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Nevyork, 18 (A.A.) - Amedkan denlz tezgalı.ları 1943 içinde 
en az 19 mityon tonluk ~eml yapac#ktır, Bu miktar, bütün dilnya 1ıo-
111tjınm dörtte üçüdür. Rınvelt, 1942 içinde 8 milyon ~nluk gemi 
yapılm~nt iStemişti. Amerikan tezgahları, Ruzveıtin arıwınnu 
1'olayça yerine getirmişlerdir. 

-·---- ·- ·-----..~---· 

usyada Muharebeler Sona Yaklaşıyor mu? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-... ~~~~~~~~~~~ 

~ondra, devdsd hareketler muvaff akiyetli bir nihaye!!!. ermek üzeredir, diyor 
• 

R. Romanya 
A·manyadan 
ayrılabilir mi? 

,..---------------------------~ 
Un ve Makarna 

En San 
Dakikada -
Aldığımız 

Sovyet Ruayanın yolu 
üstünde bulunan Ro
manya, çok ağır 20yiat 
vermif olaa dahi, lıati 
mağliibiyetc t1ğrama. 

dan ıilôlılannı bır~ka
maz, bugün böyle bir
fey yoktıır. Romarıycı, 
bt1günkü ıcırtlcu i"nd e 
Alnıanyadan cıyrılamaz. 

Satışı Serbest 
Vekiller Heyet; hububattan yapılan mad· 
deler hakkında mühim bir karar verdi 
Ankara il (Radyo caıoelesi) - Ha- ı BiiJ<fııı>'"...Cı;fl yap~adllk peksimel> 

bor aldıfanna ıöre, 1ora ''eklllerl imalatı bu karar dışındadır, 

1 

T elgraflor 
.spanya müstakbel 
bir harp sahnesi 
gibi görülüyor 

Yazan: ABiDiN DAVER 

hentı hububat ve blma ben- hw- ıı:onıe ile ekmdı: satılan 7erlerde 
bub_. mahso.llerlnden hüküınele borç. o yerin belediyesi taratmdaıı tayin e
lanclıkları ve ıesıım dtiltlrJrl -ıısw dilettk r.:mıan .,e m!klanlA halka un 
bariclndd:I ınlktaTdan lıendflerlım ve nrllebllecdı:<ılr. Belediyeler ııocuJı:lar 
ailelerh>ln ltıllyaııl&ruıı &Yll<bk1ııın lgin mom:>, b...ıalal' lçn ılüten ek-· 
IODl"ıf. lıalan lıısımla mamııı yapıı.Jıl. tı ve rrr.ııcala 7"1"'•u•k ve lıonU<>l 
lec<k v b- .A ,_, allında tevzi etıllttbllccekUr. 

e ıc-• J't.nıe un, ...-ıwk, maka&" .. 
na, •ehriy., Jli4asia ve bukur "'"'1a- v .ı.ıııer Beıellne• yeni bir ka~.ar 
bll..,.ktl An _ daha V"ribnlttir. Bu karara. ıore 
börek v" '"-k-I pas~:-~"'•k, simit, %1/1/Hı 7• kadar bülıilmele pirinç 

e .,. avanın ...... rel maı.sa. ı -• clile ve bnlp.T satanlara ga.tm a ınan ...-
Japı:lmaları Ye sa\ılmaları ,._k rlnçlerden doloyı kil<> başına 5 ınınıı. 

tır. Bu YaSOk lokanta ve ıı.t evleri ile bD]gırrlaro da ~o '""ma ı lnı:rut .. .,. 

eu 'l •men Baıveklil Marqaı An· 
toues~o: yaıunda başvekll 
mua.vıoı profesör Mibai An-

1oone:,k.o llc kendi siyasi, askeri n ik
lisa.tii müşavirlerinin eu Ue-rl aeknle

) ;jrl buiwıduiu halde Alınan devlet ve 
kl lıiikıimel tdl ve başkwııa.ııdaıu Her 

ı ılBiUer'l zl1aret ~&ti. Fuh'rer'in umumi 
ic1J kararı_ahında iki ıün cörüşmeler ya

eııPılch. Ikl müUef.k devlet adamı: önce 

~enUl"I :rerlore tomlld~. rll..,.kUr. 

Mebusluk için 
İ- yl'ta.larında hususi bir mii2akeredıe 
y~r ~lunm't1'1ar. sonrakJ göt'üşmeı.ere 

r 1 La.l'&J ın sly:u.i, ~'eri v.e ikt.isadi 
1 tefleri de .işUra.k etı-:.-ıer..,.'r B _, 
·~ -~ -· u ~· raret ve m.üza.kercler et.ra.fında Al-
ıolc'm.an kııı.Yllakiaruıın 'Ve.rd.Jii babeırler 
;,reı fÖYle diyor: 

Di" dk; &ün süren bu alynl'et Jti ıne.m-

d' l•kttl balen ~ııentllren bıı""tu·· 

Bin vatandaş nam
zedi iğini koydu -------'---·a . n mese-

ct" lcJer n nıu.b:ı:reoe meydanında, bnti
kacdan P~en sillb 8'0!.adoşlıi;ı ve 

. -re~ •os~l~k Vbııiyetiıe ve samimi bir ha. 
r: •a ~ınde tetııiklne hasredJlml:ş; Fü.lı

bıi"' r~r ile ma:retJal &Tasındaki fahsi fi
kir teattıerinl, mevcut naırtarla rene 

~ raJJ.t:rlıı lı,-Urakile iki devlet reisinin 
im- '• hıwr buJundutu konferansı., ta. 

.;!t1,t.ip. ehnişlir, Bu arada iki tarafın sa.. j 
, -. lihıy(Ul miltehaMısJarı •rMında m 
ı•nıı &.nen lı U· aıı meseleJer üzerinde röliiş. 
1 e lı ler de olm•,IW" .• 

. Bıl Alman Filhrel"I ile Romen -·-
1 J•n•- b ·· ·· ~ e.şa. p ıı ı-o• qa • a Conq.melerlni.n büyü.t eheın-
af• 11 1 Y•tı bulundutıına ıiiphe 

Cünkü Jolıtur, 
J :ı.""1 ' son zamanlarda Rom d 
• iti ' an.ya a 

ce\Y r takım karga~alıklar oldutu f 
kayıtıl~r v.ermit olan Romen m.ı' ıa ır 

h•· ain h • .. lleU. 
•l"J>~n bıktıtı ve a.rtı.ı. . 

r. rin ıaferlne itimadı kaim d ~ IDih\ı'e .. 
Alı rld ı • ı6ı. ınün. 

• • . •u h yapmak itloditi h itil .. 
so·t leflklerle beraber, - .. ...: ı.:.. muı. 

• almaı. ı.t-• • şı cep.. 
n . culif l'ibl, bir taJnm ri. 

r.ay~He:r ort•7• &hlnıq.tı. 

[p' ş'._mdı iki möıtcrıı. devlet adommm 
· 'uJ• sijrll'Jtnelttl bıitün bu dedi kodlllara 
•. 

9
.•1r oeıv;ıp lqkil etmekted;r, Fak-..t. 

~ lomen caıet.eıerinin «miift.erek nihai 
n·e-were kador haTbe devam edilmesi 
RuhwıusllJltlo Almanya ile Rom 

Pas d anya ,... 
uı • h.aıııJ olan tanı ınutabokaltan. 

• d ·~lısetıncıut bayii manalıdır. Bu ına. 
bakatı teyide lüzum &"Ö•ler<n b 
Jlcr ld "- ,... 

n a 0 Us" bu 5ahr1a.rın arasından 
tr!ıc!şlınlaşılmaktacıır. R<>manyada . harbe 
~ ev:ım ctmeınetı: h ' 
gıdl usuı;ımda bir ta.kon 

?ereyanJaT .b11Sule g-eJ 1 
Y) a·11areo;al ile Füh ~ ! oım..,lıdır ki 
. bı:l • rer coruşmt>k. ahlas. 
1Ş tıak, bir takım ıniişterelr t-·-- . · 

c"' k 1.. ""lLbırtu at 
vl.l"ın.a uzomnnu duyınusı d . • 11·· .. " ar ır dıye 

ü.·h"'!1i u~unmek pC:k de 7&nJış ol ' 
ı:e.'~·!'-f'ktfr. Çünkii i}ler yolunda m.~ l'e-

i bi L--'"'ı r•~e ve i o r •~ ık ohnasa. idi Jk · d 
•d:ıınıru • • evı.et 

ür. n, ordu baışıkumandanhJtlan 
le genelkunnay balJlka.nı r i a ının hart 
~ ye t1a7.ırlarının dig" er b ' . • 

--ı • az1 nıühlnı 
unıandanlarm ve 1"1.lısJy ti -k 

1 
.. e erin lştL 

.... ı e muzalcere1er Y•Pnıa.Jann .. 
/um cörülınezdi. a lu. 

.__ Bu albi milli~atJar, -l'eçen harpteki 
re bıı harplekl ,.<rülıelerle de Sllb·ı 

olırP'tlınuflııt ki •ad•ce alelido -'•-ı··k ' n J • ·-u ~ 
j • ıçin yapılmaz; pek mühim Y•n· 

ı.r 'l t-a 1 · rarlar abnma'k, ıuevcu& anlaışm •. 
lla2lıkları oı1odan kaldırmak lol 

uf;Mır. Bu defa da ÖJle oldufuO:: 
.· · .. tJ"ıa Plıe )'oktllf', Fı:t.K:at ıörüşmeler an .. 

~pt~.~nı, a ile neflctl-tnmlş Vl" mare"'al j 
I"~ orı eskon · 

m• Fransa lblu." bu kıyasıya harple, 
· • bir lnhld i ı;a muhari 1 Q:ma u rama.dık. 

• r> e1'11,.n blrnl ·· 1 ınillar(';ke lıııt n ınunrer den 
. -"' , . , emesi beki 
__.... ,, ki l'ran<Unın eu.etneı, KaJ. 

a('ı mı ali de d 
,,,.,m1t1.d1r. Mülarcke b _ nıey an 

· u taJıh"lf:t 

Bu m Üracaa tlar 
Ankara, 18 (Telefor.Ja) - An

kara lıeledJye Meclisi azaları ve 
vilayet idare heyeti hugün saat 
16 da toplanarak cmebusan tef· 

tiş heyeti. aza namzetlerini in
tihap etmiştir. Diğer taraftan al
dığım malumata göre parti genel 
ııe!kreteri yeni seçim hazırlııkila· 
rıı:a devam etmektedir ve şimdi· 
den, melbu~ namQ.e<lli;j;\ için 
müracaatlar başlmaıış buhı:nmak 
<tadır, Müracaatçtlann mi'kıtarı 
'hine yı.kındır, Bunları tasnif için 
parti büroları çahşınaktadır. 

Mel:>usluığa r.amzedliğini ko-

tasnif ediliyor 
yanlar birer talepname doldur
makta ve üçer :llotoğrafileri'lti de 
le:ffetmekıtedir. 

MEBUS SEÇİMi 
HAZIRLlKLARİ 

Yeni melbıın seçimi için haZl:ı'lJ<: 
lar ıl~l'lemekıtedir. Seçim cetve1· 
J.eri ka:lalara göndeülmi1'ir. Be
lediye zabıt ve muameliıt mü
dür!l Zü!Mü Çubu1<çuoğlu im· 
zalarda teft~lere ve lüzumiu 
iıı:anatı vermeğc başlamıştır. 

Bugünden itibaren parti teş
aillatı yapılacak seçim işinde 
gösterilecek faaliyeti tesbit içir' 
toplan~•lar y apacalctır. 

Varlık Ve.rgisini 
hala verm_iyenler 

- --~---~~--

Bunların sevkleri için son 
hazırlıklar tamaml~ndı 

Aııkar~ 18 (İkdam Hususi ~lnha.bi. 
rtncben) -- V"'rlık vergisini henüz 
vermemi~ oJanlar hakkında kanuni 
t~tbikata başlanılmi!şlır. Ht·r hangi 

maksadla tediyeden inıtin.-.. e<len. ve 

servetini sa.khyaııla.rın tekmil menkul 
ve &'ayri menkul maU.t.rl ta~lye ediJ. 
me-kle ve bunl.ırdan menkuller mü-

za1etle S;ıı}onlarında satnıa arzoJun .. 

nıalı:tadır, Bor9JaTıntn bir klsm11u ö~ 

Şehrimizde v~ı.rhk vergi&i hacizleri· 
ne perşc:nıbe abaJnnclan !(ibaren ba.ş

larula<!ağıtıJ, dürı öğ1ed~n ~onra Vali 
ve Belediye reısi Dr, LUtfi Kırdar 
ınuhtelif maliye şub!:lerinl gezmiş ve 
vergisini ödeme$enlerhı başka vll.ii.
yetlere l'levkoluuuneaya kadar kala.
ca.k:lar-18 tecrid kamplun t;trafıııil3 
tetkikler yapmıştır. 

Şebriınizde ~mdlye kadar öc.lenen 
vaThk veorg:lsinln Yl!.ıkfınu 81 miiyon 

diyenler ikinci pll\nda lı:almaktaduc, 251 bin 955 liraya balit olmuşıur, --------
General Jiro 

Dögol'le anlaştı 
Londr:ı 18 (A.A.) - Ceozairden 

alınan son habt>rlere göre general 
Çiraud ;ıe general d~ Gaulle ara
sı~daki ihtnafların halli için katt 
planlaı· hazırlanmıştır. Mevcut 
miişküllerin tamamile orbdan 
kaldırılmasının biT gün meseles 
olduğu tem'n e.ailmPktediı 

1 Hindistan da 
kargaşalıklar 

çıktı 

:eti, '~nı blT takım r~ı·,k 1 mcmır .. 
• ı· f.re uc-

akran kurla. l';ıın:ımrştır S .,.. ,-
. • ·OVYet Rwı ~ 

ııpari.ı· anın YOiu tistune bulunan R \ 
İkdam .. 

.Bombay 18 (A.A.) -Pazar gü
n"' "oı oay y•krnında ki'ıin Nz'k'· 
d< a;gaŞolıklar çıkm,/ ır Ahali 
bazı mağazaları yağma, ermiştir. 
Atılan taşlarla birçok polis me
muru yaralanmıştır. Bunun üze
rine askeri kuvve in yaıdımına· 

müraca4 edilmiştır Saat 21 den 
8 e kadar ış,k söndürme emrı ve· 
ri!mişti . ZabıtJya ve askerj kıta
lara yağmacılar üzerne ateş ~
maları emri verilmişt.r. Vaziyet 
şimd; sükünet bulmuştur 50 k•şi 
tevkif olun:'luş•ur. Bı.ınlonn ';Ira
sııı(la akd•n r d• vardır. 

a ,........ ~ onıan-
sıhancı ,,.., R.,ır z11ıvıa.t verml ııl \ 
e ınti! at'l m.ıcJôblyt-fe u~rnma~an sa ~~hl 1 

•nnı bırakama1. Buıün de bös~ ıh· 
-oıı11~ır şey kt Y • 

iıil:.ıiJ1 r ar altında \hna.uy.ldan ayıda .. ... 

YARIN 

4 Sahile 
ti ''O ur, Roma.nya bugun1til l 

ABiDiN DAVER ..._ ___ ....._ ____ iiii.i_ . ....__ 111.J 

Ankara, 18 (Radyo gazetesi) -
Dün Lonıdxa radyıosu İspan!)I a ta
rafından Tancada yapılan idari 
tadili.tın ka!hul edil~iğini bil
dirmiştir. Bu ()l)ay İngilizlerin 
T"'™!a meselesinde lspanyaya da· 
yanaıcaık!ları !kadar şimali Airilka
da kuıvvetlenrlilııleri.ci göster
meb.-tedir. Mad:rid Amerikan el 
çisini;:, beyaınatı da manidaroıx. 
Elçi den'iştir ki: ·Biz İspan!)lada 
Fraııloo rejimini değiştirecek bir 
teşell>büste bu:lııruxuyacagız. Re
jim meselesi lspanyıollacın bile
ceği 'o!r ~ hr .. 

Milııın?r~'.ler, Demdkratların İs 
ıpanyaya atllarant Avrupayı isti· 
~a geçe<>elrlerini, Demolkrat
far da Mihverin lspan!)layı geçe
rek Ai:rilkaya atılacağını iddia et 
mı!ktedir. İspalll)"o1 kabmeısinin 
toplanıp siyasi durumu ineeledi
ği de dilk!kati çekmekıtedır. 

İspanıya müıstakıbe'l bir ilıarp 
&ahnesi gtlıi görülmelotedir • ·---
Japonya tekrar 
bombalanacak 

Londra 18 (A.A.) - Amiral 
Harmon .basın muhıııbirleriyle yap. 
tığı bj,ı' konuşmada tekrar Ja)!On
yayı lbombolamak imkanların

dan bahsctt'.kten sonro demiştit• 

ki: 
Japon hava kuvvetleri biz.im 

hava kuvvetlerimize nazaran za
yıflamıııktadır. Japonlar 'll'Çak ve 
her cephedeki mürettebat bakı· 
mındao ;htiyacı karşılayamamak

tadırlar. ___ ., __ _ 
Suriye Cumhur 
Reisi vefat etti 

Beyrut 18 (A.A.) - Müstakil 
Su~iye Cumhurreisi Ş~yh Tı>eed. 
din.ilhüsn;, diin vefat etmiştir. -------
A askadan geçe· 

cek ve Moskovayı 
Ameıikaya basla· 

yacak tren 

1 

Nevyork 18 (AA.) - Öğre
nikliğine göre Alaskadan geçecek 
ve Moskovayı B;rJeşik Ameriknya 
bağlayocık bir demiryolunun in
şası için Vaşingtonda cid'di görüş
mele•' yapılmakta·dıı·. 

~-----ı 
Siz de sevinin ! 

.. Varhk ver&"blinl bili 
idt.meyenlere lt.bnf .. 

Hüi<fımet çocuklar için mama, 
hastalar için francala yapı:lqı sa· 
iıılmosıııa karar \'erdi. Çocuk ve 
hele ksln değilseniz, iki türlü 
şevininiz; çünkü, sizin için de, 
çoktandır hasretini çektiğiniz 
makarna ve şehriye rniisaadesi 
var. 

Tıirl<iye, dört bir tarafı kan 
ve ateş içinde olan dünynnın 
Grtasında. biritik mesut nıenı .. 
lekeHir sôzü bel hu de değildir. 

Yalnız, ne mutlu- Türktim di
yen<ı değil. Bugün, ayni zaman 
da n~ mutlu bu toprakJP.rda otu
ruıı yos~sanlara ..• 

Jt SABiT 

Alman "' resmı 

tebliği çetin 
çarpışmalardan 

bahsediyor 
(Askeri m•harririmi:zin 
Donet:z muharebelerine 
ait tetkik ya.zıaını 2 inci 
ıaylamızdcı bulacalıaı

nı:z.) 

Londra 18 (Radyo) - Moskıo

vadan ı:-..kşama doğru alı;ıar, ha· 
berleı-e göre devasa muıharebE'ler 

muvaffalkeyef:li 'bir nihayete yalk• 
laşınaıl<tad>r Voronejin ~en.ubun
da Rı;ıS!ar 500 kilometıre mö.-ab
baı <lahiii-nıde bir sahadaki şi· • 
men<lifer yıcrllwrına hıilkim al~ 
lardır. Bu cephedcru Rı.v.ı kıtaatı 
sür'o.~"lc ilerleıme!kle ve düşmar. 
çd',;:ildiği yeni mevrileıi tahlkime 
bile yakit. ıbulamamalk<tadır. 

Almanlar Rus kuvvetlerini 
duırdummalk için pek çetin hü· 
ouınlar yapmıışlarsa da bur.ılar a· 
ğır zayia1ıla piiSlciITT.ülmiış:lerdir. 
VorO'!lejin cenu'bı.ı.ndaki taarruz
da ::>i: Almar. tümeni şimdi bilfiil 
kmşatılmış 'buılunma:ktadır. 

Stalingrad k~iminde mulhasa· 
ra dilmiş olııın Almanlar daha 
bir ~ müstal:ikcm haıt geriye a-

t.hnışlardu-. Birkaç k"6i.nı<le göğüs 
göğfu<;e çıırptŞIIlalar ohnuştur. Bı.ı 
hav:ılide havalar pok soğumuş· 
1uır. Diğer tarndltan şiıınal KaJikao
yada Ruslar Varaşiloıfsgcad'ın 60 
ltilıoınetre yakınana vamuşlardır. 

Almanlardan iğtinam 

edilen malzeme 

Sovyetleı·, son 20 giİn içerisin
de şimali Kafkaızyada diı§mBTh
dan 35 tayyaıre, 314 tarJk, 300 
t!Yin ı..çaik lhomlba~ı, 3 mliyon tıü,. 
fenk mermisi, 2338 otomdbil iğti
oom etmişlerdi:r, 

Donet:z bölgeıin"de Rus· 

ların ileri hareketi 

~ ı<YAS "' ,,. . 

V/,f(l(lf 
< 

Şarl< muhaııebesinde muharc beler billıa><;n Donetz nehri cc. 
mı.bunda çok ehemmiyet kl!Zan ııı.ıeytır. Ylli<andaki haritada Do 

netz V<> drnn görüliiynr. 

Diğer cephelerd~ 

en son 
Hava 
Harbi 

eerrrn:n ~k:nci 
bomtarc.ımanına 

ait tafsi,at 
Loodra, 18 (Ra<L)'ıo) - lııgiliz 

tıcyy ~releri dii'n gece ar.ita arka -
ya jkind gece olarak Berliı:e 
hücum etmişlerdir. Bü)"iilk mik
tarda bomlba a:tJlın:ş ve l'asi yan· 
gınlar çılkarılınıştır. Evvela kıs
men lbu:lııstlu bir hava içınde baş
layan ve bilahare parla.it bir 

• 
vazıyet: 

Şimali 
Afrika da 

8 inci ordu 
Tarablusa 160 
km. mesafede 
Loodra 18 (Radyu) - 8 inci 

Ru; oııduswı ur, VoroneJ 'in ce
nuıbuında yeni 'bir ileııleme yapa
rak i:>iı çdk yerleri ııl<lığı bildi
rihno!k;tedir. 

Stal:in.gracl kesiminde lı:uşa~ıl
mı:ş alan Almanların atrafmdaiki 
çember ~iraa daha daraltıqmış
tır. Mc"!.cıırevayı i~gal eder, Rus 
kuıvvetı .. ri ilerlemefkıtedir. 

1 mehtap altında inkişaf edt n ibu 
3k:ınr.ia diişman a-re:llariy•JE lbir 

İngiliz ordusu şimdi Tr:ıblusgarp 
liriıamından 100 kilometre mes•· 
fede bu l-urımaktııdır. Röcat eden 
düşmanın bir JAhza bile orkasını 
bıra!rmayan general Mongomeri
nm bılı'C• gı>yesi düşmanı ka ... 
şılaşmaya mecbur etmektedır. 

Fakat mareşal Ro.mmel çarpıŞlll•
dan çekinerek •giindfüz.ün çarpışır 
gibi göl'ünmek ve gece f>rar ~t· 
mek. taktiğhıi kullanmaktadır. 

8 i!ıc' ordu cuma gün•ü şafak za
manııı(l•nberi başlodığı bu taar
ruzda saatte bir ıbu~uk kilomelr• 
süratle yol alarak kaçan düşmanı 
ıakip elmekted r. 

V dilk.i Ltlkinin cenup batısml 
da Almanların bir kaç muilrabil 
taaıruzu püıskfu'tiiılmüştür. 

Stalingrcıd'daki mahsur 

Alman kuvvetleri 

Ankara ıs (Radyo gazel~) - J 
Ruslar; 23 teşrıP smıdcn b~n yok. 
etmekte olduklar•nı i<ld•ı etlik· ı 
ler; Stalingrad'daki mnhsur Al
manların 3 tank, 3 motörlü, 15 
piyade, 15 süvari tü1ne11inde11 ve 
4 hususi taburla birkaç alaydan 
mürekkep o1mak üzere 220 bin ki.. 
şi old·Uığunu bildi rmekted1rler. 
Diğer taraftan Rostofa doğru ilcr
le1en Sovyetkr Doneç nehrine 

varmışlardıı-. 

Almanlar hôdi•eleri ncı

:l;örüyorl;,.? 

Berlin 18 (A.A.) _ Alman or· 
duJ;ı•• başkumandaolığmııı tebli· 
ği: Kış sı<vaşı ;;.; aydaııben ek· 
silmeyen bir şiddetle dcvnm et
mektedir. Düşmanın yeni kuvvet· 
]erle yapt•ğı hücumlat' çetin sa

vaşlar sonunda püskürtülmüş ve 
yahut seyyar <abiyt çerçevesi 
içinde kars• hücumlaı· ve istinat 
noktbr111 ,., ıııatl kar~ı k0ymalı

ril.._· on enmiştır 

Stal ng ad mıntakasında çok 
müşkül şart! r ı d dtlvü•eıı 
Alman kııa'a"l kı.v\Ct d · an 
hücumlarına inat ve sebJtla mu
"ka\·~met etınişleı;.d[r 

ç<ik ~!!aşmalar olmuştur. 
. Bu BLloJr,ilardan 22 İngiliz 
uçağı avdet etmemiştir. 

B~ne yapılan 

ikinci ahın 
A ~ m aı n tayıyareleri dür., 

(Devamı 2 nci sayfada) (Devı:mı 2 nci sayfada) 

Dünyada fıkir f ırfınaları 

(İkdamı lwıdinl me.mıtt.ıet'h ~·· 
zcte okuma ılf!rbiye.&I olana ve olma· 
ya.na röre ayarJaınay•, aJ'D.l saman.
da bu her iki ~ .. ıı halkım- da en 

'llYSUD ttıııı ve fiyat hill&nsıııı bul· 

lllllY• çal1Ş1Yor, Bizde. •-" okuma 
Wl'biyemh bokımmdan pek aaımız, 

bir n>k şey ı~rd.e bor sördüttimils ve 
(ıoıob) luk d.edıtımı. ııalafal oeverllk 

ten_ luutulabllirl•. Kimlmlı lillrl bil· 
ı111nı11 ıa1ırteyf severiz ve liks olma· 
;yan Kau. tenin gazete olmak iddiası

na gillıeri-ı. Kimimiz lüks tnUu.m ft• 

7a şöhretlere Pfmuzdan dola.yı ıaze
te tercih ederiz. 

Fikir f\lemimiı.den dış.anda kalma.
ınak ıoın ıazelelerl takip edenl.rlmiı 
v.dır, ~ 

Geçen kış, stkı1tk bir sırada. fakat 
o korkunç k11:rh günlerde, bir sokak 
aı.:lıiw.da.kl küçücük 1.şkmıbrcl diik• 
kinına cığındığım zaman gözlerim 
Y8$ararak gö'rdüm. \'aşlı bir mü\•ezı.J, 

işkembe ka'laıfı ba'!}t.ndakl lşl<-timbt'ci
nin ~linc kendi dillerindeki sabah 

ırar.etes nı sıkışhrıp 't'Ckr~r \ipiİt•rt" 
da.ldL i kembeC'i hr..nıen ... ıaxete~lntn 
•1.~ine ~arktı .. 

Yasan: HAYRI MUHiDDiN 

Bu külüstür işkıem bee-i acaba sa4 
ba.Jı u.bah. işkembe kaz.a.nı başında, 
bu ıra.ıetede ne takip ediyor? 

Dti:nyayı , baylar, Fikir fırlmaJar 1• 
mu yova.rluuJ1fı ve fikir harplerlnla. 
lıop•utu dünyayı, 

Bir pzetecı oldnfuın ıoın böyle 
dil:şö:ndüğibnü daha anasuıın k.ınnn. 
da~eD blJen kurnazlar Vf açık C'Öı· 
ler: 

- Gaz.eteler ne y~abiJJrltt' ki 
Satsatada.n başka! •• 

DJye ntnuz büJ..""Crek be-lki artarC'& 
ga.ıete bUe cönnedi. Rarıt harıl tath 
dalaverelerine d:ı.lmtşla.rdır. Fa.kat bır 
l'l\n hakiki fikir ga1etclerinln "-tıUf 
ı,areller; verip durdukları bııl<.ikıı 
dotuverlnee şaşalayıp k•ldılar. 

Uyaııık olmak. dünyanın ve mcı.n· 
tekelin Ş\lllt <hlgalarır.ı d;ı. rady?nu 
zun dal~alarından daha dlkkalle ta
kip ttmtk ı-ert"Jı.semez bir a~ırd!\vız, 

Düunyarun ve lnf'mle~lln fikir da 1 
roJarı d·ı~Jnda ·kalanlar, buıtiln, 4·rrt'C 
:ır'td3tt çıkmış balığın ıik•betl ka1"!5ı·ın 

daılırlar, 

Ç!Jt'1kü bugün ııeı- günden zıJ ade, 
dün:aıun üstnden c-t'('rn fı~r fırtı. 

ularıdır. 



--

lir, 
şi.wALi A~ tiıı.,ınA ı 
Llhl'ad• a lnel orda, eenurlaa ce

ı,.n Ftallftl kunetıerth~ it biri ji ,. •. 
par .. k l·U:r ~ bh' t rra:n r-lrf~mlt 
vr 4ij ııaa\ iç.ndo 'l'ra.blw.3aı-U 1'1'hrine 
Jfi:(J kltomt1tt meu.feJe varm1,Lır. Ro 
n"lel ordtt!tJ ric'at etn1Mct dir: miıtte· 

fıkh:r, cuıubi Tuınv-.da IJtiı.u r.aıava

-.al:a. ,.,narını kesehiUrlPııoe Romel 
oMu u Trab!usı-arıt «ı 1"61nt1.~ muha 

ava Harbi 
(nJ, tarafa 1 iı~i say.Uda) 

geceni;. -cı;tMn saatlerinde ve 68• 

bath:ı. c:Wı:r.~ olma.;: iizere Loııd· 
raya iki. fieia yaıkilaşn~rdıır. 
F&!Ht buııardao. pekaıı şelınn 

~.,:ı<"ğinc niliuz ed<.bilml{'leı:dir. 
Bu ~ll" JıAıç tayya!'enln hasarı 1 

·;lece mi.ulhasu- k3'lın.ljıtır. 
İlk ,a!unda aldığı neticelerden 

memnun olm .. ı!Jğı ıııtlaJılan dü.ş· 
maoı bu sıııbclı ı;aat 6.45 de tek· 
rar Lıor.rlraya bir ta'Y')'oae kafi
lesi ı;(indcrmlşso de şclırin or
tasına arcak ·bir iki6i r.ıdırz e
dctıl l:n·iş:c:r \'e blUllar ilk aklın
dan d~ha az hasar y .. pmışla·r
dır. 

Alman tayymeleri ma• 
, r "eı•de bu 'unda 

Hiç şi!ıphesiz Alınan !ı..yyare -
leci ün bu akını İcgtliz u.çakla
J1;.r.ın D:ııtlin.e ıy ap~fllan hilo.r
ma cc\'ll'j> olarak tasarlanmış, 
fa:.at mü.es;ir olamamıştır. Ge
rek uç:Jıısavar balacyaları.ntl} a
teşi ve gcrak İ~.:,;liz uıçalllanuın 
müd~faası bu plônı <bı>z.muştur. 
l.m:dmya iJk yapılan hücuma 
25 • 30 Al.ır.an uçağı işti 

rakı <' mi ir. Bunlardanı:>nu dü
ı;ıirmlış buJU:llıookıtadıır. 

AÇDL 
___ Yazan: Auğoslos Muir 

ııatımer bunları başbaşa bırak· 
mağı nıuvaflk görerek, ertesi sa
b'ıtl\ gelmek viıd'le l.:onQktan •yrıJ;. 
dı. 

Elen'in ;htryar büyük babasına 
an:atacak kimbi!ir ne kadar çok 
şeyleri vardı. 

Bu miifı\kattan Latimer'e l:ı•h· 
sederke.ı §'i>yle diyoıdu: 

_ Bona kanoı çok <eikatlı dav
r.ındt. Biraz eski moda ve kapalı 
bir ad•m amma, çok beğen'locek 
h· 'tt'•r' v r. B"nim babamdan, 
yani k~ndi oğlu Harri'den bao'1~e
du k~n göz! Ti yaşarmıştı. Ba.'ba
ev\jt bir z•man 1ar, daha doğru· 
su ben d<>~ldan evvel bozuşmuş
Jar, sonra babam eyden ayrılmn, 
artık ikisi bir daha bir!>örlerini 
gômırmişl"r 

- Peki, büyük babanız siz•n 
vdat ctm'ş olduğunuzu 'lHI zm· 
nediyordu? 

- Ewt~ Jüdit Arın sayesin· 
de ... Bu kadın csk' bavulları k•
rıştırarAk bazı mek1upl>r bulmuş, 
ihıômal tahri!at da yaparak, be
nim vefat elmiş olduğuma dair 
res!T'İ bir kağıt çıkartmış. Büyüle 
babam strvet:nin ailede kalma· 
sını ist'yl)ımuş, fakıt benim öl
dü;luınü ~annettiğ' için, oervctı-

il· her i<!.loctıa:ı 1ll """"1; t.:hmır, L'<lil en 50,000 t.>lo p&Ull<s paz.>rlAl.a ""lın 
alınacrki.r. İdalo>! 26/l/943 sılı gürı(l """t 15 de ııoı~<•s'r """''1 s-c•ın olma 
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-=--•SATIŞ 
istaııl>ul Beşiıı.ci icra Memur! utwıılaı:.: 
Illr borçtan do~ı satılmesınakıırar ı•erilen ve t.amıımına Y•~ 

minU üç WU vu'krJd' tar:ıfmdan. 597 {bq ~·üz tl~~n ycdı) Ura 
kıymet taıb:lir cililımiş 91;,.., B...ıa: köyiLıdc Katıtaltepo mahaJ:~i. 
ııın Y~ek ~ı·la meWtiiııde Katır ı'ltaı\ catlcleslnde uı mü'.<erret 
Nv. hı Ş<'ıik:ın Talıoir. Y~avi a~ası gaıl.ıe.:ı truiı!ott~ Alımı-t Şı.i~ 
rü \"e mebt~ •• ]ilı1ıı·.1 'Ve Tııhsln Ye.>arl ve Sai·l ve Fatma Zehra 
Hfuı:ııii Mcl1Jk arsıı~ı. cenı.ııbeo Fatma 7.Cl'ıra Hü.sııii Mclck a.va ı; 
~len K&~ı.n c...tdesi ile mahdıtt 1119 mclre ~7 deslmetre 

mü.r .. ıfı:>aı ve yinL uyni rn.L;.lde Çt;.kıdıca!an t'>h~nda 19 
ıaGkcorrer N .... lı şark:uı 'l'ah,.tjıı. Yes.ı.ri l':S:•sı, gaıiıe. Fıırt·:u.-ı 

m ~toımda y O\l~cs!k.tır Kat.·ı ~nıbı ;.ıtr. ~ t.1ooır. Taliplerin Le"li valc.itf..e 1 
k.<'I \ffinO ı;<lm<'lerl, (ilTI - 478) 

IS(J l<ın sıt,r et. ·ıı"""''~la utılt alı Nlcak'll'. İhol • 221ll9-U ıriiıı.ü a.aı 
17 do c ... ııooı .ıd• ıı.ı!cert !> ı:a 1250 ~" al!r.n lcu ~"""ıııd. yar·ılaaılı.tır. 
T'Chrrı.ık -Ct•t!JJ. 00,000 fra ~~t·t 1.tt-:ck:ı1tt: 3750 Ur~.iıu-. 2.'.i ton clrr:-.::tk iut•tt 8LYt'1 

Hay<Lr arsası, Şlma!en Fatma z,,h.ra Hiisnii .Mel<JC- arsa.'>! ve cı
ııWıen Çlllruııboot.an sı.ı:cagı ile mahdnıt L:.. dıihi 199 metır~ :l7 
dl'simeolr< mürıihbaı mıktarnrla yekıuiğerıııc muttasıl ve s~e~ 
hul!>abat ı<>r'in.> "~ iedel!ıııce ttr ve kö F' Lnıasuıa elverışlı · 1 

kıta .1rna (halen tarla) nın td!lllıamı a·ol.c ar".:ınnaya konmu,tur. 
1 - t~ ı;ayri ın~o.ı art.trrr r11~sı t/1/94.3. ıarı

lhinden itibaren 941/108 Nn. ile t~tadbul Beşinci icra 'qairosmin 
.mu .. yyen r>tlln!iTaSırdll herlı:esln ~re~ 'mesı için 1\1 lctrr, ar.da 
yaZLlı oLınlardıııt faıJ!a malumat al:mak ı>~ıycl1l~r. ~~ şaı'f.r.aıne 
ye \~ 941/100 dv<-:u ıı.ıuruını::.Ue moın ·iye' lmize m1'rı.caat <.~ 
mdidir 

a.v., ı.wp.cre de vetllebilir. (l\1711 - 47&) -· 3S tou sıJ:ır eti paz;ırlrldıo •ufın al ıuıcekt.ır iı.<l«l 23/1./1).13 pauı'1<lf'< 
g!inll s.ı<ıt 15 de B-"'lo<l a <erf ,,-,!Jn alma mmisy.:.n """" yap.:laclilc! r. Ta.hı>ı>n 
ı:ı...'<lcli Jı,400 ı:ra B<ol'i temtn,,;ı 6073 il •·=r. Tal•.ı>ler.o b<lll' \''•ilı.tte lo:>m'6)'t'• 

na mtınıc-lan. (l':IÔ'4 - J98) 

50 ton s ğK" 1,;.Ü ahrıucakhr. Pazarı ı\la ok<ltrn:c .. -sd ~2/1/Jıotl cuma gi.lnil 
sa-at 15 dC' Bur. H ~kert ~t.ın f\1•oo hml ı-xmıi. ;fCll'ıUC yt;pıl~t..r. T&h.::rw.cı 

r bec!""-oli 5.,,5-00 lira Jaıt·i tcınınn..t !)V<J3 ı:radu'. "TaJip\'"r·n belli trJ t.00 t.""Oml;.yo.. 
n• gebııı:lerl, (216~ - (W) 

f ~~~~-
is tan t u. Levazım /. mirt{' ine.en JV§I[ beJ.ll 16.800 lira 53 lru"" olan ast.ert ı. .ı:ıe ı..mır ı, lwp.ı.11 1 1 'larfia ile l.nı.•ye koornuşiu.r. fh:-~1Mi 20/1/0 ! t,;a.ri'Ul' ı.:ı gü1 ·ı.ı :;n, t Jti ~Kay· 

'" Verilen Aske t Kıfaat ilarılare eri u-'<orl 1'lın clır.n l..'vı~ıı:ıırlı y.pl;ıca!:<ır lr· tcnl<ıı•tı 12')1 Ur ır. Ta 
~ ... _____ ..;. ____ .;.,;.;...;;..;;.;;,;;..;;o __________ .._, "p:erln kli!lıı..ınl v ı:;·GuıJarle te\J.ı! lJ'I 1't ·;ılJ.rıo ılJ:ıh: SA.J4 :rıd~·n lıh ..aat t. ..... "V'f'l 

.Bfııc.._ L5n lruııuş tal\n ·n MJlen tooo adet ~ benzin ""'"'•••' kapıılı .<Dm\o&nna vemıc1"". (2()(iC - ·2ı 
Z>ll"[la ll(ltı!acalttll', İho l~! J/21943 çeı'şanWla gfu>U '11181 J.0 da Anl<.ır&da M. 
M. V, 2 No lu satın alma lcıımıo;.,,nunda y l•ca'.."'llr. Kat'l le.wnatı 1123 .ısııaroom uuJ:uımeol cihe~ a..ı..rt:·c'141 ver~n·.ıt ç.,ı1•1e ~ııp•laca~ k•:a 
ürad~. Talıplerin .kıtn-.tnl vesikalar,iJo .UU.tı n~lt.lf;tl..-rı.ru tlıale &\jetinden bir \;e k:Itrgtc &.eı~ rM ı:&a I-s;~il o<'' t.~h z .rfla C" .ıtı.n<"yı..: kt;mrtt :ur. İhal~t 
s.'lQt evv.tı lcnnl.<.;-xıoa "1?J'Jllt:leri... (3199 _ 582t · 20/l/~4:i çar:.;aınb gllnıü ı.a"t 17 de Ol.i.tx ,'l.lua ..:;i._f: i :.ılın n..m ;v.)tr,ltycn·\Jn .. 

------- t ~ y~pılacak.tır. K{,iİ! bedıclJ 27.9J2 Ura 70 l!k tc-ır: n;ıt1 2(ıp:; )ıra 63 kt, .. 
A:; ~n yaz.ılı etlerin kapalı .za!'fla ek':ııil:..-nclı;ri 5/2/f:ı48 oun-.. gün.ti .saRt -ırlt.Ştur. Taliplerln ka.rıwıl vCJSllcılhrl~ tf!kll{ ınfl..\_11 y1::ı.nru itı&le sa:ıllurl<'r, bir 

15 de Anb.rodla M. M. V. Bir No. 1u •a ı11 alma konıiayQ01'Jll<la y~pılacaık.tır. eal evvel l<Q1l1isyona verın<'e:i. (2070 - 931 
Tol>pıc ;,. +kıaoonl ves.i:<•l.ulı0 1ekll! me.:tupları.nı ihale ,...._"'1den bir saal ••·· ı :'.""' 

2 1 
, 

ı LnmHy · g ıu:tot wıuı inek pazaritklti f'&Wı. a lıı:acon.'v ı,~,,.:.:>1 7/ /;ı13 «.ıI'}fl-l"fl,l)a 
ve Cl s.t ona \'el'IQ3.le.l'i, gi1nü eo.at 16 da Gellbolu M.<~rl "'1tın a Ln" Jı«.,ı ·yonur;jn yapı\."'°:.l<.tır. 1'""1· 

· fdô&tuı mln l>fd<:ll 2700 lira katı temınaıı 400 lir: dr. 'fai!plor:,, belli .....ı.:•tı, ~ıs. J..ilo To .. n 1emiaotı 
-------·----- -'---- 1""" ecım..~rt. (2135 - 359) 

Sıjıır e\J. 48ll,OOO lira Ura --··-----
K'V'\111 eli_ 100,000 147,960 20.070 1000 ton ııılllzt•rn•• , ..... ıtten t•Jılly<: ve n1tih.tcllf mhhall<re nıılcliye.;ı pa· 

(2201 - 585) 7.11rlıJda r1<lsllllıır,ye kıonrr>ı>',,~ r İ:lale>l 27/11943 Ç<>1'<aı10ba goün.(l anot 16 da 
. , Gi!libol•, ıt&erl ""t'" alma Joomisyocundıı. yap:Jaca!.tır. Tııhır.lıı 01 •11 19 ('()O 

ı.<~ıer kllv<u><ı lıo kur~ tal:m~n c<flen 20 No. lu Ç·ı>kn lev1ıtmın 5 lan 1 Ura kat'ı t•nı"1atı 2925 liradır 'I'a!ipLcrln belli vakltw lrom• ;yonn go\loelcrl, 
pnz:ıırldda ııallın altn9ca! tır, Ihale:·l 4/21943 perş<;ır..txı !(Ü'!ıÜ S&aot 15 O> Anka· (21

36 
360) 

rı>d•l M. M. V 2 No. lu 00!111 olma korulsır<>ı>t>:•da yap:lacııl<tır, Kat'! tem'1>11tı 

1275 liradır, Taliplerin belli ~ıt~ ıwn..:.,-ona geıır ... ı..-ı. (2200 - 5$0) Aşaf:l<l<ı. yaıılı omyt...b'o'<·•.~ .taı"' L ı.ırlla c:t l~n•ye '"'"''"' r. İhale-
c. (1 """eriye lçln odun mübayaa •<hce!<'tır Tıı.lipl<'t'ln 22/11943 

l!'(inü oa l 14 de Yeşill:oy atJkcrt atın alma komisyoouırn ııel1Il<!leı:1. 

(2202- 584) 

si 21/1/9~3 p.rşen-.bc gÜlll<I saat 11 de E<Atlı;elılre< ."1::ert o>Un "l r" kom' 
cuma yorwn.da y~.pılaoe.ktır. Tallplttrin k&.n uınl veG:k<'. l:!tilr k!k1if ır.ckt.upl:ın.nı 

Uevlet Demirrouan iıanıarı 
M.;hıı.."l>.1«>n bedeli (4815) cl/Ort olıı •tlltlı yüı on b"f lira Olan (Ş) ~ adcl 

8 • 10 k~ karpit ol:Obllıoc<Jk bti7il<!ii!c'.e &IYYIU' aoeü!en cihazı 4 ~ 94S 
pe?leT.00 günü saııot (14) on dörtte Hayd.11'1'>1.-da a .. b•n8'SI dıahiliı>dekl lco
nüsyon arwnciarı ııçı.t eloill-ne UIU!ıle ~t., ıı:lınaca1<1ır, 

Bu lşe girmeit lstiyen.1"""1 (361) ü.ç yüz al!lınuş bir lira (13) on üç lrurUi· 
1uk tm!!I.'- l<"nlooat ve k""""""' >ayitı e~l vesa.lkle birlikte O!asi!tme gül"1 
p:ınlhlııf'I bdar Gcomt ıyona. ınOrncaatlDl'l 'Azımdır, 

a, ir alt şsrtııaın'!'ler knmiıw•ı><kn pems~ ot?.arak Wığıtılmoıktacır. (570) 

Mulısmmen !><'>klı 21,000 Jir, t>lan :ıoo M3çam dilme 3/21 1943 çarşami>J 
grnu eaat 15.W da l<a.pnlı mrt usuıu ile \~arada İda"" b!nııısmda f<>planao 
Mcrtre.ı 9 ...-ıou. k(«n~ satın alınacai..:tır. 

Bu işe gim><':< istıyenle"in 1575 lira;°"' muvakk..t teminat ile kanuınun ta· 
Jln ew,i \" bikalD.t"l ve te6;1>fl:ML &)"nL gWı sa.aıt 14,30 a ~ar adı ,.eçen ko
mı Ş'Oll relSUl/ıne \·crn'e3°eri U:zr.r.dır. 

ş.:1,..t.rı.anıelfl!'r pnras·e olurart h1ic.D"«".'.'da l\.talU:me dultY.rtiı.den., Hay·d:arpa4$a· 
lfrilmşt:lr. Ymı laıifenln tabllıl<ııuı 20/2/943 w;.ııın1e beşloyacaıi<tll', Fazla 
iP;ııhat İ~l:ıırdan ı.:.tcnileb•llr. (~65) 

D. 01505 No. lı V8(<>n clhaızları (ö•tii, Eir.clr, halat ... ) kira torl!es! del!i.ı· 
t~.ır. İ~y""1lardan lstecilebiUr, (5G6) 

Menkul eşya sat1~1 
Beyoilu 4 linriı Sulh Hukuk mıhkem"-<lı,deu: 9411113 
Terck....,e =~- el ikonu lan olü F: ·ene Nodyc'ı"n B ıy<>ğlu Si· 

po!ıl Ocaiılı ka ın<la 221 num:ıralı ev<!e bul:..mnn eşyal>r 2011/943 lat'hi. 
~e mOsaWC ~· gılnu ea..ı 14 de m...ııak•Tl'l"'?l"z tarafuldan oa1Ll""'*" 
tır. İ!f.ckll trin 1Yc!'Aarltda gÖ-ıler'len gürı ve eaırtte mahal~ hazır bcılun· 

fhoJe sa.J.t::nöen bir SQat evvel komsyo rıa vetınPlf'r 
Flyıtı M'ktarı 

1-urq adel 

750 1000 
300 7500 

1350 1000 
50 12,250 
55 7000 
43 12,000 
80 ~000 

Keoc. bellc'lne. 
Y(m tor~ı. 
K·ı çul 
G(;bre. 
İp yut&.r C'l~tıı. 
Kıl k~lan. 

(2125 - 2511 

K~da crıı •·eut. tu:rtnnınC$inıe" g öa"e 3 tutul t>lnetl'r:i n1-:4-ı<W"~ p~~rhttla 
sata1 abl.!'ıe*tır. bıah:Bl 25/1/94:~ puar t~ gı.inil. salll 15 dıe Ar.ı:te.r!l.clo M. M. 
V 2 No, lıı satın alma ~O<tunda y apW>car'.ı-. Toliplerln i<>k'if ecfocf'1tla-ı 
fiyat ıızerln<len kQl'I temlnattar!lıı Lt11' vılkltte kıo<1' Lıyono gelm.'1ert. 

(2181 - 477) 

Paza~ıkla 5000 ad'<et adi kllırll eetı n alın"<:ıı.ktır, Nimı.m....1> husllft şart
ları lroml<yondo görıllebllir. İhalool 1911/943 salı günü ll(lat l ı de yapılaca· 
ğmdan k.PkVlerin kat•t tarnint.tlar'ıe ır ar1>ily~ \·c<tı"~ a..ıbay cf.-ttıAı."ld:-..ki A.s-
lo<ırJ poola 920 soıuı alma locım.isy<>nuııa mü>'acaatiarı. (2184 - 507) 

Aloı:bğ medeı>i kausınd>:'.ı! ~l.000 çam d•rej! beheri 210 ku tan. P ıri 
nah'ye<ı'ndekti 1800 çam dr.ığ!nln belherll5Q lrul'uştan ve 634 M3 lkere,tenin be
her met"" rr.<':<dbı 36 l>rad.'l!l Yell<<>y istas)'ontma nıı.kU ve ,._ lalıll 1 ifıl 
?'>:arlt::tla <>t8İll.meye 'knnmu~t"1' ilıatosi 2ı51t/943 puzarteıc g\mll saat 14 de 
Y<t-gat A't{erlik şı..~b(' ı::xte sctın a'llna kt>mı'Etmnt.ır.d-a yapılaçaOttır. Tah!n!İ.n be· 
d~li 69,363 lir?ıiır. 2400 t~ t<e benz!ın '\."'!:• 31() at. :wt iç ve 30 adat dış ı.;...tik. para. 
.c olml< •·erile<.clotlr, Tul'i>ler.n belli va'.<ltte "'°'""' ·.,'<'na ı:""'elerf.. 

(2~00 - 583) ------
Beh. - kflooı.:ına 100 lı.•=ı ı..lırfo et11"'1 b<>ş !kal ~n co:ııan 1-00 ton mn':ı:ııs 

'\'in Y"ô'ltc çeh.1< pıwrrllltla ljtl!>n alnuıe<foıır, İhal<SI 1/2/943 p""3rtei güntı. 
• aat 16 <'c Arlloarada M M. V 2 No, lu r,tın aılrr.u kon•l·yomııxla yapıl·cak· 

'""· Pilrçalnra bölilncr<% de ihale odllebff~. Tn1'plı"'"' % 15 tomina!larilc b.J.· 
a v-.ı:oıte kolnieyona g•1meleri, (2196 - ~7) 

2 - A·ı'1:tııw ;ya iftı,nk lçic yukarıda yazı:Iı ! -ymctln y(. le 
7.5 u n'~>elinde re'.>' ~i veya "'ı'.ıl\ bır ~nlıanın euıln.;,.t 
~ck'.ulbu twdi ed,keı>ktir, (Mailde 124) 

3 - İpo'..d. ;a;!;lbi al. çakJ.',.r ıle cU.~.:r &!<>~:adarların H: lıti• 
fak h>kk.ı sıtlılplcnnlr, gll(\'tİ melliı:ul üzcriıılt·ki !ınklmım, hı.ru
sifo !•Jı ve ma&tafa dair olan iddi a.l.anrıı i;ll>ı.ı il.in tarlhiı en ili· 
Jbart!n <Jn 1ıao gün içuıJe e'llTaila müıibitcll'l'ile birlikte mcmı.ı.ri 
veüınize hilıılirmE<;erı kap erler. Aksi ~ .. ide '"ıikları taıpu !:ldli 
ile salıit olrr.tı&'r.ça Mlti bedelinir:ı payla;nın<an<!an hariç kaur

lıır. 

~ - GOO!eııleil günJe arıt.tmuya l~'i"a'lt 
ş..r'tıınmesin.i okuırnış ve lüt:umlu mahlmat 
tıııın·ımen kabtil ot.m·iş ad ve ıUba r olunurlar. 

~enl r arttırma 
ahrıaş ve bıırJı:.rı 

~ - Gayri menkul lfı/2/943 tıır'hk>de paıartes· 1,'İıni.ı •t 
14 den 16 va kadar 1staulbu1 Beşi ne! İcra ıremur~uğunda ü.-. de· 

1 
fa Lağ•rı!d>ktan soııra en çok arturana rhalc edil:r. Anc•k &rt· 
tırnıa bedeli muıh•mmen kıymetin yüzde 7'5 inô bulmaz ·"ya 
sıtış ıstcyenin alacaı~ma riiıçt:unL olan diğer alttaldılar buluaup 

1 
da b<-:<lel bıınların bu gayri menle ul <le temin tıUm!J ıılaca1':-

1 flttlll m<>cmuu·ndan fazla~·a çıkmazsa en çok •rttıranın taa.'ıhü-

1 
dü ha1<i kalm&k üzere atttırmı 10 gün -Oaha leındid edilerek 
25/2/943 tırr:hinde perşeıo.be günü saat 14 den 16 ya kadar İs· 
tırl>•ı :Bı'Şİ't el icra mcmurlu.ğu odasında ikinci orttı-ınası ya-

1 
pıl&caktır. Arttırmu bede!! satış isley\!nin alacağ<na tfiıçhttn 
olan d'ğer alacak:ılırm bu gJ.Yr' menkul fle temin edifın; alr 
cakları m~muuııdan fazlaya çıkmak v<. muhammen kı~metin % 
7~ ini tutmak şertıle en çok arttı raruı ıha le ed:lir Böyle btr l.ıe. 
ciel elde ed'lmeZsc ıha le -yapılmaz ve satış 2280 No. h kanuna 
tcvf kan g .. ri hırc"k1lır 

6 - Gayri menkul kendisine ihale oltıflan kims~ det'lıal ve· 
ya vcri1en miıhlet ô.çiooe p'<ay• vermezse ihale kar>Tl fcsholu· 
narak kendıs'nden (Vvel en yilkcs k teklifte lbı.ılunan kımse at'

zetm·ş olduğu bedelle alnıağa razı olur•a ona. razı olm" veya 
bulunmazsa hemen. yedı gün moo detlc •rltırm•ya ç•kactlıp en 
çok ontır·na lhale edili<-. İkl fuale ara51ndaki fark ve geçen ııü!)
ler içm ~! 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ay'll~• 
hükme hrcM kalmaksızın memu r;yetimizce alıctd•n tahsil olu 

nur. (Madde 133) 
7 - Alıcı nrttırıra bedeli har' cinde olarak yalnı~ hpu fc~ğ 

harcını, yirmi senelik vakıf taviz bed !ini ve ihale luırar pul!•· 
''"' veıı:n<>j!e mecburdur Mütera k·m vergiler, tenvirat ve tar..zı· 
fat ve tellali1e resm.ndeıı mütcve ll t belediye rüsur<:•ı ve müt<'
rakim vakıf icarcsi alıcıya aid olmayıp arttırma bedeJır.dı:n tenzi! 
olı:nur. 

fşbu· g•yrı m .. nkul yu.kaıoda gösterilen taril:de İstanbul be 
şiru:i icra memurluğu odasında iş bu iliın ve gösterilen arttırına 
ş•rtn•mes' daires'nde satıl:"l'll'!\ ·l3n <>lunur. (~~ı 

----Pli'·--------------· ACELE SATILIK APARTIMAN 
Tnks!tn Tal iınılı<oru> meydanında tı.a!onterU Koray ve A.ta.mer aıparlı- ı 

mıı.nları accko satılıktır. Satın &imalı; istly•n•er:n İ8"'nbul Yeni ~
kar,u;;nee. Mimar Vf'C!at caddesi 20 num<ıl\ıcb Ra<lyoı ... mil e mil
racttat ... .tnK:!eri. Telefun: 22615 

Sahibi: E. i Z Z E T. Neşriyat 

Basıldı.ğı yer: SON 

Dir<'ktörü: Cevdet Karabilgiıı. 

TELGRAF. Matbaası 

ı:ruLırı ilim <>!ınwr, (8342) 
Aşağıda :yazılı mevadın pa.uırlıkla d:oflt:r.elcri h'zafar.n.lıı. yaızılı gün, saat ve mahalel'deid ukerl •alın alım<ı ko

itizar 

AÇD iL! 
-- Türkçeye Çeviren: Muammer Alatur No. 94 __ 

nl Jü.dit'e bırakmış, bir de notere 
vasiyetname yazdırmtş. Fa.kat 
benim anlamadığım şey, bütün 
bu işlerde Sebastiyen'ın oynadığı 
roldür. 

- Bunda anlamayacak l\~şey 
yok! Bu adam, Jüdit mirasa ko· 
nuncaya kadar sizin meyd'ana çık
mamanızı ıem · n etmek vazifesini 
üzerine alınıştı. Fakat Sebnstiyeıı 
vaziyeti kendi lt•hine çeviımek te
şebbüsüne gir~ti. Sizi hmamile 
aYucunun !çine aldıktan sonra, 
Jüdil'in ma<kes:ni atacak, o za· 
man miras size intikal edince, za
ten sizi hakimiyeti altında bulun
durdLtğu 'çin, bu servetten istedi· 
ği gibi istifade etmek, onun için 
bit çocı.rk ovuncaıtı olacaktı. Yal
nız Amos Kınimir isminde bir 
adamdan korkUYordu. Çünkü ne 
manevralar çevird'ğini bu &damın 
anladığına •Üphe etmiyordu. işte 
onun i.çin sizi k<ndi köşkünden 
başlcı bir köşke götürdü. 

Genç lm: titredi. 
- Artık bunlardan bahsetmi

yelim. Dün geceki hiidiseler, hala 
bir kabus gibi akhmdan çıkmı
yor. 

- Belki bu hadiseler da·ha çok 
feci olabilôrdi. Eğer Kazimir ve 

ycihut Sebastiyen, yani ikis'nden 
birisi maksatlanna muvaffak olsa
lardı ••• 

-Ne gibi'? 

- Sebasliyen nerdeyse mak· 
sadına muvaffak olmak üzereydi. 
Fakat beyaz zehir ticaretine g·
rişmiş olması, h•rşeyi alt üst elti. 
Müfettiş Druz izini keşfetti. Hat· 
ta Biskra kahvesine g'den gizli 
yoldan kaçışı bile kend:s'.ni kur
taramadı. Ben ınilfctti~le telefon
la konll§tum. Nikoio Bordoni'nin 
kaçmağa muvaffak oldll<ğunu söy
ledi. Evet, sizin bu adamdan hiç 
hoşlanmadığınızı l>'liyorum. Fakat 
bir daha o herifin de yüzüııü gör· 
miycceğimiz muhakkaktır. 

Elen sordu: 

- Acab• Karit<>yu ne yapacak· 
la1'? Doğrusu.lbu adama biraz acı· 
yorum, 

- Müfettiş Druz'un ağzından 
b;r cklime koparmak kıbil mi? Ga
liba Kar'ıo efendisinin ölümün· 
den dolayı son cierece meyus ve 
mütessir bulunuyor. B;r adamın 
hi1Jmet ettiği kopıya gö9terdiği 

bu sadakat nümunesinin doğrusu l 
hayran:yım. Bir insan karnını do
yurd!.!ğU yerde çalışırsa, bu ka
d.ır çalışabilir. (Dcıı.<11'11 vcır) .'. 

ml..'l)"Ohlannda yr.pılacııattır, Tal>plonı a.t olw.ıu ~·orua.rda bulumruıtan. 

ma 

c!Nsi l\Jlklan Tutarı Temiruıtı 

Odttı. 

Limon. 
Portıı.k:al, 
Sığır eli, 

adet. 

• 
Koyun eti lmvurması. 
S•ğır eti ıuı.vurmııoı. 
Kum darı, 
l~l.)Ş yamt. 
Düğell aamımı 
Koyoo et.i k&\'"Urm-391:. 
Kuru QzQ-n. 
.incir. No, ~ 
İncir, No. 6 
İncir. No, 7 
İncir. No. 8 

kilo 
500,000 

8,000 
80,000 
25,000 
10.000 
10.000 
50,000 } 
50,0GO ) 

500,000 
8,500 

100,003 
2illl.Oll0 
2Q0,000 

200,000 
200,000 

Ura lir• 
13,000 1950 

560 ) 
6.400 ) !OH 

25,000 3750 
26.000 1950 ! 
20,000 1500 ) 

3750 
36,800 
24,6511 1H8,BŞ 

469,000 ) 
204 000 i 
4-00.000 ) 
198.000 ) 
192,000 >' 

İhale .Un, -• ve roalı&lll, - - -
2/2/943 16 GeL!bolu. 

2 • • 16 Gelilıolu. 

1 • • it Geltıolı.L 

23/l/9f3 11 Kay.;eıtl. 

21 • • il B;iklri<öf. 
23 • • 23 E3"ı4elıJ.r. 

37 • • a Kara. 

21/1/94! 14 İ-..mıir Lır. llml'Ui!f. 
(2209 - 5~1) 

Aşııg;da yazılı mL-v<ı<lın pnzı,<ltıltla ~ltreelen h;za:armda yault gün, ı aat ve ""'bal!- a:.ıı:ect satm "1· 
k~•ı.nda yapılac:ılrbr, Tolipler:rt belli vaJkilkırde a>ı ol<h.Jtu lmm~rda lıuiunmalan. 

CİNSİ Miktarı Tutarı Teminatı ihale ~. saat ve malıalll, 
kilo lira lirs 

~~~-~~~~~~~---- ~-- ·~~~-~~~~~~~~ 
Bey,.. sabun. 
Hurda Jncır, 
Zeytin yağı. 
Ratrn zeytin yajl:ı. 

Tur y.gı, 
ICoıyıaı llli ka'Vtırm""'
Sığır eti k.avurr'IWL 

Sıjı~ eli. 
Sıi;ı.< et!. 

Aşaı\'ıdıı yıuılı mev"<l'ın pazarltkla 
oatın alma looır.;.,yoou:ra &eln,,leıi. 

ctNsi 

Ay plçej!i, 10 
Kuru ba'Jı::la. 10 
Darı. 10 
Saman. sıı 

Kuş y..mi, 1~ 

50,000 51,500 
40.000 20,000 

5,200 8,700 ) 
1.500 17,250 ) 
1,500 :ıo,100 > 
6,600 23,100 ) 
6,600 14,850 ) 

21!,(IOO 135,450 
5,000 ~.ooo 

7000 211/11943 18 Balıılı<eair. 
3000 :,ıl > > 13 İzı.l,;.t Belediye ~ISL 

10,158,75 
375 

21 • • 

21 • • 
20 •• 
25 • • 

14 Yalova. 

14 Yalova. 
il İ.*e'lde"-1, 
15 Swuı-IUlı;. 

(2193 - 5t3) 

elı3illıncleıU hlzalarmda yazılı gün va aaatlerd<! Toplaıpı .Mal~e "'*"<! 

!llikl&rı i&aı. rııa •• _.. 
loıı 

t>orıd1ın beş p&rı;ı 50 20/1/943 15 

• altı • IO 22 • • 15 
40 22 • • 15,30 

100 25 • • 10 
• crort • • • iki • 

• iki t 10 26 • • 16 
(2188 - 5H) 

Müııderecatınuzın çokluğun 
dan bugün •Sultan Repd ve it• 
tihıHçılar. isimli tefrikaınıı.ı ...,.. 
yamadık. OkııyucularlllllZdaıı Ü' 
zür ı!ilerlz. 

.J>EvıtEİ>iı.ECEK iıniRA BEllA'l'I 

cKai>i!i nak! o1ıomaılk ""lfılıal r1I' 
r:e> tM-.. h • ""'"- ibtire içln İk~sat 

Vdk.lletinden &lııırnlil <>!mı lO Soı·ıtj· 

mırı 1832 ıarib ve 1319 No. tı ibtirl 
beratııoın ~· ettltt hukuk, b~ 
kerno ba<ıl<-.rıa devir ve Y>hut iradi 
TWioiYede meVkil Mle 1ıny., .. ,, i~ 

dıılhl ,..]~&! verilob.lec<i?i te«ıd 
edilmokte olmakl& bu l>UBUB• fnz]f 
ınaliııoot edlnmelt lı'cyen}or'n G· tı' 
lada Aslım Han 5 ôno! kat 1 • 3 No. 

!Ara müracaat <yl lcrl l'"""nu ili 
oJımur. 

Beyoflu tlçıınrü SuUı llukuk ıU 
klmlitlnden: 9431667 

llroel taraf:nd.,n V"9 ltgl El..'rli y 
mini Hral=bos A.nastas aleıyhleM>' 

nçılnn lzahi d[:zyoıı <111 vwnıun mı1l11' 

mes'.rıde dava e.füenlerdcn a.ı....ıı.ı 

Yun....,tımdıt buünd~u ,,. ikıı.m" 

ıanırun da meç!ı.,t oJduılu clavetıye 
)""e ver.len m.."lrutıatt.a.n ımlaş:Un 

"' vcçhile gı_yap karartın111 ilin 
tehl ~e malik•""'-"' karar vcnl:n 
ve nüı . .ı.emo ıtı:ı>ıı ola.ıl 8/21943 1 
r'ohlne m\isadl! pcartut llln il sıı 
Onda malıikeınecle h:tzır butt•,..olm,J 
veya bir ""*'l ıönc!c"" v• 
ta'!O>liroe dlkv3rıın gıyabında gBıi;tt 

lltTOP t<ararı mAklllmlUI !talın O 

ın..ı. 0....-e llAn olıır.ur, (6350) 


