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Y..ata: M.ANTD 

ROOMYelt'ln laarl9e mani ol ... lcla 
IOD n lmit ıs b çan olarak 

J p0n im nto ı derdlil m ... -
jı mllteülp J J>OQ8 harp llln etme• 
den ene ani olarak AmerilraJa kartı 
f len muhasemata iP m ir. Hun, 
bütiln llJad haJatmda, Amerika mah
tırauna J pon lllllıtmetının verdiii 
cevap kadar ma '111 Jalan Ye tahrif· 
lerle dola bir •eslim ile brtlla11Ud•
imı •• bla cenptan mel J pon kaY
vetlerhtln alcôça taarrua secUJderi
ru ıaö.,ı.mı,tlt. 

- • :iij; ...... ~ .. - - -- ... -- .... .. .. -~--- ....... 

Htltr'in Avrapaclakl •ferini te

Gelen haberlerden anlaııldıima sö
re Japon kuvvetle , ant blr taıırtma 
h eketi ile •• ltart1 tarafm nnetlen 
na daiıtmak mab dile Q'11l zamanda 
Ha ai ve Guam ad lanna, Fılipınln 
ınerkezı olan llanU&,.. taamas •tmlt· 
ler, Siııppura bombarclımıuı etınitlc•, 
111 lan .,arım aduımn muhtelif yer
lerine aüer çıkarma tqebbiislcrınde 

Britanya donanmaunın Uzak Şark filosu.na mensup bUyiik harp gemileri Slngapur açildarmcla 

min eden imlllerclen b.rı de; 
Allball motörl•e latalannın. akla, 
havaala7a ıııimayan, ıunanııtt ve yıkı
cı ıiıra'tiydi. Son zamanlarda prk 
cepheamde kallanılmakta olan ve 
Panzer kıtalan denll• Ahmnyamn 
aon ıiıtem motörise kıtalan hakkında 
ataiıdakl maltmatl topladık: 

bııl~, Uttl Tballancl arulalne 
ııırm.tler " Wü• adaunı i1Cal eyle
m terdir. Pasif tin muhtelif yerlerin
de Japoap ile Amenka ve İnciltere 
denia •• llaft lmnetled araaJDcla çar
pıpnalar denm etmelıtedır. ROOHVolt. 
ilk çarpqma1uda Amerilran ...... kav 
•etlerinin lra.,ıplannm alır olduluou 
ıoylemlttir. 

JaponJanlD Uzak .. rkta -Abnan:rıı
llın Avrapada .,aptıiı sıb~ teıebbUsU 
ehne alarak ani taamazda bulanması• 
nın kendiıme ılk hamlede bazı mUTai
faıa.,etler temin etllleti ibtımall Yar .. 
dır • .Fakat umı lirecek bir uked ve 
kuudl barb mukadderatı baldmı&, 

kola, lraaıulan ba muvaffak17etlet'e 
inat ..... lllr lal1dlm ~•ot

ııa oımu. 

J.....,.._ mltıcaı. .,. mltwru 
~i79UDcle balanmallDID Ameribya 
emın edecell fa)'dalar da ihmal edi

ek lradar ldlcil delildir Bu taamı-
un, Amerllrada m 111 blrlltl clerhal 

takviye ettfll selen haberlerden an
ilmaktadır Artık bundan 90Ma A

erikada inflratcdarm RooHYelt po• 
t kaama lrarp menfi faeliyetlerde 

bulunmal•n b11klm bhm71cütrr. 
Sim'°" kadir ROOMftlt al7aHtlne 

ınubal f olan eül nlalcimbur HOOYer: 
'r ar~a atraJu Amerilwuıı mqnı 

harbe sırmlt oldaiunu aCSyliyerek 
tin milleti Rooıeveltln etrafmd3 

topl•nmap cluet •&maaür Amele tti
i sr991en ~ •erilecefini ve 

ı lerin uamt verimle çalıp
'-klanm bQu etmltlerdir. 

Art* Amtrflra lllUHUD lra7aalda• 
tnu n llldt8tTtllal tanwniyle milU 
llaüdafa harbi lWımetine ko.,acaktır. 

Büyük Dünya Harbi : 
Londra kaynaldsma s&re: Japonn 

bil taarrua Ue harbi bllfWI 
din,. harbi ballne Hlmnıım ..,. J~ 
Jlon llJaletl kliıldn blmre eclilmek· 
ted • Ja,..,.._ YU!fell, Aıa.an,.. 
.A.vrapada ao..,et Rua.,ayı ve İqilte-
"11 malltp ecllnc179 lradar Amerllran 
1-.etıerlnl ........ etmek, 71Pf&tmall 
e AmerilrQI !nstlten7e .. au..,..,. 

hrdnn 94eml)'edı bir vasiyete aoJr,. 
lllakbr. Amapada mllmırin amclata 
lletlce a1mddrtan aonra AlmanJa A
~ lm'p Din ..,. Japon,.,. fii .. 
Jen :ranlım edecektir 

Vqiqtonc!an ıelen ..... -. ı&re: 

UZAK ŞARKTA 
lngilterenin Durumu 

uzak Sarkın anahtan olan Sin-
sapur limanı, Holanda Hındis

tuu ile Mal•.,a Jal'llll•dunu bir
birine batlınn bolu• kapar. 24 ki
lometre boıanda ve 21 kilometre e
ninde olan bu ada, balta ctrmemit 
uk ormanla kaplı oldaiu için ani 
bir hareketle zaptedilemez. Karada 
mltrablz '11'ftlan ve dunyanın en 
atır toplarfyle müdafaa edılmektedir. 
Den1fte dahi dunyamn en İyi bahri 
iiaail olduia zannedıliyor. Çunkii iki 
çıkıt 7ert vardır Yukarı kısımdaki 

Jollon bolumdan olan maJıree P· 
yet dardır, ııtııldan bataklıktır ve 
en )'mi tecbiut il• tahkim eclilmit
tlr. hldrde tana'• ldlcamlarblı 
sıkınuı maldemel olan 7&1111nlara 
lrarp mlclde1• etmek icht aon llltcm 
111 teakilltJ Tardır. 

Cephane için '9r altlannda btlyGlı 
depolar buırlanmqtır. Bwılara bom 
ba tesir edemez. Ayrıca Japon,.. 
mllltelna olmak eartile Uzu Sukın 
Cll bnetll atel.,elerl burada J'8P1l-
11111tır. tıtt boiuı mabafua eden 
İnlil1s bahri Uaall budar. 

Japonlar bana diiıilndliklerl :çin 
lılalaJa :ranmaduınm berulur.ı 
Sinpparan tiıtilndea açmak iıte
mftler •e bana da ticari milnakalltı 
kolaylqtırmak bahaneıııni ileri sfır
miitlerdi. F k t ba tasavvurlarını 
kuvveden üile çıkarmayil vakit bula
-cblar. 

A merlb ambarsoaa, lncıllz ab-
lolraıı Japon)'8yı 7enl kaynak 

Jar balmütan menedecektir. Japon
,. ilmltsls bir harekette 11almw:ak 
anP Geçen aylardaki ıtratejllerl ba 
ADDI YU'ebilir. Muttefilderin kav
vetll müdafaaları Holanda Hlndiıta
mllUI .. .,.ı makann1etini mlvuene
lettirecek bir tekildedır. Holandab
lar bir kaç tayyare aldılar, aısbr 
toplQOrlar, falıat mllttcf klerln nr
dnnma ralmen ne olu ba bvvetin 
ebemmi.,eti 1oktur. 

Sonra bir ele Çin teçhizatı bakı
mmdan ehemml7et alan, Blnnan.,a 
Jl'Ola olan Tbailand'm müdafu11tn 
da dilıUnmek lbmubr. Eler Thai
lancl haıunlarmm kuwetlnden celd
nerak mUallllane bir ifrite mtluade 
ederse 1nsUı. eaıni.,etinl tehlikeye 
diitllrllr. llqapar mtidafaası senif
lemiftir. Tbai'nin bq tehri ol n 
Banlkok'a lraclar c*malı. Ba aaret
Je Uau Sark üalednin aailamlıtııu 
muhafua edebllecektlr. 

•••••••••••••••••••••••• 

DL\11 ltlnllı ........... 10.10 .. 
llVTBll AJL• 

•••••••••••••••••••••••• 

Jtooae.,8it tarafmdan içtima& davet o
cllen Jconsr.. tttlfalrla Jalm• Japon· 
>an clıllll. tlc millver dnletine lrafll 
- harp illa edecektl~ Kan.adadan •• 
llolandadan bqb, Panamerikan kon
feranaua berlmısi ltir Amerika dev
leti bir ...... atndıiJ takdirde bil· 
tlbt Adlerllraa dnletlerinln miltecaYlae 
~ barp ua.a eclecelderi baJdnndaü 
lı:aftn ımciWace. Puama, XOltarika, 
lf ilrarquwa dbnhari.,.ılen de Japon· 
~ brtı hup ilb etmitlerdlr. 

iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii 
EDY KANTOR 

an 1141 M çevirdiii • IOll ve 
ea stbel temsili 

ALI BABA KIZLAR 
PANSIYONlJNDA 

(TCRKÇE SOZLU) 
ve İncilizce orijinal prkıb m-

UZAK ŞARKTA 
Amerikanın Durumu 

UZAK ŞARKTA Bir Panzer KıtMmdıa 10 - Hafif ilallal leYUUlll 
tanla böliiiiind• bir mifrae). 

Holandanın Durumu Neler Bulunur? 11 - 8abn. topea atllJeli. 

En ehemmiyetli Ye en kavvetli A-
merika Unu U sak Sarktan çolı 

uzak olauwna ralmen Hawai'dır. 
Pearl Harbov Filipln adalarmdalri 
Maniladan 4787 mil m ... fededlr. 
Hawai adala.nnm ba•aa.,.tl rerU 
halkın :vllzde 17 alnin Japoa.,ah ol
maııdır. Onlana harp illnmda A· 
merika harekltnu eqelleme ihtimal· 
len vardır. Amlriblılar blll'QI blı 
üıı haline lro7IDa1r lcla bu.,tUı SQret 
aarfetmıtlerdir. Oa1na adaa Ameri
kalılara b1r mıt.,on dolan mal oldu. 
Liman blltlln Amerika ftlonaa ala
bilecek kadar Pnittlr: ~ ~ 
da IMirde daimi 'Olank 25,000 uker 
mevcattur. 

Ba ada San JPnmlsco'clan 2000 Jel 
lometre aı:ak oldata halde blltüıı A· 
merlka ıtratejiainln hareket noktaıı
dır. Siımlde, tanare iitlert tetkil 
eden bir çok aclalarm merbstdlr, 
ayni zamanda l'Wpha adalanndau 
taknöen 800 mil -'edecllr Alu
rlka ba ad.QI ""1ce diplomatik bir 
düıünce ile talaklm etmmıltti. Ada, 
Japonlar taralındu kontrol eclllea 
bir ada ll'tlP" Ulllllda hladah l• 
ı;in aabrt ldmQ9 tedblri)'le atm
&aıılılı tabrlk ___. tatmaemlttL 

Hawal adalarma Pll1p1n aclalannm 
ehemml,.ılni de Uift etmek icap e
der. 7000 den mürekkep olan bu ta
kım adalarm c ebemmirtli limanı 
Manitadır. AmeribDm 411 ticareti 
bakunmdan betind aufı llPl eder. 
Ticaret itibari7le Amerla lchl bir 
altın madmi dameldlr. Amerika. .. 
750.000 ton teker lranutı. 15,000,000 
ton koko, bittin cemıbl Amerilranm 
iatibaalltaa faik olarak altın. krom, 
kul'fun. llllDllMS, demir, blldir •· 
tar. 

Manlle limanı ecnebi bir filo !-
çin npteclllma lılr mnlddlr. 

Gırilecek ~ 11 ldlometre olaa ll· 
mamn ortumda 200 metre .,alraeldi
linde Correclclor adau vardır. Ve 

Eter Hinclicinl Balerinden n u· 
ked tef'"11klannclan latlfade 

eclebllirlene. Japonlar lcht Hol.anda 
Hincllatanı en kı~tli bir hedeftir. 
Htlcamlan lqlltere lcln pak tehti
k.U olabilir. Zira bu aaretle Holan
da lmparatorlllfuu mlldafu eden 
Slnppanı felce afratmq olur. Eter 
Japon.,a Cava, Samatra Ye Bomeo• 
111 alabilirse, imparatorlu rllyelan 
balıibt olar Petrol, maden lt!barf.,. 
le bitma tllkeamu kQnaldan bl
huna balm, lralQ, lraacak sibl harbe 
lllnmla maddeler, ll&c bümundan 
biltiln dflnnam anahtac oldah ld
nin ılbl .. .,ıerı J•PODJa daha barp
ten enet dcaıt bir damıılna'• tabi 
kılmak iat!.,orda. JapoQa blllanaa
dıtı ba maddeleri ucak 14 .., ldare 
edecek kadar depo ettllini iddia .di
yor. Acaba ba ml44et, .,.ı taarru
larla daha sl711de ualmq obm.,acü 
mı? Stoklar blttitl saman JaponJa 
oalan elbette J'9Dilemalr latl.,ecek; 
falrat banlan Holanda lflndiıtanm
dan tedarik etmek istene ber taraf
tan hllc:ama maraı: kalacak. Bata•
:rum reaıni bir orcam ta~• 167-
lll.,or: 

'"leker. llatik, nt... Nemls Yarla 
bir c;ıra lriittitu cıbl JU170rl,, 

•• 
Memleketin her tarafında kuyu

lar vardır. 35 kilometrelik Ta
rakan adaamda )'&lnu petrol ve as
ker var. Kwnpanya müdürleri: 

"Onlan lraba.l etmek ic;ln her tQ 

humlır. Petrole benatn lranıtırddr, 
Bonalarla limana kadar aaattdı. Her 
teF JU8CÜ battl danb bile tatqa
calr. Daldldeld bUJ'flk depolan da 
.,.acaiu ve butiin tuJumbaları b-
rac:aiız .... 

Teblike nldaıtıiı •aman bu cen· 
net bir cehennem olacak 

Bir taraftan Japon propqandaaı, 
mlthlt faalbette, Çinliler n Amerl
lrahlar .,..,. bm1ren can&YU'lar 
ılbl ıösteril'Jl'Or ı 

ba ada bir kale Pbi tahkim edlldl;i l!l!!!!!!!!!!!l!!l!l ____ m!!!!!!!!!!!!!!!9 

tc;in Uzak Sukın "Cebelltank,. ı dl
.,, anılır. 

Butiin bu iialere A~ 
Port-Darvba, Tburada7 adam sibl 
İqilia bahri tialeri de ilbe ~lirse 
muttefiklerin Usalr Sarkta ber tür
lü tehlikeyi kaftl}Qabllecelderi zan
aedillr. Japon.,a bir eok adalan n 
mtilılm tlalerl)'le lıtlll tuanatlanm 
lıavveden fiile çılrarabllme7f cllltbtlr. 
lliittefllder IOll .... mi'97Uılaa 

blllamnabcbr, Putflk fUon, Japon 
fllolanm mll~ ton ıecmell. A· 
meribb1ar .,. ı...w..ı .. iti ı.aıu..
mealeno kendilerini lnırtaramular. 
Kliıterek bir mlldafu pllnı, kavvet
leriain miiaavi aarette tevaii... ltk 
Aiutoı ayında iki clemokruınuı re
isleri, Church!ll ve ROOMYelt araıın
da ıeçen milnalratalar banlardı. Her 
iklat de plebe ca1mak iradeainde bir
lettilerl .. ............................ , 

S O M E R Sinemasında Bu Akıam 
'Edebt bir pheaer ... Emsalsiz bir 

film ola ve 

LISLIE HOWARD 
ve WENDY HILLIR 
tarafından harikulAde blr tanda 
aratılan ve BERNARD SHAW-
m eaerinden iktlbu edilen 

BiR KADIN 
YARAnlM! •• 

1 - Kotoliklet birlikleri (Ketlf ve 
tleri perde 1Qlllalr blzmetinde kul
lanıhr). 

1-Alır tank-} •ır tank tul'&FI 

12 - Her nrb1ı YUıtada bfr takım 
bmandanı ile birllkte karardb efndı. 

ıı - Pike bombarcbmaD tanareleri 

1ar (lltJ aıa,,-dlln tabur 
3 -TÜaJdar Her tabunta 100 tane 

alır tank 100 une 
4 - Hafif tank- taalt .,. ioo tane de 

1ar 1ıaru taalt nrdır. 

(Bir filo). 

llecma (qalı JU)ıanl 
!000 Zırhlı vuıta. 
14000 Aüerdir. 

Panzer Tümenlerinin Baı Döndürücü Bir 
Süratle ilerlemeleri Nasıl Temin Edilebilir 7 

~elret banrlanırken bir taraftan c1a pille bombardıman \a:narelerl 
.,. toPSD alaYt düımamn tank dalı toplan ile muıtahkem meTkl

lerlne •• lnmhldan tuzaklara huı:um ederler. Radyo vuıtui.,le bollabar· 
daman tanarelld. taülar ve kararılh konmtanlıiı arasında aılu irtibat 
temin edilir. 

~ .. .., -..ı •aaıtuiyle dipnan mtldafauında b r ıedik ac-
maya mllftffak olununca; r:1dyo ile serideki tanklar •aka mahal

line cailnlır .,.. bmılara ileri emn verilir. Bu tanklar sadece a4etlertı*l 
lattlnlQI clolQmlJtle llliidafaa batı rmı yanrlar. Sonra etrafa dalılarlk 
ve yanlara ıarbrak açıtan ıediil senitletlrler . 

MQD tarla1amMlan secerken llbı tanklar feda edilir. Falrat böylece 
arlmclan Selen tanlliara )'Ol ıu;ılmq olar Ye J>naer fırlralan etz'a.

fa dehtet uçarak ilerler Bu kıtaı. ilk muYaff~enne tark c.
hea" nde uiramıllarcbr. 

sızı EGLENDlRECEK-.... 
SiNEMANIN İNCİSİ OLAN BİR FİLM -
HANS RUHMANN ve HERTHA FEILER 

bıo1aadalı 

BiRLEŞEN KALPLER 
(Bauptaache Glückllch) 

PEK YAKINDA Ş A R K 
SİllalaaJln _. 11U1vallala.geti olaaJldır. 

'Denlderle---taJ"P-qan.-.•. •Dal•plaıta--bo-., •ölc•U.--•'llli-tlerln-•ot,..-' 
naslara meyün okuyan fen mucizesinin yarattıiı büyük film 

Bu perıembe akıamı LALE sinemasında 
DOUGLAS FAIRBANKS Jr. - JllABGABBf' 

LOCKWOOD - GBORGBS BANCB.OFT. mi bir kahk•ha ve neı'e kaYDaiı (PYGMALİON) 

Bu p:ı":1mb::~:.'";'~;:e=~da Fibnfnln iD: lnıai lflii-6dUe ŞBBBF GALASI _I DENIZun)'araKttrilARTALI 
~------------··---•-•I Bu akpm için yerlerin evvelden aldırılması rica olunur. .-............... _.._._ ........ ~ '~--------------------------

Ytibek debakir ve kuvvetli yıldız 

ZAR AH LIANDER'ln .............. 
KADIN SEViNCE 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

Safin Alma Komisyonundan 
Cln•I ve miktar Muhammen bedel ilk temlnmt Eıc.lltme ıuna 

Lir• Lira 

150 takım marettebat ve 
sandalcı kıflık ~ llOO 2'70 11/12/9'1 Perpmbe mt 1' 
eo kaptan kaputu :uoo ıao 111121M1 Perwembe •at 1a 

Yukanda :ruıll Ud kalem melbulat pazarlıkla ~ ~ aat.aı alma
caktlr, 

ıktan Yaratılan-Heyecanla Atepenen-FedakAr·lddanl 
Şeref Alan En Gilzel Bir Filmdir. 

SARAY 

Münir Nurelldin 
KONSERi 

Guy de Maupauant'in 
Jlql&ur ..,., 

BELAMI 
WILLY 

TAKYIMDIN 
.... _.. ......... Bi• YAP9AK 

Claunate C.IHrt • Clark 9üle 
( Türqe) 
Yqnıda 

ILHAMRA' ela 
ZAYİ MAKBUZ 

DJa ınoUtrOnOn 11112 No. b Ye 
11111 taribU OOmri1k mubua...-11! 
-.l 97Naalt oldulum• ve 
hllanQ kılıped• Uin olunur 

- J'llmjpjn ilk iraai aeıefia• GALA M"OSAMERF.Sl 

NOmune ve prtnamelerl komisyonda her ıan ı&illebfllr. 
bteldllerln kanuni veaUcalan ve ilk teminat makbuzlari71e Galata -

Mumhane - caddeal • M numaralı dairedeki 1&bnalma komisyonuna 
ıeımeıerı. (10721) 

'--·-------,- P'AZIL 6z 1 



t TAN 

Fatih Sulh Birind Hukuk Mahkemesi 

Satş Mem~nd~: · 

- Ba1tf Yazar, Kenan, Salın ve Servet ~fn tuari'uflannda 
ba1umın zirde gösterilen dört gayri menkul izalei şüyu zımnında açık 
arttırma suretiyle mahkeme başkatibinin odasında saat 10 da.n 11.30 a 
kadar )'aZllan şeraıt dairesinde ve tapo kaydına göre sablacakttr 

1 - Fatih İskenderpıişa mahallesi pazar meydanı yeni İak~erpa
p eokaiında 70,50 metre murabbaı miktarında eski 21, 21 mükerrer ıı 
nıükener 2/ 3 yeni 1/9 numarall arsa Ahmet Hanı evvel vakfından ola
rak satı 10, .solu 8 harita numaralı mahaller arkası 985 harita numa
ralı mahal önü 9 metrelik yol, mu."lammen ktymeti 705 lira. 

2 - Edirnekapı haricinde Emir Buhari Topçular mahallesi Rami 
kJl1a caddesinde eski 1, 2 yeni 4/1, 1/ 3 Ahmet Hanı evvel vakfından 
$81 tarafı han sokağt. sol tarafı Kanlıbakkal sokağı, arkası ktsmen han 
Jasmen meydan, cephesi Bayrampaıa caddesiyle çevrili köşe batında ve 
kale kapıstna çok yakın bir mesafede bulunan 19H lira muhammen Jtıy
ınetıi dükkAn ve milştemilAtı. 

Evwafı: İşbu mahal halen kahve dükk!nı olup zemini çlm~to dö
ıelldir ve oldukça vAsi bir de bahçesi van:Ur. Bahç~e yuvarlak mer
mer taflı blr havuz olup düklı:Ana bi tişfk bir de oda vardır Bu odanm 
J'8DIDda bir de odaya benzer bir mahal daha olup yalnız b~un enkazı 
içıerlslnde bulunan milstecire aittir. 

3 - Fatihte Sofular mahalle.ı Havlucu sok.atında esk1 5, 7, 9 :ye
ni 13, n, 1/9, 9, 13, 11, 9 numaralı mukaddema ev ve bahçe ve ahpp 
ev ~ ahşap baraka ve iki adet ahşap ev ve bostan SUltanahmet 
Hanı en"el vakfından salı Mehmedln bahçesi ve Rifat bahçesi ve ev
velce Muhsain şimdi Avni oğlu Alinin bahçesi, solu nrllfrs bir harita 
numaralı mahal ve evvelce Avram ~meli yine Korkorun bahçesi ve Ha
san bahçesi ve evvelce İbrahim fimdi Nikollntn eri enıelce Sadik fim
cH İbrahim bahçesi ve evvelce Artin şimdi Fatmanm ev bahçesi ve ev
wlee Dimitri 1imdl Osman ev ve bahçesi arkuı eski çeşme yeni aile ııo
kalı vıe en-eke Artin lirndi Katı.na bahçesi w evnkıe bab.çıvm şimdi 
Kirkor ve Ahmet ve Kirkonın baiıçesi ve müfrez bir harita numaralı 
mahal ve eski Peştema.lcı yeni Bavulcu ııokatı De mahdut 4541,50 met
re murabbamda ve 7512 lira kıymetinde ev. 

l!Mıafı: Bu bc8tanda 50 kadar meyva atacı ve lı:ovalf bostan kuyusu 
'tile beton sebze hawzu mevcuttur. (Burada bir de tapalı dolap denilen 
bir dolap vardır kl, ba da müstecire aitir.) Bostanın bir dıe içerisinde 
melı:An tlıbir ettikleri m oldutu gibi, ahşap ve tamire muhtaç 11 ve 13 
nmnara1ı iki ev daha vardU'. 11 numaralı ev altı bodrum olmak Qzere, 
fe1,rkan! bir odadan ibaret olup helAsı bahçed~. Bunun ,.,uıına 1çlnde 
bahman kiracı tarafından dokuma tezglbt konulmak üzere bir oda ya
pılmıw ise de banun enkazı da mi!stedre aittir. 13 numaralı eve gelince 
bu da Dti oda '" bir beJAden ibarettir.. BunlU'm ufak birer blıhçelerl 
de vardır. 

" - :Fatih tra1'nvay lstasyomına 3 daltUca mesafede tak~ 
mabaDes1 Pazar meydanı aokalmda eski 21, 21 milkerrer 3/3 yeni 11 
numaralı apartmıan 139, ~ metre murabbaı olarak salı 4 harita D\ıma
rall mahal ile 9 metrelik yol, solu 9 harita numaralı mahal, arkasi 965 
harita numaralı mahal, önü 9 metrelik yol ile çevn1i olan kArgir, biri 
zemin katı olmak üzere aynca iki daireli 10358 lira 80 kuru& muham
men kıymetli apartunan. 

Evsafı: Bu apattımanm btrlncl dairesinde Oç, ikinci dairesinde dört 
b8yük ve bir küçük sandık odasiyle hel!, banyo, mutfak mevcuttur. 
7.emln katında üç oda ile heli ve mutfak olup dahil slva ile dÔ$eme 
:JllO}dur. Aartımana ait bir de bahçe vardır. Apartnnan köşeye tesadüf et
miştir. Terkos, havagazı. elektrik mevcuttur. İşbu apartıman Emniyet 
Sandıbna 1250 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup halen 59 
lira 50 kuruş borç kalmıştır. • 

SATIŞ GtlNLERt 
l ve 4 numaralı mahaller yani arsa ile apartmıan blrlncf arltırma 

211/JM2 tarihine müsadif Cuma günü ve ikinci artt!rma 12/1/142 tari
hinft müsadif Pazartesi ıünfidilr. 

3 numaralı bost}lnın birinci :ırltırması 5/l/M2 tarihine müsadif 
Pazartesi l(lnil ikinci arttı.mı.ası 15/1/942 tarihine müsadif Pertenıbe 

lilnildilr. 
2 numaralı kah?enin blrlncl arttmnası 811/942 tarihine müsadif 

Sah aQnü ikinci arttmnası 16/1/942 tarihine müsadlf Cuma ıQnüdür. 
ARTTIRMA ŞARTLARI 

l - Tşbu gayri menkulde müseccel ve gayri müseccel hak sahiple
rtnin ilAn tarihinden itibaren 15 gün zarftnda v.aikiyle mOracaatı.an 
llzmıdır. Aksi halde gayri mOseccel hak sahipleri paylasmadan hariç ka-
lniar. . . 

2 - ~aya girecekler yüzde :yedi buçuk nisbetinde pey vere-
celı:leftltr. 

3 - Arttırma bedeli peşindir. Memur kanuni mehil verebilir. 
4 - Bedeli ihaleyi müşteri miadında vermezse ihale feshedilerek, 

pyrl menkul yeniden arttırmaya eııtanlır ve en tok arttıra~ ihale edi
lerek aradaki fark ve zarar bilA hüküm müşteriden alıntr. 

5 - İhale tarihıne kadar vergiler hlşsedarlara ve deUAliye ile 20 
ıııeneUk evkaf taviz bedeli müşteriye aittir. 

8 - İlk arttırma gQnünde ihale bedeli muhammen 'kt,-mNln yüzde 
~ beşini ve ipotek bedelini lemin ettfli takdirde ihale .yapılıp aksi 
takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere yukanda p
terilen ikinci arttırama gününde arttırmaya devam e~lilerek, en çok art
tıran& ihale ~ilir. Şu kadar ki, burada da ipotekli olan ıayri menlwl 
için ipotek bedelinin temini şarttır. 

7 - Şartname bugünden itibaren herkesin .JfÖreblleceji surette a
çıktır. lPazla malQmat isti)"enlerln satış 202 numarasiyle memuriyetimlze 
müracaatları lAzımdır. 

l/llfllm _ _. K 1 Z 1 L A Y----.. 
lstanbul Deposu Müdürlüğünden : 

11. 11. 1911 tarihinden Ui/Jaren memlefcdimizin ur 
gerinde 

Perakende Olarak, 52 lik Oyun liiğıdı 230 ve 36 lık 
ise 210 Kuruşa Satılmaktadır. 

Bundan fazla fiyat teldü edenlerin IBta1tbubla Yeni
'Jl(Jlllane civannda Kızılay Depoau Müdürlüğüne 

'9 biUirilnceai rica olunur. 

Yozgat Memleket Hastahanesi 

Baı Tabipltğinden 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. Her Yerde Pullu KutuJan İsrarla İsteyiniz. 

,-. BiR HAKIKA T ! Sayın Nazarı 

l'wlaatall •• elm•lı •at demek. bir kellme il• 8 1 N G E R 8 A A T 1 demektir. ÇDnkD: 
Pll'Lmtab ft elmub aatlerin bütün baldkt evsafı meıhunı Alem olan 8 1 N G E R saatlerinde top

l•DQ2JIW, Bunun tein: Saat aı.eatuıız zaman. te~diltsüz a 1 N G E R saae almalısum Te saatın Oze
rlndeld • 1 N Q • " markuma, müessesemizin adresine dikkat etmeniz lAzımdır. 

llodQI takip eden ber urt kadm tein kıymeW tQlarlyle ve nens işlemesiyle hakikaten uzan dik
kati celbedeD b&:rJe bir barlltullde 8 1 N G E R saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SINGER SAA Ti ~:ibu~!~C:~üz~ HEDiYELiKTiR 
No. il • A. Elm .. ı. ve 11 pırlantalı 1500 Lira, EMSALLERi GiBi 115 IENE GARANTiLiDiR. 

onat SID&'er ... tıen ı.tanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızda satılır. İstanbulda tubemh 

' JOktqr. Adres: slNGER SAAT Matazalan. btanbul EminOnQ. No. 8 , 

lst1111bul Aallye 12 inci Hukuk 
MahkemMlnden: Müddei: Kadriye 
Çitirgin. Müddeialeyh: Sabri Yıldız. 
Fatih Beyceliz Matı. Arap İsmail 
çıkmazı No. ıo. 

Müddei Kadriye tarafından müd
deiale7h Sabri aleyhine açılan bo
şanma davu!na alt arzuhal sureti 
müddeialeyhe tebliğ edilmek üzere 
yazılı adresine gönderilmişstıP de mu
maileyhin mezkı1r lkametgAhıru terk 
ile semti meçhule gittijinin beya
niyle iade kılınması üzerine Hukulc 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 141, 
142, 143 ve 183 üncü maddelerine 
tevfikan iade kılınan dava arzuhaJJ 
ile muhakeme gününü gösterir dave
tiye varakasının mahkeme divanha-
nesine ullmaama ve 941/750 numa-

1 

rada kayıUı işbu davaya milddeia-
leyhin (10) gün içinde cevap verme
sine karar verilmiş ve bermucibl ka
rar arzuhal ile davetiye varakası 
mahkeme divanhanesine asılmış ol
makla mmnaileyh Sabri 1Ukarıda ya
zllı müddet zarfında davaya cevap 
vererek tahkikat için tayin kılınıın 

123/1/942 CUma günü saat (9,30) da 
mahkememizde ha~ bulunması ve
ya ıWrimt biİ' vekil göndermesi lii
zumu •blil yerine geçmek üzere i
llıı olünur. 

Deniz Le\·azım· Satınalma Komisyonu İlanları . , . 
1 - Tahmin olunan bedeli 8400 lira olan 40,000 kilo nohudun ıo. 

BİRİNCİKANuN 941 Çarşamba günıl saat 15 de kapalı zarfla •eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 630 lira olup şartnamesi her gün komisYondan a-
lınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kwunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı zarflarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığma makbuz mukabilin-
de vermeleri. (10252) 

Devlet Oemiryolları ve Limanlan işletme idaresi ilanları 
Muhammen bedeli (31500) otuz bır bin beş yuz !ıra olan 7000 kilo 

kalay 20 İkincikAnun 1942 Salı günü saat 16 da kapalı zarf usuliyle An
karada ikinci işletme müdürlilğü binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln {2362.50) iki bin üç yüz altmış iki Ura 
elli kuruş muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek
li!lerini ayni gün saat 15 e kadar ikinci iı;letme komisyon reisliğine ver
meleri laznndir. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada ikinci iı;letme ve Haydarpqa: 
da birinci işletme müdürlügünden dağıtılacaktır. (9033) (10677) ,.,.,,,,., 

Muhammen bedeli (2340) lira olan Araba üzerine monte edilmiş 
benzin motörlü 2 adet Motopomp (16.12.1941) Salı günü saat (14,30) on 
dört otuzda. Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafmdan 
pazarlık usuliyle satın alınacaktrr. 

Bu i~e girmek istiyenlerin (351) liralık kati teminat ve kanunun ta
yin ettiği vesaikle birlikte pazarlık ı:Unü saatine kadar komisyona mü
racaatları laznndır. 

BUGÜN~ insan atır elektrik faturası kabusun: 
dan kendini koruyabilir, · 

Bu da cereyanı yutarcasına harcayan bazı lam. 
baların yerine TUNGSRAM limbaları kullan• 
makla olur, • 

8 TUNGSRA M lambaları yalnız bol bir ışık vermek• 
~ le kalma% fakat cerevanı cokca idare de ederler, 

tUNGSR1l 
• 

BUR LA 
BiRADERLER 

tSTANBUL •ANKARA· IZMI~ 

is tanbul Belediyesi ilanlarc 
Tahmin B. ilk teminatı • ' 

1400,00 105,00 Tophane garajında yaptırılacak dinamo ve mo
törden müteşekkil akimlitör şarj gurubu tesisatı 

.. 

1880,00 141,00 Dizel marka motıSrlü vesait için almacak 800 a
d41t milsbet ve 1200 adet menfi akiınlAtör plAkası 

470,60 35,29 Haaeld, Cerrahpqa ve Beyoğlu hastahaneleri
nin yıllık ihtiyacı içjn almacak 362 kilo kaşar 
peynh-1 

~863,55 139,76 Cerrabpaşa. Haseki, Beyollu ve zmıiftt hasta
lıklar hast ahane'ler:iyle ZeynepkBmll Dotume
vinin )'!llık ihtiyacı için alınacak 2867 kilo kum 
üzilm 

707,25 , 53,M Cetı•11ıpı, BMeld. ~ ve ZOhre91 hasta
lıklar hastahaneleriyle Zeynepkfunil Doğume
vtnın )'lllık ihtiyacı için almacak 9'3 1dlo beyaz 
peynir 

584,40 43,83 Cerrahpqa, Beyoilu ve Z\ihre9t hastırbklar bu
tatıanelerl:rle ZeynepkAmil Dojumevinin yılltk 
ihtiyacı için alınacak 487 kilo çekirdeksiz kuru 
kayısı 

1188,95 89,17 Haseki, C.errahpaşa, Beyoilu n ZUhrevt hasta
lıklar hasta haneleriyle ZeynepkAmit Dotume
vinin yıllık ihtiyacı Jçin alınacak 33970 adef 
yumurta 

ı\74,03 113,07 Haseki, C.erralıpaP, Beyothı ve Zührevi hasm. 
lıklar hasta haneleriyle Zeynepkimil Doğume
vinin yılllk ihtiyacı için almacak 2249 kilo ~1 

2250,00 191,25 Temizlik amelesinin lap&!. için alınacak 1500 
kilo sadeyat. 

Tahmin bedelleri De il~ temfuat miktarları yukanda )'azİh !şleı- wy
rı ayrı açık eksiltmeye . konulmustur. Şartnameleri Zabit ve MuamelAt 
Müdürlüğü kaleminle görülebilir. İhale 24/12/Ml Carpınba gQırll saat 
14 de Daimi Encümende yapllacaktır. Taliplerin ille teminat makbuz 
veya mektupları ve 941 yılma ait Ticaret Odas! vesikalrlyle ihale günü 
muayyen saatte Daiml Encümende buhmmalan. ( 10848) 

iLANEN TEBLiGAT 
İstanbul Befinci icra Memurluğundan: 

Üskildarda tmrahor mahallesinin Bostan 80kağında 9, n, 13 No. da 
oturmakta iken halen ecnebi memlekette bulunan ve adrest meçhul bu-
lunan İhsan Giray'a: r 

1 - Vakıf Paralar idaresinden borç a~ıpuz (3000) llraya mukabil 
birinci derecede ipotek gösterdiğiniz Beyothmda Feriköy mahallesinde 
Baruthane yeni Lala Şahin sokatında eski 91 mükerrer yeni 91, 91/1, 
91/2 No. h iki dükkAnı oİan kArgfr apartımanm satışa tekadd\hri eden 
vaz'ı:yet ve takdiri kıymet muamelesinde ehlivukuf tarafından 11/3/941 
tarih inde ( 6431) lira kıymet takdir edilmiştir. 

2 - Dairemizin 940/1057 No. b dosyasiyle yapılm!ş olan vaz'ıyet ve 
takdiri kıymet raporunun icra ve iflh kammunun 103 üncü maddesi
ne tevfikan tebliğ için cereyan etmiş muamel~e ikametyAlmuzm meç
hul bulunduğu anlaşılmış oltnasma mebni icra hlkimliğince (45) gün 
müddeUe 103 ihbannm ilAnına karar verilmiştir. Bu müddet zarfında 
müracaat ederek vaziyet ve takdiri ktymet raporunu okumanız ft şa
yet raporun münderacatına veya takdir edilmiş olan kıymete kaTŞı bir 
itirazınız varsa yine bu müddet içinde icra hAkimliğine istida ile müra
caat ederek yeniden takdiri kı~et yaptırmanız lAzımdır. Aksi halde 
yapılmış olan muamele ve takdir nlunmuş bulunan ktymet Ozerlnden 
merbun gayrime~kulün parafa çeyrilmeslne başlanacağı icra ve iflis ka
nununun 103 üncü maddesine teıvfikan 45 gün müddetle ilAn olunur.~ 

(10844) 

Selimiye ~skeri S~tın Alma Komisyonundan : 
Aşağıda ebadı yazdı. 150 adet soba ile 175 adet boru ve 150 adet 

a1rsek pazarlıkla satm almacakttr. Pazarlılı 11/12/941 Perşembe gunü 
saat 11 de Selimiyede komtsYonda yapılacaktır. (10781) 

Numaraaf 1. No. No. 2 , No. 3 

Aldı~ kömür 
alırlığı 
Yüksekliği 

ÖD 
Yan 
Adedi 

Soba borusu 
11 dlrleti 

-5 ıoı. 6 Klg. 
31 " 40 .. 
Kbadı aantlmetre 

eo 
25 
25 

....-
170 

~ 150 

'ZO 
25 
50 

' 
1 , 

t r -

8 10C 
ıl5 .. 
80 
20 
'15 -150 

Teknik Okulu Müdürlüğünden ~ LAboratm•arda çaJışmtş b~ hastabalcıcı alma,cak~r. Aypk ~et elli 
lir dtr. Bu LAborantinllte talıp olanların bonservis ve vesaik suretleri 
iki vesika fotografiyle taıiriren milracaaıan. (10824) 

lronıitlere KATRAN HAKKI EKREM 

KAVIP: 2367 numaralı taksi oto
m~n beiızin alma karnesini za
zi ~ Yenisini alacağımdan eski
ııinlli ~ kalmamffbr. 

tiftotıe .. •h1bl 8Uleyman BllgUta7 

Bu işe a it &artnameler komisyond:ın parasız olarak dağrtılmaktadtr. 

(10819) \ 

Sahip ve Neırıyat Müdürü: Emin Uzman. Gazetecilik ve Neşrıyat 
T. L. Ş. TAN Matbaası 

Müilhal olan 20 Ura asll maaşlı kltlpllk fcin IS/12/941 tarfhlne rast· 
lıyan Salı dftll ınüaabaka imtihanı yaılacaktır. Menwrin kanununun 
4 üncü maddeslndeki evsafı hala ~ belleleri11e ve bir dilekçe 
ile BC§ikt~ Yildızda bulunan Müdürltltamü.&e ~tırac:_aatıarı. (10820) .ı. 

' ' 


