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.. 1 SAYI 1211 - SENE ' 
Pazarteıi l 

FIATI TELEFON: Z1S111 Yugoslav . vatanseverleri 

14 T?:LGBAF: 1~taıı1tul lkdaoıl •er yerele 
• M>U:S: CAGALOCLu· 5 

1inciKinun NUBUOSMANIYB 
CADb&!d No. 5' ..... , • 

4000 düşman askeri öldürdü 

1942 
ABONE 3 aylılc 4ll0 9 aırllk ?50 J1}hk 1400 GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Looıdııı 13 (A.A.) - Mo:J.oça rad)·o,unıuı ~erdifrl bir habere 
göre YqoslAv vatarucverleıi s<>1' sna~larda i';>gal lı.ııvntl<>r'ne 
memup c.oo_o dlişmau askerini öldü.rnıüşlerd.lr. Yayça '"' l'rav
aik çenelerınde >·alnız lıdıtkaç &ün içinde üç if:ı.den .zıiyade Al
man ı;ubay ve aoskeri öWilriilmü ştür. 

• 

Çorumda yeniden 
yer sarsıntıları oldu 
4 köy tamamen yıkıldı 

25 olü,. 11 de yaralı var 
gördü 

"" agır 

M f L L 1 Ş E f 1 Bir çok efller zarar 
hayvan zayiatı çok -Ankara ya 

döndüler 
Ankanı 13 (A.A.) - Cum· 

hurre!si Milli Şef İsmet ln
önii, Çorum bölge:si:ııe yaptıık· 
ları seyahatten bu gece saat 
%3,45 de hususi treolerile A.n
ka~a)·a aY<iet buyurmuşlardır, 

Milli lktısad 
Haftası İç i nde 
ilk tart : istihsali 
arttırmak, istihli· 
ki azalt m ak 

Hedef budur 
Yıuan: ŞOKRO AHMED 

Bu~n m illi iktı..<at ve tasarruf 
halltası.ıun ik nc:i güııündeyi.a 
mem1ek~li'n hanen her köşe huca 
jında vaıtandai8 bu haftanı.n telis 
ve devamındaki kasit izah e
dilmekte, sık sık toplantılar ')'• 
pılmaktadır. 
Bi:ıim için tasarnd ~ 

dau reye halka: 

A- llfllli iılı:L&adm her fUbeU 
)'IQ'mı ve gelişimini, 

B - ~ı ru w amd fi!ı:rin;n ıl
kama;.i.ni, 

c - Milll istihw.aı artışım 

Fikir ve amel IW:,,de aşrlamak 
,.., izah eylcmelııtir. l:ı. nd. 4'iinya 
harb dahi geu.ış ölçüde is.bat et
tniftir Jııi, 1t:r milletin tıııneNı Oil'

thı~u ve milli müdafaa .. Jıaıılar 
milli J.tısodıdır. Milli rktısadı ve 
bu mefhum içindeki m'ılli sanayii 
ııeiişmemiş m'U.ıf ~r izt .ra be ve 
hatta felakete :n•hkümdurlar. 

Büyük ölçüdeki varlıJclıwn. 
geniş içtimai ka).gılann, tahr;b 
kar sıkmtıların belli başlı amili 
m"lli iktısatsı%lıktır. 

Çorum 13 (A.A.) - Evvelki 
gün vııkua gelen yer SM&InLsı 
vilıi.yo ~miz içinde yeniden i'llSllD 
kaybına ve yfuılercc evm yıkı[. 
masına sebeb olmuştu~. Bu za· 
~al'lnra dair alınaı: ııesmi malü
ma,(a göre Çorum onerkez kaza. 
sına bağlı Laçin Nah yesiniıı La· 
çiın köyünde geçen yer susıntı
s:ndan kurtulan 60 ev tamamen 
hnrap olmuştur. Bu köyde 4 ölü 
ve 2 yaralı vımlır. 
Kabaklı çiftl:.k IUiyiinde 69 ev· 

den 15 i tamamen çökmüş, 4 ii 
de hasar &örmüştür. Bu köyde 
de 2 ölü V81'11ır. Hayvan zayıatı 

ela oldukça büyüktür. Mescitli 
köyiindclıj evler tamamen yıkıJ. 
m şt ıT. Burada da hayvan kaybı 
çoktur. Çrunhca köyünde 8 ev 
ıtaınamcn yıkılmıştır. Karapınar 
ve Ş6yh Bud"n!i de 29 ev, Bauk 
köyünde 30 ev yılulınış 98 evli 
Kuyumcu lWyiinlin 3 e'~ miistes· 
na diğerleri tamamen yık.J'mış
t.ır. Bu köyde 15 ölü ve 9 yaralı 
vardır. 142 hayvı>n .kayıptır. ()s.. 

mancık ıkauısı\ll>n Budurğa ko· 
yünde 80 ev yıkJmış diğerleri za. 
nr görm.ü~tür. 100 evV Bedrek 
köyü tamam~ harap obn~. 
Bu lı.i>yde de C ölii vardır. 

Danzig ve Napoli 
ağırca bombalandı 

------- -----
Napoliye yapılan g ündüz hücumunda 
Doklarda da ağır hasar kaydedildi 

Kahire 13 (A.A.) - Ort:!§arlır edilmiştir. Bunları müteahp bü.-
takl Amerikan kuvveUeri umumi yük y•ııgınl.ı.r ve iufilfiltlar olmu..-
karargilhı uın tebliği: t ur. Massan-e11o d.ılga kıranın~ 

Cuma günü Amerikan 9 uncu bağlı bulunan orta tonajda bir 
hava teşkillone mensup ağır bom. gemide tam isabeUıer görülmUştür, 
ba uçakıları Napoli !imamnda bu· , Hedef bölgesinde bulunan ba§Jta 
lunan binalara güpegündüz taar- gem'lerde de isabetler müşahede 
ruz etıınişlerdi:r. Bu şehrin liman edilmiştir, 

~sisleri de taaJ"ruza uğramışıır. Lonıdra 13 (A.A.) - İngiliz ha.-
Vitter'o Emanielu lo ve Viglieru. va kuvvetleri Danzlg şehrini b<mı-

datga kıranlarına tam isabetler bardıman etm'§lir. Şehrin ortası-
k:rydedilmiş olduğu müşnhede na yangın bombaları atılmıştır. 

- ---" in giliz Har b 
Başarı . gemisi Kabinesinde 

kısmen yandı -Mersine giderken 
yanan gemi ha· . 
muleai kurtarı ~ dı l 

Ankara 13 (A.A.) - B 'Ze ve 
irilen malumata göre gaz ve 
mazot yillclü 1300 tonluk Başa
n vapuru saat 21,15 de Mersine 
geld gi zaman makine daire:n•, 
de yarığın çıkmış, geminin arka 
kısımlan ~ ahşap krsımlari 
yandıktan sonra hamuleye sira
yet etmeden yangın etfaiyeıvn 
de yardmıı ile söndiiırülmüştü.r. 
Yanğm eSbabı hak'kında adli ve 
teknik tahle 1kata lbaşlanmıştın. 

• 
Tlrklye, !ov1et 
elçileri ve Devlet 
Daz.iri dinleniyor 
L<ıot<n"a, 10 Jı..A.. - Rarp ka-bi· 

""6i, ..,.. iııl<işdlıır dolq~!~ i)'llkın 

ve Orl.a4.rr!<t<ikıi vaziy.rl.i göııden geçir 
ıııdttedir 

.K.aAl'n<, Kahlred.rlti devlet n.z.ı.ı 

M. R. G, C-.y'in Ti~\yw: lı.üln1meti D<2<ii-. b<iı;-üt el9i Si.r Kantcbbu•ll 
Hug<:<eeo'l'n Sovy<t biTli~ n<'zffiın,. 

deki l>ü:ı-ük <lQI Sir ArchiboıH c:ari< 
Kefr'ln .-<ıPorlannı ir.cclcmo!<'lcdir. Ik. 
zatların ÜÇÜ dl;: hali ıı.aı..a. Londr.Jioı 
bW.ınun~taci.lr. ~'\.\Jr.a.nlaırla ltalt;ran· 
lıar.n şimali A!rikadın tardın.ı.n ""' 
ra AıJm."-er..atn nı\l.ttetltlerin <knieyolu 
olal"'..tk. kul!nn1Inıa.sı Ye Avrupa ısahille· 
.nine kiarşı mütteC~Erin Wr 1:.a.&.t"n.IZ 
:yapmaLarı imlkatı< d-• ı..tıkılk olurımnlv 
tnıllr. 

Ankcra-lngiltere-Amerika j 

Seyahat notları \ 
Şükrü Esmerin seyahat intibalarını 
bu ha rbin en meraklı röportaj ı olarak 

neşre d evam ediy o r uz •• 

~ 
1 
1 
1 
\ 
1 

''Kalininde Yeni Rus 
Taarruzu Başlad ı 

- - -------------

iktisat Vekili -Dün gece 
radyoda 
konuştu 

• 
Vekil, içtimai mua
Yenetin kuvvetlen
dir i J m e •ini iıtedi 

Ankara 13 (A.A.) - Tasarııııt 
ve .rcrli malla.r haftası münasebe
t' le İktısat Vekili Sırrı Dıy red. 
yo<fa bir nutuk söylemjş ve demiş· 
tir ki: 

Harp devam ettikçe her za.maıu
dJn zıyade tutumlu olmak ıstırap
lanmızın ve mahrum•yetlerhnizin 
müeyyidesiz ~ olsa, devamını ve 
icap ederse amnasını güler yüzle 
ve tevekıkü!le karşılamak boır-cım
dayız. 

Bu devrenln bir hususi icabı 
da >çtimai muavenet teşkilatının 

. kuvvetlendirilmesidir. Yoksulların 
imdadına koşan teşekküllere kar
§> vaz"femiz genJ.şleıni~tir. Bu ya.r. 
dım!arı. elden getd:kıçe doğo'udan 
doğruya da geniş ölçüde yapma· 
ğa mecburuz. 

İktısat Vekili, ataka iıle dinle
nen nutkunda kömfrr istihsal ve 
lstihkiki meselesine de temas 
etmiş halkımızın geçen yıllara 
nisbetle daha çok kömü,,. sarfet· 
tiğin; bildirmiştir. 

Sırrı Day iktısadi progra.mmn 
zı iz.ah eden nutkunu, Milli Şe
fin veciz eümleleri:le sona erdir. 
m'ştir. 

r 
-C Mahalleler 

S ov yet le r Kotelnlkovo 
~ehrini tehdi( ediyor 

l 

!~;~ ....... "'"',.,..,. .. ,...,. .................... :<). :"'""'~-- -

• 

Şark c..pheıSnde karla örtülii bir ıı<lyde bir tank alevler içinde 

Resmi Alman Ajansına Göre. 
lngiliz 8 inci ordusu 

Rommele karşı 
taarruza başla~ı 

------- -----
Kahire tebliği yalnız yoklama hareket-
1 er in i n d evam ett i ğini "bildiriyor 

-Taarruzdan beri 
• 

Almanlar 72,400 
esir, 169,000 de 
ölü ve r diler 
Moskova ıa (A.A.) - Pazar, 

öğleyın neşı-edilmiş olan Sovyet 
tebliğinin elti: 

Stalingr;ıd şehrinin sanayi rna
hal!esinde kuvvetlerimiz 13 blok
bavz ve 5 mit:ı>alyöz yuvasını tah
.ı-ip ederek bunlmn içindekl dÜ,"'
man teşkU1erlıı.i de : ınna Elmiş-
ln<Hr. . 

Merloez Kaficaslarda :Mozdok 
çevresinde ku\n.-etlerimiz bir mes 
!lrün mahalli işgal etmişler ve bir 
düşman karşı taarruzull'U püskü.rt

J mil§lerdir. 

1 
RJEVDE ALMAN MÜDAFAA 

. BÖLGESİNDE 
Moskova 13 (A.A.) - Sovyet 

gece -tebliğine ek: 
SWingrad varoş!annda ve fab

rika mahallelerin.de Rus kuvvet. 
!erinden müteşekkil ınühım grup 
!ar, düşman mevzfürine taarruz 
etmişler ve Alm.ınlara ağır ka}'lp· 
lar verdirmişlerdir. 

Rj"7'in batısuxb km·vctler:ıniıı 
cHişman müdafa.ı bölgesinin iç~ 
leıiııde şiddetli muharebelerde bu
hınmuşlardır. 

(Devamı 3 Uncü sayfada) 

Kahi!'e_ 13 (A.A.) - Orfaşı1'< milfo ------------------------
t..-.k tdı!lii: 

i:Jeri UMUrb.rımtı: Oim Elageyı
düşmuı m\ı~aalarını )"<>'l<i:ıa.ıtup ıı. 
vaın ~t;,-. L'iır"'°-" -rc:b< ~ 
dano bö!c··· I ~.<le Wı;-W< l!lç(lılc 
haa taaJ;ye<li olmu;ıtlli". Ka!'Ş • lmyma 
toplan bir booıbı uçsğl 6.~ 
tür. Hav• Suwv•ll•cinıiı. dlJn ,_ Tu 
~ Gellç p.-ıro v• d1f:oı• hedefle<• 
hücum etnı.:etır. 

ALMAN AJA.~SINA GÖRE 
Londra, 13 (A.A.) - aesmt Ai)na:ı 

alonoı dlln ıece su halb<.ri v~ 

( Devanu 3 üncü 11411fad4) 

~ 
ara•ında T 

l lk kadın lcasa hırsızı bir 
fabrikanın kasasını 

soyarak 3000 lira aşırdı 

4>5 kilo sabunla 3 takım elbise ça[an 
E.innaz yakalanarak nezarete alındı 
Zalılla d'iln rııoonılc&.•UnmOe ~- .... , 

dıo - 1ıınm ,..n1'antlt.Jr. lnglliz ve Alma n 
~~ ıııaı.ı..oa;.u .....,,.-ı tabri-

- - Bin<uz ·~ _,_ falı. esirlerinin zinc ir"• 
:ril&:ııı>ıu ıu.sa.ım klrrnl.$ Y41 JÇİD<kll 8000 · 

Doktorlar mahallesi 
Alemdar konuşuyor 

u .. P'll"& ıı.. ~~ kito ..,... almıftı.-. lerl çıkarıld ı 
Bimıaı bun<lan aonra odaclıı la~ • 
s taı<ı.m •lbiOOiic ıuımap da &J.mıe .,. Otbwa 13 (A.A.) - A!rnAn 
1ı:a9msşt;.r, harp esirlerinin zincire vun.ı~ma-

&ıoıııa.ıı <>1'11> da bAdiae ınllı.."11nm 211
• ı;ma, bugün >'esmen son veril-

' 

b>ta tahl<ilııata ~ v• BimıaZm · ir 
evi &r11tU1Ca büılün ç.ılcal<la,.. bulun- ınışt . • • 
muştur. Bintl6% 7..ı.a~ -t Millt mo.dafaı ~umi kararga-
a?lına aUıımıltır. (Devamı 3 u.ııcü .sah•!<d•) 

Alemdar mahallesin.e doktor- - --- - - - - - ---- - ----------------------
larmıızm şu!bcsidir dı yeb.lfuirz. 
Şehrimizir.. pek çok tanınmış he
kim ırı.n, lbu semtte ya evi vardıır 
yahut muayene hanesi. Doktcxr
larımız zenıginlikleri le meşhur 
olduklan ıçmhazakıııtlerir..e taş 
atıyorwn zannedilmesin!- Ma
haU.elerinden şikayetleri buluna• 
cağır.a ~'l'l:İ değ nd nı, Çür&ü, on
l:crır. ne talolmasını ıbekl~erl 
terkos musluğu, ne yapılmasıru 
diled kleıi arnavut kald.rını.lı yo
lu, ne de dağıtılmas.r.a dua et
t 'l<leri odun kömür ka.rnes! var
dır. 

(Devamı 2 nei sayfada) 

Mihver Gemi lerine 
kayıplar ~erdirild i --··-

Fener. G. Saray dostluk maçı 
2-2 berabere iken yarıda kaldı 

Cumhwr'.ıyet Iiiiky~ !ku~uJ
tluğu gündenberi milli '.ktlsadma 
lıü:im olmall!l1 ve m· lli iktisad.ı
ı.ı koruınaruı:J, genişletmeııo o. yo

lımda büyük gayretler sarfe~
ti'l'. Dün ile bugünü mukayese 
etmeye hılkan yoktur. Osmanlı 
imparatorlu&ıınun hlrinci büyük 
harp devri ile bugün arasında 
mcmleJr.,,t içindeki kt:isadi, suı.ııi 
ve ticari durum bunun en bariz 
ve en halc'"ki ölçiisü ve mukayese 
mcsnedid·r . Lt.ilısal safha ında 
t tPı ,-c hu~u .( i tec.ssi.i~le r hem.en 
hemen memleketin heyeti umu
miye ihti;varını karşılayacak bir 
duruma geldiği ka<lar wpnk İs· 
t hsalleriımiz de biT çok bak m
it · c!:rt m •llt>tiu ve devlefn yilıil· 
nü ağartacak nisbet ölçüler'ne 
ka~mı1Şttır. Sanayi halkımın· 
dan resmi ve hususi teşekküller 
nıcmlck.etin her kö~e bucağına 
ı! . ' hı 1r · k verimle çalışır
larken milli :ktısadın bir ana da
yanağ olan isCh•alde bazı istis· 
naları ile göğsümüzü gururla 
şişire.-ek me~tebedeıfr' Raf tayı 
a~ış m• t'kıaıda Başvekil Şükrü 
Saraçoğ!unun: 

- B'z bu yapılan ve yapılmak
ta olan hjleri sadece yapacağıtnı11 
daha büyült, daha taıtlı qlerin 
birer ba~laniıa ·•Y•Jec""' 

Uluı refikimizin gÜzıde muharriri Şükrü Eımer ar
kadatımızın «Ankar a - in g iltere - Amerika» seyahat 
intibalarını bu harbin en enteresan, en meraklı ve en 
mühim röportajı halinde naklen neşrediyoruz. Şük
rü Esmer naklettiğimiz bu intibalarında o kadar 
yüksek bir anlatış ve yazıt kudreti göstermiştir ki bu 
yazı silsilesini okuduğunu z vakit siz de Ankaradan iti
b a ren yarı dünyayı dolat mıf ve her§eyİ kendi gözü
nüzle görmü$ gibi o la ca1' ıını:ı1 

3 üncü saufada 

, 4 Gemi tahr;p edildi, , 
' j3 Destroyerle 2 ge- ı 
·mi h~<'-ama uıradı 1 

Wliiiliiiiiiiil'ıf/1ıl 1 --- l 
(On... 1 -- llO'W&~ • ' "; u= İi;\ÜllCİi IMiJedıl 
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SULTAN REŞAT 
1 

· GUnUn iç.inden~;·; ... 
. ' 

Et satışı 
--=:==:=::VE 

ITTiHATCILAR 
/ eı.1am: ZIYA ŞAKIR No. 83 1 
Reşat EreAi ile taraftarları, 

bu kay;ı:sız'l;;;: kı<r§ sında ~ay

retten ha) rote duşüyorlar •. bü
tun hürr·~ Nperverıerin, seıııeıer
ce aleytb.iude bulunclu~arı Su1-
tan Ham.ıai, şimdi niçin bu de
recede alkışladr:.Jacına hiçbir 
ınfuıa wremıyorlardı. 

(Beşir.) !smi11de genç bir harem 
ağasına çatmıştı. 

Mahalleler 
arasında 
(Baı tarafı ı inci ııalıi.fede~ 

Bu !bakmıdan, hekimlerı.mi.z:in 
şikayet ve d.llek kel melerin-n 
mar;.a ve medlulüne sıg<iı.rıııtıile
ce.<leri şeylerm neleroen IJ:ıa.ret 
oıacagını aaaı.;l meraı< ıedı)'O!'

dwn. 

Y ok~ula gardımı daha 
genişletmeligizl 

En medeni Avrupa memlelret
leri varoırlııi koca bir şehrin mil· 
yonlarca apartın.anlarını teker 
teker dolaşıp beş kıuu~euk veya 
Lir lokmacık yalvarsanız siızi mil
,tonlarca k.ıpıdan sadece kova
caklardır. Bunu gören bir aılam 
dehşete düşer ve samrki en me
deni tan1nan insanlar yamyam
lardan daha merhımıetsizdi>r, 

Yazan: HAYRI MUHIDDl1' 
dar okul ğen9!iğ'ne sıcak yemek 
yedıirınek teşkilatnıı ·başardı. Bu
na yalnrz yıoksullar değil, bütün 
istauhul sevinn>iştir. 

Torik ve uskumru 
bolluğundan dün 
de pek az oldu 

Akdeniz 
Taarruzu •• 

Ali Kemal Sunman 

Ş 
iıınali Afrik.adaki har.., 
katı.ıı hey'oti umuıni.ye
siııe Anıg!o - Salrson ta

ra.1.ı. •Akdeıılı taarruzu. diyor. 
Bu taaı'nQ<laa gaye de Avrupayı 
low-tar.ıuak olacaktır diye ilave 
e<liyorlar. Fakat o ga~·cye var• 
mak için de havaya hakim ol. 
mak gerek.. Akde.Win .şimal ta
rafında bulwıan Kagl yari, Tra
pati, Kathatya, Atina, Herıııkli.· 
yon ve niha<yot Rodo! şimdıiye 
kadar AkdenWde hava hakimi
yeti itilbarile l\lih\'er tarafının 
üstünlüğünü temin eden başlıca 
üslerdir. 1941 iılkbaharrndan, ya
ni Girit adasının Mıhver tarn. 
fın.ın elİJıe geçmesiıuleni>erı hal 
böylediır. Göriilüy<>ı ki ~imal ta
rafında o miilıını üsler Mıhverin 
elinde bulundukça bava üstün
lüğünü temin için Anglo. - Sak.
son tarafı daha çok ni,rıışımıya 
mecbur kalacaktır. Akce=in şi
malinde böyle olduğu gıbo ce. 
nuptaki hnl de a3·rıca d;k:kut ve 
merak uyandırnıaktad.ır. Akdı

niz'n cenubwıdak.i üsleri de §Ö,. 

le sayıyorlar: Oran, Cezair, Jıi
zerte, '.l'rablııs, Bingazi, GamJl,14 

___ , ___ _ 
Bu Beşir de, son derecede cü

ret.kardı. Bunlar, Reşad efendmi.n 
biran C\'Vel tahta çıkmasuıa, en 
hararetli taraftar gorünüyorlar .. 
Bu maksatlarını temin etır.ek için 
de bır takım ent•ik:Ja;r çevirmeyi 
d~ünüyorlardı. 

1aJun,rumdc aldruunam.ışım. 

liepsı, o.öz bu:.üği et.ın.ış.ıer g ~: 
- Apart.ı.ınanım.ız ı-aııat, yıolu

muz a.s;!~t!. B z, ııçtiıınai yardnnın daha ge
ııııiş organizasyonlar,nı yurdumu" 
da yer yer ve nevl nevi yaprak
lar:nı dalgalandırır görmek ül
kiisttndeyiz. 

An'karaya balık 
gönderli esine 
a.evam ıllllaJOr 

Meşrut.yet Han edilir edilmez, 
saraym hafiyeleri de ortadan si.
linm;işti. Bütün şelıııade saray
ları gilbi, Velıiant sarayının ap1 
!arı da .büyüK bir serbe:ıtlil<le 
arkalarına kadar aç wer.mi.şti.. 
Rlyle olo~ğu iıJ.lde, <<m<: en
ıbBri Vei.o.ıı.t Reşal EJ'er d.ı} c dii§· 
kanlUk göster 'n ıhu, , 'y tpe -
\ »rlerden hiçbiri, husııs: bir ,;e
kildc bile, kendııs zıy~ete gel
memişti. 

Ve.liahdın ad.ı.mlarm<:lıau esvap
çıbaşı Sabit bey vesaire gibi ba
zı ağır bajlı zevat böyle haTeke· 
tin aleyhıı;de:.erd Fakat veliah
dın oğı.ıllarrndan Ziyaeddin efen.. 
dı bJşta o:mak ÜZ<re sarayda bir 
ıparti teşekkül etmişti. Bunlar, sul
tan Hamidi biran evvel devire
rek Re-ad efündiyi tahta çıkar
mak için biıyük bir faaliyete gi· 
r ır. 0 y i diişünm~kt•elerdi. 

Teker ıemes.>r.:i dı Herin.den ek
sik e~meaıler. Fakaıt, dıelünleri
mzin ae derili varmış meger. J::J.u 
lbaklay ı taruııınış ıı:ı.r lhewmım z 
agzın<ian çııtardı: Asli! Bu apartıınaııdarılan tize 

1> .. diıli.m veıoen olmaz, çünkü o
nun içmdekıi e:dmn bil rki mem· 
!el« ~te her türlü yıokısul içhı. her 
tül'lü teşlıill>t vardır; hayır ve 
yard & işlerini şunun huııun 
lutfü değil, millet eline almıştır. 

BaŞ!anan tamaµıfaımıahdu. 
Yokısullar için yalnız sıuk ye
mek değil kalkınmalarına mey
da,n vereb>lmek iç.in y~akhaneler 
deaça'bil:111;z korkunç sefalet için 
de yarı çıpplak yüzecek vatandaş 
bıra·kmaınak içİill üst .baş vererek 
cemiyelerde ikurabiErlz. 

Uslrumru ve tor"-k akını devam 
ı>tmektedir. Adalar önür.de avla
nan balıkıç~lar her gün bol mık
tan:la !balık av lamakıta<iır. şetırm 
'her tarafında ara;baıarla ııS&um
ru ısatı.lmaktadır. Toptan .kilosu 
30 - 40 kuruşa -Olar.. uskumru
lar ba.J.&çıJara epey l<fır getirdiği 
g,bi hallun da et ihtiyacını gi
dernıekted' ır. 

Halbukı, Tem uzun 19 uncu 
• yiini, Meşrutiyet üaİı,nın 9 un
cu · günü, Yıldız sarapna g'- dl 

bi.- ni.unayışçı kafiksi, ibiiyuk 
ma!X'yn daı.resi önün.ele Sultan 
Ham e karşı parlak nutuklar 
ooyle..!ikten dOnfa ııvdet Ederk"'n 
b>ı denıbire ısj •rnmetıini toodil 
ettı.. Ser n,_-ebey y oku<umıın l;a
' '!ıdakıi ,~ı..ade Selim Efendi.n.in 
sarayı Öı:ııl'lle gc;di Burada da 
parlak nutuklar sôylendi. Salo
nun penceresinden halka görü.
nen Sultan Hamidın en büyük 
oğlu, iıaranetii alkışlara garke
dildi. 

Bu lıMise, Y.eliaıht sarayına 
ak.setler etmez, büyük hiddet ve 
in.fıal huswe getirdi. Ve lbu ha
reket; 

- Sultan Hamit. bUyük oğlu 
Selim EfendiyJ veli<ılh~ yaptır
mamak isbyor. Bu mak,~t a da, 
re umayişçi kafilelerini gizli e-1-
lcrle &um FJenU.~nin cl.ure.slne 

'. diyor 
Diye tefsir edildi. 

Umumi hürriyetten, Veliahdi.n 
Saray, Ou t"nıarnile istifade edi
yordu. Bu saray menı;up'.arı, is
twik1eri zamanda sara}a g'.r.p 
ç.k.mamakla beraber, kenJil(o ıne 
gelen ziyaretçileri de serbe.,, ~-e 
içeri alıyorlardı. 

Böylece saraya g'd'ip çıkanla
rın a.ı.a;;ıırıda birtakım açıkgöz 

serst'riler de vard~ Bunlaı, \ e
liaJıdin adamlarına çatmak, on
lara dır!k~ v uldukla yaranmak .. 
ve şayet Reşaıt Efendi ta.!ı.ta ge
çerse, bu sayede birer kü.l.Wı kap· 
ma~ için Vel.ia.hde karşı büyük 
bir ıncltımiyet gösccri}-Or!ar .. 
Sultan Hamitten kinaye olmak 
üzere; 

- Bu müstebit herif daha 1''1· 
liı saltanat m.a·kamında kalacak 
mı?. Efendimizi - yiırııi, Reşat 
Efendiyi - iclıis için, ned...u te
Ş"bhüse geçmiyorsunuz?. 

Diye., Veiiahdiıı adamlarım 
harekef.e teşvik ediyorlardı. 

Bll müşevvi<Jüerin en llıaşında 
(Mevlan zad:e Rifat) denilen 
b Kürt varoı. Bu c1hil ve ceour 
serserı, veliahdın mensuplarından· 

- Kaybedilecek hiç vakit yok.. 
tur. 
Kapı yavaşça kapandı ve bir 

ad~· ın merdiv~nleri yavaşça .in-. 
d!ği işitild'. 

O gidine<>, meçhul adanı el"1<
trik düğmesini çevirdi ve salon 
yine hif ! tertıp ayıdmlandı. 

lambanın önünde esm'f'ı bir 
kağ•da sarılı, ir sicimle bağlanmış 
bir pJ\<,,t dw'lıyordu. 

- :\fis Stan.lıop, eğer hazırsanız, 
hı:rr,eu giıJc!im. 

>' •.lör pahw olarak genç kıza 
uz.ıtn. 

:ı '1.<'k ki bu ~-.ıbaneı adamıu 
sö; \:ıd koonde bir haldı:Jt ,·aı·
d: F .ıkat Sebasti:yene gönderil.me
sı ,az:rngclen bir paket 'çinJ bu 
kar ık işlerin manası neydi? 

l:> öı kırpıyı açtı, geıııç kı:za 

yol verdi ve k-endisi de ar'kasın
dan yürüdü. Bu aca:p sahneden 
ç.•kır çıkn az Elen geniş bir n~ 
fes •ldı. 'Ba ·t> korkmuştu. 
Aşağıya indiği zaman hiddetle 

sordu: 

- Ş m<lı memnun musunuz? 
Aclım cevap vermedi. Otaıno. 

br :,rı kapısını açtı. Genç kız içeriye 
gırdi ve -0toır.obil dcıilial Koveot 
tiyatl'OSU istık.ı,aeLnde yol aldı. 

c - A:zı.zını., ılıastalanmızı ça-

Veli· ıc.ın oğ 1 ı Z:yr.eddin efen
di, diğer b ndcrleri Nccmeddin 
ve H ef-nd:i.:ere benzemiyordu. 
Bu ger prens, zevk ve SE'fahatı 
son d " .Me seviyor, hatta daıİre
sirı kı kadın ve ıçk> ğle-nceler:Yle 

de iY.t ifa etmiyor. D t<asıum biran 
evv-el sa~anat ~rak€m!f1a gelme
sile kendi mevkhnı.n de derhal 
yiik:selmes'ni __ • Artık saray hari
cinde de ;,ıed ğı şeki'de zevkleT 
ve eğleııeeler t.ert p edebilmek :m·· 
kanını ele geçırmr.sini düşünü

J'Cl'ÜU. 

lıyorlar!• 
Dedı. 

hayretle S()I'dum: 

--~ 

- Kımıer? Hu-sızlar nu? 
c - Hayıır!• 
- Ya? 
• - Arkada,ılar!• 
- Me.>lamaşıarıruz öyle m '? 
c - Evet!• 
Ağzım bir kar~ açık kalmlŞtı. 

Hasta hırsızlığı ile <loKLor•uk 
sanatını yan sıı:ıa ge-tıremıyor· 
dum, 

ı;.umıaw.~ımdan meseleyı kaılı 
etmu n.i aıı.ca.im.: 

• - Bazı aıı:kada.şlar ya ücretle 
ya<h.u.t ı-wn Vt:krt!ıı. aaam tu.iu
yorla:, diye b-.ş.ladı. Buruarı kö
şe ııa,Jarına .. 

- H.a.cıg ı köşe başlarına? 
• - Halkevı öniıne Vil:ayet 

dairesin n karşı:sına, ha'.tta Bele
dıye tramvay auragma gön.d-eri

or4.r. Menıl<:ketin muıhtel.iıf yer-
ierın.den gelen hastalara sokulan 
onlar ile ya heınşeri; ya alııba-

İşte bir şelıiiırli olarak, İstanbul
da da 'bu rahat şuuru taşımak is
t..ın.,.,, mis 'JÜ'-? Bu rab.at şull!l'U 
taşımak saadeti etbetteki ucuz 
bfr saadet d<>ğildir. Fakat her lıi
r'mz, y;uc elbetteki, meınleketi
mhde bu kadar rahat b;r v· cılan
la yaşamayı 1~hıriz. 

Onıtn · ç'l>ılir kıi içt'ıınai yar• 
dım teşlciJiııhm zı, b'ze bu şuuru 
vrrecek bh- nıükenımelllğe nr 
laştmnak 'çi:n ahlacak her adı.ım 
ululaınanuo: kahil değildir. 

K zılay İslanbulda 16,500 y-0k
sul vaU.ndaşa ve yirmi bin şu ka 

c 
=~:=Esnafı da 

Onllara iş bulacak, daha ç<>k 
çahşt •acak, daha çok kazandıra
cak yardun teşkilatlan da yapa
biliriz. 

Hayat mücadele;inİJı en mer
hametsiz vrutanı olan Amer'kada 
binılerce ya·rdım cemiıyetleri olu· 
şu Amedka m llet'ni asla tenJı.ell
J:·ğe sü.ıülclemiş değ !, bilakis bü· 
yük cemiyet yaralarını sarmak 
suretiJe tedavi etmem 'ş nıid'.ır? 

Yalıırı: hükiimct değil, halkı
mız ıla bu kşk lalı eline alıı~a ya 
pılaeak şey, m'.Jli seırYetint'ze gö
re, hiç der>ecıesinde kalmaz mı? 

.Bu yüzden mezbahada kesilen 
kasaplık hayvan miktarı azal
mıştır. Kasaplar, balık bolluğu 
karşısında et fıyatlarmı çıüşur
memek içir.. mümkün olduğu ka-• dar :MeZJt>aılıada keı.ilen hayvan.-
ların sayısını azaltmağa çalış
maktadır. Balık tuılayıcıları p.ı
yasadan tuz redaı• 'k edeme.diıkle
rinden. aralarır:da birleşerek l.z,.. 
miıre ıootörler gönd.,rnıclatedir
ler. Sokoni Vakum kıumpanyası 
balıkçılara lamn olan "l:ruı:2ı0tu 
verd.ığin.der., mot.örle~ faıhri'k et
tirmek loolay olmaktadır, Atı:ka
ra ile temas halinıde !bulunan ba
lıkçılar, Ankaramn 1htyacı olan 
balıkları llıazırlayara:k gönder
mektedir. 

Ger.ç harema1: sı Beşlr vasıta
sile MevlfuızaJe Rifat, Ziyaeddin 
efendinin maksadını tamamile 
öğrenmişti. Bu kurnaz ve .llessas 
ad-'m, şeh21denin f kirlerine hiz.. 
met etmek suret::oe büyuk bir 
mevki rlde etmeyi kafasına yer
leştirm şr,i. Fakat memleket, he
nüz ihtilal cievrı yaiıyordu. Ve 

1 
bın ııl'.Jhabı çıkan bu adamlar da 
kendilerine sağlrk \'el'ilen dok- r 

• torlaır yer .ırıe, başkalarına götü,. 
1 rüyorlar .• 

''Günde on 
dinleyelim~== 

lirayı cebine 
Şoför 
sayılmaz,, 

koymayan 
çalışmış 

Alman musiki 
heyeti 

bugün geliyor 

ıt· ihatçıların g;z1 kuvvetleri, en
trikalı işlere imkıan bırakmama-
ya ç1lışıyordu. 

M~rutiyetin ilan Pdilc!'·;;; gün
lerde birbir ne kaTı~an, mühim 
hı&diseler karş1~1nda bir a.z boca
lamış olan i~tihat~ı'Jr, çarçabuk 
kendilerinı t-Oparlamışlardı. Ar
tık, ).,.alnız d•evlet ida:res~nin umu- ' 
mi cereyanını değil, umumi ida
reye taallül< eden bütün teferıii
atı dı( ş'<:l<letli bir <lisôpl'n altına 
"imaya gayret ediyor'arcb ... Ve 
bilhassa, Sultan Han . .di gücen
dirmekten son derece-de ictinap 
gösteriyorl1rdı. 

Arkası Vll!I' 

1 KÜCÜK HA 1:".LER ---
Ankaradan b ldir ldiğine gö

re yakında Hir.o.i.s tar.a bir Tüırk 
matbuat heyeti g.nec.el<mır, 

Bir müddette, beı• Ankarada 
.Oulunan Beledi) c- Hesap işleri ' 
Müdürü Mw tar Acaır şehı-m;re 
dönmüşür. Mu!ht r Acar Beledi
;e mür.a~:alel"'' r.i tastik ettirmiş 
•:e yeni varidat kanunu hıılfkm· 
da '2ahat vermıştir, 

-- " 

~ Eh, gitmesinler! 
•- Evet amma, ortaya bir ha

zakat meseltsi sürülüyor, Hasta
lığın ne? Şu veya bu mu? Aman 
ar.ıı:ada~' n o<ct<>ktoru araınal<ttan 
vaz geç, bu '-.'<İn ustası falaıııcadır ... 
gibJerdeu! • 

- Peki dokt-0r, h.ldise hakk.ınr 
da ş kayeLto bulunmadloız mı? 

•- Bulunduk. Fakat mi13bet 
bir nec>ee hasıl olmad.ıı. 

Biz, bu hususta kesin bir sonu
ca varılacagına inamyoruı. Va
kıayı hem Sıhhat müdürümüz 
dıoktor-Şuay±p lnan•u; bem. de 
Emniyet direktörümüz Halıik Ni. 
had Pepeyı'nin dikkatleri önüne 
lroyuyonız. 

• •• 
Alemdar mahallesini gererken 

bırkııç hamamcı ile karşJ.iaştım. 
Son yıllardı hamamcıların da 

keyfu bozuımuş: 
c- Hamamlar, yavaş yavaş 

kapanıyor.. ıiiyorlar. 

Bunun sebeplerini şöylece izah 
ediyorlar: 
•- M>hhık:ıt yok. Kömür ah

ını, o ruz. Odun do pahalı. Çoğu 

günler, külharu kesemrnden ek.ii• 
yerek tutuşturuyoruz. Sonra, hav
lu P"ş!emal bulmak da çok müş· 
kul. Üste!ik fiyatlar deh§etli art
tı. Evvelce bır 1 raya satın aldığı= peştemah, şimdi dört lir.ya 

TEF 

•• ogun 
-------.------

Şoförler dolmuş usulünden çok 
memnun. Kendi tatirıt:rı ile şoför•er 
''anzur,, ıaroan ·hiç hGşl. nmıyorlar 
Şoförlerin derdleri, daha doğ· 

r:usu §'Oförlero derd olanlar bazı 
müşterilerle bazı patronlarmış. 
Laıstfil<, ben·zin, yağ meseleler 
dalha z.oyade •patron.lan alaka
dar eder gibi görünüyor. K-0ooş
tuğumuz ş<>förler, şöyle kest:Tlp 
attılar: 

, - Llstik, 'benzin, bulwıarıu.-

bulamıyoruz. Havlular da ona gö
re. Fiyatları arttırmağı düşünsek 
ve bunu belediyeye kabul da eı
tirsek, müşkülüımüz yine 'halledil

miş olmayaeak~r. Ç~.n'k~ ~ tak- \ 
ditde de miişterıler busbutun aza. 
laeak. Velhasıl, ne yapacağımızı 

şaşırcbk .• 
Ne yazık ki, bu aşa·ğısı sn·kal, 

yukarısı bıyık hikıayesiue nasıl b;r 
çare bulunabieeceğini kes!ireı:ek 

mevkide bulunrnuy-0ruz. F'kıt, 
ala'kalılaTın h mmetini dileriz. 
Aman, İstanbulun cCaııa sl'fa, 
cisme ş':fa• hırmamlarmın kapıla. 
rına kil t ,.,.r Jı;rmayahm! 
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yormuş. Kara ıborsada peü ziya
de paıhaya çıkmış, Tasa nu? Bi= içerled ·ğ·ım.._ -bazı müışte-rıi
lerle bazı pat.ronlard.ır. Ha.kın 
meselii, gece yar ıs; mı.işte1'i be1t
liy.oruz. Şık g y.ırun.ış lbır bay İle 
sayın bi.r bayan gelıyor, Bu.clar
da cekmek )"dk• Çıınkü ckoda· 
maıılard.aııı. olması Jhtıınall var. 
Te!lıll'keyi atlatmak İ.Ç'<n. yapıla
cak ıl'k şey, • uyumak•tır. Fakaıt 
buda para etnuyor. Gelıp uyar~ 
dırıyorlar. Grtseniz b r lbel.i g.ıtr 
mewniz bir ıbeıa. 1'aks..· ne y a.o:lı? 
el ye tuttunuyo1ıar. B.tzım alın 

yaz'1nl!Z;t! p.nronıa <başunızın. dert 
te olduğıınu hesap "'tm.yorlar. 
Halbukı, gece y ıırı~ı hır ne lbıiiM
yofllrl canzurdun biri, .çıka gel
di. Yaru.nua koM>na var . .l;lak r.e 
olu.r. Çıü!n1'ü <her .ıfçi oğlu para ye
mege gelciı. Pazar lik ıole etmiyor. 
S~e ıb r §·e:ı· söyıeyeyim m, al>i, 
b •r ~'(JılÖr ıbcı.g•un gürıcıe 10 kağıt 
ceb ne kıoy maı.>a -0 gün çaJı.şmış 
sayıtlli;ız. Şoiöriuk kolay degıl
di.r. Tclılikderle dolu kellemiz 
kıoltukta gİ'Jİp geliy.oruz. Bazı 
müşteriler· ele var, hakı katen Q 

sll'ada tak:.,.ye mulıtaçtır. (Ne is
tersen vereceğim) diyor, d y<>r 
amma itimat edemyoruz ki. Dünı
ya •ayr.as.ız. d.o1u oonra i-;<·n yak:
sa sürün. Diyeceksiniız k..c ned,en 
paraya bu kadar diiışkü.nsüıı:.w? 
Em n oltınuz lııi Jb.'Z c<lıwarda. a
damlarız. Fakat patronlara rrıe
ram anla tamıyıoruz, Şimdi 30-35 
killometred1' hoesap' ı.steyenleri 
var. Bunun ıçin uzak yerlere gi
demiyoııuz. Patr-0rJaır dij ihaklı· 
dır. Bem.tn., yağ, liısbi:k ve saire 
nı...selesi 

Üç polis memuru koşa koşa 
merdivenleri çıkıp 1telyeye g'r
diklert za.man, altı sa•ttenberi pe
şin; takip ettikleri •·"a:mı yine o· 
rada da bulamamışlardı. 

Fakat yerde kırmızı bir çiçek 
buldular. Çiçeği beik: tahkikata 
yeni bir istikamet verir diye al
dılar. 

Bu. çiçek, Elen.in saçlarına ll~ 
tir<p de, alelacele çıkarken başın- ' 
dan d'iişüro'iiığü çiçekti, 

-23-
Y1baııc1 •dam otomobilini En

de! caddes:nin aş:ığıki ucundı dur
durdu. Elene dedi ki: 

- Belki benim halimden ve 
tavrımdan o kaJ.ır ı<ibar bir in· 
san olmadığımı hü1.-ınedeıceksin.iz 
Fakat bundan soıırlk.i yolu yürü.. 
IÜP gitmenizi riea edeceğim. Ti .. 
yatroya .kadltl' da elli metreden 
fazla mesafe y-0ktur. 

den dışarıya fırladı ve tiyatr<:ıya 

doğru a-deıa koşar gibi yürüdü. 
Sebastiyen tiyatronun korido

runda biir aşağı, bir yukarı dıol•şı 
y<>rdu. 
· E!<?ni görünce sevindi: 
- Oh, dedi, n'h1yet geldiniz. 

Hemen locanıu gidiniz, giyininiz 
Mektubu aldınız mı? 

- Evet. 

Genç kız elindeki paketi pat
rona uzattı. 

- Şimdi kaybedilECek bir da. 
kkamız yok. Hazırlanır hazırlan
maz hemen beni çağırınız. 

Genç kızın yüzünü sar•rm..ış ve 
solgun görünce, sordu: 

- Y<;>ksa hasta mısınız? 

- B'lmiyorsunuz. Kendimi o 
kadar yorgun h.ssPdiyorum ki ... 

- Hiç k,orkmayıaız. Şu komp
rımeleri alınız. On dakikaya ka
dar birşeyiniz kalmaz. 

Sebastiyen plketine kavuşın1* 
tu. O da locasına gitti ve kapıyı 
arkadan kapattı. 

İçerde nöbet vazifesi almış gi
bi bekleyen Karito'ya: 

- Bunun n1' oldıığunu bilirsin, 
aman, dikkıt et! dedi. 

Paketi d1kkatle çantasına koy'
d\ı: 

- Biz sahneden cıkınıc1ya ka
dar sen burada muk.yyet ol. Bu 
gece polisin hao-ekcte g€'Çmesi 
muhtemelmiş. Anladın değil mi? 

- An·~arr:az olur muyurr:? 
Scbasfr·~n sahne s.ıat'ne inti

zaren, divana uzanıdı, bir sigara 
yaktı. 

Paketle ~nbeı· tı(inderiJ.en 

mekruhu açtı: Ol;udu. Sanki bü
yük bir yüklen kurtulmuş gibi, 
geniş bi.r nefes aldı. 

Dolmuşa b r adam meselesine 
gelince bu karara çdk ısev.ind.ik. 
Adam 'baıına kabul edilen fiyat 
da iyi.dir. Keşke d.<ğer uzak lhat· 
larda da bu usül k11bul edilse. 
Y ahıu.t tesadü.:fen dolmuş yapan
lara müdalhole edilmese. Böyle
likle tramvay !arın :rü'kleri de dı.a
fiiler son olarak hususi takı! ler'n 
tamamen kaldırlmasım istiyonuz. 
Bunlar, zengin bazr mü,ıterile-
. ' rı el m 'l.d.e1> aldılar. Taksiler 

de wk, çiıft, yani bir gün çalışıp 
lbir gün lst'ırahat b;r deh tecrıü
he c.Lıtiiy<l-. Teı.ı...:1 ar ed lmemesi
ni isted! •ğ 'll!izi yazabilirsı.nız. 

Altmıf kunışa ekmek satan 
acık göz 

-------
Heyet Ankarada ve 
Şfıbrlmizde ı ·şar 

konser vıracek 
Enünıöou Halkevi bu aym 17 in

ci ve 18 perşembe, cuma giınü ak. 
şamları saat 21 de Beyoğlunda 
Şark ~asında iki müsamere 
hazırlamıştır. Müsamereye i~rak 
edecek Almanyann Sileeyalı Sl
tazişes Strayhkuverte.d musiki 
heyeti bu s•b>h şehr'ıınize gelecek 
voe hemen hususi bir uçakla Ye
~iköydeıı A.nkaraya gôdecel<jtk. 
Ankar>da ilt; konser verdikten 
sonra 16 ıncı çarşamba günü şeh
rimize döneceklerdir. 

Halkeleri de çiçek qısı i4ine 
devam ediyor 

Şehir davaları sütummıuzda 

HalkevleıUnin sosyal yardım kol
la_rının .çiçek aşısı için umum• bir. 
tarama yapmaları lüzumundan 
bahsetmoştik. Bu neşriyatım12ın 
alaka ile kaqıılaııd1ğını Emiınönü 
Hal~;,vin in gönderd:ği bir yazıdan 
memnuniyetie öğrerı.iyoruz. Emin. 
önü 1'!a}ke\·i harekete ge>tn·§ ve 
bir sıhhat istasy<mu kurmuş ve 
civar halkı a~ılanmağa davet et
miştir. Heııgüıı bu Halkevinde 
1500 vatandaşa aşı yapılmakta ve 
aşılardan çekinenler de aşı 0 lm.a
ğa davet c-ililmekted:r. 
Diğer Halkevlerinin de bu mü

bim vazif.ey' zev·k le başarmakta 
olduklannı da menınmı.lyetle öğ· 
renmiş 'bulunuyoruz. 

Finlandiya 
Son gelen haberler Finlıandiya

nın Almıınyadan ayrılarak Sov
yetlerle mün.ferid bir sulh imza 
edeceğini b;ld.irnıe!<Wirler. 

Finlandiya 1914-1918 harbin
den evveô Çarluk Rusya ile birle
ş:k serbest bir dukalıkıtı. Ve Çar 

cFintandiya büyük DükÜ•Ünvarum 
haiZdt !F'inlaı:ıdiyada mil'.!.lyetçi.. 
lik hissi Çar İkinci A:leksa11dr ı.a
manınd• ıfilorof Snellmaıı'ın gay
:retile başladı. Bu his şair Lönn
roth'un yıll:ırca süren erreği :ı!e 
alevlendi ve Fin milli destanı Ka
leva1a 1835 de neşredi1di. 

Kokain bayim n kaybedilecek 
<!.kik. O':madı~ıo röylemekte hal< 
kı varmış. Çunku otomobil ha
reket etti- ·tE:n on dalrik<" sor.ı.ra:, bir 
p-0.is otorr.obili sokağın ağzrna 

Elen bunun sebe'bini dahi sor-. 
madı. Tiyatroya bu kadar yakın 
bir yere bınkılmış olmasın.dan 

dolayı bilakis sev'ıımişti. Kısa bi.r 

Sebast'yen cüzdanını açtı, iki 
komprime çıkarıp genç kıza ver
di. 

E•'en kQrnprime!e-ri aldı ve gü
~ !oo·a--· ~ yiiıiiıii; 

O sır1da kapının nrkasmdan 
servıs gaı'S-Ocunun sesi dı..yul. 

du; 
- Mösyö Sobastıyen, beş doki

ka sonr.ı sıra sizin t 

Çatal.-ada Jokumacıtık edenı 
Mc.hm<>I bmıinde b'r genç lstan
bul.;ı gd"rken lteraberinıl:e bir 
çuval ekrr.c1< gC'lirmiş ve hu ek· 
mekleri Fı•iMe !anc•.ini 6& lm
:ruşa satarken yakalanmıştır. 

19 uıncu asrın sonlanooa Çar
lık idaresi birçok Finleri Sibiryaya 
sürgün etk 6 ilkk.inun 1917 de 
meclis Finlıandıyanın iı>t'klülini 

rmrnen füıı etti. Sonkıanıın 191B 
de bır kmnünist iht lali patladı. 
General MannerhaY'!ll bu 1htilale 
karşı bir -0rdu kurdu ve ihtilal 
bastırıldı. Bundan sonl'a bir hükU.. 
m<"t kuruldu. Avrupada bı.iYük 

harp başlayına Fin,l.an4i.ıra biLa• . " ·~~"il~ Arkası va.r 

l\lclıver tarafı .Maltayı da de 
geç:rmeyi pek istedi. Fakat o fa
da ş mdiye kadar o kadar hü· 
cımuı karşı mukavemet etmiş, 
kend.iıı.i korumuştur. 

Faka,t şu son bir ay zarfında 
Şimali Afrikada iki nı iıhim ha
reket olduğu nıalümdur: Sek:iı
ziııci İngiliz ordusu :.\ '1r tara· 
hndan ilerlemış, Amerikan kı
taatı (;e.zair ve Fasa ç ',.a, ılnıış
trr. Her ik, hareket a) ni gün
lerde vukubuhuuş ve ıııu,·affak 
olunmuştur. Bunlar hep Akde
ıriz taarr1ı211 içınıLıı Akdeıı:-.ı 
taarruzu da Mihver tara1mı Av· 
Tnpa .kıt'asmı yeı>ehiımck içın 
d.ir. İngiliz.Jerin bı.iyuK babaıa
l'ındanberi besledt.klcrı ve ta i
hln büyük vak'alarından delil 
getirdikleri kanaatleri malum
dur: Her muhar p er geç den.ııe 
da,tanacak ve dC>naıımauaıı lrnv• 
vet alnuya mecbur olacalot>l'. O
nun için Akdeni.zde İtalyan ı>o
""'nmasmın varhgı §IJlıd.ıJe ka
dar İngili« aınu.rallerin. az dü
şündürmemişti. Fakat bugün ar· 
bk endişe uyandtran A ·ı;cni;.de
IU İtalyan dona.ıınıas.ı Leğil, Ak. 
den 'zin şimalindeki üslerden ha· 
~ket eden Alman ha,-n kuvvet
leridir. Giri·Men, Yıınanistanııan, 
Sicilyadan ve hatta Sarde.n}a
dan kalkan Alman tay yareJeri 
faaliyet sahasını gen.şletınefote 
ve ınü·ess;r bir rol oynıyabil
meldedi<r. Bu surctleıLr kı Ak
den.i.zdeki İngiliz dunanmasınm 
faaliyeti de b r dereceye kadar 
sekteye uğranıış buJuııuyor. İn
giliz donanması Akden,zde ser
bt>St olarak hareket ed«:ek. ge
milerle yapılacak sevk.iyatı, nak
liyatı muhafaza ed..b;Jecc.kti. Ya
ni Akdeniz Anglo - Sal.son tarafı 
için bu harpti' nakliyat \'e se -
kiyat yolu olacaktı.. Halbuki J u
karıdaki sebeplerden Lnı in. 
gilzi donanmasının istediği gibi 
serbest olamadığı görül i ı:ıu 
takdirde Ş 'mali Afrika ha·eıkatı
mn . ki daha çetin günler ola
cak - inkqahuda gi;z.ir u:zak 
tutulmıyacalk e>asfaıdan biri e 
şu olsa gerek: İn,,,"İlizler Akde
ır:Zdeki \'ariyetin henüz 11-Lhve
rin leh.inde alduğunu siivlü; or
lar. hıgiliz donanın.asının f;,li,. 
yete geçmesinden evvel A>ıg!o
Sııkson b11va kuvvetlerıniu ta. 
mamile Akdeniz'n üzeıindc ha
lı:iıniyeıi ele alınası !ılımı gel'
cek. 

Bir fuhuş teHali -------
S&lflı a l ıl litpls 

(trf!ıldı cezrs'na 
Bey-Oğlunda Yen ışel-ıirde otu

ran rar.t.k"Vtlcu Salilha ism ıııde 
bir kadın bazı genç .kızları hedi
yeler vererek fıı!hşa teşv 'k eder
lren yakalanmı.ştır. 

Bu suçla adliyeye 9E'Vked:[en 
Saliha malJıkemeee bir sene baP
se ve 50 lira para cezasına nıah
küm edilerek tevkif olunmu~tur. 

Taihğı ilan ett'. 1939 son!e<rin•n
de Snvy0 t - Fin harbi bı.ladı. 

F'.u Sovyet h'rbi bittikten sonra 
Almanya Sav) e-ı:~re hücum ed·n
ce Finland'v• d2 h>rbe iştir~i< et. 
ti. O gürıclf'nbe .. · F;:ı!andiy·ı harp 
içinde bulur.maktadır. 
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i;" S 'ON HABERLER .. 
'ı..... ,' r -, ıl ,' 1 ~ lngiltere ve Amerika intıbaları ;:: Memlekette Artist Chorle~ 

Portekiz -lrıanda arasınd&IIKoAM)i ,~0Y~~T!rki:i 
" .. ... . , 

çıkarılan 
ka rı ş ı lıklar 

tamamen bastırıldı 

ahra d 
----~.. · . r .h .. K .. .., 

1
1 Yaşasın 

Yolun en tehlikeli kısmını geçerk~n. Tayyaren_ı_n arı 1 orog.u T .. k. • 
pencereler:ni kapadık, raha~ça olmek paraş_u~ . çeşmesi ur ıye'' ı 
kullanmaktan iyi ld i • 35 kişilik tayyareye 65 kışı •- -• ------------~ .. ------------~ 

f ngiltereden bol mikdarda buğday nasıl bindi?• Y o !da Sarı humma aşısı. Sineklerle Yeni ve modern Charl es B oy er 
m ücadele Lizbonda medeniyete kavuşma memleketimize 

ve ımüdüTii hiıJi ~:ad> ve Utir.mt et- bir çeşme haline g e J ec e k gönder;ldi - Halk sevinç teza üratı 
yaptı - Hadise suçluları tevkif edildi K

ol:ıiI>t ile Aiolkanın garp sahi- r yazan: -" ıınek. jjzere duğcu evlcrffie gölilrd>ü!cr. getiriliyor ~ Atlantik dtmıiz.i üıze.r.inde 1 · k 

1 A. Şiikrl Esmer Buracla geçiıx\ciıuıı;z bir aç •.ıat yo- Tolad, (İll«lam) _ Tokattaa Siva. oulwıan Lagos liın.a.ıı.ı a.ra.,ınca. . . ı...... tam 
• l'l>CU .Aflıika seyalıa<Wıoin "" ~ş · oa ~"'-~·~ ~-''tbo:.I dcrı;l<a y4'l\'.le ık.. yo~ ikJ gün 1b.ir gece sUıroli.h. . a.ı-... ~ 

N evyork 13 (A.A.) - R adyoda 
T üikiyt'}'e b:tap ed€re.k fransızca 
söyliycn Charles Boyeı, bu gü
zeıt m emlekete ait b'rçaık hatıra. 
ları buıunduğunu, 1930 senesin
de Türkiyeyi ziya.ret etmiş oldu
gunu, Boğ•z.ıç• suiannın koyu ma 
vi rengıni, Kağıthane ve G<iksu
yu katiycn uoutamıyacağını sö,.. 
lem;ştir. 

T.ı:tr:m, 13 (A.A.) - Rö)"lcr aj"'""" 
( 

makta ve bu sooüa yerine ııefılri'!&iği 
kc:~<lleciı'.u:n.elkte ıd~. Mihv.ar ajunl.aımın 

1ıalııı"11ci He çı!k;a.n ikarı;;;ltlJklar tamı..-'" 

ÖğreııriligİlII!lze göee bu Llıogoo • Ka- _,__ _, __ \_ fı:ı:ıı "teS.i.il etın-~r. KlSil'JCn saıza:a.n b:r zmn.anlar at oynatmak, ıkılıç ve 
ve .kı::mıen de çamuı'<i.m. ya.,...,uş .,..... ilm-gı lkı!lıı.m.lk.la wı alın~ mcŞhur Kör hıre ha-ı.L1 1''.riül63.0lın &Uk'i..1.t.i,JD.c..an son.. CYVl"M.-n !1•- :-..A!,ı;.;..,.,;.... yer M.ısır ile SU.. \.,. ... r,-~ ~I 

mı'k J'~lıtlıırl)n:ıştır Di.il'.tltô:nllıırın ka 

P'tılmı • .s:ı 11as...: ec!.tlmoşt>r. Tam bil' 
f:Jküo vaı~ır. KarJ.. .. ıkl.i~rı.n sebep .. 

. --~ ~ .s.uıı.u&"'~...... eı-Jn ta.ras:ısınıa otuıttu~ ve lbayıınçUA.l.llU.L oğlunun dokı.ıştığı ve ~ de.fa &ı:tn· ra 11..çııln~ ve o ::umc.ın'dan'.Oe.ı·i dıe lnr da•• ·r~ h·Lıdu,t üzer.iı.ndıe Vndi üd. 

~ ~ of:'-'< ic,ıki lk••m etti. Bi.r m • ..undaııı SiıVasa gıidc,·k.,,, b:ıışıaııda du-giJ.ı..,reyi ııarJ<a bağ;ıyan <n yakwı Y<>I ~..,•~ -'"" Burada gevez< OJ;ır SudaıJ.. , _ _, · 
= ..,. .....,_ det soaı.ra y..olileıin ~-wülbi>nü uya• rup ıı:ı.g baştru ıiuJlıon •lınuş) tüc-o: :nıJtilu{. Yolıuırı ı;mumi i5ıt.wıınıetj 4ı rt Tn_...,.,...,, evvela. SudıoıJıd. \: 

pasapo - ~ ırElt ~Ô<. Türk ~il öğı'ellell kıüOOııü IN'Cn•oiL'll ""<n Ebe<i! $<>! A-.şı.Jtdi.ır: Kahiırco.ı:.u KO..:AiLrtan sowa. ginı;ıdt. ir:•n Vİ'1JC.m.IZ olma.ciıi'llll Ve • l - ---' 

i ·11ı.~~~·n·in İııtı:na. V'fl''ldiğıl bl.lğda .. 
yıı:ı ilik p.ı.rtisıl Uffi.)OJ]j . .J.Tla. Ta.'Wana 
g<!ı. ntj ılc ı;, ı v :..ır lnjli iz b.ııy!'ı:.
lltt• 1 c.-~ . -11: Buğ :.ylar cofil.Jı'>· 
IL'lr 'l.r~ı:."Ulli.a İnaa bc.;yıa:cLar1' e sıili.lil 
•lı rl'>J, kr.ııı I.· n!.1.roı ıtıı . .U..ı.olunırna.şLırr. lerjnJ !:esbi~ etımeıt. üze~ bir lkomda-
F~ ı.' -:uıın ti"-er lıd ~ ci.n,g:ıtcre İ"raına. J ar 1 ~vkıit cı~f.ıı.ı.r N~l,,.n blır 

.,._. ye.r.ı.i ~ Y3iillmlZ.ı ~e «ek ııncuıı_e- tatüııtt"ün su:.vun. ı..t iç ·ı; mes. • 1tUll" (Kö· ı Nil ~l-ırinı tıo::ı:_,.; .. e .... ~dt cc:n.uba aıoğru b · de pa c_......,,, veıtınBO'\.Z •. ıı_ .-~ ... ..L..ı 
~ uuun IÇln r3. ~ Jre.t'.ımıiz b:.Gtıkı:oda su~ ı:vo.~lıU'. ~.,,... ~ 'ı) vWınaı. lı.zet:t.in Çağ. :iner. ~wa iniş Sooıınıın merkd ı•-·- ge'~"TI' s'~';-"'1< bl>.iml• --..- ·~~ 

~-~ ~e-- vJ•v- Buııdan sol!l'a da ırr..isu:fir cw< olao ah- ~ .. , ~ ;yaıidon t.L_z.inı ve mo -•-- H:ırlırıııılia n'h-·efJeıı.lr, Ha.rtu. ·'·-· 'l'-t 6 ~~,·rtllarıml.JI Y-

il.: __..I.}. veriyor.> ib:ı. rıt\iı y .z::a. i ~- h ÜITıict tebliğinde lk.ı:ı.ı:ıc.G! .... Liklaı· esna 
.,.... -~, """"" •• ~ en ?nM ~- ~p bal"....ı..ra g.tuk. Buraaıııı ela Haı.. dern ~ hale >drulnn<ılk üUr.-dir 'IU-me. gc.ıa.ık.cn sonı·J. garba tj,oğru iısti- •"'ze etti v e n.- da a1madı. Vadi H-1- "'-· __ .. _--...ı __ 

• · -- tumda ye .. ~ bi: Rum ..... :~ ~nd:a tar.bl sö:z.i.eri d..: i-htiw <.>d.en Çc;,i 
11,;.arll<( alır ve Laıgooıa .den\ae ÇJl<Bc'. u ı;'U.Sl.o6 gunc;;;.no.n .utıııdıı. cayır idar< edu.cliğ-Oi lıo;yretle öğrea<W<. nrenin yokında yoıııi ıveçtıesl!. ~ 1 

Unutulıması mümkün olmayan 
bu mem.ekeıı tekrar görlll€k ar. 
zustında bı.ı unduğunıdan baJ1se· 
den Cha.rl€s B-Oy-er şöyl-e <!em ş
tir; 

Lr U<;Z ı l fıJlıjr üt.~rin.:le dala. GJ.:ıda :ın ıl ve mül:klcri hadı1ra uğra-
:r,11 ı. d>l:, ı kağıU.ır a~mJ·tıır. B'.ıınr :yıqr. ~öl edıilım~ş ~ şüpheli: ık!·.rrıne. l'B!)'Yareni.n \aş:\}•abil.d.;iii beınWı ""1!)'11' T<li"'" biır yerdô. 11a~remıiz Tü.tk. ai<.\J;:wn>uızu anlıyım Rurn bi.ti tö.ı·eıı.ı yapı.lacaık;tı.r, 
bt<&. İng.Ik ,.., Amerik.l.t •in İt'll· ı y.ru.r.,,. ~•mrl..rmın tarıım!o:ı edlle-
na but;ıi \Y göoı ··ml"k ~:...Jdl ha:tır!a1Jl. ceg.i !J,._ diriliyor. 

mil<Wi:lJ &c>re. b!.t h.ıt W.,ıuıdc .U. lbuıı:a<lla beI\2in alıhk.to.n ııonru tı.au·~ıte, •ğır.lan-"1l<.ta hu.su.si o'lıat göstonı.. 
vcy• sey·rt.:k ir.ışle yap.nak ~ımdır. et:C ve öğıl.eye dbğru Bartuıma var. .F.lrt.es.i 68.lb<..ıb cl'A,·n hareket ett.i.k ve 
T~ ık oı;-ük "'e ı..;'Y bileçeğu ben <ilk. evvela Hür .Fr.nsaya t;;bı olan FoI1 

Mihv1r gemilerine 
ka ıpl ır verdirildi 

'Looc:<. , 13 (A.A.) - !İn.g~liz 
Amiralli'k dai..,,sının tebliğ · ,; 

ŞhllQ.Jıi Afrika istikametinıde 

CI-------
leg iliz ve A lman 

E s :.-rerinin zincir
[eri çıkarlfdı 

zio ıniıkıtorı ca az o!oca.gmdan inlııie- Va<li Hal!.aJ'll ıaıazanın Hırı'tuım çok Laııntv'de '"""" da ir..g,l.tereoıuı N'ie"'a 
rin ,. clına,,ı l.izırr.Wr. Gid.el'Jt<n &ha "-oalktı. Bir otobiJao ~d< kılL rnıü&>ıemlett""' ~•cielu Kano kısı a.ba-
b,ntiig.aruz layy"'" kuçlıl:< oldugu iç.in gı.n güın<,şin ..ıt,,.;, y:ınan ookaklar- lll1IDCb ~ do.ırduıi<taıı sanııa aloş;ıına 
iııUşJcr SI1t <>lmvş, ge"' aöı>er>ee.n bfıı.. dan geçt'k. GTandbfıelt' g>tW<, Bir Rum d.oİiI'IJ Logos'a vardı.it. ı....., İJııfiUz 
~ ı..nare çok. dııibıa bütyüit ol- ıa.-.fınd.an- idcıre ediJ.digım öğrenıııigı· sI>ınOQr<Si oı.n Nijery.mn ~. 
<1uğundıın bir kaç <.,;ş kiıii gei.nııiştıio:, ımiz bu oı..l iki kat:ı ve sı<>ik rnem.1"" Bııırao.'• inı'l;,, moıııurJarıııa ma:lıısuıı 
Bu lniolerlıı benzin t~ için O:du· ke11!cı .. mabsw t.....,tı <>lıan biT bina bir ~ -~ e.:llld;k. Logos çok. 
tunu 6ÖY·enh!ie ll.2tuıın 7oktur. Tq.. ıtdi. Oi.eltn ~ Ni.l nebııt ve Blcak ve rü.tutıcUi bjJ ŞchiTdi, Bura-
Y'lr• bdiı.<llmlıa ııwıu hatırJ.amak .Y"' N;J;n öte yaıııında d. Kiçnel'e şöhret dan mıOrnlciin "1.uı Wratlc ~-

Mili iktısat 
haftası içinde 

Baş tarafı biır..nci sayfada 
Diye· elı. başa:rılın.ş her hamleyi 
b ir mukaddime sayması ve: 

Okyanus "" harp bizleri bi.rbiıi
mizden ayırıy<ır. Jl'.ıkat harp, so
na e.rdiğı vakit ö)!Je ümid €diyo
rum ki, güzel mem'.cketiniz. tek.. 
rar görmek saadetine nail ola
cağım. 

·ıcı 1~1anıu ı;,o..se yollarına kar.şı, 

A.oi.eoiııde, ha,-ekıatta bulun•~ 
İr~..;· 1 ·z d'Cr 1 :~.:ıltLlarının yt.·ni muvaf 
fakıvetl-er elde eit>kled bildiniL
mıikted'ır. Bu çarpışmalar esnasın
da kruvazör hal ne get' rilm'ş '()]an 
bı .-.ı.uh t •::::J.rnt gemisi torphlen
mıişt.ir. 

Baş taran biır':ııci sayfada 

hında, izahat 'steyenlere, geçen 

p•"Ş€'mhe günü bu mesele hakkın

da B"§Vckil Maekenzie King'in 

verdıgi emrin ye.rine getirilmiş 0~ 
duıJu söylenmi~tir. Hakikatte zin

c Jerin çıkarılması cuıma akşamı 

vu'hj.a gelmiştir. !Çünkü, seçi];. 

mi§ olan esirlere zincirler yal

nız gü,ııdüzün takıılıyo~u. 

rinde<:itir ık' bı;.,ı· taıYYaren.iu taşJd::ığJ. en k.ıızancilıra.ıı Om.d.t.m"l'D!m ooh.rıi göı\1.nüı. iug.ilıtert:ye eiıiırr.ıc.u; .i.suyor<lnJk. F.ııka.t 
ağır yük \,<:.ı..ı y.k.H..Ot bonzln.idir. Bil- ymdu. • ~ e:ngel.n bwı.a mi.n.i olıiı.ığa anla-
Y'ÜI< las;v e ~ luv~ :ın.ınan Y~ B011'J'a kl<roır ıısv;l.:ıımıdı!t ı;ıldı. Birilıcisl, .Alüasadm ayrıLYG<en, 
çalk ağı:rdır. Fal<J:ı.t uçtukça benzini de ve llia;aına doğru E:ıfıoşere varWk. Hal' P<>rtek.iz ,,.:ı.e;u. alnııkwlti ibmı.liaııız 
y'111rlığı<ıd•n yi.i:tü tı.iiller. Bu hıı.le tumLı Eaıfaşer 9'rasmd atıı.YYare .,..,._ <li. a.. İııgiltcreye gidişimtırle ha:ııgl 
ııöı .. bavaıı..n.n W f<ıYi)'llre ıı.ı yolınıu 1amo On om •IY.Uk yiiksel<len u.çuyw yolu ı..<ip edec<ğ.miD' ~ 
btcttikkn s:mra )"et'e men tıaY.v.are. v~ Afrikamn çölleri ve onmıaıtlıar'ı gö acn vize işl.erlllİ bSz.i davet edeo1tlre 
nin ağır.lığı arasuıdıa b~ fark var. ırünüy,...du. Eli~:" biJJrük hır sür.'pr-z btra!.ilmlŞlıı.{. Port&.iz.e uğnyo;ca.ğırruın 
dır, ~ ett'. Atr!kı.nm yüreğinıd<: <>lan "biJ.e bJimıyordı.ıl<. Es-. ~ihlkü 

Bir.i Kdıir<ıden ~ ll<adar taşı- bıJ ka&bayı baılli Hartumcian d.o clı ta.Y.Y>re yulcuwğuııd.l tak'ip eti 1 ı-ıc 
ty!LC3k <>lan ~ Adı:ıına ile Kahire b.a sıro:. buılaca;i>mızı zaım,{.,-~tillt. ytıJ, büli.m aiaJ<ı;.d.arJ.ıc t.ca!ıırıd.w dal 

- Yeni hamleler h~ 
Vad inde bulwıması m.Hli ikti

sat varlığıııuz ve hayal.Jıın>zın is
t J< ba .. bah.lının<la.n en keıı.ın müj
desidir. 

B hafta içiınde bütün vasıta
r.ınuz.la halka telkin ed.e<ıeğimiz 
fik.irl-erin f>ll başında muhakkak 
ki tik hedef şaı:l.i cılarak şu esas 
gclmeı.tedir: 

N evyork ra<lY<>su spikeriııin keD 
dısine türkçe hir"aç ~öz söylıye
bilip söylıycmiyıx:eğ'ni sorması 
üzerine Charlcs Boyer şu cevabı 
V€l"Illiştir: 

Türkçe o'.arak iki ıkelime bili-
ye>rum, o da şu: 

c Yaşasın 'Türkiye •. 

Resıni Alma n 
ajansına g ö e Uçakl~ıın ~ pt·k~arı biı- akın 

n.etie('sindı~ mak n:..lcri işlemez b r 
h., d" buluna~ diiı:;manın bır bü
:\ 1;1, petro1 .:emisi başka b:r de
niz1lt1 tar hıı.dan y:ı.kal •rmı.ş , atı
lan bir torpil .i...c t.lhrip cqi!m.şti r. 

~ işlil"m t.ıy.Y'<l'eler tİJl'nde FOlrut g"""1.iyeceğlll".iz bu lka.salba ye- mu en sllkı bir sır halinde ~ 
yedi yolcu taşoraıı Vt lkıi.içUk ~ ş!l otların ve ağaçların ortasında ee- e<lin:roiı.1eu.i.r. NerL"Cien ne zaımaıı JmJ. 
bir tayyare J.di.. Ka.hirede.n kalktıktan ilin bir yerdli. K:~yımalkıoon ve poI.is kacak ·r N~!ll'eye ini1<.-cck? Nereye varı-

hı-? aım.Lırı kimse ~. Vo ekse- JI 
riya ııoıi. C'ıı yerin W!ftSıi · olduğa a.noarıt l 
vıa~ a:.ııra aıılaşclır. 

- İsi hsali artt.nnak, İ.>-tilılaki 
azaltmak. Harp içi.ıı.de yeni fa.b· 
r3kala.r kuı·up knramı) acağuwzı 
bılnıiyorw:. Fakat, memleketi· 
miz. ü g ı cenneti 
halinde yaşadıkça bilhassa arzi 
nıalı•uliıt hakım ndaıı iıstihsali 

Baş tar. fı bir.nci sayfada 
C-enera il.ı. ~~ıy · c.,pn ... :.~ 

h.:} kl5iUl!l!.(ia ~ .L:U"S.o .t,l ('ICt,,.xic \'t: bu.

nun <laha cer. b ·Ilı..;, .udlile bırle.şcn. 
n<M:t.ıd,ı '-'-""" gı:çm;şıı..ı· 

.a ... .3lll'..gu.rr,: :y Pl4.i ~·ok il( k~ 

mt.ıi..'Lı ve biic...i.lliLa.l'ını ıkıu.\rvetil.i ha,va 
tcşl-{;i~cri uı: c;o~ ~ı oı1~ı.t!d~•. 

Reuıter tekzıp edıyor. 

Trıb''l!Sgarp sahili a'1',1annda 
tki ie,şe gem-si önlenmiş ve bunla, ... 
ra hücum edilmist'<. Bi.rl torpil
lenmiş ve hJvap ıoçmuş diğeri 
taılırlp edi 1m ştir. 

ı<alin 

t -
e yeni Rus 
ruz u 

B:ış tarafı bilrinci sayfadl! 
Berli!!l LJ A.A.) -Alm:ın teb

liği: 

Fener 
maçı 

-G. Saray dostluk 
2 - 2 yarıda kaldı 

b ... ~ı ~C-i san hL:l:rn.a ~lBlnil. ya.p..' 
tırm:ıın».ıruz alc.u, Erles:i e-ün lı~ iik.i 
v.aı;yoetıi <ile tuı~;,r ct..T.ıeğe koyuı1:itJt:t. 

Portekiz• t4rr'4 ~ ve lıas"1Iıe
ye giQerdk. a;ı~ Fa:kat bu li<l ih· 
:nuı<liln ccı:rsı:m Lagos'ı.a öç ~ bl
m.Jkla ödedik. 

Uı;ınıooü güınü g<e"si ~ ha.
reket ett.o.k. Bu <le!d binci »fillıU tay. 
traıre bütyl.:k biıı.• transatL.ınıt.atbı., Nor. 
maıl ı.zmatı!l..-d'a otuz 'i>eı; i<iş; lı:ııyan 
ba deniz Laşya;esiLin ;,,me a1tmı; bec; 
yoku b,lnd:I . filserlıi -a~:ttierdıto iba.. 
'1'0t olan bu aı.ıım.,; bq yo!ou, be
rooerleı•tııie ~rı <Ş.Y• Ç<1k ğıır 
ii'tık t~ı, edlcy..rJu. Bl.ll"., r"ğ:}ıen 
taıy;yare For\<ik>ze k·Jdar a.ı>co.k bir 
ini9 yapti. Bu, İrrg;.liz ~ömilı-gt.>i oJ.an 
Gaımbia'o.a !l<o1ıha•r\ icti. Bıthuırrt 

belıkıi de Atnllo:ıria incHği1n z yer.le.rta 
on sı.cağı idi.. SinO<ler.k milc.ırid.e e. 
derdk <>i.>rnobi11.re hin&iiı: ve daiwa 
sir.d:ticriı! .ır.ü\:ad-ele lıJ.li.IJıd.: blr mİGıa. 
flir ev.ine g.ıtı&;.. &rr.ıd•a topler.C:ııt11.nız 
z;;.c:nan, t;,;yyu.n-n:in bi.ı· V:"PUr c.olı.w.J 

:yıolru t.:ı.,.11:i;ğını gördU•:ct. B;;ırtı.u..ı:,r~tan 

Poı t.ekı1.z.e. k.ldar yı>k:ulugu gece,ıeyO 
y.ıpac;J'NL'.t. Al'.~um f, tü bareıc~·t et~ 

~iın:iz z.am~:ın., gecıl.eyi.n Yat.ac~lk yer 
alır..aC:llığın.ı t:ğıcr.t".!~. N.ol1n1.f z..:.· nan .. 
La.!·.ı n'J ı:sı.:!S h"{){\f.,>,·l.ar .u·11sm. y.ı~ a 
da oı•l.z·..wn 1kaikıın·t~.!ı. Yoi.-cu:lu~un bu 
kısmı ço.1< acı~tlı ol.d.u. Afrika .s::. ..;Jie· 
tini ta.klip cdt-n tayy<Jrc s.bu:l:ıı.e7~ er
l'"oen Llz :Jl' t yya:·c 11m.anma indi.Lizbo 

me\rcudun en az üç misline çt• 
.karmak ve bu çıkışa rağmen is
t.h!E.ki Uıh1iit ey leniek kendi ŞUr 
urumuza \'e tedhirlerJm"ıw bağ
lıdır. İstihsali erttunıaıun en h ü· 
yiik faydasını ihracatta ve meın
lekeıe gelecek par ıı karşılığında 
aramaktayız. Y.ine iı.t'ıblilk.i tab
d din eı;ı b üyük iaydasını tı>enı. 
leket iç.inde ki sıkmt sı:zlıkıta ve 
ilır.ıcata yapacajtı )·aidımcla ...n
yonız, O halde, h er Tür k vatan

daş.na düşen vazife: 

Londra 13 ,A.A.) - Reuter 
aians!llln .Kahıcedeıa 1h.w.u"1 
muhabiıı dün aJ<Şam şu teli gon
aernıôşur. 

General 'Me>ıı.tgomecy'r-n bü
yük ölçiiıde bir taarruza ~·a
ldlğına dair, Almanla,. taııa.fın
dan yayılar. h•berler tey;t eaıı
memekle 'be:-a.o-er Sekiıı =... or. 
du devriyel-erinin Elagey la ö-Tu apce ke~imin~ bir Alman 

tüm~ı, ....g o~J.~c cerey-an eden~ 
ş\d<l bii çarpcşm. :ardan sonra 
Sovyet taarrıula:rıuı geri at.mıştu·. 
Bu t>arııı-zJar bütıün gü:n devam 
etmiştir. 

Rjevin ceaubuoda düışmanın 

k.taları.ınızı yarma teşebbüs!eri 
akamete uğı·atılmıştır. Yeniden 
153 tank '§• ya amaz bir hale ge
til'ilmi§ veya tahr p edilmiştir. 

Tore>petz ve İim en gö.'ü kesim le
rinde .düşman taarruzları burada 
da boşa çıkmıştır. 1 

KAL1 f"DF: <:OVYET 
TAARRUZU 

~~~~--~--~ .. ~~--~-~~~~ 
Hakem bir penaltıyı göremedi 

Oyun bu yüzden 
durdu, uzun mü• 
ne kaşalc..rJa ne• 
ticesiz kaldı 

'- .J 
lesine atma·~• muva.flfak old u. Bu 
sayı GalatasarayWarı çok canlan
dırdı. Galatasaray hucumları de
vam ederken 30 uncu dakikada 
Hikımethı uzak: an savurduğu· fev
kalad<? şutu F~nerbahçe gıol hlistü 
kurtardı. Bu tehi keden kurtulan 

nerliler biırinıci devreyi 1. 0 ma,ğlılp 
hitird.ıler. 

İKİNCİ DEVRE 
İkJnoi d'ıevrıeye Feı:.ır.:ıdii-er baş'lr.tdtlnr 

ve hemu elli nui san iyede FJsadıJan 
güzel bı· p s ailıa.n FJkl'et 'tt:.l.Cf.11.!run 
bel"aberl'k S3G'ısmı YJ1PU. Bu s.ı.vı.>an 
sonra G..JJ'~ar.ay.i.ılın' J"!ofden hi.:cu· 
!l'na ·kcyu'.rôıu!ar ye 10 unw d:ııkıilk.:dıa 
HikrrJ<:tJn güzel bi!' orta.."ıU:.'li:ın Cenil 
aır::i tir h.S. d.'\clle ik:nci go..ıü. de :y~ı 
ve Galat~rli)"l yiııc g.wt~b.yotıe çık.ar.-

' dı. Bu gclÜll aik;ıo.ir.;;...c- Ferııerin Fik· 
relte!ıı sü.r&ledıl,jji bir ılkında iyi brlr 
fıı"ıt y""'-ı:lıy.., E<>l aç~ H :.t Gala
t.c.sar;ıy ':a:~ güzı>l ·bir ş.Ut ata.r'4iı( 
t::i.'-Lti.li)! y..ne bc:·abe:-1iğ:c yü&e!it.tJ.. na VE c · 
Oyun 2. 2 ol<uneıa l1cr iki t.1r;ı.'( y~ni.- te. ve ~u. l;.ı:-0nıf'O!" .i: r:ına ~a~~şım~ş-

A - G11l:ada, parada, her çqilt 
istihl.ak t.e tasan:ııf. 

B - Milli ilı:tısa.t ftir ve ru
hwı u her faaliyet şırb-e.sine ha
kim kılm"k, gelişt'.nıek 

C - Milli iıstıih.saıli her ba:kım
tlan azami hadıl.e art tırmak oJ. 
mak geroktir. Ordum uzun bü
yük kudreıti ve varlığı yanmda 
h u şu11<r ve arz=ıı n tahakkuku
nu görmek de~ şüphe ycıQ( ki 
mılli bütünlüğümüzün e n büyük 
dayanağı ve kuvveti olacakıtır. 

ŞÜKRÜ AHMED 

' nünde İnıgıl ıı leci m-ev:tllerinm 
1 dört !bin metre ilerisinde b r 

1 

noktaya ıaı.ın ı üJ'u:z ettJkleri 
anla~ı..lmakt.ad . Gecele.)" n Al
manlar, btr g<><.-e evvel yaptık

' lan gilbi g~ ?< güzel ateş etme-! mişlerdir. 
İstattbul Dör<lüncü İcra Me-

l murlu&-umlan: 941/1910 
Evve1ce !'-. ı.şanıaşmda Teşviki

yede Çiftel:ıa'kkallarda Ihlamur 
caddesinde 7 No.c!a mukim iken 
halen ikametganı mr-çhul ou.u-
nan Fatma Zehra variaı kocası 
Kısmet vapuru sah.Wi 'l E\ıi.il· .. e 

Lönıdr ı ( LA.) - .Alnı.an 

r:ıdy<eısu, cum' a"şamı ~·aptığ: n-eş-1 
riyatt1 NıY>C• çok üstün Sovyct 
kuvvctlerjni'Tl Kalinia\n cenup 
batısın.da bfryük ökü11' yeni bör 
hu.cum&ı bulundukJarını ve 'bu 
hUJcvmdan evv-el b;r sııatten faz-

FenıerbaJıçoe, Galatasaray, Be
şiktoş takımları arasında tertıp 

olunan dostluk kupası maçlarına 
dün Şeref st:ıdında haşbnmıştır. 
ilk karşılaşmayı Ga'atasaray - Fe
ncrbah. e tıkrm:ları yapıtlar. Ga
latasar .. yın l'ıg maçlarında maliım 
had se· ~"bebiLe bu iki .akibi ile 
maç yapmaırası, bu iki kuvvetli 
'.,... in birbiri• önünde yap3"'ağı 

müsabakayı bir kat dlha a'.iikalı 

bir sa•ba)'a so.kııy<ırdu. F-enerbah
çe _ Ga;:atasarayın havamırı fevka
lade Ie:afc'ti k:ırşısında 'lt a,..ı ,kar
~ıya dizi"d'ğın· gö .. ebi~rnek taraf
ta~larına ayrııca bir zevk veı·iyor
du. Şel'ef stadı, dün müstesra 
gür.le!·i-ndcn bır·ııi dara yaşaya

r ak bi~leı:ce ~yi.rciy; :ri_bün.~eı::ne 

1 
yerleştırmiş bır b'ld., iıdı. Buyuk 
"Yl •çtan önce yapılan ik i müsab.ı
kadan sonra sıra iki zorlu do~~tun 
kal'ŞılaŞ'Pasına gelmişi '. 

Fenerliler bt'.h.ıssa Fikret vasıtasi
le •arı-kı.muıı k:ı..eye hücuma 
haşladılar. Fakat bu hücumlar 
bir ıı-e1.iee verıre<J> v~ oyun da ta
bit olarak ilk anla·ndaki lııZJ.ru kay
betti. De>rC'llin son dak:ıkası Fe
!ler kalzs; önün<le ik k<>riıerle goç 
ti. Buıııdan istifa de edemey-en Fe-

<ie~ gl\.vr-ele acl:ij \-e JT,-;ır; süı"ıa1. kw::an tuı&. B.zı ı:.:.1.ılkıo~ c:..~n cl~.ın~ . ..: br~·· 
dl, 21 inci ct':ıık.i:k.ı.::i!a Gıl.:ıtasaTQyın. Ç(ıtr fi;(.Le bir o•(']c .~ıltı'{. Vt• sto.ı",t IJ.:rer ~o 
g Şl'etio bir hucuT.t1.01tda Fener mii.ı:fa... yo...aı.t 60UJoı Oe,.Lr- ikd.Jr .... yu • Ög-

Kupa maçları 
İSTANBULSPO& - KASDIPAŞA 

2 - 1 

H azinei maliyeye izafe~n ls
tanbul Maliye ı.lha'kema<t ıı..u
diirlüğu larcf.c.;lan 14 E.\· lı'.ıl 13:lfı 
tarihli Ye ~ı~/!3 Ne lı isUkı:--ız 
ser.edıy le mülga Eytam sand.gı.u
dan istiCaz et iş oldajun 
6076 !ıra 9 kuru.şun tedıye e<lil
mcmesi hasDoı. e mezkur sa-:dır 
ğa ipotekli bulunan Ercnkiiyün
de mukacioen Kozyat. ~ı el
yevııı Suadiye ko;.ırüb:ı.ş. cslP 34 
yeni 17/17 No. maa;babçe köşk 
ve yine lçerenköy U'sküdaı· '<>Ka
ğında 97 /98/2 NoJı 16 döııC.nı 
119 ziır.ıi. bir tarla ve yine ujn i 
numaralı 4 dön1i m 1195 z :a 79 
sant:rnden ilbaıe< diğer tulanııı. 
borcun ven".rnerr:es: h· oomle }"
pılıın ilanen te<bligat ÜZt:ni.!lle 228() 
sayılı kamır.. bükJ.ml-erine t.,.,'fi. 
k an 17/5/941 tarihinde matlı -
çe köefke 3500 Lra,büyük tada a 
3675 lira, küçük tarlaya ise 794 
lira kıymet lronulmuştur. 

la ş ·a.,tl i topçu hazırlığı yapıl
dıgını b ildi.."m:ş:Jr. 

!\10.f.ıı .. ,A ... '\..) - st;ıi?iin;gra. 
dm cen...i:r::1ı .. jj-J K:-am1do\r ci'emir:yoluı : 

~i b v ... .ı< Ru ta.rnuzu, Kı> 
tt:tn).to.JI\ , ~ • ~ -n ciddi bit- tehdit 
'teM C':dıeo1~t sı.ırette ~ eıb~ı edı: '-c 
Y'l!J blı fehTin ,\J, nnrı!ar tarafmıdaıı tah
liyesi -b«k:l.:Wlme1.-t:-~W. 

Mosfoova 1:: (A.A.) - Mosko
,.a radyo. u t.ıraluıdun yayılan hu
susi tebbğ: 

19 ikitı-"İteşrin<len 11 biriac·k,ı
mına \-..ad ır Sı ılingrad'da c<'l'eyan 
eıderı <.":"lrpt:.--:ın,Jar sr:as1u·da Rus 
kuvve.feri tarafından <ole geçiri
len ganalm arasında şunlar var
dır: 

105 urak, l'HO tank, 2134 her 
çapta t O'p, 1714 siper havan topu; 
28 uçaksavar top mevzıi.i, 4175 

m't.rulyöz, 317 tanksavar tüfoği; 
4.J 9o . .}()0 obüs ve 20.000.000 mer. 
m1 ... 

Stalingrad cepr sinde elde e<i·
Jen es'r Jd.di, 72.400 ü Jı.ulanu<tux. 

Gene ayni müddet içinde 94000 
deıı faz <d.iıhn an t bav ve eri 
ölrlli,.; r ,t."<tüı·. Bunları;;. ~ 
dördıi Alman ve ger.ye l<alam 
Rum-en idi. 
EJc,ik rralümata göre, ;merkez 
cephesinde cenıyan ede.n Ç•·rı>ıt· 
malar esnas:l!.da Almanlar .suıbay 
ve -er olmak u-zere 75,000 Glü ver
mi,lecd r. 

Takımı~a r ınuov:--cn S'1tt~ sarı. 
laciv"I't ve san-kırmızı formal:ıri
le s:ıhaya ç ıktıkla rı zam an taraf
tarlar;ııın h'lklı teıahüraıile kar
şı laırıd.ı. Ve m utact berem<Jniden 
SOll'ra iki takım da şu şekilde y er 
a~dılar: 

F e'l•l'bahçe: Cihat - Mu=m-er, 
Lebib . Esat, Ali Rı?.a; Ömer - Ha
lit; "faoô· r.Telih: İbr.ıhim; F ·kret. 

Galatasara.": Osman - Sal:m, 
F at'uk, Kemal Arif; İsmail - H ik
met; Muzaffer, C emil; Orhan; 
Gazanıfer. 

Hakem: Samih Duraıısoy. 
Oyuna Galata>ar:ıyılılaı· başladı

l ar . M;çıa ilk anbrı çok siira ıli 
oluyor Galatasaraylılar se>ldıtn 
d•h1 müsait pozısyonl:ı:ra gir'~r
lar. Bu ar.ıda Cemilin bir şutunu 
Cihat muvaffak1yetl~ tuttu. Bu 
sıracıa ,.\r:fin saka 1·!anmasındJn ıs. 
tifade cdC'll FeıU>rl'ler hücumla
rını Gafatasaray kalesine indirın-e
ğe muvaffak oldular. Fakat bu 
hucumla r semere vexm-edi. Bir 

ırralık Galatasaray kaledsi sakat
landı. Bunu lıPmcıı takıip eden an
da ve devrenin 19 uııcu d.lkikas:ın
da Ariften Orhana ve ondan da 
Cemile geçen b ir pası, Ceın;J gü.. 
.zel bir eşıqıe tle Fenerbabçe ka· 

Ankara - İstanbul 
Boks maclan 
---•ı---

İstanbul 
az '\dı 

6-2 
ta ımı 
B ir kaç güı.Jô..coLJtı..r i ~r imizriıe b~ 

lun.aı A.!.dk!a.ID.ı. bo!a t.:kım.Jc İsi.a:c.bı.:l 
b~ l:IİG.111 ara-.ı.~-ıki ~c.bet..l.er is' 
İ.z'r.bul t;;;b.•:m:;n.Jll üst-ün gı ... Lb.yeı:le ne--1 
t.ıôft 1 <1rA,1~···u-. ,.;v.,;, hıcj· ecunJ. &~ bu J 
mi.ks.aıi.>a.it.J•s.rın 1.Wro ik !llleı:ıİCC1e1ü SÖCf~ 
l~'i:'; 

İLK :MAÇ: Con İ>taıııbul RbOıvan 
Ankıar=-Ya bir.imS r:aınunıôd,. nxu..<avtla 
g al..p 

il 

i.ıd ci MAC: Kı>mal A.n1<ıım geıl
Ha.l.id 1:.aı::.btıl;J. hu"Cunen 

UÇÜNCÜ lllAC: Q.ktaıy A.qko,r.ı Adr 
nan İısteı.bu.Lı. ı:;eurı i!c gal p, 

DÖRUL'<ICÜ JIIAÇ; Nec:p İoı;tanbul 
Ziy;ı ,\ .j"Q. 1''1)-l t!ıe &.<rl:p. 
nı:;şixc t .MAÇ: Ali t ı..ı::ı1>ırı Hik

met Au'kat•:i. &a.,Yı ile g.ıtip. 

ALTllliCI M AÇ; H<seıyın İsl"'1bul 

Nilwd A.ııbraera ••y ile gal!p, 
lı'EDİNCİ MA(:: Cevdool İısı!ant>u 1 

Kamın Ankar3ya asy ı il-e 8'11ip. 
SEKİZİNCİ 111 W: Kac ı, Ankaı·a 

Şeri! l.iı.ııı.ı.ı.. "'lf1 .... .,Jip ııeilıııil'tiıı. 

:fii <C""• pır-n;>Jtı yapt· """· Bu .an.da t.op t<e ycı~.;, .• 11_ elçi.k~te- ~>d('<. Ondım 
.t ı iye gir.m.Cş:J. Haltc.m görn1L'd!ğin· <m:.2'.' ?a. L~~ll.l g~~~k. Akşam. ye-
den YM hakımine: mürucaat d;':f. Yan n;egı~J 1~1..i.ıc; elQı.Liğinın d«\·ctlilt•rt 
h .- .noini 11 pe.o.:eltı k.ınırmı Fe.nerJd.er o aı .... ~ ~ _ "'~ 'S.'.)llra g ece ~!'lı~uıa. 
kabul etn~ediler ve is münabş:ııya dij.. ' Y &a.!t .0-U ~WA...C ~Y:°"1 _tzo7are ~w h:ı-
~cri~lHt. Olvun bu )oıl.!zden durıdu. Lü- r-cık.ct ~ttık. PoMei.t'Z ıle İrJ00~ ~ra.· 
:tmn<n17: rnü>:ı..kaşo U'Zod:ı . Rıilk 'n kil. 6md.:ki m""'111e yolun "' t<ınu. ,eı.;,,.nı. 
r•<IDJ. Fmorl.ıler kil.bul ~ İGla- teıt<ıil ed<OO:rti. ÇiL-.tı<ıl turp bö:gesi 

• 1 d ' .,____,, . ,,,,_,.._l..t;ıı~ T reciler rnıü~i!e rltiWr. Fakat ne tıaıYt•an cne:z.; ..... ......, ... 1 g_ .......... "\; ··~. ay. 
ç.a.T'e ôQ b u dJ:st!uk ma!;l 21 İrlcl dafıd. ~· ~u'iın prnc:ı-clcı-i.rı..; ·kalın Sı\yah per 
ika&, yı:rtd. kalana!ı• ~m ald\ı. a • erle kepamt.ı; ":'• . mul<..:I Jeraılmllz> 
v e 0 oan>m anaç da b şdo;Jde t.ılr<ıe ter::<et11k. Bütün ı;ece u;yunıtıdı· 
el'di ve ueticdlıenemedl. u oooa ğJına m.v;err:eğe :küız.um bl:.C ]"d'.<:tu r. 

ADNAN AKIN 

Ank ra at yarışları 
Ani<aı'!l, 13 (Telefonlıa) _ Son.

b"1-""'• at y.:ınşhrnu bugün de İı>od· 
ronm Gıe\·aın edildi, Netiaelcr §Unl·ır 
dır: 

&rir.ci !Jw>u: 1 - Buket. 
İikinci fkC1'u: 1 - Suyô.a,._, g.-my n 26'0 
ti'~cü looşu : l - Sekb n. 2 -

Al>eey!frn G;myan 135, pitısc~er ııoo. 
!05 

Döı :.incü lro~: 1 - D::.bi 2 -
Hızı.r. 3 - can.Gacyıın 1085, plf<;der 
lli5, 135, 180. 

ıc< ı - Rest g"'1.)'an 100, 
He) be i koşlurulmaciL 

Se~ba> D..bt çlfle b.ıilido. (1090) 
kuruş V<rd. 

Mut u bir doğum 

·i- nın <!lün gec( sa-tct 20.40 dn bi.r 
~L1kek ÇOctıg'U düırıyaya ge\m--tir, Ar~ °"" >rou: Jhrne; Ç•payı kulJ..r, T>N· 
.ı.ı.yra un Ö!r.t.ı,ı· ·ve .saadetler ~ 

T~etie iıo:llıngl io&z"Y~ k~ pa.. 
r~ütier oldıu1ğru.nu bize- bincrkıen .sıöy .. 
~ıt1tr~~r ve p:ır.aşütlc>ri naru rkıı.ıJL na. 
cağım~ tiı:t ftııi31tlı 1Ş!aııdı. Ben bu pa
~U1: işine bÇ chsnrı'.11 yet Vd'tırcd · 
Ka.z.ryu uğr~.rğJmıi taıkıdiı'Ge po. l'tl.Ş'llt 
kt1l~.:u.-ııp t:ı dc-:ıiz i n ortmstrı.;ı inmek 
m"i. r.l-OCr.ı o a bl'. 1~ buDu bir ~ttı1WJ 
8aymedıığınrl;:n ratıat 5:,,,.,i:• k:ırar 
""• n:r ı. H;c b:r t>::n.ı.vı:ı uğ::'zırJ ıdran 
..,,b.Jıleyb saıat Yedi?o İ~lonılonın 
Foyr:es r.<i!.ndı.lkl H-:na11.:ına irıdtk:. B ı.ı. 
r;ıd:ı da bir '<aç saat !o ~t~.ıı s:>nn 
İ.~· lt:r~~ I"':ıO!e ],jyr, nın:ı vard.fc, 
T.ı:vyare y'°::il"U11 ıuğt.ı burada oon.11 en .. 
yordu, PoGle'd.'en Loıtdra;ya şiJne·rı~. 
fer'.. .ut sa:ı.t.~e gJ.iilir. VictoM-:'.'I kas
;) uı~n~ va1~1ımz zaman bt6-t..l bU· 
,;iilk E1çimiz lWı.![ CJıbıry'ı ve İ$:t:h.ba. 
r.at N'TZ.;.r'ığın n n·.fi!tf'W1rJ ?\'!.ister 
Thur!le olmak Ilı:•"" bi)yük b!, kale.
b:ıhğın b-c r r'd> ' için br.'kfle!T'..e~-ı;ıte 
nlmıtı>nu ııöidüit 
Adıtnadan h:;wr<)'te niile Londra:va 

v :ıruz araaıııJa ta:n Mk.iz g!wı 
e<çm:ı; bu a.ikiı gllnü llçtl de Logoe
t, vtzr Ue ~ m y "Din t;ımam .. 
ı~nrr.neı 4.çJn earfl"dıiln1~ti. 

E~ .. bu iki bıı'I yii11Üonden <iç cilrı 
1<.,.ı,eı...,,.,:nış oJ,, )l"ı1< ~ ciinde Loıı. 

dr ,,,,,;· .ı. varan~ bulunacaktJk. 

Şeref S'ttı.dında Fer~r • Ga!at&sar.-y 
mattndan evv& YD4'ılan. İsi.aui>ulspor 
Ka::-ırn.paş. m.açı bir h:.:.~lıi. Qet.:n geçti 
v e birinci dr'Vre$l go!~üz &çQen ovu. 
nun timi dıovre in<le İsta.ılbu.!;pvr 
llllar iki ~ çlkt:ırdıls.r. Buna mıuk ıt~ 
bil bir coı yadl:!lıor ve oyunu ~· 
2 - 1 gılil>iye\Je bit.rdıer. 

Avukat Haydar 
Rifat dün 
gömüldü 

Ö lümünu teessürle öğrendiği
miz: m aruf avukat v" muharrir 
Haydar Rifatın cenazesi d ün N i
şantaşındaki evinden alınaru na
mazı Teşvikiye camüııde Jı:tlın •·1ş 
ve Rumeıbh sarJna nıtklol=ar•k 
a ile makberesine gömcilmüştür. 
Cenazede Vali Lütfi Kırdar, mat
buat erkanı, avukatlar ve merhu
mun dostları hazır bulu.nmuşLır. 
dır. Ailesine ve dostlarına baş sağ 
lığt dileriz. 

İ~u 'kıvmetlere ti. r it'ra-zı.n;z 
Val'sa işbu ilanın tarihi neşr,1>
deıı itibaren bir ay içinde icra 
dairesin<: mfüacaatle bild.ırmenlıı 
ak.si halde iŞ!ıu ~nulan kıynı.et
lerJ kalbul etm: ve;, ·b~r ,1 .
ruıc•ğı İcra ve H:ıas K anununun 
103 üncü maddesi mucttJJr,ce .ilı
ba.r olunur. 4/12/942 (788) 

~~~-·----------------~--------------~ 
İzmit deniz satınalma komisyo l' undan 

1 - !()/ll/9U tarihinde yapılon pazaı'iığındıı t.cldif <Jı."'110 4450 lira fol 
yi.Vk:sck görüloe-n bir ad~t 190 amperlik Vektrik kaynak cihazmın iıı.inoi defoa 
pxarlııtı 14/I X §.11"'1/1942 Pazartesi günü sal'I 15 de İz:ıı.illo Ter.ıano Kapı
Qldoltı ~ yopılac0k1lr. 

2 _ Ewat ve şartn11ırnesi loomiqoJ :t göriil.ebilir. Bu ışe a.it te:rl"."...:t S07.50 
lmı.ı..-. 

3 _ Taliplerin bu gıöi işlerle all.ıtaı ı ti.'C'arır-t "~eUcolar1~1. yuk;ıl'ld:ı y.ıZtlı 
l:eınina.&: makbuz. ve,.a. meıktt.ij)larını bell.i gün ve """',...-"' K omisyona 'eı·mıe! eıi. 

\. :.ı. ô8} 
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YERLi MALLAR PAZARLARI 
MUESSESESINDEN: 

MüteK1 .. d!n1 dul "·e ,...,timle:..: t.:eı.; : t:n k\.~a kartları ile maA:ar.larnnaua 
'YCP~~n pc:.ar:q-\.~ l"1 .rr<T "''11. ~- · ı n1nıda auml ver1l.ıectk miktarın 20 

rmtrt- olrtw:y1p 20 metre mura~ G :a.~'1 il.An olunur 

N ı fi f Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 

..... ·, 

lstanbul Levazım Amlrliginden verilen Askeri Kıtaat 1ianıarı 
Aşağıda yazılı rıwvadın p.ı.zar lılt!a eksiltmeler; \ı.izaLrında ya<ılı güo, s:ıat \'e mahal·lerd&.i :ıskeri 

satın alma komisyonlınnda yapıl acaktır. Taliplerin be!l! '"lkit.lıor~ a.it olduğu loomlsyonlarda bulun
madarı. 
Cinsi T.-miuatı İhale gün, soat ve mahalli. liiktarı Tut•rı 

Sıgır eti 9 parti 
Koyun eti kavurması 
Sı.ğır eti ka vurm.ısı 
Sığır eti 
Keçi boynu:.aı. 
Sığıı' <ti 

kilo 

735.000 
62.000 

580.000 
250.000 
20.000 

lira 

2500 
2.205.000 

155.000 

435.000 
125.000 

l8.000 

* 

lira 

184.900 
18.000 

18.750 
2700 

100 ton kuru oi pazarlıkla oatın alınacaktır. Taliplerın' 25/12/942 
günü :;aat 15 de Uşak askeri satın alma loomsiyonunda bulunmaları. 

1936 - 2285 

* 57,080 lira 3 kuruş keşif bede tli Etimesutta sabit masa ve sııhlıi 
te;isat yspt.rılması kapalı zarfla eksiltmeye kıonmı.ıştur. !ihalesi 
30/12/942 çarşamba günü saat 11 de Ankarada M , M. V. 4 No.lu 
satın alma komisyonunda yapıla cak>tır. İrk tem.onatı 410'7 liradır, 
Taliplerin kanuni vesikalaııile tek l.ii mekt-ı:pların • ihale saatinden 
bir saat e-.'Vel komisyona verme leri, 1939 - 2324 .. 

1 

15/12/942 16 H•l>CtOğlu 

22/12/942 15 Erzurum 

23/12/942 H Kars 
25/12/942 15 Balıkesir 
24/12/94.2 15,30 Balıkesir 
e 1937.2286 

İstanbul garsonlar 
cemiyetinden 

Coıntretimizin ll/12/J,f/.12 Cu:mA 
gtmü Y••Ptlıın sırtıelik ..?el!tde l1?1'll

ıni heyet t.oplanb-~ nda 9criyet ha,.. 
sıı olır...:-.dığınd:arı teknır topla-T?iı 16-
bi1~~ kanun 1942 çrşaınbıt günü.
G'l:I! bır.lklL .n~t~. 1'-fc.>:cltiı.r gün ~t 
J-1 dı·n 17 ye kadar Beyoğtu Nuri 
Ziya robğı.ıca &>yoğlu HB'.mtev> tem. 
hl salaıunda yapılaC'Aktır. Cemiyete 
«aorıt.lı aa..anın o ıün ve ~aite hüviyet 
ver .:~i.rile gelr~l•ri ilan OU'llllr, 

-

Nezle - Grip - Baş • Dlş 
ve biltiin ağrıları derool keser. Her Eczaneden arayıwz. 

inhisarlar Umum MUdürlUQU ilanları 1 
1 Nü~n~i nl'U.Clbtnee 3,000,000 Adet 100 grJmllk ·~~ &Ut u pazarlık· 

la satı.n ~\ ;J.nncaktır. 

2 -· Paz:rlok •5/12/942 tarihine c1>llryan s.Jı günü saat 9,50 O. KabQ,. 
t...1şta Lo\·3.Zltn Şubesindeki Al.mı Kornk--y O!•Urıda ya.p-jacitktır. 

3 - Tilinulf'lıe her gün sözü geçen şı:..bt'de i'Ö.rillebil~r. 
4 - İsteklllt'rİ;n ~lık iQin tayaı hı.u.aıı güo ve Sila.t'tt ~ 7..S gt.ı'\·cıınA 

paTalGriy'.<C bi'l'l~te .ı<iı geç<"n ko.ı.:n.isyona grl..'Tlıf'lcıi iı!Ao olun.ur . (2.279) 

* Malı cinsi 
Meta! Antitriks!yon N. R. C. 

• • N. R. C. 
• • N. R. C. 
• , N. R. C. 

24-0 
150 
150.150 

• , N. R. C. :U0.150 (aer<. 
• • N. R. C. 240.150. 

Miktar; 
55 
25 
50 
55 
70 
20 

200 tıon kuru soğan pazarlılcla satın alrna.:akt?r. ihalesi 7/1/943· 
günü saat 15 de Ankarada M, M. V. Bir Nolu satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin be deh 45,000 lira ilk teminatı 3()75 
liradır. Talipler.in •belli vakitte Jro misyona gelmeleri, 1953 - 2338 

* isteklilerin getirecekleri nüm unelor üzerinden pazarlıkla on bin 

(789) 
RUZNAME: 
1 - İda.re heyetinıiı> calışma 

1 - Yı,ı!r.anda cins ve m&tarı yazılı metalle 
ra· satın alınacakıtır. 

·~Jılt usulil ııe 

liralık dan satın alınacaktır. Hususi şartları komisyonda görilie· 
bilir. Bir kilosunun muhammen fi atı 44 kuı~. İhalesi 16/12/9'42 
ça.rşamba günü saal 10 da yapıla cağından taliplerin kat'i teminat.. 
larile Harbiye Yedek Subay okulun.da As. Posta 920 6atın al
ma lromisyonuıııa miiracaatları. 1940 - 2325 .. 

Beher 'kıilosuna 225 kuruş fial. tahmin edilen 10,000 adet mek>
kfırl Ull!•nı pazarlıkla satın alınacaktır. blalesi 25/12/942 cuma 
günü saat 16 da Ankarada M. M. V. 3 No.lu satın alma komisyo
nunda yapılacaktır, Tutarı 22,500 lira kat'i teminatı 33'75 liradır. 
Taliplerin belli vakib\e komisyona gelmeleri, 1943 - 2328 

• 20 '!ıon zeytinyağı alınacaktır. Pazarlıkla el!ısWmesi 16/12/942 
günü saat 15 ™ı Ankarada M. M. V. Bir No.lu satın alma komisyo
nunda yapılacakıtır. Tahmin bedeli 43,000 lira kal'i temıinatı 6450 
liradır, Taliplerin belli valcitte kıomisj'ona gelmeleri. 1917 - 2245 

* 10 'bon sığır eti kavurması pazarlıkla satı.n alınacaktır. lıhalcst 
16/12/942 çarşamba günü saat 15 de Ardahan as'keri satın alma 
lııomisyonunda y.ap>lacııktır. Tahmin bedeli kilosu 187 kuruş 50 san,. 
tim ilk teminatı 2812 ika 50 kın uştur. Taliplerin belli vakitte kxı-
misyona gehne~ri. 1929 - 2257 

* ll<Ş adet ııitılro .su lııavası ve muhte llf mil tatda ek{ttnlt rııahıomesi poızw. 

p<>rıu • 
2 - 11..,.p mütet;şleriııln .-aporu, 
3 - 1943 ırenesi bütçe VO l<adl'OO'J,. 

nun i<ıabulü, 
4 - Ao:ruı:o klc'llfkrl, 
5 - İdare heo'cli m·üddeijerindl 

bltiı·m nısfı Jçin seçim yapıhn.ası. 

tiskiidar Asliye İkinci Hukuk 
Hiıkiınliğinden: 942/1773 

2 - Pazarlık 29/12/941.l salı günü .saat 10.2 
vaum Şulbcsi ahın lromisyonunda yapılacalotir. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen güı. ~ saatte '/< 15 
güvenme parasile "birlikte adı geç en k~na ge.ınelerl uan olu-
nur. 2'.!74 

* 1 - 13/11/942 taı-ih'nde kapalı zarfla cksilunesi yap;lacağı ilan 
edilen buharla yemek pişirmeğe mahsus 30 .ıdct bakll" ve 30 .ıdet de· 
mir kazao talip zuhur etmediğiJJ den yeniden pazarlığa konulm~· 
tur. 

2 - 25/12/942 cuma giinü •aat 10,50 de Kabataşta LevJzım Şu
besindeki alım kom'syonunda yapı l.ıcaktır. 
3 - Resim ve şartnameler heı· gün öğleden sonra •Özü geçen şu. 

beden alınabi:ir. 
4 - İsteklilerin pazarlık i.çin uy in edilen giln ve saatte ~· 'l,5 gü· 

vcnme paras.le b '.rlikte adı geçen komisyona gelmele.ri iüin olunur. 
2164 ' . 

* Ampul JlO X 25 200 A<M 
• 110 x 40 1000 • 
• 110 x 60 600 • 
• 110 x 75 500 • 
• 110 x 100 300 • 
, 220X 50 400 • 
• 220 x 00 ..,... 1500 • 

Priz 400 • 

1 - Samsun su ışleri 8 irıci şube müdürlüğü bö1ge:;.i içinde 
bulunan Amasya bahçeleri sulaması için yapılacak kanal ve ima· 
tatı sınaiye inşaatı. Tıııhınin edilen keşi:f !bedeli fiyat vahi.di esaı;;, 
iizerinden (l ,044,666} lira 81 kuruştur. 

2 - Eksiltme 4/1/943 tar.illi~ rasthyan pazartesi günii saat 
15 de Ankarada su işleri reiıiliği binası içinde toplanan su eksilt· 
me koınosyonu odasında kapalı zarf usullle yapılacakıtır, 

3 - :tı&tekl.iler eksHtme şarlna m.esi, mukavele projesi, lbayındı,r
lık i· leri genel şaıtnamesi, ıunumi su işleri fenni şartnamesi ile hususi 
ve fenni şartnaıruıleri ve projeleri 50 lira (00) kuruş kaI§1Lğmda 
su i.sJ eıi reis!Lgir.ıden alaıbilirler. 

I~ atın "1Ul<ldlJdır. İbaiesi 17/12/ 942 Çaı,amba ,giln!ı saaı 11 &o Çnool<,. 
lta!Ede Askeri Sa.tın Al""" Korn.lı!ı:f<>. D\lDdU. ~pılacantt:.r. Li&l<ei İ,t, Lv. A, 

1 

mitfliğim!< göMil.ü1', 'n!J4>t~rin lıelli vak.itle komis;ytıtıa gelmeleri, 
• (1912--2214) 

* 56,576 kllo san sbuııau l<&e'.<ı r ..,.wa 8tlrı olmacaktır. 1hal«I l<l!f 
12/942 Qarlıamba &"i.?ııU Sdlt 1'6 dia Ası~ ..- c..ı. },ı. .M .._., J No, lu Satın Aümtt 
K~d.· )'9pı.laca.lo1lr, Tahmin bed..li 435,613 tira, kat'i teminaı. 

Kadık(iyün.de Mü!hürdarda Tuğ. 
laoı Emin bey sokağında 13 nu
maralı apartıınanın ii.çün.cü dai
resinde mukim bulunan iş Ban· 
kası Ba'('Veznedarı Mi Rıza Sa
nerin geçirmekte old$ akıl 
hastalığından dolayı Kadıköy 
Sulh mahkemesince hacr altı
na alını.rak kendisine ayni evde 
sakin oğlu Nihad Saner tayin 
edilmiş ve bu kere mumaileyh 
Ali füza Saner beyan olu"'ln 
hastalı.kıtan ltesbi iifiyet etliği 
sabit olduğundan hacrin ve ve
sayetin kaldınlmasına 30/11/942 
tarihıiııde karar verilmiş oldu
ğuııdan keyfiyet ilin olunur. 

(7520) 

İstanbul asliye yedinci hukuk 
h.iıkimliğinden: 942/174 

Komiıta'tör fOO • 
Kablo 1/5 m/m 800 Metre 

• 2/5 • • 2000 • 
• 10 • 800 • • • 

1 - Yukarıda cins ve ml'l<tarı yazılı malzeme pazarh'k usulile 
5otm alınaca k t, r . 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç in isteklilerin (45090) liralık mu
vakkat teminat \-Crmesi ve eksili menin yapılacağı günden en az 
üç gün evvel biır dilekçe He Nafia V ekıiletine :müracaat ederek bu 
işe mıtısus olmak üz.ere ves&a ıılınalan ve bu vesikayı göster
meleri şartrtır. 

Bu müddet ~ vesika iste ginde lbulunmıyanlar eksiltmeye 
giremezler. 

5 - isteklilerin tekfif mektup lannı ilı:i:ooi maddede yazılı saat
ten bir saa.t öncesine kadar su i§ teri reisliğine m.akliuz kar§lllığın· 
da vermeleri lazımdı.r. Postada ol an geei'kıneler kabul edilmez. 

(2082) 

Kara çivi alınacak 
Devlet Umanları İşletme Um ınn Mücli!TltiğüI>den: 
Galvanlzıi veya galvanizsiz m Wıtelif eb'atta (3()) ton kadar Jııa. 

ra çi\-i almacalttır. 
EJinde mevcut malı olan veya bunları yapalbHecek vaziyette 

bulunan taliıp1erin Levazım Müdü rlüğiine müracaat ederek mütem
mim izahat ahnalan ve nılıayet te kli:flerini 17 /12/942 akşamına ka-
dar tevdi etmeleri. (2262) 

O. Damir Yolian isletme U. IVJ , ilanları 
-ııiıiım-· •Muhammen bedeli 37500 (Otu :ı: yedi bin beş yüz) tir• olan 500 

adet deri caket 28/12/942 Pazartesi günü so;at 15,30 da kapalJı Zarf 
usulü ile Anhraıda İdare b!oısm da topL'.ın1n Merkez 9 • uncu Ko
misyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 281 2,50 (İki bin sekiz yüz on iki Hra 
elli kuruş) liralık muv..ıtkıat teminat ile kanunun tayin ettiğ' vesik.a· 
lan ve tekbfleriJıi aynı gün saat 14.30 za kad>r adı geçen komisyon 
ıReiS:iığlnc vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 188 kuruş mukab !!inde Ankara ve Haydarpaşa vez· 
nelerinden t<min olunur. (2231) ... 

Muhammen bedeli (4871) dört bin sekiz yüz yetmiş bir lira (20) 
kuruş olın muhtelif takatta (20) yirmi ad~ Elektrik Motörü (24. 

.dirinc kanun, 1.942} Perşembe giinil saat (15) on beşte Haydarpaşada 
G"< binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile 
ıatın alın.ıcakt.ır, , 

Bu i§e girmek isteyenlerin (36 5 üç yüz alt~ beş lira (34) otuz 
dıört kuruşluk muvakkat teminat ve konunun ıay'n ettiği vesaikle 
birlikte ekslitme giinü saatine k ıd>r komisyona müracaaU>rı ]8. 
2ımıd:r. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dagıtılmak.tıı.-
d:ır. 2059 

İzmit deniz seıbnalma komisyonundan 
1 - Bir mctr..,;,,. ~ .lot>~ fut t..ıımin o:,y,.,n beb. r l«>lu 6 m/m lfit .,. 

"3gart 50 ı;cr metı.,·l;ı,; rod.ı halinde 850 metre çili kollu Kurşun kıılıLontın pa· 
.ar _"ğı 14/1 .KMıun/1942 Pırte·i gilnü saa.t M de İıım;t de 'l'ersa.ne Kapı.sın. 
daki Kom&S,yond:a yapıı!.a-c..ı.ttır. 

ı -E'1f..t ve ~~rtn>rn.,.1 lıoır.lqondn ıöl'!lkıblllr, Trminatı 299 lira 13 lcu
ruotur. 

3 - Talipler'..,, il&ili v #ı;l1"iıv Ti>~ ,...ıa ~ lllelilııı. 
aJ\>a#1""1 ııwaı ve _.. Xoıniq~n& -ıııelcri. (2Ul7} 

42,342 İIİr1l 36 luır~r. TaJlpJerln bel li vakitte Kcıınk1rom gelııneJ,,ri , 

(1913 - 2213) 
+ 

50 1ı:ın 8"bun aJ ,...,>l<ıtır, Prc.ırhıtltı dl«dltrr....ı 15/12/94~ gün(1 sat 10 da 
An!<al!ııda M. M. v, Bir No, lu Satın Alma KO!l1İfl)'O!l.wı<1a yap~llr. 

Ta!ımin bod.c,~ 57,500 lira katı lemina. lı 8625 liradır, Tıııiı*ııio beID vakltte 
k::ımô,şo1111 ~!mcl<ri, (1914-2216) 

* ~ y-.zıh çolücltT pırul1!.ıkla "'' n alıruıoaktır. bı.ı...ı 24/12~2 pc~ 
be günü ... ı 15 dle Ankaratb M. M. V, ? ' • ' ~ ' " , •~"""""""ndh .,..,. 
~r. Kr.t'I tominatı 274-4 ı;r,. 50 ıınıatıa. Tıı.lrpl<><n belli ...ıki!te loımılı>. 
}'<ıılA eolııooleri, 

Kilo 

11,558 
8,721 
1,700 
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·12 
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ıc:.ıcrn 

lruru3 
77 

.... 

83 
16 
'8 

Z-'NW ) P<ı].dl 

ZT8 > çdiil 
> ) 

ZT'I l 
(1920 - 2248) 

G<-U>olu .hıke'1 ~ ctval'llıdld bir tıın.nın t=ılııi aÇ11< elt
..ııtmeye l<'OamıJlf.uı'. İhalesi 23/l 2/942 ~ilı>ü· sa..t 17 de Gel;ooıu ...ıtert .... 
tın al:mıı. komifyoound& Y•pı!.aoa,i<tır. K..ş'f bedeli 992 lir. 2 '1uruş ilk te
mmatı 74 !in 40 l<~ur. T»Ve-rlrı lı<:!ll "*'tlc kl:ımlq.,,a e.ımderi. 

(1903 - 2177) 

* 312 melnı milr:\bı rır:ınlanmış gürı•n lııeresksi ı-arb:.'<lı ... tın •lınaooktır. 
!ıı..Qesi 23/12/942 ~T§ambıl ıünü saat 1 5 de c-!<k.aled· Ku<ftlnlııda llEkerl 
ta.mirtıaııe s.:ıtın ebn akomi!o"onundtı yapı,ncakt2T. Bohtr metro ~btn111 ~hmin 
bedrli 160 lira tutan 49.920 liıııı ltat'I t..niınııtı 7488 liradır. TaJ;pı!•rin belli 
'"3!dtte loomltıyona gelmeerl., (ln42 - 2327) 

~ . , 

' 

·inhisarlar istanbul 
Başmüdürlüğünden 

içki bayilerinin na-
zarı dikkatlerine 
Açık ve k8'Plllı ispirtolu içki sa tan biitün bayilerin 15 birinci 

kanun 1942 salı ~abahı ellerinde m cvcut 70, 200, 34-0 santi litrel'k 
inhisarlara alt dolu ve boş şarap şişe'erile yine dolu ve boş bira 
şişeleri miktarlarını bildirir birer beyanname tanzim ederek 15 
birinci kanun 1942 salı günii saba uı~d ın a· nı gün akşamı sut 
17 ye kadar mensup oklukları in hisarlar depolarına tevdi eyle
meleri lüzumu ilan olunur. 

li"hihiı K. 1 ır; Z (i: T, N•y•t Direktiml: Cevıl.a &aabll&iao 
Basıldıit yer: Son Telg..ııt matbaası 

İstanbul belediyesinin Kara • 
gümrükte Çarşı içinde 5 numa
rada seyrisefainln 1470 sicilinde 
kayıtlı Adnan Tulga aleyhine aç
tı,ğı 4-04 liranın tahsili hakkında
ki davadan dolayı, dava arzuhal 
ırureti ve davetiye M. aleyhin 
1150 aske:ri posta numarasında.. 
ki adres'ne teblığ edilmiş ise de 
mahkemeye gelmediğinden miit· 
tehaz gıyap )taraTı mumafleyhin 
yiue askeri adresine gönderilmiş 
iıSe d• terhis edildiğinden bahsile 
iade kılınm~ ve başka adresi de 
bilinmediğinden talep veçhile 
gıyap kararının ilanen tebliğine 
ve vekil göndermediği veya biz
zıat .muhakemede l>uluıı.madığı 

takdirde muhakemenin gıyabet 
devam edecE!ğioe ve ilanen bir 
ay müddetle ılanına muhakeme
nin 15/1/1943 Cınna günii saat 

15 e talikine karar verilmiş ol · 
duğıı tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilAn olunur. (75U) 

lstanbul 4 Uııcil icra Memıa· 
luğundao: 942/1938 

Evvelce Şişl'de Hannan 90bk 
Papad1!'Dyel aparhınaumın 3 da· 
iresinde otuımakta iken halen 
lkamelgahı meçhul Mehmet Kii· 
mil oğlu Tevfik Fikret 

Halidenıin aleyhin~ İstanbul 
Ağırceza mahkemesinde istihsal 
eylediği 3/3/932 tarihli bir kıt'a 
ilam mıucilbince alacağı olan 5000 
liramn temini. için dairemizin 
942/1936 sayılı d-0syasile yaptığı 
takibat iio:erine tarafınıza gönde
rilen lc:ra emrinin ik.alili!'tgfııhını
zın meçhul olmasından .icra ha· 
lııimliğince yirmi gün müd~tle 
ilanen tebliğine karaT veri.lmeJo. 
le işbu Hanın tarihi tebllğfaden 
fübaren ykmi gün içinde ııon,u 
ödemeniz lazımdır, Bu miiddet 
içinde !borcu ödemezseniz tet'kik 
merci nden veya temyiz ve yahut 
iadei muhakeme yolile ait okluğu 
mahkemeden reranın geri bıra
kıl:ınasına dair bir k:arar getlı-
medikçe cebri k:ra yapılacağı ve 
yine bu müdıdet içinde mal be
yanında bulunmanız ve lbırlun,. 
mazsanız hapisle tazyik oluna
eağJnız ve llıııloikate muhalif lb& 
yanda bulunursanız llıapisle oe
zelandırılacağınız rera eınııi ma
kamına kaim olmak ilıre~ ilaıw!n 
tebliğ olunur. (1486) 

2 - Pazarlık 25/12/942 · cuma günii saat 9.30 da Kaba taşta Le
vazım şubesindeki ahm knmlsyon:uında yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin 'Obnan gün ve saatte % 1:1 
güveımıe para sile birlikte am geç en komisyana gelmeleri iUın olu-
nur. 2163 

İstanbul limanı sahil sihhiye merkezi 
satınalma komisyonundan 

Merkeııimiz nakil vası<talan ilı tiye.cı için ('54) kalem tamir ve 
işletme, müteferrika vesair malzeme bpab zal'f usulü eksiltme 
ile satın alınacaktır. Talhmin bedeli (6846) lira c75. kuruştur. 
A _ Şartname ve liste merkezi ı:r.d.z levao:ımınldan pa:rasız alınır. 

B _ Eksiltme 24/12/942 perşembe gilnü saaıt 15 de Galırtada Ka· 
ramustafapaşa soka,ğı:nda Mer'kezhııi:ı: satın alma komisyo
nunda yapılacaktır, 

C - Muvakkat teminat parası (613) l'ra (52) kuruştur. 
D - Ek9ltmeye gireceklerin 1942 y>h Ticaret Odası v~lannı 

ibrazları lazımdır. 
E - Eksil1ımeye iştirak edecek.I erin mUhfu.lü teklif mektuplarını 

saat 14 e kadar !ıomüıyona maktiıı.z mukabilinde vernıelerl 
şarttır. 2150 

Fatih Sulh Birinci hu-ı 
kuk hakimliği ıatış 

memurluiundan 
Nüzhet Neca1ii !3ch0"' .Alhmet, Na

ciJ A:.a.ze, Baı..iın. ~t Berat!JJ ~ mu
tas""1lf oltl"U>doırı Ak$aray K1lrl<ç!lba. 
şı .Atıme-t şcıme:Mı:ı m.ıı.allesi Küçiik 
Lango C(l<lX!esi •ski 129 yeni 135 ntımo.
ralı Mebmel Et. V.ıdıodan 88 metre 
mu.mbbao. atıııııp ıuı... o1bapteld brol'a 
·l<ıvf<kan f\l6'1""'1n l:zal.si z:ıımrıuıda 
ıa.t>l~tır. Muhammen~ 1306 
~radıır. Evsaf>: 
Huıe tramıvaır ~ oltıp ah- 1 

şagı ve ~ bir ,-:Wyettc biriı>o1 ve ı 
ikm<ıi katta ;ı.;şer oda biıw lıel.I. u
nunde mutUt :ıı:e ı,oo.rumıı.n ıııı.reıtır. 

ı _ Arttı.muııy& iştirııClı Jçı., mu
bamm<n kı!Ymrt.n yiJ•de 7.0 ııı.betin
~ pey ııl<ı;tosi lcv;:il «l.ilecoıldıir, 

:ı - Henııa.tııri b'.r ~ı '3i1f'I .,,..,_ 
ınıı ilZer•nd" hale io.öiaslllda b<ıluıı.oıııo
laıuı wrakı mii.,!ı"tel•riy l4 biıütlc ~ 
tarih.l:ııdlen itibar.n 15 COııı zarAni:llo 
mü;raca.a<t!a..rı, ak91 h.ı.ı !Ot ~n tapu 
slcilleriyu sı;f>i! ~ ~ 
mt?dan hariç bınkıılacaklatW. 

3 - Bildiril<n gil:ıd• müzocyed'Oye 111-
tira.k ~er :ıart:arı ~ 'Miaıum
lıu nul(l'malı aLmrış pyrj ıne<ilrulıl gö?
m{)ş ve buır)arı taınım>m bbu.l ~ 
odckd'ii•ler. 

4 - G.,rı m<rmut 8/1/1943 cu
ma ro.ıuı ııu.t 1 o - H -. kadr 
lleyuıtca V"2:1leoilm!e !'atılı Sıılh 
8 1hıcil Hukuk :ı.ıa !Jkıınıal lıa • 
ı.minde Başk.Ali~ Muvlni hu:ıu • 

rundll ~ defa illi> rltb>ldi1ttm '"'"' 
m çcık arttıra,,. ihale ıtdilectltlil'. Mu· 
~n luymoltia 11&de ye'<nif beşin 1 
ll~m•d\iı taııdin!e 18/1/Hi l'•zar1e-.. .. ... ':. 

Sarıyer Sul.h HAkimliğinden: 
942/357 

Sarıyerde Kudretullah sckağıo. 
da 5 No. da mukim iken 29/6/9-U 
tar'hinde ölen Ayşe Şöhret tara· 
tından '1/9/936 tarihinde İst. 6 
ıncı n-0terliğinden tanzim edHen 
vasiyetnamenin infazı teniiz me
Tmll'U avu.Jtat Sıtkı ta:ra.fın<lıan 

istenilmesi Uzerine yapılan tetki· 
katta: 

Ölü Ayşe Şöhret m rJsçıfarı 
bulunup bulıunmadı.ğı malum ol
madığından gazete ile ilana karar 
wrilmiş olduğundıan ilin tari • 
hinden itibaren ölünün kanun! 
mlrasçlannın üç ay zorlınd1 malı. 
lııememize mü:rzcaatla safatlarııu 

blld rmeleri ilan olunur. (7526) 

ıı1 gilnll. Hl/11 e 'lı::ıdar ll<ln:ıi 1rt1lıme 

oı lcr .dlliıt«n en çok ..rttJama hJ!,o 
cd1'Locekt.ir, 

e - Keıırli•in• ilı le edi hen kirru 
lıbaleyl takip oılen on gün "çi.ııde bed& 
U ihalenin tamamını ö<!em.d.ijlıi tcııo. 
dirde ihale t<&hedil•rdt 7 glin içinde 
tıe.kırar mfrz;11ycıdcye. \o"&eedia·ret< en çek 
Wl'Cııe ihal<ti yapılı•. lıkl llıale • • ..._ 
ımı<!aki tnırkı tı.ı bilOmwn z.,..r , .. cl 
7m:e.r ve me~a ~ t:>< !lJ(jşlcriden bi· 
lObü:tilm t.hsll edilir. 

e - Rüsurr.u teC~.lye, ;hı:ı'e pıu 111. 
lAviz b«loJ,; ve t..pıı J-.a..çl.an müşteıı 
ye ait oLLıp rr:-0.tt'll'ak'm. v~re:i ve · C'.'tıl'f. 
l.,,. satış l>edclıitı<kn öd<rı:r, Talip oı..tı. 
ı.r-.n me:kılr (frn ve Eewl..I• hazır ~· 

!>ııım.al<ı.rı bllUınwn ~tlara llOlı 
ohınur. !790) 


