
Salılbi ve Umum Neerlyat Mlldııro 

hakkı larık ııa 
Baaıldığı yer: 

VAKII' MA TBA !\Si 
A.nkan Oaddesl \' A.KJT l'IJJ'dıı 

5 
BAZİBAN 1942 

c u M A 
Numara: 989 Sene: 3 

1 Hava kurumu kurultayı 
'.ı 

Bu sabah başveki
lin nutkile açıldı 

Refik Saydam diyor ki: 

İngiliz 4 lacl 
zırhlı livanmııı ele 
geçen bir emri 

ızerıne 

Af rikada esir 
düşecek 

lngiliziere 
l'el: 28872 • Posta 1.-utusu: 2H 

111111111ı 111111111111111111uuuıuuı111111•• 

1 
Hava Endüstrisi meselesine Cümhuriyel 

GJ!Elmj1 HükOmeti hususi bir önem varmektedir 
Yiyecek içecek 

verilmiyecek 
Alman ba§kumandanlığı 

Alman askerlerine yapılan 
muamele üezrine böyle bir 

karar verdi 

Amerikanın Harp 
Maıralları 

~azaıı: SADRI ERTEM 

A l\IER1KA11ı'1N on bir ayda harp 
lı;in yaptığı mıı.sraf mllthi' bir 

rakam, Adeta ııstrouomlk. On bir ay. 
da yapıbn harp masrafları 22 mllyar 
lBO.$J6.868 dolardır. 

Amerllmnm harp masrnııarı pn 
geçtik~ b:ı§döndiırllcU bir sUrutle 
artmaktadır. lUesclA mııyu ıı.yı ırın. 

deki harp JD&81'afı n.lsa.ıı ııyındaklllden 
800.000.000 dolar taz.ladır. 

BllyUk harpte Amerika bir yılda 

18.500.000.000 dolar ma.srnl edcrdL 
Amcrllmd::ı. olagwı üııtU bir hMlse gL 
hl cüze ı:arp:ı.ıı astronomik nıkrunlar 

bugüııkU harbin §artlıı.rma göre hlç 
de ba)Tet uyı:uıdırmamalıdll'. 

Amerlkanm 11 ayda yııptıtı harp 
b:laaraf1an maklneyl .ıruı.ıaıuwı. mıııcleol. 
Yetin barp maara1]arlnda - merbale 
cUr. Harp mallyetlııln AA1ırlara giire 
hıklp.tını gi>steren flU rııkıımln.r bl.zlm 
tM[pmru teyit edecek mahlyctt.edlr: 

'Yedi sene hnrbl Pnıs)'n)'a 1S9 mll
yon mo.rb mal oldu. 

1870 harbi ı>nısyaya ı~ı milyon 
-..ııı. nal oldu. Bu ha.ipte F'raDMDm 
nwıtatı 11S29 milyon marktı. 

Venup Afrika harbi lnglltereye '307 
mllyoo marka, Boa • <Japon harbi 
Rualara 4980 milyon m:ı.rka, <Japon 
lara 11426 mllyon marka mal oldu. • 

1914.1918 barblnlıı mal13etl: 
100.000.000.000 marktı. (YUz mll· 

l'llr marktı) 1766 dan lt.lbııren (1766) 
lbk1 murn.f (1) sa.yılacak otura 
llıasra!lar müteakip nmanlo.rda barL 

lcu14de bir ııekllde artını tır: 
SeDe '-- Maara.f \"ahlhl 

1756 1 
1870 ış 

l~ GO 

191' 1000 
1S89 harbinin maliyetini taman>Mı 

be.ap etmek için l;:ı.rblD sonuııu bek.. 
ltanek l&zmıdır. Fakat ş1ıDcllden bu. 
lllJlı tphpmmW edllmm mkarnlv ol • 

dutunu MSyJemek IA.zımdrr. Fakat 
lllllG da &63lemek IA:rımdır ki harp 
t.&ına.ıııarmda devletler po.ruu.lıktan. 
~la.rmuı çoklujımdan detll. b&f. 
lr-. tıebelılerle ıd1Ah1anm terkederler. 
);eteldm tarihte dalma barp eden 
Gevletıer araıımda mevcut parasmdan 
~ bo.rç edeDler cörlllmllttilr. Fa. 
tc.ı ba hiçbir uman matmblyetlD 
4lct1'U4aıı dof'nıya .ebebl olma • 
ltııetır. Harp eden devletler bu&Un 
'evkaıue muraııan karJılamak mec. 
'.lıuıiyettndedlr. 

llanu en iyi tatbik edebllen cemi • 
>'eı uzun bir sulh devresinde çok mlk. 
'-l'da lktlaadi \"ILf'lıp sablp olan mem 
~erdir. Bu noktadandır kJ devlet. 
~~ bUtçelerini apıı murafları mllll 
--u-etle bashrırlar. Harbin bu ha. 

~ kudl'etldir ki devletleri blr 
~ :taallye aLırt.em1 vücude &"etlrmek 
~da b;ra)anqtlr. 

auYllk harpten ve ondan evvelki 
~!erden alman tıecrUbelel', yeo.l 
'-rp IDılllye aı.temıerlDl ortaya çıkar. 
~-
~bakımdan Avropanm ve Amerl.. 
~ ba.rb maaraflanııı karıılamak 
:::_ ~ttuto yollar kendi lkU8adl ve 

11 
... Al bUnyelerialn talıll hlr verimi 
~~r. Demokraııller uzun ve tarl 
t ~bilecek bllyUk kazaııç devrinln 
~tfınlert Ue bu barbl ka.raılamak Jl)('ıC 
ı.ı Yetınded.lrler. Amerika ve lnctı · 
~ ltbı b.idl8e bu ııeJdlde olmuttur. 
1'ıa "er devletleri için harb mallyeslnl 
"'tın.k eaam dalı& ziyade totaliter 
,--in ll&rtlarma &'Öre tahaJdruk et. 
ıı.. tq• Demokrullerln lktı8&dl tarlbl 
'llenııyetıerln bUnyMlnl dalma ıuya 
._ lblJ! bir .un.cer hallDde mubata. 

eGerdı 
8ıı • 

tı h daldmllllJ1 bir ıUnrer lllktldl. 
lııt :taına.n nasıl sUnger bllnyeıılnden 

ley kaybetmecıen blr bayll IAl)'U 

Türk havacılığını, teknik eleman bakımından, ham 
madde ve ıanayilqme bakımından kısa bir zamanda 
i.tiklaline kavuıturmak kararımız, ancak yüce milletimi. 
zin yardımlariyle ger~eklqecektir. 

tıavacıları.n elini sıkıyor 

l ki çocuk bir 
lıavuzda boğuldu Milli Şefimizle 

Ar janlin Reiaicümhuru, 
Efgan Kıralı ve Ürdün 

Emiri araaıncla 

Telgranar 
teau edildi 

A.D.karaa, 6 (A.A..) - Ar~utıo 
mlll1 bayramı JDllnaeebetJyle Bcüı1.. 

ellmluır 1ıımet tnanll lle Arjaııtlıı 

00mhul'J'el91 Boberto Orta anamda 
karphklı tebrik -.e temelckör ıelCn.f 
lan göınderllmltUr. 

Ankara, 6 (AA) - Ef&"aııl.lt&D 
rnllll bayramı dolaymlyle BeWcUm· 
bur İsmet JıilinU ıte Ef~ KJl'lllı 
Hn§metlll Muhammed Zahir Han ara.. 
smda tebrik ,.e tefekhilr te1graflan 
ieatı olımmuştur. 

Ankara, 6 (A.A.) - Şa.rkf V'rdllD 
mllll bayramı mtınaaebeUyle eBlsl. 
cUmbur hmet lıaönU TC :CnlDn Emlrl 
FahametlQ Emlr Abdullah araamda 
kaJolılıkh tebrik ve fetekktlr telçat. 
lan ten.ti olllllIDuıttn'. 

Vali Ankaradan 
geldi 

Luıli KırdaT "hiç bir 
gazeteye beyanat 

vermediğini" söylüyor 

tatanbul vali ve belediye rel.81 dok. 
tor LQtfl Kırdar, bu sabah Ankara· 

dan oehrlml..ze gelml,oUr. Kendlai Hay. 
darpa.şa garmda muavlnl Ahmet Kt. 
nık, belediye ikt.ısat mUdUrU, vUO.yet, 
belediye erklnı taratmdan ka.r§ılan • 
mııtır. 

VaıimlZ, bu aab:ı.h kendisini ka?Jilı. 
yan bir muhan1.rimlze gunlan söyle. 
miştlr. : 

- VilJl••et ve belediye bUtçesl için 
.Ankaraya gitml§Um. BUtçe yUkaek 
ta.ııdika iktiran etti, geldim. Şimdilik 
söylenecek başka bir oey yolttur. 
Diğer ta.raftan buglln Son Telgraf 

gazetesinde valimize atfen ayn bir 
beyanat neşredllmi§tlr. Doktor Lfitfi 
Km:Sar, bugün hiç b1r gazeteciye be
yanat vermedlğiDi yazınağa bizi me. 

zım ktlmı§tır. 

ııalıverlrso t.acutere ve A.merlkamn 
llberal, demokrat, kapltallıit bUnyeal 
de bir harp maliyesi lçlıı bu imkf.nlan 
bUıoyealndo tapyordu. Ara.zl vlll&tl. 
hım madde bollutu, eaııayl ve maliye 
işlerine lıAldm olma, kolonlklrln, do. 
mlnyooların 18tlaman dalma bir harp 
mallyealnl be&llyecek fazla kıymetleri 
Anglo • Sabonlarm emrine bmıkJ -
yordu. Mihver deYle-tlert daha totali. 
ter blr tekllcle hareket edeı'ek fert -
Ierin maU ve lktlııadl kudretlnJ devlet 
emrine almuıtır, Rejim icabı bwılann 
bu IUlll tatbik etmeleri de kolay oL 
muetur. Ver~ller, mecburi l.stl.la'azl&r, 
kazançların tahdidi, tatnılAJdn ve ı. . 
tuı.uo taDzlml pbl teylerle harp 
maaraflanm ka.r1ılamak l.mk&ıu elde 
ed.llıolştlr. 

Amerlkanm da daha harbin ilk altı 
ayı lçlnd.. aldıtı kararlar, bllh•
taaarrul d&vaaı A.merUcanm barp maL 

ıat1&nDI kartdamak lflDde ebemm1 • 
ıetll blr WUIW'dar. Amerika bu bar -
bbl aatronomlk rakam]ann.ı &eleyecek 
kadar &ealt bir kelleye ..aııpur. 

Ankara, .ı (Ho11Ul1) - Hava kuru. 
munun seklzincl kurultayı bu sabah 
aaat 10 da başvekil Dr. Refik Sayda. 
mın bir hlta.bcslle nçılmıştır. 

Bertin, 15 (A.A.) - Alman tebliğin
den: 

Kurultaya 112 delege ve kalabalık 
bir do.vcW kütlesi ı,tıra.k etmektey • 
dl. Ba§veklllmlz hltnbeslnde kuru • 
mun 8 senelik mesa.lsi ü.Zcr.ı..ilde Jur. 
Mil§, hava.cW:ın bı~tinkll §&rtlAr i . 
çlnde kaza:ıdığı bUyllk 6nemi çok be. 
liğ' cümlelerle tebarUz ettirmljtır, 

Şimali A:!rlkada cereyan eden aa· 
vaşlar esnasında lngillz 4 Uncu zırhlı 
livasına alt bır gUnlUk emir oıe geçi. 
rllmi§tlr. Bu emirde esirlerin ı:orguya 
çekilmelerf devam ettiği milddetçe 
kendllerine yemek verllınemesl, uyku 
uyutulmaması, su lçlrllmemeııl, her. 
ho.ngl şekilde rnluıt etmelerine mey
dan verilmemesi ve bunlara hll.snU 

14 ya,ındalıl bavaza dlştınce 15 yaşında 
olanı ıo)'llllap aOadı .... fakat .... 

aurcUe muamele olunmaması tenblh 
!erken hazmanın havuzunıu gür- ı..'<lllmektedir. Bu sebeple Alm:ın ordu· 
müşlerdir. Bunlardan Bahaeddin su başkumandanlığı 6 haziran öğle 
havuza ta§ atımak istemiş, bu \•akUndcn ltlbaren Afrllmda cereyan 
sırada f.avu.zun içine düşmüştür. etmekte olan muharebede esir dU. 
Bunu gören arkadaşı Feridun 11ecek İnglllz subay ve erlerine bu 
hemen soyunmuş, arkadaşını gayri insanı emrin geri almmadığ 

Bundan sonra Kurultay rel.sllflne 
BUyük Millet Mecllai Reisi A bdfilha. 
llk Renda, reis vekilliğine Seyhaıı 

mebusu Hilmi Un:ın ve kAtlpllklere 
parti delegesi Nlzametttnle Hatay de. 
ıeceııı aeçilınlo.Ierdir. 

Bundan sonra, Kurultay re1al tara. 
fmdan Yerilen bir takrir okurunU§tur 
Bu takrirde hariçten gelen delegele • 
rln do :ı,tlrakile Ebedi Şet AtatUrkUıı 
muvakkat kabrine kurultay adına biı 

... Devamı 2 Del &ayf&4B 

Dün saat 18 de Zincirlikuyuda 
iki çocuğwı boğulmasiyie netice
Zerı.e nfeci bir kaza olmuştur. Bu 
hususta yaptığrmız tahkikata 
göre Beşiktaşta Dikilitaşta Zerde 
sokağında 231 No)u evde oturan 
Ferid oğlu 14 yaşında B::ıhacddin 
ile aym sokakta oturan Ahmet 
oğlu 15 yaşında 1.<"'eridun dün 
Zincirltkuyuda Fuad kaptanın 
Tuğlaharmanı ci •"rında gf'zer" 

kurt k ·· t1 fak t mUddetçe, ve almdığı takdirde keyfi. 
atma uzere a alnl~, • a yeti İngiliz makamları tarafından Al 

muvaffak olamıya.rak ıkısi de 

1 

mnn orduları ~kumandanllt'ltla re" 
boğulmuştur. Cesedleri bugün men teyld edllmedlkQe, yiyecek ,. 

çrl arrtuışttr. içecek verilmemesini emrotınlştlr • 

Libyada JAPQ LAR r 
Kiangsi eyalelinde 1 Fra.~sa 

Amerika 
cümhurleısi --0--

1 ank muha- } uşov şehrini 'sahılıne • • 
muavznı 

rebesi yeni
den kızıştı Çi::~.:~!~;~::." baskınlar I 

kaçtıkları söyleniyor Alman müda-

İngiltereyi 
ziyaret edecek 

OeJJevre, 5 (A.A,) - Londra®n 
bildirildiğine göre, Blrlcşlk Amerıka 

cUmhurrclsi muavini Vels, önUmUz· 
deki yaz lc;lndc kuvvetll bir ihtimalle 
BUyUk Brltanyaya gidecek bu fırsat. 

tan blllsUtnde İrlandayı ziyaret ede. 
cektir. Nevyorktan Dally Mall gaze
tesine verilen bu habere 110.ve olarak 
Amcrıkan cUmhurrels munvlnlnlD İr
landayı ziyaretten maksadı cenubt 
İrlandadakl denlz Ualeri hakkmda da 

İngiliz Tamar 
mlstalılrem mevki. 

lal aldılar 
--0--

Çarptfmalar Birülhakem 
civarında oluyor 

Tokyo, 6 (A.A.) - apon Jatalan, 
Tokyoda haber verildiğine cöre bu 
sa.balı Klııngsi eyaleUnde Fuşov şehrL 
ni lşgnl etml.§lerdir. Domeı ajanaı Bir. 
manyndakl Çin sct'ert kuvveuerı baş_ 
kumandanı geMral Lokaokialıg'm do 

1 
ğu Hlndistanm do.ğlık böl.gesinde ken 
di kumandası altında tensik edilmiş 
olan SO ncu ordunun bakiyesiyle bir. 

L<mdra, 5 (A.A.) - Libyada ilkte Pennng yoluyla kaçUğuu bildi. 
muharebe üçüncii safhasına gir- rtyor. 
miştir. İlk safiıa Tobruk'a karşı Geııeraı Tuyumlng, 5 nci ordunun 
yapılan ve akamete uğrayan ta- arta kalan kuvvetleriyle Lunnan'a 
aruzdu. İkincisi, levazmı kollarr kaçabilmek ümldlndedlr ve Guıta'nm 
na yol temin etmek maksa.diylc şimallııdekı dağlarda saklanmaktadır. 
mayn tarlaları arasında cereyaıı General Klnvhang emrindeki 6 ncı 
eden muharebelerdir. Şimdi il ordunun arta kalan kuvvetleri ~C 
çüncü safha ağır kayıplarına mayısta ağır kayıplara •ığı-ayarak 
rağmen hfüa kuvvetli kalan Yunnan'a kaçmağıı. muvaffak oL 

_.. Devamı 2 ncl 1&yfada J muşlardır. 

Pamuklu mensucat 
fişi almıyanlar 

Nahiyelerde bulunacak memurlara 
müracaat edip fiş alacaklar 

Şimdiye kadar nutua kAğıUarlle hiç 
pamuklu mensucat almamış olanlara 
yeril mallar pazarlarında ve yeni Ih. 
das olunan 21 bayilikte yo.pılan tev • 
ztattaıı pek çok kimselerin evlerinde 
bulunmamaları veya sair aebebıerle 

1.&tUade edemedikleri anlqıJmakta • 

Mançukoya 
Mlblm .lapa 
lıDYY&tlerl 
gladerildl 

Vaşington, tS (A. A.) - • Uzak 
doğudan gelen haberlere göre, 
Japonlar Mançukoya mühim mik
tarda kuvvetler göndermişlerdir. 

dır. Yerlt mallar pazarlarına ve iaşe 
bUrol:ı.rına yapılan mUtemadt nıtira • 
caatlar <la bunu göstermektedir. Bir 
kısım va.tandaşlarm 1.Gti.fndc edip blr 
kısmmm edemediği bu tevziatm bir 
neticeye bağ'lanması için §imdikl tev. 
zlat ikmal olunur oıunmu her nahlye 
mUdUrlllğilne bir memur gönderilecek 
ve bu memurlar o nahiyelerde birer 
hatta kalarak halktan heııUZ !!,o al • 
mamlj olanlara nutua klğıtıanne 

bClkarak fi§ vereceklerdir. 
Yerli mallar pazarıarı dağıtma ofl. 

sine rabtedllmekte ve bugUnkll mu. 
esseseler mlldUrlUğU yeni bir §ekle gir 
mekte bulunduğundan bundan sonra 
gerek pamuklu gerek yUnlU kumqlar 
gerek halkm diğer muhtaç olduğu 

maddelerin tevzla tı daha bCl§ka eaaa.. 
lar dahilinde yapuacakur. 

faasının 
sağlamiığı 
yokıanıyor 

- -<>-

Alman mllrezelea 
rlnln btrlblrlerlne 

ateı et lklerl 
bildiriliyor 

Londra, 5 (A.A.) - B.B.C: 
KUçUk bir lngiliz Konınndos mut. 

rezeslnin Fransadn Tuket kıyılarında 
yaptığı baskın har .. kctl hakkındıt ye. 
ni tnfsll!lt almmışln", 

B&skm müfrezesi Alman mUdafa • 
alarmı tam bir karışıklıga uğratmış, 
bir mUStahkem me\•kU tahrip etmiş. 

kıymetll malQmat elde etml§ ve gıı • 
yet az .. ayıntıa lnglltcreye dönmüş • 
tür. 

İngiliz mU!rezeaI Buıonyo. ne Tu. 
ltet anısmdakl kumswda yerleşmiş -
tir. Almtın mU!rczeleri birbirine ateş 

etmeğe bqlamışlardır. 

İngiliz askerleri, kendilerlnı götll • 
ren sallardan o.tııynrak bellerine ko. • 
dar deniZe girmişler, teı örglllert ara. 
smdan kendilerine bir yol açmışlar 

ve biraz ôııhile doğru llcrlemlşlerdır. 
Alman projektörleri ıuıco.k dllnUş • 

ten sonra yanmışlardır. 
İngiliz askerleri karada iken kendi 

'1lr° Devamı 2 ncl sayfada 

Yunan çeteleri 
300 lnglllz esirini 

data kaldırdı 
i\IO!lkova, 5 (A.A.) - Sovyet teb. 

llğinin ekinde kaydedildiği.ne göre, 
Yunan çeteleri İngiliz. eılrlerlni nak. 
leden bir trene hUcum ederek esirler. 
den UçyllzUnU almışlar ye dağa kaL 
drr~lardır. 

1 

Valera.' hUkQmetly1e bir &DJ&§ma 
yapmak olduğu blldlrlllyor. 

Necati Çilleı 
Belediye teıu, 

be yeti reısıttınc 
tafiD eliklcil 

Belediye tef'tI,, heyeti reisliğine be 
ıedlye mektupçusu Necatı ÇWer'ı,; 
tayin olunduğunu mcmnuniyeUe h&· 
ber aldık Necati Çlller birkaç deGI 
tefti§ heyeU rel.ııliğıni vekAletcn ta. 
re etmişti. Bay Samlhln vefatı UzerL 
ne yine bu vazifeyi muvalla.kıyetle 

!fa eylcme~·teydl. Belediye kadrosuna 
mU!ettlş olarak giren NecaU Çiller 
dUrüstıugu. çalışkanlığı ve te\·azuu 
ile kcndlslni Amirlerine sevdlrml§U. 
Necatı Çiller'e yeni vazlfe81nde de 
ba§artlar dileriz. 
Necatı Çillerden açık k&le.n r:ır.k 

t~ruta bcledl,-e eml~ 'il .~.· "nı 

Şevki tayin edilmiştir . 

·-
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im Kurumu Kurultayı ingtltereoe -Sunderlana 
limanı 

Alman tayyareleri 
taralından şldaeue 

Ba§tarah l ocl sayfada 

DeJıaDk lrolwlmuı ve Kl111 Şet lamel 
lnGnQDe hariçten gelen cSelegeleriD de 
:tJod1mdql'U kurum reiııhı1n ıia7et e. 
deoel1 tıU he~t tara!mdaD kunılta • 
ym tulmlerinln, genelkurmay başkn 
nı mare,al Fevzi Ç&km&ğa Kurulta. 
ym aaygmlarmm, parti genel sekre • 
teriili Ue kttılıı.y ve mıınrlt cemiyet. 
Jerhıe de kurultayın sevgi ve iyi di. bombalandı 
leklerlııln arzı teklif ediliyordu. Tak 'ı ncrlln, 5 (A.A.) - Askeri bir kay 
rtr ittifakla kabul edildikten ~':~ naktan bildlt"lldiğlne göre, İngiltere : 
kurum reisi Erzurum mebusu Ş Uık 1 nin doğu kıyısında Sunderland llma-
Koçak genelmerkez heyetinin yı nmdakl deniı: tesisleri le deniz 1.n§a· 
çatqma raporunu okumU§, hesaplan Y 
tetld ketmek, rifzamnrune tadl!Atmı at teZ&"Ahlan dUn gece Alman uçak_ 

dil kl l lnc 1 ek 4 "·-re lo.n tarafından tahrip ve yangın bom. 
tıesblt ve e er: e em uu;; 

1rıaıı11r bl _., _ ......M•-- balariyle bombardnno.n edilmi§Ur. 
15 er -....- rer en .... m .... "'""''......, • 
ein1 teklif etmJşUr. Bunu mUteaklp 
encumenler ııeçllmiştlr. Şark cepllellade 

Bqvekllln aatka Berllıı, ti (A.A.) - Alman orduları 
A.akara, ti (A.A.) - Ba§vekil Dok. bafkumandanlığınm tebliği: 

tor Ret1k Saydam bugün TUrk Hava Doğu cephes1nln cenup kesiminde 
Kurumu scldzincl kurultayını aşağı. dllfmanm hafit hllcumlan pll.lknrtW.. 
dald uutkuyla açın11tır: mu,, arazi kazaıı.ıl~ ve aynı keaim· 

''Kurultayın sayın Uyclerl, de yapılan blr karp 'hücwnda eairler 
Türk Hava Kurumunun sekizinci almmlftll', 

kurultayı, dUnyanm en buhranlı gUn· Orta ve §lma1 kealmlerinde dllfma. 
ıerlnde topl'lllUUŞ bulunuyor. Kurul- nın §lddeW :mukavemeti, te,klllerlml. 
tayın 07.erlncSe çalıp.cağı 1§, mUleUerl Z1n bir hUcumlyle kmlını§ ve ka.zanı
bugQn en çok dllşUndUren davadır, lan toprak ta dU§Jnaııdan temizlen· 
Hava sll&ht.an in.sanları yer altına ml§Ur. 
sokuyor. Göklerinde tıstUnlllk göate. Alman ordusu aahil bataryaaı 
rem.iyen mllleUerin çektikleri ıztırap. Kronıtad körfezinde gemilere -karııı 
l&r da gl>zlSnUndedlr. ate§ açmıştır. Alman uçaklan gece 

Vatan havasına hAklm olmanm bU· gUndUz Sovyet hava alanıannı ve de. 
tUn dtmyaca. hayat p.rtı olarak kabul mlryollarmı hücuma maruz bırak.mıj. 

ecmmaı, TUrk Hava Kurumunu de., lardır. 
mim mOdataamızm geminde, bugü. Lonclr&, 3 (A.A.) - Rua cephealn. 
nlln bizden lBtedlği tedbirler ve ham. de nlabi durgunluk devam etn(ektedlr. 
leler Uz.orinde bir kalkınmaya çağır. Geceyansı neşredilen Sovyet teb • 
mıştır. DUnkQ harplerde yardmıct bir liği. ~ kesimlerde hava faaliyeU 
ııllfıh olan uçak, artık, ikinci dUnya olduğunu söylemektedir. 

Jngllterede 
Gı.ıa maddeleri tevziatı 
hiil6e aa.ıına göre 

yapılacak -• Lofidra, 5 ( A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, lngilteredc 
gıda maddelerini bölge bölge a_ 
ymna.k için iaşe ncz.areti tara
fından hazırlanan p18.n 26 ağus 
tostan itibaren tatbik edilmeğe 
başlanacaktır. Memleket dokuz 
kesime ayrılacak ve toptancılar 
ancak kendi kesimleri içinde pe· 
rakendecilere mal satabilecekler. 
dir. Pl~nda perakendecilerin 
hangi toptancılara müracaatla 
milli mahsulatı tedarik edebile
cekleri tasrih olunmaktadır. 

Libya barbl 
_.. Battarafı l ncl llltyfadB 

mihver zırhlı kuvvetierinin yeni 
taarnızudur. 

Bu taarruz Birülhakemin do:ay 
la.rında c.ereyan etmektedir. 

Cep..:ıeden gelen en son haber
ler, mihverin Tobr .. ~a ka~ı 
veni bir taarruz teşebbüsünde bu· 
i unacai;'1ndan bahsedilmektedir. 

Kahire, 5 (A.A.) - Orta 
§8.l'k İngiliz umumi karargahının 
tebliği: 

lngiliz ve Hindli kolları Birül
ha.kemdeki mevzilerimize taarruz 
eden düşman kuvvetlerine arka. 
dan hücum etmişlerdir. 

Roma, 5 ( A.AJ - İtalyan or 
dulan umumi kararg8.hının teb
liği: 

Hareketlerimiz esnasında ln_ 
giliz mukabil taarruzlan açıktan 
açığa püskürtülmüştür. ·Düşman 
kıtalan insanca ve malzemece 
cok büyük kayıplara. uğranuşlar
dır. 

h!ı.rhhım bqllce. kuvveti olarak mU· Berlln, 6 (A.A.J - Alman bava 
nalı:a§ııl edilmektedir. Çetin .avaglar 1. ordusuna. mensup önemli te~klller, 
çtnde, haw.ctlığm UstUDe aldığı ağlr dUn Slvastopol JatihkAmlarmı blrblrt.. 
vazifeleri baprabllmesl, geniş ölçüde nı takip eden dalgalar ha.llnde bom· rranıa ıahlllne 
çaupnalar& ve hazırlanmalara bağlı_ batamışlar ve bava aalnla.rlyle Sovyel 
dır. Bunuıı. iÇ!n de, havacılığın bUtUn demlryollannı muvatfakıyeU. gece baskınlar 
teknik lht:ıya.çlı:umı memleket içinden gUndUz hUcumlara maruz bırak.mı§. -- BKttaraıı ı ocl aayfada 
t«ım1k etmek p.rtt.ır. Bir taraftan lardır. lerine refakat eden deniz kuvveUerl 
teb1k okullannmda havacı:1Jğm yük. BD SeDe bir dll§man devriye gemtslnl babrmış, 
aelı: b[lglll smıfmı ha:sırlarken, sanat bir iklnclalnl de eakatlamıştır. tngUl.z 
olmııarıunzda da telaili!yenler yet.iş· A mer ikada deniz kuvvetleri hiç zayiata uğrama. 
tırmek yo1und&k1 program.muz, bu ~tır. 

~~ten ilham almakta.dır. 

9 
9 lng1llz kuvveUerl, dllşınan projek. 

HA\'h ilNDOSTIUSlNı harp gemisi tısrıer1nı .BÖlldUrmu,ıer, ıop batarya. 
JUJRMAYA J>OOBU !arını susturmu;ılar, dU§man mevzile. 

Arkadaşlanm. h•ızmete gır•ıyor rint tahrip etml§ler ve kıymetli malQ. 
TUrk Hava Kurumunun, mJJH ka7- ma.tla lngUtereye dlSnmU,lcrdlr. Bas. 

naklanmwı daya.nan bir hava.cılık iki Okyanuı donanmcuı 24 km, tamamen muvaffak oım111tur. 
eridUatrisinbı t-emelleri atılmasında ay sonra itmam olacak L.otıdra, 5 ( A.A.) - Britano-
~t.erdlği gayret. kunıltaym ttzerın. v&nın askeri muharriri yazıyor: 
de durae8"ı baflıca fflerden blri ol&. Vcı§ington, 5 ( A,A.) - Ame- Komandoslar tarafından Fran-
caktır. Memlekette, kök ııalabllmesl rikan donanmasına iki milyon sız sahiline Bulonya ile Le 
tçln, en satının memıet olan hava en· ton it:iYe edecek 500 harp geml Touquet arasında. yapılan son 
dll.strtsı meselesine cumhuriyet HU- sinin inşası için iki milyar yet· akından maksat bu bölgedeki Al· 
kümetı bu.suııt bir önem vermektedir. miş beş milyon sterlingi bulan man müdafaalarının sağlamlığı. 
Kurumun bu sahadaki çalışmıı.ıarını, bir kredinin kabul edildiğini bıl. nı denemekten ibaret olması 
havacılık davasını bir devlet ı,,ı ha_ dirirken Birleşik Amerika deniz muhtemeldir. Bu akın pek kü
llnde oıguntaatrrıı.nık bir araya topla. komisyonu reisi Vin.son Amerika- çiiık bir ölçüde yapılmıştır. Buna 
mağa yarıyacağt lçln dikkatle takt· nın -'iki Okyanus'' donanmasının rağmen Komandoslar pek mühim 
bedlyorum. Aziz Milli ŞefimlZln yakın bllyilk bir ihtimalle 24 ay sonra malOmat elde etmişlerdir. Bu ha
allLkalarından kuvvet alan bu teşeb. tamamlanacağmı söylemiştir, reket o kadar mahare!le yapıl· 
bUs, dUnya durumunun elverlfelzllğl_ Yapılacak gemiler arasında mıştır ki İngiliz kuvetleri pek 
ne rağmen, fyi yUrUmcktedlr. takriben 500 bin tonluk tayyare hafif kayıplara. uğramışlardır. 

Saym arkıı.daıılanm, gemileri 500 bin tonluk ağır v~ Komandoeların şefi Lord Louıs 
İkinci uUnya harbi ,hava maızeme. ..afif kruvazörler, 900 bin ton.- Mountbatten, Amerikan kuvvetle. 

alnln kullıı.nılışmda da bllyük de~ik· luk destroyerler ve 800 mayn ve ri şefleriyle görüşmeık üz.ere şim· 
ilkler yapmış, bir spor vasıtası sayı- karakol gemisi gibi küçük tonaj· di Vaşingtonda bulunmaktadır. 
ıan planör ve yalruz emniyet için kul. da gemi vardır. Haber alındığına • • • 
landan paraıut, son snvaşlarda ~ göre bu sene 99 harp gemisi biz- Londra, 5 ( A.A.) - Kızılor-
şırtıcı tesirler g..etermlşUr. BugUn mete girecektir. dunun bombardıman ha.va kuv_ 
artık motörlU tııyyarcclllğln yanıba· vetleri şefi general Golovof İn· 
gmda bUyUk sayıda pnraşütçU muha- _J a P Ün giliz bombardıman servisi şefi 
rlplerln yctl§UrUmesJ ve kıtalar t&fl. tJ en j z a 1tt1 a rl mareşal Harris'e bir mesaj gön· 
yan pltınörler vUcudıı getırllmesı. mlL dererek Almanya üzerine yapılan 

Mahkeme Salonlarında 

Yalnız lisan dersi 
. • verse ne ıse ... 

Kort Eymo Haydın adında bir Alman, 
ruhsatname almadan lisan dershanesi 

açtığı için mahkemeye verildi 
lki metreye varan boyu ve Suçlu, bu sefer de uzun uzun 

incecik dudaklariyle bir Alman- bir şeyler anlattı: 
dan fazla Ingilizi andırıyordu. - Efendim, diyor, ki: "Avuka· 
Asliye altıncı ceza mahkemesi. tım Anadoluva gitti. Kendisi 
nin suçlu yerindeydi. bana. ben gelinceye kadar malı 

Reisin: kemecle, kat'iyen bir şey söyleme, 
- Adın ne? Hitabı üzerine diye tenbih etti.,. . 

başını iki yana sallayarak alman- Reis bir defa. daha ısrar cttı. 
ca bir şeyler söyledi. Anlaşılıyor •• Fakat Kort Eymo Haydın'ı_n her 
du, ki türkçe bilmiyordu. Bu va- ne pahasına olursa olsun bır tek 
ziyet karşısında mahkeme bir söz söylerniyeceğini anlayınca, 
tercüman aradı O sırada kimse Müddeiumumi muavinıne: 
bulunamayınca, birinci sorgu M. - Ne buyurulur? dedi. 
kimi Salilıattin Ayanoğlu çağı Muavin: 
nldı - Son defa için bir mühlet ve-

salahattin Ayanoğlu, doğru relim, dedi. 
tercilmanlık yapacağına dair u_ Bunun üzerine reis icabını dü.. 
sulen yemin ettikten sonra, rei· şündü ve muhakemeyi mazııu
sin söylediklerini almanca ola. nun avukatının geleceği ay olan 
rak Almana, Almaıun söyledikle- eylülün 8 inci günü saat 10 a 
rini de türkçe olarak Reise nak.. bıraktı. 
le başladı. Karar, Kort Eymo Haydın'n 

Suçlunun babasının adı Arnold anlatıldı. Pek memnun olmuştu. 
Haydın, anasmm Margarit, ken- Dimdik vücudunu, tam belinden 
disinin adı da Kort Eymo Hay_ kıran bir reveransla mahkemeyı 
dın idi Klemburg eyaletinin Ro&- selamladı ve kalın köseleli ayak· 
tok şehrinde doğmuştu. Alman. kabısmın topuklarını şidde!le ye_ 
yadaki adresi Darnemınde şehri, re vurarak, up uzun boyu ıle ko-
Blüher caddesi 12 numaraydı. ridordaki kalabalığa karıştı. 

- Buralaki adresi neymiş? ADLiYE MUHABiRi 
- Beyoğlunda, Yazıcı soka- -

ğmda Dikeas apartmanında, iL Geaera ı Stilveı 
Çine gitti çüncü katta. 

- Ne iş yapıyor? 
- Ka.dıköyündeki Sen Jozef 

mektebinde ingilW.Ce mualimi. 
- Yaşı? 
- 1904 doğumlu. 
- Tahsili? 
- Oksford Unvenritesi edebi-

yat fakültesi. 

Va~lngtoo, 5 (A. A.) - Beşin .. 
cı ve altıncı ordular komutanı gc 
neral Stlvell eim<li Çan • Kay .. 
Şek'in karargahında bulunmaktıı. 
dır. Birmanyadili Amerikan ha. 
va kuvvetleri komutanı, general 
Stivell i' e Çan • Kay • Şek'in yal>' 
trklarr görilşrnelere iştirak etmlf
Ur. 

Madagaıkarda 
lki Japon ıubayı öldürüldü 

Maznun, üstadmıız Hakkı Ta_ 
rık Us'un, imlanuz hakkındaki 
prensibipine tamamiyle aksi bir 
kanaatte olacaktı, ki ecnebi kelı
melerini, aslına göre yazmaıı için, 
katibe hepsini harf, harf tekrar_ 
la.yordu. · 

Reis bundan sonra suçluya o· Londra, 6 (A.A.) - DUn Mıı.dagas.. 
turmasmı işaret etti ve kltibe (ardan alınan bir habere göre, Oiego 
iddianameyi okumasını söyledi. ' Suareztn köylerinden birinde lkt ya . 
iddianameye göre, Kort Eynı<. bancının bulunduğuna dair bir haber 
Haydın, kanun ve nizama muha. aıan lngillz mutrezesl hareket etmıo 
lif olarak, ruhsatname almadan ve bu yabancılarla yapılan çarpışma. 

d h M'nalrt 1 d da ikisi de öldilrlllm~tur. 
ers ane a~~..-. an suç uy u. O' 
Zabıt tahkik t k d zerlerlnılekt kAğıtlardan ve esvap. 

anın a evra. ı a. 
K t H d 

, urd v d . lardan anla!Jıldığma göre bunlar Ja _ 
or ay ın ın ,ot ugu aıre-
. h t 1 d b' r pon donanmasına mensup lkl aubay . 

yı ru sa name a ma an ır ı. dırlar. 
san dershanesi haline soktuğu. 
bundan başka talebelerine bir Ka..,..p Çocak 
yabancı memleket lehinde de J • 

propaganda. yaptığı yazılıyordu. Halil Konalalp adın.da 8 yaşında 
Reis Ayanoğluna hitap etti: bir çocuk ı ma-
- Sorun bakalun, ne diyeccl< ! yIBtan beri kayıp- Mllllllıllı 
Sual Almana terclime ed;ıince. trr. Elbisesi haki 

suçlu, kelimeleri çatlata çatlata, renginde ayağın· 
nefes almadan boğulurcasıııa, da postal vardır. 
uzun uzun bir şeyler anlattı. Görenlerin en ya-

- Ne diyor? km . po1is karako-
- Efendim, diyor, ki: "Ben ıuna haber ver-

EN SON DAKiKA 
Küçük lli.nlar Kuponu 

(Bu knpooa eklenerels ~ 
it arama ft il verme UAıılan 11:11 Son 
Dakikada paruız ~- Ev
lenme tekllft göadertm okuyoculano 
mhhız k&1mak tızere earUJ a.d.re.lert.. 
ıı1 bUdinDelen lAzım.) 

Evlenme teklifleri: 
• Yao so, boy 1,68, ktıo 74, benll.z 

hiçbir sanatı olmıyan bir bay; malı 
ve evi olan bir bayanla evlenmek Is. 
temektedlr. Ancak, geçiminden mcm.. 
nun olmadığı için iç gUveylllğinl ter. 
clh eder. (M.S.A. 56) remzine mUra_ 
caat. - 851 

• Yaş 80, orta boylu, yeşil gl>zlU, 
kumral saçlı, musikiyi soven, gayet 
şen, birçok doktor ve eczacı yanında 
çalı§arak mükemmel bir tecrUbo De 
sıhhat memuru oımua, senelerce muh. 
telif ııehlrlerde hasta vıı.tandıı§lan 
bir karde, clbi bakmış, ıefkatll, uy.., 
sal, algar& ve içki kullanmıyan, alle 
hayatından ba§ka hlO blr hayattan 
zevk duymıyan bir bay; kUçUk blr e. 
vı olan iyi terbiye g8rmü§, hassa.s 
ve temiz kalpli bir b&yan1a evlenmek 
latemektedlr (D. Lokman) remzine 
mUracaat. - 852 

• Yaş 17, boy 1,51, kilo 62 esmer, 
ev illerinden gayet lyi anlayan blr 
tıııyan 20.21 yaşıarmda kumral hiç 
olmazaa lise tahsilli zengin aileye 
mensup bir bayla evlenmek istemek. 
tedlr. Sevgi remzine mUracaat. -
858. 

l f ve İfçİ arıyanlm 
• Aııkerllkle alAkaaı oımıyıı.n. orta 

okut mezunu bir genç, hullUSl ve resmi 
mUc.sseselerdo iş aramaktadır. (K.K ı 
remzine mUracıı.at, 

* Ticaret Useslnln blrlncl smrtmds 
okuyan, biraz daktllo bilen, heaa.bı 

kuvveUl, serf ve dllzgUn yazan bir 
genç herhangı müessesede çallJmak 
istemektedir. (H.H. Q) remzlnıe mtı • 
rıı.caat. 

• Ortamektebln son ımııtm.a get· 
mi§, hayatta kimsesiz bir genç, iyi 

blr ailenin yanmda evlAtlık olmak 
veya blr mUessesede çalışmak iste • 
mektedlr. (Yeni sabah gazetesi yanın 
da 15 numarada ahçı Emin Yümaz.a 
mnracaat .• s 
Aldırınız: 
Al8tıda nımhleı1 J'Ulb .. .. 

KU)'DeaJanmız.m aamlarma ~elaı 

mektuplan tctarehanemlzdea ( puaı 
lan barfC) bu&1ba labe.btao ölle7e. 
kadar " ...ı ı 'J dea aoara aJdama 
lan. 
(S.C.K) (Gar) (E, Ural) (E.0,) 
(H. Önsal) (Ş.U.) (li.B. ) (S.F) 
(R,R,C.) (Bayan Vlktor) (N.C.K.) 
(329) (A.M.) (E.L.) (Ş.B.) (B.B.G) 
(Mllırace) (Tekcan) (Yedek dcnlzcll 
(T.H.R.Z.) (Ş.F.> (Naciye Dindar) 
(Kalender) (N.N.) (B.T. 4) (Varlık) 

(288 Ressam) (GUn 40) 

Pragda 
Heydrihin ölümünden 

sonra 
Baba yızıerc ınıa11 
kar,aaa dizilecek 
Vaşlngl-01!1 5 (A. A.) - Lon • 

ciranın Çek mıı.hfi !erinde söylen• 
dığine göre, Pra.gds kurşuna di • 
.:ilen 163 ~iden bqka yüzlerce 
kim~P kurşuna dizllecektir. 

J.onılra, 5 (A.A.) - Heydrihin 
blUmünden sonra, 24 Ç-ck daha 
kurşuna cliıilmiştir. Bunlardan ü• ll mUılafaa nazırlıkl.umda yer almak· Df ego Saarez denız son akınlar dolayısiyle mareşali 

tadır. TUrk Havıı. Kurumu da, bildiği- tebrik etmiştir. 
n1ı: gibi, pltuı6r ve paraşUtçUIUk Uze_ üssüne blcam . Mesajda bilhassa §()yle denil-
rinde çall§mıı.smı o.rtırmış bulunuyor. ettlller mektedir: 

müdafaam için hazır değilim, bu· meleri insaniyet _ 
nun için muhakemenin başka bir namına rica Ôlu
güne bırakılmasını istiyorum... nur. 

- Allah, Allah! Biz onun sor. 
gusunu yapıyoruz, müdafaa ~n
ra gelir. O zaman hazrrlanmıu;ı 
için kendisine bol bol vakit ve_ 

• Kum'capı Şakir 
efendi Çeşme so
kak 7 numarada 
Müzehher. 

• ı,;ü kadındı. Şimdiye kadar kur • 
şuna dizlle~leıin sayısı böylelikle 
l77 yi bulmuştur. 

Artık, hav larda tyı vuru~n kanad. Bu muazzam akının isabet ve 
ıarla vntanlannı korumasını bilen 7'ok1JO, 5 ( A.A.) - l·mparator· tesiri, akına iştirak eden müret_ 
rnıııctıerln ba.~x ustUnd<- gök, emnt- umumi karargfthının bildirdi- tcbatın cesaret ve maharetleri 
yetll sayılıyor. Toprak ve su, hava_ ğine göm Japon denizaltıları 31 pilotlarımızca pek takdir edıl· 
nm emrine ginnl§tır. tçlnde bulundu- mayısta Diego S~arez deniz Us- miştir. Pilotlarımız İngiliz silah 
i';\ımu buhranın ıııaret ettlğt kanactıı güne taarruz etmışlerdır. Kum arkada.şiarını kardeşçe selamlar· 

ririz. 

blr"mınet haline girmek yolundayız. .. 1 Elizabet sınıfından bir zırhlı ile lar Sultanahınet tJ~Uncü Sulh Hu· 
Tr!tK HA\' OLIOıNJN ısTtH.LAU bir kruvazör hasara uğratılmış_ 1 iıarris su cevabı vermiştir. Jmk Mahk~mesin<.lı:n: 

.ı.ılrk Havacılığını, teknik c1eman tır. • lf. • 942/17 
bakrmından, ham madde ve s:moylle§· \'aşınll'ton, ~ (A.A.) - Londrndan 1 '•{ emaı ve Rız:ı ve Ahmet lllıar. 
me b&kımmdan kısa bır zamanda Lstl!t hük{ımeti, her zamanki gibi, ehemmi öğrenildiğine göre, lngillzlcr iki mo • · ve Ayşe Refh3ll'm ı>ayian ve 

yetlc destek olacaktır. Havacılıkta: törıu yeni blr uçak lmaı etmlglerdlr müştereken mutasarrıf o'duklıırı 
kısa zamıı.na çok fş sığdırmak zo. laml Manç~ster olan bu uçak 5.000 İstanbul SultP.n.-ıhmedde Alemdar 
runda bulunduğumuzu vatandnşlaru 1 kilo bomba taşıyabilmektedir. Aza . maha lesinde Uivanyolu ile Tica. 
fyl anlatabilecek TUrl< Havıı Kuru· ı mi saatu 480 kilometre kateden bu ı ··~thane ve Babuhumarun ve fııci
munu temsil eden .sız sayın Uyelerdir, uçağın ağırlığı 25 ton ve tesir sabası lı Çavuş so~o.kalnndn <'t:phesi bu: 

l&lil\e kavu!)lurmak kıı.ranmız, ancak 
yUce mllletlm17.ln yardımlariyle ger_ 
çekleşebllir. !{urumun çalışmaiarın· 

dan son yıl 1-; ndc elde edilen rakam
ıa.r, da,·&yn bUtUn mlll,..tçe iyi nUfuz 
edllml§ olduğunu gısııterlyor. J.'akat 
kurumun el ııtt ğ1 te,cbbUs!cr, mllll 
yardımın ö rUsl\ne dayandıcı tcln, va 
tanda71Jırtmızd::ın daha çok bllgl v~ 
nareket l.!llyoru::, TUrl< Hn".'n JCuru. 
nıunun gel.rlni, başlanan genııı lıılere 
~~lt btr sc,•lyeye çıknrmrılc ve ye· 
~~r almak için, kurultay Ça
.ıı,.p~. 

1 .A.lmacak karar!Ara cumhuriyet 

Kurumun önUnde açılan yeni \'e 3.200 l<llometrcdlr. . lunan eskı (84 mükerrer "e 7ü 
ııerefll hizmet ufukları milli bavnrılı- 1 ~ :t- ~ milkerrer Ve 76, 78, 80. 82, 84 ve 
ğımıza, bugüne kadar ettsil 1 nl ' ı:"'m'!, 5 (A. A.) - Berlinden yeni 2, 4, 6, 88, 90, ı.H, 88 kapı 
duyduğumuz yeni eserler l<a1.andıı i\•-:1onal Zeltunga bi1dir'lıyor: ve ·10 arla ve 7) parsel numaralı 
caktır, Milletimizin görUş ve kıivray~ Berlinden resmen bildlrildığine ve (:;'.0000) yirmi bin lira kıymeti 
lrndreti, kut ultayın yerinde kararla. !,"•)re, hava harbi neticesinde şım• muhammeneli al tında 6 dlikki\nı 
rlyle b rn ... r, kurumun muvaffak o Öıye kadar Almanye.da tJvil aha - olan altı ldliHr ve Ustu ahı;ap ile 
ıacacağmın teminatıdır . liden sekiz hin ki~t ölml!ştür. katlı hane ile ve yine 1~tsmbul 

Sekizinci J<uruıtnyı sevgi ne sel!m- - Sult!LJ\ahmedde Alemdar mahalle . 
Uluğ ailesinin te•ekürü ~inde 'l'icarelhane v .. 'Ticarethane lar, çalııımaıarmda bnııanlar dilerim.,. " .. 
Oğlumuz Ümid ,in kavbı ile ~'l'fl- ç·.Knuw solcağmrla ve i.'stünde o. 

Haziran Cumartesi günü~-. i•ğımra bliyUk feldket rlolayısiyle ı dnl:ın buluıwı (33, 35, 37) kap: 
~ evimize ge'erek, telgraf veya mek 1 ve (41) ada ve (34) parsel numa

.. 4 tun ynllıya.rak. C"'IUlZPSinde buluna. ruh k1ğir Uç rlfikkA.n ve arkasın. 
~ • rak bizi te 0 -clli edM'l ve acımızı or- I daki bahçesinde iki odalı ve 
._~ tııkln~nn bilvUklerlmizr>. clootlarnnr. ı ~OCO\ altı bin liri\ kıymeti mıı
~~I za, n:eelekdaş ve arkııdaslımmıza hnmmeneli ahşap ahır ve İstanbul 
~~I teşekkilrlerl."l"..izi bild'rir ve ömUr- Bfibı31I caddesind~ Hobyar ma. 

HEYBELi ADA 
~ leri boyunca böyle blr acı g8rmc- h::ıJJ~inee Azfzfye eaddctı'ndP es-

._~ melerini Tanrırlan dileriz. 1 ki (22, 24) ve yeni (l2P 131 > 

•••••••••~a~~~~~~~~~~~""""~~~-1 NAŞtr ULUG A1I,ESI ı kapı ve (304) ada ve <25) pe.rsel 

Pıaj va Gazinosu açıhyor 
Mükemmel servis ve temizlik 

ııumnra'ı ve (12.000) on ikl bin 
lira kıymeti muharnmcnı>li ve al. 
t nda bUvU:C bir m.ağ!l.za&ı bulunan 
dört kattan ib:ıret kfığ'r apart
man ve R~yoğlu FcriköyUnde 
Rum k!lisc&i ıı:-ka sokağında ka. 
in ( 1. 1) mükc>rrer numaı ah vt'.': 
i500) beş vüz liıa kıymeti mu· 
lıenı:ı1•ncli bir kıt':ı arsa "'e ts
b1:ı:.1'ul l{umkapıdn NiFaneı Mch. 
met I,rışa nmh<ıll<'Sinde Mabeyi.:ıci 
Çeıımesi S(lk~ğmd:ı (:il) mUker 
rer n•ıınar•l1 ve (600) a'tı yü.1. 
llm kı}'meU muhe.mrueneli bir 
kıt'a tıı' nın izalci suyl!u z•mııın
d a f~ıı uh t ii tek:ırrfir ederek ayrı 
ayır mlızaycdeye va:r. olunmuııtıır. 
.Birinci nç ik orttırımaları 26. 6. 942 
tarihine nıli9adif cuma gUnU saat 
ılO <lan 1!5\ k.ıctsr icra olunacak
tır. Kl\rmcti muha.mrnenelerinin 
.Yilzde yetmiş b':Ş!ni bulduğu tak· 
dlr<ie o Min iha.Ievi katiyelerl ya· 
pılacaktır. Bulll'.a<lığı ta.kdirde en 
son <ı:-ttcrarun teııhhlidii beki 
kalmak üzere 10 ~n müd:ietlc 
tc•mctit edffe"'Ck iıkinel açık arttır. 
malım 6.7.942 tarihine m!\sadif 
paMrle.il gllnU sa.at (10 dan 15) 
kad:lr icra kılın ~c!lk ve o gtln en 
l;Ok arttıran& ihale edilecektir. 1 

Suikastçılar eliın t.utulamamJi • 
tır. Almanlar bu su.ikasti tertiP 
edenlerin lngiliz olduklarını sö>.._ 
ir-mektedirler. 

potek sahibi alacakWarla diğer a· 
ıfik~dtırlnrm işbu gayri menkuller 
Uzerlıvleki haktnrmı hususiyle 
fniz ve maar.Ua dair olan iddi•· 
lurıru evrakı mil8bitekriyle oıı 
bq b'iin içinde bildimıeleri li%1J%1' 
dır. Ak&l halde ha.klan tapu si
ciıterMe ea.blt olmadıkta satış ı>e· 
delinin paylaş.mumdan hal'i( 
kalııcaklardtr. MUterakim biIQmUOl 
vergiler borçlan niebetinde hl'. 
sednrlara ve te118Jiye vakıflar kY 
ııunu muc!.bınce verilmesi 1~ 
gelen yirmi senelik taviz bedelı 
ve ihale pulu ve tapu mıw-:ıfl-" 
müşterilere aittir. Satıı peŞin p1· 
ra ile ve tapu l:aydı muclbtnu "le 
icra ve ülıls kruıununa tevfil',ıt 
icra edilir. Arttırma şartnaınele~ 
iı;bu illn tarıhinden itibar<>n ıoalt 
keme divruı!ıant'sine talik, Jrıl1'1' 
rnıqtır. TaUn o1antarın kıytııe'l 
nıı.hnmmcncİerin ylizde yedi bCI' 
çur1ı nisbetinde pry akı;elerini Jı•ı 
nıilt'n o g{ln ve saatte tstanb~ 
~·1ltanahmedde Tapu ve Kac1118\, 

Liıuıır.nm alt katında daireyi ırıJa 
~ıl11'\!rnda Sultanahmed Uc;üııc 

1 ti Sulh Hukuk nuı},kemt'cıi ba c 
botine 942/17 numara ilt> ınuıa 
atleri ilan olunur. 


