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, iN SON TILOBAfLARI VE BABEBLIRi VEREN AKŞAM GAZETESi 

Ne o, ne öteki 
---ı•---

Almanlar mı 
Ruslar mı? \ 

- 1 

Doğuda harp ba,la· 
IJll!hr. Fakat timdiden 
biç bir hüküm verıle

mez. İkinci cephe bah- ' 
•İne celince; bunun için 
de bugün verilecek en 
kestirme cevap: Bilin
mez ve açılmo.dır.n birtey 
denen1ez... demekten 
ibarettir. 

ETEM iZZET BE.NiCE 
1 

Anlıaratlan: ı 
So, )et ccpht6İmle Rııs - Al.ınao. il 

şark Cepbeal 

Büyük tank 
muharebesi 

1 

pek şiddetli! 
1 

----,' 
Timoçenko ordu
sunun sol cenahı· 
na yaptlan Alman 
taarruzu durdu-
rulmuş değildir 

Üstünlük 
Almanlara 

geçti 
Lotııfta, 2ı (A.A.}- 8.8.C.: 

1 
1 1 

1 ' 

baıll>iniıı y., 2i yavaş mah'jcri lu· ı 
l aruct S3fha.ıne dıı>j;Tu puiji. 111u-
haklıalııtır. ı 

Kerç Y nnnıadasuıoıla ba~lıy aıı 1 

Diin. ~elti Savyot ıew;ğim!e 
ll"rlrof muharebesinden )aı.. 
nu. -taarruzi harekllt- keli
melorile baılıısoluıımakhı iıse 

de, M081rovada çık<ın Kızıl 
Yıldız gazetesine cepiıedtın 
gd"n hab<rlere göıe, bu büJ..
gede çarpı ıııalann şimdi; Af. 
manların """"elden lıar"1rlan· 

Şim.ıı iden c .. uba kaıılaT §BtS cephesi& gii6terir harita 

Jlli!vzii teıııideme 'o stratejik 
ycı·lcşmeıı'.n s;,ıfbıılan için.de Har-
kof istii<anıeıinde b.ı,lıyan Timo
çen'ko taarru:.ru bei.ı<l de lıarl>in 1 

doğu cephcsi~.clc: Almanlarca tes-
hit cıDen zamandan önce b~la
masıne vesile oldu. Şiıındi Harloo-
fun cenubutıila da bir Alman ta
arruzu hedefini zorluyor. O hal-
de, harp fiHen başlamıştır. Müca
d.clcııin şimalden cenuba bdar 
bütün bölgelere sirayeti de giiJl 
meselesidir. 

Şinıd:ki halıde ne Kerç'deki Al-
man mU\a!iakiyetine, ne Harloo( ı 
bölgcsiıı:dcki ka~1hkh IJUlfl'UL{x

ra ve bu lallnuzların gelişim; Ü• ' 

zerirule söylenen sö.tlere, yür<itü
len yerli yabancı ıııütalealara ba
kılarak ka ı i bir h ıikıne vanwık 
usla doÇu ueğil.W·. llenüz ne ır 
mııı, ne o elillı·İ.ı ne yapaca~ı, 
önünıüııdcli.i ınerhalelerde ne du
ruma -.araeai:ı belli değiidir ve 
vakit çok crkeıı.dir, Marc~al Tİ· 
nıorenlro'nun llarko! istikametin
de yaptığı taarrıızun bu kesim.de
k, Alını.n taarruz haıulıklarını 
bozmuş olmasııı.daı; şi;phc edilc
rui) c.cği kadar Kerç'delıi Alınan 
:taferinio de me\Zii olmakla be
raber bii) irk bir netice ka·y,!et
m:ş bulunduğu inkar edilemez. 
Yine Harkol'a karşı devam et
mekte ola.ıı Rus taarruzu kadar 
Harkof cenulıuııdan başlıyan Al
man taa.rruıuııwı da ) ülıısek. öl-
çüde ııtratrjik ı;a)eleJ" taki-p etti-
ği u her iki taarruzun da kaybet
me 'c ko.ı:aııma bakııııındaıı bu 
mal~eri bo);a:daşııı.anı.ıı. neticesine 
bü) ük nıZk;,.asta tesir iua edcccji'i 
a~-1< bir hak:kaıtir, 

Uinacnak)h, bu d•ldkalarda: 
- Almanlar nı.ı, Ru,;lar mı ka

zanacak'?. 
~~'t:'ıı~nmn\ ne )eri, 11c de ce\'ap .. 
laı•Jırılma.ı bahis mC\"ZllU ola
ınal. 

l.De-vamı 3 Wıcli s.tı.fede) 

• 
lngiliz Kralı-
nın kardeşi 

Beyrutta ! 
Londra 22 (A.A.)- B.B.C. Kr:ı? 

6 .ı.nm Jarju-n karoeşi Da'k dil a:u
çes~er Suriyeye gclıniştir. Hu
dut"Ca 9 uncı: İngiliz ordusu ku
mandanı Gencr.al Vıison tarafın
d'on karşılan!ll'§ ve berabcree 
B~yruta gitrrıişlertlir. 

Dü'< dö Glw:cs~r Beyrutta Hür-
Fraru;.ıızların kumandan) G~meral 
Kao'.:.:ıyıu da ziyaı"E:'t etmiştir. 

PASIFIKTI 

Amerikan 
denizaltılan 

---·---
Bir ılapoa llravaı6· 

rlnl llatarclılar 
Londı-a 22 (A-'\.)- B.B.C. Bir

~ik mil.ktleı'(' mensup ta.htel
bahirler K~kıo sınıfına m<ır..sup bir 
Japon icnııvezörü ıle :ı nakliye ge
misl batınnı~lardır. 
Japonların lıaııbm bıışJ.ancı:ıcıl!r 

da Kako sı.rufından 4 krt.rvazör
leri mevcııt bulunmakta .idi. Bu 
lcruvınörlı>r 7 ş~r bın 1ıorıii.ilto 

h:ıcmfnac l>~ 2 tayyare de ta ı
mni;tııdır. Bclı<'"rinın mürettebatı 
zabit ve ta'.Yıfa olınak iizere GOO 
kişiden ibarettir. 

oda sahili de 
bir el ve bir bacak! 
Bu esrarlı hadisenin düğümü 

Morg raporu ile çözülecek 
Diin Kad.ıköyündc Moda sahil

lerinde bir insan clile .bir ilı~ak 
buhum11ı~lur. 

Jladiseni-n talookatına el ko) an 
Kadıküy Miiddeiunıuınlsi Sıtkı 
Koraltan diin ak.~anı adliye tabibi 
Salih Ha~iıııle birlik1e bu viicut 
parçalarının bulunduğu ye.re git
miştir. 

Üzerinde tırnakları da henüz 
lıozulnııyan bu elle ayak parçası-

mn bir kadına mı veya lııir eri<e
ğc mi ai-t olduğu heıı.üz anl~
maını~tır. 

Müddeiumumi, hu cihe~ ta· 
yini için bunları Tılrbııı.ıfU mües
sesesine yollamı~tır. Hadise hak
kında alakadarlar ehemmiyetle 
tahkikat yapıırnJ.tadırlar. Hadise
nin bir cinayet mi veya bir denirı: 

kazası nefcesi mi olduğu talıki

kat neticesinde anlaşılacakttt. 
"o,·yet ccph~inM, mÜfadele 

l.ll15ırken günün bir müııaka~a 
nıe\'z11u d;.1: •İk-·i·nci cephe açıl· 
nıu-ı• olmakta devam ediyor. 

Sovyl"t - Alman mukadderatını 
ve bian~·lice Avrupa \e Asya.nın 

;.,( kbaliui tayin edecek olan lıu 

harbin de\ a.ıııı içinde propagan
danın da Ct"phe<lcı çmpışan kuv
veıler kadar ehemmiyeti 'ardır. 
Almaı.ya) ı sık oık il.inci bir cep
he açılnıa..ı ihtimali karşısında 

bırakmak hiç şüphe yok ki, Rııı;
yaya en büyli.k bir yardımdır. 

AlnlUlJ'a bu cndi9e için.de N«· 

Çocuklar gizlice imti
han suallerini mi 

öğrenmek istedi~er? 

Gelenbevi okulunda bir hadise 
Fatihte Gcknbcvi orta t>kulun 

da olrlukça garip bir harl:.;c ce-
fın<lan ~:ı.pıldıııı,ı 2anm uyaııan 
vak'a şudur: 

ID<>v:ı;nı 3 U.UCü Sahif<!de\ reyan etnıi~tir. Bir talebe t<ara- Oı·ta mrkh'P mixlür muavini 
=;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r dün sah.ili vı:laı;ıııa gddığı zamnn 
.ıı E1vrak doıa.oıııın ve d:gcr ck>.>)·a-

Yeni Zabıta Romanımız 

Sen mi Öldürdün? 
Çeviren : Senih Muammer Alatur 

1 

Bugün Baş adık , 
4 anca ıalıiiemlzde okuyunuz 1 

ların meçhul biı· el tarafından 
ka.,ıştırı.lmış Ye baııı notların da 
yerlere clii.oürülmüş olduğunu 
görmi>ştür. 

lif ekte" idaresi bu garip vak'a· 
dan pô:isl haber.dar etmiş. yapı
lan ta:lı'kikat netıcesinde odayı 

aitt;;t etlen bu me<,•lıul ziyare\çi
nın pencereden i\·eriye girdıgi 
a ıı la.~ ı,Qnı.ş t ı r. 

:liuaviILn oıla;ı.nda bulunan 
saat ve saire gibi ndkli kabil ~~
yalann yerliyerindc dumıası bu 
~:n bir h;ı-sız~ıktan zıyade imti
han notlarını öğrenmek arzusuna 
k~pılaıı b:r talobc taraiııırlan ya
p1~P.ıı:;ı olcı.bİİıt.'<:C'ği Z(ınnı h.ı~ıl OJ
mu~tur. 

NOBVEÇ'TE 

On beş kişi 
idam edildi 

• 
40 kaçatı lıamll bir 

vapur 'batırıldı 
Loırdra, 22 (A.A.) - B..B.C.: 

Bir ~a İııgi.ltereye kaç
mak istiyen 15 Norvc~..J.i yablaruı
rak Aımanlar tarafından ~ı
na ~tıir. 

20 yaşından aşağı olaıt diğer 
ilıd~iniıı idam cll'Ltlları mü'-""">eot 
lrü.reğe tahvil oıkııımu~lur. 

İNGİLTEREYE KAÇMAK 
İS'U&KK.'11 

1-lra, 22 (A.A.) - B.8 C 
N.ı.ı:vesin O..lo ınınfaalı.sııı.da mu
allimlik eden ve İngi1tereye kaç
ına· istiyen ü J.:i§l~ i hiımil bıir 
\'aplU' Almanlar tarafından top 
ateşile ha tırıhıuştır. ----<..----

Kahire üzerinde bir 
Alman tayyaresi 
Kahi~ 22 (A.A)- Dün g~ce 

KalıiTedc lıa'llu leh tike i§areti ve
rilmiıı;tir. Bir Yunkers 88 uçagı 
.şcluin şimalinde k~r~ılanmış ve 
sonradan cereyan eılen muha.re
:oodc d-~iirulrnüştür. 

o---

Numan Menemen
cioğlu geldi 

Hariıciye Vel<i<leti Unıumi Ka
übi Nı.ıman Rifat Merİt>mencio[:
lu bu salb~Hki eksprl'Sle Ankara
dan şohrimoze ııelm~''"· 

Çatalcaldan 
bol odun 

kestirilecek 
Mahrukat c.Ji•in:n müu'iir ve

killiğmi yapan bckdiyc temızlik 
iŞ:eri müdürü i:ıızet bir heyet ile 
berabcı· dun akş.ı.m Çata kaya 
gitııni.şt•r Viliıyet orman müdühi 
de yarın bu hcy~~L ıiti.iıak ... ...ı..:;;c< 
tir. H<'yet: bu cıvarclaki orman
ları doldŞO•.:hık, ~l~hrin~,.,:1in geleeek 
kış ıhtıyacını kaıl;<•lı~ acak mik
tar.da odun ~ • .,;tirccektir. Kesirr.e 
yakında ba~lanacak ve tutulacak 
depolara stok cdılecektir. 

Azılı bir soy .. 
guncu yakayı 

ele verdi 
Cellai adınrla bır adam; dıün 

akŞ<•ın ilSti.İ Ferml'nc<!iler c'"1rl"
sın<lc 59 sayılı Anostas:n terzi 
dükk<inına kendisine nıilij:<:ri sü
>ii \'CJ"crck girmiş ve burada asılı 
duran iki paltoyu kaşfa göz ara-
sında a§ırarak ka~:nıağa başla

mıştır. 

Arıast&la oıı!cr dükY-.iın mü."
tahclrrr 1 • .4n hır.sJ.lın peşire 

chisrnüı/f'ı", kalabahk ola" l·u ca-•l-

Uzak Do§ada 

: japonl~r Çin 
••• b•t• • 
·ışını ı ırm1- ı 

. ye giriştiler 
20 gemi ile şarki 
Çin'e çıkarılan 
Japon kuvvetleri 

lmuharebeyel 
başladı ._ __ _ 

Yunnanada 
taze kuvvet-
ler geliyor 
Londra 22 {A.A}- B.B.C. 

Mal't'fjal Çan K.a.H~><in kuv
vetleri Şanglıay Ş€ht inin 650 
k İı<."'11?tre cenu.buna dün an
S!ltı<n Ç>kar:.lan Jaopn km-vet
l'erile çarp~mcl<tadır. Japon
lar bu eskerleri dün sabah 20 
ha'l> ı;ıemi.si ile Min nel!lrinin 
şimal kııyılarıııa çıi<al'l111ljlar
dır. Japonların hooe!;ınn Fu-

(Dev"'m 3 üncü Sahl!ede) 

"'AT d• • 
ıvorman '" yı 

ilk kurtarma 
teşebbüsü 

Devrilen koca gemi
yi doğrultmak epey 

müşkül olacak 
Lonrlra ~2 {A.A.)- B.B.C. Nev

y<ır~ litn.ımrnda bir y aııgm ııeti

C('l'!ın<le alabo.·a C1lın .ş bulunan 83 
hın to:ıilllk cNormatı.ıı, Fı·a.ısr:ı: 
trırn"ailant· gini ilk kurtarma te
şob'bü..,leri ba.~lamı'Jiır. 

Bir kom'5JOn geminin suyun 
yüzüne ~ıkarılı:nasıııı taV!:i)·e ct
ıtiş v<e bu ta\'s:yc kabul oluıur.tış
tur, Koca gemin•n yii":dürülmcsi 
Ş; şiındiyc kadar deruhde olu
nan buna miiş~ih ~lerin mi.<y:ı
sı ve karıı;ı~<:lığı itiibarile fevka1.1-
oe bi.eyüiı: olacaktır. 

Kaçak sigara 
kağıdı ararken 
Döşemelerin altından 
tuhafiye eşyası çıktı 

Zabıta bu sabah DeHerdanla 
bir evde ara~tırma yapmış, bura
da mühim nıilrtarda tuluıli-ye e'j
yası bulıııu~tur. 

Dcftt"rdarda Arpacı HaFetlİn 

sokağında 31 numaralı evde alu
ran Alinin bir nıüddettenberi fİ
gara kiiğıdı '\C diğer sair e~ya 
kaçakçılığı yaptığmı t..sbil eden 
p<}lis, bu ı.abalı ıııc:<!<l1r e\dc bir 
uc~tırma ~:up.rn.ı~tır. 

Hayrclt.iııiıı üç odadan ibw-et 
, buhına11 e\ inin dö~enıe tahtaları

na saklanmış mühim mikt:ırda 

kn~ak ;pekli ç~maşırlar, lüks ka
dın ''e erkek cşJalal'ı bulunınuş, 
nıüıı;;adcre olmıınuştu!'. 

llayrettiıı kaçakçılık suçundan 
,A,.liye 5 inci Ceza Müddeiwııumi
Jiğlııc tesJ;m edilecektir. 

KISACA 

Sinir harbi ve biz. 
Bu seferki dürıya lıoğaıla§"ıııası 

hmru.~iyeıleıindeıı biri de smır 

harbidir. Sı ıı.i.- /ıa,.lı-inirı silahı 

sözdür:. Yaltı-ı, t_czuir, fcsatçılı1~, 
bo~onııculıık ... 

Çok §iil:ür, ~11 kıyamet ortasın· 
dn. l•iiylc biT sil<i1ıın <?1ı az tesir 
etltc~fli ınemlekct Türkiyedir. 

Bı;,im ,nalıııtla bu mev:ııu g5· 
riı.şiı.yorduh da §Öyle dedi: 

- Kuru giirültiı.ye ııalııtç bıra-
1'aulan1an değiliz .. 

Ve ilclı'c elti; 
Sinir )u•rbi m•?. Biz, kös 

d :ıı, "': f;t,. 11ıilıı•:in çoeulclart· 
~ıı ... Jit1.1•'1i s;nı ... .J·"··binl SOi"tlYOT'· 

•• 

j Denizaltıların Batırdığı Motör 

Kaptan ve tayfasi
le bugün görüştük 

"Önümüze birden birkaç denizaltı 
lçıktı, bir gülle yağmuru başlamıştı,, 
1 Bu aristauıl1ın yıi.i\kd;Ci kim lnıMılerdrr. Bunlar aro'!ud. ,,, 

1 

yevi m:ııll:le '-e &tf'9 t;.ığl;ısı ile ıti. un sahih' , itıstafa Girıt.ı Le 
lir.ıaru>nıı;ıa geiirkıen m'-"Jıul de- re:s rnU21ilfer de bu:wıınaWı:ı.dır. 
l'h'•aı:tılıarın tEC.':t• İl'ZÜn uıırıo:;a- U'lc ifadeLri Bü1•iil..--dere liman 
T~k lcıpla b.-ıtm.l;.n ..Oua~epo ıe~~indc alınan nr:ix~1tebat 
ım.>Wri.\nün :ı mi.~tı iı.u.ra- d&Jı.ıı SCll'..re mm~aka 1<1n;m reis. 
dan gönı:I....<.ı.rn hlll>uı,i brr mc>- lilr;ııe dıe ~irilt?"ci< tab'~ikata d!• 
tful<:- dii.ıı sabaiı Bfia~re!Y"c CDev>mı 3 ü.,eo Sahitcdo) 

Fiat Artmıgacak ! 
Şekeri saklıyan 
bazı ozguncular! 
Vali Muavini ve Şeker Şirketi 
Müdürü gazetemize izahat verdi 

Dündeıııberi baz~ semtlerdeki 
bakkalfarda şeker bulunmamış, 
bu b.okıkafü r tıoptancı tacirlerin 
keııdllerine ~eker vel'ln<-diklcrini 
sıöylcmiışlıerdir. Bu vaır.yct üzt>r.
ne f'at müraka'be bürosu memur
lan bnı tııcirrerin depolarını a
~tınınışl'archr Bugih de ara~
hıınalarrı dC'\•am eclil<'cekti:r. 

Ta ·irlerin, baz .vnrJı;~ dti-;:J.nlt'
leııe b.ilıassn f.atlaı-,n artocn~ , 
wnroecı..,rcık ellerindeki şekerle·: 
sakladı.1tları tillhmin olunmak'."" 
<hr. Bu gıbiler denlıal milli kı:ırun
ma mantı.eme h>rinc sC'Vlroluna
ca!ı':ardır. 

Bu sabah \·ali mua·v:ni Ahmet 
(Deva.:ıu S i»..ıcü SahiteQc) 

EKMEK VURGU CULU~U 

HergünkarnesizSOO 
ekmek satan J ırıncı 

Suç ortaklarile berabe:r bu 
sabah Adliyeye verildi 
LM..,li<lc Oırl. cadd< "1de !ınncılılı: 1 

yar..ın Tw!ik. t~fJitjrl '\: u:suf v~ı~
siyl<' Ab-ar:ı.y.O;' tT•rrı"·oy caddesinde 
ıuo ,aşıl> <i:i~• b~ R.,,at 
Sllll€uta aç.idan kauaf!liiı olarak 
beı· ,ıWı 500 e.kınRJt )'1ild<iıgı \"e. bak.
lralıh c:io. bu eıtrı11c~lt1·ı ııa:t.a 40 - 50 
k•ruş mul<ab.l"ndil .;attıj;: o.nla41:1.mış. 

ttr. 
Vaıoiyet;; bu s.::dle t•'" 1 edc1ı z::bı.. 

ta bu subi!'h fınncı Te\·f.ıoıe bolikal Re.. 

ihtimali hesap 
NECiP FAZIL hlSAKÜHLi: 

A hnaıılıır \"e l\Iihnr hesa
bına: 

So\-yet Rusya işini 19·12 yazın
da, en geç sonbnharında hallet
mek .ilıt.imali % 70 ... 

:Fakat bu iJji, hiç denttdı: kadar 
a.~ri lı:ayıpL;ı neticelendirmek 
Uıtimal.; % 30 ... 

Bu lalı.di.r-in müsbet ı:;elolinde bi· 
le deııwık<'a&yalara karşı bir ~ 
Japna nya zaf r i!Ltim:ıli % Sil ... 

A..vni tak.dirin menfi ~ekliııdcy
sc, deınokrnsl alara karşı bir u:ı. 
!aşma veya ufer ihtim.ıli % 10 ... 

Dört ihtiınııli toplayıp oı:talıya-
lını: • 

Netke % tO ... EHt, Almanla
rın. \.'C Mih,·eriıı uınunü tnlilıi; z.U. 
birde çıkar yol olma.sına rağmen 
hakikatte Lir ~ikıııaz teşkil eden 
Sovyet RU>l • ı.aplaru~da.o 50& 

ra % 4(1 dJr, 

• 
Sovy..ı Ru•~a hesabına: 
AJmıııılara galöp gelmek ilıli. 

nıali % 000 ..• 
Almanları bi.r sene daha Ol b 

) ...ırilınclı. i.lı1'mal.i % 30._ 

pcl: \.~ bu iş~c al:L~ -ı görli !rn ;:. 
kf!,nbccl PııOO.eı :yı y..ık..ı. '~·. tır. 
Yıne e)mn<'k s•ttŞında !'jt'r k'ci ;ı: 

!.Pş ·o. n Alırot! e li ü.szy.;.n nJ!::..l .nda 
~•lus hakkında da k.nunı m;;;ı.~cl<-.., 
ba,:1ar.ıul§tır. w 

S .... ı;:uıar bu ~h Tı~!.l.t Konu:. 
1.fü<ldeiu1Tl\•ın!4."ne se\"'lttdilnılşlen 

Diıı<"r tara!t."ı.n • ~.a ~lusl<ıfap: ~> 
!Jrıncı Hüaf .n iYl :.ı1k ile 5, )°' · :;.da 

(.0.v:ımı 3 üncü s· ıı...ıc<.>e) -
\lnıan.!arı hir St'ıı<!' daha o~·· lı· 

~- ... ' ıı~.!:ktcn ~Qnra dl·ıno.hr. (,,al . 
ı ı , · ı ru1ı(l'U krrlulnlıilın{·] .. tı• 

ı.u ~ ıi ~o ot-o ... 
AlnıanJ~rı ndaın· ! ıllı hH•a 

~ ıp tla btitiin d~ir.y~~·a karşı a, ·, ı. 

ta kalabilmek ih•'nıa 1i % ıo •. 
Dört ihfülL'.lli l1>pb~·ıp ortalı 

lıın: 
• 'etice % 10 ... füct, So\"yetlcrin 

uımııni talilıi; 1939 da deınola:aı -
yalara oynadıkları Ol un yiizüıı.
deu ebediyen ka~ boolan 'timat \"e 
el bi.rliji havasın.dan sonra % 10 
dur • 

• 
Demokra•)"Dlar lıe«abnıa: 
Almanlar So\"~ctlcri bir hanı

letl~ \'e kayıpsız ~ükertccck olur· 
sa. l\lilıverlc uıl.1snıak ilıtiınali 
% 90... , 

Bn ~ekle göre, bir uz.!~,uı~ a 
"uılamadığı tnkd irdc bile, kaw• 
mlan zaman ve iınkau pa~ındaa 
dıııl:ıı ı :.UihHre g;ıl<.-he ihtimt1li 
o/0 50 ... 

J\lmanlıır, So\"yCt Rusya zafe
r ini adamakıllı hı~aklandıl<ıtaa 
ronra ehle eder,,., .• \Jih\"ere galeobe 
ihtimali % 80 ... 

Almanlar -tj\'~l·t Rusya cephe· 
...ıwle bir yıl ıl.ıL" m.JıJanacak &o 

(:0..ı•amı 3 Wıw S:ıiıı!ec:e l 



. 
2

- SON TEL C RAF- 22 M AY ı S uu ' 

HALK FİLOZOFU 

GÖRÜLEN LÜZUM 
1 . r!lıni 
1 «llJı.31~1WIJ~U1 

-:: 

Halk dağıtma bl.rl!k!.,r\nin 
5 l<."şilik iılııre hey'e!lcrinin in· 
t h111b1 i1ı1inde, b."'"Qrı:.tnğırm ha~ı· 

rıa geldi. Bir.luıç ı.Un evvel 
~-a:ı;dığun bir yazı<la, bu n1ese
len1n ne tH:.Z !) tl il< atle ya
pı.l.maM laum ı:ekLgme ~ 
e .roişLiın. 

Lüw.m gör.ilen malıailelerde 
idare anı rleri, Ha . dağıtma 
ooliJıJeri idare hey'et:lerlni, se
çime !sa;\ uımadan, do&"rudan 
d ruya tayi:ıı e!leliliTler, ~..ı.-
1.:ırle ·i bir açık kapıdan isi":fıt. 
ı!c cdfü rt·k, lıconıctı hemen bü· 
tiin """halMeroe, bu İ'i •tayin. 
suret.!~ yapılnı;ş~ 

Ifodeu böyle?. 

F\ZLA YOLCU 

ALJNMIYACAIC 

Adnlua, Anadoiı.ı ~asına ve 
B·>ğauı ";J·ytn vapurln.rm iııtiaı>
tau az.la yolcu lamıyacak!:an h.t-
1.iı> esi, yaz geld .ğ.ı iç ıı t.ckrar .,... 
ıaya atılınıya başlandı. 

iUh&Ji.\a plzar g1i 'eri, t.. Ada.
Ya !.adar vapUTUD içi.nı!e ayakta 
g -P g ·~ )iı:ıılcrce iru>arun hali, 

bu hlUye ile ne kadar büyük bir 
tc~ teşkil W)<llr. 

çCıt \:EN 
.KıUl VELF..& 

l\lers.n • oo g;:len S bi:n çuval 
ı...ı. • ...ıe.ı 300 çu.-lı oozuk çık· 

111 'l· ~im ;U. s:gorta şirketi bu 
kahvoleri.ıı ~lini ödeyecek 
m~iş! 

J:"alwıt, mcı.ele parada değil.. 

kah' e • ok.. hu 
çuriltü!ür mü?. 

Y azı.k 0L11 ~!. 

E.NGİ! ı\R 

Vl:: TOKl\lAK 

O:.ıııan Cemal Kaygılı da dünkü 
fıl.nmııda, l.::r~ anket sual
leri sıralıyordu. Meselil, bun1-· 
dan biri §ll idi: 
~ Danıl tokmağı buluıımıyan 

yerde, enginar ayni va.z.ileyi gö
ıcbııih:r ınj?.• 

.Fakat, enginar, şimdi öyle lilks 
lsir uı<ıta J..i bıtkahnı, davula tolı>

nı~n. ulmıya rıı.a giisterecek mi?. 

llAR.BL"I 

su:·w·A DAiR 
.Uı.r n va yete ı:öre de, hll1'P 1!143 

yııına dalıi kalın•)ıt<:ak, bu sene 
iç nıle nihayete eiooeknwŞ.. 

Altlama bi.r flkra &ekti; hani 
ad !HD 1 D blıi: 

- Sö>·le, «iyl1', drımi., ... yalan da 
o:..U !>Ö> k. ~ıaua ı:•ıL>or! .• 

AHiı ET RAUF 

lzmirden get"rile
cek k hv ler 

T.earet olisi kmi.c gi.lınrükle
nnde bulunan mühim miktarda 
:ı.aı-,-.:eden b.r lus:ımnı şehrimize 

getırtm<!ğe kara.r vem>oıft.r. Kah· 
veler yakında buraya ııakk>luna

eak ve tomi.zlendikten sonra 111-
lhl>;adar ııı.: eı.~ tes.OOn edtie

oek.tir. 

REŞAT FEYZi 

Lliıınn görühnüş. •. 
Kırk k'.şiyi:ı. Birbirimizi hl· 

llrız. Görül<'n bu Iüzumun her 
) erde mevcut olnıadığı kanaa· 
tindeyim. 

Görulen lmHD üzerine ta
yın eılilco bu idare hey"ctlui
n'.n hepsı ihmı phıro biT ,ey 
ol..a, yine lılf etmiyecdotim. 
Duydui;ıuıı, gördiığüm bazı 
id.ıırc hey'clleri nıanzarasl'IU11 

hUzünavCT olduğunn saklıya

maın, elhnde değ:L. 
Bütün bıınUı<l'a rağmen, yeni 

te<ekkül ed<m Halk dağıtma 
b~·l.ikl •rine Cenahı Hıı.k.t:ın 
nııl'vaUalı..iy<'tbr dilerim.. 

BaııJı.a ne dıyeb!Jirim?. 

!STANBUL 
t arışları 

Bu yıl 12 Temmuzda 
l:aşıyacak 

lstaıı\ıul at yarı:şları 12 tem· 
mw:da ba,f ) acakt~. 8 haita ya
rış >Slah enc:Lıın><:nirı.n ve bundan 
son.ra ık.i Jı.a.lıa da İstanbul vila
yet.inin JSr161arı yapılacaktı.r. Bu 
seneki yarışların d ğeT senelere 
nisbelle çok muntazam olması 
;çın şim<l.ı<len tedbrJ.er almmak
tachr. 

Liman reialeri arasında 
nakiller yapılacak 

Haz ran b~ında mıntaka liman 
reislikler.nın memurları arasında 
ycnı ııakıiler yaprlac~ğı haber a
lınmıştır. Münakalat Ve;;:Meti bu 
hususta b:r J;ste hazırlamaktadır. 
Ay 90nuna dnğru bu H.sıc:er aıa
kadar\aı-a b•>d .M(.-ccı1<tir. Yenl na
killerin bilha•sa lıman reisleri a
rasıntla oiaca.ğı ve küçük meumr
ları a. ':kad•r eLmiyeceği haber 
ver lrnektedir. 

Y cniler grupanun re6İm ve 
heykel •ergisi 

Yeniler grupunun ikı.ncl resim 
ve heykel scı gl>;i yann saat 15 de 
basın biri.~; n Beyoğlundukl İs· 
ta rlbul mın ta kası salon' a rında a
ç>lacakh r. Sergide e\\'den fazla 
C'SC"r U.i1ılr !ecel< ir. Se!'gi bir 
müddet san'atseveT h~'hn rya
ıetine açık bulundurulaca!ttır. 

Prena Halimin aygır clepoauna 
bir hediyesi 

Mun!eket.:mi<ııde at reslinin ıs· 
fa.'ır yolunda büyiii< çall<jllnalan 
ve ;)'8rdnnları görülen Prens Hali
m.n hta nıbul vilayeti aygır de
posuna halis kan bir 1ngillz ay
ı:ırı hediye etmek istedıği haber 
alınmlljttr. 

Bususl 
1e 

Bou hususi mdlLeplerde ıe,.ıt oku
yan talebe, y~rden s~et edt... 
)"Orlıı.r. F.liıM<ika, bayat paiıalıdJr. Bir 
takım rnMzune at.et paha.sına ve nachr
cia. 1''~ ıntit\ıep lıc:-etJıer" de arttı
rumıştır. &ınra, a.yırlı Oorete tıabı., diğer 
bfo.ıı mctr.1.eplenle TemeitieT d- i,y:i 
ç>kmaktadır. 

H--1 ~ de,Y".nce, bütün şil.
mul~·Je bu kellrneyl kı>ilaı:u.>'oruz. :Eo
n< ~ o\••lliyf'\, TW'k huo1'0i ~ 
erı. L.c11ı.~m ba taııatl&nru Jc.m 
!dl.İş e<ler, bu re k.iım bal<m'. k:ion 
gö<ürl ~. aX* >dar olmak a.. 
%ll!DIUr. 

BURHAN CEVAT 

Sıra de§'ll, ev ve 14 
s:ıl ~ t· v~i ·e eooıım 

Geçen .. ~a.n1 Tı...: • 1 b.:?~ C·...n tt'~m
vay-a t...ıU..µ .- ~ ~ g~ct..: ı..;A•-..ı.t • .u.:.r 1\-Li-<;k.:ı 

.ırab<.t • ~l:Q.ı. J\i~ UL 11. ı t ~"Qn h.ı.r.ı.C'fl
hınç Q u. B. ı. , l :Hl., I\tr.t-1. iTlli

tc• adı.y n ın~ n l:: ';,, ve Tc:ı.·~. ı ~

dar: :ıı ) b yı t Ci ıı & . ird.ffi\ Y-
.ıa.ı.n a ip g J~ • !.!. :.ns.a.'11 yeKtt.1'..u. 
'IWlel- , 7 ~r.ı t..'ıi·4l inba.n. y.ekü
nuoun daı: .n:;,a R.l ınd:ı kalıyor. 

Bil' nei ~ ! ı.ra.ınvay .na bn::.~ıue
~ llo11cwı &:t''.di. Ona oa b e
ct:.ım. N.:h.!yct. uçL.i:ıc ur:.e, güç be~ 
knpv;ı aıL.ım. Anwn.:-•, ne b.llıl.ıj.,, Uı ... ·ıe
}er, k:akılmnlar. ezılı:neler. au-Ukaı.

mekr ~~ıe ... 
l::i..nea~ .;tı.nı Ve ıkenclk-ne cioiru 

savlot. ed.ı' .... l!•li görfıugunı 1Uk J&j, 
1zamv~yu1 .ı;: .. ~ an (,nundL:k.i matıza

nıı.yı, hır .i.k ı:;.ok:'8.yı kayddmE'k iÇ'in, 

bu.:Cld"' ktEaCJ. &ı.-.aı.:.~ & ·r4tl.. 
B'Zltıe, rıt.!ı:.a va.ı Jı uıa bınif; anm

da. uuu~u ı, lDn l eu ~Y ;;ıra de ... 
g ı.. sa-ygı ve .ı...:3C.ıll• <. .ır, Bı.... ~::ıer .. :ıne 
llı.a.nm...z.. 'IraTJV11y ara \r.te t>:r hücum 
~ruı. kl. " 1 ki<.fe z.av;..euece~.ı. 
'\e txı arada g"' ıc. h.ç 1>u: ı<'Y g,,.-. 

yor, n~ ka.w.ı:ı, .ue çocuk. ne ıot;yar .. 
Kadını.ar te-ryat ectbur, ("Oe1' :bır ag

hyor-, ezl!en ı.ıı. y;rl:ır ~lyor. Ve b'.z, 
hal.'ı, but.ün kuvv~ hUcum c..ıi
yonrz. 

Ar.~lıı.n ~Jd.tt:: a:z!m nakl \'tls?ta
famıa biner~.., lı:wlanacot"'m i~
rnaı terb y(!rtUZ çok n<>k4.andır. Tert>j.... 
:re' r.ı~.c .. daf1ar, bu ~ıtda gnrlre uğ

rU1QC ve bvıeı.n\yot. Saatıerce ra.m
v-_y b<kbyor. Stra.ı-a r~ e""""1, 
Btl')'glya ria.yrt ed~!Jm. Senı:lı ill6an.. 
lar. eJbe."-e, k-endiltjı:nden sıray& gir_ 
tn.ş oıacakla.rd.J.r. ,~cı.a.ndeıs!.-a 11r1ı 

cı..•ı. ı;a.ygıllı ve """'1yell om.ılannl 
lıı.w\:re cdeiim. 

R. SABiT 

Yoğurt imali 
azalacak mı ? 
Mandıracılar yeni fi. 
atları beğenmediler 

Ticaret Vekaletinin sütten imal 
edilen peyıLr 'e yağ'.:ı.r içın (az
la sat:~ fıalı k::ıbı:I c?Jnes_ üızerine 
bw.dan sonra piy~sada ycğurt 
azlığı duyulacag ileri sürulmek
~cd>r. Cc1nı.ı.:ü Vek!fil.,t; yoğu.'1Cia 
perakende azı-..r,1i satış fiatmı 35· 
\'e 50 kuruş kabul etm:t;tir. Bu 
vaziyet do!ayu.'le maııdı.r:ıcıl.ar 
peynı:..t' ve .... ,aft imaline kuvvet ve
rerek yuğı.ıırdu ihmal edecekien
ni söy!ernekt.edirlcr. 

Düyunu Umumi
ye K o miserliği 

lağvediliyor 
Maliye Vekaleti Düyunu umu

miye komiserlıtiırin liığvolunma
sıru kararlaşt>nnıştır. Bu mak
satla Biiyüik l\lıilet Meclısine bla 
lay~a veriJıınş;tir. 

589 ki§i ııatandQflığumza 
kabul olandu 

Yabancı roe-ılek.et.erden göç
men olarak veya iltica etımEik su
retile mem:eketwnae ge~ olan 
539 yurtd~ıını.z.ın Türk vatandaş 
Jı{;ma kalıu.l olurnnaları He)~i 
Vekileee kararlaştwılm1f,Jlır. 

Deniz mües•eulerinin yeni 
yıl bütçeleri 

DPVlet Denızyollan, Ll~nlar 
is'<'l:mesi umıwn müdürlükleri ile 
liman reisliği yeni sene bUtçele
nnı hazırlamışlard>r. Bütçeler 
Arlkaraya gönı',•dlmiştir. 

Yeni sene bütçelerinde geçen 
seneye röre büyüle bir değ~k 
yoktur. Yalnız bazı zaruri tami
rat i·le tes•~a t iş\ı;ıri Jçin ·talasa tlar 
Uwıı.ulm ııştur. 

doldb' Bey ... k:ciden gelen l>ir l""""'
miım1 ... Balo gecesi çok 19niş!. 

Harko 'ta vaziye" büyük bir 
hareket harbi şeklini aldı 

ı 

Yazan: i. S. E~id .bükreş />.teşemıliteri_1 

ooo·, CEP!lr~ır>DE 
l< - • h z· illı a HarkV'.f mcy

d~ .. re ı It·t.>eS ~ m.ır ar n bt'"·Ş· 
ka b J.c .<Jit!,. n t~arillza gt;,ıme
sıb, .Kı tMraf ~ r.ı. d"t' sLrc.t ne
t.<. J.t:r <l:.gu. aeak bı r şe \,;!\ ~r.u. 
1'cı tar<U.u tooL ;ter: e göıe du.
rum u lıulıtS:<SJ. şudur 
Alınanlat'a göre- Harkof b31-

ge.:.~H.ı.t: ıl)!.:han.ıbe devanı e1mek
teıiir. Rcı;,lurın öıl<'mli zırlılı kuv· 
vet1erle de L ıf.. nen taa l·rw.l"rı 
ak '11 k.~1n 1,, Rt -;1"-1' ağır k(jyııp
[anı u•ıam ~ ve 63 Rus zu·hJı n
ra1>ası tahıiıJ edilm·~tir 
Rır'ara göre- Har h;( isl:Jka

mr t nde taa!TUZ harc;l<etieri ya
pı :-TJ 11 \'\1: A' c:.n mıtk~bil t.ıar
ru.. 'arı pıi!I! -rıüıerek uer: hare
kete a~" a eıd:.'"\"\ stır. A'.mr.n1a
rııı İzyum ist brr>etindc '" td<· 
Iar! bir çok hüc mlar püsı<ürtiil
mi~:rr. 

B.ı'birinc tamam· e zrt olan bu 

Eminönü lik okullarının . . 
müsamere ve sergısı 

Fatih bölgesi ilkakullanndanı 
sonra dün ak~am da Enımönü ka
zası dahi.imde bulunan itkıokullac 
tıarafııJdan hazırlanmış oıla.n •Yıl 
sonu veliler müsameresl> ~:ımi.nö
nü Ha!kevi salonlarında vertmıış
tir ve bu müna.sOOetle de ,bi)~ iiık 
tedrisat müietıtişi Bay Riıfat Ak..n
cı ..n çalı.,"'1lalariİ<! meydana gelen 
dekıoratif bir yazı ve el i§.leri ser
gi6i açı.lmı§Lr. Sergide .A~atürık 
köşesi· gfme çarpmaktadır. :Mıüsa
IDHt.-dC bilhassa Beyazx 6 ncı ı"k
okul öğretme'.llerinden Bayan Ne
rİ!ll(' Yaşının 9'JCuklaıra hamrlat~ 

tığı Mıkı Hoşbilezik r<mUar~ ç<1k: 
beı:;..,nllınış1u. lllüsamer~-de Vat> 
ve Beiedıye Reisi Doktıoır Lıilfİ' 
KırJar, Belediye RelS Muıwini 
Lütiı Akxzy, Maarif Müdürü Mu.h
sın Adıl, .Arofesör Hiimot Na{ız 
Pamir ve gazetecoo haz.l!l' bu
lunmuşlardır. Müsamere ve ser
giyı hazır1ıyan müfettrş Rliat A· 
kınııcı ve o~ tmen ar. rı 

bu m uvaffaltiyetleriDden ddlAy ı 
telıırık olunmuşlardır. 

Askeri mütekaitler cemiyetinin 
kongresi 

Umum mütekaidin.ı askeriye 
ccmiyetınin kongresi sureti aıdi· 
,.ede bu ayın 24 üncü pazar gü· 
;,ıi saat l 4 ıie cem.iyet.ın V ezne<!i
lerdeki umumi merkez bin&Sında 
toplanacaktır. M"2!l<Ur cemiyet 
re:sliğinden aldığı.mrz bir mek· 
tupta azalar davet olunmaktadır· 
!ar. 
Peynir, yağ ve krema azami 

liattan atağı düşerse ..• 
T:ıcaret Vek:Aleti, peynır, yağ, 

kırema ve yuğıırda key<iuğu aza
m\ salış fiatlarmı kaldırmak ıçrn 

1 fürl miirakaıbe 11 mıisyonlarına 
sala..'ı.:yet vezmişt:r. Piyasa bu 
azami satış fiatlarmdan a.şnğll'·a 
dilif.ü:ğci zaman kamiE'yonlar lü
zu.m'll ka~mtvacağı }Çin azami fi .. 
at n:sbetini -l.~ğvedccelde'"'1'c. 

Yeni tayin ve nakiller 
Ankara, 22 (Telefonla) - Ke

ban ka)makamı Mahmut Hivel 
Bunıa ia.şe müdi.ir;uğüne, ıstanbul 
iktıısat müdürlüğü iplik masası 
<;efi Kadri Ed:me m1ntaka i~_.,.at 
ımi.itcfürlü!,'Ü iplik masası şefliğıne 
tayin ve naklolınwnuşlanhr. 

tco1iı( r<len dogru bır r ".ir c<ı.n· 
illeK k-iıil dc'i\iiıd1r. Fı.kut ~u . .lar 
p.Jı~ı l ed ,;, · .J.1r 

lUO", ıW.rır. İr;um •~t:ıka meıin
tl~ muk®ıl taarruza ~c:çıırC'! ~le 
m ı.-~c;,,e'Lc n->hb1 Ha-'kutun 130 
kik·metre cenup cıtıguswı kadar 
~ayılrı.ış ve genişlcm~t!r. Mu~ a
reoe m<"'\ laın, bir J:arcket hu:'bi 
mQllUlrıı:;;ına bürürımüştü.r. İz
) um, Dımeç n(•hri üZerindedir. Ilu 
şehir [,,!ikameti, Harkof cenubun· 
dJ l':rnıruza d(·vam eden Rus 
k rı;vc'1erin'n cenup yanı ve ge
rı.s. J.;,.tr"nık-dll'. J<licr l>u f,!rc:ı:n 
taari uz ı •frn ı.l V'C ş:m:ıl dıoğ , is
tikarr.c::! ı uı- ~;ii 1\.c irl şnf Pder
sc, Mar.c a! Tm-.oçE.nkon ın taar
ruz grupıı lıc rı cepheden ı.-e • "C'm 
de cenup yanından ve ger ~in ~n 
kavra!llnı~ ve sarıimış ol"aktır. 

Fakat A a'l rnukab;l taaı·rıı:zu 
İ~uımua D<'• ..;; n<>1'rini şimale 
gcç,ıı:>t'k ıcoruı ı<l..r Al!nıa nJar 
ntiuin doğu sahihndc.ki müdafaa 
ma-~"Z.i1E-rin.ı yar"P qeç-med kçe, 
Maı~al T;""'°''C'nlwnun taarruz 
grt.tpll kw;atılamaz. Don<>ç nehri 
ise a•ıilllası .kıolay bir miini değil
d\r. Ruıfüı.rın, bu nclnr boyunu 
ilhmal ettf-derı düşünlilcmcz Ak
sine olarak g..çen yaz mııtıarıebe
lerinden akLkları becriib<!le-rle iyi 
müdafaa tert:ıııatı akhklan kabul 
edilmek J.Wz.mı "'t' lir. 

O hakle, Aln.an t&arrll7umın İn· . 

ki~afı herşeyden önce lryum böl
gesinde Doneç nehrının geçilme
sine bağlıdı.r. Bunun için Rus ta
anu-z grupunun cenup bat>.sı böy
le blr ıru1Diaya dayand>ğından ve 
o bölgede Stalino'ya doğru ~ooe
nrclemnış Rtrs kuvvellel't bulun
dugur.dan ku.,a:ma tıehlikesi he. 
DÜ-Z mevcut değıl&r. 
Alınan mukabil tll'arruzunu, i!k

balıar t.arruzunun boaŞ~ıcı 
SE.ymak doğru ~1dir; A.Janan 
pl5ııı. Doneç'de şimdiliık müda.
faatlır '· e oo mukabil taarruz, 
Harlrof iızerine yapılan Rus bas
kısını azaltmak =ksadile Ylli>ıl
ma-latadır. Eğ•r Al:rnn·nlıacc >ı:<oa

har taarruzu.na l>aışla6alardı, yal
nız Jr.eyum istrkaınetinde mewii 
bir mukabil taı9t'ru2 y&pmakla kal
mazlardı. 

HUiasa Har kof ile İ2ıyum ara
sında bir tarafın batı ve diğer ta
rafın şimal ckıgu istlk:ıımetıeırm
de taarruz etmclerile bir kaılııve 

değirmeni vaziyeti hasıl olmuş
tur. Ruslarm taarrw: istikametini 
tam A.bnan cephesi, Alıın&l.lann 

mukabil taarruz iıl.1ıik.a.meti iı;e 
Rus taal'!"llz gmpumın cenup ba
tıdır. Fa.kat burada da ta-aorruz 
güçtür. Çfö>kü aşılması lazun ge
len Dcın<.'Ç nehri vard.ır. Rusilar 
bu nelıir boyunda evveke cephe 
tutmuş okluk larında.n burası da 
~l!< ~-phe sayılır. 

.A· - U. 'ARBINİN 

Y.ENİ"' NESELeLERI -' 

Harbi çabuk 
bitirmek.~ 

,- EDEBİ TEFRİKA: 19 1 

l Çıngıra~!~.27!!!~ 1 

- Maama!ltı gençt.r ... Çabuk iyile.. 
~gme em;oun.. Kendiısme dil<kal 
eRnıenizi ıavsl,ye ede~ Allaha l.bllıar

ladık'. ... 
- Güle gıile dokOor beyefenıli ... 
Tes<mmüm kehmcsı dı1mde müle

nıa yffi tekerrur tdi,yordu ... Doktor 
lyi bu.t..'Tl~~u. .. Bu O..; ~e'fnn.ümdli. ... 
F-ııikat ıç.c.<kn delf....... G(izlerlııd1,.;n 
yeş.J ve kotkımç b.r zeh;r saçan on
dan!... Bu)·tilu ve Çıngıraklı yılan.. 

dan~ ..• 

koydun! Di;re _.,,m bir ~anh yil
zj!;.;.ae bakıyordu. Beni ö\dlı.rdün! ..• Be

pi öXiürdun!. 
ÖyJe çolı: alılı)"OrdU ki bü!On haya.. 

tmın bu gö-41a$!aıriyle beraber akıp gi... 
deceg.ncten koı-.k.uyordum: 

- Affet beni. D'7e ınledim. Eğ<>r 
sana karşı bir ,.ap.ığım varsa a.f.tet 
l;>enl Asude?. 

Yazan: Ali Kemal Sanman 
Haır'bi çabuk bitirmek bahsinın 

talıbiokat ve filiyat s3'hası-ndaki 
sa.ftıal.arı nectır?. Bunu göster<:n 
a!.amet'ler var. Amerikadan yt!ıı.i. 
gelen Jıaberlere göre; ta~are<!i 
yet>ştlrmek ·il;in yeni kararlar ve
rilın;ş ve yetişen tayyare<!ilerin 
say,,;;nı ~altmak işir.e daha 
baŞka bir dlıemm<yet verilmeğe 
ba.,<kanmıştır. Amerika •kıt'asınm 
!havadan ya,pJacak t~arruzlardan 
kendini JımuyabL'\mesi için ne 
Uızımsa daha da di.işünüleeek. Ja· 
pon hava kuvvetlerinm Uzak 
Şa,lkıta ve Okyanus ürı.erinde An
~kson hava kuV'Vetlerine daha 
faik o'.duğu görül.en aylar herılıal 
de İngrnzle11Ce de, A.'111erikalı• 
!arca da bO(i ge-;n·Jmlş zamanlar 
olm:>dı. ştmrl;ye kadar Amerika 
kıt'asının laarru-ı:a uğramak teh· 
Y>kesi o'!madığım söyliyen bir kı· 
sım Amerikaflar da artık fü:i't· 
Jorini de[! ştirmiş ol<lular: - Da
ha hponun mızli tuttuğu tayyarc-
1 >r de oılabil'r; dcni(}'Or. Bunların 
Amerika kı.\'ası üızerine akınlar 
yapmasına ne mani var?. Böyle 
bır tehlikeyi önlemek için iıse en 
büyük hava kuvveb>e .!T'al:k ol· 
malı, en iyi tayyareyi ve en eyi 
tzvyaree'yi yetiştiımıeli ... 

ıı.:.; bir '11'7 y:ıpamadmı. hiç tı!r ""7 l 
SÖ'.Y~ ::;urune sıı.rur.e k3'pıdao 
Ç1lt!3"n. Bahçede nıuhltrnı" Nusret be

o; btııı:Lyordu. Orıa uo&ru ııcndeled.:ğl-1 
QU ııoc Üll «•: 

_ Koşuruz! .•• Koşunu:!. Dedi. A-
sude Jlantrn bir ı;aa'Glt.ı baygın yat;... 
yor L>ı ;<.tor ayıU . .ı.ı:nıyor bı.r türı!U.! ... 
x.>ıwna llll'-P benı ~dıııni,ye ba,JadL 
Bd>;<>d<D iCl"""k<-n den.'"2>1<>n ge

len sert ve ıslıık lı.lr ru:ı:ı:ar :ı:ına.n ba-

fllnl ı;arılL'l<a biraz &er.A me geıd."11.: 

?d .ıh rir Nusrete: 
- S.z llndon g;c!nrz. Dedim. Ben &r-

ka .ı ' ı yor:.;c:J 
o b • ı yap!~ çc!didl. Ben bı·a. 

-~-.. o!ele ı: n!!m. }.litreden geçe " n 
P'l ~o o ooiim<!e eğildi: 

_ Beyefe<ıdi, S. nı.;n bes:ıplarını 

7"PJ;'Orbr •• K "3<lm4SyOn Kuru= 
aı.:...ır LU fen h p pu.şı. -za bakar 
rms \Ot.". 

ro 1 a.;• • Uzattı!t 
uz.ı a.ı.dırn, ~ e wrmadan 

cebimden çılı:anhgun em J>ra!ıJı: bir 
k.ajıdı maeaya bınl.4'.o.raık. uz&.Ja.st~ 

Bu, Bıyıa ile iQliğım.: bu-er kaden 
ıam~anyan:n ücre<ıydl.. 

Bes:ı oOadan ~~rı ~dt is1erk.t.>ı:ı 

doLl•ır i;..;.p•d&n ç u: 
- Ya7. ~ D:yt beninı.Je konuşmıya 

bof.ad. On boi gün <ioıha uğra:;ıınak Jl. 
zım!. .. Fakat ne oXiu bôy~e biımem 
!ti' .... ı\s:ıbında bı.r fırtına vac. Ancak 

on senel:.k b·r s!aü.r hastas:nın Asabın.. 
' da bu kadar mü.thq taharrüş görülı>-

b . Vahim ba- ı-eşennüç! .•• 

- Evet, bclkl. !)ed.m. .B'rderıb!xoe 
hummalı blır :>leme dCşn><'k onu tah.. 
rı!t etırlştr ... 

- Ol .. b>llr. D17e dol<lor bir lahza 
da:k!.ı.. Sonra zannetmem. Dedi. Burası 
dağdaj!alı bır muhil sa;rııamaz... Hiç 

i lı;er n·. ydi?. 
- ıı:ç ~rı.dl. 

- ı.:e!tl b'1" leseımnOm! ... Çok içki. 
den ge b.r te rr :ım'! •.• 

- Evet .•. Evet biı· tcsenlm.Umdür bu. 

Asude henüz baye1n!ıkıtan kurtul
mue :t..:t\'a L yilza Ei&pısarı ve sa;ları 
a.Jıına yapışı:ruş harektts:ı.z yatıyordu. 

Bı.raı., Bt.-yzJ.nw aınhb't..aı. ve ı.!ık. VLIC~
dünde dolaşan e.tterimle karımın b:t
k:.n omuı;.!arını tuttum: 

- Yıne ne oldun yavrum?. N<a.sıl
sın söyi-e baoa?. D~ye mırıtdanchm. 

Ga..lerJıi ,.umdu ... lJudalcları tıtrl
yordu. :r,ı\.!ıarnr .. 'usret.t.n bl7,e arkası

nı döeerek pencereden dl.$arı ba.kt.ı:ı
ru gi..ırdiJm. Ya.vaş.;a: 

- Asude! D:Ye tekrarladım. 
Gvzl<>rinı açtı. Zay.! ve solgun 7•· 

no.k::.arına do~l bir hı.; d;ımla bu'.a
mk gözyaşı kaydı.. Yüzüme d.lı:ılen 
gijzler·nc:cn k 'JTI1 ı;ckem:ycırdı.an .• 
Bu m:ı7' -ın v~ i r .. 1 '11 1 ~1!1.a.r· l 

· - Bc.n.ı t.ı. l~roUn? Benl bu hale sen 

Bu yulvarıs ölen b!.r insandan iste-. 
ınllcn at kadar i.ı...c.1,ı. :..z ve L.ELic .m5ına
lıydı ... N. ı.ıderwı sessiz ba.$4yan göz
y ... ş!arı n h'1.Y\.t zayıf göi::sur:.ü s3r;.an 
hı.rQktr ~1ar ba>.iıle gekli. Hec danlla 
gl..L.'..Yaşı der ..n ve p ... :""aJayıcı bi..r hıçkı
rı:k • .ı. kırı.k gu i.ın<.:.~n kopuyordu ... Bu 
acfA.;ı sc-a:erı I:ıı1teden muharrir Nw;... 
rel ıe·a., ve h:t~raptı:;. y~.11.mLZa yak.
l:ış~ı; Asudlnin pe~an haWıi. görünce 
ya,-aşı;a kul~l!ını• eı?iJ>dl: 

- :r.ro.ıtı ş buhran! S~z görünce büs
blitun coştu.. U~ıız! Dt;di, 

Cevap \•e-:mtden çeldldlm... FJa'i 
Nusret y11· y::ı.ktı. :ırak. ona ilaç 
verd! ve: 

- Ao am yımı Asude Htı:n:.m ağla ... 
mav lZ a.,tık.: o:y.e şelJc:.,.t dolu Sf"Sıi.1~ 

ya.~BTJyordu. ı:astahk bu. eger sizi 
üzüyona zevce: bıı.r k .; gun yanını
z..J &: rmes:n"' •. Nasıl isten;~ öile ya-
pn ıZ°' ••• 

A:. ııcteT\ln t .. ~..n go w ilnden bt?' kaç 
rnınkh <,'.!t.ı: (Dc.van...:. Var) nu ~ ıırp ba5ladı ba~lı~alı hava 

MAHKEMELER: 

Gönül kimi 
severse .. 

Genı.;, ol<Jl ça da y.a.kıı.:Jdı 1*- ka .. 
<lın '· h. .... nu:.n.ı.::ıı v~ü' iLhr-P.o: dar, 
~veı;i k( n... ı;e.ıntlet ,._ve&":,ydi. Yatnın
da oturan orta ha.ıil b~r csr.a[ kıya!c-
1.lndcki dclimnlıdcnı <l..-\aCı.)dl. 

- A.ilaü ~i Sın.andu·o>ı.n! o:ye &l..-ıGe 
ba;,ludı.. Bu ŞCl' tı.c h:ıç t.uıııiüt!ıgı.."n 
yoktlA.r. Ifaı.ı acmt:k ~rkn ki, bh· de .. 
id ol.:..un k1..__.:.ı..ır.:ı J ;..c konl.1Şlnu..ı dt::ğ.llm. 
_,:z411 n,;;!J. tc<le ot...~rur .• Uı.a:;tan gö
rUrüm .•. Amma, la:ı:ı.n olsun kJ, adını 
b· 1e bilmezdlut dü'lC kadar. Bir za
manla r~:it~ :ı.~·ı, benj görd.U.kçe göz. süz... 
ıncye, ,Yal.:lnda olursa W atmı1a baş

ladı. fkn H dır!§ eı..!nt!dhn; yü.ı verme
dim. Dün ı*ş ... m h.J.\>a kara.rirken s.i:r ... 
ke aknıya b.ddtal& çı t1m. DOC~te, 

tanı ev-...ın k.tpiSuıın öoünd~ bu beni 
önl<di. 

- Seni seviyorum, dedi. benimle 
loonuşmzya razı mısın?. 

- O ne bı\.ıun lo•C. dtıd.fun, cdep.s.Wn 
zoruna bak! 

Yürüyey.rr-., eledin, ıLıyle yanından 
geçerken bir şa.rr:.ar vurdu... B!r da... 
ha. ... D:r l<ıha ••. Ben yere duştum ... 
ELındwki ırtce tl1C31 kırıldı. B:ı"ı.rnu
ya b ~·adu. .. 1. Kollllul .. r. bakkal ilan 
SO:utga llg.!':ldth.ır. t'.-llnU y alaci.1fs.r. 
İşte t:ıl"rıd m. ht L ''··· 

ı ;;Jdfn, ~c •fc n ... d'J1'€Ce~.ni eordu ..• 
Şeri!, 

- Bu !'" iley!e llııı ıencdenberl se. 
vlş!yor uz.,. !J\.ı..l4. J..c>ı sened..r... He.r
k"-~~er bıl~r bunu rnahaııedf'... Son 
G.Jnl~rdc, h&l:.er nden şüphclenmiıye 
baf·"dJıJn, &nun niyetım .ıy: .•• Nı&fJı.
la olli-c::ıktım. 

- N~yc-tin i,-t de, ikl senedir nt .. 
çm almadım?. 

- Vaıt.yetlm düzelsin dişe beJtl.i,. 
yordum. Uiik..'k3ı. tez;&ail sahd>ı o!a1ım 
kı, evleneylım ..• 

- Peke ... Sonrn?. 
- Socrası bu etendlm. Bazı yerler ... 

den bazı ~eyler ioltt..J"n; bunun ba,U
Jarl)"ie de konuouıı aır;odaşl.ılt etti4jn! 
t.l.iıı ... Dün alışanı bukkaldan elinde 
sd"ke il;es"J"le <loıııeri<e,ı rastladım. 

- KfunLe. dedım. .. Sen baji<.•laril<! 
h>nuşuyorn.aş:;un. Bur.a razı deiçl.m. 

- Sana ne• Demesı.n mi? Keytlm 
ltimı .ıstersc onı..ınla konuşurum. O va
Crt nevr;m dOudti. ·~.:'arada.na sığınıp 

llıı. tıokat afke~.nı. Ne yalan söy~e. 
Y4n?. 

Bakikal Yuını! ve lro~ulard:ıo bl.r 
l.kt şa.b..t Q;rı.len' i.dl, Hunlar, Şer.i,.. 
f·n Kaınilt..•yi dc.>Vtlüğ:lnü, uzun za
rnarıdsnberi sev.~t:.Kitrini b!knedild.e.. 
rıni söylt'diıler. MatU-:cm.e, Şer.ı!.iıı. M 
ay hap:~ine !karar verdi. 

Karar teClı.ı.nl t:<ilUnce, Kt.mUe bir 
tuhatlaş:tı ... Yu!Dc:undu, ,utkundu; son
ra, 

- ECendiım, dedi. Ben at tdi7orum. 
~:!dlr ... Bir c&bill" ;;_r el\J. Ya
zılottr; ce:ı;a vemıey'-ll! B.T daha 1'1ı>
maz. 

Bu ~•faaat Şerifi kurtardı... Dava 
sukut eU! ve ceza kıLdınldı. 

Ma'1ik.cme sa1onu boraltıldı. Davacı 
da. maıınun da yilıilyüp uzalCla~tılar. 
A.ı'1<.ııdan yürü.ren üç dört kacllrulan 
ıqürei-Jk1.:p blr grup kvnu;,uyordu. 

- A, heıl'l(iire .•• Vallahi ad&mll\ de. 
d'ği doKruı..ur. ŞL:ndl inan.dun. Bai ei.
bi, kız, hcr.f!n dostu ... 

ı 

f 
' 1 

- Glınr ll= alma, kardl>ı. Klmbilir? 
BP!loi d<ğlld.T .•• 

- Olur mu'! lter!t basili yiyirıce na
sıl tuha!laştı... Dld<at <'lmedin mi?. 
Dostu <1<>i!idi de neden affetti? Hem 
dostu, hı..ın de sw·yor vallahi ... 

- Bari, herıf de blr ...vilecek herlf 
olsa!. .. 

- A,.'k>n gllrıil kö.rdür, derler, sevı.. 
leceğe, &evilmJ.yeceğe bakar mı? Gö
nül ·k1mi severse güzel odur, hcnı.şi.re ... 

HÜSEYiN llEHÇET 

muhart1lıc!erinde neler olduğu ve 
neler öğren:!<l ğ1 d<? Amerikalı

larca en çok sayılan c!Ünya me
selelerinder.ıdir. Ş'rnidi öyte görü
nüı~r ki yen: dünyadakiler ar
tık bir harp işini :yidcn iıyiye ıbe
n:nısem'-ş oMular. Japonların ha
va kuv\'cti ne kı:dar clduğuna 
dair bu harpten evvel Ameri'ka
lılarca elde edilm~ malıimat yok 
değik!i. Fakat harp Amerikablara 
şunu anlatımış oklu: O ilk öğreni
len ne varsa hepsi eksik intiş. J 3· 

pon!aTtn mU'Vaffaki·yetle gizli tut 
tuklan şe'Y'ler vard1. Öyle bir düş 
mania uğra'1?lak için yine onun 

1 

gibi hareket etmeli. Çalışmak ve 
esrarı son derece sıkı tutmak, 
bir takım neeriy attan diişmanın 
istifadesine meydan vemıemek._ 

! giıbi. AnJaşılıy<>r ki b~ sene ev· 
ve! Çin ile muharebeye giriştiği 

1 gündenberi .bi"le J aıponya kendi 
r lbava kuvvetler'nin haldk:i dere
' cesini gizli tubnağa muva!f!ak ol· 
' .mu.ştUT, 
il 937 de C"in harbi başlamııı, Ja-

pon tayyareleri işe karıçanış ol-
1 duktan ._,,,.,., da Jap<myanın ha
l va kuvvetler:ne dair haTiçte yü

rütUlen tahminler hakiki miktan 
bulmaktan uzak kalmıştır. 

İşte bunun için Amerikalrlar 
ş'mdi var.k,uvvetlerile tayyare 
yetiıştirımeğe çalıışı!YOrlar. Bütün 
sanayi bu işe sarılmış bulunuyor. 

Fakat harbin diğer tecrüiıeleri 
daha v:m:lır. Bu da gölcyüızünde 
o tayyareleri kullan.rruı'.t ve ka
zan ınak iıÇin nc~C'l" yapılaeağ dır. 
Am<>r.'ka!Aar bir taraftan >yi tay
yare ya,mıağa, bir taraftan da iyi 
tayyarrei yetiştirmeğe çal.Jştı.kla
rmı söylüyorlar. 

nenrz taşını ve harp 
Yazan: Ahmet Şükrü Eamer 
B"gün mutlıarip devlellerin kar

şı~H<tarı ten büyü!< zoı:uk. de
niz t~mı meo;e!es:dir. Büyük •ka· 
ra devletleri deni2 taşmıııdan a-ı; 
~k müstağni kalmıışlarchr. Rus
ya ve Almanya, nakLya\)arınm 
en büytik kwmını, şımenc!:Ierle· 
rile nohıderi ve kanalları "asıta
sile yapmal<ıtadırlar. Gerçi bu 
yolda nakliyat daha masraflı ve 
daha külfetlidir. F'2.kat emindir. 
İngiltere, Amerika ve Japonya. 
ise dOğrudan doğruya deni;z taşı
nma dayanımakbadırlal-. Bu hiz
met intizamla çalı-şmadığı· takı>"r
de bu memleketlcr:n bütün harp 
gayretleri durmak tehlikesi kar
şı.sında lııalacağı gi.lbi, İngılterc ve 
Japonya açlı.iktan bile ölcl:>.lirler. 
Amer ka içın ı:.ç kalmak bahis 
mevzuu olrurn. Fakat harp sı:..'>-

leriııde tesirli bl"r rel oyr·v b~ 
.ıecek b. r vaı:.J etten de çı k..-nı.; o
lur. Awerikanm tabı! ~ervet kay
nakları çok bü üıh.,üt. Amerika. 
harp eııdüstr'..si de çok verimli.
dir. Fa.i-.-ıat bu endüstr.nin mahsu
lü harp tahncler; ne tr.~ınamadığı 
tal..-dirdc Amerikanın bu nıüend""' 
lede tesirli biı- mi oynaması müm 
kiln değildir. Amerika kı.•a bir 
zr,m:an i9'nde harp C'nıdüstrisini., 
sulh sartlA.-,ooan ha'll ~artla.nna 
uydurmuştur. Ş\mdi karşrlaştıgt 
mühim m€6"'le ta;şın iş;dir. Taşın 
ın€'Cleis.s, deni:ıa\tı mı:lharet>esin
den ayn mütalea edJemez. Çün
kü eğer deniz taşrtl.arı denizaltı 
gemileri tarafından bahrumamJt 
olsaydı. biiyle bir mesele mevcut 
ohnıozdı. Hanıı çılktlğ> zaman İn
gilterenin elinde yirmi b:r milyon 
tıon gemi varo" Ameri.ba.mn Ml>
de de beş a\1' milyon ron gemi. 
bulı.mdu~una ve Anglosaksonlara 
katı.lan Norvec. Holaııda, Yuna
nistan gilıi; kücük dev1ctJ.erin ge
mileri de bu trcaret fikısuna ke
tlknıs olduifuna l(Öre; müttefik 
devletler, taşm m!ıSeleGil<ı ka ~ 
!aşmış olıınıyauklardı. Fai.at hafl) 
çıkalı, Alman denirı.ıa-1.tl gemileri 
faaliyet halmdedir. Fransanın y.
kıhn ası ve Fransıa< limanlarının 
Almanlar tamından işgali üzer> 
ne hıızlanan bu faaliyet, .A:ıoori

kanı.n da harj>e gir.nesi w deniz
altr gemileri için faaliyet sahası
nın genişlemesi iJzeriııe tehlikıJi 
bir hal almışlır. 

Bununla beraber, va'leyet ı{Ö
ründüğü kadar da !ı.ötii dPğillir. 
İngii.ızler tarafıruJan vf'rilen ista
tisliklere .göre, İnglltere; harbin 
başlangııcındlınberi, dokuz milyon 
ton gemi k~etm:iştir. Fak.at ye
ni in:sa.at vC!:(a .müsadere ..uıretile 
beş mil yon ton gemi tedarik etti
ğinden bilanooda "Zarar dört mil
yon tıona inmektedir. 
A:mer:~anın vaziyetine gelince; 

esasen harpten evvel de Ameri
kahlann deniz taşıtları ilhtyaçla
rına yetj,<miV<Jr '.u. Şimdi bir ta
ı1'i'."tıan den.mılh gemilerinin fa
al1yeti ncticesin<le.ki kayıplar, di
ğer taraftan da J:ıar-p cııo!ayısile, 
>htiyaç•ann artmış buluıYması, A· 
mer:."kayı ıor bir vaziyete diiışü:r
m:iştür. Amerlka bu va.oiyeti. ye
ni inşaat ilr karşılam:ıktad1r ve 
halen Amerikada günde ~gemi 
: nşa cdil.mektedk. 

Japonyarun vaziyeti AT14:1Dsak· 
sonlaı-dan da daha 1J0rdur. 

B i ri!"'i.zi."DE~Dİ 
ti-Ptmtzın "I 
Bazı t ütüncülerde . . 

n ı çın 

kibrit bulunmuyor? 
Son günlerde şctırimizin 

BEIŞiıkta.ş. Beyazıt, Fatih ve 
Eminönü gJıi semUer.ıle di
ğer bazı yerl<>redki ekser tü
tüncülerde kibrit bulunama
maktad>r. Bunun sdbei>:n> 
sorduğı.ımuız Boşıkta.şt:ı.ki ba
zı tütüncüler: 

•- Buradaki bayi bir haf
ta<hr pek az miktarda kilbrit 

ver•yor. Halk da biz: sa.kılı
yor .zanneder!.• dcdl1€r Di· 
ğer yerleı·dcki tütüncü!er de 
baviler<len az k"':r;t W· 

rHoği.ni iddia ctmek•edirler. 
Ha.buki ldbrıt herkese lazım 
bir ihtiyaç maddesi olduğwı
dan bayiler"n bu·1u azaltma· 
sı hıç de doğru deği idi r AlA· 
'kadar!arın n~n dikkatini 
ce in>eclc r' z.. 



{bu. yuıı.~n ml l.ın.ı.erı J\..nıAQuıu 

Ajansl Uü~ten.le1 inden alınm!Ştır) 

Telhis eden: M~mmer Ah.tur 

Dün de Avam Karıı.arasındaı 

İııgJt,"l·emn baJ1l duru.mu hak,. 
k"ıı-.ı.:rki münrika.şalara devaım e
dJnı(ştir. Başvo;...I mu&vmi Atıll 

Ru.>ı,arcun bahseut.Jk.ten sımra ıPY
le clcm~t:r: 

- Bwm de bir r.L\ı'.ı.n·.ıınııı.: var. 
F ""at bunları size ilşa edemıoıye
ct·g .m. 1\-ıüstakbcol haJ:'e.l~·etler haıkı
kmda hedıangı .bir ~ey söyk.ımrye 
iı"k"'ı )l'<lkLur. Çabu.k ooşmak ikı.e-1 
timiz dcgild.'r. !«ti.at b.ııı· kere aı.ıl-
d•k rr>ı, tam atı.!Jrız.. j 

n:r,<Jk hatipler OOz a.Jan.:ş, ten
kidlere hü:kümet namın.a Kr~pp<> ı 
cevup veı:ıını.,ıt.ır. Muır.a•kr.ışalarda 

biıı.ıün n1eb1usıarın OOr!eş~i nciki- i 
ta, hanoo zaf€rm teııı.ınııne ıkad.ar 
devam e1ım-0ktir. 

Bu müna.kaialar ı .ld:nc:i cephe
n:n esrar pem"""1i yLne kaıııd.-ra

m ... rnış:trr. Di.ızh(Ü müzakeı·eleri 

şu :ıokııcle 1rnl ·sa etn'-"< mu .. "ri«.üın
dür: Zafer k;,zanaıncı) a kadar 
hm,be devam cınıck, Husyaya iı
zc.ıni :;eki1cie yara un ey !emek, Al· 
n.a "!,Yaj a k.aı~. hava bomlbardı
m • nla rını ~'.Jdetler.doJ'lloek. 

.l\iLİT"lEF:I"LL"l. 22 ZIRHLI 
lliŞA lilllYOR 

Lx.ıdradw.ı b:J.<.li.:l,,;uıgine göre, 
Am ... ırha ve ir.bıı.tertI •• 1n halen 
inşa ed.iJ.me.l<ıte olım 22 ızırlı:ıları 
\·c.ı AJ. Luıılar.11 bU.yilıK kısmı ıbııt

mek üzeredir. Du 22 Zll'hlı daha 
ş.ır:ı~L<lt:n nıüm.c·lıe gınn;ı.ş bulunan 
ri.Urt yer.i z~rhl!tlan tamamen ary
rı obrak ;·ap.lmaKtaıdır. 

B'r 1. ,' k AmeI'ktinın Ş'imrl:Jki 

h~·~e t;,ı-sancknnde 15 zıı1hfil, 6 
SU\a§ kruva.zörü, ll uçaık geınlGi, 
4C ıtrUV<..4'.;Örü, 200 e yakın m•Uıhıriı.. 

bi, takı·Zben 70 deniza1tıs.., yüzıler
ce dı..·. J.:a. ı1 avcısı ve mayn taıra
y ır1sı ve ba,.ıka y&•·dnmcı gemiler 
var<lır. 

Ayni kay·n~kkır, Amerilka ve 
İngUterenLn t~·yyare imalatının 
ise iv.Jh ver Il'.lClllle>.etle,-i ıttnaliı

tının 1ki mi9llne bal.ığ okluğunu 

bilıhrrr.<: J,;rt.,diT. 
Aylık rakam ola:rak şunlar bi!l.

dkilmektedrr: A1manya 2900, ital
Y a 'iOO, Japonya 500, tıcıpyekfuı ay
ea 4100 uçak 

Biı'leşik A.me.rdk:a 3300, İngilıte
re 2400, Rusya Z.000, bapyekü.ıı. aıy
da 8,600 uçı>k.. 

SIRA CİBUTI VE 
DAKARDA MIY 

Son günlerde Vıışi ve Vişiı'ye ta-

Londraya göre, mutte
fikler 22 zırhlı ve daha 
bir çok harp gemileri 
İll§a ediyorlar - Yine 
müttefiklerin uçak ima
lah mihver imalatına 

nazaran iki mislidir -
Müttefiklerin Cibuii ve 

Dakarı, İtalyanların Kor 
ı.ikayı İ§gale kalkacak
lan rivayetleri dolaşı

yor - Berlin, büyük ta
arruzun daha batlama• 
dığını bildiriyor. 

bi Aiırika topraklan üzerinc'.e, 
müttefiklerin tayyare faaliyetleri 
olmuştur. V;şi tarafltıarlaırı buın
da bir tahrik görımem~ed.iı<Ier. 
Lava! iktidara geçtilkıten sonra 
Madagask-ar i~gal edlılıırıiştir. Ma1'
tıirıı!ık ada.sının vaz.~yeti me.lüıın
dur. Şimdi de Clbu~i'nirı, hatıta 

Dakar' .ın i.Şgalinden b~
ted.ir. 

İTALYANIN TALEPLEJR.I. 
Diğer taraftan İtalyanrn Nil;, 

Korsika ve Tunııs hakJkındaki ta
leplerine <lak yeni rivayetler do
laşma:kt.ıdır. Bu rıvayetlere ·göre, 
İt.alyanlar Niıs ve Korojkayı iŞgale 
teşebbüs edecekle!'diir. Bu rtlıva
yetlere göre, İ ta.ly.a.ı:ıılaır bailluıe 
olar ak, Korslkanın İngiliııler ta
rafından işgalini ileriye süreceık· 
leroiır. Fransıız dona.nıması itaJıyan 
dıc>na•nrnasından daıha kuvveblii oıl
duğuna göre, böyle biır teşeblbüse 
ka,rşı mukabele ed.;p etııııüyeceği 

soruimaktadır. 

Fiat artmıyacak 
(1 inci .Salı!feden Dev~m) 

Kımk bu meae.Ie hakkında de
miŞtir ki: 

•- Maalesef bazı, bozguncula
rın bu yolda mü.e'5Sir oMu!kları 
anla;;!'!ma.ktadı.r. Şeker f>atının 
artması yolunda ne bir karar ve 
ne ek bir emir vardır. Şaylaların 
tesiri altında kalarak mal sakla
mağa yelten~r baloloında ka
nuni takJbat yapılacağı tab'idir.> 
Diğer taraftan Şeker Şi: keti 

Müdürü de bu sabah bir muha.l'
rir:·m:ze şunları söyleım·iştir: 

•-Tacirler ve hatta baklkallar 
ne zaman sıkıışırlarsa kalbalıati 
Şeker Sirk.etine yüklemekten baş 
ka çare bulamazlar. Elimme kafi 
.m'iktarda ,,..J<er vardır. Her gün 
de jqıtaııcı tacirlere normal mlk
tal'<la şeker vermekte dwam e
diyoruz. BaZl bakıkaOarda şeker 
bulurunamasunın sebebini anlı<ya 
mıyorum!.• 

( ŞEHiRDEN ve MEMLEKET_TEN) 

ANKARADANve 
MEMLEJ.IBTTEN: 

1 1 ı ..._J + Beşiktaş fullbol takınu Aıılkaraya 
ıP:luni~rı.r. 

Meksika da 
harp ilan 

etmek iizere ! ı 
N€"/yıcwk 22 (A.A.)- Meksika.

dan Nevyorka gdeıı '.1aberlere 
güre; l\1eksi·kanın mıhvere harp 
ilan edeceği zannını v"ren bir 
çcık sei:ıep 1er vardır. Bir Meksika 
petrol gemisinin ba iması üzerine 
Mttksika tarafından verılen ülti
matcnna Almanlardan ce-."ap ahn
dıktan sonra başvekil General 
Avila Kam<'"" bugünkü cuma gü
nü için kabineyi toplantı!Ya davet 
etmiştir. Alıınan cevabının tama
mile taimin ed'ci mahiyette ol
madığı söyleniyor. 

--0-

Denizaltdsrın 
batırdığı motör 

(Bi.rinci sayfadan devam) 
vam ed.lmi,\ltir. Hazırlanan tıiliki
kat evrakı ueııhal Ankaraya gön
derilmiştir. 

Motör murettebatı. dün kendi
lerile göri.i§en bir muharririn:ı.ıze 
tecavüz h-iııı!isıesiı:ı.i şöyle anlat
m!Ş'la.ııdır: 

•- 19 mayııs l?iinii a'kşa.m üzeri 
orta] ılk yeni kararırken tecavüı.ıe 
uğraıdık. Sahile yakın seyrecli
)'Ot·duk m ... >du t sahi11erimize yak 
la~tLk ki, birdenbire etrafı
ımooa bir ka.ç demzal:tı birden 
peyda oldu. Evvelki val<'alar yÜ• 
zün~n esasen. tetikte bulunu
yorduk. Dertıal dümeni sahile kır
dık ve bütün sür'"timie\e baştan
kara gitınu-~• baş'ladıık. 

Fakat ayni zamanda bir gülle 
yağmuru da başlamıştı. Bir mer
mi mıotörün davlumıbazıruı isalbet 
eıderek ıı~"<'aladı. Buna rağmen 
'hiç biri~izin motörü terke'tmek 
aklhndan geçmedi. Artık sahile 
yaklaşı!Yorduk, Bu sı.rada mD\ö
ri.'ın su keslınıine bi.r merıni isa
bet etti ve tekne su almağa baş
latlı. Niha)'et ~ kulaç kadar de
rinlllrt.e motör baölı. Sah;le çok 
yakın olduğl.llll.ıı.zrlan karaya çık
tık. 

• 
Çine lngiliz 
hava kuvvet

leri geldi 
Londra 22 (A.A.)- Röyıter a

jansının Çin.de bir mahal'.le bu
lunan muhabiri brkliriyro: İngi
liz ha,-a kuvvetlerine meru,-up bir 
birlik düşmanın de.,.amiı ateşi al
tında ve mültccilerfo oolu bin
lerce kamyonun se'bebiyet verdi
ği harıışıkhğa rağımen Birmanya 
yolu boyunca ilerle&kten sonra 
gayet büyfrk malzeme kafi.lesinin 
en küçü1c kısmmı kaybelmoden 
Çinin göbeğine vannıştır. 

Azılı bir sorfiuncn 
(l ;ne! Sahifedon Devam) 

dlede Celali kıovalama.ğa başla
mLj'lardır, 

Bir mi.ioddet sıonra bu takibe 
iştirak eden polis memurla.-ı Ga
lata<ya doğru kaçmakta <ıl-.ın hır

sızı yakalamışlanbr. 

Cel.al karakola getirihni<j, iiıze
rinin aranınası. neticesinde cep-
1erinde 4 adet B. ekme'k karnes~ 
7 aetlt ağır işçi karnesi, mütead
dit kadın ÇoTapları, iki adet kır· 
mızı taşlı yüııükle 30 lira bulU!ll
muştur. 

Şark Cephesi 
( 1 inc-i Slihifeden Devam) 

mış mii<hıfılaları bulımm,.dığı sa
halara intikal ettiği bildirilmek
tedir. Tirnoçen&oo ordusmıun ce
nahına yapılan Alına.ıı. taarruzu 

hıila az netice vermcl;ıted'.r. Rus 
kıt'alan takv;iye alnuya muvaf
fak olamadan. imha ohın.."tl<ıl<lla
dırlar. Geciken ilkbahar taarruzu 
için yedekte tutulan AJman as· 
kederi ve malzemele>r d" cepiıeye 
sürülmektedir. 

Hru<ın bir bölgede beyiik bir 
tank muihareıbe<ıi vuku bulmak
tadır. Fakat heni.iz neticesi alın
.naııınştır. 

Diığer mın taaklıınla Alman !ar 
toplu tank harekıiıtına bir mütl• 
det nihayet ~rınişlerdir, 

Har.lmıf bölgesinde tahmin edil
d'ğine t"Öre şimdiye kadar 600 
Alman tankt tahri1> o'.ı.muışu tur. 
A.1.ınanlar tanklarla hüıcuıntla 
ckıskaç hareketi tabiyesi. ku.llan
malotadır. Bu t~biye ile ortad<ıki 
tariklar:ı ate<i üZerlerine celi:ı'1e, 

yarıda1<i tanklımn i<;eriye nüJuz 
edeceğini tabaninle ortadakileri 
feda etmekte<fuolcr, F<ıkat Ruslar 
!hem merlkeııe, hem cenaıha hü
oll'tTl edijp gerek orladaki ve ge
rek yandaki tarıkıları ateş altına 

Nakliyatta 
• 

gemı 

! yerine planör 
Nevyo"k 22 (A.A.) - Mamf 

tayyare millıond;si DJıo.ver Leo
nine, clıış ticaret kııfübüıııde söyle
di,;i bir nut ıı'kta harpten sonra, 
haiıl.a harp devam edecek olursa 
da.ha e\'\·el mal nakli için planör 
katarları kullanılacağ>ru ve bu 
katarların nakliyat sahasında 

belki de gemilerin yerini tutaca
ğını söylemiştir. 

Mllf.endis E'zcüımle demiştir ki: 
Yakın bir atide La Guardia hava 
alanında arkasına on planör ta
k1h \okomotil vazüesi gören bir 
tayyarenin hareket ettiğini tahay
)-<il edeb;\iriz. Planörlerden biri 
FJ.~<lelfiya fuıeriııİde; bir diğeri 
V aş rıııton Ü'"erinde iRı,. çözülüp 
bıı-akılab'leceıktir. 

Uzak Doğuda 
(! inci Sah\feden Devamı 

ço limanı olduğu anlaı;ılmak'iadır. 
Bu lanan şiırr.drye kadar iki defa 
el değ)Ştinmiştir. 

1941 nısanında Japonlar Fuço
yu işgal etmişler, fakat Çinliler 
ayn\ yılın eylı'.ı.Lün.de Jiımanı is
tiı'dat e'tımişle!'d.ir. 

Diğer taraftan Çan-Kay-Şek 
orduları diğer iki cephede; şarkta 
Çeng-Yaıı<la vıe garpte Yunnan 

eyaletinde Ja.ponlara darocler in
dirmektedir. Japonlar b;;:fıassa 

Yumcan cephesinde mütemadi-

yen takviye kuvvetleri almakta
dırlar. 

almktadırlar. 
Lon:dra 22 (A.A.)- B.B.C. Şark 

cephesinin ş'mal J::ıö~i·nde Ka
rayh ormanlan arasında Rus 
kuıvvetleri 20 kilıometre Herlem.ş
lerdir. 

Fin kıtaatı Alınanlara yardım 
için son sür'atle .i!lerlemiŞler, fa
kat bir Fin alayı etrafı kuşatıla
rak bozguna uğratı.J.mııştır. 

Ruslar ateç açmadan iki mÜs· 
tabkem m€'Vkii abnıŞ!aı>dır. Al
ınanlar ve Finler Karelide 3000 
ölü venni.şkrdir, 

Vişi 22 (A.A.) - Almanların 
Hankof CE1ph<!sinde üstünlüğü el
lerine geçirdikleı-ini M<>Slrova te
yi>t etmektecfü. 

Vişi 22 (A.A.)- Harkof cep
hesindeki Rus orau:arırun vazi· 
yeti vahamet ke!lbetmektedir. Al
mar:!ar buradaki Rus o"<iularının 
sol cenahını çevırmek üzeredjr
ler. 

3 - S O N T E L C R A F - 22 M AY t s ıın 

! Ne o, ne öteki 

Almanlar mı 
Ruslar mı? 

(Başm.aK.a1ea.~n D~vam.) 

veç'dcn, ceuu.11 Fı·an'a~.uıa 1'.u..tlar 
hi.illi.n şimal ve garp A.-nıpası kı· 
yılarmda kll\-vct tulruıya uıec· 

lmrdur. Bu km·vet!cı· pı:k az Lır· 
zedilooıcz. Hi~ de~>ilse 35 • 40 tü
ıacniıı içindedir ve bir ha) !i de 
tayyare, tank, ıııi>förlii ve zırhlı 
V3ô!la, Şii VC b,ı harp aleti bu !ü· 
menlerle beraberdir. llıınlarm 

Sovyet cephesine gö:ıderi!menıe· 
s;ui temin eden, ihtimalleri gözö
nilnde tutturan i '1birler oldı.ğu 
kadar, gün ve saat ıııeselesö ha
lınde tahr;:.; erleu de lıiç şü1ıh.,,.;z 
lıer Hir!ü praııagandadır. 

Şiıuıli yine ikinci ccplıe .. mese
le>i Amer;kada ve İııgi\teredç bll
ha9sa günUn birir.·ci plir.tlPki 
nıevzuu haiini ahnıştrr. Filhakikn, 
ötedenberi bu sümnlarda izah et
tiğimiz g"·bi demokrasyalar için 
ikinci bir cephe açınaJı: balo'll.ln
dan en müsait ıkvre 1942 ilkıb:ı· 
har ve yaz devresidir. Almanya
nm müttefikleı:unden de ııl>dığı 

yardınJ.arı seferber ederek hemen 
biitiin imkan ve kudretlerini kat'i 
neticeyi almak azmi ile doğu cep
hcs.ine yığdığı biır zamanda A,._Tu
pada ve Alnınııyanın gerisinde bir 
cephe açılmazsa Almaıryanın Sov· 
yet cephesinde muzaffer olması 
ve Rusyayı yı.kııuısı takdirinde bu 
ecp.hcyi açmak imkaıı...ız omıasa 

bHe çok gü çJe~~ olabilir. Bina
enaleyh müttefikler: 

a - So\•yet Rusyanm mul<ave· 
ml>tini aı-1 turnayı, 

b - Alman ordularını şarka 
ve garbe bölmeyi ve m.ıığliıp et· 
ıneyi, ~ 

c - Alman ordusunun ouağlıi

biye.ti tııJuliı·inde garpten en hızı.I 
ve sür'atli bir halde Alruanya içi. 
ne yürümeyi, 
dü§iinerck lıö;ı-le bir devrede garp
te ikinci bir cepheyi açmaları te
şebbüs halumından en nıakul gö
riin~n tcıfi>irdir., Müttefikler an· 
cak: 

1 - Hazulıksız l:ınlnnmal<tan, 

2 - Çıka.rılacııJı; zayıf kuvvet
lerin deoize dökühnesinden, 

3 - Rusyanın nıağliobiyeti, ken
dilerinin kuvvetsiz bulunması 

talıiıl.irinde Rritanya adalarının 
da tehlikeye düşebileceğinden, 
endişe ederek bu yaz içinde garP
te ikioci cepheyi eçma.<tan sonu• 
na kadar çekinmiyebilirler. Yal
nız, Amerikalılar 1943 hazırlıkla
rına ve istihsal, imal safhasuıa 

mahal kalmıyacak şekilde derle
nip toplandıkla.nndan, İ:ı.lan4aya 
çıkarılan kuvvetlerin bir hayli ço
ğaldığından, İntrilleredek:i hazır
hkların tam kıvaımna ge.lıdiğin
den, harbin 1942 de Avrupa kıt'a
sında bitirilebileceğinden bahse-

dip duruyorlar. Belki, bunlar ı .. 
maınile doğrudur, yahut da as 
doğnıdur, Almanyayı end!~e ve 
kabustan kurtarmamak için mü· 
kemm~I idare edi:;m propaganda. 
du. Eelki, büyiik Alman taarru
zu başladıktan ve harp bütün cep
hede en çetin safhalarına int;kal 
ettikten sonra müttefikl.tt Sovyet 
cephesinde sıkı ve sarsıln1:ız bir 
nıukarnmet ıröriirlcı·se o vakit el
let!nıl"ki kuvveti Jdifl add0<lcrek 
garpte veya Non•eç'dc, yahut da 
münasip görecekleri herhangi bir 
noktada Ahnanya ve mütte.fildo
rine karşı Avrupada ikinci bir 
cephe açacaklıırdır. 

Fakat, ~-ine tıpkı Snvyet • Al· 
man cephesiruleki hareketlerde 
olduğu gibi aıikinci rephe• ın~vzuu 
üzerfode de bugün ne deWrse 
bo§lur ve kat'i bir lıüküm yersiz. 
dir. Bu anda: 

- İkinci bir cephe açılacak 
nu?. 
sorıısunun ceı;abı sadece şu ola· 
bilir: 

- BiliD'ttlez ve açılmaclım bir 
şey denemez.. 

Veyahut da en 2z Sovyet - A) 

man cephesindeki ha.kiki iı:ııkıişaf· 
lara kadar, yani bir iki ay d,.b.n, 
beklemek ve oıubn smua lronU§· 
mak gerektir. 

ETEM iZZET BENİCE 

l:..kmek 
vurguncu!uğu 

t ı ıncı S1.h11ed ... :;. Dcv:cım) 
fırıncı Hüsey<n Deme fırınların.da bl
l'iJren karne flf1ler...nl Ct::ı.na.l, ŞJ.J.ı Yö. 
İkıbaJ. Recep ve Muharremle Melune.. 
de vererdı: ;rü.l<Be9t tialle sattıkların.. 
daı:ı. B~ Nu-mara.h Koruı:ı.ır.a Mahl:e
mesıl karaıı yie 100 er t.ra dı.ğerıeri 5~ 
ve 25 ~r Lıra para cez.asına ~arptırı}... 

mı.5la rdı.r. 
Toph"'1ede fırıncı Yo111i ve Hir.Sto 

d~ 40 kuruşt;n civaoc..a&.; lokanta:ara 
karnesiz """nclt sa<ı.ıltlarındıın Adl:ye.. 
Ye tesliin oltuınu:şlard.ır, 

lstanlJul Ekmo:k yapıcı 
.t.s.ııafı Lı::miycti 

Mesıletin ilLXley.şine mefuı..r olacak 
bi.lg leri esoafa ögretmek, esnaftan a
ciz "" muzayab,ya düşeııleri, htst.La
rı ve malülierl kı>~ esn;.f ara.. 
~ında esnafhk umurundan mütevelli.'tı 

ihtll.'ülları halleiıneok malcsadııyle mii.. 
~ıcleri, aşatıda ya.ulı zevat tara!ı..'1.

da<:ı teas «il~ (İsta<ıbı>I llonat Ya
pıcı Elsnafı CemiYeli) nin 3&12 sayılı 

Cenıi.yettier Kanr.&.!lLtıOa göre Umut.."d 
Hey'etçe tôdıl olunara& taedıilr: olunan. 
İB"..anhu~ \ı~;.!cy~lıı 407 nunıara 
15/4/942 f;ariblt ilımühabeıı~le tesoij 

edild-ıiı. ve c<ıııqelin Tüıt>ede Alıkara 
caddesinde 10 numaralı l:uıada faali
yeti<> bulun<luğtı CerıUtretııer Kanunu. 
nun 5 ine. ına.dıW!sine göre tilfllı. olunııır. 

Müea9i61er: 
şevı.. lla§l<aya T. C. Mi.ı1ıfuı MuvaJ<,. 

t:ilhane caddes_ 33 
İl:>rablm Kar- T. c. MirgUn Hallı: 

:frrınında hamuııkar 

EJ:rüp ~ud T. C. Tophane Asker! 
fıcında 

Muharrem Tokçaeı T. C. Tophane 
Hiristıo fırınında p.:ş ricl 

İsmail Ek.'ıı T. C, Tophane Yaşar tı.. 
rınında hamu!k3.ır 

Mehm..t Ali Tomer T. c. Mlıg(Joda 
Haı.k fırınında pişl.rıcL * AO!j,ye Vek{ı)oe4 İcra ve İtlllo Ktı.. 

nuuwıun 312, 31:i, 314 ve 315 ıncı mad.. 
cie!eri.ıd.e yen.: cie-ğ...şı .. ikıUsJer yapan bir 
kanun proje6'. haı.ı.rJ.am1'jlu'. 

+ Mi!r'i,,.,.e riren yeru bı!r kara>
name ille denı.z na.Kıl.iye ücreilerl mcsa
fclere ve na-k.l.;ye mıntakalaruıa göre 
tesb.ı~ olwııuıuşlur. 

Meçlhul denizaltılar hiraz sonra 
suya daJ,.rak gıö<oden kafeolrlıu

lar. Mo1ıör; hudut hat'\mıııı:ın an
cak 20 mP\"f! kadar içinde bat
ıını.]tı. Yani bu suretle tecavliiz 
hadisesi tam Türtk - Bu)gar hu· 
dudu ciıvarıırıda vu'k.ua gelm:-şttr. 
Şiır.ıdi)'C kadar yap'1an tecavüz 
hi'ıdiscleri, istanbuldan Bulgaris
tana giderken olanay>p dairna 
Bul!gari..stan limanlanndan döner 
ken Vll'kua ge)diği için; gelirlken 
sa.hile yakın seyretmiş ve nülfus
ça bir zayiata uğramaktan kıur

•tu!muş bulunuyoruz .• 
5-6 sene evWl İzmir körfez va· 

purlarJndan birinin bozuZım:ı.sile 
yapılan Duatep.e nwtörü 250 ton
luktur. 120 b"vgirLk m<ıtörü var
dır 8 m •1 sür'atindoedir. Kl\\'!lle!i 
100 bin liracbr. Bulgaristana gl
deı'k<en 50 bin liraya siıgoma edil
miştir. 

======================================================~--=~~========~==-

* i.ın:U.I i..m.n.de 18 Y•oında . bir 
genı; ~rada Sümer maJ1aNesinde 
lC<.irşı so'...-:-akta ot.uran Az.ze 1'Eii.can a
dındaJcl. büyuıt anne~ıra parasına ta ... 
~~aı.ı ö ... ctümrüş~UT .. * Lmnirden Saidi köyne glden ban. 
l''Yö brell'i Gazi Enür İb~nunda D~ 
g, .... er::.dereli. ~ lsmjnde biruı.i o:e
ıı.o;ı.:.~~ öJdürmti(i~'ür. * Noter Yardım S.mdığı> nizam
namesi DevJeı. Şilrll>ında.n ç>karak 
~dı.k biifiOI t.eşek.kiı.l e~llir. Bu su
reUei noierJ:ideıı çet..iienlere veya ô
J~nlere badema ;yardım yapı.labilecek,. 
tı:r. * t.pırto ve İspirtolu İtl<>ler Inht
sarı halOkındaJı:i ;ree.i kanun ~iba.sı 
bugün B'üyl.dı: Millet Meclis.nde ıı:örü

ııül«<:ekftr. * İnh!ııarlann Ankaı:a:ra nakloluı>o 
ması '11i bu yil da tehu. ediRrnitıtir. 
+ V~anan>11 >.dmlra fulbol takımı 

4 Ha""'"'1da §Etu'Jaruz• &•>eceJı:lir, 

+ BaşvekıJ!Kıl!iz Doktor B. Refik 
Saydam dün Hava Kurumunu zl'waret 
ederek <1'•:<.l<!~fler verm.şt.cr, 

+ İcra V«cııUeri Hey'et dün Bllf
velı.ı..kmız'ın Re.Jsag.nde t.opla~mış.tır. * Dahü :ye Vek-.J.leLi Mliış.te~arı B. 
AM. Riza Çe\.'iık Mantscı Valt.lıi,.'4ne ta
Y"in olunmuştur. Manisa Va.iıs.i B. A
k f fyidoğan da Seyhan V•-"ll'-n• ta
)'i.ıı olwımuı;tur. 

ViLAYET ve BELEDİYE: 

. + İ.<ıtanbu.lun iaşe va~fuıi boz
mamak üzere Arurdoludan ş€:hrlınizıe. 

sa:rti;:re mevamı iç.n geJLnrnwıEOt hak
l<>ndatııi ş•yialar saUib:(yeltarlar tara
~ ka~'i:>""de t.elırzıip olunnıuııtur. 

+ Çamlıca(Y'a yeniden SOOO çom di.
killınesi k&rorlaştrrı.lmıştır. * Belediye icap ederse ltl>.palı rınn
Jan lı:endi ~lelerek elmntt lmai ede.. 

celt'tir. ·- --. ' -

İstanbul Elektrik Tramvay Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

l - 3 adet kalöriter kazam ~lt\upla tekli! iSteınelı: suret~e satı.n alına
talthr, 

2 - Muvakılcat teminat makluan 500 li<"aclıir. 

3 - Tekt.f .. er"..n tevaz...mdan para.su tedarik edilecek uartnaıınc-s..:OOt1ci. t:ari
f.a.ta uygun oiarak 2'1.5.19-42 Çar~aınba günü ~aat 17 ye kadar Mehu haınıflln 4 ün
cü katındald levazım 1iüdürJ.üğüne inııza mukab..Jinde vedrni§ olması Iilzımdır, 

«"572-1> 

CERCEVE 

ihtimali hesap 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

(1 inci S;::ı_hlfed~ Devam) 
tursa, her iki taralı birden tasıfitye 
edici tedbirleri almak .ilıfona.Ji 

% 100 ... 
Dört ôhlimali topX.yıp oriahya· 

1ınr. 
Netice % 80 ..• Evet, dem<Jkrııs. 

yalann wııumi tali.hl; Fraııısan.ın 

yık.ılışile sıfıra yal<ın bit düşük

lük gösterdikten soura, hadi->cle· 
rin alcbğı son ınkdşa.flar yüzünden 
bu% 80 clir. 

• 
İlrtiınallerl, hem ihtimal suali, 

hem de ihtimal derecesi olarak 
teker teker inceleyiniz! En düriist 
ve tar<ıfsız ölçülere göre cevap.. 
lımılırılmıştır. 

• 
Japanyayı lıesaha kailnadım. 

Gaziantep C. M. Umumiligwinden Zira onıın ınaı;;z.arası, uç;uz ve 
1 bucaksız sahalarda, bütün dıinya-

1 - Gaıiant<p "Ceza Evinin l.6.942 ıaı.:±.·cden 31.5.943 ta.rfüine kadar bir ya karşı lck başına ilerliyen, son-
serıellk: elcrnek m:Jzyacı k.pal.ı 7.a.rf usuli.Y.e ihaleye konulmuştur. ra d" tek başma gerihyecck <>lan 

2 - Tahm:.ı ed. l•n N>t yaç mikıan 7ÜZ a~tm.ış dönt bin ik.i yüz el!J. k.'Jo ve Lir ifade sahıbi_. r.tügtaceliyet 
bedoli otuz i.ld IHı S<Ok:z elh crad.ır. planında şimdiL:.J< JajlJllyaııı.n işi 

3 - Muva.!dcQ.t te.ır.iıı:.t ik..i b.:.n be§ yüz l;ıradır. yok. 
. 4 ·-İhale ıs Haıaru.n .jo•l.j Paı:art.esi günü saa;t 15 de Gaziantep Adliye b:ınası r 

tçl:nde C. M. CJmwni Da.·re..m.Je ya.pılacaırıır, 

5 - TekU melctuplan 10 H•zira.n P42 Çarşamba gtinü saat 17 ye !<ada j 
Ctınmurjyct 1ılüdde umu•nlli{:ine veril~. 

6 - F.1:.. l!J-1,cye talp ol<.anlar 2490 ı..-ayıh kanunun 2 ve 3 üncü m.a~l~ 1 
n_iıı. eımret•·~l ve'Siık:l.ları 'bracı edt'cek.lerdr. J 

7 - Şartm~ıne Gn:1i1ı.rrtl"p Müdd-ciumumfiiği ile Ceza r:v.i Mü<lürlüjünde 
· 1 'w·· . Jlz. &'6a0): 

o 
Ben, •tapyekun kazanç, kurtu

luş ve ha) at hakkı talil>ini Smr
yeUerde % 10, 11-Iihverde % 4(), 
demokrasyalarda da % 80 görü
yomın. Bakalı.m Allah ne gösıi1l· 

rir? 

GA YRIMENKUL SATIŞ iLANI 

IST!.HBUl EM~:YtT SAt~DIGI tt.ODOBLÜGÜHDt.~: 
Fahredd n ve Pakiı.e ve Maci'de 615/12700 h~p nuımarasiy~e Sc:ı~dığımızdan 

aldı.Icları 1200 liraya ka~ı Ka.ır~Oy-Unde İbr ... b:Un Ağa mahalifl.;l.n 11 ı:: -a Jpc.~a so
kagın.d.a eSlri 15 ~lüktrrer yenı 1 - 4 numara·lt m~a bahçe ve ·ıni.L::;ıternilüt bir 
Jro.,kün ta.ına.ımnı bi:r:no. dere<:ede tpol<:I< etm<ılc..&.ı:. 

Dosy&rh. ~11Cut kpu J.r:<i.ydı sureLnde nlezk:ür ga~ mcnkuhln cayni semt., 
l1Jıüha:Le ve e*.i Kö!"t:ÜllCÜ Oğlu yeni E.:at!:-a.:;.a ::ıı.,)'ka.gıucia bk. 15 ,mu.kerl'er yeni 
4--4 en yıen, 4 kapı sayıı sag ta..ruı Esat,... ·~... J~e zcv<.:t.:~i. E.:tina K~ sol tarafı 
Süleyman Pa~• ınaıbdwnu Aıhınet Bey k.ö;kü .ıtta ıara!ı Jilyup P~a veresesi tar
las1 "'--phffii &>a~a s<ıka.ğı lı!e malııdıtt 1879 metre 94 des""""° murabl>aı miok>
brliıda mülk ve bah-çe.l..i eVJo o.J.duğu ve cBorçlu..lar tarafmdan bü-ni.n Huk:ı.Jk ve 
veca ocoyle İbrah!m Döşükara'ya sat.ıldtğı beyan J'djılm"1'.r. Bu keyjli.:yoet müşt.e
riJ.er:n ve Sandığın hukukuna müe..qgj,r değ'.ld.İT.> 

:ir~a es.as olan mub.amm.o rapru ınucaıince mezkür t-~ün me&a.b.ruıı e_ 
sas aını;a 1- dönüm ve fazla bOOçesı l dıönü.m 7:ı ar§ın mur-a.bba.ı olup bı.mdan 225 
ATŞın mur<Lb<>aı üzer.lle 2 ka.t ve bir çatı lratını ba.W. alı.şap ve boyalı ""· ve 

110 arşı.n muraıbbaı üııerine de yine ahşap 1 k"'11 mutfak. 2 ahır. 2 <>da, 1 arabalık 
v., ayrıca 1 od. yapılmıştır, Ev.n umin katında 4 oda, l ı.,lı.k, l beOi. üst katta. 
4 oda, ı sa.lan, l hela. el~lt. lerkos ve Bostan ku:ruou ve tulunıb" v•rdır. 

Vad~:nde borcmı verilırnemesinden dolayı yapılan tak.ip üzer.ioe 3202 nu
maralı ka<ı.lIDUD ~ Cl nuıdııiesm·ı0 matutu 4-0 rı m.add.esi.ne göre sa.tı.lması Lcap 
eden yul<arıda yazılı rn&a m~temı!at ~ı.ln tamamı bic buçuk aı:r mıiddelıle 
açik arttırmay& lııonmuştur. 

Satış tapu slc:I kaydı.na göre yapılmalıı!Qdır. Arttırmaya giraııek lsliyen 
(375) lira pey akçooı verecektir. Mll.11 B1 ı_kalarımııxi.'l<J birinin teminat mek-
tubu da ii<aobul olı.mur. Bir lını.1 bir•ü.n vere;ler Belediye ~en 
tte tem.roıe rüsumu borçluya a·ittı.r. .Arıturna r;al'lrıımıeoilt 
20/5/l>42 t<>rlb'nden itıbarea teU.lı:: etme!< btf;yenlere Saındıi< Hukuk İşler; Ser
visinde ~ık bu!ur.<lurul2ca'klır. Tııpu sicil kaydı ve sa.M.· ıüzı·mlu izaıha.t ta şart
namt.'dt: ve tilc:.p dooyas.ında vardır. Arttı;-maya g:~ olanlar, ·bunlan tet.kilc 

ederek satılığa çıkarıl3n gaY?'i m-eııkul ht:...~mda her şey.i. öjrenm!ş ad ve telakki 
olunur. Bİrinci a11tıinma 15/7/942 tarihine t&iadü! eden (Çarşamba) günü ca
ğakrğluoda k.air:1 Sı;.ııii!ğımlıllCla saat 10 dan 12 ~ kadar ya.pılacaktıl'. Muvakkat 
iıh.';..le yapı1ması )Çin teklif edilecek bcde.'.:.n t~rcıhan alınması icap eden gnyri 
menkul ınükelle.tyC"tLyle Sandık a1acağı.nı taroamen geçm ş olması şarttır. Aksi 
t.akd.rCe son arttıranın tahhaildü bak: kalmak şa~t:yle 3/8/942 tarih:ne mü
sadi! (Pazartesi) günü ayal mahakle \"e syni sa:ıtıte son a.rttıt'lması yapılacaktır. 

Bu arttırmada ~ayri menkul en çok arttı_ o.nın üstünde brrak.tlacaltlB:". Hsklan 
tapu siC...:~leriıe sab:d; oltnıyn.n atakaciarbr v~ iı.1üfak haık.kı sahiplerinin bu hakla
rını ve husus:1·le fa>z ve masar'.fe Uair ickLa'1arın1 ilan tarih:ıtden ±ıtibaren 20 1 
gtin i<;.nde evrakı müsb~te:eriyle beraber Dairemize bildirmleri ~ımdır, Bu 

sıı:-etı'.e haklarını b.iktrmemis olanlarla hakları tapu sic"lleryle sabit o.lrnı,yan.la.r 

1 
satış bedelin:n p:;ıylaşmasından hariç t:a ar. Daha faı:l::ıı m.alüma.t alm~k lı:t'

y~nlc-rCn 940/22'51 dosya 1.1.unıaraslle S'..nd .,.Ln1ıı ITu.ktJc: lşler! Serv4'j[l.e miirac:ın.t ı · 
ctn1elcri Jilı:un1u itan oJunur. ..,. .... 

DİK KAT 
'Flmr.;yet Sarırlı!!J· ~:n~·1·l ...... ::>" ·~ ·n ,.....,7ri menlt.:u!ü :potf4t g&.ıterrnek ;stl

~rıere muh2.mmimler.:m.:'7li.n koynıuş oldı .. ı k·yın1e~·:n % 40 ın1 tecavüz etmem.de 
hale becter!1~n y&rl..i:n.a kadar lxı.rç vern·ck sur~li.vle kolaylık. göster- 1 

5715 ı 

istanbul Defterdarlığından : 
Mtı!lı2mmen 

Doova No, Nev'i bed't"h Ten•'nat 
~~~~~~~~~~~~~--~~~~-

52301/2571 Beyoğlunda Tamt.ımı m:lıaıle;inin es- 21S.7J 17 
ki Sultıanodala.rı yeni Saliihattin odakrı 
çıkmazı sokağında 3 5 pafta 3ı5 eoda :H 
ıparsal No. lı ve 20 kapı No. Jı (43.75) 
metre murabbaı arsanın tamamı. 

52301/006 Bey-oğlunda Çukur mahallesınin es- 1125 f , 
ki KarnaM>la yeni Ks rakurum sok.ağında 
7 ,pıtffıa 362 ada 11 p arse'l ve e<lki 10 ye-
ni 14 kapı N<ı. h 87 metre IDU.1'8bbaı ar-
sanın amamı. 

52189/63 Sarıyer Yeni.köy ma lrallesinin eski 100 B 
Kasap yeni Kasap Remzi sokağıma eski 
22 yem 18 No. lıı 300 metre murabbaı 
arsanın tamaımı. 

52301/1208 ~mooa Bülbül mahallesinin GOi- 120 9 
•başı ookağn:ııda 43 pafta 567 ada 7 par-
sel No, lı V'e eıski 25 yeni 64 kapı N<ı. 1 
52 metre mural::4ıaı arsanın tıamamı. 

1/3243 Eminönü Alhi~leıbi mahailesinin Li- 843.75 64 
o:rroncular sokağı.m:la 458 ada 13 parsel 
eski 18 yeni 85 kapı No. lı üstünde od' -
ıan bulunan lı.iirgir dükkıfının 46/120 
'ni"9€6i. 

1/2581 Büyük Çarşıda Basın acılar sdkağıncla 450 34 
7 pafta 2773 ada 6 p a.rsel eski ve yeni 
30 kapı No. h Ioargir .:ü.kkanın tamamı. 

76/11352 Bakırköyü.nde Oeviz ilk maıhal!eısinin 210 16 
Niyazibey wkağmda eSki 24 yeni 40 No.lı 
(1(}7 .42) metre murabbaı arsanın tamamı. 

51169/72 Aksarayda Muralpaı; a mahallesinin 66 5 
Aksaray mektebi sdk ağında eski 2 yeni 
2/1 No. lı maabahçc ahşap hanenin 
~/84 hissesi. 

1/21 a3i.iıyük Çarşııda Yağl ıkıçılar sokağında 94.50 8 
141 fafta 2812 ada 77 parsel No. h eski 
120 yeni 82 kapı sayılı irii.rgir dilkkiının 
21/240 hissesi. 

Yukarıda yazılı gayrimenkutoor 10/'fi/94e! Çarşa:mbQ günü saat 1: 
de M.lli Elm!L~ Mii<lürlüğiinde mü teşel-"~il k<ım~-vnda ayrı ayrı vıe 
""'k arttırma ile satılacaktbr. İstek 1'1erin teminatlarını ihale günü ôğ
le.v>= k<aı:lar Vilayet Malsaııdıkına y atı~ına1arı ve nüfus hii.'Viyeıt cüıırlan
lade birl;kre ihale saatinde komi•:-.ıon<la hıı.ztr .bıı>unmaları mı ktazi-
di.r. Fazkı ~t için mezkür Müdü rl'* müTacaat. .ıi004>. 



4 -- SON TELGRAF- 22 HAYISlf4S 

• 
I stanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

(İKAMETGAHLARINI DEGİŞTİRMİŞ OLAN BORÇLULARA) 

1STAHEUL f İAT MORAKABE KOMİSYONUHDAH : 
167 Nc.Ju ii•n 
lstanlıul v:.ı.iı;,-elı da.i:ıfünde bey~ J,>€')MlrJer, ka~ar pcyni<rlcrıi ç e 

hılu:ıı ~ r•itkı-i, kıe-nıı.lar lkahval ulık tereyağları, ve yoğtır.1.ıar,.ı 
i\zami topkl<!l ve perakende sat.ış ~i atları ~~agıdıı teshit r,lunamıştur, 
Bu {iatla.r hôJ:lf. 'a haTüe<t edıenler hakılunda Al.illi Koruıııma Kımu
num. göN.• takibat yapılacağı ilan olunur. 

ı:ıooya 

.NtJ. 

Jlc~;tp 

M . 
Dl»'\-l u.n <l ı r,-ı. 
ı&ı-dı: 

A.ldıg: Tak.ltıC' b;.ı~\.Jıı.1~ i~u ltct-~r> ta1·.i.!ı,jne A - Pe)ııirler: 

S..-za Gillo.ı (!iıAn cğhı\ 

$<"2a.: GtL\:.kıJ. (İh;an ogJu) 

l!eJı .,.. Aı (Kw;ım Kııı) 

:;tE:-11.nban fGf'fie->A..i Ka~)Al Ku.ı) 

1.olt'do 

Aadr..,.r (T<Jtıson KJıl) 

r.w. rı (Hu,.yin oi!u) 

K"'1an Sip >l 

VJ!li> Gll,..nei (Yu.."Ut Kr.a) 

Süd.l SOrOl'k 

S.•bita ön ... t (~m &ıı.ı) 

• 

13~ .. daş Ha!:"".n ca.d.C~: :io. 4 
Bt:;.ojk•oı.:: HA:J.!..rJıJ c;.dJrs..'. .No. lJ 

Şııı;J Boma.~\ nı•ha1JOSt &»lı.,or oo
•. No. 43 

Şiış:!. E'<>L"ı(•n. .. · İaet PJ.~a .-:k~k No. Z 
Hıı!}\ A~1nan 

Kad.l<iy Moda ~-~ ~ to. 234 

Ş'>C:!i Bôtı:or..ti İDt't Pa.....a Qak No. 6 

H<)·bel""1• Yi.._ s<>kak 1-'o. B 

Dc,i'ı:t;:.ş Yıl.."'.~ c.ı.<iılesı Mubtan t"."'\"tl 

..,k~ No. 7 
Pa rl4:aih. Dtr·;l.ı.ane ad..13.k No. 5 Gonce 
Aıp>rtmaııı 

G>.!o1a Anıp Cacti.ı Atduıo;•Jıim soka!ı; 

~o. 2/2 

Ş\f'.i Oorn•nb<:y Abtap .!IJÖ!.'11t H~c• Yır·. 

nn Aı»ı>lman No. 5 
Ni,ı;ıntıtşı .ı\Jım<>li><')' rto;, Venfa ~ 

par!ımam No. 42./7 
Kad:l:ıöy Yekl<'l:inmf:!'J Dt.z sokak Rt

lael AJMrlm.;.Dı 4 üncü kat. 

l•t<h K..ramo.n Yoktı:u No. 43 

F'• t;h Ma."la Ça..-şıı:ı X<ı. 80 Setı:<rd 

Han 
Deyu~~u Mlo 9vk;ıic No. l 

B üyilkada Xal><<ya OIM>k No. t 
Ktııltoprnc T.uj;:acıbo;ı mab;:llesl 
No. 27. 

> • 

partman N'O. 93/1 

ııarımanı 

41/21)1, 

·U/21.ii 

·U/351 

tl/172 

-!-1/321 

4l;J61 

41/163 

41 i282 

41/~67 

lir.O 
18Jl 
4S41 

~ 

&6051 

8M9! 
1!!>611 

f!O'JC 

911822 

41/32S 97914 

41/420 P0018 

11/196 lOllOfl 

U;U1 f l32t 

41/304! 1023:10 

41/345 102!!4'4 

.fl/386 103271 

42/40 

.Bo;.;: 'l'cr:1;•t.h1-. Ne Oid:,ğ.ı: 

Lm;. 

-·---- -
21>/lZ/936 

f /l, 939 
22i4/9'8 

8/11/932 

15/31937 

10/4/ll37 
l3/J0ı9:l7 

18/1/9"8 

7/1/939 

ll/6/9S9 

4/IJ/93& 

7/2/938 

7~/938 

1/MMO 

'2/3/9'40 
15/4/!N~ 

15/4•940 

13/8/9~8 

3!i 

35 

so 

18 

100 

27 

15 

69 

60 

30 

10 

20 

6 

15 

iO 

40 

20 

10 

ıı ... adet ~· b rli 1: 
!lir adtıı beşı b:r'lil< 
Bır adıet yuı: liraılık n1>..ma ya

aılı İş B.ı.o.k~ı hAs.~ 1;K;1HXI' 

No. 37413 

B>I- Pırlantalı .gne 

Yınni il> mıskal İl.el 
B1T roı• igne 

ıı~· çıJı '""' ki'~ 
(Bl-r p1ı-lanta:ı p...ıaC'..ın1J:t) i~:.• 

laşı :rok 

~ pt!'l.&: ntalı yüz-i:k 

Bir roza pıın<len1:t, bl:r tUt 
roı.a h",;t..; a küpe 

B::r pırlanb.lı ıen~ 

Dlr roza yfrı:\ik on ild &1~ ı ... 
b.lnlk (~8 gra.ı;) 

l!i.r '11tl•ıı ~'~t, bir rou :r J. 
illi< ( "'1i taıı ~) 

Blr :ı.ltın köıJl<'k ( l\1od3.ly<m u 
K;.pla..•n;;) 

Biır roı;a )'Wtur 

BİT pır!antalı b:l~ 

.K.ıl1< gnı.ın İne! l1iI .ıtm kol 
s&a\i 00.ı L ccl.~·lll bileıi.k (o!uz 

üç gram) 

Bir çi.Jt roz:ı. ~i.il){', !ki roza 

;,ilZüi:, o:.r nna )"tld:z 
BJ pn·l:~'l.!a.:ı yfrı.t.k bir el. 

11raslı tt.Jc~.~:.k (seki.: ta;;ı :ro1t) 

~ alt:n tiuifrr • .: bir ~ü.ınjg 

kutu 
n;r etnı.o:ı~ı n1'.ı:c-ü a1tı::ı saat 

bır alt;n :lroI"'C~ou (ıın.·ıı~i kı-

t~) 

iÇİ\J y:,J".!ı!;tn ~ göre brırç mil~tArı 
taı•tı~ ~ Li'!'~ l{urul} 

1817 /il->! 

li/9•941 
10/12, !J.il 

17/91941 

18/7/941 

20/11/941 
20/12/9':1 
30;5,-!M.! 

17/9. 941 

17/91941 

2Q/ll/9U 

2ı.l/l2/94J 

!8/0/941 

ıeııoı!Hı 

2o/2 942 

16/10/941 

:!<}/il /941 

2ı0/12i 0•1 

20/12/041 

2'ı/2/Dt2 

3~ 

2() 

10 

18 

il 

24 

62 

34 

13 

8 

17 

57 

34 

o 

04 

21 

67 

&9 

93 

62 
02 

38 

13 

16 

00 

a4 
87 

35 

27 

Yukar:.d:ı uu\Jle .lıs!m!tri ve sa:r taf6 l;itJ yazılı b::h:::r:.~ her bO!"-;lu vac!,.S'inc!~ borcunu vctııned·g'.r.<!Cr,, do1a.yı tAkibc ~şl.5nın~k ir;oln ya.pıJıan bo;. ";p ta.:ıtı:n<le borrıın fcı.7-, ·k1c:m;.t.~yun ve masarifi·te ba

Jiı! Oklutu ~..ar kendilerine ait sın.da 'ci\:>tcrl~. Her borçtu yazılı borcun·-· ve;.ın(digin<l{"n 32it2 nuıı-...::ı.~-all kanun nuı~bince hak!kında $Jndık'ı.,~.ı tak;be başlann:B.İi üZC1"e tu.Jı.aırn oluJ'!.&n liıba;11il'n:e 
bon:h;ı.an naı.ka?e-~maınede giic!ıtermi: Oldutu ikametg:.ha gör.Ccıi~ın ş ~de 1~bu ik'l,"'ne:.S:atn Ucı;•iUfilrdiği, anla.sılrruş ve yaptlan tnhkl.ka.ta ra;nıı::-n nrrcdc olduğa da öğt~·}i-1 f1:1eJig.nden .itı:banKtme kcn

-:;lltt\le ~ edllıe~. Su sebeple i'J.Xlen ıeb!iga!a lü.ium gö:ülr:'iilf..J.r. ";:ıka.rıd .. 1~·11ul<er! y,ı2.llı hE't' borçlunun işbu tlan taI1hin<lel it.ba:en blr ay içinde borcunu iideJlll"~ l.'.ız.ı,ııdır. .:~ ... tablirde 

Y":rd.g: rebin ~ bmuıı hükmU.Ce ~vf.:.ki..n sa:b..b~ak ü~C':-e San-dıg-~,ı.1L-..Ca d.->i;::;u,'i'1n ~rırya h~kkııoc.... ta,ı.:p y:ıpı1a.cc.k":~r. B;.ı hı.ısU'S :lıeiml~ıri. ya.:ı:ı!J borçlular tara!:ı.nd;ı..'Tl lJkinuYodl ,.e lıt•r b!rine ayrı 
.,...., llbamacıe 1ıet>li:i makamına ktwn o!ntok uı.:ıere U5ıD olunur. (5714) 

l_A_a_en_f_aht_~_aıa_ısa_tın_ım_a~K_om_is_yon_u _i'_.arı_hn_I. 
Şartn ameeli11<k ~ Tardır 

~00 • 400 ton kmfun almacak 
ll<"h~r 1c:ikJıBuna. 85 kuNI bedıft tatı ... 

""" Odılon 7 ıXa rda ;ra.z ılı )()O - 400 
tv.ı i<ll""'1 A!'kd Fıobrıkabo< Umum 
M uJ Jrl\ifü lıl•t1.-ez &ı.tm alm8 kıonult
:l'• ,;;.,. U.U2 Pl-~e ,rwıil tut 15 , 
,.ı,, piiLJ.rilkla ıl»aie eaiı...,..,r. Şar<na. \ 
... 13 lirııd.r. 10l1-..t ..ıl300• ıı... 
ıa.ı.t.r, ·~21 > 

.... 
Doııyntıma lııilı iki kıt'a lisWe 
yuı.lı l;J kalem elek trik mal:ıe

mui almacok 

T4hrırlııı ~ bedeli 61 0tM lira olan 
.,Jkard& 7a.ı.ılı 83 kaiem ti-* mal. 
zem..! A*e<! Fırbn&.&lar UmVlll Mü.. 

d ı..rlüill medııe: ıatın .- Jııo"'""'70-

n uuui 2&.5 . 9ofı 2. Pt ıı ' ııe günü Aa.ıt 14 
d~ P~ ııı.ı. ~. s~ 

nJn,. 256 truru,ı..r. xat'1 .....ıııat 7e59 
lira 60 1ı:ıızu,,ıw. Hey'<'l. umumıyu,ci 

b' rılen - mUıııı*tln olmadıiı t:ıı<
d:r<M p uç.<1 ~ da aJın&bülr. <5309> 

.... 
Dosyasııta bağlı btakıtda cöste
rilen 5 adet MO. 11 tipi veya ayal'l 
aparat beMri 1835 lira<laıı Apa· 

rat için .-erilecek t~ferrüat 
ıo Adet 12:> derec:~ ~ ... b'>l?t'n 

120 ır.ı 

3 • öı.;n mi&r<>*'Ôpu l>eilon 750 

- l -
Rü2Qiırlı ya.gmtrlu, ııoğu!k ilk' 

ha,-a ... Patncy OOıntif>CIA? Jki tarafı 
hi'.ll amal3Tln arasındaın 1.17an:ın 
bu yolda öyle kesif bir 1!'8ra11hk 
vardı lci, otuz mıetrroe bi:r y'ltkıian 
ha\ agazı lfunlıalaTır.a ra[§rr.cn, 
Larr1 Gr.ın1 ~ep J.an-;basıru da ıkul
h'1mJ\-a mecbur oluyordu. Üze
rı:. de· uzu."'! b .. ı:· g>.msele; aya.J<!>a
rı ıa da sıığlam gal~Lar vardı. 
Fakat ~111.sİ')t! aç:n1ıya tmkfu:ı yo!{
tu. Açrr.~'k :.~tcdi, az kaklı, rüz
g;l· şc·m.sı; rn;ıı içini dış111a ç:ı:.a
ra{ rı i;:;t.ı. 

Gü~·J sh·erEk: .1 .. rğmur suyu 
tikle ıyı g• l !. d('(J~ şe~·e:;·i 1 
k ajXl<il-

Sa.: tiın İn l>Y.for!u kö.rlraruna baJv. 
tı. Va:kıit g«e ~aat on buçu*a ya<k
laş,yurıl'ıı. Fukat . K\Jrt• rruıdc- , 

10 > 

5 > 

tra<ia.n 
136 dereçelic Pi!°affiit f~;ıfıı.as 

bt."her..ı. 175 ı.;.;.ı.ü.;u 

T...t>.ı IJUÇ!Sı 
~:-c:d.an 

betıeri 135 

10 Takım ağlrllk behnr ta..~un 3 par
ça \'e beher: 9 l! ud:ın. 

2 Ariet ölç:ııe saa~. yC<.iek. lıı ';ıo .ı 
12 l!NdiıiD . 

10 > Kontrol I""'Ç>Sı b<!herJ 5 J,_ 
rad.ln 

3 • Ba.ı:.1 şartnaa:-c.si evf:'tllında 

btnpi~ ttr!.lıtı~ ö1~ıne C1l>•-
1·c;.tı ve l:!Q derecel:iik 30 a
det mahrut ~e elrrıc.

•iy.ı..re beraber apara.t beheri 
6200 ı;,ra ve yedek elruası 

beheri 200 llrodan. 
Yukarda ~au!ı sertlik. ölçme apar-at... 

tarı ve 7eciek!e-ri ~~er F~brikaJar \;

mum Müdtir!Gğ'l :ı.ıerttez Satın alm:ı 

kıoml'l)'<)nunca 2.6.19t2 ~h ı:W"·ii. saat 

t• de p.;13a~·!:k;;ı tıa.le e<' 1ece.J..s;1.i..r. t"a.rı
n~ c20l> ınıruştur. K"t'I t"""""t 
.eıJOO> ~ra c90> kuruş'.,,, Aparat:.rı 

tıe-fe-Trü.aiate bir,iDd-e ttoIT..ple olarak veo
ti!dtti takdn:loe ayrı ayrı da ihale edi-
lebil:ır. Q<ıül> 

Sı.Jı:~ ve Brı.,.rnuh1:rı.r· El~m İz:e-t 
Jl<ııice - Ne·•pylt DireJtlöril 

Cevdet KA11.'ıBiI.Gİli 
SON TF.LGRAF MATBAASI 

vularında samyc ~aşmadığı içln, 
çok be'klemiyeccgini biliyordu. 

Larri bu adamla c,·.-elce de Lı 
yapmıştı, amına yerJ• bir işe gi
rişmem.eyi d'C kafasına koyımuştu. 
Hal böyı!e ii<en, işte y?ne ken
d i'sine başvuruy<ırdu. 

Çüı>lıii bu adamın sıkı pa.;oa,r lık 
etmekle ber::Vl>er, hem parayı pe
şiıı verdıgini, h(lll) <le onunla iş Y'l
p.;t."(!')ların, ba~kalarina na:taran, 
d&ha az tchl'kede oldıı.klarıını bi
liyorclu, 

Fakat bu o.k.şam pazarhk yap
mıyacaktı. ·Eğ"' şöyle olun;a .. • 
yah-ıt .tıö;·:e olsaydı• g;\ıl şart

la•a şurtlara gm.şrr oyece'kti. 
Madam V<n R>~.:tk'in elm35la

rının kıymeti hokkında 'kıi!msenin 

§iiphesi ola:ma21dı. Larri yüzir.Yü 
lcKmçıl1yan soğuk J ağmw<ı r•l:-

Alınacak 
Türlti ye Kömür Satış ve 

Memur \' i L O K 
Tevzi flüessesesinden 

l\föesse,. miz merkf'U:n~ ımııM elif servislerde ıniınhal bıı:luııan 

10;} - 170 lin:ılıx v•a:iderde çalLıtı rıl-;;ak üzere memur alınacaktır. 

J İ>tekhler.n en geç 6 Ha'.lli!ı:an 1942 taı••hiııe ka~ar e\'I'akı mü•l>i
[ l<:, :c brrli;e!c Yeni~ehir, At:.tür'k bulva~·ındaki nıucS><·>e merlre,l'nc 

1 lf~U:racr.atl.,rı !hin olunur. •5729" 

A skeri Fabril alar Umum l'l.üdürlüğünden: 
A·k('rl Fabı a111r i•; otomobH \•e k.am.T'Jn motör ve '.{~roı.;ı:-.ı tumır ve ı 

nıontaJcı i~i \~C uskı5'L"la ihtişac varrlıt. İ3"f<k.lilerit1 Ankarada Sı!~ h FRbrikası, 

İst.a:Jbulda ZeytJnburnu SB.ah tamirhanesi vr İr.mjrde Halkapınar Siltın l'.\ıbri- 1 

ka.sı l\lüdürlük.lerine r.üfı.111 teı.kerelcrJyle ,.e ''orsa bonı:rn.•isl('rjyjc müracaat 

etmeleri. <5033> 

----- --- -- --- ----
Ticaret Vekaleti İç Ticarel 

Umum Müdürlüğünden: 

1'üT'Ji,ye<le yang.11 ve ııaklıyı<t sigor!a •11<-rik mı·şgul olıııak ur;<'rt! 

ka:.ıuni hükümler daireoıinde tescil edikn•k ·bugün raı;lıyet haVırudc 
!>ulunan AJlianl s;gorta Aaloniın Şirketi müracaatla istaııl:ıul ti!li a
cenl<!liğine Şi1,kct n:ı:rrı:na yangın ve nakliya1 sigorta ı>jl~rilc meşgul 
olıı,ak ve bu İ)lcrdeıı doğacak dava l~rda bütün n::a!ıknnelerdl'.' mi.id
dei, müd<leaaleyh ve üçüncü ş:;.hıs scfutlaril•' hazır btılunınak ü-zere 

1 
Tahsın Gijk n• Ortakları lımc~t>d Şiırkt' "ıi tapn oy lcd ··ı ı 1Hd2r
n~tır. 

1 Kt'y:flyet ::'ıg-0rta Ş'rkt1.k-11rf~ kfti~ ve milr~b~Ps! h<Vkfgındaki ka-
l nunl.L'1 hi!kümlcrin~ muvafıl( ı,'Orulrr.•ş o1makla rlan olunuı. 

men böy!e düftinü:r'Jr<lu. 
Gowt.eler<lt n bl>:ioıin hiçtik 

ilaıı!ar sütunlJ':-.1a şöJ .rt! bırkaç sa· 
t;r y azdımıL~tı: 

cPatney yclunda (Vim'!ilcd•ın 
ist kametinde) pcrşcl'I1>hc gecesi 
saat on bu~"Ukta, ;çiııde saiıW;ıb
den ba.şka k:ımııenin >şjıne yaramı
yac<>k beş m<'kıtup !bulunan sarı 
bir çanta kaybcd!ilin'iştir, •. 

Kurt içm .sarı çaırıta• '.ke<ıd'Ei

ne elmas tck.11 eclildii,~ni nııht
mıya illi i.di .• Kah,·erengi ça:ı.ia• 

kıymetli •kürk, ~beyaz çanıta. ise 
satılı.k tahvlliıt olduğunu b:lkltren 

bir nevi glzli muhabcreden iba
retti. •Beş n~ktup. demek de ge
trilrr><.'Sli ldı. m gelen p3Tar.ın ifa
de•iyoi. 

O perŞ'()mbe g<'Cesi de saat 'ln 

b~çıığa ge}mek ü~ceydi. A2 SCill'

ra Larri: 

- Hah, d<>di, ~c ~l·~'W. Beni 
o kadar b.:-kletmecli. 

Yolun öbür ucunrlan dPğru fe
n<>rleri görün•n .bir otomıob1l sür
at'e yaklaşı3•ordu. Ta'1'1 LarııYııil: 

yanına gd<li./(; zam.an, durdu ve 1 

kncı lı:rinı söndürdü. 
Arnb<m>n lçillckn ne2llcli bir ses 

i~ıtildi. 
- Ke var, ne yok? 
- Bonsuvar Kurt! 
L:ırıi otomobı1e yak,laş.tı. için

de ilibe göm ülmıüş biT i.ıı:;an ha
yalin; seçmiye çı>l!ıjtı. Cep frne
r'ı.'>i yakarak, adaımın yüzüne çe
virecekti. Fak<lt lreı:dİ5ini tu1ıtu. 
Bu, bel!<i de ıuzumsuz, va:olyete 
m;ıga.; .. T bir hareıkct olurdu. Çün
kü Kurt yüzüne ışık tutulımasın
dan pek hoşla!Oan adamlardaın< dc
i,>lldi 

Ei.d)vcnsiz bir el, oW-rr. 11b~ljn 
kapısından uz~'ndı. Parmak maf
s~llanı."<ian l>.r:nde cı;kidcn kal
ma yara i1.i bulunan Mr el. .. Bu 
el, sankı Larri tarafından te<l'<lık 
edtlmek ,..,tem;ymm~u~ gibi, u:taıı· 
dığı giobi g~rı çc · ıldı. 

Larrı de'lı ki: 

- Mühim lı:r ~ var. Gazeteleri 
okudunuz rnD? 

r~\·t-t. l'V(. t ... Su ~r i.U.l:.U!n. Van 
Ri;os:~iı~ :ı-:t'K'Jı.::..- ·~•~e;J nıi? 

(J)r·vanıı \1~r) 

llfiisttı~tıtı 

Y A G L 1 
YAGSIZ 

KAR ve ACI BADEM 
Kremleri 

L OSYON 
KO L ON Y A 

BRÜ N ET 
YP 

BRİYANTINLERi'ni 
Tecrübe ediniz. 

\

Deniz L;vazım Satı~~lma
K omi•yonu llimlart 

l - 'J.',.iı.ı ·. ed!k·n lxdelı •19200> 
JJ.-a olan RedhCfıd n:ark:ı. 5000 k,ıo 

J inci ka.t, 5000 J...;J.o ::: inci kat zf:h..rb 
bo>'<ı l:C" 2000 kiJıo !';ı·~·a bnyas~ıun 25.5. 
94: P.ı.ı,ur~ g,inü t .. at. l[:·,30 da K<ı

Slll1l-'•lJ<Hlu buluıı.:n Den:..Z Le\'Uzım Sa ... 
tınaıı a K™n~'YU'flU.>J-.a ı•azur";ğı ~ a
pılııca:\.tır. 

::! iı~ .... tr,ııi:nntı <14-!0"> hra 011.:p 
ta"•ı;;ını c: her gUn ;ş .saati dnhl.lıin.ıie 
n"t<e:1! ü.- kunı .'V"onıda ı lıedC"ls!z a1ınabf

ı.:r. 
3 - lı->Leklllerin 24.90 s:ıyılı kanunun 

i!:ıh.d'ği \-l'S 1 nıı.ırı.ı tı..~ 1'.te be:iJi gü.:ı 

\'O aat"te adı gı.:çe:ı kvrn: . ..:ıy\lna n~üm-
c .. .ıı?ı!·d :ı. •.SG·!G.) 

+ 
lhti;ıacmıız 'fan 190 paket muh· 

telif eb'a·tta pirinç vida haV'j3baş 
ile 570 metr~ muhteı..:f eb'M:ta ba
ıkır ve pirinç tir:Zin 23.5.942 cu
martesi günü saat 11 de Kas;;ın:pa
şada bulunan Deniz Levazım Sa
tındma K·mıi~yonunda paza.rilığı 

yapılacaktır. İstoklileıin belli gün 
Ye saatte me~kUr Jrom.isyoııa mü
raroatları. •5689• ..... 

l - Yüın ipliJ.llerc tarafımızdan 
verilmek üzeı e .~7000. ila .3000-0. 
met.re muhtelli renk şalinin iımalıi>
ne ait pazarlık eksiltrr.esi 25.5.942 
pa;:artcsi günü saat 14 de Kasmı
paşada bulun~ Den':z Levazıım 

Satmalıma Korr.1,yoııunda yapıla

caktır. 

2 - .Bch<-r metre şali i<malliıh~ 
tahrr..in edilen bcdclı ·50• kuruş, 
ilk t<'.'minatı 1125 }i.ra olup ~:ı
me.'i her.gün İi saa.tıi <lahiHi.nde 
-mr.z.kür koıniı,ı.ı;0J1Jan hcdelsiz alı
n<ıbilir. 

3 - istclı.hlcr.n 2490 sayılıı ka
m•:mn i.1Jtcd;,ğ'i vesi!kalaTla biı'!ia<te 
adı gc\Cn komwıyona müracaat
l;;n :.Jfııı olımur. •56.41 , 

1 - &hme m;ulii beyaz salam ura peynırleri 

Topta-o kiloou Perakcnd<! Jdlosu 

n - Tam ynk1ı bcyarı peyrı.X 
b - Yarı ynğlı bc"az peynir 
c - Aı. yağlı bey az peyıw: 
NOT: 

---Kr. Kr. 
]()() ]21) 

87 105 
70 85 

TQptan alım satınıda tıerııa.l{e f!ıı tl:ın, ter.eke içinde pcyniı1e1in sa1I 
lı.ilogr,..'I:: üzeı·;r.Wııı tı~p~cakl ır. Peynir amıuer:ınin tenekeler 
üzerine fiııma veya nıüEeooel marlı asını ve malın aıoev'i1e :roulı;;ınımen 
aa.fi m!ıktarını sıilımnc.z 1ıi.r §E'hllile yazilir~ lazıımıdır. 

2 - Ka.~ar peyr:irleri: 
" - Yalnıı: kayıtı,'! süfündeıı, yar Toptan kilo Perakende k ilo 

pılnıış hıı:n yağlı k.aş:ır 

pe)nın. 

b - Melusmıını yarı yağlı ka
şar bt>)~Jirlıerı. 

NOT: 

170 195 

14-0 160 

Hanci kaşar markalarının bu kalitelere t.ekabiil t>y1edigl Bımı>lleri 
tarıüından resmi hlboratuva:rlar1"Jda n alınaca.Iı: raporlarla tcvsilk eclaJ
mek sua:etil.c Fiat Mütak.abe KıcınUo: yon unca lloo olunac3'ktır, Du ili:.":.. 
.!arın ta:ıdildi bır sureti peı·a:'lrem:leci dükıkanlarımJa rr.ô.i~~rileri!' göt-o
Cf'ğı <;ckilde ~ılacaktır. 

3 - Tulum }le'.l'ı,İJ'lcri: 

a - Tam )~ğlı 
b - Yarı yağlı 

c - A::z. ~'ai:!ı 
NOT: 

_'Foptan kili> 
120 
105 
85 

14-0 
120 
100 

l - Yuka• .da 2ikı:ed!ilen Uım, yarı ve az ya!ılı ta.bil·lre'nrlen an• 
Jaşılınıı.sı ;cap eden vruııfl ar şunlardır: 

a - Tııım yağlılar kuru moddelerinde en az % 41 süt yağı 
·b - y arl • • • • ~o 25 > 

c - A2. • • • • % 15 ve duha az siJ! 
~agını ihı.iva 
eden pe~ ıııiı'
l<'r<Hr . 

NOT: 

2 - Yukarıda yaztlı esas p.-:yn ir nevi1eri haricinde kalan diğer 
cins ve ııevdcrdc.D ~ki turfanda yasıflarını haiz ol;ınlnr
d an rr.<ıaıdasında azmai fi a.t hadleri ma!lım olmıyanlar için 
lii.Jrs tcsmcyes< ile pe,ıı'.ür satışı yasaktır. 

B - Kremalar: 
Tqptan PC'I'ake,1:10 
Kg. Kr, Kg. Kr. 

1 - Teneke ~inde bulunan % 60 r~ndı
manlı taze uwk ve manda lcrem<tları 

2 - Teııt:>ke içinde bulun.an % 65 rantlı. 
ma.-tlı ta1JC koyun çeya buz hanene 
Jı:renn,ları. 

NOT: 

l30 

160 

Beyaz .peyııir teru:kelıeri üıı:erindc yazılacak kav·ıtliôrın krcm;ı tc· 
nekcler1ndc Ut: bulur .... Tıa&ı lfuundır. 

C - Kahvaltılık tcceyaiiar: 
ı Tıuıe..,,.....ıa "'llıek :cmasındaır yap,Jmış en 

az ~{, 84 süt yağını havi tuzsuz kename bas 
leut:t ı;e kı>J,-uda b!!rinei nevi ikıdıvaltılık tc
ı>t;y~ğı 

2 - Taıu- koyun veya lbııMaıı.e 
• ın1u; l'D az ~;, 83 süt Y"ğını 

dine has lezzet ve kıoi<uda 
tılık tereyağları 

NOT: 

krema~!Jll'dan yapıl
h a \' i tuıısuz w kcn
ikinci nevi k alwa 1-

Per~kPndı 
Kg. Kr. 

325 

-Bu-fiatiarJa % 10 perakende Ci % 10 amil ktır lan krematlaıı 
!maliye, pokctkme, kalıplama, T.akUye, buz dıolabında muhafaza mas
raf!an dah;tdir. 

D - Ya!;tırllar: 

a - Silivri tipi tam yağlı taı.e 
b - Kayıınak aıltı W.oıc yll'ğurt 
NOT: 

;yoğurt 

Yoğurt faıtJaı-ında % 30 pera ken<leci k".ırlaxı dahlldir. 

Perakende 
Kg. Kl'. 

w 
35 

Bu maddelerin perakA!llde satışlarında Jı:cmulan Jiiat etilkdkrir~ 
!iatla beraber ııeVli ve evsafının da ya;ı;ılması mecburidir. .5730, 

GA YRIMENKUL SATIŞ ILA NI 

iSTAHBUl !MniYET SANDIGI MOüOBlOGONDE f: 
To lın ve l-1• Ş'!m 2:646 hesap numara ;..yle S: ı1dığ.~1 ,..,, a'.<lıkla:ı ıoo:ı ı. a-

ya. k.)J'~• B{")"l"lğ]~a. Fer'My Kısım - l ?11ah;..JC8in.in :Rı.an k!Ii.sCs! o:rka şokn
gu1ö .. eski 51 yl'll.i. 43 nı..ı:Juıralı ~-r evi birine derec:cde ipctc>k et..ı. leı:<l!r. 

n,ı-.·yada n1e\-Tcut tJ.ı;.:J k~ydJ ~uret:nde n:ezı<ür gayri ır.orı..kuJün •ayn! ı:e-r.rJ, 
mahaUe \'e rok011tta ay·nJ kapı numaralı biı· t~r3fı EJ'!!'noeni Kll.k;c:;j buhçesi \:o 
b:X ta:a!ı .Panalon.ın an~H:l ve bir tara!ı Süveıur ars8s1 \·e Dö.::diincü t<!ı'a!ı Uu--!,.. 
ki8.n1 Jle maiidııt S5 m<'tre ni.ktarında k;igir hane) olduÇu bt;·an <.-dil'1:i.~~·r. 

i!c.raza esas o!an muharr.unin raporu rııuc:b'.nce mt:.u:.ı;ü:r g .. ,y:-1 n1cnkulUn 
umu.n rr.~:hası 95 metre murabbaı olup bundun 50 ır.ct.·ı: nHıra\.ıbaı .kı~;ıın· üze .. 
ri.PC kdgir tatJSı <Jıs:ıp üt ka·tlı ev y&pılını~ıl' B•n.lda 1 ta,ş:ı:~. 6 oda, 3 sc.Ca, 
ı mutfak, 3 k.hl.ir, 3 hel;l, 1 Taraça ve ~l;klr!:{ 'c \!'ıh..:.!i tcd..,atı vardır. 

V.cıd~de borcun veri..'memesindcn doisyı l·aJ;ıI~n wk.p üt~ine 3202 r.·?
ma~alı kauunuıı 46 cı n1adJE"sinin rnatıı!u 40 cı maddes:.ne gö: e ı:utılnıası i.:ttp 
eden yuka!'ıda y::ız:lı kl&ir C\"in tamanu bir buçuk ay mü..:dt"t:e ~çık a1 .. ..t· may., 
konmuştur. 

Satı.s tapu sic!l kaydına e:öre yapıJmaktad!r. Arttırnıaya ga"!nt>-~ a.Jtiytn 
(362) lira pey akçesi verecektir. Jı&.:BJ B;,u.!Jt.ılar;.mız.dcın birinin ıenı'..nat m~-. .. 
t ubu da kabul olunur. B:rlkımi.ş bü!ün vcrg:i.er Beled'ye rc .. im~rl ve \·.ıkıt 

icaresi '\ie taviz bedeli ile tclLtdiye rüst.:.mll b<•i\'1:.ıya e;ttir, Arttıwna ş:111rıaınc~i 
20/5/942 tarihinden itibaren te<Jı..« etmek :..tiyeıılere S:ınd:k Hulrnk i>'en Ser· 
vJei.ndc açm. bulund<!?ulııcL~ttır. Tapu a!cil kaydı ve se.lıı" ı~ıu:nlu izahat ta eart
oarr:ede ve tilcip dosyasınd.a ·ıardır. Arttırmaya ginmi~ olanlar, ,bun1arı tetkik 
ederek satılığa çıkarılon ga;ı-TI meci<ul hakında her ıey. öıırenmi~ ad ve t<!la!tkl 
olunur. Blr'ııQ ar\tll'rrta 15/7/942 tarihine te,adül eden (Çar:;arr..ba) günü Ca· 
ğit.loğlunda kı5'rn Sandığım:.z.da saat 10 ditn 12 y_e kacU!r yapılacaktır. ~1u1·nkkat 
ltı ;.1 ~ yapLnııısı için tekU edilecek bedeUn ıerc:han alınması icap eden ~·yri 
ır.enkul mükelle~i,yetlyle S<andık alıica.ğını taıüamen geçmr.ş oın'i:lFI ,arttır. 1' -1' 
takdirue oon arttıranoo tıı.hlıaüdü bakc kalmak şırr~yle 3/8/942 tar.hine "' '
stdiC (Paı:ırtesi) gUnü ayni mahalde ve aynt saatte son a.Mtınn:ısı yapılac:JMlır. 

Bu arlf.ımu:ıda g:ıJ'Ti men-!cul en ço'k aı1.tırn.n:n ü:itlinde bır~kılacakLlr. Hak.. ııl 
to.pu sicilerjlC robit olm;yan a!a:t~O.;ırlar ve lıtl!ak hakkı SC:thiplcrinin bu h,.h;a
r;nı ve bu.sus'.yle faiz ve rr.asari!e dair i.d<.Ea:arını 1Hin tarlh.:in~en t.lY<ırcn :.:9 
gün iç:nde -e-\.,.!'akı milsbiteleriy~e beraber D~iretrAze bi":d~:ırnlcr~ l:.ıı11nd1r. J~1J 
sure-t..:ie haklarını bild'rmerrdş olanlarla hat:h:rı tapu "ıc·1ıeryle g:!.b;t olrnıyı.n·a. r 
s~tı~ bedelinin pay:laşma&ın<lan hariç kalırlar. Daha ta~t-a mc:lüınat alrr.;ılt i:JJ~ 
yenh;rdl 939/645 dosya nı.;mara!.l;rle Sundığıoıız HWtuk l§it1·i Scı"·1-;rıe n;, .. raıı,c.•a ı 
et.ı.nctcrt lüzumu U.Ln olunur. ......... 

DİK KAT 
En:ni;~ Samhğı: Sondıktocı alınan gayı: ııenkulü ipol<'k g/io>tf?'ln"" ,.-1• 

,en!ere mub;.ım.mirılcrlmleill koym1J c-"duğu kı~~ııt1n % 40 1r.ı trr:ıvnı rı.,r 11 t4C' 

l 
ür.Prf:' :hı•t bt:c!rlin:n :·~rısına k.amır b<ırç verınck suret.91-e ktı!2yl!k a:fW L"r'"' 
mck'ccfü. ( ~721 ) 
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