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-o-- 5Z8 Alman tayyare-
~: f ! l?j J~jj;' oldata g6riild0 1rraagecedflşmanıa 1 s! dlşBrlidl 
il 1 • lıi •• ~ • J.I ı.oncıra, s CA.A.) - Kolonyanın temas kesildi Mosko,ıa, 8 (A.A.) _ Lcnin-

bombardımanmdan günlerce sonra ---<>-- grad radyos-..ınun pa.zart<"Si sa:bahı 

lrlanda, IDglltere 
Ve Amerika 

şehir artık duman ~ulutlarından sıy_ Bir Japon destroyeri ve bildirildiğmc göre, Lcnlngrad cep. 
nldığı zaman İngiliz keşif uçaklan· bir Amerikan muhribi hesinin bir kcslminde şiddetll bir 
nm aıdıklan fotoğraflar, bir tek ma muh.:ı.rebe cereyan etmektedir. 
hallenin bile harap olmaktan kurtula· battı Radyonun spikeri Almanlann 

y SAD I ERTE madığını lsbat etmektedir, Harap o. Pcarl Harbur, 8 ( A.A.) - A· ~iddetle mukabil ta.amıza gcÇtik-
U&D: R M lan sahn ~krlben 2000 hektardır. miral ~imiz tarafından neşredi_ Jermi fak.:ı.t neticede gerilemek 

J(.rıçOK Jrlanda, mavi götlü, Belli başlı İngiliz gazeteleri bugün len ~bliğdc ~yle denilmekte. mecburiyetinde kaldtklarmı blld.ir. 
8U'lf1D dö Valcraruıı cenup bü· haaarlara alt fotoğrafları neşretmek_ dir: mektedir. 

k6JDeU bu harbin :tıaşmdanberl adını tedlrler. Çok hasara uğrayan bazı "Düşman,-görtinüşe göre çekil· Vişi, 8 (A.A.) _ Rus cephe 
dDdea dütürmUyor. o bir r.amaııla.r mUnferit noktalar hesaba katılma· mektedir. Dün gece düFt.nanla te_ sinde mevzii <'arpışmalar devam 
A.ftaPUlm. hatta dünyanın en 88p& mak şarttyıe §ehlrde başlıca harap mas kesilmiştir. Yeniden iki etmektedir Merkez kesiminde 
;rerlertadeıı blrt •yılırdı. Kut uçup olmuş 6 bölge mevcut olduğu 8Öylene. düşman kruv&T.örü harasa uğra Alman ku~ctlcri çevrilrr.iş olan 
lııernn ~ bir yer diye yadedl • bilir. Bunların Uı.;U Katedralin ve bil. tılmıştır. Alınan bütün ha.ıberle_ Rus kuvvetlerinin etrafındaki 
:trdl. yük garm batısında biri bUyUk garın rin sıhhati tahkik edilinceye ka- çenberi gitgide daraltmaktadır 

tr.landanm bu •palıft, onu aaır1ar. batı ~malin®, biri Katedralin cenu· dar bu ikruvamrlcrin 3 numara· l\ıfoskova' 8 (AA ) - P~r 
dMbert lngWz Cl&llliuı içinden de a. bunda, biri de batı gnrmm yakmmda. lı tebliğde hasara uğratıldıkları akşamı neş~ilen · &>vyct tebli-
Jnımwtı- NeıtStm lrlanda katollk bir dır. W'" I>evnmı 2 ııcl sayfada bildirilen gemiler arasında bu_ ğinde 6 haziranda biten hafta 
.....,1e1ıet olarak lngUtereye karJı bir _.. .De\-amı 2 ncl sayfada içinde 528 Alman tayyaresinin 
9n1 aynJık hı.! duymuıtur. düşürüldüğü kaydedilmektedir • 

1119 bar1ı1 baflaclıtı zaman bu ay- Aynı müddet içinde Ruslar 151 
nllla ortaclaa kalkacalı Qmlt edildi. tayyare kaybetmişlerdir. 
Fallat lrlaıula ft lncfJtere ayrılığı Londra 8 ( A.A.) - Moskova-
bactln bDe 0 lmdar kökltt bir halde.. da gece yarısı neşredilen tebliğ, 
dlr ld, ba&'öaldl llarb prtlarma sure Sivast.opolda anudanc çarpışma· 
mrml olan -•....- bir Ulrltl batan. farın devam ettiğini bildirmekte.. 
llıaQClr. dir. 

19 aaca umtanbert devam eden Düşmana burada ağır zayiat 
ldllD4la JdUyeet, lngiltere için tana verdiril::niştir. Almanlar KaJevı 
re Jmnethıe ve hava Ualerlne istinat zaptederek Kırımdaki vaziyetle· 
.._ Jml barp bafladığmdanbe.rl .)e rini düzeltmek istemektedirler. 
..... ellemmlye& alauttu'- Taraf81Z. 

..... h da -- eden ll'lluıdn· 
na bstltereye yapılacak akınlarda 
.&ı.mu,. taralmdaa bir btlnat nok . 
e.. olarü lmUalldabDecefl mlltead • 
dit defalar Deri ıdrtlldll Fakat S\'r. 

ilen ll'IMda bu tebllke~ rağmen !n. 
.-m nllfum altına gtrmeğl ka. 
1ııa1 eUıledl.. Fakat ı.ısnıere 1ç1n h!!lii 
1ııastm ıierbNt h1anda mmtakası bir 
tellUke mmtakuı uyılmaktadır. 

Ba tehlike mmtakaamı ortadan knl 
~bu mmtakanm mllttem .. ı r 

ı..ımmdan emniyetini tesis etınrlt 

lqlltere için oldultı kadar Amcrl. 
laYIJlı da menfaati Hdizıısındandır, 

llattA ııerbeııt İrlaıw'la bllrrtyetlnlıı so. 
nana kadar mabfuz kal~ lna. 
na1ıOııe, keııdlslne gth·enebUeceğı bir 
garanti ver:ll8e o da bu emniyet tertL 
batından memaun olacaktır. 

1ngtltere De İrlanda tarihi sebeb. 
ler clolaynıllc bir ttırıu anlaeamıyorl:ır. 
Jl'akat Amerlka hem lr1andanm h<'m 
de lngBterenln doetudur. Ayni 2'.aman. 
da AmeJ'lkanm A vropada, lrl&ndad:ı 
111e11faatl olmadığı lı;ln blancla He 
Amerikanın emniyet ıııeflclelerlnde 

anJapbllmelerl claba ko1aydır. 

Amerika.um frlandadakl hava Usll' 
.ınl lffal etmesi bu bakımdan telılll•" 
de olan emniyet meeelealnl balleıl~~ıt 
ortalama bir tekllt •yılabilir. Bu· 
nt1J1 için zamaa zamaa Amerika lll' 

lrlanda anumda konuımalar olur. Ne 
tekim ııon zamanlarda Amerlka elim 
burrellll mu:ı'Vlnl Wallaee'ln lrl:ındaya 
Cltmesl bahis mevzundur. Am('rllm 
etbnborrclsl muavini bllbaa. et·nup 
lrlandası 9alı1Dertndekl deniz llslnin. 
den mlltteflklerin l.IJtlfade etnıl'l<'rl 

nıeeeıeat üzerlncle müzakereler ) npn. 
caktır. 

Arnerlkada blrcok İrlandalı "'ardır. 

!tunlar Ametlkab1an daha ıwmp3tll' 
glrdllldert gibi bu harbin mukııddern 
tı bakımından mlUtetlkler:ln ııtr:ı1ejlk 

noktalan daha eV\·el emirleri altın ı 

&imalarını arzu etmektcdlr:ler. Am"
l'fkahlann 8Nl1Pfttl ve göstercc••klerl 
l{arsntt lrlandanm üslerinden lı.tlfn. 

deyi bir gOn mlltU-ttklere tl'mln l'd"" 
~ktlr. 

Amiral IUngla 
beyanatı 

Japon donan
masının 

hücumunu 
bekliyorduk 

-o-

Ve ona gire 
bazırlaamıştık 

Vaşington, 8 ( A.A.) - Pazar 
akşamı matbuata bcnayatta bu_ 
!ur.an Birleşik Amerika donan· 
.nası başkumandam Amiral King, 
'Mıdva.y muharebesinin ehem
miyetini anlatmak için 8.§ağıda:ki 
te§bihlcri kullanmıştır: 

"Japonlar bliyül:: bir adamın 
bara~bileceği bir iş için küçük 
bir çocuk göndermiyorlar ... 

Amiral ,Japonların· deniz kuv_ 
vetlerinin büyiik bir kısmını Ha· 
vay ile postalarının işgali içın 
yaptıkları bu tcşe~b~se ayırmış 
olduklarım belirtmıştir. 
Düşmanın Birleşik Amerika 

kad:ır gemi inşa. cdcmiyeccğinı 
hatırlatan amiral. Japonların. 

_.- .De\1lrnı 2 ıı<ıl sayfada 

Benzin 
tahdidatı 

Ballırklylnde . 
Bu sabah bir ceset bulundu Yenıden 9 temmuza 

-0--

isveç toprakları 
Uzer inde 

Blrço- Alman 
tayyareleri uçta 

----<>--
lsveçte müdafaa tedbirleri 

artırılıyor 

~ Yazısı 2 nd sayfada 

Uzak 
Doguda 

Yazan: BiR MUHARRiR 

J APONLAR Midvay adası a. 
çıklarmcla bUyUk bi.r deniz 

harbin! kaybebni3 görfinüyorlar. 
Heniiz bu savaşın bitip bitmediği 
,a.nlaş11madı ve bu satırlnnn yazıl-

a d kiknya kadar da Jponlar hiç 
ibir tebliğ neşret:mediler. Yalnız 
bir tarafm iddia.larmı haki.kat gi. 
bi ksbul etmek doğru değilse de 
Japonların iki veya Uç tayyare ge
misi kaybetmiş olmalan ve birkaç 
kruvazörlerinin de ha.sara uğramış 

ltalyan tebl · ıı 

ingilizlerin mukabil 
taarruzunu kırdık 

--<>-

Biat Taay 
komutanı esirler 

arasında 
Roma, 8 (A.A.) - İtalyan orduları 

umumi kararglllimnı 788 numaralı 

tebllği: 

DUşmanm zrrhlı vasılalarile deste>. 
!enen mukabil taarruz hamleJerl plya· 
de birliklerimiz tarafından açıktan a. 
çığa kınlm!§, dUşmıından l:SO esir a. 

_... l>e\-amı 2 ncl aay:tada 

ll kahramanının ordulnrmı ve k~. 
rargıihını her ynndan sarmak im
kanlarını elde t!>cleceık gibi görU. 
nüyorlar. Çan Kay Şck'in demok 
nı.silerden da.ha fa?..la yardnn iste
diği haber vcri1di. Şimdi de Vişi. 
aen haber verildiğine göre Çunkin
ge son yaroım ~·olu olan Suşi.en 
tren yolu da Ja.ponla.rm eline geç. I 
t•ıis veya geçmek üzeredir. 

Çin muka.vcmetin1n Uzak Doğu , 
ve dola.ymyle bUtUn b\ı dUnya har ı 
bindeki ehemmiyeti malfundur. 
Dt>mokras:lcrin ~('T timitlerl iki 
temele dayaniyQr: Avnıparun do
ğusunda Ru.s, Asynnın doguı:und ı 
Çin mukavemeti. Rus mukavemeti 
yıkılırsa Avrupa harbi, Çin muka
vemeti yxluhrsa Asya harbi De. 
mokrasilel'.' aleybine fena neticeler 
verebilir. 

.Japon SÖZCÜSÜ 
diyor ki: 

Cinde zehirli 
gaz 

kullanmadık! 
Tokyo, 8 (A.A.) - Japonyanm 

harp hareketleri CS."lasmda gtmdlye 
kadar hiçbir düşmana kartı asla bo. 
ğucu gaz kullıınmadığı ve düşman 

boğucu gazın kulJanılmasmı yasak e· 
den beynelmilel mukaveleleri 1hlllJ et. 
mediği müddetçe de kaUyen kullan. 
mıyacağı resmen bildirilmektedir. Bu 
demeç, bugün hUkCimet sözcüsü tara· 
tmdan yabancı basın mümessilleri 
karşısında söylenml§ ve Japonların 
gQya Çlnde boğul'u gaz kuılandık • 
lan ve bu harekMı Blrle§lk Amerl • 
kaya müteveccih olmasından dolayı 
Amerikanın da aynı şcldldc :mumale· 
ye başvuracağı hakkında cumhurrelsl 
Ruzvelt tarafından demeçte bulunul • 
duğuna dair yayılıın haberleri yalan. 
lamıştır. • 

Amerika labı·ikalarr bir çok 
yeni silahlar yaptı 

Vaşington, 8 ( A.A.) - Nev 
yorkta çıkan havacılık mecmua _ 
sından. anlanldıılına göre, Ame
rikan fabriknlan bir çok yeni 
silahlar imal etmişlerdir. 

Mısır Kır al içesine 
verilen unvan 

Ceaet kuyudan çıkarıldı 
tahkikat yapılıyor 

B&kırköye bağlı Kalıtarya köyün. 
de 26 metre derinliğindeki bir kuyu· 
da hUviyeU meçhCıl bir erkek cesedı 
bulunmuştur. Ceııet dıp.nyn çıkarıl. 
nıı, tahkikata bU§laIUnl§tır •• 

kadar uzatlldı 
Ankara 8 (A.A.) - 9 eylül. tarihin 

de'l iUbaren benzin tevziatına tatbik 
edilmekte olan tahdidat 9 blrlnclteo • 
rln 1941 tarihinde UAn edllml§ olan. 
esaslar dahiılndc 9 temmuz 1942 ta. 

ibulunına.sı mUmkUndlir. Bu ye· 
nilgi, Amerikan donanması ~in 
hakiki bir fel&kt't teşkil eden Pe
a.rl Harbaur hezimeti kadar bUyUk 
olmamakla beraber, Japon donan. 
masını uzun milddet açrk denzı
lerde serglizeşt nramalt sevdasın. 
dıızi vaz geçirecek Dl.2.hiyettedir. 
• Buna mukiı.bil Çinde, Japonlar, 
Çan Kay Şek ordularının son du
.nımunu da büyük bir tehlikeye 
.sokabilecek ilerlt>meler elde edi. 
yorlar. Gerek Yunnan bölges"n
de ve gerekse Çunk.ingin doğusun. 
da ve ~al doğusunda ilerliyen 

rih1no kadar devıun edeoekUr. ~ Japon Jut'&!an, bu gidi§le Çin mil-

Şimdilik A vru~nm doğusunda 
endişe verici bir hareket yoktur 
Alman taarr;ızu başlam:ı.dığı gibi 
bundun va.'! gcçildiğj;ne dair şayı
alar da zuhur etmcğe başlamıştır.' ' 
Haziran ayı çıkmadan bu hususta 
bir hiikilm verilemez. Fakat Çinde 
Japon ilerleyi~i endişe verici bir 
mahiyet alnııştır. Ameri.ka, kira 
ve ödünç vernıe knnunu gercğınce 
Çitıc yardımlarım a.rtıracakbr. Bu 
yardımın Çin mukavemetini kuv. 
vetlendlreceğine ı:;ilpbe yoksa da 
Japon akınını durdurmağn ne de
rece yarıya.cağı ~imdiden kt'Stirl. 
lcmez, 

Mısır Kraliçesi F'evziyen!n Onlversl· 
te talebeliğinln ilçUncU senl'ldevrlyesf 
mUnasebetlyle Kahlrede Abidin mey. 
danında bir geçit rı!sml yapılmış ve 
kraliçe törene ııskerl Unlforma De 
iştirak etmiştir. Kraliçeye bu mUna_ 
scbettc "BUyük :Milr§ld" unvanı veril· 
ml§Ur. 

t 

ta)'l aredeıı alınmı:t bir resmi 

.. iman tayyareleri 
Sivaslopol 

e •• •• 

denız ussune 
Ağır 

hücumlara 
başladılar 

---<>-
ekiz Sovyet tay • 

yaresı dtlşOrilldl 
Ku)bl~, 8 (AA) - IUlyter ajan 

mun husust :muhabiri bildiriyor: 
Almanlar geçen ilkkl!.nundanberi 

ilk defa olarak Sivastopo1a yeniden 
taarruz etmektedirler. :Karada ve de. 
nlzde faallyetto bulunan bUyUk hava 
te§klllerl deniz Ossllne akınlar yap . 
makta iscler de hava nıUda!aa teşk1· 
!Atı şimdiye kadar bunların 11clılrde 

clddt hasarlar yapmalarına mani ol • 
muşlardır. 

Diğer clhetten, Kafkas yolunu ka.. 
payarak ce:nup cephesinde Almaniar 
tekrar faaliyete başl~lardır. Cuma 
ve cumartcsl günleri bir noktada SOY 
yet latllıkA.mlarmı dö\'llleğe teoebOa 
etml§lerse de taarnızJarmı yedi defa 
tekrarladıktan sonra gen pUskUrtQl • 
müşlerdlr. 

Bcrlln 8 (A.A.) - Askeri bir ka7. 
naktan haber verlldlğlne göre, Kerç 
yanmadasmda Alman aavaş uçakla • 
rından mürekkep çok bUyUk teşldller 
kara, kıtalarmm harekeUerin.1 destek· 
(eml§le.r ve Sovyet sahra mevzflerlle 
bataryalarını ve Slvastopol §Chrlle 
limanını bombalamışlardır. Bu ke • 
slmde Alman avcıları 8 Sovyet uçağı 
dUşürmUşlerdlr. 

Bir kaza 
I§ Bankasının SamBUn 

§Ubesi muhasebeciai öldü 
Bugün Beyazıtta genç bir mubaae. 

beelnln ölümüyle neticelenen blr k:ı 
za olmugtur. 

Bir mlldd&tenberi lstanbuıda lzlnl 
olarak bulunan Samııun İ§ Bankar; 
muhaseb9clsl Abdurrahman Ulkeı 
Annesinin Beyazıtta Kalenderhanc 
mahallesinde Mehmet efendi sokağın. 
da 4 numaralı evinde otururken, bil 
aralık tnbancasmı temlzl~ek fste 
mit, fakat tabanca her nasıla. patla: ' 
mıştır. Çıkan kurşun Abdurrı:ıhmana 

ı-.abct ederek ısıumune sebep olmuı 
tur. 

Annesi tabanca sestnl duyar duy 
maz oğlunun yanma koomuı, on~ 
cansız görmüştür. 

Eair iki Alman generali 
Kanadaya gönderildi 

Ottava, H (A.A.) - MUda!aa na 
zın Ralston, son on be§ gUn zarfmd 
Kanadaya gelen binlerce harp •lr 
arruımda iki de Alman generali lmllln. 
duğunu söylemiş, fakat bunlann lı!tm.. 
lerinl ıtıa etmeınlştır. 



1 - EN SON DAKtKA - 8 HAZiRAN 194% r~Zı\RTF.~t 

Finlandiya Mahkeme Salonlarında 
Amiral Nimizin tebliüi 

_.. Battarofı ı ocl sa,.ıada 

~dan geri pü~rtüldükie
lt ram.an nğrr darbeler yemi~ ol_ 
l!lllanna rağmen, "henüz kura 
inlerinde çok miktarda. tayyare· 
!eri bulunduğunu,, ua.,e etmiş
tir. 

Almanyaya dalla 
lazla yaklaşırsa 

ıv- Battarllfı 1 IDd .aylada 

!undukhırmı veya bunlo.nn bB.f'
ka gemiler mi olduğunu söyle 
mek mümkUn değildir. 

sar ira ık 

Amiral, Amerikan donanması_ 
nın beklediği ve ona göre kuv· 
vetlerini hazırlarlığı bu bUyUk 
deniz ve hava muharebesinin 
Pnsif ikte harbin inkişafı üzerin.. 
de müessir oa.bilcceğini, fakat 
mnu.n Japon kuvvetlerinin uğra
drklnrı hasarlara bağlı bulundu_ 
ğunu söylemiştir. 

Amerika Finlandiyaya harp 
ilan edeeck 

Vaşington, 8 ( A.A.> - Bir 
basın toplantısında beyanatta 
bulunan Amerika hariciye nazırı 
Kordel Hal, Hitlcrin Finlandiya· 
yı ziyareti bu memleketle da.ha 
sıkı bir işbirliği yapılacağını 
sezdirmektedir. 

Bir düşman destroyeri ba.tı.. 
rılmıştır. Bir Amerikan destro
yeri, bir denizaltı tarnfındn.n ba· 
trrılmış ise de civarda bulunan 

gemiler mürettebatın kurtarmış 
!ardır Ölü miktarı amır. 

Davasına çıkmadan evvel, bütün temyiz 
karar:arını birbir elekten geç:rmiş ?I 

Fin!fuıdiv:- bu tarzda hareket 
ettiği takdirde, Birleşik Amerika 
kendisine harp ilan edecektir. 
:iemi§tir. 

Hitler 

Ha~ıııy adalan silsileei civarın Daıvacı Belkis adında, ciddi 
da ikinci derecede mUhim bir de- tavırlı, çatık kaşlı bir genç kız
nizaltı faaliyetinden ba.~a bü. eh. Suçu da iki metreye varnn 
yük Okyanusun bu h-esıminde sü· uzun bovlu, kabak kafalı, iri yar' 
kfınet hüküm sürmektedir. şişman ·olmasına ra~en ufacık 

Bu tebli'?de Amerikan muhrl suratlı 60 lık bir adamdı: Ku· 
binin torpillenmesi meselesi bu yurncu Kirkor. 
muharebede bir Amerikan harp Genç kızm iddiasına göre, ha. 
gemisinin tahrip edildiğine dair dise Şu idi: 
alınan ilk haberdir. Aynı 7b Kendisinin bUvlik anasından 

King, Havn<y adalarının her 
ne pahasına olursa olsun müda· 
faa edilme!eri 18.zım geldiğini e. 
hemmiyetle kaydetmis ve Pcarl · 
Harbur'u ''Pnsifiğin anahtarı,, 
olarak vasıflandırmıştır. U " k ar Ahında manda bu muharebede bir Ja· yadigar kalma, 16 sarı lira kıy 

mumı ar gcı pon destroyerinin batmldığma metinde bir çift elmas kiipesi var 

Amiral, Japonların geri çekil 
miş olmalo.rına. rağmen, Midvay 
muharebesinde "rnnğlO.p'' olduk_ 
larını söylemekten kat'iyetle çe· 
kimnfştir. 

... B ek·ı· le dair verilen ilk haberdir. tnlŞ. Fakat küpeler eski moda ıacar aşv 1 ıy .=.::..;.:__:..:.:.:~~;;;,;.;..__.:.... __ olduğundan bunları vidalı yap-

go .. ru"' ştu·· italyan tebllftl tırmağa karar v~rmiş ve çarşıda 
kuyumcu Kirkora götürmliş. 

Midvay'ın müessir surette mü_ 
dafaa edildiğinden ib:ılıscden a: 
miral, kara üslerinden gelen 
tayyarelerin mühim bir rol oy. 
nadrklannı bunun do. dilşmanın 
tayyarelerini bulundurduğu ma. 
!hallere ve kara üslerine hücum 
etmemek doğru olmıyacağını is
bat ettiğini söylemiştir. 

.- ~tarafı 1 Jn<'J ıınyrnda Kirkor istediğinden alil yapa 
. ım~. birkaç zırhu otomobil ve kam· Ud 

Bcr.lin, 8 (A •. A.) - Führenn yonet tahrip cdllr.ıl;;tlr. cağını söylemi3, lakin bir m -
umumi ka.rergahı tarr.fından Dünldl teb !(;de hal>.:r verilen mu. det sonra küpelerini alacağı za. 
ne,şredilen hususi bir tebliğde vnffakıyetıı hnrekct ncUcclorlndc al. man bir de görsiln? Bir tane 
Macar başvekili Dö Kallay'ın dığı.mız bUytık ganimet 6nemll mlk • sinin tası hem zedelenmiş, hem 
altı haziranda umumi kararglih tarda malzemeden ba§kn 50 top ve de çatlamış. 
ta şansöye Hitlcr ile buluştuğu takriben bir 0 kad:ır tanksavar topu Genç k~ §imdi mahkemede 
kaydedilmektedir. Bu buluşm~ da esirler arasındadır. :'5'' harn~nn.! ıslık. çaldınreasına 
esnasında siyasi ve askeri vazı· 10 uncu motörlU Hind tuğayı komu ·onı•"rr.ı.ıc soyle dıyordu: 

Matbuat toplantısı esnasında 
Duç Harbur 'dn vaziyetin biraz 
karışık olmasının iki sebebi mey· 
dana çıkmıştır. 

yet görüsülmüstür. tanı, eslrlel" arasındadır. ı -Her hnlde, taşı sıçratarak 
8erlin, 8 (A.A.) - Macar baş. ,,. ., ;,. zedeledi ve <;atlnttr. 

vekili ile hıı.riclye nazırmm cu- Londra, 8 (A.A.) _ Libyadrı /'~~di k!~ı:ı·"'tindenJazlaı~ane. 

King birknç gilndenberi bu 
bölgede hava. şartlarının pek fe. 
na olduğunu söylemiş ve mevzii 
vaziyetleri Vaşingtonıdan ndık 
ları umumi emirlere göre tahlil 
edecekleri dü!}ünUlerck seferde 
bulunan subaylardan V~ins.;:.on'a 
mümkün olduğu krubr nz haber 
~ndermeleri istenildiğini belirt 
miştir. 

martesl gllnli umumt kararg8.hın. muharebe gitgide şiddetlenmzk· 'ı ı< yır etleri olan kupeler~ ~e 
da Hitıer tarafından kabul edil- tedir. Tobruh-un cenup batısında 11u sur<:tle arızalandı. Kmdis~nın 
diklcıi resmen bildirilmektedir. ço"l yoll"""'""'ln birleştikleri nokta_ hem cezaya c:arptırıl!Dasmı ıstı-
Marefial Keyt.el bu müJlıkııtta hazır ... "' " hem d tn_.., t verme· 

d ·h ku· .. ·~1,....; hn--,, , orunı. e ........ ına bulunmuetur. a mı ver y ,,,. """• IA-ıuu.u. • . • ed' 
kaıı,-·~lar f-'·at Britan--'..:ıar sını rıca. ıyorum. 

Berlli:ı, 8 (A.A.) - Resmen blldlrll_ lA.1~ H.I\ .Ya.oıı G k 1 t k kulakl 
b h.. rbe dol!.-· atmı....._ 1enç ız nn a ır en, an 

dlğino göre, Macnl" b:ışvcklll He ha. u ucı.ımu ga t;;TU gw.&, ~ • "tt·~· A- ıft--'· ı eı· 
Şl'ddetlı" i>11.rpı~aıardan -- ng. ır ışı 1.gı.n~n o ~. ~ ı. rlciye nazınnın cumartesı gUnU Hlt· ~ ....,., ~..... b b rok kul - d 

ıeri zlyareUert esnaamt!a si•"'.,. ve tn!!ilizler He.mı.ak kalesini ele nı oru gı 1 yapa agm ~ 
3 .. ~,. 0 • • lerd. tutan kuyumcu Kf rkor ise aksı 

askorl meseleler görUlınU§tUr. Feld l!CÇlI'ID.1§ ır. ·dd' d l . 
Mare~aı l{eltcl bu g~rU§mclcre iştirak Birülh3kfmde b:ru?uııan mütte_ 1 uı a-y<: 

1
' • • 

Pasifikte şimdiki faaliyete 
müncer olan hadiseleri gözden 
geçiren Kin~ Mercan denizi 

filt · kuV"Vctlcre karşı yapılan de" - ~e d~ ıse ?bu ~· h_lklın 
etmişti!", ·am1 tan hal§ bir netioe -ver- be:y. hı~ dognıdır. Gctınnı~ ol-

' !şt. rruz dugu kiıpelerdc, esasen tabıi a: 
Japonlar 

muharebes!nden biraz sonr~ J.; çı·n toprakla. 
ıx>nlann bır şey yapmak uzere 
bir yere gidecekleri nnl~ıldığını • • 

.Ci~::r:!~ranm ve gittikçe kuv_ 1 rında llerhyor 
'fttlcnen diğer kalelerin kar§ISlll- Çinlilerle Japonlar araım -
da düşmanın .kollı::_rynı :ı<avuştu· da göğüs göğüse 
rarak ~emır~gıne işaret e. muharebeler ohıyor 
den Rıng, harıtaya bakarak . 
.eözlerine şövle d~vam etmiştir· ('unkıng, 8 (A.A.) - Pazar gU-

1.filhim ileri postalarmıIZin ~- nü ııeşred_ilen tebliğde cıöyle de. 

d D = -..A..· • l\• 'd nilmdrtedir: 
nsın a uç ~~·uur :ıe 11 Çeldan e letinde Japonlar cu 
ny'm yapılacak bir a.km veya . g ya . 
15. ı·ı· t bb" ·· Un -~ kr martesı s:ı.bahı Şuhsfcn üzerine 

ı a eşe usun muvcı..u.a • to ltı 11..!- .. ftft· ............. 1., .. dır 
t . . . ,.,:ı b'l k - p Uü. ~nıız )Qf'~ • 

ye mı temın 't."l.le ı ece en mu- 'Bu.radft•·= .. ft d d:' ..... anm "t .. 1 ld v h :w: u.ıı.ı .!.&Ava mey l1llI ..... ... 
saı us er o ugı.mu emen «.1u· Un dllşmll .. tür' Çinli! Ş·Lı.ft· 
t .. d " t l' ed M vaf e c ...., · er u:ıwı-un unyn es ım er u • ,. • . ..n..ıı-•· 1 rdır 
fak ts. l'k h ı· d · · ,~;........ en ın merKezıne c;~ um> c . 

ıye ız ı a ın e ıse ... ~ .. an ... d" bu-.:ı- ··~ı ...ı;.;;.n •d 
v k 1 v d :;itm ı ·~ go6 uS 6 v 6 uee §ı • 

agır ayıp ara ugrama an veya d tı· """'"'"'"1 ım-•·taa-
t . l . h cd"l ed ,.,,,ı..· e ı ça ... ..,.,.- ar o ~ ... 
an:1~'.Y e !m a . ı m en .. ~ı- Kl:ıngsl-Oen Fu nehri şark sa-

lebılırdı. Dığer c~h?tten du?ID~· hiiini takip ederek ilerliyen bir 
nın Mercan ~cnı1:!1~ yenı ~ı; fapon ko!u cuma s:ıbnht J.ildatu 
t~~rruza geçebılece!P.nı de. peka!a dan geçerek 1.ıişva.n (Fu.sov) e gir. 
bılıyordnk, ~unun ıçın Mıdvay a nı~tir. 
yapılacak ~bır t.aarruza mukave : TstngMi.?n'den iclen ve cenu-
met e~ege ~azırlandık. H~tta bu ~kiye doğru ilcrllyen bir Ja. 
Al~ka n.~ . bıle taarruza . ugra. pon kolu p~ ~mı Tsln
yabilecıegını hesapl~. Mıdvaya gh.ıtlen"in 60 kilometre kadar ce. 
rapılması muh~l bir taarruzaı nubu ıtarkislnde bulunan Şhngşun 
x~ı koym~a hazırla!1ırk~n ling'e ka<lır gel!rıiııtir. Bu kol §im
.Birleşik Amerıknm ~enka ıle di şariın doğru, Şiaşgşunling'in 50 
'Avustralya arasındakı ınuvasa:la kilometre kadar şarkında bulunan 
:tıattmı müdafaa etmek zarureti· TunC7siang istikameti ilerlemekte. 
ni d gözönünde buundurması dir 

0 

18.ztmdı .• ~akat harck~ ~ Nanşungdan gelen Jaoon kuv
lraran ı~~le teh1:keye gır. vetlerlnin nı kasından ilcrliyen mu 
mek,, prensıbme dayanarak ve- hiuı Çin kuvvetleri şimdi Fu ne. 
rl!_mit'tir. B'.ı prerurip, ~ ;,ır birleri a.rasmdald böl~ cenu
bölgede taarı uza uğrama.k tıeh· buna doğru yollarmn devam et. 
Jikcsini g'.ize alarak elde mevcut tılektedriler. Bu Çin ko!1an Ja
kuvvetlerinin r.e suretle kulfanı. ponlann geııilerlnde bulunan Çin 
iacağrnı kestir.ınekten ibarettir. birlikleri ile ff.mdi irtibat tesis et. 
~imdilri muharebeye girişmiş ol- ~!erdir. 
duğumuzdan dolayı özür dileye· Cuma gijnll öğle üzeri bu Çin 
eek Ta.Ziyette buhınmadıgunw birlikleri, daha cenupta Japon 
.za~"'"llm.- ileri h~ne muka.-vemct eden 

'Memı ır. d • k" n1 rd "d' Tunı,, 8 ( A.AJ _ Lltiyai!& rıza erız, ı o a an va.r . ı ı. 
muharebe tngilizlerin hafif çıe ı~ Bu arızalar taşların ekserısmde 
hinde devam ediyor. İngilizler bu,lunur. fnrk bile ed~l~cz. . .. 
Harmat, Tnna.r, Knighstbridge'd<. ra~larm; nasıl getırdıyse o~•ıe 
sağlam bir surette tutunmakta· nlı~Iı?hr. h.abul ctmoorum dedık. 
dır Cepheden gclen haberlere lerını.. . 
göre Libynda cereyan etmiş olan Şahıt ol~r~ .dlnl~nılen. ktı· 
çarpışmalann en şiddctlisi, şim. yumc~ Ce~ a.hırcı oglu da şun 
d. vuku bulmaktadır 1ki taraf laı-ı soyledı: 
d 

1 vaşa mühim kuTvetıer sür- - Bu genç kız evvelA kUpclen 
r:e:te ve sıra ile teşebbüsü ele ~ana getirc'l:i. İşlerim .. çok .oldu. 
alınaktadrr gundnn Kırkora gonderdım. O 

Almanlar, ilci gün evvel, cama ~-ıman. k~peleri tetkik ctmiş ve 
günü teşebbüsü ele almış bulu l,en~~· rul k 11 kil "' 
nuyorlardı - ~ C:g e u anm. , çutt 

.Rommel'fn yaptığı yarma te. hBfU!ll• ıyı taşlaı:3ır bu~l~r. de 
şobbüsli akim kainuş ve kuvret- mıŞtım ve t~m. bı_r tanesın~n kc. 
!eri Knighstbrldge'den atılmış, narında hafif hır arıza varaı. Bu 

b. "de ,f.~n-..... ...-.ır !her taşta ras!enan fl.nzaydı. 
ıraz gen ı.ıvp•<U.U•u&"' • Bel'·· Ce hirci" ~ı 
İngiliz ve Hint krtalan atb; ıa~. . va og UDUU 

manın gerilerinde mühim yerlere şchad;.~ııı k~~~ed· k . 
girmeğe muvaffak olmuşlardır. ~-=- + .. n~ ~~! •• • 

1
• en 

• u.ı.;,UJC ~ı 5~""'"ı~ıgım zanıan 

K 1 · k" I d · lıiQbir armaları Yoktu. o onyamn resmı çe ı ı tlk iki oahit önce dinlenildiğin_ 
_...~taraflı ucl •yf&cl& den mahkmıeoe ,.va.pılacak bir 

Rhln nehr1Dln 80l Ahllinde bulunan şey ka.1ma.ınJQtı. Hakim, Belkisc 
sanayi bölgeslnd6 önemli hasarlar °'· son olarak ne diyeceğini sordu. 
muştur. Bu kısmı Elırcnteld bmgesi Muhakeme aırasmda, elindeki 
olup Rhelnvalz makiı:ıe fabrlkalarly- ufacık bir kağıda nrapça harf· 
le K. c. Ma.user fabrikaları burada terle küçük küçük notlar alarak, 
butunmaktndır. Birçok deııiz aanayll muhakemesini bir avukat gibi ta. 
fabrlkaslyle Kolonya • Mulhcim~ki kip eden genç kız: 
Elektra kablo tabrikaaı ve daha iki - T&bü cezasını istiyorum. 
büyük otomobil lA.Btiğt fabrikası, sar. dedi, çünkü hadisede kasıd var 
sak duvarlardan ibaret kalmr,tır. BU· dır. Eğer böyle olmamış olsay_ 
yUk garla Nipcs §lmendl!CT atölyeleri dı, doğrudan doğruya hukuk 
etrafında tahribat, bilhassa pek bU. mahkemesine müracaat ederdim 
yUktür. Katedral, öne.mu sanayi he_ - Kasıd olduğuna nasıl bük~ 
deflertne çok yalan bulunduğu halde mediyorsunu:t? 
buraya bomba isabet etım.e~tir. Bu _ Evvela taşları geriye götür 
da bombardmı&nm ne kadar dikkatle mek ist.edim. eonra Kirkor ısrar. 
yapıldı~ g&Jt:ermektedir. lngW:a la ''bana bırakınız, sonra a.lrrsı
totoğrat keşif tayynreleri, kendilerini nız!'" dedi ve alıkoydu. Bu da 
Kolonyaya TimD&ktan menetme~ ça· ortada ka.sid olduğunu gösterir. 
lışan Alman uça.klarmın alddeill te.. Sonra temyiz mahkemesinin, bu 
uebbllslerlDI kıırvıJamak zorunda kal. husustaki 31., 32. 33, 34

1 
35 il!h 

_ımşıa __ rdJr __ • --------- kararlarını bir b1r tetkik ettim ve 

muhalif bir karara tesadUf etm • 
dim ... 

Genç kız herhalde. davasını 
kazanacağına pek de ihtima! 
vermiyordu, ki, ııunları da ila'\e 
etmekten kendisini alamadı: 

- Sonra temyiz de edeceğim. 
Hakim gülümsedi: 
- Ebette, bu sizin hakkınız. 

Fakat lehinizde bir karac alını. 
yacağınızı ne biliyorsunuz? 

Genç kız bu temenniye can ve 
gönülden i. tirak etti: 

- İnşallah. 
- Netice itibariyle ce?,asını 

ve tazminat ödemesini istiyorsu 
nuz, öyle mi? 

- Evet. 
- Ne ka.dar~ 
- Ceza mahkemesinde oldu 

ğumuzu unutma.-:iıı;tm için bu hu 
sustaı herhangi bir münnkaşa ol· 
masın diye, 75 lira tazminat is. 
ti yorum. 

Kirkıor miktarı pek fazla bul· 
muştu, ki elini "Oooooh!'' diye 
salhynrak, ayağa kalktı: 

- Ben bir kusur etmemişim ki, 
75 lira ödeyeyim. Taş inzalıydı 
zaten!. 
Wrkorun son sö'Lii de mbta yazıl 
dıkta.n sonra haklın heyeti krsabir 
müzakereye ~ekildi ve hMisede 
bir kasdı görülmediğinden Kir. 
kor hakkında beraet karan verdi. 

Bclkis, hiç de memnun olma· 
dığı yUzünden anla.'Jl}an karan, 
kelime be kelime not ederken, 
KirJror: 

- Alla.11 ömürler versin, (tiye. 
rek dışarı çıktı ~ akıbetini du.. 
dağm.m üstünde bulunan benin 
deki kıllan titreterek bekliyen 
kansnun yanma yürlldil. Kolu.na 
ftirere.k: 

- Kirkorini tebrik edebllfndn 
altık, madam. Beraetini almIA
tır ... 

'ADLiYE 111U11 ABIRI 

Alman polis 
teşkilatında 

Badıniara ço 
verilec 

Bern, 8 (A.A.) - Zürihde çıka• 

Tat gueOOslnln Bertin muhabirine 
g<lre, Alman polis te§kiJAtmm büro 
'İ§ler!nde erkek yerlne kndm kulla.nıL 
masr <?roredilmi~tir. Yalnız yUksek 
makamlar erkeklerin ellerinde ola. 
caktrr. Polis işlerine kadınıann alın. 
ması polis teşkllrıtı relslne brmkılmrıı. 
br. 

Bu emrin sebebi erkeklerl ba§ka 
l§lel"de kullanabilmektir. Bu suretle 
l§gnl altındaki topraklarda emniyet 
kuvvetıcrı arttınlmış olacaktır. 

in ce e!erı 
Seyyar fab •kalar 

vücuda getirn1işle 
Çunı;ldng, 8 (A.A.) - Çin 1:etcle 

rl, istenildiği zaman başka yere nıık. 
ledllen ve bUhassn Çckiang'da Japon· 
tara karılı yapılan muharebelerde mu_ 
hlın bir rol oyruyan "seyyar fabrika. 
lar,, vücuda getırmi§ıerdir. Bu seyyar 
endUstrlnln amelesi de ıuıkerdlr. Bu 
çetelerden bazıları son günlerde bir 
kaç mahalli 1 n sert almış. 
tardır. 

iKA 
Küçül; Uiinlar Kupona 

(Uu ınıpoon eklenerek C6DderUeaell 
~ rwnn ve la werme U4.nlan En Soıı 
Oıı&.Ucı:ıdn paraau llefrecı1Jecıekt1r. fh'
ıennıe tekll.ft rGocleren okuyucularm 
nllıroı knlm:llı nzere ea.rlb ~ 
:ı! blldlrweien l.IW.m.) 

El'lenme teklilterlı 
• YB.§ 22, boy 1,68, kflo TO, orta. 

mektep mezunu, serbest Ucaret ya. 
pan, ayda asgart 70 Ura kaz.an:uı. 

klmsestı: blr genç; 19 yaşlarnıda, ~n, 
güzel ve namuslu bir genç kızla ev 
ıcrunek istemektedir. <T.K.. 22) rem
zine mUrncaat • 370 

lı arıyanlar 
• Bir senç, ort&mektep v Uae 

talobelerlıl<ı '•geometri, arltm&tik. !1· 
zik, kimya, biyoıoji, nebatat, tranmz. 
ca, resim,, derslerini mUkemmel Ter • 

ıncktecllr. Dem sao.U 2~ ~tur. 1r 
u~ cıı!ertn saat 11,30 la 12,SO nmmıd& 
Grdıkp:ışa.da, Baltpıl§a yoıruounda 

Sandalcı tbaan eokak 23 numarada 
(Ahmet l{ma) müracaat • 2 

• Ortamektebln son amıfma geç • 
m<J h yatta ktmııe'liz bir genç, iyi 
blr ailenin yanında evlAtlık olmak 
~ eya blr mUessesede çalışmak iste • 
mcktecllr. (Yenı sabah gazetesi yıuım. 
da ııs numarada ahçı Emin Yılmaza 
mnracwı.t _ ı 

Müteferrik: 
• Dlın:t mektebinin b!rlncl ve lk!n· 

el amıt talebelerine yarar bir tur ma_ 
ldnı:M ve mntetcnik mıılzemc ace.le 
satıııktır. Arzu edenlerin lstaııbul 

posta havale eefi Sezal Pulcuya m1i.. 
rncaatlan Teıeton: 24219 den 22 lıl. 

teDmC$i, 

Aldın na: 
Aptula remtzlert yuıb :>laıl .. 

ktıyucu.larmınm aamlıı rma gelen 
mektuplan t<tarctıanemtz.dcn (pazar. 
lan llarfg) bergttn ab3htan l\kl~ 

kadar n ııaaı ı 7 cıco sonra ııldIJ1m' 

lan. 
<S.c.K) (GatJ {E. Ural) ('.aO.) 
(H. ôns:ıl) (Ş.U.) (H.B. 888) <S.F) 
(R.R.C.) {Bayan Vlktor) (N.C.K.) 
(~29) (A.M.) (Eı..) (Ş.B.) (B.B.G) 
(Mihrace) ('l'ekcan) (Yedek deniZcJ) 
(T.B.R.Z.l (Ş.Ji'.) (Naciye Dindar) 
(Kalender) (N.N.) {B.T. 4) (Varlık) 

(Gün 40) '(S. GUrcan). (Ş.U.T.) (Acc. 
le) (H.R.K.)' 

Basya S!blrya a 
sler vere .e mi 

Vi§i, 8 (A.A.) - Nevyork 
Stın gazetesi, RW?Y& ile Bireşik 

merika arasında, birl<:şmiş mil. 
etlere Sibiryada elverişi üsler 
verilmesi müzakerelerin devem 
ttiğini söylemektedir. 

Bir Japon denizaltısı 

vustralyada 
ki f'!e rA topa tuttu 
Lon.dra, 8 ( A.A.) - Bu sabah 

erkenden Avustralyadan alınan 
bir haıbere göre, bir Japon denı 
zaltısı Sidney ve Nevcastle şe· 
hirl<?rini gece yansından biraz 
sonra top ate~ine tutmuştur. 

Her ıki şehirde de hemen t~ık. 
lar söndürülmüştür. Sidncı de 
pek az hasar olmuştur. As cıi 
tl.'sisler(' hiç bir isabet kayde!Jıı. 
me.:niştır. 

ı•nıg, 8 (A,.\,) - Hcydl"lhlr 
t ren! dUn, Prag §Btosunun m"I" 
avlusunda yapılmqttll". 

'fT'"'lltır ve yanında himıı.ye ld:ırcııi 

l~ıneti nznsr olan Hacha da t6rcn. 
• ,,zır bulunmuşlardrr, 

Pollıi geıcrall DaıuE'g s6yledlği nu. 
tukta Heydrlhın vntnna yant·~ hlz· 
meUerl hntırlntmıştır. 

Törenden sonra Heydrlhln cenazesi 
Bcrline götUrillmUştUr. 

l& tedbirlerin nasıl almdığmı Çln kuvvetıe!'i fle birlikte Japon 
anlatan King, harbil'\) nazırı ce. 1 kıtala.rmın gerilerlne taamız et
neral Malııal ile Stimson'un ve ~lcrdlr. 
bmat kendisinin T~ U7.eri.ne Diğer cibetten Kfangeinin §ima. 
yapılan akından sonra Ja.ponfa- linde bulUMn Çin kuvvetleri çar. 
:rın "'.ııevahiri kurtarmağa .. mır ~mba akşamı aynı znnıa.nda Nan. 
ltakkak surette :te3ebbfu. edecek. ~g. Anyi, Çan ve Ntu1t.~n da da
Jerinden anin bulunduklarını hil olmak Uzere bUtün Japon üsle. 
9i5ylemiştir. ıine taa.mız etmişlerdir. Bura.da 

ısveç lzerlnde 
açan tanareıer 
Stokholm, a (AA> - M:Uda!aa 

nazın Edv11ı Skoeld. radyoda eöyledL 
ği bir ı:utukta deml§tlr kl: 

!sveç, llUlh lstıyor. Fakat hüniye • 
tlınlz bahasına değll. 

' inhisa 
Umum MlidDrliiğürl e • • ' 

rennl Slnnetçı 
Karı Eşsiz 

KOçUk cerrahi: .Aşı enjeksi· 
yonlar, pansnnan ve hacamat 
)Mpat'. 

nğtr kayıplar V't'ren rlUşmandan 
~ok miktarda askeri malzeme alın
mıştır. 

Çocukl~ bir ailede ev isle
rine b:ı..\a.hilece-k 30 - 35 ynr; 
lanntl.l bir baya.na ihtiyaç 
vardır. Talip o'o.nlann Vakıt 
matb:uı.".ı V'!'Zllcdan Behnıın 

Müteaddit, Alman uçaklarmm ts. 
veç arazisi üzerinde uçmaları hAdlse • 
sinden bahseden nıızır, şu sözleri UL 
ve etml§tir: 

Muharlplerln tarntsızlJğimrza Te 
havalanmı:ı:a hürmet etmelerini isti • 
yqruz. ı~onınmıı tedbirleri bu andan 
itiroren arttınıacaktır. Adres: .Alcsaray Polis merkczı 

karşısında No. 1- 2 Tel: 2093i 
dPn isteyiniz. ııiaınU•zce.n••'•:ıımmmür.ı.•.rlicıı•a•t•<'llİ)m'1•em-cs•i•. il Oğretmenlerin zam lıararı 

Adana belediye rei•liğinden: bildiı ildi 
1 - lt.taiyemız için 500 metre hortum almı:ıcaktır. 
1 - Satm e.luıacak olan beş yUz metre hortumun muhammen bedel! 

'fsıi) lira olup muvakkat teminatı 165 liradır. 
a - !Jaaleat 2t.8.H2 m.lı gllnU saat onbcşte Adana bcledly" dairesinde. 

:a 1 2 '. ~fıl*> ~tır. 
._ bUklllırtn lhalcc.'en evvel §artnemevi gl:Sımck ve muvn!<:knt l<'ml· 

ı.-. ~ak Userc AClon.ı. belediye itfaiye Amıfüğine ve ıhııl~ gUnU rnuay. 
yen eaattc belediye cncUmenlne mUracaatlıın lll'w olunur. (6253) 

Zam gören orta tedrisat oğr&tmen· 
leıinin :r.am hakkındaki karnnıameıe. 
ti bugün maarlt mlldUr!Uğllne gel. 
miş ve öğl"C'lmcnlcre tebUğlne ba§tan· 
mıştır . 

Zam g-6ren ö~tm,.nler ha:rJran 
nıanşla!"•nı zauıli:rıyle biı·liltte ala. 
caklardır. 

1. - Çay ve liahve fiatlarının arttırılması hakkındaki 18.3.1942 
giinlü ve 2/17555 sayılı kararname hükümler"ne göre Ziraat Banka
larına, Mal Sandıklarına veya gÜmrüklere yatı:r1lmas! lazımgelen pa· 
ralardan henüz ödenmemiş olanlar 1 Haziranda yürürlüğe giren 
4223 sayılı kanunun muvakkat (4) üncü maddo3İ mucibince 1.6.1942 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde lnhisarlaıİdaresine ödenmesi la
zımdır. 

il. - Ellerinde mevcut malı olanlar bu malların sabn alınarak be
dellerinden borçlarının mahsubunu isteyebilirler. 

111. - Müddeti İçinde borçlarını ödemiyenveya mnhnın satın alın· 
marını yazı ile talep ve malına ait vesaiki ibraz etmeyenlerin borçları 
% 10 zamla ve tahsili emval kanununa göre istifa olunacaktır. .., • 

t 


