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Bir Mihver '.I Amerikalılar 1 

OYUNU DA ı lngiltereye bir 
Olabilir!~ heyet gönder

Fransa- İtal 
mek niyetinde 

ya ihtiia/ı Bu hey' et harbin sevk 
~~-,......~~-~-' ve idaresini ve ba rış 

1 

programını gö rüşecek İtalya Konika, Nis ve 

T unusu iıgal mi edecek? 
Buna kartı Fransa ne 

yapacak, Almanya ne 
diyecek? Müttefiklerin 
durumu ne olacak? •• Bü, 
tün bunlar birbirine ke
netlenmiı ayrı ayn ehem
miyette meselelerdir. 
Karara varabilmek için 
diifünülecek bir ~ nok
talar vardır. 

ETEM iZZET BENiCE 

Ankaraılan: 

Sovyet • Alman cephesinde har
bin uınwni seyrine mti""* ol:a· 
bikcek malı~ >Ek ve 1ı.a.r,.. 
lıltlı boğ U'ı'1UUUl1 oeliceoi me111k 
ed.i.Lirlııen bir )anıdan da İtalyan, 
Frnus.ız muammuı zi.lı.i'*ri >""'' 
maktadır. 

S..laıhurg mülôıkatJne tek.ddüm 
eden pılerde, bir ba)'li uma.ı 
unu tuldukt.aıı _,ra, başlcyllll< 
• - Korsôkayı, Tun usu, Nioı ve 
Savva'yı isteriz_ 
Şeklindeki İ.taly- takplıeri ..,.. 

haft.a içinde rokrar bwanoclL Hat
tiı, İtalyanın gün ve saat meaeksi 
halinde bu davayı taı.lp ettiii, bir 
işgal t~cbbüsunün dalııi baJıis 
me\ZUU ol:Juğu ileriye ~~ 
tıed ir. 

Londira 23 (A.A.)- B,B.C. A
ı!!crika Birleşik Jııımgrcsi liderle
rı; gerelk cuınhuriyet ve gerek 
ôernokrat partUerini tem!lil eden 

ı 10 kiıı;ilık bir murcilılhns ~inin 
haıiı;n ~ ve i:i...esi, haıpt.en 
110nra tatbik oIUDllCak barış prog
ramı hak!kmda gıörü.<;mek üzere 
İng>Jtereye gönderilmesini mü, 
za.kere eCmelı:teılirler. 

Amerikada her 
gün iki 

yapılıyor • 
gem ı 

Bu miktar ıonballar
da içe ~ıkarııacak 

Londra 23 (A.A.)- BıB.C. A
mioral Lan'm verdiği izaha-ta gö, 
ııöre; şimdi .AınıerıkaJa günde ik.i 
gemi yııpı1mtik1ta<hr. Sonbaharda 
bu miktar g:ınde üçe çıkarılaealı:
tır. 1.ki y>l içe<Siııde 23 milı;-on 
tonilatoluk gemi yapılacak ve 
had'tada 7 gün çalll§ıla.caku.r. 

Aımerittıa 1938 yJ!ındıı 28, 1939 
da ~. 1941 de 103 gemi inşa et
miş ve 1942 <le '!imdiye kadar el
de olunan vcklln gc"Çeıı yıl\lan 
r,. 35 fazi:ı olın~r. 

1.Mnrral Lan bazı tezgahlarm in
şa~tı 90 günde_ ikroo.1 e'ttkl'erini, 
bunını yakında 80 güne de lne
bilcro~ini il'oh·e em.' . Ur. 

Şark ceplleablde 

Ruslar tank 
muharebe
sinde ilk par· 
tiyi kazan-
mışlar 

R u s l a r a g öre : 

A lmanlar 3 gün
d e 15 bin 

ö lü v erdiler 
L<mdra, :?3 (A,A.)- B.B.C.: 

Moskovadaıı alınan haberlere 
göre, M.ıın!şal Tinıoçemıo .... 
dusu Ulmtyna muhanılıeııiort

dc el'an ~lisü elinde ba.
lu.nd~ktııdır. 

Dila ııece ~ ne:ırohmaıı. 
Sovy« resmi tebliği 'dıı ı•-rı
loo'ııua d:iiıı mev.oileriıı.i ta.h
lıııim edettk Haı4ııof istikıMııe: 

Ottava hav a 
konfera ns ı 

Mesaisini bitirdi, bir 
komisyon seçti 

.Lonclra, ı3 (A.A.) - B.B.C.: 
Kan:ıdada toplanan hava tMim 
n teriıOye JronferaJI& m-1<in.1 
ikmal etımiş ve üç milldtaıı mil
..skep Jııir .lroınoİ'IYOD kurulmuş: 

tur. 
Britanşa, Kau.dııi ve .Am.i.ka, 

(Devamı 3 ilncii Sabı!eclel 
Acr.ba, eerçelııten bu dereee3-e 

kadar ilerle~ IW durum kar~ı
sın.da mı. bulunuyoruz, ~ 
Fransayı nlaııııy1t matuf ~ 
ölçiid11 yeni bir Mfüv,.., oyuau mu 
var?. Alınan~ a; Su\) et Rusya ile 
ülünı k.ahm nıücadclesiııe tu.lıı'jr 

tugn bir devre ;çindc \e İtalya. 
ıw• Akdeniıxle Mili\ er plılnlarJnJ 
ıahald<Uik ettirmek bak-mdan 
birçok va:ı.iieleri urken Fransa 
llıc kötü ı.işi o~nı ister mi. ve 
İtalyayı bu yolda li4!r'be&t hıırakır 
anı?. 

KUPONLUiAŞE 
nüfus cüzdanları 

Böyle bir serbesti.il< ancak Al
menyawn Frıııı.sa üzerind-elıi ber 
fürlii ümidiı:ıi k.esnı , bulıwması 
ve Fransaya tıun majj'lüp devlet 
kararın.ı tetb' etmiye karar \'er· 
m<.,,i ile oııtaya Ç?Juıh:.lı'.r! .BUıae11-
aLcl·h Frıuısa , hal) au davasına 
hakim olan SJnı çözelıôlnrek için 
en önee bu noktanın aş'dmlan

ması gereldlı. 

Fransayı ıttiialuna al.nı:ılıta Af, 
manya kendi hesabına büyük 
men!eat tasavvur etmiştir. Fran
ııa donanması if.e, Şimali Alrika
dakl üs:leri lıle, Atlen1ik \"e Olcya
ııustak.i nıüstcmlckcLcri ile, İn· 
ıan kaynakları ile, sana)'İ.i ile Al

manyaya ç<>k faydalı olabilirdi. 
Faka!, La\ al'in tktidaı· movkiine 

15 Hazirandan sonra bir Pazar 
günü halka tevzi edilecek 

Mabalı.Ieı.ıe IcurıılmıW<ı1'ı oı.o •Halk 
Btrlllı:eı+> nln tıer,,ıruı. i;ı~ bu lı.aı!ta 

~rıs±nde tam9.rrı.laıımı~ olacaktır. y,._ 

rm da ,.hrımi:oin mublrii! -.Ueriruie 
B tkk İdare Hey•etı.l'irorı oeçlmi ""P" 
lacak;tır. 

İaşe ~sarlıtı cia~e Nüfuo ~ 
da.o .. > meiıiyet:nd.e bulupo.cak olan ye
ıd c!hıdanları 8!$ beşın<in VJ.liQ>ed.>ıia.e 

rönde~ir. Btm.lar 16 Haz.'ırundan 
aon.ra bir Pazar ';mü Halk Bir;'.kleıi 
bre fiey'etlcrl ta.rn!ınd:'n evkre da-
1Jhla<9ithr. İa~ nüfus cüw~rı lç:n-

(Deva.'l\l 3 ü.'lci Sahi.!00..) 

Almanlar bol uçak 
kullanıyorlar 

Kah:re ?1 'ı\.A.)- RuııyMaki 
Polonya kuvvE>tleri komutanı .1e
neral .AJ>ders Kahireyc ge:U-niş!Ar. 

GeneN11l A Pders yaptığı bir de
meçte şunları söylemiştir: 

Almanlar doğu C"Phcsinde çek 
m!kt.atıda uv;ak kutlanı<yorlnr. Bu 
onların A?manyııyı, tngLltereden 

(Devamı 3 üncü Sahdedıe) 

Yeni Büy ük Anketimiz: 

!~!ir~ı:e::.,~ :ırmı:_~:~v,;nş1ıi~~r'~. Esnaf c em iye t 1 e r i n i n 
hal':ııde tahaJdı.uk . -... -

Frnasa şi.Jıı<li bir ı·andan mütte- ka 1 1 n mas 1 R ç ı• n 
• fH<lcrin müdafaa ve enuıfyetine il 

taallUk eden müstemlekeleri ba, 

krıııından dcmokras:ıcrin fiilı ba- l ne 1 e r y a p ı I m a l ı d 1 r ? 
;::::;:rı: ;:n.::~~·;~~: .. ~: t . . . . • 
man işgali altında bulunmakta ,.., 1 ft'olti ldkantacılar ~~eli id..-v- ,, , 
ayrıca tıaly- talepler; ile karf&" re heyeti aza.smoo.tı,. Sirkecilde f 
la kıt d.ı c~n'VIO lo.kiı.Jl'tası sah>bı• Rahnı AJl t 

şına •. r. kan, anketi!ınoze §'U cevabı verdi: i 
Bu vazıyettıe ne yapacaJııtır, ne· 

1 

_,, · tl.c · "rf. ı 
•--- _._.'-? •- Esn .. eemıye r~; o ve 

~~arveru--. ~·•- af 
U.. ı arlıoıtı belde i t ........ rrıe: esn ırı ve 

r yo var: t it' ...__ ' , • . • o semıtin hürme V'e ımaumr 
1 - İtalyan ln)'11n karşısında 1 k ( · b' ı '-'" dmıek dleg" il 

L. • lı: "t( <a.>, Q JllJllJ!; •'1 "'"' 
"''l'UD eı;rneme ve mu .,........,,. ı .0. 0 Bilh bu •~!ı!küller 

1 . 'll'h-'- -~ k mı ır.. asııG ~.,-
f<'I' ıc,,ıııe ı ı .... euere ııoırnuıa d k' . -"·seriyetin<len ·-
k d dem kr "- ,_ b'-'"~ _ ,L ma <>:n ı av<llllın ""' --

• ar o aıt=rno ,............, h.~- rr.ü•;cşekkill:iir. Onların itimat ve 
rat harbe de\'am ebıt<'k, mhml'.'\lru ka7.amnıış insanların bu 

2 - A!ıııanJa ile ittifalu kabul cemiyetlerde büyill< ro\J.eri olsa 
etııırk \'e Rcnıaya kar5ı looJ,'Dlak, gerektir. 

3 - Ne Alınan ittifakına gir· cEs:ıaf ceımiıyeth deyip g~, 
"''"· ne c~l(.ra<ilcrle birlilı: c>l· yelım. Bunların kcyml'tinl ver-
nrnk nrli!alerına yan .. şmanıa1', mekle isti.lısal edilen büyi'lk ~\Y· 
orl•da bir dunun muhafaza eyle- dal.ır ~ h:ırmetlildir. Şu halde 
nlck ve ltalyanııı fiili Jıar,,kefi esnaf cem;vctlerinln ihya ve ın-
takdirinde bu hare-k.-ti sadffe "bhı :mevn~u ehemmiyeıtle üre-

B, Rahmi Alkan 

pre>te.~to eylemek •·c dii11>ya har· rinde tC'\·~l:~ıı:f edilecek bir iştir. 
binin tasfiyc•i zamanım bekle: A- B'r teşe.~ül na<:ıl ih~·a e-
mek. lDe\'arn.ı 3 üncü Sahifede) (I)evamı 3 ilılcll Sahitcde) 

Japonlann Min man· 
sabına yeni bir ihraç 
teşebbüsü akim kaldı 
Uxı1dn 23 (AA) - B.B.C. 

Şangtıeym 600 lı:ibnetre ımsafe
A>delti F\JçUJ• ç*an Jçon b
taatı çmıile-r tarafından gen Pls
lcil:rtülmüştür. Mm nehrinin m&n

sabıncla yeni Japon asloeri ihraç 
~ri de ak.im J:ıırakılınıt: 
tJr. 

Bu nztırin. ııaıısabmda bir ·
daıy a çıkan J apuliıır da emıiJe-
ri<ıe el>~ mecbur ~ir. 

Mihver deniz 
altı/arına karşı 

bir çare mi? 
Lomra 23 (.A.A.)- B.B.C. Milli 

deniı< günü ınii.nasebet.lie Birlıeş.Jk 
Amerika Reisi RllllNelt neşrettir 
ği bir beyannamede mihver dle
.nizalblanmn mutttıefü< gemileri
ni batırma DM!se1'esinin hallroil
mek üız~ o.llııkunu biliirerek 
deıni'ştir ]ti: 

c- Gemi~ teııl~e rağ
men yollıa.nna de'\"llm c~'OT ve 
artan bir mlktımla da devam e
dec~ir .• 

Rtırı.ıv"41t büyük d<!n.z irışaat 
programınm tatbike konu~ı.ığu
nu da il'flYe etmek~ ve: 

c- ~n mucieeye yakın gf.'

mi inşaatmı ba5araroğ.ırnı size 
ıt4omin ederim. İnşaatım'" yfüo:!e 
liOO d'en fazla ar1ımışh1"> .ek
ted~ r. 

MEKSİKA'da 
halk taşkın 

bir ha1de! 
Kongre henüz Mih

vere harp 
ilanına karar vermedi 

Me!ksi1ııo 23 (A.A.}- Miliika, 
nm :mEıik~.' ~"',~ halk taşkın bir 
haMedir. Fakııt hUkumct ınHwe, 
re baııp Wnı hususunda daha hiç 
bir karar alrr.ıamııştır. 

Reis Gatna.50 kongreyi resmi 
bir Ş(tkiJde cumıı giinü tqılaotı
y;;ı daıvet "'"''.,..-..:;e de, ılron.grenin 

(De-vamı 3 ürıcii ı:::ah'frrl.e) 
o---

İstanbul okulları
nın spor şenliği 

Bugtln ıs da Fener 
Bahç e s tadınd a 

yapılıyor 

İst.anbul okulları spor müro
bakalarımn ıkapanıı; töreni bugiin 
saat 15 de Fecnı'bahçe stadım:J:ı 
yapılaoalkıtır. Kız ve er'kck kkımil 

-

, 

.... ,,. 
Mıleaıif bz ...mıhllWalwı - w (Ha ' J. _._ _.... ,.. ........ ıc il etil.o &0rftlm<MOOir) 

Kazada ölenlerin 
sa ı 4e baliğ ol u 
Ölenlerin cenazesi bugün törenle kaldırılıyor 
Dün, Alma ray trımıva,y depo.; u 

önüne diiışen meııminin ~ol
du~ müossif kua etrafındaki 
tahkik.ata devam edilme]ıtedlr. 
Bu işle, müddeitmrumi mua~iınle
rinden Dl:ip meış.,aul olmıildadıT. 

DJ!şen merminin, Mamıarada 
manevnı.lar yapmaJııta olıın dl>
nanmaronıda-n -.ıtılan bir ut;ııkl'a
'V.H menmil<ri olduğu ve luızaen 
fehre düştüğü anl.aşılm!lkt:aıhr. 

Bu müessif 'koza Oıörl kıiışinin Ö: 
liiln üne ve 14 kişıD.İ'll de yaralıan
masrn a 98betı c>hmıştur. Aı:frra, 

• 9 kişi de merminin serpW.ıle;i'lı
den mütee6sir o'lmtıt; ve &(Yakia. 
ted\ıvileıi yaprlarak evlerine elin 
mo(iş.kro.ir. 

Yaptlğlmız tahkik.ata nazaran 
badise şu şr&ilde vukua gelmıif
tir: 

Snat 13,35 de vatman Lft'lıfinin 
idaresinde o~taköy:den kıı!kan 
253 numaralı O"ta'kıöy - Aksa..ay 
ar:Wıısı 14.3il geçe Valideeami> 
önündeki dura.1<ian aldıgı. hir kaç 
yoku ne tnrn .M!>;aray tranwaıy 
deposu örıünrl0ki kavisi df)nerl<:en, 
bzay a sebep dlan menni hu. u-

(Devarnı 3 ilncii Sllbi.fe<k) 

imlilik ""'* · ıde ~ lıan!.an 510 -aı:. tramvay 
ar ıılı - ftıoiyoeti 

Kömür tevziatı 15 
H aziranda başlıyor 

(Yaz151 3 ünMi Soh:!ede) 

Süleyman Çakır f@t~~~~_S: __ _ 
Pa v yon u Yi~e o dava 

/.E 

Temeıatma merast
ml ayın ot!tınncia 1 
Tuk~= tW::carlr.rınckı.n Sü

len •. <.n Çakır tarafıııd~n tel:ıtxru 
ohınan 100 b.n l:ra :ie F.ı·eP . .köy 
san aı~ıu.ryomu dahıiir.<l~ yenı .in.;-a 
ooılecek 50 yat.aklı pavyonun te
nıe1a:..ma mt.-ra5iroi bu a.Ytn 30 unr
cu cuma•bebi gürıü sa"t 16 da ıc
ra olunaca.ktı.r. 

NECll' r .'\ZIL l'JSAKtlREK 

talvbe sporcuların 1*lirı.f.< edece- 1-------------
ği bu merasi,me İsUkliıl marşı ile 
b~lanacak ve bir hitabeyi mii<tc· 
te&kip hEp bir ağızdan cDag ba
§1"1> duman almış.. marşı söyle
nC(!clctir. B;ialıare tören gcçışi, 
kıtı ve erl<ek atletlerin JOO mr>tre, 
ylksek. atlama, .gülle aLına, top, 
disk aLına; \x(y-rak yarl§lnrı; fut
bol maç lan ve mükf.ıfa t teni! 

B ıu.ılarına göre şark ceph&
siode büyiilı: Alıunn taarnı

su bnşlrunı~ dmıdctir, (l{erç) Y•
n01arla..ınd<>l..1 harekellerle (llnr
kof) wafindaki faali~·ctleri ı.una 
delil seyanlar var. OnLı.tta, bu 
nah;~ el erde kızışan harp, &rlılı: 

&'ittikçe Jaızmı arlnracak, l>tcyi.ik 
ve umumi dananış çapına bdar, 
kendi loendisine yüksd«ckör. Öy
leyse tark eeplıesiııde b<>lJ,cııen 
büyiik hııı.rekct başlamış demek· 
t ir. 

rosııoun dc~et H Jıa~ıııct'lc l,a~
lıyrıcak Qİa.n Alınan faarruzunu. 
herhangi bir k~ınanın ak<(ırdu:1u 

takip ..dm birtakım J,opıı]' ' \E 

j'arnn nai,.rntl'lertlt! araınan1a11 ... 
B u na~uM.:lı.•riu lı~nı.cn arka· ıt· 
aaıı, IK•lki de oıılara \;i(,ik ola· 
raı:, orkcsir.ı ~d!nin kum.anda 
.ıe-g,,eı:m<l"n vl<an (tık ttk) ~ , 
!eri ri1;~ n1ah:liı 'c biitiin tJ. ~<~s

tra, hemen b;r ahenk p\'lım atc
Pne giri°::'~bilir. Fakta, d<'d:.i{inı·~ 
rhi. birkaç nıııs:ki i:lcı; gruıııı· 

nuo iradl ve ~·nrı ira1li st> sile. bü
tiin GYker-.tranuı tanı iradi cünbü· 
ılinii bi11h:rine karış.hrnıamak. 

111rt. .. 

)"il;> J la c ak.tlıl'. 
~,._--

• Istanbula 40 
ton inşaat . . . · ı d. 

ı1 Ç!:.r!~,~cka~.~~! ~ah: !erine tcvz:i oc''mE'lk üzere Jstan
bııl v:la~,~ti emrine yeııiıden 40 
ton . r.~ani c'\!si ile 6 oo.n kundura 

1 t'Lviı;i vumô«iir. Buna dair bu sa-
bal1 v!aye1c c:nür g<'bn;~<tir. 

KISA.LA 

Hangisi doğru ? 
Amerika Hariciye )'/azon Hu!, 

•eııvtll.:i gün ıVe rd.igi beyanat ıa. 
Jıaı·biıı bu ıene içinde bitirilcce, 
ğini söylemişti. 

Bugünkü ga:et.ele:-de, .Amerika 
Cu,.ıhurrc·si Ruzveltin sözleri 
var. Reis, 1ıarbin ,u.z.a.n ~ii.receğini 
ifade ediyor, 

Btı 11:i det•let ıadarrııncloırı han, 
gis1n\n. iddiast1'.a. daha çok ittan· 
m..ık Ui:ım geldiğini dıiııünüyor, 
dıım du, lıdm :mahut beni y)<.az 

etti: 
- Vz111.e kendini, dedı, btı l'ta

o~den hiçbiri ınu.tlaka inanı 

dırmak içiıı ,,.,.Lcıya ~tılınt§ ,c-.;ler 
değildil'. 

Ve. gi<Lcı·el· ilace etti: 
J~i iıı.a.1ıa11ıor oh11, diye .. . 

• • 

B i'"' btı mütalıeaya yanaşanlar, 
dan değiliz. Ahnan resmi ifade, 
l!İlıiıı. (Kerç) hareketiıı.i mJlhalli 
bir cephe dü7'eltmeııi işi olarak ia· 
:rif.inden evvel ayni tt>şh:isi vazet. 
ruh: ve bunun b,;. ba.,Iangıç değil, 
pek yakında başlıyacak 01- baş
laogıCDl başı olduğunu belio'bııjr 
tik. 

(Harkoi) otruUnılaki faali) etA> 
ıelüıce, Sovyeüerin. lamaın.:Ie 
mahalii olarak bu sahada ı,.;riş
mck iııf('drkleri ve smıra dey1ılc.-
rine döndürdükleri ,·a:ıiy"1, )·im 
Almanların (Harkof);la müdafaa
dan taanına geçnıeleri, bi:r..ce U· 
111umi taarruz barekcLİnin sari.lı 
ve iradi bi~ ba~laı>g.ıcı d~ğı.iktlr. · 

!\lııJı~ ki bir orkestra 6-
n;n emriyle ~e btr ...:!s.....tra l<ad-

B~ on gün e\. \-eı~,i bir )·a~ 
cila, 17 l\la~ ıs pa7.ar giinile 24 M.a
Y"' pazar gününü \'C bugünün ha
kim oldııi,'ll baflaı ı, mnwııi hare
lııet başla114Pcı ne-klasından pek 
~henımiyotli telakki etrnri~.:iın. 

S'nıd i de ayni dikkate i!fl\ e etnıck 
ilı!i) acındal·Jm ki. Almanlar, 
(ılarkof) etrafında mahalli ola. 
rak ~ine lıirka~ bü~ iik s~\'l et 
birHğ:ni ~·er.!; eder ,.e bu i tit!l
nıc.tleki So-\JCt t .. qrruıu~u ter .ı
DC ~"C'\irir c;e,- it ın<.•z, hem'Cn ıe 
J, r sahada umumi taarruz hare· 
lot't;ne ı:)rişet:ekleı·dir. 

l(inıhiJir, bl'lk~ sarın. bell<i )'8• 

rından da yalun ... 
l:k h~e{ \C istllrnınet, bttıiiın 

. 11nl~!~ ı~mca. yine giinlet·cc c\·\·cl 
ka) dctüjtiııı ı:i.bi, :\Joı,l<m'> ve 
(lıe>,fof ıd ur. 
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HALK FİLOZOFU 

İSTANBUL SULARI 

ffr hastam .-ar. BöbTelıleTİ& 
den rahatsızdır. Yapılan mua
yene ve tabliller.ı.,, luun oldu
ğu ıuıla~ıM!ı. Kıymetli n h&ıık 
tah'bi mü.Un i htı,u.;j oi.1rak da 
JU tnsi)·ede bulundu: 

.__ ÇırçJJ -"'Q a ~ ~i ıeli
'·nr. Bö!>rcğ:n bütüıa kıunlarını 
alıp gôtüriiyor. Bu sudan içe
cek.iniz~ 

Dal.tor hlr !Alna durdu, bn.-
1101 iki tarafa aallıyuak ilive 
ot.ti: 
•- Fakat, Çırçır suyunu dı

earHlau .safın almıy~ 
Emııiy~t ettiğin.iz bir aclamını
za, bu suyu me:ı:hawıdao. cJı>I. 
clurtup getlrtecebiıııl:ı. l>ı§&.t• 
da satılan Çırçır ularına a.<Jil 
itimat etmeyin.~ faalesef, lt
tanbıılda iyi vo hal:s su bttl· 
ına.k nıilmkUn değildir. Bu hal, 
bu ş_bir için ne hazin bir ta• 
lihtlr. llastalarımıu, h~
rilerim'ze karı ıuamı , hilesl:ı 
su dahi içlroıuiyorıa. H~llıulı.I, 

PAll.\.LILIK 
!\LİSALLERİ 

Diinya vazi) eli mA16m.. hemen 
htr memlekette, hayalı pahalı 

) •plı. c .. zeetler y:ı.zdılar; ltalya 
eıı ııahalı memleketlerden biri 
ı;n.s.. ıue~cli orada, G yumurta 
l>lr 

0

doh •a im~~ bizmı paranırzJa 
iki liradan fazla .. tanesi 40 ku~a 
grliyur ... 

.tJa .. ~.,;a Vl'rlerc lıakı.ıea, bailın_i .. 
ze b~ d~ia ~iik_?"ed\:llnı! 

t:-;~aAJ.LAII 
BÖYLEDİR 

Bu yaz, buzun ldlosu b~ kıı· 
rıı a satılacak •·e her zaman, şeb· 
rın her tarafında aranınca buz 
f,ulunab:lecekınişt 

Gazeteler böyle yırzıycrlar, 
Bu haberin birinci lo6mına ina

nı) orum. Yilni b11 aene buz be1 
J:uruştan satılal:.rnr. Fakıı.t, ara
nınca, şehrin her yerin.de, her 
zaman buz bulunmuı?, Aklım 
ermiyor_ 

L KSEŞY.ı\ 
l\U:SE!.ESl 
A,ım Us, bir ankete ver&ği 

ce' apta ,öyle diyor: 

REŞAT FEYZi 

bu kadar çeşitli, bol ve ~ilah 
menba suyuna, bir ı;arp mem
leketi belediyesi sahip oba, o 
§ehlr sakinlerine en itimada li· 
yık suyu içinHlctt'll ba'.'1<•· bu 
lfin ticaretini )·apar, biitçf'tİlıe 
mhthiş bW relir temin eıtu •• 

Doktonm tıözfuril burada ke
seyim. 

&tanbul Bel~-' variılat 
menhaı a1't,for nıu?. 

Gtırp memleketleri beledi
yelerin1n v•idat l>üt~ele.r;nin 
yansını böyle birtakım ~et

meler t~ ~iyor. • lstanlıul 
Belediyesi, bugüne kadar bu 
kabil işletmeleri tesia edeme
miş olması )iizünden yalnız 
kendisine zarar nrmelde kal
mıyor, vatııııdajLua da zarar 
~eriyor, 

ş:mıll, ben, baltada bir lkl 
galon hilcı;iz Çırt.ır suyu ge· 
tirtmek için, para verip adam 
tutacağıııı. 

•• 
Universitede 
bugün dersler 

kesiliyor 
1-Iukuk ~on sınıf tale
beleri bu akşam bir 
veda çayı veriyorlar 

i.Jıuver.;i~ttle b~ün öğleyin 
dersler kesihnekt«iir. Bu nıÜn.a· 
sebetle <ört uzun yıl siiren tah· 
sıl hayatların1n n.~hayeı.tleı!mesı 
dolay?Sile Hu1mk FakUltesı !<:in 
sınıf tal :heleri kt-rrlilednl dört 
yJldauıheri biivfık blr fcragalinefs 
ve saltan iyetlc hayat mi.iıcaJ 'les.· 
ne hallrlryan ve yet:ştiren pro
~esörler; dOçentler ve asistan rı 
fereiıne Belediye gazim.ısı•nda bu 
akşam sa~t 17 de bir çaylı t?pian
tı tert:ıp etmişlerdir. 

Topl.aıı.tııya Vali ve Belediye Re
isi Lütfi Kudar; İdı&rei Örfiye Ko
m~a.n.ı Ko"Seneral Sabiıt Noyon, 
İstanbul Komutaru. adliye namı
na müddeiımııı:ıni Hikmet Onat 
ve Ağ;rceza mahkemesi reisi ve 
Baro reisi ilıc Hıikuk Fa.kültesinin 
fokmil heyeti tedrisiycsi davet o
lunmu..~fardır. 

---<>--

•- Bilft'stisna bütiiıı lükıoı eşya 

lı11alii.tın1 yasak etnıcli!• 
Ayni gün ~tkan " Asım Ua'un 

nmes:>eM:sindc basılıwı bir g:me
lcJe ~u haberi okuyomz: 

•Harb'n başındanberi liiks a
Jakkobı imalatı >:üzde 75 artını)· 
tır.• 

Mahrukat ofisi depolar tutuyor J 

1 
Yenl kurulan m<ıhrukat ofisi 

$dırin mul,tc! f yerleıinrlc depo· 
l11<r tutmaktadır, Ofis buralarda 

Yasak ctmrkten \<iZ"eçtik. Art. 
tJrına.jrık.. 

REl{LA.I 
IÇt.•; MI?. 

.Haı. Ilalkc\ lcrl \ ~r lJ, galibo, 
ba~ıııda bulunan ze\•aıa ı ek.lam 
Ol! un diye, baliyet go~ler;yorla.r. 
G'ç•n güıı, bir Halkt\"İ rei•i tele· 
loııu büıun gucıelere a~ rica 
ediyor, ôdeta ~·akarıyordıı. 

Toplaulı yap ıadan enel böy
le bir rica hüsı.ıüniyc~ hamle<li- 1 

lelıilir. Fazla miktarda vatandaş 
gei~in, dü~uncesi elbette iyidir. 1 

Fakat, olmuş, bilmiş bir b~
ııin şatafatlı ya>almasını istemek 
ııcye?. 

'AHMET RAUF 

yalnv. odun d"ğ'I mangal ki'mü•ü 
ve ıooden kiinıürü de .:U:l.1< eıee

cektir. Bunun için bu ü~ madde 
; -zcr'rue İstanbu'un ihtlyacJ tcs
bct olunmaktadır. 

~=========================== 

·· ~ roo~urJ@~:· ı 
TURF&,.'DA 

Bi" ı:azt1ede ol<u.du.; Turfanda 00.. 
ımo~n tt..osu beş ır ·a !alnş! Bu ne?. 
Dı.>ına!.M ~ yedi t.::at yabil1lcı et.yarlar
dan ını g0 l.yor1 d.ye-, ~ın;yorlar. 

Tur!andn b·r ııcbze pı:ıh:tlıdır. Fa,..at, 
b< ' ! r m o!ma~ıdır?. Tab.1 değ!! .. 
Bunun4ı. beraber. biz.. bu nokta üzerin.
de d ırm:ık -'Stf'lll·yr.r.:.z, Bir, k..! ay 
mnra, dom~' te.:n. bol ı:ıldugu ınC\'s-!m .. 
de, bu kıymetli ve \1t;:_rıJnt sebzeyi 
t..aça J"ly ~:ı.z1. Onu dil ·ünUyoruz. 
Bari o Qır.sn çok pa_h:Jlanmn.-:;uı.. me,. ... 

<lıı.ıı ver-ım'7ı.URHAN CEVAT 1 

,-- EDEBİ TEFRİKA: 20 i 

1 Çıngıraklı Yılan 1 
L Yaun: NEZillE MUHİTTİN ...,J 

- Oh' Ev~ı! ... 
- l'• ... Zaten TevU: Il<'l $•· 

Jr.ı de Ur ~ ..... çaöı m ,....ar . B!r kı:ıc 
u ;_ ""' a a, .u et U'I. 
guo ! rulıl.. k•••C'.:it E~ arzu 
el~ ı b r ı Y va e\'den aup ge
t JIWl··· 

ı\ı>ucte ba• nı sal ıya • k hl~ b l ıey 
ls". ı.:. ı. 1: K. l N..ı.s~c .. zile 
b35 . F · ı d., aın ~1ıı ı. • nr-.c ko-

lu:: aı. ve b do,.. .. ,. 1 4: 
-A 

1• e. 
cer. 

.il1 b 11 u ..ır ÜZ Ol 
u~ eı .. iT.k2.ce 

ı pclc r. ıJ r' n .. z ,.. n Lu 
b ı tJ!' za den;c--:ı1, 

od•. t bil.. ail ik oda ""'· ll kaç 
gu.. \: .n aya yt n '? o0l.u gJ ? 

'O· • -ı. \·e h=ı.r µı .... 1. B.!ıd n ak:-
ma ' •, s ,, 'cdi 

Een §Ôlre ltiiC-n d....ü;ı, ..ı.1. o'a 
c· B t, 'Tı.:ıt s:z 

n.& a,. .: .... a tım ~ 

~ırlfl.<1. l:alsanız daha :zy-l oLmaz mı? 

- liayır hay.'" .. ş· .~fme~: stt-
t.'yorum azz..m (.:rr.dl! d!ye cevap ver 
cim. 

İçıan<'o ta:nlr eollmez bir kırgınlık 
\'ardı. O, beıı.ı bir kopek, b u ,k 
a.b Odasuıdı:ın kovır.ı.uştı.ı, Bır daha 
Ubu. e.ıicc"'~.:nı 1.1.m cr.ır .. B "J.ı. 
o kadar ~; .. :ıt seven ık r.ı.rn cı ı benden 
n fret el <;ti. At1.ık b:_na b1.. adan u- ı 
zaltla aktan b"41<a y apaca.;: hiç b r 1 
lt'Y la. .n11yordu. 

Mu :rrlr Nusral beııl el.m:ıen çe.. f 
kerde tekrar od ya ötıirdü. 

Aaudeye· 

- TevfıJc Iley söyle b·m >ı mü
him b .:ı ;9 n $ehrO gldyor Şi.uaL 
Ben de .:cnd:slnı \'Uparo k dor ıtö\ü 

' - ;. .. :dl. 
Asutle 

c: 
'1' 

l..ç bx ktll.me eöylt!f"_::.;.,,, ı 
y• rndu. ~~l'!l:-.Ir Nu.: retle 

ana :~e:·eye orı.dk. \'"t.~ ederek 1 
rt: ""· ı zrre FO:ı r!J.dU n -;alan 

~,rfı?JıntJt .Ee ~~!!!!!!!~~~~ 
T1!~~!.!!~~.!'!!~~2~11 Çinde Japon taarruzu ve 
~~u~: ,~·!:r.~t~·:~n~~.".:. Doneç'te Har kof muharebesi 
beıckTsıfı, zor tı::r duran: c d ,ec.:k: • .se,-. ) 
,..r 1ut11at kuınıı•n,ya.ıa,._ . ıue ..,_ Yazan: ~. S. Eski E ükrcş A leşemiliteri 
lattrk~rı ~tylcr Mkl.ı ve yer~nde. 

Bu za.v~ı,.ılar, h!.Uat~n. n10.,,:tül va.
"';ıyt'.~.r!C'c Ken<i.c!cr:ndcn alınan 
vP.rıoı.:-eri.o. milCmatı -~ ) 02de 37 
d:r. Eğer, bu m t.ır. yarın, stqkndi.tı 

g;u. yü.t<le c~ bcsc çokacak clu &&, bu 
Hlll'aJ. mü.rJ:~ .p.lel'.nc &c:J.ı,yc kazanç o
larak ne ka.J.U"!. Yilzdeo otuzı.mu b.na. 
kU'asl olarak, yfuıde onunu. sair .nascat 
olar.ı. ödu)"Orlamııo-

Ger,;e yiiıxle bet ,kalacak .• On beş, 

yi • 1r.lt3'J< b4r ha)'at dUf!inün. Beş 
ln ile geç!ııecel<. 

Tulfüıt ltımlP"Jlyalarmın ı:atrn faz la 
bir :ıey kaZanmadıkları meyd"'1dadır. 

Bu kunıpar-.ıyz!arıın eu be11i baş'.ı mün-
l<spler:nln hali ortada. Buoları uıe_ 

ma?ar!a bir tutmamak lobım. On. on 
beı ,,..,. &lcemacılık y>Otıl<Un oonra 
bır kaç apartımaıı ııablbl olmll§ vatan
daş Q(>k.tur. N-cat. otuz sene sen"'r tu
luatçılık y pan adaının bugün baş:nı 
110kacak bir ev: yoktur. Bu 'yatıJ kcım
pany2lannın gilc.lfik v;ıs..1li ba.sıla.'ı 

y;ız liradır. Yukanda !>,.Wğ>mız mos. 
rafları çıkar?nCB, kendJerne ne kal!r?. 

T,yntro dertli, üz:ınlü:ü, ~"k masrnf. 
lı, nankör b:r l!ihaılır. Bu l!Wd~ ·~ 
ya.p:n11 ta tt<>Gln o!muı; o<lam gfut.,ri. 
Jıf'b.l-r m:?, Ş"::nd!, bE'i on vatandaş, bu 
kumpanyalarda kıt kanaat e4<ımdt yi
:JQ!'. Hat ve vaziyetleri ıreydar.da ... 
drr. 

Tulılat kuınponyalan ~ geçme. 
yl:ı. B· .!ar, İ ~ıJ.ıulıın muhl<-U kö- ı 
şeler nde, y .. :WLon rr·uhtclf l'-hir ve 
kas..o!ıalorı~<la aı rolt bir t.ly;ı!ro ve 
~an'at havası yarah~·c.ıı·1ar. Hatı5, bu 
hey' eiJ er, h!ma7e e bneırr.iz lJırıund ı r. 

R. SABiT 

l\lENSUCAT 
SATIŞLARI 

Gelecek Çarşamba 
başlıyor 

Yeri. rca'!ar Pa.ıarlan ge1ecek 
•h .. ftP ÇR'iaıd:ıa günür.tlen iliba
;ren ha:::rn fiş mtrltzoi!inıde pa
mıfı<lu mensueat tevzH!li? ba~1ya
ca;ki.ı;r. Pa:zartesi günü her eve fiş 
tC'\Ü bitmiş olacak ve bundun 
~u.ta Tn'ln\.Ma i~e bürolannda 
bulunacak Yerli .Malla,r P<K!arları 
ınemur!arı fi:ı alamamış halıl<a 
nü'.fus k.3<?,tk.ımı görrr"\k f!ş 
v"rebileceklerclir. 

----<>---

Yabancı tebealılar da aıkeJ' 
ailelerine yardım İ§İne İ§tira.k 

edecekler 

Dalıil:ye Vrutiı!eti; l'*ar.cı· te
bealı kltıııSeledn de a!fK<'r ıil!e!e
rire yardım iş!ne iştirak etmele
rini kararlaştırmıştır. Bu karnra 
göre bına \'e .nğer vergac"e ya
pılan asker alıelcri zamanı ecnebi 

tcılıealamııa da ~mi edilmiş ol
maktad:r, Bu hus.outa a'!ıı\kadar

lara bir tami.m göıxkrilm!ı,lir, --o---

Uzak Dotuda: 
Japoolarııı Çin üzcriııde büyük 

bir neffe almak istecliJı.krin.e ar
tık liiphe edilemez. Japonlar, ~<>
ğu ve cenup Çiıı ile garpte Yun· 
nan eyaletinde taarru:zJ harekata 
La~lamı~lardır. Yalnız ş'maMc 
Sarı nehir bölgesinde bi.r hareket 
görüillıcıu.cL..tedi r. 
Doğu Çindc Japonlar Fııço li

manı ~ivannda Min nehri man
sabı isJ.ikametiııde Rsker ~ıkar
mı:ılardır. Ceııup Çinde Ceki)'ang 
e~aletiude Çin kuvveti rilc mu
harebeye tutuşmuşlardır. Bu böl
gelerde senelerdenl.ıc-ri Çin'ı' 'er ;n 
ne bii~·ük bir muka\·C'nl't g&.ı!cr· 
d!kleri mal(ıınıltır. Buna bl'Tlzer 
nıuka\·emet Yımnan ey:tleti.,,fe de 1 
g;;rülme!..-ttdiı-. Don·Jel>llir k.i. Ja· 
poııların Mnre~al Çan -Ka~·-Sek ı 

ordularını bir iki oy içinde !lll<p 
siipürınderi rn sonbalıarn kadar 
Çin i~ni bitirmesi muhternd de
ği!dir. Yunııan eyaletinden Çung· 
King'e ilerleme!< çı>k zordur. Ja
ponlar lııırada esn> )olu takip et· 
mek zorur.dadırlar. Yol, çok yi:k
sek ve ~arp dal;larla dolu )ı.'.r a
ra:ı:iden geçmclı.kdiı:. Müdafaaya 

l nhisarlar idaresi kahve, çay 
§İfesi yaptırıyoJ' 

İr.Jhie.ar'ar Umuım Mw.ı!lirl~ü. 
Paşıba ilçe şi~ fabrikasına mü· 
him m:kıarda küıçiili. s.şe r<rnarla 
mıııtı<r. Kli,.;'•'< ve ü..tü\ ane t:eklin 
de olan bu şişeler, haziran b•~ın
dan ;ı;bareıı çay ve kalwü. rin 
sa t!ljııı<ia lrn llaruI.r.cak ıır. 
Ayasolya camiinin altındaki 
11 dükkan istimlak ediliyor 

J\Iii:>e i•.tıhaz ed.Jrrı:ş olan cAya
sofya caımi.=t. nin e.!::iki a.dl:ye sa
ray1 r.a na.z-ıti olan c~;:iıesinrQ.k:i 
11 d'Vk'kim ye dcpcım;n be'.edto:,•e
ce istimlak edilmesi kar.ı~'..,:;t rıl
m·~ ,.e ki';;met takri!r edıl.:n'şti<r. 
Bunl!ar yıkılıp sahalan taıcı:ım 

e.ı•:ccPktir. 

EN KARL 
MESLEK 

Bir çok kimseler fınn 
açmak istiyorlar r 

çok elveri~l;dir. Esasen Mareşal 

Çan-Ky-Şek bu cephede taarruza 
devanı etınclcte ve henüz lı:İtfi tak· 
vi:ıe almomı~ olan Japonları tas· 
yil. etmektffiir. 
Doğu uphcsinde: 
Almanlara göre; Kerç'de kıoııiz. 

le•nc hareketleri esnasında 20 hi
ne yakın e.ir almm~. Harkof· 
ıla RU>Jlarm kar ılık taarruzları 
çok ağır kay1ı>larla piiskürtill
miiş ve hareket teşebbüsü tekrar 
Almanlarııı dine geçmiştir. 

Ruslau güre; llnkof istikame
ı:nde taarruz har~kctinde bulu
nulmus ve İz) um iı;!ı t. •'telinde 
Almanların Iılrçuk hücumları pils
kiirtülıuu~tü_r. 

Ahn:uı!ar bir iki gi;.n e·IV'Cl 
Kerç'de muharebenin 1ı·ttigini 

sôylcmi~lcrdi; halbuki bu verdik
leri malumat ile K.·rç Yaruwıda
sındn hiilıi ılövü ıen Rus askeri 
bulundı:gu ve A1ın~1nların henüz 
hunları tn.ı:nanı 'Je teınizli,yc n..ıed.Jc
ler; aııla~ıını:>ktadır. Bu Rııs ıııu· 
ka\·cınet~nin önr1ni kaLnı:tıru; .. tır. 
Ancnk Alnıanlarııı günlcrdcnberi 
bıı işle uğ'ra~•uah:.rı bize hayli 
gar~.p göı ünıncktetl.:"r. 

Harkof nıııharelıcsine gelinte 
ne .Cu~1urın \'e ne de Alınanların 
ınuharebc dıırumuuııa lıak;m ol· 
duklarına dair ortada ciddi bir c· 
m.are yoktur. Ahna-tl.ar, h.ıum'da 
Doneç ıı~lırir'.i ş'.mal doğu istika
nıetıııde henüz geçl'1ue-rulşlerdir. 
Bu itibarla, Rus taarruz grıqıu
nun cenup cenahında bir yarnıa 
ve ku'latma tehlke<ıi belir~ıııe 
hiik.nıooil"mcz. 

Alınanlar, Doııeç'dc vaz..iycte hi· 
kim olınak ve biiyük bir ne~ice 
almak maksadile Tagnurog - Sta. 
1 no hatlırıcla tnarrıızn geçmemiş
lerdir. Belki de bu hat doğusunda 
deriııtit;,jn• tıc>planını~ olan Rus 
ihtiyatlarının Hark<>f meydan 
muharebeslııe kaydırıhnasını bek· 
liyorlar, Fakat Rıısları.n böyle bir 
hataya di.işecekleri beklenemez. 
Ruslar için Doneç'de asıl taarruz 
isti.kameti llaı'kof ~ Almanlar 
içift Rostof ve Voroşiloigrad'dır. 
Bu sebeple, Rııslnr bu ilr.i istika· 
nıe{ üzerinde hol tahkimat yap
mışlar ve kuvvotli birlikler topla
mı~lardır. 

Alma.nlnr Ilarkof bölgesinde 
biraz daha ric'at ertilırten soıı.ra 
mukabil tanrru'ıa geçselerdi, Ti
moçenko'nun cenup yanını kav· 
rıyabilirler ve belki de muhare
beyi ıka.uıı>1rlardı. Fakat bunu gö
ze alamad>kları anlaşılıyor. 

MAHKEMELER: 

Büyüyü çöz diye 
tehdit etmiş ... 

Davamızın maznunu ahçı Me
miş, d.avacl'Sl da ahçı İbral\im.iir. 
lbra'hiımle Meınişin dü:k'kfınları 
yanyanadtr, Garip tesadüf, ibra
himin dücü~ını an kıovam gıbi 
~!ediği halele, Memi.şin ıfi.»ldmrn
;na uğnyan yoktur, M~rriş bu hale 
bir gürı ialı ammül e1:m.iş, ür; 8ÜJ1 
d;~;ni •A:m •;;. nihayet işin bok· 
l«nekle hal lü'. u na.ıruyl>Cnğlna 

h likmecı..ı-eık ev\'e la ~emafük 
vererek i'bra'lıimin dükıkanııu a
lıp oradan uz&klaştımıak l9temlş, 
İhrı>Mm buna nza gö;temı~·inıce 
d~ kayapıp uı<:akl~nsı i<;iıl 
tehditlere b!i§lamış. dW&fına ge
lip d:kilmi, tir. :lıbrahlmin şlkayeti 
Ü'lerinc M~m;,; yakalaım\'ı.;, adli· 
yeye verilmiştir. MaıhkcmE<le, da
vacı İbrahw davasın:ı şöyle an
latııyor: 

- Cenabı Allah, heı'lı:~in rız
kım taks'm etımis. Nedense, be· 
ııirn diJ}Qklir.~m isİJycı-. Yanırr da .. 
ki , fomc<'n dlikkiım işl{)miy<>r. 
Bunda btr·m kaba_'ı;;t·m ued'r?. 
Vallahi, doğru.ıt<nU sÖ) ı~ır.Jk la
Zlro gel:rsc, hani, Jt<,!"d!sin~ acı-

a:.nı da ... B;m'.m dükkiııı m arı 
İı.ovanı gilıi vızır '·''r işle)~\) du
rurken onun dllkki!nnın baykuş 
ytı·\·a,ı glbi ı.. .. .,,.fJOŞ durn•asına 
göniüm kail olmuyor aırr;rra, ne 
yopayım?. Geldi, bana, e'A·elfı or
t~ık1L1< tr~d\f etli; razı o1madmn. 
Peşlcmıallı\: wr'p dükkl\nı satın 
almak .stcdl; ona da taraftar ol· 
mıti:m, No1'oyet, gelip beni teh
d.t etmeğe ba•looı. Artık buna 
da tah<ımmül edemodim; şikayet 
e!Em. 
Memiş de kendi.sini müdafaa 

ediyw: 
- Elr•:ı"ı ai&!l,,h.. Amenna ... 

Bcncm buna imanım var. Aclma 
efend>nı. bu :ı<bı.m b;r acaY':P a
dam GecPlerl otunır. sabahl:tra 
kad;r tesb:h çeker .• b}~Y ler o· 
kur .. birşeyler yapar. lşle benim 
mti.;terileri·JT?'~ böyle; büyü :le, 
ayaklarını oükkammdan kesti. 
Ortaklıli< k'2C:ıul etmedi .. delkk.i.nı 
satın ala:yım dedim .. kabul etme· 
di. Ben de ar1ıık dayan:>madmı .. 
gid~p: 

- İbrahim efendi .. sen bu bü· 
yüden vaz.geç .. çöz ~u büyüyü .. 
V"ksa sonu iyi o1maz dediiln. Bu, 
t.ehdit mi?. lfam de~ telıd.1. etsem 

b:le, ben onu cburadan git!. di
\'P dPğıl cbüyüvü çöz!• diye teb· 
dit etnüş oluruan. 

Mahkeme şahitler! diı1ledi. Şa
hitlerin ş.-<lıadotler:Je. ~1cım'ı5'n 
İbrahimi oradan uzak'a~tıııırak il· 
zere \).<)yuna tcıh-cl't e't'ği \·e mÜŞ· 
t<:ri!eri ·d~ dükkarr.n önünde du
..arak kQ<V'liu1iıı s.ab;t ı:ıöriixıü. Ha· 
re'ke.tine l1'"'1l1 Cf'Z~ kanununun 
2()1 i1""i rı;ro1"5ine !!Öre bjr ay 
ha.ı><ine \'C c<tuz l'ra a'?>r para ce
zası ödemestr'f" l;;:ıf'~·: ·•.,,reri1tlS. 

IIÜSFYl!ll BEIIÇET 

PeTakencle baıdc:k satı{ları 
başlıyoT 

Pr~z.b.tıl:.~c <"~ce faıbri:~~nsı hatka 
perıl!ker..rle < ~ yapmak üzere 
armağa karar verdiğ: satı:ş ma
ğazasının lm.L!r!1klarJn1 tamam1a
ttııcştır. H cziran b~ndan it.ibaren 
jıatka s:ıt~.a baş!anacr'ktır. Her 

ailenin fht!(yOC"l tettıit eıdi\e(-ek ve 
buna gjı·c bardııık ve d.ğer cam 
eşyası \•erilEcektir. 

Son glinlcrde bir çok k:1m5eler 
lbelediıeve müracaat roerek fmn 
açmak :~11 müııaade ıstemketeil'if'
Ier. Fakat c:kınek mi•ktarı azaltıl
dı<iıooanberi f>rml:ıra \·erilen un 
rnlkten da indirilmi.ş o!duğnnd:ın 
mevcut fınnlar şc'lıre fazla bile 
gelmeıktcdfr, Bu seı~e bu mü
racaatlcr reıdrletl ®ektedir, Yal
nıız az f:r!n u!un~'Tl. yer!er i~n 
vanılan müraca :!er te'tkik edil· 
in.!ktedir. Fınncılı~n son zc..man 
!arda kiırlı bir mes1e'k sa·y'l!ması· 
nn bu g:bi müraca<>tlcrin aı-lma 
sına ves1'e olduğu anlaşı!ımakta
dı!'. 

Hava akınları i 

ceyc kadardır?. \'e o rada ha•ki
.ı...r.rn petrol var mudıı·?. Böyle bir 
00.erkcıten e;.dc ui.locek kar a
caba feciakiır!l'ğa kaı§ılu:< olabiliT 
mi?. Mei;cta füan ve eıki petrol 
ist:heal ~den dili_.'Tlaırn pcl< isli· 
fade ettiğini bir kere ga)et sağ
lam JT?al..:ı>:·1~a gü'\•(•nerck \ı'lmiş 

K:.ıtıveıcilcrin de aylFk ihtiyaç· 
ları tesbit olunacaktır. Bu suretle 
halk cam eı,v.a i'iıtzyacm1 uıcuızca 
temin edecold;r. 

r.ı.T.!t~!n derin acısı yürıet:..mi hüıünle 
cıo:durn.,ştu. ].!eçhu!.lcre ı>oğru akıp 
g·dcn koyu sular-:ia ki.Zll göi.,::ejer oy 
ı:.,.µyor u. "Yc.nd;;ır, c~~h!t tıu nğlr gl ... 
d: ıl vııpur kJıuJ.1 r Ueni hang· saatte 
Köpriiye bıı a..~acaktı., 

i :ııs:ı.-u.ardo uz.aK.l ,.ıp yapayalnız 
l& r k\J .yt çct4 nC'k 9..n aı.:~.ie edi
yvr _ar.. F k:ıt gox.1cnir.. ô:)J.ne, bdr 
halt.adan z.yıadc metruk ka.an ki..:.t. .ık 
apa.rtırnto1n1u1n hc;:ı...n \:e durgıJn ha 
l, gcWJce katlı.:ırn ılkı.şıı- &ıb .. o:du. 1 

K .• b :: her ta ·a.• nasıl to · an.. ltJ 
g:ı.mlıl b r rnan.z.ara c ıştı'>. o.·c.d.an 
m 'ut ve lro!k.Jla çı.k!!ğlmız uman 
.AJ Jde ne kadar cn.nh ve ne;·eı > !. 
Onu y t:ıl;tıı bH1'klıgı-,,daıJı.r. cl..ıa 

yarını sa t blle C ~ eın ::;:4. :t.ayıf \€ 

humma ı yilzU. rw.zu:C lı r hayal g_j 

pra .. <L.l. ııJ.c.ı*da ~· iJ~l:> rdu. 
C....ı c-'t n e-n ten bu- t r cc! 

a.1 • ~1.1 JYQr ve g:tt!kçc A:nyt' lşan 
den e t.aksınk du,..-nuyc.rd Za 
vallı nı sum l::t"Il-w karıma yapt~ım j 
m 1$ cnce.."l.n "i!":"' :.n..1 çekrn e.~ .. 
lı::ı ~mışlı.YJt Ji3r"':ıT •-c. ve !::r;-u sular 
be-ti ç iyord;•' ~.:Gen etnıfınıı s.-ıran 

a~: -..e ~yah gli"g ıe~ kırnrtb • De
n ıın n nde görmediğ~m b-,r yerden 
cl.rr • ö g. reng~nCe b:r ıs k "Cli nk 
rn ... a h '~dı .. Bu pt ,.• 't gö. v ""ııt ı-
a lc. U t -z ~ıh mı: on\..TJ. gı l"fnı

N eden: 

Bu ytl açllacak 
heyvan sergileri 
Vilayet Baytar Müdürlüğü 'bu 

yıl vi.layetiar.'a kazaJaı:ında açıla
cak h'1yvan sergi1eri içm hazırlı.ık· 
lara başlamrştır. ilk sergi ŞJ!ede 
ve A,ğustös başında açuac&k ve 
Biri.ncileşrm nthayet'inde biitiin 
serg'.ler tamamlanm:ş olacöJktıır. 

bana bakıyordu. Daha dün akşam o
ıtirJtc.n b iU tUl cili . .ses.i 1ç:.ncie mu 
kaddcs b:r o çek g.bi onu kokluyor
<lum. 

\rücudi.ınün ;cıvrak ve ı:ık lıücrninl 
kıollarımuı ar:ısında- h....a.;ed,t:-eıt gv.!ke 
rimj kapamı;ı·~m .. .ar gô..-;cn . ..n bana 
yak:.a~tığ:nı, kuru lJlr seS:n: 

- Lutfeo bl~L;.n.z.j d:ye sesicndi
i!nl duy ~a~ gV~ler:.ml açt;m K'ın:..rol 
ınemuru bçna garip b:r naı.arta bakı. 

yordu. 
·- İ -st.anbu!ıdan son vapur ne za.... 

man hare ~ ed~or . aba? 

- n z !iüy ukac.i.; Jan kalktı~ı.n1ız :ı.a 

man .. 
- lfey Pl' e ne zam: .. u gt<l.r? 
- n~ k:.:ı< ·!!:tan 45 d \t. 1 a s:u.nra. 
De ·:ı:ıl karar verd:m J!e_.ybel 1e çı ... 

-..<tC..ı , l;uyı.k j y;ı g n.ck ...,7er~ t~ 

r yac !;. Vd.,- a b p ote:e dt>nectk

t' !•. Onıı gi5rme~e, on\.i.n.:.a b>nu.ş;ına.ğ;ı 
ve o'".sı 7. a i .. y ~..ı r. r.ın ...... -~ı eıL 

madı ını :;_,1.em~~ ~aC"Jkuın El
:.ıcı h·n Ilc._ cc-k, Y'"':-. s~mek lÜL 
fwıda lıulunac •~ .. l. Ta~.mın b:.na. 
gi.ı.. erdi~ b ı m-U 1a a~k. ne poJız- ı 
sın:ı oh ı1 o .. un Jı uıı etmf'>ğe k ]k .. 

n.n ur l"ln~. llep~ g IJh. l<a 
dondan r,ö,dult(lm o er:;.ınml!Z saade- ı 

n b. • k trt!'ln t::-rek lç.n bir çok 
e~f'.\.c'~lcr canlarını il:da Cdl""l ~rler,..._ ı 

(D'""''" Var) 

Y auın: Ali Kemal Sunman 

Ru.o . Alman harbuıin yeniden 
büry.üı:\. hareh.5.t safnasınü. girme
si naıarları şaı'k ccpiıes:ne çevir· 
di, HaTp d~vam ett.kıçe erbaıbı
nın ed:nd)ği tıccriibe de ar!mak
tadır, Başlanıgııçta c<lı.ntimi~ nice 
fikirler, vakayi soruoa.dan dii7ıelt
melktedir. Hava ml>huebe~ine 
dafr şimdiye kadar yiirüıtühnüş 

mülaleala.r da böyle oldu. 
Dü!;'ll1anın petrol kuyularına, 

hazne!eri~e hava taarruzları ya
parak bunlıardan islifades'ne mil· 
ni o:•mak maıksadile harbin ili< sı-

ra!ormıda rnu1ıteiif bare'l<eller gö 
rüKi>yoıxlu. Sonradan merak ed:l
mrğe ba§l:md1: Neden artık lıÖ:V· 
le taarruzlar olrnay:lr'?. s11~~!! baş

ı.,.;,. Çünkü haki.caten bu. kab'l 
taarrıalar gitgide gür;ib~? ·ıl· 
mu.;1\ur. Harp bahsi her yel'de en 
büyük a!ôJtaryı, dcır-ece dei"N:e he
yecan ve enıdişeyi arttrrdığı için 
mu!ıuiplerden herhan.gi tat~fın 
ne sırretle mlf\'affak olab!leceği 

(!e hrr yerde ayrı ayrı müto 1ea
larn yol a1,•maktadt?-Pe!~~ k~u
laıın1 .. !-.a.r.rı€İcrini tahr:.p cdere!t 
<i~"'ll'anın i:ımi sekk'Ye uğratm::ık 
bahs'nc:C de akla gelen t:wsi)e· 
ler a'asır>da söylenen şu oluyor
du; - Fa':ın yure tayyare'eri yol· 
lcmah, a'tüst etmeli .• Ondan son
ra · ... kolay ... 

1şın bu ka~hır s:ıde oknad·.ı(ı an
cak a·} 'ar geçtikten sonr ... cınlaşı
}: bi':'!" ·• r. Evvela en ınü.:.h:m key 
f yet ol'rak or!ava ~u ~,!Qrı~tır: 
P"!rol bulunduğu zan"cdilcn yer
C:1 .. n d;;~.marun ~stifad ... -sl ne <:k-re-

olma!ı. Ortlan sorra hava kuv
vc-t!eıini or;wa yo::runa!•. Harp 
ayl.'t'rı gc~ikçc v~ tı<>orü.'be ile da· 
ha pek çok şeykr ~rpnilinoe gö
rüJıd.ü ki hava ku·vvetT·~r:ni ora
dan o·aya gönder1ll<'k!e ve taar
ruzla::ı sJ<laştırır.Qlkta da çdk d&. 
kat edilecek noktalar vardrr. Her 
vakit ayni yere taarruıı. od:'mi
~-or. Daim~ ımıır edıerek başın
dan sonuna kadar ayni planla ha
reket edilemiıyor. Lüzlb ve za
ruret her an değişmektedir. Ha
va kuvvetinin daha ıa.sarruıf edi
lerek ku11anıımas.ı zaruri oMuğu 
aylarda bu hakikat kenıdinl an
lat.mııştır. 

Tayııare imal.'itı arttıık.ça mu
harjıpler belki düsınan taroiının 
vuru'ttbilecak noktal.ıırına taar
ru?. etnıc~:;:te, bu taarr~ları sık
laştrrırakta rlaha büyük hareket
lere gec . ...ıb'lirler diye dü~ünoül
mü}tür Bununla beral>er tayyare 
zayiatında en mühiıın olarak tay
yareciyi ciü,ünm"k lazıtın geli
~ınr. B'r t~~··..,,.cci k.o~ay ve ça
!:;;ic yet'"f!'o<liği için hava a.kın

laıında bu cihet hiç göwnünden 
uzak tutulmamaktadır. İrııgaizlere 
g0ı» Alman tarafının tayyareci 
trl.,fatı ı;,z ehemmiyetli değ;khr. 
~üp öltr l<>r'n yer:ne başkaln
rını yct;şi:ıım<ık zarureti v:ır<lır. 
Bununla bcrn.bcr A!m~n hava 
kun-e'lerirjn şark ceplıeslndcki 

taızy.ki devam cıdecoktir. İng;liz 
hava kuvvetlerinin Ahl'!Qnya ü-
2'el'ine &loınları da artaca.1< ı;-&run
mci<ted'r. Hava ~o.arrı;z]arı bah
s·n~.., ş',,.,C.,·e k:ıd:Lr elde cd:lct 

1 1~rüWen böyle anlaşıbıyor. 

İlrf el ceplre 
mEse!eıl 

Yaan: Almıet Şükrii E•mo 
Z::ııııan zıı.man ikinci cephe me

sc>lesi mı"11arebe .ha<ı~rl• ·mıı:n ön 
pli.mmıt geçnel<tedir. 

Böyle bir cf'Phenın aç.ıJacağına 
d<:lil olarak gö$ıerilen cnıarelor 
şunlardır~ 
1- B'r t"'·;çre gazet~-si. Ame

rika h<lTp saan yi p!.lnmd:ı cs"3!ı 
ee~ikli;.ter vuku bukluğuııu 
llıiklinm' iı-. Gaze>:eye giirt, A· 
merıkanın harıp sanayi vcrin•i o 
kadar artmıış:ır ki. rnu'hartöeyi 
1942 sene:,;inde bit ıın,<"J< irr.l~1m 

hasıl ohnuştur. Bu sebeple 1943 
senesinıkı nıaheme imal ed~J: 
olan !Bbrikaların te>lsnden "az
geçilm~tiır 

3- Amerika nskt rled ds.ha bü 
yük kJt'alar halinde ~lıooli irLın
daya gehooktedir. B:r kaç gün 
evı:elı, bu memlek e yeıı d.-n 
miiıbiaıı sa:,-ııda Ame.i.ka a"kcıi 
çılkan'.mış'..ı r. 
3- Baston roo~·osu, A g c • 

Sakoonların. 1942 senesinde t<.>r· 
ruza geçebilf'Cek derecede kuv
v.,ll~Uklerıni \'C: taarr<J'Z için tle 
garbi Avrupan.n en el:\·er:Ş'i bir 
sahne olacağL•l> açıktan bilöir
miştir. 

İwiçre ga.zelcı;i tarafından A· 
merffka harp sanayi pla111 hak
kında verilen haberin ne derece 
dOğru olduğu bJinmıez . Vaşing
ton bu ha'beri, ~:mdiye kadar ne 
teyit, ne de tek:tip etm;.,.tır. Fak@t 
gcruk Londrııda ve ge:oek Valing 
tonda ikinci cephe mc>sc!esi ctra 
fuıcla iki fikrin ç:ırpı:şma:kıta ol
duı'(u söylenebıLr. Buna taraflar 
olanların söyledik'.eri ~udur: 
Eğer garbi Avrı.ııp~da Alınan

yaya karşı b;r taarn.12 ce~1ıeısi 
açmak bah>s mevzuu ise, 1942 se
nesi ilkbahar ve yı..z aylan, !lu 
teşabbiise g:.r;.şm;;k için en eke
rişU zaman<hr. Çünkıi A..."n;:.nya 
kuvvetlerinln allırla befı'ini Rus 
cephesine nakletmiştir, Ruı;y:ıya 
karşı g:r~tiği bu teşebbüste Al
manya ya galip gelecek, yarııul da 
mağlü.p olacaktır. Eğer au.syayı 

tasfioye etmiye ınu\'affak olur.:~, 
o zaman, derr..o;;.r:ıs:ler iç:n gırrpte 
bir cephe açmak müml<ıün oJmı
yacaktır. Eğ€r tas!:ye edcm(-zse, 
Abnanya yenilece3:ı:ı<len, o za
man da cephe aı:rn ıya !üz.um kal· 
tmyacıııktrr. Şu h~'de eğer Ang'.o
S:ılkronlar bu harp!e tes'rli b'r rol 
oynaınak iısti}"Urlarsa, bu te15~b
bü.<;e girlşmer.>n ~ıırası 1942 senesi 
yazııdır. 

D:ter taraftan cephe.ı;n aç.i
ma.sına taraftar 0L.-..1r~·J,~ar1 Ame
rikanın lın~·ü.z hazı~'-.Ttlar.•nı ta .. 
mamlamadlilırıa i~r~~ ettnı:-k"te ve 
hazırlıks::z olarak :ı:ro;'lt•o,•k r.ltn 

(Dt--.rnmı 1 ilncQ g .. ~ f('C'e' 

Biri !flİ.:ı:i."OE'1Di 
tiepımızın 

Bir memurun ıı:.a

ruz kaldığı 
ganp rr.uamele l 

Bc~:kt:::.~:~ Koyı.ç z-.ae Şeh. .. t A.sı,n 
sok:agmda b4. ~u ... ..ıl"cUI ı . ..ı.rtt.:<le 
mı.ık.mı B. ?d-eo..ıt l'fıc:a•wı 1uzıyor: 

- cüç yıJ.Q..ı.n tA..ı.•• o!r 2aınau.
daııber.i Dev.lıtj, JA.a ... ;_,..,ı~c jtlı:~ 

b.ııları ~e~ n.~uıı.. .. u0 "'n1.oa . .;
t.bdan1 ed.Jnıekle .ı.tl..ıin. Ba~e

murun sırt 1'~: l.~arı yüzun.
cteu rm>lead<ilt a•I.W bir iskele
den diller loılı:eleye verJdim. ııu 
serv..t<:n ~ bir :r<re nald.imi 
ı::ca ett.iı:nst cie h;~ na.zarı iit.:bu• 
alın.ıı.adı. Üs\eı:.k b:r ııiln Zat i,.c. 
11 1-IUdür Muavinı Stwni çağ!I"'.:lI: 

- tSen 11 LecL.i.ıı k.al<.11r1yvı uz.;, 
ded •. İhıi:rat olarak hevk.uıunaurrı 
Keyt.)"011 Mm ken<Uer'.ne ""Ylc· 
d ğim ve htm de kıt'amdan 1~:1 
i: .. ,da.ı:n iıle b..ld, rJi~:.m hal.ie t. , 
cevap ve:ım.ecWcr. İ-ıtn:l o:a. :... 
g(:".d ğ.'.:Jnde ma:ı..sıını almak üzcN 
,-\..ıJ.reye g:tıe.ım B. Samı: - cSenln 
kayıdını ter:kirı ~> ded:. Iial
bu k astı memur olduğun1dan bıJ. 

t.ert.ın işi usulsindü, Zat i.:-!-eri 
Müdürü B. Ctvada ı-·<i~rtk ne ıe .. 
bebe mebni k~yıdırı:.ııL terk·:1 cdil
d;f:inj anlamak !st«Lan. Faka\ be
ni dlıılemedı: 

- <Çık dışan!> mukabeleoiıı<I" 
bulundu .. 

- c.Jiak:kımı a.ram:yayım mı!> 
Deynoe de dı.ş.irı ilerek k:JPIY1 

yil.zi.ı.me ki.ıpddı? ... 
t.tanız. ka.kiığırn bu haksızlık ve 

miidürlio gar'..o muam~l<-sl rııı:k
kmda aliık:lıdarl>ruı naz:ır; d'J<k8-
lh'ıi ce-lbe\m.t"n.zi rX-a t"Ylerlın. 

SON TELGRAF - Bu vat~ıı

ô~ı.nı 1ddiasını alikad..ırl rr"l ns" 
zarı dlk'{at-ne koyuyor ve ~ir oıO ... 
düriln bu Ş('°k"1d-e hRreket erlecC .. 
~i'le f-rı;-.,,...,...-tc JsfAm'lfyonız. 



tBu yaıının meıtı.Il"-"<t An&<ıoıu 

AJonsı bill1.eın.lerio<len a.lınm.ışt.ı.r} 

Telbi.; eden: l\luammcr Alatıll 

V a§.iı ıgtondan ııelen 00- n abere 
'g<nıe, Reis Rıı.;;vt'lt gaı.eleciler 
k{ıı.l'arall:!!:Ilda dem ~tır ıci; 

.Bu harp uzuu üre<:ekıtu·. Bu 
h a ~ı.:ı ey· '• i.ibur h;dta a· 
şırı k·>' :.m.>er oln.ıı' 11<İl lıiç bir 
~t".:ıep uktı r, C.::;.ıhcd<'n gelen ha· 
ber~r.ın mah:ye• ne g:ire-, ctkflrın 
ne aşın SC\' nmesl, r" a_,"lr.ı rcü-te-

... _ o}rr!as gcrCJ1~cz. Bunlar bir 
hRrbin muhtelif saflıalaı·ınci.an 

arctıir Raci>. kınıımacağız .• 
D'[ıcr t.ırafl.ın Af k.ıro Radyo 

ga>."etes>nin wyk-<l;g.ııe göre, in
.giliıerede, lı..'.lrpten sonra Alman· 
~aya tok lf ('(]ilecl'lk sulh şartla
r"'lm blle konu,"llimasına b~lan-
1'1' t,r jr' :ız cr.,arı bu rokt'lda 
ı. V' • }'rlı , .. ;,Jı;,+ ~ı::. B-'"inci zlim
re A\ır,ın pol>tlk.asır-.c'an Alman 
n: !!et "in de me;;'i Lutub1<1sını 
L,,+ •. :hı.e t.. ttfı \iero;.y şartlar:nı 
p it h:ıf"f b~lrı'iokta<h İkinci 
7 !lire ıse; Alm"'n h;.ikÜrrı.e~inin 
,.,. part ıım pt 1 .tl1<asından Alman 
n.:!lclinin mf! 'ul t1Jtute;:nırya~ağı 
rı.trtal•·sın<ladrr. Du sC'bepten 
sn:h ~artları hak ye adalet da'ıc
~inde tan2im eıdilmellı:Er. Atlan
t !< bcyannıaım<ısinin rükürııleri 
d"J! '1 '1"'.mPlirl'r. Alim•n milleti
nin elinde-n silllıla-rı alımnah, !a
kat ~ rr..,.,mJd'<et '.ktı.s:ıden kay~t 
Y.ıı-a t•bi tuutlmamalıdır. 

MFKSIKA :E y,\PACAX? 
Mclısıka sulan.r:da bir petrol 

gcmis<l'''l Abıar d<'n;zallı&ırı ta
" fır.d.a.ıı bat:nTıı.ası üzerine, 
l\ld-cs kanın gün<lcniiği prolt<>to 
\"C tazminat tal~li not~sina Al
mı;ny&n.n r<-d "~w.lıı ,erdi~i :ın· 
1· ı:ı'ımaı.tıadır. Dün 1x>;ı1'anacağı 
b~}J.ril·t-n kıongrıe tnp~" ıırn.am-t.ı
tır. Koııgr•nin haıibe karar ven'p 
\'CrJlliyece~i <l;, malü.n d~il.dtr. 

Bu aralık ÜÇÜ!lcii bir foks>ka 
r .,,, "'ı Q;J!ıa batmJ:ınış buk.ırunak
tadır. 

Şı\.·HK CEPHESİNDE VAZİYET 
Harı.N't&n bı"l'<a d"flEr yerkr

&., de y ni .)l'Oni laanlJ<l hıırü.et
leri ı-la~lF'lıT. Rı.ıı:;:ar Fin ceıı
h<>si'"e de büvö:k taarruız1ar yap 
rr.<tlct:rlırlar. Karlar enmıştir. Ha· 
rarcıt sı.fırın \İ5tüııdı>dır. 

HaI'kofta muharebeler kanlı
dır. Bu bö1gcı:lcı!ti büyük tal''< mu· 
h:ı.r.,besinin notiıcıesi h1kl'.mı.da 
henü.z haber gelıoomiştir. 

Alımınlaraı.; rooı.örlü birlikler 

c ŞEHiRDEN 
ANKARADA..~ ve 
f.lli/\1Lı:KE'1TEl '• 

ve 

+ Yen_ ~lu İ<t<,'ter Kanun li
y;ıtı~ ... dün Buyı.ı.ııı;: A-Lıı.lel 1-.1 ..... cW;oae 
CÖ:~ı.iŞı.iknüı; ve baı.ı mE'b'~..ar ş:ornp 

E-r.. ışının ee~ bralu.an1ı1reı, t:arap 1na
ıl n.n t vik. olunmasına ş..Qıdtö.ıe i~raz 
(.. ıJ..,;lerd:.r Gı.tı.rl'l!"\.iK ve lDı.1!..Sar.;;;r \ e
kIJ...ni.n ız .. llı<ltı.nda:n anr.a yen kanun 
rfve ~nuur.a.k ı~tnnı." ıa.Cv-ıı lcc~ • ~ 1 
ek.:icr )· L kalın •.ll,(l goruı.e~~ l'a:ıar-

ıes 1.op'..aııoısına k:Uıı~tır. 

lngilterede harpten aoıı
ra Almanyaya teklif edj.. 
lecek aulh prtlannın 

münakBJ&Sına başlan
dı - Almanya Meksika· 
nın notasını kabul etuıct
yince .. - İtalyanlar 32 
bin tonluk bir Amerikan 
zırhlısını batırdılar. 

dahil o\mamak üzere cepheye 300 
tüımendEn fazl.:ı a..'<ker y:ğd:ıklan 
anlaşı!m;.ktadrr. Rus ku:vvdleri' 
de aoo tümeıı<l~n fa2!adı.. Bu 
kı.;vvetle.-in bi1has,;a Moskova 
cephes'ne ve Har'.;..,fun cenulıun
d:ı tahşit e<lılmlş o!duk!arı ;oanne
tlilınck~OOir. 

İTALY,\NLAR BİR Ai\fERiKAN 
ZIRHLISI Bı\T!HDILJ\H 

Ret<mi İtalyan ka:rıaldarın<lan 
veri.ı:n malümata göre; b;r İLal· 
yan dcn;zaltısı., Breı.ilya kcy ıları 
a~ılkl~rmıdn cenuba doğru yol alan 
Birleşik Amerikanı•n b'r dPniz 
teşkiline tr-sadüf etm'ştir. Ko
ru)"'UCU mul1,.;;pler ar&sınd:ın ge-
9"11 denh:altı g<?Il1!Sİ, AI ·rJrnn•n 
Mariland sırıfmıfan 32 bin toni· 
latolı;..1< bir zırhlıaıın baş torafırıa 
ik.. torpil is~b"t cttirmeğe ınu~·at.

fak olrn'->~(ur. Zırhlı kıca b:r müd 
dcl içinde batmı.ştı.r. 

Amerika Bahriye Ne2areti bu 
hmuata h:ç b,r şey söylememiş
tir. 

Am12n O-niMHıl,.,rıııın da A· 
:mer:ka sub't..,'1da, Antillerdl?, MN< 
s',ka l;ö,·fl'J:inde yenidl"!l 111.600 
to.nlur,. 23 gMti batırdıkları b':di· 
rJın tikt ed' r. 

A.lmanlsr bol uç ak 
kullaFttyor 

(1 inci Sahtrecı..n Dev om) 
gdeee!k her'oar\i bir hava .,1<ım· 
na karı;ı korll)·3m•y&cak L'r ha!e 
gelirm;k ii!Zered.ir. 

LJby..,d.a da ayni vaziy<'t olecak 
tır. Hava i.i.,fi~,~1;;~ü clleri.ıtden 

gi~oktir. _,,__ 

Qttavo heva 
konferanl!H 

(1 inci S;tı:·•den Devam) 

elan mlll'ek'krp olan bu k<ımisy<l'D& 
bir J\nwrikah riyaset cılece-ktir. 

l{oınisytH:un iııi hava talim n ter
biye \•a•Me!.eTi ta\'S~ ve fikir 
vermek olacak ,.e nıalfıınat teati· 
si ile ntetodların slandard.izasy<>
nunu yapacaktır. 

MEMLEKETTEN) 

altının bir aramı 4.60 kur~"1.an muame-
k gVmıü;.tilr. 

lllU'UffEP..RİK: 
+ h.:a.>bd I\ıstalııuıeslııde nıemur 

, bulundtııl.u sıro>.da sdhte b~ ha-:;a.ie ttr
t:p ederc'.t 100 Jiı-a aJ•n \ra.'ifi dün 1 yıl 
8 oy milddete hnp.;e ınıöhk.U..Jı olun
mı";ıtur. 

+ Af:ırıaa~tıt\d(ı Ct..cıbaz Ilarun<la 11 
nun:a.rada tUı«"ilr ş. O t 1~0 ~o p r•n~ 
ci hztial Avı·~ma fall,rl.,!:z. o~ril~ ,yük.M 
&EM. f: .. Le satil1'"n.en ya :W..laıı~•.;)ır. 

+ &ycJ:j. .:ı oll.r:Ln Dcsplııa :b;-
+ Yeni b~ k.araman~ye göre ıs.o 

toadaın yukllrı btU uum. vap,u· ve mo
tfirlerin y .. p;cakla.rı 9e"Ier..ra-~ ~vlct 
Derw;yollım ldaı·eııl 1lioıı eJ1'ce.<l.r. 50 
ton ile 150 b.Jn Q.ra!~ mo-tör ... ·r 
l\i .. 'lta.ka L~n Re:ı-3'ieri. t::ıraf-nda.n 
~d;ıurl h!.t.'11t-~ ..,vlooloo.ııbJeocl<l'1r

<ilr. 

min.de b;r Rum kızına kürtaj y;ıparak 
ö.i.UmÜl!C 9C't>ci> o~en Arka: isrründe b:.t' 
be dün Sorgu Ht.k:nıUği karur~le t.ev- ı 
10! olwm-.~ur. 

.. '** 

* Tilrl«lye FuU>ol biı-incilği mÜS•· 
bakaları bug!lu. Aıık&raıla başlıımıık

tad..-. 
+ Sıvas V1! Mala'lya<a bel'li<.etA 

yağmurlar başlamı;ıt.ır. 

TİCARET ve SANAYİ: 
* Pıw-nul.Ju meMucıı.ı ~ muk•

b'i!.nde PaT.:11•"..a!l cür:ıl.f'!'1ı.lcn lliOO.ren 
sa.~ı')lara b~a.ıımı:ı.sı r: .uıt~1- ;ı;ırne~d·:r. rı: ş 

« \ .ı.liltma b!.ı;- ya.f)(j"n d":'v ı .;n ol unımsk.
:ıı, .. r Ye~ ma~ Paıa.N;;rı 'Nlüdürii.i.
iılı sa.ı flor !çın ınulı-.ııli rem<t'~rde kırk 

VEFAT 
Baro rei«lerinden Hasan Hayri 

Ta.ıı kısa bir h...rtalrkuw. """1:fa ve
ht etm;ştir, 

Cenazt'>Sİ yarınki pazar gfrnil 
öğle nıwııazıru miitea'lıı.'p Tu~vil<İ· 
ya cami.in..ı- kald.ırılarıı.k Şiştide 
Asri ıneza-r!Jldak:i ebedi istirahai
ı:ahın'1 tevdi ed<lecekıfu. 

A\ n.kat arkadaşların eenauı 
ın.er~im-ine iştirakleri ciea 
olıınur. 

İsi. Baro Pd>isılği 
bay.I!ık diııi.hA h!as e1.ı~.i.r. ı * D"'1 b.r aııııı 33 ı.:u.J:m. külçe &Aı••••mmıaıı.ıca;;ı;::a-

""' 
Sata~ i~anı CANDAN TEŞEKKÜR 

On dokuz Mayııı& Genç:ik BayrarnL günü 
hM;kımda gooterdkieı( kolayhkiu.ıı Üsküdar icra l\1c-

.. ..., 
1 

Oo~o.yı Cerratıpaşa Hc.:.:.:lbhanes;nin :fa-
mu r l ugunaan: al Müdür W! Seı>l.1b.:bi SllJllı <lt-ğcr Ba>y 

ESAD DUHUSOY'a ve ,..,r;:ramm saf-
Mahcuı: olup puaya ç~vri:lırı.e- ra kes•si ~ı>.ni bir hıı.uti<l\i fl"rı-

s" !<.arar \'l;rıwt>.t 13~ adt>t demir nif"e ile çek<n Bey M.lJHİDDİN ŞU-
}:ı.-" J saıııdalya, 13 adet dern;ır NER'e ıo~klter.tımuı lclıliğ'ne gıı.ze. 
k -na masa, 8 ttıhta masa, l adet taıı'ııl!., ıavassutunu r:ca edcrlm. 
kı:rp, kırt< bakır kazaı:ı, 2·1 atlet İ1'moıl•kto.n 

r.n:cnETTİX CETE 1 
eı .J)>a a.lıaJor, 21 c..i, 250 =tre ı--------------
l:a.olo 27 /Ma; • N'ı!!. çar,,-:ınııha- gü
n\! saut 13 de ba;!amırl> suretlle 
Pen.d.:-te Ankara caci<l<'!ft 88 ~o. 
gazino clval"nda ~ arttır
ru ı yapıl • .cak mu -uımıncn ~ 
mct.n 5o 7a ini bulın.ıdıı:ı t~ 
de ı.c<.uıci arttırmaya imald1ıraık 
2.9/M3'/ .. JS/'X2 cuma günü ayni 
~c ayni roatıte ba.şl&ınak su.."eti 
le .ikiooi aırttumasımu yıı.,ptlaca-
iı. il~ olunur, ,.. ' 

Zı\.Yİ - Fr.aiu.önii Yabancı A!;kcr
Ut Doı""3!:ırlen alılıtım .A..llrerl terhis 
teolkercm! zıı:ıo; etı. m. Y.m.:nl alaca
ğımdan e:~ hiiları'fi ) ictu'r. 

RlllWn GÖRGÜLÜ 

27.7 40 

14 Alman ic!a-
1na mahkum 

edildi 
Lo:ı.dra 2'3_ ( O..A.)- B.BC. Mon

ıha~'Jn ~ehr!nde, looreim'._ lf?:<.:1"· 
tı Y<l.tJ'tıluk isteıır.:ek ve \-ats.ra i
hanet e-·.-.-,•1• tölmııohie 14 A' 'an 
ioda.nuı tN.hkt.ım edJnıir!iT Bu ha
beri Berl:ıı ra~o"u Ye;<ı11.~Ü'r. 

Bir Mihver 
OYU.L UDA 

Olabilir!. 
(Başmakaleden 0€vam) 

Frans:mın bu üç yoltlan ha~· 
S:nı tercih edecci;i dıJ•a ı;ok sıkı
şık vaziyetJere gİr<ltği anlarda 
bcll.i olaraktır. Aıuak, bütün bu 
düşünce ve muhakeme mevzuları 
arasında esnalı bir nıo..lı:ta daha 
\ardır: 

- Acaba Berlln w It-0oı11a J\la
reşa.I ı>cten'im u.rtnya çtüı-dıiı 

müşkülatı berta.raf etmek ve Ln· 
val'in Mihıicr m:fakına ırirmui
ni t.ıshll eylcm<lk ;,ç;n mi bu talep
leri ileriye sürnıiiş H bıı havayı 
yaratmış bulunuy<>rlar; La•:Jl'e 
Fraı1Su efKarı uıııwn.iyesinU~ ken· 
disi.ni h• t.lı çıkaracak dc..ı,,ı.ıer 
nıi bazırlıyorlar?. Böyle bir va· 
:ııiyeıte Fraıv;ız milletin<> kıı.t\';l La
val'in nıiitlıfa ... ı u ola.bilir; 

- 11-fütt.ıfiJ.Ju bizer birer Ji'rıın· 
sız m~~lemlekelerini i~g-~!J.eri al· 
tına &-lıyorla.r. Suriye, ;\I;.dagas· 
kar, Ant.iller, Yeni Knled<m S'C11l• 

ra sı.ran.ın daha nerelere gelece
ği belli dei:ildir. Bir yıuı<lı:a da 
ltalyaıı talep ve te!WiUcri ile knr· 
şı ka.rşıya bnlıtuuyoruz, .İıtaly·anın 
f.iili bir lıarcketine karşı mukabe· 
le ildi.darında değikz, çünkü Al· 
man işgaLi altında)·ız. l\Iütt.efcde

MEKSİKA 
Mihvere 

harp ilan etti 
'.M<-k:slkıo 23 (A.A.)- Me<3'.'<a 

kQbh1c;o;i. nibvere b.:kuvw haı-p 
i;,;\n etım~tir, Bu kararın kongre 
t~rnh. ·un yakında t~sclki bek· 
leniyor. 

l\H:ıv-cre haıı> •lfınırun J«'ıy,ıre 
taraf:uıd:an tasdlkinc kadar .Me!k· 
.,:J<.anın önÜ'InÜ7ıc!Oki hafta ba
ıı;::ı.da ın>:ıver d<'Yietlerile retın'!en 
harp halin.de bulunması icap eder, 

_........,._ 

Şark ce hesinde 
Cl icci SahJcdcn Devam) 

tindeki tacruzi muharebdcre d~ 
va.nı e.tliğ.:n_e ve Ahnanlarm ~·ap
t.tl<ları cenah bilrnmunun dııtdu· 
rulIDAk iir.ere cddu~una işaret et .. 
ıuiştiı-.. hlıverciJe, bu c.,plt_d.ı a
ğır ka) ıplara ııi:rıyara.k 3 günde 
15 bin ;;Jü verm"şkrdir. 

'Iebliğde Kırımda Kerç Ye~ıma· 1 

dasının ş•rk kmnu:ıılR çarpı11na· 
nın el'an d<>vaın t-tli~ de bi.l.diril· 
ıncktetl:.ı ki, Alına• l.ırın Kerç'<le 
çarpışmaluın bittiğini. !d<i:n eJ. 
melerindm 10 t:iin ge9lJl:<flr! .. 

H::ırlro! t'epb<'!linde Rw,;.u. mü
dafaa bakımından e.lıenwniyeti <>
lan ba:ı.ı kesimleri almışlardır. 

Nazi kontrolü altındaloi Paris 
radyu;u dün gece llark<ıf cephe· 
s'1ıdoki çarpışmaya ifarct e<ierek, 
bu muharebeye iştirak eden km·· 
vetkrin ıni&tarı ve ma!zfl!lle iti· 
lwtrile Rua seferinin en büyiik 
mıı.lı.:ırcbdetıinden biri oldu:';'llUU 
söv lem' şiir. 

!l.Jo&luıu radyosu da Sovyet 
tank tümenleri<ı.in Alman Paıı.cer 
k.t'alarına karşı ilk partiyi ka. 
zandığıru söylemiştir. Ra.ıy<>nun 

ilii.vesiıne göre, Alman müdafaa
lr.n ilk gü·nlerde.ki taannüdiinden 
mabruındlll'. !-.. ,., 

Ruslar israrla 
ikinci cephe 

istiyorlar 
$!\>\ıhı ·, 23 (A.A.)- Aften 

B!adct ga·•e<tosinin Vaşinıglondan 
vı.;ıku bulan istillbarat.ılla göre 
'Rl!.f.lar, Anupada ikinci bir cep
he açılınnsı için gi'~k Loıı<ira ve 
ge-rek Vıışi11'gtoıırla şiddetli bir 
b&skı yapmu.kta, Sovycl cephesi
ne gönderilecek slüıh ve m·.ılze

ııncn:n L •hdaıı Almanlara ynpı!a
cak bir hücumda müttefik ruıker 
leMn elinıde daha faydalı olaca· 
.C·ını ileri sünrn~ktt-d:r. 

iki~cı ceplı l meselesi 
(2 lnd Solıifeden D<'vam) 

lbir teş<A>büsiin ncl:.Ccsıız ka. -nıya 
mal'ıkı1m oldllğunu iddia etın~k
tl'd;rler. 

Gilriiluyor ki iki~i cep!ıe me
~les. ctr""fı.ndaki fi~ir ayrıl'l{."l, 
AJ..,-,anı•a tarafındsn gir'ş:lecc k 
o\ın t~ d~·l>üsün ,gelişme..~ :hti
mali eırafı.nıfa.'loi fk:r aynlığ'ın
<lan <)lrmakladlır. 

eksika'da 
{ l inci Sahifeden llcvı::ım) 

cw:naı-te1>i wya pazartesiden ev
vel toplarnnaınası pek mühtemel 
dir. Tvplant.Jyı takip edHt 3 ı.~n 
l~ir>cl.e n •hai !oarar alınabilecektir. 
Fak.at r=i b:r demeç ncşrooi
lmcC'ye kadar Me'·sikanın 'kararı 
ha; ı~ın<la verileeek herhangi ına
'oer ancak hıJmıin o!ab:Ur. --Kuponlu iaşe 
nüfus cücdan arı 

( ı ıncl Soh!feden Devam) 
de numtı:-slı kuponlar bulun cae.t ve 
bunl:.rla ~ek, iaşe macklck:ri abna.
c:ııkltr. 

D;.t.er ts:ıı!tan ha!ka peyn. r, tı.:ry:ı
ğı ve p!!'"'.cç trvıı!.M:nn b:1idka \la rda Pa
zartesi ~r.ü ba.şlanılacaktır. 

re J.arşı durahiJnıeJ.., İfalyayı her· /===================~=~-~=~=--~-===== 
taraf e.}' 'c.m..ek, ~~gald~n kurtula 
ma:k ve müsavi l•alla sahip bir 
Mİh\·er ortağı olmak kay~ ile Al
roımya ile birloşmeyi Franunın 
meıı[natinc uygun buJdum! •• 

Gi>riilii}or ki, Fra-nsız meselesi 
b'Tibitiıtıe kenetlenmiş ay:rı ayn 
cheııımiyetle davaları ve no.1<ıtai 

nazarları if)İnde derlem~ henüz 
mahiyeti mıızlim bir ıncselcı!Ok ve 
karar \ erebilın1'k için üzerinde 
durulu'{> uzun uzu11 diişünülecek 
birçok n-0>kıtal""' vardır. 

Bıı ar:ıda b~r diişiinC'e n1evzuu 
da fudur: 

- Acaba Sal-zburg"da Fransayı 
Jl'lihver ittifakına almak için böy· 
le bir o~·uıı tertip ediJ:rken ltalya
ya hem bu gayreti, hem d<ı Fransa
daki t.alqılerin.den f.eragat muka
bilin-de d ı;er alanlaı ı!a bazı ta
vhler de \'adoluudn mu?. 

r~cr, g"r,-ekten Alınn•nya itnl· 
yayı } ... Tan.sa iı1,eriıı-u.eki arzu ve 
taleplerini ihkak yvlunda sez.besi 
bıraknu;;'a \'C)·a İtal)a her ne pa· 
hasııın olursa ~!sun böyl.ı bir Ju.. 
rnra \armış bulunuyorsa ta.bil 
höyı., l>ir lllih\er oyunu ve yine 
böyle bir taviz m<"--zııu ortada 
kalmaz. Fa1cat, taınam:le .,ksi hal 
bKıis mevzuu İ9e ve Lav•! ile 
Mihver :ırasında tertiıpoli bir plin 
harekete geçribniş bulmnıyo:rs.a 
birçok şeyleri düşün-mek U'n:ımdır. 
Herbdde kısa bir intizar devri 
h>rşe3i oorkese öğr1'tecelotir. 

ETEM iZZET BENiCE 

istaubttl Çitı-kdcr Ceını:yet n· 

~~ 1 
l\1e.:.!cl;;kr·n Hcrle:mc.~~ıne m«!ar ola 

cak b ig.leri e~ata öğro~nek e-ıuattıın 

ac!-2 ve n'l.iuayaka.yn C1ı.l4f'nierl. hasta
ları, malU1~e1·i korurr.ak ve t"Sll:::if a.ti:

sıoda eKfl&Llklan mı~.~vellit ht.il!.i!arı 

hıı.l.etn .. cık n ;:,ad 1e ın\..ıt!.:;~ ~ ;-i a~~.ğı 

da yaz·lı zevat tarafından ıes.:s ecil<en 
clstanbul Çif,."Ckc!..:eı- C~ın yet.> n·n ,.512· 
sa;ıtı ccm yet~r ka.ntmuua evre un~u-ı· 
mı heycıce w.d.iı1 (ıJunaın n.c. nn~.:..ır.( 
w.dik clur.ı: ·ak i.,faı:bul \'""bet. ıı.. .,ı 
335 sa.Yı ve 15/4/9-4.2 tar.:.11lt İıı1'l'Uh..-be 

r!le te5cH ed. ld ti ve c.mıiyc-t.ın 'furbt 
de Babıali c;,;dcMı9 n.de 10 No. Iı uınu~n 
emaf ce-T. yt:ı eri u: •• s:nda tali 
yc:U.C bıılı.ırtCi1.0gu .a41 olunur. 

l\tiie•> . :1: 
Mt-hmı..~ Sadık Giı.ıel C~1 .. '!'l, 'I' C 

IlcyboU.~a Ç ç<k 'c l'.ıı:!J.n b·~r.s! sl 
hJ.ıl. 

KC.m l Gl.llt:-l z 1'. C s:~ }\feci<liye. 1 

>'.l'•y Si~dıır w. 4 '>a~v=. 1 
Sa lıibad<I n Zw.nı ~ <•Ya l'. C. OrtoJoo:y 
/\.lt~r..ı dede No. 'lı b::.h;-:v :ı 

P-ıs n K "a-!l r c ş- ~ ' d!ye. 
k"y eski Osmanlı IO. "o. 13 Bıhç;v _ 

MehT:.e\ ErgenJ r c. Beşi;; ş D.ld.!l 
la< Soalç! başın •·o. 255 b>l!= ·;::.... • 
".iı.lt!. Ari! Cert.c t" "r C A!".lk cad. 

;.,ı::-O asın.da b ~e.:- k muteı-uıs.. 

Müessif Kaza 
(1 inci Sahi!e""'1 Devaın) 

falt IIIC'ytlan!.ıktaki parke t&Şları
mn ortasına dliı~~ ve büyük 
bir gürültü ile pa1J..u.mı:ıbr. 

Merminin inf:J.ak ettiği yerle 
yohma d~ıı:m eden tramvl!(y ara
sıırıci'.aki mc:;Q.fe n..ıhayet bir kaç 
metreden ibaret bulıınduğuıı.da n 
misket parçaları 'bu trıı.nwayın 
motris ve romorkun.a isabet el.m•ş 
her i<ki araba.da da has<ırlar hu
sıi!e gefümiştir. Fakat bur>'lar 
kıüıçilk bir tamiri müteı:.k;p i~li
" c_ib::.U:el<:lerd'ir. 

Ba9la vatm.ıın olnıalı: üzere 
tra~ayrla bulunan ır.iistnhdun
ler~e Y"ok:ular vücutlarının muh· 
tc'!!lf yerlerinden yaralaromılar

dır. 
B>u sır~da pazar tçn;deki lb' r 

baık.ka1ıd:ın yoğU11t \'e çi1'"1'l alarak 
evine g:•:ntck1e olan 8 ya.;;ların.<la 
Yen:~:ap:& Kum><al sokak 1n nu
maT•'.ıda marangoz Safral'<bclulu 
MEhınrtlin cocuğu Erooğan b"Y· n.,. bir m:ı.;ket i.sabeLle öln~ş
tÜ'r. Bu mU-i~ kazaya k!rmen 
hede! dkn Oı:ıihköv • Akt;aray a
rabası içiniekl y>0kularıın yara· 
1anmalarına rağn.»n rnenrr.ının 
rnti,ıar sahasını eıhC'IIlm;yetü su
ret.le dar:ııllım"!, m:ske<t parçala. 
ruııııı ci\ ar dill<lkiınlıra saçrlrna
sına hail o'nııuışh.'T. 

lCaza vuku bulur bulmaz jan
darınıa kııır.'1nrlanl:i;ı ve mahaJ;! 
zabrtn-ı ..ıo·1'al fnaliye'le g.ermiş, 
ıı:d;se yrrinde İea'fl edl'n :mı.
bati tc-o'l';ir1r~l al~ rak )'larıı.lı1Mın 
civar ha-" a"telerin.- &ür'atle nakil
lerini t{min .-ım~tır. 
Vak'aı1an h•berdar ed~~n Em

niveıt !Vli!ıdiiri..1111~ KS:mıran. n1üd' 
&e°iııırrt<mi Hıkn•eot Onat r~~aka
t:r<l-e ırnav n Z:ya Yo·~an ve 
a.<ffıye d.okıo•:arı o1d·· ·;u !ıı fo 
rrr--"Tl ,...-n f..3t, 1 d·~ı YC·re g.' 1 m:::;, 

acfü tıhk.kota b:nat e lro:;muş· 
tur. 

ÖJ,Fl, rr F.R 
Ha·tan"V'e kaldırılan yarablar 

ctan !. tarıbul 28 inci ilk ınc,\tep 
J'"t•.a!Lrr r•r<len Ar'ıl Fey<i Ü!
künlın ol'° u p, '"te ... ~~val l.s0 Si ta-
1"'1 e; ~ ·~en 225 1 t..'n..1.ra1

1 ı:anıdı. 
J yaşlarında Mo Jhar adııxla bir 
çocJk ve 49 v~~1ar:..~a Sd naz 
~\d:ık'JArı yara1arın tettır le ö:m1lş 
]t·t'Ô..ı. 

YAR.V-ILAR 
Mırtıteü! b;ı,,!an~;..,. ka:dırı

J?.~,ıı , m.!cn şıır.laroır: 
Tı-c .ıh' OY b'1etr,'fil Şcl'in c.ğj.u 

34 yn~ ıı<ln M~hrret Raarele, İs
ma •• o:,ı:u 9 ya§ında Kenan Çakı.r-

1 
lı, Ali oğlu 51 yaşır<la Lu ~ T•y
yib cıi':~u 15 yaşır~a HaL'm, Pan
deh k:ıı 10 Y"'iında Ered"ka, nı.. 
mitri kızı 12 ya'jmda T{l(>~ora, 
Sadı'k kııcı 28 ya~ınıda .Mürv~t, İs
mail oğ·:u 12 y~:nda Naz'.f M<.-.!ı· 
met oğ'.u ~ ysşında. Z'ıvaettin, 

Ha•ttn oftlu 4-0 y~ında HC>cyin, 
Ha~an oğlu Mc>hmet Ali, Nazif oğ. 
lıı 17 ya~ında Mıı9tafa Na:ı're ve 
1v.e<t. 

Bunlardan başka 1sma 1 kızı 
40 ya~'nda Fat.ma, Tah>ı k:QJ 60 
Yaıjında Şnlkot ve tramt·av bi
letç:'Si 1014 numaralı H3" ~ı da 
ayak t.edav·k-rini n .. ~lteat~'~n t'"Y1e
rir.e gönder'.ı)mi§ll'ı:ıdir. 

Fi:<ert yp lbrah'm adırda iki 
hafi.f yara1ınm da hiıd'5<''"' mü
t~•k'ıı evkrine g'Lti'<l.-.ri an'.t.şı1-
ınrJtır. 

YURTDA 'IT·ESSÜR 
:M\iess:f kaza, Aııkara "" is

l<1r.bı.,da olduğu gibi yurtud bü
)'Ük bir tt:cssür uyan.dıJ:L~/ır. 
Başve.kiiimi:z b.zzat afiladt.r ol
mut~ar ve Vah il-e telclond: ifQ" 
rüışerek İ'laha<t alrnııjlardır. Ölen
lerın cenazesini hi.ikÜ!lnet kal<lır
tacağı gibi, muhtaç bulunanların 
aiGE!Jerine yar<Lın odoccl<ıt:r. Ay· 
rııca yaralıların ted:ıvısini de hit
ktımet ü.ıerine almıştır. 

Dün ak~am Vali ve Örfi İdaı-e 
Kamutanı, yarahların yatt:lkları 
hastaneieri ziyar~t ederek ka3a· 
zcd.~c!rin hatı<rlarrru ootırn'UŞlar
dır. 

MİLLİ CENAZE MERASİMi 
Bu sabah Eım'llıyet Müdiırü B. 

Kıi.mıra.nın reisliğinde mr "1cAmis
yvıı m!lli cenaze mera•;,,,; pr<>
graımını fanzim et:rniştır. Bu pro
grama güre morgda ·bulunan .kü
çük cesot ile diğcT hasta.tt>deki i'u 
ceset Cerranpaqa haHtıınes'.iıe nak
lecblırr: ~!er ve diğer 2 cesetle tıeç
hizl.,:ci ) apılmıştır. 

Cenazeler öğleyin Ce:vm!~a 
ha.;~ane,,irnden ha'&İn bir mı;ra~ 
le k:;IG..rı;acak ve renazt. ~·");,na 
Vali, l<l<:.rci Örfiye Korr.ut.:ru, Is
ta "'bul Komutanı, FJJ'lllı.iyel Mii
"' ··-:ti 11-e hlr !'Skeri 'kıt'a, ıpolıis ve 
itfa;)" miı1rez('3l, P-eı-f.<>vniyal. Li
sesi talobelef'i. ve halle lrjti;ra:k e
dece..tlermr. 

GaztL··. "2li m&lı.~.:..- veı'diğ). 
~~ sıracla cenaze nlera.sna tbaş
lıı.mış .bu lı.muyıordu. Cenaze !er 
Sü,..biile!endi c::mıiL'l<l-e ruınttı2llan 
k.rlın<llkta:n ronra )ine merasirde 
ebedi , rtlieııkri.ne nakid ve ted• 
fi.;, ecli.lec<:ık!E!Idir, 
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Yeni Büy.ik An etimiz 
(1 inci satıikoen Devaını 

dil!r~. !.J'esıl yaşatıltr?. 

B- T<'Şekkül arz ye talep kıti· 
<l'c,.i'.c ba~l.ar. 

C- O te;.el<ıkül funnıcıı.in hiır
met ve st·•-.;isi ile doğar. 

D- Şu haldll' e.:naf cemiyetle
ri o esnafın •iwmmıyr<tlı ve el
zem ihtiyaçlarını hrucıder ve der
hal ona ~a cemiyet yaşar. 

O>lniyet valntz 691Jo81ı iiltiı;mar 

ed'er bir kaÇ tu!eyl;yi be:ilemek 
iç'lt oluma o cemiyet tab:atilc ö
lıhıw m~rkumdUJ". 

Cemiyc·t'erın ihyası ıçin bir te'k 
"'""'iP da: Esnafıı' hürmet ve mu
oobbıe<tini kazaı. mıış ınsaill.arı ve 
e'.. l k.:nı.sclcri h.ç bir tesir ve e· 
t,'..;,tc mann bırakmodan int'hap 
etmekıtir ki memleketi'\ rr.ıenaıfli 

iıliy<'l'ile dehi hemrnil{terclctir. 
Thnaf •:Ci niyctkr:n:n ~yası ha· 

k'fo..t"n şayanı teemır.ül bir ha· 
k':<tı'otir. Su hakle ne yapmalı?. 

Halk Parl'si bu '~iP en büvük 
a18k'1h un~ \r ... rzjy.Mıtn bulumnalı; 

Pı,<ti hal!< troek?küiünün t-.ııbü
;·ü~ kı,·nn::1 olan bu nüveleri ıs
lah ve rpııı en bi!)ük bir e1ıeman 
diye t~t!ıklci ede • ır.amlekelin 
en büvük ihtivııcları beın' •-en-

--------

l m.ş olur. İşle esan.f teşekKi.i ünün 
temel direkleri. Bu!'lar ktıl."lll• 
duktan ı;onra e6ıı.afın lcra.'lılkı ve 
tealisi kendt keıı.d'nP bıışlar Pat-
ron ve m üstatıdeınin ct<: bu <"?'86· 

!ara, yıani eski Türk an'ar sl olan 
şayanı hi\ . .,,.<>41 bir klm.-;e~·e roy.gı., 
küçük bÜ')'Ü'~ lıürmet küçük de 
büyüğe sev-gi bağhrsa ;~e samlrnl 
b!r te;elkkül de d.t,ğar vı- muvaf
fa.kiyetle y~sr •• 

Esnaf omnlyctk rinin <L:ıhı 
bakk•nrla protfeeörl""' ve reır.:. et 
reislerinin mütalca 1a tı!1don son
ra esnafın fiokir \'e dile-klcriııin 

n~rine de b~n n·hayet Yer'yor 
v.- arrkı•l'"l"''t>'.i b>t'ri~--oru:ı:. 

BiJLEND HAMDİ ERİ:>f 

Kömür satışına 1 S 
Haziranda başlanıyor 

Bir müdrlelıtt-nberi ko'k kiimürü 
tevz;aıını dunluran E 'bank 15 
ha:zıraından l!ıi.bo.ren yenıdcn sa
tışa başlıyacııJ<.'tır Bunun için ika· 
fi mi'lctardıa stnk yapı ak.tadır. 

İFK olara:k rMml daireler:n ve fal>
n'->ala,rıın lh.ıiyaçları gi>ııöniı:ne a· 
luıac•ktır. 

isıanbul Ut um Lokantacılar c~miyetinden: 
M•-le n llerley ,ne ıı:<dar olacdt bl"g len c:ıııa!a öğrc <'k, rı>ıaf'tı!~ 

acz ve milı::ıyekay~ du. enleri, hast:ala.rı mahillfr.a kcr "Tll:lk ve eeıaf ara !\dı 
c~ı:Mıkt.~n uıütc·ve J't ht l"fl;..ı-ı haf.et..nı·k mak lil.e n.Uc :..:,.\.sk-j ~ :ı.Jıda 

yazılı zevct t.ar::ıfından te9·s e<lllen (Uınum lokanta<'ılıllır ceınl!!yet~) nln 3.512 
s3.yıh ccımc.vetler ka-nununa göre umu~ıt hryetce tıd 1 olt,n n n!tamnam• 
t:ı~ı;.. o:arsk İ·.t~ bL:' v·lbyctı.nin 163 Xo. ve 2i/4/S42 \arhl1 U:rnilhii.bt~ il• 

LescU ed'Jdi~! ve cem'yet'n Tütt>e B•~ılı!i dl<id nde )0 l'io. lı n;;;lıalde-kl b' 
nada farı:...yette b~ıluııduğu ilfın olunur 

Cer;n.yetin ınıüe~rl 

Abdu!1ah 

C"1Tial 

Alt 

Hweyln 

O.mı an 

Saim Şevket ' 

Mustıırı 

DeNı .z::ıo~ İbınrıhw 
Kara Tomu 

Aram 

Ale.ksandr Tomu 

jorj Kapr!ç 

T. C. 

T. C. 

T. C. 

T. C. 

T. C. 

T. C. 

T. C. 

T. C. 
T. C. 

T. C. 

T.C. 

T. C. 

1 
Deni::; Levıu.ım Satınalma 1 

Komisyonu ilanları 

l - Yün iplikleri tarafımızdan 
verilmek üzere .21000. ila .30000. 
met.re muhtelif r"'1k şa,linin imalir 
ne ait pazarlık eks\Jt..'11e5İ 25.5.942 
pazartc,[ günü saat 14 de Kastm
paşada buJ..,r.an Derr'"2! Levaıum 
Satınalma K.omisyorım<la yapJa
caktır. 

2 ~ Beh<>r metre şali ml3Hnin 
tahmin edilen bedeli ,50, kuruş, 
iik teminatı 1125 ura olup şaı-t:ta
mesi hergun iş saati dahilinde 
rnezkıir lwmit•yondan bedels!z alı
nabilir. 

3 - Lt(·k.liler:n 2490 sayı!.t ka
mın-un ;qted:.ğı vesitkalarla bi'rlikte 1 
adı geçen komısyona müracaat
ları i.liın olı.;nur. •5691> .,. 

ı - Tao:rwı edllcn beck!ıl cH752.60> 
lira o:an c:.iJ.J> m~:re U:.kıilien t34000> 
k.~o z.Lc r .n mevcut evsa!ı ınuc~.4ıce 
2ti.5~ Salı 1ıı.iır....l saat ıl,3-0 oa Ka
sıın~şads. bu.~ Dt:n&ı. L<:va:z.ım Sa
tıualma. komk(Joo.unıı.1a puarlıı,:.1 7 ... 
p.J;a.ca.k.tır. 

2 - J..ı!< l<mina\ı •1106.55• tiro olup 
,şartnc..m<:s~ her .:Un .ş sa<.ı.ti dahil:tnde 
'lltea.iCU.r Aoın..İ\.\YO.QU n bedel.ı.:.z alma
Wlı. 

3 - İstck?le:r.n 2.t90 sayıu k.a.nunu.n 
!'11"'1:.g, v..,k;ı.J.ı.rl& biı'L.tte adı ı:cı;en 

MnloBYona müracaatıları. «5690> ,,,. 
ı - T"1rruı edikn bedeli 3990.tO 

.ı..ra oUı.n 15(,() adet t.lo,ı, 50 tclo Solü.s
y<>n, 200 k.ÜJ teux:.~sc-t vcnu ., 20 
aJt.-t tı.:.'Q a.cılJ~, 5v0 .ttutu \ ..,J al!Ş
tırn::ııa mı:cunu \re 2 ~lO waımuğun 26.5. 
9·12 Pazart<.s. fil.nü ı.aat 11,:;:o da Ka
sı..ıup~J.<13. bult.ını:tn ı~;n'z Levazını :sa.
tın~l""::<i Ko:ı~.-ıunda p~zarlığı yap .. 
lacaı<lır. 

2 - Şart~ bcrıün ~ saatı d&
hi\:ndc ıne ·Ur ko:n:e,yooda.n bed0İs'2 
alınabicJ". M...:~Gr ana~e kil!em 
!ı.'1:ıar ()"" •Yfl ayn k.mı;elere de !hale 

edlleb· r. 
3 _ h t..~ 2490 sayılı k>::ıunun 

t;ıted'.ği \'(:1 kalarla. ve teıki!f edecek.le.. 
ri ~.n yimje 15 ofsl,e del<i kat'i 
tıeW:11a~_!..;:.c «D:ı ,un ve ~t.te adı 

gı .;en ırorr. na mJrlicna.Carı 11~ o.. 

lunur. c5763> . .,. 
1 - T:ı:hmın «tilen ~li •"6583,61» 

lira olan 129 adet nıuhtclif deı;:r ve 
b!'yg'u kuvvetinde alınacak olan mo... 
torkrin ::7.5.91.:? Ça.r:-:ımba f{inü sa:ıt 

15 de KlSlD'l.paşada bu1una.n Den ·z Le-

G,.lata tramvay t"l.d. Abdu1lalı Ff. lo 
!tan\ası ••h l;J. (Vefat eiıu.ştir) 

Siti<ecl lswsyon kal"';.sı Ceııtol B.,,. ıo. 

kanla , ~'ı!bi. (Hoyaıtadır.) 

S rkec: İol•"YOU C AU E1 lokantası .. 
h b! (\·~r t etm.~!r.) 

Sirkec' !etas_y<>n H~tl lokııntısı 

( V <-1 R t • lırrf .,tir.) 
Beyoiilu C•ddelKebir Turuı k'.l<anta 

t•e br•hRllefi saiıib' (Mılı:arada ı. 
k1ntac1) 

Cağalofl':u Ernn!yet; litndJğı ktir.1ısı Yt 
fli lok'lnt3 aah·.1:ıı. (.İzJni1':ie> komı• 
,...,.,,.u). 

S\J:1.-.ecd• v .. Jr İ••I08l cad. Kooya L<ı 
zot kıtruıwı ..,ı-, bi (h< 'l!tl:.du) 

Gülh, ne P•ı1<, oah!b! (h•yall.:ıdır) 
TaıK.:Mn meydanl Maıc.,. u Bar nbibl 

(Vefat ~\mlfür.) 

Galata l!:aukıs,- Tl>l<Al:lı loi<lMll&."1 
(hf"Y•tl.P<!ır.) 

Be:roıtlu Londrw. B<rav.n ... ı dbl 
(Vefai etm'ştlr.) 

Beyoğlu K;,prlç lolunUlsı sotıihl (lıa

yat\adı.r .ı 

Nezihe Muhiddin'in 
Teşekkürü 

Yıllal\Jarıberi çektiğim ralırıt
s12llkla rı mıs' isiz b. r 'wlkM , . ., 
yüksek b'r insanlık h ıısi!e rn:Javi 
eden b~>l: ve çoi· :<ıyn.ı·t!. dok· 
tor ve büyilı°k in~ıı Profe-sfjr Sani. 
Yaver0 kn~ d~·dudı.~ n11nnet 
ve .,filcra a1en<·n söykmek'e 
iriyle d~rli a.bi•yetlere mal;.]{ 
olan az'" yu:-d n~ırz namma de
rin blr (Yo.·ür..ç dU}'T ak:tı:y•m. 

NE7!fU. MU1ft'I'l'IN 

Sııtnlnr "" Küui>iiz m")rubat 
çılar l.cıı>}etir.dcn: 

: It*&-n iı.t.r .. r.)' .,;ne med r o1acal 
b '.guen f'9Jla1a öğretmek. erıaf~r. arı 
'Ve muzayak.aya duri..~n..e :i, ~-ı_ast ... .ırı. nı• 
llıller: kurun ak ve csr.~f ar~ında eı 
'nat:ık'..an rnu;.e,.e!J.i1: ..ht!:l.atarı r.n ".eı. 
mek ma~l!.di:e mı.it:_~sJ""r1 ap!J_da ya __ 
'lılı zeva~ tan:ıfınds.n ks'.s edilen (S•.,1. 
cu:&r ve Kt. .. L.;üz nM- ı ıbatçılar C"i?•1\J• 

Y~-l n'n 373 sayı ve S/8/!>42 tarlhJJ >ı. 
m Uhd.bcr ile te~l ed :ld.!gi ve c€:mı·~ 
Tüıt>ede !' ·bı~l c•ôdıefnde 10 No. rlı 

Esna! ccn~iyetler-: b. n;:ısın.ia faaMyelitA 
bulı.11\dugu wıı olunur. 

Müessi3ler: 
fgmaiıl !Ia.kkı T. C~. Sucu. I•ası:·ctl ... ı 

Balkape,ı C. ~-

So1ilh0dd n T. C. S,:ou. G•lat.a Fer. 
mene~'l~r. 

Nuri T C. SuC'U. r.ruratlt N3Mye rr. i 
dürü. 

l\lahlr T C. Sucu. B. O Polis santra 
L:rcta m't'mur. 
İb-ah'm T. C. Guozcu 

'<1ı•şa c. 

1 

Askeri F abrikalo-;-&i;;;.
"lma Komisyonu 

ilanları _I 
4Gf•O Adet :Mc~'n ı\lınarak 

Beh<r ~(;«!...., 400 kuruş brd . ı.,k. 
dir e-di.:cn 1l){)(} ad .. t meşin N rt 
1'abr;kJio.r lTruwn 1[udürlügu. l\lı.r1..t"Z. 

Sı1ıt.1 'na Kornisvon nca 8.6.~2 I a-
7..Jrtce'i gOıı.ü n.~t l~ de P."'.!:!!"! ;<l;.ı_ ina
le ediltctlctir Kat• t m ·nat c ... >O> I!... 
ra<i ır. Sartiıın:ne par .ı: ızıdır. c56 Hl> 

v:ızım Sa qı~lına K o:n ·$'3"0nunCa pa.., 
z~rlılı yapılacokl. • 

2 - i ic tan.n tt cl~l3.7';> lir.& o't;p 
şa.rtnam<'3ı her gu.., jş .:rt.i ~ nde 
mez.kılr k"Qm'~il bcdcls..z ol w
b Lr. 

3 - İslelcl~ U90 s:ıy 'ı kıına
nu'l lBt :Zi t-1• a b,r kte "'11 g.,.. 
çen ko~yona n:üra ~ ... ~~ı. QGB3> 
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istanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

941/1812 
Bir boıvtan dol113·1 ~ık arttırma SUTetile satıkıraık paraya 

ı ç~l!.lıme.-ine karar ver•illnüş yemini; üç ei>lirnkuf tarafından 

ı..ınamıoo (180) yüz ...,ı.sen li:ra kıymet konulmu§ olan B~ 
t~-uı sın~n Pı+ıYi cedit Yık! ız poota caddesinde 19 mükerrer 
sıı.yıl.ı ve tapu kaydına göre b>r tarafı Emiııenm }W.,.,,esine tef-

~~ rik. olll'Ilan mahal lıiT taıııfı böan Ali vereseleım.in babt;esi 
/ bır tarafı Adalet hi. ·€9ne tefrik olunan mahal, t&r<•!ı rahD ~ 
l ta cadıdeml-e mahdut buluaıan b'.r kıt'a arsanın: 
/ Hey' eti h4ızını.sı: Meıııkı'.ı r gayr..;men.ı..ul Yıldız ~a caddesi 

I' w~eas~'.iı:!:(~:·ID€tre mura~udır.) 1 
Yuk;;·MJa cins w evsafı yazıl; g"yzimenkuJ &~ğııdakıi. §&l't-

lar daire,; nde .satışa lı1111:u.Lı:nuştıır: Şöyle ki: 
' 1 - JşOO pyrimerılkulün arttırnoa şartnamesi 2j/5/42 t.;ui. f. 

' . •d<.n •l..ll4l'en ;lJ/1812 numara ı.le L.-tanbl Dördüncü icra 
• '-'all'eSllliı1 muayyen nımı.arasııı.<ia hel'ı<esin görelııi~ıne>: için a- ·~ 
~ çlk.t.a. llanda yazılı olanlardan fazla maifrınat alrnak it;tiyenler, ~ 
ı ~"1lu şartnameye ve 41il 812 dosya No. sile nwm ıriy€'llmi!ı:ıe ~ 
.~ murıreaat eimeliıdııor. ~ 
.~ 2 - Arttumaya iştirak iÇ"..n ) ukarıda yazılı kıyımetin yüz. 
•' ue y<ıdı. buçuğu ni.>hcliCırle pL"y V<') a mitil b;r ba ·;::run teıın>-
S r.at mektubu tevdi edıille«"kt.ı.r. (. >ndde 124) ı, 
~ 3 - lp'>!eok sahibi alacakltlarla ciıger alaKadarların ve irtı-

~ 
fak haokkı salırplermın gaynlrn'nkul ureıindeki haldaıını lıw.'U- > 

• s.:c fai.ı: \'C masrafa dai:r' o.lan iddia armı lljlbu füın tar.ihi!ıdıen 4 
ı'.:...U-esı on be~ gün .çiı:ıdc e\'rakı müııbltelerıl-e birb'kte DM"ffiu

~ r .. yetim.ıze Wdııımelerl :iıcap eder, ,\ksi ha1dc ha-kları tapu sicilli 
~ •le satısı oJımadıkça şaııı;; bedeJ.niıı p~ylaj!ffial<ından harıç kalı.r-

• • Jar. 
.~ ol - Gôsterifon giiiıde aritııırr.:ıya iştirak edenler arttırma ~ 

1 • ~art.na.rr.enru ()kwnuş ve lüzu ınlu ma lümatı ~ ve bunlan 
~ tamamen kııbul et.ıciş aJ ve ;twar olmıurlar. • 

~ 5 - Ga)"'ıınenlnıi 15/6/ 942 t.;;rfüine müsadif Pazartesi gü- ~ 
ı nu saat H elen 16 ya lmdar Istanbul Dördüncü Icra rr.emurlu- ~ 
~ gu.~da U) drfa b~ğı..,!drh.'tan sonra en çok arrtrran:ı ihale edi-
~ lk. Ancak arttuıma bede ır. u.lıaıınmcn kıymetin yiizJe yetmiş u 
k ~ bulrn.ı.z veye. ı.atJ:i ıs1.<y en.zı alaca~a rüçiıaıu olan ~r fi! 
b alacal<lıl>ar bulwıu.p 00. Lcde:i bu.,lann bu gavrirnenlkuıl il~ 
~ t.c-rr»n edılmıış ala~al< ır nır mecnıuundan fazlaya ÇJkmaı..-ıa en 
~ <,t>k artt!ranı.n taal>hıırıü ıı:ki ka:rnak üzere arttrrnıa 10 gün.~~ 
P, ha tem<lıi rolle!'l'k :!5/6/9·'2 tarnııı...: nıusad;t Pel'Ş(cnıiıc gumı 

i soat H den 16 ya hclıar iste ooul Dördüncü İcra mrmurlıığ·ı ~ 
ocıa.smda ı;.~a bedeli s3t L1 is, yenın alatağına ni.çh;ını olan ~ 

, d:iğer aliıkad.arlaTlfi bu gavrımE'nkul ile temin edi.hın~ 'acak- ~ 

~. ,arı ll'l<'OITutı:!ldan fıız~ya çıkmak ':e mıılıammen kı::metin rı 1 
~ yıııxle yr•m~!'l.i bulnıa'; •artıle en ça.k srttmııı.ı foöle edi- ,~ 
~ lir. Bö.'lc blr bedC'l elci{> edıl !Ill'ZSe ıl;ale yapıbıaz '"' satc; 2280 ~ 
, ırumııralı kanuna tc\'f !Kan gP!i bırakılır. ~ 

6 - Ga)'Tiıınenku1 kt'n:li S'ine ihale ohını:n km'.se duıhal , . .,_ 11 
4 ya vem!"!' rrriıhM ;,.m..ı. · e parayı vern.!ezs. e i:lıale kararı fcsho-

1
11 

4 lu.n.arak keıırli:sinden e\"Vel c11 yüksek teklifte bulunan bnGe ~ 
&ra"..ua; olıdıı&u bedelle a:.Uı) a raıı olursa o,.,a, .razı olmafl ve- ~ 

M } a btılummı,... .,_n y..di gün miMJ<>etl .u-:.:ı:ı:;ınay çı.ka.rı.-
~ lıp en çal< arlıtınuın ıbııle edı Lr. İki hale a ·asın-Od.ki fark v~ , 
~ ç'-"l gıinler .,ııı yii~ ~n hesap ryhın.acak faiz ve diğer za- ~ 

raralaır ayrıca hi.iknıe ha(-Ct kalnıi...ksız.ın mcmurı\'clJnıt'Z ·e alı-. ~ 

f~ cıd~ tarui! olunUT (M:ırule 133) !: 7 - .\lıcı art!.m:a bed<."li haricıni!e olara'< ~ alnw. tapu ferağ l 
• harcını, ~iı<m! scnclllk. v:ıkıf taviz bc~d.in.. "" ıhak karar puı-
c 1 . --'- . ! arlD:l \·elm;ye JJJ\.""-'urau:r. 
4 

~ Müt::r.ıkiın \~·r<:)ler, tenvirat ve tamifat ve 1.€llruiye 1"l'S- ~ 
4 rr..ı:ıı:len mt>tevellıit bcle<l"·~ rüsumu ""' rn .. tera "n v:ıkı! ica- ı 
ı r,e&ı alıc>}a ..rt akııay"I' arMırma bedelinden teı;z.il "lunuı·. IŞ!>u · 

.r4 g~~ 3'Ukaroda w:;ste r.len ta~.ııtıe bııanbul DOrdü.ncüJ'~ 1 lcra mmıuıiuğu odasında iş bu ll'ın ve gö"tıerilen arttn"!1rn 1ı 
ı ;a.rtrıame'11 d.aıl'ceinde sat:la cağı ilan olunur. ~) 

~ ~ :.- :.::...: .• ~~ 

TASH i H 
C::ıra No. Y<iniı~ı 

•Lira K. 

- -
3 o 00 
9 4 30 

49 30 

1LAN1 
Doi:cu 
Lira K. 

9~8 O rıo P33 
o 4 80 o 
o 3 3~ o 

54 &O O 3 50 O 
Son Tdgraf ~l'!n·n 19/5. ~12 ı>r tı: ,.. 18G4 r2yılı nl>". o ınd.• ç an J"" 

&1'ud l"lJCthıf' aA ilinda türill.eo y.ıtrı..lŞlJk"hlr. 

<. 

------ Zabıta Romanı No. 2 
•• 

Sen mi Oldürdün? i 
Yrzanı EDGAR VALLAS Çe\'iren: MUAMMER ALATUR j 

ltk tefrll•anm hu!asaııı 

( Larri um mde birisi Madam 
Vnm Ri=k'di!rl (ah1ıan elmasları 
böyle çalına?\ 1..-ıymet!i eşyayı giZ· 
lı«c satın ahı akt<ı 1>!qn 'l>e Kurt 
ıhye .,,artıf l>rrioıe .<otm4k içüı, biT 
ııozcrcııttı küç;ık Wlnla·r 3iitumı

"" ımrak bu ;§Urden .ıml•yanla
r;ı kr.ııtUSU'!W göre yc!ıLm<,< bfr 
ilı· · crı11nr Y aqmıır!u t'e k.a"'1n· 
hk hir g~rc-W 1'enha hir yol.d4 lttı· 
l~ırır>Tlf1" A1ı<"ı fa.::la tJertniyor. 
lAm cLe s11 '•lt.f.1JO'T Pa:::a.rU.kta tl

Y' ı !.4t uı .-rn . .Ku~ otomobiliııi 
ıuru n-idı~or.) 

• 
- Ta.m o meselt!! ~nn 

m· kıyımetıe olduğunu fÜP~<iz 

- Bin iki yüz olur. 
Larri homurda'llldı: 
- Siz makul olun;an12. ben de 

makul olurum. 
- Üzeriaıiııde nıi? 
- Tabii üzerimde değiıl! 
Lami biT sar.·iye tereddüt etti. 

Olomobildekıi adam da, bu sözün 
bir yalandan ibaret (Jlduğw:ıu bJ,

lij·ordu. Larri devam etti: 
- Ciddi loor. uşursanıız, o da ha

zır ol11r. SLodrn evvel üç blıı. tek
lif eu"ea>Ier oldu. Hatta daha bin 
vevıruye d.e razı okluğt..'ffil bilırim. 
Fe kat ben sızinle iş görmeyi ter
e.tı (.'(Jetim. Çünkü size iünıdım 
vardır da onaan ... 

- Ben bın beş yüwen bir san
tim fazla v~reıru.-m. eğer siz de 

u fiatı ~ ıhul 

-· 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Nevr a lji, K ı rıklık 

İCAJUNDA 

ve Bütün Ağrıları Derhal 
GtlNi'E 3 KAŞI> ALINABh.ta. 

Keser 

İstanbul Umum Mü•kirat Amilleri 
Cemiyetinden : 

!-rtt-slP~n tie?"ley~'ne ıneda.r olacalı bilg.lcri esnafa öğret.rn.ck, es:ua.ttaıı 
acz \·e mUzayHca;ya dW_,cnleri. hastıılırı, m<ı·lülleri, korun~ak ve eruaf ar:ı::.ın. 

da esna1Uktan mü.t.eye!lit :bı:.U..Wan h•Iaebnıe-k maksadile mü~islf'rc aşağıdi 
razı!ı 7.e\'3.1. t...-ı.ra!ınihı.!ı \.f'Us edilen (llmum mü*1rai; t.11,rlleTi cem.işeti.) n\I 
35::; s.y ı c"tıı;.;ret.Ter k"lliilı.ıııuruı glYre ııınunı.I ~ tı;.dH ulı.ruın nh=.ııoı. 
me ı....ıJlc olar.ık İı,"UT\bUl ~ ~10 No, n 24/41912 t .. ııı.ı; ilmülıabeı 
ne t<"OÇl! edlldiğ! ve cemiyetin Tilrl>e Balw.>ll C&ddeoln<k l\'o. 1-0 mabaldckl 
b:ırıad.: f.:ıatiyet:te bulunduğu n:ı.n olua.ur. 

Cemiyetin Jlltiessiel.et1 

iı;rt~pa.n Berberyan: 

... Yt"mıia: 

Hal· .. ,1 11• .• ,.; : 

Ca:a.t.:ı. Mumhane (':i<l. Nıı. 67. Bllee:ıc 

rak: ıaliı.th ne ~ahibi 
Gi:ılat.a B .... yazı.t n1ah. Ka\·.ıı so. No. 5/9 

Y1lmo...-:. ve Srvlm rakıları imaUt 
hanesi. sahibi 

i9t.anJ·ul Ba1ı.k:p<ız6.rı Yag~~?:ır &O. No 
21 depo ve -;:şıı K;r .s :-k~k Çam ıcs 
Rakı ima.littıanı>sl sahibi. 

GaJata Necat.i bey ca<l. Al! Pn ;a ""· No 
45 şarap imal~thane-ı ı-~hibi. 

Sirkeci Demi."k.apı cad. Nölll-thane so. 
No. 22 Yalova gnzoz irnakithan.ı:'..:I 

sah!.bt 
Ccnberli'taş PeyLkhane so. No. 1 Turşu 

cu. 
(Y k rıti. •iml<"r, yzı.zı.11 olan mC-esskle'!" Tiirrl;'.:3,..P Cürrhur'yeti tahiiye 

tnd.~<l. r' .) 

İstanbul Elektrik 
İş' etmeleri 

f ramvay ve Tünel 
Umum Müdürlüğünden 

23 Mayıs 194'.i 
18.00 Pr°"1'"am ve Mea.Jeket 

Ayan. 
18.00 IllilU<: Rııd,yo D•ru Oıtte<tııı

~ını.n H~~ Telden Programı. 
18 45 Raojyo Çomk Khllıti. 
19.JO C.cın.-e~cet Saat .Ay~rı 

lia.berle-r:. 
19.45 Seroc,,t 10 D•lr.ka. 
19.55 J\IüZ.:Jc: Ş~;'kı ve '1'ür1cü.i.er. 
20.ı 5 R~vo Gaze-te-~. 

2!JA5 l\.Iüı.:.k; Kıs.a f~u;:t Prç:rauıı. 

21.00 KODL:jlfla tAr.a Ese:kr). 
2115 .Müıi!c: IY<llleylc' İslekkri. 
21.45 Konuşma (Şi.ix ve Nesir Saati) 
22.0iJ '\1ıı2'k: Radyo Salon Orke.tı1'-

.ı.ı. ( Vlv-...o.ai~ Ncc:p Aı.'-'ın). 
ll2.30 Me,nı..Ket Saut Ayarı, Ajans 

Haberl.cTi ve Bo~::;~Jar. 

22.45, ~2 50 Yarinki PMgr•.n ve Ka· 
paıu.şı, 

Ilakk:ıllar ve Miislalıder.ıini Ce 
mi~ctindeıı: 

!lleskğ.n ilerley'l>'ne medar o -
laca l< bi.!giJ.eri esnafa öğretıınek, 

1 

esııattan acz ve müzayakaya dü -

şenleri hastalr.l'ı, ımalı'.ıllerı ko -
. rumak ve esı.af ar ... sırııda esnaf -
L!ktar. mütt•,·dlıt .iJı.tıbGarı hallet 
rnck mu.k;,adlJe rnücs©sleri aşağı-
cla yazilı ZC\at tarafından te:;ıs e
dil,-n (Bakkallar vr Miista.hdemi-

1 ni CPmiyeti) nb 3512 sayılı ce -
miyetlcr kanununa göre umumi 

t heyetce tadil olunan ni:zarnınao:rıe 
tasıcw< ulu;;rait i'tanbul vilaye\.i -
nin 35 sayı \ e 8/5/942 tarihli il . 
mühaber ile tescil edildiği ve cc
m;yel.u Türbede Bab:d!ı c-adile • 
sinıde 10 :No, lı c 1 

b;nnsır.-ia, faaliyette bulwıduğu 
1 ilan o1unur. 

Mürs-'6ler: 
1 Mehmet Kcmalettiın T. C. Be -
' şıkt;:ı~ Az.z.iye C. 134 bakkal 

şc,·~ T C. Sultanahınet Üçler 
lif. bakkal. 

/ Cucıi T. C. Çaınhca iskele cad: 
113 ba:.ckal. 
ı lbıahuı T. C. Sarı~ er İmam ro: 
2 bakk.11. 
Aılıdııllah T. C. Fındıklı Dereiı;i 

T:ı.~ merdiven S<>: 4 bakkal 
Ahmet Lii.t.f'. T. C. Be:,oğlu Har 

\ biye 1foiTut';·ct so: bakikal. 

1 

.Ancı! :d T. C. F\criköy Bantıhane 
C. bakkal 

1l~l..:ııu1 R(mzi T. C. Sa.matya 
Arap kap:sı :.ı. t.kktep sa. 8 bak-
kal. 

; Tl·rı.iler, Kunıa~çı.lar ve hazır 
elb •cr•ler Cumiyctindcn: 

lt::-..iı.:ğin ı!crlc} :~ıııe n~edar o
lacak bilgikn e>n•fa öı,'l·etmek, 

ı _ M·ıhamm<n bedeli 7600.- tı.ra tu1an 3300 kilo C"Jk clb:Mı ve ı>albo &.<"k 1 lt .. k d" · esnü a.ıı acı ve muzaya ·aya u -
a.rU·rıına usııı.y:.C .>aLılaCP.khr. . , • , . 

2 - Arıtıtırnuı 26/~/942 Salı günü sa.Jt 15 de ~fetro J-ianının 5 b.ci katıııdak:i şer.lt·:ı, hastala~ı, nıcı.ıuljcrı ·~ -

1 

ı u.niaK ve c.-:;."la1 arasıııua L"s.-.ıailı.ıt 
lw J,.y<>n cdası.,da yapılacal<ıt.ır. . tan mütevellit :Jıtikıfları h.;ıllet -

, - -:\1uvakkat ti!ır.:n;ı.t 5'10 ·- L:radır. f rrıek rnaksa.dilc ıııü ... ·s...;lıs1eri ~agı.-
4 K'lk db se ve pal~>l.:ır Ş,şll Tramv.ıy drposu.n.da her gun saot 14,30 dan d , t i d te . . . . . a ya.zı11 OO\?a wra ın an sıs e-

16 31> a kadr. toru.eb.1", 'I T ·ı K l ' . ·ıe .,,, ·ıe dı <'n ( eı'7..ı er u..'l'laş~ı ar ve 
5 _ 13• :tl ·~r·ın .K\J.nunl ves11;3Jarı ve muvnk.ı. ... at tt"n1.110ıtla .. ) 1..-:ın edı n . . ' . . 

1 
. . . . . hazır elb;:secıler ccnuyet) nın 

gu:-ı. , e ~aattc Kuınl~yvn<ıa hu:t..ll' bt.ı.un.m:ılor~. t::;,644 .. lı · tl k 
· 3Jl2 sayı cc.rn;e er ar.ununa 

La.rri •Olmaz. der gitıi başmı 

salladı: 
- O halde sizi yolunuııdan ait-

i 
1 

1 

. 1 
Otoınubil hetTMID hareket etti 1 

'kDymiyıtyım. 

- Pek515, &iz 1:iılirsiniz, çe4<! 

ve yine sür'atle karanlığın iıçinde j 
kayboldu. 

Larri arabanın nüma.rasınr gö
rcmedıi. Çüdkü ark~d:ıki kırmızı 

l:furıbll'sı söndürülımüştii. 
Larri bir sigara yaktı ve kuytu 

bir kenara çektiği küçük alxımo
biline dıoğru yüıiidü. 

• •• 
Bır hafta sonra ayıı~Larri, Oks

ford Strit'dt>la Fiess)ı lokanta.wı
d;m ç>klywdu. Oll'U görenler ha

linden h şüphelenme:olerdi. iyi 
gıyır.m.i.ş, iyi yEmesin; bilen aleliı
cic n;: ...:.:.t".ı1da§! 

• la<i.am Van Ri<ıı>~ ~lcıasları 
çoktan >atılmıştı ve Larri daima 
ortclc.ız ve yalnız çalıştığı i.;::ı, 
ktıntlı.;hıi data m4s~eriı!ı. ve d<-ha 
E-m ıiycıt nı L.~ .1.cr<ıu. 

!erken, biri':;inin ahbapça oımuzıı
na dokunduğunu hissetti, bu, u
zun~a boylu. ~i.-;ınıanca, şen çt>h
reli bir adam<lı. 

- Bonsuvar Larri! 
Lani kendiati bozmadı. Sad-Oce 

s!garasının külü düştü. İçiınd<>n 
bir iırpernıe gcçirdiginıivıı yegane 
delili de bundan ,Jbaretl<aldı. 

- Bonsuvar komiser sizi hangi 
rüzgar bu taraflara attı? 

Ht•ııhalde bu rü'zgii.rın iy~ bir 
çy olmadığın; sezmi,<rti. Faokat is
tifi h.iç bozm<1mak ve na<lik gö
rü !"lnek icap ediy•ordu. Etra1ına 

seri bir nazar frrlaıtı ve denhal 
vaziyeti anladı. Yapacak bôr sey 
yoktu. 

göre umu.mi heyctce tad;l ol<UJan 
r>İzamna:rrıe ta>'dik olunarak İs -
taııbııl >ilılyeti.ııin 2Gl sayı \"C 

8/5/942 tarlh.li ~lmiihaıber ile tes
cil e<lıkl:igi ve cemiyetin> Türbe 
Babıali cadıdesmde 10 No. da Es
naf cemiyetleri bmasınJa faaliyet 
te bulunduğu il.in Qltınur. 

M üe&.!i5ler: 

Mustafa Sami Özgixitli T. C. 
Terzi B. O. lstillclal C. 4-03 

A.lıuıet Temel T. C. Teni B .O. 
Mis so: Lmıoner ecuı.nesi üstün -
de 1 

Mtthiddin Bürün T. C. Terzi 
Galata Hara~ı so: Scla.c<ik han 

luet Üm•er T. C. Ter.llİ B. O. 
İstikliıl C. Cığ Ap. No 1 

Şr•Yket Musluba~ T. C, Terzi 
lstikliı ı C. Anoooh han No. 1 

Biraz daha ı;erklt komiser El- Cl·mal Bürün T. c: K. Teni 
ford'un mesleginden olduklarııııı ·htı.k.13.J. c. M.,.ır Ap, 7 
hiç şiipli<> etmediği üç ki,oi daha\------------
duruyordu. 

:Bunlar geçen biT tabiyi dur-

k 
Ya-2L'Tlı.t.wl. k.iugundan dol.:i.yı (:f'iı.. 

ounlu.lar "eh•~ ~csıni ç • aıınuyan 
. . .. . _ 1 µ.n Malarmaa C86us!M Düelkıw) 

La1 .... vi b 1 ru:ltr<l.ıcr. TaK~ü K~ı..rıan-ı .. k !.Elıl Silibıe ka~ı Kılı\· As1an) ie-f .. 
Roo l ~'·al:u?uı:~t d ;brru .Y'Ol aldı. ı;~;-,.,,nn.zı a-r-,cdeını:dı.c. Okuyucu .. 

tTIZAR 

n QCl\11· dıl< :·'" z. 

SÜMER BANK 
YERLi MALLAR 

PAZARLARI 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

:\lücsse..emiee Ait telefuıı nuınarolarırulaıı bir kH<Jnı lıcııiit; 
telefon rehh~rlııe geçirilmem ~ bazıları da değişmi.~ olduğun 
dan lftzumsuz muhaberelıerc sf!bebiyl"I veribncmek üzere mer• 
kez n m:ığazalıır ımı:<a Ut a5ağ.ıdaki numıu-alıınn not edihnesi 
rwa aluam, 

Merkez: 

Mağa-

zaiar: 

l\lii- miiılürlüğü 

Mü- n >tidiôr muaviıııliği 
Müşarirlik 

Miie'!SeSC ıııuhe .. ~niği 

Teknik miifet.ı:şli.k ve oıuhaı.cbcı 
servisi 

i\Iiiral<lplik 
Yaz.ı işkri, zat işleri ,eflitcleri 
İdare Medi&i odao;ı 
llfiifetti~l.ik 

Pamuklu servisi §eniği 
Pamuklu (iplik ve bez işleri) 

JUuamelii.t 'cnislcri 
)' iinlü servisi §efli,iO 

Yünlü (İplidc ve kumaıı .işleri) 
servWeri 

İ•lanbul mağa.zalıı.n şefliği 
Toptan mağazası 
Bahçekapı perakend~ satış mağazas.ı 

Beyoğlu 

K~ılık:;iy 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

) 

t2382 
22814 

) 20960 

2350S 
) 
) 22871 
) 
) 21639 

2264:; 

) 

21823 
20950 

21639 

) 24150 
20517 
41082 
60035 

İstanbul Bölge İaşe Müdürlüğünden 
Kodl'omıı'lda milnl'.ııl 75- 85 lira oof'tli dak.tiJolulı:lar Jç n 27.5.942 Çar;::m.. 

1 
ba gu"ıi B3a.t 10 da Dôrdüocü Va«ı! Hanı llciııe; k<lllmda.kl a>üd\Jmik blnasında 
...ıntiiı~ı a.çılac.?x.~ır. 

1 'faiipler..ıı '.3r .. t...hlil.n gü..'1uı:u>&.ı evv~l müui.ırh~nü:r.e mü.r:ııoaaıt ederek bir 
ia.k:-p •• <ııne dıolıd.uxn-ı.a.lıırı 11:.n_ ohm.ur. '576.2>-

Gayri Mer.kul Satrç ilanı 
i..'°....,.Jdar icı ... J'ı.ieıuur: uğ..ıtldan; 

l!i.~sana boJ"çılu }lleı.n.in ınahcuı; &.eAt"ıJa. n;:ı.ha1. m~ No. hudut ve m'k .. 
t;µ-tıı·i{ylc, D'11ı.h.arnmftı kıy1netı-er1 ve ha.il bacz:ır va.z.;,,ellııt.ni :J.iLtll &~1 meııkuL. 
ler n 1.1.;l~wni hıii.U'Ul.1er o.a;!"e:6inde n-tılaraJr paraya gıe-vrilrn~'ne kara.ı- \"'eril. 
m.:~--t:.r: 

1 - Tapu K~nunu•vvd 331 T. "" 40 No. da ka.y1llı Kartalda Üskt:dar 
cadtle~nde canl.b: y.em.lni An~ EtUlıd_n.in clilkkanı Yesar! Pauca. Kalla vere ... 
seoi dükkılnı, arka.sı Piya~a maha.Jlı, cephesi Üı>kıt..dlıl.r ca<idet;;i ile mahdut 52 ?ti. 
2 ve tanıamına \ 416) lira k. y.n:.eL takxi . .r t:dil.."l.4 olan tapu ka.ydma nazaran kah,. 
veh.J.ne ~c\'ır. ar&Jlın ye:,.~ ikıi. seıı.:m Lb::..riyle yirmi seic':z. semnt 

2 - T:;pu Koı.nu:ıuc\·vcl 331 tarih 41 No. da kayıtlı Kartalda. ti ... üdar cadde.. 
oi.nde canibi yerr.ini An~-tas E. dük\5.nı, Yesa:t P3ura Kalfa. dil'.dc5.nı, arkası Pi
ya..-ıa ın halli, cephCsi Ü ... '\üdar caddesiyle mahdııt tamamına (416) lira kıymet 
t,,k,\lir t.-d :eı t;:ı:p l k.ay<lu •. :ı na.7.aran gB.2mQ lialc."'1 arsanın 63 aıeh.imde 18 sehml. 

3 - Mayı,s 335 ta.riiı \."e 721 No. da ka.:rılılı Kartalda CaJn.i.., Şer."J mevk.l:nd 
nıit:Ub. ŞerU Er. ı...eı.1. Ye.. ·ı de e Ağ• "ercsesl band 
aıbH Hamam matı, C<'p!ıeıı;, Camli Şerif sdı:ajiı. ile mahdut tau.ıınıına 162 l!.ra 
GO laıı'Uli kıl"Tl'lel takdir edlJeıı 110 ııll!tl'O muralıbaı ewt'lce hane eıye.'m mu~ 
T ı.: a"'3.nlll 77760 seblm )t!l:ıari;yle 4m6 ııebmi. 

4 - 'l'aı;ıu Ağustos 1335 tarltı ve l~ No, da ~ Kar\•kla Oekiidar cad.
d.es:nde Şackıın Gilrcü otlu İııtey;,, luhıvesl., f,j'.rna.ı.,n Ü*üdar caddest, Gacben 
Pcrık::. Vtl-ed.i KM~ dükk:.nı. Qenubeıı P yaaa cadde.s.iylıe In'hdut ta.m3rn~a 36Ş 

li!ra kıv·meı to.ııııılr edilen 46 - mura!;baı a,,.,anı:ı .ulüs hlssesi. 
S T'•PU A;ıuolos 13~ tariiı ve 146 No.da kay,tlı Yakacıkta Pendik yolu me\-

lcik.<ıc Ş<ıritan M'111'vell! Süleyman, Sima:en Şeyh Jl:Wırıll, Garb<'n Tokadlı Eoat, 
Ccntt.Le:ı Ali Reis Mahdumu Hüaey.in tarinları H·e mahdut 2530 metre murj.bbaı 
miktacmda ve dört ıaraiı 24 ~ ağa~!a•~l<! mahdut ve tamamına 150 Lrı> 

1 

k;;rml'\ t.aita.iI ~eo ıanıanın ~le blr lıJ<;ö(:Si, 
6 _ Tapu 133~ lıır.h ve 147 No. da lı:;,y>th Yalı.acıkıla Hacı S<'!er Kuyusu 

mevkinde Ş&rlrnn R«qJ Ç&vuş tarl11.Sı, Şimalen Ali. Rei:s mahdumu Haaan tar-
lası, Garben tarik. Cftluh<::n Anıavut Hasan tarJuı le mahı:l 1.ıt tamamına 60 1ira 
kıymet takd'r edi~ ;ç~e 4 zeytin ve bir J.nc;r aia<:ı mevcu.t bulunan 919 me-t
re murabbaı tarlauın üçte bGr h1ıısesl, 

7 - Topu A.ğuslos 335 'l'. ve 148 No. da kay;Uı Kartalda Hamam ookagında 
~in: ve aı:k<m Şerit Ali n~aı.ası. ve ~<>si Ye.ui Ha.!Lz Avıı.i hanesi, c-cP
hesi Hamam ııokagı Uc ınahılu.t \amamına 292 }il'a luymet takdir edlen doh.1'11-
dc 9,j5 X 6,45 m<'tre eb'a'dında ve z.em.ictlen 0,70 metre irtifaında bi.r ev b.:melt 
ınc·vCllt olan ar&c:r.nın üçte b~r bimesi. 

8 - l'apu AgıısLas 13:15 T. ve 149 No. kayıt.lı Kal'lalda. Soğaııl:k caddc~·nde 

Şı.• rkı.n Tarik ve bazan M1gırdıç han'!'Si. Gu.rbt.'n Ş!m~ifcr gW.ergô.hı, Cenı.ıbe!ı 

h9.Z..J.1.e n..:ım.ıoa ist"mtruc edilen mürur ve ubura.. ~ kılman tarik. Şln,altn 
!\I:;tud1~ haoesı ile mahdut tamuruna. 56 }!.Ta kı~t bkdh· edilen an:anın tiQ 
rubu Jıi>;csıyle d ~"'' rubu ~ 612 seHlnı<le ~14 ..,hnıl. 

1 _ İşbu gnyrinıeı>ktılün arttınr<l ıartruı.mC&i 26/5/1942 l&r:h.rıd•n j,'!i\>aren 
g;ı_g/:554 No. ik i~sktdar İcra Da!.resi.:n r::uaoyyen numarttnda hıerk<$1!1 gfue
bE~r:N;i için açıktır. İl!ında yazıtı olanlardan fazla n..o:.lümat ahn.a!c i~iyenlE-r lıı;
bll ş-:ı.l"" ... .,,ame~'e , e 939/2.554 dO&Y.3 numara :yıe Jl)4...~uriyeti;r.ize müracaat et,.. 
nıl"i · •ıt'. 

2 - Arıtt..ırı.11aya ~ı.rak it;.ı yukarıılf ycız11ı kJynıetin yüı.de 7.5 u niSbet.in
de µey a.'kçe&.; \~d. n~l!.i bir banka..nn tıemi.n<ıt mektubu tevdi edi!ı.:cektir. (1\.Iad.
dı! 121) 

3 - İpolek s:ıltibi ..ı.ac:ıJclılla.rla di~ aklk•darla>nn ve i.rf.i.!a.'.; hakkı sahipd"
:-ln:n gnyrimen.ku1 ü~iod<!kl baidlarını, husus!yle !ai2. v.e nıasr.ır:ı dair olan id 
diıtlarını iı§bu iU..!l tar.JUı.den. itfbaren yfnni gün içinde evrakı ml!sbiteler"le blr
Lık.~e ""'lemuriyetiıru.:ıe bildinneier:i icap eder. A}:.!ii ha1clc hakları tapu s..oiJ.; ile! :;....
bit o!.ııuıdık<;a satış Qedelinic. paıylaşm36ı-ıeuın harç k.aJ1rlc?r, 

4 - G-03..erılen günde artt.ı.mıa.ya iftl,;rk e<lcnl~r arıtırnr ~ .. ri.narr.esini oku
muş \'C Iüzuınlu rn;o.l:üımah a.lmıo ve bunlar taına ven kabul et..'Tliş ad \'C iLbJ.f 

olunurla..r . 
~ayriıuenKul G Tenımu.x 1P42 tarihinde Paı.arV:-s.. günü s!!at 14 ten 16 ya 

k.ııdar Üslcüdar İcra :ı.ııemu.rluğucda fiç dera b•grıldJJct,m sonra en çok arttırana iJı• 
ıe e0;1ır. Ancak a~tl.m~ bedeli rnuhamrnen kı.yn.etn ytiu:ie 75 1n' bıılnıaz \>C')'a 
satış i.st.i;yenin alacağma rüçha.Jı olan diğ ... r alacaklılar bu!unup ta bedel h..ınl ...... 
rrn bu ga.yri menkul .we tcm.ia e<ıilıtıiş ala.·akl.:ıı.rınu1 mecc:ı~un.dııı fazlaya ç~~c:nı.:::z-
.,a en. çok arft.ı..ranm. taahhüdü bili kalmak üzere arttırma 10 ııun d41ha .ttı~~-t 
~- 16 Teırmııı:ı 1942 tarltı:nde Pc~ı>be ııwıü saa, 14tcn IGya ka<hr l·-t'"J:ıl 
icra l\'Ic-..l.l'Ul"lu.ğu odasında. 2.I'ttlrma bcde.;.i f':atıs ~~yenin .ııl<ı<:J.~ına rüçhan1 ol:ıfl 
diğeı &lacak.Warın bu aay ·lmıeıılrul ile temtn rdilmiş alacakları m<'crou .ela~ 
fazlQ:ya. çlkrı1ok ıartt,rle. en çıc*: ar1ıtırQna ıh:i!e e-<lilir. Eöy~ b~r bedel eld t."Cl•.v 

"""4'>• ılıalc y~ııı."ımaz. v~ sa<ıt tnlt."bi da""· . .. , 1 6 - GayrJmenkul kendiaille Lhal.e olıınon kı.JTIBe derhal veya vcrık'n ır.uh·~ 
iç11ld~ pan;rı vıennezse iıhe.le lt.&nırı !e-aho:unarak kendismdcn evvel en yli.As-'• 
~ bulunan k.lırnse ar2)(..-tınil olduğu bedelle a-"!ınağn. razı olı.:!"'.~3 ona, ra: .i. <'y 
ma.ız veya bUltırırna28a. hemen ::"edi t;ün miid<l'Ctle artlırn1aya t.~ka~!'P en c:-0JC' 
ll!'i1ırana iıh.lle edhir. J.k" iha:-e acumdaki [Jr:..: ve geı."<!11 g'jn~:- lçın yuz..!~ 5 _,ıell 
ıva po1unacak faiz. ve dCer ara.rl.H _.,·nr·J hJkır.e ha.<.-et ka.hTıaks111n ınf'ı!ı~un~·<' .... 
tioıı:ı<:c alıcıdan tahaU olunur. :ı.fadde 133) . :J 

7 - Alıcı arttın.na bedeli. t:ıa.ricinde o~arak yo!n..rı ı,&.pu feraı':, h:trcını, ) ırn: 
e1;.ı.. -yak.ı:t t.thlrı bedf'linı ve U-.ıalf' ka·ar pull.!rmı \•tr.u<'ı~c n~cburciur. 

- - . - ~ı Miitır-rslrim vergi.leır, tenvirat ve tana tat "e de!M.liye res:n ndcn mut-c~r · 
BtıiıerlXYe rfisumu ve müttta.tim T&kıt 1ca:-cıs~ .. h.c.:ıya lllt etm .. ):!'fLp \U"1:4~ıma bede .. 

lin.dftl tenzil olumrr. 
İ.>bu py.rimenlcuhUı yukt.nda ıı'"'1e rllen tarıhle Ü••öd.r İcra Memur•" '

1 

· <lalı·-lndc S<lf.ıJ;ıca••ı ııtıı' odao•ııda 11bu ı.ı..n ve ctis1erıielı a.rttıl'lll6 f'll""1""""<• •• • 

olunur. (939/2554) 

8ABİl' VE B~Ş)ll'flARRIIl ElUl iZzET BENicr. 
Jlll.ŞRITAT UİRF.K'l'ÖRtl: CF','Jll'T KARJ!..Bl.LGL~ 

!ON, D:LGRAP MATBAA.Si · 


