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Almanlar ._ __ ..._. 
bikiitiyor: 

Mabsur ttidarm 
İIDbaSI bitti 

. . 

~-. --~-. 
alınan esirlerin 

yek6na 350 bini 
aıtı 

~Eaatı 11ttıaat, Snııt im· 

1 
Y• miyatilt çek nlil 

ıiriyır 
Bertin, 13 ( a.a.) - Alm&:oı 

ordul&l'ı başkuma&ıdanbğınm 
tebliği: Dnieper'in dolu kem
minc:leki muharebe de bir Hırvat 
alayı da ilk dela olarak ateşe 
girmiftir. 

Viazma yakınanda çevrilmiş 
olan Sovyet kuvvetlerinin im
hası hemen hemen bitmifür. 

Savq tay:yarelerimis dün 
gece Moakovada ukerl elıem
miyeti haiz olan t.i&1eri bom.· 
balamltlardu'· 

lıfa.nş denizi lbıerindc dün Al-
man av tayyareleri 6 ve devri
ye gem~ri de 2 İngilia tayyare
si düşürmüşlerdir. 
~ gece oklukça ~ İngi

liz lnnba tayyareleri Alman
yanın fimal baf.ıslna ve 
cenubun& akın yapmlf)ar ve 
bir çok yerlere infilak ve yan .. 
guı bombalari ~- Halk 
&1"&8Ulda ölü ve yaralı vıardır. 

Muhtelif yerl~.'"de binalar ha.
rap olmuş veya ha.sara uframıg
br. 

ftıirle.r Sl>4} Mai aştı 
Berlin, 13 ( a.a.) - Abnan or

duları başkumandaıılıjuwı hu· 
susi teblıği: 

GONLOK 

Briansk ve Viuma meydan 
JDuharebeleriııde Alman kıta· 
~~~~·n eeir mik· 

lUnbD-t'""fiuoı~~. 'D.tnıilr-
tan durmadan artmkatdalr. 

BıiuA ...... Wlılf"t 

lertn ve ~in mıktan 
durmadan artmaktadır. 

v..ma ieşebbö9ü 
Benin, 13 (a.a.) - D.N.B.: 

Beriin, 13 (a.a.) - D.N.B: 
ajansının bildirdiğine göre Bri
anskta husule getirilen cepler
de çmıber içine alman Sovyet 
ıutaıan dün kendilerine şarka 
doğru bir yol ıM}ma.k için nevmi
dane teşebbüslerde bulunmuş .. 
lar ise de her def asında Alman 
topçusunun mlnia a~ ge. 
ri p~r. Sovyet 
Jer pek ağır zayiata uğraım111ar-

Briaııek ve Viamıa mıntaka. • 
llmdaki imha muharebeaeri ne
ticesinde yalnız çok miktarda 

. ti inanmamak bir .ııe- dır. Bu mmtakada alınan eeir-

teeıkil eder. Fakat~--------------------------------------~ 
• ( 9onu uyf• 1 .otun S de) · 

.ı..._. yukanki t>eyana.tiyle H 1 
~letiain beyanabm telif 

.... _~ ~b ~· ARSIN DO~URDU~U MESELELER ~ Çünkü onun 
tam... emperyalWt e-
lhtiw. w bunları a.çak &-

etmektedir. Çünkü 
l'eıunl te.intflgöre, bol-

.__ ortadan bldınhnca, 
~ milletinin vatanma 
~nu.aı: .. a.. milleti -

nelaini kırmıyacak w 
karar}AfUktan aon

ı....!o~raklannı tahliye et-
~er. I>oktor FuM iae 

Kanlı bir imtihana doQru 
Milletler, iki manzumeye ayralmlf gibidir. Milyar· 
larm ç ı k a r a c a I • ordulann hedefi dOnya 

nimetlerini paylatmak olacaktır. tarkında Amwıya 
lliyul, !lem um..df bir 

~'1 bulduj~ anlatı- lki yıhn hidiaeleri, harbin 1 Yirm.iııci a.aır medeniyeti, de-
bir mD1din tllpnlk- ~-: •~-- sahaauıı cr.nia. ıı.izlerin nanın .. _ -a.~u·· · h rp lılıı""'llırtn.rt.ıirl • • ·--=• . .....,.,..~ve LCDU. n-·-- -.enaıı.u gını. a 
81~ ~~nın ıettikçe genipetti. Vaziyet öyle meydanlan haline eoktu. Dev-

bibakkın JIMrak e: getiriyor ki Jer müsaııwu • 
• Avnıpayı lngüis .•il- harp a~ ,.,;. &.ekli a..u.ı ru, en RDgin ve 

kuftarmak ıatiyen yaıwı derialik _ eibuıtümaı deY 
ftaeıa•ı lngilteN~i Av- lerini de sara- IEIAL IOÇEA Jetlerin kaynak. 
. hayatmdakı abp o- cak w ınuha- la.riyle de beeJe. 

..__-: bez?. tat....,_, :hat.ti &llDJar, k&me kürmiıı -. ve 1 mek iınkiaı kalmadı. Askeri 
~ ~ Avrupada w;suz buıeabw me.mde savaşa- ınecıburiyet ,eli silih tutanı ceJb 

ftSİfe deruhte edec&- eaklar!. (8ont1 uyf• 2 aUtun 2 de) 

-...unr. AWUJ>l.)'1 Avnı- .;.. ...... .----------------------==-==----=---=-=-yapnelı' için bu müea- ...w-t ~--..at v--·- h" abldlğmı ~ geniş sah.eda DV- n .... .._., manyanuı -.T-o"• ücımı et-
~ •imettar. ıel8ihat vameai dolnıduı doğ- meei medeniyet" iMaaiyet uğ
laak lra1el!'D• mevtiiade ruya Rus milletine tereUttp • nmda, yahut bqka bir hayır 

~,..11 anıa+-- ve Av- der. ~ Birliğinin 170, 111.Msadı ile bazı memleketleri 
... ..,"' i 200 milJOn nilfu&uDdan bah8et- imar etmeyi kendisi için bir Ya-~~&ele aleyh miyoruz. ll'Ua.t Rmyada ~ zile bümeetnirJ neticesidir, bol-

.~ .... ile .... .-•• v.a; ohn._ A!mua dtusuna as teVilderbı hiyanetleri koftu&u 
,.,._.~,.....Darıında ~"'iÇ; çıM mhvi bir mtll:tanla koca değildir. Bmın ~ gö

vazife 8&huı aıt;lkbll halis bir Rus ktWeai vanbr ki re, taamız ve isttı& hınUanndan 
ta.:.._ ~sanda tan Ye -.-. bunu hioe 1aymak, iptida ka· mwın bir medeni millet ancak 
~ ~ vimler gibi ~ altlnda tut- kendi nailli topraklan berinde ~ ~ ~ mak akim~ 'ft ~ bir imar vazifesiyle mükelleftir • 

lcJn aerbe8t bir yol etmiyıeeeti bir beksi# ve bir Taribt vazifem iealJI diye bir ka· 
~ Dr. Ji\mJı ile hatadır. Binaenaleyh, Dr. Funk vim k~ memleketlerde siya. 
bir an için bia de bbul Rusyada Mı ıslahat YU.ifeısiniıı ~ l'e iktisadi faali~ M:
»!ıhat;ke 8oYyetJer Bir- Almaııy&)I& terettüp ettiğini eöy IDm o~ kalkana bunun a.-
~ mağJtp olursa lerken biç bir bakımdan kwti- dma ~ clln7a l6gat kitap. 

artık ~ sinin bu iddiuma iltir&k ede- lan, fapmı hareketi dot\uıcıya 
t;:nmu. BinaenaJ.eyb ıniyonız ve hak veremiyonaz. kadar, taa.rnaz w tatili adını 

lliyuf, hem iktisadi Dr. Funk bu vazifenin Alman- vennitjıti ki dünya .kadar esiri 
~ an&nıtia- yqa ait olduğunu muhik gö&- bir haftliıetür '\le ~t V! 

RU8yadald termek için A1maıı miHetjnhı medmiyet mefhumlartle hlc bir 
deAlld1ğtn Fa- imar eenerjilerliyle dolu oldu - ali-ası yoktur. İşte bu dllş1&8-
~ uyıun bir jund8ll ve Avnıpanın fark ce dolay:uliylıe Alman fktisa4 

"'*ua gelmesini iste - sahı81nda ıalahat rieude ge- Nasınnm nutkunu Filhnır'in 
ı.tıi! g6rörtlz. Haıtti: tirmeyi tarihi bir vuife olarak nuthndaki beyanata hiç uy

bira& tesir ve tazyik bsıimsemi9 bulunduğundan. b&b- gUL görmiyorm ve bq>nt ecti-
da sa. 1UIDdiliri&. .ıiyorus. )10l'US. 

._ ~ lll*Wd Ba •' '-~ BM ıe&ClnWTAJ(nf 

......... 
ve flddetll All -..111 

tazyikı karp:.uı· KU111 1 

tahliye edileli 

Allllln w 1111111 kıyhf 
titllrl lsn adedi 12 ~li 

tecmtz ıdlfOI 

lioUova, 13 (La.) - Sovyet JI. R-···-J 
öğle vakti tebllli: .. -

12 ~ ıeeeei. ıntaıan _ F d 
mu bUttbı cephe iıntidadmca ra n sa a 
düşmanla ~. lfu-
h&rebeler, bilh.._, Viuma ~-

:~metinde ,. ~ o1ınut- Harbin mes'ul 
Brlua tah:t)~ ~ h 

Moekova, ıa <a.a.) - Sov- şa ıslan içı•n 
yet haberler bilroswıun dün ak· '1 

f8,mJd tebliği: 12 llkt~"itıde, t hkik t ba lad 
lutalanmız bütün Cephe bo - a a ş ) 
yunca çaımlŞlll.l§lardır. Muhare-
be. bilhaaB& Viuına ve Bria.nsk 
istikametlerinde şiddetli olmuş- Berlin, 13 (a.a.) - D. N. B. : 
tur. Kıtaıraımız Brianslt ijehrini Umumiyetle iyi malfnnat alM. 
botaıtnıışlardJr. J'ranaız mahaftlinde öğnnlJ6. 

27 Aım.n tayyaresi tahrip e- ğine nuaraıı Fhıısa inhtww.. 
dilmittir. H Sovyet tayyareeıı nın mee'u'l ,uı.t~ U& 
kayıpur. sdli ve Biyuf tahkikat,,...,. 

Almıu~ komutanlığı muhare- için tetkil edilen .,.,..... 
beye durmadan yeni birlikler divan tetldkatuaa bllm -.O 
&'ÖD<iermektedir. DibJman techl- cıvannda mahpue balUDaD ıı.ı. 
zat itibariyle çok büyük kayıp • dier, Blum, Gamelin " ....... 
lar bahasına intalanauzi ~ büroeu eelr:i direkt6rtl ~ 

C .. nu u)'f• a .at.ut e ••> (9ont1 •)'f• ı elhlt 4 .., 

BiR KADiRŞiNASLIK 
Belediye, büyük Fatihin 

heyKelini diktiriyor 
• Tarihi meydanan yeniden tanzimi kararlaştrnldl, ya· 

Şark cıpnasiıdı ,- --- ktnda heykeltraşlarımız ara&1nda m?sabaka açalacak 

Rusyayı Yardim Vali ve Belediye ReW Dokter Litt1 Kriııu, ......... , l<,&-

Hare. . k&tın ~8:'::.,. ıı=. ......... MU't••m Wr ...,, ..... dik· 

a Bu hususta alakadarlara li· - -
"Sov•etlere ilk mm gelen emirler vailmfş ve 1 7 1 f k { h U•• ı A 5851 ., tedkikat yapılmağa ~ vn S O Qf l a bahar aef eri içinde tır. 

lerkızdı 
...... v .... --........................ MWin 

.,wdeöyle de\111111 edlyol'. Al-

---. cepbeye tMe .kuv
wıth gH iMmı!t1e, MO&ko-
va wa w tlMle M)lldeaW 
~ . 

ONl'la ... • 1e blytlk 
lıılrtel*Ah 'naellM~ 
....... ......._ bu cephede 

~-· onlalln eemhla.rma ,..._ llıuTmılar, tm-
llbl p.rW••'Mlr. Vt7 .... 

-~~ia 
~ ........ 8cw-

Jlf6idll W · llG8kova 1'0._ .......... .....,.. 
edeblk«ılderi fipheldlr. 

l:luW ........ a.tsya 
Alnw.h•, _... ... .._,. ~ 
.................... :&oatcd 
........._deAlmanWEIW 
-..ediyor. S. •w.-. 
lüiJle, &et.of - M08kow. de
miryelo artık fllımm '* 1-le 
pUıllmiaıar. 

ha 7..annolunduğuna göre heyke- -C d gereken cep ne lin yapılması işi Türk heyJteJ- 'V u u e 
·ı lid• traşlan arasuıda açılacak bir 

verı me ır" müsabaka neticesinde kazana- g e t i r ile c tJ k 
-o-- na havale olunacaktır. 

Heykelir. Fatih meydamnda 

tee~t olwıacaJc bir yere dikil- HOkumet, bu it için 500 
mem kararlaştınbmştır. Bu b. I' aJ k Qteda 'I 

lord Beanrbraak'an sızıarı 
Londra, 18 (a.a.) _ Moekova münuebetle ı.~atih meydanı ye- in lr l m Yi 

konferamınck ~- heyetine ııiden tanzim edilecektir. sermaye tahsis etti 
Belediye 1mar .Mödtir~ ... -k s H -·-' ,. · reialill etmİf olaıı rd Bea.ver- meyd +ft-~:- "t .w.ı ~ ara, l ( ueuı:u -\lhabı-

bl'OQk dön akfam radyo ile aly- . amn wu~e aı pro...,.er rimizden.) - Mahalll idare ı · 
ledlji bir nutmta lnğiltere ve Uzerm~-~~ yapoı.a&t.adJr. makamlarca~ !hum 
Amerikamn ~ya yaptıkları Öğnındıgımu.e gore me>:~ .et- üzerine ekmeklik hububat ve uu 
Hilih ve ham madde yardmıın • raf uıda ~çdacak. reru iatim- suokları vücude getirmek üzere 
dan beb8etm.if ve eıcftmle töyle ~ bir. kaç miBli daha. ~ 500 bin lira mütedavil aerma " 
demiftir: nilşJ~~· iilliıı....-.J.., tahsisi için Ticaret Vekiletine 

....... we ~~'e l"h" rilm . '--1-'- k StaJinin llltediği blltiin tank cwn8erbda etrall 114,Wby sa a ıyet ve 881 iUULAinaa. ı 
'\-e tayyareleri tealim edeceği • ~ taraftan beledi;! lN ~am=·~tlkaeık tudika ik. 
mm ftdettik. Toplar ve hRm ~ ~ ~a~ ve SWeyma- Jf~ tefMıatı ~ de 

=-..:::..~gönderil• ~ C:::: e~ ı..~ ~yor . 
Rus ordlllan telalike)re manız- için birer park vüoude getirme- Anaan., 13 (Huswd Muhabi. 

dur. --~-·t ı..-"··- ..... -....~......... ğe karar ~ Bu ~ rimiaden) - ViJlyetJerde k ru.._ ~ ·-•&3- im .. _ı • Jacak fiyat mtirabbe tefkililtıuı 
JnnlmamJlbr, Rus ar.mi ayak ta ar ve .autml~ ll~- takvfJe iC}in kadrolara ilaveler 
altına UNlJDU. İngilterem~ ıert faaliyete geçnnprdir. palmaaı bu . . . beş bin 
tiklerine '-- ....ı..-...aı taahhtıı..; om ...v:lh tı .. )'&i • 1 ~ ıçuı . on 

--• &&&
119we• Vali ve Beiediye Rel9i DoktDr lira tahsıeat vrümesı takan11r 

leri yerine getirecektir. Staıine Uıtfi Kırdar diln yanında Fen ettl. 
yardım edilmelidir. SovyeUer ~-•--' Müdürü oJdugu· halde G6- ----..------..,,---
Birliğine, ilkbahar seferine ge- ~ B / 'lf I / 
reken bütün oephanelerle bqla- ~~::u~·" ve İıl'patını u gar ır~ ec is 
Jb&al im•inı verilmelidir, VCUUA 9W& 

cıe=~~=j~~ ~------..... Reisisögligor 
edihnittir. Bnndan ba§ka Rus -ı B U 6 O 1 
yaya bilyök topla ~k miktarda 
iyi top. cephane, alümiııyum,l 
bakır,kur§unJçinko,kal&y, ko-

. bat, Jiri1W1, ka~, jtıt, yün, 
fOfffor gibi iptida! ve diğer mad-J 

deleııdevadettilr. '-------------------• 

••• 

. . 
_. 

" 



:SaJfa : 1 ·Y'~Nt SABAR 

rithamediyorumr., ( $EH i R HA BE R-L: ER i ] 
1 ~Fransaya hiyanet eden adaınj;r 1 '-------------------------------------------------------------------~-
:!:r:.. :;~ ~;j ;~·.:!~~~~;;;;:~ E t i ş i h a 11 e d i 1 i y o r :::~~~iR·e-si_:_d_~ ... ~ Yazan: Y:a,.~;ii JI}. 

ıJangı~takt nrlkadele kuvvetin - ba~dı. Hükfunetin mali vaziyeti temenni _ ,_A., tJ}I!!'_ 
den malmım blnkıyordu. Sağ zorlqt.ı, llükfunet birdenbire meslek ç ok az seyau-

::: ... "'!:...-...:.ı.:~:n: :;:"'.::=: .......... -- Münakalit Vekaleti, hususi Şilep ve Vagonlarla ,,::.:,··,.""'"" .. .,,, "'"''" yettaı ~ ~ 
?.~S-::2·'3:~..!:;;~ =::~?~:~; İstanbulun İhtiyacını temin etinek üzere :=.::!.,:~:_~; ~~~ 
;=:;-a=ri !;_';.~:..=...,=~ Çivi satışı tedbir aldı lthtikcirda; =:~=~~.~::;~ =:=J: 
lefet ettiler. Vakit lı9Çtildt~, halk dunya piYasasında paralarının ve kı d b 'D;...a....... ..._ _, _..._l'L 1 ) •• kiş• fazla para alıyorlar. Belediyeden Deaıiryollan 
Cephesindeki bu Çatlaklık ~edi. ti tJ ··da a es .ua......,; &...., IDYVQ F"M~ 1 rica ediyoruz bU Hnellk eJektrlk ta• ~;,';.; mÜBbet sj-mu;et, 
;Nihayet. mürtedJeıilı tazyiki, imti· ~a ~~~~=tk~=rd~r ya n ser ~_!D~~°!u~~ suç u -uç ahhütlerinf kaldtrsın.> J;tb; her turın y~n;ı,o ':-
~acsız.lıtı tam bir rabtta kesilmesi HClkOmet frangt kıymetten dil- b k ) k • ~~"" .&5UllNIO __ &"'6... hk ~ Jd vasıt..laımın ço~ 
hnline getirdi. Ademi mUdahale po- ıra 1 aca ziyeti tet5dk etmiştir Bu ara- ma um o u A N 1 T K A 81 R anı--.:ıı bu --·1.-..3 ıürme tedbirine ücretler iç.in bir mfk d ehrim"zd et .. ·1 ell . d rn aın•a 1 «Hlia.laua 
lıUkasını halk cephesinin yıkılması- a. Ş ı e ışın enn e • • • b. · ı.;o.,4' beP 
nın bnslangıcı olmuj{ur. yası ihtiva eden bir k•mun Uıyihnsı da Çivi ihtiyacı yakında tama • tutan celepler dinlenmiş ve bun- I<apalıçarşıda Zennecilcrde g0erka.dıar1•

1~.~ı·, ~~8un·· ~~.,JA.t ~ 
ilive etmilti. Bu, i1an meclisinde bir • ı---' tı 1-- ifad · ıı· · 'zl"k ··1ük A .ı.u CUL<1 ~ Harici işler sahasmda da bunun k . miyle temin edıhniş o~K r. 141 .ın esıne göre et ıı= gının saatçilık ve go u çu yapan ti, btıhranlı ~"""tl" ... 0 ıcl .ıı 
e serıyet temin ~cbilmek için y:ı- B d , 1 ı::.ı-.ı lar ühi be ,_ · d b' · de A 100 kru blm ı~ 1 Pro' ·· b k 2 ~ ..... ~ r ln"lkthtları vukun aeklı. Rumanya Ha- 1 bl ktı un an ao ayı, a AAauar ' ya- m m se p.ıenn en ın gop şa sa a.sı U.TJm ıe musa a ası ı·ak bu hızı bı·r.:a·ı '""altflll. 
pı maş r feda rlıkb. Hfikfımetln ·· al ı::. • ~ d 1 · · ··ı k' · · .., ""' rıcıye Nazın Nicolas Titulescu, aca- kında çivi satışlarını ta:m.amiy- mun tauı.t müşkülatı o ayısı- gelen bır nevi Jı et ma ın ·ını Mat 1942 ye kadar nası·p go"rdil ve sevaJıııU 
parHlmentodaki milrlcci!C"re karşı bcs b kına- d .. ·· ek l k. Anft~ l dan ,.,,,,h,..;""';'7.. 150 k tm - ·ı. ı aık J ••111 

yip yOı.li.i. parlak bir devlet adamı, le ser t ıra gı uşurun - e fjar ı dlUO u ~" ... ~ uruşa sa ış, y-a an r maksadiylc konulmuş obı-1 
muamelesinde, bu ilk büyük tcşrıi . ..:ı · :1 k ık h ı · Asl' lk' · Ce M-\..k · temdit olundu k:ollektif emniyetin ve Rumanyanı.1 t.E.•1.1ır. er . asr.tp ı ayvan ge memesı- ıye ıncı za ~' ·emesı- zı kolavlıklan kaldu'd'· 

Fransa ve Sovyet Rusya Ue Lir bir hezimetti. Dört ny içinde hükü- Bilindiği gibi halen çiviler, dir. Belediye bu v~iyet karşı- ne verilmiştir. Ebedi Şef Atatürk için Anka- ı J tı 
•rado çelışmasmın müdafii bulu- metin vaz.iyetı miıhim ı;urette z.ayıf- M:ıdeni l~ya ldhalat Birliği~ smda Münakalat Vekaletine Agop, dün bitirilen duruşma- rada yapılacak olan anıt kabrin j ?.a.m ar yap · tJi" 
nuyorau. lam!$ oldufunu meydıına vuruyordu. rafmdaıı tevzi edilmektedir. Bir- mtiracaat ederek hn.yva.n nakli- sı sonunda 25 lira para ve bir beynelmilel müsabakası müdde- .Muvakkat şartların 
Ti. z.irnnda, Cenevrede, Blum'a Kü- Bundan beşim, halk cephesirde f>ir lik, son gelen 100 ton çivinin de yntı için yeni tedb rler nl m:na- hafta da dükkinuun ka~atılma- ti bu ayın 30 unda bitecekti. Fa- 1 ladıgı tedbirler ne ol~~ 

çiik ltilaf ar:ısındaki ittifakı 0 grup takım geçin11>lzJikleı e sebep oldu. tcv.:i listesini hazırlamış ve tas- sını rica etmiştir. DUn Baledi • sı ceza.sına mahkUın erulmiş - kat proje ve modelleri verme 1 muhakkak ki seyahat rk il~ 
ile Fransa ,.e Sovye:t Rusya arasın- Çünkü komunistler ve Trade Union- dik editmok ü:-~e Ticaret Veka- yeye Münakalat Vekili Cevdet tir. Bundan başka a.yni mah - müddetinin 2 maı:t 1942 tarihine içtımai faydaları pek~ 
da bir askeri ittifak şeklinde geniş- ların bir ekseriyeti frangın kıymetten lotine göndermişti. Vek8.let, Us- Kerim İhcedayı imzasiyle bir keme, Ka.raköyde ''Yıldız,, kun- kadar temdit olunması kararlaş. 1 lan bir itiyattır ve her t 
letmeyi teklit etmişü. A~ Pi- di.işürüını.eine muhalefet etti. Sene- teyi tasdik ettiğinden tcvziat:a te'"Taf geL'lliştir. \"ekil bu tel- dura mağazası sahibi Yorgiyi ttnlmıı:ıtır. vike layıktır. 
erre Cot bu teklifi Titq,tcscu ile mu- lik Radikal - Sosyallırt umumi mec- başlanmı.ştır. Bu 100. ton çivi, gr..fında İstanbulun oc ihtiya- 6.5 liralık ayakkabıyı 8.5 lira- Memleketin kültür 
nkere etmek üzere Cnubi Fransaya lisi bu a>arilnin içinde halk cephesi Slovakyaya ısmarlanan 700 ton cını karşılayabilecek nakliyatı ya ve seyyar satıcı Yaşova.yı da da çalışan unsurla.rıııJIJ.r -iB 
eündriMi. Nihayet, Tıtulescu·ııun alPyhinde müessir kuvvetler bulun- çivi sipar~ne dahildir. Geriye yapmw maksadiyle yeniden ted 5 graml~ çay paketıcrlni b&- Talebe için bir Bro• menlerin. san'atkarıs.rııı · 
tSllileri FrllDilZ hükilmeti tara • dulunu dahA ev\'el isbat etmi3 bu- kalan 600 tem çivinin ise Bur- birler alındığını bildirmektedir. şer kuruşa satmak suçundan susiyle gazetecilerle ~ 
futdan redolundu. Atu&toEun 31 in- lunuyordu, en çok giirültü eden ıu- gaz ile Svilingra<i'a geldiği ha- Bu arada şehrimizde et nakli- so.~larını müteakip tevkif edil- şür hazırlanıyor çılann seyahat etmele11• 
de, Ruma~a Kralı Carol bu devlet rurlu C~re- Bonnet'nin eıski dostu, ber verilmektedir. 600 ton çivi ~tı için Erzurumdan hususi mJştir l büyük faydalar doğurl~'-. .. 
adamıma nezaketsizce yol verdi "'~ Euıile, Boche lle Pierre UominiQu~ 1 de geldil.ten sonra, yukarıda vagonlar ve Hopa.dan da hususi p~~ düı>W, öldü ,.sta.ı:bul ~elediyesi Ma~if 1 bu seyahatler doı.ayısıY~ 
:Berlin ve Roma ne yakınlatma pott- idare fldiyorlardı. Bunlar La Rfpub· yazdığımız gibi, çivi satı.şlan • şilepler tahsis olunacaktır. Pangaltıda Ölçeik sokağında. Vekaletıne muracaa.t ~erek ılk j rendikleri yalnız k_~.Jr 
:Ukasına başladı. ı;"u' gazetesinin müdilrleri idiler. is- nm tamanıiyle serbest bırakıl- Platin apartnnanmın dört nu- okul~ar<l;a t;alebeye şehır. haş~tı- • münhasır kalma7. m~ 

ttalyanm Habeşiatant fethebne&iıl- p;.nya hududundan bir kaç mil ötede.. ması dtişünlilnıektedir. Zarar eden oduncnlar için maralı dairesinde oturan Bey- n.a aıt .b~l~p ,.e ~ı:~eretiıı ogre- il rnalP'iilir. 1şt.e bi~ ~u=~ 
.ıen endişeye düşmliş olan Turk hü- ki güzel Biarritzde murahhasların Fiyat Mürakabe Komisyonu İstanbul vilayeti, cdun nar - koz deri fabrrka.sı idare memu- tıı~:~~ı ıst.en:uşt~. Nahid Sırn'nın yenı "· 
kömetlnin gösterdiği mümaşat ta mühim bir kısmı komünlstlerle rabı- Fiyat Mürakabe Komisyonu, hında. yapılan tenzilattan sonra ru Süleyman Kenan, dün sa- 3: ~t vazıyetı ~etkik ~tmiş lan ''Bir Edirne Se . 
ndıtleditdl. TöT'lder Fr11p5ız _ Sovyet ı tanın açıktan açı&a kmlmasuu ıstı- dün haftalık toplantılarından oduncuların şeb.ri odunsuz bı- bah pencereden sokağı seyre- bunun_ ıç~n h~usi bır <!ers ıhdas si,,. Dostum, kısa bir tatı 
lldsakına vu ·veya bu surette iıUriık yorlardı . Çünkü onların ispanya me. birini d:ı:ha yapmıştır. Dlinkü rakmam:ılannı temin maksadi- derken müvazcnesini kaybede- etınenııı ımkansız oldugu kanaa· faydalanarak gezdigı~· ,·e . 
4!1bnek ~yorlardı. Adecni müdahale selesindeki vaziyeUerinden memnun toplantıda. komisyon, et işi ile re ~hrh:1'zde nıevcut bulunan o- rek düşmüş, ölmüştür. ~i~e varmışbr. Fakat talebe kik bır san'atkiır goö~.z.i,.y.1::-e.:ıaJ 
..ıatmMından evvel Sovyet hük!.l- deiildiler. Rabıtanın kesilmesine en- meşgul olmuş, fa'kat kat'i bir dun Gtoklannı tesbit etmeğe ka- Süleyman Kena.nın cesedini ıçın ~~ik~ten çok lüzumlu olan ğü Edirne şehri ~ 
:mai tarafJn4an vun bulnmş teklif- cak bilylik zorlukla muhalefet edebil- karara varamamıştır. rar vermi§tir. muayene eden adliye doktoru bu hılgılenn konferanslar şek- t:Jl.. •. 1__ b .&..: .. ~ 
ı.r de ~lunım,lftur. Ruslar cüm- di. Sai cenah gazeteleri sevinçlerin- öniimUzdeki perşembe gtinil Bu sebeple, odun tacirle•i el- defnine ruh.sat venrilirtir. lınde talebeye verHmesi kararlaş 1 v&ıaunı i7.C koca vu 
ı..ri:retçi tspanyaya yardım yollarını den kaplarına ıuiam1.10rlardı. bir karar verilmesi muhtemel • terinde bulunan odun miktarını - tınlmıştır, Vele alet aynca bu 1 ]inde sunuyor. 
•t> çarelerini muzakcn etmek isııyor- ( A.rlcnsı Vıtır) dir • birer beyanname ile vilayete bil- Ağır yaralama hususta resimli bir de broşür Ne kadar önıek alıoJrll1". 
llırdı. t.panyaya yardım umumi btr =======:::ı:======================= dirmeğe mecbur tutulmuşlardır. Fen&'.öyUnde, Ad.sızfener ~ çıkaracaktır. ğer bir misal! San'atk· 
MIAt tevlid edecek olursa bunıı kar• Beyanname müddeti y.arın ak - kağı4n6da oturan Ali, hdün komşu- zm, muhınTirlerimizin • 
11 ıcabedmı. tedbirler hakkında an- Harbin doğurduğu meseleler şam bitecektir. sb~ yıea:şın~~ .. udu tarkıa ufak Terfi ·eden keti görmelerini, ta.oın1 

Dig· er ta.raftan Beledı'ye nar· ır mese yuzun en avgaya istivoruz. Faknt on1ftr b'l 
ı.,maja da hazır idiler. ·• t t Muhta b sıkla k k · J · ... uı 

h • ·ndı"rı'lmes" d 1 . ı u uşmtı.ş ve n ıç 1 ayma am ar hatler]"" yalnız keneli . 
Belçik-.da ademi mtıdalıale pnliıi- K l b . . / .h d "" ın ı ı 0 ayısıy ~ pe- belind ~ 1 .. ~-

kası hUkumeti Fransz _ Belçıka it- QR l lr lm l QnQ ogru rakende oduncuların uğradığı ştı en agır surette yaraa- Vali Muavini Ahmet Kınık, arttırmakla kalm.ıy~dl 
9fakını feshetmek emelin&! bulundu- zararları teli.fi etme'.ı: için top- mıMuhr. Beyoğlu kavmakamı Gafur Sov-' dli'klerinden başkalartJll · 
ju haberinin neşrine seYketti. 1936 (Başta.rafı 1 inci Sayfada) nazile durumu, Irak ayaklanma- tancı odun tacirlerinden para ba 1 ~ yaradl~n~kta.nk fsonra lu ve Kadıköy kaymakamı B. ı dalıuıdırmavı d~fuUJl 
9enesi sonbahannda, Belçikalılann larının qastırıbrulsı, ve Suriyeye ke.smeğe karar vermiştir. Bu d yı 1Pın.!~.:e if uşunce, a asım C'.enabın maaşları 60 liradan 70 Yurd, henÜz bakir bir ot· 
~ kralı Leopold bir hUcum eedince, 10 milyonluk orduların doğru Süveyş emniyet sahas1 - paralar perakendecilerin za.. .~P..8'bi, .. .., ... u h"'.?tald adBeeye ~al yrhi muk- liraya çıkarılmıştır. Ayni z.ı.-1 halinde önümüzde durtıY 
takdirinde Belcikanın Fransııya yar- karşılaşması za.rwi oldu. Bu- rar ettikleri miktarı buluncah LCUU .• r k ldıne lın yog u asS ta - manda Kartal :kaymakamı Ad-1 tün edebiyat ordusu ~ 

gUn, milletler iki manzumeye nın genişletilmesi kaygusu idi. aralarındn. taksim olunacaktır. anesıne a ıştır. uçlu Ak ·ı d 60 ı· cıkı.p memleketi senelef""'l·...ıı 
litımını temin eden Locamo anlaşına- ayrılmıcı gibidir. Milyarların çı- BugUn de, tehlike çok daha bü- Ali ya.kal ,,.+,,.. nan sı e ır:ıyn terfi et- d LF~ ~ anmı:l~ • miı:ıtir. la.-,sa ve kütüph!incler -?Ati 
sından ~kildi. Belçikaıun mıutı:ı.ıt karacağı ordular, tkanlı bir imti· yük ölçUde belirmektedir. Wa- ____ ... ""_,_...,. ... ____ Kadın yüzünden cerh ,.. ser yazsa gene bu sabaJıOI"'. 
Wtarafük> vHiyetine dönmek az- hana hazarlaııma'ktadırlar. He- vel, Kafkaslara kadar uzanan H G d d 
illinde buhmd~nu ilan etti. Zaten, bir mtidafaısı manzumesi tesisini usrev Hre e ve Fatihte, Küçük Mustafapaşa- luğumıızu tnınnımen dol 
111rlardan beri naz.tlerln Belçika krall ~~~ya ::~~:~rf~~&ı~ planlamaktadır. llindistanın mü v da berberlik yapan Hasan, ala- Kurtuluş vapuru muvaffak olamaz. . t>U3 
saray1nda ve mühıın Belçika politi· dala.ası içiıı 1000 kilometre öte- M K 1 d • d" kadar bulunduğu komşusu Ha- Onun içindir ki talibi.il 
~acıları arasında nüfuz kazanmakta k0§8.r&k eeki dünyanın, kimm~ ıerde ilerı mevzileıdcn babsedi1- 1 0 1 y U S llil cer adındaki ka.dııun fınncııık dün Yunanistana bir ıütru eseri oıarruı: ?l'.l dO 
.ıduklarına dair rivayetler dolaşıyor- lir, daha nerelerinde değerli he- mektedir. Orttşarkta ü.ç çey- yapan Hüseyin ile buluştuğunu içinde ve dışında sııcsıJc 
*1. Bel-'karun bltaratlıiı Fransa ile defler ara.nacaktır. ŞUndidool Berlı'ne oı'tt'ıier duymuş, dün sabah Hi.i.c;cyine gitti mak imkfuımu malik oid1 ~· yolu kestirmek ne mümkün!. rek milyonltlk bir kuvvetin vii- koşarak Haceri sormuştur. halde bu nimetten vn:ııııı 
.__lltere lnı-afıııdan tek tııraflı ola- ctıdunu zı·-h-..ıft-1 •·- haber vor K••ılav taı·afından Yunanıs· 1 uıs A n ı, d ı· . nn.lr UULUIM&l üıl.l. Hüseyın' aksi bir cevap ver - u, J - ki . . . k e t 
nk garanti cdılmi~tı. Şmıeölye Hit- vrupa. Y..,naGın an e ını ~en mişlerdi. Flindistıa.n, imparator- ım.iş b tandaki yardıma muhtaç halka zev erını tatıni:ı etme ·'f" 
Jer Belçika hükümdarına ba.şluı bır Büyük Brita.nya, kolonilerine, !uğun önemli bir kuvvet ıkayn.a- ' u yüzden berberle fırıncı gönderilen ilk parti muavenet 1 rak esersiz dönen edebi. 
garanti verdi. Bu teminat. blr Fran- dominyonlanna ileten yollan ğJdır, ileri süreceği öncülerini Bir müddet. evvel Almanya- birbirine girmiştir. Kavga s<r c.c;ya.•;ını Pireye götürecek Kıır-, lar vazifelerini yaprnıı.nıış 
sız m<:bu unun harıciye lcomis,,onun- kapamak ıstıranndadır. Lib -ı .. _#-:k ue t•-ftı,ıA-da ta.:vzif ~- dan melmeektimizc dönen Ber- il.unda Hüseyin blça.ğını çeke- tul• ş vapuru d.. ..wl d yılsalar yeridir. :McrJlı 

~ ad k. ·1 l · l -..1-- de ı.c:ıı.rı • u.a.A.&4J- ~ lin B·u·yük· El• .. ı'mız' Hus' """'V Ge- rek berber Hasanı agı· r surette '1 
' un og c en son- · · ta k h ıcl da o.vlcdıırı gıbi, <bır öliım garanti- Y a ı ı er eyı§ eıuau sonra P- cektir, ..ı-.. :ıı·yor. Öbu··r yandan, ,.. .... ra limanımı1Xlan Jıro ... eket t.ııni ı nu~ nıtma ususuı :ıt' 

renmeler, can damarını kapa . l..K:olu ·......,;., yaralamıştır. Yaralı Balat has- ..... e ş- yacımız o kadar büyülıt~,; 
sine muş b'h bulunuyordu.. ana yurdda müdafaa ihtiyacm - rede, Ankar.aya gıw~ ve ge- tahanesine kaldırılmu•, c.aıih '1la tir. Vapurda, .K~ılayı temsilen hiçbir S"'yahatm· kı.,, .. ktUtıl 

1ştr ı p .. nya harbinin Frıınsada mak kaygusiyle idL Şarki Afri· dan artı kalanı, Libya _ Kaf- çe neumal'tesi günü Alınan Ti- J.al - ,,_ merkezden Saim ıJe Jı~ridun da .. - ._ 
tıevlıd etliıi bu kar8afahk tıra&ında kadaki seferin başarılmasını kas cephesinde istihdam ede- caret Heyeti ~e birlikte §eıbri- :... amnıştır. lbuhuunaktadır. na gönlil razı ohmyor. 
Par.' ikinci h~paıııtortuktanberi b r tercih ediş de, Ortaşark emni- cektir. mize avdet etmişti. Müsademe! r·----------- ~.;.,,; 1' 

vetini ki.fil """"'rahın ~r.~~ .. ;~i Bu"yük Elri, dün Ö~"' .;; .. -:o- L d ..ı• 
.A.lmnn nazmrun ıJ« defıı olarak zty~- " ~· itÇL 'uatUb Al R ~ 6~ ··~u Vatm.an Huseyın" . 'dün idar&-- • ~ OD ra Beleul , 
reünı kabul ~tti. HıUerııı ıktsadl mü- içindi. man - us cephesi 2500 tomobille Berline müteveccihen 1 Sadakaı Fıtır •' 

kilometreye varıyor. İmtidatsız tehrimizden ya.rılmı§tır. Hıisrev sindeki 208 numaralı tramvayla R • • • A kBt' 
pvirl Dr. Ht.ılmllr Schactıt tam Füh- Orta.şarkı ~imdilik lıoya • deni~erin ha.rekata karşı artık Salıpazarından gı:voerken k<>Nn _ En iyi iyi Son eISlDlD D 
rerln Almanya& a..hrlilc '.hizmet.ini Kafkas hattiyle çerçevelemek Gerede, dün geceyi Edirnede -~ -~ } J •ı 
lkı mi•lı tırtırdıgJ günd~ Uo.ı Blum mecburiyeUeri baş göstemıiş _ bir mini çıkarmayacağı tahaık- geçirmiştir. Bugün Bulga.rib- daıı gelen şoför A.lmıedin idare K. K. K. I 8F.ft mec;aJ 
ta .. afındnn knbu1 edllmi.,ti. Sert ve tir·. 3000 kı·ıo-~- '-tidaUı bı·r !kuk ettiğine göre, Suriyeyi ör- tana hareket edecek ve bir gece sindeki Mecidiyeköy arasında Buöday: 27 24 20 Aı k .... e~J 

•UOYıı:: ..... ten Kıbrıs hatti ·· 'd ada işl.)yen otobUse çarpw.•u+ır. Yol- Ar.,, a •• 40 as s7 1 aranın hükQmet -. ~. 
ciddi Almnn nazırının ıznha mti.1;a- cephe' • mUBaI Sof-yada, bir gece de Bükreşte ... ...,.... ıdOfl 

· üsleri kaybedilmek yüzünden, kaldıktan sonra Berline gide- culara bir şey olınamış; suçlu Ozüm : t•4 110 11 7 olarak intihabının yı f 
raat ı:tnslcrdiğı vechile, bu tedbir Lib M ~ d&f .. Suriyede doğrudan dogru· ya or- t f" k 1 mk rtı Frıın~ nlyhine miıteveccih değıldi. ya - ıaır mu aa •lll\fl d 

1 
cektir • va man ve şo or ya a ana • Fıtra ve zekat itasiyle mükellef mUnasebetile dün akŞS. ti' 

Holşevıklik tehlikesine karşı idi. Blu kası, çôlttn harekita engel teş- u arla. korunmak lizım gel • tahkikata ba§1aıım1fbr. 1 olan muhterem ııhalımlze, ınillc- , 20.15 de I.ondra belediye : .ı 
kil eden kum fırtın.alarından ve mektedir. Irakta ve İranda kuv Klodiyl.İ111 da gitti t' . . h t• ihU l A il' mun onradıın lfs.-ı ettifjne göre, ınuzın en ayıı 1 yaç arını Ankara valisine ve Ankaı.r f' 

Sclıachi'n ilk r.Ov.l~P"i..,,..., "U olmuş-, iklimin Avrupalılar için takati vetler bulundunıluyo!'. Bir ay kadar evvel Alma.ny~ etin geçen cumartesi günü şeb- knr§ılıyan ve elde cttigi teberru- '
1 k h" 4·-b d 1 bit 

• ır-" " tüketen hararetinden kuvvet ra~ Afrika kıyıları için diğer teh- dan şehrimize gelip buradan rimize döndüğü yazıhnıştı. atı kendisiyle Kızılay ve Çol.'UtC ına lLU en n, yo i e 
tur. • lara.k, yeni çarpışmalara hazır- likeli yollar da yok degı·:ı..:ıır· • ,...~ Ankara.ya giden ve yeni Türk - Doktor Klodiyüs ile heyet, Esirgeme Kurumları orasında ı saj göndermiştir. 

- Bilir!!ıniz kı ben bir ,;rahudıyim lanmıı:d-•r. Grtl7.Vaninin u.;.....,.:ı.ğı uu vv Alnı Ti t ı ı ııt 
ve Alm:myadaki yahudi nleyhtarı ! ~ -J o'...... belütta.rık ve Malta üsleri de an care an aşması mü- dün öğleden sonra Yeşilköyden paylaşan Türk Hava Kurumuna Londra Beledi ve Reisi. 
~lbirleri tesvib etmiyorum. Şımdi muvaffakıyetsizliği, Almaıı pla- kuvvetli OiT" surette ınuhıa:fa.za. ~odcreı·yus!~rinilee ~yaaeiriı.k~;~e~_,dokt.orhe·V'A. kalkan hususi bir tayyare ile her veçhile yardımda bulunma- Jından Türk. Jnğiliz de»itlıJll' 
boı .a $<'YlCTd-m b:ıhsetıebilirlz. nı 'a'Z zamanda k&.r§t yakaya ge- edilmek isteniyor. __ _..;;. ______ wı_~--.......:."-~_Ber __ ı_in_e_a_v_de.:..t__..:e...::tmişti=·=-=·r:......:.___ lanurr1

0

lilzumu ehemmiyetle arzolu-ı 1 
dan bahsetmiş, Ankaranuı 

Bu ifşn:ıt alAkn;yn d~erhdir. Çun- çirdiği kuvvetlerle unutturmuş- . l.'tJ 

:.!::7~·~'::::.~ !~~:.:·~, ~:: tu~u ikmal ve takviye, lıikim :...s51b? ,.. işlemediği rezalet kalmamış! - --------is-tn_;_~ ... ~-1. .. g~ ... " ... u; .. tüs_ .. _u_ •• ~:ı;:~::a:ı!~r~ek ( 
1111n nrnsında böyle bir knna::ıtin iz- bir donanmaıun tehditleri ve 1 * Kac1ıkoy Kaymaki1n1I 13 , 
... ft mat '--bil ım· · h tl ·...: hasım hava kuvvetlerinin .. ::-ı.. Vi.kıa ,tehlikeden lrurtuhna- ---- 1 1 • ~ n .. n ('"'" sam ı ıza a ar ı..ın .uı·ıt:ııA R d } k O H L 1 Edremit l.nymakıunlıgına ' .. ·p ) 
zemin• ha?.trlıyacafmı du${inmfiltü. li tacizleri karşuunda yapılml{r nın en emin çaresi, tehlikeyi gi- an evucu u yapmaktan muçlu ola- I ;;ı Kız.ıle<ıhanıum kaymakamı~ 
S..'!Tlkı Dı-. Schacht Paıiııe samimi itn b. Müttefikler, Libya ordu.la- clermektir. Ancak, tngifizler, k hk 1 k d 1 'k UM ç u" k haber 1 er vuz tayiıı olunnmı;tur. 
ı.at için gelmı.ş gibi! rını yeni vaziyetleri önlemek ü- kuvvetlerin haro'8Jınlası bahis ra ma emeye veri en a ın 1 '•-----------

Dr. Schacht'm izlerini takip ede· zere, yet.esi zamanı bulmuşla<r- mevzuu olan zamanlarda baaİ • mahk(im oldu 
rek. mareşal Smigly - Rydz, artist· dır. lngilizlere gelince, Kızıl retli hareketleriyle meşhnrdur
llkten muh.arlplife dörunl.is bir zat, deniz yoliyle imparatorluktan lar, Onun için, Libya • Mısır 
Parise vasıl oldu. Leh askeri' hazır- ve Amerikadan getirdikleri mal- cephesinde ka.t'i tc§ebbilillin ki
lıklarmUt vaziyetini tetkik etmek ü- zemeden ba§ka, istical emreden min tarafın.dan yapllacağını kes-
21.'rc Lehlstana gitmiş olan g{'neral • vaziyeti dikkat gözünde bulun- tirmek güçtür. 
Gamelln'in ziy:ı.reiini ü.ıde için geli- dıp-arak, Akdenizin çıkard•Jı Çörçil, son nutkunda, milt&-
7ordu. Gamelin l...ehistarıdan döndütü tehlikeyi de hiçe sayarak, kısa vazi bir orduya temas etti. Bel
:.ınıon, arkad~arına Leh ordusu- Y-Oldaıı da kuvvetler celbetmiş • ki, bu ifade bir kamoflajdır ve 
:nun halinden doyduiu hakiki teessOr lerdir. O ıurette ki önümüzdeki taşkınlıkları önlemek mak6adi
'\'e memnuniyetsi7.liii anlatmış ve şu haftalania başlamıuıı kuvvetle le öne sürillmüştUr.; lbelki, bir 
\ahirleri kullanmıştı. muhtemel oarpışınalarm mikya- müstahkem mevki kuvveti ve-

cLeh genel kurmayının çılıtnca sı v.e şiddetini rnaaddekilerle ölç rilmekle beraber, BUyilk Brl-
wtr:ı.tcjllt telAkkilerinden, .• , mek imkansız olacaktır. İtalya tanyanın iatilisı plinının tatbik 

Matt.Şal Smisly-Rtdz teslihat için için nsıl hedef Syranaique'de alt mevkiine konulacağındıan bile 
Fransada.ı 20 mılyon tngiliz liralık olmamaktır. korkulmaktadır. 
a,ır lstikrıız elde etmek gibi mültAfata Dünkü ajanslar, gene bir İtal· 
Mil oldu. yan konvoy'nııı taarruza uğra· 

• 1936 se~l sonbahan Fransada 
l;ağ cenahın bütün cephede mukabil 
\aarruza geçmei• baslamasını gördü. 
.A.yan meclisi Blum hillnunetinin ilk 
ltanunlannı pek iyi glilenemiyen bir 
~emnunfyetsizlikle kabul etmişti. 

§imdi i7an daha titiz ve aksi bir 
lavır almıştı. 

Halk cephesi mensupları arasındaki 
"t;&tlak hüyiık iş adamları tarafından 
:Prar. z paraı:ın.a karsı diler bir hfi-· 

dığını ve ağır za.yiat verdiğini 
bildiriyorlardı. 

Bu mıntakada muharebeyi 
kim arayacaktır? Kuvvetli bir 
Nil ordusu, düşti.iğU hatayı bir 
da~ tekrarla.m.amak için, .Afri
ka meselesini kökünden hnllet
meğe mecburdur. Syrteden öte
ye Wilson ordusunun sokulma
masının sebebi Şarki Avnıpanın 

Seleflereimiz: "Su uyur, düş
man uyur, hasta.i hicran uyu
maz!,, derlerdi. Büyük Britan
yanın harp cephesini denizler
de, kıyılarda ve karalardıi; tah
dit etmek bu anda hiç de kola.y 
değildir. Esasen, henüz taarruz 
maksadı güdmeyenlerin mu
harebe cephelerini ve bu cephe
nin derinliğini tesbit etmeleri de 
çetin bir iştir • 

Beyoğlunda, Kumbaracılar yoku
funda oturan ~"'leni, difer adiyle 
1reninin bir miltldet evvel rande
vuc·uluk yaptli'l haber alınmış ve 
bir gün ansızın evi basılnuştır. 

Evde yapılnn arama sonun® blr 
çok yabancı erkeklerle kadınlar 

.lftilnasebetsiz vaı.lyelte. cürmU 
meşhut halinde yakolarutu§, ve 
lreni'nin dairesi milhürlenerek ken 
disi de asilyc altıncı ceza mahke
mesine ver.ilmiştir. 

Yapılan tahkikat sonunda lrenl· 
nln ayni zamanda bir çok genç kız 
ve evli kadınlan da Ulrl\i hilelerle 
tuhşa teşvik ettJli anlaşılmıi heın 
randevuculuk hem de tuhşa teşvik 
suı;undan gizli ynpılan muhakeme
li bitirilmiş, diln de hakkındald 
karar alenen tefhim olunmuştur. 

Okunan karardan anlqıldıbna 

glh-e, daire bası1dılt zaman bir o
dada Sabahat adında blr kadınla 
Ahmet adında bir erkeğin dffer o
dada Pnnayot adında bir delikanlı 
ile Ali adında bir adam ve bir o
dada da NeclA adında btr .-ıç kız· 

la Hüseyin adında bir erkek yarı 
çıplak bir halde yatakta yatarlar
ken y:ıkalanmı§lardır. 

!renı bütün bunlara klU'$1 in· 
lirda ısrar etmiş ve mahkemedeki 
ifadesinde bu erkeklerle, genç ka· 
dınların e\'fne kiralık oda aramak 
üzere geldiklerini söylemiştir. An· 
aılc yakalanan kadınlardan Saba
Jaat atlındaki baklayı çıkarmlf ve 
her i(!yi itiraf ederek: 

- treninin randevuculuk ettiği 
dojrudur, demiştir. Ben kendisJnin 
evine sık eık eiderdim. Bazan dı
pnda bWdulwe erkekleri oraya 

a!Sıürür, bau.n da madam treninin 
bulduğu erkeklerle temas edeniim. 
Her seferinde iki lira alır, bJr lira· 
IRll1 mnchJm treniye verirdim.> 

Diler sa>tftlerin ifadeleri ve n1ev 
aut delillere göre mahkeme, treni· 
nhı suçunu sabit görmüş ve ken· 
dbılnl sabıkalı olmasını da 18z 8-

nDnde tutarak 1 sene 8 ay 15 glııı 
nı6ddtele hapis cer.ısına mahkOm 
etmiştir, 

1, * Yarın sabahtan itibaren tram
ı ı vaylarda kıs tarifesinin tatbikatına 

J başlanacaktır. Bu tarifeye göre tram 
vaylurm son seferleri erken saatlere 
ıılınınaktndır. 

1 
UmumiyeUe en geç hareket eden 

tramvaylar son sclerlerini azami sa-, aıNELIK 
at 23.30 da yapacnklııırdır. ı AVLU< * Devlet Deni:z,yollar.ı işi.etmesi ı AV Lt K 
mücııvir sahiller ile Adalar h;ıttı için 1 AVLIK 
hazırladığı yeni kış tarifcsl yarından •·----------~~ 
itibaren tatbik mevkilne koyacaktır. * Yüksek Mühendis mektebinde 
dün sabah saat dokkuzda yapılan bir ıı-----ı 
merasimle yenl sene tcdris:ıtımı baş
lanmı§tır. Maarif Vekili B. Hasan 
Ali Yücel de hazır bulunmuştur. ; 

1 

Elektrik çarpma- j' 

sından öldü 
lzmirden bildiıiliyor - Me-1 

nemenin Çamaltı tuzlası yolun-ı 
da bir kaza olmuş, Tuzlanın c
lektıik çavuşu Samsunlu Meh
met çıplak elektrik hattuıda ı 
bulunan bir arızayı tetkik edcr- 1 
ken ceı"P.vanla ölmü.<;tiir 

1360 

1amazan 
22 

GUnıtt 

12.37 
öOıe 

6.28 
6.10 12.00 
iftar V•ttı 

12.00 1.30 
17.31 19.03 

ikindi 

9.35 
lS.utı 



Meş r k zı çı 
Kara Bekir 

G a ilfo-
haftnki &ahabem· azık geldL Pı-

~~~~n!ebetfu narlrlsmı:Ia ~dan Ali ağa 
isminde bw pelılıvan meraklısı 

bir ilti satırla bahsetmiş ve asıl vardı. Sultrut A2:izin de sevdiı1i 
ınıevzua geçmiştiırL adamdı. Onun çiftliğine misaı-

Akkoyunlu Kazıkçı Kara Be- ür oldu . .Aylarca aç bıil~i~ y-0llar 
kıri tanımıya.n ve işitmemiş o- da olduğu için C7jlmi.~ ve 7,a~ıf
lan okuy:ucu.larımdan mektup.. llı.nnştı. Pclilivu.n denecek lınli 
far aldım. Bıllmssa:. en son eı- kn.lmnmıştı. Hatta Ali Ağanın 
dığım mektubwı sahibi benden çiftliğinde onu misafir eden kih-
Kazıkçı Kara Bekir hakkında. i'..+ 
malumat istemekte ısrar etmJŞ ya köy nalburu 7.Annetmı;ıLİ. 

Nihayet, Ali Ağa, bir gün mi-
bulunuyor_ fir odasına geldi. Duvarda a-

Ben, Kazıkçı Kaıra Bckiri bunı sıh olan kisbet zembiline gözü 
dan üç buçuk sene evvel yaz .. ilişti. Kiibynsma sordu: 
dım .. Fa.kat bir çok okuyucu - - Bu kimin zembili? 
la.nm, bu yazılnrmu olrumadık - """".ı. . 
lan cihetle Sultnn Mecit dev- .nauya cevap verdı: 

- Efendim bir nalbur go.li
rinin en namdar pehliwnla.nıı - ba ! 
dan olan bu baba.~iğiü tanıma- Ali ağa, zembili duvardan in-
nuş bulunuyorlar. diı'dı. lÇinde kısbeti görünce, 

lUzıkçı, aslen Sivaslıdır. Ak- azıkçıya hitaben: 
koyunlulardandır. Yani. Tlmur- _ ()ğl pchliv mı-
lcnk vaık'asiyle .Knrakoyunlu- D? 
lar diyarına gelip yeı:leeşen bir Diy sordu.. .Knzıkçı da: 
aileye mensu1~tur. Sivas! ~vvolanel· _ EVct ... 
den beri peh ıvan ya.tagı Dedi, vo AH ağa. J{azıkçıyı 
bir yerdır. Rumellııin Deliorma- ei)ylc süzdü ~ 
:nı ne ise hemen hemen Siv.as da _ Büyük orta.ya mı güreşi .. 
Anadolwıun Dcliormanı<U.r. yorsun? 

Akkoywılu, Kazıkçı Kara Be- _ Ehı'. 
kir yUz yirmi okRalık, iki met- ])jye trısa bir mırlrnhelede bu-
reden fazla boya malik, tmfi n- lundu. Al~ Ağ onu küçük bir 
<We ve kemikli bir pehlivan idi. l pehlivan zann trnişti. J(ıfuhyasına 
Suyolcu Mehmet pehlıvan, Ka- a· y ~: · · ...J' v . d emır veı· ı.. kuı, ıçııuı. e, 
v.ıkçıyı, Sult.an Aziz devrm e biçareyi karadan yolla ak 
lıacca giderken görmüş ve hat- için berabcır götüreceğini de 
tA Fatih medresesinde nrisafir ,.Adetti. 
iken bir akşam evine de davet Ali mum çifUHfuıde Sultan 
edip sohbetleşnıiş,.. Azizin bru pehlivanları misafir-

Suyolcu şöyle anlatıyor: di Onlar da Kırkpmara gide-
- Ycllienli bir kayıkla 1stan- ccklerdi. KavasoğJ:u KO\:a lbra

bula geldi. Yüzlerce kişi istik- him, Arnavuto ·ıu orada idil.e-r. 
lbale gittik. Kara ynğız dev gi- Hiilasa; fürkpıruır yoluna 
bi bir _P.ehliva.ndı. Onu medrese- çıktılar •• Kazıkçıyı d öküz ara-
de yaglarlarkcn soyunmuş gör- b k k af 
diiın .. Sırtında ild tane muazzam .:ısının uyru tar ma oturt-

ı:- t.u!nr: Y eld giderken miltema.-
adale çıkıntısı vardı. adeta diyen Kazıkçıo ile alıcy; ediyoılar-
koskoca iKı torik balığı ense.sin- dı. Hcle. Kav oğlu Koca İb
den beline kndnr iner vaziyette rahim, ikld .. birde : 
bir ~işkinlik idı. Haşin ve çetin _Bekir, Şu Ktrkpmnrda bü-
bir adamdı. liln pehlü:nnlan yen de efendi-

fşte, Akkoyunluyu göz.ile mize başpehlivan (l} ! 
gören böyle tarif ediyor .. Benim Bwılar. Kazıl.: ıyı tanımıyor
de, başka mam.balarda.n otuz tardı. :&kir aşağı, Bekir yukn.rı 
beş senedir topladığım ma.lü- alay edip Kırkpınnrn geldiler .. 1 
mat Suyolcunun tarifi gıôıdir. Bekir hiç.. reıık vcr.miy.ordu. Sab- ı 

• • rediyor1u. Oul r d Bckiri, ya 
Mtkoyunlu I\:azıkçı Kara Be- küçük ortaya, ve yahut büyük 

kir, Sultan Mecid devrinde Rus- ortaya güreşecek ızı.ıunederek. a
lnra yaptığımız bin iki yüz yet- lııyl'aı-:mda devanı ettiler. 
niş Hicıi senccsindeki biiyük mu .. • • 
hnrebcye topçu askeri olarak iş- Güresler başladı. Sıra kü-
tirik etmiştir. Aslen karnJm - çük ortaya geldi. Bekire çık dc
cak gürc.~!3İ idi. Ve, Anadolu- diler. O çık:madl. Sıra 'büyük or
da başpehlivandı. Ak koyunlu, taya geldi. Gene Bekire çık! 
topçu askeri ola _!lluhareebe- güreş d diler. O gene tınmadı .. 
ye gelince derhal goze çarptı .. Niliayet bunun bir pehlivan de
lri gövdesi, tnbu.r ve frekaları ğil, bir meczup olduğmıa hük
içinde yapılan güreşler d birin· rnettil r. Ye-y nl nnda.n kovdu
cl gelmesi serdarı. ckrem Ömer lar. Bekit, zembili alarak kazan 
paşıının nazan dikkatini celbet- dibin gıtti. N"!ıavct b~güreş -
ti. Akkoyunluyu ~ emir • ı ler ilan olundu. Kazıkçı, soyu
bcr çavuşu aldı. Bil hare Ak- nup Jt!12 n dibin geltli. Kavas· 
koyunlu, v.a.rna kalesin~ t:'>pçu oğlu Koc. tbra• mı de soyun • 
olarak geldi V h rp bittikt:cn InUfi it tZrt11 dibinde idi. Cıtı~gır 
soıııra d Va.rn.a. da sen~c-rc yabancıı hil' pt>hhvnnm başpehll
kaldı. Ji'a~at durmadan g~e ' n güıı.>~ne gırm k üzere ka
devam ediyordu. Varn iVB.ı gelin- zan di•.ine sokulduğunu görün-
ce güreş müs kalan çoğal- ce gt.<rö ~i, v sordu: 
dı.. - N ye şimdi kadar gü-

Eazıkçı, y-llğ güreşini %&ren- reşm din? Bru gı.r:reş v şim
di. Serdan ckreın ömer paşa, di.. Ncı: y gidiyorswı? 
ona bir kispet yapmıştı. önü- Bolcir, cevap verdi: 
ne geleni y ndi u Dclior- -- Burası er meydanıdır. Ben 
manlıların en pehlivan- ba..';3. güreşeecegim .. 
lanı bile yenemediler. Kazıkçı Herkes hayret düştü. Ali a,. 
lika:bını Deliorman kaza.nd.L ğa. Kavai>Oğlu Koca İbrahim 
Yağ güreşinde kaz!k. na.mi- alay etm e ladılar. Ve: 

le bir oyun va.rdır. Bu, oyun şöy- - Del!dir... diye söylendiler. 
ledir: Uzatımyahm, Cazgır, kızdı .. 

Altta o bir hafl.Jnıt kisbeti- Kazıkçıyı bir- elde kınp meydan 
nin arka. hamağı ynn.i, bel kuşa- da bırakmak için Ka.vasoğluna I 
ğındau elini içeri sokup, ta, kuy- eş tuttu: 
ruk sokumuna ar dayanarak Cazgır, pehlivanları ahaliye 
~ bastırmak .. Ka7..ıkçı bu o- takdim eder en Ka.zıkçıya sor-

f • du: yunu e~ ola yape.rdı. 
Ve, hangi pehliv u ~ - Ner~n ? 
vurursa muhakkak yenerdi. - Sivaslı .. 

- İsmin ne? • • • 
G el znman, git z:ı.mnn Ka

zıkçı teriı.iS oldu . .ı fcmle
keti ohuı Sivasa döndü. Aradan 

el . ltnn Aziz, tah-
ta çıkmıştı. Kazıkçı .kırk ~ 
la.rdın vardı. 

Memleketinde parasız kaldı, 
Yag "ndeıı po.raı kazan .. 
mnk üzen: :tstanbuıa gitnıeğe 
karar verdi. Y..ın.vnlh pıı.rasız ol
duğundan kisbetini rumızıına 
vurdu, knrodtı.n yola düzüldil .• 
'Oç ay yürUdültıtan aonraı tls
k.Udar.a. geldi. 

Oskildarda.n fstanbuıa ~ 
ti. B~1crlni buldu. O sı
rada da Kırkpuıarda güreş var
dı. Başpehlivanlık gtlreşi .. Bu, 
e-üreşl.erde ka:ı.:ınnniar bol bll 
b~;.~ alırlardı. Kazıkçı bu 
aofer de Edinı nin yolunu tut
tu Kırkpınara ıddivordu. Nfua.. 

- Bekir! .. 
Giireş başladı. K!avasoğlu, 

hasmına hiç ehemmiyet ver.mi .. 
yordu. Bir iki hamleden sonra 
Bekir, Kooo. Sultan Azizin nfi. .. 
mağiiip pehlivanına girdi. Çap
raz:lnyara.K altına nllh. Ve m.eş.. 
bur kazığını taktı .. Herkes hay
retlere düşmilştil. 
K&vasoğlu Koca 1brahini bir 

türlü kıazmt:a.n kurtulamıyordu. 
Kurtubnn:k için bütün kuvveti
ni, bütün melınrotini sarf etti. 1m 
kin bulamadı. Rezil obnuştu .. 
Ayui zamanda da yenilecekti .. 
Çünkü, Bekir bir yandan has
mını gırtla.klıyor ve knzıkla. be
raber ters çevirmeğe çalışıyor .. 
du. 
~ Ali ağa, ve seyirciler he 

yecana düştül . Hatta meydan 
yerinde güreşen pehlivanlar, 
gftroşlerini bırakıp onları seyre 

* Stokholin - Almımrar Dresdcn
deki Rudolf H sokııj!ınm n<fı d -
ğiştircrek Gerhard hasta
hanesi kX>ymu:ılıırdır. * Londra - liollarull'adil 
birmıneycıı bazı k ._ _ _. __ 

kaç ··n e.vvel bir ceplınn 
Whrip ~ir. Alman ı:ır1 

SU\ lıılar lıcs gUn içinde bulunmadlin 
takclırdı! beş rehinenin kursuna ai-

~ENt 

Bav Rollere! ' 

A E 
'filmde · tilccek liill'kılar, herkesin ~'Zlllda dolaş c -

Bu filmd güriılccek muhtcscm tuvı.lcticr, butün kadınlar tar:ı!indan 

tro;ıeccldir. MUh em ve büyük h at •.. Balalar ... En son moda tu-
''nleUcr. Yl!ni dnnslur •.. 

Bu nli,ş::un icin eı:lcr!nizi :vveldcn ldırınız; 2'ı'cceğini bildirmislcrdir. 1 

* Budapeştc - Pek. yakındn Al- ~=============::==~~======~i ~ Ve Macnıı hükı.imetlcd M:ı -
ristanla i,.qgal altındn bulurı:ııı: mcm-1 
lekeller v bilhassa B~ :ı. Holanı

da ve Polonyn arasın iktiııcdl ve 
1.ic:ıri münasebeUe.ri t.:ıozim eıi«'ck 

bir muk.nvelcain muza eresine b :t-

Dünyanın bütün askı ... ''e bütun futirnslnrı .•. 

ROMEO ve JULIETTE'i unutturocnk Fdm ••• 

1.anacaktm L 

MÜSTESNA OLARAK 

Yarın ak :un 

Pragramın~ deı}lftiı: yor 

Bütün yircı~ gnşyedecek en 

mu:ızuım macera filmi 

Şaheseri şlı.y.or. 

Vntan ve Aşk ıçin mfu:;ıdcleyl 
b vır eden bu 

TÜR ÇE SÖZlLÜ 

Nus-

samimiyetle bu teklifi caerse 
kızın ruhunda olçusuz bir ~ elli 
\'C inşirah doğnr. 

Bunun için kcndisinı nxutaea
ğnn. Bu bır manevi suc olm::ı.z 
mr? Belkı. Fakat aunyanııı en 
masum b~r snçu ol r. B, l alım 
onu ne olacak ? lleriye... B lki 

o gun suçumu affettiririm, bel
ki... Bilinmez; hayat btr. 

- Derm derin ne dü. ilnüyor
sun vgilim ! Bü "I daya ya
ııaşıyoruz. 

- Senden g <:ti. Çiçeron ko
ııuşmn.k stajı için d niz kıyıları
na gidermiş. Sen de. düsiınmck 
idmanı ·çin mi bir saattir oLle
rini d nizdcn ayırmadın? 

- Denize bakmak ıcc fer hıll· 
veriyor. "eser denizde tes ili 
hav saa.t.. Çallı b 
ret <'dıyor. Y nımia gözluklü 
kim ? Aman, Tca.I..ıbalık olm ya--
1.ıın, SOUl.' çamlar fısHfı ll Jto
nw a.ma.ylL. 

- Ya d.ıki tırihci 
Ahme fil 

Oillı ile 

(Ar 

ur 
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HERG ELECI İBRAHiM 
t..i. Yazan: M. Sami Karayef 123-ll!I, 

Görctt\n ya topuk eUeme- 88ll adadmı. Fakat fıkaraperver 
~ eldin 

1 

tııir zattı. Yabıız Hergeleciyi be-
- bsıaı"ktiçüeük bir ~ın J~ .igin yanında alıkoymak 

böyle bir iş ya:pacaiJ. aklıma i&temişti. • • • 
gehnıedi. . ~n ~ 

- Pehlivanlığın büyüt> .. .au-

c;ttğü oluımu? if .....ıA~ u ...ı: . 
- O kadar haf ~ ~ a..-

me... . ~"' - Kur:naz pehlivan o .• .ınııu~· 
sus bafı.:f bırakb kendini -.na!. 

- Oldu işte. .. 
- İyi olmadı ama... . 
- Gözüm karardı. Faka.t, bir 

güreş daha yapaeağmı on~ ... 
Diye kederli kederli ~~ ·· 
Et.rem ağası, paşanın emn wı.e
rine Hcrgeleeive ge.ldi. Hery:ele
d f!ivinmis artık gılmck uzere 
idi Saravı terkedip gidecekt! · 
Çünkü i i kalmamıstı, yapacagı
nı yapmıc-tı. Harem ağası: . 

- Pehlivan, paşa ha.iretıen 
burada kalmanızı istiyor.. Ve, 
Rize her av aylık verecek ... De
yince. Hergeleci: 

_ Ben aylıkla pehlivanlık ~ 
demem, teşekkür ederim: ?edı. 

Harem a~ Hergclecının b11 

ma.#rnrane osözlenne mukabel"I 
ettı: . . . 

- Koca Halim paşa gıbı bır 
zatın yanında aylıkla kalmağa 
tenezzül etmiyonnuBUn? 

- Ha.şa, öyle demek isteme
dim. Aylıkla pehlivanlık yapa -
marn dedim .. 

- Paşa hazretlerinin maiye· 
t iflde bulunanlar rahattırlar, her 
M-vleri tekmildir. sen de ~ın 
yanında kalırsan çok para sahi-
bi olursun.. .. 
-·Ağam, sen beni paşaya go-

türsene ... 
- Pekala .. Biraz müsaade et. 

gidip arzedeyim. Sana haber ve
ririm. Dedi ve pa.şanın yanına l 
kruıtlL 

Halim Pa.~. deniz tarafında 
büyük bir salonun köşesinde. 1 geniş bir kanapeye oturmuş ::Ial
ğın bir halde deni7.e bakıyordu. 
Sinirli idi. Küçlicük bir pehliva
nın nasıl olup da ~livanlaı·mı 
üst tıste mağlup ettiğine ~ay -
retler içinde ifil. Harem aga.<:n 
ıçeriye girince paşa sordu: 

- Ne var Mansur?. 
-- Efend'miz emirlerinizi peh-

livana söyledim. 
- Ne cevap verdi?. I 
- Kendis:i gıtmek üzere idi. 
-Ya ... Hemen gidiyormu ?. , 

- Evet efendimiz. .. 
- Pekala söyle bakalım?. 
_ Efendimiz, ben aylıkla peh 

bvnnlık yapmam diyor! 
- Aylıkla pehlivanlık yapa

mam mı diyor .. Bu da ne de -
mek? 

- Bilmem efendimiz .. Böyle 
cevap verdi. 

Ne demek olduğunu sorma 
dınmı?. 

Sordmn efendimiz.. Ayni 
cc'Vabı verdi.. 

Pekflla.. Al buraya geör 
bakahın anlıyalım, ne dem.ek 
1.P1tivor? .. 

Harem ağası, He:rgeleciye kos 
tu. Ve, paşanın kendisini pör -
rnek istediğini söyledi. Ve, Her
gf'leciyi alarak paşanın huzuru
nn getirdi. Halim Pnsa : 

- Oğlum, seni çok beğendim .. 
Aferin! Sen, pehlivansın, ya
nımda kal, pehlivan ol.. Sana 
bakayım... Deyince, Hergeleci: 

- Paşam! Emrinız başJm ü-
2..crine, fakat yaJnız sizin pehli
vanınız olarsam, pehlivanlığım 
körleşir.. Ben, güreş kovmalı -
yım .. DJye cevap verince paşa: 

- Af erin sana!. Pehlivan de
diğin güreş kovmalidır .. Ot.uran 
aclrun pehlivan olamaz.. Yalnız 
idman etmKle pehlivanlık o
tur mu? 

- Evet pn.~1, pehlivan dedi
ğin müsabakadan müsabakaya 
girmelidir. Bu sebeple ben, ay
lıkla yamruma kalırsam pchli
''anhğım körleşir .. 

Ben, seni scri>est bırakaca
ğını .. fstOOiğin yere git.. İstedi
i!;ın adamlarla gUreş. yalnız bQ.. 
nım ba.'? pehlivarum ol!. 

--Başüstüne ! Efendim, siz 
olunuz, fakat beni serbest bira -
lnnız!. 

- Hay hay! Sarayımın kapı
sı sana açWc ! . Sana bir de daire 
verecekler, yemek tablan çr.ka
cak. 

- Başüstüne! Böyle kalırım. 
- Ne i.sterain ayda.? 
- Orasını siz bilirsiniz? 
- Çoluğun çocuğun var nu? 
-Var paşam! .. 
- Kaç çocuğun var. 

- İki U:ne .. Bir de valdem 
var ... 

- Onlar burad:ı. mı? 
Hayır, Delioıma.nd.a, E

erçedc .. 
P~aı.a .. Dedim ya, serbe8t 

ını .. Bu kapı senindir. 
- Teşekkür ederim pa.şa.m 1.. 

Sann ayda y.iı:ıni Napol -
yoı V<.''"eceğtın. 

Teşekkür ederim, paşam .. . 
DNlı .. Hergcleci, memnundu .. . 
P~a. Da.vuda., Arap Saide fc
n.ı h.aldo m..~. Fakat böyle 
olmakla beraber onları ka.pısın
d tmn.mıştı. Halim paşa, in-

Hergeleci, Halinı ~nın ya.
:mnda kaldı. Hemşehrisi -bira.kıp 
gitmi§ti. Halim Paşa, gtinıştm 
111111nn. Hergeleci.ye yüz Napol
yoo baheiş vermişti. Elbise yap
tımuf, rahatı bulmuştu. Halim 
pqa, bir gün .Ali peh.liftnla M
mışu.yurdu: 

- Ali usta!. Şu İbramJ. mağr 
Kıp edecek bir ~an yok mu? 

- Paşam, koca Yusufla de. 
gü:reşmişler fakat yenememiş •• 

- Ya, öyle imiş .. Koca Ywru!
la altı ~aattan f~tla glireşmiş. 

- Yarıcıyı da yenmiş .. 
- İşittim bunları. Ben, istiyo-

rum ki, Hergeleedyi yenecek bir 
pehlivan bu 1 bana! ! . 

- Bursaııın ·Kestel köyünde 
bir koca Rili;tem vardır. Fev
kalade pehlivandır. Bel.ki o, ye
ner bunu ... 

Zaten, Halim paşa ile Hcrge
led ara.•:ıında geçmiş li.flar var
dı. Hergeleci, bir gün paşa.ya 
şöyle dr.mişti: 

- Paşam! Ba.na güreşecek 
pehlivan bul!. 

Bu adeta dünyaya meydan o
kumaktı:.. İşte, Halim paşa ·da 
Hergeleciyi yenmek için pehli -
van arıyordu. Ali pehlivan da 
Kestelli Koca Rüstemi tavsiye 
etmişti .• 

Rüstem, yüz okkalık bir a
damdı. Fakat fevkalade usta ve 
çevikti. Emsalsiz bir pehlivan -
dı.. Halim paşa, şunları tenbth 
etmişti: 

- Usta! Sakın İbrama. bir 
şey söyleme. Bursaya gez.me
ğe gidiyoruz diye çıkarız, lbra
mı da beraber alırız. Sen, gider 
Rfurtemi çağınrsın ve güreşti
ririz, olmaz mı ? 

Hergelecin.in hiç haberi yok
tu .. Bir gün Halinı paşa, Her
geleciyi çağırdı. Şunları söyle
di: 

- İbram! Bursaya çiftliğe 
gideceğım. Sen de beraber gel.. 
Biraz besiye yatarsın, ge7..ersin .. 

Dedi. 
Hergeleci kabul etmişti. Bur

saya giden paşa, Ali pehlivanı 
da beraber gotünnüşru. P~%. 
Bursacla Ali pehlivana şu €11nrı 
verdi: 

- Kestele git! Hoca Rüstemc 
söyle... tbr:ımla güreş yaptıra
cağım.. Hemen gelsin .. 

Ali Pehlivan, Kestele geldi .. 
Kestel Bursaya Hti saatlik bır 
yerde kli.. Rüstem pehlivan 
tarlasında çift sürüyordu. Ali 
pehlivanın geldiğini görünce 
sevindi. Misafırini hüsnükabul 
etti. Tarlanın biı kösesine otur
dular ve hoşbeşten sonra konuş 
mağa b~lndılar. 

Ali pehlivan :1Jyaı-etinin sebe
bini anlattı. Rüstem cevap ver
di: 

- Görüyorsun çift üzenn· 
. deyim? İdmanım da yok .. Nr~
sıl güreş yapabilirim.. Sonra 
bu İbram kim? 

- CzerçeU İbram!.. 
- Ha, işittim .. Koca Yusuf-

la da ~umnuda bir güreş yap
mış.. Yarıcıyı iki defa ) ennWJ. .. 
O, değil mi? 

-Evet, o ... 
- Eh! Paşa, kendi pehlivan-

Jariyle neden güreştimıiyor .. 
- İkisini de üss liste yet1di? 
- Ne söylUyorsun? Ust üs-

te bir günde? 
- Evet .. 
- Arap Sa.idi d mi yendi? 
- Hem de yanm saatte ... 
- İyi amma, ben.im idman.mı 

yok .. Sonra, görüyorsun çift U
zerindeyim, on ibeq gündür ... 
Yorgunum. 

Ali pehlivan, Rüstcme hak 
v~ti. İdmansız, yo1 guh a
dam hemen nasıl güre~ tuta -
bilirdi? Güreşi yapmak için hiç 
olmazsa, oıı beş yirmi gün be
siye ve idmana ihtiyaç vardı. A
li pehlivan Bursaya döndü. Pa
şaya meseleyi anlattı.. Paşa, 
tutturdu: 

- Olmaz... Git söyle gelsin .. 
Güreşirse yilz, yüz elli Napolyon 
vereceğim kendisine .. 

Ali pehlival'l, tekrar Kest.e.le 
geldi, Rüstem pehlivana: 

- Pehlivan, paşa, güres tl1-
tarsa yüz elli Napolyon verece
ğinı, diyor. 

Deyince, zavallı tıkar.a Rüs
tcmin aklı başından gitti. Lfıf 
değil, yüz elli Napolyon. .. Rus
tem onu senelerce çalışsa ikaza.
namazdı:. Fakat adamın kalbi 
hopladı .. Demek yense <l y .nil
se de yUz elli Napolyo!n ala<"ak
b. Falcat Rilsteın ç-0k guruılu 
bir adamdı .. Yü zclli NaJ.'.l')lvon 
alacağım diye dunıp dururken 
yenilmezdi. (ATlnısı '\'UI'} 

" Şckt'rci 

H. Mustafa ve Mahdumu 

ÇİKOLAT CEMİL 
tunn ile hazırı. dı ne 

ramlık şekerlqinızin m lı. " 
için tesnfin1zı bekl..y6r. 

lıtanbul - Bahçekapı 

SABAn 
.. . ~. .. \. 

' .. . ... . . ~ ... -~ .. ' : • ... 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırılı/ıh ve Biitün Ağrıları derhal lıes~r 

icabında gOnde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuları . ısrarla isteyiniz. 

1 sta ı~ıl Elektrik, Tramvay ve Tü ı el lsıet melıri 
Umum Müdürlüğünden: 

1941 yılının IS inci Teşrinden yeni ilana kadar Pazardan başka 
günler için ilk ve son hareketleri gösterir kışlık evkat tarifesi 

No. Yolltıı· ilk Son No. Yollıır i lk So1' 
bUl.-ış ktılkıt 

f================::::::ı:=============-==== 
kalk1.1 lcalk&f 

Şişli-Tünf'l 

'fünel-Şiıll 

6.10 23.30 18/a Taks:m-Bt-yazıt '7.30 l!l.32 
10 6.30 23.60 Beyazıt-TRksim 8.03 20.06 

11 

12 

Ş~li- Beyazıt 

Beyazıt Şışli 

Fatihr-Harbıye 

H arbıye-Fatih 

12/a AkeRıny Harbiye 
Harblye-Akı!aray 

14 

111 

Maçka-Tunel 

Tunel-Maçka 

Mn~ka Re) a~ıt 
Heyaııt.--M açka 

16 'a Şişli cdepo> Eminonü 
Eminonu-lfaçka 
Mııı;ka Eminorıü 

17 Şışli Sirkeci 
8i rkf'Ci-.Şlşll 

6.25 
7.05 

6.15 
7.00 

6.20 

7.03 

19.&3 

20.1,4 

fi.20 
7.06 

6.30 
7.03 • 
7.20 

6.55 
7.28 

J 7 /a Mecltliyelıo~ -ıEmınonü ti.20 
EJnınonü-.Mecidiyc·kôy 6.53 

10.000 kadını 
Hayrette bırakan 

• BiR GA R 1 p PUDRA 

TECRÜBESİ 

22.07 
22.&0 

22.30 
23.80 

.... -.~ 
~ 

... 

19 KurtuJw;-Beyazıt ti.15 t"l.15 
BeyllZlt-Kurtulq 7.00 23.00 

ı...;...__;~;;;.;.;...;.;.~---------------
19/ a Şifll ~dep-0> Eminönü 6.12 7.00 

J.:minönü-Kurtuluı fl.46 20.05 
Kurtuluş-Eminönü 7.05 19.33 

22.27 ; 22 Bebek-EminöniJ .;.ao 
8.40 

22.50 
23.30 
24.10 

~ Eminönü-Bebt>k 
23.ıo .,! Bebek-Beşiktat 

2.1.241 r.X. 23 Ortaköy-Aksar:ıy ti.20 
7.<ı4 

ı 9.35 l 

20.20 23.41'> ~ Aksaray-Ortakoy 

..... 11-------------------------------------·ı ~ 
23.2a · ~ Beşikta~.r'atih 
23.05 ~ 3• Fatlh-Beşiktaı 

7.07 
20.08 
19.36 

19.35 
20.0!I 

19.20 
Hl.53 

32 

aa 

37 

Topkapı--Sirkf'ci 

Sirkeci-Topknpı 

Yedikule-Sirkeci 

Sirkeci-Yedikule 

Edirnckapı--Sirkcci 

Slrkrci-Edimeknpı 

C.30 
7.12 

t.20 

f..1'>2 

f\..16 

cH7 

"16 

646 

19.48 
20.30 

22.33 

23.0!ı 

22.'38 

2:uo 

22.4::? 

2.'J.12 

!inhisarlar !!:,!'lüdürlüğiindenJ 
J - Ke ıf "C şartnnmcleti ınucibin .. Çam::ılt.ı tu:itl:ı ı amele yen ckhancsı 

inşaatı ışi knpalı zarf usullle ) npılncnl tır. 
ıı - Keştf bedeli 14150.71 lirn olup rnm :ıkk::ıt tt>tnınn1ı «JOGl,3h lı· 

radır. 

Levazım 

~ 
III - Eksıltme 4/Xl/1941 s."llı g!ınıl saat 10 da Knb:ıtn~a 

1 ıubemizde muıc ckkil alım komısyonuııdn )ilJlılac:ıktır. 
IV - Şartname sözü geçen ubcden ve Jzmır, Ankara Başnıbdurluk

lerinde 71 kuruş mukabilinde alınablJ r. 
V - Eksıltmeye girmek i tlyenleruı 15000 lır.ılık bu kabı} in~nntı ıTu

\ cırfakiyetı. .. yapmış olduklarına daiı· v ıka ıbraz ederek ihale (lımlndf'.n 

3 gün e\ \eline kadar umum mudurltık in~:ıat şuhcsırııien nyrıca eksiltme
ye iştir:ikvc-siknsı almnları l(ız.ımdır. 

VI - Eksıltmeye glrccc-klcrin muhurlu tckhr mektuplarını, knmıni 
vC'Siknlarını ve mllnaknsnya ışt rfık '\esikalarınt ıhti\ cı edcu·k olnn knp.ılı 

wrflarını ~ha le saatinden bir ıına t ev\ eline knd .. r adı ı:cı;en komisyon reis-
llglnc makbuz. mukabi.llnde vermeleri Ji\zıındır. (9004)) 

1 İstanbul Belediyesi Ilinları 1 

14 L~==1'f; 

ı Üniversite Rektörlüğünden 
Yabancı dil öğretmeni yetiştirilmek 

üzere açılmış olan Fransızca, İngilizce' 
. ve Almanca kurslarına talebe 

alınacaktır 
Alınacak talebe bir yıl ümversıtedeki ,yabancı dil kurslarına de\'d 

eöeccl:.lcr ve s_iyasi \"azlyet normalleştiği takdirde tahsillerini takviye e:; 
mek uzere, bir yılda dilini öğrcndiklerl memlekete ıönderll~erdir. n-ı 
birine burada ayda 30 lira verilecektir. Seçme sınavlan 27 ve 28 Birindı" 
teşrin 1941 Pazartesi \'e Salı günleri İstanbul Unlversiteslnde ~pılat"~ 
tır. 

Sına\·a girmek için: _.....ı/. 
Türk olmak ve yerli veya yabancı bir kollej veya liseden °"eyaı»

bir öjretmen okulundan mezun olmak llzımdır. 
'Olgunluk şart deı•ndir.> 
NamzeUerin 21/X/1941 de Universitede muayeneleri y::ıpılacaktır. E~ 

Je:r ahn::ımaz. 
Sınavda muvaffak olanl::ır tahsil müddetlerinin iki misli Maarif Vek., 

letl emrinde çalısacaklannı taahhüt edeceklerdir. Kurs talebesinin hiç blııf 
ille meşgul olmaması şarttır. 

Talip olanların 20/X/941 akşamına kadar Rektörlüğe taheit \T<'sikaı.' 
n, nufus hi\vlyet v::ınıkalnn \ e 6 ::ıdet fotoğı f ıle murn<'n t C>tmPlerı. 

(9112) --
Emlak ve Eytam Bankasından 
Eaaı 

No. 

)'140 

1847 

)~41 

2~8 

2lfı7 

2256 

2290 

2525 

2528 

2544 

2673 

2715 

Yeri v eclnal 

B::ıkırkoy, K:ırtaltepe maha!Jesi eski K::ırye ustıı ye
ni tncırli çiftlıJii okn~ı P~ki yeni 15 - 16 ııurırnrt<lı 
7999.65 metre murabbı nrs:ı. 
:thkiidar, Pazarbaşı mahnlle~i eskı Tllprak. yenı Boy
bcy sokak eski 34, yeni 40, 41·/l, 40/2, taj ııumarall 
287.28 metre murabbaı ev. 
Yenikapı, Ynlı m;ıhnll~i Kumı:al sok:ık eı;ki 15, yc
ııı 29 knpı, ndn 841, p:ı!ta 210. parsd ı mımnrnlı 8820 
m~tre murabbaı içinde kuhıbcsi olan bost:ının 35/480 
hisseı-i. 

Yeniknpı, Yalı mahalll'si orta Ho,ı.-ın 'okagı eski 4 
yeııi 19 kapı, tnj 4, aıfa 818, l>' ftn 207, parsel 4 nu
maralı 5926 metre ınur;ıbbaı ı~iııde kuHibcsi ol:ın boı:ı
ta.ııın 420/3456 hissesi. 
Kuıgunı·uk, kadiye r::ıdd·· ıı.de eski 39, 41 yeni 43, 45 
k:ıpınum::ıralı, talımint•n ifil 55 metre murahbnı bnh
v·lı iki dukkiinın 21) /64 hibst ı:I. 
Fatih, Ktic;ükmustııfap:ı a m laallf'Si eski C:ıml, yeni 
llis.ıroı.ü sok:ıı:ı <'!>kı 23 k:ı~ı. :ıctn 22tı8, pnıta 258, 
p; rscl 30 ıaumaral: 325 metl'c murabb:ıı arsa. 
Kııınkapı, Muhs.rıchatun m,ılınlll"'>i Telli odalar so
k:ıı:md:ı C!'kJ 2. yeni ı kanı, ı:d;ı 703, pafta 11:1, par
Sf'J 4 numaralı 170 metre ınıırrıhbı ar~a. 

Enıınoıııi, Şeyh ::vichııı,..·t Gt·~·ı:inl m:ıhallcsi Yalı kil~kü 
r:ıddesi e:ıki~19, yt•nı 51 kapı ıd:ı 406, pafta Hl, pnr
Sel 22 nun arnlı Şapcı ruın ıltıııda 87.50 metre mu
T<ıhl>:ıı hll\Rsı:t k:Argır rlukkl\nırl 108/l 14fl his~ı si. 4' lş
hu goyri m~nkulıirı .f metre•kn yukarı_ıııdn 406 oda 
ve 40 parsel lrhıne kadınıen mueı:ses inş at hnlı.kı 
v:ırdır. 

Emıııonti, Denurtaş mahııllMi Kantarcılıır cnddt'sı cs
kı 53, 55, yenı 21 53, 51, 5'i kı pı, taj 5~. !i5 57 oda 
471, pıı fta 94 parsel 46 numar lı 411 'iO metre ınurau
baı qd::ısı olan ikı rlukk:ınttl :?l/24 hl "esi. 
RC' ·oğlu, Bey. zıt Mtleyyct 7.'•dc nıahallesı C!>kj Bul-
bul Y<'nl Sc rçe ok. •ı esı...ı 1i ~i3, yeııı 2 ı 31 nu
n.rırnlı t. hmlnen 74.flS metı e uı, l aı ar>; •• 

K. dıkı:iy, Cat'eraıra m. halcbı H:ıcı Ilü anı sol ogı eski 
Cl, yrni 14/1 16 lrnpı taj 16 • d !l3, p Ikı 7, p. r el 
25 \ e r, num:ırolı 314 mC>tı <' murabbaı ikı arsa. 
Pııtih Mıırntpnşa mahnllcsı Yel tııefrndi \ e Kıızı•ııni 
Sadı Coını sok klaıınd, e it 11, yenı 10, 10/1, t.,j 10/1 
10/2 kapı, adn 1~'.16 p:ıft. 2lii, p:ır el 5 n ı rı. ı alı 
1536 mctr ... murahb:ıı kulub lı bostnııın 11/30 hıs r~ı. 
D<>yaz.ıt, Mako ılar sokağı eki Gl, y<'nı 5. k, p «'ta 
227, pnftn 133, par el 20 nu rnlı 10 metre iıuı :ıb-
lını ilstıınde oda ı kl'ırgır d.ı 1 .ınııı 140/.>ll'ı hi~<',;i. 

Eminönü, Şeyh Meh net Ge.>I· ni ın;. halle ı, K• 
rol-·nğı e ki yeni 34 ı apı, ad ı 406, p. t..ı 1 '6 
s;ıytlı ş, p1;1 hllnı deı·uııundn k,ıı ir oda c, da 4(•G, ll 
p:ıı sel 4 mE.-treden yukaru.ın l.ı bu p. rselin k dimc 1 

muesses ınşaut h:.kkı .,;e 237 .,hırcd kı g 'J 1 n cnkul 
'c diğer num r:ı\ar • r:ısında mu.teı ektir. 

Mukadd•r 
kt) r.ıed 
Lıra 

1200-

511!.-

C!45.-

G04.-

53!1.-

650.-

510 •• 

743.-

747-

3JAO.-

970.-

7711.-

1000.-

Belediye merkez 'e milcssesatı için alınncrık 3000 adet cloktrık ampu- . 2724 Beyoğlu, Kuloğlu mahııllesı M. ymun oku ı ~"ki 2, 

Daba 9lizel 
görOnebileceğinizitt 

Kat'i DELiLi 
wUGON bu 

PodracıJıkta şayana "l'ECRÜBEYI 
hayret M>D bir ke~if.. y 
Cilıli güzelltstirtn, aptnız. 
ona gilz.ef bir cazibe < 1eni S>r ha
yal verea unaur •.• dönult ve çirkin 
bir cildi, rençlifin tabii renklerile 
aüaler. Pudra yağmur'a, Rilıırar'• ve 
batta lerleme'ye rafmen bile ubit 
kalır ve artık parlak bunan bırakmaz 
Bu cevher (Krema ltöplitii) 11amı al· 
tında beratı ıalihlal edilmiş ve yılnız 
Tok.alon Pudruında bulunmalı.tadır. 

CiDDEN MÜHiM BiR TEKLiF 
Yii.zilnü:ıün bir tanfına krema i 

kopüRii saye.inde iııtihı.ar edilen 
Tokal on Pudra•ını ve diter ta· 
rafına her hangi bir pudrayı •lirünüz. 
Şayet "Krema köpüklü pudra" ile 
pudralanmlf taraf diprinden daha 
güzel daha tau ve dalıo tazip ıö- 1 

runmeue T okaloo pudranua verdi· 
~iniz para iade olunıtcakhr. 

En idareli 

LA MBA 

Jiı açık eksıltmeye konulmuştur. Meeın~ıunun tnh.uıın bf-<lclı 816 llrn ~e ılk 
temlmıtı 61 lira 20 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat MudUrlüğü kn
lcmindc gorulebflır. ihale 20/10/1941 pozartcsı guml snnt 14 de D::ı hıı 
-Eıırupıt•ndc yapılacaktlr. Taliplerin ilk tcm ınat mnkmuı. veya ırıektupl .. n 
ve 941 yılına ait Tic::ırd Odnsı vesikal.crllc ıhnlc gunu muayyen ı;antt<> 

D,1im fEncumendc bulunmaları. (8893) 
• • • 

Yıllık ilk 
kiraeı 

300.00 
temi. 
22.50 EıninönUnde Şeyh Mehmet <rt?ylfıni mahallesinin Balık

pnzarı caddc-sind" 96/142 numdrah dukkan. 
30.00 2.25 Sam::ıtyadn Htl~cyinagn mahalle ve soka~ındn 2 mı-

m:ıralı Ferruh a"a mt>kt<>bi bınnsı. 
Yıllık kira bcdelı muhıımmenleri lfo ilk teminat. mıktlırları yukarıda 

ynzıh gayri menkulleı· birer sene ımıdıletıe kırnya vt>rilmek ıızerc ayrı ayrı 
tı.;ık arttırmaya konulmuştur. Şnrtn'lm<:leri Zabıt ve Muamelat Mudiirlu tii 
k:ılemindc gbrulehılir. thale 20/10/1941 Pauırtesı gunu saat 14 de Daimi 
Eı~nlmende yapılacaktır. Talipforin ilk teminat. mııkbuz veya mektuplıırıle 
ihale guml muııyyen saatte Daimi Encümende bulımmnları. (ll8G5) 

r-------------------------~ TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

Z İ R AAT BA N K AS I 
K.tJ"ntua taribl: 1888. - Sermayesi: 100.000.00Ô '!'ürk lirası. Şube H 

Ajans adedi: 285 

Z irai v • Ticari her nev i ba"ko cnuamelelerl. 
•ra blrlktlr•nler• ?.8800 lira lkramlve vertvor. 

Ziraat B::ınkasıncıa ırnmbanlı ve tnı:ıanuı ~ ..u .ııesablarında en 
az 50 lirası bulu.:lanlara senede 4 deta çe.ldlecü kur'a ile aşaf,..ıdald 
plAnn gört: ikramiye dağı~qcaJtt\r 

4 •d•d 1.000 ~lralık 4.000 Llr;a il 100 aded 60 Llraıttc l'.000 Lir• 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4.800 • 

4 • 250 • 1.oeo • 111 &o • 20 
40 • 100 • 4.000 - • 

• 1.200 • 
D 1 K KAT: Hesnplanndakl paralar bir sene içmde 50 lJnıdan aşağı 

dOşmlyenlere lkrıımlye çıktığı takdirde ~ 20 f::ız.lnsiyle v.(:rilecekUr. 

Kur'alar senede diirt defa 111\fart, 11ıllazlnui,11 'Ey· . 
dül ve 11 Blriıicikfuıun ıa.ı;iblermde .J.,kiıooektir. 

Snhib1: A. Cemaleddln Sarasoğlu N<~şrlyat Muduru: 
Basıldıgı yer: (H. Bekir GDrsoylar ve A. Cemoleddln Sara906lu matbaası) 

2789 

2796 

21l08 

2s;:;6 

2879 

2910 

2973 

. 3010 

4013 

3036 

Yl!ni 5 tııı 5 kapı, ad;ı 448, ı. ftıı 1ll p<ır~eı 6 numa
ınlı,33 50 mctrn murnbbnı knrıılr ev. 

Beyoglu, BülLul mahnll " G ıı a~ı oka •ı kı 18 ~cm 
55 t:ıj 55 kapı, ada srın, pafta 43, paı~cı 21J num:ır.ılı 
27 d'lO metre murobbaı nh aı (;\. 
Aksnraydn, Kemalpa • m h ıllesı Jo'ethibey caddesin-
de cııki yeni l 1 k:ıpı, ada ı)J.~ pafta 188, parsel 86 
numaralı 18 metre murabbaı dükkün. 
Eminonu, Çarşı mahııllc ı, Kw kçülcr çarşısında c ki 
yeni 24 kapı, nd 41l3, paf~ B, parsel 6 numaralı 23 
metre murabbaı l:iirgir d ikk[•nın 3/5 hisscs.I. 

Emıncinü, Daych::ıtun mah:ılks Bıiyıık han ::ıvlustı 
eski yenı 34 knpı, ada 259, p. fta 87, p::ırscı 45 nu
maralı 42.50 metre muıabb:ıı Hırgir odanın 1/3 hissesi 
Emıniıniı, Dnyeh:ıtun mah:ılle-;\ Yıldız hon ust knt es
ki yeni 16 kapı, ad:ı 630 paı ta 160 nuınaı alı 54 nıct
Tc murabbaı kargir oda. 
Bliyükç.ırşı, Ağa sok.ıcı eski :.eni 38 knpı, ada 27:lR, 
pnfta 5, parsel 15 numaralı 4 metre murabbaı duk
knnın 1/2 hissesi. 

Aksaray, tnebey m:ıhallesi Valcie camı sokıığındn es-
kı 32 kapı, nda 1119, pafta 261, parsel 12 nun.ııınh 
57 mctı c murabbaı arsn. 
llf'voıc.ıu, Kocatcpe m:ıh:ılle~i Yedi kuyular cndc'lesı ve 
Du\• .ıdibi okaklı rında bil! nyılı ada 625. pııf~ 51 
parsel ı numaralı 2136.25 metre muı·abb:ıı nrs:ı. 
Ilı yqglu, Kocatepe mahallesi Snzlıderc caddesi ve lln
\. aı dıbi sokaklanndn ada 626 pafta 50, parsel 6 nu-
maralı 712.25 metre muraboarı arsa. 

'Oskudar. Yenimahalle eski Vnngın bağı, yeni Şet ret 
ı;okağınd:ı eskj 28, yeni 36 numaralı 96.50 mctdc mu-

30HJ.-· 

73.-

812.-

567.-

700.-

624-

570.-

&tJ5.-

2849.-

J'(lbbııı ev. 1322.-

ııı,;ı 

Yuk:ınd::ı adresi ve tafırltatı yazılı gr.yrl mnckuller peşin par::ı ılc ' 
arttırma usulile satılacaktır. 

MUı ... yı.'ckye iştirak edecekler mukadder kıymetin yü:ule onu nisbetiD 
de tf>mınat yııtırnınlat'ı lfızımdır. 

th:ıle 16/10/1041 perşembe gunü saat ondadır. SattG esnnsındn verııcıı 
tıcdcl mulmddc-r kıymeti geçt.ıgı t.ak<liı de tcminnt nk!.-csl dcrhel arttmlma• 
_yar:lk ıhal.c> kimin uhdesine icra cdıllrs" teminat nkçcsi ona ikmill eitlri• 
leccı;:tir. 

t teklılcrin pey akçesi nüfus tczk resi ve iiç kıt'a fotoğmfia birlikte 
bıldıl'ikn gtin ve saate k::ıdnr ı;ubemiz emlak servisine gclmelerl. (8806) 

C. H. P . erkek t alebe yurdu 
miidü Hiğünden: 

Ci.ımhur!yct Halk Partisinin mah1ut k~drolu erkek talebe yurdu 
mllştur. Muracnat olunmaması llfın olunur. (9142) 

Üniversite Relıtörliiğüııden: 

dol· 

Türk lnkılfıbı tarlh.i ikmal lmtıhanlan ayın 27 inci par.artesi gUnU saat 
9 da kon:fcrnruı snlonunda yapılacaktır Alfıkalıl:ın."l hnr.ır buulr.mn.sı. 

c911h 


