said, Ali pehHvanı ya·~ ~Bl çok uğraştı .. Fakat muvaf
nına a.klı. Ve meydana geldi. Da· I' fak.ola~~dı. Bir ~engele gelip 
'YUtla Herg-eleeiye hitaben: yenılt>Cegı!1den korktu. Bu se-

,__Pehlivanlar, hakemliği ben heple birdenbire dönerek Nuiımı
'Ye Ali pehlivan yapacağız. Gü· j nın altına yattı. 
reş Jmoan kıra.nadır. Suya ve Bu yatış tam ~n huzu
yağa gitmek yoktur. Silinmek runda olmm1tu. Da\'l.lt, ikinci 
yoktur. Yeniş pomak işi çivi yu defa olarak alta. düşrniiş bulunu-
ka.r.dır. yordu. 

Dediktan sonra: Halim pasa, tit.izlenmişti. Ha.-
- Güreş bef'abere ayntmaz.. remağnsiyle Arap Saidi çağırt-

Ona göre tutun... b. Paşa Saldle şöyle .konuşmut-
Diye de ihtar da bulundu: tu: 
Hergeleci, görünüşte sakindi - Said, bu ne hal? 

Fa.kat içi dalgalı ve fırtınalı 
idi. Meydana. çıkar, <µJonaz Da
vudu -altüst et.meğe, h&tti. eli& 
den pline toparlauiığı gıöi alıp 
~k çok mağrur oW:ı e
fendinin önünde sırtını yere 
vurmak karannda idi. 

Anp &Wd, ihtarını bitirmişti, 
o.ut, pılpuunağa başladı, Her~ 
pleei de hamun.a uyarak peş • 

Said. cevap vermemişti. Sus-
muştu. Paşa hiddetle: 

- Davut, idmansız .mı yoka? 
- Hayır paşaml. 
- Eh! Bu ne rezalet? 

ft'\J yapm&p koyuldu. 
HeW1aşmalar oldu. Halim - Davudu sen bile böyle ya-

Paşa ile Arap Said, Da.vuttaQ pemıyorBUn? 
p emindiler. Muhakkak küçük 
lwmmıı yenecekti. · 
Paşa ve Arap Said Hergele

ciyi hiç bir 1eye benzetememiş
lerdi. Evet, adaJeli, çevik yapılı 
~ pehliVRJ1dı. Li:kin nihaıyet 
bir avuç adamdı. Davuda ne ya,,. 
pabilirdi? Davut, Arap Saide 
bile mr geliyordu. 

Heli.Haşmalardan sonra güreş 
ı1UnSı1o ~başlamaz, Davut 
bir hamlede hasmına çapra.7.8 

~ .... 
- Böyle giderse güreşi bl

raktınnm .. 
- Paşam, ıgilrfJli bıraktınnak 

olınaz. .. 
- Neden olmasın? Davudu 

yenecek herif! .. 
- Paşam, belli obnas gilreş

tir bu .. 
- Görmüyor musun on diV 

kika içinde iki kere altına aJdı 
hem de kolaylıkla ve ustalıkla •. 

hım biı• şehrimiz; içilir. 3 - tnadile nı emrettiğini söylüyorlardı; değildir . 

m~hur süt \'eren bir haY"·an, bir 1 t ~I • Vüdeslnde borç Odenme<figlııdt•ıı 3202 No. hı ı,::ınuııun 46 mcı ııtıf~ 
nır. matufu 40 mc1 maddPsiııe RÖre snt.lması iı·abeden mt".lkÜı· k:urıı:lr ~ 
mıının. t.aın:mu l>ir bı'.1.'Uk oy ıııfiddc~tı.• açık :ırtlll'lnayn konmu~tur. ,, 
tapu sıcıl knydınıı gorc y:ıpılmaktanıı· Aı·ttıl'lnay:ı girmek isteyen < -~ 
Ura pey akçesi verf't·ektir. Milli bankolarun11dıın biriııin teminat ıııelt J 

~e~:::::ı~~~.y:::ı:~:ı~ü~i1: _ stanbul Belediyesi ilan~ 
Jeri. 6- Beyaz, güzel san'at. 7- Hay. 

\'an papucu, -doiu. 8- tnsanların bi.i-ı 
yük babası, olmayan. 9- Orta zaman 
larda Fransada krallık etmiş bir hü· ı 
kiimdar, Anadoluda su yollarına ve
rilen isim. 10 - Medeniyet merkez
lerinden biıi, on ikisi bir yıl eder. 

YUKARIDAN AŞA~IYA: 

Edirnekapı Sıhhat merk~le Oskiiclar Çocuk blıkım e\Utin yıllık ihU
yacı için alınacak pırinç, kuru fasulye, tereyağı, !tadeyaiı satr. erzak tem
diden açık eksiltmeye- konulmuftur. Tahmın b4-deli 1416 lira 45 kuruş v.? 
ilk teminatı 106 lira Z3 kuruştur. Şartnamesi Zabıt ve Muanwlat Mlidürlü- I 
ğu kaleminde aörUlebılir. tnaıe 20/10/1941 pnzartesi gilniı saat 14 de Daimt · 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teınımıt m&kbuz v••ya mektuplari· 
l<! ihale ıtlnil muayyen Siaatte Dabnt S::nC"ü~nde bulunmaları. • (905S) 

Ehemmiyetle nazarı dikkate 

~'1 kabul oluı~UI·. Birikmiş bütün vergilel'le bcledlye resimleri ,·c ~ 
l<'aresi ve UıvJz bedeli \'C te-llaliye rtlsuınu büı-çluya aittir. Aı·ttırJl1;ı rf 
namesi 13/10/1941 tarihinden ltihnreıı tetkik etmek istiyenlere sandl• ., 
kuk işl"ri ser\·isiııde açık bulumlurul:ıcaktır. Taou sicil kaydı ve sıılt f 
:ıumlu fa.ahat ta .,arlnamede ve Uıkip dosyasında vardır. ArttırnıllY' 
ınls olanlar, ounlan tetkik ~lerek ı-;jtılığa f:tkıu·ılan gayri menkul 
kında her ı;eyi öğrcnnıi; ad \'e tA·lakkf olunur. Blrinci arUırma 1/ı 
Paznr~ giinü Cagaloglund.ı khin "andıgımv.tLı bllat 10 dan 12 :ye 
yr1pılacakbr, Muvakkat ihw!t- ynpılab:lııı.!l'i frın teklif edilecek 
tercihan ahnmaın icabedcn K'-'Yl'i ıu.•nkıtl n\\lkcUetiyetile sandık 
t.ın1amen geÇnıiş ohnm;ı prttır. Aluıi L.-ıkdirde on arl.branıll üıahhod4 
k11lmıık ~rUle 17/12IJ941 4;al'şamba gı.111ü aynı m:ıbalae ve aynf 

İspa.rtada imil edilmiş her kali~ en güzel halılar !a
tanbuı Sirkeci caddesi Hamidiye türbesi ya.tıında (ISPARTA 
HALI PAZARINDJ.ı.)satılma.ktadır. 

En müı,.~<Ülpt>;e.P..ı\t müşterilerini memnun Hifi"·ek nUmun&
ler mevcut olduğu gibi her kalitede ve ~b'adta sipariş de ka
bul olunur. 

1 
soıı arttırması yapıl.w;ıktıı·. Bu :ırttırmııda g.ıyri nıenkul en ı;ok art 
i.İ.'ltlinde bll"akılal'aktır, H11kl:wı t.-ıpıı sidllerilc ssıbit olmıvan ııtaca1'111,r 

1 • 

1 irtifak hakltı ı;ahiplerlnin hu ruoklıırını ve husu&le faiz ve masarife 

1 - Uıer\Jle oturulur, 2 - Harbe 
gjrmefe bfr tl.lrlO karar y~n 
bir ın.emleket. mühim bir w.vumu7.. 
3 - Bilhassa iftar sofra$mdrr tadı 1 
çık'an bir tatlı, plAvın sulusu. 4 -
Yahudi dllşmanı bir ırk, kan. 5 -
Neş'eli. 6 ...... Akide, yarım deiil. 7-
Dünyanın en şefkatli mahlı'.ıku, şanlı 
sancatımı~da "ardır. 8 - YU1.e gü
len. 9 - İkinci, ka~ eeklden mü

rekkep kurutmak için kullı\nılırdı. "iıl••••••••••••••••••••••••••••I 
iddial;ırıoı llAn tarihinden itilmrcn yirınl gün 'ıı;lnde e-.·rakı ınilsb1 

beraber dairemize bildirmf!kri lA;r.ım-iır. Ru suretle hııklarını bUdl ,t. 
ol;ınl:ırla haklan tapu sicıllenlt! sabitıılmıy:mlar ~tıı,; bedf!linin ~ 

10 - Şerefle mailüp düşen br kah-
raman millet, ince yarış kayığ1. 

ZA v 1 - Cihanair .A.kerlik ıube-

sinden 1340 senesinde alınış oldu-

tı,ım terhis vesıkamı zayi ettim. Ye-

nis.inl alacaiımdan eskislftln hük.Jnll 

yoktur. 

lbrahim o6hı Mell\duh Tümer 

Karar hulasasıdır 
C 941/104G 
lııfilli Koruma lnımmuna muh.ıle/etten sudu Hal~slcAr GAAt raddesi 182 

numarada nalburluk ucaretile meşgul Kara~t clflt.ı Anuanlk hakkında I 
1stanbu[ Asliye 2 incj c~ mahkemesinde cereynn Hım muha'k~i neti- ı 

m:ısından hariç 'kalırlar. O.ılın ra1J:ı mnlUmat nlınak jqtiyenlerln 
dosya No. sile ııendığımız. hıı'kuk i~ servisine mürn<:aat etmeleri 1 
ilan olunur. 

• • • 
cesinde suçlunun fıU sabit Qlduğundan Milli Konuna ~nununun 32/)1 O 1 K 
59/3 maddeleri mucıbi~ yirmi beş lira para <eu.ı;;ı ödf'f11eSırıe- ve 7 giln K A T .J 
müddetle dükl-.anının kap.'\iılmasına ve hükum kat'flf'Ştiğırıdcn ücreti suç- ~ F.mniy+'t Sandıgı· Sandıkbıı ahnan l(ııyri me1ıkulil ipott>.k J(ii~~ 
luya alt olmak üzere karar hülAsasının Y~ Saball ~a.-...t~nde neşredıl-' i<;tl:-·<'nkre muhammiıılerlmlzln koymu~ oldugu kıym<:-tin % 4() ııı ıet"~ 
mesine 30/4/1941 t.ıırihınde karar v•rildi. c!l(13.:t,, t k •• .. _I .. ~d " ı " " ·" e ıncme uzere ı .... e .,., e .. nin yarısın~ kadar borç vermek suretı c 

ı•••••••••••ill••••••••••••• lık gci:;ternı~ktedlr. (9022) 

Gayrimenkul ~atış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdilf 

lüğünden 
N1h ber s:ığlığ.nda 8730/14461 h,•~p No. sile snndıiımız<lıın ~ 

bor<'a ka111ı Bo~ıızıçinde Ortaköyde Palanga sok~ında e:;ki 13 rtP 
:No. lu bnhçeli apartmanı birln<'i derecede ipotek etm.ııtir, ~ 

Dosy_ada mevcut. tapu kaydı ~ı:l'ı t~ııde ( Boıta:t.içinde Orlakö) M ıı'1 
langa sokağında eskı 13 yen. 23 kapı Nıl, lu hududu s,ığı Amiriıı "'.J 
ve bah~I solu Növber h:ınesi llrk:ı'ı Eııılaki Mılliy<'ye ait ar.:ı ~ 
Palanga sok:ığile mahdut 1241 arşın ınikt.rırıııd:ı apartman olduj!u 

girdi ve sürdü. 
Hergeleci, hasmını üç adım 

a.nca.k götürebilmişti . Bu çap
raz a.Jma. ve üç adım esnasında 
Haliın pa.şa ile Arap &udi gör

. ::-~~·k söylüyorum.. Böyle ı 
gıderse güreşi yanm saat AOh· _ 
ra bıraktlnnm .. 

Askerlik işleri 1 erlılmı>ktcdlr. ~ 

ikraza ı•sas olan muhammin r:ıpuruıı..ı !<Öre umum mt>sahası ız41 1 

muknhili bulunan 713 metrC' murablnıı olup lmndıın 320 arŞ"Jn ıııtıjtll 
bulunan 184 metre murııbbaı fü:eı İıl"' ınt•tl<tlr apartman ynpılmıştır· il rf' 
dört buçuk kattır, tavan ve d<işt>m•' ve catı öı·tüsü ahşaptır. Dört V .i' 
den nı{irekkep mezk(ır ~ıpıırtmaııın Jııirelerinin blr;nde beş, iklsinc:le 'F'( 
Şt>r oda birer sofn zemındc nyrıca riort oda bir mutfak odunluk ve çıl'_ 
şırlık ve umum binnda l'lektrik \ f' sı•hir suyu tesisatı vardır. otilS' 
Derkana 11000 liraya ıkincı derecede ı pcıtektlr. Bu ipotek sandığın 'e ııl 

meliydi .. 
P~ olduğu yerden kalkmış

tı. Kendi kendine söyleniyor -
du: 

tşte, nihayet ilk hamlede 
gidiyor. 

.Arap Said de: 
- Ali pehlivan, bunlıu: bW 

ne zannediyorlardı be? Bu İb-
:ra..'ll.. Bir de paşadan beni i.ste
mı~ .. İşte Davut bir elde gotü
rıiyoı .. dedi. 

7.ava.Hı Hergaecin!ın, hem
.OOrisinin de aklı başından git
mişti.. Hergeleci bir elde uçup 
gi1mı"şü. 

Fakat, hepsinin düşünceleri 
birazdan alt üst oldu. Koca 
tistad Hergeleci hasmına. m~ 
ynn baş attı. Önden bir köstek 
vurarak bir ç.oclik gibi hasmını 
&tüne düşürüp altına. aldı. 

Bir anda olan bu hareket ~ 
teı paşa o.lınıtk ibere hepsini hay 
retle"9 ~ f8SJU'ttı. 

Davut, hasmının altına dfu:eı' 
düşmez havalanıp bc;mat iste. 
di. ikin demir pençe onu sar
mıfll. 

Hergeleci, hasmım altına alır 
alm.a.7., iç kuığı vurdu. Üste de 
ard a_ye.ğımıı altından -köeteıkle
di. 

Da.vut, ha.valumAk istediyse 
de sıro8*J bağlandığını ve kur. 
~ Qi)zülmM bnkinı olbıadı

gördü, 

Da. vut, 11Bta bir peh1iWıiııdı 
Ha.-munındurull&rım~~nı; 
larını illi elde anlannştı. nas. 
IDUWl eabya gelir aclaa olmaıı 

- Da vudun ki rezalettir. 
Ne diye çıkıştJ .. HaJbuki, za. 

vallı Davwt da ne kabahat var
dı. lbramın iUm olduğunu bil -
miyorlardı. 

. ~er ibramın kim. olduğunu 
bilmış olsalardı bu laflan ko • 
nuşur1ar mıydı? Fakat, en zi
yade huyL'\.tlan ve düşünceye da
l~ Arap Saiddi.. Bu, küçük he
rif Davudu böyle paçavraya 
çe\'irirse, nihayet sıra kendisi
ne gelecekti .. 

Fakat, Arap Said, oodişcli 
olmakla beraber o kadar düşün
miyordu. O, Davut değildi. Vu
rur kırarf I/ 

Davut, ikinci defa. alta da.,,__ 
tüğü zaman düşünm G.ştU: u-r 

-.- Ne olacak bu iş? , 
t~ kıncılığa ve zora dökeel'ek 

küçük hasmını bir elde altına 
alarak mağlup etmek gerekti. 
Davut, böyle dUşllnilyordu. 

Davut, Hergelecinin altında 
bir.kaç dakika kadar kaldı. O\.' 
yupdan oyuna geçtiler. 

Nihayet Davut, bu sefer de 
bir kolayım bulup haamınm al
tmdan kalktı. Ba.skı ile kalk
mıştı. 

Eb ! Davut da çok usta bir 
pehliv&Jıdı. Zeki olduğundan 
güreşin girdisini, c:ıktJsını bilir
di. Öyle aptal bir adam değil
di. 

Davut, ikinci defa alta ~ 
şünde hasmını daha ziyade tart 
Dllfb, Onun berbad bir pehli
Wll olduğunu baş belisı oldu
~ anlamıftL 

Fat ih Askerlik tubeelnden: 

Lev. Tcğm. Hoyıi oglu Celal 48733 
Adresi: Taksim, Şehit Muht.arbey 

c~d. Somer Apart. No. 75 

Yd. Tbb, Tetın. Hasip oğlu M 
Orhan (43702) . 

Adreııi: Aksaray tnebey Mh. Koço 
Bey sokak No. 36 

işi: Haseki lıastahanesı Nisaiye 
asistanı. 

Acele şubeye ml\rcaaatlan. 

b..AN 
Kartal Sulh mahkerneelnden: 

Naşide ile Beşir ve kansı Fatma ve 1 
A7.iz Beşir çocukları Halit ve Halil 
ile şaylan ve müştereken mutasarrıf I 
oldukları Pendikkte tsmetpaşa cad

desinde k~ln iki küçük oda ve biı 1 

mutfak ile bir halası bulunan 2a 1 
nıetre murabbaı mahalde kAin bir 

bap hanenin izalej şilyuu zımnında 

ıatılmaSJna karar verllmlş olmakla 

10/11/l~l tarıhlne mUsadif pazar-

tesi günü saat 16 da birinci arttırma-, 

sı icra kılınıp kıymeti muhanunene

lli olan (450) liranın yüzde yetmiş 1 

beşi nisbetinde talip bulunduj'u tak-, 

dırde ihalesi le.Ta kılınacııtı ve aksi 

takdirde en son arttırıının taahhüdü 

baki k~k Ü1..ere 15 gün sonra ya

ni 25/11/9·U salı ıünli saat 11 de 

kat'! ihalesi icr.ı kılınacatı ve ıart-

namesini &örmek ib-tiyeruerin \'e bu 

ıayrl menkul üzerinde bir hak iddia 1 
edenlerin tarihi illndan iUbaren 

Kartal Sulh mahkemeeine :ınünc:aaı 

illa o1uDuı'. 

Küçük tasarruf 
hesaplan 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEflDELEA: 4 fubat, 2 Mayıe, 

1 Aluetoa, a lkJnoitepln 
tarUlllMle )lapılır. 

1941 
ı adiet 2000 Lir&lik = 2000.-Llnl 
3 > 1000 ;:. =3000.- > 
2 > 760 > .._,. 1~-> 
4 > 500 > =2000.- > 
8 > 260 .> = 2000.- > 

35 > 100 > = 3500.- > 
80 > 50 > = fOOOr- > 

300 > 20 > =8000.- > 

J 

terilerln hukukuna müessir değildir. 

Vadesinde borç ödenmecUğindt>ıı 3202 No. lu kanunun 46 ıncı ~1'' 
ıılııin maturu 40 ıncı maddesine göı-e satılması icabedcn manmü :ıcı'1J. 
bahçelı mezk<ır · apartmanın tamamı bir buı;uk ay mucldctle açık nrtt ~ 
~o~ımuştur. &ıtı.ş tapu sicil kaydına glirc yapılmaktııdıı. Arttırmııy:ı gi~ 
ıı.-ııyen (1520) lıra pey ak<:·esi verf'ce-Ktir. Milli bankıılardan birinin lıc' 
~ıt mckh~bu fü~ k:.bul ~lunıır. Birıkmlş bütün vcrgikrlc Belediye ı rsl~ 
'c vakıf ıc~resı ve tavız tutıın tellfıliyo riisumu boı·çluya niltir. ;.rtt rt 
şnrtııamPsi 13/10/1941 tarihindı•ıı itibaren tctk·k et.nek istiyenlrl'C ~ ~ 
dık hukuk ışleri servisinde açık bulurıdurulacnktır. Tııpu ski! kllY"ı t1' 
sair li.ızııınlu mall'ımat ta şartn:ımerle ve takip dosyasın•la vardır. ,.vtt~J 
mnya gırmlş olanlar, bunları telkik ederek s:ıtılığn çıknrıLın gayri ıııe/r' 
hakkında her şeyi öğrenmiş a<l ve telfıkki olunur. Birinci arttınno ıtı2 ı 
tarıhinc müs:ıdif pazartesi gilnü Ca~aloğlunda kli!n sandığımızda o;.'lllJ 
dan 12 Ye kadar yapılacaktır. Mu\•akkat ihale yapılnbilmesi iı:ln teklif si' 
lccC'k bedelin tercihan alınması lcabeden gayrı menkul ınükelJefiyetile 
dık nlacaf'Jnı t.'lmamen geçmiş olması şarttır. Aksi ttıkdlı:de son :ırtt•~",., 
t<ıı.hhı.ldiı baki k:ılmak şnrtilc 17 /12/94 ı çarşamba gi.lnü ayni mah3ıde ~ 
ayni saatte son ııı1tırın.1"1 yapılacnktır. Bu nrttırnuıdıı gayıi nıı nJ<1ll r' 

çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tnpu slcillerlle sabit ~il 
yan alacaklılar ve irtifak hakkı sahiplerinin hu haklarını \'e hu...r:usile ~ 
ve . m?sari~e daır iddialaı·rnı iUın tarihinden itibaren 20 giln içinde c'lf' ~ 
musbıtclcrıle beraber dairemize bildirmt>lcı·i lAzımdır. Bu suretle haıcl~ 
bildirmem.iş ol~nlarla hakları topu sicllle.rl!e sabit olnuyanlar satış ~ 
nin paylaşmasından haric: kalırlar. Daha fazlıı maltlmot almnk ıstiYerı:...t' 
4ö/1347 dosya No. sile sandıfııııız hukuk işleri servisine mtlracıuıt t/IP" 
leri Hizumu ilAn olunur. 

• • • 
. DlKKAl · 

b!ınıy~ .. noııu e&odııktan--alı~n ıtıtıi nwnkulü ipotek ı~ 
i.tiyenlere 'muhaın'minlerlmizin koymuş olduğu kıymet'n % 40 nı t~ 
etmeınek üzere ihale bedelinin )'ıırısına kadar borç vermek suretUe it 
lık göstermektedir. (9023) 

Sahibi: A, Cem•l•ddln laraço§lu Nfliri1at Müdüril: Maolt 
Bllsıldt~ vrr: <H. Bekir GUf'Mylar ve A. Cemal"411• •~otlu 


