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cra ue i as anunu . Alman tebliği 

arkolta 
Sov1et 

b. camları 
akim kaldı 
"Muharebe tam 

bir inkişaf 
halindedir 

Adliye Vekaleti kanunun 4 
maddesinde değişiklikler 

gapan geni bir proje hazırladı 

400 tank tahr l b edi f di, Bir Alman s~ !_.~yilız tayyarelı?ri taraJından bomoalanırken 

Sovyetler suvari r;:::---S t t bl. v • ı· t 1 
tümenlerini muha- l ::,ovye e ıgı a . an ar 
rebeye sok tular Taarruz Korslk yı 

hareketleri ilb k mı 

Müflisler, iflasın açıldığı tarihten itibaren on sene 
geçtikten sonra iadei itibar talebinde bulunabilecekler 

Kulaktan 
kolağa sinsi 

fısıltılar 

Alacaklıların tahsil 
edilmiyen hakları 
mahfuz tutulacak Kerç yarım 

adasında devam edecekler? 
Berlin 21 (A.A.) - Alman or-

duları ~~~u.tanlığının tebliği: edlyo• F ı·talyan mu 
Harkof sahasmd a ~~pışnıal~.r A ransız • • 

Zehirleyici 
şayialardan 
sakınalım 

Ankara, 21 (Hususi) - Adliye sın açıldığı tarihten itıbaten oı 
Vekfilet.i icra ve i:flas kanu-;ıunun sene geçtiikten sonra alacaklıları 

3~2, 313, y~l~ "":e 315 in<:ı maddele~ na henüz ödememiş olsalar bile 1 
rmde degışııklikler yapan yeni bir adeten itibar talebinde bulunabi 
k anun projesi hazırlamıştır. Proje leoeklerdir; şu kadar 'ki alacaklı 
esa5larına göre, adi müflisler iflA- (Devamı 5 inci ııayfada) 

~:~ı~ z~~~:::~~e~~~:~:ı~: "K t I H k f nasebetleri gergin 
n~~ ıtaarruzları .akım ~almıştır. 1 a ar1mız ar o . . . Duşman ağır zayıata ugramıştır. bır safhaya gırdı 
Bundan ba~a 63 Rus zırhlı ara- ı•stı•kametı•nde 
bası da tahrıb olun.muştur. 

(Devamı 5 inci sayfada) •

1 1
. 1 

«Aılı olmıyan hikayeleri 
kulağımıza l111ldayanlar 
ortaya çıkmak cesaretin· 

Hıuasıva nara hare1vanıar 
~ ı er ıyor ar,, 

Londraya göre den mahrum lıainlerdirn 

il arkof etrafında ccAlmant,,::.~~~l=~~üde lank Arilw 91 (Rn• ·o , ırt• 
.si) - Dünyayı saran harbden 

ehen1miyetli bir hA- ge~~~:ı' ı!~uğ~~.A.- - Sovyet :~~1: h~~!a~~:iı~ao;: s~~dı::;u 

d
• d kt 20 Mayıs günü kıt'alarımız, Har yurdumuuia da haıibin lbazıı 
ıse mey ana çı ı,, kof .istikametinde taarru~. hare- serıpintilerinin hissedilmekte 

k e-tleri yapımşlar ve d .Jşmanın olduğunu unutımamak lfızım-
mukabil taarruzlarını püskürterek dır. Muharibleri olsun. bitaraf. 

Pr f sör A. f r d is c 
"H rb kazançları v rgisi 
ihdas o nnmalıdır,, iyor 

yeni Alman taarruzu ilerlemi.$leııdir. Layum Bare.n'k iS- lan 'Olsun sinir harbile yıprat-

d d 
tikametinde krt'alarınuz faş:st AL ma'k ga~~ini ~d:n bu sinsi sa~ lktısad fakültesi ordinaryüs prof esÖrÜ tİ a t hakkında Lon ra a man kıt'aıarının birçok hücumıa. vaşın sııahı sözıclur, tısııııdır. •• •• • ' c re 

d
•· .. .., .. ? rını püSküt1tımıiiışlerdir. Amira l Darlan (Devamı Sinci sayfada) ka~UDU hukumlerı haricinde kalan vatandaş· 

ne UŞURU tUyOr (Devamı 5 inci sayfada) (Yazısı 5 inci sayfa-la) "- _) J d kl _ _ ..:...__-=-----------------~ .................................................... arın a yapb arı ticari muameleler için 
C: Havacıllk mütahassısı diyor ki ::J Slli'•asd defter tutmaları lazımgeldiği fik rinde Lon:dra. 21 (A.A.) - Analist'in 

askeri mü talensı: 
HaI1kıof etrafında şiddetle de

vam eden muharebede ehenuni
Yetli bir hadise ortaya çı.k.m.ıştır. 

(Devamı 5 inci sayfada) 
--oı--

Amerika ve 
ingi:terede 22 

zırhh daha yapılıyor 
Londra, 2 1 (A_A.) - L on.dra-

Şark ve garb cephelerindeki 
son harekatı tetkik 

Almanlar avcı bölüklerine şimdi her Şeyden 
fazla ehemmiyet veriyorlar ve bunda 

isabet te ediyorlar 
Yazan: Mitad Tuncel 

dan öğreniliyor : . . 
. Birleşik Amerika v e lngilterenın H b ba~ ıyatıdanberi hangi cephe ğı ancak birkaç yüz avcl p ilotunun 
ın~a edilınekte oJan 22 Z: II"h i ıJ":rl de :~u?l!la o}suın cereyan eden muha. gösterecekleri başarıya bağlı bulun. 
Var.dır. Bur&.rın büyük kı smı bıt.. b Phaları incelenecek olursa makıtadı r. Bütıü n kuvvetler bunların 

(Deva.mı 5 inci sayfada) r~. ~ 1,.~a ki mua~~am kara kuvvetle- yü'ksek cesa reti, üstün kahramanlı-
1 

goru ur .,._ - · d h ' li 
1 rinin, hava meydanlar ına toplanan gı sayesm e areket~ geçeb ı ·yor-

ıD Ni&beLsiz ı~ild~ kazanıp kıyası-
ya para harcayanlar hakkında açtı. 

da-ası ğımız anlkete bugün de tanımnıı 
W i.ktısad'.çılardan ve İktıımd Fakültesi · 

Müddeiumuminin 
iddianamesi 

profesörlerinden Dr. A?f red lsaac 
cevab veriyor. 

e Ordinaryüs Prol. Allred 
lıac'ın fikirleri: 

<<- Öne~ normal ve anormal ka 
zançlar arasında bir hudud teshil 

Evvelki günk •• l d k etmek lazımıdır. Anormal kazançla. 
.dd" ." ce se •6 •0 unan rın ilk safında gaY'l'ikanuni yollar. 
ı ıanamenın m~tnını neır• dan kazanılan paralar gelir. Fakat, 

devam edıyoruz kanunun çerçevesi içinde cılmakla 

B a şveki I Türk Hava ?:1 tbinlerce tayyarenin bütün vaxlı- (Devamı 2 ncl &ayfada1 ._ 

Kurumunda 
incelemeler yaptt 

b eraber, haiib şartları nın te.siri lc a. 
nıormaJ bir malhiyet ıılmış kazanç. 
1ar da va.tıdır. H arb in dloğurduğu ka 
"zanç1ar .. Esasen, ihtikar deneon vaka 
yı kanunen tesbit her zaman kabil 
'değirdir. Bu, çok muğlak bir mcse.. 
ledfr F evlkalade zamanlarda görü
nüot~ ihıtik8r yapmıyan, h akikatte 

(Devamı 5 inci sayfada) Profesör Doktor Alfred lsa ac 

Anknrn, 21 (A.A.) - Başve'kj} ., ~ '"' 
Doktor Roh1c Saydam bu şabah d'. 
f urlk Hava Kuruımunu tereflendire
re'k Kurumun ç.alışmalarını İnce1e
l'rti~1er ve 5 Haziranda toplanacak ~,. ~ 
•e~izioci kunı1teyıı. aid ıhazrlıklaTI r ~~ ~ 
t 0 2lden geçirerek başkan Erzurum ' 

0 

l\1eoJb·usu Şübü Ko0çak'a direktifler ~~;;~~~l~--.::ıı~ 
Vcrııniş1crdir. 

-. ~ 

--o---
5 bin Amerikalı 

asker Cebeluttarıkta ~;~ 
Madrid, 21 (A.A.) - Ofı: • 

1 
.. ~eş bin Aımerikalı asker Cebe- •..,_ 

Süleyman Sağol*un mahkemede 
bir pozu 

Ankara, 21 (Hususi) - Suıkasd 
davasınm duruşma safhasının ev
velki gün sona eroiğini ve müd
deıumuminin ıdtl1anameslni serti 
ettiğini yazmıştık. Dün iddiana~ 
menin il'k Jusmile maznunların u~•arılka gelımiştir Bunların bu- • 

rada · k Ye nıı kalacakları, yoksa ~aş a A a4.ı ikinci bir ~phe a.gılmMA kide blr taze,enen bir mesele olmakta şahsiyetlerine aid kısmı neşret. 
)l~~r :mi se-vlkedilecekleri belh de-

11
;:: ediyor. tnı;füzler a~Mtr~ Fransa ve Norvcs.ı kıyılarına yaplol.1.ırı nknıbr miştillt. Bugün devamını neşredi-

Aıy; . . ve ufak ml.kynstakt çıknrmaJ9f la bu t'tedlikodul:arı dostcltlemek:t.e fayd!L bulu.. yoruz. 
bir ta l.'Ca, ıki kruvazör refakatmde rW' r..esmimiz intiliz ~ÜV'\'etlerlnbı A\Tupa sahillerln.e lbracı için ya.ııılAn İlstanbula tekrar avdette Atına 
belii1lt~; gemisi de bu gece Ce- yo • bi1- tecrllbe esnıısıW!a ahnnı~t.ır. (Devami ~/2 de). 

- Veni edebi romanımız 
Baştan başa heyecan, hareket, macera 
dolu nefis bir aşk ve sergüzeşt romanı 

ER E ... KA 1 Y 
YAZA N 

NUSRET SAFA COSKUN 
' 1 

Seyyal bir üslub, biribirini takib eden 
heyecanlı sahneler, hakiki hayalın acı 
ve tatlı safhaları, bir kelime ile sizi 

merakla sürükliyecek bir eser . 

Bugun başladık, 4 ncü f da 



2 Sayfa 

TAKVİM • 
22 

- CUDU\ 
Mayı• 

9 

L>. 
C. evel C(Nl-S 

::,, 

Mayıs 

Arabi "o• 
1861 -Hı ur 
17 

l :lA 

---o---
«Yeniler,> resim tergilerini 

yann açıyorlar 
Yarın eaat 15 de Basın Birliği 

salonunda ccYenifern e.d''le teşekkül 
eden gcınıç ttSSa.m!'a.r ve heykdtTaş.. 
laT gropu ta:rahndan bir e.ergi açı
lacaktır. 

S7 

11 
6 6 Sergide Kemal Sönmezler, Agop 

oo 07 o~ Amd, Tmgud. Ata.tay, Feıt>hi Kara. 

:s. 1.1. 

8 28 

örzı• 
ll-~~...,.:!-'"':""'.:----:-.--:-~-7-;:-'--U ka§. Amü Atanasava, Haşmet Akal. 

lbldi Alr,am Y•t.ı 

b u. :i. ..) 

v. lJi 10 1'1 09 
t::, ' 44 8 ~ 

-'• LJ. :>. 
o 16 :ı2 

~ ı 

ı.J. 

ı~ ij •• 
Nuri iyem, Mümtaz Yene!' Nejad 
Melih, Refia &dem, Aıvni A1.baş, l1 

HU9ey;in Adta. ve Fsr.uk Morelin 
rıe.iııı 'ft b~eri tlilhir edilecek.. 

SON POSTA. 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
INANMAI 

Bir fransız gazetesinin yazdı. 
iına gğre, Pari~eki 10.000 res. 
samın yağlı boya tabloları için 
kullandıkları bezlerle 300.000 ye 

ni doğmuş çocuğa yatak tedarik et 
mek kabil oluyormu;. Onun için 

bu gazeteci, resmin harbin deva. 
mı müddetince yuak edilmeşinl 
ileri aürüyor. Harh yüzünden bel. 
ki de resim san'atının birkaç yıl 
için bir durgunluk devreal geçir. 
diğinl göreceğiz. 

iSTER 
ISTEa 

1 NAJ-. 
iNANMA! 

.) 

mi,tir. ---o---
Turyağ kaça satılacak? 

Halka tevzi cdiiecek turyağı top. 
tan 14 3 ve p rakcnde 155 kuru 
fiat konmUflu1. 

Mayıs 22 

lstanbul borsası 
-····-

21/5/942 açrlJıt • ~ flaıbn 

ÇEKLER 

ondra 
Aı;ilif Ye k 

1 Sterlin 
.. w.York 111 Dobr 
en evre ıoo lnfcre JPr. 

'1 drld ltt l'cçeta 
l.holm 108 :lsveo :ar. 

Bir allm Ura 
4 av:ırl 

'çe altın 

bir &TRm 

Bank:l ı Nama 

1 

4 9 

ıs.-



ı fihat-ı---
Çocuklarımıza neler 

yedirmemiz lizımd r ? 
Sağlam çocuk yaşına göre mamalar ister. Su VP- l n bulamaçtan 

He çocuk büyütülmez. Beş ayını bitiren süt çocuğuna artak 
memeden başka gıdalar da v ~rilmelidir 

Yazan : Prof. Dr. Ihsan Hilmi Alanlar 

CHAVACILIK BAHİSLERİ:::J 

ıııan arın ıeşhur (Dle 11 Dl ıauuare~ 
Ne gibi bir zaruretle yapıldı, evsafı ve 

(Me 109) ile arasındaki /arklar nelerdir ? 

1 - Abnuı laa. 
1 2 4 s 

Ya nuın ifil, Ar. 
tanu (1). 1 

1 - İlçi (5, 2--~L--~---.1---1----1· 

No a (1). 

(1). 3 
s - Cam ev• 
• - ıta1Uet. 4 

mek (5), Sinirler 

m. 5 
s- Birik •ır 

bQRD (3). 6 
8 - Merd (2). 

'J - Bir reml 7 
memanı (7), Bir 
... (1). 8 

1 - Banll1i H. 11-~--ı---·ı--ı----ı--

P <•>. sıra eJlk 9 
'Jf:r ti). 

t - Kaıu..ı ... ıo 
muaıe proje (8), 

No:.a {Z). 
11 - Harita (C), o.... ..... (1). 

Yl69"dlul &Nt: 
1 - Bir Deri .. rto ( 5)' Vlcıl1aa (t). 
ı - aa., .. , m, Buit, ı.a,atı <l'nD. 

me&) (5). 

3 - T-.. tataı.k (5), Dmete a. 
nar m. 

1 main lftaclqı (5). 

5 - '1'eı6lla 7Qllan 1ılr mMNe , ••• 
Yel (1). 

8 - ........ pdın (&). 

'J - tı, ....... (8), 

8 - Mwılkfd.e bir ...._. (!). 

'-~-- CtL ıs. 

9 - Bir rmk (t\, Yllftm&'r \!~ti' (1), 

.~ ,..... aa..ı m, s.a <•>. 



IJtanbulda Lise er Alım, Satım Komisyonu 
Reis ifindenı 



4/1 SaJfa 

C<Son Posta» nm edeln romanı: ı Çocuklanmızın 
sıhhatı 

Birine· Kısım 
- A .. 

Yazan: Nusret Safa Coıkun 

<Batwafı 3/1 de) 
sonunda ~arıar; ve işte böyle 
analar bu hususta yaya kalırlar. 

sında beni ıbekliyıor. Gelinlik elbi- tırlatan bir koku vardı. Dalmlştı Bilzı iş a.damlannm hemen ne. 
semle beş dakika sana kaçtım. Yal saadeti de, ıztırabı da burada ~ men ayakıta yemede yemeleri 
vanrmı, drollarıını bana uzatana.. laımıştı. Birfn<:isl burada bitmit onların yemek için uzun müd.. 
Genıçsin, unutacaksın! Metin ol, fa.kat i~?,cisi bili devam ediyoz'. deıt SC(fra b~8: kumağa :;.a.. 
bir ahlıık dl ikimizi de mahve~- ve şu onwnde bir dakikalık tevak.. manlarırun musaıd olınıadtğ~ 
bilir. Unutma ki, beş dakika 9atlıra kufıa, 38 yıllık bil' ömrün yükünü ~ır. Bunun gibi bır yaşını 

c- Affedersiniz efendim, .kıCŞke ben başka bir .i!nSana aid buluna.. omuıiarına ıyığtyıordu. Kırık bir ta. geçtıkten sonra katı manıalara a. 
eşyaları getirecek kamyon, bizd cağım.• ha891lrle ftlkl ıgilnle-ri hatırlıyordu. lıştmm_ı&m.11 çocuklar da sütü şöy 
evvel hareıket et.tigı halde tııaa Trenin ften yapmaısı.nda11 bAsıl Bu Aş'na d•r ve ~asa rağmen, le emzikten veya bardaktan içip rlmedi. Amahtar da onlarda... olcı .-Wıııı ;ı., gözl4'rlnl ~,. l!u, ldly o ltad&r y.....,.,, duruyoTdu ki. daha zeW<li işlere, oyuna, oyun • 

Dönüş 

ap <la ka dlk. Beş dakika bahçe blrde:rıb:İt'ıe bastM'an k!buslu uy .. Aııtıık Yeşiltroy, onun ıçin bir hat1• c~kl9;!~ yey~ud ev haikının km.. 
nı>de. o;ımnamı.za müsaade ..ı.,;: kuyu dağıtmak isteo: ~bi, eller'!• ra mfflrlığııı<lan baŞka bi< şey de- d 1:-" ı<:ın ıead ettiği türlil tnrlil ~ısınız. Annem, sıcaktan çok ra.. g6zlerinf uğuşturdu, biraz evvel ~idi, garlb! Adetıa kara sevdaya 1eıt. enıcelere damağı tere'h eder .. 
atsız oldu., ........................ uyanılatı. p~renirı ~ünde, sa- tutuhn~ giıbi gtirtlerini bürüven yı amma. .. Böyle çocuklar yete • 
.. .. ·........................... •• .. ... atleıtdtıuber1 ayakta durma'kıtan meml~ hasreti, oou beş ) ı"ıı ııc cek kadar kuvvetli gıdalar alam~ 

............... c- Sin'rime dokunu.. Yorulmuş, biraz din.l nmek için 0- bh- avnlık.tan soınra tekrar vatan dığındm dolayı sıh..lıatıçe ger:de 
l'1?~unuz benim! ... Ne kadarken. turtn~- Günierıtfı: devarn eden topr~na atll!'l!Cava kadar, heye. kahrlar. 
dm . beğenın4 b"r halinM< var .. HiLl.. yolculu!<. Gsai> borukluiıu memle. ean ...m.: wnnlşti. Fakot. tmn. Şunu zamanında al,.ı1'ak Çok 
bulk.i f~~ırııdEl mıBınız, gururlu ol~ kere ~~ten ®jtan se~nç, hep bul~ yakla.."11. ~a. iÇ'lne bır hürrun iyı olacak ... O va'kit ne güç ahş.. 
ma~ ız. ı~ın b"r mez·yete dahi sııhib ıı blt'b ;ı'!;e ~~n~arak cmu pc-k yor. çöküı\'(ll'. rulhuntla bir boslult. y~ _ tmrna olae~k; ne de yavrularımıızı.ıı 
değı'.:ı~_ız. Köyün kızlaiı etrafınız.. ~ • dü"."'~u'11u. Tr~ hududdan hancı bir şeb,... ilk ıt<.fa gelen ı,;,. sılııhatl~rinın ger! kalınası g!bi fe. 
da ma u ıo.r, diye kend'nizde tJ't l'çen gn,(J ~imrlenberı pencerenin msanm tta.r p!i~ni duvuvurdu na vuıyetler görülecek. Haydi 
fevG<:a · deliık., ya ud tevka ide ik _ ÖT!Ul"Ce. V'l.l'!°tlun n~fs man:taralan- Berliooe iken, d .. nü~ bir ~aPdoet öyle ise, vakit gel'<i'; QOCuk 5 ayını 
ler ru u.ğunu ınu tev hhütn edi • nı se~d·y r, ko1·u unu emiyordu. ~l?lkllı:" ~·şti. Ha'tbukı bu tahav- tatnamladı. Ona çorbasını haz;rl<ı. 
~rsunuz?• ........................ ıfbu a daha QCtk ı.ızak'arda ha- vül edl~en saadet, ya, last-l:ça kü- ya m ... ----o---

..... ... ......... .•. ......... ... ..•• n 1arır.r,ı~ı F ~t t bircfeı ib.i.re d.a- oillüvor. kavboluy-or, b:r serabı Hawacıhk bahisleri 
............... c- imda-, anMc: im, l•vemn·-i. Kalası içinden mazinin andııııvordu. K"m derdi k", bu kö
şi.mcr boğulacağım.. ... Ay, nefesim fil · l!eçtne ve. kulaklarmJ unu- yi.m aıtını üısti.ine gefren yaramaz kesıli yor va lalı·... Şu V edadın tulmıvan hatıralar ve şahıslar ko.. M<"t 'itan. l<m derdi ki, b , haşarı ( Boporofı 3/1 de) 
yapt ğı işe bakın! Benı elb"aele • n~• başlıınu.ıı. Tren, durun. del'bnlıdan romantik b!r adam kiıfill< 2540 lti!Dgram agı lığııtia riımre havuza aıttI> .................. ca, s·lJci!n~~ ~ fı.rl~ Pence- meydana ,gelecektir? Kampana D..B..601 fpi 1100 beygir kuvvetin 

.................................... reden bald. sanmiraik b;r çayır Va~ lk-apılar ınm örtülüşü::: de b:~ ~rle m.fü:eh~ero·r. Aza-
............... «- Ved · ş~nıdi ka- uz .n vordu. Çayırın, müırtehasıın.. Raylarda kıpırdanış... Şimdi bu mi suratı saatte 570 kilometred"r. 
bul ed"ywum k" sen sevi •bilir b"r d3 g··ruken fon "l' bu fDnun önü- batralarla dı<>u delııor geriye doğ 5000 ~ye 4 dakika 54 saniyede e.:rıkeks"n! Yanız bu kadar ... Er- ne serpim;r.~ bi~aç bı~a, çayı:rı nı gidfyor, onu daha cansız., fa.kat çılkabıli'r ve en ç?k çıkabıld"ğ: irtL 
k€ıklhlcten başk h ç b r ıneziyeti o~ıodaını!bö!le.n kol. r~ınkl:i yol ona daha ezici hatıralara doğru itiyor- fa 11~ rnetredır. Faa ııye! sahası 
olm yan b"r ·n an ... Hat:kulade .ç de yısibaneı değ!ıkli. du. 1000 kik>metre olan bu tayyarenin 
bir te ·r sa-h·b;ı;:·n. Belkı bu mana- - Yeşi~~! • Tren hava meytlanma giden ge- s·~arı 2 maki.neli tüfekle 20..2.2 
swz gurun.m b ~en<tir"yor seni Diye mınJdan,ariık, koridora çiain üstündeydi. KÖ$kiere <kığru mılımetre çap1ırrda 2 toptan ib~ret 
~ese .. ., . . . . . .. . . .................. Ç1lktı. Burası, haturalumın ilik, ~ uzanan küçük çayrı.n, başla g ç far. Bu tıa~rede ~tukalar ıgibi ts.. 

.. • .. • ·............. . • .. • • • •• •• .... • l11mın aon istasY'Olluydu. Kollarını noldtasına gözleri ta.kılclı. Kula _ pa.nya d3;!1ıli ha:t>ıı:ıde kullanıla • 
H ............. c- Vedad, "dudalda • penıcereve dayadı. istanbula ,çorı ğmda büıtü.n ömrünce duyduğu ve ralk .. t~ ~ılmış ve tadıilerle 
rını ua.t ... H~ · :gene bana, be- ge "şi.nıı:jfl'llberi •ğı yukarı hiç bir mu-talika da duyuağı bir ses vardı: bugunkü şeklıını alttnJ$,ır. 
hi sevdi-ğin· ~ e• .................. tteY de~İ. Hatta laımıııl c- Gül.e güle Vedad' .•. > Me-110: Diğerınden daha büvük 

.................................... kmhedt ~ şefi, gençliğin _ Beş yJl evıveıt ••• Teıkrar Berline ve mürettebatı iki ki'Şidir. 6700 ki. 
............... c- BöYle ba!'ekeı-e denlberi tamdJlı, •stasyornın ~ dönerken O, kendisini buradan U- l.qgram ağırlığında olan bu tavya. 
mecburum! ~ sevlYonım. Fa _ bur deli Kiltroru kampenaeı, iS - ~ı. ~ yıldır kula~ında. renin azami süraıt.i saaıtte 585 ki
ka-t başkasile ~mnem lbım. tasyıondıa banliyôy'ö bekliyen yol ... ba ees ve plerinde k;ü.çilk bire- lıometredir. Faaliyet sabası sürati. 
Fanet lk", .a -eım ben' satı:ror. Ne cuiar~ hepsi iışiea ~lerdi. tin yan karanhkta salladığı beyaz ne g&re değişir: 585 tnometre sür. 
yapaVlm? Onları laırtafifMık için Bu kii)ıde, 1urçın QOCWduflıl; bu bir mendil v.aıdı. O, .aon seyaha ... atile 1320 kilomt'tre. 
biır ~ar~, bir 1ı.10nsoı, bir aııtaı m,de, çU.glll ~Mji; bu _,., timle ~ kadat' bıle gelme- 282 kilmnetre süratle 2750 kilo. 
-saaıt. bir arsa g!'bi 91t11mam. i<ıal:> haya.tımn en be,.ecaniı saAıaları mif, treni.n biT dakikalık duıru ... metre seyir siasına mılik bulunan 
ediyor.> ........................... ~i. Bu 86yiin her köşesinde wnda bir"'ikl kelime~ }Ü- bu tayyare hem öıne ve hem de ar-ı 

............................ _.urn•• tlıdıl.ı, acı bir ~a, ~ k~~ ha.. &UmWMl duy.mam]Ştı. kaya ataııı makineli tüfeklerle mü.. 
.................. .-ltecam zi!af ~ t.. ,...,. ~ ~ ~ mlll!I ~ (......_ ,,.,) cehlıemil'. · 'IJ. U. 

loevlet Damlryolları lşletma u. M. d 1 



Memleket haberleri Suikasd davası : Mttddeınmumirıin iddliıiamesi 
• 
iz mirde Samsunda ekt (Ba,tarafı 1 inci sayfada) ı biris_inin de amcaza~~si olduğunu ı tıtüsüıırle türıkçe de ()l{W~:.:ş oldu-ı toğrafının Abd.. hm S 

m.. .uıblarla. Y~goslavyadaki ko- h~tta bu talihsizin U~üb Bulgar ğu için tür'kçeden daha az olarak ve Süle man ur:a aın • ayıman 
muh nıst faalıyetı haıkıkında ve bil- dıvanı hanbi tarafından ölüm ce- fransızcaya da vakıf oLu.p İstanbuL diaer roroilı aflaS~gol tardaf.arınoan 

ıt /L.! t _ _,_ · ınJ ılan aMa komünizme müteaU'k l ak · ahık. d"l k d b , d v "' "" ı arasın an <ıyrı uç meçhul tahta gece yarıaı mz e,_-;T cıvar a yap .. v 
1 om zasına m um e ı ere. cezasının a u.un ugu müddet zarfında iki ayrı te$1is edilmesi b' . ' 

bir adamın 280 lirasını ve afif müsabakaları iyi neticeler uz~ı:e okudugu eserler hak!kında kral taraf:J11d1an müeCıbed küreğe Fransız kadıının<lan fransızca de . .:. ce hü:viyeti,pin t .· n~ ~·eb'l .n~etı-
k verdi ~aı ı::;:t ve~eıkıte devam etmiş.. tahvil edi:ldi.ğini anlatmaktadır. almı,ştır. Evlidir. Birisi kız dineri sına bi.naen nakk~~~n; · ~1 

1 ° m~ yanındaki adını alıp ır. ~1:11a ı.llk defa 18 Ağm.too .. Süleyman Sağol erkek iki küçük çocuğu va;dır. Jı.ı.~imliği.nden iva bi ~:, k~f .su. 
karanlığa karıştılar Samsıun (Hususi) - Beden Ter. 1938 tariilunıd~. g~lımı.ş o~az:ı. ~- Sul:eyman Sağol: Abduı-r~~ıınıa.- İstaı:ı_bu1a yalını~ gelmiş, ilk önce rı hazıırlatılımışg ·ve 6 Maıt knra-

İzm 'r (l·fosu.si) _Evvelki gece biyesi Umum Müdürlüğü, atıc~Jık ~urr~an E!'V'\:ela teyzesının og1u nm Istanıbul zabııtasındaki ıtıraf- 15 gun kadar bır müddet Al.p 0 _ Kay\Seride tevkif edil . t günü 
saıa tiki ra.ddleJ.erinde İkinci CI1ke.~ Federasyonu ba~anı Hakkı Ogan amızın yanında ~.ısa .. bi: müddet l:rile hadisede alakadar bulundu- telirııd-e kalarak bilahar~ Sovyet mış ır. 
!"resi civarıında vangın )"e3'İnde bir tarafından tert:tb ve tanzim edilen oturduktan sonr~ U~bden gelen gu anla.şılıan I?.erlber Süleyırnan sefa:ehnesinin Bü.yükderednk· . Pavlof 
a;.~ııı.i gaz!b vaık;ası olmıı$Ur A 'f ~:f!tl, ve ~ka programı gere- arlkadaşı ~enan ~le bırleşerek Be- 1903 tarihinde USkübün Hacıyu- sayfıyesine geçmiştir. 29/5/1940 Niıko~ayef ogıu lierokı Pavlof 
oalu H- ı..·'-ı D 

1
• _ 

1 
d 

1

_ • ..1 ~ :ı.. .r~ jgıace 1 O May:a Pazar günü saat ye- yazııd!da hır pansı~nda ve daha nus mahalles1nde dogım· U-' olup a- tarihin.de ik·amet tezıkeresı alma'K 1? Eylul 1896 tarihinde gal'bi Si-
.. aKıK om .e a .nıa.a oın, d" L ____ 1~ d li L-k l """"f Be ..J • ..J " • b .J.- N · .ı. Klııltürpaıılita Akasyalar gazlnoısun-'L .. IL~ÇU!Xdil'al avet .. ve mÜsaUil aua ........ a gene yazı~a Tavşanta. ra~c~. Süleyrnancviçin oğludur. iç;n r.~tanbu.l eımnivet müdürlüğü. .ryaUd ?vos.vir111..te do.gm ,t;,ır. 

d R . d d , . ı__..1 1a nuı.aıe e ı en oltıob:üslerle fe'llaır ve şmtla Taib_ a«ııca so. kagında 7 nu. cahı1dır. Memleketinde de bcıber- ne muracaatta bulunmuı:.tur. A,,.... 1· ?<>vyet te. oaasındadır. Evlı o up 
a em:zıyıe a ın a orr IKlM1 ın geç M . 'ft}' w. • ma l k -< '•• ı d 

v. 
•~ k d . ,_. . . .

1 
• at.ssyon çL ıgı aras.ındaki lkizte. ra 1' evın zemın atında müşte. lifilde işti.aal etnıi.", 1929 tarihinde senenin Ağustos ayında istanbula 0"'.:?-Ş. çoıcınc u ur. 1916 tarih nde 

:aı.u:e a .ar ı9ıd ıçmıs ve saat Jı;;ı l . . . k t ..... ı _,:ı Ü "'b ~ - k k ra.ddaleırinde kadınla bi oteıkl pe ere gı<!JlmııJtır. Bu atış müsaba_ re en O urım....,..aruır. Mü.teakıben skübdıe so.5yal demokrat işçi par- g0ın,·~ bulunan karıs• ile bh n-a- yu se muallim mektebinaen m..!-
ce kafmalk maıba.dile ga:inıod; :;: kk~~,ına I-~-~1 -riıa1r v1~ şehir avcıhk Abdurr~aın 94-0 .. senesi A~usto- ti~ine girmiş. Yugos a\"} acıa sayılı 1~ !aksimde . Safapalas ve gene zun o~m~ştur. Esas .~e .ek; t r'h 
Y hnış ve ikinci lise civarından geç.I .ıu~ men.suw .arı e ·•~. ve ticaret sundan ııtıbaren yukısek tahsl'l ta- b-r taıkım grevlere ıştirak etmiış, Bu,•ukdered0k• sefaretıi1ane savfL l~ocalıgıdlr. Uzun muddeı. muhte
t llderi sırada hüviyetleri belli olmı_ ~ taleb~lerın?en seçılen ekipler !ebe yurdunıda Ü<:retle ve daha hatıtıa önayak olımu.ş, ınacerarpe- yesih.ırle ikamet ve 1941 sene>si ·Ha lif Y~rleııde .öğretmenli« yapmı-?-
.an üç kıi in .~ ı.aarruztma uğramış.. ı~ırak etnuŞle_r~ır. . '>?nra da kaıbu.l. ~ildiği CümfaırL re9t, .lroınüıı1ist ruihlu birisidir. ziran ayında beraberce Buıısaya !ır . . ~urkçe hıç. bi 

1
m d'g.ni. pek az 

r. M" tıecav;z~, Hakkıyı tehdid Programa ılave olarak pıyade vet Halk Parıtısını:ı Talebe Yur- Bekar olup, anası ve kardeşleri giderek birkaç güın Çelikpalasta ır.gılrz::eye . v~.ıf_ buh.:nduğı.; u, 
ederek hem kıadıını, heım de cebin- a1~y komutanlığı tarafından tertlb duınıda mecıc.anen. ı~~.me.~ başla- halen Yu..,~lavyada bulumnakıta- kaldı'ktan sonra avdet etmişlerdir. Sovy~~ler Bırlıigının ougÜT kü :.L 
de bwlunan 280 lirasını alıp kaç _l~ılen hav&n, ağır ve hafif makinel:i '11JŞ .''e te.~ıf ed11dıgı gune .kadar dır. 25 Şubat 939 tarihin.de çal·ş. Mütea..°l{iiben Beyoğlunda İst;kılal yaset~ haıklkı~da. hazırlanmakt.ı o. 
m lard•r. tüfdclerle muhtelif hedefler.e mükel- 'bu ık?..,..,.,<>t.~ dev;ı~ PVlemişt·r. mak mak:sadile Türki•yeye gdn::ı:. catTı:ies"r.de Yardım avadımanının lan dıploma.t k hır esere \"arıyıH"ak 

Ha;!Ckı, ıd'rothat ~n yakın pol'a Jc.a_ lcfler re.rafından atışlar yapılmı~. Oskübe gıdıp gelmeltt vıaki talebine mebni 18/1/9-10 ta- birinci kıatında sakin Öjeni Abdul- materyellerı İstanbul So et kon-
~akckına mi.iraoaa:: edeırelk vıak'ay: bunlardan müspet netic~r elde e. 938 sen~i Aqustosun<la Tii:rlkL ri>Mnde muıhac"rler hakkındaki !ah 71 g.örliırcesi Mar'den 16 Eylfıl soloohanesi ~-,:k n - -
anl:atmış. suçlulcuın taı'-ib'ne çıkıL <lilimlştir. Bundan ba~ka cıtış progra yeye ıg~liımş buluııan Abdurrah- hükümlerden istifade edeı ek Türk 941 tarihinden it'barf'.aı mer'i ol ~ rıama'lcla ve ılmı tetk h' rle rr ş.. 
mış ve kısa bir zamanda Remziye mna ek olarak «Diişmanın bir d~niz maırı 1 . Haziran 19~9. Şubat 940 yatandaşlı~ına kabul edilmiştir. mak üze-re b:r kıt'a kira mu~cave- gul. old.u~unu, halen k ~ ı,0'0 '·ık 
de dah'I olduğu hald'e hepsi ya.ite- altı vH!ta9ile kamora bir müfreze ve Hazıran 94-0 tarıhlerınde olma:k Hk defa 939 senesinde İstanbulda Jnn~mesine istinaden iki oda kira- staı:verı uM·anı altında bu i le 
~anmıştır. Yapa.nlar•n Bayra.kl:dalçı.kardtğı takcl.ird.e alınacak tedbi üzere ü.c defa Ü~kübe giderek bL Taksiımde Marsel berb0 r saionun- lıvarak k·sa 

0

bir müdldet 'karıs:le O- ui{rastığını, İstanbu da ka el ~ı 
k rııduracılık eden Ali, çoban S.a!Sh ve vaziy-eıtıı hak1cındeki fera.rt ri~~i~:d~. 1~ ı;tün: iki'nci~indı> 1 av da 6-7 ay kadar bir müddet kalfa tıurmu:ş, b 1l·ahare 27 Evltü 941 ta- müC:det ~arfında i.m(liz<:e deı'\: ler 

D 
ve UÇÜll'Cusünde ıse 2 .'.lY kalarak oJaraik "8lı""ll Süle.,,ıman bilfilıare ri'hin<le karı1S.Jnı ve "ocuounu Rus... aldı~.nı f~<le etım·~ r. 

a gacı ve Kaıh.1't\omP.nlıar mahal\e. bir meselede de genrkrimiz büyıük --.1 " "<"" .ı '< "' İ -s avuet etrniq ~lunuyordu. Aibdur- gene Ta'k:simde Uçman berber sa- yaya gönıdereırek yalnız kalm~ ve atanhula geldiği ~arfb 
·--tc otıuran Mus.tafa Do!ıambaç d- bir hasıtasİyet göwtermi,ler ve vazİ- ra.hn:ı_an Üclkübe her zivaref rdC' lonun<la Ye daiha sonra Be,·kozda daha sonra da 29/12/941 tarihinde 1941 senesi İRk:tec:rin el" ı d-a Le.. 

dı.:.Harı anbşılm!ş, h'Cpsİ ttMıul!muş-/el.erini muva.ffa'kıyetle başararak lıdu· fbj · • r- J 
• Ça~dık!ları prara·n!n bir ktmıı clıa büyu"Jderimize vatan müdafauınd o gu F!l son zryarC"tınde bu- bir !berber di.\ık6\amn<la çah;mı,ş ve muıkıaveleyi fe~edereık konsoıos - ~ina:kan - Kars - Ankara yolu Je 

ı -11 h L T '-"·'ık l~uihı Annadım. arad .. an. gecen mütea·kibe.n 940 senesi fl'>nhaha _ har.ede ikaımete başlamJ$ır. Istanbula gelımiştir. lscanbul Em. 
üzer erin-a·e uııurı.ımuştuır. anı!I:' ·a -kendilerinden lblr.'lıen!ilen hizmetler- -.:: .ı.ll t -~- .1 k f _..:ı 

d 1 1 
uvUJOu~ Z<ı.rımua omunıs! a~·lL rııocıa Anıkaraya ,qelerek evvela iki Konsoloshanenin naklıyat mü _ n'yet Müdürlüğünden a.mış o.du. 

ta evam o unu.yy.ır. de<n iyı" neticeler alına.bitince--'"' ka- . .....ıt- --ı- dol k"l ---o 1 95' Vt·ı.A!rhıım:n avı SONl'UVa c~ ı P- ay ~tahane caddE>srnde A gobun şaviri bulunması itibarıle iş icabı ğu D _ 2//75 numaralı ikamet tr•Z-
M 11.nisl!Ja bi:- araba d ·ıd· naa.tini venmıişlerdir. Yağmurlu blir "f''k ~t<best bıralkıffdı.1,!ını öITT-0~dL dü3dkanında, biJa:hare Yrniqp.~ir<l.e olarak bazı Tül"kleri tanı..lığını, fa_ keresini hfun:i.l bulun.nakta ve 

bir 
1 

• • ,. e.~" .. 11 hava altında yapilm1~ olan bu mü. ~~ ~b~.v~~ne bu üciincü .ıti~i~indP Aoo apantıımanmın altındaki Bak- kat Türlk.ler aras.ır.cla hususi dosL konsolıos'hane<le ikame-t eylem ,Jc.. 
ad(].m a rkı ço .ak oldu sahakalara, Alay komutanı Al>aw- o~gu ~ert<:k~ d<> b 1 r l•c:: .... se. kının bel'bcr ı::alonunda 5 6 av ve !arı bulu.r..nnadığımı, Ömer Tokadı, tedir. Tahsil"ne, yaş na ve ha) at-

Mand98 (Husu!\) - Bağla.r a·ra- 1Hakkı, Yar1bay Aziz, Bölge Direk.; lıa~tnamesı tedar ~ ~rlerek f<;tan .. daha snnra cm Yen'seh!r cczanE>si Abdiirraıl rrnan Savmanı ve Silley- taıki tecriiıbelerine na aran çok 
sınıdan Tuııgu.dlu kasabasına• gel .. törü Muhittin ÔZ"'kefeli, atıt:ılııt aja.. bula ~Jmelk ve tahsiline devam y.anındakit Birl':k ve en son ola- man Sa<;olu tanl'~ıdı~mı ısrarla şeyi.er ıb;}ıdiğine ve b.r;'(>k ; eri 
mcıkıte olam 'bir araba devııilmİ•3: 1nı J.rnail Yaver, Halkevi Spor Şu. ~ek istecU$ni ö~rf'll'lmis VP kf>Tl- rak da Atatüınk bulvarında Güneş bi ıdiren ve men:sı.."'ö' oıılunduğu tL becerebilecek Jrnıbiliyette olduğu-
ç"™1e bıutunam bir adam ile dött

1
besi b~anı Salahaddin Altaylı: ve dhtne müzaheret V'B.dinde bulun- salbnlarıınıda ea1·•9!mştır. caret mümessi:lliğine aid bazı iş _ na şüıphe bulunmayan ihtiya lı ve 

çocuğundan i~i&i ölmüştür. ıbıeden terbiyesi bölge spor eğitmen• mn.ctur. Koırnilof leri ta'k;b vesilesile 15/1/942 ta _ tedbirli bir adam olıdugu ;ntıbaırw. 
Şevket Nehusi'Cle •ira ketmişlerdtt. ÜSkiiıb lkionsoılmlu~ımınııfan ~e- Loonid Kom'lof: 1908 tarih'rıd<> ri'hinıde An.karaya g'eldiğinı ve o veı:unt:'kıtedir. Kendisile yaptığın,ız 

Yeni Manisa valisi l Müsabaka-larda yüzü mütecaviz 1 on ma1(ımat mar.ı:ı1H Tüı•'k ~e,.,e. Bahınn havalisin<le T_,;;-ııine'k:n.,tta tarihten it.ibaren Arı/kara haricine görüşmelerin !birisinde siyas ten 
Manieıa (HusuıM) - Manisa va.lmiikeJlef •bulummış, bunlardan mu- 1<>ri arasında fMl brr surett0 'ko doğimuŞu:r. Sovv"t tebaası .... dan cılkımadığını ifade eden Kornilof o~gun b~r adam olduğunu hiz:zat 

lilığ' n~ taıyİ<n edilen Siva.ıs va·l'isi va.ffak olanlara haşkan Ogan tara.. .,,iirıit<ıf; ~and~ı VP tatill.Prrl<> bulumn<>ıkıtadır. MoMrwatia ı:;eı,.k 28/Ş ·bat/942 de Moskovaya avdet söylemiş bulunması da bu int1baı.. 
A: 'f ly'.dıe>ğ.an Ankara trenik şeh..lfından mü.nasi!b hediıyeler verihnit- rıi~P 't>ıl.zı !!enclPri b::ıgıııa ton 1i.~anları enmitiisünden 1940 ı:-ı>nesl emrinin kendisine tebliğ ed'1me- mızı teyid eder mahiyettedir. 
rım ze gelmiş vıe istasyonda vali ve. tiı-. 1•varalK :Kı.l" iıonlan.bları yaT>- Maıvıs a.v1mrla mnun olrrııı:: V"' iH~ sine b'1naen 5/Mart/942 gününde Tü11kflerden tamdıığı o1tnıa<i ~ nı 
kıil . komu'Wı, dair~le:r müdfuleri tı~ııru ·AJbdurrah.ma.nın f>TI defa olaraık tayi:n edildıE!'i f c;tanbu1 Hariciye Veıklıleti.nıden vize alarrı.k esasen tü.ıikıçe bilmediği için T.Urk.. 
pol's ve bele.diye za.btta mü.freze ~ dle bulunmuş, dleğerli bi'I' ida'lle imi.. c:ıon 940 senesi vazıt'lda Sovve-t ticarf'ıt mümP~i1J;ğl nakli- ve bir servis pasaportunu hamil lerle anlaşmasının da müşkül bu-
ler' ve lcaılaıbailtk halk ta:ra.fıın.dan r.idir. n~ ~M;ıtiği zam.af\ Yuaos'la" yat mü.:şav:rEği vazitesine basla _ buluna:rıak ayni günde saat 15 de lunduğunu bildiren Pavlof Ömer 
hıarareılle karışıhmmışttr • lmıa.r işlerine verdiği önemle töh.. "'a'l:ııtiasıınm taık:ihil'P mar•17 k:ıMı maık üzere Odesaöan Leııı:lya va - Anıkara .gaırıooan hareket eden 710 Tokadı ve Abdurrahman Sa:"ı,nanı 

Ak.if İyidoğan, Zongıuklak, Ga- ret bızan~ıır. Manisalılar, bu ve bu ~h'hılP m "i!"f'aı-Pıe,., purile hareıket ederek 20 Mavıs numaralı !katarla Erzurum istika - tanımadığını arkadaşı Kornilol 
.. ·~ · 940 tarihinde İstanbula ge1ımiştir. metinde yıola çıılonış ve ancak ha- gibi lSl·arla iddia eylemiştir. 

Arlcau war\ 



so 

( eıgraf', Tele:fon Ve e iz aberleri J 
B b hkı. 1 Attlee'nin yeni ] · İzmir valisi 1 Japonlar Çinde 5 1 Noter yardım İstanbul -Edirne 

e::::z 22 Mayıı 

u sa a bir nutku dahiliye müsteşar- 1 koldan ilerliyorlar sandığı bisiklet yarışı 
Jı ~berler «Çabuk lıopnak atletimiz lı~ına tayı·n edı"ldı" Çunking, 21 (A.A.) - Chckıang. faaliyete 

0
aeçti İstan'bu1, 21 (A.A.) _Spor ve J!U değildir, fakat bir kere de ~ da cereyan eden çarpışmaları an- gençl .k bayıramı olan 19 Mayısta 

ıld L l latan tebliğ Japonların Chu!kie Ankara, 2 I (l-lususi) _ Noter başl.yan d'ör<lüncü lstanbuıl • [dir • 
at 111 mı tam atı ırızH Ankara, 21 (Hususi) - Dahili. vard~an ısonra cenub ist kame- 1 b ı 500 k"l ı • 

Vişiya 

s 
'V 

Rus ordusunun sol 
cenahı çevrilmek 

üz~:e imiş 

V.şı 22 (A.A.) - Harkof cephe
smdeki Rus ordularının vaziyeti 
vahamet kesbetmektedır. Alman -
lar buradaki Rus ordularının so~ 
cenahını Ç€V rme'k üzeredirler. 

Ruslar püskürtüldü mü? 
V'ş 22 (A.A.) - Harkofta mu

harebe şiddetle devam etınekıtedir. 
Qok kuvvefü bir Alman mukabil 
taarruzu Rusları Ha:ııkof bölgesin
den püskürtmüstür. 

Bu sabahki Sovyet tebliği 
Mos'kova 22 (A.A.) - Röyıter: 

Bu sabahki Sovyet resmi teblıği: 
Hatkof bölgesinde taarruzi ha

reketlere de,•am edilmektedir. 
----O-

Loı dra vaziyeti 
nasıl görüyJr 

A?man ordusunun 
kıskaç hareketi yap· 
hl ak· a ıneşgul olduğu 

kabul eciiliyor 

Londra. 21 CA.A.) - Bugün 
den· zaşırı bir.Iiğinde bir nutuk ıöy. 
leyen M. Mtlee, Rusların Alınanla. 
ra verd~k1eri sert cevabı methetmiş 
ve nutkuna şöyle devam d.mlştİr: 

aBizim de pi.anlarımız vat, fakat 
bunları size ifşa etmiyeceGim. Müs
takbel hareketlJer hakkında herhan. 
gİ bir şeyi söyGemek imıktmı yıoktur. 
Çabuk coşmak adetim z değıld'r. 
fakat bir kere de atıld k mı tam 
attlırız.n 

o 

M
.. Al' R Ç Y• kanunu mucı,.,_ı.nce t .. sı"s edı" le:n no. ne • stan. u ı ornetre ik şe. 

Ye uet....,.rı ı ıza cvigın Ma. t d 5 '-1 t.. ı · de ' l } kt 10 
.. h J -y- ın e ıw dıa ın ı er eme· e t rd ır er arası bisiklet yarı,,ının kı"nc 

nisa valı]iğine tayini ve Dahiliye l b }d' B d d er ya lm •andğı üç sencdenberi ... 
ı oldu~tlarını ı ırıyor. uın a şı - nizamname yapılmadıgyl cı'hetl- te- konağı olan Edime - İstanbul etabı 

Müsteşarlığına zmir Val' ıi Fuad d b h b t .. c.tl .r mu are e cereyan e - k_aü.d suretile noterlı'kten çekılenle.. na bugün 7,5 da Edime Atatürk 
To'ksalın tayini kararlaşmıttır. Ma- kted .. r 
nl·a,, Va''sı' Ak;f lyı'dogyan Seyhan me 1 

• C . rın veya ölenlerin a lelerine jst h. an ti önünden ba,lanmışt r. 2 3 bı. 
..... u • B r Japon ıkolu hen~sıene var- k ki T: ki · Vallığine nakledilm:ştir. Seyhan dıı'ktan sonra cenub ıstıkam t inde a arı veri mem'tt.i. En ıron ha:z r. s etçirun ışt rak cttiğı bugünkü ya 

Valisi Faik Üstünün tekaüde sevki • . lanan ni:zamn.amc Devlet Şurasından r ş çok yağmuı'lu ve fırtınal biT 
ilerlemış fakat püS?turtulmaştur. çıkmış ve yardım sand ğı teşekkiıl havada yapılan gidışin tamnmen 

kararlasmıştır. 

lt1ly n!ar Korsikayı 
i hak ım edecekler? 

Japonlar mühım nuktarda takv.yr etmiştir. San.dı.k dunden t baren a. aksine olarak iyi biı havada cere
kıt'pları getırmjş ve taarru larını lncaklı olan kimselcr"n hakl r n n yan etm " şt ı. 
ycnı emışlcrdir. Uçak bombardıma ödeınmes:i için °ilılere teblikat yap G d · nın ve topçu at~i ile d steklenen i iş gel ş yarışın umumi taanifi 

mış ve arzu edenler buhaklar nı z·_ neticesinde: 
J apon kuvveUen bir kö'VÜ elmıı;.. raat Bankasından tnhsil ctmcğe b ş 
}ardır. Maamafih Çinlıler yanlurı- lamışlardır. Bursa Acar Gençlik Klübunden 

Ankara, 21 (Radyo gazetesi) - na hücum etmekte ve ..ığır zayiat H kmet Al•ıntaş 20 saat 2 l saniye 
FTansız • h.:ılyan munascbatının ye • ..:trd nncıktedirler. K 1 kl k I .._ f I de b r"nc, Eski ehir Dem rspor 
ıııiden çok gergi.n bir safhaya g'rdiği Çunkin.g. 21 (AA.) - Ç'n tcb. U 3 an ll aga iSi ltlar Khibünden Sabah ttin Saylık 20 sa. 

(Ba§tarafı l incı sayfada) anl~şılmakradır. ! ğinde kaydod'ldiğ'ne göre içi t~S- (Baftarafı ı inci sayfada) 'at '35 dakika 5 5 saniyede ıkind 
Kerç .)i.lrımadasında yarımadn- kalyanların, Korsikanın lngil"z- kerlc hıncahınç do u 20 'koda Ja. Bu kabı. s ns fısıltılan hergun lzm'rden Ahmed Sünhüt 21 saat 

S vyet tebliği 

nm dogu kısmı da muh rtbe d~- ler tarafından i~al edileceğini ılerilpon harb gemisi Çarşamba ., ıbahı ışıt.ı.)or, hergun du.} uyorsunuz. 11 dak kada üçü cü ve tst nbu1 
vam etm ştır. 19 Mayı .ı 27 A.ma 1 sürerek. bu adayı ılhak etmek n 'ye. b'rden:birP :!.\1' n nehrinın nğzı açı. Mese:ıa, do::.. s utmı t&kı. nn bıtı- bölgesinden Ham:T,A Ak.çokı k 21 
uçağı tafru· b edı m ~1ır. B z on ık unde olduü.lnrı bllcl ' rilmektedir. ğında görülmüstür. Açı an mania sı sıze yaK ~ .}Or ve ku gın.za saat 49 d kika 40 san"yede dör. 
uçak .kayb .. tik. Ba 1 ı..z denız nde Böyı]e bir vıaziyet ka:ır11ıs.nda Fran at c:"nin h"maye,,· altında kıt'alar sokuıaraK, ~oruy<.r: düncü olmu!}lardıt. 
harb ge~.eriın.ız duşmanın top.. sızların ne yapacakl rı belli değil--, nehrin şimal s hiline. Fovchounun _ Haberm z \ar mı? ----o---
yekün 2 b n to lato.uk üç ta ıtını d'ir. Ancak, Amiral Darlan n ve es- mam;abı i ']{ametinde kaıaYa Ç • - Hayrola ne var, dıye S<'ru- lcr l V8 if a kanUnU 
batııımrşlar r. ki Suriy-e :komiseri general Dentz'ın karılmı...<Ltır. Burada muhareb 0 de- yorsunuz? 

Öğle tebliği iştirak le bugün Vişidt- yapılan top vam etmekted'r. Verı en CHc b şudur: cHaftada (Baştarafı l inci sayfada) 
Moskova, 21 (A.A.) _ Sovyct Iantıya .büyük bir ehemmiyet verit 0 b:r gün ckm'"k \enlın yecekm ş, 1 ıarm tahsıı ed m yen o.il an 

öil''e tebığı: jmektedır. Murmansk ve Ar- bunun yerme patates da",ıı.ac.k- J!"ahfuz tuıuacü.r. ıad tc t-
0Kıt'aıarı.mıa; Har6rnf jSJt,kametin- Lcn.cha radyosu bugünkü Fran. il m~.• Vc:y .. rıud, Istanbi.lUlı.ı tram. bar talebı, tcarct rnahkem s d n 

de taarruz harekeotlerine c1cvam. sızcn neşriyatında, Frnnstz d~nan. kani el iaşe yo arı vaylar haftada bır ~ ll?ıen l'JO:"- :sıenecektır. Ancak hilel' rnuf 
etmişlenhr. Kerç yarırnaadsında. ması~ın lta!ranın~inden daha üstün tehdid altında muş. iı.u ..... ümet istanbula gıtmesı. hupıs cezasından başka amm h z.. 
yarım'adnnın doğu kı->mında şid- oldugunu soyllem ş ve bu sui?'et1e n: yasak cdeeekım s, ne im ş o is.. met'lerinde-n mahrumıyet ce • ı 
detli sav~ devam etnn . şt.r Cep. halkı, Kors"kaya karşı muhtemel bir Berlın, 21 (A.A.) - D. N. B. tanbuı.un hrılı, halk tramvaya bi. görmüşse ceza mahkeme nd n 
nin baŞka kesimler nde önemlı bir ltaJyan tanJVl:l'Zuna mukavemete ha. aJansı as.'lteri kaynaıdardan a~ nem·yor, nakıl \'asıtas bulamı:;or memnu hakların iades.n dair 
şey yok.tur. z•tlamı~ır. dıg ı malfunata dayandrak şunları ve işe bı e gıdem yormuş. karar alma..'ltla ticari itıbnrı ıade 

MoSlrova, 21 (A.A.) - Sovyet b1ldıriyıor: Bu g b . fı::, lt ar, kulaktan ku- ed'lm~ olacaktı'f. Eyer ayrıca a~ 
tebl'ğı ekı, A anların Rus ilerı AJ teblig"" İ Ruslar içın hayati bir ehemmi- laga SO'ıl nen 'J alar. c b tte.kı me hiı.metınden mahrumiyet c -
harc:ıketı:nı durdurmak gavret'le m an yet iha.z olan Murmansk ve Ar. size de gelm .r. Bu s ns. fısı tılnr zası görmemış veya kendisi taksi-
Hankof kesım· de yeni karş,1ık (Bqtarafı 1 inci sayfada) kanjel ıaşe yo11arı A'mnn h_a".a s"nir harb n n ba angıcıdır, bun- ratlı müffs bulunmuş ısc bu tak-
taar.uz'ara g·n klerım b.ld r- Mıihlm hava ku\:vetıer mız ka. kU\l'\etlerıle den z kuvvetlerınmpara karşı derhal tcdo r alm, k ıa.. d rde ticaret mahkemesınden ti-
m kted.r. BtLtun bu .karşılık taar. ra muhareb lermı muvuffakıyetle sureklı hücumlarıle tchd!d .altın- zımd r . Nasıl kı tavyare bücuınun. barının iades"ni ·~·rveb'lccckfr. 
runlar, ~nsan ve ıralzeille bakı- dest Jdemış erd r. Di.ı~n taar. da bulundurulmaktadır. In.g lızler dan. mJcrob:ardan ırorunmak ıçın Bu hüküm k:ıb ~ temyiz olac ktır. 
mından JWnanlara QC>k pahalıya ruzlan kay ıblar ver dırı .mek sure- ve son zam~nl.~rda :Amerıkn lıla: tcdb ·rıer ıttihaz edıyorsak ö:; lece Usule aid ne sure-Ue muamele 
malolımuştur. Almanlar yalnız b'r tıre pimkıürttilmustur. Lmeıı göliı. bu yolları buyuk den z kuwetlerı de bu zch rlı ,.e zeh rle\;c. şavia- yapılacağına da ·r projeye yeni 
kesimde yap•ıklan b'r taarruz €S- nim cenubunda 20 Mayısta 21) .nd kullanarak k.orumag~. çalışmışla~- !ardan s2~ nma'ki:ıgımız liıM d1r. 'k '" .. konulm · tur. 
na::. nda yedi .} ··z ö1ü vemıışlerdir. tiımen bu sahada geçen çarp şma. dır. Fakat bu tcşebbuslerı kend.. Bu ~ay·a arı ve aslı o mavan 
Ru 1ar aynı zamanda bir<.'Ok esiı' lar esnasında hava karşıkovına ler·ne çok paha~ıya malolmuştur. h kayeler' ku agın za fıs ldayan-
o.lmış1aı:ıtlır. tertibatını tahrib etmiş.ır. ----o lar , ortaya çıkm k ce::ıatetinden ten çekınmiyen ve doğruyu h çb r 

--o •• Do'kuzuncu uçak ~avar tümenı ~f 'yasırı para harcıyan\ar trahTum ha"nler ı·r. Bu gib' .rt iffi- vakit h alktan ~'Zlemeyen b' r hü-r aya gore 20 May• a kadar H arko sahasmd se ere "<lS 1ad vımz . vnk't ya:a~ kum~t :'ardı~. Hü~umete ve _k endi 
geçen çarıpı analar esnas nda 137 (&§tarafı 1 inci sayfada) so ~ed klerın k nd ler ne b !dırı- kendımıze Cll!an .. .guvc>n ve ıi m dı. Lo 

(Baıtaratı ı inci ı.ayfada) düşman tankı t nb etmır,tir. başkalarının sıkıntısından istifade n·z. mızı sarsacak sozkre .mlak a ma. 
Londra 22 (A.A.) - Rus gece A1manlar "'Ifat'IKofa yüz kı ometre 400 tank tahrlb edildi ederek fazla kazanç tem n eden Sunu ıv: h lcl m k" T:.irk·ycn:n yalrm. 

Yarısı tebl ğı ffarkof kcsımı için kadar mesafed bulunan İzyum ve Ber ın 21 (AA) D. N B kimaeler vardr. Bunun önunc geç.. 
taarruzi kelımes ni kulianıyorsa BravenJ...""Ova ist kametınde cenub. ajansının ıbır muhab n, Har'kof mek içın en iyi çar~ lngılter~~ ~ 
da Kızıl Yıldıız gazet sın·n cepbe- dan b~r taarruza başlamışlardır. muharcbcsıne daır verdığı bır ra- be~a yerlerde oklugu gıbı Y 
den aldığı bir hı:ı.berde Almanların Görünüşe göre bu taarruz Ru~la- porda Ahnan pıyadesın n diışman "'ergıleı: alm~ır. Harb kıı:za~ çları 
burada e\'Ve-denı haz.ırlanmamış rm Hartlrofun cenubunda teŞ.kil zırhlı kuv•vetlerı tarafından yapı- dıyc bır vergi al.nmalı. Ancaıt, ~u 
lllevkı erde çarpışmayı kabul et -1 ctt klen çıkını!ıya karşı 3\) kilo. lan devamlı hucumlarını püskürt- ı.·erg'ye tabi tutulacak ol~nların ıik 
lllek meoburıyetind.e olduğu SÖY- mt'trelik bir ccµhe boyunca yapıl- tülden sonra mukabıl taarruza önce mütaha~ıslar vasıt8:_sıie ~efter. 
lenme-ktedir. maktadır. Bu taarruza dair haber- geçerek düsmana a~ır kayıblar lerı ve yapt K1 muamelata aıd ev. 

Harkof kes:minde T"moçenko or !er yalnız Rus kaynaklar nda_n vcrclirdiğinı" söyJemektedır. Mare-I rak }.edkb.lk . c~iıı;;elid rİ· Bu i te ~k.. 
dularının cenub cenanma Alma~ gPlml"ktecli~. Fakat bu .hususta hıç şal Timoçenıko tarafından başlanı-ı tısaaı 1 g ~ ·uvvct 

1 
• nı~uır ~r 

ların yaptık'arı çevirırne lhareketı tafs lM verlılmemck~clir. lan taarruz Alman kuvvctlcrı ta-ıku'llankmak lazımdırh .. 8k.~ 1f' !urk.~~ 
az netice venniştfr. Harkof muharcbcsınd~ Rusla- rafından durdurulmuş ve bu kuv- care{ ·&nununum ~ı um erme ta 

1 

'.Moskova radyosu: Kerç yarıma. rın kaydetti!k.1eri teraıkıkıyc d~ir veUer birçok ımevkilerd~ düşmanı mü~~clerde ~olıı~.ıkla olur. :-a-
d 1 

• 'lm kte ıse ·· kü'rtm t .. eml' bazı m· 'kat ıçınde bulundugumuz fevkalade 
asının uç kısmın.da çarpışma a - hiçıbir maluma verı eme .. pus c e ve cm ı '1· 1 • h 1. d .. d .. 

l'ln devam cttığınden bahsetmek- d• Mo..<lk.ova radyosu son. ı.o ... gu,_n hallerle tepeleri işgale muvaffak 1 ahval ic; nde,. bu a "a ın ogur .. ugu 
ld ld 1 

-' rdı şartlarıdan istifade ederek tesadufen 
tedir. . içinde 20 bin Alımanın o uru ~- o mu::o.ıa r. I .. ? z· 

Ha:rkof kesimindeki muherebele ğün•i. 600 Alrnan tankı~ın tahrıb Şiımd ;ye :kadar 400 den fazla para kaz.anan arı ne ~a~a~gız. ı. 
re Ahncn1ar ilkba-'har taarruzu ;çin edild;ğini bildirmektedır. Sovyct Sovvet tanikı tahr b ~ilmiştır. 1 ra bir ad1am he~angı hır t!can mu. 
h k t' d )<. lması muh Harkof muharebesi lnklpf halinde I amele yapar. kazanç v t~ın eder, 
azırladı!kları bütün takviye ı a kavıb'arının a asır 0 

• B 
1
. 21 (AA ) _ Har!kof amma defter tutmadıgı ıçtn bunun 

htrını geti~edirler. temeldir. er ın, • d · db" d B 
Cerevan etmekte olan büyük tank ,---·cıo1---- bölgesindeıki müdafaa muharebesi . ~l'ectnı. t ıt ke emcyız. h ~n~ 

llluhart:besinilen daha hiç bir ha- Amer·ıka ve lngi.lterede tam bir ink.itaf halindedır. ASkeri ıdçınd e, ,~ı~J'het anunudnun .. net ~-1 
b 

~ı.- ı t • · .. · "ttikçe Al e e oı:sa er vatan aşın yap :g 
('l' ıramwmıstır. 1 ı::ııutPCll' er eraurun gozu g L • l . . d .J 

hl d h, yapı ıyor "tt fik kıt'alarından tara. ner ticarı muame e ıçın C'Ilc.>r tut.. 
Bir noktad'a Sovyet tankları top- 22 zır 1 a a maf n w~led'~.u. e .. ı kt üttefik masını ve bu işle alakalı l'Vrakı sak 

lu bir .. ekilde taarruz etmisler ve l · f da) a egl ıg nı ıooy eme e m • 1 k J B t 

d 
.. (8a .. tarafı 1 ncı ıay a . l K'"tl h ı· d .1 · s"ru'"len :z·rh amas nı şart o~a ıyız. r va an 

e · ı•w· ·ı l · 1 d" Al Y l d h tır or u e a ın e ı en u · k" . .1 

nn ıgıne ı er em şer r. man - k .. r Jir Bu 22 zırh ı a a l nl d... Sovyet suvari 1 daşın haıbden evvel ı serveti ııe 
ların t k n_ bı w ı u...ıur me uze eıa · . b l ı unsu a~ ..,n sonra 1 . ı.. •• d'l" an :11.nyı ag r o m ". · . · • u un.an .. l . . ı_. d ıkma b•10frn!kü servetı tesoı. e ı ır ve ara. 
Lı k l _,,_ ,. ·1md'iden hızmeıte gırm... ·rı t n •·rının teııoaar mey ana ç - .. rıar. ofta tahrib edilen Aman ıtaIU. ... a" ume .,. _,,__ 1 b" f rık ·· ··]" bu 1 o ı dört yeni z,rlhl•dan tamamen " sı mahalli ~en makamlarda pek I a.ı an.onna ır a. gor~ urse, • : 
arının ndedı 60 ü bu muştur. I l dı 'd dd d''-- kt d' jnun bır kısmını hır tanfeye tabı 

A dı k :'kac; hareketi olBa~akl . -~a~:r~{an:~ ~imdıki halde anıD~.r a e rnne e ır. . ) i ka o1arak ahnak yerinde olur. Benim 

oçe ko orduları 
er kadar i1er 

ahkem b r meı.-ki' 

ır eşı hl 6 kru 1 uşml<lal\Jn talıarrub.z h prObJdeaerbulun- ı f krimce, fiat mürakabe komisıyonu 
l elerinde 15 zır ı. avaş • zı"' ama . a yan ş ır esa 1 . s1 1 .. k ersan · · 46 1-ruva ' ..,__ - ..Jı.. ı e_,.,•et -ını """ ·· " 11 uçak gemısı, 6 : d•· vu bununla da sabit o1duğu söy. gıo • vata="1~ ar n "'' • .._. .....::· 
vazoru. h 'bi takTI- 1 ug ek -.r D"" ~ •an's"ı AL t~I edecek mutahassıslarclan mu. ·· ·· 200 e ... ak~n mu r • teaır ,,.,,..,..nn SU\ ·~ zoru, J • l rce de.. enm JL} • ........... d .. eklc~b reldkeb bir lkomi!ll.)"On teşkıl edilme. 
ben 70 denizaltısı ve yuz e mn :zım ı ururuı< arın an mur ... . . . . _..] h 

r . vcısı ve mayn tarayıcı ve sıkı bir kiıtleye çarpmıştır. Alman 1ıdi!. Çünki.ı •. bu g~bı zaman aııua CT 

K el dt" Rı \ar 20 kilo - ruza ti a d 
1 

.... miler" de vard r. __ ..ı ~ "'t k"ı t·~·ı du··..__ kes n gavC'Sl şahsı ka:zanc ndan ev. 

' 

1 B 
b crka y r mc ,.,... .. arauıarının mu emer· z a ... ~ .,... • . · 1 l d 

r i e lt"m; crd r uTa - "k d '--'kte bulunan sansor .. · · . t ha··eketine vel memleıketın menfaati o ma ı ır. 
3 000 

.
1

. . l Ta bı e ıınıı:o . . 1. man suvarıs m aarru'Z • h l 1. • o u vermiş et .. l . d . kuvvetler nın ge I"'.' l d ., h d hı palamıştıt Kıyaıııya para arcıyan ara ge ın 
ngıltere enız h rmeğı başa gl er yer e r • ce, bunlar da tabiatıle .anormal "C-

meleri haklkında iza at 'e "' 

1 1 
kilde para kazananlard n mürekkeb 

M .. tt f •ki b• j yasak etmiştir. zmirde Y"'ı .._gmur ~r dir. Kazancı tahdid edince, bu kı-
U e ı er 1r apon ---

k · h it a alman kamyon lzrniı-. 21 (Hususi) - Vilayetin yasıya harcay•şın da kendirğinden 
ruvazörünü batır ılar Sıla a ın . . . ner ıar.afına faydalı yağmurlar yağ. önüne geçmiş oluruz.» 

22 <A.A.) Miiıtter k ve otoblis sahı~lerın~n 
K ko 'Pfmdan bi'r seyrüSefer kaıdelerı 

u ı ( hi yuk 'apu- •- 21 (Hususi) - Kam-
rdır Ka~ s n fm - An,.ara. · h'b' et ve otobi.ıs !a ı o -

r 7000 ton latoluk ron,b~=Yf;etirken sı18.h nl't~na alı-
up !ar halclkında bir Koordınasy~n 

Üıiversite takımı 
Aıkaradaki maçı 

kazandı 

nan - ..J',,d. Bu ıkarara gore 
!kararı neşreoh 1· 

k sah b" bulundu'kları kamy~n, 
anca b k t kaç.tıyl bız-
knmyonet, olf us, .ap lb 

-T.,,, .......... ,te k n ı!Uh att na c o zat ı l , · 
lumnnk dlolay sıl faal yet erKJe. nı. 

k"In5elerin teıh slcnnde 
a 21 (AA.) Bı.. ün 19 hayet veren ı _,_J al-

ü ih f ı:a ett ~en veya yC'lllOen 
t yomunda fsta bul - mu a a t mobiHcrin bizzat ve es-

rı t le Ankara yüksek okul- d!5'1arı lı ~ı'kları yeroe şlenmek 
1ar nıda yapılan futıbol maçı-{kıd~~ ç.a ~a ek:tletin te!r.:bile sey 

anıbul Ün vcrsites, 2/1 - şaI'tı e ve . J'd eri)ebılece'.ttir. 
ır. rüsefer musaa esı v 

G.0 
mıştır. 

Bugün matine erden itibaren 

Taks· Sl--"-'-ması 

1 
DUY 1 

BEDiA MUSAB~'i .. MAı i KUiNi 
Tilrkçe ıözlü ve ıarkıh 

Gayrimenkul satı§ ilanı 
942/253 
Biga İcra l\lemurluğıuıdıuı: istanbulda A.rthı Apsyan malıdumlaruıa borçlu 

Biprun Dımetoka nah\J esinde mukim Ali oğlu l\lehmed Ka.rgıu ald :ışağıdQ 
yazılı ca::ıri menkuller ~* artırma suretile ııarıı::ıa çevrllecektir. 

Bla-.1. ta.pu,.,,-uınwı 23/11/9,)9 giın \"e 3 No. sın.b ka)ldlı: Bozla.r kOyunde köy 
me\"kılnıte s:ıi'ı Hacı Abdull.ıh otlu llalll evi, arltası ~e önu ::ıol ile çe\Tlll 919 
M2. Mesıh:ı.tb bulwıan ev a.rsa.sı. ıMuhammen lnlnıeU • Tamamı 10 lira) 
El-safı: Ko) içinde ve din hir mevJdd dlr. Tapunun ayni ta.nh ve :: No. ruuda 
k'.ı.yıdlı Bozlar koyu Yumrugur meWdilı<De şarkan llaeı Abdullahın ıuusta.ra 
t.arlası, gar,b~ıı Hll<!ı Abdullalun Hallı t..ıırlası, şlına.len \'C ~enuben ı.alılb fill'DN 

Halil t.uııaslle çe\lill 9190 .12. Jnl'5ahadaki tarla. (l'tluhıımmeJı ıuymetı • Ta. 
mamı 60 liral Ev afı: KoY.1 yaton du:ı bir mevk.Ue to.ıımtı a:ı kumsal ,e kuv .. 

ve.i inbatlyesl orta derecededir. Tapunun a>ni ciln ve 6 No. sıncb ka)ıdh A~ 
dere mevklindc şart<an .)ehlr caddesi, pr'ben, şlnıalen ve cenuben 111.er'a ne 
rmTill. ıı HR. 316 l\12. meıuhada..n tarla. (Muhammen kısmeti • Tamamı 

700 lira) Evsafı: Kocakışl;l na.mile maruf olan bu tarla.cb hali har.ınla ziraat 
ypılmakta oluı> her nevi ı.lraatc ve bilhassa yulık malıs1dlet'deıı lr.ıvun ka.r 
puı. 3 etişUrmete pek elver1$1Ldır. Mc\1tll banr, l.."lJVVel kıb.l.tlyesl orta de?'f'cede .. 
ct:r. Tapunun ayni ta.rilı ve 5 No. ında ka)ıdlı Bozlar Ayva.zdere m ,ılnd; 
şal'kan Şehir caddesi, dere. Gıuben Kum yol \e Üleyl.k meıı:arlıtı ve D•mcloka 
yolu, şimaıen Dlmetoka lOlu ve SeMll meı.arlık ,.c Ha.et Abdullah1r1 ku)usu, 
conuben Ayu.zdere l'e Kurı.Jere mevldforıle rcvrlU 89 hektar 5400 me~e mu. 
r:ıbb:ıı mes:ıhada mcr'a. (l\tuha.mml'n t<ı>metl _ Tamamı 2700 lira) Erı.:ıfı: Bu 
arazinin ~ansı !koru (ağaçlık) Ye diğer :>ansı da mer'a hali.nı.le kul13ıı lnı:ık 

tadır. 11..ıyun otlakl~esinc daha zly;ıde eheıişlld1r. Tapunun ayni :Un \e ; 
No. ı;ınıU kaywlı ::ılne Bcnlar koyu Ayv.ız.dcrcde Al:ı.n tarla mevklindı!: ış:ın:ı.n 

dere, garben mer'a, şim31en fl:ıcı Abdull:ıh Otuyusu, oenııbcn sa.h bl se.ncd 
mer"astle çevrili G HR. 4351 1\12. mcsahacl:ıCd tarl:ı. (Mulıa.mmen 'uy metı • Ta. 
mamı 465 Ura) F.l fı: Alan t.aıla ı.:ımlre manıf o!tuıı yuksdt bir mevkicle her 
nevi 2ira te eh erişli, lçlnde 1Z ahlat atıı-cı mC'\'t'JUtl ve kuvvei lnbati) es birinci 
dereced dlr. Tapunım ~nl guıı \'e 8 No. smda k:uıdlı: Bozkır koyu ı\)"\azdere. 
de Bo tan )eri mev"-iınd,. ':Prka.n 1hibl sened mer'ası, garbl'n Dlmrtok.ı yolu, 
şl.maleıı e omuben SJJı!.bl sen d aıer'aıJıe çtwrill 9190 12. m ha<bkl tarla. 
(l\luh:unme.n kıymeti • 100 lira) E\'S3f1: Yeni açrlmış münbll, lurnel lnbatlyesı 
orta dft"ecede htt nevi 'llra tc eherişl dh'. 

BorıçlUT-l aid hisse: Ev arsasmın bes hlssede bir hissesi, 2 No. d:ı k.l)tdh 
l'umruıUr m vklindekl 9190 l\'12. mesBhadaki tada.om yan h eslntn ., his. 
(illde 1 hissesi 'e ıdlter aras enn nlusan hla&esinln 5 hEeede 1 hlsıse ı. 

Satış aç.* art ma sure~ile ~ pd.ıc:ığlndan ~e artır.on be4~1i de IK' ın oldu. 
ğundaıı arl~a lşUrü aieccklerln muhammen kıymetlerin his e 1 :b:ırile 
yfrr.de yedi bucutu nlsbeUnde pey a.kçesl vermesi veya milli bir bıınk!ld n te. 
minat ml'kh~bu g~lrnıelerl loi&b ooer. Gayri menkullerin mUtcraklm vergi borç. 
lan borçluya ald oluıı s:ı.tış bedelinden bduılr. 

ı.cı aç.ıtt a.rhnna: 15/lhzlran/9-12 t:lrihine rast :van Paz:ırte j güniı s:ıat 10 
dan 12 ye lrodac' cblredıe ıera lnlın:ıcak blTlncl ~ artınn:ı. da ga.)ri meı kullcr 
muhamm n kl)"'IIK"tkı ) Uzde yeiml be hıl 'bu uI:ıı tak:dlrde lhıılc edilecek, 
aksi haldt' sa.tr- ık ncl artırmava t.allkan 10 temd"d ed celdlr. 

2.d ç ::ırtsnna: ı· 11 r•n/ t? i h ne rru.1~a.n Pt'TŞ"...mbe gunu yine 
iki el a :ı. somm :ı. gayri me 'ull"r en f rla 



8 Sayfa , 
Su·bayfaraı mahsws 

TELEMETRE 
KRONOGRAF. 

No. 199 
ı 8 ayar ahından, 160 rıla 

18 l!lyar akıınd.ıaırı, fant.azi 200 foa 

SINGBB 

KONTOB 

No. 
TEK 

63/B 
iBRELİ 

25 lira 

SON POSTA 

S l R 81 R 

BONTIB 

No. 64 
ÇiFT İBRELİ 

55 lira 

SiNGER 
Kronometreli Saat 

No. 69 
Nabzı s8(Ymak için, dıoktorlara 
fevka.18.de lüzumludur: 5 O lira 

Mayq 22·-

Yeni SiNGER Modeli 
Saat ile iki ibreli kontör 

Bu yeni model saat; hem 

saatleri gösterir, hem de 

çift ibre•i kontördür 

No. 70 

Modem ıekillerde, 18 ayar 

altından 

380 LiRA 
No. 71 

KROMDAN zarif 
155 LiRA 

' 

Taıradan ıiparit vukuunda posta 
saat bedelile beraber peıinen 

masrafı olarak iki lira SİNGER 
gönderlbnelidlr. SAATLERi MAÖAZASI ISTANBUL EMİNÖNÜ 

CADDESİ No. 8 

Beklenmekte olan 

POl<ER 
ER TRAŞ BIÇAKLAi'll 

gelmıştir. 

DİKKAT: fatanbulda l adedi S kur~tur 

» 10 adetlik paket 45 kurustur. 

T-.rada: 1 adedi 5, 10 adl'di 50 kuruştur. 

İstanbul Fiat Mürakabe 
Komisyonundan: 

167 No. 111 lliın 

~nbul vili.yetıi dahilinde beyaz peynirler, kaşar peynirleri Te tulum pey. 
nlrleri, kıremala.r, kahvaltılılıı t.ereyağla.ırı, ve yoturtJM'm aa.ami toplan ve pe:ra~ 
lııenOO sa.t.ı., fiya.t.ları aşağı.da tesbit oıunmm:ıtur. Bu flyatla.r hila.fma bıueke.t 

edenlu hakkında milli korunma bnUllıuna. ~öre takdbat yapUcatı llB.n olun.ur. 
A - Peynlrlcr: 
1 - Edirne usUlü be;vaz salamura peynirleri. 
A - Ta.m yaih Top1an kilosu Ki'. Perakende kilosu Kr. 

beyu peynir 100 ııo 

B - Yan J&flı 
beya:r. peyn.l.r 

C - Az yatlı 
beya:r. pe')'Il:ir 

NOT: 

81 

70 

105 

85 

Top1.an alım satımda teneke flya.tla.n, teı:ııeke lçiocte peynirlerin sııı.fi tdıorra. 

nu . üzerinden hesapla..na.cakıtır. Peynir &millerinin tenekeler üz~ine firma veya 
müseccel markasını ve malın ne\"11.oe mphammen sa.fi mikda.ruı~ silinm~ bir 
tekilde yaı.dırma.Sl l.izınufır. 

2 - K~r peynirleri 
A - Yalnız koyun siiıtüııden ya. Topt&n kilo 

170 

Perakende lcllo 

pılml$ tam yağlı kaşar pe")'Iıiri 
B - Alelümınn yan yatlı kaşar 

195 

peynirleri, HO 160 
NOT: Ban,ri lııaşa.r maırk:ı.larınm bu kalit.ala.ra. tıekabiil eylediği imllleri ta. 

ra.rıncma resmi laboratuvarlarından a.lııı.a.cak raporlarla tewik edilmek surotile 
Fiya.t. Müraka.be Kombyonunca Uin oluna.cakıtır. Bıı ilanların tasdikli blr ,111,. 

reti perakendeci dıükllnla.rında müşterilerin göreceği şekitde asıla.ca.ktır. 
3 - Tulıım peynirleri Toptan kilo Per!Uende kilo 

A - Tam 7aih 120 140 
B - Yan yatlı 105 120 
C - Az yağh B!J 100 

Not: 
ı - Yu.kaıiıla. ~lıl'edllen bam, yarı ve az yağlı tabirlerinden anlaşılınA81 

1-0abeden vasıflar çunla.rdır: 

Not: 

a - Tam yağldaır kuru ma.duelerinde en az % 41 süt Y&l'l 
b - Yarı yağlılar kuru ma-en:Je~inde en u % 25 süt yağa 
c - Az 1aflı ~u maddelerhıde en az % 15 ve daha az s.ıit yağını 

ihtiva eden veynlı"U!rd'ir. 

J - Yrllıiariıb. yazlh esas peynir nevUerl haricinde kalan diğer cim ve ne. 
vilerdl!'D ıreçiei ıurfanda vasıflarını hafa olanlardan ma.ada.sınıiıı. a.zaml 
fla.t haclleri ınalfım olmayanlar için lüks .fıesıniyesi lle peyııir sa.t.ışı 

Not: 

,-asakhr. 
B - Kremaları Toptan 

Kt. Kr. 

1 - Teneke folnde bu1unıı.n % 60 randı .. 
manh taze Jnek Y"C maınıda kirema.ları 180 

2 - Teneke içinde bulunıı.n % 65 rand'I,. 
manlı taze koyun veya buzhane kre .. 
mal.arı 160 

Pera.kendıe 

Ki. Kr. 

Beyaz peynir tıenekelerl üzerinde yapal.a.cak lı.ayıdlarm ~ema ıerıekelerlnıde 
de IJllhınması 11:r.ımdt1'. 

C - Kahvaltılık ~reyailar: 

1 - Taze manda. ve inek %-emasından ya.ınlm1$ 
en u % 84 ıüt yağ.ını JJa,vi tll'ZSII2 kend!ine 
hu lezzet ve kokuda bhıi.ncl nevi kalıvaltıbll 
tereyağı. 

2 - Taze koyun veya buzhane W-emasmdan ya. 
pılınış en az % 83 .ııüt yağım havi tU2S'U:1 

ve kendine has lez:ııet ve lrolıın.da ikinci nevi 

Pera~ende 

Ki-. K.T. 

380 

kabvalıttlık ıereyağla.r 325 

Sof.T 

--s;-rııı.ııtal'da. % 10 perakendeci % 10 Aımll taarlan kTemadan !maliye ııa.ket. 
leme kalıplama. na.kUye buz dolabında. mulıa.fa?.a ma9ra.tlan dahi~ir. 

D _ Yoturtla.r ~erakende 

a - Silivri tipi tam yatlı ta.ze Ki. Kr. 

yoğınt 50 

b - Kaymak altı taz1! 7otrut 35 

Not: 
YoAwt fiaıtlarmda % 30 pın.I<endec1 karları dahildir, 
Ba ma.ddclerln perakende satıslannda lronulan fla.t etiketlerine fla.tla bera .. 

ber nevi ve evsafının da. yazılma.•u mecburidir. ul5730ıt ...... ____ .......... -.......... --......... -........... ·····--... -·························· 
Son Poa"..a Matbaası ı Nepiyat Müdürü: Çih&d Babaa 
========ı:::::::====:::::;a 

~tBi: A. Ebem. UŞAKLiatı; 

ZAYi ANAHTARLAR 
19 Maıyıs H2 tarihinde Sişli ile 

Pa.rımadcltaıpı a.ıuıttııdta bir iha.llla\Y& 

batlı üç a.na.blar c&,)•bed.ilmiştir. 

Bula.n, Şişlide Ha.lisU.r Ga-zi cakl.. 
ıl~lnd-e 329 numa.raJ.ı Yayla. ıriitha_ 

nesi sahibi Hasan Yıl.."'llınaz'a tes. 
fun ettiği t&kd1rdıe memıı11D ed!tle_ 

\ oekıtir. 

Meşhur il1iziyoni&t profesör 
ZATl SUNGUR 

Beyoğlunda ~cSES, sinema ve tiyat.. 
roaunda her akşam yeni numarala
rından müteıekkil zengin progra • 

ile sabah, Oğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

mına devam edecektir. • • •.., ' . • ... ?.;· ' • ( r·, • 

- Gayrımenkul satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden : 

Fa.tana. Sürıeyya Kuyucaklı ile Emine M&.tilia. Özyaıı-oı 268/l;ll.68 lhesaıb 
mıına.ııasile Sa.ndı.~ııı.dan al.ılık.lan 5957 liraya ka.rş• Emlnönü.nde Beya.:1Ad 
Emiınbey ma.ha.IJesintn eski Okıı ula.r'başı ve Pamıa.k/.ııa.pı. oa.d~de eski 14 
Mü. U Mü, 14 ~Iü. 14 Mü, 14 Mü, UMii, yeni U ili 18, 16, 21 ili. 25 kapı 
mnna.rıa.la beş dıii'kıkaru lıa.vl ltkir evi bil11.ncl dNeoedle ipotek e~iştir. 

Dosyad'a mevcud t.apu kaydıı suretinde meı.kllr ıa.yrimenkuran, Beyazı!:! 
maıhafi-asln.i:ıı eski Parma.kk.aın ve Olwular yen\ Okeulıa.r~ı ve Kök.~üler so. 
lı;ıa.ğmda eskıl u. }Iiı, 14 Mii, H Mü, u Mü, yeni 12 ili. 16, 21 lla 2S ka.pı 614 

ada. 5 paıngel niıı:mara.lı olan mucibince hududu iki tara.fı tari1k ve diğer ta.. 
rafları 4, 3, 6, "I, 8, 9, parse~ numara.!ı ına.haller Ue m.a.hduıl 64 met.re murab. 
ba.ı mes:ıhası olan H. O. tasarruf kırokislnde A.. !Şlrellli maıha.Uln zeminden 
Uıi.ba.ııeıı 2,75 met.re irtif:utnda r.emin ta.DITUfıa ' pa.rsele a.lıd ola.n dükıki.nları 
ba.vl ~iı: ev olduğu beyan edilmiştir. 

«Meıık.ür byıdda terıhler ha.nesinde l!lmniyıet Sandı.ğmrn a.la.cağıında.n do. 
layı 3 cii icradan 13/'7 /940 2/2820 H.S ve haciz 14/11/940 3/4547 SJI SU 
sa'ılinde haciz bulunıdu.ğu bildirilmiştir.» Bu lreyfi;veL Sa.ndağın ve nıfuıterilerin 
hukıulıııma müıessir değildir. 

ikraza. e.<;as ola.n muhammin raporunda nıeawr g-ayrlmenkuJiin umum me. 
sa.hası 82 arşın murabbaı olup Mmin katmda beş dıükıkin ve üs!.ünde bir ev 
mevcud oLduğu ve mecmuunda 6 methal, 4 oda. 1 küçük sa.loın. ı hela., 2 ta.. 
raıca. elckıtrik, tıerk-os ve ha.vagazl teslsa.tmı ba.vl Glıiuku ve bbı.a.nm kagir ve 
loi:nin alışa.p ol.dutu beyan ediluı.iştlr. 

Va.dlesinde oorcwı veribnemeslnden dı.layı ya.pılıa.n ta.ltlb ~erine 3202 ou.. 
ma.ııah k.a.nu'llun 46 cı maddes!nin matu.fuı tO cı n:ıa.ılleslne röre s:ı:t.ılmas1 
icab eden yukarıda yazıtı beş dükılcli.ııı h.a.vi kigior evin ta.ma.mı '.>İT buçuk ay 
müddetle açlk a.rttı1'llla.ya. lı:onmuştur. Sa.1:ış ta.pu srell kaydına gör~ ya.ptlmak .. 
tadır. A.rtt.-mna.ya eirmek isteyen (8'15) Ura. pey akçesi verecek.tir. ~lllli ban.. 
kıaıJaruni2)[fQn birinin temlnıı.t melııtıubu da. kabul olunur. Blıikımiş bfrt.lin 
vergi:lıer beledı~e r-esimlerl ve vakıf tca.resl ve tıaıviz bedeli lle 
telli.üye rüsımıu borQluya a.tclılir. Al'tltuına. şartnamesi 20/5/942 
ta.ııı.hlndıen itibar.en tel.kik etmek isteyenlere Sandık Hukuk 
işleri servisinde a.çık buhmdurulaca.ktır. Tapu sten taydı ve sair lüzumlu iıa. 
ha.i ta şa.ııtna.ımede n t.akib d-OS)'llSlllila nrrbr. Arttırma.ya Klrmlş olanla.r 

bıın.la.rı tefJd.k ederek .ııatıltka. ııı'ka.rılan pyrt menkııl ha.kkUJda. her şeyi ötren. 
:m~ ad ve telakki olunur. Birinci arttırma 15/'7/942 ta.rlhine ı.esa.diif eden 
(Ça.rşıamba) güınü caj'alotlunda kain Sa.ndıtımr.rıda sa.at 10 dlan tı ye kadar 
ya.ıııla.cakıta. Mıı.tra.kkıat ihale yapılma.9J Wfn tek\lf edilecek bedelin ter<ıihan 
a.lınması tcab eden ıra.yri mcınlıtul milkellefiyetlıle Sandliik ala.cağını tamamen 
&"61.'mlo olmam. şa.rllttr. Aksi ~ son •tırıııınn ta.a.hbiidü baokl kal. 
ma fll3.1"tHe 3/8/942 tariblne mfuıadif (Paa.a.1'11..esl) günü a7. 
ni mahalde ve ayni saaıtıta llOD arttırması yapıla.caktır. Bu 

a.rthrnıada pyri menkul en çok arttıraııın üsiinde bmık.ılacakıtır. Bu.kları tapu 
slellleri ile sabit olmayan ali.kadarlar ve lrtifak hakkı sahlbleriııin bu hakla. 
rını w hususile faiz ve masarlfe dair iddialarını ilan tarihinden ltiba.ren 20 

ıün içinde evra.kı müsblteleri ile beraber dairemize bildirmeleri H.zımdır. Bu 
suretle haklarını bildirmemiş olanlarla batılan tapu siclllerl ile sa.blı olmayan. 
laı- satı~ bedelinin pa.yla.şmasındıı.n hariç kıahrlar. Daha fazla ma.lftnıat almak 
ıste.,.enlerhl 939/1191 ılıosyıı. numazaslıle Sandltunıs Hukuk İşleri ~ervlsine mü. 

raoa.a.t etmeleri lüzumu ilin olunur. 
DİKKAT 

El\INİYET SANDIGI; Sandıktan ahnaın goayri menkulü ipotek göstermek 
tsteyenlere muhammlnlerimizıın koymuş oldutu kıymetin % to nı ~oavüz et. 
menıek ti.zere ihale bedelinin yarısıns kadar bol'\l vermek ıu:retUe kola.yhk 

.röstermekrtıedlr. (5723) 

Ç. E. K. Merkez 
idare heyeti 

ç, E. K. İstanbul Merkeliinden: 

Çocuk Esirıreme Kurwnu İstanbul 

ZAYİ - İsta.nbul Birinci ilk okuldan 
ah:ruş ()lc'fıı~um 25/6/928 tarih ve 3'15/39 
ş~dı (dli.plomıı.mı kaybetıthn. Yenisin~ 

alacatmısan eskisinin hükmü yo\\ltur. 
Hüseyin Enia., 

arası:ndaın reisliğe Reşid ça,•da.rı, reis 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden: 

Askeri liselere, Konya askeri orta Gku:luna ve ıreıdı.kli ha tırlam• on. 
Qkullanna talebe a.lını..vor. 

1 - I.EylüL942 de ba.şla.yacak yt.nl ders devresi lçin Konyada Kuleli, 
~hlrde Ma.lfıepe ve Bursa askeri Jlselerile Konya askeri or*a. okulunım 
ve Kayser.! &-edikli er'ba4 ha.%l'rlanıa ortıa o1aa1_........ h- il\) ııuntfına. Menıl _ 

fon ged'İkli okulunun birinci, ilclnol, üoünıoü sınıflarına, Kırıkkale ısan'a.t 

okulu ve Ankara. musi!C ged:ikli okulunun yalnız bir.Lnci sınıflarıns. ma.aı-lf 

liself'.ııinden, maarif o;ta okulla.rmdan ve ilk okırl me:ııuııl:\rınd:ı.n talebe 
alı.nacaktır. 

2 - Alına.ca.k talebenuı Türk ırkmda.n olması, sıhhi muayenede ııst!a1n 
çllııması, ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde yapılacak seçme 
sınavında lk:ıuanma.sı şarttır. 

3 - Tahsili terkedenler, her ne ııebeble olursa. olsun yaşını bü.riiimüş 

veya. kiiçüllımıiş olanlar, bulundukları okulların son suıa.vlıı.rmda. smırta 

veya bütıünlemeye ka.lm1.7 olanlar. ;vaşları, bo1lıı.n ve ;ı.ğırhklat'l askeri lise. 
Jer ta.Dma.tırulak:l ba4.lere uygun olmıyanlar kabul olunma.zlar. Yalnu ıe. 

di*U erb:uı ha.zırlama orta. oJmlla.rma bir UA öç sene tahsili tıeTkelmJıs olan. 
lar almabiılh-. 

4 - Bu şartı .. rı taşıyan isteklilerin bulundukları yerleriu askP.rlik ıube. 
lerlnden dlter kaydi kabul şartla.l'lnı öğnınmeleıi ve olıiullıırca. iıs'eklıiler 

ba.kllcmda yapılma.kf..ı ola.o tahkikat netJ.eelerıiniın aeome sına.vla.rına ka.ıJa.r 

ta.ma.mla.naraık .istek"lıl.a:ın bu sma.vlara. girebilmelethw temin için 15.Ma. 
yıs.94,2 den iıt.Bba.ren ~rer dllek~e Ue ve açik lkıa.met adreslerini ve nüfusa 
kayMllı buhınd'Ukla.n yerleri dilekçelerinde cösteııınek üztt~ derhal ıtnnek 
lıstıedıilııleti okul müdiirlüklerlne müraoa.aıt etmeleri ve ma.aıır okullarında 

smı.r ıreçme suıa.vları bittikten sonra da. eliler kayıll kaı>ul klğ1dtannı h:ı. 

mlıy~ ~erlik şubP.lert yolu Ue en r~ 10.Ağustos.9tı tariJılne bda.r 
okul mfuliirlillderine göndermeleri ua.n ol11Dur. «3267.5538.ı 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 
On bi:r bin metre be:r.l afislıniz tarafınlDaın verilmek şartile örtülük muşa,m., 

ba dikotirllıecelatir. Talib olanların şa.rtnamesl.ni paırasrz olarak mııhalıera.t eer • 
vislmizıcleın abnamı ve s.sıık pu~:rlığı yapılmak üure 25.$.942 Pa.zartı!Ş[ günü 

saat on ~de Sirkecide Liman ha.nmdald phemlzde ha.zır buluumalaıı rica 
olımııır. (5666) 

Satılık Babar Kazanı 
Yeni denecek bir ııatde Si.ılzer marka 100 beygir kuvvetinde 8,5 atmosfer 
ta:eyfkli ma.~t yakan buhaı· kaza.nı sa.tıJ:Uıtır. İmhat a.lmak i!lln TaJıs.iuıde 

Bay :Muhiddin Akçor'a. mii:a.caat ed'ilmesl. Telefon: 4i089. , ______________________ . ____ _,, 

Ankara Valiliğinden: 
ı - Vilayet dahilinde muhtelif yollarda ya.pıta.cak 23 aded muhtelif tip ba.. 

raJga. in.,a.aıtının ekslttmesJ 25.5.942 Uıırihine r.a.s'IJ:aiyaın Pa.zıı.rlai &iinü 
saıaıt 15 de VHayet Da.imi Encüm~ yapıJma.k üzere kıa.palı za.rf 
ıusulü ile ekısiltımeye !;;onuhııuştl ur. 

2 - Keşif beı1eaJi 1146096» lira. d 1ıt knınıPJ ft m11vakka.t temmMı1 c3t5'h 
lira c<2b kuruştur. 

a - İstıekJ!IJl&'l1lın f.fJlııtlıf melk'tıubla.rını muvıaklıat teınmt me-kbb ven ll1llk.. 
bır.daıı:ıı ile Tica.11ot Od.uıı vesika?anm Te ihale gün ıinden en u üO g1in 

evvel vilayeıtıe istida. ile müraca.d ed.eNtt bu t;ş için a.lncakla.rı fenni eh.. 
Jiyeıt vesikalannı haımilen yuka.m<la adı ceçeııı güııde as.a.t 14 de kadu 
DÜm1 Encümen Reisliğine gelmeleri. · 

4 - Bu ıfşe aJi\:J keşil ve şartnameyi beırgiln Nafıa l\IüdürlUtünde ıöreblle. 
celde.rl. cı513b 

merl!leı.inin yılhk k.o:na-reııinde merkez 
heyeti aza.bğına: Dr. Ali Şükrii Şaşlı, 

Dr. Fethi Erden, Hüsamettn Sunol, 
Hayriye Kırdar, Dr. İbra.hbn Zatı Öget. 
Dr. Kutsl Ha.ika.el. Maşuka. İıpekçi, Naile 
Tevfik Sağlam, Reşid Çavd'at", Rqlde 
M. Re<:ai, J)ı', Semiramis Tezel, Galib 
.BinıöI. Cevdet Hamdi Balım, Muhsin 
İnal ıeçUmişlenJi.r. Mer~;ı:; heyetl a.za.sı 

vekil!iiine D.r. Fethi Erdeni, sekreterli. ·------te . Cevdet Ham'ıl'i Balımı, mulıaslbliğe ti' SATILIK BÜYÜK 

ELEKTRİKLi KAYNAK MAKiNESi Hüsameıtln Sunolu, veznedarlığ:ı Reşide ı 
Mitat Reca.iyi seçmiştir. Aıı'.<arada top 
Ia.ııa.ca.k umumi kongrede ista.ubul vila· ı Elektrotsuz demir saç kaynağı ya~an büy~ ~İr elektrik k~yn~k 
yetini te~ll etmek üzere 8. ~ı. M. ikin. makinesi satılıktır. İzahat almak içın T ~kısimde Bay Muhıddın 
oi reisi Şemst\ttn Günaltay ile Dr. }'ethl 9't Akçoı-'a müracaat ediLmıe.i. Tel: 44089 ~ 
Erdeıı seçliıniştlr. 


