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iDARE YERİ 

Nuıııosmaniye: No. 17 
Telgraf : Yeni Sabahlstı -uıbı.ıij 

Telefon : 20795 

Her Yerde S Kuruş · 

·~ · ~nğ]Itereye giderken Wil rada 
Ruzveltin mümessili: "Müttefikler harbin sevk ve 

ieAn r MİLLi ŞEFİMİZ . 
-~~~~- ·-~~~~-

., -
\Londrada sakin bir azim ve cesaretle neticeyi 

be!<ıiyor. Atfantik kıyriarına kadar serpilmiş olan 

menzil ve merhaleler orta şarka doğru uzanan 
bir gayretin temadi edip giden sonsuz bir zinciri 

h~linde durup dinlenmeden faaliyettedir 
-~~~~~~-•:-~~~~~~~ 

~ondra yaralannı göstermekten korkıtuyor 
ve bu yaralardan dolayı gurur duyuyor 

YAZAN: HÜSEYİN CAHiD YALÇIN 

Londı;a. 7 (Baş muharririmlı.den retsiz le) 

~ aliıa Fılistirulen iti.baren bir manzara ile kalbleri sıkıyor. 
l!:::::U lngiLa - Amerikan iş.. Londra ve medeni dünya düş. 

birliğinin delillerini gl'r- manı havada yenmeğe muvaf
~ııye başlıyoruz. Amerikalılar fak olan delikanlılar tarafın<lan 
•l:stınden Airlka çöllerine va- olduğu kadar bomba tufanı :ı.l

tıncaya kadar teşkilat kuraı ak tında cesaretlerini ve soğukkan
ıı;e ba.~l:unış \"e her yerde İngl· lılıklannı kaybetmiyen kadnlar, 
~zlerin yanıba.ı,~nda mevki almış çocuklar ve sivmer tarafn<lan 
Ulunmaktadırlar. kurtarılmıştır. 
l{ahıı·e normal hayat manz-. İlk ateş tecrübesinden geGen 

tası arzetmesine rağmen hum. Londra bugün necip ve vakur 
tıı~lı bir faaliyet gösterıyor \"C bir sima almıştır. Londra yara-
l:tıutekas· •t b' raaı· ti d h: l\ı h. · .r ıye_ n ara a !arını göstermekten korkmu) or 
hlr ıssolun~y?r· Şehı_rde nıkbın ve bu yaralardan dolayı gunır 
kes ha_~a. hukum suruyor. Her- duyuyor. I..ondranın feliiket.le~i 
. muhun olaylan ıtımat ve 1 kalblerde saygı uyandırmakta· 
l:rntııyetle bekler görünmek:e - dır 
<lır. Hattiı Kahire kU\·vetiıı ien 1 • •. . -

• idaresinde tamamile müttehittirler. Modern Türkiye-
- nin her sahada kazandığı başarılar Amerikada takdir 

ve büyük bir hayranlık uyandırmııtır,, diyor 
~~~~~~~~~~~-..... -~~~~~~~~~~-

W. Wilkie bugün Harfciye Vekilini ziyaret edecek 
Ankara 7 (Yeni Sabah muha_ 

birinden) - Amerika Cümhur_ 
reisi Mister Ruzvelt'in şahsi 
mümessili Mister Wendell Wil _ 
ki bugün (dün) saat tam 2,30 da 
tayyare ile Kahireden şehrimi _ 
ze gelmiştir. , 

Mister Wendell Wilki, hava 

meydanında, Amerika ve İngil • 
tere büyük elçilerile Polonya, 
Yugoslavya ve Belçika ve müt 
tefik elçilikleri memurları, Türk 
ve ecnebi gazetecileri tarafın_ 
dan karşılanmıştır. 

Wllki'ye, Amerikan istihbarat 
bürosundan iki zat refakat et_ 

mektedir. Misafirimiz, Hariciye 
Vekaleti namına Protokol U _ 
mum Müdürü Saliı.hattin ve Ha 
riciye Kalemi mahsus Müdürü 
Şadi tarafından karşılanmış ve 
Amerika büyük elçisi Stayn _ 
hard misafiri: 

(Sonu Sa. 8 8U. 4 te) 

• • • 
AŞV KILIMIZ 

Dün Akçaabada giden Şükrü 
bugün de Başkaleye hareket 

Saracoğlu 
edecektir 

Trabzon 7 (A.A.) - Başveki _ 
!imiz dün öğleden evvel ikamet_ 
g8.lılarmda çalışarak bazı ziya _ 
retleri kabul etmişler, öğleden 
sonra askeri, mülki müessesele_ 
ri ve bazı imalathaneleri gez _ 

rek bir müddet kalmışlar ve 
"halk ile konuşmuşlardır. 

mişlerdir. Başvekilimiz, bilAha. 
re Akçail.bad kazasına gitmiş 
!er ve kesif bir halk kütlesi ta_ 

Gece umumi müfettiş tarafın, 
dan şereflerine bir ziyafet veril 

rafından karşılanmışlardır. Baş miştir. Başvekilimiz yann Bq_ 
vekilimiz Belediye parkına gide_ kaleye hareket edeceklerdir. 

Reisiciimhurumuz, dün Lüleburgaz 
Köy Enstitüsünü gezdi ve öğleden 

sonra Edirneye hareket etti -LOteburgaz : 7. A. A. -
Bugün buraya gelen Milli Şef lnönO, buradaki 

köy Enstitüsünü gezdikten sonra saat 16 da 

Edirneye müteveccihen hareket buyurmuşlardır 

OKULLARIMIZ, 
ÇOCUKLARIMIZ 

Nafile yere akıntıya kürek çekiyoruz. Bari biraz 
daha samimi olalım ve kendimizi olsun oyalama

yalım. Avrupa liselerinin yapamadıkları lisan 

itini biz hiç başaramayız 

Yazan: SUPHI NURi iLERİ 

t'lllın bir halde Alman taarru. Londra, mudafa~ . teşITT.Iatını 
~unu temenıu bile edıyor gib•.1 ve tahaffuz çarelerını , d':'şman --------·------------------------------

b" haleti ruhiye i~irıdedir. 1 at.,,,hı" altında ıLkmndral etındıt•:.· t~~ RUSYADA AFRIK. ADA 

Y az tatili bitip de tekrar Seneden seneye m.::kte!Jf' gi
mektepler a.çılmağa baş . den çocukların s:i\%> nı uvor. 

lıyaeağı şu sırada bazı temenni- Bu pek iyi bir alamettir. He~ 
lenle bulunmak istiyorduk. Va- baba ve ana mutlaka çocııklan• 
lna bu arabk şu temennilerimi - nı okutmak, adam etmek isti. 
zin kuvveden fiile çıkarılacağı- yor. Fakat Maar.f \:'ekill 'i'.i bıı 
na dair hiç bir ümidimiz olma- kadar talebeyi haıı~i n>ck.rbin 
maltla beraber yine hakikati ve hangi sınıfına yerlcşt:n;in ° Yer 
'hakikatin tadil ve >sili.hını arzu yok. 

Lonılraya maYasaliit eder et- mu ırı:ımı ıse 0 a~ın. ml'..s ":" M M • • d f 
ll:ıez alınan habt:rler bu tahnıin- bel_ ~fanya hesabına ıçtımru bır • u a aa 
!erin doğruluğunu ısbat etti ıhtıliile temel .teşkıl edecek to-
Londnı da sakin bır azım ve ce- humlan ekmış olmasıdır. ~ d . 1 t• k 
~<ttctle Dl -i<'evı bekliyor. At.! tohum~ar daha şundıden fıhz Novorosisk kara ve enız s 1 raz 
lant k kıyıla..;na kadar sen•iJ. ı ve_rmege başlamıştır: . Ha_rbın kaleleri zaptedildi 
!Uiş olan meıızıl ve merhal~ler muşterek ıstıra~ları ıçtımaı 8~- tahvilleri 
Oriaş,ırk, a .. ğru uzanan b;r nıfl,r arasındaki asırlık '!1anı
gaYrc .in temadi cdıp g·ı en "on- a.ıı;rı ~~kmıetır. Artık wn~n v_e 
•uz bir ~iııc,rı halın<le durup dın munc:vYer tııba.ka_ ıle halk bırbı
lennıcJen ıiuılivt'ttE'dır. Mıitte. rındrn ayrı bır .. aler,n ~lmal<ta!l 
f.kl"l'ıu dW;ma·nı ezmek husu- ı çılunıştıı. Her gunku mu~a?ad~
sıı .daki kU\'\'etli azım VE> ır:ı<le- !er bu sunflar_ın k_endılerı~ı mu
l"rınin det<>ee!'ini anlnıııak iç'.n t':8aıııt ve musavı h_ıss_et tık~erı-
1lıı scnel.k faal;yetl<·rın tetkik nı gosterıyor. B~ ıstıkbalc:ckı 
«tnıek kıfayet eder 1 düny~nın daha hur ve daha adil 

193 . .. . olacagına daır bır temınat•~r. 
b; 9 ) ılında Londra: h, rbı Bu içtimai tekamül İngilterenın 
;y .r $por maçı olarak telakkı C'<lı- zaferi için en kuvvetli ve büyük 
.Ot. ,.e oyunda, vazıyetın yeııı\ı. b ... • ·ı olacaktır 
l;n t . ·-· b b' te- ıı amı . r . 11 CVlil ettıgı arız ır il"" . • Oa.hid YALÇIN 
'Utıv.tle :ıazırlanıyordu. l!J.10 useym 
t..ın:ırası _ _vazıyetın cıddiyeti- iki Cihan harbinde 
~1 ılalıa ıyı anlanııyo. başladı. 
~12 Londrası ise varalarını • • h'ltınaya muvaffak olmuş ve 
~ ~rı. <Lte~ın<len mı1'affer Gıkmıs 

r kahramandır. 

1 ~ütter,kleriroiz bize ılk önce 

1 ~0ncırıım11 harap olmu~ kı~ım
«nı g, zdirdiler. Dünyanır. en 

""'rnur nıahalleleri bugün ge<;l• · 
l:ıın;z çöll<.'rdtn daha kasvetli 

TÜRKiYE 

Baş muharririmizin eski Ma
liye Nazırı Cavid'in hatıratın
daa naklettiği 9 uncu yazıyı 
yarın okuyacaksınız. 

Ei. Eden Türk gaze
tec·ıerini kabul etti 

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

Başmuharririmizin dünkü hitabesi 
-------

liüs3yi Cahid Yalçın, basın heyetimiz şerefine 
Verilen ziyafette lngiliz milletinin harp gayreti 

uğrundaki çalışmalarının Türk heyetinde 

büyük tesir bıraktığını söyledi 

~ Londra 7 (A.A.) - Türk ga. \ kabul edilıni'!_ ve akş_a.ın üzeri d<' 

1;tecilerinın bugünkü proğram_ hava n~rlııpn_da bır kokteyl 
tarı .Yüklü idi. Türk gazetecile_ parti verılmıştir. . a 'l<'re::ıcrine haberler nazırı M. \ Haberler nazırı ~ısa. ~ır n~ -

rendan Bracken tarafındruı ve tukla Türk gazetecılerını ~la.ın 
~en ö;:ile ziyafetinde bulundıık_ lamış bu ziyaretten duydugu se 
~nra M. Eden tarafından (Sonu Sa, a su. 6 da) 

lii distanda vaziyet 
~~~~~~--ı .. 

. ~aııdi'ye, hükumete karşı harekete 
t~çın-ek tehdidini geri aldığı taktirde 
•~rbest bırakılacağı resmen bildirildi 

-------
Nümayişler, tevkifler devam ediyor --,......_----~ 

·Mübarek Ran1azan 

Stalingrad da yeniden 
bazı arazi kazanıldı 

Moskova hava 
meydanları 

bombalandı 
Berlin, 7 (A.A.) - Alman 

ordular başkomutanlığının tel;. 
!iği: 

Sivastopolun zaptmda.-ı sonra 
Karadenlırle Rus filosunun ba
rınabileceği son harp limanı o
lan Novorosisk'in kara ve .deniz 
kaleleri Alman kıtalan tarafın. 
dan işgal ed.lmiştir. Ele geçiri· 
len ganimetler hakkında §"İmdi
den tahminde bulunulmaz. 

~taJingradda Çarpışmak 
Olu~or 

Stalingrad muharebesinde Al
man ve Romen kıtalar: ~iddet
li çarpışmalar sırasında yenideo 
arıu:i kazanmşlardr. Düşman 
ı;ıimalde Alınan kuşatma mev
zilerine karşı kuvvetli piyade, 
ve tank teşkilleri sürerek şid · 
detli şaşırtma hücımılarında 
bulunmuştur. Bütün bu hü
cumlar püskürtülmüş ve Alman 
kuvvetleri düşmana kanlı ka-

(Sonu Sa. 3 Sü. S t~) 

Bu ayın on beşinde 
satışa çıkarılıyor 

satışlar 30 EylOle 
kadar devam edecek 
Ankara (Telefonla) -

İlıracına Maliye Vekil.Jetin_ 
ce karar Terilen milli mlL 
dafaa istikraz tahvilleri bu 
ayın on beşinden itibaren 
satışa çıkarılacaktır. Mali_ 
ye Vekil.Jeti tahvilleri ban.. 
kalara vermeğe ~laımştır. 
Milli Müdafaa istikraz talı... 
villeri yüzde 5 ve yüzde 7 
faiz ve ikramiyelidir. Bu 
tahvillerin bir hususiyeti de 
yalnız para ile değil evvelce 
alınmış olan tasarruf bono_ 
larile dahi mübadele edile_ 
bilecek olmasıdır. Milli 
müdafaa istikrazının tah_ 
vil satış müddeti 30 Eylille 
kadar devam edecektir. 
Şimdiden bankalara vaki 
müracaatlann çoğu nazan 
dikkate alınırsa ilk kısım 
tahvillerin otuz Eyli'ılden 
evvel satılması muhtemel_ 
dir. 

Kış kokuları gelmeğe !başladı (Gazeteler) 

Mihver kuvvetleri eski 
mevzilerine döndü 

etmenin faydalı olacağına ina . Böylece, işte çok takbP, a.ı 
myonız. Tecrübeye dayıman bu mektep ıneselrsi h<"ınrn l.aı .71-
yazıların gelecek seneler pr :g mıza çıkıyor. Vakıa CU hur;ye
ra.mında yer alacağını şimdiden t in ;ı:ırundanbrri mcmieket.i111?
dUşünmek de iyi bir .şeydir. de pek çok mektep açıklı ,.,. <l:ı· 

Bugün herkesçe. talebelerimi- ha da açılacaktır. lı'akat bu b · 
zin, mekteplerimizin ve dersle- nalar yetmiyor. Her s ne ddha 
rlıni.zin hali m:ı.liım değil mi? (Sonu Sa. 3 Sü 3 '" Muharebe bölgesi Uzerindet----------------

hava taaıiye•r arttı Viyana hakem karar1:1da 
Tobruk limanı • Macar telgraf ajansı, biç bir değişikUk 

yeniden 
b 

0
mba 1and

1 
yapılmıyacağını haber vermektedir 

Budaperıte, 7 (A.A.J - Ma- dir. Salilıiyetl.i mahfiller tı. ,,a-
Kahire 7 (A.A.) - Röyter a... car Telgraf ajansı bildiriyor: yialar tekzibe Jiıyık görmrn rk-

jansmın hnsusi muhabiri bil • Bazı yabancı gazete mulıa-
diriyor: birleri Alınan _ Italyan konıis- tedir. Aynı mn hfillere gorc bıı 

Sekizinci ordunun seyyar kol_ yonunun tek.lifi üzer•ne Viyana gibi şayialar ort:alı)b kan tı r
lan tarafından arasız takip etli_ ~akem kararında bazı değiBik- mak mak.s:ı<lile uydı•"Ulmw; ya,. 
len Roınmel kuvvetleri bundan li.kler yapılacaı.,';uıı bildiJ"IJlişler- !anlardan ibarettir. 
bir hafta önce Nil vadisine doğ ----'---'-'----..:_ __ _:.:. __ ::::_ _ _:_::::..~----

~r:J~~=!€ at~:~:~ Vekillerin tetkikleri 
başlıca zırhlı kollan kara ve 
hava kuvvetlerimizin devamlı 
ateşi altında müttefik m~yin '!8. lktısad Vekili Karabükte demir ve çelik tesisatını gez· 
h_ası~ı.n batısına _çekilmışlerdir. di Ziraat Vekili Adapazarı fabrikalarını ziyaret ' tt·ı 
Şımdi Rommel'ı.n ordusunda ' - · · t 
ciddt boşluklar has:ıl olmuş bu _ 
lunuyor. 

Tobnık lü.zerinde 
Kahire 7 (A.A..) - Cumarte_ 

si akşamı orta büyttklükte bom 
ba uçak teşkilleri Tobnık rıhtı
mına hücum etmişlerdir. Yan _ 
gınlar çıkanlmış ıve bu yan~n
lar Sollum'dan görülebilmiştir. 

(Sonu Sa. 3 SU, 3 te) 

Münakalat Vekili Malatyada 
Zonguldak, 7 (A.A.) - Hav

zamıroa tetltiklerde bulunmak
ta olan lktısat Veltili Sım Da y 
yanındaki vekil.Jet müdıranı ile 
cumartesi günü Karabükteki 
demir ve çelil< tesislerini g;>z
den geçınlikten sonra dün Zoı.:
guldağa gelmiştir. 

lktısat Vekili, Vilayet, Parti
yi ve belediyeyi ziyaretierinilen 
sonra Zonguldağl Kozluya bağ
lıyacak. olan demiryolu üzerin
de açılmakta olan tüneli g:Sr
müşlerdir. 

Sırn Day havza içinde kö
mür istihsali ve amele işleri ü
zerindeki tetldklerde bulunduk
tan sonra· bu akşam şehrimiz
den ayrılacaktır. 

2"raat Vekilinin Tetlillderi 
Adapazarı, 7 (A.A.) - Zi

raat Vekili Şevket Raşil Hatip
oğlu dün Arifiyeye gelmiş, va
li ile Parti ve Halkevi ba.skanla· 
n tarafından karşılarunıŞtır. 

Vekil, Arıfiyedeki elma fidan-
lğı ile tohum ısl3.lı istasyo'lu
nun çalışmalan ve verimleri ü
zerinde tetkiklerde bulunduktan 
sonra, Adapazanna gelerek de
mir ve tahta fa:brikalannı gez
miştir. 

Ziraat Vekıili Gök~eören ~ö
lünün kurutulmasından sonra 
meydana çıkan araziyi ve bura
da köylü tarafından kısmen 
eltilmiş bulunan topraklardaki 
mahsul vaziyetini yerinde tet
kik eyledikten sonra HPl'Jdeğe 
git.mııştH". 

cede ehemm; •etle gözöniinde 
bu.!unduıacaklarını söyl~-ni~tiı. 

11-Iünaka.iat ıVt>k:l.i )falat)·a:ıa 
Malatya, 7 (A.A.J -

0

Mim:ı.
kalii.t Vekili Amiral Fahri En-
gin, dün ~ehrtmiw g~lmi~ ve 
ba.şta vali olmak üzere, Vilayet 
ve Parti er\tiinı tarafoıd;ıı. kar
şı.lanmıştır. 

Münakalat \Tekıl~ı reroni zi. 
yaretlerden sonıa bez fabrikası 
ile demiryollan işletme tesh 'e. 
rini tetkik etmiş ve bıır.ıdan 
şehre kadar uzatı!mıı..;ı knrarla§ 
tınlınış bulunan dcmiryo1unun 

(Sonu S:a. 3 SU. 7 de) 

(Aımanların elind~ 

3 defa nasıl 

kurtuldum? 
lstanbullu bir 

günüllünün 

meraklı hatıraları 

İstanbullu bir Yunan ai
lesinin çocuğu olup İt.al
yanlann Yunanistana hü
cumu üzerine 9·10 yıh 
l.kıincit.qrininin 26 cı gü
nü Yunan ordusuna ilti
hak eden acar İstanbul 
"çocuğu başmdan geçen-

leri BJ1latıyor. 

Yakında 
lfu~2. Eyiiıl 191'1 Cmnartc-f 
.ı •.. ·ll lmma'ıllru Ş<rlfiıı lpü· 
- >l<bı~ liın hnıur. 

lstanlıul Müftisi 
l'. "Cl.G~""E& 

.J 

Yeni Delhi 7 (A.A.) - Ma. 
hatmıı. Gandi'yc Hind hükılme_ 
tinin kendisini hangi şartlarla 
serbest bımkmağa hazır bulun... 
duğu bildirilıııjştir. Mahatma ar 
zu ederse Wardha civarında bir 
ye•e iltica edebilecek ve kendi 
si.ue h.il.Uınete karşı kıiUe hı\. 
llnde hir ha(ekete geçmek teh. 
did'ui geri aldığı t.ıkdirde müza 

IS°"u Sa. S SD. a do) 

Hatipoğlu, demfr ve tahta 
fabrikalarında.ki tetkik le-rin -
den bl•nra lrnnılu~•ındanbc -

1 ri kendilerınden • b;,kl~m-r, ve • 
Alman - Söyle balı'.alım, Falcı ba~ı, bu yıl dQşmanımı t.emizleyebilecek miyim? ! ıiın ı,Jde ed!lemıyen L.ı ıkı mües· 
Kış _ Evet &en dQşmanını temizleyeceksin, bende seni.. '*'"""'m ıslahı i$ni biı 11<'" d<'ı~-

Yeni Sabah'da 
1 



Sayfa : 2 YEN'! SAB.l\Jl ı;· r 

SiHiRBAZLAR KRALI [ E 1 BE L R j ~~ 
~~=-=--~~==-=-~~=-==-----===o.Jj B r ı •.u·~~- a ----·------------------EBU ALİ. Sİ Barbaros ihtifali •• mer Bank Umum 

Geçen harp elli iki ay sürmüştü. 
27 Eylulde yapılaca'< M .. u·· ru·· n •• b t Fakat bu harbin masra'ı öte-
tören hazırlıklarına un eyana 1 I 

Ebu Ati Sina, korlaıklığmı 1buAli8imtya iıryan etti: başlandı ...,. kini Şimdiden geçmiştir 
No.29 Nakil ve 

lkbbae hakkı mahfuzdur 
Ya.zan: 

111. z.ıcı Korııuoal 

ıııakDl sözlerle örtmiye çalı- - Sus behey olruınuıı aıı- ,,,, Eylill 1914 harbi 52 ay sürmü"- fikir tt--•- iç1J1' ,__ "·- _,, 
ilan kard~: . _ , tal, &ıısl Bundan daha fyi ölüm "'' de yapılacak Barba_ .. , • ..- ,.,,........_ .....,., ~,, ... 

_ Pekiilil. dedi. gen domı J olur mu? lşte diri dıri meza- ros ihtifali için hazırlıklanı. baş_ BugOnkO şartlann gOçlOklenne ragmen fabrikala· tü. o harbe iştirak eden ~ kaça mal oldugwm 
llm. Fıı.kat ma,,Uarııdaki işleri- l ra glrdfk. Bir yıllık zıı.hiremiz lanmıştrr. Türbc!lin etrafında rımızın işletme vaziyetleri normaldir Sümer milletlerin yüklend:ği masraf biln:ek faydadan hill değildir: 

· · gördükten sonra buraya öteda kaldı. Bnrada açlıktan ki sahanın yapılinası ve diğer Ba k CO h · t hQk(J . . ' topyelri.ın 186 milyar dolara var- Bir sahra topçu alayının 
ar geleceğiz; beni fc\•kalA.-! SllSUZluktan geberip gideceğiz. hazırlıkların tamamlanması için n . . m u~ıye . . metının tevdi mıştı. Bu harbin henüz 37 nci levazımı, topu, mı "immatı, ta.o 

iıle meraklandıran bu demir ı Bu ıewreı:e sd:ıcp sensin! Yap- Vali ve Belediye Reisi Alaka _ ettığı vazıfelerı ıfcı yo!undadır,, ayındayız. Fakat bu harbin r~ _filetleri ile.! buçuk milyon 
(aillII arkasmd• ne olduğunu ı tığını beğendın mi? Zaten ~ lılara direktif vermiştir. Bu yıl Sümerbank Le biı bankamıza. harririmize Sümedıenlı: .• . masraflan şiudiden ötekini geç Türk Iırasın_a, agır bir motörlli 

halde öğreneceğiz. Söz V&- kın akıllı ojutlar çok nJdann" _ B.a:bar!l.; gününün ~er sene _ bağlı fabrikalarda tetkiklerde sesatının çalışması ile ee~e:_ miştir. Geçen harpte Biri ik İj'libtlnı. 6. m~ıı::ı mal oluyoı:. 
r:Jyor m~! ıar; daha ırotiisü, başkalarını kınöcn ~lak bir törenle knt _ bulı'!'"!ıık üztte Ankaradan de yapacağı tetkikler etrafında Amerika kendJ hesabın& 22 mı!- Bir sa.atlık bir hücumda b r fır• 

- Soz veremem! da aldatırlıırl !anması ı_çın çok :ııengın bır bay_ ııeJırımıze gelen Süıneı·bank u- şu beyaııat:;a bulunmuştur. yar harcadığı bahle bu harp i- kanın benzin sarfiyatı 5 milyeD' 
- Demek sen .söz vanıelır Ebu Ali Sina, can kaygııını ram programı huırlacmakta _ mfun Müdürü Hulki Alisb.ı.h çin tahsis ettiği para bunu şim- dur ve tayyarelere fuılas cn.--

tcn de korkuyorsun? ile ne söylediğini bilmiyen kar- dır, dün Feshane fabrikasına g'd~ "- Sfınıeri>ank fabrikaları- diden kat kat geçiyor. Şimdilik daht ,Y3'pall bam dafi toplar vıı.r-
-·- Söz vermek taahhüt altı- deş:nin ölü yüzilnden farksız ""VVW rek müess= nin 1942 yılı ikin- nın istihsal vaziyet!eri ile umu- Amerikanın .aylık harp masrafı dır k~ ~~nlar on iki dakika ı n· 

ıı.:ı. girmek demektir. Sonra sö- yüzüne merhametle bakarak Emı'no"n'u' halkevı·. da ci devre tlı .. aına riyaset et- :b i.ı.tyaçlı:nmd. lbütün bıı.liikalı 3 milyanlır. Sene son~d:ı.n ev- deBu~ııruge çıkanlrrı:ıktac r zilinden cayarsam tıs.na namus· başını sall:ı.dı.: :ınişta". r a mu ur erıyle ir!ikte ve! bu para 6 milyar dolara ~ı- ınüthiş masraf nas .. kıpa-
ınsan r.azarile bakmazsın tetkik ederek gtinün ş:ırtlarına kacaktır ve tahmin ettiklerine ıııyor? 

_ Halb~ki ben senin ~ _ 1 - ~ söyl.enıeğe mecfuı. Saat 11 39 da fabrikaya gelen ve icaplaıına göre gerekli kuar- gbre yalnız Birleş:k Amerika- Geçen harpte bu aı;ıkl:ı.r pa-
laıruya namuslu olmandan zi- ~ ki çok acınac_ak_ ~a!desın. p . Umum ıi iır, bir inüddet isti.- J.arı almak üzere zaman, zaman mn 1913 yılı sonuna kadar harp r~nın ~etten düşüriıhro&< 
~'aıl cı;sur olnıaru isterim! emen hayattan uınıdinı kesı- artı reisi şerefine çay rahıı.t ettikten sonra şerefine yapılmakta olan devre toplan· masrafı 108 milyar olacaktır. sıyle v~ böylece mıuırafl~rın 

<h k 
1 

- bi yıl veriliıı. 1nsa.n vazife zamanın- verine ögle ye:ncği ziyafetinde tılanmızd•n 1942 yılınlJl ikinci Bu paral:ınn nerelere gı'tt'iYi ve imhası ıle kapanmıştı. Fakat bu 
--~arada b' a acagımız :yad da ölümden bahsetmez' ziyafeti verildi hazır bulunmıı:ı. bunu müteainp top! tıs nasıl ho-andıgı" hakkında ... bil'' defa d"Qmanl r bir nokt ıda .._..,ın ıze namustan zı e - Vazif · dedin; .All&h beraberinde Sümerbank Umıınü an ını yapmağa başiıyo- ~~ biri ş! ...,! 
cesaret lıizımdır. bel" . ~ ,mıH . • ife<l Eminönü Halka.inde dün ııa.. !:; ruz. Bu toplantının ilk sailıasm- . -------':O....----- e yor ar: 

- H.ı.ıtkımda çok yanlış dü- anı _versın. • a~_gı vaz en at 17 de bir toplantı yapılmış ve ~~ıefatf~.~~::!i~~. da yünlü fabrıkalarımız, ikinci r okuyucu - Paranın kıym ti d. nıiye-
~uyorsun, ya Ebu Ali Saıa! bahsedıyo~un öl~ olan ye~- Parti id:ı.re heveti reisi Suad safhw;ında. pamuklu fabrika.la- cek .. 
Kemli a) gı ıle tehlikenin ku- de vaziferun adı bıle anılmaz. Hayri Ürgüplüye, Halkevinin Bah•rkoy pamuklu fabrikası ruruz ve son safhasında da de- Masrafın blr kısmını, b yıik 
cagına gıden ınsana cesur de . -:- pwmı ya, _dah~ ~k ca - muhtelif kollarında çalı~an kim- mıklıirü Ömer, Hereke fabrika- mir - çelik, seOüloz, deri ve kun- Dı'yor ki' '• bir kısmını devletl~r vcrgı le 
mczler, ahmak derler. Bir erıı- hi~~ıı;ı. Ş~ anda ıncerımıze çok scl'T tarutılmıştır. Dl)ktor Ya- sı müdürü Kenan ve daha bazı dura fabrikala.rıınızın satış işi~ kapatıyorlar. Almanya yarın• 'IS 
rhlı.ı<ı kar,ıısmda kaldığımız ~ııhım bır vaz.fe almış o~du - vuz Alıadan Ev re:si ıafat:yk yünlü ve pamuldu mensucat en- rini idare eden yerli mallar mii- M" rafının vergilerle i:'dcnrt·ğıı'u ıf-
zaman cesaretimin derecesini gumıızı; n~ alıır da d~e - yeni Parti Reisine hoş geld'niz, düstri şefkrl olduğu halde fab- eıı.sesesi ve satın alma servisi- ılaslılar l~tik tih:ı.rla i!An ediyor. l•alya harp 
isbata. damın hazırım. ~= · ühlm vaz.femızı. ~ demiş ve tanı.şbn:na tören;rut rikanın yünlii ve pamuklu men- . d dahil ld • istiyorlar Zl<'nginliğ>~ın önüne geçeı ek 

_ Öyle olsun, ya Ebulh•..:s •. gukkanlılıkla yaparsnk ölum b<><laınıştır. sucat iınalitha~ !erini ve de- mız e 
0 

ugu halde bütün masraflarıru önlemek t.ıxwvıı-~ • tehlik ini k---'• -' k ~ teşki!iitnnız temsil edilecek ve llElisın Selimiye ve Safa hava. İki kardea geri döndüler. es .,...,..mız .. cn u:.a - T§rende Hallrevınin eski reı·- polaı1nı gl"zerek alıi.kadarlardım llsı nıubi••-~•n en ...... bir... rıındadır 'e şu emri cıkarmııı· 
Aynı koridordan geçerek ma- "'':'':'"' . ~ .. .. r • si Mebus A~iıh Sırrı Levend de e ı ız a a mış ve a n · · basını teşkil etınektedı.r. Kaza r: "' 1 •·--- H0 yatımı.zı ku tar - trafl · ah t 1 f b 'ka. bu suretle fabrikalarıınızın u-ı -- ·--- tı 

g
ara ile oravı birbirınden a•·ı - ~a.k ıçın ~ll' çare duşunmek, hazır bulıınmu"' ur. nın çalışması etrafında tetkik- mumi durımı.ları müştereken merk-' ıle ırıı·l>a"-"' •--ia ·• - Hiç k'.I!ll!C, m " .,. 

' ' olilmle mücadele etmek f l •• ı---' bul t teııbit olunacak ve istihs•limizi. - ~·- ~" ~ ti · tıı 1939 1 ran kapıya geldilEr. ~'akat da- . . ne 6 • Samimi hasbıhallerden sonra """'e unınıı.5 ur. mekte bulunan ycg~ne kamyonet ye en ın ·~ -na, yı ın •
11 

ha ileri gidemed•lcr ve olduk - ~,e karşı en esaal.ı vazifemız- Harkevi Parti Reisi ııerefine bir Üç saat süren bu tetkikten arttımaı';a ve iyileştirıneğe ma.. dÜDJ'a harbinin tcvU c•uti ıa•tik evvelkı servetinden f o:zb 
l ın yerde donup kaldılar. Hay- d.ir çay ziyafeti vermiştir. llOllJ'a fa'brikanın mlire ~01lll· tu.f tedbirler yine müştereken buhran& yüzüoden işlcyememektr salfp olamaz. 
ı, ugraşaral:. arkaya devırdık. Ebullıans, çok zayıf bir ü- ~ na g di~, yeni yılın ikinci dev- abn.acaktır. ve elli parçaya yakın köy balkı Ir.gilkrede eline 625 lir e· 

!;';~a~:zi;a~r~~~'!t21~a~ı~1.! mitle :~ı:ın kurtulahH~ğı- Belediye iktisat üdürlüğD ~r. ait ilk içtima yapı!mıa- ıru::=:~'::' e1! ~ ..::,: ~:1~:;:~~.~: f~n~b~:
1

.~ 11J~li~~~~uk~ ~ 
dan ıı:aldınlıp daha muhkem J mizı aklın kcsıyor mu• fen işleri binasına fasınıyor Umum M!ldilr içtimıwlan ön- ği vazifelı!ri bütün hızi.yie ifa Bu ıtıbarta zuhur eden hastaiarL- p·U'adan sonıa ist l<M... F ' r' 
biz- şekilde yer ne yerleı;tıril- - Ölilm karşıst:ıdıı kcndısi - , , ce, k<?nili.;ini kabul eden hır mu. yolıındıııdır," · mızı tedavı için yükBek ve istit=- Aınenbı mayıs 194 ! d~ "' s-
m ş ol u;;ıınu hayretle, dP.hşet- ni mGdafanJan ii.c·ı: kalan biı~ Belediye İktisat :M '1rlüğü _ timiz haricinde nakdi !edakarlık- t kraz rekoru kırmış ve •k 

1 

le gord : r. ikisi bır anda j uı.:ıının baş vuraca';ı bıncik, nün ay başından itıôaren Bele_ c EP E i ı 1ar yaparak kazamız merkezin • ya.. <lolsr topla.mu tu·. 
ııunu anladılıır iti bu mağara kurtuluş c;aresı k;ıçnıaktır! 1 diye ien içleri müdür:üğüne rl L R FAAL YETE GEÇTi den husÜsl otolarla doktor celbe. Bunl rd..ın sc • .ı t • 
sah psiz değılrl r; gı.ize ğnrun · · _ Sen sa.pıttın mı ya· E~u ' nakli takarrür etmiş O\·e beledi. [ del>iliy<>< ve mahstılAt urd;ycmw lıyor Para arUk r "" 
m yen mahlüklar tıırafınctan i- AL Sına• N<rey kaçaca,,öu' 

1 

ye fen i~ler~ müd~lüğünde bu. de tcahhurlcrle ve bin ıc·ı.,><ulat l<-<Z c'muştıır. El c.e yı..~ ".1-
dare cdJnıcktcdir. _'Ya ileri ya geri ... Ya. sa luna.n bına ıGın alakalılarla kon lçeri8ınde merkeze 1 ııd.rebı:ıyo • !ere 1 ra,ııı olan a 1 m ıtt" r 

Eb !haris. korkusundan ap jğa, ya ; • tural Y.~r1;lmı~~r._ Bele<l~ye tk _ Et fiyatlarının düşme•i Ozerine celepler istihsal ,..ız. Aynı zamaı aa d '"' i re· • tedıg e na·ı oları. .. E' r k 
ınn ACSl , tıtrcm • ba la- _ Her tarafımız kapalı.. · tısat Mudur1u!{UnUn yenı bınaya t k la t I fi • d • b I ıu.ı;re ve adliyece vak. davc!lrrc I! ınkk tlerdc ekme "i b le ·il 
m.: .ı. S tmaya tutulmuş h Gerınıız, • ve ı · • naklinden sonra Vah i~in bir o_ mın a a rına e gra ar yag ırmaga aş adı muayyen zamanında 1cabfot cd~- fak~ cıaml:ı. aym mıh ı }C-

zavallı g i d şleriru b:rbir.nc- hakkında bu hük":'l doğıı t:r, da hazırlanacak ve hafta.run mu • nıeı:Lgj.mızden m.,., uliycı; ec· ·ye meğe mecburdur. !!;. >ıı > ,. 
vurarak ıl(;.l.YJP sesler çık.ırı- f ılcr mu: 1< n böyle wy • aJ'.Yc.'.' ~~lrril\dc Vali lktisat Bu vüzden 90 kuruşa kadar satılan koyun eti 140 a ve ruıkdıY<>)·e m ruz kılıvoruz .\. ra oaı:. m mleket' rde n ıl 'o 
yo du. El ı d iti mumu da ye - lıycr.:ıezsın Dem:ı· ı.yı ır- Mildurlür-undekı çalışma oda • J ı ldlt:ıdar ınakanıat." gordcr<'bıl<li. verme« fayd.-1. etmez &, ·J "' 
re du.şürmüştı.i. sak belki btc u:raft b.r kur. ~cıa .. ,:ertiŞ vı:_ mura_:a'x.' ;şıe - 100 kuruşa satılan sığır eti 120 ye fırladı dlg; az lasükl~r 1 c ""' c.ı.:on po.ranm imkanlarını t t.-

Ebu Ali ..;,ua öyle değild. tulu }Olu bul r~.,.. nle -~' :mt fı urlııg .'11\ ra . . . • i<Jfiırl re veriloıektedıc. ,. ~arın hanı< ı• 
O, ıizerine çOk korku 'e Ebııih:ı.ris b•J unu b ttü: por -:ıJ'.'eri tarafınaan hazırla _ Bır, ay evveline • kadar sal mıntak•l•nna telgraflar çe. Acaba bu taksll'>" tı 1 mı sa• 11 s:ı:rruf ııd!kların<lll 1 ı· 
§l\Şkınlıgını çabı:.ıı. atmış; dagı ' yn nan pıyasa \'azıvetıni gösterir 160 • 180 ku~tan. aşagı dı\ş- lı:erek fiyatlann liizıımundan dalresm~e yapılması sur ıe ,_,,, ' ne cede b rco 
1.a.ı bütun ce'l!lretıru t ıpl.ımış - - Gıd P aça! m ban... nporları İ!'C .ry k ir mcyen et fıyntlan bır aralık 90 fazla düştiigünü ~daha da ,fü. kövl .in b: ) Jk kullct er •· un:ıet n cmrind t l 
tı. Hila titreyen karde. ne· . I 1 kardeş, Ebu Al. S ~ Jc-

1 
..__ kuruşa k'ldar dllşmtiş jse de bir ŞC.'Ceğini, binaenaleyh kasaplık kurtarılması , kiru ln.'ur , ' t ctmı:kted r. 

- Korı..m:ı. ya Ebulharı,, rıde, Bbu ıar:s ~ı...:ıa oır;!u;,u Ç k ki 1 kaç gUndenberi tekrar yükaele- hayvan göndcn:Qelllclerini lııl- nu• Bu dile"• ıiz.ı t yı...<len , e 1 te ' ~ h.a!'n leıcı b· ı· 
korkma! Dedı. Bizi oldiırc. !: hald~ • r ed 1 r Y ni btr ôl un 0 ÇOCU U a Rl!C ere rek koyun eti 130 • 140, sığır e. d.rmişlerdir. duyur ıanı:. ric 1 edcrı , k ·tlcr tıu si . a.. d 
isem yorlar. Eğer bu tılsın-·. tch· • ıle karşıla aıd:ı.ruııı yapılacak yardım ti 110 120 kuruşa kadar çık- .B . \'L"'l SABAH Duha•' "" d· ı:; n.~ bu ~n ı:::.utk r ı. 
Yer' ı.J e -·•· .. • rın hakk· · 

1 
d • ..ımed~n bı..t n kuvV{'tleri 1 ~•otır. unun ıizel'ı.ne son günlerde 1 r \.'\lell> _ _, • fh al muıtakaJ dan pek Y rinde t n zam n- bo~'I! .JSında I 'lf 'ı ·n 

cL.. ki:,til niy~tıeri olsaydı şını . , ıı • .-.;ıının nal ·ı: ın ı ~ ., ı- 1941 yılı sonuna kadar mü _ Aill'!tad.arlır. et fiyatlannın ı.s 1 9 arın ve bil- • 
1 Z l 1 d b

. bıre d · · - ~ı. h Erzuru h valis' d da ne ge4ril e~, ıi ~" tle 1 U<;' nıına yuvanın 1'..illı < " 
d ye k r y pacakları f na-: r.ı" or :ıya ror aya yer n en rr.caııt etmı cok çoc11klu anne. ırden · üı;roesını musı.au- assa m a ın en az mea. rıer 
h~ı )ıı.parl~rdı. oynattı, lan kapaı ruhayet ~- !ere ait ikr.ı ıye evrakı Sıhhat s:Jlıı kış ınmr.<"=nin yaklaşması miktarda hayvan geldi~".leu 1 ,,_""_nı_>_.,,_,u_z _________ 1 nı: ı~t.T r, \ 

FJbıı.:;.bırıs, ou sözlerle avıı- tıhı.r. Kapı ıl·r açılmaz ıçt'"l· Vekaletinden İstanbul Vilaye _ dolaymyle ellerindeki malı bir celeplerin diledikleri gibi fiyat-
nac ,,ı yerde btısbütlln tel· " ye boı ı~ \'e çı k kokulu tine gönderilmiştır an evvel satmak isteıııelerin<len 1az- tekrar yüksclmeğe ba!j!a.. 
ı dı, Ortada h ~ hır fc\'kaliı • ı tertemız bır hu-a hli Uil' eW · İkramiyeye mtistah k olan bu şehiimize mühim miktarda ka- mıştır. AIA.kııdar!ann söyledığl. 
d lik yokmuş gibi kon~ F.- (Arlmı<ı \':lr) aıınelerin müracaat sene ve 91_ saplık hayvan gelmesiyle i-.a.h ne göre bu Jş vaktinde önlenme· 

ra.~ına göre cvraklanrun tasni. etmektedirler. <L'ği t.akdirde et fiyatlarının 
fi yapılmaktadır. Btt iş nihayet D;ğer taraftan celepler bu sür'atle yükBeiınes.i. muhtemelZorlu aşık 1 Umumi Meclis 

intihabı 
Kend"sils konuşmak 

ist~miye kızı 
bıçakla yaratajı 

t'ııküdarda ~-vla.ksinan ına
hall nae oturan H lusı IB~ u· 

de b r genç evvelk gıin kend.St· 
ne yüz vermeyen Fatma adıııda 
ibir kıza muı;ber olarak bıçakla 
kolu-:dan yaralamıştır. Kızın 
feryadı lizerıne yetişen iki puli:ı 
meı.:..ıru mutecavizi yakalamak 
istemişler, fakat huli'ısı bu <1efr. 
da cebınden çıkardığı tabanca 1 
ile gelen mfmıırlara ikı el ıı'.eş 
açarak .k:açma,k isteıniştır. _0i· j 
ret.Jtar genç tabanca ve bıça:;ıy
le yakalanınıştır' 

Ocak kongreleri 
devam ediyor 
Dün on üç ocağın idare hey_ 

eti seÇiıni yapılmış ve ocağn 
gelen partililerin istekleri, tcs . 
bit cdilın;ştir. DUn kongreleri 
·yapılan ocakların isimleri şun_ 
!ardır: 

Dağcılar Hiiscyinağa, Kadir. 
ga, Su!tan,;,.lim, Sarıgazi, Orta. 
kiıy, Kölnnaslı, Sofular, Ha . 
sanlı. Selimiye, Kurtköy, ÇıııarJ 
cıkl:Ir. 1 

Bunlardan İhsaniye semt oca_ 
ğındaki kongre çok hararetli ol ı 
muş \'C ocak reisi Ecvet Güre_ 
sin senelik faaliyet raporunu o. 1 

kumuş ve bilahare dıleltlere ge.
1 

çilmiştir. Bu irada Üsklidaraı 
kok kömürü ile odun temini me 
ııeleleri ve Osküdarda aı;ılm311ı j 
intcnen kız Jiııesi etrafındaki 1 
dilekler dermeyan edilmiştir. 

---->WC 

ezarlık hırsızı! 

tstanlıul Umumi Meclismin 
1 incı ıntıhap re;ı:ı için yapı_ 
ıa~ak seçim hazırlıklarının ilk 
kıımu sona ermış ve seçimcile. 
nıı ali nnı bildıren listeler dün 
k ara gönderumişt r Bugün 
bıltün müntehipler iliı.ıı edile . 
cektir. 

Geçen devrede mU!ha.katla bir 
likte 72 kişiden teşekidil eden 
meclısin bu d<'vrede en az 84 8.. 
zadan teşekköl edeceği sıınıl _ 
maktadır. 

bir hafta zarfında ikmal edile _ fiyat dü~i karşıstnda istıh- d'r. 
rek derhal tediye edilmek ii2e1'e 
alakadar mal müdürlükelrina ı 
gönrierilecektir. 

Bu ne biçim otel! 
Bir otel sahibı kan koca ol _ 

mıyan iki çıfti 10,5 lira mııka _ 
bilinde bir odaya aldığı için dün 
müı.ldeiıımumiliğe verilmistir. 
Ayrıca otel zabıta ve belediye 
tarafından hır hafta müddetle 
kapatılmıştır. 

lzmit ve lmroz seferleri 
İmroz ve !mroz postaları gö_ 

rülen lüzwn üzerine ikinci bir 
iş'ara kadar yapılmıyacaktır. 

Bir vurguncu 
mah Wıı oldu 
Yemişte Cimon iskelesinde 38 

numaralı. dlildı:inda mazot ve 
makine yağı satan Boğos oğlu 
Haıruıyak'ın fazla fiyaUa yağ 
ve mazot sattığı, haber alınarak 
mi • korunma mahkemesine ve_ 
rilmiştir. Suçlunun suçu ınah _ 
kemece sabit olduğundan dün 
sorgusunu müteakip tevkif edil 
m;ştir. Ayrıca suçlu lehinde p._ 
hadet eden 3 şahit de yalancı • 
lıktan dolayı mahkemece tevkif 
edilm;şlerdir. 

Bir Kenç odasında 
ölü bulundu 

Tophanede Karabaş mahal 
lesinde Haın&m. çıknıa zmda S 
numaralı evde oturan Merkez 
Bankası tahvilat servisi memur 
!arından ve lktiııat Fakültesi 
2 inci aını:f talebelerinden 20 
ya.şlannd& Halide Edip Özsoy 
dün sabah yatak odasında ölü 
olarak bulunmuş.tur. Cesedi ad_ 

!iye doktoru Hikmet Tümer mu 
ayene etmiştir. Vak'a hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

Bu keşidenin talihlilerini 
okuyuculara bildiriyoruz 
Milli piyan~onun 30 Ag 11 ,toı; 

Z'li'u Bayramı çek !işindeki ta
lihliler belli o{ınuştur. u çekı

lişln biiyıük ikram ye.sini lst ,ın 
buld:ı. Bakırkôyiinde berber' 
Mahmut Asutay kazanr.ııştır 1 

Bu talihli vatandaş ıkramı~« l 
kazanan bu b:J"ti çekilisı'l ıı 
bir gün evvel güç hul ıle 1sta ı 
bulu arayıp tıradıkta::ı sonrn 
a.ncak Aksarayda bir l:>ay'de bc.t· 
la,bildığini söylemiş ve talih· •e 

1301 
Şaban 

26 

8 
Eylül 

19 2 
SAL 1 

atın" oıı. ı1<1ıı• 

1358 

26 

11.01 ô.4 9.17 ...... 
6.31 ı 3.11 16.48 v-ıı 

Akpa Yala 2-11 
12.0U 1.3t 9.18 ~ 

haydutlar 1 19.31 21.07 4,50 v.uo:ıtl 
I~~ 

l AEO~~k'~EDE~~.bı 1 
Senel'k HOO Kt, 2700 I<" 

1 Aylık 750 » 1450 ı 
1 Aylık .ııCOO » 800 ' 
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OT SOTLO ELE 
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t n nn haiz olacağı evsafı te bit 
eden nizamname meriyete girdi 
~nkara muhabir;miz telefonla tildiriyor : 

~ 

..... M k ·ı ... ur gaze ecı -
rini ka l etti 

HE 

ı 
Ne bf mez " y,, mı ! 
~an: A. C. Sera oJla 

şeker ve §Ckerlcmeler tatlı ve 
r :ıstaıaır. reçel ınarmelı: t \ c ın 
ııali, helvalar, su •·e buz, gazoz. 1 
soda, şer ~tıer, ~&y, kahve, ha 
harnt, mutfak tuzu, sirke, tuva.. 
let lcva.zınıı, oyuncaklar, alkollü 
içkilerin ha.iz olacağı ev• lf tes.. 
bıt edilmiştir. Bu nizamnam~ 
hükümleri bcled yeler olmıyan 
yerlerde de sıhhiye teskilii.tı ta 
r" fından teftiş edi1ccı ktir Bu 
n• ...., ı 'l ı, ırr1lk, nisag. 
ta rkınc ve fırınl&ra aı• matl 
deten. t 1' · i koronrn:ı kn 
nunu me"'İ}"ttc bulıı'lduğu müd 
cletce t . o'twı=ktır. 

-· - --- -----

HAR 

"• )( 
11
•na Ordular1nın tepelenme veya Kafkaa seddinin yıkılması gibi, 

1 une ı / 
lt mi stnrte,lk teşebbUısDn bırbıri a dıııca veya birden mı ıcr-ası 
r ',"' Od ktir E:u,. bug · n uzun ·ke~ yal açan muamması~ 

cc:ı "e:ı: ceyi, y rdımları ve mildahalelerıı OlaYhtr•ın .gelişimı göstere -
.., ır s , 

h(t Ohbahaı .ayt.arının '°k tc;nlı ,arprtmalara ..-.nıt olncağınd.a tUP-
Yo~uı-ı. 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

kar •• un ın, ve nrnl ol=/ 
o ı;n, kat'i bır boy blç:ışırıcve 
se k ;p eı:ı~nuyeceğ'ııi yakın· 
da ani -ac-.ıaız. Her h lde v• 
bu nılaln duruınr guıe, Kızıl-, 
ordunun şu es 'ları gözden ka. 
c;:nn= ı lnıvvetle muhtemel-
r: 
ıAJ ıtltmat Y'>l .mın ~mn.yeti 

ve J{ • ' z fu lcrinın muhn-
fa·1 ı, 

B) Woroııeı - 'it.J. .. ngrad kol-ı 
tu- an ~ a ~ı, 

T - . v •inde kalma-
rt hu · } l~ taarruz 

'! doı;nı dama. 

l:..Lzıı· 

lusun ıı, hnsmıı;: 
;L eLnı ol n bir ze

k uza'{ hedefli t b 
bu ı re >- 'lll lıs.ba gır ~mesı 
'Irat. , Dunkcrk ı-c S n var

ı illl ua t.Ji ır ue:ıunıyetc 
n, yeni başJı :ll"', bun· 

so::ı:nı <la inç · r kıı.; da b 
lan, Kafkas fi9.h kalann_ı 

t rm ııacagına ve Jer ~ .klcıc 
J:..lacağuuı. inan ver yor. Ancak. 

ı mu!ılı.kkaktır i, Kı· 
11 lorJu, Bıı kü'nun kay cıl'lme
sr le, şimculik çte tıiri mcıtorı
ze cd.len orJtııuı .. y-.ruı ger
çeJ<t n y._dınm hızı alacağım 1 
ve ç k uzak lırdel kre dönüle-

J .la 1 c " " lı a alması gerelaııek-
~ı..=ıııetı e ller e- te.lir. 

. Cır'ı ol ylaştırır Rus an :.:ırdularının tepelen-
da veya K:.ı.fkas se JJ.ı.ıın yı-

~eu, .. d &ılması gibi, ki önemli stratejik 
l) 4, • ok te.')clıbü.'ün birb' ri al'dınca veya 

b· l bird<>.ıı mi i.::rası iltizam e. 
dOJı ıı::: ct <: .ması. dJcı: ~ktiı·"' Bu. blıg ı, uzun 
lla.lı hır fı 'omıke de yül açan nasıdır. 
.11.~da bıre. u. • et.ceyı, yardımları ve müdah:ı-

"ı~tk bliy ağırlık !elen. olaylarw g.:?D mi göstc·-
'leı- ezı, rı ya zaman ve rCU!kt.r: Sonbalıaı· aylarının 
·~· · u dunıW· r(l· da. i:.l· çok kanlı çarpışmalara şahit 

ır i.1J r~r lill. üzcrınde mn-
1 
_o_lac_·a..:g;..ın_da_...;şu_· "-p_h_e..:yc...·o_ı..-ı:_u_r_! __ 

Ilı . v fakı ·etler kllyded"-
dof ı::ore ta.ı. "1"UZ!ara he-
!ıc Ve s tc kil etmiyen cep-
~ ~ı ını n tiiyiık ölçüde ı-;1' 
v !Ur r er k, Alman kuv 
bcııı t ili baglaması \ e muhare
'll~k n nuhl"lk nokhsın.a kny 
lıUrıt lan .. lıkoyıru:. ı ok • zak b'.r 

1:,.r la~dı. Bunu la be abcr J u
Ue ~ O kilometre! k bır ccµ'.ıc
"1v~~<l.. t ..r ya m:ı ı:. :vaffa
~ tcı: ıı et tır. Anr:ıı1< 
ıle:ı ~· . Ve dcnntik!ere doı;ı.ı 
da les d ı _halde, genli durum. 
lt ır ı:ost rir. ı 

"el .ııs <>re,~ u, her ııcvden ev
dır ~ n l a• .ı .. ınak tasasmd:ı

İ.. 
1 

unun ıçin: 
t.,..lt lta!K,. 1 rd:ı r!elnmcz bir 

tıı' eddi tes'sine. 
fed 1 ~a~a buı. anızi bırakmak l\c 'n~Yle karşıla a da, 
~ h ıı b'utlin t buslerini 
Cı Ylı ödetmeye, 
._ . ) l{uvvcU :ini korumaya, 

g 1 ~.ılan yamndan '~ 
Clinden · <lıı~ba. 

ın e, hinabe.'"1n, haı e-
~ esini çcrç !emek 

~ le, 1 ıizumsw: ve yersiz 
~ tm·akkiye mec-

0 . 
llıa• 'leple, merkez Ye şı.maldc, 
llııt ha la rtn:ıcmeklc ve mnh· 
y \> le li olmakb. berabeı, 
\> "\\< or t • "'1 r ~ık!ll"Illakta 
Ve ~ h~etl ; e önem 

' lahngrad'ın kavbcdilmesi, 

· Hindistan'da 
- Baı tar_.fı 1 ınclde -

kerelere gi nnek m ıisaadesi de 
1 

eri •:ektir. Ma.lıntına bu tekiı_ 
reddedecek ol gayri mu 

ayyen bir müddet, bel.ki ele haı·p 
sonuna kadar .hapisde kalacak_ 
tır. G:uıdi'nin sıhhat', katibinin 
ölümü d layıEile s n zamanlar_ 
da çok sal"Sllmış olmakla bera _ 
ber memnuniyet veı-ıcidir. 
Şımdi remnrn ıldiıildiğiue, 

göre lUndistandak_ kan-sıklık _ 
l&r azalmaktadır. Yıılmz bir e_ 
ya.lette vahim hiıdi!ıclcr ~yo.n 
<etmiş ıve !ıs ve askeri kıt'alar 
bmtlara ihayet vermek için/ 
c ddi ıt.edbirler almaktadır. 
Bımibı:lıJıh mmayiflt;r, tevkifler 

Bambay 7 (A.A.) - Çıkan 
karga~alılcta 6 111 .J< dm olmak 
iizere 12 kişi tevkif edilmiştir
Alay zabita ta.rafından sopalar_ 
la clağıtılmlŞ, bu arada 12 kişi 
yar&lanmıştır. Civar mahallele_ I 
re kalabalık oplanınış, omibüs 
lerle, tramvayları durdurıı:ıuş 
ve ta.Şlar ıı.tnuştır, Bir omibi:sü 
tırtuşturınıığa da teşebbüs elli!_ 
miştir. Polis, s!Wı atarak halkı 
dağıtmıştır. 20 kişi tevkif edil _ 
mek suretile iki saat sonra ii.sa. 
y;ş iade edilmiştir. Kargaşalık 
çıkan yerlerde ortalık karar _ 
dıktıın sonra sokağa çıkına ya • 
sağı konmuşt\ll', 

- Sat tarafı 1 ine.de -

zı yade mektebe ihtiy ~ hası 1 o-1 
hıyoır. 

~!ektep ve sınıf k:.!.fı gclme
yi~e tabiatiylc ç,•te t dr's u-
sulü tatbik ;ryor Yani t;;.~. 
benin bıı kı ö#f.>l e kadar ve 
<Jbi!r kısın· da "'ğlı: ~n ·nra o-I 
ku•u -.yor Bu hiç ıyı b:r u-; 
S< 1 def Is(' de rumd Ll< y pıla. 
~ak b<ışka h ey yoktur. B ın•t 
kabı.! etme ~e m&bunız. 

Bu 00} l al ea ..,n;.f:. ~a lü
.zumu cı ı f ·Ja tale'>e .alını! k 
zarureti h.ısrl oluyor. Çok tnle-

eli l:ı:r sınıfta ise iyi den okıı 
t ılanıaz ve }' net.;·e alınamaz 
Çünkü bir ö etmen ancak ot.ı 
Llebe ile ugrar,, .:;ı vak:t rr.u 
Taffak olab:Jir. OtULdan farla 
ta ebi' gelirse faydadan ziv2 '. 
zarar görülür. Çünkü oi(rctnıe:ı 
her l:ıır yl,• avrı ayn meşgul o
lamadığı gibi' tnlebe de derskr
< n ıstifarle edemez. Bu hıı:k•
k.ıtin aksini 1ddıa edecek yok
tur 

z 
re veı il .boşuna maıu;lara 
zile d .T 1 rıi • 

y l· I 
Çok t lelıeli b' sınıfta yaba 'l 

cı dil ö - renııe ez. H· te ia b:r 
k! ders ile ya'J:ıtıcı ,lil 
öf,Ten l :.:!.. IW.onde veya ıırlia 
daljları arllS!nda koııuşıılnı-ı.lık

a yabancı d le ıı.lışılamaz . .:--:a
f le vakit ve nakit sıu-f ~ip du. 
ruyoruz. Bu halt.iki ziyaıılara 
b.r n lı et vermeK çin ık c:ıre 
var: B rı Galatasaray tipı lise
ler a,;mak, ôoı rti dı: y :ıncı 
dıl tc r .ını , .,;h t hır .;.ı1d;: 
ya talebeye bu tcd sr.tı 
mcdıı.ırı vııpmayıp ı •iyari kıl
mak. Var ın heve•liler, k • ı ıı 
gıiv~ , çü1şlı. nbr n !Tttı 
g'.·r · . &· e yıılı ı d,. d rs 
Jerine :U talebe d -anı Cd~Cl-
ğ"11d n ;:,; de d1h:ı 
la}lıkla va:ı:'f cnnı gorcb·Je. 
celderdir. 

. Yoksa b ""Jııkü sistemin hiç 
bır fa_ı:iası cin lıi;l ~bı vak.~ 
ve naJı:it l.:ay·m it.lıar yıc de za
ran ıı•k çoktur 

Naf •C yere akıntıya kLrek 
Demek olnyor ki ~ol< tıtlebe çek:Yoruz. Bari bıraz dalıa sa

ve "1E -smıf meselesi karşı. <la mimi olalım ve kc ıdnn.zi:--<ıl.Juıı ı 
kalmış buluırayoruz. Bumı k u- oyalam •. 'nt.m. Avnroa fü•l.:ri 
şı acaba ne yapı:ıalı? Sı ıın nin 'YaP= .l~n 1 s.:n inı hız 
arttırnm:ıyınca t•lebeyi ıni !'u:J- hıç ba rarnııyız. 
talım? Fak.al h~ _çocugunu lıı.' i mes L.ye gelince 0 dn 
okutmak ıs.1y?:· huvun~<'t n de ı dıem ·n frkr<;c ve cdebır~- j~P,.,,ıya RUSllaıta sa'dıtaro7.-mı 
vazıt~sı hcı.· 1.ıx.'1< •. ç.,·ocug.ınu o-

1 
tının pek zayıf ol ıss1<l•.r. I eli 

k 
- \"c·nd W 'ki, bandaıı sonra - Alm yann bn""'' ,..., va utmak deg:l m:uır .. ız ana d..llerın n !'a- ,y h~ ....... -

ö.vle ammıı bu 111Cktcıısızlik 1' mer ı tı J.ınivarlar. Do.;rıı 'd'i-1 soruhn şu ~uallcre cevaplar ver ztyetmi ıdıhr:ı.ı•'tkında nıalünıatııuz 
" mi.ştir: · \' 

zarureti ka11l1S!n 19. cuklar a- rüst k up ve ya:zamıyorlat· _ J:ı:pon •a Rusyaya taarruz _ Bu hususta isL'lıbııratım 
rasıııda her acllt> bir istifa H· Lüzum fazla lisan haıaeı edecek midi.r? yok. Yalnız ümit cd mm ki Al· 
pıp en nıfüıwtleriDi kıı.bnl et-, ed· ' !lar. - Bu~u ben bilemem . .Japon manya ta.ıruımen •!kılmadan bı.: 
mP.k belkı dah.t fayuah olacak. İşte bu fenalığın bir saat ev- yanın itimadını haiz degilim; dav:ıdan vu,gc<;ecektir. Mütte· 
Bugün k,llaba!•k sınıflarda ço- vel önüne geçmek gerekı r. gra- bun da müftehirim. fiklerin her gün artnrı .kuVY't 
cuklara ica.bettiği im.dar vazıfe mer bilmeden. lisanı öğrenıııe- AmcriT.ıa.tı'l<l tasat>t>ı<r ettiği !eri kaışısmda neticc:ıi ,.ah m 
yaptırılmıyor. Az vaz fc yapan 1 den mektepten çıkılmaz, çıkılsa/ au!h olan bu muhru'cbroen vazgPr-
talebeden se sene sonunda bil- da fayda vermez. _.Amerika ruısıl bir sıı!ll ta_ mek Almıuı lı:ılk.ı 'dn akıilı\•k 
yü' bir muv l'fa'ktyet beklene· j Gramer öj;Tetilmıyor. Li~an sa..- r otmektcdir? olacak ve umarun ki Alınan ruil 
mez. lş yalnız ezbercılıf,c dıişer kaidderı hakkında bol bol v~?.•- - Amerikan millctiıılıı tasav_ lcti bunu gi:ıstereccktir. 
ve bu da her çocu~un karı de- fe yaptınlmıyor. H. ele ders prog vur ettiği stıllı her ha "'İ bir a Hariciye Yeldi Nurnnn Me-
ğildir. raımndım b Şka ayrıca kitap razi 'lınkım . Uva etırıiyen, bil.. nemencio<,lu yarın !bug'inl "a-

Bir ders vıh ic'nde l:izııngcJdi- okutul~·or. tün menabii bütün ihtiyaclaıa at 10 da Wandel Wilkı'vi kabul 
iti kadar vazıfe ynpıl.ımnlhğı ve Edebryat dersi yalnız 1>:ıı.ı infiratçılık değU edecektir. Hariciye Vclctıimi7. 

* A raJ.ın g !er, ııaftalar, ay-
lar g tı e nıhay kil! u 

neşrı tarihmden tanı (108) 
sonra, 

il b.'t 
sonral 

en paz.ı 

r y 
ıl 

r n 
:,.J. ,.-

• ı; 
r 

l 

Yua Kr~!ı 
19 YAŞI 
GEnç Kra : "istik 

g ve ,e al 
Londr: , 7 IA.A 1 -
'}a h.raıı r .> r 1!I 
l. ı.. t 

.;a.ın .., iyoc 1 tın 

soyled ğ" b r r. t kta 
k: 

A 
ala 

di 

r 

ls, kbale R' ;wnle b k v ını 
Yııgcsbvya t , :.r k lkın.ıc ıı:. 
tır. Y '-;,>Slav \"il. ızda t 
ılınn r. im La.b:ı.: " '1 

ede:'! aynı eı e yru rıh lıı. " •· 
dio.rtk ~ faal ~ t::ıe d m cdı
y r. Amaru - aJa.let g- bu
t im kıı.tıll ı 'n ve o 1 ı.,. s.ı( 

·Jarı va.ki· m kta..lır 
ml<ırca diı,.. 

!r'..lJJ t. d 
Jr. Ve m .'ıarıp ku.v tl 
c nla çarpı !"lakw e ş nı
clı :ıkla!]a l kati an ı • ., r~ 4.tr 
J:umı;ıkladır. 

l)lDC---

- B.1.1 taraf " ınclde -

ya ,; :asına b.r an evveı ha._<Wın, 
n.R!lı ç.:n ai \ d ırla• ır-<J.lxxlln 
€Il:rJleri V('Mil!.,"1 r. 

Ma1 yalıla:r, ıstıısyon ıle şc
h arnsınd::ılti münak le ~ç
liiklermi ol"Uıdan k ldınc k o
lar. bu karan bi.ıvıik bır sevuu,la 
kar ılanıış:ar~ 

derse sık sık kalkı!mad7i\ı doğ- şair ve t'dıpler'!ı ve eserlerinin her milletin haklarını garanti akşam Marmara köŞküıvle mi. 
rudur. Zaten öğretmenin de bu ismini bclletı1md'1e geçiyor. Y·k eden bir sulhtnr. safT ,§e.l'efuıe bir ziyafet vere-
kadar işi yarıacak ;ne vaktı, ve 1la bahsotunllll ı;a.:r veya b:n Tii rk _ .11.meriJı:n., -dcstlıt{Jv coktir. :_ Ü M 
ne de kuvveti vardır. eserlerm n ınrç:ı.lnr okul:..! _ Amıırikada 'l'iirldye hnk _ 'Misafirimiz Atatürkün mu- "Tasfiri 'fil: U"' mharr'""1'T'rıd n 

Derslere gelince her şeyden 1 m~or. '.akit '!r"Ok. . . . kındıı ne d .. " fil'" or • vakkat kabrini de ziyaret ede- Allf Sal ar n B '} ı; nı 
e\'\el iki meseleye bngiiıı ·iln- ru: ~cuk .ana diJ·nın kaıtie- cektir. ınr- 11 1.1 3.5 oyJık erk l< ço-
den fazla. ehemmiyet vermPmiz !?!'111 ve .edebıyatın_ı adnma.1-.ıllı · NİŞAN • Ç,ı.rşamb: !!ÜrıÜ, lı ~'l • büvilk c {u v f t ır. r d. ı-
ve bu mev7.ııda bir hayli -dliı;lin- ogrcnmelıdır. Bu JSe mel:tep ek-ı.;· Wilki sercfine bir i 0:~ mız.ı v k l r ı de •ile ne t,ı-
memlz lii.2.ımgeliyor. scnrlcrinde çok vaziI~ ya~ Gazetemiz ta:ırir heset ::elen • feti re kcr.' z elerim =ılı 11 r ·"rız. 

Bu meselelerin biri, hiç şüp- ve çok c'ltumakla tcının ei!.JG!ıı- Muz:ıfiler Ertcnü ile an ı ;(lf:ı31ı:ll•m:ıaım••===-m::ıı=::;;::;:;ı:ı:ı;;:..:ım:::;::;:::::;;::t::tıı=::=n•'-. 
hesiz, ya.hancı dil tedri atıdır. lir. j I-Iayriycn;n nişanlan dün seçk;n 
Değil biz<le, hatta Avrupada da· İtiraf edelim ki bu nıcı>elcle- b:r dııı:etll hıızumnda aktl ·N 
yabaPcı dil öğretmek pek güç rin halli kolay değildir. Mılyon- miştir. Arkadasımızı v n " 
oluyor. Fransada bizzat g· r- larca Türkii olnrt~ak ıı;ın mil- sırıı teıı:ır"k eder, saadel.ler cL 

Kırı 11.ale Hu.{.;u• i h uhleli Ortaokul 

dük. Hiç bir lise mezunu Fran-, yc.nıa:ca !ıra ta:hsısat lil=ı . .Bu l 1. 1 ı - o hım a HO ;.., u r<li. {T1ı ih- c ~··,. > U. 
sız, senelerce okuduktan sonra para JSe yoktuP. L!!2 lllaoca (F • - Y..lıoo. a) v. (Jdatematık "• ctın . ~ ıerı aç•U•r 

~ıiitıürlütüı.den: 

yabancı dil ~ğr~~emcmiııti. 1 P.ara olmayınca ~ar kiı; lik da almıyor, ,yi giylnemcycr. ki. 2 - Ortn ol: da tmen ık r. rını ho z • ıe n rın 
Bizde beTkı yuz seneye yakın sınıfl~r yapmanın da ımkaru o- tap, d . ,. kalemden rok de- ı5.9.942 , :rnrıe l<Jda Dıpl• n:a, oıuCus c ,,d , Ask • ..1ı: v• ası, 

yabancı dili okutuluyor. F":1'.llt h.maz. hnkiru olan b:r mesele fa mahrum , 1l amıı.ktllı ve dıye • ar iıulaııdUkl , , ıcren sic özu si h ı , ~,_ 
mektepleriroizden yabancı dılını kalır ki o da en müstait çocuk. mütemadiyen çalışıp l ı;ır! n- e: \-e 9 , .o fotoi:rafiy Lnrhktc d: ·.ı.,elertnı C uıı m..,; M~dı... lli-
öğrenilı çıkanın sayısı yüzde be-. ~arı etkntrnak. But birde h 11'- llllyor, yalnız imtihan giın' .;,.. ~ne gonde=elcr:! 
~i katiyen bulmuyor. ' çılık umd,. ve siyasetimize bıraz de ezberciliğe koyuluy<>r, khll .:!rJ:ı:.ı..ııııııiii.mı•..llıİıı:ıı:ııııac=ı:ı=ıı---=--•••••=---ii 

Y:Wanc dil için .. ~ybeclilen, aykırı gelebil:r. Fa:lrat 1ii.zı r. !erini kil\ etlendirmek ve ge " 
kıvnıetli saatler ile ogretmenle·. Her halue emen -yn o;ı Jetınek için ~nz€le. mecmua \•e f z ı L A y 

. J l miilnkün olan son iki m le kititp okumak zevk ve ihtil cııH .ıııı,m••••-
T A S H H vıır. O da, yukı:nıh söyledıği- dan m ü vetisıyor. 11r 

Düukil nüshamızda R" aziye.. miz gib'.. yıd:ıımcı di1 tedrisa•ını işte mesele, okumak ı•e çalış J H EM .Ş ~ RE l E Q K LJ L LJ 
ci Ziya Gökçe'nin cevabında, iht;vari yapmak ve ezciımle o- malt zevlö. Fakal .ıenüz h ıu 
7 inci sütunda 1 inci maddenin cııkkrıımza gıımıerimizi ve ede- çocuk!= a pek o k: ar k ! 
ücüncü s:ıtırında budusiva 6 de_ tıiyatımızı pek ciddi b.i.ı:. sur~t t<) gö::::cmı:•1iğimizi Wraf ed rkcn' 
rece 22 dakika 5!l sanive olaca_ ve hrr dc.rse tercihaıı ogretmek temini rçin çareler de aramak 
ğı yerde solivcn :ı dereCe 22 dn" Bu esaslı meselelerin ya;- nda t ecburi:yetindc {) uğınnuzu u-

• RE 
b • mi~ 
C :Me: ı 

kika 59 saniye olarak yazllnnş_ ilaha 'bir ta1ı:ım _'IDcs~leler ele ~· ' 
tı.r. DiiP'lttriz. var. Cocuklaırııa .bir cogu lV• ı:ı-1 Suplıi Nuri 1LEll1 l!:::::ııım=ı:ııı;;::.:;=;::;::===;:ıczı;;;;:;~=:::::;:;::=o::::::zıı;ı:::;i:!::;::tı:==.·. 
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Nakil 

iDeliorınanın baştan ba:ııe. 
P.omak olmayıp yerli ahaliden 

Türk olduklarını söyledi. 
Deliormarun Pomaklıkla ala
kası olmadığım kaydetti. Po
mn.kların bulwıduğu havali 
Plevne ve civarı imiş. Ve, Plev
n ile Fırbe arasında bulunu
yormuş... Pomakların Delior
manla alakalan yok imiş... Bu, 
enteresan bir t:ı.shihclir. Bu, tas
hihe göre birçok Deliormanlı 
pc.hlivanlan Pomak bifırken, 
olmadıkları meydana çıkmış 
bulunuyor. Bu, arkadaş, Deli
orman Türklerinin düpedüz 
tiırkçe konuştuklarını, fakat 
pomakların ise pomakça konuş
t-1 1 nnı cöyledi. Pomakça li
san bal ı ca ile karışık ba.sh
b ma b:r lisan imiş ... Yani ne 
b .ılga.ı«.:aya ve, ne de başka bir 
l na benzemiyormuş... Bu taR
bi1ı, pclılivanlarımızın hüviyet
ler ıin tashihi cihetinden mü
hımdir. Pomakların aslan ve 
neslen Türk oldukları malüm
dur. Bunlaıın Fatih Sultan Meh 
medin babası Sultan Murat ta
raf'mdan buralara muhacir ola
rak Bolu t~raflanndan getirile
rek ı~kan ohınduklarını kayde
de ler, P< m klar, bu havaliye 
iskan ed ldıkten sonra mahalli 
b ı lısan tesis etmiş oldular. Yal 
nız Dclıonnanlıların Pomak ol
madıklarını anlamış bulunuyo
ruz. Rusçuk, Toza.kan, Silestre 
ve haval.sı Delıonnnn olduğuna 
nauu·an Pomaklardan ayırma
lıyız. .. 

• • • 
Şimdi gclef m Kırkpınar gü

reşıne .. Kırkpınarda ba§nltı -gii
J"('şleri için toplanan on iki pclı
Iıv~n o günün en naırudar ve, 
Bayılı başaltı pehlivanları idi. 
Bunlardan gayri olanlar o dr;re
<·e meYki ve şöhıe tsahibi dc
ğillcrdı. Ba!ialtı güreşleri için 
epeyce dedikodu vardı. Baş gü
reşlere de her vakitki gibi nami
dar pehlivanlar gelmişti. Arna
Vtttoğlu da orada idi. Arnavut
oğlu, Ybrük Alinin Mehmet Mol 
layı yendiğini işitmi12ti. Pomak 
Dc·lı Murat ta bu güreljte idi. 
Kavasoğlu Koca lbrahim, mıra 
lbo da bulunuyordu. Arnavut
oğlu, Yöriik Aliyi yanına ça-
ğırtU. Onu epeycedcnberi gör
mem ştı. Pomak Deli Murat, 
Yörük Aliyi alıp Arnavutoğlu
oa getirdi. Yörük Ali, Arnavut. 
oğlunun elini öperek bir kenara 
oturdu . .Arnnvutoğlu, Yörük A
li)ı büsinitün dcğ"şmiş olarak 
buldu. Yöıiik Ali. çok değ~şmi~
ti. Amavutoğlu, Yöı üğü dikkat
le uzdlıktm sonra: 

- Yöı iik ! Sen, adeta bıu:ı
pehlıvan olmuş.sun! Aferin sa
na! .. 

- Başaltı gür~lerini Murat 
pehhvan anlattı bana!.. Afcr in 
Mehmet .Mollayı da yenmişsııı ! 

- Ben, sana demedim mi? 
İyi yaptın!.. Babanın sözüne 
bakmış olsaydın şimdi büyi\k 
ort.adz körl~.;ip kalacaktın! .. 

- ..... 
- Şımdi Kırkpınan, büyük 

orta gtlr~i gibi kurtarmalısm !. 
Sen· gore~im ... Pehlivanlar ~a
lııbalık... Kıran kırana bu ış ... 
Fakat aldıı ma onlar seni kıra
ırnzla.r ... Dikkatli giireş ... Murat 
pehlivan, Mehmet Mollaya yap
tığın kurnazlığı anlattı ... 

- ..... 
- Molla, çok zekidir. Fakat 

kandınnışsın onu... ~te pehli
vanlık buour, beğendim ~ni ... 
Onu kandırarak güreşe sok
muşsun !... Bunlar yenemezler . ' sem oc ... 

- ..... 
- Sen, Şahinzade ile Mollaya 

dıkl;at et! ... Ha! Bir de o, Kel 
Hasan yok mu? Sakardır o .. . o. 
na da d kkat et! .. Ötekilere bak
ma .. Nasıl olsa çıkar meydan
dan ... 

- ..... 
- Sizin güreşiniz dört kişi 

arn.sında bağ<la,ııacak.. Mehmet 
Molla. sen, Yakacıklı Hasan, 
Şahinzadc... Güreş bu, dördü
niız arasında paylaşacak ... 

Saç bakımı güzeltiğin 
en birinci şartıclır. 

elrol Niza 
Her ~zaııedc satılır. 

- Senın güreşini dikkatle sey 
~- Haydi göreyim seni. 

Yöriik Ali1 Arnavutoğlunun 
iltüatına ma.Zhnr olmuştu. Gii- ı 
:reşler, bir gün sonra başlıya- ı 
caktı. Baş pehliv.anlık güreşleri 
de 9Ctİn olacağa benziyordu: 

• • • 

Belediye İntihap Defterleri 
Bugün Asıldı 

/stanbul Vali ve Belediye 
Reisliğinden 

lısizlere iı 
C. H. P. Eminönü Halkevl 
tş bulma - Kurtarma Yurdtı. 
Aşağıdaki iŞlerde çalı,.c:mak ;~en. 

l<!rin Nuruo.mıaıllye fmaret binnsın • 
daki Yurdo muracaatlon rıca olunur. 

1 - F abrika r,çiliği. 
2 - Garsonluk, 
3 - Mü~<..-se hamallığı. 

4 - Marangoz. 
5 - Kaptan, çarkçı, yağcı, ıemici, 

Atesci. 
6 - Odacı. 

KONGRA 
C. H. P. Mehmet Cey15ni ocağı 

yıllık kongrcsinın bu akşam saat 18 
de Ankara caddesinde Vilayet Koııo
ğı knrşısıııdıı C. H. P. Eminönü Nn
hiyc Merkezinde yapılacafı hnber a-
lınmı~tır. 

Çevalya satın alınacak 
Münakalat vekaleti devlet limanları 
işletme umum müdürlüğünden 
Yıllık ıhtiyaı; olarak 16000 adet Ereğli,' 5000 adet k ok, 300o ,ad 

orıa pasa ve 1000 adet küçük pasa çevalyesı sabo alınacaktır. ~ 

Talıplerin 15/9/942 akşamına kadar nümunclerile birlikte " ~ 
sarılmak suretile takviye edilmiş çevalye teklifleri tercihan tetkık e~ 
ccktir." Tekliflerini idnre merkezindeki Levazım M1idiir1Uğıinc te' 
etmeleri ilan olunur. (9703) 

Ankara Valiliğinden 
1 - Çubuk kazası dahilinde yeniden inşa edllecek Hiıkumet Jton~ 

binası Jnşatının ihalesi 16/9/942 tarihine rastlıyan Çarşamba günü 5~ 
15 de Nafıa Mudürlüğü odasında toplanacak komisyon t::ırafıpd: 'Y P1 
muk üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ., 

2 - K~f bedeli «142909>. «70• lira ve muvakkat teminntı •8395 1 

•49> kuruştur. ft Güreşler başladı. Deste gü
reşlerine yüzleree pehlivan çık
tı. Kırkpınar meydanını doldu
ran bu, küçii.kler şapur şupur 
güreşiyorlardı. Bunların güre{li 
epeyce sürdü. Fakat sabahtan 
başladıkları için neticeleri al -
ınak kolay oldu. Deste güreşle-

lsmnbul Umumi Meclisi aznhğı ~ ı Teşrinievvel 
194-2 1arih.inde ba.5l1yacak olan s~de rey \·ennek w~ aza 
SC(ihnek jha.ldnru Jıaiz olanlar hakkında belediJ~ ~ubelerinde 
m~ intihap encümenleri tarafından ayn ıayn hanr
lannuş olan intihap d~ftcrleri bugün Ra.at •(9) lstanbul ~ıir 
IJnıdudu dahilinde bulanan Alfalar, Bahır'köy, !Beşikta.5, Be
yoğlu, iBeykoz, .Eminönü, E yiip, Fatih, Kadıköy, Sanyer, 
Üsküdar ka.7.alan nahiye, köy ,..., m~rinde k:ıyma
knmlık, nahiye ınüdürlüğii, köy kona tlan Ye polis karnkol
b.n 5'.apılarmıa lasJlınıştır. DefterlCJ' 14 iEyliil 1942 pazartesi 
günü saat (12) ye kadar a..-;ıh luı.taca.k '\-e lbu saatten -sonra 
laskıdan indi~tir. )le.mşehrilerin bu defter1orin asıh kal
dığı bu müdd' t- içfode lru defterleri tetkik lcd~n-Jc • i ITTrı ve 
h\i\iyetleri defterlere yanliş \·e;\"3. miib.~rrer :l azılmı~ wya 
h ç ;ynzı!ınamış ~uhındııı"tu tn.kdjrde 114 Eylfıt J 942 pazar
tesi gü ii saat (18) o !<adar mf•nsup lolduhlan Hcıızalarm ~ 
ro<Uye f,1ıbel rincfn müt~kkil int:Jı:ı.p eııcliıne.ıle.""ine mü
racaat e tmeleri füzumn ım;o ~-ı) h beled:iyıe mnununun 35 

3 - btekll~rin teklif mcktuplrırını; muvakkat teminat mektup ''~11 

1 
m:ıkb"'::'lnile Ticııret Odası vesiknlarını ve Nafia .Mı.idurıuııunden bu ili ~ 

Askerlik iılerİ al:ıcaklnn fenni ehliyet vesikalarını hamilen yukarıda adı geçen gu 
._ _________ ._ ___ .. saat 14 de kadar koırJsyon reisliğine vermclerl. rt' 

Eminönü Yerli As. Ş. den: 
Veteriner üstgm. Salamon oğ. tlya 

(328-M-20) ile 
Veteriner üstgm. Hayim oğ. Mişon 

(3464!1) un acele şubeye murncaat - • 

ları. I 

rindefi sonra küçük orta güreş
leri başladı. Kiiçük orta güreş. 
!eri de gürültülü oldu. Birçok 
pehlivanlar bıı•birlerini yenmek 
için boğuştular. Nihayet .sı't'a 
başaltı güreş]ere geldi. Cazgır 
meydana çıktı. Bağırmağa baş· 
ladı: 

imci mru.llleS".;ıe te\11kan ilan oluur." (9763) Sahibi: A. Cemafeddin Saraçoğlu 1 

Nt:irlynt MüdürU: M. Sami Karilyel 

( Arlın~;ı \'ar) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Müdürlüğünden: 
Nuriye 165/8434 Hesap numarııslle sandıgımızdan 1314 lıra borç alarak 

mukabıllnde Boğnzıçlnde Aııadoluhls:ırıııda Göksu Nışantaşı sokagındn eskı 
7-mukerrer ,ye. 21,21 nuımıralı ahsap e\ı bırinci derecede iPotek etmlştil·. 

Dosyada mevcut Tapu kaydı suretinde, mC"Zklıı: gayrimenkulün •aynı 
semt, nınhalle ve sokakta ayni kapı nuımıralı hududu sagı Doktor Hacı Ke. 
mal hane ve bahçesı ol u rafı Gunırukı,.-ıı Hakkı vercseleri ve bazen 
Mehmet hane ve bahçelerı ve arka tarnfı Kuyu sokaı:ı ve cephesi Nişan • 
taşı cnddesile mnhdut bahçeli ev> oldugu beyan edilmi;.;tir. 

Jkraza e:;as olan muhammin raporu mucibince mezl.iır gayrinıenlculuıı 

umum meahası 3-döniım miktarı olup bunun 185-al".,,ın murabb:ıı kısmı 
üzerine ıki buçuk kaUık ah~p ev ve 40-aı·şın murabbaı kısnıı uzerine de 
ahır yapılmıştır. 

B1NADA: 7-oda bir çatı odası 2-sof.a, ve bir çatı arası munhedim 
matbah ve ıki bodrum \"e elektrik tesis;ıtı vardır. 

Vadesinde borcun veı ılmemesinden dolayı yapılım takip iizerlne 3202 
numaraı kanunun 46 eı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılınası 

icabedeıı yukarıda yazılı bahçeli e\ in taınaını bir buçuk ay müddetle ;ıçık 
arttırmaya konmuştur. Satış Tapu sıcil kaydına göre y::ıpılmaktadır. Art -
tırmnya girmek ısteyen (250) lira pf:>y ak~i verecektir. Milli Banknları -
mızdan birının teminat mektubu da kabul olunur. Birikll)iş bütün vergilerle 
belediye resımleri ve vakıf ıcaresi \'C ı:ı,·iz bedeli ile tcllfılıye rusuınu b<ırç 
luya aittir. 

Arttırma ffirtnamesi 8/9/942 tıırıhinden itıbaren tetkik f:tmek isti· 
yenlere Sandık Hukult işleri sen: i inde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
kaydı vesair Jüzuıntu i:what da ıırtırm.ı şaı tnamesinde ve takip dosyasında 

vnrdır. Artırmaya girmış olanlar, bul'ları tetkik ederek satılığa çıkarılan gay. 
rimenkul hakkında herşcyi ogrenmlş arl ve telakki olunur. Bırinci artırma 
9/11/042 tarihıne tesadüf eden (Çarş~nba gunu Cagatoglunda k5ln 
Sandığımızda s.1at JO dan 12 ye k:ıcl:ır yapılacaktır. Muvakkat ihale yrpıl
ması lı;in teklif edilecek bc.'Clelin tercıhan alınması icabeden gayrimenkul 
mükellefiyeti sandık alacağını tamarıen geçmiş olması şarttır. Aksi tak
diı·de son arturnnın taahhiıdü baki knimak şarti;yle 23/ll/942 tarihine müsa
dıf (Pazartesi) gtlnü ayni mahalde \"e aynı saatte son arttırması yaprb
caktır. Bu arttırmada gayrimenkul eıı çok nrttıronın n tünde bırakılncal>'.
tır. Haklnrı tapu siciller it sabit olrııy::ın aliıkacfarlıır ve iı1ifnk hakkı sa
hiplerinin pu haklarını V<: hu u İ'\"le r ıız \ c mıısarife dair iddialarını ilfın 
tıırıhind('n itibaren 20 gim içindr c"r:ıkı musbıteleriyle bernber dairemıze 
bildımıeleri lfızıındır. Bu sm etle h . ':l:ırını bildirmemiş olnnbrla hııl:ları 
tııpu sicıllcrıylc sabit olmı,·anlnr satış bedelinin pn;>laşmasından hariç ka
lırlar. Dahn fazla maluma\ almnk in:yenlerin 940/1917 dosya numarnsile 
Sandığımız hukuk işleri servısıne muracııat etmeleri lüzumu W•n olunur. 

•. DiKKAT 

EMNiYET SANDIGI: S::ır.dıktan alınan gayri menkulü ipotek göstermek 
i tiyenlerl' muhamıninlerlınizin koyımıs rılduf:u 
kıymetin <t 40 ını tecavüz etnıemck Uzı>rE: ihale be

delinın yansın::ı kadar borç vermek suretile kolaylık gostermektcdir, (9755 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
JJ/üdürliiğiinden 

1 - Pendık B:ıktcriyoloJi En"titu6u için ytizde onu hassas olmak üzere 
200 baş yerlı dnna kapalı zarf u ulu ılc eksiltmeye konulmuştur. 

2-.. 200 baş dananın trıhmin bedeli 15.600 liradır. 
3 - Eksiltmeye iŞ1iı·ak edecek ol::ııılnr münukn.'!aya girme 'J:lrtlarııtl 

haiz vesnikle birlikte 1170 liralık te~ıinat bedelini ve yahut mektubunu mu
naka :ıdnn bir snat evvel vezneye yatırmış ve tnuhürlü mektuplaTını satın 
alma komisyonuna ihaleden bir saat e\'Vel vermiş bulunacaktır. 

4 - ihale 16/9/942 Çnrşam\Sa günü saat 15 rle istanbulda Cagaloglun
da erkek lisesi yanında yüksek mektepler muhasebeeiliğinde Pendik B:ıkte
riyoloji Enstitüsü satın alına komisyonunca yapılacaktır. 

5 - 200 baş yerli ve hassas damının hu rusi şnrtnamcsinl gönnek ve bu 
hususta iz.ahat almak istlycııler her giın Pendik Bnktenyoloji Enstitüsü 
MudurUığüne murncaat edebilir. «9464 

Ankara inhisarlar Baş 
Müdürlüğünden: 

1 - Sarıynka tuzla mda 17459 lirn 40 kuruştan ibaret keşif bedelli bır 
memur ve bir anbarc.ı evi inşaatı kapalı znrna eksilUrıeye konulmuştur. 

2 - Kapalı zarf eksiltmesine 24/9/9~2. Perşembe gunU saat 1~ de Baş.o 
müdurlüğumüzde topl::ınacnk komisyonda icra edilecektir. 

3 - Keşif evrakı Baş müd'ilrlUğlımuz.de inşaat - kont.rollugunda \•e u
mum mudürlüğiimüzde inşaat şubC"sinden alınabilır. 

4 - Muvakkat teminat 1310 liradır. 
5 - İsteklilerin asgari on bin lıralık jş yaptıklarına dair vesikaları

nı eksiltme tarihinden seklZ gün evveline kadar umum mudürlügtimuz ir.-
5aat şubesine vermeleri ve oradan ıennt ehliyet vesikası almaları ıt\zınıdır. 

6 - İsteklilerin kapalı zarf teklif mcktuplannı eksiltme günü bellı 
saatten bir eant evveline kndar baş mudürlüğiımiız.de komisyon başkanlı -
ğına vermeleri ve postadaki gecikmeler kabul edılmiyeceğ.i iltın olunur. 

c7638.9706> 

tJniver&ite rektörlüğünden 
Geçen yıı askerlik dersi devam m üddetıni doldurmamı.s kız talebe için 

14/Eyl\ıl/942 de başlamak üzere 15 gurılük bir kurs açılacaktır. Talim 
taburu komut.'ınlığına bnş vurulması. «9722> 

Satıl k y • 
1 tekne 

Pirinç ve balar çh i ile yapılmış, )'1ellrnne, moföre ve kiı~c 
gelir, yepyeni kele r bir tPlmc satıhkt,r. Göm tıl \'e nlı•ıa 

i ·yeı "n Kala.fin tn ltJarangCY~ Yani Ubbtla müracaatları. 

Satılık 

1 
Ecısıldığı yer: ( H. Bekir Gürıoylar ve 
A. Cemaledd ın Saraçoğlu Matbaası) 

Emlak 
Emlak ve Eytam Bankasından 

&as 
860 

1092 

1093 

1701 

2221 

2528 

2629 

2691 

3093 

3134 

3233 

3238 

3388 

3379 

3398 

3686 

3717 

3976 

Mevkıı n çinsl 
Hasköy Slıtliıt·e J\'lah. imrahor köşkü cadd<"Si 
eski 35, 35 mukeıTcr cl83, 185, 187 yenh taj 43 
numaralı 3985 metre murabb:ıı binalı ::ırsa 

Bostancı cYalı yolu> Ercnküy l'nd. 16/2 No. 
lu tahminen 520.10 mf'tre murabi:ı:ıı arsa 

Bostancı cYalı yolu> ErenkQy cad. 16/ 1 numa
ralı tahminen 431 metre murabbaı nr~<:ı 

Feriköy birinci kısım mah. Çoban Dıbngh<ıne so
kak eski 34, 36, 7 num:ıralı Uıhminen 1436, 50 
metre murabbaı üç ars« 

Beyoglu eski Hacı Ali, yeni Hncı Mimi mııhııl
lelij eski Dıbek sok.agı, yeni Dibek çıkmau soknğı 
eski 26 yeni 26, 28 numaralı tnhminen 201 metre 
murabbaı arsa. 

K~dıköy Cafer ağa m:\lıallesi eski Muhürdar 
ead. yeni Hacı Hlisanı sokagı pafta 27 ada 93 
parr.el 8 ve 25 kapı eski 61, 11 yeni 16.14/ı taj 
16 numaralı 314 M2 ikı arsa. 

Yeniköy Guzeke Al; p~a 141ah. Rıım meznrlığı 
yeni Mezarlık cad. esld 77, 77 muk<•rrer 77 mti
kerrer yeni 1, 1, 1 numaralı tahminen 18373 met
re murabbaı bağ bahçe ve taşlık :ırazi halm tarla 

-Usk(ıdar, eski Pazarb :şı yeni A1tıınıznde nıah. 
Nuh kuyusu sokağı eski 110 yeni ıı:!, taj 118 
numaralı 1273 met.re murabbaı arsa. 
Emınôn!l Daye hatun mah. Tıgt·ılar sokr..ğı pn!ta 
6, ada 631, parsel 13, kapı eı;ki yeni 82 numa
ralı 19,50 metre murablıaı kfığfr dükkanın 2/8 
hissesi. 

Fatıh İmrahor Jlyas bey mah. eski Şi,man Oha. 
nis yeni Şişman oglu sokak eski 13 numaralı 

tahminen 128. 64 metre murabııı arsa. 

Knndilli eski yeni mahalle yeni ~ıcktep en yeni 
Derman sokagı eski 1, yeni 7 num;ır. lı 114, !'ıl 

ml'tre murabbaı ev. 

Beyoğlu 1nönU mah. Dofapdcre sokab't pafta 54 
ada 603 p:ırscl 14, kapı eski 76 numaralı 122,50 
metre murabb:ıı arsa. 
Beyoğlu, Koca "tepe mah Yet1i kuyular eril. p;ıfta 
49, ada 623, par~eı 4, yeni 5, taj numaralı 699 
metre murabb:ıı atsa. 

t.tsküdar, Selami mah. Vangın bagı cacl, eski 19, • 
19 mükerrer, yeni 25/1, taj 25/2 numaralı tnh. 
minen 289 metre murnbbaı arsa. 

Gnlata, eski Kılınç Alı pnsa, yeni Kem::ınke mah. 
eski Dabağhnne, yrnı Kılınç Ali paşa mCSC"idi, 
Mürnkip sokağı esk1 32--38, yc>ni 56--i4 nurııa. 
.ralı 168, 13 metre murabbaı arsa • 

Beyoğlu, eski Pangnltı, Yeni tnönil mah., eski 
'.Akbaba Yenj Ak knrga Ye Bnyır sokaklarında 
pafta 54, ada 605, parı;cl 28 kapı eski 37, 48, ye. 
nl 37, ."48, taj 37,48 numaralı 116, 50 metre mu. 
rabtxıı "arsa 

Kwnkapı, Muh.<>ine hatun moh. Ta,·a:ıı çeşme ~o
kagı ada 727, pan:el 40, eski 16, yeni 32 numaralı 
48 metre murnbbaı bahçeli kfıgir e\·in l/2 his.ı>..,i. 

Foüh, Hacı lsa mah. Mııh)';emc altı ~ok:ığı eski 80 
yeni 74 numaralı tahminen 40 metre murabbaı ka. 
ğiı· C\'. 

Beyoğlu, eski Tatavla yeni F.skiş<'hir mah .. Tata\·
ıa Pı.ınççu Hıristo cnd. Degırmen ı;.oknk eski 8, 
10, 12, 14, 16, 15, 19, 21; 23; 29 nunım :ılı tahmi
nen 4600 metre murabbaı arsa dlikk:tn ve e-.in 
l/12 hissesI. 

Yenıkapı, Y::ılı mah. Orta bost<ın ı;.okagı pafta 208 
ada 819, par•el 1. kapı eski 27, ycııi 35 numaralı 
150 metre murabbaı orsa, 

Kıymeti 

16070.-

780.-

6.4i.-

7183.-

1005.-

3140.-

1102.-

1274.-

317.-

257.-

990.-

306.-

4194.-

289.-

14füi.-

350.-

1789.-

1600.-

11197.-

375.-

Yukarıda adresi ve tafsilatı yazılı g;.yrimenlrn11er peşin para ile 'c ac;ık 
arttırma usulile satılacaktır. 

Satış 1G/9/i42 Çarşamba günü saat ondadır. S:ıtış esnasında \"<'rılcn 
bedel mukadder kıymeti geçtiği takrllrde, te.mincıt rıkçesi deı hal arttırılmı _ 
yarak ihale kimin uhdesine icra edilirse ::ıradaki ıark ondıın tahsil edıl('Cc·k
tir. Mbzoyedeye Iştir:ık edecekler mukadder kıymeıln yuzde onu nislıctindc 
teminat yatırnuılnrı lazımdır. 

i steklilerin teminat akçesi, nüfus kıkeresl ve üç adet fotoğrafla birlıktc 
bildirilen gün ve saate kadar şubemiz Emtrık ~er\ lı;ine mıiracaat etmeleri. 
X Bu gayrimenkullerin ihall'leri Uınum Mı.di.irli.il'Un tasvibine arzedil-
dıkten sonra ynpılacaktır. •938> ~9425> 

lst. Lv. Amirliğinden 
'12 ıtk H arjson tipi müceddet veyn miistamel çcırap ı.mıkinesi alınac<Ak-

tır. 

Bu makineleri satmak arzu erlcn erin mufassrl te'klıf ml'ıdtıplnrını bir 
hnfta zarfınd::ı Tophanede 1st. Levo;;J ı Amirliğine vt:rnıelerl ;c9033~ 

Göz Tabibi ---.. DR. NAZMİ AZİZ S&l..CE..."' 
Bı:aseki Hastahanesi GiYı; Mütehassısı 

Her güu saat 14 den 18 e kndar &yazıtta Çnrşıkı:ı.pıda 
1:$.mva.y durağı karşısında. 99 numaralı muayenehanesinde 
hastalarını kabul eder. ew•ww•• 

4 - Bu işe alt keşif ve ~rtnameyi hergün N:ıfin Müdürhigunde 11 
bilecekleri. ._7219-!!32E\ı 

Kızday deposu direktörlüğü den 
Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan a..~ğıda isim ve 

adresleri yazılı beyilerde 

yu ağıt ' 52 ilk bir dı•.ı;t.N;i 230 1mru.~ sa.tıln~1rubr. 

BiRINCt LİSTE : 
BEYOCLU 

J) 

" .. 
ŞİŞLİ 

lt 

MAÇKA 
GALATA 
stRı ~"'C1 

,, 
BEYAZIT 

,, 

Hüseyin Zekeriya - Büyilk Paı-ma kknJ>° 
No. 80 82. 

·: Angelidis - İstiklal Caddesi No. 299. 
Hnyık - Saray sineması karşısında No. 175 
Mithat Sargın • Tarlabaşı Cad. No. 26. 
Hasan Şahin - Pangaltı - Ergenekon Cvd 
N o. 123 1. 

;: Ze"keriya Üzel - Halaskar Gazi Cacl No. 371· 
.• Ali Uzun - Teşvikiye Cad. No. 92 5. 

Hilmi Eğemen - Köprübaşı No. 37. 
İsmail Akkaya - Bahçekapı Tramvay dur?.l' 
yeri No. 49/ 1. 
H aydar Karaca - Ankara Cad. No. 138. 

,: Ka7..ım Adamoğlu - Efkaf sokağı kose.sı 
No. 25 Çenberlitaş. 

: Hacı Zülfikar - Çarş.ıkapı Yeniçeri Qul. 
No. 68. 

,, Hasan Ballı - 1ş Bankası yanı No. 143. 
., Kfl.7.ım Şar - Sultanahmet parkı karşısında. 

FATİH Haydar Kılıç • Tramvay caddesi No. 5. 
KlJiMKAPI Fatma Erğcntek - İstasyon Cad. No. 2: 
AKSARAY Alı Aksoy - Laleli Cad No. 24.8 250. . 
BEŞİKTAŞ Avni Akçebol - Tramvay Cad. No. 71. 
ORTAKÖY İdris Akcan ~Uncu sokak No. 21. 
BAKIRJ{ÖY Ali Hoşbas - İslaP>yon Cad. No. 61. 
BALAT ,: Saim Günyüz - Haliç Feneri Mürselpaşa Cad· 

TARABYA Hiristo Taliuris - Tarabya Cad. No. 96. 
KADIXÖY Mehmet Sabri Yeneriz • Pa7.aryolu No. 86. 
HA\.'1.>ARPAŞA Şükrü Üçer - Haydarpaşa Garı içinde. 
ERENKÖY Akile Uyguneı· - Saşkın Bakkal No. 3 365. 
BURGAZ ADA "Yanko Tütüncü. 

İl\INCi \ 'E TAM LlSTE YAKINDA AYRICA ll)i :I' 

Jı~)II,ECEKTiR . 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Müdürliiğü11den 
Mehmet Ali saglığında 587 /13695 hes::ıp num:ırasıle sandığın ızd ıı d:l 

dıg. (1100) lıı ;ıy, karşı Adıılarda Kın<ılıad;ı Çarşı ve Snhıllı::ıneler sokagııt 
<.-sKı ~ yı ııi 2,5/l numaralı dukkAıu olan evi birinci derecede 1potek c 
tir. • ıı 

D<k vnd;ı mevcut tapu kaydı suretinde mczl,ur gayrimcnku!un c:K 11 
.. rı 

Adorlr Çarşı sok. gınd •. aynı kapı ve 3 ııda 3 parsel numarıılı 265, 50 11ıt 1" 
mur. bb. l mıktarında, \ e 4--cü adadn 4-parseldcn tahtczzcmın b<JrU1• 1 

elci'. su alrırnk n. kkı hul,ınan 'lie hududu şarkan 4-parsel şınııılı n Çnrşı cıı ·~ 
sı garb·~r ~-J•arsel 'e yol ve cenuben l-parscl numara ıi" mahdut Cl'·. 
gır dukkanı r lan b:ıhteli • hşap ev) olduğu beyan edılmişt.r. T.ıpu kll~d 
dr ı stnrıoul 4 ciı ıcrn memurluı:;ur un 20/11/933 tarıh vc 933/4097 
11 /9/!ı3ft ı;ınh ' 'e !134/4127 \'C 3-cıi icr:mın 10/4/40 ıarılı \l' 938/4309 ' 
marnl tezkeıelcrıle hııcızler mevcut olduğu bUdiıilmiştır. 

Hu hnt'ızlcr !tandı{:'ın \'e miış'ı..<'rilerfo hukukuna mtie siı degılcliı · 
Jkr;:ıza esas ol::ın muhammin raporu mudbince gnvrımcnkulun ıııTl.I 

- 1 
me.salı.ı•ı 261-ını•tre mutrıbbaı olup bundn!l 65 metre mu bbaı kı nıı 

.:nthı k:'ığlr bır snthı ahşap ıki srtıhlı ve boyalı 30 metre muraubnı ı<ıi ' 
clukkôn ve 7-metre ınurnbbnı da :ıhşap ocaksız matbahtır. 

lWVE: 4-;-od: bir sora 1-t~lık 2-heıa bahçede ahşap bir bıı• 
vardır. 

Vndcsinde borcun verilmemeslı•den dolayı yapılan takıp üze in" ~ • 
numaı <ılı kanunun 40 cı m::ıddcsmin matufu 40 cı maddesıııe go ·c • 1 •1• 

ıY:;ı:;ı ırnhcden yukanda yaz.ılı gayrimeııkuliin tamamı bır buçuk ay ınüdcl· • 
le a1,'lk , rttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına gôre yapıJın:ılo:t . 
dır. Arttırmaya glrnıek isteyen (312) lırn pey akçesi \"erccPktir. Mill1 b rı 
knlrırıır ıul:m birinin teminat mektubu cin kabul olunur. Birikmiş b· t 
vergıler Beledıye resımleri ve vakıf ic:ıresi \'e ta\ iz lıl'ddı ile tcJJ.ıl ~ 
rusuınu borçluya aittir. 

Arltırma şartnaıncsi 8/9/9.t2 tarihiııden itibaren tctk k etmek istC') t 11 
• 

lcre Sandık Hukuk İşleri servısiode açık uulundurulıı ·: lctır. Tupu s~~ 
k::ıydı ve snir lurumlu izahat ta şartnamede ve t:ıklp clo ynsındn \·:ır 

Aı1ıırm:iya ginııiş olanlnr, bunl:ırı tetkik ederek s. tılıg,ı çıkıırıJ, n g .. '. 
riıncrıkul hakkında her ~eyi ögrenmiş ad ve telAkkl olunur. Birinci :ırH 1 

m:- H/ll/942 t:-rıhlne teı;adıif eden (Pazartesi) günü Cag Ioo::ltındn k• ' . S<ındıgımızda saat 1 O dan 12 ye kad:ır ynpılacalctır. Muvakkat Jhııle f'• 

pılmıı!.ı ıc;in tcklıf edilecek bedelin tercihan nlııımnq icap eden goyrhl";~. 
kul mwktlleiiyetile sandık alac.ığuıa tıımnmen geçmiş olması şarttır. 

11
• 

si tnkdirde son nrttıı-nnın t.-uıhhudil baki kalmıık şartıle 25/11/942 t:ırı 
nl' roııs;ıdıf (C'nr9l1mba) glint\ ayni mahalde ve nyni saatte son nrttırın: 1 • 
yapıl:ıc~ıkt.r. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın ilstünde bırn 1' 
lacaktır. Haklan topu sicılleriyle snbit olmıyaıı nlfıkadaıl::ır ve irtifak 11~ r 
kı c;ııhipll•riııin hu haklarını ve husu ile faiz ve ınasari!e dııir icldialnrıııı 1 

1. 
t. rıhındcn ıtıt.ı:ıı en 20 gün ıc;fode e\·r:ıkı musbitelerile l>er .. ber Daircnıize bol• 
ôırmPlcrı ıı z.ımdır. Bu suretle haklarını blldim1emi5 ol::ınlarla hakları ~ • 
sicıJlu'll Si.ibıt olmıyanlar s.ıtış btdelinin paylaşmasından hariç kolırlnr. ıııı1 
hıı Ia:ıla ırıı:tli'ımat almak istiyenlcrin 940/2114 dosya numarnslle s:ındığı 
Hulmı> t•leri f>ervl.shıe muracaat etmeleri liızumu ilôn olunur. 

- DtKKAT-
'"stef ~ 

EI\'INıYET SANT)J(,J: Sandıkton alııı ... n g. yı ·menkıılu ipotc1t go te' • 
mek lstıyenle1·e muhamm nlerım.ı.ın koymuş olclugu kı;> metin r 40 nı )'O' 

vüz etmcn-l"!< ıi~rc- ıhale bcdelıııın y: rı ına kadnr hıırc vermek aurctılc 
hıylık JıostPrrıwkte lır. (!.171>!~ 


