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~arbi. k"m '" .. v ~~ 
istiyor? a e 

oJ~dtı"6ıçt« suitef•hhlim 
""• &ile 6u luular Hmon
~l>epn;ı oe kimse tva
~ l.tenmttgen blr harbin 
6111 lnt ı i(:in bir çare 
~t " .. 11ttııuu mıydı? Bi:ızaru
tlt ' 09lemek mccburigetin-

1/ı~ k· 1 ·ı · ti ıı; ı • e11 so a uye ar 
""1:~1.0rJ_an çıkan izalıt1t bile 

1 
lirıc' kını/erin i&ledili na. 
6, kandırıcı ue doyurucu 

I' c 
~ leşkı'l edemıyorlar 

llUSfı ·lrı OnMd l' l..('IN 
~~·============ fes\" u suale hemen her ga-
~ zeteci kendi fıkir \'e 

~, kanantinc yahut mü-
a~a nı bur o uğu teze go

tı.r r c vap vomıeğc "alışını 
~~ Fakat ıaıınedcrim kı ır.il· 
'tıt:v~~ ın\ik dderatına hakim 
~ l\.ld bulunan zatların mu
~~ \tla.rı bu hususta en mithi.rr. 
tı esiko. teşkil etmek ittıza e· 

F'iibrer'in son ira.cl et:tiğı 
bJı. lı11u bu bakımdan cüan.Ui 
~b-'•r~tte gözdf.'n gcçirdı:m ~ 
~ 1 kanin isted~i ba.kkmda 
~ıh \• doğru bil' matfunat sn-
ll Olt:nağa çab un. 
~ ~~ l;liUerin söıderine go
it'i biındisi harbin ef nl tini çok 
~ en eski bir asker sıfatlyle 
l:b~J' \aruitan d ı;,lldir. Fakat 
~~ lıarbı ıstcmıışlerdir. 
~ harbı tngılızkrle :F.ran 

tı ısteıniş ola· kls.r demek 
Y~. Fakat Filhrer Fransız 

rx!en ve bnklin~tinden 
~ hti Uncdlğine gö oıtlaı 
diti 'uliy ta&wvı. eune
~fiıır•fŞılıyor. lngıliz nulcltine 
~ e, ngilteronin d tluğumı 
~çin çok çalı. tığına, fakat 
~ ~ Yerine dü.cmıaııhk gör
l'tı l acı acı i.E}aret eden Füh 
~ l'lr,tliz nıill tinin At.man-

~'ttııı O. n olduğunu knbul 
t ~r ve bu düsmanlığı mah· 

~ ·y ~Um.renin ri t liıkki 
~or. Aynı nutukta bugi!MU 
~rı l'alan il hakikat anı.-

da cereyan etmekte olduğu-nu atılntıyor. 
l\f esru:ıı her iki ı:nuh rip ta-
1\b da kabul e<iebılir. Faknt bit
~ herk hakikati kendisinin 
Yaı ti ettiğini iddia edecek ve 
flJı~tu kn.rşl3.lndakin blraka
~ ,t . Şu halde, biiler işin hn
~ ~nı nerden ve nwnl anla.yn-
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., ~ 

u um 

• 
1 

tim ·zle A m ny 
k • 

ır ey m 
1 . __ ....,"" 

Ankara, 8 (A. A.) - Tebliğ : 
~~ 

Son baftrunı· zarfında ooıufüi kayoalda.rdan griecı mathunt 
\ '«' raı.lyo hab~rJeri mülmrı'f.'rtm , ·e uınhtetif tan:l:ırda Alnınıı- ' 
)'fillın biT tnl~ım talepler serdettiği, taz il<k>r yn.pnğr, Uulgaris- 1 l, 
taııda tahsidatt bulunduğı.ı, \e Tlirkiye.)P. 1-nrşı bir 1~nız 1 
harol.efüıe geçmek frr..e~ oldui:'U zehabını te,1id rtırH'ğc ..,a- t' 
bsm1Şlard11". 

Türk \f'I Alman hükwnetJeri bir ~ı m:ıhsusla i. ,.,. 

1 

c1ifon bu rfruyet.Jero hiç.bir z:ım::lu •n ldic,,ilk bU etK':fllml.fef ~tte.t .. 
memi~ oimakht. beraber h r fürfü s: ti '\e esıa.<ruın Kri ol:w bu 

ı 
f;eJ;d Nlilrni olnn ifü tkft.r dostluk mllna..~•m lıic-bir 1 

• • ne..ı;riyatı iki ınomltmet anısında ı 8 mu.h-;m 1941 tmihli itilafbı. I 
-~;;la~ ''"e9hile haleldar edemi) ··ni ! ·~ tnwl& hu nsu d:l muta-
1 Jl ,~bık knlmı hırdır. 

~~·~~~~~ . , ~~ 
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JSovyet tehi" ği) ! 
~ A ~ 
J a ud ne f 1 

Jdayanıyo 
J Barentz deni
jzinde bir gemi 

o 
ıyısın a .. 

~ Düşman Ros
ftof istikametin-
de ricat ediyor 

V• e e 
.,, 

{ 

ara ında 

4~~· Hitleı· me:Jcleyi böyle 
t ederken ııut.kunun bir ye-

1.'i bugUnkü harbi'\lmes'uli
ı i\l~ahudilerle ma.-,onl ait 
~ uıu açıkça temin ettikten 

-------------------
HARP V AZ/YETi 

S bahrıldı 

Düşmaıun 198 
tank ve 42 tay
yaresi tahrip 

edildi 

Vlazmada mü
teaddil Kolordu 

Perko{ta da 7 

""""~w ırşark cepbesinde
f 

1 
Hareka ı _ • 

~· aonyüs sene zarfında,,__ Şarkt- a Almanya ibıı ha.ıı,Jerin ayni ebeptcn ~ 
ıt U!J oldu~u iddia edecek 

"ıırıı::~~:~v l<nantindeı .. ne yap ak ·stiyor? 
~ 

1 
tı). sebepleri ve harp mes'u

t ~~ hakkında Alınan dev-
~~131~ !>u görUşlermi derhal Moskovayı istihdaf eden taarruz, Sovyet ana 

J ~ıvermek gerçekten zor- k h. 
·ıı.ıı~'Z kendi harplerimizi dil- ordusile karşılaşmıya mecburdur. Hare at, mü ım 
~an ek bizimle· çaıpı.şmışdiış. ~adiseler arifesinde bulunulduğunu gösteriyor 
flı.~ lnrırn.ız içinde ynhudilerle ._ _______________________ _. 

l;ıtl nlan pek fnrketmemiş ol
"ııı.~nuzu itiraf edeceğiz. Ru
lı-ı li . kaybetmemize sebeJ> ohın 
Gylla ı.s~anlru· içinde yuhudiliğın 

1 d~ rolU zihnimiz alnu
tar' '\' ~ntm, Rwnen., Sırp, Bul
~ ~ılletlcrini biz şimdiye ka
~ ISttkltU ve vatan m fhum -

!lla inzbnam eden harici tah
liJ;r neticesinde harbe atılmış 

· <>ruz. Osmanlı lmparator
G'lıııu yıkmakta en bUyilk ro
~ Yntunış olan Rus Çarlıınnm 

YAZAN: 

Emekli '6eneraf Kemal Koçer 

G ünlerdenber:i şark C('phe-1 çarpışmalar vuku bulduğunu nu. 
sinde. bilyiik kuvvetlerin tuklar, tebliğler ve njaııalaı· bil-

iştira.kile, §iddetli \'e sürekli 1 (Sonu uyfıl 2 cıillun 2 de) 

vak'aları yakuı<lan tıtkip etmiş 
olıı.n kimscleı-in hepsi gnrp de
mokrasilerinin istemeye :isteme
ye harp açmak ıstJrannda kal· 
mış oldukla1 ı intıbaını a.lmıelar
dır. 

Fransayı mahveden, bu ka· 
dar çabuk inhilil etmesine se

~ ............ 
Moskova, 8 (a.a.) - Sovyet 

haberler bfu'osunun bu sabahki 
tebliği: 7 /8 nkteşrin gecesi, kı
tala.rımtt bütfüı cephe boyunca 
düşmanla çarpışmışlardır. Çar
pışmalar, Viazma ve Briansk 
istikametlerind~ bilhassa şid
detJi olm~tw-. 

Londro, 8 (a.n.) - Sovyet 
ge<>e yarısı tebliğ1: 

7 Birinciteşrin günü, kıtala • 
nmız, bütün cephe üzerinde düş 1 
ma.nla muannidane çarpışmışlnr 
dır. Viazma. ve Briansk istika
metinde bu çarpışma hassaten 
şjddetli olmuştur. 

5 Birincit.eşrin günü 42 dilş -
ma.n tayyaresi tahrip edilmiş • 
tir. 27 tayyare kaybettik. Ba • 
rent:.z denizinde 7 bin tonluk bir 
dilşman gemisi batınlmıştır. 

~foharebelere ait UıfsiUit 
Moskov.a1 8 {a.a.) - Sovyet 

(6orıu sayfa S •Otun 6 da) 

)}!::.en ~ev:!!~ 
Bcrlln, 8 (a.a..) - Alman or

duları ba.~kuına.ndanlığı bu ak
şam aşağıdaki husu.si tebliği 

Cu nı /111rreisi111iz 
düıı Berlin bıiyüh 

Elçimizi habul 
ettiler 

neşretmiştir: 1 Anka.ru, 8 (a.a.) - ~le'ru-
Bir Abnan zırhlı ordusu, 1- ~n ~ bulunan Hcr-

taJyan, Macar ve Slovak teşek- tin biiyiik efçki Hfu rm· ~ 
klilleriyle ta.kwye edilmiş ola - rt:ıde, Rffıiil'iim1nır ısmet to-
rak Dniepret.rovsk çerçevesin - ön• tara.rrnilan kabul cdilmiı 
den cilretli bir hareketle Azak rn .)~e nıı• onulmustur. 
deniı.ine inmiş ve bir cephe tnar vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv''wlV I 
ruzu ile elıtopol ya:kınla.nnda J 1 
mağlup edı1mi.~ ol~ dokuzuncu ' a p o n a r 1 
Sovyet ordusunu ncatını kes • 

~~·sırada Alman ve Rumen Siyaını istilaya 1 

kuvvetleri de düşmanın takibi - h J 
ne ~at7<1nn doğuy:!; doğru devam azır anıyorlar 
etmıştir. Bu takıp esnasında 
n uhn.f1z :kıtalarına mensup 
sür'dli bir te§el.ldU Azak denizi 
sahılinden ilerleyerek şimalden 
iııen zırhlı kuvvetlerle birleş • 
meğc muvaffak olmuştur. Bui 

(Sonu ı;a)lfa 3 sıülun 4 de) 

Bangoh'da bir pro
pağanda servisi 

'.il lıakanlarda.n emir ve talimat 
llt h~ olduklannn dair tarihler
i!~ iç bir işarete tesadilf etme\ ı: Onun için yUz senedenbcri 
~~ gelen harplerin ve bu
~h l{U harbin hep bu suretle 
~l' ~lmclcri karşısında ma
~ Rorübncsi lô.zım bir tel'cd-

lannı göz önilnde tutarak on
lanı. uymak suretiyle memlelte
ti idare etmişlerdir. lngiltere
de- "muUak,, yok gibidir. Hü
küm.et. memleketin ar®a.n kar
şumıda sarsılmaz bir kale du\'a
n gibi kaskatı dikilmez. :Esen 
rüzgara boyun eğen .kamışlar 
gibi klnlmııdan efkfırı umumi
yeye m ünınşat eder ve heı· gün 
siyasetini bir uzlaşma eseri ola
rak fi'le çıkarır. E)ğeı· İngiliz 
milleti harp istemeseydi onu 
harbe sürükleyecek bir İngiliz 
kabinesi olamaub. 

bep olan ıimil harp istememe.si ----------------------------------
ve sulhun müsaadekarlıklarla 
muhafaza edilebileceğine inan • 
mı.ş olmasıdır. 1ngiltcrenin 
harp istemediğine en bllinci de
lil harbe hiç he.zırlanma.mış 

l 
kuruldu j 

Manilla, 8 (a.a.) - Uited 
Press: Singnpurdan gelen m . 
mada değer habcrleer göre, jaı
ponya Sin.m'ı istilaya hazırlan
maktadır. 

1 hissediyoruz. 
~l~Je.rc gelince, İngiltere 

14~:1etinin efklln umumiy ·yi 
1t ,.,. a katmadan memleketi 
~ ; ~ edebllcceğin v • memle -
~Üzerindeki hfikimiyetini ln
lia:;: kn vmini arzusu hiiaf ına 
\';ı,ı-be sürüklemek derecesine 
liu dırabileoe<!ğine kani değiliz. 
q.:lıJ kanıuı.Umizi sarsacak blr 
~l!fl·~ Alman neşriya.b arasında 
~ısı:. tesadüf etmemli, bulunu-

~tı~ .. bilcUğimlz lngillz lrii
bııı~~ oylc kurulmuştur ki ka
l •. J:ı kulağl da.ima soknğı din· 
fırop. rogram, prenuip ,intihaha.t 
~tı ü.ganda.hrı ve saire hep cf'-

':I tımunuyeden yük "len dal
ı!_ tfi.bidir. Htilrürnct halka 
~ ohnakta.n ziyade halk 
~ 1 Gte ' hakimdir ve en bü

ı. _~giliz devlet adamları da
•ıwkın lıi siya.tını v ıu-m-

Ayni hakikat Amcrikadn da 
göw çarpıyor. CUınhurrcisi Roo
seveltiıı elinde olsaydı Birleşik 
Ameıika Devleti çoktan haı·be 
girmişti. CUmhurreisinin nazır. 
lan adeta muharip bir devletin 
nazırlan gibi söz söylüyorlar, 
Hi rciliği mahvetmeden diin· 
yanın rnhat edemiyeccğine e
f"rofn bulunduklarını nnlatıyorlar. 
Fakat harbe girentiyorlar. ÇUn
kU Amerika milletinin heyeti 
umumiyesinde kafi derecede 
harp ateşi yoktur. Bunu yavaş 
yavaş hazırlıyorlar, çoğaltıyor
lar ve zamanını bekliyorlar. 

Meselede lngilterenin ve AJ 
mcrikanın, hatta Fransanm 
doğrudan doğruya hiç bir alA· 
ik.r.Jarı g~ çarpmıyor. İki üç ee
nroenbori ceroyan edeiı siyam 

bulwımasıdır. 
Führerin samiıniyotine inan

mak isteriz. Kabul edelim kJ 
harp istemiyor. Karşısında.iti 
düşmanlar:ın ha.rp istemediklcrl 
de muhakkaktır. Fakat bu ka
dar dehşetli bir harbin bir sui· 
tefehhüm yllzünden çı.kmlş o
lanuyacağı da bizce muhakkak
tır. 
Başlangıçta suitefehhfim olsa 

bile bu kadar zanuwdır sebepsiz 
ve kimse tarafından istenme ~ 
yen bir harbin durdurulması iÇ:in 
bir çsre bulunamaz mıydı? Biz. 
zarure söylemek mecburiyetin
deyiz ki en sallllıiyettar ağızlar
dan çıkan izahat bile har ; 
kimlerin istediği sual.ine an • 
dıncı ve doyurucu bir cevap 
teşkil edemiyorlar. 

Uüses Cahid ~ALÇIN 

( MACA 

Macaristamn yeni Ankara 
elçisinin Cumhurreisimi
ze itimatnamesini verdi
ğini yazmıştık. Yukaradaki 
resimde, Elçiyi Çankaya 
köşkOnde istiklal marşı-

mızı d i n 1 e r k e n 
gôrQyor.sunuz. 

• 

- Japonya, Si.am'da bir hareket 
(Sonu s:ıyfa 3 sütun 6 de) 

.-... . . .... '\:. ~ ~ . - . ,.. .... 

YE İ TEFHİKAMIZ 

Hunnap H o c a n ı n 
- hatıralan -

---o-

Bu merakh h a t ı r a t ı 
m e r a k ve alaka ile 

okuyacaksmız. 

-Pek yakında-
. ..... . : ·-.:· ~.)°''''· .. • .... 

h··ıasası 
Şimal cephesindeki lınre

kat nisbeten ya.vnl}laml§Ur. 
Sovyetlcr, l..<•Jıingnı.d mulıa 
mlrn. çcnbeı·ini Kolpino mc\'· 
kiiııde yannak ve Le.ningı 
y'1nındakl sahile i:lkarmıı 
yapmak 'istemektedirler. 

Merkazda 
Moskovaya 200 kilomctr 

mesafede bulunan Viyaz : ~ 
ile Orel ve Rezev mıntal· 
sında. muharebeler ~ok şid 
detlenmi. tir. 
Mnreşnl Fon Bock idaı.,.. 

sindeki Alman ordulanuı.1 r 
Donetz nehri kayn:ıklnnrı 
doğru ilerlemek ve Mosko- " 
vnyı Ci>nuptan çevirmek iste
diği tahmin ediliyor. Almnn· 
lnnn bıldirdiklerine gör" b , 
bölgede serj inıha muharebe
leri yapılmaktadır. 

Son 48 saat içinde bir<:ok 
Sovyet 'kolorduları çevril
miştir. Bu cephede daha mü
biın inkişaflar beklendiği vr 
harekatın Viyazmadan son
ra Orcl mıntakasına intikaJ 
edeceği, maamafih buraya 
kadar ilerliyccck olan Alman 
kuvvetlerinin Moskova bat.ı-
sında kuwet.li müdafaa hatti 
le karşılaşa.cağı anlaşılıyor. 

Cenupta 
. Almanlar, merkez cephe
sınden sonra ce-r.up ce:plıesi
ne yapmakta oldukları tazyik 
leri arttırmışlardır. Çok şid
detli saldırışlar sonunda 
Kursk, Hnrkof, Marianpol 
ceı hesinin yarıldığı, Sovyct 
k.ıt'nlannııı takibine başlnn· 
dıı:., söyleniyor. Rostof'un 
140 kilometre babSJnda lıfa
rianpol, Almn.nların eline 
geçmiştir. Ukrnynada Din
yepcr ve Donetz nehirlerini 
geçen Alrnnnlann sıkı takibe 
devam ettiği nnhıı:;ılıyor . 

Bu mıntak da ~"vycU r 
deniz kıj.'lsm ç,ckilnwktc
·rı r. 

( 
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Yazan: A. Simon - - Cevircn: H. Cahid Yalç:n illi e • IDİZJD o ar 1 l ç 1 o y e n 1 r --o- . .d 
Halk ccpb hnrekcti bit uil4lı;ma iini gordtii\lm znm:ın tıaygınlıkl8J' . v,,,...,.. N,,bl Jı[A ~ 

ıG?%USUilun m uulü dcfildi . .Bir de- geçirdim>. Sonrn mu ilA- lstaD bullulara Ya%an: ~ .ı. 

:::;~~?=?z::·:.E~:~ :::;~·::·::~~7.: .. "': iltifatları r a p o r hazır 1 anıyor s ::.=.;~~ 
.ıse halle ceD)ıcsi klrşıruıda iUraz hbı- grupıarm dağılmtısııu cmrCW. Bu ka ri gu.et;e sütunlarını nıebSi ,:J 
si duyulınu ve -bll%1 nutukalnndan mma tc\•fikı n kadtm bir sosyalisti lstanbulun X!urtuluş yddl>- den bu müzmin derdin b3 dı }it' 
a~dıgı üzere- korkuyu bile dilş- mücahidi ve mühim LU m·hrinln Be- nümü mUna.sebetiyle, şclırl- günlerde yeniden taze].en ; CI 
m~tü. Bir koııferaı:ı.s salonunun sa- "'" miz namına Vali ve Belediye ruf bir klübümUziln .. ı"' 

lediye bulun n Dnhiliye Nazın Od ı • t[ t • • t • d "' uuınl luıvıısı içlnd hafif münalro - Salcngro Bo er, A Haçını vcs:ıtr Rclsi Doktor J;Qtfi Kırdar un ıya arının anzımıne ge ınce, o a bolcularından bir kısnU~~ ~ 
lan .mu!LU.lm halle ik.Otleleri mittng- slWılı .gnıploın da!ıttı. F kat bu tcd- tarafından Milli Şef 1smet !erine yüz çevirmeleri ~~ 
.ltt1nin fırtına ve sı ın tercih b f 1nönUne çekilen telgraf n. Miııt f • • k •ı • b k [J sısatıannın ~ ~, edcrdı. Sevk ve ldarc ettifl halk ile lr tal)ısı fnallyctlcıinc ruh.ayet vere- Şef şucevn.bı vernıişlerdir: rapor anzımı ar arı e gerıge ıra ı ı olduğu ileri sllrillerek 116~ .j 

• medi. 1 haml-...:ı- bulunuldu. t .. ill ~~ nadirt'tl orgruılk \ şahsi bir te- 4U.·\.16 ~ ~. 
:ınw h.nmi peyda edebild • i'avtr ve Mir tay De La Rouque kendi - IS'bmb'ul Beledi~ ~in bazı lllJD.1akalannd et athğJ derhsl ~ g&- zünU bilmediğim için bu pl Jt 
~'aZ.lyetıncfo avam halita ka ıı:ınd~ hını ccFronsız al partlsb ne bl-ı vnzb~etf karşıla~ tl!dbirler almıştır. Dün sahalı mezbahada ~ pdaa !hayvan 'kesılm1ert rit vak'a hakkında bir ~{e-~ 

ıı.lı h ttA :ıyri f1\IUI'\ bir i ih!nf bctU. Yeni pnrti Bu m isim 1- :1SlDda :Beled.i)e lktısad Müdüriüğü Ue U-umkabe liomısyonu 8.za.sımn hazır liyecck değilim. Ancak so)'re 
, ıorth. tuıdn mefsuh Ate Haçının yolunu bulun.ımştur. istediğim şudur kı • gıtJI P 

Halk r.eph si hukUmrtinJn muvaf- tııkibe devom etti Kanun ndecc bir Dün kesHcıı 1000 baş hayva-ı Şimdiye kadar bir ımemur ,- --- yonelltk,, derdi. bı.ıde. ı/) 
fakiyeti -.ılnız k diısırıın parldmen-ı isim dctişıklı~ındcıı brışlrn bir nctk;o nuı te\ ..... ı· ·1."-ı'nde .. ı,., her nıın' _ ,,__ .. d ·ı· i IJ"' b l hudut.lannı da as:ırak ıC 
lıodııkl U:.~ttrırlıın Üt" ılcı!il, btlhııs a 1 tf!Vl.H t:Uılcdı. Htıp 1 bund:ııı ıbmo:t l rirıı.,, nın ihtl~a~ı na;;; itıl.>ara ~- ~:n g~~,~-·:ıi~~.k~n m~~;u:ı~~; r OKUY~ou· ' bir §linml almış buluııuf:[sııı 
mlmtr.h.p rı ılc de ikı ır tem ın kalclıb. Ha~v·.k1ıı k<'ndl poırtısıne men- 1 .. Hl'1.I' lNöNO nu~t.ır. Bu ıtiba.rla et azlığı dun kesilen bayvanlıuı şehrin her J:.) / y O R K / :ı Ne it it rla mı? diyccf't;l'

1
l 

ınuh ırıı1. edllnı n~ bn,Clı ıdı. Htıiıc suıı .ıı.ı nz.ı ::ınn tHI ınc rağmen * sabrı_ tan 14-ıı.:.h·-n ni~'r ... a- .. _,_ ih · 1 • .;ı,-1 Şu ıtıbru l, ki, ıneşhuı L .. 
D L R ~ l.IU<U .,, "'""'INU mın~a.;;ma tiyaç nıspet:nue B d b. .h 'k · d "'·ı '? r" ceplı • il zlfüı göruldugu gıhı c a ocque yt•nı ICiid nm ranhye- Yali \'e Belediy Rci •i tara- zahnıştır. tevzi e.tLı mişlcrdır. Höylcl.i.klo u a 1 r 1 tı ar egı mı. lıırı cld "tm~ k Wb,}'(>11 nb 

liild r:ı IAmcı.tOOa \ukwı gelml-,• l.lnc ınUn rınc3t f'tı rktcn lınUıı gf\ - o-raflara Millet Meclisi Reisi Dıgcr bu'af belediye, P,eh- dün şehriın.ızde et ala.ınn.mış ',;,.ıı- lcrinin nüfuzlu azaları, ti\ 
bır ı..c.al.ı;)Ol\ del? ldı. n k huku- tcıdi. Bu ,J<iyın klraftnlart sokak- ı A.belülhalik Reuda, B v kil ., rimize hayvan gönderen mm· sap yok gibiydi. Beykozda lıhak:ıııa cadde.cinde sııst.a keudı ı. ·"'1!.!ı.llO<..'n dı\ 
metin kcndt,inln parlAmentodaki mu iare! luılk ııh n k:ırıtı ıııtlk t1ıl 

1
. ta alardn .__tkikat y ı>•~-k- 25 sayılı evde oturan okuyucumuz klüpl •ıinm kesesinden ~,,.; 

ı ı- k 1 D ktor Rf{jk ~ tydam v di- ı.tı """,....... o-- · :-.1- fl c t ı · _t, ın rlllcıinın ve p<ırl!ınıeuw haridn- ıcry tuıı ı çı nr ı &k tıünuı, fler yap- tadır. !lrtısad Müdü.r.tigu"' bü- uwu L5muc; &On sa :& ev11 ıun arı yazıyor. de:vl t kesesinden fedii-1' -.ı:IJ 
m -'-ta d- n~1 "'I .!!er \'eklller de telgrafla 00- «Yuft..a ve kadı1ylf yapan ean.ııı· b 1 'b ed ek vY 

de un P n u ~etlı mu- '""' ~·-- c ..... er. ,-;ap vennı.alerdir. tün mıntaka belediye ve bavvan Odun narhında yapılan teıızı- " u unınayı tercı ere . ..1. 
_,,._ d ... •-'-d'-" .., J hı haftada muayyen miktarlarda . k~~·· u~...-.4 t: urı"'c.' u cret neı .m........ o u., ..... " ... ,.e- Trod UnJon'lnrJıı mü tahdcmln c iborsa:lanna birer tcl,.,.,.af gönde- 18.ttan sonra odun tüccaı·la.rııuu yu 0\;14 "'c~ mem ~ / ~ı.

1 
b bu ______________ _. n• un tevzi rdllmektcdlı-. Bir 9uv;ıl •~• l'f d ,ı S ".J ... Uı 

dJr kı lcrnntını ....,,_ etE> 1 r ve 11 - t sk llıtı ant31ndıı ilk f:C\'Ş k bir uz- reri,;k•şehrimizde yapılan sevkı- ya.pbih itirazlar dola.yısiyle mu. ıı..oc ı e crjer. po:reu, ~~l 
l b lm._,, h J k 1 · 8 1 d R • • ~ undan asgari yUz kllo yufka ya• tı k 1 b' ...... ~ijpl n çtınn 1 ...... lL cum ara r !.;ışına Hotcl Matlgnonda Baş~e ılın zmtr e e tye elSI yatın miktarıru ve bunun ru· hın veniden ve daha esaslı 00-- rmnyı:ı onu tııu.<; ıı· u·':.,,.. 

~ bul d H llt J - pıtmaktadır. Maarafı Ue bırlıkte •· de·..:ı· rtı uı>•-..ıt 
mudaf ya lmlt .. n ur u, a od ı ıdo ln\7.al ındı, San ~icllerc -.o senelere nazaran ni betini sor- kildu tetkıki lfızını gclıiıiştir. mun :::uır ve a raum fV. 

ceph~ hilkOmetı m~lk kDU len bey z ,gerdıınlıldı nmclelerııı ücret- Bıı müddettenbC'rı " hrimiz· muştur. Vali ve Belediye Reısı Doktor aumt 18 kuruşa mal olan yufka· kalır. Bu nrad • kendisin.o · • ..ı 
1 H k " d lı ı 1 · B ı d Re;.,; nın helvacı ve yunatcı dOkkln· 1 ·r l · _ .... ~'"'~· tıeıal'\..Uer • ıs.tedı. ....m muntc- lcınndc vilzdc l2 kndnr v:ı catl b r e u urum zmır "c ıye '""' Bu malümat ,.,·ellr gclnıez his- Lulfi Kırdar bu nıesde ile W.- en vazı >en yapa~ ıv 
,.. k ı. O • t D~l.. t U b • k'" 0 larında ~O, kad;ıylfin de 60 kuru• l lm dı- --~~ı • ..,,. lplerlle ıa - anı k er esmez .. o-1 yıikO':clmc temin etti Onların LIJ!ulu u1< or 11~1Ge z ugun u va- s dik ... et sıkıntısının sebepleri zat mı-ı=ııl olınal<t.adır. Dün l:><.'- o uıı o n gı ı..w..~esı '"'"' Llf' 

b bı h l l t · d"' ,.,... ~- f;I aatıldıjı sörlllüyor. Malın ma • t ) -ı.~ d n..-.lı tıl· ..1 
laycsı paıı:ıl nml!Sl kıt ıl r a e gc-ı daırC".ındc lntlhnıı ed lrnlş dükkilıı pur a znur~ onece~o.ır. ve \•arsa me.J'ulleri meydana çı· j lediyede Vali ve Belediye Rciı-<i-ı ırı maz. :cısasen ev"".. .,,.._ 

rd B O .... .• fl b ı k Dl llyet fiyatına dört misil zam y:ı • 1 · · bak 1 dolJı) i.ı! 1ı ı wıun zenne, IW•<' f!rf il!• 1 konn~leri resmen tanındı. Jnuh:ıuıc K h acaktır. J;er t:ıraf:tan et naı·- nin riya.seti albııda bir toı>laııtı enn, rnusa a. ar ;., ,. 
bl 1 1 a ve satışı ~ pılması bir lhtlk&r degll mıdlr? k k l .,.,.,... tıetw_~ 

p;ırl mento kom nczon ıınmn cey- bu MaUgnan urJaı1ın.ısını, keııclı tabt· hı meselesi bugünl rde Iı~iya.t yapılmıştır. oplantı d odıuı nı:ıı· S1 sı yapı an ae,,.-.a JI)"';. 
fine tAbt b r kil ldı ve nıRl!lıir e- • ıı ılı> .. Yl'tlı bir devrcmn baştıuıgıcı,. İstanbulda kahve satı"'~-~·~ Müra.kabe Komisvonu tara.cm - hı lınkk.Jnda mufassal ve csas.lı Fly.tt Mllr.akabe Komlayonunun scnholik vazifeye pek öy~ "1rl 

ld B) , 9'AA ,uu.u ., nararı dık1cırtlnl celbetmek Oı:ere t b" d bil ~ 
ılilmem mümkün ° u. um un \·a- dıve alk.J lııdı. 51 ... rbcst bırakılsu•nih yazıı ..... ..+.. dan tetkik olunacaktır. Hayvan bir rapor hazırlamak ilzcre şclı-ı , n.zaın ır evnma e 

b b '"-'- bil O ~.., ~ b h bu meVl:Ud;ıı tuı-sfyet Q st.el'Cn •· •· ed aJ ~ zif u teması, u nı .. ı.cıo. nı - Haber al<lıghı,.,.,.,." go"rc, bu kara- Borsası u ususta Fi'-·at Mü- rimize odun sevkede.ıı mıntakıı.- venncyeccgı onc en nı 
C kf' Şuphesız kı halk ccph i hınrumc- ....._., " sayın gu~teniı:ln delUetlnl rica • Bu sakat k}lh.nij .,.;bn'ıy~ 

aı.asebetteri ldamP. etmektı un lA rın tatb·,·kıtıden ''n""'C"i}miatir. rakabe Komisyonuna verilmek lnra bir heyet r.-öndcrihncsi .ka- "!"< -ttnln ı;osyal k munları f rıınsaya en • ......., -. ··~ b derim.- ·· d l ı..-L. -' hOkQmetınm -.e halk ~h ·n.n mu- K-ı.,,,.l.n?O, 200 grnw.ı.ı.. ..... 1r ... u,_ üzere bir ra1>0r hıızırlamakta. rarl"c+ır:ılmıştır. Bu hc-..·et 6 ki- zun en yaratı an UA&SlT.1 ,~ ger hıı mcmlek"t otm. kuuı cıtu.ra- uu ,~ ._. ..... ~ ~ ""!l.... ı P._ ____________ 
1 

-·J 1_ .ı • . _ _,ı .. ~" 
atıaluynini ancak bu tt-m n rö~bı- .h.n.liod satılacaktır. Ynlwz, Ti- dır. Hayvan Borsası bu rapo - şidon teŞkil olunacaktır. Heyete L• o spoı~u.ıar.&(l ayni ~·"-~_.ur 

i. Bunda b k hı h ı. :vapmıı: caret VekiLlcti, 1stanbula tab- runda et narhının yalnız cins Miirakabc Komisyonu Şeflerin- Şan diğer memurlar~ 
oldu KMıdJı nı, bp n1 muh rehes - ı"s ettiii-ı' ı.- ııve mik• "rlnl ay.ı- d·-.Vil, cins ve kalite esaslan dn- <len B. Mu"..;.. Tfo:ı.ret Odası -, pacağı menfi tesirler de f1 

jr 1 \.C lxı: ıı: m nlnr ırııt o J>.Uo& ""' U.& '"'I:>· •.-u.. SPOR=='== 1·-t:ı1---- ~ ln ba ı ndıı oldulu bı. n uıı- 1200 "U\'alu "'"arın ltı. bilinde toobft olunmasını iste- Kfi.tibi umumisi B. Avni. Umu- === I IUi llUJ.1.4, 
bir ıı u rlık, t.:ıkr-.b n beş yu?. " ~ 1 B ı.. ....... t·-· ~ tclLi n yük lumunrl n ay11 yccektir. mi Meclis Aza."lllldan Ferid I au:>c'- ıgım sporctt a 
ın ıımclf' ıçfn tczıezzı lı ycrlcrı tcsi~ y •ht"k1'. .hb 1 1 ... _ _ __ , .. b. r f 

dQ.şilrdü. O aı dan ltıbare11 hııllmt enı 1 1 cır 1 ar ar Kesimler kontrol ediliyor Hamal da dahildir. Heyet yakın-, ) v n.uyırma wuuu ır ;Si t/I 
anusunu h~m un 1"7.\1.iıl(' tel f ettı ve ucu7. rı,.atlH şim nd fer b Iet· ı Diğer taraftan, ~1yat Mura- da hareket edecektir. Heyetin Amatörlük ta İ- dir. Sporla hrıitiı uzaktan ~ 
edl'b tı ktcn <'iz kaldı lrı ıbd l'vledı f'rnr nın s:üT.Cl say- Dl.hı Fi:rut Muı"akabc B~ knbe Bürosu Şefliği, dün sabah· verece~ roporların tetkikine ka matnamesı• meı·ı·. lıikneı. olaıılai-ca bile b~rJ! 

Sukutundan blr eııl' nı .. , hıılk fıyctcn, -R .. ıenıcta, Kanııt fü:ct'lnde, suruı. halk tanümtlan 4 ibükur tan itibaren mezbahaya iki me- clnr odun narhında yeni bir tadi· ve yerl<!$!lliş bir nn'an~~ 
cephe&ialn memle ctl' vem nldugu Pır~el~rdc, Dritnn• dn- fnbrlka· ihbarı yu.pılmıştır. Bunlıı.rdan mur göndeıı:neğe başlamıştır. lat yapılmıyacaktır. yete ~irdi d n 'l'erbiyesi Umum Müd~'.:6 
eeylcrin lölft ı filiyııtta ort.; et n bili, Mahmutpalia ci· '.rmda ka- ~ bu kötü ve zararlı zf}ıııır; 
"'--"- 1"' Bu l b le I ~ larddtl v yazıhRncl. deli J'lmış k:A- çak bez Q\'IYll bulunduğu etrafın- ===========================--:...=--=-=-=-=-= Beden Terbiyeı;;i Umum MU- mu'"cnd le ı'çı'n aun· diye karl~ 
il\.MUUlll$ o uU. • u Ar ' ..c• .ı- ı"di. it'-bara n ........... I -·rlır T. t I 1 Ot b .. l . . ~ Bl m'un hük"Omet.i (' mfltıt.clnu- dın, lTkek işçlleorl dol ıuştu Bunla- U4 .uı ........ .... ~ ' dUrlliğı.i tarafından hnzırlaıınn uğraştı, bir çok yerinde k .. ~1'. 
ıerı tıraıunda'd o,yrılıkı:m n"n g .. 1. rınç~ıdoiduklıırıkwrabalarıömilr- bezi ve kaput gibi mnUa.rdan lCQTe Ve n•ı 0 US er lÇln amatörlük talimatntune.<;ı mer • verili. Bu ciheti şükranla tt' 
mi:ttr ll!rmde ılk defn terkcder k ucretlerl ibaret lôlruı bu eşyalnnn sahibi h • Jlı /( ·ıı f kez istişare heyetince kabul e- dcttikten sonra alıımuş olsl' ~ 

Tc;kU c.tti4! k b ne uhı;tlcrle elindeki mühim miktarda st.Oku lSQr e 'l e- gen,· tarı• e dilmiş ve tatbik mev:kiine ikon- birlerin henüY. bu köklü 11! tl'~ 
ted..ye cdıldij:J halde bır tnuı har.111 muştur. min derdi biisbötün :ortacW' .x 

ftllrukkl 1 U den wür kkep\ı. ı iliirüyorl:ır 'e Fransanm &ulm •e el albndan v go.yet yüksek fi- • h • • d ·~ r-•. 
:c;;::;:~~.ı a~ o~~~ ':ı m~;: değ yedcrindcn %e\1t alıyorhırdJ. ;~ktlıı.ı·ba~ ~~lcrdir. . . emurlar r ı ş e r ım l z e hazırlan l yor ycs~:~!!?rl~:a::ı=~: t~~~u 0!1:::~ah~ !~. i1 
Wrpri7. H riclyı ieuırcunde görlıl- ,n,>1cası \'ar) '""" "'"'er-....-~- ı ı• .unati>rleı tcşkfülb olaJ'\ ciddi, daha ameli tedbir:I~/ 
el • Yeru ba- d nı, Yvon Dclbos. H - ____________ ..;__ _____________ , .,. b İ den Terbiyesi Umum üdiır • tiynç vardır, ve menfaat ~ 

Nazırı bldu. D lb L v:ıtın H A R p v A z .• y E T .• Ticaret Vekilı azı ki Rami otobüsü llıği.ı içmde sporu maddi menfa- ideal pesinde koşan bir r.t' 
lu'..t gt.-tlrti.ct h;ı y t.ne Jt:tl- tetkik .. erde sahı·b·· benzı·n atlerine &lel ederek gizli pro • gençliı!i yaı~tmayı illk~ t! 

fi mQcadel :ıc blrin ı dl!l'1:iı e bir fesyonellik yapanlnruı m.cyda- miş ola hiiküme imiiin, ı~ 
rol oynanuştı ı.1 k tibarile hlr ş k Al bulunuyor b• •kt• • na çıkmasına vesile olıu-,akt:ıı·. d11 d rdi kökünden halle 1C 
ıau:ıeca o ı Dcl mıt d ıt Rll- ar ta manya ne iri ır yormuş Yeni talimatnamenin taşıdı· zecrl~arele."'"deba~vurnı11 
id.ik.;ıı u .. t mıııtruııtındu ve sorı- ~ ğı ıınn.ddcleri aynen Ycriyoı uz: (j 1dnmiy1>cefüni umuyorııfll.,;_..' 
ra parl!lınootodrı mu..,nffakiycUi bır Dün $a.bah Anka.rndan veh· İstanbul Belediyc.-,i scyrüse- 1 - Kcndı lştirfık cttii:;'i mii- ·---- ---- .. _. .. _. • 
h k l n... 1 , __ .., k • ? rlmize gelen icarct Vekili Müm- f k - b"' 1 . k • 
uyııL ıa ıp tııı f\J. .-..r men ...... a yapma . stıyor . taz Ökmen, öiVledcn sonra Mm- er ·oınısyontt, ot.o us (~r ıçuı s~baka. nettce~ hakkıııdn ba- B 1 rhanettin '"''inırı 

tınrlcl mun ı.ııcoetıcı- ı;:ıtıasudıt ıhlı...:ı, taka Ticaı cl Müdtlrlug·· -ünde yeni bir kiş hareket tarifesi hn- hıs tutşanlar, . d f d"Jdİ 
esbctıniş ve müwrocllt k bınrlımJc %1rla.mı~. Bu ta.rifenın taLbi - 2 _ Üzenmie ka.,.nnı'-n mu· • Ce na 7esı e ne 1 

''-il lh ı tetkikleı-fü~ bulunmuş, 4 saat k 3! tı......... • ~a ... _ .. uı ~ dıemmlyetsız. mev ... C!r rnz C) ..... , .'1 ı... .. ı . ına, .uıueşrinden l"l.IIJ"d.IUU sal>akayı hatıılataciı.k bir ,_•azı v ... fntıuı +,.,..ssilr}P bı'MI 
aı~1i. 1..av 1 dvrinde, kollektıf ckalli- (Bq tarafı 1 inci sayfada) 1 müddet deva.m cuer ve -..enm süren bir içtim.na riyaset otıniır baş! aktır . b l . .., CA.v ~ 

dirmoktedirler. Ya.kın ha.ftalar- hariçle irtibatı kalınnuın, mil- tir. Bu arada Vali v Belediye ana.c • veya resını u uıınuynn ve '<.•rı- nti7. !:,'RZetcci a.rk.n<lasımı-: t• 

yet n at ti bfr d• u lm ktıa şöh- oaki teşebbüslerin artık kat'i '-'onlan:a mahsurun vaziyeti en- Reisi Doktor L(ıtfi Kırdar. Tic.a Diğer ta.raftan Rami hattına 1 lenin ha vatı müddetince sak - h l ı· ~-.....-:ı 
ret bulın~tu. • J • l b +-'btisl . lnnma.sına" ·ımı-.a~n oluııv•>n dl•:.•n a.n um ının c I!ULN-' neticeyi elde etmek maksadına dişeler uy.andırabilir. Daha. bu- ret füdürlUğünde Vekili ziya- ış eyen azı oı..v erm kendi- .... ....., ı J"" >~ . g 

~ühlm blr y .. pmakuın ct7~ matuf bulunduğunu tahmin et·/ günden irtibatı• k "ldiği p- ret ederek kendisiyle Ticaret !erine verilen benzinleri f t- ti 50 liradan fazla nıü.kifatı ım- aile dosUnn \'C ~ cı 
~P m dit lı d olnn tiren bcpler şunlardır: hesiz gibidir. Vckiıletini nlô.kadar eden §ah· miyerek biriktirdikleri tcsbit o- bul edenler. j d3 1 ırı tru afmd-ın B·""'yn'{hı 

Dclbos, Lavnı ile Ybndln'ın bırak- AJ Kış, fevkalild tedbirler 1 Balu.ktaki Ö ve Dağô ada· re ait işler üzerinde görüşmüş - lunmuştur. Du şekilde hareket 3 - Kazandıkları mlikiıfü.t- tnm~tndP.JJ 'kaldırılarak ff 
tıklan harabol UEenııde yenı bir aJınmnkla ber ber. büyilk mlk- ı ila.ruun baskınlara uğradıkları tür. edon iki otcmıüsfuı plika.sı alın- f L'u ı t.anlaı·, rehin edenler \'Cya c:unilııdC' nıuna?J kılındı ·t 11 

hnricl m u bl 1 kunna·c yasta lıarekotlcrc engel teşkil öğrenilmişti. Fakat, bur.:ıle.nnın IllliJtır. başkasına ~·erenler, ra F<'tikoy ile ru kb r$irıE' 
içın Il-r.tm olıın euer:i den matırı.ın\ ed bil" r Ruslar ta""fın..ıan tam amile tah. lçtmıaa, Mıntaka Ticaret 4 'I' d d j 
bulunu)'Or<lu. Vıu:ifeyc dört 1 ne c ır, ...... u Müdürü ,.Birlikler mumi K&tibi 'raksılere yapılan yeni zam. - a:nmnuş a veya hOya • nolmıruu tur . 
..,,.,.,..,. cak ve Frar&."a ıQın ye.ni bır b ı .t\.ıyef muvaffakiyctindeıı ~ liy edilmiş olduğuna daır olan ve rnua\•inlcri, Petrol Ofis U- !arın tatbikimlenberi belooivc larından başka bir i.cıimle mü- wr.l :• ze J 18 "~J 

• hııricl siylıseUn 1 rı ol ~k yerde n1n'dlr, Od k -'•~ d --•-•-..ı. B 5 B' f 1 k 
.,-• ....,. vakit g <;innoksizin istifade za-ı haberler teeyyiit etmemiftlr. mwn ~Iüdür Mua.viııi ~Ura.k. et- devamlı kontr.ol ve t.eftlşJ~r sabftkaya gırcnler. 111 J Ul't l.Z! " 
.kendi parUı:l içınd ki rcynw tsıktp esa, mu aveın\i""' cvn.nt ınişlerdir. yapııuuu .• uır. u za.mlıu·ı hallt· • - u pı·o esyonc e arşı l .ll ı:ıcl 
ı:Mınn d~t ~'bu a onu :uıval'ln C) Bt\yük kısıniie doğuôa bu- ediyor. Odesa etrafmda yapılım d _ .. tnn daha fazla olarak almak is- mcydnn okuyanlar. Ne<ıclet, hsıuı ~{' ~ll 1 

t• tmut oldu.ı.u .voı •oruroü. lunan Alman ordusu, bir ftn ev· 
1 

muharebelerde muhasırlann a- .:..-Haber alalı~ı:nıza1 . ~~ labu iç- tiyeıı 10 taksinin plakası alın- 6 - Bir müı:ıabalroya iştn·ak adında 14 · 15 HiSı.ır m 8 

" ve! çark harekatını neticeye doğ ğır zayiatla. kaT§l~tıkları anla- ~uada idh atış ennu•-0 y1nş mı.,ur. i(Jin y ptıklau ınasraftau fazla Ç('l('Uk, geçen gccC' qı ·ı 'k ı 1 

P •rltmento, ırevk=s-ın ıta1.yikl a'

tmda, Blum 1ufb.ne:.rtnin nnet-

mııı oklulu bir ta &05Y1!1 1 ta t 

1 ~ınc dııtdı 

KJı'l< at.lik hafta ve ucı ctü 
tatil kabUl 4'dıldı. Keliekli! ~rhi< 

-burt h ceUtıldl. 1'cşrtl ıcLma 

ft'>' resin n lkı bu uk ayJ .x:.rfında 
ec.m an ııltmı, kanun lAyih ı 
M ld ceçın • Çocu1:1arm 

L tel'k.ro ll k > on dcırae 
'ıkıırıld Tl'ııhhtıt nayltnln mılll-

}t>Ştlrllmcsı y ıı devlet n ı.l cdılmc
s karnrl~b. Fı anEU Bankasının re
jnun ilga edildi. tkl:rfu: AHem11 nl\~
ı:ııt'S!ill rtnın tı umumi bJr mec:
lis ~dl. !Bıı mecUi' bir Goım·er
neurd n. ıkl rindcn 'Ve yirmi ~
udnn mQrckkepU. A lnrm doku;u 
t.fi.kfund. af n tayin olunur, 
ııltw d d~ Cnlon• lar, tiftçl r:up
lan fuo od .,eratlf ilr
'keU · tc.nllf ~mı, Uul ve io teş-

Uan r.ıı'lıldan tekU edilen bl 
~en eçlUrdı. Bir aza nıUU ıktı-

tt1 rafındnn ~yın olunu-
101', ikJ an ban nm dam heyeti 
tanw.rul n ıinUhap cdılly.or, ik:iı;inj de 
~~ular ltanalrı \ırı;)'oTdu. Aş1ın 
ınedı..GJ k•ntı4 dAJ4hw:ınıL."l ehemnıi
yıqlı b:m t.adilAt ynptı. Llı1lhıı ka
nwı h.2l1n ,teıt'lib zaman, lın.lk ~P
hesi mrıtı.11ıt.1 ;nrarınctan blly\lk e
hcnımlyeti hntz bir za~ diye rılk18-

landı. T:ade Uruon !rder !)"MU de-
ol:ııı C. G. T .nln l"('isf Uon Jou

ux B dcat.uı uır.uml m<'clf.ı;fnc ta
:;ın 

nı götürmek ister, şılmaktadır. Bu müstahkem tırılması ve arttı.rilnıam için a- para i teyenler. rnyının 'A ııem et irN n 11 

D) En 7.Cngin insan ve malze· nıevkiin de neye mal olursa oı. hnnıa.sı icap eden .tedbirler et- Yeni ekmek narhı 7 - Bir 8por yurdun girmek ter ve burnöan kf''uıbar ltf' 
me kaynnklarını ihtiva. eden sun zaptı düşUnillmemcktedır. =~ göruşmele11 cereyan et- Belediye Daimi Encümeni ta- veya iı.zn olmak içın dogrud:ın bn:k , römfü: bir ho1'l: .,;ı 
böl lerin le geç.iri! i, kış Cenupta Uerliyen ordunun Amk rafuıdruı ck-ıneğe yapıhuı (lO) doğruya veya dolayısiyle parn a- 1 kaşı lar, ve bir 'lw.c ütın l 
içit d tnnzimi, Avrupa nizamı- denizinin şimal kıyılarına. ha· veı..;ıtu söıaeri para zammın tatbikine bu sa- lanlnr. 
nın da tesisinde ehemmiyeti ha- kim olduğu tahakkuk etmekte- t- 8 - Adlannuı ticaret ınnksn- çası çala? k kaçnwhrd1r· 
u.dir. dir. MJtimaı mUteakip. kendisiyle bahta.n itibaren başlanacaktır. diyle rck:li.ım vasıtası olmasına üc kü<'ük lurı;-u. dün bıtfl~ 

E) Zaman, 34 sınıfı silah ve Londra hab rleıi, Alınan ta· görüşen bir ~~ Ti- ------------- ızın verenler. lmpa.1ı c:ınuda sat.alt(' ~· 
iş başına çqğınnış otan müda· al"n.17. hareketler.inde mnhıms in- ~~.t Vekili §U soylemitr Yangın başlangıcı 9 - Bıl t>ıle bir prof yo-
fi"' yardım ed ' ll'. 1dşa.flar kaydedilıuckt(.: olduğu· wı· n 11 müsab3ka y panln.r, nnıa- lanmışlıır ve- adlı) eye se" 

1'"') Müttefik ve dostların akıp nu bildirmektedırlcr. Cihanın "-1stanbula bugUn gekllm · Çağaloğlunda Bnşmfuınhio tör sayılımyaca.klardu . lcr'"'.k ~1 Yularım mi.itrnkıfl ' 
gideceği vad ve temin edilen bir eşini göruıcdiği bu ·tratcj k 1 ~~7{!ak~i;ç~~ =~k: sokağında s numurah apnrtlma- 'l'almmtnaıne, bunlara muka- kıf edilmi.,lerdir . 
yardımları, eldeki fırsatJnrdan ihatalar hnlikında şın1didcn mü- Yann da Ticaret Müdürlligiındc nıu mutfağıpdn dUıı ı;ama.ş.ıı· )'l· bil sporculnnıı ufuk tc el{ yol Çal •1ıu1 ~ynlAr 'l'o}'k pı 
ıı.:rJı.m· ıstifade odilmediği hnlde, taiea.lnr vilt'litmek gUçtUr. Heı· mnşgul ola,.acn•m. g; ... ;ııl cuma masrnfla.1nı ıka.bul etnıcktedir, I z" 1·ne 1·,ade edilıni~tr . · lllkl k :ıktı ~ " ~~ ~ kanırkPn O!::ık ıle birJiıCi knt dö- .B • '" ·ı... ,,,. 
güç er çı arnc r. halde Rus merkez ordusunun .M ... ü birlikte umumi bir konua.. u nıasra.ı miktarını bölgeler - """ 

G) Şarkta nisbi bir e.."llniyet.
1 

imbam, Alman sevk ve idaresi· f'IAU ':<. çe.-nesi ilzerind' konflll saç [ev- tayin edecek, fakat yekunu hiç 
•1• ..ı.-ı.. 1 .. ~ı •• 1 h "llla yapa.bllececğimi zannede- ~ 1 b" 1 hn n OlUAH.UI taarruuarı e nya- nin nsıl mnksudını teşkil ettiğ~ ua llnn nralıklanntian kıvılcım ır zaman 100 kuruşu geÇllli -

tiyetini isbat eden mlıclafatı ana ne göre, Timoçenko orduswıun rim.,, sıçramak suretiyle mutfak vcı yecektir · j 
rd n7rll'I. ea·1 'l t h rtn:r \' ı. ·u -

o usunun mA6 up ı mesı e iki yanın tevcih edilen taarruz Güınrü" .k ve ı-ı..:~-·ıar v..:•..:u tavan kısmı tuttL51Uuş, çabuk 12 
mümkUndUr. lar, bir ynrma ınahiy ti iktisnb J~ ~ -eneye mah-

k rk d ti-· kd"-.ı b rd "k Raif Knradcnizd dtın §ehri yetişen itfaiye tnrafmda.n sön-Timoçen ·onun mc ·ez or u- et gı ta ın.te, u o u nazı dürülmuş- ve t:ahı.:a._._ b an- ku"" m --~!"! .. ,. 
ları, Kiyef meydan muharebcle· bir duruma girebilir. Fakat, mize gelmiştir. Vekil, burada ka ~ __ .. 
ri devam edockcn ve şimdi, mev merk~ ordulnnnın gildümü m lncağı müddet zarfında. Vekit- mıştı.r. 
zii de sayılsıı, tanl'J'llZ şevk ve sul\y tinı deruhte eden Tim<>- lete bağlı m'" leı-de ~tkik-
kabiliyeti göstermektedir. Qenko, cephe taarruzlanndan ler yapacaktır. 

----:>11«----
ccati adında biri bir müdd t 

evvel Şılede bir tavuk mesel i 
yilZ'tınden ıköyfüsü 1.smafü öl-

Türkiye ~ 
1400 Kr,. 270C t(rl 
750 • 14 o , 
400 • 00 ' 

!aruz !kaldığl mütevali dar- vaz geçmemiştir. Kuvveti ve 
beler karşısında. çekilen ve, söy- mn'ksndı nedir, biliniyoruz. Bu- Halde dürmüş Birinci Ağır Ce7.a fah r.--1 _,._v_L_• .. K __ ,_6_o_. ___ ..... 

ke.mesine vailmiştir. 

~U~~ ~eç~;1ı:ı~~~~u:In;!~ ~=:ı::~g~~~~ ::u~:: Sa mat ya yolu da 
!~;:ığı=~:~.n~u~b~0~~ ~:f,:ı~1~!ev\~:urr1~a': bı'r kamyon 2 tramvay 
leler, qıkarmnlur ve çııcrn hare- ordularının. en kuvvetli bir sik- · 

~e~ı%~r. :~:c:~~i, ~~:~ ~c~~=~ ~~~~~h~i~:ıu:: arasında kaldı 
sara ordsunu kaleye b:ığlrunıı.k, mek münıkUndilr. 
onun büyük teşebbüslere kntıı~ lld tarafın dll. cepheye sür
.anasına meydan vermemektir. dükleri bütiln kuvveUcrlle giıiş

Lningradın cebri bir hticwnla tikleri bu savaşın çok knnlı ve 
teshiri artık taarruz ordusu kati neticeli olacağına in.amla
plıl.nına geçirilmis gibi görün • b"lir Tav.,.1 r. fo kov vı örten 
müyor. Esa n bu sUtuıılarda ve bu ord lnnn imha nı istfb. 
ötedenberi tahakkum manzu- daf <'dPn ıl rı <'e\:n mı ·r. 
melerine knl"Şl aldın"lardn ı&- Ye b:-lki r l ki bu mu alar, 
rnr edilmiy i tebarüz ettiril· bu dhanşilmul harpt n b r dö-
miştı. Ancak, muh nfün noktası teşkU edec<'ktir 

Dün öğleden sonra Samatya.. 
da traınv y yolu Urorind.e kö
milr yüklü bir kamyon iki tram
vay arasında. kalmış, tramvay
ların öön salıanlıklnn parça.lan
ml!?, kamyonda da bazı hasarlar 
otmustur. Kamyonda bulunanı 
bır kişi yaralannuştır. Tn.hkikat 
yapılmakt.a.dır. 

Karpitin sebap o1duğu 
infilak 

Dün akşam saat 17 de sebze 
hfı.lindc bir infilak olmuş, işçi
lerin tatil r.a.manuıa rnsiladığı 
'çin infillı.k çok hafif atlatılmış-
tır. Kaza .şöyl olmuştur: 

34 ve 35 nwnarnlı Rasim ve 
Latife ait yazıhanelerde bulu -
nan karbit illi obı.ra.k pailrun.ti, i 
b r iki kişi hafif yaralanmıştır. 
ln!iliikto yazıhaneler nro..sında
ki duvar yıkı1mışt.ır. 

Neca.tinin duruşması dün nı· 
hayetlenmiş, suçu sabit göıı.ı • 
1erek 12 sene müdd--tlc hap 
mahlciim edilmiştir, 

Ezilen amele 
1360 

lonıazan 

17 
B, Teşuı 
1941 
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r-- Haftalık hava faaliyetleri ----:ı ( n 0 1 raf ve s a b r 1 
<......__ ve muhtemel inkişafları - _ J 

~innctteşrtn9~ den9Bir~in941 e ~H~i~l~~~~~~A~ı~~a~~~t-~-~Ii~~i~S~. ~~~~~ı~,~~~~~8~u~oa~r ~b~~Y~~Q,~ı 
·tSABAHı 

Kiracıyı ko uyalım amm 
Mat sahıb;ni mağdur 

etmemek şartile 

·~ar bir haftanın hava hadiselerinin icmali k 1 ş t a n evvel suretf:=rotı!tt!ci ~'~ diyor k. : taşıyan Jtaf yan ~ 
l 

rnış bulunan altı, yedi Sovyet • •ı . Ya.ren: A. C. SARAÇOGLdı 
Yazan : Emekli miUehassıs tayyareci A. Şefik rnuvaffakıvet :~eni yakında imha edilecek~ uem1ıen - M ~~ ~~~~ ~:::::~ı 

:b J . Mağlfıp edı1en ve Rostof is - "Hedef tutulacak Londra, cS (n.n.) - Reuter: A.Uo -....~ ~ 
O üyüJtBıitanya tmpa-\ ~~~u~~~t bekliyormuş! tiknnıetinde çe.kllmeğe çaişın ey Hitlerizmin Avam :ıumıaraswda, Blllgml ;ı:~~~~ 

~~· ~~h :ı.u'k~hav~ ~vvet- tayarecileri hav muharebelerin zayıf düşman bakişııf·eleda.nri mu- ğl<Ab• Ü.3!- ~ ~yang·azı~t~= Jnllaruı& . ldJ"l\Y1 arttlm-
vcan. ~k agır -~u. bom7 deki muvaffakıyet sayıların - ibafız tcşckkülleri tar ın ya.. ma u l ye uu-,, ~ "~ herh 

~~a:ı.M~~yyareie.rnm;_~!~ dan çok fazlasrnı tayyare mey- M. Lozovskı· "A.11- hafız teşekkillleri '.Mariopola vra. si meselesi hakkında sonılan bir ımzyacakiar, angi bir bahane. 
~~ya. karşı ~""t! .... ._.... .1~-1~-.1- :tahri ~"- - 'I. mış bulunuyorlar. Nevyork, 8 (a.a.) _ Harici suale cevap veren M. Ed şöy- ile eski :kiracılamn çıkanp el"-

"' ,Mihver tayyareciliği· ~-.ı.uuaol kt dp..t~~-...uege mu- manya lngı·ıtere ve * tkaret birlii7i umumi toplantı - le demiştir: lcriDi, a.partımanlarını, dü:kkG.o-
tn..~ .ı.nh-._; srrttt>lll ....... tevcih et ~·~~mn_ a Jrw-: , ı ,,,. "Türkiye billdlınet:lnin l!on- lanm da.ha yüksek oir ücı~u. 
:"ll.letj ._-ux l':e •n.....,9" Sovyetlerin daha. zıyade cep. Berlin, 8 (a.a.) - A man OC- ~ında söz söyleyen llarlciye Müs vı-ni ı..:-~·'-- aevrodaıniUAl'~ 
~~ft~' Ortaşark,,_~. heler üzerind.e ~ mut- Amerikayı mağlup nup cephesini yamuŞlardır.Rus- teşar.ı Sumııer Wellea demiştir ttreux-Montrö- muka.vclesi mu- _,_ A.~ .. n~~ .,-
~ t~ son haf~~ hı.kt.ır. Mihverin Sovyct toprak d d• Jar Snıolenski geri almak içiu ki: eibinoe Boğazlnıın rmuha'fızı sı- ler. 
At~ etmı~. lan üzerinde ve memleket içer· e emez,, ıyor anudane taarruzlarda oohm - "Harbi ta.kip edecek olan dev ::tatile olan taahhütlerini bütün tilltt·aı w tedbUiez-

h'ılı~ıelceclph:Sınd:,~ l•aırşıklık- )erinde ya.ptıklan tahribata ve Moskova, 8 (a.a.) - Sovyet mıu.,.~ da pür;kürtillmfuler • re, Birleşik Amerika için, hali- manasile ifa için ieıt.beaen ted • dir. Bir numarnh Cihan 
'1.U enn IJCA .seyre o· bo 00....::ı~anı k b 1 1 .. .. .. "'f 0 k" d.. clir • hazırda bu~lrruı devresı kndar birleri alacağına. Brib!nya hü- esnasında. memlekette httkllru 

eı: Yapıldı - lı b te- j m nurn ara mu a e e 0 
• .sozcusu, a · zovs 1

• un .e-ıuc- \Vı:ızma'da meydan ınuhare- kümetinin t:ım itimadı ,·ardır. suren ihtikar sar'asuu biraz dıl 
ı..?bll.j kayd~~~ m~ak· mak. üzere .yapılması beklenen ~il7re .yaptığı <>eyanatta de- besi olmuştur. Merkezde vaziyet ı ııa.zık olacaktır. Fakat .Anıeri- B ıl~a"r hükfımetinin bir mik· ı kiraların baş döndürücü yi.i.ksek-
"'<l.ltnbr. gı 1 Bala rlın ve c.ıvbarıl bombardı~anl . mıştir :hı: 1 Sovyetler içm vahimdir. Alr.lnn kalılar için l.cr fürlü millhlıaza- tar İtalyan destroyeri satın nla- liğı korükliyordu. Bunun ı~iııdiJ' 

U h M henuz.. '"'' 01nı" deg::ı: dır nın fevklnd,. tutulması lizıın <TC-
ıı..0 aft:anın hava hiidisf>Jen . . . -J"" "' - · "Bitlerin bu taarruzu bildir- lar, bir JüFmıın tiimenini imha l .. "' rck bunların 13oi!azl!ll"dnn ve<;i- d bir kanunu mahsusla ev kirn.-
M: e Q__ HıH'bm ikinci avı sonlarına dog len en beyw. hedef, ş.:rndi I)ıı..- ., c:. lt •ıcu-k cephesinin Sovyet. "' .. .. · mesuıe ve Almaıılaruı .ıstikbalde etmışler, 35,){) esir almışlarfür. rilmesir.i ici:ediği hakkındaki lannın arttınlması o zaman da 
'ttrs~a Rız.ıı havncılariyle 1ib· ru b arılan ~u teşebbusun, ~r- ~un !çin muhakkak surette HaJ :n. Almanlar, 'J ınıoçenko lerızmın mağlfıbıyetidir.,, habcrlCl'X' Türle hükfunctinin na·' menedilmişti. 
~lıı Ve Miıttefik tayyarecilikleri- tasını kesJ?ış olmak, 8

?.\) et şıddctlı gayretlerde bulunacak- kuvvc1leri u:.;crinc yüklenirken Beyaz ~ydaki Lçtima za.n dikknti celbetlilmi! tir.Türki !Binaeııaleyh lkira.lann haltlı, 
tir Çaı'llışınaaı şeklmde geçmiş- ~yyd arecı~~~ın c.~helcr uze t. !arına sebep, Moskovadaki üçler Scıvyetlcr de bir çok istikamet· Vaşington,. 8 (a.a.) _ Kong- ye bu mahiyette hiç bir talep h3.ks~ .arttınlmasma mfıııi oJa.. 
h.~ . .Macar ha:yacılanııın Mih· ~:1?: e ~ed ~f·ö odra a.r~~~ muaJ· lconfcrammıın ve bu konferansın ı-...:ıe rılaala:r '•::ı.pmıya te<U>bbils vaki olmnt'!ı2ını Brita.nyı bükü· k ·· ~"'1!tl 1 ~ mu a naaın a v e . .. , 1 rd • af . wu " " J "S"' re hdc.rlcriylc r:.eis ı oosevelmn ~, en mueyyidelerin mevcudiyeti 
~ re yanyana çalışlllası pek k b tinde b 1 d k sur at e va ıgı muv fakıyetın ediyorlar. Alman diğer haber • nı~ai arkadaşları biL~afluc 1ka· metine bildirmiştir. ihtikln ~ bakımından 
ı.,1 .. _olnıanınkla beraber bu bir· f1a m~ =~tedir u :_ u · bilhassa Almanyada çok bü- lere göre, şark cephesi mcrke- nwıwıun t~ dkı uıe.sc esini mü· Bcrlin gazeteleri ne di'lJOT' pek yerinde bir tedbirdir. Amca.it 
ııı~d lspanyol tayyarecileri- aıu'lJU sgos et h u b. 0 1:1.ıe • SfU.· yük tesir bıraktığıdtr.,, zmde knlordulanmızdan üıri 1 Berlin, 8 (a..a.) - D. N. B 

~" e k bul So re e ory a: .. a ır.uıı. n a ıı.ı T __ k" ... ı _ ··,.t-
180 

So et •~ k tah . etmış· :zakere ct:ıue.k iç.in bu s.lbah ye- b"ldi . I kiracı mal sahibinin keyfi arttı-tte · anş~ış . unma:51 .v· liyetlerini cephelere hasretı;nek· .-. ~.o~ı::; 1• S07.ıer.ınc 'ŞOJ'""' vy -n 1 np - niden Beyaz Saı ~da toplanmış- 1 rıyor: rışlarma karşı konınuıitcn n::aı 
Pantın aleyhıne ~ı~_?aı-ekett1r. I tedirleı·. ı devam et.mıştır: tir. ıru dır. Birinci içtima dün ya- Berlin'in ak"am gazeteleri.! snhıbinin hnklarırun da göz~ 

~~iı~ .~~3;1~~~1~~~ 1 Od!mal~~~a c;ı~~ j ~:·sı:Oan!ın::~~~~ri:~:: Viaz~v~~~i~~~~~~ıddtt ~~ı~~ ~f~~~i ~~;= ~: ~:a~%~~\ ~~k~~~a \~~~~= ~~~ bulundurulrrıriSI lfw 
~ .. ]) n.a.relenndcn kuru muş· rine düşm.. ür. Burada.lti hava- men Amerika Birleşik Devlet- Rus kolordulnrt çevrılmiştir. Bu miŞ3e de hiç blr netice alınama- tanda asker tahşit etmek tehdi- Ev .sahibi kirayı arttu:masm 
~ıtııa:1ili ~arptabisır~ntdalh~· eda.tın i;:;leri ehemmiyeti nısbe- le..-ini ve İngiltereyi mn.ğlüp ede- kolorı.lula.r kaçınılması nıüm • nıışt.ır. di ile Türkiyeye taarruz etmek amma kiracının da kirayı öd 
ili ta•~ı-.- yenı. ~e sıs om en· tinde güçtür. Boyie obnakla be· mez. Rus kayıplan masalları ı kün olıruyan imha tehlike.si kar Reis Roosevelt, sözlerinden a- Ü7.ere olduğu intibaını verecek memek için bhıbir çareye ve bo 
~ ;~ ~er~ır. Uf~k da raber c;etin milcadclelere giriş- ve derhal başlıyacak bir tanıTuz 1 §ısındadırlar. çıkça. anl:ışıluı~ıııa gdre Ameri- mahivet'tP vabancı memleketler meyanda mahkeme huzurund 
b ~~ tecrübelen \rardıı. ~ı:--! tikleri göze çaıınyor. ri.dleri işte bundan doğmıııltta- AJınan hnva kuvvetleri, düş' kan ticaret vapurlarının .silah- den ~·on gUnlerde çıkanl:ın ha· haltkını anıyan mal sahThine: 
~ a Sovyet .tayyarecuı~ Şimalde Leıuingrad müdafaa- dır. 1 manm knrn ve deroiryollanna l landınlruası hakkında mevcut berlcr ı arsıı:ıındaki müş~rek 
~~et ~dı:t esaslı bır .mııva.ffn • sında lngiliz av<'.ı teeşkkülleri ağır darbeler indirmiştir. Mil- olan yasagm kongrenin kara- Tilrlr - Alman miisahcdc-.sini ilk - Efe:ndhn, mahsus yapıyor; 
~VR ... ~~~t:emnese . bile, Mihver 

1 
artık yer edinmişle.r ve mihverci Buna ikinci bir se.heJ> de, Hit- tea.ddit trenler tahrip edilmiş - riyle bir nn evvel kaldmlnwn sahifelernide neşrcaiyorlar. maksadı beni evden çıkarıp m&-

~~;"'tUcgı yanında.~ yPr.ır bu lere karşı yaı.tıklnıı muharebe- lerln loş tamamzylc başlamadan tir. Alınan tayyareleri dün ge- ı lehinde bu:unmaktaciJr. S İ t b . v • cunı daha yüksek bir fiyatla 
-.... ~_ılık yapa.bılir~er: . . I lerde ha.sun ha\'acllaruıdan bir büyük nıuv&ffa.klyetler istedi - ce 'Mosko\•a ve Leningraclda e- ovye e ] gı başka bir.ine VeJ'l?lektir! yolunda 
ıt.: ~ıan tayyare bırhklennırı . el dö t ta: .• d'" .. - ğidir . ., hemmiyetli askeri :tesisata ta.ar Roooevf\lt, hit~ndhk lauımm- bir beynamaz mazeretiyle işin 
"'llla z·ıyad k d. b"" le . e gun e r nesını uşunrnege V'VV""~"""""'""'""'""'""'~rv-.l"V'V .... ,~ etnıi-.. lerdir. . l nwı •-·!"'lm.. t··•....,f'··- (Baş t rafı 1 Jnci aııyfada) içinden çikabllme.s1ne sed çekil-
liivendi~. e · en 1 unye, rm de muvaffak olmu.şlardır. Yalnız ~ ~ "" ı..ı.u.;_, .... Q ....... tebliği ~Jinde deniliyor ki: elidir. 
~ fta gı muhakkaktır. \ e bu şu vaı· ki, Lenıngı-.ı.da g<inde - Tüı k - A"man fcaret Sovyet demiryollPn şebekesi- Vaşington, 8 (n.a.) - R.es- Odesanın kahraman müdafi -
~l'ri ta.rflllda bu havacılık bom rilmiş buluna.n hava bırliği üç muahedesinin bugün ne karşı yapılan ..tUJmw hava men bile!.nldii:rine göre, Devlet !eri, Alman ve nwnen kuvvetle- Kanun ihtl:iri.r:ı önlemek için 
h...~tn:ıan Uınrruzl_annı üenın· filodan P-··-ttir. Bu kuvvet+~- hiicumu hassaten şiddetli oJ,muş R · l) cl k . · ı . . . 0. . l rd' kir.acıların çıkarılması işini gUç 
~İ.~"eMookova w.erind· t k~ dah ':"';··ı üd- ;.,L,., bekk' imzası muhtemel tur. lürk di.ırdlı nıuteca.vizde eıs \.OOSP\' t, ,ongrcmn ı:;ı- nnea.rrır.zayiatver ırmışe ır. leırt.inniştir. Yoksamal'Sahibini 
'ta ~ielero .. ir. Bilhassa Jvfosko· me: ~!r~ızl~kç ol~r~· . miryolu kesilnıiştir. Bu bom · 1 ya.si şeflcrme Alr.enkan tica- Dört Sovyet piyad taburu '" o urouğu evi, dUkkw tahrlp 

&'Un geçirilmeden devamlı su Ankara, g <Telefonla) - balar, §iuıendifer malzcmeslııi :ret gcmilcı iuin ruliıhlandırılalıil 27 inci Alman ~1iya.ae fırkası eden, ki~asuu 'Vaktintle 6dc.ane>-
~h~-~kı altında. tutulmuş, Türk . Alman ticaret mu - [ :ıtıikilô bir ıenkaz yığım haline <ınesi ve bun!:.trı muharip millc.-t l 75 inci alayı bozguna uğn.tı.l • meyen k6tü bir kiracıya il J 

''-..-y; c·phe üzerinde bu hafta., ahedenamesinin :yaruı C.bugün) lerin limanlar.ında dcınurleye- mıstır h Ü] ek az:ıbt-
-~e uza.nan demiryolu n,Lk- imza edilniesi muhtemeldir. 1 geUrmiştir. Dört, beş Ye altı 1 bilmeleri ve şimdi memnun <>- ce,;henin cenubu garbi isti - nı aye tahanım et:m 
ltib· n \"0 bttvük garların tah· ıın en hareketli tarafı Birinci teşrin günleri 91 Sovyet 1 , ... ıv;ı.....,.ıe se·...ı;~~rc.r edcbı·ı _ 

1 
. d b' b-ı ~A So • na mahllnırt .etmiş d~Oildir. 1 de""'- e"--h•tir. meı•kez olmu9tur. Simal ve ce- tJ · tah · ~-ııım 12 •~-- d ...u ~.,... J ·• ~ ~ametin e ır o gL"C 4 vye.. "'"'al sahibı" :L:-yı ....... h_.. ..... ,v.. 

•-.u •uuı..,. • enı rıpçu. ış, ...ıu~ e, melerijc.!n bitaraflık kanunu- l "dü 64ta k ıu ·tuı'iı ww.ı.euu&.,..~ 
nuptan .Alman ~rdularının Moı:r- ver ordusu için de Karadeniz li· ı ağw hasara uğramıştır. tayy re crı şmantn . n ve e&ktır, lakin kiracı da kira.smı 

/\. lnıan :pikccilermin 1Uuı:t · 
\>eti.. deniz .&ahillet'inde kuv· 
~ 1 t kkUUer halinde fualiyc
~tiklcri göze çarpmakm<lır. 
~d.~ olan bu pike bom · 
1 t -ıuanıarmın hedefini knleS Sabra batarya me\•zilen, ijı· 
leı- clifer naldiyah, ?.trlıh LTen
~ltitlakil vasıtaları ve depolar 

~ otıniştir. Hcdeflerm müte
ta \ı'\1 Ve dağınık oluşu, taaITUZ 

tt~liği için mil.şkiil t nr· 
ll!2ış ise de, geniş ölçüde bir 
~ hazırln.nmış bulun. 

).ı kendini göstermektedir. 
~ Oskovay tal şı yapılnn en 
~ lll ta.an-Ur. beş sa.al f sıhum:. 
~ ~.rx:ı- c'bıniş ve bu akırı sır::f;ın· 
~.lllrkof'un şimal dogııstın• 
~ ehenuniyetli bir silah fal.> 
h,,~ı da müessir su.rette bom
~11} '\"e yangınlnr çrkanl -

Alnıanıann nıemleket ~lerin· 
~apttkları bombardpnan ta. 
~uarı arasında haftamn son 1 
'itti Raraileni7.in işlek ve ehem 
ı:.:~Ji bir limanı olan Hostof\l 
~olmuştur. Burası sadece 
~ liınruı manzarası a.rzetme · 
lh..~ ve fo.ka.t aynı zamanda,. 
~ıne tıraktör va•1 on ve oto-
~il fnbrlkalariyfu d şöhret 

lllnakta. idir. 1 
ı~ ~ihver t.a.yyareciliniıı cephe
~ bol'undaki hedeflerl daha zi· ı 
ltıaq~ iaşe kolları ve hemen ya· 
tt!~~nki nakliyat şebekesi ol
a <>ı.adır. SovyeUerin otuz ka· 
\'lıt_. askeri ka.tannın tahrip e· 
~~-:'~ btilurunnsı bu nııntaka
t~ hava faaliyetine bir ölçü 

!:erilebilir. 
~~\'yet Rusya Kml 'havacıh
~""lll lnihver tayynreciliğine kar 

"e :rneydanlanııa yapıhna~· 

~ 

kova üzerinde ıtriiriimei'e , ... ""'- mnnlannın havadan taarruza ı .. ·ıısJr.-.. ıh-.~ ı.--•.c-+: nun tndiline taraftar olduğurıu zırhlı arab:ısmı, ask r , ... mn-
"" - - u .ıı:~ - , ......... ~ ~ ıı:w • ı ıc.t· kled 30 "· vaktinde ödeyecek, mecunı maları yanında merkez cephe- uğra.malan lehlerindedir. Bu Hclsinki. 8 ( ) F'i h soy em~u:. himmat na en J, .aamvo. 

, .a.a. - n a- mınıı. ild to.•lunu, tahrip etnli.~- tahrip et:miyccek, icendisi otı.ıl"-sinı dağıtmak ve Moskcn;aya dar yardımı Alman havacılarının kıs 1 va teşekkülleri son günlerde bü-ı mak için tuttuğu bir binayı. bir 
ha 1usa yokla.o varmak dü~iin- karunıyncnğı muhakka:ktır. yük faaliyet güsteımıştır. lcrdir. J.,eningrad ~İ\'llnnı hirna· d~reyi bir kaç kişiye daha. ki-
ccsıyle !azla zorladıklan muhak- Sovyet kuvvetleri Oranicn· Japl n/itr 1.'-dyamı ~·e eden Sovyet tayyareleri dü~- ralnyuak ik rva.ıuınra:y lluıline 
kaktır. Burada Sovyet havacı - c~pheler boyunca Mihver baum mınta.kn.sında üçUncü "bir ı man topluluklanna ilar 1er in- getirmiyecektir. 
larµun faal\yeUeri w vazifeleri ..ayyarecilerlnin hedefle- ihraç ~bbü.siinde bumrunnş _ J S # j / t;_ {/ a dirmefe devam et.mi lerdir. 51 -==~~:ıı::::::ı::::;;:::::::::::=:e~::ı:~a:ı:::::::::=:~=~~=~=~=:::::::ea:a 
çok daha yüklü ve -ehammıyetli- rini gene nakliye şebekesi teşkil tur. Rus kuvvetleri iMarnt ·ve , 1 ,r k myon, 15 hava defi torıu mev-
dir. eJebılir.. Çünkü, ia.~ ve ikmal Oktobrskaja Revoluzia zırh h- Jlaz 11F.E Bir 11Jf; 1 ı8 l .. ıkii ve bir a€tr top ba:taey'llSl tah 

Bu haftanın. tayyare .zayiatı işlerinin aksatılmasınrla.ki mu . lan tarafından himaye edilmek (Bat tarafı t ıncı sayfada) riı> editrıiştir. j 
gene Sovyet ve Alman tebliğle- vaffakıyet Alınan ordtıl·• ..... ın tc idi. Ruslar bu ?.ırlılılan .Avto- }T11(!N"Xım tank .m.t~lmi 

d - · ~,. _ ı. ... ..... üssü temin etmek j"in her !'-,eve T •· J m .. m uh rme nazaran cgl§"' ı·-amıar fazla zorlımıa.r.. b•><•ladıkJn .. ı 1 va kuınluklanna otıu1muş1ar - " .1 n'l:t• ann naz.~ m are • 
k•~...ı:- v~ ····· ·· bi ·· ı ·· '"h~ -...~ ... baş '\"UI uyuı. Cenupta deniz ve bel · :>h · k""': de "'r.1• verme l.Ul.lU. CW>d.4.I r 0 çuye merkez cephesinin mukavemeti- dır. Her iki z:ırhluıın şiddetli a- - en. ee· enın mcr -=ın ' · 

nazarnn ve tebliğleı· neticesine ni kırma:kta amil. olac--'·tır. +,,..,ine ~rnıen Almanlar cUr- hava Uskri clde ctmeğc ç.ı.hşı • azma ve Bri:ınr.k bölgel rind qe 
·· Mih · · 2220 s a.... ~ ·"'b ''Ol". Ban,!!l.ok'ta bir propa~anda ır::ıi" d"\ d _.,. 1 d gore verın zııyıatı • O\'· Tali derecedeki hedefleı üze - etle taamız ve düşman ihraç "' " .. ce ve r-,,ın 1 z urmnx.sız n ~ 

yet 4r yıbı ise 200 kadar tayya· rine müttefik luı..vacılanwn sc'..Jt n1üfre~lcı'.ini imha etmiş.leı'dir. l ofisi kurmtuı ve Sia.m gazetele- vam etmh~tir. Sovyet mfüfafaa-
edi B ... '· ı... n-~ · d rinden bir çofhıuu satın almış- "' h' kt ...a_ k 1· ,..; A" r r. u ren. nı~· tuA:Mll ,. bır edil,_,.i7i de duş·· ünülcbilir. Al· ::'"id 1 tli kı~ ::- .,mı ır no 8.1.w :arma ... n ı-
kanıı.at oolııebilmok için harbin 1 ----&· •Z tır. Vay . Şıng - VC' hi" t:'"I"'· .mantar. SO\••;et tank clizUtnmla.-
başındanbe.ri olan karşılıklı za. man parJl.Şiitçüleriııin de Kı- Berlinden bıldiı ı•a•öinP r-nt·"'· tini tanıması için Siam hükıi- rı burı-.. ya yeti io dfü;manı dm·· 
yiat lıste!erine balrmak kafi ~ ~~~~örü.nmeleri ihtimali yok Şatk cephesinde dondurucu SO· meti .nezdinde lSrorda bulunu - , dunn:ı.k için muharebeye ~riıf -
le<.-ekt~r. Hitierin nutkunda &>v ~I'>· ğııklnr ve şiddetli wr ~ wı. uu.§ yor. meden evvel. ihtiva:t kmrvetleri-1 ...., Sovyet tayyareciligınv' e gelin - lamıcttır 
Yet tayyare za~;a.t.ı. 14500 dür. - "'7' • Dığer yanda Si.ama akın ha- ne dahil olan ve 13 il hava kuv-.r ce: gene cepheler üzerinde ve ı 
Bu rakam Sovyet tebliğinde cephelere yakın tayyare mey • linde bir çok Japon teknisyeni vetl~ tRnı t'!ndan t.ahr"p edil n 

Bu akş:ım snat 20.30 da 
' A l\l • • •• 

Türkçeci: "i.h •V<'rsite l~illz 

Eacblynt şubesi 
• • • 

tsukW Oadd • Komedi 
lfo~nınih 

Bu akşam .sant ~O - !O da 
KlBARl.IK U l>Aı A 
Türkcest: Dr. AlJ Süha neıcmı. 

5316 dır. Bu da. göster1yor ki danlarına k&.r§ı t.a.ıuTıızlannda Çinliler IJİr _flehri de gelmektedir. ı 198 tanJ...-ı ileri silrmeğe mecbur 
karşılıklı olarak tebliğle.· çok ôevam edeceklerdir. Moskova- v Amerika i~yor olmu Jarıiır. 

büytik farıklar g&termektedir. ;ıun ve iç Sovyet Rusyanın Mih· istirdat ettiler (Nişi - Nişi şunu yazıyor: ı~-1J1J•••••M•••1t•M1•M1•M1•M•M•M•M•M•H•M•M•t4•M&NNC~i'900&o~•······ .. ··········--········· .. •ıa•~•~N~e~. ıer. Rumen k!t'ala.ruıın da harp ver bombal'dımanlarına muka - Manilla, konferansı açık ola.-
başındanberi f>53 tayyare düşüz•. bele olmak iizere Alman\!a ir_.. Çung - King, 8 (a.a.) - Seri ... rak göstcrmi§tir ki, .Amerika Yarın 'Matlnel~ itibııren: 
'~u"'kl"'..tnı' 0 dd" r,.. • l al J ...,.... bir 1aarruzdan sonra, Çin kıt'"· 
'U ı: •• 1 ıa ~mı 0 nr arı h~ .. ine doğru ve Bcrliııe .karşı bir ... Pasifikte sullıu muhafaza et- • 
bu rakamüınn dşnda. ka.ln:utk- taarruz hareketi beklenemez. ları, Yangçe nehri il.zerinde ka-ı mek istc..'lliyor.Japonmilleti ıX>l' • T k • S • d 

• · Ancak, demokrasi yardımı <r ümitleri •nı a ı ve en fen ı Q l n Q ta•tır 1 in mühim bir Jllme.n olup .aylar- b km 1 a s l m l n e m s 
niımü?.deki haftanın hadise-- larak Sovyet Rusynya geldiği , ihtimale karşı hazırlaıunalıdır. Ö . dan beri .Japonlann elinde bulııl 

leri ne 'Mansta, ne de Afrikada bildhilen di.irt motörJü ağır 1 nan lşang'a salı günU girmişler- Ticaret ve sann.yi nazın M. 
bir inlrişnf göster.mcktcn U· 1 bombardıman İn2'ifü: ta,,.yare - 1 dir. Japonlar, nehrin cenup sa- Sakuji, Osakaya hareket etme-

k Gen .. "' bilinde el'an sevkulceyşi ~em-za t!r. e Şark cephesindeki lerinin montajlaı1 ikmalden ve den evvel şu beyanatta bulun . 
fııa.liyetin devam edeceği ve bil- meydanlan tesis edildikten rniyeti haiz bir tepeyi ~aal bt- muştur· 1 
h Len. d M mektedirler. · assa ıngra ve oskovanın sonra Almanyaya -karşı bir a- ı Japonyarun eckonomi duru . 
dnhn kesif bombardımanlara kın beklcnebillr. Bunun için de Daha şimalde, Hunan eyale - mu gerginleşmekte devam e-
mıu·uz kalacağı kanaati kuvvet· zaman lizımdır. tinde, Çin kuvvetleri Yung - oeccktir. Holk oldukça aşağı bir 
lidir. Bu hafta değil, fakat ilk on Seh'i tahliye etmişlerdir. yaşama standardım kabul et-

Bp ara.da., Karadeniz sahili beş gün zarfında bu yaı"tlım ka· Bununla beraber Japonlar mcğe hazırlanmalıdır. 
boyuncrı ycrle,.."'1lliş Umanların file.,.inin bombardunancıları ha- nehrin cenup sahilinde hala b1r Ba.'}lıca ham maddelere gelin
ve sanayi şehirlerinin, ele alı.na- rekete hazır bir hale getirilirler- stratejik tepeyi ellerinde tut- cc eskiden denizaşırı mentle . 
cak hedefler anunnda buluna • se, mukabil taarruzlarının yapıl makta.dırlar. kctlcrdcn gelen bütün bu rnad
cağını, bu geç n haftanuı bom- mnsı kabil olur. Bu da. en az on, Daha şimalde Hunnan eyale - deler icin japonya artık d~er 
bnrdıman teşebbüsleri anlatmış on lıc::j günlük bir devreye ihti- tinde Çin kuwetleri Yungtre'yl memleketlere güvenemez veya 
oluyor .. Cenuptan ilerleyen Mih· yaç göstN1lıektcdir. tahliye etmişlerdir. pek az güvenebilir. 

iLK BO'l'OK MACERA FiLMi; TAMAMEN MNKL" 

Si 
m~ Miiesrir Ve ıbtu slı filı:nj başlı.yor. 

ESRARENGiZ ADANIN BALTA GiRMEMi" ORMANI-. 

HAYDUTLAR IN•NDE ... 2 KADIN TEHLiKEDE ••• AMERlkAN 

DONANMASI TARAFINOAN KURTARILIŞt., 

ÜZELLİK KRALİÇESİ 
tarım. 

- Deli sen de! Sanki yiizmek 
bildiğini bilmiyor muyum? ,İs
tersen Altınkuma gidelim. Hiç 
olma7.sa elbisen ısln.nmnz. 

- Hiç bir yerden. 
- Nerede doğdun? 
- Nnh, Sarıycrin ötesindeki 

- Anan evlendiremez mi? 
- Anam mı? Üvey anadan 

bayır mı gelir? O sadeceme ak· 
şamlan arabanın getirdiği geli-

- İşte burada duracağız oğ
lwn. 

- 1Ia. Te be balıkçı Ermenı
nin meyhanesi derler buna. Pe
şinden söyleseydiniz bilirdim. 

- TipeL'in ortasından A\•ru
paııın kenarına. girdik. Sebep O· 
lanlar utansın! 

mişler de fitil!emişler olac k 
dedim. Bu tol at hosuma gitti. 
Demek beı&i kıskanıyoı·, o halde 
seviyor. Meğer aşktan bıkılmca 
kıskançlık başlarnu . Sonra öğ
rendim Delikanlı aşkı başka. O 
kıskançlıkla başlar aşkla biter
miş. Hayat lJu. Lun Parklara 
benziyor. At·aksiyonlan çoook ! 

Bi~ HADiSENiN 
Al 

ltit':: Teşekkür ederim. Başka 1 
~k~~ söylemiş olsaydın incine
ltı tun. lümadım azalacaktı. Aş 

tıla çok mu bağlı kaldın? 
~ - E\ et, bir sene saadetle, bir 
~ e ızt.ırapla, son sene de fela
eue. 

la - Saadet sorulmaz, çünkü an 
tıı.>lılarnaz. Bana ikinci seneyi 

Ylesene. 
tn - Boy dada.ş ! Sabırsızlan
\· .. a.. Balıklı meyhaneye hele bir 
.. taıını. 
~1tın bilezik, altın bil~ik. 
Olları nnzik. 

Anne, ben vuruldum. 
badı bana. y:ı.7.Ik ! 
.Altın bilezik, altın bile .. 

v" - An.an sus! Burası şirket 
"lJUt u. 
- Olsun, nC' ıkar? Ben bir 

babn yurdu türküsünü söylUyo .. 
rum. Bu da mı yasak? 

Sevgilim! Sen Tnmzamyı bi-
lir misin? 
Tamzarın tandır1ru-ı, 
Lop lop olur ... 
- Bt:ni seversen sus! 
- Ürkme! Mevkiine toz kon-

maz. Ben sana memleket hava
lan söylüyorum Balıklı mey
hanede de ıztırap hikayeleri a.n
latacağnn . .Aşağı yukan ikisi de 
bir kapıya çıkar. 

- Varın bakın çantasında ne· 
si var? 

Kundura ile bir ktrmızı fesi 
var • 

Kulak verin, yine boru sesi 
var. 

Yemen, Yemen ... 
- Vallahi kendimi denize a-

- Sevgilim! !stinyeye geldik. 
İstersen çıkalım da deniz kena
nndan araba ile yavaş yavaş 
gezinerek gideriz. 

- Beni susturamıyo.cağını 
anlayınca bu yolu buldun. Peki. 
Ben zaten senin yolunda yürü
meğe karar verdim. 

- Bir taksiye biııelim. 
- Olmaz. Bütün şoförler be-

nim gibi dertli insanlar. Kim bi
lir yine neler dinliyeceğiz. Bir 
atlı arabaya binelim. 

- Sanki arabacıların derdi 
yok mu! .. 

- Hiç denemedim. İyi ki ak
lıma getirdin, binince sorarız . 

Tıkır mıkır gidiyoruz. Feri 
delikanlıya sormağn başladı: 

- Hemşehrim nerelisin 1 
- Muhaciriz. 
- Nereli olduğunu soruyo -

ruın. 

- Muhacirlıklıyız ba.ynn. 
- Nereden geldin? 

Zekeriyya köyünde anam beni 
doğurmuş. 

- Baban nereli? 
- O da muhacir. 
- Tunalı mı? 
- Yoo .. u:ağıthanenin Alibey 

köyünde doğmuş. 
- Öyleyse neden muhacirim 

diyorsun? 
- Bize öyle derler de ondan 

derim. 
- Senin bir derdin falaıı var 

mı! 
- Dertsiz kişi olur mu bayan? 

Elbette ki vnr olacak. 
- Senin ne derdin var baka

lım? 
- Ne bileyim ben. Günde bir 

ekmek parasından başka ne der· 
diın olacak. Bir de nal pahalıya. 
bindi. Frenkre bir Uı.f çılnnı§, o 
deftere yazıln ayınca nal gelmez 
oldu. 

- Baban seni evleııdirmiye
cek mi? 

- Babam yok ki. Çöl bozgu
nunda şehit olmuş. 

ri sorar. ı 
- l{aç yaşmdısm? 
- Bilmem. Daha askere ça. 

ğırmn.dılar. 
Feıi bann döndü, yavnşç : 
- Dikkat ediyor musun? de

di. Boğ.aziçinin ucunda doğup 
büyüdüğü halde bir :şey bilmi
yor. 

- Unutmam se\•gilim, dedim 1 

Maarif Vekili Reşit Galibe söy-1 
liycceğim. . ·, 

- Biliyor musun ki ben Ka
ğıthane civarındaki köylerden 
birisinde de daha acısına rastla
dım. 

- Nered durayım bayan ah· 
la? 

- Tipet'in ortasında! 
- Orasını bilmiyorwn. Kıınin 

meyhanesi o? 
- Gafletin! 
- Onun da tanımam. Sakın 

Alyanak Karabetin olmasın. 
Amma şimdi :kapatıldı, o da ya
lancı rakı mı satıma ne .. 

- Sevgilıın ! Başka şeylerden 
konuşmn"a gcld k. 

- Garson! Bize taze balıkla 
bey. z şarap getir. 

- Başımızın üstünde baya
nım! Balığın kaç türlü ç~idin
den emredorsunuz bayan sayı
ınm! 

- Ufaksa ikişer türlü. (Bir
denbire bana döndü) ilk dayak 
yediıYimi anhttım mı! 

- Sann kalkan eller •.. 
- O ~ ıan canım kurbandı, 

simdı kt'psnn ! Bir nl:rşam geldi. 
Ycmt-k salonuna girt>r <Yııınez 
ban bır tokat aqketti. Dona 
kaldım. · ' · 

- SebC'bini bilrr ivor orun-
me ! dt:dı. Bana ııam:r venrc 
Vt-li"f nrli at yarı~ıanrın 
gittın . .Şnsa kaldırrı O 1 

den bile t>ıkma~stım. B ı• 

Tokatı vurunca gözlerime bak 
tı. Boynuna sarıldım. 
Şamara, silleye, yumruğa. 

tekmeye. bastona o kadar alış
tım ki bir gece day k vem . m 
rahat uyuyama?.dım. Biltün bun· 
farı ~">kın sadakat erleri snnır 
mes'ut olurdum. Saadet ne ka
dar telfıkkiye bağlı şeymis. 

Asri, Babacan Mehmet Ali 
Paşanın kızı mı idim, yoksa or
ta çağ gelini mi ? 
Bir glın dadım hasta oldu. Gar 

son! Bir şişe şar.ap daha. 
- Çok olmaz mı sevgilim! 
- Hayır. Dadıma tenbih et -

tim. e\ de de var. Dadım mı haa
ta.la.11dı dedim? Evet. Şoför ıs. 

• mail Ef enclı sofraya yardım e
:Hyordu. 
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HERGEL ECl İBRAHiM 
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· ı RADYO PRDGRAMtlı~ 
9 B.Teşrin 1941 -ı 

Yazan: M. Sami Karayeı _____ 118 
7.30 Progum 19.15 M~zik 

- Hi<; böyle 
\§itn1edim .. 

pehlivan isnti 

- Nt;1ı·elısin '? 
- n::ıerçeli.. .. 
- ER.erçe de neresi a canım ? 

Şumnu ... 
- Humeli mi? 
- J<~·et, Deliormanlı .• 
- Bizmı başpehlivanları gör-

me, de\ gibidirler. - ..... 
- Birisi Arap Said, 

Davut.. 
diğeri 

= A~a. bir mandadan ağır
d.ırlar ... 

- - ..... 
-- Arap Said, günde be.ş 9k

ka kiılbastı yer. 

- Dnvut d a ondan aşağı ka.l
mdz .. 

- Yalnız külbn.cıtı değil, bir 
tcp~i börek. bit· tepşi tatlı .. 

- Nnh ! enseleri .. Bir vuruş
ı.ı kırarlaı» .. 

Arabın çenesi açılmıştı.. Hf'.m 
misafirleri içeri götüriiyor, hem 
de bahçe boyunca laf yetiştiri
yordu. Hcrgelecci, hiç cevap ver 
miyordu. Nihayet Arap misa
firlcıi bir daireye getirdi. Bir 
od göst erdi. .. Ve şunları söy
ie(ti: 

- Pasa hazı e tleri sizi bu ge
ce misafir etmiş bulunuyor lar .. 
Yruın konuşacaklar s i?Jnle ... 

Hergeleci ve hemşehrisi olduk 
ları yerde kalmışlardı . Öğle -
den evvel geldikleri için yemeğe 
orada bulunmuşlardı . 

Öğle olunca haremağası gel
di ''e yemeğe buyur etti. Bol ye
mek vardı.. H e-rgel ci sofı aya 
oturdu. '!'atlısından , böreğinden 
tut da külbastısına ve tavuk e
tine kadar gani bir sofra idi. J 
Haremağas ısöyleniyordu: l 

- Pehlivanını, afiyet olsun, 
ye !. 

- Yurın güreşeceksin ? İyice 
ye! .. - ... 

- P~ hazretlerinin yemeği 
boldur clhamdiililJah ... - ..... 

- Paşamızın baş pehlivanla
n adm.sede yoktur. 

- Kimse onlan yenemez - ..... 
- Sen, onlarla nasıl güreşe

ceksin ayol? .• 

Hergelecinin yemekler boğa
sına dizilmişti. Hınzır siyahi:nin 
bir türlü çenesi durm1yordu. 
Hergeleclyi hemşehrisi bırak -
ma<h. O gün, o gece sarayda 
kaldılar .. Yooık·r ü,tiler, uyu -
lar. 

H alim Jl3Şa, ert~ı gunu 
Hergeleeiyi buzm una ça

!ırdı. Halun Paşa, Hergeleci, 
'uzunına gelmeden evvel Hıv 
re.mağasına sormuştu : 

- Nereli imiş? 
- Efendıml?,, .katınıll!kanşık 

bir şeyler söytcdi.. Fakat bizim 
pehliv&Jlın olduğu yerden imiş .. 

- Deliormnnlı .... 
- 1'.Net efendimiz ... 
-lsmi ... 
- İbrahim mi? 
- Evet efendimiz .. 
~ Getir baknlım şu adam ı ? 

dedi. Harem ağası, bunun üze
ıine Hcrgeleciyi alarak gelmiş
ti. Halim Pa.<ıa Hergeleciyi 
baştan aşağı süzdü. Bir mana 
veremedı.. Bir orta pehlivana 
benzıyordu.. Evet, görünüşte 
pehlivandı .. Hatta kulakları kı
nkl1 .. Fakat bir orta pehlivanı 
idi. 
P~ biraz mülahazadan 

Hoııı n: 

- Oğlum, ne istiyorsun? de
di. Hergeleci hürmetle: 

- Paşam, başpehlivanlarınız
la gür(' ştutmak istiyorum, ce
vnbuıı verdi .. 

Halim Paşa, gtlJümsiyerck: 
·- Onlar, başpehlivandırlar .. 

Sen ,onlarla tutu.5amazsın oğ
hım .. dedi. 

Hergeleci, önüne baJctı.. Te
vazutiniı kaybetmeden: 

- Pa.5am ! olsun, bir de ben 
tutayım, dedi. 

Bunun üzerine Hallın Pa.,<::a: 
- Çocuğum, olamu.. Sen 

~~rın vansı kadarsın .. Ezilir
sm. Giinalıtır ... Sana beş on 
para lıaı c;lık vereyim de gi1. baş 
i\a pchln unlarla güreş dedi 

Heı geJecinin tevazu~ı kahna
dı .. 

P:ışam, ben buraya paı·a 
dıleJ:m,·:;e gelmedim. Sizin baş 
pehlıvanlannızla güreşe geldim. 
Onlar ı:ıızm emriniz olmadıkça 
bir· yerde gilreşemezlermiş .. Ne: 
r~ le lıulııcağını onları?.. Sen 
biz.ı salıver şu bahçcca.>.ın mey
,t .ıııa., &..yret bu cümbtişü pa
~ nı! dedı. 

H ahın pa.şa, Hcrgclecinın 
d ri konuşmcı:ıından sı-

Kü ük bir ad 

miş, koca başpehlivana. ~y
dan okuyordu . 

Bu meyd an oku~. adeta Ha
lim. paşaya meydan okur gibi 
idi. Nihayet kendi başpehlivanı 
idi. Paşa kaşlarını çatarak mu
kabele etti : 

- Peki öyle ise .. öğleden son 
ra. tutuşunuz .. 

Ve harcınağasına dönerek, 
git söyle pehlivanlara öğleden 
sonra. güreşecekler.. Ona göre 
hazırlansınlar, dedi. 

Hergeleciye de döncrcl< : 
- P ekal&! Hazırlan öğleden 

sonra gilreşeoeksin ! 
Diyerek başından savdı .. Ha

lim paşa, kızmıştı. Bir avuç a· 
dam gelmiş, koskoca başpehli· 
vanından gür-eş istiyordu. · 

Hergeleci, hu~urdan sevinçle 
çıkmıştı. ~.,akat o güne kadar 
ne Arap Saidin \'e ne de Davu
dun yüzünü görmeınL5ti. 

Da,·ut ve Arap Sa.iri de Her
geleciyi tanımıyorlardı . Yalnız 
bir Ezeerçeli İbram kalaklarına 
çalınmıştl. 

Halim pru a, Arap Said ile Da
vu<lu huzuruna ç:~~rttı. Ve, sor
du: 

- Said, öğlp,,jen sonra g\ire
~ksiniz ! 

- Kiminle tı~a.m ! . 
- Bibnem nereh imiş? Delı-

orımanlı sıınma. neı csınden oldu
ğunu hatı rımda tutamadım ... 

- lsmı nedir paşarn ? 
- İbn&him !. 
-" fbrahim mi? Eum;cli ol-

masın ... 
- · Hah! Ezerçdi.. 
Harema.ğa.'iı atıldı : 
- Ezerçeli, paşa hazretleri .. 
Arap Said. anlnmıstı.. Bu, 

kilçük Ezerçeli fbrahbndi . Bi
raz duraladı. Bunun üzerine Ha
lim paşa: 

- Tanıdınız mı pehlivan? 
- İsmini işitmfr;izdir. Küçük 

bir peh1ivan ! .. 
- Evet.. Ortn peh nvan aya-

iLE SABAH, ÖÖLE VE AKŞAM 
Her yemekten eonra günde ao defa .muntazaman 

ditlerlnlz1 fı l'Ç4llayınız. 

"' - . . . . ' ..... 

7.33 Müzik 19.30 H aber ler 
7.45· Haber ler 19.45 ~Iüzık 

8,00 Müzik 20.15 Radyo 
8.45 E\'in saati gazetedll * Z0,45 Müzik 

12..30 Program %1.00 Ziraat 
12.83 Şarkılar T ak vimi 

12.45 Haberler 21.1 0 Müzik 
13.00 Türküler 21.30 Konuı;n1a 

1
----T ~~~o~ A.~---~ 14.00 Müzik (pl) 2U5 Müzik 

Studio açılıyor 
1 MASARIK ve arkadaşlara 1-••••• .. -tstikll'ıl caddesi 453, T el: 43848 a••••••• 

P. T. T. Umunıi Jıfüdürlüğünden 
1 - l dııre ıhtiyacı için dort milyon adet nıukavvn masura kapalı 7.nrfla 

ekııiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel <16.000> m\ıvakkat teminat tl ,200• lira olup 

eksiltınesı ıs Blrinciteşrin 1941 Pnzartest günü saat cHlı. cin Anknnıd:ı P. 
T.T. Cmuıni MudurlUk binasınd:ılq ı;a tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - isteklılcr muvakkat teminat mnkbuz veyn banka teminat mektu
bile kanuni vesaikı ve teklifi muhtevi kapalı zarflarııu o gUn saat cl5> e 1 
kadar me-Lkür komisyona verecekler dir. 

4 - Şartnameler Anlwrada P. T. T. Levıı7.ım Mildürlilğünden lstıın
bt:lda P, T. T. r~,·azun ayniynt deposu muhasipliğınden bt.'<lelsiz olarak 
verılecektir. c6890> (8412> 

VEFA BOZASI ÇIKTI 
r 

Sadakai Fıtır 

Buğday: 

A rpa : 

Üzüm : 

En iyi 
K. 

27 
4-0 

234 

iyi 
K. 

24 
S8 

170 

Son 
K. 

20 
37 

117 

Ehemmiyetle n a zarı dikkate 

I.opartada imal edilmiş her kalite
den en guzel halılar ist.ımbul Sirkeci 
cnddesi Hnmıd ye tiirbesi yanınd::ı. 

(Isparta H a lı Pazarı nda) satılrnakta-J 

dır. 

F.n ıni.ışkülpesent müşterilerini 1 

memnun edecek nümuneler mevcut 
olduğu gibi her kalitede ve eb'attcı 

1 
sipariş de kabul olunur. 

-- - --- --
Adalar Sulh Matı kemetı.nde n: 

940/102 

18.00 Proıram 22.30 Haberler 
18.03 Müzik 22.45 Mılz!k 

18.30 Fasıl sazı 23.00 Kapanış 

Adalar Sulh mahke· 
mesinden: 

940/10:.! 
Galata Bozkurt han 12 numaradn 

avukat Has:ın Tahsın Ayol, Ankar.t 
Yenişehir ı:<ı:.idesi 69 numaradn ı 
Mahmut Nedim Sınoplı, Al.pullu 
Şcl:cr tabr~knsı i~lctme fııniri Ce!tıl 
Kı~ak yanlnda Fahriye Ayd:ı, Be
~ktaş Yenim::ıhnlle :Fırın sokak 7 
nwnorada N<ıbi Köprülü, dlil ŞUkni 
Ertıü.~yıli varisleri Kudilstc avu
kat Cemil Hiiseynt zade, ayni yer
de Husl'yl'i zade İsmail va .. ıtası ıle 

Bürhnnettin, Cemalettin, Zeynelabi
din, Mehmet Sadık, :M'ehdı, Hındu, 
Fatma'nın mü:;;tcreken mutasarrıf 

bulunmaları Buyukadn Meşı uUyPt 
mahallesi yeni Albayrnk sokak eskı 
34 - 38 yeni 5/1 numaralı nrsn, ayHi 
m:ıhall~ ve sokakta eski 34 - 38, yeni 
5 VP 5/2 numor:ılı bahçeli ah~ap ev 
ayni mahalle ve sokakta t'.ıoki 34 - 38 
yerıı 3~ n.ıır:aralı bahçeli :ıhşap ev, 
ayni mahallenin eski Kt~1ru ycııi Haıı 
kıılfn sokaındn e. kı 23, 89 yeni 36/ l 
nuın:ıralı 'tıir batJn izalei şüyu su
relile satılmasına kanır vcrnmi5 ol
dugundan açık • rturm:ıy:ı konulmu1 

tur. 

rında... 

1 
- Öyle ise bu, olacak pn.şaın. 
- Si d~n güreş ıstiyor .. 
- Pelrnlii paşıım ! .. 
- Evvt•lft D>l\'Ut pehlivan 

Fıtr:ı ve zcknt ılas!yle mOkcllc! 
olan muhterem ahalımızc, mille
timizin en hayati ihtiyaçlarını 

karfılıyaıı ve elde ettiğı tc~rru
atı kendisiyle Kızılay ve Çocııit 

Esirgeme Kurumları arasında 

paylaş.'ln Turk H:wa Kurumuna 
her v l'Çhlle xıırdımda bulunma
lan liiıumu ehcınmiyetle ıı.rıoıu

nıır. 

istnnhııl Mtiftüsii 
F. Ülgener 

Kudü:.;te ElhUseyni v.mslerı Fat
ma, Hindu, Cenul, Bilrhan<"ttın 

Cemalettin, Zeynel Abidın, Mch-
meı Sadık ,.c .Mehd;yc. ' 

Küçük tasaı·ruf 

hesaplaı· ı t ~ 41 
İ KRA~t.i\'E PLANi 

KliŞ! OELER: 4 Şubat, 2 M oıyıe, 

1 A oustos, 3 lkln::itc•rln 

l3rlhinde yapılır. 

ı ndct 2000 Liralık - ıooo.-I.Jtt 
3 ~ lOvO ~ =- 3000 . .- '1': 

2 l 750 ~ 1500.- ' 
~ > 500 > ,...- 2000.- ,. 
8 :. 250 > - 2000.- ' 

35 > ıoo > =- 3500.- ' 
1 80 '> fıO > - 4000.- > 

300 ~ 20 > - 6000.- ' 
tut.c;un olmaJ. mı ? --------------· 

- Daha münasip olur pa ... •••• DOKTOR-

HAFIZ CEMAL ı 

nustın 'rehsın A • .-nı, Mnhrnut Ne
dim, Fahriye Ayda, Nabı Koprülu ıle 
müştereken mutasarrıf bulunduğunuz 
Büyukada Mcşı-uti;> et mahallc:; i yenı 
Albayrıık sokuk eski 34 - 33 yeni 
5/1 numaralı arsa, ayni mahalle ve 

Bunlardan e;;kı 34 - 38 yen. 5 v~ 
5/2 kapı, 25 pafta, 105 ada, 4 parsel, 
ımm. r:ılı b:ıhçenın C\' nfı: Tamamı 

569.50 M. M. olan mezkilı· bahecıwı 

H 1\l. cephesi ve l:ıu 14 M. ccııh" ut.e
rinde parmaklıklı .dU\ ;ır \'Ot dır" B<1n 
ı;cnin clcnnliiı 40, 65 M. clır. C•·pl.ıc 

dııvnnnn ınutt:u:ıı 5, 50X7,J0 ~b'adın 
dn bir su ı;:ırnıcı -.;nı-clır. Bnhçerıiıı 

dahil"n.Je 7 :ldC'l .a k 'bt.l•n, ı 12 • dt t 
ı::nn, 3 .11!<>1 fıstık r;-n ı, a ,ıdel ınc~ _ ı 
\•ı;: cğ:ıcı nlt>\ cuttuı. T: ııwınııı:ı 1859 t 
lir:ı 50 kuruş kıynıt'l tııJ,du ri.lılınte- ~&rr";r.ıı";~;:,.w:M!lit:illli!llllE-:S,..s:iiiizESill~~ tSEB:illl!ll:'lr!llmDm•••••••••....-, 

til'34 _ 38 yenı 5 ,e ;,12 kapı, 25 par- lstanb11l Elektrik, Trnm11ay ve Tii111l ş.-ım ! 
- Davut, ımevda.nda.ıı cıkan.r 

onu.. $e.<;i solugu ket:ıilir ·vesse
lam ... 

- Öyle paşam!. 
- Haydi bakalım .. Öğlede-n 

sonra güı eşeceksiniz, işte.. Ben 
de geleceğim .. 

Dedi.. 

Lokman Hekim 1 

DaldHye Mil~ha8.ınsı 

Divanyohı 

eokakta eskı 34 - 38 yeni 5 ve 512 ta, 105 ada, 3 p:ıı. el, numaralı nh5ap 
numaralı b::ıhçclı ahş.ıp ev. Aynı hancnın evsafı: Tamamı ı50!l,50 M. 
mahalle \'e soknktn 34 _ 38 ycnı 36 M olup 'bunun 103 M. M. mu akk(lf 
numaralı bahçcU a~up ev ile ayni hı~ını ,.e mut~bakı 140:.i,50 M. ~'I. hk 1 

mahallenin ı:.ski Kalfa yeni Hasknl· kı ınında ıc;ed .. iııdc bir .ıt kC' t· ne: i, 
fa sokağında eski 23 ve ao yeni 36/1 60 adet çam aı.ıacı, ve- 12 .ıdet mcy1.a 
ııum::ıralı bir baf;m iz.:ılei şuyu sure- aı:n-.ı b•ılunan b::ıh~<lcn ibar~ttiı-. 

işletıneleri 11niun1 n1if dür/ü(jiindeJI u#i 
1 - Muh<Lmmen beclelı 1825 lira tutan rıOOO kılo µ:-ı~:ı.ı·a p:11d1rlılt 

lu ile satın ulın:ı< ıl~tır. , 
2 - PuwrlıJ~ 13/10/1941 P.u~rtf'!;i g\Anu . ıtl 15 ıe Metro J-{aııırııtl 

iııci k:ıtında yapıl.ıı:aklır. 

3 - Muv:ıklrnt tı:nıın.ıt 140 lir:ıdır. 

Herg~leciııin bir şeyden habe
ri yoktu .. O, Arap Saidi tutmak 
istiyordu . Da vudun isminden zi. 
yade Arap Saidi daha ziyade 

.,... ,.. 'PC"' "\ 

r "Yeni Sabahın,, 
tile satılınasınn karar verilmts ve Bir!nl'ı knt: Bııhc;:eclen 3 l.nısamal< 
bu baptaki knrar kesbi kut•ıyl•t ey- bır tas merd·• c-nlcı zcın!ni dni parke 
lemiş olduııundan bırinci arttırma 31 döşeli hır ı;ete c;ıJ; ıl:ıı ak or:-dan ll<t 
Te~rinievvcl 1941 tarihine ınüsadı! kısmı camekanlı lıir kııpıdan :um rıı 
cuma günü saat 14 ten 17 ye kodnı· nll.l;:ımbn dÖŞ\ li bİı' ıınlonn ~iı ıliı·. 
mahkeme koridorundcı i l·ra olunac.ık 1 

Sol t:ırafln k~lik hir oda Vf' btı oda

4 - Bu ~c ;ı.t ınuk. 'l'lc pro)t·~i: Lcvfl7Jm .Pıhidurlilgıhdc ı:onıl<'11.I:ı 
5 - lı::tekl.lt.rin mt•uıır giln \'c • :ı;;tte konun! veıııkal.1rı '1. mu'•" 

temimıtları ile koınisyoı1da ha7.ır bulunıncıları. tll032) ~ 
....,....--.~--...a:rıc-..-.r -o-..c ~ ~~·ı..aı•n~ ~,.· 

işitmişti.. 
Her_gelccinin hE>.mşehri!:ı'i de: 
- Ibraın, Sf'n i görenler hep 

ufak pehlivan zannediyorlar .. 
Göz dol<lurmıyorsun be? 

Diye alay ediyordu. 
Hergeleci, ulak bir adam de

ğildi. Elli, aya:kalı , adaleli, ke
mikli bir pehlivandı.. Fa.kat, 
yt'iz yirnri beşer, yüz otuzar ok
kalık başpehlivanların yanında 
yarı gözUkiiyordu .. Onlara na
zaran QOcuk kalıyordu. Asıl 
mukavese böyle olduğu ıçın 
Hergeleciyi tıımmıyanlar bir 
tUrlU ona başpehlivanlığı yak l{?
tıramıyorlard.ı. 

Hergeleci öğle yemeğini ye
meği yememişti. ÇiinkU giireşe
cek ti. Ne kaclar geç güre., tut -
muş olsa da midenin dolu ol
ması olamazdı. 

Hergeleci, sabahleyin hafif 
yediği kahvaltı ile kalınıştı. ~ırt 
üstü yatarak mutlak hir ıstira
hata. çekilmişti. Bol, bol uyu
muştu. 

Arap Said, Davut meseleye 
hiç kıymet vermemi§lerıdi. Ezcr-ı 
çeli de kim oluyordu. Diye bir
birleıiyJe alay ediyoı laı'Clı. 

Hergcleci~un son gür~lerin- ı 
den haberdar değillerdi. Saray
da yeyip içip yatıyorlardı. 

Halim paşa, Hergeleciye o ka~ 
dar kıymet vermemişti. Onu a
sıl başpehlivan Atap Said.le gU. 
reştirmekte bile kıyas bulama -
mıştı. 

Halim paşa, Hergcledyi Da:· 
vut pehlivanla gtireştirmeğo 
karar vermişti. Davut pehliva
nın 1lergeledyi yeneceğine yüz 
de yüz kani olmuştu. 

Arap Sa.idi ortaya çıkarmağa 
değmezdi. Davut pehlivan bu, 
yeni gelen ve meydan okuyan 
pehlivanı ortac.lan cıkaraJ iJirdi. 

Güreş kuruldu. Halim Ilı." 
şa koltuğuna. }aslann.rak aney
dnnı seyre daldı. Güreş husus) 
nıaltiyette cereyan ediyordu. 
Giireşin seyircileri paşanın nıa.i· 
yeti idi. 

Davut pehlivanı, Halim paşa 
çağırdı. Ve, şu emri verdi: 

- Davut, haydi soyumınuz. .. 
Hergeleciye de c-mir. verilmiş . 

ti. Hergeleci Davut pehlivanın 
soyunduğunu gorünc canı S!kıl
dı. Pa.~n kendisine kıymet 
vermeyip ilônci derecedekı pclı
ilvanmı karşısına çıkardığım 
anladı.. 

ilan fiyatları 
Kr. ~ 

Sa'lık maktu olarak '750 
Birinci sayfaJa &aatimi 500 

tır. 

Birinc1 arttırmnda muhammen kıy 
metin % 75 nl tıulmru-.Ba en çok art
tıı·anın ta:ıhhııdi.ı baki kalmak uzcrc 
ikin<i ::ırttırına 10 Teşrinisani 941 
tarihine mılsadit pazartE'si günü aynı 
mahal ve saatte lcrıı ve en tok nrt· 
tırana ıhald kafiyesi yapıl:ıcağı h:h
liğ maknmııuı kcl.m olmnk üzere ilAn 

ikinci ,, ,, 350 

VçtiııcU " ,, SOO 
Dördüncilt n 11 100 
Beşinci ,, ,, 75 
Altınca ,, ,, 50 olunur. t~269)) 

l_ls_t_an_b_u_l_B_e_I_cd_i_y_e_si_I_Ia_n._Ia_r_ı _.I 
Ta hmin 

B. 
900 00 

1080.00 

620.00 

7G0.00 

1000 00 

ilk 
Tenı. 

67.50 

81.00 

46.50 

57.00 

75.00 

Fatihte Kırk çeşme nuıhııllf'sinın Kırkc;eşme c:ıddesin
de 13 numara lı ev'enkazı. 
'Fatihte Kırk c;:eşmc rnaha.llesinin Kırkçeşmc caddesin
de 18 - 20 numaralı ev enkazı. 
Fatihte Kırk çeşme m:ıhallcsinin Kırkçe~mo sokağın

dn 17 - 21 numaralı ev enkazı. 
Fatihte Kırk çeşme mahallesinin Şehzadebaşı cndde-
6'indc 136 numaralı dukkfin enkazı. 
Fatihte Kırk çc. mc mahallesinin Kendir sokafında 6 
numaralı ev enlt,ız.ı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda ya2.1lı ~ş parça 
enknz s:ıtılınak üzere ayrı ayn açık nrtbrmaya konulmuştur. Şartnnmclcri 
,Zabıt ve Mu.ımeliit Mudilrlüğil kaleminde görülebilir. thnlc 16/10/1941 
Perşembe cünü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktıı·. Taliplerin ilk ı 
teminat ınrıkbuz \'eya mektuplarlle ihale günü muayyen saatte Daimi En-
ci!mcndc bulunm:ıları. (8759) 

Umumi deposu: z. SAA TMAN, Sultan 
hamam Camcıbaşı h an 

Sahibi: A. Cemaleddln SaraçoOlu Neşriyat Mildilrll: Maclt Çetin 1 
BasıMığı yf!!f: ( H. Bekir Gll raoy lar ve ~. Cemaleddlft taraço~lu matbaası) 1 

dan bahc;eye .u;ıl:lıı bir kapı vıırd ır. 

Bunun yanındıı kcv,ooı bah..;l"yr- kıı~>ısı 

olan di.iPr bir ocl:ı da mevruttur. 0-
dnd:ın çıkıldıkta ~emini çini döşcll 
ufak bir t~;;:lık, bu t:.şlığın s.ıı~ tara
fında bir khçük odn \'e onun yanın
da yuknrı kata çıkım muşamba dci
şcli ahşaJ!I 15 basmnıık bir merdiven 
mevcuttur. Mcrdıvcnin altında kuçkü 
bir kiler vnrdır. Kilcıin karşısınd.ı 

7."nıinı çimento dôşcli kilı;uk bır 

mutfak olup içerisinde kömOrle ıı;ti
maı edılen dört gozlii sabit bir yt?
mek oc:ığı mevcuttur. Bu ocaı;ın ya
nında b .. kırdıın mamul ~ahit bir ça

maşır lrnznn~. d_~ vardır .. Rir ıııl ı kıılı" I 
yııkınınd:ı kuçuk kiirgır bir kl!ibe 
içerisinde evin ust kısmındaki depo-, 
ya su vermek iı;in emme ba•ma »I 
ilt• ıııütehıırnk bir tulumba nır\•tut-ı' 
tur. 

üst kat: Kapıdan girildıl:te klic;:iik 
bir antredrn yukarı çıkan lizcri mu-ı 
fıımt .. dö~cli ah5:>p 10 b.ı • ım ,..Jı bir 
mcrdh enden çıkıldıkta snı: tarafta' 
küçuk bir oda yaııınd,1 bir ac!ct ı.enıl- 1 

nl ırn,·ı çıni döscı; al frnnı ıı bır hn-1 
Hl olup iterisindc duş tcrt batı mev
cuttur. Merdh-cnın k:u-şı ında 7.C'mini 1 
muşıımbn döşeli koridoı lizcmıdc 1 

y, nyaııa iki od;ı -.;c omiııd dar \'<' 

uzun bir balkonu mevcu olı p dı ı ,. 

fcvknliidc ın.·n,ıra ı vaıılıı'. Odııl.ır 
mıışnmba dc;~elıd r. Mud \ 1.nın ,.,,1 
brnfmda SJC! tr rafn mutı. • ı ır olınuk 

1 

Uzcre bir < .. t ıı k,ı h l i ,.(' ynııınd.1 
muşamb<ı ch.şclı blı o<ln n \'C'Uttur. 
Kapının kıırşısında asa.,ı k, tn incn 
15 basamak bır mt>ı dl ven vnr<lıı·. 

Bahçe kapı~ının yanıııda blllih re 
inş11 edıldı,iı, anlaşılan J,brr.ir 1:-! mut 
tngı olup ıçe nd~ kı urlı' t tiı .ıl 

crlılrn uç "ozlu r t b r .,; nı oc1-
ğ1 1.e bnkırdaıı m.ınıul .ıb,t uıı cn
mıışır kaz.arı da il'<' , ut•·ıı-. l{ .un 
t.'lmamında muhtacı t J lr biç bır 
nr .tn l1lm<1clıır " •, lı '•Cll ,y :1. 

y.1 lı b yal dır '\fr , ım ıı kıvmet.i 

7233 lirn 45 ~ ıı· ı"t ır. 

Esl.i 34 - 31l, :.cvj 36 - 36/1 pııft1 
2.6 nd< 134. r :ı <'l 31 nuı' ır::ılı h-
Ş~•P h~neıı n f' ı;aı . T 'l\" 

re mur,ıbL. n~ ' b h :ı. 1 

h 'lnen. n H!O rıwtrc ı lır• bb 

n mcı 
'11 zkur 
r' ı~ k
n'u nb- ! 

b.a ıç<n Pd• i c! ı c. • 'e 7 d l 
n.ey' n a • .c ı uı • • n bı · 1 ·ır Pde'l 

~ata çıkan 15 bas:ıın .. k lı att~p b·r: ocı ııuı ı ıııığıııcta bir :vatııl< odrısı. '~ı 
ruerdh·en ve bu lll f'rdiveıııe bııi1;1ik tlıı". Sııra.ı.ıı: Mil lal'lifıııdn ıı..ı r 
yanyana uı·Uı büyiıklüklt• ıh edil mr1, ı )ııe.ı uı ulur bu oualaı-dıın Lirc·r ~e" 
( uuuı·. Sac ta.ı·a!ta kUt,.\lk b~r aln- ili" t.ıllwıl;t ı;ıl;.ıı~ ... Bu b:ılko.nıııtetl'~ 

tı.:rka hala, bu hcıl6yı;ı biuşik urnk n.ze ımınza,-.. ı •• ı!·dır. OJ:mııı ı ıJd 

bir ıııut!ok olup kcrıııindc beş go1lü 

1 

nı mu.~anıb:ı J<J~l'l•dİr, Hinaııırı 1' 
kömürle i ·Uınal edılen saoıı bir ye- kısmı •'Vvelce r;.glı boy.ı y;ıpılfl'lı \' 
mck acnğı mevcuttur .. '1utJağın ya- ı da mUmı ıi zr.ın:ırıln knphımuli\ı-d:ı t t 
nındıı ı:ııaaşır yıkamııfa mnlısus b'r 1 bovnlar<i11 mul.tacı t:ıınir k1:.ı111 

\ 1 
mahal olup ic;:crı.,iııde çimentodan vaı dır. Uin1td::ı elek tr k t('Sfsııtı r 

, . . l'I 
ınnnuıl bir sabit •m:ı~ır tc .nesı ve dıı (.~r.ım+!rıkıılun muhammen 
bakırdan 1.1 aınul sabıt bır k:.z.ıııı vııı- nırtı ı:H:64 ilra 75 ku.nılillır. ;ıı 
dır. Ç:ımaşıı lıi,!a blti~,k ve •111:.ı knt- t I-lskf :.:3. 89, yenı 36i l, puft.'l e<' 
t:ıkı holun ,alt kısmına U~.ıdıij edcıı Ad;\ ~ 34, part>t•l 2 nuınar,ılı b:ığıll 
bir tılnk saı·ıuç m"vcut oltıı.l bıı sar
nıcın ön k:ıımımda bozuk blr su t.u- ı 

lumb'1sı \:J.ıd r. J 
Birincı kut: Soıwktan JO bas::ımıık 

taş rnerdivcıılc çrkıltlıkuı eır:m de- 1 

nııl' pann;tklıklrı ı:evrili lııı· t:.ırasa .. ' 
dan ın:ıvi rcııklı 1..:ımlı bulur.ıın '> r 
ku~ııdon z<.-ıı •lll çini parke thşdı LU-1 
ı:ofııyR girılıı-. Sııi:' tar.ıfüı ~ l"kdıge- f 
rlne bır (,anılı kapıdan geçilen iki oda 
ve bu ıklnq od:ının nilı.ıy<'findc A· 1 
rap tanı miınanı>ı sutunl, ı· mı;:\ ı u~ 

olup bu odanın dahll ve hariç kı .ım
ları muht.ıı.ı t .. n irdır. Hc-r ıkı oıfonın 
dcni7.c manzarası \'ardır. Sol t;ırnıta 
bır od:ı mc\cUt olup bu ocl:ıııın ka
p lil hı.r.cı. ıııd. vr $0 .. nk k. r na .nu
tf·n. Lır <-.unt 5nla b<ıhııımu.,; l>ir kı
.ı•n ıı cHult•ır. Bu Wilunmıı ı.wro. ı 

ı. •I> t. ı ı 'r'I ıcı,ı I< eti ı katı 'ık .. ıı ııh

.,. lJ ııı ı dı\ eıı r,l •p ol ı. .. ıın.ııul.ı uy
·ı ·• h r t)tl n r ı tt ır. Bu nd el ın 
cvm J.:;uh~•' ı,ı .. mııı.ı çıkılan a~ ı IL•l bll' 
k.ı 1>1,1 \ uı dır. Bunun y. ıımd.\ uçı le 
alaturka hlr h.ıHi mCNl·uttur. Ylıkarı 
ı; an ah .ı._ hır L<' d \, nlı.: h,ıı:ı aı n
sınd l:i r kapı ıle wraı.;;ıya ıl.ılır. 

Bu tar:ı ::ı lit.l'r!nde zcnıtni çıııi pnı -
ke dos 1ı de) t :ıdt't kapıyı ' C' bir sö
ıı • t.} i ınuşttm.ı bı.y.ık bir yl•llhh< 

d 
·ıc. 

j c c .ili•·. Btı l(f 1 \Ü •I .eı-ind" •• rı 
1-. t, ııı•'n ayrıt~ 2 · basmral;Jı • h ,.ıµ 
bir merd 'en v.·ı tlıı·. Huııuıı ~ ııııı

d,ı IC"llİlll ·~Y•h • il do~li bir duı 
ye•, r ıevu.~ tır- .Kı • durd:ın Ul." aytıl< 

meıdıvcnle ,uı,i 1 hır so' .. vıı <,;ıkıi
dıktn 'll' 1•i 1 bt" • mermer doş·~·İ 

laturk::ı \ c 1 fran :ı tes.s:ıtı hnlı 

h, rn. omı.p yarınc!n dc-nl;1c marı 

&ıfı' ,~~ 
il' 1 •ım.ımı 3384 ı.ıctr" m111"<ıbb:ıl t' 

bq,: ·r.ıı ı ı,Jlınhı Ç.mkı•) .1 c.uddt· ı iJ:ııF 
r!ııdc : eş ml!tr<>lıK bir methııli 0 /; 

ı,'.>'I r . , ~hal ba;il ıııııhnllırıc kı;d•1f ;r 
mctrt'! tuliindl' cı .. v,ıın etıncl<teıl ı 
4:>o ı . ... nııır..ıhbaı bıı· kısını ıs 
ctnıcktt:diı·. Mt•tlı;ıliıı h.ıı,.I.mgıcı 0 

Ç m,..uya cacld.,~, Ü7.ı•r nc.i• ~1 kı ıl' tı' 
cin uır demir 1':•rısı 111,.vrt ıtur. ~:ı 
Çf'rtin İÇt!rislııdc i 5<ı Nkt ı t '· 
yeli mamul ba.: K • •.:· , 31 ,.det re! 
'" aır .. cı ~e 18 adet c;.ın .,.~. • ı \ ~ 

Muhammen k.y.11 ti 43'.!:l iıı 11 

kunıstur. ~ 
tıı .. ll' pulu, :.>u • nehl, t;.v:ı b• 1 

ve ~ 2,5 resnıı ı ı::ıl )·e. ;ı. lııdc (\ 
::ı. '111; ınuştcnyc , t r. V ·• ,;, h<'1 

0
, 

ye r.ı umu, b"drli bale 1• ıı ttrı il 
luııur. Muz.:ıy<'r! ~"' işt:ı i•I, • .ıı 111< f t 
i fı nıs~ctiı de , . .} ık•'<'si \ 1.rnıcl eı: 
veya mılli bır t ':nnı•ı t 'fi ı.tıt rı~ · t· 
tutunu lbr:ıl. • t .• ı, ı 1 r, kt ıl 1ıl 
Yu -.•ı ıdn evs. f \'(• uun : ı, •. rı Y11 ı. 
~:ıyı i ınenkuUN· .1yrı ll:> rı ,atı'o 1, 
tıı. B r·ı.ci ı:-tı· .ı ·:ııı•o/J941 l!lr 
hiırc ml' ıcl I ı ı a gıınu :ıt J4 

te" 

17 ye k~d.ır rrı:ıhkcr " ko "doı·ı rı 
ıcrr. o'l ını:ı.r. l•t r. 

Ilırınci artırn :ıd kıym ii '°'1 •h ıc 
mc:rıcn'n % 7ı; b ıı.. "" il' 

ı t , .1ııın la lıh !clt; b. 'd OL!l !{ ~ 
lcl 10 ın c\,ıh ı~ tılıp 2 1 -1 C 

• r ı elan b•ıyı ır y..ıbk od~ı ı 

t.ın. 10/ll/lOH farlı:ne r:ıı.l :ı,, 
p:ıı. ı tc j gunu aynı n·ııi. 11 '.'<' tı•, 

i. r. o)unncak \ e en çok nrtıl'ıınıı 1 
, 

11;1 • ol'lyı~i yr r laı:aktır. ipote1' fi" 
lııbı al.1cakhlarlıı clıgcr nl6kııdrırlll 1 

\ f' ı l hk h~ıkkı . }ıiplcrın:n ı:t ~
m 1ku1 uzı:rındt' ti hakl::ıruu hU· 

1

1:.ı, 
J. f ı ., ' ına raf., df'lr olan ıdcll \.11 1 

ıııı ı .. kı miısbıtek ı ıl b l'lilttc 1 
1 

tıı) 1'i• clea itilrnıcn nıhnyct J5 ıc 
znrfıııtl ı bildirmC'le>ri !'11 dır. ~ b t 
t:ıkdı d .. h:ıkl:ın tapu • ull•h' , 
olıı, . nI .. r sı.ılıs b:.-dC'lir.ın p~;:.1,1~\. 
sınd- p hariç k:ılırl..ıı· D, h ... f:ızl ı '11 :i 
!Omrıt almak stıyt>ııleı in h.-rl<ı"' ıc 
görl'bılmcsi için açıl< bulunduruıtıl , 
nrtınna artnameı:ılc 940/102 do511~ıt 
drı mcvc.-ut vcsalkl ~örebllccekl('fl 

b ı v<lnı ı ı ı;; ~·ıh ı eyaz y. glı boyn 
ol o uz' ıeı ı yaldı.ı mıkışhclır. Yat 11< 

n odn ınd. .. u.ın bir knpı ılo di •er 
cdılmış o1an 1.emiıı ';: ıtııı. k ı:"•d 'l bır od:ıyn gc<ıl r. 20 ba am kJı mC'r-
11;rild kte ı.r•. i"ı kıı n ızı c-ini de 11' d' ııin karşurıncl::ı kıiçuk bır odn 
bir f'lf Ü1.C'l'ın~" !.O) t rafta nrt:-ı ' ıı ut olun zem• 1 n'IUfam!> lıdır. olunur. l726P ' 


