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il. Gazeteye aönderilen evrak iade edilme:ı , 

-
iN SON TELORAfLABI VE llA.BEBLEBİ VEREN AKŞAM GAZETESİ 

Nazmi T pçuoğ. 
lunun Makaleleri 
Doğruyu Konuşmak Lazımdır 

Harbin ilJı yılı içinde devletin aiyaıet ibreaini ve milli miidalaaaınıı tetl.birliyenlctr 
yanında bir hayli :aman Ticaret Vekilliği yapan ve bilh aısa ticaretten gelme olclağıı 
için salahiyetle hükümele her istediğini yaptırabilecek v • tedbir ailıilelerini göıtere
bileceh olan bir vekilin o ::ı;a man yalnız ıözle, nutuklarla, parlak vaitlerle vakit geçi· 
rip biliıhare kabineden ayrılmasını icap ettiren bu ıebepl in' ortada dururken, ıimdi 
kalkıp hiikümetin i41e politi kasını, iktısadi, m~li, ticari tedbirlerini tenkid etmeli ve 
akıl hocalığı yapma•ı oldukça garip değil midir?. 

\...... ......... ~~----~---_..__._..-... ........ ~--------.....-----------------J 

Şalısmının ve gazet~mmn bt

rinfi vruılı 7-udur: 'Üzerinde durdu
i11muz h"r bahiste Türk millcti
ain ve Tiiı-k ,·atamnın ~cl&tnetini, 
meııfaatini bakim kılmak. Asla 
4knıagojiye vannamak, asla şahsi 
menfaate sa-r:naınak, a~ta Jıi~ iya. 
ta kapılnı<ımıık, asla bilerek lıi~ 
kiıırseye boş gf;rünıneh. tcmayiilH
nc düşnıenıe!~ Doı;ru.} u söyleı1:d.:, 
doı.,'l'uyu düşünel>ilmi~c gayret 
güt:tcmıck, inand1ğımıtı nıilli Lı.y· 

dı Ekirlerini sarsılmadll'll nıiida

ı.~ ~lmcl< ·.-., Tür<k rejiınine, onun 
ideolojisimı pürünüz sadık kal
mak; diirii~tliik ve doğnılu.ktan 
dinamik bir azimle bir an ayrıl

nıaınak, daima açık alınlı olmak 
Ye haksnlıJ;a lıar§ı da'ma i•yan
kir olmak. 

ETEM iZZET BENİCE 
bak e-tmiye çalıştı. 1942 yazından 
jt;baren: En kıymetli ıııeınor un
ınırlarının binlcr~si ordu haıııe· 
ünde bulunmasına rai;mcn lıily
dcn şehirlerin mahalkleriııdc le· 
!Cilill eden dağıtma birliklerine 
kadar biribirini :ıincirliyen, bil-i
birini tammıılı; an te~kilat i~e ba~
Jaınış ve halk he~abma harbin do
ğurduğtt nıii;küllcrdcn önüne ge· 
çilcl>il<!<:clı: olanları hafiflctilıniş 
olacaklır. 

ia.~c balummd.:rn bu 1.eşl<ilit bu 
şekilde oıgaııize edilirken tnı'nıle
ketin ild1"adi n sıııai tcşdtlcül

leri, ticari te~ckıküllt.."l"i de yeni 
faaliyet tarz ve si>teınJcrine bağ
lanıııak:ta \e pahalılığı ilıdas 1,..len 
selırJJ!edn grdrrilm.,ı>i·zıc elden ge
lelıilen imk5nlarla ~alı'!hn:ıkıa

c!Jr. 
Sayın Bn~\c-kil n.ı.ktor Refik 

Sa~ilam millet kilısüsünden pii
riizleri, yapıfanları, } apılac..,.Ja.-ı 
açı kra dalı.1 b,.,; on ~iin önx:e izııli 
elli!(i gibi Ticaret Vrkilinıiz Miiın
taz Öl;ııne~ tlc lıiikiınırtiıı biitiiıı 
bu bahblcr üzerinde.ki tultmıuıııı 

• 
iki ceza evin· 

den3mah
kum kaçtı 
Firariler şiddetle 

takip ed.liyor 
izmı:r 11 (Husıısi) - Ev-\·e-lki 

gece yarsmdan ll'Jl!Ta 'l'wbalı ce
za evinde bir firar vtk'= ohm•§· 
tur. Sabıkah k. incrd ı> Tahir 
Peküstün >le T;. 1; l!cJmM!t Pa·r
maksız mutfak pe!leeırc.;ini kesc
r<.>k at!amak ~ur<ıu;e '.iı.açm15lar
dır. 

Yinr en-cf,<i gün saaıt 11 de 
mahtıimlarm tcnaflfüs için bah
çcyc çıkarıldıkları lbir sırada Hü
sey in G<'kıcm is:m!nde bir mab
küm Tire- Cll:la evinin d'ıııvann
da I'' ~ SUTefile k3911ağa 
muvaffak obnugtur. Her üç fira
ri m:Mkum ş)<ldc::t:e aranmakta
dır. 

LIBYA'DA 
1 

j Hür Fransızlar 
şimdi mukabil 
bir taarruza 

geçtiler 

1 İngiliz zırhb kawweı
ıerl ln:ı makabil taa ·• 
rnza htma1e ediyor 

Dö G o l'ün mesajı 

"'Bütün Fransa 
iftiharla 

size bakıyor,, 
Lorıd.·a, il (A.A. J - B. B. C: Lib

ynda :!\tilıvfrciler yalnız Biirilhakrsmc 
Jı:ar:ıı ~ddc:Je hücum ctmcktC<Jirler. 
Ve Bilrilh8kt.\Yn1 müdafilı>ri en ağıı' hü
cumu tardetmlşler ve mukabil t8.a[1L"',i
za g~ınişlerdlı-. İngiliz 21rltı kuvvetle
r! bu mulı:abil ~rruın yardım et. 
aıck!erliı-. 

(Devamı 3 üccU Sslıi(e-.le) 

"Aloisyen ,, ada -
larına bir Japon 
ihracı yapıldı mı? 

Amerikan ıözc ı · 
ne g 6 re, buralara 
bir davetıız mııaUr 

gelmemıı 
Vaşington, 11 (A.A..) - Ame

rilıan s&ııcüsii, Japonyanm Al.ois· 
yrn adalarına asker çılı.arılııj:ı id· 
clialanna cevabeıı: 

Bu b•şlangıca hacet b1ınaksı
sın da yazımıı.a baslıyabi)irdik. 
Çüııı!rii, okuyucularının: hi7i-binhir 
denemeden geçirmiş, binbi'r lrcrii
l>e mehengiu-? vunnus. bizi .hiLdeıı 
uha iyi tanıyan ve daima muha
keme ölçülerinde serin kınhhğını 
hakim kılabilecek minnettc.rı ol
duğıımuz bliyiik bir kütledir. ve tedbirlerini urnn uzun anlat- !====================--=--===== 

mı~hr. Bu UZ\ID izahın mev2uıı-

•MeSlttln bO o 'VC adalo..r.KIDJ'I', 

davetsiz gelenler tarafından itııal 
(Devamı S üne il Salufed<! ı 

Bihniyoruz; bazı hususi \e şah
si sıkıntıların t~iri ile nıJ, yoksa 
btMısl ve şnlısi kasıtların istihdaf 
elti!;i nolrtai nazarları efkarı unıu
aıiyeye inülıal cttinnek ve nıiioa· 
~ mnzııu yapın.ak için mi?. 
Son günlerde hüküınetin ilrtısadi 
ve licari tutumu, iaşe tcd'birleri 
tiıoıinde mülalea}ar neşredibni)·e 
ve iideta fn~ana miircttrp his~ini 
-..,ren sürC"kli münaka~alar yapıl
nıı) a b~andı. 

Bwıl~nn içinde Hüseyin Cshit 
Yalçm'ın köl Jü tere) u;:ı nedir bil
me,, ruıu da lerc;ı>aii,ı )·cıniye alış
tırmaktan sakınalım.. d'iyebilceek 
kadar bön ve bu ~te tanıemile 
biJ.ı:isiz olduğunu belirten Clkir· 
kr olduğu bWı.r, Ahmet E
min Yalman'ın sanunludan 
ileriye geçıniyen, :il. Zekeri• 
yanın yanlışlığı üstünden akan ve 
fakat Nazmi Topçuoğluoun maka
leleri gibi lıerlıalde hususi ve şalı
.; bazı mülalunalar tıışıyan m2ka· 
!efor de Tardır. 

Biz bu sütuolarda harbin başın· 
ıılanberi daima fU fikirleri nıiida· 
faa ettik: 

a - Hilldnnet harp edronomisi
ae ve h..ıaki plıinlı bir koordinas
yona sür'atle gitmelidir. 

b - Halk, bugünün. harbini ta
nıamile her ferdi al:ikalandıran 
bir harp olarak kabul etmeli ve 
bu hupten kül halinde Türk ca· 
minsııa en az sarsıntı ile çı'k:ır
ma)·ı hedef ittihaz ehııelidir., 

e - Bu harp içinde vurguncu, 
io.ti(çi, irtiküpçı, suii!>ti.maki, ibti
kiircı, tağ~i~çi aıı.-•k vatan haini· 
diı· ~e öylec~ daıngalaııdınlınalı, 

Öl lt'<'e cczalarıdırılnıahdır. Çünkü 
fert, ferd'n sencti, ferdin ze.ngin
liği Jok; Tiirk ,·ataııı \C Tüı<k \'&· 

tanının sclaınet \'C enıni)"eti, Türk 
nı;JJctinin umumi r<.'lahı var .. 

Harp ckonomisruc birdenbire 
inlıbak oocbilmek, hak>ki koordi· 
na,yonu birdenbire tesis edebil· 
11ıtk, ycp)cni bir iarzda birden
Ô'l'c tcşkilatbnıu.ak giiçtii. Fwt, 
R ı·fik Sa) dam llükümeti cUudeu 
ı:clcbilen bütüo intlciıılan ı;cfcr
ber ederek en !>ısa :t:ınıan mesa
fesi iciude bu yeni icaplara intı-

muza te-nıas eden kı.,mlanntı> ana 
Jıatlarııu şu esa&lart!a huliisn ede
-biliriz: 

a - Herşeyin ba~ırıda oı-duıııu· 
:u Mecli5in tesbit ettii;'i tayioa
tın habbesini kesmemiş bulıuıa
zak ia.,c t.dbirlerimi·ı.i halk lehi
ne daha i~·i;ı:e ,-c daha bola götür
miyc çalışıyoruz 

b - İa~e tcdbirlcrimi•.de ;stis
na;ız Jıaı.Je bütün balkı düşünii
yoruz. Şiındjye kat'ar kimseyi ııç 
bırakmadık, yine de kiuısenin aç 
kalmasına fırsat bırakııııyacağız. 

c - 'fabiatın veriıııi nisbetinıle 
halkı umumiyeti nazara alarak 
gıdalandıraca~ız. !Ualısula·tı arzi
yenin fiatlandmlımısına fırsat 
verıııiyeceğiz. 

d- Memleketteki istHısal mad
deleriııi, her tiirlii nıaınulii ada· 
!etle tevzi edeceğiz ve memleket 
haı-icindcn getirtilebilecek her 
maddeyi gctirtmt<kl<ı hiçbir fırsatı 
kaçırnııyacağtz .. 

c - Memleket içinde muktedir 
ol:ıbildiğimr~ her tiirlii imkiını 
halkın refalu yolunda >kame eile
ceğiz. 

Görülii or k~ Tic,.ret Vekili 
l\fünıtaz Ökmeıı!n snydığı tedbir 
sil,ilcsi harbin bugiinkii şartları 

i~indc, devletin bugiiııkii umumi 
te~kilüt ~arhıııa nauıra o çok seVİJl.
dirid tedbirlerdir. Yine, herşey

den önce bilmek lazımdl.J' ki, muh· 
~lil seheıılcrle ba:tı hatalar ol· 

(Devanu 3 Uncü Sahifede) 

Otobüs Kontrolü 
gevşerse böyle olur? 
Gece; Taksim-Sarıyer otobüsü 40 

yolcu ile hareket etti 
ve yolda 4 defa şoför değiştirdi! 

Taksimden Sanycre mi, yoksa Trabzondan 
Sarıkamışa mı gidiyoruz? 

Dün gece saat 20 de Jıareiı:et et
mesi 1"2.un gelen Taksim • Ycoi
mahalle otobiislcrlııden 3076 nu· 
maralı otobüs iki S<>rvisi birlikte 
yapmak ve 23 ki~il.ik arabaya 10 

kişi koymak üzere saat 21 de ha
reke etmiştir. Bu otobüste bulu
nan bir arkadaşımı,,; şunları an
latmaktadır: 

•- Saat 20 den 21 e kadar o-to
üs kahyasının k<ıyfi hareketi ve 
şoförüo ortadan sır oı-ması ile \'e 

yaz akşaımnda güniin bütün ha
zarcüle ısınmış otobüste halk bu
ram buram terliyerck bekledi. Nj. 

lıayct kalkınca arabamız dalın 

hancı bir şoförmüş! .• 
Ycıı\ gelon şoför Mecidiydroyü

nc kadar götürdü. Orada İstanbu
la gelen diğer bir otobilsüıı şofö
rile mübadele oldu. İstinyede O· 

tobüs bozuldu. Kızakta yine bir 
şoför değiştirdik. Taksimde J,ek
Iediğimlz zaman 31 n1ııııaralı po
lis ıııemunına şikayet ettik . .Miis· 
mir olmadı. Sonra otobüsler çok 
eskidir. 40 yolcunun lıayatını kim 
garanti ediyor?. 

Son Telgraf - Bu badiseyi sey
riisefcr müdürlüğiiniin nazarı dik
katine kuyuyor ve tahkikat yapı
larak neticesinin bildirilnıesiııi 

isli)·oruz. 
Taksim Belediye gazinosunuo ö- 1-------------
nüııde 15 dakikadan fazla şe>för 

bekledi. l\Icğcr arabayı kaldıran 

şoför arabanın e.sas ş11fiirü değil, 
ancak polis korkn<Jl<ı kalkan ya· 

Ki SACA 

H~rpten •onra .. 

Yeni Edebi Romanımıza 

'.Amerika llaıriciye Müset,arı 
M. Vels iyi söylüyor, giizc! söy· 
lüyoı·, harpten sonraki düıı!JırıJı 
bir cennet halinde anlatıyor. Her 
nnllet hii'ı'l'iyetine tamamen sa,
lıip 01.acak, emperyalizm tarihe 
karışacak, haksızlık, müsaı·a.tsı~
lık ortadaıı kalkacak, sefal.et gö
rülnıiyecek, AUalım nimetleri 
millcılcı- ve insanlar aımmda 
hakkaniyetle taJ:sinı ve tevzi olu
r.acak ... 

Cumartesi günü başlıyoruz 

AŞK ve GÖZYAŞI 
Yazan: Selami izzet SEDES 

Bu eseri çok beğenecek ve sevecel<sin~ Çoklanberi bu tadar 
heyecanlı bir ede.bi tdrika okumadıfruıızı temin ederjz, 

I 

Bi=im mahut bunan diııledi, 
dnıl~di; sonra hı:lı hı.:lı ba;ıııı 
salladı: 

- Bilmem amıııa, dedi, geçen 
!ıüyiik harp soııu.ııda da, aııni 
parlak gayeler uzuıı u:un söy1"ıı· 
'11ıiş durnıu§tu. • • 

RUS CEPHESİNDE 

Harkoft2 }'eni 
bir Alman ta

.arruzu başlad 
• 

Almanla!" Siva ı t o .. 
pola kayıplara 
ehemmiyet verme
de a dalla ;lddıtıe 

hQc11m ed11orıar 

Almanlara Göre 

JS VASTOPOL. 
Alı:rnıılanıı şiddetle sıkıştırdıl>ları Sivo,,t-Opol kesimini göo.terir harita dünyanır-ı e _, A 

Londraya göre nglosaksonla- kudretli kalesi 

Almanlar bir 
1 

köyün bütün· 
erkek halkı
nı öldürmüş 

---··---
Hcidrih'in katille· 
rinin bu köye sak- . 
landıklarından 1 

şüphe edilmiş 1 
Londra 11 (A.A.)- B.B.C. Çc

katl"1."e;kyoo" lir köy kfımiten 
mr.it.ld:ın silinmiştir .Bu hab€r 
dü~ grıce Pr~ ra<lyosu taraJın
dan bildirilmiştır • 

rın uçak imalatı 
M~lavere nazaran 
yftzde enı fazlalE ş ~ı 

Londra, 11 (A.A.) - Londza
da buluoan İngiltere fstilıbarst 
Nazırı Lo.rd Litilton, dliıı gece rad- ' 
yod~ Amerikan nıillet ine hitap j 
etmiştir: 

(Dr-uarnı S il:ıcü ,.;;a!ı:fedel 

ı.or..:ıa, ıı C.L\ ı - B. B. ç· nwı 
&flC'e yarısı ne:1-'0ltınaıı Sovyet tcbli .. 
•oo-e Al.T.anla. ın ı:·ıı lcof ecph ~~de 
Yt'li.i bl:· t~arruza ~1.~ti-: ... ~-E:ri haber ve
ril. ıf\lıı:tctlir. F:ı.\cıt oradaki mub3:febe.. 
11in iu~i !lf•ı:.a d2ir tir h':ll>Qr ~ik!'>lnn
mu;...Jd!r. Tcbliğdr, Si-vas'.ı:ıpoldaki 

.. .\ .m:ı ı Uı...-"lÜJ. ar ..... n a4u" z::.y :ıtla 
vü n:-ı 11. us oklugu w dl,ı-cr cep. 
!he:-:rdı bir dr;~·,illilııı: olıno.d!ğı il{ıw 

olunrn~1rlad1r. 

Alnr.n1ar SiV.'.l~to;>t _.a._ Il~J,C<1 ~~leı.-I .. 
<Deı.'3:nı a uncu SJh.!fcGel 

Sofyadaki Hey'etimiz Bu Sabah Döndü 

Avrupa hattı10gün 
son a aç lacak 

(Devaını 3 U,,cü Sahifede) t 

C t .. en"ı Hattı teslim alacak hey et bu sabah enaze or .. 
nasıl oldu? Ankaradan geldi, hududa gıttı 

Bcrlin 11 (A.A.)- Hey<lıiclıin 
cenaze meTasinıinde Hitlıer de 
bul.unth~tur. Gestapo şefi H'im-
1er ~ö:ı·lt!<liği bir nutukta muavi-

. " "kse' h' ti · · "cb•~ nı..rnn Y·U · ·.K. ızm·e erın.L ~ w-

rüz cttirmi§tir. 
li''tLcr Alman dovletinin yaşa

tıbnas> ve erruıiyeıi uğrunda mak 
tul düşen Heydrlchi anmış ve 
mükerraren 1'0Crübcden geçmiş 
olan bu arkadaşın taıbutu üzerine 

(Devareı 3 ii.;,cil S:ıbiledol 

MİLLi ŞEF 
Alman Büyük Elçisi
ni kabul buyurdular 

Reo;sicıınilıur İsmet İnönü dün 
Çankaya köşkünde Alman Büyük 
Elçisi Fon Papeni kabul buyur
mu.<;)ardır. 

Kabulde Hariciye Vekili Şükrü 
Sarnçoğlu <la hazır bulunmuştur. 

Yuaan Kralf 
Vaşingtonda 

Looıdra 11 (A.A.)- B.B.C. Yu
nan Kralı Jorj; yarun<la Başvekil 
Çudcros ve di.ğer memurları ol
duğu halde Ameri.kaya gelmiştir. 
Yunan Kralı Vaşiırıgtonda blıza~ 
Amerika Reisi:cumhuru R1.12Nelt 
taTafından kar~ıarun.,"ltır. 

Bir Amerikan 
filosu İngiliz 
filosuna ilti-

hak etti 
Va~ngton, 11 (A.A.) - İl>ıR 

edildiğine göre, en az bir zırh

lı, bir kruvazör, muhtelif 
muhrip ve geıniler<len ibaret 

bir Amerikan filosu, Britanya 

anayurt iilosuna iltihak et

miştir. Filoya Tuğanıi.ral Lif. 
len tarafında·n kumanda odil
nıeklcdir. 

Kral Jorj, dün Amerikan fi
lo.sunu teftiş etmiştir. 

I 

Devlet Dr ·m.r..-.Jllar~ uu.km.uncu 
.işletme müdüri Hayı-inin reiSJ;. 
i','l'ndeki hcyet bu sabal1 Soi;;ar 
dan dönm~tlir. H")·ct, bugünier
de işletmege a~ılacak olan AY
rupa hattı seferleı-i için Bu•gar 

demiıyollan lrJ:!-~'.e b.: , n!as
rea y~p:nıştır. 

Iluiit:!ta. teşk.! cdıı<?n ır tişte
rck b!r garda Turk - Bulgar me
murlaı-ı r, ·-. erek olarak \'3Zife 

(Devamı 3 üncü s:ı.!nfcde) 

Pavrof'un 
21,15 e 

müdafaası gece saat 
kadar devam etti 

IC 
Ağaran ufuk 
NECİP l" AZiL IUSAKtl!Ult 

8 iı ~anlanlar: 
(Si\"alit-Opo!) un ö.~ündo yatan 

ecm.iler, an:an, aman! ..• 
Aıtar da Nirı.an-. topunu 

Yer ı:u~ inler ... 
A>l:an. of! ... 

Diye denize a.it Tiirk ha'k şark~!arı. 
nın ~ güz,,llerind.,;ııı birine rr.evzu 
~~kil ede<> (Sivas!opvl) dü ı:elt ~e

r<:dir, 
(Ker~) ı.,'\lıa.sını te.."T.iılcüiktı:n. scın ... 

ra, Kırımda Rt.1$ların 60n koprü ba,ı 
noktcısın1 1 (Sivn.stopol) u c 1 ı• gl ı;irmi-

1e ıSavaşan AlınanlJ.I". bu ~ şpbbJ.~Jı~

tl-ıde acaba nasıl bi;- C••.Ye b,ıs]i~?. 
Bir kaç gün e\.'VCl çvcu;~,;-a ha>alle

rin en hamı diyı.• va~1flandırd1ğımı.z 
4).n:an - Sı;.·yct u~laşir~.asına ihtinıal 

v<':·rnlı\rcc bu hareıkı•t, beı.,_ı uıl<ı.$::.ıa

run bir ınaddesini (!) t.!1'"tı et:ncJ.:te ..• 
Alrnanl.arın Şark Ci·phı~i·:.cie mil ... 

'1ala.ada kaJaca~ını s~ antJrca ri 1, 
belki ard!ari.nı vı• yar.!a.:-ını e.n1niye~ 

allına ahna bar('kc:i .•• 
F'ilk.J.t u.rnun~i taarruzu sade biraz 

gec~:tigini, zira Almnn ordı;.llrinın bir 
Y!l C\'\'Clıj k.u.drt!t ve ;.<;tıı.i-.L SC\·;y.;ı .. 
?wlndcn bl:-az dllşt.[igD.nl1 1 -.ır-~.a ne o .. 
Jur:;a olsun Şark. ct:'phr~inde-ki \'a.ı!
fp.sini başa~ma gi\c:.nc fdt.l.ısiyle n1a
lik bulur.dı;~unu \'e na~ıl ol~a uınum! 
~aıTuztın b;.:gü!"llrrd.e pn!!;.:ık vcrı·cc .. 
ğini ~::ı..ı:~-.n biz.c.e. (Si\•ı.s~r.pol) harekf'
ti. a""""t'M ni.}·.~t hamle b k T.l'1dan bi
l~i.n \•vd.~ler1!1 hı.;1fıl c~tl~\Jlr i-::a~t'!ti:. 

v 
(Si4.•a.stc.'pol), öıncn 'c y'"'t..1.·ı c;t.:'11ne .. 

rin yeri v~ gı>,a .inl< 1 (·i .Nil~ n •opl;: .. 
riic K ~~deni?.de Ln bCyUk , . ., t:n mU· 
kc:n:n~' do~anma ussi.ıdJr; ve ( Odo
fiil) dan soı1ra en m Mihver t·tiat• get;
me-:i, KJ.l~dcntı:oe Sovyet deniz Mıkl
rniyetüıin ırr~a.vi s-.ılara (e.l·;ı.:da ~
ri.-n! ... ) <lerr.esl olur. 
Şa:k! Karad(Wzm kU~!Jl< J,ır.an ıe. 

si~lt-ri SJ\':yet <lonanm:s!nı tun m.ü
n ~yıc u. lendi! eı:;iyt::C"t'Jf . e görp, Kaf• 
k~:ıy.ı uzel'iııe h":iıangi vir is'..ıK:ü:·nct.. 

t~n başlıyacak hCı'hangi lıh· haı...:;xpt. 
df'ni--.. y lunu nlill'ıı'·J.bc vo Sn\")•f't dC .. 
n.....z ttuVV'-'tl rinı dağ . ~ a. 'ı ııJı"t>iylc 

bC!ı4iber }J<:.şl"'m.;ılı; y.ı i {Slvr.=topol) 
d;.ır;ürüi.ınt• :iUir. 

ı:-;te b ... .ş! 3fi ütero bul~ıan nih ... i 
har>Jen;n, eııa z:--y~ vo .a.tııtıurıctlerin .. 
den bıri~ıi de ta. i eden ı~ :rn .z dcli-
le'j? ... 

nu Z3rr.:..ana :t,ad:ır biı.· kac; CL'ı1Ylartc
s.i VP Pazar günfl &Jfk!t:y;p tc bo:ş ene 
~(i.~d~: :YLz. Uın~ i taorrı.:z ~r..mle

~t;i, ünO 11U2tlc'j. '\i r~ız:ı~· i.Llr!ında 
bek1eınt"·,~ 1 b!!r: '",r .. J:ı bir duygı.ı. ga}atı 
:'. C:~·? 

ll~r .et bu Pei.z..: bOşl:ı:m.rı::t ıp ta 
a:ı.lıa n l"".1.11.dl'k· p .. z r glı lh b:. '.ar.;n, 
&r..-y 1ıt~c:ı• il):: t""" ı'uz• n tam yıl·Jönü ... 
nl'Ü~e -;ı~~ıa r.:' cı)ur; bıJ dJ. bPlli ba..~lı 
ta r·ı..'ılcı i.n .,. gunler1 1 rr.istikR!';Jnı pek 
w en .A. . lla mizr.cıLa çak u7gc.,_ rlC-
fe!". 

Dc!'Tl('I~ ki:-
(Si\"a9'..ôpol) un ön nele yat, yan 

gı''n.İ}er, ~ına.n, .. -:r,an! . • 
.A..t:r.tız C!ıı Nt r. 'o ı ,ı 

y i! gıu .rı.! enı~z .. 
"'\r.11, ot! ... 
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HALK FİLOZOFU 

GARABETLERİMİZDEN 

Yalna, san'at tarahnı çok be
ğe11diğinı kıymetli muharrir 
1\ati Sadl!llah, Mr sabah ı:au
te8lıı.de •Süuı:er ıı.vcılarP adı 
altında Jıir röportaj seri>; ne~· 
rcdiyor. İtiraf edeyim lıi, SOD 

yalarda, röportaj o<>V'inden b11 
kadar güzel yan okumadım. 

.l\adnin bu yazılarını mcşre
den ga2 tenin >ekroteri, müthiş 
Jıir hataya düşerek, başlıiuı ÜS· 

tüne .;ne.simin en giizw rö· 
porlajı. ibaresini koymuş. 

?\:~in, •yılların OD güzel rö
p<>ı tajı. değil! •. 

Bu yazılar, bana bir fikri bir 
kere ılalıa hatırlatıyor. Ve asıl 
mıtk lun da, bu fikri ya:.mıak
tır: 

I:fsaneler, hayal iJemlc-ri ka· 

REŞAT FEYZi 

dar ı:fi:ı:•I geniş yurt nfnkları 
var. u~nüz, bu uluklann ede· 
biy atı yapılm.ıın11.ştır. Babı.ili 

caddesindeki muharrir, otnrdu· 
ğu Meserret nya l:k!ıal kıra11t. 
hanesinden, bu güzellikleri du· 
yup yazamaz. Evliya Çeldıi gİ· 
bi, diyar diyar da dol.aşaıınu. 
Buna ne parası, ne de >çi:ndc 
bulunduğu hayat şartları mü· 
saade eeer. 

Halbuki, Türkiyeyi yMmı&k 
U.z rrud ır. 

8-0D, kendi bntKme daima 
~ suali s<>rarım: Hem muhBf'
riri Babıali caddesinde pinek· 
lemiye mahkfun Pdiyoruz; hem 
de, milli edebiyat n<>den doğ· 
muyor, di)·e, yine o za.vallı mu• 
harrire çıkışıyoruz. Nedeıı?. 

==--"'·~·=====-=================="'======================Q 

I;.'i BÜYÜK 

İKRAMh:'E 

Bana aruattılar: Son defa, M"tlli 
Piya~nun en büyük iikranılyesi 
iki gözil ama bir \'atanda~ çık· 
mış.. 

Bir arklHlıış şu espriyi yaptı: 
- O da, bizim gibi, bütün ser· 

vet!.ne rağmt-e, para y'izii. gör
miyttek.. 

RADYO 
KONUŞMASI 

~l. Sami Karayel hır makalesin
de şöyle diyor: •Pehlivanlıık ta· 

rilıimiııi tahrif eden garip bir rad· 
yo koou~mast dinledim.• 

Ciz, çftk akpm kulallanmızı 

tabrt' eden radyo .b>nu~lan 
dinliyoruz ya .• bunda şagacak. kı
zacıtk ne var? 

ERBEST 

BIRAKMAU 

Şehir Mecli•i iızasındaa "11lı:at 
Abdülkadir Karamürsel. !'pOrWl 

ıslahı hak:luııdaki bir ankete ver
diği ce~apta şöyle diyor: 

•- Spor kliiplerini ııerbest bı
raknıalırur.• 

İyi amnıa, ya, arkaı.'tlldan bizim 
Basuı Birliği, soıı.ra, bilmem ne 
t .. ş~k.külü, daha sonra filan mil· 
esses<: serbe91 bırakılmak .iblertlll?. 

DİKİLİ 

AGAÇ 
Behç.-lı.apı civarındaki 'bir ar· , 

&ayı, Belediye, metro mur&bbaı 

505 Uradan sııtnu~. 
Ki lıımetre murabbaı 505 lira 

de;iil, ılikkat buyurun, met.re mu· 
rabbeı: 

Şu diıuy da, di.kili ~lı tek ap· 
cınıız yok; hiç olmazsa, Bahçekapı 

eharında Mr avuç C...ırağınuz ol· 
saydı .• 

AHMET RAUF 

Hukıi.k F alrültesinde sözlü 
imtihıuılaTa baflandı 

Üniversite Hukuk Fakültesinin 
eleme imtıhanlan neto.:esi tıaıleilıe-
ye tebliğ e<Llmiş olduğundan dün 
den itibaren sözhi !mtlı.i.nlara 
baıilanıhnıştır. 

Eleme imtiıanlal't neticesinde 
son sınıfın ımuvaffak.iyet derece
sinin geçen ders yıtlanna nıırıaran 
d:lha üstün olduğu alaşrlmoştır, 

uz ihtiyacı 
Belediyenin bıraktığı 
kar pı;yını az gören 

bayiler ne diyor? 
Beled•ye reisliğin:n ŞC'İırin buz 

tevzi nakLyab için açtığı müna-
kasaya h.ç bir bayiin girmediği
ni, bunun üzerine topıan sat~n 
yalnı:ıı ımeo:bahada yapılın$ 

b~aııdığın.ı yaııınıştık. 

Ş>nı<liye kadar şehrimizi.n buz 
başbayitğini yapan zat bn •husus
ta bize şunları ııöylemişt:r: 

•- Beled:ye ile olan mukave
fomizin muddeti 3 hSZ:randa bA· 
ti. Beled;ye nakliye de bize aıt 

olmak üzere kilo başına 61 san· 
tim kar ·bırakmak ia;tedi. Hanruki 

beled'ye et nakliyatında bile ki· 
lo bıı.ş.:na 2 kuruş nakl.ye payı 
bmıkmaktadı.r. 61 santim koru· 
madıığından münakasaya girme
dim. Yoksa bayilerin belerli<yeye 
karşı. bMeştikleri iddiası doğru 

değildir.• 

D.ğer ta-raftan belediye bu ayın 
15 inde yeni bir münakasa aça
caktır. 

P az a r g ünü Beşik
taşta yapılacak 

merasim 
1942 yı1ı su sportarı mevslınt

nin ac;ılması münasebetile 14 .ba

zi ran pıt-zar gün li saat 14 de Be· 
şiktaııta bliyuk Tfük deııi.ı:ıcisi 

Batıbarosun ıtüriıesi önünde bi.r 
meri>Sim yapıla.cak ve müt.eaki· 
ben Dolmab~hçe • Ortaköydeki 
Deniz Ticaret Okulu önüıxıe kii

rek ve yelken yarışl:ın ) Jpılacak 
tır. Meraısi:ıni Vali bir nutukla a
çaıcıt:<ttr. Yarşıar Şeref stadından 
ve mektıept.en ta!Cp olunacak\ır. 

[ffiH3:mJ 
Noksan ekmekler 

blkAyesı 
Fırınların son bir ayl:Jı: tcltit ve 

kOD.'rolünde 20 b rı oksan ekır.ııek mü
aad.ere edilm·ş. Mütıhli rak.em. Bu ek· 
mcklerden arttınlıın grmılar ne ol. 
du!. Fazla d(ışilnm•ie matıal yolc. 

Bir çolı: fu-uılann ıünde bir iki )'ÜZ 

e1ane;; >esikasız olarak fU ve,.. bu 
dWc.kiuııı ııattıJtlan ıoö.Ylm•yor. 

Hal!r.m tabdit edilmif ek:meiinden 
dalıi çam ç•lmalt "1u~ ;; df>~kllr. 

Ne ;nııpıyoruz. ne ceza veriyoruz?. 

BVRHAN CEVAT 

Olzeı, ahmb, sem
patik ve ıekaapeıu ... 

Geçcn.1.erde, 1blr muharrir arkadaş, 
gUzel, evimli, alımlı, sen.pat.i.k., ve 
St""ksape:li arasındaki mfma ve ma.h!
yı;t !a.ı•klnı inccliyorUu. Doğru~illlu is.
t.e~u.n.ı.z, bunların ht~, bi.r k.upıya çı
kar. Bütün mesele gii;<~kte dej:ll, 
ho.- gitnıektcciir. Çüııh"U, b, pim7z için 
1("2.<'llik ölçüleri ba.ı<a başka oldu
guna göre, boşun:uz.a ıidcn bir ~ 

( Yıızan! İ. S. Eski Bükreş Ateşe militeri 

gJzeJ, der'.z. 
Fakat, seyim.li, alLmlı, sempatik ve 

s0ksapclli h.-eümelcr ncıen ka:ıtettigi

miz minalar, o;kiden :ayrı ayn ~yler 
değildi. Çilnkü, evvelce, eıs3$en bu ıa
b..rlen kullıının•.ıiık. Gu:r.el, der, ge
çeroı:ı:. 

Çünkü, o <!wklerde, ~il yukarı 
muayyen baUa.ı:ı, ölçusü olJn );)ı:r' gü ... 
zellık. vardı. Güzel ılın deyan.ce, neyi 
ka.3dt"Uiğ!.mizi 1kanımı2Kiaki inSJn bi
lirdi. Beyaz tcnii, iri. siy~ tı gözlü, 
pcnbe yaı.aklı, hok!'ıta gibi ağı.z.11 1 • k.ü
çücı.lk burunlu, lepiska saclı, şi~an 
bir kadın .. Şiın , böy :e L<r tip lıjç te 
~uze.l tci:.k;.;.t ed•JıuiyıJr. Bın b·r kadın 
tipıi var. BugQıU.:n ta.zcleı i, kend l ·rlni 
bin bir l"klc, kal>ba gok[D::'..Sını bilı.. 
Y'>l"l ar 

G.y=, mııll:lyaJ, lr.ıl ve haı-6Utlcr
dekl d•kkııt, insanı ço)< d ~ şti:iyor. 
HrJnm o hale geldi k\ aow...a6.ta, çrr
kd'l bulabllcc ğ>m z k8dJına ender rast
lıy Jruz. llclbu ki, ev\.·.elct:'", bugün se
vmıli, s=r.po.t. k, a.1 ımlı, eeks;ı.pelll de
di;- im.iz ttadı.'l.lartn b;r ootuca çirkin 
d~ıdik, 

B:r dirllem e~n bin uyıp i)rtlü(rü de
"' rler çok arit!l(b k1lldı. ŞimdO, bir dir· 
b<ım tada et b'IM<is ayıp sayıl•yor. 

Güzellik C...Virlere göre ayrı ıelMt.. 
kilere maZh.ar oLna.sµwjnn btışka, 

memleketlere ııüre de ~z ayn 
ao.1a,'l farkları var. 

Fokat, seb·<Pelli kadın. alımlı ka· 
dın, sempatik kadın d...-ken, samimi 
olarak inanınız ~l, bug~nün 01çülerine 

DOÔU CEPHESİNDE 
' 

Almanlar Si.vastopola taarruza 
şiddetle devam ediyorlar. Fa.kat 
şimdi Leni.Dgracfo da kıwvetle 
yük1enmi,Jerdir. Alman tebl'iği 

Sivastopol mü.!f..ah.k-em mevkln· 
de Rus rr.evtileıinin gayet yal<.ır 
mnda göğüs göğse kanh çarpı~ 
malar ba:j!aıııtını ve Sivastopol 
şehrine 11-22 lt.il-Oınetre yaklaşıl· 
<lığını belirtmektedir. 

Rus re'bliği, Sivast<>pola ynp,Jan 
Atman taarruzunu .ıniiıUılış taz· 
yib olarak k<aydetımektedir. 

Bundan anl.aşıiıyoor ki Alman 
taarruzu <;ok kuvvetlidir ve bü
yük kuvvetkrle yapı',makıadır. 
Alma.nlar lnıraya çok miktartla 
piyade k 'alan, tanklar ,ağır top
çu ve 1·.ıva k JV'v<'t!eri get!.nntş

:lerdlr. Bu itibarla S.vastopol mii
dailleri, gLJçleri Ieovki!'ıile b.Y mu
kavemet gcsterrnek IYl'C'Cburiye
LindC<LrJ.er. E,ğer müdafaa muka
bil taarruzlarla beslenemezse, Sir 
vastc:ıpolun A.lmanlat tarafından 
düşüriilm<?Sv muh l.enw! ldir. 

Ahnanlar iki noktada Rus 
mevzilerine giormi.şlcrdir. Rus1ar 
birisinde mukabil ta-uz'la va
ziyetin dfuel:üciiğ\ni ve diğer nok· 
tada Alınan taarruzunun durdu· 
rıılmakta o:lıiuğllllu bildiriyorlar. 

göre dalı', güzel kad.L~. dem~k ~ 1-------------
yona. 

R. SABiT 

300 liraya mal 
olan bir iyilik! 

Meılımet isminde bir zat Mer
can cımili avlusundan geçerken 
iki ki.şinin b ı1birlcr;üı kavgaya 
tutLJŞtuklannı görmüş ve bir iyi· 
lik etmek arzusile bun lnr~ ayıır
mak istemiştir. Kavgaalardan 
b'.ri lha.sını ile kavgayı bırakıp 
Mehmede hücum etmOş ve elin· 
de bulunoan ~üprüntii. U!nekeo;iııl 
zarvalltmn ba ndan ı:.şağ• geçir

dikten ~o r san~w;tur. 
Mehmet camün şadırvanı önün 

de ü.sriinü ~nı temrzlerken ya
nma diğer kavgacı sokulmuş, O· 

na .bemm yüzümden sii:n de eJ.. 
biseleriniz kirlendi, bari srze yar
dıın e<kyim de vicdan azabından 
kurtulapın• dcm'9tir. 

Mehmet, bu sözlere ınanrruş ve 
sırtından çıkardığı ceketini temiz 
lemek ute.re vermiş. temi.zledJ<
ten ooııra giymiŞtir. Bilahare çar
şıya uı;rl)'an Mdımet, elini ccb!
ne at<ıöı zaman .cinde 300 lira bu
hır.•n cüzd ıll'ıın aşırıl~n an· 
hm ~tı•. A~ıhtı&z dolandır..eıkır a· 
ı-anmaktaci ır. 

--·<>- --
Bey' ozda 30 bin lira sar/ile 
bir :;por ·~lonu yapılacalr 
Beden k111:fyt"i İstanbul mm-

taka.sı re·sı .,i Beyko:d()a büdi.k 
bir .kayılı:ha !()• ve •Spor sa:l<;nu• 
in~a ettirmeXoe karar ve=, ·<'tir. 
!Btı işe 30 b.ı, J'.ra sarfo1unacaktır. 

--<>-

ilk mekteplerde mezuniyet 
imtihanları bitti 

Resmi, hususi ve ekalliyet mek· 
teplerinrl1! ayın dördünde başla
m>ş olan mezun.iyet jıntlhanlan 
dün nihayetlenmiştir. İkmal im· 
tihan1arı tekrar ayın 20 smde baş 
lıyacaktır. 

Yirmi dört l'Al\t b•nuı kaldığımı son· 
r!l.dan tığ!r\ıaı~. İs+.it.."V:".plar ha&La dö
l.l"ğ mde l>Jilad:. Heı· gün memurlar 
gel!p beni z!yıırcı t.•diyorlardı. Jfenü.:ı 

telılijı:eli bir surette ha..<ıt• olduğum 

Maarif Vekilinin 
bir talebeye 

yolladığı mektup 
İzmir Gazi orta okulu 2 inci Sl

mf talebeoinden Etlı<!ın Cidiv Ve
kaletı.n kendisine g<;nderdiği .ifti.. 
hıı.r kitabına teşekkürü mutazam· 
nuıı bir mcl<tup yazınışttt. Maa
rif VekiU bu 1.alelıeye aşajıdakiı 
ka<ŞJhğı göndenniştir: 

Çocuğum, 
cMektuhunu aldım, Sen.in gibi 

anla)"li:ı ve dtııygulu evlat1arımı· 
= var olduğuna inandtğımı:ı: i
ç-.r>d.>r ki, mıc:mlekııtim.izin yarını
na tam gü "Cnle ,bakıyoruz. İnsan 
zckastn.ın tamamiaınağa mukte
dir olmadtğı 1araflarımıızı ahlak 
ve kara.kterimi7.!e ikmal edeceği
ı:nW iyi anlattnş olmana çok 
memnun oldum. Büyüdüğün za· 
man millet'oerin asıl büyük ifti
har Wtabı o1aıı tarihinde, adını ve 
resmini göriirsün. Gözlerin<len Ö· 

per, başanlarını dik!rim.• 
aarif Ve kili 

YÜCEL 

a.n z s a ı ev vı 
ap:n.·~manıara sa.
mır ok var'!ecek 
Etibank kömür teuzi müeıse
sesi mildiirü Ankaraya gitti 

Pazartesi güııüooeıı itibaren a
parhmanann yıllık ihhyaçlanna 
yerecek ın!ikbarda maden körrürü 
verilmes:oo başl:ı:m.:acaklır. Yine 
pazaret~i gününden itibaren yal· 
mz scibalı ev ve apartı.manlara 

sömılrok tm'Ziine baş!anacak d;.. 
ğ0rlerine sörcikok verilm>yecektir. 

Kömür tevzi müessesesi müdü 
TÜ Zckeriy a sobalı ev ve apartır 
mnnların ne suret1e teSlı.it edile
ceği 'hakkında görüşmek W>ere 
Ankara ya gıtmi.ştir. Yarın veya 
öbür gün avedt edecektir • 

Fa!brikalar kömür ilıtiya.çlannı 
Zonguldak kömür havzasıııadn 
tem:ıı edeceklerd r. -....--
Lohantafora bi.l:'dah tevziine 

bQ§landı 

iBwıdan anlaşılıyor ki Sivastıopot 
da Rus müdafaası i:lk sarsıntı. 
günlerini geçiı.mek1ıedir. 

Leningrada yap.tan Alman ta
arruzu, henüz bir inkişaf göster
mentiştir. Bu~a<la Rus müdafileri 
mukalıil taarrıız kud::<!!tini ınıı
hafa.za ediyorlar. 

Almalanr SivnStOpOl ve Lenin
grad•, büyük taarruzlaıra gi.ri§>
m~zden -Onre düşürmek is![yorlar. 
Zira, bu mevküerin elde edilme
nı.cs:le Bal!tık ve Karadeni:l Rus 
filolarının ha.-p harici bırakılma· 
sı veya yu'k ahlmıcsi mümkün o
Jaçaktı,- .Bt:r.dan sonra Almanlar 
Don ve Volza boylarına ilerle
mek Cçln Ba.lttk ve KaraderJzden 
i~crnal ve mu•:a.sala iç.in istıf..-de 
oo~c<Pkler, şimalde FinkTle 1:7-
k;mek ve cenU"Pla I'r k· •• 1'ya 
d:tlıa müsait şartlar rinde geç· 
mek im.kanma erişecek.!ıtı~r. 

Alman ocp~si gerisi11<1e ve şar 
ka doğru uz.-.nan Rus deın;ryoıta 
rı Alınan ordtılarımn ikmal ihri
yaçlı:orına yetecek kadar elverişli 
değildiı-. Bu yüZden Urallara d.'oğ· 
ru uzanmak ıiçin gerek Baltık ve 
gerekse Kara-den.izden ist:.f..'tde el· 
meıieri icap ediyor. Zaten bunun 
lüzumunu geçen sonboiıarda an· 
lamışlardır. 

Ruslar Sivas\iopol müdafaasına 
yardım için Doneçte tekrar bir 
taarruza geç-ebilirler; şimaMe Le
ri ngradı muhafaza için Vo!1cof 
ndıci boyunda taan-uzlar yapıyor 
larsa da bu neıbri garbe geçmeğe 
muvaffak o!amaml§lardır. Bu ne
hir boyundaki Alma.n müıdafa~ 
~k kuvvetlidir. 

Hulasa; Sivastapol yakın bir 
tehliloo geçi.rmekıtedir. Şim<liyc 
kad~ cereyan eden kanh savaş
lar Rus müdafaas>ı>m bozulma· 
dan d:ryarrchğı.nı, fakat Almanla· 
rın da Rus mevZ:lerine tamamiıe 
sokulduklal'lnı ve ilk Rus hatla· 
rrna sa'.d1rchkla:r.nı göstermekte
dir. Mı.lhard>e şimdilik bu safha. 
dadı.-. Bu itibarla Sivastopolun 
çabuk düşeceğine fu. imal verile-
roez. 

Libyada 30 sene 
Y uaa: Ali Kemal SUNMAft 

İtırlyanlar otuz seneednberi 
Li.b)aY• e'le geoç!rmış, oraya nü· 
ius yerleştirmek için de son on 
sene1enb<-ri çal"jmağa başlamı;>
lard . Bugün 'se iki sc:nedenberi 
Libya harp sa.lın~i<tr .Bu haıl:ıin 
b.a.şlarıg1cıneta esrareıııgfz bir tay
yare k.ızası n<"ticesiıv·~c Ol~n İlaJ. 
yan hava mar~ai ltalo Baılbo 
dünkü ve buı;ünkü Lfüyadan 
:.,aıh<ecı!lirken lılı; unutulacak si· 
"'-alaıxl:m değildir. İt:ı1o Balbo 
Llbyanm tt!!lumi valisi idi. O ge
n:., sahada İtalyan h:i.klmiyetini 
yerleştirmiş Olmak f~re:Uni de 
§lmdilti d"vk:-t adamlaorı içinde en 
ziyade benimsemeğe kendıi.si~ 
hak gören .Maro,.;al il:ı.lo Ba.l.bo 
olm~tur. 

BaTuo ne i~ler becere! gir.i anla.· 
tırken Libyayı e"le geçiıul'Ck iş
lerinde en ziyade tayya.~n is
tilade etti~ini söylerdı. Onu ~t· 
hetn:ek Jç'n vesile srıyan bazL 
Fran!<lız muhabirlerine anlat.ıTd:ı: 

ı ıç cı beni Ml y ye öturemi,yo !ardı. Lokar' =•ar CEIT' yeti yaptrğ> 
teşelbüsler sonunda lokantacıla· 
ra '"'"" edilmek üzere Pa~tioıJıçe 
fabı:'·ns r<! m su bar ,ığı tedarik 
etm· tir. 

Uru buco~.ı görünıniyen çölle
r! şimak!i>n ~nuba kadar kt>rvan 
la g"Çme.k >r.in ()sk:den iki ay hl.· 
zım iken Trı:..blustan Gate kadar 
Balbonun tayya1'E! ile aocak dört 
buçuk saatte ırtmcsi ve öyle u
zak bir yer '..e : onn k tutm&sı İ· 
ta. an ~;r.ı_,1 yeuni ora:ara kadar 
gcit~rme ıc: f giirünrr:• ·n. L.i.· 
kin İtalyanın §jru 'i Afrilcada o 
gc~ .ia y€d ohllm<>k için 
da.ha <;ek ugroşma. ı IW.ıım ;;:•li· 
yodu. Bu dn ancak par" ıJc ola· 
caktı. Çıi ·kü haV"ncan tanare ile 
o kı::d:ı.r çabuk gıd'p gel!T)('k de 
y~t'şm•yecekt!r. Ciilde saı;lam bir 
su;,ette tııtunıııb 'mek ıçin ~'Ok 

çalı~rr., 'a ve pü çok p~ra sar· 
fına lüzum vardır. 

Pe an .kafa la s:ırı ç:a.ntanın bi .. 
k • ı ha t la.m tıac 

- B r ~ bana onun cal n .i..'11, 

:r.ıısırı.. ~aya ıaka y p ak ısl<,'<liil•n.ı 

l•.e P /U t of t ~ti! 

Ağ!, • 'ıu rr ç """ ,.at..k. 
ten ok bı bir fı ~ı"ı; 

-Alç.<' • 
Bu ıJı y n ilah y ! Ona b:Jı:amı. 

yordu •• • .• Ou. nııı b r ı.cu.:ıd.ın ııes

lcr "' , di; 
- Çantayı bıudıu<! !5ar ta buy'ik 

111 ı l yı 

l~ee.ct 

- uetirin burayl\, derlı;ıl rnJhilrll. 
Tet z' .. 

"le'el' 0J..ı7.ordu Yar:ıbbiL.. nu ne 
t.ınp ve ko.:lwnç b"· 8'1hr yd1 bu! 

Ü .rom lı buyUk m•ınur _,,o,1 bô. 

Uxı,r,; b: " dJ:ı.<\il: 

- De ek çanla;n sa ç .cr ... cımız'. 
- KaL yyeıı~ .• \" .ı:nız b:ına bir 

g n Pı'CIUOS şala olarak bunıı l<>ltl.t 
etti. 

- Ne cevap ver; niz?. 

- Hırsızlıtın ~na bir harekel oJ. 
duğı..nu, bunu yopma&c istemediliml 
ye kendlo on! de men edece! mıL &oy/o. 
dim. 

- sonra?. 
- Sonra bu m<G< le bir daha ınev· 

%UU b&hs olmadı. Unutu idu eılti •• 
- l!ad(".Jl-'z z;."Pl<J1.ındu, imzalayı

nız! 

Efünc uzatılan ı>r kAt'.dı imza!a
d ..• oı>dan sıınr.ı. ne oldu balırlamı-
7orıım. Dllşüp ba)'llm~ 

.... 
Göz!I il lı'r hastahane oda"11\ın b•· 

,.._. ve lo~ duvarlan &rilSlnda açtım. 

l-L.!stahı!:ıeye gır min htit..ll. nda 

h n e y:ı tın:. y , "."' \ b ni zi.. 1 

ya '"e g•klikl nnı soy!Pdi... Garp 
b..n.m kur..ın vardı · i z:.r.ır t. gel· 
sin! •• 

lle:nı,,.re dlşan çıkl klan sa:ın ko. 
pı aç 'a ak içcıi s7 hlı b·r 

ar a nd..'\n bir erk ' iı;erl t:iı ~ler. 

Gül.leri .e ın am ~12c ktım! .• Bo be

ni m.ka 1 n Aıı.;ı.ııJ.:'\ ne do Um. mt.har

rir r ı: ·ttı! 1 Yar.ı:bb: ö 'ller dirilir 

w. · ... Yoks:ı bu bor af ve ftiaat me
le;;;. mıydı! ... 

K&.rım mal-ııun ve zayıf yüzünde a
CJıklı ve m lşfi.k bir tebe.saümle YJnıma 
geunştı. O l((lzel gbılertle yll2D:r.e 

bak ycrdu. Nu.s<"et n gmleri yaı 1 ıydı: 

(Devamı var) 

Bu s•bahtan it b:ırcn r:oüracaat 
eckccı!t Jokwıtacılara ilıtıyaçları
na gi.'re bu bardakların tevziine 
ba(:anmı.ştır. __ ..,_ __ 

Deniz bandosu için 
alınıyor 

talebe 

Ank< radaki musiki ged kli ha· 
~rlama erbaş orta nıektc'binin bi· 
rıncı smıfına deruz bardosu için 
)·en• talebe kayıt ve ıkı>bulüne 
•ba an·lm ır • 

20 ~'Ustosta niliJ)·d v.:!rılccek-
tii. 

Libyada yapıl:ıcak çoktur. Bun 
ların anlatıldı~ı. söylenciigi sene
ler ftalyarm Habeş'stan ;mpa.-a
torlı• "unu ele geç'rdiği }~lJ.ardır. 
O zaman Mareşal Balbo da r eş'eli 

d' /";~""eri de. 
L 'Jya mevzuu:•un diğer saf· 

\ MAHKEMELERı 
1 

Demir tavında dö· 
vüiür, güzel 

çağınd sevilir r 
- Ah k•rat..ı eh! Bu sefer de kaçır

dını l{açırdıan degil, yakabdım... Ya
.kaladım amma, kaç pııra eder ki, it 
tiı;tünde )'Sd<:alıyamadıın. 

babartlaa 
za ara 

- Seııdo de kab~ var, :lımlma 
7a! İoll.b.ö.U bu za.man<;ı, antra»it buluı 
da, !blW\çeye mi bua.kıç?. 

- Nereye k<>)'Oayım, birader'!. Evde 
yer ;rok ki!... Bahl.'CYe koyduk. Bah
ç<nin duva;rlıı.rı da yi*""k. A köpoğlu 

dese lo.saon, lrcdi mOOn, lcorteııltde 

misin?. penccr~dc bC'-ni gördü.. Elinde
ki çuvalı. bır:ıktp duvanlac tırmandı. 
.D~rı atladı Dönüp, evin kapıunın 

önünden geçeceik. ~ yol yok. He
men kapıya koştum. Ftrl"Y!p kapının 
önünde yakaladlın .....,,., !taç para e. 
der? Ben ümit edi:>'Ol'dllm ık.i, ~linde 

s\Ya'lı kömür izleri ola.cait... Ne ,._ 
~. aclıyamadlın ki... Elleri, terte· 
miz y,ikAlay•p te:ılim ettik poli.. .... Ge

liİ> bııklılar. Yarıdan fazla dolmuş çU· 

vah buldular bahçCJ.e... Aln.!na, ne 
t-.ıyda ki, çı.:;va1ın bunt;,n olduğilnu is
~a.l ett'ntırk ıursel<" ... 

Mah.ı:c.eınrye gi.'"dil r. D.'.J\·acı. kömür
le inin ;,.'lh<,etl<n bir mMdetl<nberi 
çal-rL ~ , 'lu .&atı:ıh ta bunu ,.ine 
b:ıbçede göı'ClıigU!lU, duvar<la.n aUa

yıp iiblır tara.il:!~ k ç '~ y?.kBladı· 
ğını sö:J lcdf. Maz:nun !hC$>Gini inkAr 
etti. 

Mahk<'m<', d<-1;[ yoıcluğundıın dolay1 
tpO..z.Uun C<=.h~ ı,,e.·aeUnc !ca.rar wı'<i.i. 

.:Nla.zntm, muıımwı. sev~ içinde 
mahkemeden çilk.ıp uz;.ıkJ.a~tı, D.ava

cı, ytne nııahk{'mf-ye girmeden evvel 
k<>nu.f.uğu aıl.:.mla beraber konu§arak 
yüı-ü.yordu. Yacında.ki, 

- Ne d<:ı·kı·? Dedi. M$'1turdur: 
~Deımlr tavında dövülür ... Gil<el ç&· 

ğında sevıllr .> Sen i~ tavını. çağmı 

b.çrrmışnon. Biraz daha 1ıetiık da vra.... 
nıp bahçede yaka lasaydm!... Aıı:ıma. 

atik. ayagı ke>ilir roin bahçeden. Bu 
ona &öz dağı oh~ıUiltır. B;r daha uğra .. 
yamaz. Hem de, bu 1ı;te yin.e sen Ur
ıı.ın. 

- Neden?, 
-- Ntıdeıı olacak?. Ş:uıdi çuval hem 
pıluıh. h~m güç bch 'uyor. Bedava. 
dan bir çuval sııbôbl oldun. Çuwl 
ba~e kaldı. 

- Ya mahık.ome ma.ısrafına ne bu

yurulur?. Herif teraet etti. 
- Aldırma, azizim. Nasreddin Hoca· 

y.ı bilmez m"'-'n?. Dördünü kuruşa al· 
dı.tı yumuı>taların bt~ini lı:ıırup •
tarken <Ne yaµıyorsun Hoca?• Diye 

sormtlilar. <Dc;SLl:tr ı.lıf verfıtte gör· 
.ı:ün!• demi(. S6l"1l ticaret te onun 
ıılbi .•• 

ı:rtiSEYİN BEHÇET 

balarına .,ellnre; 911 de Trablus 
harbinden sonra u.ı;ıt üzer.iır.de 
İtalyanların eline geçen Llbyooa 
itulya·n hakimiyetim kurabilmek 
için seneler geçmek Jfu<ı:m geı.. 
rrGjtir. Bunu da İtatyada 9'ı2 de 
işbaşına ge1miş ôlan ş>mdi.ki, irla· 
re şimali Alrik>ada İtalyan hfıki· 
mlyetin.i ku..ım>ş o:ımak şerefuı.i 
{ioend.s.:n n evvel gelen •hüJdl.· 
metle.re bir tür!ü bırakmak iste
m3z. ş·md>Jti İta}yanhır Libya.
dan ballısc~rken aşağı yukan 
şöyle derler: 

- 911 haı<binde Trab'\usg;,rp İ· 
talyava geçti. Fakat ondan SOll

rak.i seneler Trcl\ılus ve Biııgaz>
de devamlı isyanlarla karşı:lasınak 
mıtibl.!1··,yE'lli görühnüştü:r. İtal
yanlar o scne~erde hiç rahat ede
rr.ell'.i~lenlir. 914-18 harbinde de 
ş:maıf Afrika çöllerinde İtalyan 
hlık:miyet;.li kurabilmek imk.ln
smh. Çü!Ü:.l\ Romadaki· hükiımet 
o tarafla meşgul olanuyordu. Ni· 
hayet 922 ye kadar bu hal böyle 
devam etti. 

Şimclıki idare o rene i.§d>a~ına 
ge<>)nce Li'byanın vaziyetini dü
şümlü. Trablus ve ~gibi 

. geniş bir s-"bada tutunabilmek i· 
.çin cenuba kadar inmek. bütün 
hududu tamamile ele geçirmek: 
l!a.z1m&. Bu da çöllerde uzun u
zadwa muharebeleri göze alm'ak 
deır . ./ <t.i. Ş'mdi'• İtalya buna 
ancak 930 da mın•affak oklu. 

işte şim<lıki talyamn ba.şında 
buluna.nlar için ş:mali Afrikanın 
!t::.lyamn el~ki kısrm tıtma
mile onların hü~ü altına g':.rmiş, 
ar'1k yetlıler tarafından hiç hir 
mukav<e!". t in 't:inı bıTakılmanu
dıye sayılmaktadır. İtalya bu sC: 
!er h2rb" g;rioceye kadar bu 
böyle .oi .Lakin İtalyanın 1ng:l
tere ~deyhJıe harbe girmiş olma· 
sı ~arki Afrikadaki ısıer·u; na"11 
altüst etmiş ise ıfmali Afrikada 
da hali büsbütün ooğıştirm:şti<. 

Geçen ı i harpte İtalyanın 
İngil!ere ile beraber olmast şİina· 
1i Altrikada İtalyan:larrn karşılaş
tıi!ı müşkülatı çcik hafiletmist'i. 
Çünkü İtalyan a!~y!ıtarı olan 
ye1Jct"in İngiliz<:rden yardıım gö 
ı-emiyorlard4. Bu sefer >sc keyfi. 
y<>t bu-ı.un aksin .r. J, anın 

böy 1e otuz ene1ik b·r t:ıril çesi 
vardır. 

Yuan: Ahmet Şiihrü ESMER 

1942 senesi ilkbahan, hanbin cıı 
sakin ayları olmuştur. 
Art~ mayıs geçnıişt.ir. Hazira-

nın or!asma doğru gidiyoruz. Y a:ıı 
girmiş demektir. İlk.bahar ayla· 
nnda Rus ceplıes'nde büyük ha· 
reket:er olmadığı g'ıbi, d<ğer cep
.heler de büyük hareketlere sahne 
olıınaınıştır. Garbi Avrupaıda bek· 
lenilen ikinıc.i cephe açılr;;adı. Yal 
111z marttanberi, İngiliz tayyare
leri A'many:ı üzerine, g:ttikçe ,.,. 
ğır!aşan ve sertleşen tayyare tıı.

arru1lan yaopmaktOOırlar. Bu ha.. 
va mıııharcbeso bakımından ,t:kin 
ci ceph()> sayılabilrrse de Rus'ıırın 
!bekledikleri ve Amerikalıların da 
açılaca,i(ı ümidini verdikle'ri ceı>
he değildir. Düü ete !1ıyl.iı:tır ki 
g I'hi Anupada ceJ)he açı;mesa 

meS<"l<?oinde İngıUzlcr son dC"Teee 
çekingen davranmaktad-:rlar. Yal· 
ııız kara tE.-ŞObbusü bakk daki bıı 
çekiııgen:jğe mukab:i, Jı:ııva lejeb 
biislcri hakkında büyük vııit:crde 
bulunmaktadırlar. Bu sır~ia A
merikayı ziyaret etmekte olan İ~ 
g;ıız İsllh$al Nazırı I.ord Lytfle
tondan, hırva taarrı.ızları.nm bıı 

niSbet üzerine devam edip et:ın>

yeceği gazeteciler tarafından so
rWd.uğu za:m an, Nazır şu C€'Vaiıl 
venmiştir: 

- 'Bu nisbetin devam edeceğt 
hakkında bir sual nasıl sorulıılb;,. 
lir? Devam etmekle kalmıy<ıcak; 
artacaktır. Taarruzlara. henü:.: bl19 
ladıl<. 

Uzak Şarkta da ilkbahar ayl• 
n sakin geçmiştir. Japonlar mü· 
cade1eye kışın ortasında gidiler 
>'il ilkbahar girmezden evvel •bü
tün U2'.c'.< Şarkı istilfiları altma 
alarak A vuştrızya ~·e Hindl::rona 
ka-dar dayandılar .ilk bahar a vJ.a.. 
rında Japonların, Hiııdist&.'1a ve
ya Avustrnlyaya doğru biT taat'" 
ruza geçecekleri zannedilmif$!1 ve 
Japon re9lni ıı&ıcflleti, böylf> bir 

te,jıebbüsün hazırlanmakta ~klu· 
ğuna inandıra<:ak demeç:lerd~ bu· 
undular. Japonlar, kah Avtllitral 
ya<lan, kah Hindistandaın, falro• 
~ çok Avustralyadan ba.'ı•etti 
!er. Arıcak ilkbaıhar ç>ktıı. Yaz ger 
eli ve bu taarruz da ba:jlamadı. 

Yaza doğnı haşlıyan bir hare
ket, Llbyadaki mtıver taa:rruzur. 
dur. , 

Bu Llbya teşelfuV..ii söy'lcııı.ıiğj 
ne göre; biri mibıver taralfuıdan, 
Rusyada KafkaslaN, >kineisi de 
J a.pDnya tarafından Hi.ndlbtant. 
karşı başlanacak olan diğer ild 
taarruzla birlikte yapılaoa!.."tı. Al· 
manlar, Kafkaslal'ı aşarak ve M,,. 
sın geçerek, Japonlar da H.n~ 
lan üzerinden yürüyerek, Orta 
Şarkın bir nıokt.asında - İrın:la 
mı, Irclcta nn bir yerde· rn.ihveriı> 
garplı ortakl.a.n mihverin şark"• 

' ortnği:e ek>le ve-receklerd'ı. Mil.P 
verin büyük i.lk'baJıar pl{ım bu)"" 
du. Halbuki bu pUının oo müh:t11 
iki taarruzu • Rus ve Hioo:CJtan 
llıareket:leri • ille.bahar ay'lamıda 
başlamadı ve onların yerine, yaıl 
gelir gelmez, Ubyaıım çöll'l?rinM 
münferit bir taarruz ba.şlamıstır. 

Bununla beraber, bu süı'mn• 
baktp da aldanmamalıdrr. M hv<"I' 
devlıetieri bu yaz B1Ylan icinde J9:ıll 
haıi>inin erı büyük hıımlesini ye? 
malt kararında Ye 7l0l'Ulldadırls1'· 
Bu hamlenin nedim ilk~ ay
lan rzarlmda yapıbnadığııım izır 
lhJ kday değildir. Bugün her iki 
tarafça, bunu izah yoliu söylene
cek sözlerin anc:ık pl"Opll€ancı
değeri o1alıilir. Do/jru sdbcple!'• 
hıupten sonra anlaşılabilece'lctit• 

,. -
Birİ!"İ.'lİ·"DEgai 
fiepım1zın 1 

Geciken dul 
maaşrarı 

Üs'.nıdanıd Solak Sinon msh~l· 
~esinde Topçu R ;it so~ah.,,d:ı 4 
ı11.1maralı <"vde pturan !.!uza[ft.:f 
Öclen ya:;ıyor: 

c.Aı1neınin babamda! kal :n \re 
her üç ay~a bir aklığ.m: z .,.,3aşı 

var. Diz bu p:lr"lYI l:"~arlf V•:>Jt.A~ 
leti nıı.rnın:ı ı.ediyrı yep:ın 7.ı. ~t 
B:l'l'lkasından almaJ>.t r,z. J:.'akat, 
Haziranın onunu gec"Jw h3l e hA'"' 
ıa &.la.rnadık. H r zam..:., boy le o
l~r. ~ 1aişrt.l:n;z.. anc .k b p.:ı.S 
il•• tem.in ediyo:-Jz. Al ~ l rtt= 
elkltat glfzibfi çekm nız.i 1c& c· ,, ~ .... .,, .. 



(Bu yazının metinler1_Anadolu A .. 
jansı Bültenlerinden al~:.,..) 

Telhds eden Muammer ALATUR 

İtal'yarun dünkü 10 bazlı:anda, 
ıt•t'alar harblnin üçüncü yılma 
girmiş bulunması münasebeti.le 
İtalyan ga1Zeteleri genioş neşriyat
ta bu:lunımışlardıı-. 

Giornale D>talyaı gazetesinde 
Gayda şöyle söylüyor: cBritanya 
İmparatorluğu Aıkdenizde ve şi
ma1 Aıfrôkaısın Almanyaya karşı 
<loğüşınek arwsunda olmasaydı, 
Almanyaya karşı. olan Avrupa 
harbi büsbütün ba~ka bir maıhi
yet :ılırdı!.• 

D;ğ<!r Roma ga'Zeteleri de hu
:ıasatan şöyle söylüyor-ıa~: .Bu 
yılc'iiP.ümünt!e, İtalya, Anglo -
Sobonlatrn hesaplarına aykırı o
larak, yalnız da!ma ayaf·ta kal
r1. yor, h.er zamank.i11'den de kuıv ... 
veıli Dlar«k cephelercle dGğüsü
yor ,müttE"fiklerile zafere b!rlik
te varmağa oı:metm!'ş bu1unuYQ.r.• 

RUS CEPHESİNDE VAZİYET 

Sivastopola ka-rşı Alman ve 
Ru•men ta.<1yhlti gittik<;e artmak
tarl>r. Fakat vaziyet hakkında az 
tafsilat gelmiştir. Almanıar şeı'ıre 
doğru bir miktar dıiha ilerledi'kle
rini bi1dirmektedir. Ruslar ise; 
kaleye karşı aypılan bütün taa,.... 
ruzların ağı.r zayi.atla püskürtül
düğünü söylüyorla.r. 

Fakat bütün cephede, taarruz 
ve müdıflaa hazırlıklarınm son 
ha<ldi·ni bulduğu anılaşılmaıktatlır. 

Şjm<Jr milyonluk ordular a<;1l 

mü~hiş savaşa giri;.ecek va:zivet
tclirler. Sovyetler ceJ?'neye g\den 

Salahattin En:s'i 
kaybettik 

Türk maUbuat aleminin emek
carlarıncl.an mı.ıharrir Sa.Jıa/hatti11 
Enisin müp~Ei!a olduğu hastalık
.tan \kurtu1auuyarak bu saıbaıh 
saat 8,30 da vefat ettiği teessürle 
öğrenHm?ştir. 

Uzuın za:mandatiberi Deniıeydl
Ia.rı İdaresinde neşriyat şefi ola
raık çahşma<ltta olan Sallllıattin 
Enis ayni zamanda Son P0cr""'ta 
yaz.ı ailesinde de bulunuyo~du. 

Cenazesi yarın Son Posta mat
baası yar.ındırki hanesinıden :kal
dırfüıcaıktır. Keder dide ruıesıne 
taziyetlerimizi sunarıız. _ 

* Evvell<i gü.n Kartal Ma lıtep•sm
de ra.ık'l lç:Yp zerhirlcnereık öldük.\€r!nl 
dün ya.zdığınıız ır.eyh9n.eei S.f<r ile 
11.'t:"vfiğe bu rakıyl gönderen Alinin ze ... 
bir ı.oydu~ anl8iıLırak Ali yakalan-
mıştır. 

1 
___ ı _ı __ 

İtalyanın. kıt'alar harbi
nin üçüncü yılına girdi
ği gün - Sivastopolun 
sıkııbrılması bütün şid
detile devam ediyor -
Libyada vaziyet - ja• 
ponlara göre, Midvayda 
kayıplan ne kadar?. 

askeTlerin yerine, geri hizmetler
de kadınları i6t\bdam etmektW!iı-
ler. 
Boğuşmanın geçen seneye na-

zar.an da.ha şiddetU olaocağına şüp 
he edilımeınektedir , 

LİBY ADA VAZİYET 
General Rcmınelin Biiri Ha

h'YTil mıntaka-<orna katışı son şid
detli taarruzun da muvaffakiyet
s.ız1'ğe uğradığı anlaşı.hyıcr. 
Kaıhireden bildirildiğine göre, 

Hür Fransıız garnizonuna yapı

lan taarruz ç<ık biiyü.k olmuştUT. 
Hür Fraooızlam teslim olmak ro
runda bırakmak için &e büyük 
teşebbüslere girişilm'§SC de, bun 
lar da boşa ·çı•kmııştır. 

Karşılıklı hava akınları ~ide<lt-
1e devam etmektedir. Bununla 
bera,'ber muharebelerin kat'i ne
ticesi henüz malum değiıldlr. 

MİDVAY HARBIİ 
Ja<ponl&r nih~yet Mi<lıvaıy har

bi hakkında ıeblğ neşr~ltiler. Bu 
tebliğe göre beı."ıeri 9900 tonluk 
Entı"Cprisse sınıfından ıbir, Hor
net suııfmdan 1iğer uçak gemisi 
haftı."ılmııışt~T. 120 uçak d'iiışürül• 
müştür. Daç Harbu:rda 14 tayya• 
re taL"ıriıp edilmşitir. 

Japon kayıp lan ise bata"- bli~ 
uçak gemisi ile hasara uığrıyan 
diğer bir uç.ak gemis'.nden ve bın, 
kurvazörden ve üslerine dönmi
yen 35 uçak<an ibarettir. 

Tek tip ayakkabı mi:• 
sabo.kası neticelendi 

İkıtısat V•kAletinl.ı emrile açılan en 
ucuz ve sağlam a7akkatıı müsabakası. 
hak1c.Jnda bu sa.hah jüri bey'eti kata ... 
rırn verm:st'r. 

Scıkft nümun~Pn erk~Jer için: KHJ 
ve yaz giyilme'k üzere Yolgeçen hanın ... 

da Tahsin Cig;d'in köS•le ve deridEn 

nümune&i tek t;p kabul ecfü!Tuştir. 

Fakiı- oocukl:a.rı içi.n de yalnız yaz 
mevsim: ic;in altı ta."Yt.a.d.an olarak Ka..cı.. 

deşler kundura mağazasının yaptılJ_ 

nümune te"k: tip kabul edi]rni~r. 
K-ad.tn tipi. ayakkabı fçkn numuneler 

tama.rnlanmadığı'lldan gelecrk h~fta 
karar verilecektir. Bundan sonra dört 

kişil :k ·b'kr hey'r-t nümuneleri ]lotısat 
V~klf\etine gönderecektir. 

_...,__._ 
* İnhisarlar Vekôli bu sah•h İnhi

snrla.r İıdaresinde meşgul olmu.ştu.r. İ
dare çay ve 'k;ııhve s&t?şına 1 Temmuz ... 
da başlıyacaktır. 

• 
Gayrimenkul Satış llanı 

İstanbul Emniyet ~andığı r~1üdür1üğünden: 
Roprn Fillzll ile Norayu• .A!rınan Filiı.li'ye izafetle 1.-ayyum· rc~terina M-ercan 

Ha.la.çyan 27217 hesap nu:r.ar~iy1c Sandı~an ald.ı.ltları (850) liraya kıarşı 
Bey'Oğlundı Hü~_l.) ·.:ıağa Kocal~.pe m.ahal~es-inin Aşıklar 90ıkağında eskı ve y-eni 
4 numaralı .k.fı.gir evi ıbl-.ri.-ıci derecede i-polcık etmi!iler<lir. 

Docyada mevcut tapu lı..""aydı suretinde me21kür gaıyri meıııkulün t"Kccatepe 
mah.alletıinin ayıoi sokakt% ayni kaıpı 344 .salıiie, 527 ada. 2 Pdr .. el nu:naralı 110,5 

Metre miktarında. !k&gir ev olduğu beyan edllmiş-1.ir, 'l'apu kayıdında Rıopen his.. 
eesitün ııarnayak. Hamparyanın alacağından dolayı 5 i.."lci İcranın 9'40/2'6S.2 numa
ralı dosyası ile Mah.cuz olduğu bi.ldirilmi.ştiır. (Bu lkıeyfıyet Sandık ve müştcrile
ıin hukukuna müessir değildir.) 

Dosyada m"""ut ikraz -scned; mucibince hududu Sağı malh.1(11 arsa bazan 
Ka.prilyan hane bahç.esi ve baz.an Aıvraıma'kl hane ve bahçesi :)Ol tarafı Hancı.yan 
?>A.ikael hane ba.hee:;l a:rka6ı Onni!t NihaıJelyan ha.ne bahçeSi cepl:ınSi Aşlklar sa
kağı ile mahdU!ııtur. 

İkraza ,.s.as olan muhammin r'l.ııoru T!luol>ince me?Jldlr gayri menkullln 
umlbm mcsahası 114: metre muırabba.ı olup buntlau 65 m.eıre murabbaı ikısmı uı.eri
ne l«ig'.r Uç katlı, çatısı aıhşap ev yapılmıştır. 

Binanın birinci katında 2 oda, ı mutfak. 1 beli, ikinci katıında. 3 oda. ı 90ta.1 

ı heli, üçüncü katında 3 oda, 1 sefa, i mutfak, bir bel!., elektr;ı.; terioos ııava
gil2.ı t~tını llıavidir. 

Vad~in.de borcun vrritmemESinden dolayı y&.pılan ta!klp ilu.rine 3200 nurna
r-r;.ıı kanunun 46 ıncı madde.S:..nin malufu ~O ıncı nuıcidesine göı·-e satıJması icap 
(.'elen yı.karld3. ya.z..ı!ı kMiı· ev blr bııçuk ay m-üdd-cUe açık arttırmaya ık<>nımuştur. 

Sa'tı'j tapu sicil ka.y•dına. göre yapılmııktadır, Ar11ırme\ya girmPk istiyen 
(41.2) lira pey akc~i ver:ecef:i.:Lir. Milli n.mkala1·ı.m1zdan birintıı teminat mektu
bu da. kabul olunur. Birikmiş bütün verg·1er Belediye resimleri ve Vafkıf ic;;ııresi 
ve taviz bed.CH ile teli aliye rüsumu borçl ıya aJttir. Arltı:rm~ §'artnam~si 11/6/942 
tarthinıden itiba.ren tetkik etmek iE/.iyenlere Sandık Hu!kuık İşleri Su.rvisiınde 
açık bulundurulacaktır. 

Tapu sii!İl kaydı ve sair lüzumlu izaııııt ta şartnamede ve takip dosyasın.do. 
v~p·dır. A rttH m.aya girmiş olanlar, bunları tetıki'k: eder ok satılığa çıkarılan gayri 
menkul h~,.kfk.ı.nda hC'-.r şeyi öğrenıniş ad ve telakki olunur. Birinci arttırma 
10/8/942 tar;1,;n.e tesadii! eden (Pazartesi) güııü Cağaloğlunda kfün Sandığımıız
da saat ıo cHln 12 ye k8.dar' yapılacn.ktır. l\·luvak.kat ihale yapılması i)n teklif 
edilecek bedelin terci.han alt'r.ması icap c<len gayri men-kul mükelleiiyetiyle 
Sanr'lık alacağı.nl ta.ı:nanıen geçmiş olınası şal'ttır. Aksi taı.:dirde sıan artıtıranın ta ... 

ahh"idü baki kalmak ;;ortiyle :W/8/942 tarilloıe müsadi! (Ç>r;•mba) günü ayni 
mo.i1alde ve ayrıi sn.atta son aptt1r-ması yapılacaktır. Bu arttırlnada gayri men
kul E'n çok arttır:ı.nın ü.:tünde bırakıla-ca'ı:tır. H:ık'.arı tapu sicilleriyle sabit ol

m1yan a1:\k&darlar ve irtl!ak b::ıkkı sahip eriınin bu ha!kJarını ve hususiyle faiz ve 
ma"S;.1rife dair idda!lur!ni il:ln tarihinden ıtlbaııen 20 gün içinde evrakı r.:ıüsbite
le1·iyle b('rab~r Dairp-m'.ze bildi!'mcl2ri IA ımtlır. Bu suretle ha.kln-ını bildirme
mi§ olanlarla ha'·ları tapu ıS.icil!erile iabit olnızyanlar satış bedeinin paylaşma .. 
sınd:ın h.ar~ kalırlar. Daha fazla ıınah1mat alınak i-.stiyenlcrin 941/275 dosya 

nuına asiyle S.ınd~kıınız Huk .. u!k. İ§leri S~rvisine müracaat etmeleri lüzumu Han 
ol•J:nuı'. · + .... 

IOİK KAT 
EMN1YEr SANDIGI: Sandıktan alınan gayri menkul fi ipotek g!lstermek ıs

tti.y~tere muharrnninlerimizin koymu.s ol .uğu kıymetin c:;'o 40- ını tecavüz etme
mek üzere iha!ı· bede~i.n.in yarısına kadaı,: borç vermek $urt:tiyie kOlaylık göster
lı>aktedir, _ (6~85) 

RUSLAR gaz 
harbine hazır
lanıyormuş ! 

Berlin 11 (A.A.)- D.N.B. a
jansı şu ma!Uınatı veriyor: iBir 
müddetteıfueri Sovyetler faali
yetle gruz ıharbiıııe hazrrl:sınıyoıı. 
lar. Esir edilen teğmen Levkoıf 
demi.şbir ki: cResmen yalnıo: mıü
dafaa ıtedbirlerinden baftı.sedilio
yoı-sa da, Sovyet Rusya.da ga'll 
hanbi için büyü1t iha'Zlrlık yapıl
maktadır .• 

"Aloisyen,, adaları 
(! !ncl sahifeden Devrun) 

edilmemi§tir.• demiştir. 
Afoisyen anaları lfiOO kilometre 

uzunluğunda dik yaTlardan ve 
kıymetsiz kayalardan ibaretıııi:r. 

Evini yakan kadın 
E!'enköyünde Kozyatağı cad• 

desinde 17 numaralı köşkte otu
.ran ve buranın sııhi\bi buluınan 
.Güfüistan adrnda ihtiyar bir ka
dın di.iın, içinde çdk kı·;mıetlô eş
ya bulunan l©şloünü s'·gorta pa
.rasLil>!> tan:ıaan y:ikımak istemiş, 
ateş sörı.dürülmü.'jtiir. Köşkle için 
i>eki ~ortalı luymetli eşyaların 
,Gii'lbifıtan tarmından bir kaç gün 
evvel köşkten çıkarı.!arnk baZ11 
,allbaıplarımn neııdir.e ta.şııdlrğı an
laşrllnı:ı!§, kadın yakalanm.ştır, 

Suikast davası 
karara kaldı 

Ankara Ağ•rceza ma!hkemesin
de boıtiba hiitlisesi ma:znunlanın
dr.ıı. Kornftafla Pavknun dün mü
dafaalarını yaptıklarmı yazmış 
ve muhakemenıin saat yarııına ka. 
dar o1an ce~eyanını okuyucuları~ 
rmza lbhldlıııniştik. 

Korniloftan sonra Pa<t'lofun 
türl<çeye t011CÜJne e<liJ.en müdaıfa
anııımesi za;bıt katiplerinden Ba
yan Münevver Dülgü tarad'ında'll. 
okunmuştur. Pa.vlctfun müdafaa
nameıs.inin oku.n.ınam 'bittiğıl za. 
man, saat 21,15 i bulmuştu. 

Her iki maruıun da kendilerine 
i!snat edilen suçlarla a.takaları ol
rnaduğını, binaenal<ryfu masum bu
lunduklarını ileı1i sürerek bera
etlerini iste.miı;:lerdir. 

Evrak tetkik ediımek ve icaıp 

eden karar 'Verilmek üzere mu
hakeme önümüzdeki çarfl'll'Jba 
gününe btrak.ılınııştır. 

Avrupa hattı 
O iııci Sahitedcıı Deve.ml 

göreeekh~rdir. 
Buıgüne kadar Sirkeci ile Kırk

!al'el.i arasıncl:a yaıpılan tnen se
ferleri köprüler aÇJlmca Soıfyayaı 
,.·ıııdar devam ed.ecekıir. kıışa ed!i
len Mer'ç köprüsü ile diğer köp
ıfüeı,,J,en tecrlibe trenle•inin ya
!'ln geçeceği zann<ıdilmektel'.lir. 

Uzurıkiipri.iden sonraki kımmla
rı teslim alacak olan deıniryolla
rı hey-eti dıe lıu sa;bafö. Ankaradan 
gelmiş ve öğle üzeri husuısl bir 
marşandiız treniJe hududa hare
ket etmi.ştir . 

Yoku olarak şi.mcı::lik ya lnrz 
ak.~amlar• saat 21 de Sirkeciden 
hareket etmek üzere konıvansi
yonel i.şliyecekUr. 

Avrupa hattınm ayın yirmisin 
<'.en evvel açda.mryacağ1 taı.'ımin 
c:unmakta:C:ıT. A'VI"upa ekspresi
nin Eşletilmesi şllıııdüik: ıınevzuu 
bafrıis değildir. 

Pltyondan Sivilin.gr.ad akadar 
olan demi.ryolu da !bizim idaremi
ze bı·rak.ıl:ımştır. Yenli köprüler 
dıe hlz'an idarenıi2ıde olacaktu. 

)Kamp yapacak 
talebeye 

Bir JAPON a(!~b~tf!~!r~::!i 
denizaltısı t'Vaıdooı elrmek ~arnes~e şehııi

mıze gelenlerm rnşe burolarına 

daha batırıldı müraıcaat edereık muvakkat ek-
mek karne.si alacaklarını yazmış-

Melbourne, 11 (AA.) - Avu;ı!ıral
yadaıki müttefilc:Jer uımumt karargahı
nın tebliğine göre, Doğu kesiminde 
şı:ı!k sa!ıill öıı!i.nde bir d(4,-nan deni
zaltısı, bir keş':! birliği tarsfından muh
temel olarak batırılmıştır. Tahrip edi
len japon deni.2.a.Itt gemilerinin sayısı 
bu suretle 9 u bulmaktadır, 

Anglosaksontar 
11 inci Sab.lfeden Dwlım) 

İstlhsııliıt Nazzrı, bu lronuşmada 
Britaııyanın harp istilısaliltwa tı>
mas etmiş ve ıwıhlneli vasıtalar 
istihsalatırun 941 senesi S-On üç a
yına na:ı:aran geniş nishetler d:ı
hilinde arttığını fobarüz ettir
miştir. 

Lord L>tilton, Va§°lngl<>nda mat
buata verdiği beyanwtta ela in·gil
ie.re ve Amerikanın M1hvercilere 
ııazan.n yüzde elli nisbetimle faz
la tayyare yaptığına i~aret etmiş- • 
tir, 

londraıya göre 
(1 inci Sahifeden Devam) 

Pra.ğın 30 kilametre yakmında 
ve Klavlo civarmda bulunan Bi
b:tısıw ismindeki lbu köyüıı halkıı 
'183 11:Ş'ıdien il>art!t;tir. tA!mamaı· 
Heydric!.'1e karşı yapılan suikast 
faHlerinin burada saklanınaların
dan şüphe ederek köyü aramış
lar ve iddiaıya göre ~'eri!Ci b[r rad
yo mürsilesi ile silıahlar bulrouş
ıa~dıır. Bilahare suikastçılara yar
d'.ıan suçil!e köyün tekmil erkekle
ri öldürillmüış, kaıdıınlan temer
kür kampına gönder<ilm~ ve ço
·cuklaı- mün.asip teıfuiye müesse
selerine yollanmışla.r, ·kiiyün tek
mil ev1eri de ldimilen yakılmıştır. 

Cenaze töreni 
(1 !ncl Sahifeden Devam) 

en büyük nişandan ba,."'1:.a bir de 
buket koymııştu.r. 

Cena,ze merasmilndıın sonra 
Hitler; Bohem.ya ve Moravya na
ibi nükıime·lll tloktar Ha.şay:ın ta
ziyetlerini kabul etm;ştir. 

sa da bu haberin doğru olmadı
ğı, yalnız bir şüphe üzerine bir 
münferit vak'ada tatlbik edildtiği 
a<ı1Jaşılmııştır. 
Diğer taraıftan kamp y.apaeak 

talebeleııe kaımp müdde<oince ağır' 
işçi karnesi verilmesi Ankaradan 
bildirHm'stir. 

BİR DÜZELTME 
Evvelki gün ağır işçi !karnele

rine ait gazetemizde çık.an haıber 
hususi isti'hbarahm>Z cümlesin
den iken, yaııb;Iıkla, İaışe Müdiiı
rü Mümiaz Rekin beyanatı şek
linde çıkmıştır. Tashih e<ler, özür 
dile1•iz. ----,,-.-
Çocuk Esirgeme Ku-

rumu kongresi 
Ankara 11 (Telefonla)- Ço

cuk Esi~gımıe Kurumu kongresi 
bu sabah saat 10 da. Çocuk Saraı
ymda toplanmıştır. 

Bu yıl iki vilayet merkezinde 
yeniden ;iki ·Çocuk yuvası açılaı
caktır. 

Kurumun memurlan için pa
halılık zammı olarak on 'bin lira 
verilecektir. 

Kurum 'bütıçe açığımı k!l)latmak 
için 75 'bi nfüahk bir taılısisat ta
lep oluıunaktadtr. 

Rus cephesinde 
(l !nci Sahifeden Peva m l 

ıt>l ld<lia etmişlerdir Ve Ne; kcyıplara 
bakma:X.-Sızın :9eri balinQe devamlı hü
cun1!.&rda buluınmaktadırlar. A}man .. 
la.r bura.daki Rus müdaıf.aasının anu
da™? mukavcın.etfn.i ta:kıdlr etmekte
dirler: 

Berl;n RadY<>Sııınd• rl'SPJ Alman A
jm}S sö"Z.cüsü dün gece derrtişlir ki: 

- cSivastopol dünyaruıı en lrud.. 
retli J<Blesid;r.• 

LIBYA'DA 
O inci Sahi!ed<'tı nevarnı 

G~eral dÖ Gaul bu.rn.daki hür Fran
sız1&.r1n kumaındanı Gen.erat Kölinofa 
bit• mes.aj göndererek; 

- <Biitü.n Fra.ıısa iftiharla 3'ze ba
kıyor.> Demiştir. 

Gözlere Y~·- Gönüller<> U!hrap... Kalblere en büyiik 
zevki. veren, en güul 2 aşk romanı 

BUGÜN MATiNELERDEN İTİBAREN 

L A L E SiNEMASINDA 
1 • &aı-:~!arkııı ıı v ~a~!j~ r!<~ " 

3.50 - 6.45 - 9.30 i 2.30 - 5.20 - 8.30 

Sultanahmette 
Sanat O!<ulu f/iüdürlüğünden: 

Okul atölyelerinde yapılmalı:ta olan !>.<)ele 'şler için geı'<l< göt.ürü gerek gün-

1 

delikle çalışacalk maranııo-ılar ınııbilya ve doğrama işleıinde çalışmak üzere 
Okula gelsinler. (6337) 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden 

Türlkiyede yamıgm, naıkliyat; hayat ve ka;za sigıorta işlerilıe meş
gul olme:k üzere kanuni hiikiiımler dairesinde teS<!11 emlerek ibugün 
faali:yet halinde bııl'llilan Doğan Sigorta Anoo.~ ŞiTk!eti ibu kere ımü

racaactla Galata ~teHğine Şir<ket namına yangın; naldiyat; hayat 

ve kaza sigorta işlerile meşgul o.ı.m aık ve bu oşlenden doğaca.k davalar

da, ıbi1tün rnıfukemelerde, müddei, .ınüd.deaaLey'h ve üçüncü şahıs sı
fatlarile hazır bulunmak. üızere Petek 'I'üıık Llınited Şlliketi.n.i ıtayin 
ey1ediği.n.i ll:>ı1dirmiıştir. Keyfiyet sigor:ta ş>ı:tltetleliinin Wt~ ve müra
kabesi lıal<kırufaıki 25 Haııiran 1927 tarilııll kanunun hüıkümleııine ımu
vad'ik göriillll'Ü.§ olmakla iıliıını olu nur. 

Deniz Fabrikararı işçi Revirine 
Tabip Ahrıacak 

Gölcük Deniz Fabrikaları işçi l'eviri tabip];ğinde ist<hdam ohnnı:ak ve 3656 
saıyıh kanun mucibinoe azaml 210 lira. ücret \llfl'ilrrnek ruz.ere bir sivil tab~ 
alınacaktır. İsteklilerin. istrdalarına raptedecekleri hal tercümelerini Milli Mü.da.-
ta• Velk>lıleti Dooiz MilSl<şırlığına gii<ıderrueleri. <4139 - 6335> 

İstanbul fiat Mürakabe Komisyonundan : 
İlan No.: su 169 
Kuru çayır otu ve samaıı:ıların isUhs'll edihdiği mıntakanın eııı ynl."'ln i.slre-Je, 

;•taısy.on vesa.lr teslim mahallı;riudcl>i nlh.at oatııı fia'IJ.e,ri a;,ağıdaki ş!lkilde 

tebit olumn~tur. 
Kuru çayır otu 

Yığın b.ali.nde kiloot 
Kuruş 

4,4 

Saman 

Yığın halinde Jci1oGu. 
Kuruş 

3 { 

İp ba!yalı kilosu 
Kurur 

6,5 

Balya lanmı.ıı .kilosıı 
Kurut 

-· 
5 

Tel balyah kiloou 
Kunı;> 

7. 

' Bu f!atlere İstanbul BelediYe.1 hudutları dahlllrule İ~t. Yalova, çatalca ve 
Jvarıncıan gelen ot ve samanlarda l<lloda 1 kuruş ESkişehir ırn civarından gelen 
ot vıe samanlardan ise kiloda 1,5 kuruş nakl~ masraf.ın.m. ilavesi kabul olun.. 
dufu ilfuı olu.nur. <"6391> 
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Nazmi Topçuoğ
lunun Makale11eri 

(Ba=akaleden Duvam) 
muştur. Fakat, bu hatalar umumi 
hir üzüntü me\.".Ztıu haline gı!rme
den önlenmiştir. Hiik{ımet lıiçMr 
zaman kusurunu ve yanlışını tas
hih etınekıten çekinmemiştir. E
ğer, unıuınl sıkıntılarımız, wnnmi 
ıztırapluımız olmuşsa bunlan 

ı - İm.kansızlık, yokluk, 
2 - istifçi, sabotajcı, iMikiı.rcı, 

vurguııcıı sınıfın ahlii:ksızca mu
kabil tedbirleri, 

3 - Teşkilatın teksanlığı 

yüzüııdcn o1muşbır \'e yavaş ya
V0§ hepsi de izale edilmek yc>luna 
konmuştur. Paraınız düne nazaran 
bugiin daha kıymetlidir, yarın da
ha kıymetli olacaJ<tır, Sıııbit gelil'li 
sınüın mahrıım.iyetini çe'.ktiği 

mndd<ılcr çoğaltılmıştır ve dağıt
ma birlikleri vruatasile daha da 
çoğaltılae<ıktır. İaşe tedbirleri 
başta ekmcğlu eski nliktarına art· 
tırılışı ofara.k yoluna konmuştur 

ve da!ıa da çoğaltılac&k ve çeş
nisi düzeltilecektir • 

Tiiccar, esuaf, nıcmur, işçi ıolı
likı ile alakalı olan vaziyetlerde 
·de durum i11u1:ıalı buhmya başla
nıışhr ve daha d.a bnlacaktır. 

Ayrıca, şu noktayı da teıbariiz 

ettıir,mck Hi'lundır ki, bu memle
kette:ı tek 3;yccek maddesi ihraç 
metaı halinde çıkarılmamaktadır 
ve ne vaısa, ne kadar vaı-sa hepsi 
memleket içindedir. 

Hal ve hakikat buyken, bu ha
kikati görilp halka anlatma:k ve 
milli bıirliğimnin, milli ıniidafaa
nıızın icap ettirdiği bütiiııJ.tik fe
dakarlı,,<Yıru hergün biraz daha 
hatta fazlası ile istemcl< vadwn 
hunun t.amanıile aksini yapmanın 
bu meınfo.ket.e, ıbu mıını.leket em
niyelıine, bu memleket mi\<kıfaa
sına, bu memleket bidiğine \o'e bü
tünlüğüne zararda'll ·başka ne fay
dası vardı-r?. 

Eazılerllll bilgislı, idralcsi7. kav
rayışsız, gayrisamiıııl gibi tasnif
lere tabi tutsak daıbi eski T<'l!aret 
Vekili Nazmi Topçuoğ!unun ma
kıl.s neşriyatına ve tcukidlerine, 
bunu m<ıl buhnuş mığrılıl g'J>i 
gıuete<len gazeteye yayanlara ne 
demek lnzınıdır?. 

Bu makaleleri yaymakta belk.i 
.bazı gazetelerhnmn •birçok ömek
lerin·de olıduğu gibi lıusu.d men-

fsat hesapları vardır. Fakat, J'.Taz. 
mi Topı;uoğlunun hesabı nedi·~. 
Eğer, bugüne kadar siirüp gelen 
sıkıntılarda, müşküllerde, ızt>rap 

lanla, yokluklarda, gec~ ted· 
birlerde bir mes'uliyet payı ıua
llUlk gerekirse bu pay hiç şüj>lıe 
yok ki uıünlıa-sıran harp b"şladığı 
,güııden bıı yana en civcivli dev
rede Ticaret Vekili olaıı Nazmi 
Topçuoğluna ait olmak gerelktir. 
Zira, 

1 - l\foıııleketten bul:"Clay ihraç 
eden, hububat ihracına müsait 
davranan Gdın. 

2 - Buğday fiatlatmda o g'.in
kü vaziyeti ihdas eden, odur. 

3 - Harp başl&r ba§laınaz tav
siye ettiği fikirleri, ileriye siirdü
ğii tenkidleri tatbik mevkiıinde 

bulunmasına rağmen ta.tb>k et
miyen !>dur. 

4 - Bııyatuı birdenlbire pahalı
laııın.ıısını, istifçiliği, vurgunculu
ğu, gayritabii terefliUeri elindeki 
teşkiliıtla önli30omiyen odur. 

5 - Harp ekonomisi .tedlıi.rleri
ne ve münakale - ziraat - iktısat 
koordinasyonuna derhal gitmiyen; 
hükügıeti ilrtısadô: ve ticari me'ka
n.iunayı güııü.n icaplarına göre 
Juzlandrrmak ve genişletmekte 
vazife ve salahiyetle tahrik eyle
mekte geci.ken, iaşe ve hayat mad
delerinin tedarikinde vesika nsu
liine gitmiyen ve hatta lüzum 
bulın:ı~·an odur. 

6 - Gümrükleri kapıyan, İtal
yanın harbe girmesine, Fransamn 
yıkılmasına kadar büti1n yollar 
açıkken ve hatta kredi ve akredi
tifle iş yapm:>k miimkünken 
memleketin muhtaç olduğu her 
türlü madd<ıyi tüccarın miil.emadi 
fcryaılına rağmen bol 'hol getiıi-

; mek hususunda ın'.işkülpesent 

davranan odur. 
• 7 - Devlet adıruı içeriden teda

rik surctile ve dışarıdan getirt
mek suretile pek 90k ve çeşifü 
stok y:ıpmak mümkünken bunu 
diişü-neıniycn yine odur, 

Bu sebepler ve bu örnekler 
da ha pek ço.\; sıralanabW,-, Harbin 
ilk yılı içinde devlethı siyaset iib
Tesini ve miUl müdafaasını ted- , 
birliyen!.er y .. mnda bir h. ayli za- j 
maıı Ticaret Velo11İği yapan ve 

bilhassa ficautten gelme olduğu 
i!in salfilıiyetlc hükf:mete her ~ 
tediğini yaptırahilocek ve tedbir 
silsilelerini gösterchlle~c:k olP.n 
hir Vekilin o zaman 3·a!nn söz!<>, 
nutuklarJ.a, parlak vallerle vakili 
geçirip bilahare .kabineden ayrıl
masını icap ctti~cıı bu sebepol"r 
ortada dururken, şimdi kalkıp hü
kılınctin iaşe polit;\msmı, iktıs11<li, 

mali ve ticari tOO!ıirlerini tenlkid 
etmesi ve akıl hocalığı yapmaOI 
oldukça garlp değil midir?. 

Refik Say<!am Hükumeti ve 24 
saatini hir ırgat g;bi bu işlere t.a.h
sis eden Ticaret V c.kili l\fümta:a 
Ökmen bugün mtılıakkak ki Naz. 
nıi T<>ı>Çuoğluonn Vekilliği sıra

larında kaçırılan büyük fırsatla

rın telafiısi peşinde 1."0Ş.'llakta vo 
o günkü kusurların açtığı rahnı>
leri tamirle meşgul o1maklad.ır. 
Eğer dava liberal iktısatla dev

letçi iktısadıo ç~~pış.ması; devlet 
veya tiiccar eli ile halkı dGyu..
mak davası ise Nazmi Top-çaoğlu 
liberalizmi ve iaşe işlerinde scr
>best ticareti müdafaa etmekle ı!a 

i.saıbet etmiyvr. Zira, me<ınlekct• 
teki bugünkü pahalılığın, başta 

gıda maddeleri olmnk üzere ara
nan herşeyin bulur.aıuaması sırf 

serbest ticaret ve onun dGğıırdut:ıı 
istifç'.lik, vnrguıııculuk yüriinden
dir. Eğer ha!k bugün n<>nmal fiat
la 1 kilo pirinç, 10-0 gram pe.,ııir, 
100 gram yağ bulabiliyorsa bükU
metin elinden allığı için bulcyor. 
İstifçide yağ 4 lira, pirinç 150 Jm. 
ruştur. 

Nazmi Toxuoğlu, gönül i9tıırdi 
ki bütün bunları müdrik olarak 
ve ilwlas ettiği acılar ve yokluklar 
yolunda bağış dileyerek bir k&o 
n.aTda bükô.meti kuvvetlendir.,. 
cek ve o vakit.ki ticari yaıılışJ:ı.
rını düzelttirecek tedbirleri kolay< 
}aştıracak 111""'8İde •bulunsun.. Hal
ibuki, tamamile bunun tersi olu· 
yor. o tenlt.W. ediyor ve o teııkid
ler sanki bir mürşidin, bir tedbir 
ve fikir iliıb.uıın kurtarıcı umde· 
leri gibi ga'leteden ga:.eteye inii
kal ettiril'Yor ! 

Türk milletin;.. bugün her ba
\lnmdan sıkıntısız, gırtlağı1141 ka
dar refah içinde bulunduğu, her 
aradığını bulduğu, hiçbir ıztrre.p 
ve mü§d<ül duyın.adığ:ı idcUa edi
lemez. Fa!t .. ı: harp şartlPrıııın, 
çarçabuk harp ekonomisine ônti
l;a1 edomeyişinin, tecrübcsizlikle
rin, teşkilat noksanlannm; (sec:
yesi.z, vatansız, milli ahlaks.ızJ.a. 
rın) çcş;t çeşit isl!ilçi1il..1eri, vur
gu.ncıılukları, hiyanetleri, suiisti
malleri, gayritabii tedbirleri il& 
ortaya çtl..-mış va:ı:iyetlerin; miis
tabsil lrollann noksanlığının, ta
biatın zalim davrmuşlarmuı elele 
veNt<ek kül halinde vukua geür
diği yo.ksııllukları, ı:ztırapla-ı, 

nıahtınıiyetleri isı.ı.s.nar etn>iye, 
denıag<-ji mevzuu yapmıya, milli 
biitünliiğü tereddüde sevkedecck 
bir fiki; cihazı gibi de lmllanmıya 
lcimsenin hakkı ve kiiınsenin sala
hiyeti yoktur. Bilakis, her '!:'.irk 
vatandaşının vazi.feoi oozmıya de
ğil; milli ·binanın ve milli büııy<-• 
nin daha çok sağlanmasına ve 
eksiği şuuTla, elcle vererek gider
miye yardım ebnektir. Tenkid gü
eeıı.ik hislerin ifadesi halinde kul
J.aruhnak istenirse fayda yerine 
zarar getirir. Yine tenkid laül>ali
liğe sapan gelişigüzel bir kon~ 
ma veya baltalama vesilem halin
de Jnıllanılamaz. Hal1m:k.i, biz 
muhtelif neşriya.tta bu gücenik 
hisleri, bu lalibali konuşmayı, bu 
gelişigüz<ıl kmııışmadan dıoğan 
baltalamayı buluyor ve buıı·un 
için de hele iki makalesi il<: bu 
nevi liiübalilere ve tıı:kıdirsi7lere 
fırsat verdiği için Nazmi Topçu
oğlu·na karşı teessür duyuyor= 
Tenkid ancak filrir diiriistlüğüne 
dayandığı vakit bayırlı olaibil.ir ve 
memleket onWın fayıla.lanır. 

ETEM P7 'lET EEN!Cf. 

İstanbul B;rinci i.cra ro.c-ınurluğun-

drul: 94ı/2104 
_ h.iahcuz olup sablr.: a.,,:ın.3 karar ve.. 
rilcn (bir adeL ~vlı 9.9 modeli M<>
tör) 16/6/9+2 salı günü saat 15 dP. Sir-.. 
kec..i Şlr'k otomobil •fr:a lı.u:nc d,•pıx:un .. 
d.a bir~ci ve % 75 ini bulııcnma 
1-9/6/942 Cuma Jfjnı.i ayni saatte 2 in ... 
ci arttırma ı,1:rrtiyle satılacar:"ttr. Ta.
]ipler\n mahallinde hazır b~ıl•.ı.nac?..lc: 
sa.t~ meımu .. una müracaatları ilan olu-
nur. 

ZAYİ - hta.obul Hukuk F kelle-
sind~n aldığ:ıım, hüviyet cüzdJrıı"lıla 
birlikte şebrGt-e kart:.mı vıyi ettim, ye ... 
rıilrrini alacağ;mdan. e$kileıinin hüftr .. 
mü yoktur. 

Sını.f 1 de 7314 No. lu Serra Şelıler 
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f lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanları 1 
~------------------·---------------------------~ 

TESiRİ K A T'İ 
Kaıpalı zarf mrulile 1000 taı no

bu\ alınacaktır. 1000 ton rnıbut bir 
ıtik~e ilwl~ edile<:cgi giobi bir 
vey;:ı ıki t:;:l-"'_Jir.e de tahp çıktığı 
ıta.k>dirde ihalesi yapılab'Jir. Mu.
vai<ıkat tem.inalı (14950) J.irarlrr. 
E\'s:>f w husus! şartları Jromis
ymıda görülebil.ır. İha«ısi 26/6/942 
CLL~><i günü saat 11 de yapılacak. 
tır. Ta~leri.ıı i'.lıale saat.i:ıııdeu bir 
ııaat evvel teklif mektuplar.le 
Ill>f'hzycde Yedek Subay Okuluıı.. 
da sa.tın. alma komisyonuna mü
ra.:aatları. 

(56 - 6:!13) 
+ 

Koı>a:ı ..ar! ı;sul\yle GOO lal böğıiU. 
ce ıWnaca.ktır. 1.'vısat ve hu.'IU.'! eartla
rı k<>nl'iayon<la ıörülebiJir. 6:>0 ton b~ 
ruıc~ btır i.s~:i.Ye ıtıale edile'.Jileceği 
C'ıbi bir ,-ey .. w t.c..ksirtJne tallp ç1ld1ğ.J. 
Ç:!k- 1irJe de iha!esi yap~1abiJ.ir. ).fevzu ... 
atı cı.!1e1i a&<ıer;.,.eye tcrkcıJ.iıiccC'k.tir. 
Muve~;ıt tenılııalı (99.30) li"'dU". İ
haleı>i 26/6ı94Z Cwn& günU soa\ 15 de 
y..,ıl:ıoaLlndan t;ülpler n ibole suıt":.n
""'1 bir ••at evvel tclcl.i! mektuı>1"rilc 
ll'ari>;ye.ı., Y<drlt Suboy Olculundo Sa
tı., Alına Konı~una rr;l1racaatlan. 

(57-214) 

B~..er ki.la.J1: 200 ;{\:l''uş ta.hımın e
d,\cn iki kalem y'rmi;er ton sade yağı 
pa23rlıkla 29/6/H:ı Pa""rlL'<i cii.~;ine 
l<a.dar bOT tk!.111-nesi Bal:kesirde >.&. 
lı:er! Satın Alına Kom.syonunda ya.. 
pılacaktır. ller kaleın:n fı<mina ıı 3-000 
liradır. Taliplerin lroın.6yon.a mUraca-
rierL (i~l99) 

+ 
Aşağıda yazılı sebzelerin pazar 

lıkla elısiltn:ıeleri 16/6/942 5ah 
günü saat 10 da Hadıınköy civa
rınde .A:kpmar askeri satın21ına 
komisyonunda yapılacaıct.r. Ta
lplerin % 15 temrnatlarile belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

Cimi Miktarı ton 
Taze fasulye 75,.25 tondan üç pani 
Taze kabQk 150,50 tondan üç parti 
Taııe soğan 90,30 tondan üç p3:-ti 

(7~1) 

+ 
Pazarlıkla t5 ton sade yağ:: a

ltna..'aktır. Evsaf ve hususi şart
ları komisyonda görülebilir. 4.5 
t.ın sade yağı bit- istek1itye i'hale 
edileb.ile<:eği gibi 20 tondan aşağı 
olmamak ıartile daha a:z mikta
rına talip çı.ktığ1 takdirde ihale 
yapılabilir. Beher kilo~unun 
mu:hammen bede).;. aşağıdzl<i şe
kildedir. İhalesi 15/6/942 pazar
t esi günü saat 1() da yapılacaktır. 
Taliplerin kat'i teıniııatlarile Har 
b;yede yedek subay okuhında sa
tınalma :loomiı.-yonuna miiracaat
lan. 

% 7 asitli Diyad:ıak1r eı"m~ ve 
tıüziihmş 2-07 

% 7 asitli Kars men§cli erim:ş 
~ süzülmüş 210 59--<>216 ... 

Beher lı:ilosu 120 lrunıştan 20,000 
kilo koyun eiL kapalı zartla ekf. 1t:T.e-
70 loomnUflur. hıaleoi 24/G/94~ Çar. 
şa,mba ırünü 6aat J6 da Balık "rde 
&t.eıt Satın Alma Kom~n1.l~da Y3-
pılacalct-.r. Teminatı 1800 l'radı:. E•r
ırf ve şartn~ Ank.;ıra İöt:tnbı: l f4v. 
.Aıniırliği Sat:n A)ma K<>mj:.::ronb rı"da 
da ı:örülür. Tal>p'<!rln l<anun1 '""'ika
tar'Iıe tek,ii.l rr..ıektupla~ını iLale r.:ı.atin ... 
den bir !'l&at evvel komisyona \'trT.e~ 
leri. ( 49---e206) 

+ 

ı 
~ğıda cini \ı! m""'1')an J'llı.ılı etler 12, &mı Cuma ıı.mü lıizalarm.ı.. ya,. 

zıh ıutlııcôe ~rlıklı• .. ıın alına...ıtıardır. Şartn .. oelcri her gıi.ıı Jı:om'6yon
da ııöriııcbil!r. bt.>kJ;JerJı> belli ıün ve 5aa•lerde Fındllllıd;ı Satıın Alma K9-

ı ıcisyonun. celm.tlerı, , ' 
Onsi J(ll<1an Muh. Bedeh Ka\'I Te. Paza1·lı« za. 

Ton Lira Kurut L:ıa Kuru, Saat l);lk"'8 -Konıı1 eu 10 15000 2250 u 
ve,• ~ 1 

S·ğır eti 10 G500 142~ a 
Ko;'1lll eli 10 15000 2250 14,30 

,,.eya • 
S:~ır eti 'o 5{;00 H25 H,30 
Xoyı:n e ll 10 15000 2250 iŞ 

veya 
S:ğlr eti 10 G500 H25 ı~ 
KsL?D etJ il 12400 1660 15,30 

veya 
Sıl<r eti " !000 ı:r.o 1~,30 

Koyun eli il 13951) .2093 18 
veya 

SıAır eU. Q 1(101) 13~0 1f 
(87 - 8315) ... ... 

Aşibda ~ etler41 )lllıarlıklo. e!ıall1.meleı116/8/~ günü oaat ı e da Kır\'... 
lal'Olıl AAl<erl &ııtm Alma Komlıoyoııu1'd.a 1•pılac&k11T. T&Lplerln belli volt.itte 
~ rehnrler1, 

Clooıi 

)toyun cOı 
KOQ! eti, 
Koyun e ti. 
ICeçi eıl 

-8G 
86 

iYi 
iYi 

... 

Tutt.n 
Lira 

103,200 
~4,600 

116,400 
106,700 

-7HO 
7096 
8730 

8002,50 
l&e - &15ti) 

A;ai:;da cm. ve mlktarl•rı yazılı döı~ kalem iaşe mad<icltı> 15/6/942 
Paı:ırtcsl &ünü hizalarıı:ı<fa ıöotcrllen 8"atleree pazarlıkla isteklilerine ihale 
ed3eccklel'dir. Şartnameleri her a:ün komisyonda görülı:-:bilir. isteklilerin. belli 
eün ve ıı&atlerd~ Fı.odıklıda Satın" Alma Komisyon.ona celmeleri. 

Cinsi Miktan Muh Bed. Kat'! Tc. Pazarlılı: zıLma:nı 
Ton Lira Kuru, ı.ıra Kurut Saat Deldı:.a - --Yo~tırl eo 26800 00 4320 00 10 

• 80 3Ş400 00 6761) 00 10,30 
'SOt 60 21000 00 3150 00 11 

:>. 80 :18000 00 4200 00 11,!0 

... (81) :<&296) 

~ağı>da mi>ctarlar1 yazılı L\i lqalem s~u 12/6/942 cımr.ı 
günü saat 10,30 da pazarhkla satın alınacaktır. Şannamesl her gün 

komisyonda görülebiliT. htek;'lerin belli gün ve 6aatte kat'i teminat
la'riJe bizlikte .Fınd,klı<ia satınalm a komisyonuna gelmeicl"l. 

Cinsi Miktan ton Muh. Bed. K at't Te, thaıe Za. 

Scmil!lOIU 

• 
25 
10 

Lr. Kr. Lr. Kr. Sa. D. 
41200.00 637 .50 l 0.30 
1700.00 255.00 10,30 

(~298) ........ 
.Aiağıda ~ı mPvadın kapalı zarila ek.9itlmelcri '12./f/942 Parııar-

1>esi günü hizalarında yazılı saatlerde EI'Zincan U".ııer1 ııatıo alına ko
misyonunda y;rpılaeakt.ı. Taliplerin .kanuni vesikalaı-ilo? t~klıil mek
tuplanru faale saatinden bi;r ı;aat evvel komisyona vernıder1.' 

Cinsi Miik.tarı Tutarı Teminatı :tlıale 
kiLo Ura Li:ra saati 

Kunı {""1!lye. 
Kabak. 
Taze fa:sı:lye. 

Doonates. 
Yeşil biıbcr. 
Patl~an. 

800,000 
25,000) 
30,000) 
15,000) 
4,000) 

25,000) 

200,000 

17,900 

... + 

ll,2W 15 

1342,911 lJ; 
(50 - 6207) 

~ağıda ll'.t.<ta .. ~rı yazılı eileriın pazaı11ıkfa e'Joıi.11ınıelerl 16/6/942 
günü saat 15 de Kıı;Jtlareli aısker! satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin belli va-kitte komisyona gelmeleri. 

Cinsi Teminatı Miktan Tutarı 

Lira Ju1o Lira 

Koyur., kuz~ e:ti. 937,35 10,415 12,498 
Sığ;r eti. 937 50 12,500 12,500 
Koyun, kı.ız:.t eti. 549,50 6 24!> 7,498,80 
Sığ_ır eti. M9,50 7 500 7,500 

"(97 - 6355) 

Asker~ Posta No. 8734 K. dan: 
1 - M<erl Post.. No: 8734 K. lığı !ç'ıı bir adel atölye ~aatı aı:ılı: <f<s.'ıt.. 

me il., ll1'I ~ t'ri ıi«:C'l<Wr. 
2 - Keş!1 berle1 1 n1uharnn1cn kıyn-ıeli 8122 liradır. 
3 - Mo\a:ı.kat letu~"latı c610> lirarlır. 

4 - İh•l"'l 12 Haz ran 9-12 Cuma g{lnü i&at 15 de .11.Skerl ı><>sosta. No: 8734 

-4000 kilo zeytinyaıtı ve 180 ton 
odun pazarlı1da satın ahnacaktır. 
Taliplerin % 15 teminatlarile 18/ 
6/942 perşe-mi:ıe günü saat 10 da 
Ha<lımköy civannda Akpınar" aske 
rl satın alma Jrom:syon una gel-
meleri. (77-6292) 

K. lığı S2tın.1 l 1 ~.:.u • ...,yv"l.:JJlda yapılaca'<:tır. 

+ 
5/6/942 gününde kapalı zarf u

sulile münakasaya konulan Sir
keci orclu anlbar.ının tahmil ve 
ta.hli.yesine teklif olunan fiat gaL. 
grJıiildüğüıxkn 50 bin txın yem 
ve 15 bin too:ı erzak tııhrnil ve 
tahliyesi bu kere pazarlıkla mü
n~kasaya lronulmuştur. Hwıusi 
şartlan komisyonda görülebilir. 
Taıhmin bedel" talımil 60 tahliye 
60 kuruŞtur. İhalesi 16/6/942 salı 
günü saat 10 da yapılacaktır. Ta 
!iplerin kat'i ten:ıinaUarile Ha.rbi
yeue yedelt subay okulunda sa
tmalma komisyonuna mürncaat-
ları. 62~257 

+ 
Ja70 t"" odun \n:>alı •.arfla ek!ıill-

mey"t' kon.muş:tur. Tahal!n bedeli 37,400 
Jira ilk liun.inatı 2305 liradır. İhale.si 
3/7/942 Cun:a güau ""'t 17 de Siirt 
.A*.ert S&tın Alına Kon:i'\yonu.nlla ya
l>• la"a.ktı.r. 'J'a liplerln ka.nunt vcs·Jc.a
ı..r..,,Jc tekli! ınektoµIorını ihAle ı;aa. 

tirı.de-n bir s..ıat e\.•vt l komisyon OL Yer ... 
m•lrri. (111 - bo69) .... 

Keş;f bede:J 4667 lôra 88 kı.ıru.~ ola.'l 
:Mu it ·pedcık.; a ,erl blnalar•n ·u boru
lr.rının ferş:i işi ~ütı•ahhid~ nam ve be
e;;b ~• 26161042 c"''" g.lnü saat ıı 
d açık ek .!tıne ile tst~klishıe ;hale 
fO ı"cekt·r. ?\lu\'akk:ıt ti'rr.inatı 350 
lrıa 09 kuruşt ·r.· ŞartnJ.mc Ye kr.ş.ff 
"'' akı her ınn komisyonda röı•ü!e
b;Jir. İ.:tektllerin br>Jli cün ve .att.e 
Fm<hkbda Satı.ıı Alına Komieyonuna 
c~ı..ı.e~~"- .(113 - 1371) 

5 - K<•' ı ve şa ·ına-leri her gün kxm,iı;yonda görülebUir. 

6 - jo;;ı,iı.l l<TJn b<l\l gün ve •a•tte tcmhıat makbuzian ve 2490 aıyılı Jı:.a,.. 
nwıun i.lt ~e> ma<l<l~ndekl ve&aikle l>irl~<!A! Çanalı:i<.aledeltl loom'8yoruı mUraca. 
at:Js.rı ü.J..!. • .o:un <5893• 

Harp Okulu Satınalma Komisyonu Reisliğinden 
1 - Ha-~ Okubı"lan Sutıcy tı.lı:.açak okurlar icln ikinci m:uldede 

~şya pazarlık):, sa.t;n alınaeakt.:.r. 

2 - Gab::ırd·n 3'.ı.;.01a9lan Subay elbi!K'Si et.akını olarak> portatif 
baıt..ruye. 

;JaZl!ı 

karyola 

3 -P:ızadığ, 15 Jl,ıı . '"' 942 Perşe:nbe günü •aat 14 dç. Ankarada Harp 
Okul~ı. binasu1d:ı rr.üt~C'l<.J~il kom~nda yapılacaktır, 

4 - İlk Wınıi;:ı ~eı:erı. 

A - Ta< m eJbise 4S6QO lira ve ilk teminatı 3645 lira. 
B - BiiJ'Uk uno!ornıa 23400 lira ıJ.k teminatı 1755 lira. 
C - Hurç 19800 faa ilk trndnatı 148.> lira. 
D _ Portatir ka:-yola 14100 liı"<I ilk ıe:r.;rnıtı 101!0 l'rn. 
E - Battani7.:! 23400 lira ve ilk tem~tı 1755 liradır 

G - Snrb:ameltri Ankorod.ı mezkOr komi.syoı:ıda ~ İslanbuJda İstanJıul 
Leı.·a.zun Am:rliği Satın Alnıa Komis,yıo:ıunda her gün görülebil:r. 

6 - İi.incl n'~ddedc yazılı 5 kalem eşyanın hepsine b;rden talip olunab"
lece'1 (ibi her bi...-ıne a,-rı 1arı Vt>ya bi'r k;:ıçın:ı birden talip olunabilr. 

7 - Pa"'1r!:içı gôrcco<lnin ilk lerninot mektup veya m;,kbuz)arla belli gün 
ve ı;aatl.(ı komlo)'>nda bul•:n.'llaları. •8'1.70> 

DOGAN SİGORTA 
ANONiM ŞiRKETi 

Şirkıet:mı.irin Galata Sigorta A<:ent:ılığına Petek Tü1* Li'mi
ted şirketinin tayin edi:ldiği ve bu sıfatla şirkctimmz namına her 
nevi Hayat, Yangın, Na~liyat ...e ~aza sigorta muameleleriyle 
i)iigale mezun ve saJM,ityeHar buluılduğ:u ve mezkUr acent.a
lığın 15 Haziran 19-42 tari!ıi<>de lstanbulda, Galatada, G üven 
Hanında kam me.ı'k.ezinde !aa liyete ıba~lıyacağı ilin olunur. 

~----------------------'~ 

15,000 kile koyun eti voe 15,000 
kilo sığıc eti alınacaktır. Taliple
ci•l teminatlarile birliıkte 13/6/942 
cumartesi günü saat 10 da Met.
riste askeri satın alıma kornis,yo
nmıa gelmeleri. 

TAZE MEYVALARDAN İSTİHSAL EDİLJ\IJ!j 

iDRiS MOSHil 
( GAZOZLU} 

LIMO ATASI (l04 - 6362) 
+ 

8000 kil.o "'-'Ytİnyai:,>ı alınacail<lır. 
PazarJıkola <'ksiltrncsi 16/6/942 sa
lı günü saat 16 da Tiril:ı·c a'5>kerl 
satın alına komisyonunda yapıla
c:ıktır. TaJiplcrkııı tcminatlarilc 
belli val>ıftte komi.,,°J'·oııa gelmeleri. 

(105 - 6363) 
+ 

600 tonluk nWaliyat işi pazarlık-
la ck9il1ımrye k.onmu.~tur. Beher 
ltilosunun tahmin fiatı 4,5 kuruş 
ıilk teminatı 202.'i liradır. Talıiplc
rin 22/6/942 p:ızaı:tcsi günü saat 
15 de EN>iı:..ia r> askeri sa tın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(109 - 6367) .. 
10,000 kilo kıo;un ctı ve J0,000 k;]o 

ıığır eti alınc.ıcaktır. Taliplt?riın 30/ 6/ 
942 Salı günü saa.t 15 d~ C<>rluıb As.
kPrt Satın Alnıa Ko~'YO!lufUl. geln:e ... 

. lori. cıo2-63öOl 

+ 
M,000 kilo sığ;r \'eya kt>yıJn veya 

bululmuş keçi eti pa.ı.aTlı!<Ia satın a .. 
Jmacaktır. Ta~plerin 24/6/942 Ça'l"
fo.mbo eünü sa.at 10 do Susurlukta As
keri satın Ahna Kon.,_'E.>-onuna gelm-c-
1"ıi. (10&-636~ 

S0,000 lira 1'1.hmln !ı<)<k?l!i nakliyat 
\" kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. İlk tominatı 22SC dil". İlıalesi 30i6/ 
942 Salı günU saat 10 da İskenderun 
Adreri Saıtm Alına Komisyonunda ya. 
pılacaktır. Tailplcr;n kanunt ve<ôta
Jariyle tekli! mektuplarını ihale saa
tinden bir s~at 0'\~l·l l«ımi9yona ver-
me~eri. (107-6365) 

+ 
41,000 kilo kuyun eti p:ız.arlı.kla sa

tın ahnaco«tır. TJ.liplt:ı'n 23/6/9-C! 
Salı günü saat 15 de Matris M<cli Sa
tın Ahna K-0n:i.Jyonuna g('lm~lı·ri. 

(IO~ôôl) 

500 tıon baly:ılı düğen samanı iil.e 
500 ton lbal(Yalı sap sa:manı, 500 
ton döknı<:> düğen samanı ayn ay
rı pazarlıkla satın alınaeaktır. İlıa
lekri 15/6/942 pazartesi günü saat 
10 da Eskişehir askeri satın alına 
ilwmisyomın<la yapılacaktır. 50 
tondan aşağı olmamak üzere acvrı 
ıtaliplere de ihale edilooi!ir. Talip
le:.1n ·belli va~<±ıtc tcminae arile 
'lı:omiııyona gt>lmeleri. Balya· 1 dü
ğen sa.ınanınııı lti.loou 5 kuruş. Sap 
sam.anın kilosu -4 kuruş, d:okme 
nmanın 'ki!losu 3 kunıştur. 

(96 - 6364) .... 
45,000 l<i:lo koy.un veya sığır eti 

alınaca'kıt:ır. Koy:un etinin taıhmin 
'bedeli 56,250 lira ilk teminatı 4002 
lira 50 kuruş. Sığn- etinir, ta.hrnin 
·bedeli 27,000 lira ilk teminatı 2025 
liradır. Talipltrin 26/6/942 cuma 
günü saat 10 da Trabzon a.ilkeri 
satın am1a komisyonuna gcln:e
leri. 

(100 - 6358) 
+ 

254,000 kilo kuru ot kapalı z.arfla ek
oillın<>ye 1«>nnıu,;tur. İhalesi 3t>/6/942 
Salı günü saat 15 de Lkooderun As
keri Satın A1n:a Kom'ı;yonunda y;;pı
lacaktıı-. Tahmin b,•deli 22,860 lira ilk 
teminatı 1714 lira 50 lmruşlur. Tal;p. 
lerin 'kanuni ves;kalarıylc teklif mek
tup~rını ihale saatindt:on bi'r sa.at ev
vel komi<zyona '"'''ınelf'ri. (lt>0-6369) ... 

53.000 kilo s1ğır eti nlm11caktı:. Pa
zarlıkla ei<t;!Jtmesi 23/6/9'12 Salı gUnü 
saat 16 da Mt>trloclo A..<lkerl &tın Alma 
Komsyonunda yapıiacaktır. Tahpler.in 
belH valı;'tte ıcom>syoı:ıa gelrnelerl. 

(101--0359) 

1 
Denİ:s Leııa:sım Satınalm:1 1 

Komi•yona ilanları 

10 yataklı ha.'itane rP\":.ri için mu·h
telif cins ve nlik.tarda c93, k:alen1 mal
ıc.menin 12/6/942 Cuma gilnü san\ 15 
de Ka~ımpaşa<la bulwıan Deniz Le\·a
Zlın Satın A!rna Komisyonunda pa
zarlığı yapılacıığ:ndan islekliıı•.rin bel
U gün ve saatfı• mezkür kumiıJl'ona 
müracaatları iii.n olunur. Malzenıc 

ı:etesi her gün İ.J saati dahilinde ko-
mi!-.J·onda görülcl>i~. c6307> 

e TAKViM . "' 
Han·l 1358 HIZIR Hıcrl l M! 

MAYIS 
37 

C.EVVEL 
29 26 

Yıl !>43 Ay 6 Vasat Ezıır 
Vlltil 

HAZiRAH 
s ı:: S D - ------5 28 GUne, 8 48 

11 
13 13 ÖaJe -4 33 
17 14 İkindi 8 33 
20 41 Alqam 12 00 

Perşem~e 22 -43 '.i atı.ı 203 
3 t 9 İmsak 6 28 

• 
Lezzeti Hoş • içimi Kolay 

lllARKMiINA DİKKAT: Fiah 60 lmnı~ 
Sıhhat ~-.. İtliınııi l\luav.,ııet Vekaletinin ruh~atııu lıai«lir, 

•• 
SATIŞ iLANI 

Usküdar ic~a Memurluğundan 
Deı-.·iı; oj;b H>cı Tomurcuı:un Ylt.'llP\re o!ıııı borcunct.n dol•yı bao:edil:niş 

olan Üskti<hır Sı>Jlrn;ye JTIAlıalles'n\n Atilı: Kavak İsk•'lt"Si cedit ÇeŞ!n('j Krb!r so
kağında kain eski 9, 11 yeni ~ kapı No. lu (Şarkan EmJre<i MiJJ;yea:ıln ahır ve 
otluk anbar ve e.razi!'i Gnrben K::ı:vak: İskcl~ sokağı, Şi.ı:n.alcn Crer,e cadde..s~
ı~ı n1ahdut olup (50H2) metre murabbaındon ibaret eırt mülk •,e t'hli \"\l:.Otı! tn
rafEldan tan1amJl.'1 14220 on dört bin ik.lyüz yirmi liı"il kıymet ta!OOiT edil.rrüş 

olan b~tanın u."numt hiikUnLler da.lresinde 3.!;'ı~ arttırrna ile &Mtılma.tLTla karar 
~I'-lrr."~ti!. 

Vaziyeti Iiazı.ra.sı; 

3 taraf; yol bil' taraf t rırr.zil Miriye ve anlı~~ olan .kE:nen du\"tlr çit d ·kc·n!i 
tel ye h~·ndoklc uıalı.i:.ıt olup her tarafı mütead<lit &ebzt) ekia ve tdeligi bulu.
nan işbu bosl"ln itet·i:dtı.dc biri ahşap iki katlı ü:5tWJd.e iki odn a.ltında iki aı-~ ahır 
digı1r kfrgır t~ bina .iki göz ve mü41addit Mma çard..1.ğı ilci salaşı bir a!ı-,~11 üZc
rl galvaniz. örtü!ü ktJ,l!'be m<!\T~uttı.;r. Besta.nda dolapları bulunan üç bostan ku
yusu b:r çl'llrnto havuz 1~:-~halli bir çok ve mPyvalı oğaç!aı• va:-d1r. Bostnnda 
mcv.c:inı sel::>zesi olan Jbpanok, OOkla, tasuJya, salata, bezelye, marul, domates ve 
bir çok dijier sebızo fideleri ekilidir. Keıalık t;ıht.<;da,n sulama arkları ır.evcuttur. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 1816/1942 tnri:1'ndcn ttaıa
ren 942/233 No. ile Ü~küda.r İcra na!resi-:in rr.uayyen numarasltnda herkrsin gö
rebil-nesi için aç.ıikhr. İlü:nda yazılı olanlordan fazla ımolürnat a1ın"1k lstiyl•nler, 
~u şarlruımt'YI! ve 9'12/233 dosya numara&ylc JDl'.murlyctimlze mUracaat eı.. 
meJidir. 

2 - ArttıI'!lloya işLl'ak için yukarıda ;azılı kıymetin yüzde 7,5 nisbefnde 
pey veya .nıiJll bir banırnnın teminat me~tubu tıevdi edilccei<!ir. (M;.dde 124) 

3 - İpotek .a.'ıföl olnc:ıklılarla d'ğer aliı.kadarlnrın ve irtif"k hak'.o •ah'ı>
lerin:n gayri menkul uze-rinde.ki ha1ı:l:ırını hus~iyle taiz VP, masrafa dair olan 
iddialarını ~u il~lıı trihi.:ndt>n Jtibarcn 15 gün iç:ıuıe e\.'Takı ıı~Usbit.cleri.yle bir
likte Jr.emuriyet.imizc biln.· ımelcri icap eder. A.~si btıldt h~arı tapu sicili ile 
sab:t ol:nad:.kça satış br<icl'nin paylilşınası:ıdan har'.ç kah:I:ır. 

4 - Giıiteriltn günde arttırmaya 4tlrak edenler artUrrr..a şaı1n:ı~~esini oku
D'X..':j ve lüzumlu ınalıiınat alnııs ve bunları tamcmrn. <kabu~ e1ıır~= ad vr. itibar 
o~nuTJar. 

5 - G~yri mı:nkul 10 Tcır.muz. 1942 tdril. i-:-lde Cuma gürrü. gaat 14 ten 16 ya 
kadar tlskihiJl» İcra Mt'ınurluğunda üç de.fa b:ığırı1dıkt.an sonra en çıok arttı.ra
na ıh<J!e cctırr. Ancak arttıı•ma bcdı:li nnıha.nunen kıymetin yi:zclc 75 ini bul .. 
maz veya satı~ i:rt;.Yl~.:ıin e.kıcoğına rüçhanı olan. d.:ğer alacak.l.Jar bu!unup ta 
bedt:l bunların Pu gayri n1c-nk:ul ile tr-ınin edll:n'ş al~caıklar:nııı n:ccmuun ... lan 
fazlc:ı.ya çıltJna~.)J tıı ~ .. .ık arttır.anın "taahhüdü baki ka}mak üzcrc arltııma 10 gün 
dalın t('rndit eı:iıh':'E<k ~O Tı·n1n11ız 1942 tari.hin(ie Pazartesi günü sa~t 1-4 ten 18 
ya kadar Ü:ıküdc.r İcra ~femurluğu odasında arttırmn bedeli satı6 i.:>t"yenin ala
cagana rUthanı olan diger alacaklıların bu gayri menkul iJe temln edilmiıs ala
cakları 1neen1uu..'lda."1 f~ızl:!ya çıJL"11ak şo:rtiy1.c en ç.ok art.tırana ihale edlliı•. Böyle 
bWr bedel elde ('d:lnle--l.c;t~ ihal.e yapılmaz. \~ satış talebi düşer. 

6 - G3yri n1enk.1J1 keıl<i.i">ine itı?)C olun<ın k·rnse derhal vrya '"·erilen ~. 
let M.:inde p;Jr~yı ver:nı~ı! ıhalı• kurarı f1.Jsıholunaı.·ak kendit.inden evvel en yük· 
9ciı: ı~::ı:ne buluı ı.n k•msc ıırzctnıi.; olduğu bedelle almııi';a razı olur.a on;ı, ra%l 
ohnaz veya buJunmaJ..Sa hemen 7 gün müddetle arttı.;maya çık-n:!l~p en ı;oc'« art
tırana iba}p edilir. İki ihRh' ara..;ındalol fark ve geçe n zünler i~in yüzde 5 den 
hesap olWlacaık .fa iz ı·e dlğ1...7 zararlar aJı;r•ca hfil.-.me hacı~·t k, ln10.llız.uı rne· 
muriyet.iı!1:ir.ce alıc1dan tahS:l olunu:-. (~t1dıde 133) 

7 - Alıcı oı11ırıno bedel' haıicinde olarak yalnız tapu terağ ha,cım yirmi 
s('nellk Vakıf tar.~iz bcdt>1tni ve ihale kar1r pullari.I1ı vcrmiye nH·-1.."1.lurdu.r. 

lstaobul Lc:Yazım Anı ir- ı 
liğl Salınalma 

Kom i•y oııu İlılnları 

Unu clh.e~i aı;1re "\.'dtn ı,; t_·ı·ihnclt ıl· 
zere Pendik, Kortaı, ve MaJıepcılc,:d 
fırınlaı-<la S8G'~DOO klil,) M:ınck p1şıı·tl .. 
çıesin;n pa.;ı.:ı.iık.la. P"~siitıneti 15/6/942 
Paı...1rtesi ~ü.uü. saat J 5 de Tophanede 
Lv. ,.\mirliği Sallıı .Alma Komis.ronun• 
da yap!laı:a!.tlr. İl~ t.mıinatı 10C7 lira 
50 kun.ıştu.r. Şal·~amcsi ka-.ı;ı;yonda 
&örlılür, i st'*Llcrin bejli .ı;ll::t tJ Jt., 
m<syona gcfa10lıxi. (~l) 

+ 
Cürct romor".ı<ön'nl1n makkıe ve 

ılivctL..."s! tan1i1· etf: lecektir. P.ı..ı.:ır .. 
lıltla elıW\me'i 17 /6/9~2 Çorşam<ıa 
i"ünJ. saat 15 de Tup:1 .ıanejc Lv. A
mir}i~i Satın Alm:.ı Komisyonun<L.'\ ya. 
pıhcoktır. Teknenin k•ıi! bedAJll tala 
lira i1k temiııa.tı 361 ]ıra 36 kuruş, Ma
ltiııeııin Jre~i bedeli 2665 lira ilk temi
natı 199 lira 88 !k.i.lflı~tur. Ke}.l ve ~rt. 
naıuesi kO:inisyond.J. gör,l lur. 'l'aliple ... 
:jn bc,l;i vak !.te kO n~ona g,•ln11,!ler-

(9-6352) 

50.000 adet ~a-d.ır yüz ha\"ll .:.u. 
S,000 • • han "1.Jn tak:ır ı . 
3,001) • • oornoz . 
3,000 > • Pet!C'mal. 

500 > • Sur ahi. 
5,000 • • Ç;;y f ncanı . 
5,000 > • Yt :ı .c;n; t ba:ı. 

5D > > Nlhr.ııc. 

3,000 • • l\Jad"-ııi k2şlk:. • 
3,000 > > • ç,,,,ı. 
3.000 > • > bıçak. 
l,000 > • 1)ıd 
300 • • B ı !,'(lıba tası. 

Yukarı.da cins ve miktarları yaz.ılı 
13 kalem ın<Uzeme alınaeo k>lır. Par.ır
l tk!a e:Uiltıı:...-,i 18/6/~2 P<rşenıbe 
güııU saat 11 de Tut1:>aııede İı;t. Lv. 
Aımirliğ~ Satın Alma K<>m~unda 
yapı:aca:ktır. Miri.tarl:rı bt'l olın:ıyıp 
dah:ı. ~z miktarda n1-nobllh-. İııtc-3;lile. 
r.in 1..-~kli! edecekleri nümult"l"den be-

p .. :ıere~ ~~cağuı d.:uı nilinuDe '~ 
ıdclif e<k'c~~) Iüıt üıcrinden tr.n1i· 
c atlar\y:e !>.ili saatte komi..'Yon~ gel-
mel•r•. {ll>-C353J 

* Beher kil~na 54 kuruş tahmJn 
1füterakim veı•gilcr, tenvi.rat ve tnnzi(1\t vt.~ rlcll31iyc resna:ndrn mütevellit 

Beiediyc ı·üsumu ve n1ii~rakim Vakıf icaı•:d alıcıya aSt olmayıp arttırnıa bt!

deli~dı·n tenzil olunur. i ;bu gayri menkul yukarıda gö..">'tPrilPJ:l tlrihte ii.-.lkiıdar 
İcra 1'fc-mur)u~u oda.;ır:.da iş.bu "lfın ve g&sterilen arLUrır.a ~artnu~esi dairc~ir.· ı 

edilen 5-000 k'ıh:ı pirinç alınacaktır. 
P~zarlıkla eksiltme!:i 12/6/942 cu· 
mn günü saat 15 do Tuphanroe 
Lv. Amirliği s,1\ın alına koınLwo
nuıı<la yapıla:..,ktır. Kari tc'!l"iııa 
tı 405 liradır. Nümuıı.esi k"">ml<· 
yoııda görülür. Tnlipleıin beı!i 

vakitte komisyıma gc!melcri. 

Qjl satılacağı JUn olunur. 942/233 

• 
Gayrimenkul Satış ilanı 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
1''L."'lhmut .Al'.lz 617/7687 hesap numarasb1e ;..ndığ:mı~-:ı. aldı~ ı (8(i0) l!raya 

karşı Kun:f;;ap;da Tavaşi Süleyman Ağa mah2lle6inin icadiyc \'(' Ordel\li 
Ba!.c',ı;"l 50kağind.a rsk r 3:J, 33, 35, 35 yeni 43, 45, 39, 41 nı,ınar~l 4. duid.t...cı olan 
bir evi birinci deJ'ccı;:de ipoiclk etrr::i9tir. 

Dosyada 1nevc:.ıt ve Qcada-atroya mü:;t,n:t ta-pu kr..yO.:n.da n1f•1.k.Cır gayri men
kulün tBayraın Çavu~ nıahallcslnde Çı•şıre sori-ağında e!"/.{i 33, 33 rnükrr•·,~r yj~!li 
21), 41, 43, 45 lkapı 51 -P~·tta 704- Ada 17 - Parsel !IUlf',ar:ılı hı ı d:.ıdu Şarkan 
18, 16 p . .,rscl C('Tluben Çe~!nı' sokagı, Şimal.en Ördekl i B:t'kkal ;;v~ağı Ht~ nıah
Qlıttta•. 166,50 metre nıııralıbaı milıi.taı•ınd1 dört dükkanı olan ai~J,> ev ol<.luicu. 
beyan eciilmi"Ştir. Gayrin-.ıenkul kaydındai~anbul İcra Riya~etinln 3/4/37 ta:·o 
ve 37/921 nuınaralı ve 26/5/921) tarih ve 15220 numaralı tczi-tı:!.'1..:lcı·;yle Rı1~ad'a 

olan borcWl.da.n ve Kum.lf.apı Bina ?..Icmur!uı:t:.ınun 30/5,'939 t;· rilı \.·e 939/1981 
numaralı tezkeresiyle \"Crgi bvrcun<!on dJlr.yı 1396 ycvaıiyc nuT..;.o:-as!yle ııaci<:-
11"'!"': vardır . .-B.ı baciı:Jcr Sandık ve ır.li5-tcrilı?rin hllkuk>..:na n·.üessi . .- <ie
iildir.> 

iikraza esas olan ır..ı.:hanunin rapvru m.J.ı.etö;:ırc n'C'z.::ıiı• gayri n~enkul ketgir 
Mi k:t döl't dük.kan ve c;,.•J.ı'n ibaret olup bina zı!mnleri 19-0 arşın tı·rbiin<ledir. 

E\.'de 4 oda, 1 sofJ 1 1 1nuU"1t1 kuyu ve sarn?ç vardır. Vadesind~ borcun ve ... 
rilırıenıesiıııden dolnyı ynp.ı.la..""l tak1p üzerine 3202 numaralı kanwıun 46 ıncı m.nd
dfıs~nin m.a.tuiu 40 ıncı maddesine göre 6<ı.~ılınası i.:ap eden yuknl'ıd.'.l yazılı kü
gir. 4 dilk.k~nı olan ev bir buçuk ay rnü<ldetlı~ ~cık arttırmaya k.oıuntı;itur. 

Siı!hş tapu sk:il kaytl.ına gQre yapılmıh.tadır. Aı1tırnıaya glrnı.ı.•»t istiyen 
(188) lira pey a.k:çesi Vt.,rf'ccktir, Milli Bı-:-ı:.:{alnnmlbi.a.n birinin t~1ünot. ~nt'ktu

b-..ı da kabul olunur. Biriknıi.ş biltiln vc?"g ler Belediye ,rcsiınJPri ve Vtit\.ıf tca:c.:.i 
vt.J taviz bedeli ile teJiiliyt.ı rüsumu borçl ıya aıttlr. Şartna.msi ll/6/9..:2 tarihin
den itibaren tetkJk chnok iStiyenJt•ı·c Sa.1.cl'l.k Hü~<Uk İ;leri Servi.Jnde aç:k bu .. 
lwırluı·ulacaktır. 

Tapu sicil ka:y'dı ve sair lüzumlu 1zzh ·t ta şartnamede VI) tai<ip dıo"'-yasu.da 
vardır. Arttırmaya girm~ olanlar, bunla.:-ı tetkik ederek satJlığa çı~nrılan g::ı.yri 
m-enkul hakikında hCr şeyi öğrenmi~ ad ve telıikki olunur. Birinci arthrma 
10/8/942 tarihine tesadüf eden (Pazarte31) günil Cağaloğlunda k:iin Sandıjıınız
da saat ıo d8.n 12 ye kadar yapılacaktır. Mu.va.kka,t ihale yapılnıru;ı icj:ı teklif: 
edi)ı•oek bedelln tercHı.-ı.n alın."llası icap eden gayri nıen}•ul rnükellcCiyc"'~iyle 
Sondık alacağını tamamrn geçmiş olması şarttır. Ak.si takdirde s-')n _.rttıranı..n ta .. 
a.hl'ıUdü ba!U kalma!!< ~oı·tiylc 2ll/8/942 tarilıône ınüsadif (Çar~a.nba) günü oyni 
rn'a:halıdc ve a:yni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttıl'nıa.da gayri men~ 
kul en çok arttıraıı~-ı üstünde bırakılacaxtır. Hakları tapu slcilleriyle sabit ol
mıy:.on alAkadarlar ve irtiCnk hakkı salıip'criniın bu ha'k1 artnı ve hususiyle faiz vo 
masarife dair tddai}al'1n1 ilô.n tarihinden !tlbaren 2-0 gün içinde evrakı mUsbltc .. 

Jeriyl~ beraber Dairemize bild;nneleri lAnmdır. Bu suretle lıa.klorır.1 bildirmc
llJ.i:z" olanJar hakları tapu sicilleriyle saıbl ohr.ıyanlar satış bedı.:alinin paylaaıma .. 
smdan ha~!ç kaı!'lar. Daha tozla nıalüll\Jt ahn:ı.k is!iy<nlcrin 040/3403 docya 
nun:a:-asiyle Sandt~;mız Hu,k.ı.;;k i~lerl Se ·viı:;inc müracaat et.:n,·leri Jiiıuır:u Han 

.... -1:-
D İ K K A T 

El\L'iİYET SAXDIGI: SandUtl<.ı.n a 1 ıan gayri menlr.~ılH ~pott k gQstf\rır.r"'.r<. .s-

(3 - 6310) 

Haydarp~şaöan Ayvans"ray ve 
Beşi;;,t~a 30,000 ton buğday nak· 
lottirileccktir. Pa,arlıkla eksilt
mesi 12/G/lJ.12 en.na güaü saat 
15 de Tophaneilc Lv. Amirliği sa
tın alma kumi~yon unda y npıla
caktır. Tahrnin bctld; 13,:00 lira 
ilk teminatı 1012 lira 50 kuruştur. 

Şartne:ınesi kene i ·~onda ı;ürül:ir. 

Taliplerin belli v~·:<ittc konıisj'ona 
gelmeleri (4 - 6;)11) 

-i..· 
23,000 kilo kada·· \oyun vrya 

sığır eti a1ınacaktır. Pazarlıkb 
cksi!lmcsi J 5/6/942 pazartesi gii
saat 15,30 da Tuphancde İsi. Lv. 
Amirliği sat.nalına komi:;yomında 

y.apılacaktır. Koyun et.in in kat'i 
tem'natı 5925 !im, sı\;<rr etinin 
kat'i teminatı 4673 li.ra 12 kuru~
tur. Şartnamesi kom'syonda gö
rülür. Taliplerin belli vakit te ko
mi•yona ge1'11elcri. (5 - 6348) 

.... 
Bel~cr kilu'luna 30 kur~ tah

min edilen 10,000 '!do patates a-
. lıııacaktır. Pazarlıkla cksiltı:1esi 

15/6/942 pazartesi günii saat 14,45 
de Tophaneue Lv. Amirliği satın 
alma komb-yoııund;ı yapılacaktır • 
K at'i teminatı 450 lira<hr. TnHp-
1.,rin belli vakitte komisyona gel• 
me1rri, 6-6~59 .... -· 

~1r ve Ba.şmuh1rr1ri Et.em hıeı 
Benice - NC,r.)"lt Direktöril 

Cevdet KARtJlİLGİJO 
SON TELGKAF MATBAASI l 

ıtlylenlere m.uhanln1inle_rımizln k..'""l) nıuş ol.t..ığu itıymf'Un % 40 ını teca."1fiz el:mc
tr.ok üzere 1nnlc bedclwın y'1.r~uıa kador boı·c v~E!k .it4iectlyle lıı;.olay!ıJt gül!ler-
mektQ<iir. (6386) 

Beher kilosuna. 20 kuruş tah· 
mln etli.len 5000 ki1'l kuru oofıan 
alınacaktır·. Pazar':kla eksı1tmcsi 
15/6/942 pazı.rtcsl günü" saat 14.30 

da Tophanede Lv. ı\mlrliği satın 
alma komi.syonu:ıda yap,la<'~ktır. 

Kat'i teminatı J 50 J'radı.r. Tal'pl~· 
rin belli vaki1te komisyona gel· 
meleri. 7-6350 


